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كتاب الملخـــصات



  لدولى األول للبحث العلمىالمنتدى ا
  

IFSR ب



  المنتدى الدولى األول للبحث العلمى

IFSR  ج

  
  

  

  تحت رعــــــــــــــــایة
  ھانى ھـــــــــــالل/ د.أ

  وزیر التعلیم العالى والدولة للبحث العلمى

  

  

  المنتدىرئیس
  حســـــــــام كــــامــل/ د.أ

رئیـس جـامعــة القــاهــرة
  

  

  المنتدىنائب رئیس 
  حسیـــــن خالـــــــــد/ د.أ

  نائب رئیس الجامعة للدراسات العلیا والبحوث
  

  

  

  للمنتدىاألمـین العـام 
  رجبلمیس/ د.أ

  وكیل كلیة الطب لشئون الدراسات العلیا والبحوث
  

  
    



  لدولى األول للبحث العلمىالمنتدى ا
  

IFSR د

  



  المنتدى الدولى األول للبحث العلمى

IFSR  ه

  اللجـــان المنظمــة للمؤتمــر

  
  :ن المســـــــاعد یـاألم
ــــــــــــــــــین/ د.أ ــــــــــــــــا أمـــــــــــــــ ــــــــــــــــــ   كامیلیـ

  

ـــــــــــــــة   ــــــة الصیدلـ ــــــــتاذ بكلیــــــــ   األســــــ

  :اللجنــــة المنظمـــة    
  

ــــــــــــــــــــــــب/ د.أ ــــــــــــــــــــــــس رجـــــــــــ   لمیـــــــــــ

  

ــــــــــام للمنتــــــــــــــــدى   ــــــــین العــــــ   األمــــــــ

ــــــــــــــــــــن/ د.أ   ـــــــــــــا أمیـــــــــــــ ــــــــــــدى    كامیلیــــــــــــــــــــــ ــــاعد للمنت   األمــــــــــــین المســــــــ

ـــــــــور الـــــــــــدین/ د.أ   فــــــــــــاتن أحمـــــــــــد نــ

  

ـــــــــــــة العلمیــــــــــــــــةمنســــــــــــــق      اللجنـــ

ــــــــد مــــــــــــــــــراد/ د.أ   شــــــــــــــــــریف أحمـــــــــ

  

ــــــــــاع الهندســـــــــــــى      منســـــــــــــق القطـــ

ـــــــــــــــــــــى/ د.أ ــــــــــــــــــــة علوانــــــــــــ   فادیـــــــــــــ

  

ـــــــــــــة العلمیــــــــــــــــة    ـــــــــــــق اللجنـــ   منسـ

ــــــنعم حمیـــــــــدة/ د.أ ــد المـــ   نبیــــــــــل عبـــــــ

  

  مقـــــــرر لجنــــــــة التحریــــــــر والنشــــــــر  

  عبـــــــــــــــــد الرحمــــــــــــــــــن ذكــــــــــــــــــرى/ د.أ  

  

  عضــــــــــــــــو المكتــــــــــــــــب الفنــــــــــــــــي  

ـــــــــــــــــــــى/ د.أ   ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــل الشربینــ ــــــ   نبیـ

  

  التسجیـــــــــــــلمنســــــــــــق إجــــــــــــراءات   

  سعیـــــــــــــــــــد سیـــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــالم/ د.أ  

  

  مــــــــــــــدیر مركـــــــــــــــز المؤتمـــــــــــــــرات   

ـــــــــــــــــــــــــل ث/ د.أ   ـــــــاء إسماعیــــــ ــــــــــــــــــــــــ   ن

  

السیاســیةوكیــل كلیــة االقتصــاد والعلــوم  

ــــــــــــــیة ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــید مـــــــــــــــتولى./ د    السیاســـــــ   متــــــــــــــولى الســــــــ

  

مــــدیر عــــام اإلدارة العامــــة للبحــــوث   

ـــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ     : ة ــة العلمیــاللجن  العلمیـــــــــ

  :لجنـــة التحریـــر والنشـــر 
  

  

  شــــــــــــــــــریف أحمـــــــــــــــــد مــــــــــــــــــراد/ د.أ

  

ـــــة الهندســـــــــــــــــة   ــــــــل كلیــــــــــــ   وكیــــــــ

ــــــــــــــــــز العــــــــــــــــــــربعــــــــــــــــــــزة/ د.أ     عــ

  

  وكیـــــل كلیــــــة طـــــب الفـــــم واألســـــنان  

ــــــــــــــــــــــــــــوانى / د.أ   ــــــــــــــــة علــــ   فادیــــــــــــــــ

  

ـــــــــة اآلداب   ــــــــــــــــــــل كلیــــــــــــــــــــ   وكیــــــــ

ــــــــــور الــــــــــدین/ د.أ     فــــــــــاتن احمــــــــــد ن

  

ــــــــــــــــوم   ــــــــــــــة العل ـــ ــــــــتاذ بكلی   األســــــــ

هـ  
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IFSR و

ـــــــد المـــــــنع/ د.أ    مقــرر اللجنــة واألســتاذ بكلیــة الطــب البیطــري ـــــــدةنبیــــــــل عب   م حمی

ــــــــــــــة العلــــــــــــــــــوم  ــــــــتاذ بكلیــــ ـــــــــــــده / د.أ    األســــــــــ ــــــــــادق السیــــــــــــــد عب   صــــ

ــــــــــــــة العلــــــــــــــــــوم ــــــــتاذ بكلیــــ ـــــى عتابـــــــــــــــى/ د.أ    األســــــــــ ـــــــــ   فـــــــــــــــوزى عل

  مـــــــــــــــــدرس بكلیـــــــــــــــــة الزراعـــــــــــــــــة

  

  حنـــــــان محمــــــد عبــــــد اللطیـــــــف./ د  

  
  

  :ةـــــــــــة اإلعالمیـــــاللجن
  

ـــــــــــــــــــادة / د.أ ـــــــــــــــــــــــــیونى حمــــــــــ   بســــ

  

  منســــــــــــق اللجنـــــــــــــة اإلعالمیــــــــــــة   

ــــــــــــــــــــــا/ د.أ   ــــــــــى عبــــــــــ   سفتحــــــــــــــــــــــ

  

  منســــــــــــق اللجنـــــــــــــة اإلعالمیــــــــــــة  
  

  :ةـــــــــة التنفیذیـــــاللجن

  مدیـــــر عـــــام اإلدارة العامـــة للبحــــوث 

  

ــــــــــــــى./ د   ــــــــــــــید متولـ   متولــــــــــــــى السـ

ـــــــــــار المالــــــــــــي للقطـــــــــــاع     المستشـ

  

ــــــــارة./ أ   ـــــــز عم ـــــــد العزی   فاطمــــــــة عب

ــــــــــوث العلمیــــــــــة     ــــــــــر إدارة البحـ   مدیـ

  

ـــــو بكـــــر./ أ   ـــــد الجــــــواد أب   هشــــــام عب

  مدیـــــر إدارة خـــدمات تمویـــل البحـــوث  

  

  علـــــــى عبــــــد الحمیــــــد مصیلحـــــــى./ أ  

ـــــون المالیــــــــــــة       مـــــــــدیر إدارة الشئــــــ

  

  رتیبـــــــــة محمــــــــد عبـــــــــد العزیـــــــــز./ أ  

  مدیــر وحـدة نظـم المعلومـات البحثیـة  

  

  مجـــــــدى جـــــــودة الســـــــید عجـــــــاج./ أ  

ـــــــــــدعم الفمشـــــــــــــــــ   ــــــ   ىنـــــــــــــــــرف ال

  

ــــــــــــــــــــــــب./ م   ـــــــــــــــــــن مهیــــــ   محســـــــــــ

  

بحوثللالعامةإلدارةا

ــــــــــالح الدیـــــــــــــــن./ أ ــــــــــــت صــــــ   همـــ

  

ــــــــــــــل./ أ   ــــــــــــــال محمـــــــــــــد كامـ   منـ

ـــــــد المطلـــــــب./ أ     عــــــــادل الســـــــید عب

  

  إلهـــــــــــــــام زكــــــــــــــى إبراهیــــــــــــــم./ أ  
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IFSR  ز

ـــــــــــــــد./ أ ــــــاء قطـــــــــــــــــب محم   رجـــــــــــ

  

ــــــى إســــــماعیل./ أ     إســــــماعیل فرغل

ـــــــــــــــــد./ أ   ـــــــــــــــــي سی ـــــــــــــــــادة فتحـ   غـ

  

ـــــرؤوف./ أ     والء مصـــــطفى عبـــــد ال

  رحـــــــــــــــاب حسیــــــــــــــــن حســـــــــــــــن./ أ  

  

ــــــــــانین ./ أ   ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــةحسـ   هیبـــ

  طـــــــــــــــارق محمـــــــــــــد أمـــــــــــــین./ أ      
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  ةــلمــك
  حسام كامل/ األستاذ الدكتور

  رئیس المنتدى ورئیس جامعة القاھرة
  

  

إن العلم شكل دوما المنعطفات الكبرى لتحول البشریة من مرحلة إلى مرحلة أعلى، وهو 

تتوجه نحو تنمیة الذي میز دوال عن دول في عالمنا المعاصر، ولذا فإن جهودنا كلها یجب أن 

  .البحث العلمي

للبحث العلمي، وهو أحد أشكال اإلسهام دولي الولذا فإننا قد حرصنا على إقامة المنتدى

تعزیز قدرات البحث العلمي الهامة لجامعتنا، ونحن نحرص على التطویر المستمر له من أجل 

  .المجتمعفيوالخدمات اإلنتاجودعم الشراكة البحثیة بین الجامعة وقطاعات الجامعيالعلمي

ترتبط بقضایا للبحث العلمي طرح بحوثاألولدوليالالمنتدىسیتم خالل فعالیات و 

والزراعة والهندسة مجاالت الصحة فيمجتمعیة وتسهم بحلول غیر تقلیدیة لمشكالت معینة 

  . وغیرهاوالعلوم اإلنسانیة،والبیئة والطاقة،

بالجامعة، لما یتضمنه العلميدعم وتشجیع البحث المنتدى في مقدمة آلیات ویأتي هذا

ندرك جیدا أن معدل زیادة التنمیة ؛ حیث إنناومحاور بحثیة وقضایا قومیةاتجاهاتمن 

مجاالت البحث العلمي ذات الصلة الوثیقة بمشكالت المجتمع، والعمل مرتبط بتطوراالجتماعیة

توجیهفيهدف جامعتنالیة، بما یخدم على تقدیم حلول علمیة لها وفق أحدث المعاییر الدو 

، مجال البحوث العلمیةوتطبیقها فيوتدعیم ثقافة الجودة العلمي، تقدم الكل الجهود من أجل 

وتطویر البحث العلمي البحثیة الدولیة،مؤسسات الوتدعیم عالقات وبرامج الشراكة مع 

    .المیةالعوتوجیه األبحاث نحو ،واستثماره في تنمیة االقتصاد القومي
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  ةـلمــك
  حسین خالد/ األستاذ الدكتور

  نائب رئیس المنتدى ونائب رئیس الجامعة للدراسات العلیا والبحوث

الفعال في التطور بدونحقق الدولیة، ال یمكن أن یتظ علي سمعة ومكانة الجامعة احفإن ال

في الجدیدة البحثیة لبرامج لالحاكمة اآللیاتوضع ، وال یأتى هذا بدونالعلميمجال البحث 

حداث التكامل بین إ وخدمة المجتمع و البحوث االلتزام بالمعاییر الدولیة للتمیز في مجاالت ضوء

  .للجامعةالبحثياألفراد والتكنولوجیا وتنمیة رأس المال 

  . التركیز على البحوث التطبیقیةولذا نحرص على تقدیم الجدید، ومواصلة السعي إلى 

للبحث العلمي في إطار إستراتیجیة واضحة للبحوث األولدوليالتدىومن هنا یأتي المن

  . تتناسب مع المتطلبات الدولیة من حولنا مع بدایة القرن الحادي والعشرین

االهتمام و وقد حرصنا على دمج منظومة شباب الباحثین ضمن أعمال هذا المنتدى الدولي، 

فيالعلميأسالیب تخطیط وٕادارة البحث بمرتبطةالقضایا الو بشكل خاص بالبحوث التطبیقیة،

، والذریة،والبیئیة،التوجهات الحدیثة في بحوث العلوم الجینیةودعمالعربي،مصر والوطن 

  .  ، واإلنسانیة، واالجتماعیةوالتكنولوجیة،واالقتصادیة

كما عملنا على تقدیم أبحاث یمكن تسویقها لوحدات القطاع اإلنتاجي والقطاع الخدمي 

  . دولة وفقا لالحتیاجات الفعلیة وبما یسهم في تحسین األداء والمنتج وزیادة القدرة التنافسیةبال

ویأتي هذا المنتدى في إطار التطویر الشامل للمنظومة البحثیة لجامعتنا، ومحاولة جادة 

لخلق بیئة للبحث اإلبداعي وتوحید الجهود من أجل وحدة المعرفة وتراكمها، وتآزر مختلف 

  .صات، والقضاء على الجزر المنعزلة بین مدارس البحث العلميالتخص
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  العلم والتكنولوجیا فى اآلثار المصریة
  

  زاھى حواس
  األمین العام للمجلس األعلى لآلثار

  

منذ أن بدأت الثورة التكنولوجیة واستحداث األسالیب العلمیة وتطبیقها على معظم العلوم 

لمصریات فى استخدام العلم الحدیث فى تفسیر العدید من الطبیعیة واإلنسانیة، شرع علماء ا

قام المجلس األعلى لآلثار بتطبیق تلك العلوم الحدیثة والتكنولوجیا ..الطالسم المتصلة باآلثار

المتطورة فى تجهیز مشروع لدراسة المومیاوات الملكیة عن طریق استخدام جهاز األشعة 

، األول ببدروم "DNA"ول معملین للحمض النووى ، وشرع أیضًا فى بناء أCt-Scanالمقطعیة 

وقد أصبح لتلك المعامل دورًا مهمًاً◌ فى .. المتحف المصرى، واآلخر بكلیة الطب جامعة القاهرة

تفسیر العدید من األسرار الغامضة الخاصة بالمومیاوات والتى لم تكن معروفة من قبل،كانت 

ات التى تم تطبیق األسالیب العلمیة الحدیثة فى هى أول المومیاو " توت عنخ آمون"مومیاء الملك 

توت عنخ "الكشف عن أسرارها باستخدام جهاز األشعة المقطعیة، باإلضافة إلى دراسة عائلة 

هذا ومن . عن طریق الحمض النووى، واستطعنا الكشف عن مومیاوات أغلب العائلة" آمون

وجارى اآلن البحث ".. توت عنخ آمون"خالل العلم الحدیث تم معرفة السبب الحقیقى لوفاة الملك

، وخاصة بعد أن أتضح لنا أن "نفرتارى"، والملكة "عنخ إس إن با آمون"عن مومیاء الملكة 

". توت"هما بنات الملك " توت عنخ آمون"الجنینین الذى عثر علیهما هیوارد كارتر داخل مقبرة 

عرفة سر موته وخاصة لما تذكره لنا وذلك لم" رمسیس الثالث"وجارى أیضًا دراسة مومیاء الملك 

یقوم المجلس األعلى .المصادر التاریخیة من تعرضه لمؤامرة عن طریق زوجته وابنه أثناء حیاته

وقد تم .. لآلثار باستخدام أجهزة الرادار بكافة أنواعها، وكذلك الصور الجویة للكشف عن اآلثار

باإلضافة إلى استعمال . ادى الملوكبو KV64استعمال هذه األجهزة للكشف عن المقبرة رقم 
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داخل معبد تابوزیریس ماجنا " مارك أنتونى"و"كلیوباترا"نفس األجهزة للكشف عن مقبرة الملكة 

وقد تم أیضًا استخدام األسالیب العلمیة الحدیثة فى أعمال .. الذى یقع غرب مدینة األسكندریة

وأخیرًا من أهم استخدامات .بوادى الملوك" سیتى األول"الترمیم والكشف عن سرداب مقبرة الملك 

المزود بكامیرا صغیرة لمعرفة أسرار األبواب Robotالعلم، هو محاولة استعمال اإلنسان اآللى 

كل هذا نتاج استخدام .بمنطقة الهرم" أوزیر"، باإلضافة إلى بئر "خوفو"السریة داخل هرم الملك 

والذى استطعنا من خالله إضافة معلومات جدیدة العلوم والتكنولوجیا الحدیثة فى مجال اآلثار،

.ألول مرة فى علم اآلثار المصریة
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. عین أستاذ غیر متفرغ لآلثار المصریة بجامعة لوس أنجلوس بكالیفورنیا والجامعة األمریكیة بالقاهرة

  -نا الجبلتو -ملوي-األقصر-إسنا-عمل مفتشًا لآلثار في أغلب مناطق اآلثار من أبوسمبل

. ثم منطقة آثار األهرام-الواحات البحریة-إمبابة  -اإلسكندریة

قام بالحفر اآلثري في العدي من مناطق اآلثار، وقد قام باكتشافات أثریة هامة منها الكشف عن مقابر 

أمام معبد وهرم جدید بجوار هرم خوفو وحفائر الهرم الثالث وحفائر المنطقة الواقعة–العمال بناة األهرام 

، أهمها مقبرة لقزم، وتمثال له لمقابر التي ترجع للدولة القدیمةالوادي للملك خفرع، وكشف مجموعة من ا

وقد قام باكتشافات أثریة هامة بمنطقة سقارة بجوار هرم الملك  " كاي " ومقبرة أخري رائعة األلوان للكاهن 

قام بالكشف عن وادي المومیاوات الذهبیة حیث كشف عن هرم للملكة خویت زوجة تتي ، كما " تتي "

". 26"بالواحات البحریة ومقابر حكام الواحات في األسرة 

واألهرامات الثالثة ویستعد اآلن لإلشراف على تنفیذ المشروع " أبو الهول " قام باإلشراف على ترمیم 

. الخاص للحفاظ على األهرامات

. ال حصر لهاقام بتألیف العدید من المقاالت والكتب التي

. حاضر في كل دول العالم ، كما حاضر في العدید من المتاحف والجامعات بالیابان وأمریكا وأوروبا

-الملكة صوفیا بأسبانیا-ملك السوید-ملكة الدنمارك بكونبهاجن(حاضر أمام العدید من ملوك العالم 

م الملكة صوفیا وهیالري كلینتون ، وكانت تربطه صداقات بالعدید من المشاهیر أهمه) ملكة هولندا

. واألمیرة دیانا

حضر العدید من المؤتمرات العلمیة في اآلثار في العالم كله ویقوم حالیًا باالشتراك مع الیونسكو بحملة 

. دولیة لعمل تنظیم بین السیاحة واآلثار وینادي بغلق األهرامات أمام السائحین حتى یمكن الحفاظ علیها

  -م 1998وسام رئیس الجمهوریة من الطبقة األولي عام ( ر من الجوائز واألوسمة منها حاصل على الكثی

من 2000جائزة العالم الممیز عام   - شخصیة عالمیة 30الردع الذهبي من األكادیمیة األمریكیة ضمن 

اصل منها وح2001عضویة األكادیمیة الروسیة للعلوم الطبیعیة عام -جمعیة العلماء المصریین بأمریكا 

- تسلم جائزة من الجمعیة الجغرافیة بواشنطن ضمن ثمانیة من أعظم المكتشفین -على المیدالیة الفضیة 

أمین عام المجلس األعلى لآلثار والمشرف :حواسزاهي دكتور 

حاصل على لیسانس على حفائر األهرامات والواحات البحریة

  .م1967قسم اآلثار عام   - جامعة اإلسكندریة - اآلداب

جامعة - حاصل على دبلوم الدراسات العلیا في اآلثار المصریة 

.م1979القاهرة عام 

ه في أآلثار المصریة من حاصل على درجة الماجستیر والدكتورا

.م1987جامعة بنسلفانیا عام 
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شخصیة 100اختیر في مجلة التایمز األمریكیة ضمن -منح الدكتوراه الفخریة من الجامعة األمریكیة

وسام الفنون -لعلوم األمریكیة نال جائزة أوسكار أیمي من أكادیمیة فنون التلیفزیون في ا-عالمیة 

وسام االستحقاق بدرجة قائد من الجمهوریة اإلیطالیة عام -2007واآلداب من الحكومة الفرنسیة عام 

  ). م2008جائزة السیاحة العالمیة لعام   - 2008
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  التنقیب في البیانات والنصوص وتطبیقاتھا العملیة

  على على فھمى 
  جامعة القاهرة–كلیة الحاسبات والمعلومات

  

مع التطور الهائل والمستمر لتكنولوجیا االتصاالت والمعلومات، أصبح لدینا كم هائل من 

البیانات والمعلومات المتنوعة التي تعتبر ثروة معلوماتیة ترتكز مقومات الدول الحدیثة على 

. مقدرتها في توظیف تلك المعلومات واالستفادة منها بالشكل األمثل في مختلف جوانب الحیاة

للبحث في أعماق الكم ) التنقیب في البیانات(ذا المنطلق نشأت الحاجة إلى تقنیة حدیثة ومن ه

الهائل من المعلومات المتراكمة بغرض استخالص الكنوز المعرفیة والمعلومات الخفیة التي ال 

یمكن استخالصها باستخدام الطرق التقلیدیة في البحث واالستفسار والتي تفتقر إلى عناصر 

  .الذكي في البحث عن المعلومةالتحلیل 

ومن هنا یمكن أن نستخلص أن مصطلح التنقیب في البیانات هو العلم الذي یعنى باستخراج 

المعرفة الخفیة من منجم المعلومات ومحاولة ربط المعلومات ذات العالقة مع بعضها ومن ثم 

  .تقدیمها إلى صانعي القرار

المحور األول هو علم االحصاء . ثالث محاور رئیسیةوتعود جذور علم التنقیب في البیانات إلى 

التقلیدي والذي یتبني مفاهیم أساسیة مثل نماذج توزیع البیانات، والتباین واالنحراف المعیاري، والتحلیل 

والمحور الثاني هو علوم الذكاء االصطناعي . القیاسي والتي تستخدم لدراسة البیانات والعالقات بینها

أما . في معالجة المشاكلاإلنسانتفكیر أسلوبالستدالل والحدس الذي یحاكي والتي تقوم على ا

المحور الثالث فهو علم تعلم األلة الذي یوصف بأنه التطور لعلوم الذكاء االصطناعي حیث یدمج ما 

بین الحدس وما بین التحلیل االحصائي المتقدم بغرض التعرف على األنماط الدفینة في البیانات 

وقد ساعد على ذلك توافر أجهزة الكمبیوتر وقدراتها الحسابیة الضخمة . المعرفة منهاواستخراج 

  .العلومالمطلوبة لهذه
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ویشهد التنقیب في البیانات تطور مسـتمر سـواء علـى المسـتوى النظـري أو المسـتوى التطبیقـي 

  :في الصناعة في شتى المجاالت وتشتمل المحاضرة على العناصر التالیة

  نقیب فى البیاناتتعریف الت  �

  لماذا االحتیاج للتنقیب فى البیانات ولماذا ال یستخدم التحلیل التقلیدى للبیانات؟  �

  ما هي وظائف أدوات التنقیب فى البیانات؟   �

  ملتقى العدید من فروع المعرفة : التنقیب فى البیانات  �

  لبیاناتالتركیب البنائى لنظام التنقیب فى البیانات وخطوات التنقیب فى ا  �

فـي المجـاالت الطبیـة : أمثلة متعددة إلستخدامات التنقیب فى البیانات في الحیـاة العملیـة  �

والبیولوجیــــة، والتســــویق والبنــــوك والتمویــــل، والــــتحكم والصــــناعة، والوســــائط المتعــــددة، والشــــبكات 

  .االجتماعیة واإلعالم ، وأخیرا في األلعاب والترفیه

  بلیة للتنقیب في البیاناتالتحدیات واالتجاهات المستق  �

ولقـد خطـت جامعـة القـاهرة خطــوات تنفیذیـة فـي االسـتفادة مــن تكنولوجیـا التنقیـب فـي البیانــات 

وطـورت نظـام للتنقیـب فـي رســائل الماجسـتیر والـدكتوراة بالجامعـة یســاعد فـي رسـم ومتابعـة الخطــة 

علـى هـذا النظـام كمـا تلقـي ومـن ثـم تلقـي المحاضـرة الضـوء . االستراتجیة للجامعة للبحوث العلمیة

الضــوء علــى مركــز التنقیــب فــي البیانــات ونمذجــة الحاســب الــذي بــدأ منــذ خمــس ســنوات بالتعــاون 

  .والدعم الكامل من وزارة االتصاالت وهیئة تنمیة صناعة البرمجیات
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العمید السابق لكلیة الحاسبات دكتور علي علي فھمي

اء اإلصطناعي وتعلم والمعلومات بجامعة القاھرة وأستاذ الذك

تخرج من قسم ھندسة الحاسب . األلة بقسم علوم الحاسب

1972بالكلیة الفنیة بإمتیازمع مرتبة الشرف في یونیھ  

حاصل على میدالیة نوط الواجب من . وعمل مدرس بھا

درس وتعلم المنطق الریاضى على ید الدكتور . الطبقة الثانیة

. العالمیة السابقھیرفي جالیر نائب رئیس شركة زیروكس 

حصل على الماجستیر من المدرسة العلیا لعلوم الفضاء 

في مجال   1976فرنسا - بتولوز E.N.S.A.Eوالطیران 

قواعد البیانات المنطقیة ثم حصل على الدكتوراة من مركز 

-الدراسات والبحوث المعلوماتیة D.E.R.I C.E.R.T

  .عيفرنسا في مجال الذكاء االصطنا- بتولوز 1979

حصل على التدریب العملي في مجال أنظمة التشغیل وفي مجال نظم الخبرة والمعرفة في المانیا وفي 

شارك في العدید من المشروعات القومیة منھا إنشاء شبكة الجامعات . الوالیات المتحدة األمریكیة

ید والصلب، بناء نظم ، بناء نظم خبیرة في مجال صناعة الحد)بأكادیمیة البحث العلمي حالیا(المصریة 

  .دعم القرار لجھات قومیة متعددة

التنقیب في البیانات والنصوص، المنطق : تقع إھتمامات الدكتور علي فھمي البحثیة في مجاالت متعددة

الریاضي، اللغویات الحسابیة، فھم النصوص والتصحیح اآللي لإلجابات النصیة، تكنولوجیا االتصال بین 

  " نظم دعم إتخاذ القرار واألنظمة الذكیة" ومن أھم مؤلفاتھ كتاب . غة العربیةاالنسان والحاسب بالل

تولى إدارة أول مركز للتمیز في مصر في مجال التنقیب في البیانات ونمذجة الحاسب في الفترة من 

باحث من الجامعات والصناعة وتأسس 40وھو مركز بحثي إفتراضي شارك فیھ أكثر من 2010- 2005

  .ن األستاذ الدكتور طارق كامل وزیر االتصاالت وتكنولوجیا المعلوماتبمبادرة م

ویشارك حالیا في تنفیذ مشروع التنقیب في بیانات رسائل الماجستیر والدكتوراة لجامعة القاھرة بإشراف 

الدكتور حسین خالد نائب رئیس جامعة القاھرة للدراسات العلیا والبحوث حیث یھدف المشروع األستاذ

لمقارنة من خالل الواقع بما تم تنفیذه من الخطة البحثیة السابقة لجامعة القاھرة والمعاونة في صیاغة إلى ا

  .2015- 2011الخطة البحثیة القادمة 
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(1)

قطاع العلوم اإلنسانیة
واالجتماعیة

ــاهرةجامعة  القــ



  المنتدى الدولى األول للبحث العلمى
    

IFSR 12

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  المنتدى الدولى األول للبحث العلمى

IFSR  13

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)حلول غیر تقلیدیة(العمل والبطالة قضایا1-1
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  نظرة على التجارب الدولیة: قضایا التشغیل والبطالة 

  سمیر رضوان
  المستشار االقتصادي لرئیس الهیئة العامة للرقابة المالیة

لقد احتلت قضایا التشغیل والبطالة مكان الصدارة في األدبیات االقتصادیة وبصفة خاصة 

  .1932-1920منذ الكساد الكبیر في 

لتغیر الحوار مجدًدا حول 2008-2007وجاءت األزمة المالیة واالقتصادیة العالمیة في سنة 

  .قضیة التشغیل وعالقتها بالنمو االقتصادي

المستفادة من الكساد العظیم وكذلك األزمة الحدیثة في أن األزمة تتمثل ولقد تمثلت الدروس 

كذلك فإن تعافي االقتصاد بعد .أساًسا في إخفاق االقتصاد القومي في خلق فرص كافیة للتشغیل

األزمة ال یتبعه بالضرورة استعادة مستویات التشغیل السابقة علیها فقد أثبتت التجارب التاریخیة 

سنوات فى مرحلة ما بعد األزمة للوصول إلى مستویات 6-4ق فترة تتراوح  من أن هذا یستغر 

  .التشغیل السائدة فیها

  :والمقترح ان الورقة المقدمة للمؤتمر تناقش القضایا التالیة على خلفیة ما ذكر سابقاً 

ع كیف یمكن الموازنة بین الحاجة الى النمو السری: العالقة بین السیاسات الكلیة والتشغیل

وخلق 

فرص العمل.  

