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 جامعة القاهرة –مكتب تعزيز الهوية التراثية والوطنية 

 

 الرؤية:

ارية والوطنية الحضأن تكون جامعة القاهرة الرائدة والمسئولة عن رفع الوعي بقيمة التراث وتعزيز الهوية 

عضاء هيئة من الطالب وأ  بوزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم لكل منسوبي الجامعات المصرية

 التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجهاز اإلداري. 

 الرسالة: 

 لهوية المصريةاتعزيز المادي والالمادي ل الحضاري والطبيعي بنوعيه الوعي بقيمة التراثوتعزيز  رفع 

وتعظيم كل ما تقدمه مؤسسات الدولة من تنمية الوطنية وتقوية اإلنتماء ومحاربة الفكر المتطرف 

 .في اطار الخطة الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامةوتطوير وخدمات في كل المجاالت 

   األهداف:

o  ة مصر بجمهوري اآلثرية  من الزيارات الميدانية ألهم وأشهر المواقعالعديد تنفيذ تنظيم و

 العربية.
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o عاكسةوالعن الهوية المصرية المتأصلة في جذور التاريخ  المعبرةحياء الحرف التراثية ا 

ة ة عن طريق تنفيذ العديد من ورش العمل التعليمية باإلضافتنوع الثقافي للحضارة المصريلل

 .الحرفلتلك رض امعإلي تنظيم وتنفيذ 

o  سيق بالتن تنظيم العديد من المبادرات ووورش العملمن خالل تعظيم المسئولية الجماعية

بين كليات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والمجموعات الطالبية لغرس ثقافة حب التراث 

 . كمدخل للحفاظ علي الهويةداخل جامعة القاهرة وخارجها وحمايته وآليات الحفاظ عليه 

o لتراثية االمعززة للهوية حتفال بالمناسبات المحلية واإلقليمية والدولية تنظيم وتنفيذ اإل

 .وخارجها بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والوزارت داخل جامعة القاهرة الوطنيةو 

o  ظيم تنمن خالل داخل وخارج جامعة القاهرة  الوطني والتراثيرفع الوعي و تعزيز وتدعيم

 .المسابقات الثقافية والفنية 

 :ية المكتبتبع

 يتبع نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنميةمكتب تعزيز الهوية التراثية والوطنية 

 البيئة.

 اختصاصات المكتب:
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o فاظ علي الهوية الحز ثقافة يالتي من شأنها تعز  والتنفيذية الخطط اإلستراتيجية اإلشراف علي

 التراثية والوطنية.

o  علي مبادرات الوعي األثري والوطني بالجامعة.اعداد ومتابعة واإلشراف 

o  انشاء سياسة وتنفيذ ومتابعة كل ما يخص الحفاظ علي الطابع األثري والتراثي كهوية لجامعة

 القاهرة.  

o ماتم من أنشطة خاصة برفع الوعي بقيمة التراث والهوية الوطنية سنوي لكل  رفع تقرير

 .هوآليات الحفاظ عليه وصيانت بجامعة القاهرة

 مقر المكتب:

 المجتمع وتنمية البيئة. قطاع خدمة

 :الهيكل اإلداري للمكتب

 

أستاذ ترميم وصيانة اآلثار ووكيل كلية اآلثار لشئون خدمة  أ.د. هالة عفيفي 

 المجتمع وتنمية البيئة

 مدير المكتب

 )المنسق العام(

 التنفيذيالمدير  مدرس اآلثار اإلسالمية بكلية اآلثار د. عماد سليمان

 عضوا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكيل كلية اآلداب أ.د. رجاء علي
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 عضوا وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د. راندا عبد الكريم

وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة لشئون خدمة المجتمع  أ.د. نهي محمود

 وتنمية البيئة

 عضوا

 عضوا المدرس المساعد بقسم ترميم اآلثار بكلية اآلثار الشبراوي أ. أحمد 

 عضوا مدير عام اإلدارة العامة للمشروعات البيئية أحمد  محمدأ. 

 عضوا جامعة القاهرة طالب رئيس اتحاد

 سكرتارية مكتب وكيل كلية اآلثار أ. سماح الوكيل

 

 عضوا

 

 .وذلك علي الوجه المعروض  وعلي المكتب اإلستعانة بمن تراه مناسبا ، 

 لوجو المكتب:

 

 


