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رئي�س جمل�س الإدارة

�أ.د. ح�ســــــام كامل

رئي�س التحرير

�أ.د. هبـــة ن�ســــار

مدير التحرير

عــــادل عـــثمان

مت الت�صميم واالخراج الفنى مبطبعة جامعة القاهرة

الأخرية

إلي  شباب شهداء ثورة 25 يناير 2011 
تحية وسالم من شهداء طالب جامعة القاهرة

استبدال الحرس الجامعى بإدارة مدنية لألمن 
الترحيب بالممارسـة السياسية داخل الجامعة

 أعلن الدكتور حسام كامل رئيس اجلامعة إنهاء تواجد احلرس اجلامعى داخل اجلامعة بصورة نهائية وإحالله بأفراد 

أمن مدنينني .. كما أكد سيادتة على حق ممارسة الطالب لكافة األنشطة ومنها النشاط السياسى إضافة إلى عقد 

لقاءات دورية مع االساتذة والطالب والعاملني داخل كل كلية فور استئناف الدراسة لإلستماع إلى جميع اآلراء 

اخلاصة بإستراتيجية اجلامعة ودورها خالل املرحلة القادمة ..  وقال إن جميع العمالة املؤقتة باجلامعة مت تثبيتها 

وحصولها على نفس الرواتب واالمتيازات التى يحصل عليها زمالئهم املعينون

الن�ضب عام 1955 للمثال فتحي حممود تخليدا لذكرى ن�ضال  �ضمم ونفذ هذا 

�ضهداء اجلامعة من الطالب حيث ت�ضري قاعدة التمثال اإىل �ضعارات كليات ال�ضهداء وهى 

)احلقوق والهند�ضة والزراعة والطب والآداب والعلـــوم والتجارة( الذين ا�ضت�ضهدوا يف 

مظاهرات تعديل الد�ضتور عام 1935 وميثل التمثال العمل ثالثي الأبعاد من اجلرانيت 

الأحمر والربونز والتمثال لمراأة وعلى جانبيه جداريتني ميثالن اأحداث املظاهرة.

د. حســام كامــل . . .

فى مؤتمر صحفي بقاعة أحمد لطفى السيد بدء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء ثورة 25 يناير ..

النصـــــب

التذكــارى

لشهــــداء

طـــــالب

الجامعــــة

وباقةزهور

لشهــداء

الثـورة

قالو عن ثورة شباب مصر . . .
هذه الكلمات هى اعتراف كل العالم . . . بقامة المصريين ومقامهم بين الشعوب . . .



السياسة  حقوقهم  عن  طوائفهم  بكافة  املواطنني 

واملدنية واالقتصادية وبعد فض االعتصام وحتقيق 

بعض املطالب قمنا بتنظيف امليدان إلظهار الصورة 

لم  الثورة  للمصريينحقيقة  احلقيقية  احلضارية 

تنتهي بعد ألنها لم تنجز إال جزء مما كانت  تطمح 

إليه من مطالب مشروعة ممكنة التحقيق و 25 يناير  

كان مجرد بداية لتغير شامل... بعد حتقيق جميع 

مطالب الثورة يجب أن نكمل مسيرة اإلصالح في 

هي  املصري  الشعب  ألن ثقافة  التعليمي  القطاع 

العامل األساسي لتقدم البالد.

* يسرا على ناجى )كلية االقتصاد .. سياسة إنجليزى(
اقتناع  في  كنت  ألنني  يناير   25 يوم  شاركت 

شديد أنه وقتنا... وقت الشباب للمطالبة بحقوقنا 

 25 يوم  أن  أبًدا  أتخيل  أكن  لم  لكنني  الشرعية 

يناير سيكون بداية ثورة كاملة للشعب بأكمله... 