ما هي الخطوط العریضة إلستراتیجیة النمو كثیف التشغیل؟  

قضیة تحدید األجور: العالقة بین أداء سوق العمل وتوزیع الدخل.  

هل القطاع الغیر منظم مؤشر على التخلف أم هو: القطاع الغیر منظم فى سوق العمل

ضرورة 
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 التي تمتص " اإلسفنجة"منظم بدور على مرونة سوق العمل حیث یقوم القطاع الغیر

  .العمالة الزائدة

هل هناك تحیز أساسي ضد المرأة : انعكاس تركیبة سوق العمل على بعض المجموعات

  والشباب؟

وسوف تختتم الورقة بسؤال حول واقعیة اإلستراتیجیة للعمل الالئق مستنًدا إلى التجربة

المصریة



  المنتدى الدولى األول للبحث العلمى

IFSR  17

  
  العمل والبطالةقضایا 

  نجالء األھوانى –ین ھناء خیرى الد
  كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة

مع المصرى تعد قضایا سوق العمل ومشكلة التشغیل من أخطر التحدیات التى تواجه المجت

من انعكاسات مباشرة على مستویات معیشة قطاع عریض من قوة العمل وما بأكمله نظرًا لما لها 

وینتج عن العالقة . من جانب آخر بمشكلة الفقریرتبط بها من أسر، من جانب، والرتباطها 

التشابكیة بین مشكلتى التشغیل والفقر انعكاسات سلبیة شدیدة على كل من المستوى االقتصادى 

واالجتماعى، وأیضا على المستوى السیاسى وفى واقع األمر، فإن جذور مشكلة التشغیل فى 

یها التعامل مع هذه القضیة من االقتصاد المصرى تعود إلى نحو خمسة عقود مضت غاب ف

منظور اقتصادى كلى یضع هدف خلق فرص العمل المنتجة والالئقة والكافیة فى بؤرة السیاسات 

من هنا ، . الكلیة والقطاعیة، وتم التعامل مع هذه القضیة بحلول جزئیة ومؤقتة وبإجراءات طارئة

یتطلب بالدرجة األولى اتباع فإن مواجهة قضایا سوق العمل والتشغیل ومكافحة قضیة الفقر 

منهج شامل مبنى على سیاسات االقتصاد الكلى، یساعده فى ذلك التفكیر فى حلول غیر تقلیدیة 

لنشر ثقافة العمل الحر والمبادرات الفردیة، والدماج المشتغلین بصورة غیر رسمیة فى االقتصاد 

  .الرسمى، على أن یشارك فى ذلك كل شركاء التنمیة 

  :فى ضوء ما سبق تطرح هذه الدراسة  تساؤال رئیسیا مفاده:بحثیة المشكلة ال

هى سبل مواجهة قضایا سوق العمل ومشكلتى التشغیل والفقر فى االقتصاد المصرى؟ ومن ما

هنا  فإن الدراسة تبدأ فى قسمها األول بالقاء الضوء على أهم سمات وأوضاع سوق العمل فى 

م تفرد األقسام الثالثة التالیة القتراح سبل مواجهة مشاكل مصر وتطورها فى السنوات األخیرة، ث

  .التشغیل من منظور السیاسات الكلیة، والقطاعیة، وسیاسات سوق العمل، على التوالى
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  أهم خصائص وسمات سوق العمل: القسم األول: أقسام الدراسة

صهاعدم التوافق بین العرض والطلب من حیث األعداد، وتطور معدل البطالة وخصائ.  

عدم التوافق بین المهارات واحتیاجات سوق العمل.

تشوه هیكل التشغیل من حیث القطاعات ومن حیث الحالة العملیة.

تزاید التشغیل غیر الرسمى               .

ضعف تشغیل االناث.

تواضع إنتاجیة المشتغلین                 .

سوء أوضاع المشتغلین الفقراء.

  .سیاسات االقتصاد الكلى...ل مواجهة مشكلة التشغیل سب: القسم الثانى 

سیاسات االستثمار.  

زیادة مستوى االستثمار.  

إعادة النظر فى نمط االستثمار.

السیاسات النقدیة والمالیة.  

 تشجیع العمل الحر بإزالة العقبات أمام تأسیس المشروعات وخروجها من السوق، ونشر

.ثقافة العمل الحر

للمشروعات المتناهیة الصغر والصغیرة والمتوسطةخلق بیئة مواتیة.

  السیاسات القطاعیة... سبل مواجهة مشكلة التشغیل : القسم الثالث 

سبل زیادة التشغیل ورفع اإلنتاجیة فى القطاع الصناعى.  

 غیر زراعى–زراعى (سبل زیادة التشغیل ورفع اإلنتاجیة فى القطاع الریفى(
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  سیاسات سوق العمل... مشكلة التشغیل سبل مواجهة: القسم الرابع 

التعلیم الفنى والتدریب المهنى        .

 القانونى والمؤسسى لسوق العمل   اإلطارإصالح

).الحد األدنى لألجور–الحمایة االجتماعیة (   
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وضرورة تدعیم الحقوق السیاسیة ) المساواة(ملخص لبحث المواطنة 
  )  رؤیة دستوریة(

  

  فتحى فكرى 
  جامعة القاهرة–الحقوق كلیة 

لم یندرج اصطالح المواطنة في قاموسنا القانوني إال مؤخرًا بمناسبة التعدیل الدستوري الثالث 

ي تقضي في صیاغتها فمن بین المواد المنقحة في هذا التعدیل المادة األولى والت، 2007عام

إال أن "جمهوریة مصر العربیة دولة نظامها دیمقراطي یقوم على أساس المواطنة"اآلنیة بأن 

حداثة االصطالح ال تنفي أن مضمونه كان متغلغًا في نظامنا القانوني منذ زمن، عبر تبني مبدأ 

طنة یضیف أي بُعد وبناء علیه نغمط قدر تشریعنا إذا طاف بذهننا أن مصطلح الموا، المساواة

وما نقول به تثبته العدید من األحكام الصادرة من المحكمة ، جدید للقواعد المعروفة لدینا

إال أن إقرار المبدأ على ، فمبدأ المواطنة في حقیقته مرادف لقاعدة المساواة، الدستوریة العلیا

- بال شك –فهناك العمليالمستوى النصي ال یعني إعماله دومًا بالصورة المأمولة في التطبیق

یعزز ذلك القفزات التي أصابت . مجاالت تقتضي المزید من الجهد لتفعیل المساواة أو المواطنة

والتزامًا الوعي العام في العالم أجمع بسبب الطفرة الناجمة عن ثورة المعلومات التكنولوجیة

سدة بصورة أساسیة في المتجبالتخصص سنقصر الحدیث على ضرورة تدعیم الحقوق السیاسیة

في هذا اإلطار قدرنا أهمیة معالجة منح حق االقتراع للمصریین حقي االنتخاب والترشیح

مواطن تحتاج إلى إعادة نظر ثةأما فیما یتعلق بحق الترشیح فقد اخترنا ثالالمقیمین بالخارج

لفالحین في العضویة ید التمییز اإلیجابي للعمال وایتأ–ترشیح المستقل لالنتخابات الرئاسیة (

عدم منطقیة اإلبقاء على نسبة التعیین في مجلس الشورى بعد أن أسند إلیه بعض –البرلمانیة 

  ).الصالحیات التشریعیة
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  المواطنة وحدود المسئولیة االجتماعیة فى 

  تفاعالت الحیاة الیومیة 

  أحمد زاید
  جامعة القاهرة–كلیة اآلداب 

إلى وطن معین، بیر عن مكانة قانونیة یشغلها الفرد الذى ینتمىلیست المواطنة مجرد تع

عالقة اجتماعیة تفرض األفراد واجبات یقومون بها فى مقابل حقوق یحصلون ولكنها تعبیر عن 

إن الفهم االجتماعى للمواطنة كعالقة یفتح الطریق نحو تعمیق الشعور بالمسئولیة . علیها

القیة، التى تعبر عن حجم االندماج االجتماعى للفرد فى االجتماعیة، أو قل المسئولیة األخ

.قضایا المجتمع ومدى ارتباطه النفسى واالجتماعى بمجتمعه

ویشیر مفهوم المسئولیة االجتماعیة إلى حالة یعبر فیها الفرد حدود مصالحه الفردیة الضیقة 

الفضائل العامة، وٕالى إلى المجال االجتماعى األوسع، لینظر إلى مصالح المجتمع العلیا، وٕالى

الخیر العام، وكلها مصطلحات تعبر عما هو مشترك بین األفراد جمیًعا، وعما هو محقق ألهداف 

وثمة مستویات إلدراك حدود المسئولیة االجتماعیة، كما أن هناك تجسیدات لها . عامة ومشتركة

دها تتدرج من الوعى العام فإذا ما تتبعنا مستویات المسئولیة االجتماعیة نج. فى السلوك الیومى

بالمصالح والفضائل العامة، مرورًا بالوعى بالمشاركین واالندماج االجتماعى، نزوًال إلى الوعى 

وفى مقابل كل . بالمسئولیات المهنیة والعملیة، والوعى باآلخرین الذین یشاركونا الحیاة االجتماعیة

  .ى سلوكیات یومیةمستوى من هذه المستویات، ثمة حقوق وواجبات، تتجسد ف

وال تتسع هذه الورقة لعرض نماذج متعددة لكل المستویات ولكنها تكتفى بعرض صور من 

وتبدأ حدود المسئولیة االجتماعیة هنا . التفاعالت الیومیة التى تجسد المسئولیة االجتماعیة

  . وممتلكاتهمبالمسئولیة تجاه البیئة ونظافتها والمحافظة علیها، ثم المسئولیة تجاه اآلخرین 
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إن التفاعالت عبر هذه المستویات المختلفة تعكـس المواطنـة بوصـفها عالقـة، عالقـة مسـئولة، 

فالعــدل والمســاواة . تفــرز باســتمرار طاقــة إیجابیــة بنــاءة، تحــول الفضــائل العامــة إلــى ســلوك یــومى

تحــول إلــى واحتــرام اآلخــرین والتســامح وغیرهــا مــن الفضــائل تظــل أســیرة الــنص والخطــاب، إذا لــم ت

  سلوك فعلى یجسد المواطنة الحقة وما یرتبط بها من مسئولیة اجتماعیة

الــنص : وٕاذا لــم یحــدث هــذا التطــابق بــین الــنص وبــین الســلوك، فســوف یظــل كــل فــى طریــق 

یصـیر إلــى كــالم تلوكــه وســائط االتصــال وأدوات الخطـاب، والســلوك یصــیر إلــى فوضــى ال تعــرف 

.حدودًا للمسئولیة االجتماعیة
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  المواطنة واإلنتماء  

  

  قدرى حفنى  
  جامعة عین شمس–معهد الطفولة 

علـي تتـوافر شـروط تتعلـق بالمكـان، و االقتصـاد، و اللغـة، و التـاریخ؛ -یا كانتأ-تقوم األمة 

ثـم تكتمـل هـذه الشـروط بـالتكوین النفسـي المشـترك الـذي یعـد ركًنـا أساسـّیا لتكـوین األمـة؛ و یفــیض 

حصر لـه مـن كتابـات عـن شـروط قیـام األمـة، و فـي نفـس الوقـت فـإن نـدرة مـا كتـب التراث بما ال

عــن شــرط التكــوین النفســي المشــترك مقارنــة ببقیــة الشــروط تســتوقف النظــر، رغــم أن هــذا التكــوین 

  .النفسي المشترك یعد حجر األساس في تكوین الوعي باالنتماء القومي

نتماء القـومي بحیـث ال یتحـول إلـي انتمـاء شـوفیني و تعد المواطنة بمثابة الوجه الدیمقراطي لال

و جـوهر المواطنـة . یدفع بالوطن إلي مواجهات مدمرة؛ أو إلي انتمـاء طـائفي یهـدد الـوطن بالتفتـت

أن یذهب الجمیع الختیار قائدهم لمدة محدودة سلفا، و هو یكون المواطنون سواء أمام القانون، و 

آلخــر فــي ذلــك االختیــار و فــي غیــره مــن شــئون أن یكــون لكــل مــنهم صــوت متســاو مــع صــوت ا

  .الجماعة

و غني عـن البیـان أن المواطنـة بهـذا المفهـوم لیسـت منزهـة عـن الشـوائب و السـلبیات، و لـیس 

من ضمان في أن تأتي أكثر االنتخابات نزاهة بأفضل الحكـام، و لـیس مـن شـك كـذلك فـي تفـاوت 

مســـتویات ثقـــافتهم و وعـــیهم، و لكـــن تبقـــي قـــدرات المـــواطنین علـــي اختیـــار ممثلـــیهم وفقـــا لتفـــاوت

أحـــدث مـــا توصـــل إلیـــه اجتهـــاد البشـــر لتحقیـــق العـــدل، و هـــي شـــأنها شـــأن غیرهـــا مـــن " المواطنـــة"

  . اجتهادات البشر قابلة للتعدیل و التطویر و حتي للرفض

و مــن ثــم نعلمهــم المواطنــة فــال أحــد یولــد منتمیــا بــل یكتســب كــل نعلــم أطفالنــا االنتمــاءو نحــن

  . لك من خالل التنشئة االجتماعیةذ
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  موجز مشتمالت موضوع مقومات البحث العلمى
  واإلنتماء الوطنى  

  

  محمد محمد شفیق زكى
  مدیر المركز القومى لدراسات الشرق األوسط 

  أهمیة البحث العلمى 

  دور المصریین والعرب فى مجال البحث العلمى والنهضة االنسانیة 

  ومقدماته خطوات البحث العلمى

–شـــروط البحـــث الجیـــد وصـــفاته –هالباحـــث وخصائصـــأخالقیـــات(مقومـــات البحـــث العلمـــى 

  ... ) قواعد الكتابة العلمیة واستخدام الرمز 

  ... ) أشكاله–مفهومه ( االنتماء الوطنى 

  ... ) كیف تمنح المواطنة –الحقوق التى ترتبها المواطنة –نشأة المفهوم (المواطنة 

  ) من الوالء واالنتماء للوطن أمثلة(أكتوبرء الوطنى قى ذكرى انتصارات االنتما
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  والمواطنة أبعاد المفھوم والقضایا والتأثیرات المتبادلةاإلعالم 
  

  ماجى الحلوانى
  جامعة القاهرة–كلیةاإلعالم 

لیها في ال شك أن مفهوم المواطنة والقضایا ذات الصلة بها، یمثل أحد المفاهیم المختلف ع

علوم القانون والسیاسة واالجتماع السیاسي، إذ ینظر البعض إلى هذا المفهوم من زاویة ضیقة 

إن المواطنة رابطة عضویة تصهر األفراد في األوطان التي ینتمون إلیها، من خالل عدد "مفادها 

  ".من اآللیات أهمها رابطة الجنسیة، والتمتع بهویة هذه الدول واألوطان

ظر البعض اآلخر إلى المواطنة باعتبارها مفهومًا أكثر شمولیة وأوسع عمومیة في حین ین

یتصل بالحقوق والضمانات المقررة لألفراد في أوطانهم ي مقابل المسئولیات الملقاة على عاتقهم 

(Shirteytlo, 2008).  

ة ترتكز ومما ال شك فیه أن هناك ثمة عالقة عضویة قویة بین اإلعالم والمواطنة، هذه العالق

على الطرح الموضوعي للفالسفة والمنظرین حول أبعاد مفهوم المواطنة والقضایا المرتبطة بها 

ومؤشرات قیاسه، فما من دراسة أو رؤیة تناولت هذه القضیة، إال وجعلت من حریة اإلعالم 

وقدرته على التعبیر عن كافة فئات المجتمع وشرائحه، ومدى تمتعه باالستقاللیة عن السلطة

  .السیاسیة وعن سیطرة ونفوذ رجال المال أحد أهم المؤشرات الدالة

ویمكننا القول أن قضیة حقوق المواطنة في مصر قد ارتبطت بحجم التطور االجتماعي 

خیرین ودرجة تأثیر القوى السیاسیة المجتمع المصري خالل العقدین األوالسیاسي الذي شهده

  .ومنظمات المجتمع المدني

م في إطار تعزیز أو تهدید حقوق المواطنة یتحدد بطبیعة النظام السیاسي، إن دور اإلعال

فوجود نظام حكم دیمقراطي یذعن لمطالب الحریة یمثل أحد الضمانات القانونیة لجمیع الحقوق 

  .المرتبطة بالمواطنة
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إن أخطر ما یجابه وسائل اإلعالم للترویج للتعدیالت الدستوریة األخیرة التي تركز أساساً 

على مبدأ المواطنة والتشجیع على تطبیقها على أرض الواقع، إن هذه التعدیالت التي ترتكز على 

مبدأ المواطنة تأتي في مناخ یكتنفه الكثیر من الشكوك وغیاب الثقة وعدم حماس النخبة 

واإلحساس المسافات بین الحكم والشارع السیاسي، بینما یتطلب األمر اتحاد القوى المستنیرة 

حزاب الوطنیة للترویج لهذا المبدأ والعمل على تطبیقه على أرض الواقع وأال یكون شعارًا فقط واأل

ألن تكوین جبهة وطنیة واسعة من الفئات المختلفة للشعب المصري سوف تساعد على استعادة 

ثقة الشارع السیاسي وتضمن انحیاز الجماهیر إلصالح سیاسي جاد وٕان كان متدرج یعرف 

ه وأبعاده ویلتزم بالشفافیة الكاملة وال یدخله أي خداع، فالبد من إیجاد اإلطار الجمیع هدف

السیاسي المناسب لتحقیق مصالح المواطنین وتفعیل الحیاة الحزبیة وٕاثراء التعددیة السیاسیة 

  .المعبرة عن أن الشعب المصري بمختلف فئاته هو مصدر السلطات
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    المشكلة والحل: التعلیم والمواطنة
  

  إلھام عبد الحمید فرج بالل
  جامعة القاهرة–معهد الدراسات التربویة 

احتلت التربیة على المواطنة أهمیة كبیرة وممیزة عبر التاریخ وأصبحت أكثر أهمیة وتمیز فى 

العولمة واالنفتاح على اآلخر وما ترتب على تلك المرحلة السیما لدول العالم الثالث وفى عصر

ذلك من طرح قیمة االنتماء والمواطنة من جانب مفكرى ما بعد الحداثة ورؤیتهم حول قضیة 

الهویة فى عالقتها بالتعایش مع اآلخر أیضًا مع تنامى قضایا العنف والتطرف والهجرة وعدم 

تمعات العالم الثالث أصبح هناك الوعى بأبعاد تلك المشكالت التى أصبحت تهدد مصیر مج

ضرورة لتنمیة وعى المواطن بدوره فى صنع القرار والمشاركة فى وطنه ألن ذلك هو نقطة البدایة 

فى تشكل نظرة اإلنسان نحو بالده ومن ثم تتكون المواطنة، وثمة حقیقة أساسیة وهى أن نشر 

الوطن وعلى حقوق المواطنة، ثقافة المواطنة وحقوق اإلنسان هى أحد أهم آلیات الحفاظ على

وبهذا المعنى فإن التعلیم یمكن من خالل جمیع مراحله أن یشكل وجدان المواطنین من خالل 

معرفة المتعلمین وتدریبهم على المواثیق التى تتضمن حقوق اإلنسان فى الحیاة والحریة وعدم 

نیة أو المذهب السیاسى التمییز بینهم على أساس اللون أو العرق أو النوع أو العقیدة الدی

األیدیولوجى، وما یترتب على ذلك من وعیهم بحقوقهم ، ومع هذا تتولد القیم الدیمقراطیة 

للمشاركة فى اتخاذ القرار وفى تدبیر المجتمع واالستمتاع بثمرات جهدهم وتضحیاتهم فى سبیل 

  .استدامة الرخاء والسالم فى حیاتهم وحیاة وطنهم

هل التعلیم من خالل فلسفته وتوجهاته وأهدافه ومناهجه : ه وهووالسؤال الذى یطرح نفس

علیها والمهمشة وبیئته یسهم فى تنمیة قیم المواطنة وحقوق اإلنسان أم أن تلك القیم من المسكوت

  فى التعلیم؟
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وما واقع المناهج التعلیمیة ودور المنهج 9ما هو دور التعلیم ومخرجاته: والسؤال الثانى

  ل معتقدات وقیم وسلوك المتعلمین؟الخفى فى تشكی

ما تتضمنها من حقوق وواجبات تتواجد فى المناهج بهل فكرة المواطنة : والسؤال الثالث هو

  وٕالى مدى الممارسات الیومیة داخل المؤسسة التعلیمیة تسهم فى تنمیة ثقافة المواطنة؟

  :األسئلة ستطرح الورقة تلك النقاطولإلجابة على تلك 

  .نة ومقومات التربیة على المواطنةمفهوم المواط-1

.واقع المواطنة على حقوق اإلنسان فى المناهج التعلیمیة-2

.آلیات دعم ثقافة المواطنة فى التعلیم-3

.الفرق بین التربیة الوطنیة والتربیة على المواطنة-4
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    التعلیم وتحدیات التطبیق

  
  حسام بدراوى

  جامعة القاهرة–كلیة الطب 

نقفأنیجبإننا. جدیدةتحدیاتدائماً یواجهالتطبیقإليوالسیاسةالرؤیةمناالنتقالإن

إليوصوالً تخطیهاإليساعینوالموضوعیة،بالعقلونناقشهانواجهها،الیوم،التحدیاتهذهأمام

علىوالثباتالتحدیات،هذهفهمفيالمجتمعمعنتشاركأنوعلینا. منهاالمرجوةالنتائج

  .التعلیمبتطویرنقصدهالذيالمكانإلىفیهنقفالذيالمكانمناالنتقالیمكنحتىالسیاسات

وأرىمواجهتها،الواجبالتحدیاتمنمجموعةعلینافرضالسكانيوالواقعالتعلیمتطویرإن

  , المتاحالتمویلمالءمةعدم) 1: أسبابخمسةإلىیرجعالتحدیاتهذهمعظمأن

  المستقرة،المصالحأصحابمقاومة) 3التغییر،سیفرضهاالتيماتااللتزامنالتخوف)2

الحكومةتطبیقاتفيالتحیزعدم) 5السیاسات،ومساندةفهمفيالمجتمعإشراكعدم) 4

  . التعلیملسیاسات

: أوال: إلىأدىالواجبةواألولویةالالزم،باإلصرارالتحدیات،هذهمواجهةعدمأنونرى

وخارجداخلواألجنبي،الخاصالتعلیمإلىقدرةاألكثرالفئاتانتقال: ثانیاراء،للفقأكبرتهمیش

حقیقیةغیرمجانیةإطارفيطاقتهاعنتزیدتكالیففقرااألكثرالفئاتتحمیل: ثالثامصر،

  .للتعلیم

سیاساتتطبیقفيوالمجتمعالحكومةتواجهالتيالتحدیاتمناألمثلةبعضالورقةوتتناول

  :منهاعلیهاالتغلبوأسالیبالتعلیم،ویرتط

وتلخصالشامل،التطویرالحتیاجاتللتعلیمالمخصصةالموازناتمالءمةعدمتحدي

  .  علیهاللتغلبسیاساتتسعةوتطرحالتحدي،لهذامظاهرسبعةالورقة

الورقةلهوتتناو التعلیم،فيالبشریةوالقوةالمعلمینكفاءةورفعالتدریسمهنةتنمیةتحدي

.التنمیةهذهلتحقیقبینها،فیماتتكاملمحاورخمسةخاللمن
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تعرضحیثاألساسیة،التطویروحدةالمدرسةواعتبارالالمركزیةتطبیقتحدي

