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:مؤمتــرات -6
ًا وفعـال فـي ربـط الجامعـة بـالمجتمع مـن  ًا كبیـر ان قطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة لـه دور
خالل أنشطته الثقافیة والعلمیة المتعددة  في خدمـة المجتمـع داخلیـا وخارجیـا، وكـدعوة للعلـم والمعرفـة 

على أعلـى مسـتوى مـن العلـم والمعرفـةواجتماعیة عدة مؤتمرات علمیة وثقافیة بتنظیم القطاع قامفقد 
ـــرین  ـــاء والمفك ـــن العلم ـــد م ـــؤتمرات العدی ـــن خـــالل هـــذه الم ـــا استضـــاف م والموضـــوعات الهامـــة، كم

:والشخصیات السیاسیة الهامة والكبیرة، وكان من هذه اللقـاءات 

رــؤمتاملشاركة فى م) 1(
)املنتدى الدوىل األول للبحث العلمى جبامعة القاهرة (
رئیس الجامعة، حسام كامل. د.، ورئاسة أوزیر التعلیم والعالىهانى هالل. د.تحت رعایة أ

نائب رئیس الجامعة لشئون الدراسات العلیا والبحوث، أقیم حسني خالد. د.ونائب رئیس المنتدى أ
، وكانــت 16/12/2010-13الفترة من .. المؤتمر الدولى األول للبحث العلمى بجامعة القاهرة

:هىرـــاور املؤمتـــحم
رــتطویر التعلیم العالي في مص.
ثــالوضع الراهن لمنظومة البح

.العلمي في مصر
جامعة القاهرة بین الواقع والمأمول.
الرؤى المستقبلیة ومالمح الطریق.

وقـــد شـــمل المـــؤتمر عـــدة قضـــایا 
هامـــة موزعـــة علـــى مـــدار أربعـــة 

.المؤتمراقامةفترةوهىأیام
:جلسات تناولت6وقد شارك القطاع فى 

.الملوثات والسموم وتأثیرها على اإلنسان-
.من النفایاتالتلوث ومكافحة اآلفات والتخلص-
.صیانة اآلثار والدراسات التربویة والنفسیة-
.العـولمـة والتخطیط والتنمیة-
.دراسات إنسانیـة وبینیــة -
.خدمة المجتمعدور المراكز والوحدات فى -
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مؤمتر ثقافى بعنوان) 2(
28/11/2010)اجلمال فضاء حلوار الثقافات(لقــاء القاهرة 

ــل. تحــت رعایــة د ــام كام ــار. رئــیس الجامعــة ومشــاركة دحس ــة نص نائــب رئــیس الجامعــة   هب
.   للقــاءنائـب رئــیس اوائــل فــاروق. ود) لقــاء رمینــى(رئــیس مؤسسـة إمييلييــا جــوارنيريى/ والسـیدة

بقاعـة 28/11/2010یـوم) الجمال فضاء لحوار الثقافات-لقاء القاھرة: ( مؤتمر ثقافي بعنوانأقیم 
بعض من السادة العمداء والـوكالء والشخصـیات العامـة وقد حضر اللقاء .بالجامعـةاالحتفاالت الكبرى

.مؤسسى لقاء والتى تم تكریمهم فى هذه االحتفالیةوأسرة

زيـــن كمـــا حضـــر هـــذا اللقـــاء الـــدكتور 
عمید كلیة اآلداب نیابـة العابدين أبوخضرة 

عن الـدكتور حسـام كامـل رئـیس الجامعـة، 
/ لتســـــــلیم درع الجامعـــــــة الـــــــى الســــــــیدة

ـــوارنيريى ـــا ج رئـــیس مؤسســـة إمييليي
وبعــض الشخصــیات العامــة ) لقــاء رمینــى(

.فى هذا القاء 

ــــل موســــیقى  ــــاء بحف ــــتم اللق واخت
لإلنشـــاد الـــدینى ) اعمســـ(لفرقـــة 

ــــاء  رســــالة ســــالم، وصــــاحب اللق
درب اللبانـــة "أیضـــا معـــرض فنـــى 

ـــــاریخ ـــــم والت ـــــى العل ومعـــــرض " ف
ــانین مصــرییین عــن  ــاریكتیر لفن ك

مؤمترات.الجمال والحوار

اتمؤمتر
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:تحت رعایة: املشاركة فى املؤمتر الدوىل الرابع للبحوث العلمية وتطبيقاتها) 3(

. د.ورئاسة أوالدولة للبحث العلمىوزیر التعلیم العالى ھانى ھالل. د.وأوزارءـرئیس الأحمد نظیف. د.أ
من السادة المهتمین بهذا حسام كامل رئیس الجامعة وحضور كل السادة نواب رئیس الجامعة، وعدد كبیر 

الموضوع، وقد ركز المؤتمر على 
.یروذلك من خالل دور المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص فى البحث والتطو 

)2008دیسمبر 16(

.برتكياBilk entاملؤمتر الدوىل املشرتك بني جامعة القاهــــرة  وجامعة  )4(
) 2008نوفمبر 25(قاعة أحمد لطفى السید

:المؤتمر الدولى عن المشاركة فى )5(
)2008أكتوبر 13(.جامعات باجلامعة األمريكية بالقاهرةاملشاركة اتمعية لل

 )Civic Engagement of universities(

مؤمترات