مبا أني طالبة في كلية سياسة فسياسة بلدي هي 

أهم مافي خاطري ولذا كان يجب أني أتواجد في 

ميدان التحرير. ميدان التحرير كان خبرة لن أنساها 

داخل  دولة  أصبح  ثم  األول  في  العنف  من  أبًدا، 
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جامعة القاهرة . . . تحقق أهداف ثورة 25 يناير 

قبل إنطالقها..  بانضمامها لالتفاق العالمى 

من أجل االسترشـاد بمبادئهـا وقيمها فـي مشروعات مجتمعية وبيئية 

المقهى الثقافي بجامعة القاهرة
يوثق أحداث ثورة 25 يناير  

٭ دعم حماية حقوق اإلنسان املعلنة دولًيا 
واحترامها. 

ليست  اجلامعة  أن  على  والتأكيد  ٭  
ضالعة في انتهاكات حقوق اإلنسان. 

٭  احترام حرية تكون اجلمعيات واالعتراف 
الفعلي باحلق في املساواة اجلماعية. 

* بسمة عثمان حسن .. )كلية االقتصاد .. سياسة فرنسى(
عند بداية الثورة يوم 25 يناير لم اشترك إلجراء 

الوقت، لكني شاركت  امتحانات اجلامعة في نفس 

فبراير   11 التنحي  يوم  وحتى  يناير   28 بعد  من 

لرغبتي الشديدة في القضاء على الفساد الذي كنا 

امليدان...  في  الشعب  مبطالب  وإمياًنا  يومًيا  نواجه 

دون  الفاضلة(  )املدينة  التحرير  ميدان  في  وجدت 

أو  الرحيل  أريد  إني  لثانية  ولو  أشعر  ولم  مبالغة 

بالضيق من األعداد الكبيرة... وما أردته لم يتحقق 

كاماًل وإن كانت مطالب الشعب قد بدأت تتحقق. 

كلها  األيام  من  يوم  في  مصر  تصبح  أن  وأمتنى 

)ميدان التحرير(. 

* يوسف سيد صالح )كلية طب قصر العينى(
األول  اليوم  منذ  التحرير  ميدان  إلى  ذهبت 

واحلرية  االجتماعية   العدالة  بتحقيق  للمطالبة 

نظام فاسد حكم  تغيير  املصريني عن طريق  جلميع 

وكل  مستقبل مصر  طويلة وأحال  لسنوات  مصر 

من فيها خصوصا طلبة اجلامعات واألجيال الشابة 

مع  طالبت  وقد   .. ومظلم  مجهول  مستقبل  إلى 

جموع املعتصمني بامليدان بإسقاط النظام ومحاكمة 

املتسببني فيما يحدث في البلد من نهب للثروات 

وإقامة  لالنتخابات  وتزوير  للمدنني  واعتقاالت 

نظام دميقراطي مدني يكفل حريات األفراد  وتوعية 

املوسم  لفعاليات  استكمااًل 

لطفي  أحمد  ومنتدى  الثقافي 

ضم  القاهرة والذي  جلامعة  السيد 

رموز  مع  اللقاءات  من  العديد 

مثل  وعلماء  مفكرين  من  مصر 

الباز  أ.د.فاروق  الكبير  العالم 

أستاذ ومدير مركز بحوث الفضاء 

بجامعة بوسطن- أ.د.صابر عرب 

للكتاب،  العامة  الهيئة  رئيس 

بخيت،  جمال  الكبير  والشاعر 

نائب  اجلبالي  تهاني  واملستشارة 

رئيس احملكمة الدستورية العليا. 

واألستاذ الدكتور محمد املنسى– 

أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم. 

واألستاذ الدكتور محمد سلماوي 

اب مصر، إضافة  كتَّ احتاد  رئيس 

الدكتور  العاملي  احملاضر  إلى 

حول  ومحاضرته  كوفى  ستيفن 

العادات السبع للتفوق والنجاح.