تمثلعواملثالثةمنالتخوفترصدوأیضاالالمركزیة،إلىالتوجهممیزاتألهمالورقة

مع. الالمركزیةتجربةلنجاحالحاكمةمبادئالمنعدداوتستعرضالتوجه،لهذاتحدیاً 

علىوالرقابةاإلدارةفيالمدنيالمحليالمجتمعوٕاشراكالتعاوني،التعلیمفلسفةاستعراض

  .التعلیم

  



  المنتدى الدولى األول للبحث العلمى

IFSR  37

  
  یم الجامعى والبحث العلمىلالتعمستقبل

  

  شریف عمر
  رئیس لجنة التعلیم بمجلس الشعب

للتنمیة،األساسیةالقاطرةكونهفيأهمیتهوتتضحیمي،التعلالهرمقمةالجامعيالتعلیمیمثل

التعلیمالمختلفة، تواجهبأطیافهالمجتمعيوالحراكالجامعيالتعلیمبینالمهمةالعالقةثمومن

وجودإلىإضافةالجامعي،للتعلیمشاملةاستراتیجیةغیابرأسهاعلىجمة،مشكالتالجامعي

. ذاتهالجامعيالتعلیمإلىالمشكالتهذهوٕانتقالالجامعيبلقماالتعلیممراحلتخصمشكالت

مراجعة،إلىالجامعیةواللوائحالمناهجاحتیاجالجامعيالتعلیمتواجهالتيالمشكالتأهمومن

واإلجتماعیةاإلقتصادیةبأبعادهاالمحیطةوالبیئةالجامعاتبینالعالقةفيواضحوقصور

الحكوميفهناكالجامعيالتعلیمإزدواجیةعنناهیك. الخاصعالقطاذلكفيبماوالصناعیة

الدورفيشدیداً تراجعاً هناكأنكما. األهليالتعلیمثالثة وهينوعیةوكذلك ظهرتوالخاص

. والعالمیةالمحلیةالعلمیةالمجالتفيوالنشرالعلميبالبحثاالهتمامفيللجامعاتاألصیل

االختراعفيالعمليالواقعفيمنهیستفادولمالنشرتعیدلمميالعلالبحثأناألمروحقیقة

الخاص، وتتصفالقطاعومؤسساتالحكومیةالمؤسساتإلىتأثیرهیصللمكما،والتجوید

تقلیديطابعذاتالبحوثغالبیةأنحیثاألساسیة،العلومفيالبحثبضآلةالبحوثمعظم

تممعروفةلتقنیاتاستخدامكونهاعنتزیدوالأساسیة،علمیةإضافاتتضیفوالمباشر

  .الحقةعلمیةألعمالومستندامرجعامنهاتجعلوالمحددمحليلغرضاستثمارها

خدمةفيملموسةنتائجالجامعاتقمتهاوعلىلإلبتكارالوطنیةالمنظومةتحققلمكما

العالم،عنبمعزلعلميريتطویفرقأيإحداثیتوقعوال. المستدامةوالتنمیةالقومياألمن

فرصزیادةبسببالوطنیةالنجاحفرصزادتكلماالغیروتجاربأعمالعلىاإلنفتاحزادفكلما
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علىیعملفالكلالخارجإلىالبعثاتإرسالتعظیمیستوجباألمروهذااإلقتباس،وحتىالتعلم

فيعلیهاویعتمدالعالمنأركامختلففيالغیرحققهاومعارفوبحوثابتكاراتمنتراكمما

قامتماوهوالمحلي،لإلستخدامأصلحجدیدةتقنیةأومضافةقیمةذاتجدیدةمعرفةإضافة

بماطورتهاو الغرببحوثمنواستفادتوغیرهاوتركیاالجنوبیةوكوریاومالیزیاالیابانبه

بعض فيجذریةكاراتابتإحداثمنفترةبعداستطاعتأنإلىوظروفهاواحتیاجاتهایتناسب

.المعرفةأنواع
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  األمن النووى: القضیة العامة1-4
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  متكامل لألمن النووىنحو تعریف 

  

  محمد السید سلیم
  كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة

ثنائیةالالقطبیةحقبةفىالنوویةللطاقةالدولیةالوكالةأدبیاتفى" النووىاألمن"ظهر مفهوم

غیرالنقلأوبه،المرخصغیرالوصولأوتخریبأوسرقةعلىوالردورصدمنع"الىلیشیر

شاعوقد." والمشابهةالمشعةوالموادالنوویة،الموادتتضمنمریبةتصرفاتأىأوالقانونى

بینالنوویةترسانتهوتوزعالسوفییتىاالتحادتفككنتیجةالثنائیةالقطبیةبعدماحقبةفىالمفهوم

. الترسانةتلكمنجزءعلىالحصولالىطامحةدولوصولاحتمالزایدوتوریثةدولأربع

،2001سنةسبتمبرأحداثبعدماحقبةفىبالمفهوماالهتمامفىالثانىالتحولوجاءت

على) باالرهابیةأسمیت(رسمیةغیرجماعاتحصولاحتمالمنالمخاوفظهوربعدوبالذات

عهدفىواستمربوش،عهدفىاألمریكیةالقومىاألمنعقیدةمنجزءوأصبحالنوویة،وادالم

األسلحةامتالكمنالمتحدةللوالیاتالمعادیةالدولمنعلیشملالمفهومنطاقاتسعحیثأوباما

التى2010سنةالمتحدةالوالیاتفىعقدتالتىالنووىاألمنقمةفىماتجلىوهو  النوویة

الىینصرفالمفهومأنالىیشیرالنووىلألمنمفهومتكرسفقدثم،ومن. دولة46رتهاحض

والمعادیةالرسمیةغیرالجماعاتحصولوعدمالنوویة،الموادتأمینفىالدولیةالوكالةدور

بالمفهومالنووىاألمنبینالتمییزالمفهومهذاعلىترتبوقد. النوویةالموادعلىللغرب

المنشآتفىالعاملینتأمینبمعنى" النووىالتأمین"وبینالنوویة،الموادتأمینأىف،السال

األمنمفهوممعتتوافقأمنیةسیاساتاتباع   علیهترتبكما. بهاالعملمخاطرفىالنوویة

اإلرهابلمكافحةالعالمیةالمبادرة"و" االنتشار،منعمبادرة"أهمهامنالسالفبالعنىالنووى
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منعاتفاقیةفىعضوالیستأنهارغمالشمالیةكوریامعالسداسیةوالمحادثاتوغیرها،"  النووى

  .  إیرانعلىاألمنمجلسفرضهاالتىوالعقوباتاالنتشار،

نطاقهفىیدخلالأنهبمعنىجامعغیرمفهومأنهأساسعلىانتقدالمفهومهذاأنبید

. الغربیةبالمصالحالصلةذاتوالسیاسیةالفنیةاألبعادعلىویقتصرالنووىلألمنمهمةعناصر

كماأخرى،دولةمننووىلهجومتعرضهااحتمالتجاهالدولأمنأیضایشملالنووىفاألمن

الذىالسالحذلكفىبماالنووىاالنتشارمنعالتفاقیةطبقاالعالمفىالنووىالسالحنزعیشمل

الدولفانالنووىباألمناالهتمامظلففى. النووىللسالحكیتهاملالمشهرالدول التسعتملكه

لمإسرائیلأنبدعوىدولیةرقابةأىعنوتبعدهااالسرائیلیةالنوویةالترسانةتحمىالغربیة

فانثم،ومن. بالفعلاالمتالكهذااألخیرةهذاأشهرتهىبینماالنووىللسالحملكیتهاتشهر

االستراتیجیةاألمنیةاألبعادالیشملوأوبامابوشالرئیسینمفهومىدهبعومنالوكالةمفهوم

بنزعالمطالباتمثلمعینةسیاساتاتباعالمفهومهذاعلىترتبوقد.  النووىلألمناألكبر

قمةمؤتمرفىاالنتقادهذاتجلىوقد. النوویةاألسلحةمنخالیةمناطقواقامةالنووىالسالح

فىالنووىاألمنقمةمؤتمرفیهعقدالذىالشهرذاتفىطهراننظمتهىالذالنووىاألمن

  . 2010سنةأبریلشهرفىأىالمتحدة،الوالیات

المقصودعرضخاللمنالنووىاألمنمفهومحولالمناظرةبعرضسنقومالدراسةهذهوفى

منهاكلعلىترتبماو المتداولةالتعاریفعلىوتطبیقهللمصطلحاتالجیدالمفهومىبالتعریف

النووىلألمن" متكامل"مفهومتقدیمالىتخلصثمومن. العالمىباألمنیتعلقفیمانتائجمن

فیماعلیهتترتبالتىالنتائجعرضمع،للمفهومواالستراتیجیةالفنیةالجوانباعتبارهفىیأخذ

  .العالمىباألمنیتعلق
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  لقانون الدولىمن منظور أحكام ااألمن النووى

  

  محمد سامح عمر
  القاهرةجامعة–كلیة الحقوق 

یثیر موضوع تعزیز سبل األمن النووى على الساحة الدولیة والسعى إلیجاد وتفعیل القواعد 

الدولیة لتعزیز األمن النووى وخصوصا ما یرتبط بمكافحة اإلرهاب النووى العدید من التساؤالت 

ألهمیة هذا الموضوع فقد تبنى مجلس األمن عدد من القرارات خالل ونظرا. فى المرحلة الراهنة

كما سعى المجتمع الدولى . العقد األخیر سعیا منه لتحقیق األمن النووى على المستوى الدولى

لعقد العدید من المؤتمرات الدولیة لمناقشة هذا الموضوع والنظر فى كیفیة تبنى اإلعالنات 

ما یضمن تحقیق أعلى مستویات األمان لبنى البشر من خالل تبنى والصكوك الدولیة لمعالجته ب

  .التدابیر الفعالة لتحقیق األمن النووى

وعلیه سوف نستعرض من خالل ورقة العمل لتحدید مفهوم األمن النووى وٕالقاء الضوء على 

  :ما یلى

أهم األحكاماالتفاقیات الدولیة التى تم تبنیها لتحقیق األمن الدولى، سواء من خالل تحلیل

والقواعد التى تتضمنها هذه االتفاقیات وأوجه القصور والنقص التى تنتابها مع محاولة 

  .اقتراح بعض الحلول لمعالجة مثل هذه العیوب

نظمات الدولیة فى هذا الشأن، تناول أهم أحكام القرارات الدولیة الصادرة من الهیئات والم

).2004(1540و) 2001(1373القرارات مقدمتها قرارات مجلس األمن وخصوصا وفى 

معالجة سبل تفعیل التعاون الدولى لتحقیق األمن النووى المنشود.

دور الوكالة الدولیة للطاقة النوویة فى تحقیق األمن النووى.

كیفیة تعزیز القدرات القانونیة الوطنیة لتنفیذ االلتزامات الدولیة ذات الصلة.  

وال تقتصر الفیزیاء الصحیة على المحطات النوویة والمستشفیات ولكن تمتد إلى التطبیقات 
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العاملین في هذه الصناعیة التي تستخدم المواد المشعة بدون رقابة والتى تضر بصحة العمال و 

  . تؤثر في میزانیة الدولة تأثیرا سلبیا لعدم تداركها قبل أن تتفاقمالصناعات و 

ندرس أكادیمیا وتطبیقیا الفیزیاء الصحیة ال یمكن االستغناء عن أجهزة وحتى نستطیع أن

  .القیاس االشعاعى والتحلیلي والمعایرة لقیمة ونوع اإلشعاع والتدریب الجاد على استخدامها دوریاَ 

وهنا نرتد ثانیا الى ثقافة المجتمع الذى ینبغى أن یمول بدوره مستقبل األمم بدون التملص من 

.فراد والممولین من رجال األعمال لدعم المجتمعمسئولیة األ
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  واآلمان النووى بین ثقافة المجتمع والتعلیم الموجھاألمن 

  

  ھدى محمد أبو شادى
  جامعة القاهرة–كلیة العلوم 

مؤشرات لتقدم الدول في العصر العدالة االجتماعیةالعلوم و تعتبر الطاقة والصحة و 

  .التكنولوجي الحدیث

التقدم التكنولوجى وتحسن سبل المعیشة إلى استهالك المزید من الطاقة و رعایة ویحتم 

  . صحیة ذكیة

في % 7ویزداد استهالك مصر من الطاقة طبقا لتقاریر الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بمعدل 

العام مع تناقص المصادر األخرى وارتفاع عدد السكان مما یحتم ضرورة اإلسراع في بناء 

وتحتاج المحطات النوویة إلى كوادر موجهة من .  ت النوویة ألستیفاء احتیاجات المجتمعالمفاعال

العاملین فى الهندسة النوویة و الفیزیاء الصحیة باإلضافة إلى عدد من المبرمجین ومطوري 

  .البرامج العلمیة

مجاالت وتظهر هنا قیمة الفیزیاء كإحدى أعمدة التقدم التكنولوجي لتأثیرها المباشر على 

و یعتمد التطبیق الناجح في مجال التكنولوجیا النوویة و األشعة المؤینة . الطاقة و الصحة معاَ 

  .على االستخدام اآلمن لألجهزة و التعامل األمثل مع المواد المشعة

وال ینتج االستخدام اآلمن لألجهزة و التعامل األمثل مع المواد المشعة اال عن طریق تثقیف 

أهمیة مراعاة تعلیمات األمان النووى بصرامة حرصا على األفراد و البیئة والتعلیم الموجهالمجتمع عن 

  .  الى المتخصصین فى مجال المفاعالت والطب النووى والتشخیص والتمریض والزراعة

وال تقتصر الفیزیاء الصحیة على المحطات النوویة والمستشفیات ولكن تمتد إلى التطبیقات 

ستخدم المواد المشعة بدون رقابة والتى تضر بصحة العمال والعاملین في هذه الصناعیة التي ت

  . الصناعات و تؤثر في میزانیة الدولة تأثیرا سلبیا لعدم تداركها قبل أن تتفاقم
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تطبیقیا الفیزیاء الصحیة ال یمكن االستغناء عن أجهزة أكادیمیا و وحتى نستطیع أن ندرس 

  . معایرة لقیمة ونوع اإلشعاع والتدریب الجاد على استخدامها دوریاَ القیاس االشعاعى والتحلیلي وال

وهنا نرتد ثانیا الى ثقافة المجتمع الذى ینبغى أن یمول بدوره مستقبل األمم بدون التملص من 

.مسئولیة األفراد و الممولین من رجال األعمال لدعم المجتمع
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  )1(شر العلمى المشروعات البحثیة والن1-5
  
  
  
  
  



  المنتدى الدولى األول للبحث العلمى
    

IFSR 48



  المنتدى الدولى األول للبحث العلمى

IFSR  49

  

Descriptive Evidence on the Role of Corporate 
Brands in Marketing Higher Education Services  

Wael Kortam, Christine Ennew, Maha Mourad   

Faculty of Business Administration, Cairo University  

The intangible and inseparable nature of services is generally thought 
to increase the risk perceived by consumers when making purchase 
decisions. 

This higher level of perceived risk arises because, relative to physical 
goods, 0services are characterized by higher levels of experience and 
credence qualities and lower levels of search qualities. Building brand 
equity for a service is increasingly recognized as a means of mitigating 
that risk and creating a strong identity for a service in an increasingly 
competitive marketplace. 

The service sector chosen for the empirical research was higher 
education services in Egypt. 

In essence, higher education is a professional service characterized by 
a high level of experience qualities which make the purchase risky and 
means that branding is important as a source of reassurance to students 
about the quality of what they will receive. 

The paper begins with a brief overview of relevant literature and then 
proceeds to outline the components of brand equity providing the 
conceptual framework which guides the research. Subsequently, the 
empirical work is presented, focusing on the comparison between 
experienced and inexperienced consumers to assess the extent to which 
corporate brands are able to communicate information about key features 
of a service. Finally, the results of the survey are discussed and the 
managerial implications are presented.
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Accounting and Stock Market Effects of 

International Accounting Standards Adoption in 
an Emerging Economy Review of Quantitative 

Finance and Accounting (Forthcoming)  
  

Mohamed A. Elbannan  
Faculty of Commerce, Cairo University  

This study examines the impact of the mandatory adoption of the 1997 
arid 2006 Egyptian accounting standards on earnings quality and firm 
valuation. Extant research finds that lASbased standards have positive 
effects on financial statement attributes (e.g., earnings management) and 
capital market-related variables (e.g., firm valuation) in some countries, and 
negative or neutral effects in others. 

Research conducted in this area on emerging markets is scant, and 
none in Egypt, which has adopted in 1997 an IAS-based standards (later 
revised twice in 2002 and 2006). Using a sample of Egyptian listed firms 
around the time of introducing the 1997 and 2006 EAS versions, I find 
insignificant empirical evidence that earnings management decreases post 
adoption of each of the EAS versions under investigation. Additionally, I 
find that firm valuation (Tobin's q) was significantly negatively affected 
by both EAS versions under investigation in this study.  I attribute these 
results to the lack of compliance by financial statement preparers, 
improper regulatory enforcement mechanisms, the poor accounting 
infrastructure, and the inadequate practitioner training, claimed by prior 
literature.

Keywords: International accounting standards . International financial 
reporting standards. Earnings quality. Tobin's q . Accruals. Emerging 
markets. Egypt
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  إزاء الصحفیین والجمھور الجامعى اتجاھات 
  قضایا التعلیم الجامعى 

  

  عواطف عبد الرحمن 
  جامعة القاهرة–كلیةاإلعالم 

یسعى هذا البحث إلى رصد وتحلیل اتجاهات كل من الصحفیین والجمهور الجامعى 

إزاء القضایا والتحدیات التى تواجه التعلیم الجامعى فى مصر ) األساتذة والطالب واإلداریین(

خالل الحقبة األولى من األلفیة الثالثة والتى تم استخالصها من نتائج الدراسة االمبیریقیة التحلیلیة

جامعة القاهرة وتناولت اتجاهات –التى أجراها فریق من الباحثین بقسم الصحافة بكلیة اإلعالم 

إزاء قضایا التعلیم الجامعى وأزمة البحث العلمى ) القومیة والحزبیة والخاصة(الصحافة المصریة 

  .فى الجامعات المصریة

عن ضرورة استكمالها بدراسة وقد كشفت هذه الدراسة والحلقة النقاشیة التى عقدت للصحفیین 

میدانیة تتناول اتجاهات ورؤى كل من الصحفیین وأساتذة الجامعات والطالب واإلداریین إزاء 

قضایا ومشكالت التعلیم الجامعى فى مصر خالل الحقبة األولى من األلفیة الثالثة ،  وذلك 

ن كل من الصحافة بهدف استخالص رؤیة علمیة متكاملة تحدد أبعاد العالقة التفاعلیة بی

المصریة والجامعات من خالل االقتراحات والبدائل التى یطرحها كل من الصحفیین والجمهور 

الجامعى لمواجهة التحدیات واالشكالیات العلمیة واإلداریة التى تؤثر فى مسیرة وتقدم التعلیم 

ها المرحلة الثانیة التى وقد تم إجراء الدراسة على مرحلتین أولهما استطالعیة میدانیة تلی. الجامعى

تتسم بالطابع الوصفى االستقرائى العمیق ثم التفسیر الشامل لمجمل النتائج التى اسفرت عنها 

الدراسة المیدانیة فى المرحلتین ولتحقیق هذه األهداف وقع االختیار على أربع جامعات إلجراء 

صر للعلوم والتكنولوجیا حیث الدراسة االستطالعیة شملت جامعات القاهرة وأسیوط والمنصورة وم
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روعى تنوع هذه الجامعات بین حكومیة وخاصة كما روعى اختالف المستوى المهنى والتعلیمى 

كذلك روعى اختیار عینة من الصحفیین المهتمین بقضایا . والدور التاریخى لهذه الجامعات

راء الدراسة التعلیم الجامعى والممثلین للصحف القومیة والحزبیة والخاصة واستغرق إج

باحثًا 30أساتذة و8االستطالعیة المیدانیة خمسة أشهر وشارك فیها فریق بحثى مكون من 

وقد اسفرت . صحفیًا 20مفردة بحثیة من األساتذة والطالب واإلداریین و500إعالمیًا،  وشملت 

حلة الدراسة االستطالعیة عن عدة مؤشرات مهمة سیتم التحقق من صحتها وتعمیقها فى المر 

  .الوصفیة

 تراجع المستوى التعلیمى واالعتماد على التلقین وغیاب التدریب العملى وتخلف نظم

االمتحانات 

  .وأسالیب التقویم الموضوعیة فى المنظومة التعلیمیة الجامعیة

 ضعف الكادر المالى ألعضاء هیئات التدریس وانشغال األساتذة فى اإلعارات واالنتدابات

  .العلمیة فى التقییموغیاب المعاییر 

تواضع أداء أعضاء هیئات التدریس وجمود المقررات الدراسیة.  

أزمة مجانیة التعلیم وظهور أنماط استثماریة فى التعلیم الجامعى.  

تكدس أعداد الطالب وسوء توزیعهم فى الجامعات الحكومیة.  

عزوف الطالب عن المشاركة فى األنشطة االجتماعیة والترفیهیة.  

دخالت األمنیة فى الشئون األكادیمیة واألنشطة الطالبیةالت.  

وعالوة على ما سبق لوحظ تركیز كل فئة من المبحوثین على المشكالت العضویة لكل منهم 

  -:وذلك على النحو التالى

ركز األساتذة على أربع قضایا تمثلت فى ضعف المرتبات وغیاب الحریات األكادیمیة : ثانیاً 

ى انتخابات القیادات الجامعیة وغیاب الخطط والسیاسات البحثیة وضعف وانتهاك حقوقهم ف

  .المیزانیات المخصصة للبحث العلمى

، ومساوئ نظام الفصل الدراسى، وانشغال لدراسیةركز الطالب على جمود المقررات ا: ثالثاً 
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بالمدن األساتذة وعدم تفرغهم للعملیة التعلیمیة، ومساوئ الكتاب الجامعى، وتدهور الخدمات

، والتمییز الطبقى بسبب البرامج والسیاسیة المفروضة على أنشطتهمالجامعیة، والقیود األمنیة

  .التعلیمیة المدفوعة، باإلضافة إلى عدم تأهیلهم لسوق العمل

ركز الصحفیون على انعدام ثقة المسئولین الجامعیین فى الصحف الخاصة والحزبیة : رابعاً 

ذى تنشره هذه الصحف عن أوجه القصور فى الحیاة الجامعیة، وصعوبة وعدم استجابتهم للنقد ال

كما طالبوا بضرورة عدم تدخل األمن فى اختیار  . الوصول لمصادر المعلومات الجامعیة

القیادات الجامعیة وتخفیض میزانیة اإلنفاق على المناسبات واالحتفاالت الجامعیة وتخصیص 

لعملیة التعلیمیة والبحث العلمى والتوسع فى استخدام هذه المیزانیات لإلنفاق على تطویر ا

واالهتمام بدراسة احتیاجات سوق . فى التعلیم الجامعى) التلیفزیون واإلنترنت(التكنولوجیا الحدیثة 

  .العمل

أعرب اإلداریون عن عدم الرضا الوظیفى بسبب ضعف المرتبات وسیطرة القیادات : خامساً 

لجامعیة والروتین وتعقد اإلجراءات وعدم حصولهم على نصیبهم وغیاب التنسیق بین اإلدارات ا

فى المكافآت الخاصة باإلعارات وخدمة الوافدین ، باإلضافة إلى تأخر وصول قرارات مجالس 

األقسام والكلیات مما یتسبب فى نشوء مشكالت مع الطالب والباحثین فضًال عن نقص الكوادر 

لباحثون تتمثل فى الخوف والحذر الذى یسیطر على المؤهلة ، وهناك مالحظة أجمع علیها ا

  بعض فئات الجمهور الجامعى خصوصًا األساتذة 

واإلداریین مما جعلهم یمتنعون عن اإلجابة على بعض أسئلة االستبیان وذلك خالفًا للطالب 

  .والصحفیین

دور –عات الحقوق المهنیة واألكادیمیة ألساتذة الجام–أزمة البحث العلمى : كلمات مفتاحیة

  .عزوف الطالب عن المشاركة فى األنشطة–األمن فى الجامعات 
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  المصطلحات النسویةترجمة 

  
  ھالة صفوت كمال

  جامعة القاهرة–كلیةاآلداب 

تتناول الورقة مسألة ترجمة المصطلحات والنصوص النسویة من اللغة اإلنجلیزیة إلى اللغة 

ریة النسویة والدراسات الثقافیة، وذلك من خالل التركیز على تتبع الدراسة منهجیات النظ. العربیة

وتعتمد الدراسة على عدد من األطر النظریة . ترجمة مصطلحات ومفاهیم نسویة إلى اللغة العربیة

المتصلة بدراسات الترجمة، ومنها قضیة التخصص واإلبداع والتأویل واالختیار والتمثیل وغیرها 

كما تتناول الدراسة عددا من استراتیجیات الترجمة، . لیة الترجمةمن العناصر التي ترتبط بعم

  . كالترجمة الشارحة واإلضافة والحذف، ومدى تعبیرها عن مواقف أیدیولوجیة

وأخیرا تنتهي الدراسة إلى أن الترجمة لیست مجرد عملیة نقل للمعرفة، بل هي عملیة إنتاج 

ملیة الترجمة، وما ینتج عنها من نصوص مترجمة، فع. للمعرفة، ممثلة في مجال الدراسات النسویة

  . تؤدي إلى خلق خطاب نسوي كما تساهم في إنتاج المعرفة النسویة باللغة العربیة

  : وتسعى الدراسة إلى اإلجابة على األسئلة التالیة

  ما الذي یجعل من الترجمة نشاطا نسوي

  وص النسویة؟ ما هي القضایا النظریة والمنهجیة التي تثیرها ترجمة النص

  ما هي استراتیجیات الترجمة المالئمة لترجمة النصوص النسویة؟ 

  كیف یمكن لعملیة ترجمة النص النسوي أن تكشف عن موقف نسوي؟ 

  كیف تؤدي ترجمة النص إلى إنتاج معرفة نسویة؟ 
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  ة المستخدمة فى الحفاظ على المنسوجات كتراث ثقافى قنیات الحدیثالت

  

  فاطمة محمد حلمى
  جامعة القاهرة–كلیةاآلثار 

لقد تم فحص قطع من المنسوجات القبطیة من المتحف القبطى بالقاهرة بواسطة كل من 

لتجدید نوعیة ألیاف المنسوجات SEMاإلستریومیكروسكوب والمیكروسكوب اإللكترونى الماسح 

كما تم استخدام طرق التحلیل بواسطة طیف , ب النسجى وتشخیص مظاهر التلف بهالتركیوا

للتعرف على نوعیة الصبغات الحمراء والخضراء داكنة اللون FIIRاآلشعة تحت الحمراء 

كما تم إجراء تحالیل بواسطة طرق االمتصاص . المستخدمة قدیمًا فى صباغة ألیاف المنسوجات

وقد أوضحت ,میائى وحیود اآلشعة السینیة لتحدید التقنیة القدیمة المستخدمة الذرى والتحلیل الكی

والصوف , نتائج الفحص المیكروسكوبى أن المنسوجات القبطیة المختارة تتكون من ألیاف الكتان 

- 5وعدد خیوط السدى تتراوح من 1/1والقطن كما وجد أن التركیب النسیجى عبارة عن سادة , 

فى السنتیمتر كما تبین وجود ظواهر تلف 24-12خیوط اللحمة تتراوح من فى السنتیمتر و 14

ونمو للفطریات ولقد أثبتت نتائج التحلیل بواسطة , خطیرة فى األلیاف تتضمن قطوع وتشققات

طیف اآلشعة تحت الحمراء أن الصبغة الحمراء األثریة تتكون من صبغة الفوة وأن الصبغة ذات 

ن من صبغتى النیلة والزعفران حیث تم مقارنة النتائج التى تم اللون األخضر الداكن تتكو 

كما تبین من نتائج االمتصاص .الحصول علیها مع عینات قیاسیة حدیثة حمراء وزرقاء وصفراء 

, والحدید , واأللومنیوم , الصودیوم , البوتاسیوم : الذرى والتحلیل الكیمیائى وجود العناصر التالیة 

ئج التحلیل بواسطة حیود األشعة السینیة وجود الشبه الذى یوضح أن الصانع والكبریت وأثبتت نتا

  .القدیم قد استخدم المرسخات فى عملیات الصباغة بواسطة الصبغات غیر المباشرة 
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  مثال سریة أبى ھول المفقودت
  

  صالح الخولىمحمد 
  جامعة القاهرة–كلیةاآلثار 

هم عجیب تحدث عنه المؤرخون العرب في أخبار یدور موضوع هدا البحث حول تمثال ضخم

حددوا موقعه عند الكنیسة المعلقة بمصر العتیقة عن مصر مثل ابن ایاس الحنفي والمقریزي و 

ووصفوه بأنه مصنوع من الجرانیت الصلب یصور امرأة جالسة علي رأسها ما یشبه الماجور 

ئة و هذا الحجم من ضمن عجائب وتحمل علي حجرها طفال وتتجه نحو الشرق وعدوها بهذه الهی

الدنیا واألمر األكثر غرابة أنهم ربطوا بینها وبین تمثال أبي الهول في الناحیة المقابلة بهضبة 

الجیزة واعتبروها زوجته ثم ذكروا أن هذا التمثال قد دمر وقطع قطعا بحثا عن كنز ا أسفله ولكن 

  . لم یعثر علي شيء

  .م الباحث نحو تحقیقها علمیاهذه األخبار المثیرة جذبت اهتما

وقد تبین بالبحث أن هذا التمثال الضخم الذي ربما یقارن بتمثالي ممنون في األقصر ما هو 

وعلي رأسها ما تبقي من " حرباغرد"اال تمثال االلهة ازیس تحمل علي حجرها ابنها حورس الطفل 

حث أیضا الي تحقیق الصلة قاعدة التاج الحتحوري بقرني البقرة بینهما قرص الشمس وخلص الب

المذكورة  أعاله بینها وبین تمثال أبي الهول في صورة الثالوث األوزیري تمثل هي الزوجة واألم 

ایزیس ویمثل الطفل علي حجرها األبن حورس الطفل ویمثل أبو الهول أوزیر أو رع حوراختي 

  .اللذان یتوحدان معا في العالم السفلي

قائما في معبد قد دمر أیضا كان یخص األلهة أزیس وكان یعرف أخیرا أن هدا التمثال كانو 

  .    باسم معبد الشعب
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  نمیة المشروعات الفنیة الصغیرة ودورھا ت

  فى مواجھة حل أزمة البطالة 
  

  نجالء أحمد أدھم
  جامعة القاهرة–كلیة التربیة النوعیة 

نولوجیة سریعة ظهرت معها شهد شكل الحیاة فى األونة األخیرة تغیرات وتطورات تك

مما أدى إلى تضخم البطالة وهو ما تطلب . مشكلة عدم تشغیل الخریجین وأبناء المجتمع

بدوره تكاتف المؤسسات التعلیمیة وعلى  رأسهم الجامعة للتفكیر بعمق والبحث عن منافذ 

في طلب وأنماط لمجاالت التشغیل وفى ظل التغیرات التكنولوجیة ازدادت الرغبة العالمیة 

  .المنتجات الیدویة والتى تعبر عن التراث الحضارى لكل مجتمع

  :وتتحدد المشكلة فى

إمكانیة استثمار طاقات الخریجین وأبناء المجتمع العاطلین فى عمل یدوى من خالل 

مشروع إنتاجى صغیر یجمع بین تراثنا الحضارى بشكل معاصر مع الحفاظ على ثوابته 

  .االت الفنیة المختلفة والتقنیات الطباعیة وطرق األداء المستحدثةبالتولیف والدمج بین المج

  :ویهدف المشروع إلى

التغلب على أزمة البطالة باالستفادة من طاقات الخریجین وأبناء المجتمع العاطلین فى 

عمل یدوى داخل مشروع إنتاجى صغیر ذا طابع قومى فى منازلهم ال یحتاج إلى  إمكانیات 

فردات التراث وبالتولیف بین المجاالت الفنیة والتقنیات الطباعیة والخامات برؤیة معاصرة لم

  وطرق األداء المستحدثة فى عالقة تبادلیة 

وفى سبیل تحقیق الهدف استعرض مشروع إنتاجى فنى صغیر یجمع بین تراثنا الحضارى 

لطاقات الكامنة ابصورته القومیة وبین النزعات القویة نحو التطور والتجدید والمعاصرة وبین
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لكل من الخریجین وأبناء المجتمع والقوى العاملة الجاهزة لدخول سوق العمل بغرض تحقیق 

وب یحمى الهویة عائد مجزى للعاملین فى المشروع وحل أزمة البطالة ومعاصرة التراث بأسل

  .واالصالة المصریة

  :یعتمد المشروع على ثالثة محاور

  .البطالة والمشروعات الصغیرة)1

.تراث والمعاصرةال)2

.التجریب)3

  :برامج تدریبیة فى جانبین أساسینولقد قسم خطة المشروع إلى ثالثةس

  الجانب التصمیمى. أ

  الجانب التنفیذى  .ب

واستعرض استراتیجیة المشروع المقترح بخطة تفصیلیة فى مصفوفات توضح اإلجراءات 

مدى الزمنى للمشروع واختیار فریق األساسیة لمجاالت الفنون والتقنیات الطباعیة وتحدید ال

العمل الذى تم اختیاره من المجاالت الفنیة المختلفة وهیئة التدریس المعاونة والطالب 

الدارسین مع االشتراك بالمجال الصناعى، كما أوضحت المادة العلمیة من خالل تحدید 

  . األهداف والوسائل التعلیمیة واألنشطة التدریبیة وأسالیب التقییم
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  الداللة فى ترجمة معانى القرآن الكریممشكالت 
  

  یوسف عبد الفتاح فرج
  جامعة القاهرة–كلیة دار العلوم 

َمْن نقل لغة إلى لغة، یجب أن یكون عالما بحقیقة اللغتین ومجازها، ألن اللفظة قد تستعمل 

ة یستعمل في في اللغة حقیقة في شيء مجازا في غیره، وما وضع موضوعهما من اللغة الثانی

  الحقیقة دون المجاز

  . فمن نقل مجاز تلك اللغة إلى ما هو حقیقة في هذه اللغة قد أخطأ

ومعلوم من المفسرین أنهم متى فسروا العربیة بالفارسیة أخطأوا إما جهال بالمعنى أو قصدا 

ترجمة التي للتضلیل، وهذه دراسة تطبیقیة لترجمة معاني القرآن الكریم إلى الفارسیة، وخصوصا ال

  مجتبوي وأبو القاسم باینده . قام بها د

حیث ثبت أن الفارسیة تختلف عن العربیة في شتى المجاالت، ومن هنا یرى أن الفارسیة 

  تخلو من بعض األلفاظ العربیة الدالة على معان شدیدة الخصوصیة، ومن هذه األلفاظ

بحیث ) اهللا(كن أن تكون مرادفة لكلمةلفظ الجاللة اهللا فال توجد في اللغة الفارسیة كلمة یم

  تقوم مقامها، كما یوضح ذلك العالمة مرتضى مطهري

وأیضا الحال ینطبق على الرحمن الرحیم، والحمد، ورب العالمین، وغیره ، وهذا البحث 

یدرس أهم مشكالت الداللة في بعض الترجمات الفارسیة لمعاني القرآن الكریم، مع التركیز على 

  . جتبويم. ترجمة د

  وینقسم إلى ثالثة مباحث ، األول عن أحكام ترجمة معاني القرآن الكریم

والثاني عن ترجمة معاني القرآن الكریم إلى الفارسیة في ضوء نظریة السیاق، متحدثا عن 

  .القرآن الكریم والمعنى والسیاق، ثم الترجمة والتفسیر والسیاق

1/6/4



  المنتدى الدولى األول للبحث العلمى
    

IFSR 62

بالرتبة عالقة الترتیب التي تحكم نسق التتابع ومسألة الرتبة ومسلك المترجم نحوها، ویقصد

بین األبواب النحویة في الجملة، أي تتابع المبتدأ والخبر في الجملة االسمیة، وتتابع الفعل 

  فالفاعل 

أما الثالث واألخیر فقد خصصه الباحث للقراءات القرآنیة . فالمفعول به في الجملة الفعلیة

  ةوترجمة معاني القرآن إلى الفارسی

ویبدأ بتعریف القراءات بعامة، ثم یتحدث عن نشأة القراءات القرآنیة والتألیف فیها، وموقفا 

للغویین من القراءات القرآنیة، متوقفا عند األهمیة اللغویة والدینیة للقراءات القرآنیة، ووجوه 

.اختالفات القراءات
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قین من وآلیات التكیف لدى األطفال والمراھمنغصات الحیاة الیومیة 
  سكان المناطق حدیة التحضر

  

  فكرى محمد العتر 
  جامعة القاهرة–كلیةاآلداب 

مشروع الدراسة الحالیة هو محاولة لبحث الفروق بین مرحلتي الطفولة المتأخرة والمراهقة 

في كل من اإلدراك الذاتي لمنغصات الحیاة الیومیة، وآلیات التكیف كما ) المبكرة والمتوسطة(

، بوصفها سلسلة دینامیة ممتدة من resilienceي عملیات الجلَّد النفسي االجتماعي تتبدى ف

الفرد إلى المجتمع، وذلك في ظل ظروف معیشیة معاكسة بحكم تعریفها الموضوعي، وبالغة 

الشدة أو القسوة بحكم ما تنطوي علیه من مخاطر بیئیة فیزیائیة واجتماعیة واقتصادیة، تتبدى في 

ولوجي للمناطق والتجمعات المعروفة في علم االجتماع بالمناطق حدیة التحضر السیاق اإلیك

subsistence urban) ،63، ص 2008هناء الجوهري.(  

ویجمع مشروع الدراسة بین أربع فئات من المتغیرات، األولى فئة منغصات الحیاة الیومیة، 

  والثانیة فئة مكونات الجلد النفسي االجتماعي، 

التغیرات والفروق االرتقائیة المرتبطة بالزمن، كما ینعكس في التعاقب بین مرحلتي والثالثة فئة 

الطفولة والمراهقة، والرابعة واألخیرة هي محددات السیاق اإلیكولوجي للمناطق حدیة التحضر 

وتنطلق هذه . التي ینمو في ظلها الصغیر ویتغیر تدریجیًا متحوًال من مستوى سلوكي آلخر

لمة أساسیة مفادها أن العالقة بین خبرات الحیاة الشاقة ومخاطرها، من جانب، الدراسة من مس

وصور التكیف اإلیجابي أو سوء التكیف لدى األطفال والمراهقین، من جانب آخر، هذه العالقة، 

تخضع لداللة وظیفیة احتمالیة، أكثر مما تخضع لداللة معیاریة حتمیة، إذ تتوقف النتائج التكیفیة 

هنا على ما لدى الفرد من آلیات حمایة شخصیة، وأسریة، ومجتمعیة، تشكل رصیده من النهائیة
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رأس المال االجتماعي، الذي تعتمد علیه خبرات الجلد النفسي االجتماعي في مواجهة شدة العیش 

  ..(Lerner, & Castellino, 2002)وقسوته

سة األساسیة، ُأجریت في ویتناول الملخص ما تم في ثالث دراسات استطالعیة ممهدة للدرا

صغیرًا ما بین مرحلتي 255الدراسة األولى مقابالت فردیة شبه مقننة مع أفراد عینة قوامها 

  الطفولة

سنة یقطنون 16سنوات و 9المتأخرة والمراهقة، من الذكور واإلناث، تتراوح أعمارهم ما بین 

، )حلوان(رب غنیم وعزبة الوالدة ، وع)العجوزة(، والحوتیة )الدقي(عزبة أوالد عالم : مناطق 

وتم تصمیم دلیل مقابلة یتضمن أسئلة ). دار السالم(، واسطبل عنتر )البساتین(وعزبة ناصر 

مغلقة عن خصائص البیئة السكنیة والظروف األسریة، واسئلة مفتوحة عن المشكالت التي 

السكني، والعالقات باألقران، البیئة المنزلیة والحیاة األسریة، والحي : یواجهها الصغیر في كل من

والبیئة المدرسیة والتعلیمیة، وبیئة العمل وعالقاته إن وجدت، فضًال عن المشكالت الشخصیة 

وكذلك أسئلة مفتوحة عن ما یقوم به الصغیر وما یستند إلیه في معایشة هذه . النفسیة والصحیة

ة، والتحقق من عدد من الشروط وتم تطبیق إجراءات التحلیل الكمي للبیانات الكیفی. المشكالت

ثبات المعلومات بإعادة المقابلة، وثبات المعلومات : المنهجیة لهذا النوع من التحلیل، من بینها 

  .باختالف القائمین بالمقابلة، وثبات المعلومات باختالف القائمین بعملیة التحلیل

أسرة موزعة 25قوامها وُأجریت في الدراسة الثانیة مقابالت مفتوحة غیر مقننة على عینة

على المناطق المشار إلیها سابقًا، ویشترط في هذه األسر أن تكون مستقرة نسبیًا ومحققة 

إلنجازات متمثلة في تقدم أفرادها في مناحي الحیاة المتنوعة، رغم ما تواجهه من مشكالت 

ًا، مع السماح للباحث وشدائد، وكانت تتم المقابالت مع معیل األسرة، األم أو األب أو االثنین مع

واتبعت إجراءات التحلیل الكمي للمضمون الكیفي، . بتسجیل المقابالت ثم تفریغها فیما بعد

  .والحرص على توافر شرط ثبات المعلومات باختالف المحللین

واتجهنا في الدراسة الثالثة إلى تطبیق إجراءات تحلیل الخطاب لعدد من روایات السیرة الذاتیة 
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  لتركیز فیها على استخالص آلیات صاحب السیرة في مواجهة ومعایشة الشدائد المصریة وا

والمحن خاصة في مرحلتي الطفولة والمراهقة، وروعي توافر معامل مرتفع لالتفاق بین 

  .باحثین إثنین یقوم كل منهما مستقًال بتحلیل السیرة المستهدفة

لمنغصات الحیاة الیومیة وعناصر واستهدفت الدراسات الثالث مجتمعة االستكشاف الواقعي 

الجلد النفسي االجتماعي كما تتبدى لدى الصغار في مرحلتي الطفولة والمراهقة، في ظل معایشة 

مخاطر اجتماعیة واقتصادیة وایكولوجیة مرتبطة بمستوى الفقر؛ وذلك تمهیدًا لبناء مقاییس جدیدة 

عمومًا، وواقع الجمهور المستهدف لمتغیرات مشروع الدراسة األساسیة تالئم الواقع المحلي

  .بالدراسة خصوصاً 

  



(2)

خدمة المجتمعقطاع 
تنمیة البیئةو

ــاهرةجامعة  القــ
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الملوثات والسموم وتأثیرھا على صحة اإلنسان2-1
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  التسمم بدواء الثیوفللین 

  نشوى محمود رضوان–عبد الرحمن النجار 
  جامعة القاهرة –كلیة الطب 

هو شئ دارج ) الربو الشعبى(دواء لعالج حساسیة الصدر التسمم بدواء الثیوفللین وهو 

  . ومنتشر بین البالغین واألطفال

ولكننا ندرس هنا حالة خاصة غیر عادیة لطفل حدیث الوالدة تسمم بهذا الدواء عن طریق 

  .األم بین هذا الدواء ودواء آخر وأعطته للطفلأخطأتالخطأ، حیث 

  .یرة ممكن أن تؤدى إلى الوفاةإن دواء الثیوفللین له مخاطر صحیة كب

اسابیع ، تم احضاره إلى 3الحالة موضوع الدراسة هى لطفل حدیث الوالدة یبلغ من العمر 

وضربات قلب سریعة ) رفات فى العضالت(مركز السموم یعانى من قئ متكرر ورعشات 

  .وتشنجات

  .وقد تم إعطاؤه العالج المناسب إلى ان تحسنت حالته تماما

  :دالةالكلمات ال

سرعة ضربات القلب–التسمم بدواء الثیوفللین –حدیث الوالدة 
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  بأول أكسید الكربونالتسمم 

  نشوى محمود رضوان–عبد  الرحمن النجار 
  جامعة القاهرة–الطب كلیة 

أول أكسید الكربون هو غاز لیس له لون أو رائحه ینتج عن اإلحتراق الغیر كامل للوقود الذى 

یتعرض اإلنسان لهذا الغاز عن طریق استنشاقه خالل الحرائق أو . المواد الكربونیة یحتوى على

  .وكذلك عن طریق التعرض لتدخین السجائرعادم السیارات أو المواقد،

الغرض من إجراء هذا البحث هو دراسة حدیثة ومرجعیة وٕاكلینیكیة للمرضى المتسممین بهذا 

مي للسموم اإلكلینیكیة والبیئیة للكشف علیهم و عالجهم خالل الغاز والذین جاءوا إلى المركز القو 

  . 2008إلي دیسمبر2007الفترة من شهر ینایر 

لقد تم اختیار المرضي بطریقة تعتمد على فحص وتقییم إحصائي من ملفات المرضى السابقة 

بهم حیث تم فحص البیانات الخاصة. مریضا74الذین جاءوا لعالجهم في المركز وكان عددهم 

كما تم عمل تحالیل نسبة ) السن، النوع، محل األقامة، والحالة األكلینیكیة لكل منهم(من حیث 

كاربوكسى (الغازات بالدم مع تحدید نسبة أول اكسید الكربون المتحد مع الهیموجلوبین 

إلى جانب تحالیل لوظائف الكبد والكلى عالوة على عمل رسم قلب لجمیع ) هیموجلوبین

  .المرضى

، وقد كان التعرض 1:2قد أظهرت النتائج أن عدد الذكور كان ضعف عدد اإلناث بنسبة و 

عن طریق الخطأ فى أغلب الحاالت، وقد كانت نسبة الحاالت القادمة للمركز من المدن حوالى 

له ) ینایر و فبرایر(فقط من القرى ، وقد كان فصل الشتاء % 40بینما جاء إلى المركز % 60

  .   فى عدد الحاالت الواردة للمركزالنصیب األكبر

إلى % 8دخلوا المركز فى حالة إغماء ، بینما دخل % 24وبالفحص اإلكلینیكى وجدنا ان 
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من الحاالت % 33العنایة المركزة بالمركز فى غیبوبة تامة، وقد كانت الشكوى األساسیة بنسبة 

د الغثیان والمیل إلى كانت شكواهم مجر % 18منهم من دوخة و% 58هى الصداع، كما عانى 

  . فقط من القئ% 1القئ، بینما اشتكى 

ومن الجدیر بالذكر أن تأخر وصول المرضى إلى المركز یؤدى لحصول مضاعفات حیث 

منهم نتیجة قلة % 1كما تدهورت حالة) ارتشاح بالمخ(منهم قد تعرضوا لتورم بالمخ % 2أن 

  .وصول األكسجین للمخ والكلى مما أدى إلى فشل كلوى

، حیث كان المعدل حوالى 40-30یتراوح بین ) كاربوكسى هیموجلوبین(وقد كان تحلیل 

أكسجین، % 100وقد أثبتت الدراسة أن عالج هؤالء المرضى یعتمد على استعمال . 31,5

من الحاالت وشفائهم تماما باستعمال ماسك األكسجین، بینما احتاج % 91وبالفعل تم عالج 

  .لعنایة المركزة بالمركز ووضعهم على جهاز التنفس الصناعىمنهم  للنقل ل% 8حوالى 

  .من مرضانا% 3من الحاالت، بینما توفى % 97وقد كانت النتائج جیدة حیث تم شفاء 

  : لةالكلمات الدا

مصر–عن طریق الخطأ –التسمم –أول أكسید الكربون 
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  دراسة تحلیلیة لحاالت التسمم الحاد بفوسفاید الزنك
    من المرضى المصریینفى عینة 

  

    نشوى المھدى–عبد الرحمن النجار 
  جامعة القاهرة–كلیة الطب

ویستخدم بتوسع لحفظ الحبوب في ، علیةاالفىشدید  قوارضات المبیدمن فوسفاید الزنك إن 

التسمم الحاد بمبید القوارض قد یكون تسمم. المنزليخدامالقوارض في االستللقضاء علىو زناخالم

التسمم في مصر مع رؤیة لتنفیذ حاالتمییتهدف هذه الدراسة إلى تق. إنتحاري أو استنشاق عرضي

  . المبیداتهذه وقائیة و تعلیمیة لتقلیل معدل الوفیات بسبب التسمم بةإستراتیجی

مركز القومي للسموم التم حجزها فىحالة 188عدد علىهذه الدراسة  بأثر رجعي أجریت

من (شهر 22بجامعة القاهرة مصابة بتسمم حاد بفوسفاید الزنك خالل البیئیة االكلینیكیة و 

التوزیع ,الجنس,ل المعلومات نسبة إلى السنیحلتجمع و تم).2008إلى أكتوبر2007ینایر

    .لعالجٕاجراءات او ,الصورة اإلكلینیكیة,شكل وسبب التسمم,الجغرافي

اإلصابة أعلى ، )سنة21متوسط العمر حوالي (ةسن50- 1تراوح سن المرضى بین : النتائج

یلیه %) 88(هو السبب الرئیسى اإلنتحار). 1.5:1بنسبة (%)39(الرجال%)61(بین النساء

صعوبة في ,أالم في البطن,القئ,الغثیانأغلب الحاالت عانت من %).12(التعرض العرضي

تحدث نتیجة إمتصاص ألخرى األثار ا.ةعن إرتشاح بالرئتلوفاة الفوریة نتجحاالت ا. التنفس

التأثیر السمي اة قد تحدث أیضا نتیجةالوف.تؤثر أوال على الكبد والقلب والكلیتینفى الدم و الفوسفاید 

  .لبالمباشر على الق

  : اإلستنتاج

  . ال یوجد مصل لعالج التسمم بفوسفاید الزنك
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یجب إدخال ، بالقدر المطلوبالطرق المساعدة هي كل ما یمكن تقدیمه و یجب تنفیذها 

  .المرضى إلى المستشفى ومتابعتهم لمدة ال تقل عن ثالثة أیام

قد أفاد و ,الفحم النشطاستخداملهذه الحاالت مع غسیل معدة ببیكربونات الصودیومإجراءیتم 

    .فى تحسن معظم الحاالتبعض األدویة المسیلة للدماستخدام 
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  تسمم األطفال باألدویة

  نشوى محمود رضوان–بد الرحمن النجار ع
  جامعة القاهرة–طبكلیة ال

إن األطفال أكثر حركة وفضوال من الكبار، ویتم تعرضهم ألنواع متعددة من السموم خالل 

مراحل نموهم إن طریقة إكتشاف األطفال ألى شئ یتم بواسطة وضعها فى الفم وتذوقها مما 

ة إذا تم ترك هذه األدویة مفتوحة او قریبة فى متناول یعرضهم لخطورة تسمم األدویة خاص

فقط من هذه % 15تحدث أغلب تسممات األطفال فى المنزل بینما نجد أن حوالى .. أیدیهم

  .التسممات تحدث فى أماكن أخرى مثل المدرسة والحضانة

  :الغرض من الدراسة

سطة األطفال ومعرفة آثارها تحدید انواع األدویة األكثر شیوعا فى تناولها والتسمم بها بوا

  .الطبیة على أجهزة الجسم المختلفة وطرق وٕامكانیة عالجها

  :الطریقة المستخدمة فى اختیار المرضى فى هذا البحث

هى طریقة لدراسة مرجعیة إكلینیكیة بینیة تعتمد على فحص وتقییم الملفات السابقة للمرضى 

) عن طریق الخطأ(لسموم إثر تناول جرعة زائدة اللذین تم فحصهم فى المركز القومى ل) األطفال(

طفل 128، وقد تم عمل البحث على عدد 2007من األدویة خالل الفترة من ینایر إلى دیسمبر 

السن ، النوع، محل األقامة، نوع الدواء (وطفلة حیث تم فحص البیانات الخاصة بهم من حیث 

لوظائف الكبد والكلى ونسب الغازات بالدم مع كما تم عمل تحالیل ) والحالة اإلكلینیكیة لكل منهم

  .تحلیل نسب الصودیوم والبوتاسیوم والجلوكوز بالدم

أثبتت الدراسة أن النتائج جیدة وقد تم تحسن جمیع الحاالت وخروجها من المركز ومن العنایة 

. المركزة بصحة جیدة
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    تسمم طفل حدیثى الوالدة بسم الفئران
  

    نشوى محمود رضوان–عبد الرحمن النجار 
  جامعة القاهرة-كلیة الطب

ةأن الوارفارین المعدل هو مادة من المواد المسیلة للدم، تعتبر األكثر استخداما فى  اآلون

  .األخیرة إلبادة الفئران حیث ان هذه المادة لها تأثیر قوى وطویل المفعول

قومى للسموم مدعیة انه تناول للمركز الأمهوندرس حالة طفل ذكر حدیث الوالدة أحضرته 

، وقد حدث هذا منذ حوالى ساعة )الرضعة(تحضیر هذا اللبن أثناءلبن ملوث بسم الفئران وذلك 

  .قبل وصولها للمركز

وبالكشف الطبى تبین ان الطفل منتبه وال تظهر علیه اى عالمات ملفته أو وجود أعراض 

سن الحظ أن األم أحضرت علبة المبید خطیرة، كما كانت العالمات الحیویة طبیعیة، ومن ح

الذى كان مكتوبا علیه األسم التجارى والمكونات، ولم تظهر أى أعراض دالة على سیولة الدم 

  ). نزیف خارجى أو داخلى أو نزیف فى المخ(مثل 

وقد تم العالج عن طریق عمل غسیل معده بحذر ، وقد تم اعطاؤه جرعة واحدة من الفحم 

  . 1ه تحت الجلد بفیتامین كالنشط، كما تم حقن

لعدة ایام له األرشادات الالزمة حول مراقبتهوقد خرج من المركز فى حالة جیدة بعد إعطاء أه

  . خوفٌا من حدوث اى نزیف او تجمع دموى

  :الكلمات الدالة

  .فیتامین ك–سیولة الدم –مبیدات الفئران
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  التلوث ومكافحة اآلفات 2-2
تخلص من النفایاتوال
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Climatic Changes and Their Impact on Ancient 
Egyptian Civilization

Mohamed A. Hamdan
Faculty of Science, Cairo University

The present study reveals that, during a short time span (2200-

2050BC), there was a natural disaster led to collapse of number of ancient 

civilizations took place around the Mediterranean: the very low Nile 

River floods led to the collapse of the Old Kingdom Civilization in Egypt, 

decline of the Akkadian Empire in Mesopotamian, the end of the 

Harappan Civilization in Indus Valley and the collapse of the Early 

Minoan civilization in Crete. This natural disaster caused by short and 

abrupt global cold and draught condition that could be illustrated by 

several paleoclimatic clues both in Egypt and all over the World. For 

example, the African lakes, in Ethiopia, Uganda, Ghana, Rwanda and 

Burundi recorded their lowest level during the period 2250 to 2050 BC. 