واستكمااًل لندوات هذا املوسم 

حول  العام  هذا  في  تركزت  التي 

املجتمع  تاريخ  أعالم  توثيق 

)طلعت  مثل:  ورواده  املصري 

الصناعة وإنشاء  في  حرب ودوره 

)طه  اجلامعة  مصر( وعلماء  بنك 

جنيب  القلماوي-  سهير  حسني– 

مصطفى  الدكتور  محفوظ- 

لطفي  أحمد  الدكتور  مشرفة- 

اإلعالم  تطور  وتاريخ  السيد(، 

والبرملان املصري. 

نائب  نصار  أ.د.هبة  صرحت 

رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة 

املجتمع وتنمية البيئة بإنه تخليًدا 

من اجلامعة لشباب ثورة 25 يناير 

القاهرة  جامعة  قررت  وشهدائها 

استضافة رموز هذه الثورة وبعض 

املفكرين  من  العامة  الشخصيات 

واملبدعني واألدباء باملقهى الثقافي 

 25 ثورة  لتوثيق  باجلامعة  الدائم 

التي  القيم  من  واالستفادة  يناير 

مشروعات  في  خاللها  تولدت 

فيها  يشترك  ومجتمعية  بيئية 

مع  بالتعاون  اجلامعة  طالب 

تعمل  والتي  املجتمعية  الهيئات 

مهارات  تنمية  في  اجلامعة  معها 

الطالب منذ سنوات.

العمل  أشكال  جميع  على  القضاء  ٭ 
اجلبري وغير الالئق. 

٭ اإللغاء الفعلي لعمل األطفال. 
٭ القضاء على التميز في مجال التوظيف 

واملهن. 

٭ التشجيع على إتباع نهج احترازي إزاء 

جميع التحديات البيئية. 

٭ توسيع نطاق املسئولية عن البيئة. 
٭ تطوير التكنولوجيا غير الضارة بالبيئة 

ونشرها. 

مبا   – أشكاله  بكل  الفساد  مكافحة  ٭ 
فيها االبتزاز والرشوة. 

مبودة  الشعب  أطياف  جميع  فيها  يتعايش  دولة، 

ما  في وقت  التحرير  من  انسحبت  لكني  وحب. 

احلالي  الوقت  في  النظام  بتنازالت  قبلت  ألني 

البالد،  ألحوال  أفضل  سيكون  بأنه  وأعتقدت 

لكني فرحت مع الشعب يوم اسقاط النظام أعتقد 

أن هذه هي البداية ويجب اآلن توجيه قوتنا ليس 

للمظاهرات بل للتنمية الكاملة للدولة. 

* نهال حاتم )كلية اقتصاد .. إحصاء فرنسى(
كنت بامليدان في األسبوع الثاني للتظاهر بهدف 

اختيار احلرية التي كان يشعر بها كل من كان في 

امليدان... وعلى الرغم من اختالف اآلراء مابني مؤيد 

ثم  الوزارة  بإقالة  بدأت  التي  للتعديالت  ومعارض 

اختيار نائب رئيس اجلمهورية ثم اتفقت اآلراء عند 

بامليدان  شاهدت  وقد  الرئيس.  تنحي  عن  اإلعالن 

مختلف التيارات واألفكار واجلهات... وكان هناك 

شعرت  وقد  والشرطة  الشباب  من  للشهداء  تكرمي 

بأن كل املصريني مبختلف أطيافهم العمرية والدينية 

تدعوا  الثورة  فهذه  بامليدان.  ممثلني  والسياسية 

روئ   - حكومة   - جديد.. رئيس  هو  ما  كل  إلى 

سياسية... وأنا أؤمن أن من يطالبون بتغير الوزارة 

اآلن مطلبهم شرعي ولكن حني ندرس الواقع جند أنه 

من الصعب القيام به اآلن.
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حوارات : مـع طالب جامعة القـاهرة فـي ميدان التحرير
 والتقت نشرة قطاع خدمة المجتمع مــع بعــض من طــالب وطالبــات جامعـــة القاهـــرة الذين شــاركوا فى 

ثــورة 25 يناير 2011  .. ودار الحوار حول ... لماذا شاركوا ... وماذا فعلــوا ؟ . . ورؤيتهم لمســتقبل لمصــر ...

نهــال حــاتميسرا على محمد ناجييوسف سيد صالحبسمة عثمان حسن نظيف 

أجرى الحــوار :عادل عثمـان

قبل خمسة أشهر من انطالق ثورة 25 يناير.. أعلنت جامعة القاهرة انضمامها لالتفاق 

العالمي لألمم المتحدة لتصبح أول جامعة في مصر والشرق األوسط تبني المبادئ العشر 

لهذا االتفاق.. وفي احتفالية كبرى أعلن أ.د. حسام كامل رئيس الجامعة التزام الجامعة 

)الصورة : إلحتفالية توقيع وإعالن إنضمام الجامعة لإلتفاق العالمى(بتحقيق هذه المبادئ والتي تتفق بشكل كبير مع أهداف ومبادئ ثورة 25 يناير وهي:

200 منحة مجانية
ألســر شهداء الثــــورة 

رئيس  كامل  حسام  د.  وافق 

 200 تقدمي  على  القاهرة  جامعة 

اللغات  للدراسة مبركز  منحة مجانية 

والتخصصية  والترجمة  األجنبية 

 25 ثورة  شهداء  ألسر  باجلامعة 

التى  البرامج  فى  وذلك   ، يناير 

يتيحها املركز فى اللغات االجنليزية 

واألملانية،  واألسبانية  والفرنسية 

التنمية والرخصة  دورات  جاني  إلى 

وتشمل   . اآللى  للحاسب  الدولية 

املنح الدراسية األب واألم والزوجة أو 

الزوج واألبناء واألشقاء . صرح بذلك 

د. محمد اخلشت مدير مركز اللغات 

األجنبية والترجمة باجلامعة .     



السياسة  حقوقهم  عن  طوائفهم  بكافة  املواطنني 

واملدنية واالقتصادية وبعد فض االعتصام وحتقيق 

بعض املطالب قمنا بتنظيف امليدان إلظهار الصورة 

لم  الثورة  للمصريينحقيقة  احلقيقية  احلضارية 

تنتهي بعد ألنها لم تنجز إال جزء مما كانت  تطمح 

إليه من مطالب مشروعة ممكنة التحقيق و 25 يناير  

كان مجرد بداية لتغير شامل... بعد حتقيق جميع 

مطالب الثورة يجب أن نكمل مسيرة اإلصالح في 

هي  املصري  الشعب  ألن ثقافة  التعليمي  القطاع 

العامل األساسي لتقدم البالد.

* يسرا على ناجى )كلية االقتصاد .. سياسة إنجليزى(
اقتناع  في  كنت  ألنني  يناير   25 يوم  شاركت 

شديد أنه وقتنا... وقت الشباب للمطالبة بحقوقنا 

 25 يوم  أن  أبًدا  أتخيل  أكن  لم  لكنني  الشرعية 

يناير سيكون بداية ثورة كاملة للشعب بأكمله... 

مبا أني طالبة في كلية سياسة فسياسة بلدي هي 

أهم مافي خاطري ولذا كان يجب أني أتواجد في 

ميدان التحرير. ميدان التحرير كان خبرة لن أنساها 

داخل  دولة  أصبح  ثم  األول  في  العنف  من  أبًدا، 
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قبل إنطالقها..  بانضمامها لالتفاق العالمى 

من أجل االسترشـاد بمبادئهـا وقيمها فـي مشروعات مجتمعية وبيئية 

المقهى الثقافي بجامعة القاهرة
يوثق أحداث ثورة 25 يناير  

٭ دعم حماية حقوق اإلنسان املعلنة دولًيا 
واحترامها. 