The Sever draught also recorded in Kilimanjaro Ice Core, where it 

contains unusual thick black dust band that is dated around 2200 BC. 

Sever draught is also indicated by a marine core from Gulf of Oman, 

which contains high concentration of wind-borne dolomite from 

Mesopotamian sources closely dated to the collapse of the Old Kingdom 

Civilization.

The results of two drilling programs carried out in Fayium Depression 

and Abu Sir -Saqqara area indicate that a short and abrupt low Nile event 

occurred at the end of the Old Kingdom. 
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The cores drilled in the center of the Fayium Depression indicates that  

deposits from the Old Kingdom lake were missing, suggesting that the 

lake had dried up and the Old Kingdom deposits were winnowed away. 

The Abu Sir - Saqqara cores show the existence of about two meters 

aeolian sand, and calcareous soil overlying Nile flood silt with Old 

Kingdom pottery. The cores also suggest shifting of the ancient Egyptian 

Capital from an area close to the plateau to its current location at 

Memphis due to accumulation of windblown sand. 

Key Words: Geoarchaeology, Nile floods, Paleoclimate, Old Kingdom,

                     Egypt.
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  دراسة وبائیة عن حاالت التسمم بالمركز القومى للسموم

  عصام فائقــعبد الرحمن النجار
  جامعة القاهرة–كلیة الطب 

تهدف هذه الدراسه إلى تقییم معدل ونوع حاالت التسمم ومحاوالت اإلنتحار لألنواع   

تجعه لكل حاالت التسمم المختلفه للسموم فى المراحل السنیه المختلفه فى مصر وهذه الدراسه مر 

التى دخلت مركز السموم بكلیة طب قصر العینى فى الفتره من  ینایر وحتى دیسمبر عام 

، وقد تم تجمیع البیانات وتحلیلها ، وقد أشارت الدراسه بأن عدد حاالت التسمم التى 2007

% 0,37ة مریضًا فقط بنسب22مریضًا توفى منها 5829دخلت المركز خالل تلك الفتره كانت 

بالمقارنه إلى % 57,78وكانت نسبة التسمم فى السیدات أعلى من الرجال حیث بلغت 

وقد وجد % 63,6فى الرجال إال أن نسبة الوفاه فى الرجال كانت األعلى حیث بلغت % 42,22

عامًا وعن أسباب 25- 15من الحاالت كانت فى المرحله العمریه مابین % 41,34أن نسبة 

بینما التسمم بالمواد الكیمیائیه مثل المذیبات % 55,69ن أن التسمم باألدویه یمثل التسمم فقد تبی

بینما % 10,24والتسمم بالمبیدات الحشریه % 11,6والتسمم الغذائى % 12,9والغازات بلغت 

وكانت ذروة حاالت التسمم فى شهور الصیف من یونیو % 3,5بلغت حاالت التسمم بالمخدرات 

%) 5,85(وأقل الفترات فى حاالت التسمم كانت شهر دیسمبر) %32,23(حتى أغسطس 

مكثوا بالمركز یوما واحدًا % 93,8، وقد أظهرت الدراسه أن %) 10,99(وأعالها شهر یولیو 

  .أیام بالمركز 5من المرضى احتاجت إلى البقاء لمتوسط % 0,9بینما 

بینما أشهر أسباب الوفاه بالتسمم ویستتنج من هذه الدراسه أن التسمم باألدویه هو األكثر شیوعاً 

  .كان من المبیدات الحشریه
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  إجراء عملیات مكافحة الحشرات الزاحفة
  والقوارض لجامعة القاھرة والمجتمع المحیط بھا

  سید عباس الماحى
  كلیة الزراعة ـ جامعة القاهرة

رة بالغـة علـى صـحة مما ال شك فیه ان اآلفات خصوصا الحشرات الزاحفة والقـوارض تمثـل خطـو   

االنسان عن طریق نقل العدید من األمـراض ، كمـا أنهـا تحـدث العدیـد مـن التلفیـات خصوصـا باألمـاكن 

لــذلك فقــد كــان الهــدف مــن ، إنشــاء مركــز مبیــدات اآلفــات إجــراء عملیــات مكافحــة الحشــرات . الحساســة

هـــذا وقـــد تمثلـــت . المحـــیط بهـــاالزاحفـــة والقـــوارض ســـواء بالكلیـــات المختلفـــة لجامعـــة القـــاهرة أو المجتمـــع

سیاسة المركز منذ انشائة فى اإلتصال بكلیات الجامعة المختلفة إلجراء عملیات المكافحـة بهـا نظـرا لمـا 

تحتویــة بعــض هــذه الكلیــات علــى العدیــد مــن األجهــزة الحساســة والباهظــة الــثمن ، كــذلك التوســع خــارج 

تشــفیات وغیرهــا مــن األمــاكن المختلفــة علــى أن نطــاق الجامعــة متمــثال فــى التعاقــد مــع الشــركات والمس

یراعى فى عملیة المكافحة استخدام المبیدات اآلمنه والموصى بهـا مـن قبـل وزارة الصـحة حتـى ال تمثـل 

  .خطورة على صحة االنسان

موقـع 43هذا ویقوم مركز المبیدات حالیـا بعمـل عملیـات مكافحـة الحشـرات الزاحفـة والقـوارض لعـدد 

كمـا یتضـمن نشـاط المركـز تقـدیر . مواقـع خـارج الجامعـة9عة القاهرة باالضافة الـى  مختلف داخل جام

وتحلیـــل متبقیـــات المبیـــدات فـــى المـــواد الغذائیـــة المختلفـــة تمهیـــدا لتصـــدیرها ، كـــذلك تقـــدیر نســـبة المـــادة 

هـة الفعالة فى مستحضرات المبیدات ، باالضافة الى وضـع بـرامج مكافحـة اآلفـات للمـزارع وحـدائق الفاك

كمــا یقــوم المركــز بتقــدیم االستشــارات واالرشــادات الفنیــة . ، كــذلك تقیــیم فعالیــة المبیــدات تمهیــدا لتســجیلها

  .فى مجال مكافحة اآلفات سواء لألفراد أو الشركات
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  دراسة مقارنة لموقف أصحاب المصلحة من أجل انتاج 
بطاریات  الرصاص الحمضیة في مصر دراسة حالة لمصنع السادس 

  أكتوبرمن 
  

  ـ شاكیناز علي الدین الشربیني ـ  شاكیناز طھ الشلتاوي  
  ـ  ھانم عبد الرحمن سباقمي كمال فؤاد

  جامعة القاهرة-كلیة الهندسة

    

إن التشاور العام یعتبر اآلن أحد أفضل الطرق المتاحة لتقدیم نظرة عامة ألصحاب المصلحة 

أصحاب موقفعن جمع بیانات الىبحثالاذهدف هی. للتعامل مع التطور الصناعي الجدید

إنتاج بطاریات الرصاص الحمضیة في مصر وبالتحدید في مدینة السادس من من صلحةالم

استبیان للمنتفعین من إنشاء مصنع إنتاج بطاریات 200یشمل البحث توزیع حیث . أكتوبر

  .الرصاص الحمضیة، والذي یقع في المنطقة الصناعیة الثانیة

اتباع أفضل أسلوب، سیتم أخذ موافقة الجمهور على تشیید ه عندنتائج الى أنوتشیر ال

ودالحملة على حث أصحاب المصلحة على إعطاء ارائهم واهتمامهم وردإهتمتوقد . المصنع

). SPSS(حصائي خاص إبإستخدام برنامج تحلیل هذه البیاناتوتحلیلةلهم المختلفافعأ

مع الثقة إكتساب أصحاب المصلحة اذا تم موقفهو تحسینا البحثوالدرس المستفاد من هذ

بین الجمهور ونظام ادارة بطاریات الرصاص الحمضیة من خالل التشاور تحدید العالقة 

  .المستمر

لقد وجد أن برنامج إعادة تدویر بطاریات الرصاص الحمضیة متضارب ، ویفتقر إلى و 

مع المستمر وزیادة الوعي من خالل التعاون ة البیئیالسیاسات تحقیق یجب و . التوجیه والتمویل

  .جهاز شئون البیئة
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  دراسة حالة بجامعة القاھرةادارة المخلفات الصلبة

  ـشاكیناز علي الدین الشربیني ـشاكیناز طھ الشلتاوي
  ھانم عبد الرحمن سباق

  جامعة القاهرة  -كلیة الهندسة

ستراتیجیات البیئیة للتعامل مع مخلفات أكثر اإللقد أصبحت ادارة المخلفات الصلبة االن من

عن تولد تجمیع بیانات بحث هوالاو قد كان الهدف الرئیسي من هذ.الصلبةاتالجامع

المخلفات في حرم هذه دارة إاألشخاص تجاه تحدید سلوكالمخلفات الصلبة في أماكن متعددة و

  .التابعة لهاجامعة القاهرة الرئیسي و بعض الكلیات

املین بالجامعة تالهاستبیان على الطلبة و الموظفین و العإ400تضمن البحث توزیع 

  . تحلیل هذه اإلستبیانات

أن ادارة المخلفات الصلبة تختلف مع أماكن التولد و الوعي بكیفیة أوضحت النتائج و 

ن أسهل و یعد التخلص منها م. ستخدامعادة اإلإو أالمصدر الحد منها من ستخدامها ما بین إ

  . عروفةعادة تدویرها یحتاج لوعي أكبر و المدافن الصحیة لیست مإدارة بینما طرق اإل

عادة تدویرها الى إحضار المواد التي یمكن على حث الطلبة إلدراسة المیدانیةوركزت جهود ال

صعوبة معن عدد من مراكز التجمیع غیر كافي أالمشكلة زاد منوقد . متعاقدین متخصصین

  . قلة الوعينتیجة لكانت معظم الردود ضعیفة كماأماكنهاتحدید 

و یجب أن , الجامعةهام جدًا ألنشطة دارة المخلفات الصلبة إوضحت النتائج أن برنامج أو 

  .البیئى حتى یمكن تداركه و تنفیذهبعض الوعي نشریصاحبه
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  صیانة اآلثار 2-3
  والدراسات التربویة النفسیة
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  تحلیل عینات بیت الرزاز بمدینة القاھرة

  مني فؤاد  ـ  سوسن درویش
  كلیة اآلثار ـ  جامعة القاهرة

م وقــام ببنائــه أحمــد أغــا قبجــي 1778یقــع بیــت الــرزاز فــي شــارع التبانــة ویعــود بنائــه إلــي عــام

ف واآلزار ، ویحتـــوى هــــذا المنـــزل علـــى العدیــــد مـــن الزخـــارف الملونــــة المنفـــذة علـــى األســــقالـــرزاز

هـــذا البحـــث دراســـة للزخـــارف الملونـــة علـــى أســـطح األخشـــاب وكـــذلك طبقـــات ویمثـــل. الخشـــبیة 

والتحلیــــل باألشــــعة تحــــت الحمــــراء  XRDاألشــــعة الســــینیةالتحلیــــل بوذلــــك بأســــفلها ،التحضــــیر

FTIR االمتصاص الذرى التحلیل بوA.A، كذلك دراسة التلف المیكروبیولوجى .  

هیماتیــت(عبــارة عــن تلــوین الاللــون األحمــر المســتخدم فــي أن لتحالیــلوقــد أثبتــت نتــائج ا

(Fe2O3   ، وأن اللون األبیض عبارة عن أبـیض الرصـاص المغرة الحمراء) كربونـات الرصـاص

PbCO3(PbOH)2 ( مــع وجــود نســبة مــن الجــبس(CaSO4.2H2O) والكــوارتز(SiO2) فــي

  . أرضیة التصویردها إلىوالتي یرجع تواجالتي تمت دراستهااتالعین

أن أرضـــیة التصـــویر أســـفل الطبقـــات الملونـــة عبـــارة  خلـــیط مـــن الجـــبس كمـــا أثبتـــت الدراســـة

Al2Si2O5)(والكاولینیـــــــت  (OH)4 هـــــــذا باإلضـــــــافة إلـــــــى تواجـــــــد نســـــــبة مـــــــن األنهیـــــــدریت

)(CaSO4.
1/2H2O .كلوریـد الصـودیوم (الهالیـت كما أثبتت النتـائج  تواجـد(NaCl الـذى یرجـع و

نتیجـة الرتفـاع منسـوب المیـاه التـي ترتفـع إلـى الجـدرانالمحملة بـاألمالح میاهالى تسرب الصدره م

  .تحت السطحیة 

بعــــد مقارنتهــــا بالعینــــات القیاســــیة التحالیــــل أن وســــیط التلـــوین المســــتخدم، قـــد أظهــــرت نتــــائج و 

  .هو الغراء ،لوسائط التلوین
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فطریــات المحللــة لألخشــاب میكروســكوبیا مــن تعریــف الدراســة التلــف المیكروبیولــوجى و تــم وقــد 

  :وهىوتنمیتها على وسط غذائي مناسب وتنقیتهاخالل الصفات الممیزة لكل فطر بعد عزلها

Aspergillus niger, Aspergillus flaveus, Aspergillus terreus, Aspergillus sp, 

Alternaria sp, Rhizopus sp
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  لقاھرةإنقاذ سجالت المتحف المصري با

  وفیقھ نصحي
  جامعة القاهرةـكلیة اآلثار

  

تمثــل ســجالت المتحــف المصــري أهمیــة خاصــة لآلثــار المصــریة ، فهــي تعــد ســجًال حــافًال لمــا 

حیــث تحتــوي هــذه . أنتجــه اإلنســان المصــري علــى مــر الســنین ورصــیدًا هامــًا للبــاحثین والدارســین

عبر عن نبض الحیـاة، وعلـم اإلنسـان المصـري السجالت على كثیر من المعلومات المهمة، التي ت

أیضــًا هــي وثیقــة تاریخیــة تمــدنا بكــم . فــي المجــاالت المختلفــة، فهــي تعكــس تــاریخ وحضــارة شــعب

وقــد أراد علمــاء اآلثــار . هائــل مــن المعلومــات عــن العصــور الفرعونیــة القدیمــة وحضــارتها الزاهــرة

ظ علـى اآلثـار العظیمـة التـي تزخـر بهـا المصریة في النصف الثاني مـن القـرن التاسـع عشـر الحفـا

أرض مصــر، فكــان تأســیس المتحــف المصــري، والــذي یعــد مــن أكبــر متــاحف العــالم وأول متحــف 

. قــومي لآلثــار فــي منطقــة الشــرق األوســط لیحــتفظ بتلــك الكنــوز، كمكــان آمــن یلیــق بقیمتهــا العالیــة

ي یوثـق بـه البیانـات الرئیسـیة واستكماًال لعملیـة حفـظ اآلثـار، كـان مـن الضـروري وجـود السـجل الـذ

والمختلفــة عــن تلــك اآلثــار المكتشــفة، فأصــبحت ســجالت المتحــف المصــري علــى قــدر كبیــر مــن 

األهمیـــة حیـــث یســـجل بهـــا مـــیالد األثـــر بـــالمتحف، وقـــد تعرضـــت هـــذه الســـجالت إلـــى تلـــف بـــالغ، 

ري من أهم هذه كان عامل التلف البش. باإلضافة إلى عامل الزمن والظروف البیئیة غیر المناسبة

العوامــل المــؤثرة علــى تلــف هــذه الســجالت، وظهــر ذلــك فــي صــورة قطــوع وتمزقــات، وفقــد بعــض 

هــذا باإلضــافة إلــى إنفصــال المــالزم، وانهیــار التركیــب البنــائي لكثیــر مــن الســجالت... المنــاطق 

مــن خــالل لــذلك اســتهدفت عملیــة العــالج والتــرمیم إنقــاذ الحالــة المتــدهورة الحالیــة للســجالت وذلــك

عملیات التنظیف والتطریة والفرد وترمیم القطوع، واستكمال المناطق المفقودة وتدعیم كامـل لجمیـع 
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الهــوامش الهشــة والضــعیفة، وقــد أعطــى إعــادة التجلیــد عنایــة خاصــة، وٕاتبــاع نفــس األســلوب الــذي 

  .اتبع قدیمًا في تجلید السجالت من منطلق الحفاظ على أصالتها

اإلشــارة إلــى أن عملیــات الحفــظ والصــیانة الوقائیــة تمــت بتصــمیم صــنادیق وفــي النهایــة تجــدر

حفظ مثالیة ذات مواصفات خاصة، والتي تساعد على خلق مناخ موضـعي لحمایـة السـجالت مـن 

  . الظروف غیر المواتیة مستقبالً 
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عالج وصیانة الستارة الملكیة المعروضة بالجناح الجمھوري بقاعة 
  لقاھرةاالحتفاالت جامعة ا

  وفیقھ نصحي
  جامعة القاهرة-كلیة اآلثار

تضمنت هذه الدراسة مراحل مختلفة لعالج وترمیم وصیانة السـتارة الملكیـة، وقـد بـدأت الدراسـة 

بــإجراء عملیــات التســجیل والتوثیــق وتشــخیص لحالــة الســتارة، والوصــف والتحلیــل التقنــي للتركیــب 

  .النسیجي والفحص المیكروسكوبي 

ل العــالج والصــیانة فقــد بــدأت بعملیــة التنظیــف باألســالیب المختلفــة والتقویــة والتــدعیم أمــا مراحــ

  . لألجزاء الضعیفة المتهالكة 

وكان من أهم أهداف هذه الدراسة العمل علـى إیقـاف التلـف بالسـتارة والتقویـة بأسـالیب متنوعـة 

التـي فقـدتها والوصـول بما یتفـق مـع كـل حالـة وبطریقـة آمنـة ومسـترجعة وٕاسـتعادة بعـض العناصـر 

بالستارة إلى حالـة جیـدة تسـمح بإعـادة اسـتخدامها وعرضـها مـع الحفـاظ علـى هویتهـا، وٕازالـة مـا تـم 

  . إضافته في عصر الحق حتى ال یقلل من قیمتها بشكل جوهري 
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  البحث التربوى واألھداف اإلنمائیة لأللفیة

  نجوى یوسف جمال الدین 
  جامعة القاهرةـ ن خدمة المجتمع وتنمیة البیئة معهد الدراسات التربویة لشئو

  

لقــد أضــحى البحــث العلمــى یشــكل ســمة أساســیة مــن ســمات العصــر الــراهن ركیــزة أساســیة فــى 

تشكیل خطـط التنمیـة وتطویرهـا فـى كـل الـدول، وأصـبحت آمـال المجتمعـات فـى الرقـى والتقـدم فـى 

دراسات وبحوث علمیة اصیلة یقـوم بهـا شتى القطاعات معلقة على البحث العلمى وبما یقدمه من 

ومــن المعتــرف بــه الیــوم أن البحــث العلمــة . أعضــاء هیئــة التــدریس بالجامعــة وغیــرهم مــن البــاحثین

یمثل دورًا أساسیًا من أدوار الجامعة، لیس هذا فقـط بـل أن هـذا الـدور یتقـاطع مـع أدوارهـا األخـرى 

یقدمـه مـن إضـافة الجدیـد الـى المعرفـة فـى فى التـدریس وفـى خدمـة المجتمـع، فالبحـث العلمـى بمـا 

فى التغلب على المشكالت والصعوبات –وفى ذات الوقت –المجاالت المختلفة فهو یسهم أیضًا 

  .التى تواجه المجتمع

وتنبــه المتخصصــون فــى مجــال التربیــة ألهمیــة البحــث العلمــى ومــن ثــم أصــبح البحــث التربــوى 

والمـؤتمرات والنـدوات والبحــوث التـى تعمـل علـى تطــویره موضـوعًا للعدیـد مـن المناقشــات واللقـاءات

  .وربطه بالمجتمع وقضایاه بصورة یكون من شأنها أن تدفع عجلة التنمیة والتقدم

وتحاول الدراسة الحالیة تقدیم صورة لدور البحث التربوى فى خدمة المجتمـع مـن خـالل قضـیة 

األهــداف اإلنمائیــة لأللفیــة وكیفیــة نشــر أساســیة یتزایــد التأكیــد علیهــا فــى الوقــت الحاضــر أال وهــى

ففى مؤتمر قمـة األلفیـة الـذى عقـد بمقـر األمـم المتحـدة بنیویـورك فـى سـبتمبر . الوعى بها وتحقیقها

، 2015، التزمت دول العالم بالعمل على تحقیق األهداف اإلنمائیة لأللفیة بحلول عام 2000عام 

دیات التنمویة التى تواجـه العـالم فـى الوقـت الـراهن وهى ثمانیة أهداف تتعلق فى مجملها بأهم التح

  : وتتمثل في 

تعزیــز المســاواة بـــین –تحقیـــق تعمــیم التعلــیم اإلبتـــدائى –القضــاء علــى الفقـــر المــدقع والجــوع 

مكافحـــة فیـــروس –تحســـین الصـــحة النفســـیة –تقلیـــل وفیـــات األطفـــال –الجنســـین وتمكـــین المـــرأة 
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اقامـة –كفالة االستدامة البیئیـة –المالریا وغیرهما من األمراض و ) اإلیدز(نقص المناعة البشریة 

  . شراكة عالمیة من أجل التنمیة 

، ومع اإللتزام العالمى بتحقیق هذه األهداف، تحولت الى غایات كبرى ترتكـز علیهـا السیاسـات

ات والخطــــط االســــتراتیجیة لكــــل القطاعــــات، وتعقــــد مــــن أجــــل مناقشــــتها ومتابعــــة تحقیقهــــا المــــؤتمر 

  . والندوات وورش العمل وتجرى البحوث العدیدة حولها

ولعل إلقاء نظرة سریعة على عناوین موضـوعات البحـوث التـى تمـت مناقشـتها بقسـم واحـد مـن 

عهــد الدراســات التربویــة، أال وهــو قســم أصــول التربیــة، یرســم صــورة واضــحة المعــالم لتوجــه ماقســام

ق األهـداف اإلنمائیـة لأللفیـة حتـى ولـو كـان هـذا اإللتـزام البحث التربوى والتزامه بمتابعة مدى تحقیـ

غیــر مباشــر ولكنــه فـــى كــل األحــوال یمثـــل صــدى لإلهتمــام العـــالمى والمجتمعــى واهتمــام القطـــاع 

  .التربوى بهذا الموضوع

وأكثـــر مـــن ذلـــك، تشـــیر عنـــاوین البحـــوث التـــى تمـــت مناقشـــتها وتـــاریخ المناقشـــة الـــى ان اهتمـــام 

القضــیة لــم یبــدأ مــن بدایــة األلفیــة ولكــن یمتــد بجــذوره الــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك القطــاع التربــوى بهــذه

التاریخ ، منـذ ظهـور أول تقریـر للتنمیـة البشـریة، ومـع انعقـاد مـؤتمر التعلـیم للجمیـع بجـومتین بتایالنـد 

ومــا ســبقته مــن مــؤتمرات تحضــیریة إقلیمیــة ومحلیــة ومــا تبعــه ایضــًا مــن مــؤتمرات أخــرى 1990عــام 

  .االت عدیدة تسعى جمیعها الى وضع إطار متكامل لتحقیق هذه األهداففى مج

ویالحظ أیضًا أن اهتمام البحوث التربویة ال یقتصر على الهـدف الثـانى الـذي یتضـمن تحقیـق 

ومــن هنــا تــأتى أهمیــة هــذه . تعمــیم التعلــیم االبتــدائى فقــط، ولكنــه یتقــاطع مــع كــل األهــداف األخــرى

ة واقعیــة حـول محركــات ودوافـع البحــث التربــوى فـى مجــال األهــداف كمحاولــة لوضـع صــور الدراسـة 

اإلنمائیة لأللفیة فى المجتمع المصرى، وتحدید جوانبها المختلفة فى محاولة للخروج بها من مجرد 

كونهــا صــدى وانعكــاس لالهتمامــات العالمیــة والمحلیــة أو نــوع مــن التــدریب للبــاحثین علــى إجــراء 

  . بدور تطبیقى حقیقى یساعد على استثمار نتائجهاالبحث التربوى، إلى القیام

وتســتمد الدراســة الحالیــة أهمیتهــا لــیس فقــط مــن اإللتــزام المجتمعــى بتحقیــق األهــداف اإلنمائیــة 

  .لأللفیة ولكن أیضًا من اإلهتمام الخاص الذى تولیة جامعة القاهرة لهذا الموضوع



  المنتدى الدولى األول للبحث العلمى
    

IFSR 96

فـى هـذا المجـال فـى المـؤتمرات والنـدوات وعلى الرغم مـن البحـوث التربویـة العدیـدة التـى تنشـر 

والـــدوریات وغیرهـــا إال أن الدراســـة الحالیـــة ستقتصـــر علـــى أطروحـــات الماجســـتیر والـــدكتوراه التـــى 

ولكـن منـذ نشـأة المعهـد حتـى اآلن أى علـى 2000نوقشت بقسم أصول التربیة لیس فقط منذ عام 

.مدى ما یقرب من خمس وعشرین عاماً 
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فسى كوحدة ذات طابع خاص بمعھد الدراسات مركز اإلرشاد الن
  التربویة جامعة القاھرة بین الواقع والمأمول

  سمیرة على جعفر أبوغزالة 
  معهد الدراسات التربویة  ـ  جامعة القاهرة

  

یعد مركز اإلرشاد النفسى من أهـم الوحـدات التـى یتمیـز بهـا معهـد الدراسـات التربویـة، ولقـد تـم 

  :محددة، وهىإنشاؤه لتحقیق اهداف

 إجــراء البحــوث والدراســات المیدانیــة فــى مجــاالت اإلرشــاد النفســى فــى المؤسســات التربویــة

  .للعادیین وذوى اإلحتیاجات الخاصة

إعداد الوسائل والمقاییس الالزمة لعملیة اإلرشاد النفسى فى المؤسسات التربویة.  

ؤسسات التربویة الذین یتعاملون مع تنظیم وٕاقامة الدورات والبرامج التدریبیة للعاملین فى الم

  .التالمیذ

إقامة الندوات والمؤتمرات العلمیة المحلیة والعربیة والدولیة فى مجاالت اإلرشاد النفسى.  

تنظیم دورات لمعلمى التربیة الخاصة لتأهیلهم وزیادة كفاءتهم المهنیة.  

لتربویة والتى تعانى تقدیم خدمات اإلرشاد النفسى لبعض الحاالت المحولة من المؤسسات ا

  .من إضطرابات سلوكیة تعوقهم عن التكیف النفسى

تخطیط وتنفیذ وتقییم برامج اإلرشاد النفسى فى المؤسسات التربویة.

 تصــــمیم بــــرامج إرشــــادیة للتالمیــــذ والطــــالب تســــتند لحاجــــاتهم ودوافعهــــم بحیــــث تــــؤدى الــــى

.ت السلوكیةحمایتهم من كثیر من التیارات الفكریة الهدامة واإلنحرافا
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 إصدار مجلة علمیة لإلرشاد النفسى، توجه جهود الباحثین والدارسین فى مجاالت اإلرشاد

وتشـــجعهم علــــى نشـــر أبحــــاثهم ودراســـاتهم العلمیــــة، ومـــوجز ألطروحــــاتهم األكادیمیـــة بعــــد 

ایجازتها من جامعتهم باإلضافة الى استكتاب رواد علـم الـنفس اإلرشـادى والصـحة النفسـیة 

  .عالم العربىبمصر وال

 تصــمیم بــرامج إرشــادیة لتنمیــة خصــائص الطلبــة وخاصــة تلــك التــى یحتــاج الیهــا المــواطن

  .الفعال والتى تمكنه من أن یكون طالبًا مبتكرًا یعمل من أجل فاعلیة وطنه

معاونة المعهد للقیام برسالته سواء فى تعلیم  أو تدریب طالب قسم اإلرشاد النفسى.  

ؤسســات التربویــة خاصــة فیمــا یتصــل بشــئون التالمیــذ والعاملیــة بتلــك تقــدیم اإلستشــارات للم

  .المؤسسات

 توثیـــق الــــروابط العلمیـــة الثقافیــــة مـــع الجامعــــات األخـــرى والهیئــــات البحثیـــة والعلمیــــة علــــى

  .   المستوى العربى والعالمى

ألهـــداف تصــــب فـــى مجـــال اإلرتقـــاء بالعملیــــة التعلیمیـــة ســـواء بالمــــدارس أو وجمیـــع هـــذه ا

  .بالجامعات، الى جانب المشاركة فى خدمة البیئة وتنمیة المجتمع المحلى

 وبالرغم من أهمیة هذا المركز، إال أنه یعانى العدید من المعوقـات التـى تحـول دون تحقیـق

  : أهدافه، ویأتى فى مقدمة هذه المعوقات

 جود مقر دائم للمركز لعدم وجود مقر دائم للمعهدعدم و.  

 عدم وجود موارد مالیة لإلنفاق على هـذا المركـز للقیـام بمهامـه ومسـؤولیاته حیـث تـم إنشـاؤه

  .2009عام 

 وجود معوقات بیروقراطیة تحـول دون التعـاون بینـه وبـین المؤسسـات المختلفـة فـى المجتمـع

.المحلى

اإلختصاصـــات وعملیـــات اإلشـــراف والمتابعـــة التـــى تفقـــد البیروقراطیـــة الشـــدیدة فـــى توزیـــع

. المركز استقاللیته وتعوق عمله
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غیاب مفهومى العمل الجماعى والتطوعى .  

 غیــاب أهمیــة دور المركــز فــى اإلرتفــاع بجــودة التعلــیم، وعملیــات التنمیــة المســتمرة لمعملــى

رشـــاد النفســـى داخـــل التربیـــة الخاصـــة واألخصـــائیین النفســـیین بالمـــدارس، ونشـــر ثقافـــة اإل

  .المجتمع

 لقصـور ) بنـاء القـدرات–اإلستشـاریة –البحثیـة (انخفاض الطلـب علـى الخـدمات الجامعیـة

  .نظم اإلعالم واإلتصال والعالقات العامة

 القصـــور فـــى التـــرویج والتفاعـــل والتعریـــف بـــدور المركـــز عبـــر مؤسســـات المجتمـــع المـــدنى

  . ها المركزوالوزارات ومختلف الجهات التى یتعامل مع

لذلك أرى أهمیة وضرورة التخلص من هذه المعوقات حتـى یمكـن لهـذا المركـز تحقیـق أهدافـه، 

ویحتل مكانته بین الوحدات العاملة فى مجال خدمة المجتمع وتنمیة البیئیة
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  العولمة والتخطیط والتنمیة2-4
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مھا مقترح لتحسین وتطویر األنظمة اآللیة للمرتبات وما فى حك
المدفوعات التأمینیة والضریبة للعاملین بالقطاعات المختلفة فى الدولة 

  )خاصـأعمال ـحكومى (

طارق عبد الحفیظ عبد اللطیف ـ  میرفت غیث
معهد الدراسات والبحوث اإلحصائیة ـ  جامعة القاهرة

ا فى القطاعات المختلفة للدولة  وتوجد تتعدد األنظمة اآللیة لألجور والمرتبات وما فى حكمه

صعوبة فى تعدیل وتحدیث البرامج لتصاحب التغیر فى اللوائح والقوانین الخاصة باألجور 

كما انه الیوجد فى تلك . والمرتبات وقوانین ولوائح الضرائب والتأمینات الصادرة من قبل الدولة 

فى إحتساب ) والحوافزالمكافآت(االنظمة رابط دقیق بین المرتبات والصرفیات اآلخرى 

لألجور التأمینیة ، وكذلك األقصىالى الحد باإلضافةاإلعفاءات الضریبیة والشرائح الخاصة بها 

إجراء التسویات الضریبیة والتأمینیة التى تتم فى نهایة السنة المالیة وما یترتب علیه من تكلفة 

  .على الجهات التأمینیة والضریبیة

د كیفیة صیاغة وتنفیذ اللوائح والقوانین الخاصة بالضرائب والتأمینات فى توحی: المقترح 

البرامج اآللیة وذلك من خالل توفیر بیئة آلیة تناسب كل القطاعات الموجودة بالدولة فیما یخص 

  :األجور والمرتبات وما فى حكمهم وذلك لتحقیق اآلتى 

 ضمان السریة واألمان للبیانات والمعلومات.  

اآللیةاألنظمةلتعدیل فى اللوائح والقوانین الضریبیة والتأمینیة فى سهولة ا.

سهولة تصمیم التقاریر التى تناسب كل جهة .

 أنواعهاسهولة نقل البیانات من األنظمة القدیمة بمختلف.  

سهولة فى التدریب والتعلم والتوثیق .  
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لتأمینیة والضریبیة إستغالل البنیة التحتیة الموجودة بكل جهة تتعامل مع الجهات ا

  .بالدولة دون اى أعباء إضافیة

  : مما یحقق ما یلى 

 الحفاظ على حق الدولة من الضرائب والتأمینات فى الوقت المناسب وبالمعدل

  . الدقیق

 سهولة المراجعة والضبط للعملیات التأمینیة والضریبیة على األجور والمرتبات وما

  .فى حكمها

فى نهایة السنة المالیة وما یتطلب من وقت ضائع الحد من عملیات التسویات

  .ومجهود كبیر

 خدمة متخذى القرار من تقدیم البیانات والمعلومات فى الوقت المناسب بالسرعة

  .والدقة المطلوبة على مختلف المستویات اإلداریة

مواكبة التطور التكنولوجى الذى یسعى إلیه اى قطاع بالدولة.
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دات العمرانیة لمحافظة الجیزة دور مركز مشروع تخطیط االمتدا
استشارات البحوث و الدراسات العمرانیة ـ كلیة التخطیط العمراني  
  جامعة القاھـرة في المشاركة بخدمة المجتمع المحلـي لمحافظة الجیزة

محمد شحاتھ درویش
مدیر مركز استشارات البحوث والدراسات العمرانیة

استشـارات  البحـوث و الدراسـات خدمـة المجتمـع واهـداف مركـزانطالقـا مـن دور الجامعـة فـي

فــي المشــاركة فــي التعامــل مــع  قضــایا , جامعــة القــاهرة –بكلیــة التخطــیط العمرانــي –العمرانیــة 

العمران للمجتمع المحلي و تقدیم االستشارات و القیام بالدراسـات المتخصصـة قـام المركـز بتكلیـف 

ــــداد العمرانــــي مــــن الهیئــــة العامــــة للتخطــــیط الع مرانــــى باعــــداد مخططــــات تفصــــیلیة لمنــــاطق االمت

بنـاء علـى دراسـات مخطـط إسـتعماالت االراضـى , للمحافظة الجیزة وتحزیم المناطق العشـوئیة بهـا 

119المعد لتلك المناطق  في اطار األطر القانونیة والتشریعیة الالزمـة فـى ظـل قـانون البنـاء رقـم 

ذ تلـك المخططـات علـى أرض الواقـع مـع وضـع وسـائل وأسـالیب والتى تمكن مـن تنفیـ2008لسنة 

التنفیــذ وضــوابط للــتحكم فــى عمــران تلــك المنــاطق ، بغــرض الحــد مــن امتــدادتها المســتمرة وتحجــیم 

زیادتها المتالحقة بدون إمداد بالمرافق الحضریة لها مما یسبب قصورها في أداء خدماتها وبالتالى 

  .ریة في هذه المناطق التأثیر علي مستوي المعیشة الحض

ومن ثم فإن المشروع یهدف إلى وقف امتداد المناطق غیر المخططة عن طریق تطویقها 

بمناطق مخططة قابلة للتنفیذ علي أسس علمیة مدروسة تمنع استمرار االمتداد العشوائي وتتحكم 

ذ تلك المخططات فى النمو العمرانى بالتنسیق مع المحافظات المعنیة ، وبااللیة التى تسمح بتنفی

  . التفصیلیة 
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  :الغایة الرئیسیة واهداف المشروع 

تحجیم اإلمتداد المستمر للمناطق غیر المخططة الهامشیة والتحكم في اتجاهات النمو      

.العمراني المستقبلي لمناطق االمتداد العشوائي علي أطراف الكتلة العمرانیة للمدینة 

ضي ملك الدولة واألراضي الزراعیة مما ال یتیح االمتداد المساهمة فى وقف التعدي علي األرا

. غیر المسموح به 

. إعداد التخطیط التفصیلي لمناطق االمتداد بأسلوب قابل للتطبیق والتنفیذ 

حل الجزئي لمشكلة المناطق غیر المخططة من خالل توفیر الطرق واالراضى المخططة ال

ضافة إلى توفیر فرص للتنمیة العمرانیة ومخططات لالسكان والخدمات في مناطق االمتداد باإل

  .تفصیلیة تعمل في إطار قانوني بمناطق االمتداد

توفیر أنشطة تتمشي مع احتیاجات سكان تلك المناطق من ناحیة وتسهم في خلق اتزان 

. عمراني بین كافة مناطق النسیج العمراني

  :خطوات اإلعداد للمشروع 

رات البحوث والدراسات العمرانیة واألجهزة المحلیة بمحافظة یتم التعاون بین مركز استشا

الجیزة بالتنسیق مع هیئة التخطیط العمرانى وذلك عن طریق تكوین قاعدة البیانات للمناطق محل 

  : الدراسة  ومن خالل هذا النظام یمكن االستفادة بخبرة مهندسو المحلیات في 

. المخطط التفصیلى وتیسیر اعتماده اختیار أولویة التعامل مع المناطق  إلعداد 

المرفقیة –المروریة –المشاكل البیئیة ( تحدید المشاكل الرئیسیة التى تؤثر او تعوق التنفیذ 

) . ملكیات االراضى –

استعراض خطط التنمیة بالخطة الخمسیة الحالیة المرتبطة بالمحافظة ووضع الحلول لها طبقا 

  .ناطقللمیزانیات المعتمدة لتلك الم
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مراكز البحث بالجامعات ودورھا في ربط الجامعة بواقع المجتمع و 
  التطور العلمي في الخارج خبرة مركز بحوث ودراسات التنمیة الریفیة

ـ عزه تھامي البنداري محمد حلمي نوار
مركز بحوث ودراسات التنمیة الریفیة، كلیة الزراعة، جامعة القاهرة

  

ة فــي العقــود األخیــرة مــن القــرن الماضــي انفصــالها بدرجــة أو أخــري عانــت الجامعــات المصــری

عــن ســیاق التغیــر فــي المجتمــع فضــال عــن التطــور العلمــي العــالمي ، والــذي واكبــه ضــعف وبــطء 

تواصــلها مــع الجامعــات والهیئــات العلمیــة المنــاظرة لهــا فــي الخــارج ألســباب عدیــدة، انعكســت علــي 

  . جع موقعها بین الجامعات األخرى علي مستوي العالمأدائها لدورها في الداخل، وعلي ترا

مــن ســكان مصــر، والــذي هــو % 57وفــي مجــال التنمیــة الریفیــة الــذي یهــم حیــاة مــا یربــو علــي 

مجـال اإلهتمــام الرئیسـي لمركــز بحــوث ودراسـات التنمیــة الریفیـة، كانــت هــذه الحالـة مــن اإلنفصــال 

لذا أعلن المركز من خالل رؤیته ورسالته . انواضحة عندما بدأ في نشاطه منذ نحو عقد من الزم

وأهدافـه اإلسـتراتیجیة عـن أهمیـة دوره فـي ربـط المجتمــع العلمـي المعنـي بمجـال التنمیـة الریفیـة فــي 

الداخل بنظیره في الجامعات الوطنیة األخرى، فضـال عـن ربطـه بواقـع التغیـرات الریفیـة فـي مصـر 

ــــدول األخــــرى ا لقریبــــة ثقافیــــا أو جغرافیــــا أو فــــي ســــیاق تطورهــــا ومحیطهــــا اإلقلیمــــي، وبخبــــرات ال

تولـت مجموعـة العمـل فـي المركـز البـدء فـي تحقیـق . اإلجتماعي والثقافي مـع األوضـاع فـي مصـر

رســـالته مـــن خـــالل المبـــادرة بعقـــد مجموعـــة مـــن اتفاقیـــات التعـــاون فـــي مجـــاالت البحـــث والتـــدریب 

، وبادر بالمشاركة في العدیـد مـن األنشـطة والتنمیة مع هیئات أكادیمیة وبحثیة في الداخل والخارج

المشــــتركة البحثیــــة والتنمویــــة التــــي ســــاعدت فــــي تأكیــــد دوره وقدرتــــه علــــي تحقیــــق أهدافــــه وســــعیه 

لمواصلة هذا الدور، وصوال إلي دور فاعل علي مستوي المشـاركة الفعالـة فـي صـیاغة إسـتراتیجیة 
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ة العریضـة مــن الخبـرات التــي جمعهـا مــن وسیاسـات التنمیـة الریفیــة فـي مصــر، اسـتنادا إلــي القاعـد

وقـد كـان للمركـز دور . الداخل والخارج، وشبكة العالقات الوثیقـة التـي تربطـه بـالمعنیین فـي مصـر

  :  فعال في سیاق ما بادر وشارك فیه من أنشطة إلي تحقیق العدید من النتائج التي شملت

حتیاج بالریفدعم الدور التفاوضي لعدید من المجتمعات والفئات ذات اال.  

بناء القدرات المؤسسیة للمجتمعات والمنظمات المحلیة المعنیة بالتنمیة الریفیة.  

بناء القدرات للمهنیین ولألفراد بالمجتمعات المحلیة الریفیة من خالل التدریب.  

الوساطة في حل النزاع بین األطراف المعنیة بالتنمیة الریفیة.  

 الریفیةنقل التكنولوجیا المالئمة للبیئة.  

دور فاعل في تجمیع جهود المعنیین لوضع إطار إلستراتیجیة وطنیة للتنمیة الریفیة .

 وكــان لهــذا النشــاط أن جعــل المركــز نموذجــا لمــا یمكــن أن تقــوم بــه المراكــز البحثیــة فــي

الجامعات من أدوار لربط المجتمع العلمـي بسـیاق التغیـر فـي المجتمـع فضـال عـن ربطـه 

عــالمي، ســعیا لتبــؤ جامعــات مصــر موقعــا أكثــر تمیــزا بــین الجامعــات بــالتطور العلمــي ال

  .األخرى علي مستوي الداخل والعالم
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  تسویق اللحوم المبردة والمجمدة المستوردة وبدائلھا المحلیة

  على عبد العال خلیفة
جامعة القاهرةـ كلیة الزراعةـ مدیر مركز الدراسات الزراعیة

  

د مــن اللحــوم الحمــراء فــى مصــر باالنخفــاض الشــدید حیــث بلــغ نحــو یتســم متوســط نصــیب الفــر 

مما یشیر إلـى أن متوسـط اسـتهالك الفـرد فـى الیـوم 2007-1990كیلو جراما كمتوسط الفترة 14

جرامــا یومیــا وأن 160–80جرامــا فــى حــین أن المتوســط فــى الــدول النامیــة بلــغ نحــو 38نحــو 

–ویرجـع ضـآلة هـذا المتوسـط فـى مصـر إلـى . یومیـا250المتوسط فى الدول المتقدمة یبلـغ نحـو 

انخفـــاض : ارتفـــاع أســـعار اللحـــوم الحمـــراء، ثالثـــا: انخفـــاض حجـــم اإلنتـــاج المحلـــى ، ثانیـــا : أوال

.متوسط الدخل الفردى

ضرورة فـتح بـاب اسـتیراد اللحـوم المذبوحـة مـن المصـادر الرخیصـة وعلـى األخـص مـن أثیوبیـا 

للحوم الحمـراء بهـا العتمادهـا علـى المراعـى الطبیعیـة، وأیضـا تـوفیر والتى تنخفض تكالیف إنتاج ا

.البدائل من اللحوم البیضاء واألسماك، وٕاحیاء مشروع البتلو

أن جودة اللحوم، القطعیـة الجیـدة مـن بـین العوامـل التـى تجـذب العمـالء وتـدفعهم إلـى اسـتمرار 

.التعامل مع المنفذ

جغرافى والمعاملة الحسنة كانـت مـن أسـباب ارتبـاط ووالء أن الجودة والسعر المناسب والقرب ال

.العمالء لشركة جیبوتى ستار

حـددت الدراسـة المحافظــات التـى یمكــن أن تعطـى لهــا األولویـة فـى إقامــة منافـذ بهــا عنـد رغبــة 

شركة جیبوتى ستار فـى التوسـع فـى نشـاطها وذلـك باسـتخدام محصـلة أسـعار بیـع اللحـوم بالتجزئـة 

، دریة ، دمیــاط، المنوفیــة ، الجیــزةانیة وهــى علــى الترتیــب القلیوبیــة ، الغربیــة، اإلســكنوالكثافــة الســك

.بورسعید
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فــى ضــوء الفــارق الكبیــر الــذى یوجــد بــین الحــدین األدنــى واألعلــى للهــوامش فــى مرحلــة البیــع 

.بالجملة، یتضح ضرورة تحسین أسالیب اإلنتاج، وٕاصالح أسواق الماشیة 

ة مراجعة أسـالیب وطـرق التسـویق بهـدف خفـض التكـالیف التسـویقیة أكدت الدراسة على ضرور 

  .للحوم

حددت الدراسة جدول الطلب على اللحوم، وقـدر منـه معـامالت مرونـة الطلـب التـى یمكـن مـن 

  .خاللها التوقع بسلوك المستهلكین فى المستقبل
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دراسات إنسانیة وبیئیة2-5
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  شخصیة لمرتكبي الحوادث والمخالفات المروریةالخصال ال

  شعبان جاب هللا رضوانـهللامعتز سید عبد
كلیة اآلداب  ـ  جامعة القاهرة

  

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن الفروق بین مرتكبى الحوادث والمخالفات المروریة وغیر   

وكید الذات واإلندفاعیة تمثلت فى العدوان وت, مرتكبیها فى عدد من الخصال الشخصیة 

والمخاطرة والمجاراة اإلجتماعیة والبحث عن اإلثارة والمسئولیة اإلجتماعیة ومركز التحكم 

والتصرفات السلبیة أثناء , وكذلك فى بعض المتغیرات ذات العالقة بالقیادة اآلمنة . الصحى

  . والبناء العاملى لخصال الشخصیة محل الدراسة, القیادة

یمثلون ثالث عینات فرعــیة، األولى , من قائدى السیارات 637ة الكلیة للدراسة من وتكونت العین

عاما 20,15بمتوسط للعمر ) إناث76ذكور و143(طالبا 219من الطالب الجامعیین وتكونت من 

) إناث77ذكور و239(موظفا 316عام ، وتكونت العینة الثانیة من 2,18وانحراف معیارى 

  .عاما10,90وٕانحراف معیارى , عاما38,71بمتوسط  للعمر

عاما 34,02من ذوى مهنه القیادة بمتوسط للعمر 102أما العینة الثالثة فتكونت من 

  . عام8,54وٕانحراف معیارى 

وقد انتهت هذه الدراسة الى عدم وجود فروق ذات داللة بین مرتكبى الحوادث وغیر مرتكبیها 

كما لم توجد فروق بین مرتكبى , ما عدا توكید الذات فى خصال الشخصیة محل الدراسة فی

فیما عدا متغیرى البحث عند اإلثارة , المخالفات المروریة وغیر مرتكبیها فى هذه الخصال 

والمخاطرة كما تبین وجود فروق دالة بین مرتكبى الحوادث والمخالفات المروریة وغیر مرتكبیها 

أو فى بعض التصرفات السلبیة أثناء , قیادة اآلمنة سواء فى بعض المتغیرات ذات العالقة بال

كذلك وجد تشابه فى البناء العاملى لمتغیرات الشخصیة محل الدراسة بین مرتكبى . القیادة
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وبین مرتكبى المخالفات المروریة وغیر مرتكبیها وكذلك بین , الحوادث المروریة وغیر مرتكبیها 

  . ریة مرتكبى الحوادث ومرتكبى المخالفات المرو 

وقد نوقشت هذه النتائج فى ضوء مدى تحقق فروض الدراسة وٕاطارها النظرى وتراثها البحثى 

  .وما تثیره من تساؤالت جدیرة بالبحث والدراسة, وكذلك دالالتها التطبیقیة , 
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  المشروعات الصغیرة السیاق اإلجتماعي وتنمیة
  دراسة حالة لمنطقة بطن البقرة

  لیلي البھنساوي
ة األداب ـ جامعة القاهرةكلی

  

أن الصــناعات الحرفیــة بالشــكل التقلیــدى الموجــود اآلن فــى مصــر تكــاد تكــون قــد انــدثرت فــى 

معظـــم أنحـــاء العـــالم ؛ إذ أن الــــنمط الشـــائع فـــى الـــدول الصــــناعیة المتقدمـــة ، والـــدول الصــــناعیة 

فـــى الصـــناعات كمـــا هـــو معـــروف فـــإن نمـــط اإلنتـــاج . الحدیثـــة ، هـــو نمـــط الصـــناعات الصـــغیرة 

الصـغیرة ، هــو نمــط أكثــر تقــدمًا مــن نمــط اإلنتـاج الحرفــي ، ویمكــن تنمیــة الصــناعات الحرفیــة فــى 

مصــر عــن طریـــق اســتخدام التكنولوجیــا الحدیثـــة ، وتطــویر طـــرق العمــل بهــا ، بحیـــث تنتقــل إلـــى 

مـا فـى وبالتالى یمكن أن تساهم بدور . مصاف الصناعات الوسیطة أو المغذیة للصناعات الكبیرة

خلــق فــرص العمــل المنتجــة، خاصــة مــع ازدیــاد معــدل البطالــة ، كمــا یمكــن أن یلتحــق بالعمــل فــى 

هــذه الصــناعات شــباب الخــریجین الــذین یســتطیعون إدارتهــا باألســالیب العلمیــة الحدیثــة ، والتعامــل 

. مـــع وســـائل االتصـــال والمعلومـــات الحدیثـــة ،خاصـــة فـــى مجـــاالت التصـــمیم واالبتكـــار والتســـویق 

ذلك من المهم أیضًا العمل على إحیاء الحـرف الیدویـة والفنیـة الدقیقـة التـى هـى مـن قبیـل التـراث ك

الــذى ینبغــى المحافظــة علیــه ، والعمــل علــى عــدم انــدثارها لمــا لهــا مــن قیمــة فنیــة عالیــة، وتــزداد 

  .قیمتها أدبیًا ومادیًا فى ظل التطور الحضارى

حاولــة للوقــوف علــى واقــع التنمیــة للمشــروعات حــدد الهــدف األساســى للبحــث الــراهن فــى مویت

، خاصة حرفة الخزف والفخار ومحاولة اكتشاف التغیرات التى تلحق "بطن البقرة"الصغیرة بمنطقة 

  . باألفراد والمنطقة أثناء عملیة التطویر

  :مفاهیم الدراسة

 المشروعات الصغیرة.  
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 التنمیة البشریة المستدامة.