ليست  اجلامعة  أن  على  والتأكيد  ٭  
ضالعة في انتهاكات حقوق اإلنسان. 

٭  احترام حرية تكون اجلمعيات واالعتراف 
الفعلي باحلق في املساواة اجلماعية. 

* بسمة عثمان حسن .. )كلية االقتصاد .. سياسة فرنسى(
عند بداية الثورة يوم 25 يناير لم اشترك إلجراء 

الوقت، لكني شاركت  امتحانات اجلامعة في نفس 

فبراير   11 التنحي  يوم  وحتى  يناير   28 بعد  من 

لرغبتي الشديدة في القضاء على الفساد الذي كنا 

امليدان...  في  الشعب  مبطالب  وإمياًنا  يومًيا  نواجه 

دون  الفاضلة(  )املدينة  التحرير  ميدان  في  وجدت 

أو  الرحيل  أريد  إني  لثانية  ولو  أشعر  ولم  مبالغة 

بالضيق من األعداد الكبيرة... وما أردته لم يتحقق 

كاماًل وإن كانت مطالب الشعب قد بدأت تتحقق. 

كلها  األيام  من  يوم  في  مصر  تصبح  أن  وأمتنى 

)ميدان التحرير(. 

* يوسف سيد صالح )كلية طب قصر العينى(
األول  اليوم  منذ  التحرير  ميدان  إلى  ذهبت 

واحلرية  االجتماعية   العدالة  بتحقيق  للمطالبة 

نظام فاسد حكم  تغيير  املصريني عن طريق  جلميع 

وكل  مستقبل مصر  طويلة وأحال  لسنوات  مصر 

من فيها خصوصا طلبة اجلامعات واألجيال الشابة 

مع  طالبت  وقد   .. ومظلم  مجهول  مستقبل  إلى 

جموع املعتصمني بامليدان بإسقاط النظام ومحاكمة 

املتسببني فيما يحدث في البلد من نهب للثروات 

وإقامة  لالنتخابات  وتزوير  للمدنني  واعتقاالت 

نظام دميقراطي مدني يكفل حريات األفراد  وتوعية 

املوسم  لفعاليات  استكمااًل 

لطفي  أحمد  ومنتدى  الثقافي 

ضم  القاهرة والذي  جلامعة  السيد 

رموز  مع  اللقاءات  من  العديد 

مثل  وعلماء  مفكرين  من  مصر 

الباز  أ.د.فاروق  الكبير  العالم 

أستاذ ومدير مركز بحوث الفضاء 

بجامعة بوسطن- أ.د.صابر عرب 

للكتاب،  العامة  الهيئة  رئيس 

بخيت،  جمال  الكبير  والشاعر 

نائب  اجلبالي  تهاني  واملستشارة 

رئيس احملكمة الدستورية العليا. 

واألستاذ الدكتور محمد املنسى– 

أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم. 

واألستاذ الدكتور محمد سلماوي 

اب مصر، إضافة  كتَّ احتاد  رئيس 

الدكتور  العاملي  احملاضر  إلى 

حول  ومحاضرته  كوفى  ستيفن 

العادات السبع للتفوق والنجاح.

واستكمااًل لندوات هذا املوسم 

حول  العام  هذا  في  تركزت  التي 

املجتمع  تاريخ  أعالم  توثيق 

)طلعت  مثل:  ورواده  املصري 

الصناعة وإنشاء  في  حرب ودوره 

)طه  اجلامعة  مصر( وعلماء  بنك 

جنيب  القلماوي-  سهير  حسني– 

مصطفى  الدكتور  محفوظ- 

لطفي  أحمد  الدكتور  مشرفة- 

اإلعالم  تطور  وتاريخ  السيد(، 

والبرملان املصري. 