 تنمیة الموارد البشریة .  

  :أهداف الدراسة

 التعرف على السیاق المجتمعى العام لمنطقة بطن البقرة، وبخاصة حرفـة صـناعة الفخـار

).لرصد الوضع البیئى الراهن(

 رصد التغیر الذى یلحق باألفراد مع بدایة تنفیذ عملیة التطویر والتنمیة بالمنطقة .

فعال المصاحبة لذلكالتعرف على وجهة نظر األفراد تجاه عملیة التطویر وردود األ .

 إدراك األخطــار التــى یحتمــل أن تحــدث فــى المســتقبل بعــد التطــویر، خاصــة أن التطــویر

) .فى المرحلة األولى(یقتصر بالمنطقة على المنشآت فقط 

 تقییم األثر البیئى للمنطقة وتأثیره على االحتجاب المهارى الحرفى .

  : ل دارت تساؤالت الدراسة حو-تساؤالت الدراسة 

طبیعة السیاق االجتماعى العام لمنطقة بطن البقرة .  

 وصف الوضع البیئى واالقتصادى واالجتماعى للمنطقة .

 رصد التغیرات التى تلحق باألفراد مع بدایة تنفیذ عملیة التطویر .

 وجهة نظر األفراد حول التطویر والتنمیة .

ى ظل عملیة التطویر قدرة هذه الفئات على إشباع احتیاجاتها األساسیة ف.

دور الجهات القائمة على التطویر فى توفیر احتیاجات األفراد .

أثر عملیة التطویر على مستقبل المهنة ووضعها الحالى .  

  :اإلجراءات المنهجیة للدراسة 

هـــى دراســـة حالـــة لمجتمـــع محلـــى، وهـــى دراســـة اســـتطالعیة " بطـــن البقـــرة"تعـــد دراســـة منطقـــة 

  .یعة مجتمع الدراسة ؛ بهدف تقدیم صورة تنبض بالحیاة لكشف طب) استكشافیة(
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  :تم االستعانة ببعض األدوات المنهجیة، منها : طرق البحث وأدواته

) . المقابلة المتعمقة  -الوصف-اإلحصاءات الرسمیة  -المالحظة ( 

  :النظریات المفسرة لموضوع البحث وتتضمن : اإلطار النظرى

 نموذج المحتوى الزائفThe False Paradigm Model.

 نموذج التبعیة االستعمارى الجدیدThe Neocolonial Dependence Model.

حاول هذا البحث من خالل الوصف والتحلیل كشف التأثیرات المختلفة للتنمیة :نتائج الدراسة

بمنطقـة بطـن البقـرة ومـا ینـتج " حرفـة الفخـار"والتطویر على مشروع من المشـروعات الصـغیرة هـى 

. عن تلك التأثیرات من محاوالت من جانب األفراد فى إفراز آلیات للتكیف فـى ظـل تلـك األوضـاع

وقـــد أكـــدت النظریـــات المفســـرة للتخلـــف والتنمیـــة، علـــى أهمیـــة البعـــد االقتصـــادى فـــى التنمیـــة، بمـــا 

یتضــــمنه مــــن المــــوارد المادیــــة والطبیعیــــة المتاحــــة، والمؤسســــات والمنشــــآت والمواصــــالت والنقــــل 

  .إلخ....رافق  ورؤوس األموال واألسواقوالم

ولكننـــا نـــدرك وبـــنفس القـــدر مـــن الوضــــوح، أن تحقیقهـــا ال یتوقـــف علـــى العوامـــل االقتصــــادیة 

  .وحدها، وٕانما على حسن األداء الوظیفى للثقافة بكافة عناصرها، وللنظام االجتماعى برمته
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  فقر األطفال والتفاوت فى مستوى معیشتھم فى مصر
  "نیة األساسیة االجتماعیة لمستقبل مصربناء الب"

ـدینا مجدي ـحبیبة واصف ـھبة اللیثي ـ منال متولي ـعالیة المھدي 
  عطا هللامعتزـانور النقیب ـابتسام الجعفري 

كلیة األقتصاد والعلوم السیاسیة ـ جامعة القاهرة

  

تتصــل مباشــرة ثمــاني عشــر هــدفا هــا مــنیــرتبط بومــااألهــداف اإلنمائیــة الثمانیــة لأللفیــة ، ان معظــم

المالیـــین مــن األطفـــال فــان فــي هــذا االتجـــاه ، المحـــرز علـــى الــرغم مـــن التقــدم و . أو األطفــال/ النســاء و ب

فقـــد تبنـــت، 2015عـــام الوصـــول الـــي مـــع و . النتـــائج المرجـــوةوا بعیـــدا عـــن والنســـاء فـــي العـــالم مـــا زالـــ

اســـات والشـــراكات مـــن أجـــل تعزیـــز المســـاواة بـــین الجنســـین الیونیســـیف خطـــة لحشـــد األدلـــة والتحلیـــل والسی

بـــإجراء دراســـة عـــن فقـــر كلفـــت الیونیســـیفوفـــي اطـــار ذلـــك ، . وتحقیـــق النتـــائج المرضـــیة لجمیـــع األطفـــال

  .مناطق7في دراسة قطریة 50التي تعد واحدة من نحو و األطفال في مصر 

وى فقــر األطفــال فــى مصــر، وتعــد هــذه الدراســة المحاولــة األولــى علــى اإلطــالق لحســاب مســت

وأســـهمت فـــى تحقیـــق إضــــافة لمجموعـــة الـــدالئل والمؤشـــرات المطلوبــــة لوضـــع السیاســـات العامــــة 

ومن ثم فمن الضرورى لمواصلة التحلیل المنهجى لفقر األطفـال المالئـم . المراعیة لحقوق األطفال

مراعـاة الصـریحة للوضع فى مصر تحدیدا، أن یجرى دعم موازنـة البـرامج وصـنع السیاسـات مـع ال

ولتحقیـق هـذه الغایــة، ینبغـى مراجعـة المؤشــرات والتعریفـات المقدمـة مراعــاة . لمعالجـة فقـر األطفــال

  . دقیقة ومواءمتها باستغالل الدروس المستفادة من الدراسة الراهنة

ومـــن المـــأمول أن یـــؤدى هـــذا الـــنهج ونتـــائج الدراســـة وتوصـــیاتها إلـــى توســـیع النقـــاش السیاســـى 

فــى بنــاء البنیــة المســاهمةى حــول خفــض حــدة الفقــر وكــذلك، فــى نهایــة المطــاف، إلــى واألكــادیم

حیث یمكـن أن یبـرز األطفـال كـل طاقـاتهم التنمویـة ویكونـوا ،األساسیة االجتماعیة لمستقبل مصر

  .نمواطنین أصحاء منتجی
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العنف ضد المراة فى وسائل االعالم دراسة تحلیلیة من المستوى الثانى 

ملخص بأھم (لمرصد االعالمى للمجلس القومى للمرأة لنتائج ا

  )المؤشرات

  ایناس ابویوسف
ـ  جامعة القاهرةكلیة اإلعالم

  

یتمثـــل الهـــدف الرئیســـي مـــن الدراســـة التعـــرف علـــي طبیعـــة وحـــدود اهتمـــام وســـائل اإلعـــالم 

عنــف بصــورة المصــریة، لقضــیة العنــف ضــد المــراة بهــدف طــرح آلیــة إعالمیــة فاعلــة تقــدم قضــایا ال

متطـــورة تســـاعد علـــي تفاعـــل الـــرأي العـــام مـــع هـــذه القضـــایا واتســـاع نطاقهـــا لیشـــمل االهتمـــام بهـــا 

.المجتمع كله

: األهداف الفرعیة الخاصة بالدراسة

 تحدیــد قضــایا العنــف ضــد المــرأة التــي ركــزت علیهــا وســائل اإلعــالم المختلفــة ســواء كانــت

  . عنف أسري أو مجتمعي

عالجت بها وسائل اإلعالم القضیةتحلیل الكیفیة التي.  

إجراء مقارنة بین الوسائل اإلعالمیة المختلفة في تناولها لقضایا العنف ضد المرأة .  

 تحلیــل مكونــات صــورة المــرأة المعنفــة  المرتبطــة مــن حیــث مصــدر العنــف ومبــررات العنــف

  . ورد الفعل تجاه العنف

مجتمع الدراسة والعینة المسحوبة:  

دراســـة علــى تحلیـــل مــن المســـتوى الثــاني للتقـــاریر الســت الصـــادرة عــن  وحـــدة اعتمــدت هــذه ال

إلــى مــارس 2005الرصــد اإلعالمــي التابعــة للمجلــس القــومى للمــرأة وذلــك خــالل الفتــرة مــن أبریــل 
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قــرار (اســتندت الدراســة علــى تعریــف األمــم المتحــدة 2008إلــى فبرایــر 2007ومــن فبرایــر 2006

والــذي تبنیتــه 1993األمــم المتحــدة للحــد مــن العنــف ضــد المــرأة الصــادر فــي إعــالن) 104\48

  :الجمعیة العامة وینص على 

أي عنــف مبنــي علــى النــوع الــذي ینــتج أو قــد ینــتج عنــه إزاء مــادي أو جســدي أو نفســي أو " 

ستنادا إلـى التعریـف السـابقوإ ”معاناة للمرأة بما فیها التهدیدات سواء في الحیاة العامة او الخاصة

  :  عتمدت الدراسة على التصنیفیین التالیین أ

 العنف ضد المرأة داخل األسرة  

العنف ضد المرأة داخل المجتمع  

) فــــى مجــــال المشــــاركة –مــــن قبــــل وســــائل اإلعــــالم –فــــى میــــدان العمــــل   –فــــي الشــــارع

  ). السیاسیة والمجتمعیة

:نتائج الدراسة

ي لــم یــول قضــایا العنــف ضــد المــرأة أشــارت نتــائج الدراســة التحلیلیــة أن الخطــاب اإلعالمــ

  .مساحة كبیرة من اهتمامه

 همش الخطاب  معالجة  قضیة  التمییز التى تعد أحـد مسـببات العنـف الموجـه ضـد المـرأة

  .من اجندة الخطاب االعالمى الموجه للمراة% 5.4حیث جاءت بنسبة 

 تصـدى للعنـف ،وتـم اغفـال سـبل  ال% 17.4بینما جاءت  قضایا العنـف ضـد المـرأة بنسـبة

  .  نهائیا من واقع العینة
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دور التدریب التأھیلى فى تمكین الشباب من فرص العمل دراسة 
  میدانیة على جمعیة جیل المستقبل

  شریف محمد عوض 
ـ  جامعة القاهرةكلیة اإلعالم

  

تفرضها إن بناء قدرات اإلنسان وتنمیة مهاراته البشریة، باتت إحدى القضایا الملحة، التي 

التحوالت والتغیرات المعرفیة والمعلوماتیة العالمیة من جانب، وانعكاسات هذا التغیرات وتلك 

وٕازاء هذه التغیرات، وتلك . التحوالت، على مقتضیات ومتطلبات سوق العمل من جانب آخر

إعداد التحوالت، یصبح اإلعداد المبكر للقدرات البشریة الشابة إحدى األولویات المهمة، غیر أن 

. هذه القدرات وتنمیتها ال یصبح مهًما دون تمكین هؤالء الشباب من سوق العمل وفرصه المتنوعة

  .فالبشر هم األصل، فلیس هناك مناطق غیر منتجة، بل هناك عقلیة غیر منتجة

ومن أجل مواكبة تلك التغیرات المعرفیة والمعلوماتیة قدم المجتمع المصرى العدید من 

ة واألهلیة الجادة؛ من أجل توفیر فرص العمل للشباب من ناحیة، وتوفیر برامج التجارب الحكومی

ومن أمثلة هذه التجارب على سبیل المثال ولیس . للتدریب المستمر للتأهیل من ناحیة أخرى

" مشروعات تنمیة الموارد البشریة التى تتبناها وزارة الدولة للتنمیة اإلداریة، ومشروع : الحصر

ة إلى التعلیم العالي بمصر، ومن أمثلة التعاون المثمر فى هذا المجال أیًضا الطرق المؤدی

  .تدریب العاملین وشباب الخریجینل،المستقبلوزارة الصناعة وجمعیة جیلبینالتعاون 

وتعد جمعیة جیل المستقبل من الجمعیات األهلیة الرائدة فى مجال التدریب والتأهیل لشباب 

أجل توفیر برامج تدریبیة لتنمیة وتأهیل الكوادر البشریة، وٕاكسابها الخریجین، حیث تعمل من 

وتهدف الجمعیة إلى نقل ثقافة  . المهارات األساسیة، التى تتطلبها ضرورات العمل االقتصادى

القطاع الخاص وٕاعادة تكییفها بحیث تتالءم مع مستویات التمیز واإلنجازات العالمیة من خالل 

  . بشریةتطویر قطاع الموارد ال
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وٕان دلت هذه الجهود على شيء، فإنما تدل على االهتمام الحكومى واألهلى بتدریب الشباب؛ 

لتأهیله لالنضمام إلى سوق العمل، ومحاولة إیجاد قناة لربط مخرجات التعلیم بالمتطلبات الحدیثة 

تهدد األمن لسوق العمل، إیمانا بأهمیة قطاع الشباب ومحاولة للقضاء على مشكلة البطالة التى 

  .المجتمعي للبالد

من هنا جاءت أهمیة دراسة عملیة التدریب التأهیلى لشبابنا؛ كإحدى اآللیات المطروحة 

  .للخروج من دائرة البطالة المفرغة، وكقناة للربط بین مخرجات التعلیم ومتطلبات سوق العمل

ریة الشابة في المجتمع فهذا الموضوع المطروح للدراسة یرتبط بشكل مباشر بمستقبل القوى البش

المصري، ومن ثم حري بنا أن نضمن حصول الشباب على التعلیم المناسب، والتدریب الكافي، 

فال یمكن لنا أن نواجه تحدیات الغد بمهارات األمس، ومن . والدعم الحقیقي مع دخولهم سوق العمل

ار المكثف فى التعلیم والتدریب ثم یتعین علینا االرتقاء بنوعیة رأس المال البشري، من خالل االستثم

المستمرین، مع إیالء عنایة للشباب، حتى یتأهل هؤالء الشباب فى سوق العمل لفرص العمل 

كما یتعین علینا التحول من أنماط الوظائف التي ال تحتاج إلى مهارات، إلى الوظائف . األفضل

وظائف ذات الدخل المرتفع، التي تحتاج إلى مهارات، ومن الوظائف ذات الدخل المنخفض إلى ال

  .من الوظائف العامة المدعمة حكومًیا، إلى سبل معیشیة أكثر استدامة

ومن ثم تركز الدراسة على تقییم دور إحدى الجمعیات التي تضطلع بدور التدریب التأهیلي، 

وتنطلق الدراسة من فرضیة أساسیة . ذات التاریخ فى ذلك المجال، وهى جمعیة جیل المستقبل

أن التدریب التأهیلي ـ المقدم من خالل جمعیة جیل المستقبل ـ ُیمكن الشباب من فرص : "اهامؤد

وبلور الباحثان هذه الفرضیة من منطلق أن التدریب یساعد على تنمیة قدرات الشباب، ". العمل

  . ویصقل مهاراتهم، ویطور سلوكیاتهم، ویعدل اتجاهاتهم
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دعم مركز تطویر الدراسات العلیا والبحوث فى العلوم الھندسیة للبحث 
  العلمى من خالل خدمة المجتمع

  عمرو أمین عدلى

  جامعة القاهرة–كلیة الهندسة 

جامعة -العلوم الهندسیة بكلیة الهندسة تم تأسیس مركز تطویر الدراسات العلیا والبحوث فى

بالتعاون مع منظمتى الیونسكو والیونیدو التابعتین لألمم المتحدة بهدف م1974القاهرة عام 

بدوره فى م المركز اومنذ ذلك الحین فقد ق. التعاون بین جامعة القاهرة والمؤسساتتدعیم أواصر

ستشارات الهندسیة والخدمات الفنیة مثل اال(مئات المساهمات التقنیة خدمة المجتمع من خالل 

للعدید من المؤسسات الصناعیة ) الموجهوأنشطة التعلیم المستمروأنشطة البحوث والتطویر

المساهمات التقنیة سالفة الذكروتعد. المصریةباإلضافة إلى الهیئات والوزاراتقلیمیةالمحلیة واإل

مجموعة متمیزة من أعضاء هیئة التدریس للیة الخبرات التطبیقیة العامثال ناجح لتوظیف 

  .قیام المؤسسات الجامعیة بدورها فى خدمة المجتمعفى واإلمكانات المعملیة المتوفرة 

وعلى مدار ما یقرب من أربعة عقود فقد كان للمركز أثرا إیجابیا على البحث العلمى داخل 

التقنیة إلى توجیه موضوعات الكلیة حیث أدت مشاركات أعضاء هیئة التدریس فى الخدمات 

العدید من الرسائل العلمیة لحل مشاكل المجتمع مع تحدیث اإلمكانات المعملیة و برامج 

باإلضافة إلى ذلك، فقد تم تشجیع النشر العلمى . الحاسوب من خالل مساهمات المركز المالیة

محاضرة بعض وتستعرض هذه ال. من خالل جوائز المركز السنویة ألفضل الرسائل بالكلیة

  .التفاصیل الخاصة بأنشطة وٕانجازات المركز فى دعم خدمة المجتمع والبحث العلمى
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التكامل بین المركز والمؤسسات التعلیمیة مركز الدراسات التربویة 
  كلیة ریاض االطفال جامعة القاھرة نموذجاً –والنفسیة 

  كمال الدین حسین
  جامعة القاهرة–كلیة ریاض األطفال 

لما كانت المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص تتبع فى اسسها مؤسسات تعلیمیة جامعیة 

تؤهل خریجیها اكادیمیًا فى مجاالت علمیة ومهنیة ومتنوعة اال انها ال تؤهلهم بالقدر الكافى لتلبیة 

  .احتیاجات سوق العمل 

خاصة بعد إلیهاعون الذى یشكل عائقًا امام شغل معظم الخریجین للوظائف التى یساألمر

  .الغاء التكلیف الحكومى وتخلى الدولة عن دور تعیین الخریجین 

هذا من جهة ومن جهة اخرى للتغیر المستمر لتلبیة متطلبات سوق العمل ، والذى یتطلب 

بدوره تمیزًا فى قدرات لدى الخریجین لذلك كان البد أن تتحمل المراكز والوحدات ذات الطابع 

  .لمتطلبات سوق العملواإلعدادسد الفجوة التى تقع بین التأهیل االكادیمى ، الخاص مسئولیة 

مركز الدراسات التربویة والنفسیة هذه الفجوة وبدأ التعاون مع الشركات المتخصصة أدركوقد 

خریجات ریاض إعدادفى مجاالت التنمیة البشریة والمشروعات الحكومیة التى تعمل على 

  .هذه الورقةات سوق العمل، وحول هذه الخبرة تدورلمواكبة متطلباألطفال
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دور مركز البحوث األفریقیة فى رفع الوعى االقتصادى والمصرفى 
  والمالى بأفریقیا

  ھویدا عبد العظیم

  جامعة القاهرة–معهد الدراسات األفریقیة 

مین علي لتأیعد انخفاض الوعي المصرفي والمالي واإلقتصادي  بإفریقیا، الي جانب نقص ا

  .صغار المستثمرین فیهاأهم المعوقات الهامة التي تواجهووسائل التمویل الالزمة،الصادرات

لذلك بات من الضروري قیام مركز البحوث اإلفریقیة باإلشتراك مع برنامج التدریب وبناء 

اهتمام المهمة في رفع هذا الوعي، ومساعدة الفئات العدیدة التي لدیهاهالقدرات اإلفریقیة بهذ

التي -بإفریقیا سواء من قبل الصحفیین او الدارسین الذین لهم اهتمام خاص بهذه القارة الواعدة 

تضم اكثر الثروات المعدنیة والموارد الطبیعیة، والتي أصبحت محل انظار الجمیع سواء من 

زء من الشرق االقصي، او من امریكا الجنوبیة التي تتطلع كل منهما للدخول والحصول علي ج

عن طریق تنظیم دورات فى –الكعكة، واخذ دور العب أساسي فیها الي جانب الالعبین القدامى

والمالیة والمصرفیة وذلك رغبة منهما في صقل مهارات شباب االقتصادیةمختلف المجاالت 

الخریجین والصحفیین ورفع الوعي اإلقتصادي  لصغار المستثمرین ولدى العامة من خالل دورات 

  . صد منها تعریف العامة  باألساسیات المالیة والمصرفیة المطلوبة الق

فما زالت الخدمات المصرفیة فى هذه الدول متدنیة وتحتاج الي القاء الضوء عیها السیما أن 

تسهم فى خلق القیمة المضافة للعدید من الخدمات والسلع " فرصة استثماریة"تقدمها یشكل 

لصادرات، ومن ثم فالفرص االستثماریة دائمًا ما تعبر عن وجود األخرى على مستوى الواردات وا

حاجة غیر مشبعة فى مجتمع ما، أو بعبارة أخرى فإنها تمثل نقص فى جانب العرض لخدمة أو 

سلعة معینة عن جانب الطلب على هذه الخدمة أو السلعة فى وقت معین، وهو بالفعل ما تعانیه 

قه أصحاب الصادرات المصریة المتجهة لدول الحوض خاصة معظم الدول اإلفریقیة ویتطلع لتحقی
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من جانب أخر هناك التقریر االستراتیجي اإلفریقي الذي یصدره المركز سنویا . السلعیة منها

ویضم كافة المجاالت االقتصادیة والسیاسیة التي تخدم المجتمع سواء علي المستوى الدبلوماسي، 

لتمثیل التجاري او الدبلوماسي لمعرفة المزید عن إفریقیا للملتحقین الجدد بهذا المجال، سواء ا

  .ویستفید أیضا منه السفارات ووزارة الخارجیة المصریة واالتحاد اإلفریقي 
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تنمیة (تطویر التعلیم الطبى فى تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس دور مركز 

  )التدریب المؤسسى فى كلیة الطب جامعة القاھرة

  ةسلمى فؤاد دوار

  جامعة القاهرة–كلیة الطب

من 1983عامفىالقاهرةجامعة–الطبكلیةفىالطبىالتعلیمتطویرلقد تم إنشاء مركز

الكلیةیرأسه عمیدإدارىهیكللهاخاصطابعذاتوحدةوهو،للكلیةالفنىالدعمتقدیمأجل

وكیلیتبعوالمركزإدارىمالىمدیرولهالتدریسهیئةأعضاءمنمدیرونائبمدیروللمركز

والطالبمع وكیلى الكلیة للتعلیمویتعاونخدماتهویقدموتنمیة البیئةلشئون خدمة المجتمعالكلیة

.القاهرةجامعة–الطبكلیةالمؤسسى فىالتدریبلتطویروالبحوثالعلیاوالدراسات

:الطبىالتعلیمتطویرمركزرسالة

الدعم الفنىتقدیمخاللمنالقاهرةجامعة–الطببكلیةطبىالالتعلیمتطویرفىالمساهمة

معوكذلك التعاونبهاالمرتبطةالطبیةوالنشاطاتالتعلیمیةالعملیةوتقییموتنفیذلتخطیط

یقوم.الحدیثةوسائل التكنولوجیاعلىمعتمدةعلمیةبیئةنطاقفىاآلخرىالصحیةالمؤسسات

التدریس، طرقطرق:مثلالطبىالتعلیمفىدوراتوتقدیممیمبتصالطبىالتعلیمتطویرمركز

تصمیمموضوعیة،بطریقةوالعملیة) اإلكلینیكیة(  السریریةالحاالتتقویمخاصةالمختلفةالتقویم

الكبرىلألعدادالتدریساإلتصال،المشكالت، مهاراتحلالتكاملى،وتطویر المناهج، المنهج

التعلیم، جودةالدلیل،علىالمبنىوالطبالطبىالعلمى، اإلحصاءالبحثأخالقیاتوالصغرى،

  .اإلدارةومهاراتاإلتصال، الكتابة العلمیةمهارات

الطبى بكلیةالتعلیمتطویرمركزیقومأنعلى2004عاممنذاإلتفاقتمأنهبالذكروالجدیر

والقیاداتأعضاء هیئة التدریستقدرالتنمیةالقومىالمشروعبرامجبتقدیمالقاهرةجامعة  الطب

  . أخرىوتعدیالتبرامجتصمیمتموقدالطبیةالمجموعةلكلیات
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فئةالمجموعة لكلهذهاحتیاجاتالتدریبیة لتناسباالحتیاجاتتلبىتدریبیةبرامجتنفیذیتم

اإلتفاقدیدتجوتمللوظیفة األعلى،الترقىمتطلباتلتحقیقإجباریاالبرامجهذهفىالحضورولكن

  .البحوثوللدراسات العلیاالجامعةرئیسنائبإشرافتحت2009عام
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الكشف عن وجود خمسة أنواع من متبقیات المضادات الحیویة فى األعسال 
  لى الكفاءةاالمصریة باستخدام جھاز التحلیل الكروماتوجرافى ع

  عمرو أحمد مصطفى
  جامعة القاهرة–كلیة الزراعة 

النحل من أهم المنتجات الطبیعیة والصحیة والتي من غیر المسموح به إضافة یعتبر عسل

  . أي مواد ضارة إلیه

وقد أوضحت البحوث الحدیثة وجود متبقیات للمضادات الحیویة في العدید من عینات العسل 

والتي تستخدم لعالج األمراض البكتیریة التي تصیب نحل العسل، ومن أكثر هذه المضادات 

یستخدم التتراسیكلین والسلفونامیدات في تربیة النحل كعالج ما الستربتومیسین، وغالبًا ماإستخدا