نائب  نصار  أ.د.هبة  صرحت 

رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة 

املجتمع وتنمية البيئة بإنه تخليًدا 

من اجلامعة لشباب ثورة 25 يناير 

القاهرة  جامعة  قررت  وشهدائها 

استضافة رموز هذه الثورة وبعض 

املفكرين  من  العامة  الشخصيات 

واملبدعني واألدباء باملقهى الثقافي 

 25 ثورة  لتوثيق  باجلامعة  الدائم 

التي  القيم  من  واالستفادة  يناير 

مشروعات  في  خاللها  تولدت 

فيها  يشترك  ومجتمعية  بيئية 

مع  بالتعاون  اجلامعة  طالب 

تعمل  والتي  املجتمعية  الهيئات 

مهارات  تنمية  في  اجلامعة  معها 

الطالب منذ سنوات.

العمل  أشكال  جميع  على  القضاء  ٭ 
اجلبري وغير الالئق. 

٭ اإللغاء الفعلي لعمل األطفال. 
٭ القضاء على التميز في مجال التوظيف 

واملهن. 

٭ التشجيع على إتباع نهج احترازي إزاء 

جميع التحديات البيئية. 

٭ توسيع نطاق املسئولية عن البيئة. 
٭ تطوير التكنولوجيا غير الضارة بالبيئة 

ونشرها. 

مبا   – أشكاله  بكل  الفساد  مكافحة  ٭ 
فيها االبتزاز والرشوة. 

مبودة  الشعب  أطياف  جميع  فيها  يتعايش  دولة، 

ما  في وقت  التحرير  من  انسحبت  لكني  وحب. 

احلالي  الوقت  في  النظام  بتنازالت  قبلت  ألني 

البالد،  ألحوال  أفضل  سيكون  بأنه  وأعتقدت 

لكني فرحت مع الشعب يوم اسقاط النظام أعتقد 

أن هذه هي البداية ويجب اآلن توجيه قوتنا ليس 

للمظاهرات بل للتنمية الكاملة للدولة. 

* نهال حاتم )كلية اقتصاد .. إحصاء فرنسى(
كنت بامليدان في األسبوع الثاني للتظاهر بهدف 

اختيار احلرية التي كان يشعر بها كل من كان في 

امليدان... وعلى الرغم من اختالف اآلراء مابني مؤيد 

ثم  الوزارة  بإقالة  بدأت  التي  للتعديالت  ومعارض 

اختيار نائب رئيس اجلمهورية ثم اتفقت اآلراء عند 

بامليدان  شاهدت  وقد  الرئيس.  تنحي  عن  اإلعالن 

مختلف التيارات واألفكار واجلهات... وكان هناك 

شعرت  وقد  والشرطة  الشباب  من  للشهداء  تكرمي 

بأن كل املصريني مبختلف أطيافهم العمرية والدينية 

تدعوا  الثورة  فهذه  بامليدان.  ممثلني  والسياسية 

روئ   - حكومة   - جديد.. رئيس  هو  ما  كل  إلى 

سياسية... وأنا أؤمن أن من يطالبون بتغير الوزارة 

اآلن مطلبهم شرعي ولكن حني ندرس الواقع جند أنه 

من الصعب القيام به اآلن.
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حوارات : مـع طالب جامعة القـاهرة فـي ميدان التحرير
 والتقت نشرة قطاع خدمة المجتمع مــع بعــض من طــالب وطالبــات جامعـــة القاهـــرة الذين شــاركوا فى 

ثــورة 25 يناير 2011  .. ودار الحوار حول ... لماذا شاركوا ... وماذا فعلــوا ؟ . . ورؤيتهم لمســتقبل لمصــر ...

نهــال حــاتميسرا على محمد ناجييوسف سيد صالحبسمة عثمان حسن نظيف 

أجرى الحــوار :عادل عثمـان

قبل خمسة أشهر من انطالق ثورة 25 يناير.. أعلنت جامعة القاهرة انضمامها لالتفاق 

العالمي لألمم المتحدة لتصبح أول جامعة في مصر والشرق األوسط تبني المبادئ العشر 

لهذا االتفاق.. وفي احتفالية كبرى أعلن أ.د. حسام كامل رئيس الجامعة التزام الجامعة 

)الصورة : إلحتفالية توقيع وإعالن إنضمام الجامعة لإلتفاق العالمى(بتحقيق هذه المبادئ والتي تتفق بشكل كبير مع أهداف ومبادئ ثورة 25 يناير وهي:

200 منحة مجانية
ألســر شهداء الثــــورة 

رئيس  كامل  حسام  د.  وافق 

 200 تقدمي  على  القاهرة  جامعة 

اللغات  للدراسة مبركز  منحة مجانية 

والتخصصية  والترجمة  األجنبية 

 25 ثورة  شهداء  ألسر  باجلامعة 

التى  البرامج  فى  وذلك   ، يناير 

يتيحها املركز فى اللغات االجنليزية 

واألملانية،  واألسبانية  والفرنسية 

التنمية والرخصة  دورات  جاني  إلى 

وتشمل   . اآللى  للحاسب  الدولية 

املنح الدراسية األب واألم والزوجة أو 

الزوج واألبناء واألشقاء . صرح بذلك 

د. محمد اخلشت مدير مركز اللغات 

األجنبية والترجمة باجلامعة .     
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رئي�س جمل�س الإدارة

�أ.د. ح�ســــــام كامل

رئي�س التحرير

�أ.د. هبـــة ن�ســــار

مدير التحرير

عــــادل عـــثمان

مت الت�صميم واالخراج الفنى مبطبعة جامعة القاهرة

الأخرية

إلي  شباب شهداء ثورة 25 يناير 2011 
تحية وسالم من شهداء طالب جامعة القاهرة

استبدال الحرس الجامعى بإدارة مدنية لألمن 
الترحيب بالممارسـة السياسية داخل الجامعة

 أعلن الدكتور حسام كامل رئيس اجلامعة إنهاء تواجد احلرس اجلامعى داخل اجلامعة بصورة نهائية وإحالله بأفراد 

أمن مدنينني .. كما أكد سيادتة على حق ممارسة الطالب لكافة األنشطة ومنها النشاط السياسى إضافة إلى عقد 

لقاءات دورية مع االساتذة والطالب والعاملني داخل كل كلية فور استئناف الدراسة لإلستماع إلى جميع اآلراء 

اخلاصة بإستراتيجية اجلامعة ودورها خالل املرحلة القادمة ..  وقال إن جميع العمالة املؤقتة باجلامعة مت تثبيتها 

وحصولها على نفس الرواتب واالمتيازات التى يحصل عليها زمالئهم املعينون

الن�ضب عام 1955 للمثال فتحي حممود تخليدا لذكرى ن�ضال  �ضمم ونفذ هذا 

�ضهداء اجلامعة من الطالب حيث ت�ضري قاعدة التمثال اإىل �ضعارات كليات ال�ضهداء وهى 

)احلقوق والهند�ضة والزراعة والطب والآداب والعلـــوم والتجارة( الذين ا�ضت�ضهدوا يف 

مظاهرات تعديل الد�ضتور عام 1935 وميثل التمثال العمل ثالثي الأبعاد من اجلرانيت 

الأحمر والربونز والتمثال لمراأة وعلى جانبيه جداريتني ميثالن اأحداث املظاهرة.

د. حســام كامــل . . .

فى مؤتمر صحفي بقاعة أحمد لطفى السيد بدء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء ثورة 25 يناير ..

النصـــــب

التذكــارى

لشهــــداء

طـــــالب

الجامعــــة

وباقةزهور

لشهــداء

الثـورة

قالو عن ثورة شباب مصر . . .
هذه الكلمات هى اعتراف كل العالم . . . بقامة المصريين ومقامهم بين الشعوب . . .