  . وقائي أو كعالج لحمایة المنحل

ولذلك وضعت طرق لتحلیل ورصد بقایا المضادات الحیویة في العسل ألنها أصبحت مصدر 

عینة من العسل 25مع عدد قلق كبیر للمستهلك لتأثیراتها الضارة علي صحة اإلنسان لذلك تم ج

المنتج محلیًا من األسواق المصریة وتحلیلها لرصد وجود بقایا المضادات الحیویة وتم إختیار 

  :خمسة مضادات حیویة للكشف عنها وهي كالتالي

1-Tetracycline (TC)

2-Oxytetracycline (OTC)

3-Doxycycline (DOC)

4-Chlortetracycline (CTC)

5 -Chloramphenicol  

  .ن طریق جهاز التحلیل الكروماتوجرافي عالي الكفاءةوذلك ع
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المنتدى الدولي الأول للبحث العلمي 

بجـامعــة القـاهـــرة




13- 16 ديسمبر 2010


مركــز المؤتمــرات – المدينــة الجامعيــة 










		تحت رعــــــــــــــــاية


أ.د/ هانى هـــــــــــلال

وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى





		رئيس المنتدى

أ.د/ حســـــــــام كــــامــل


رئيـس جـامعــة القــاهــرة





		نائب رئيس المنتدى

أ.د/ حسيـــــن خالـــــــــد


نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث


 



		الأمـين العـام للمنتدى

أ.د/ لميس رجب

وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث













اللجـــان المنظمــة للمؤتمــر

الأميـن المســـــــاعد :

		أ.د/ كاميليــا أمين


		

		الأستاذ بكلية الصيدلــة






اللجنــــة المنظمـــة  :


		أ.د/ لميــس رجــب


		

		الأمين العام للمنتدى




		أ.د/ كاميليـــا أميـن
 

		

		الأمين المساعد للمنتدى




		أ.د/ فـاتن أحمد نور الدين


		

		منسق اللجنـة العلميـة
 



		أ.د/ شـريف أحمد مـراد


		

		منسق القطاع الهندسى 




		أ.د/ فاديــة علوانــى


		

		منسق اللجنـة العلميـة 




		أ.د/ نبيـل عبد المنعم حميدة


		

		مقرر لجنة التحرير والنشر




		أ.د/ عبد الرحمـن ذكـرى


		

		عضو المكتب الفني




		أ.د/ نبيــل الشربينـــى


		

		منسق إجراءات التسجيـل
 



		أ.د/ سعيـد سيـد ســلام
 

		

		مدير مركـز المؤتمـرات 




		أ.د/ ثنـاء إسماعيـل 


		

		وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السياسية




		  د./ متولى السيد مـتولى


		

		مدير عام الإدارة العامة للبحوث العلمية




		أ.د/ شـريف أحمد مـراد


		

		وكيل كليـة الهندسـة




		أ.د/ عـزة عـز العـرب


		

		وكيل كليـة طب الفم والأسنان




		أ.د/ فادية علوانى 


		

		وكيل كليـة الآداب




		أ.د/ فاتن احمد نور الدين


		

		الأستاذ بكليـة العلوم






 اللجنــة العلميــة : 


لجنـــة التحريـــر والنشـــر :


		مقرر اللجنة والأستاذ بكلية الطب البيطري


		

		أ.د/ نبيـل عبد المنعم حميدة




		الأستاذ بكلية العلوم 


		

		أ.د/ صـادق السيـد عبده 




		الأستاذ بكلية العلوم
 

		

		أ.د/ فـوزى على عتابـى
 



		مدرس بكلية الزراعة
 

		

		د./ حنـان محمد عبد اللطيف
 





اللجنـــــة الإعلاميـــــــــــة:

		أ.د/ بسيونى حمادة 


		

		منسق اللجنـة الإعلامية 




		أ.د/ فتحى عباس


		

		منسق اللجنـة الإعلامية






اللجنـــــة التنفيذيـــــــــة:

		مديــر عـام الإدارة العامة للبحوث 
 

		

		د./ متولـى الســيد متولــى




		المستشــار المالــي للقطـاع


		

		أ./ فاطمـة عبد العزيز عمـارة
  



		مديــر إدارة البحــوث العلميـة


		

		أ./ هشـام عبد الجـواد أبو بكر




		مديــر إدارة خدمات تمويل البحوث
 

		

		أ./ علـى عبد الحميد مصيلحـى
  



		مدير إدارة الشئــون الماليــة
 

		

		أ./ رتيبـة محمد عبـد العزيـز




		مديــر وحدة نظم المعلومات البحثية


		

		أ./ مجـدى جودة السيد عجاج




		مشرف الدعم الفنى


		

		م./ محسن مهيب






الإدارة العامة للبحوث

		أ./ همـت صــلاح الديـن


		

		أ./ منــال محمد كامــل




		أ./ عـادل السيد عبد المطلب


		

		أ./ إلهــام زكـى إبراهيـم




		أ./ رجــاء قطــب محمد


		

		أ./ إسماعيل فرغلى إسماعيل




		أ./ غــادة فتحــي سيـد


		

		أ./ ولاء مصطفى عبد الرؤوف




		أ./ رحـاب حسيــن حسـن


		

		أ./ حســـانين هيبــــة




		

		

		أ./ طــارق محمد أمين









كــلمــة

الأستاذ الدكتور/ حسام كامل


رئيس المنتدى ورئيس جامعة القاهرة


إن العلم شكل دوما المنعطفات الكبرى لتحول البشرية من مرحلة إلى مرحلة أعلى، وهو الذي ميز دولا عن دول في عالمنا المعاصر، ولذا فإن جهودنا كلها يجب أن تتوجه نحو تنمية البحث العلمي.


ولذا فإننا قد حرصنا على إقامة المنتدى الدولي للبحث العلمي، وهو أحد أشكال الإسهام العلمي الهامة لجامعتنا، ونحن نحرص على التطوير المستمر له من أجل تعزيز قدرات البحث العلمي الجامعي ودعم الشراكة البحثية بين الجامعة وقطاعات الإنتاج والخدمات في المجتمع.


وسيتم خلال فعاليات المنتدى الدولي الأول للبحث العلمي طرح بحوث ترتبط بقضايا مجتمعية وتسهم بحلول غير تقليدية لمشكلات معينة في مجالات الصحة والهندسة والزراعة والبيئة والطاقة، والعلوم الإنسانية، وغيرها. 

 ويأتي هذا المنتدى في مقدمة آليات دعم وتشجيع البحث العلمي بالجامعة، لما يتضمنه من اتجاهات ومحاور بحثية وقضايا قومية؛ حيث إننا ندرك جيدا أن معدل زيادة التنمية الاجتماعية مرتبط بتطور مجالات البحث العلمي ذات الصلة الوثيقة بمشكلات المجتمع، والعمل على تقديم حلول علمية لها وفق أحدث المعايير الدولية، بما يخدم هدف جامعتنا في توجيه كل الجهود من أجل التقدم العلمي، وتدعيم ثقافة الجودة وتطبيقها في مجال البحوث العلمية، وتدعيم علاقات وبرامج الشراكة مع المؤسسات البحثية الدولية، وتطوير البحث العلمي واستثماره في تنمية الاقتصاد القومي، وتوجيه الأبحاث نحو العالمية.  




كــلمـة

الأستاذ الدكتور/ حسين خالد

نائب رئيس المنتدى ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث


إن الحفاظ علي سمعة ومكانة الجامعة الدولية، لا يمكن أن يتحقق بدون التطور الفعال في مجال البحث العلمي، ولا يأتى هذا بدون وضع الآليات الحاكمة للبرامج البحثية الجديدة في ضوء الالتزام بالمعايير الدولية للتميز في مجالات البحوث وخدمة المجتمع وإحداث التكامل بين الأفراد والتكنولوجيا وتنمية رأس المال البحثي للجامعة.


ولذا نحرص على تقديم الجديد، ومواصلة السعي إلى التركيز على البحوث التطبيقية. 

ومن هنا يأتي المنتدى الدولي الأول للبحث العلمي في إطار إستراتيجية واضحة للبحوث تتناسب مع المتطلبات الدولية من حولنا مع بداية القرن الحادي والعشرين. 

وقد حرصنا على دمج منظومة شباب الباحثين ضمن أعمال هذا المنتدى الدولي، والاهتمام بشكل خاص بالبحوث التطبيقية، والقضايا المرتبطة بأساليب تخطيط وإدارة البحث العلمي في مصر والوطن العربي، ودعم التوجهات الحديثة في بحوث العلوم الجينية، والبيئية، والذرية، والاقتصادية، والتكنولوجية، والإنسانية، والاجتماعية.  


كما عملنا على تقديم أبحاث يمكن تسويقها لوحدات القطاع الإنتاجي والقطاع الخدمي بالدولة وفقا للاحتياجات الفعلية وبما يسهم في تحسين الأداء والمنتج وزيادة القدرة التنافسية. 


ويأتي هذا المنتدى في إطار التطوير الشامل للمنظومة البحثية لجامعتنا، ومحاولة جادة لخلق بيئة للبحث الإبداعي وتوحيد الجهود من أجل وحدة المعرفة وتراكمها، وتآزر مختلف التخصصات، والقضاء على الجزر المنعزلة بين مدارس البحث العلمي.
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المحاضــرات الرئيسيــة




		العلم والتكنولوجيا فى الآثار المصرية





		زاهى حواس 

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار


الأمين





		





منذ أن بدأت الثورة التكنولوجية واستحداث الأساليب العلمية وتطبيقها على معظم العلوم الطبيعية والإنسانية، شرع علماء المصريات فى استخدام العلم الحديث فى تفسير العديد من الطلاسم المتصلة بالآثار..قام المجلس الأعلى للآثار بتطبيق تلك العلوم الحديثة والتكنولوجيا المتطورة فى تجهيز مشروع لدراسة المومياوات الملكية عن طريق استخدام جهاز الأشعة المقطعية Ct-Scan، وشرع أيضاً فى بناء أول معملين للحمض النووى "DNA"، الأول ببدروم المتحف المصرى، والآخر بكلية الطب جامعة القاهرة.. وقد أصبح لتلك المعامل دوراً مهماًً فى تفسير العديد من الأسرار الغامضة الخاصة بالمومياوات والتى لم تكن معروفة من قبل،كانت مومياء الملك "توت عنخ آمون" هى أول المومياوات التى تم تطبيق الأساليب العلمية الحديثة فى الكشف عن أسرارها باستخدام جهاز الأشعة المقطعية، بالإضافة إلى دراسة عائلة "توت عنخ آمون" عن طريق الحمض النووى، واستطعنا الكشف عن مومياوات أغلب العائلة. هذا ومن خلال العلم الحديث تم معرفة السبب الحقيقى لوفاة الملك "توت عنخ آمون".. وجارى الآن البحث عن مومياء الملكة "عنخ إس إن با آمون"، والملكة "نفرتارى"، وخاصة بعد أن أتضح لنا أن الجنينين الذى عثر عليهما هيوارد كارتر داخل مقبرة "توت عنخ آمون" هما بنات الملك "توت". وجارى أيضاً دراسة مومياء الملك "رمسيس الثالث" وذلك لمعرفة سر موته وخاصة لما تذكره لنا المصادر التاريخية من تعرضه لمؤامرة عن طريق زوجته وابنه أثناء حياته.يقوم المجلس الأعلى للآثار باستخدام أجهزة الرادار بكافة أنواعها، وكذلك الصور الجوية للكشف عن الآثار.. وقد تم استعمال هذه الأجهزة للكشف عن المقبرة رقم KV64 بوادى الملوك. بالإضافة إلى استعمال نفس الأجهزة للكشف عن مقبرة الملكة "كليوباترا" و"مارك أنتونى" داخل معبد تابوزيريس ماجنا الذى يقع غرب مدينة الأسكندرية.. وقد تم أيضاً استخدام الأساليب العلمية الحديثة فى أعمال الترميم والكشف عن سرداب مقبرة الملك "سيتى الأول" بوادى الملوك.وأخيراً من أهم استخدامات العلم، هو محاولة استعمال الإنسان الآلى Robot المزود بكاميرا صغيرة لمعرفة أسرار الأبواب السرية داخل هرم الملك "خوفو"، بالإضافة إلى بئر "أوزير" بمنطقة الهرم.كل هذا نتاج استخدام العلوم والتكنولوجيا الحديثة فى مجال الآثار، والذى استطعنا من خلاله إضافة معلومات جديدة لأول مرة فى علم الآثار المصرية.



عين أستاذ غير متفرغ للآثار المصرية بجامعة لوس أنجلوس بكاليفورنيا والجامعة الأمريكية بالقاهرة. 

عمل مفتشاً للآثار في أغلب مناطق الآثار من أبوسمبل- إسنا - الأقصر- ملوي- تونا الجبل-  الإسكندرية-  إمبابة - الواحات البحرية- ثم منطقة آثار الأهرام. 

قام بالحفر الآثري في العدي من مناطق الآثار، وقد قام باكتشافات أثرية هامة منها الكشف عن مقابر العمال بناة الأهرام – وهرم جديد بجوار هرم خوفو وحفائر الهرم الثالث وحفائر المنطقة الواقعة أمام معبد الوادي للملك خفرع، وكشف مجموعة من المقابر التي ترجع للدولة القديمة، أهمها مقبرة لقزم، وتمثال له ومقبرة أخري رائعة الألوان للكاهن " كاي " وقد قام باكتشافات أثرية هامة بمنطقة سقارة بجوار هرم الملك  "تتي " حيث كشف عن هرم للملكة خويت زوجة تتي ، كما قام بالكشف عن وادي المومياوات الذهبية بالواحات البحرية ومقابر حكام الواحات في الأسرة "26". 

قام بالإشراف على ترميم " أبو الهول " والأهرامات الثلاثة ويستعد الآن للإشراف على تنفيذ المشروع الخاص للحفاظ على الأهرامات. 

قام بتأليف العديد من المقالات والكتب التي لا حصر لها. 

حاضر في كل دول العالم ، كما حاضر في العديد من المتاحف والجامعات باليابان وأمريكا وأوروبا. 

حاضر أمام العديد من ملوك العالم (ملكة الدنمارك بكونبهاجن- ملك السويد- الملكة صوفيا بأسبانيا- ملكة هولندا) ، وكانت تربطه صداقات بالعديد من المشاهير أهمهم الملكة صوفيا وهيلاري كلينتون والأميرة ديانا. 

حضر العديد من المؤتمرات العلمية في الآثار في العالم كله ويقوم حالياً بالاشتراك مع اليونسكو بحملة دولية لعمل تنظيم بين السياحة والآثار وينادي بغلق الأهرامات أمام السائحين حتى يمكن الحفاظ عليها. 

حاصل على الكثير من الجوائز والأوسمة منها ( وسام رئيس الجمهورية من الطبقة الأولي عام 1998م -  الردع الذهبي من الأكاديمية الأمريكية ضمن 30 شخصية عالمية -  جائزة العالم المميز عام 2000 من جمعية العلماء المصريين بأمريكا - عضوية الأكاديمية الروسية للعلوم الطبيعية عام 2001 وحاصل منها على الميدالية الفضية - تسلم جائزة من الجمعية الجغرافية بواشنطن ضمن ثمانية من أعظم المكتشفين - منح الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية- اختير في مجلة التايمز الأمريكية ضمن 100 شخصية عالمية - نال جائزة أوسكار أيمي من أكاديمية فنون التليفزيون في العلوم الأمريكية - وسام الفنون والآداب من الحكومة الفرنسية عام 2007 - وسام الاستحقاق بدرجة قائد من الجمهورية الإيطالية عام 2008 -  جائزة السياحة العالمية لعام 2008م). 


		التنقيب في البيانات والنصوص وتطبيقاتها العملية





		على على فهمى 


كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة القاهرة





		





مع التطور الهائل والمستمر لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، أصبح لدينا كم هائل من البيانات والمعلومات المتنوعة التي تعتبر ثروة معلوماتية ترتكز مقومات الدول الحديثة على مقدرتها في توظيف تلك المعلومات والاستفادة منها بالشكل الأمثل في مختلف جوانب الحياة. ومن هذا المنطلق نشأت الحاجة إلى تقنية حديثة (التنقيب في البيانات) للبحث في أعماق الكم الهائل من المعلومات المتراكمة بغرض استخلاص الكنوز المعرفية والمعلومات الخفية التي لا يمكن استخلاصها باستخدام الطرق التقليدية في البحث والاستفسار والتي تفتقر إلى عناصر التحليل الذكي في البحث عن المعلومة.


ومن هنا يمكن أن نستخلص أن مصطلح التنقيب في البيانات هو العلم الذي يعنى باستخراج المعرفة الخفية من منجم المعلومات ومحاولة ربط المعلومات ذات العلاقة مع بعضها ومن ثم تقديمها إلى صانعي القرار.


وتعود جذور علم التنقيب في البيانات إلى ثلاث محاور رئيسية. المحور الأول هو علم الاحصاء التقليدي والذي يتبني مفاهيم أساسية مثل نماذج توزيع البيانات، والتباين والانحراف المعياري، والتحليل القياسي والتي تستخدم لدراسة البيانات والعلاقات بينها. والمحور الثاني هو علوم الذكاء الاصطناعي والتي تقوم على الاستدلال والحدس الذي يحاكي أسلوب تفكير الإنسان في معالجة المشاكل. أما المحور الثالث فهو علم تعلم الألة الذي يوصف بأنه التطور لعلوم الذكاء الاصطناعي حيث يدمج ما بين الحدس وما بين التحليل الاحصائي المتقدم بغرض التعرف على الأنماط الدفينة في البيانات واستخراج المعرفة منها. وقد ساعد على ذلك توافر أجهزة الكمبيوتر وقدراتها الحسابية الضخمة المطلوبة لهذه العلوم.


ويشهد التنقيب في البيانات تطور مستمر سواء على المستوى النظري أو المستوى التطبيقي في الصناعة في شتى المجالات وتشتمل المحاضرة على العناصر التالية:



تعريف التنقيب فى البيانات



لماذا الاحتياج للتنقيب فى البيانات ولماذا لا يستخدم التحليل التقليدى للبيانات؟



ما هي وظائف أدوات التنقيب فى البيانات؟ 



التنقيب فى البيانات: ملتقى العديد من فروع المعرفة 



التركيب البنائى لنظام التنقيب فى البيانات وخطوات التنقيب فى البيانات



أمثلة متعددة لإستخدامات التنقيب فى البيانات في الحياة العملية: في المجالات الطبية والبيولوجية، والتسويق والبنوك والتمويل، والتحكم والصناعة، والوسائط المتعددة، والشبكات الاجتماعية والإعلام ، وأخيرا في الألعاب والترفيه.



التحديات والاتجاهات المستقبلية للتنقيب في البيانات


ولقد خطت جامعة القاهرة خطوات تنفيذية في الاستفادة من تكنولوجيا التنقيب في البيانات وطورت نظام للتنقيب في رسائل الماجستير والدكتوراة بالجامعة يساعد في رسم ومتابعة الخطة الاستراتجية للجامعة للبحوث العلمية. ومن ثم تلقي المحاضرة الضوء على هذا النظام كما تلقي الضوء على مركز التنقيب في البيانات ونمذجة الحاسب الذي بدأ منذ خمس سنوات بالتعاون والدعم الكامل من وزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة البرمجيات.

دكتور علي علي فهمي العميد السابق لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة وأستاذ الذكاء الإصطناعي وتعلم الألة بقسم علوم الحاسب. تخرج من قسم هندسة الحاسب بالكلية الفنية بإمتيازمع مرتبة الشرف في يونيه  1972 وعمل مدرس بها. حاصل على ميدالية نوط الواجب من الطبقة الثانية. درس وتعلم المنطق الرياضى على يد الدكتور هيرفي جالير نائب رئيس شركة زيروكس العالمية السابق. حصل على الماجستير من المدرسة العليا لعلوم الفضاء والطيران E.N.S.A.E بتولوز - فرنسا 1976  في مجال قواعد البيانات المنطقية ثم حصل على الدكتوراة من مركز الدراسات والبحوث المعلوماتية- D.E.R.I  C.E.R.T 1979 بتولوز - فرنسا في مجال الذكاء الاصطناعي. 


حصل على التدريب العملي في مجال أنظمة التشغيل وفي مجال نظم الخبرة والمعرفة في المانيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. شارك في العديد من المشروعات القومية منها إنشاء شبكة الجامعات المصرية (بأكاديمية البحث العلمي حاليا)، بناء نظم خبيرة في مجال صناعة الحديد والصلب، بناء نظم دعم القرار لجهات قومية متعددة.


تقع إهتمامات الدكتور علي فهمي البحثية في مجالات متعددة: التنقيب في البيانات والنصوص، المنطق الرياضي، اللغويات الحسابية، فهم النصوص والتصحيح الآلي للإجابات النصية، تكنولوجيا الاتصال بين الانسان والحاسب باللغة العربية. ومن أهم مؤلفاته كتاب " نظم دعم إتخاذ القرار والأنظمة الذكية" 


تولى إدارة أول مركز للتميز في مصر في مجال التنقيب في البيانات ونمذجة الحاسب في الفترة من 2005-2010 وهو مركز بحثي إفتراضي شارك فيه أكثر من 40 باحث من الجامعات والصناعة وتأسس بمبادرة من الأستاذ الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


ويشارك حاليا في تنفيذ مشروع التنقيب في بيانات رسائل الماجستير والدكتوراة لجامعة القاهرة بإشراف الأستاذ الدكتور حسين خالد نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث حيث يهدف المشروع إلى المقارنة من خلال الواقع بما تم تنفيذه من الخطة البحثية السابقة لجامعة القاهرة والمعاونة في صياغة الخطة البحثية القادمة 2011- 2015.







دكتور زاهي حواس: أمين عام المجلس الأعلى للآثار والمشرف على حفائر الأهرامات والواحات البحرية حاصل على ليسانس الآداب- جامعة الإسكندرية -  قسم الآثار عام 1967م.


حاصل على دبلوم الدراسات العليا في الآثار المصرية - جامعة القاهرة عام 1979م.


حاصل على درجة الماجستير والدكتوراه في ألآثار المصرية من جامعة بنسلفانيا عام 1987م.
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قطاع العلوم الإنسانية


 والاجتماعية











1-1 قضايا العمل والبطالة (حلول غير تقليدية)




		قضايا التشغيل والبطالة : نظرة على التجارب الدولية



		سمير رضوان


المستشار الاقتصادي لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية



		





لقد احتلت قضايا التشغيل والبطالة مكان الصدارة في الأدبيات الاقتصادية وبصفة خاصة منذ الكساد الكبير في 1920- 1932.


وجاءت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في سنة 2007-2008 لتغير الحوار مجددًا حول قضية التشغيل وعلاقتها بالنمو الاقتصادي.


ولقد تمثلت الدروس المستفادة من الكساد العظيم وكذلك الأزمة الحديثة في أن الأزمة تتمثل أساسًا في إخفاق الاقتصاد القومي في خلق فرص كافية للتشغيل. كذلك فإن تعافي الاقتصاد بعد الأزمة لا يتبعه بالضرورة استعادة مستويات التشغيل السابقة عليها فقد أثبتت التجارب التاريخية أن هذا يستغرق فترة تتراوح  من 4-6 سنوات فى مرحلة ما بعد الأزمة للوصول إلى مستويات التشغيل السائدة فيها.


والمقترح ان الورقة المقدمة للمؤتمر تناقش القضايا التالية على خلفية ما ذكر سابقاً:


· العلاقة بين السياسات الكلية والتشغيل: كيف يمكن الموازنة بين الحاجة الى النمو السريع وخلق 

· فرص العمل.


· ما هي الخطوط العريضة لإستراتيجية النمو كثيف التشغيل؟


· العلاقة بين أداء سوق العمل وتوزيع الدخل: قضية تحديد الأجور.


· القطاع الغير منظم فى سوق العمل: هل القطاع الغير منظم مؤشر على التخلف أم هو ضرورة 

· على مرونة سوق العمل حيث يقوم القطاع الغير منظم بدور "الإسفنجة" التي تمتص العمالة الزائدة.


· انعكاس تركيبة سوق العمل على بعض المجموعات: هل هناك تحيز أساسي ضد المرأة والشباب؟


· وسوف تختتم الورقة بسؤال حول واقعية الإستراتيجية للعمل اللائق مستندًا إلى التجربة المصرية

		قضايا العمل والبطالة



		هناء خيرى الدين – نجلاء الأهوانى 


كلية الاقتصاد والعلوم السياسية



		





تعد قضايا سوق العمل ومشكلة التشغيل من أخطر التحديات التى تواجه المجتمع المصرى بأكمله نظراً لما لها من انعكاسات مباشرة على مستويات معيشة قطاع عريض من قوة العمل وما يرتبط بها من أسر، من جانب، ولارتباطها من جانب آخر بمشكلة الفقر. وينتج عن العلاقة التشابكية بين مشكلتى التشغيل والفقر انعكاسات سلبية شديدة على كل من المستوى الاقتصادى والاجتماعى، وأيضا على المستوى السياسى وفى واقع الأمر، فإن جذور مشكلة التشغيل فى الاقتصاد المصرى تعود إلى نحو خمسة عقود مضت غاب فيها التعامل مع هذه القضية من منظور اقتصادى كلى يضع هدف خلق فرص العمل المنتجة واللائقة والكافية فى بؤرة السياسات الكلية والقطاعية، وتم التعامل مع هذه القضية بحلول جزئية ومؤقتة وبإجراءات طارئة. من هنا ، فإن مواجهة قضايا سوق العمل والتشغيل ومكافحة قضية الفقر يتطلب بالدرجة الأولى اتباع منهج شامل مبنى على سياسات الاقتصاد الكلى، يساعده فى ذلك التفكير فى حلول غير تقليدية لنشر ثقافة العمل الحر والمبادرات الفردية، ولادماج المشتغلين بصورة غير رسمية فى الاقتصاد الرسمى، على أن يشارك فى ذلك كل شركاء التنمية .


المشكلة البحثية :فى ضوء ما سبق تطرح هذه الدراسة  تساؤلا رئيسيا مفاده:


ما هى سبل مواجهة قضايا سوق العمل ومشكلتى التشغيل والفقر فى الاقتصاد المصرى؟ ومن هنا  فإن الدراسة تبدأ فى قسمها الأول بالقاء الضوء على أهم سمات وأوضاع سوق العمل فى مصر وتطورها فى السنوات الأخيرة، ثم تفرد الأقسام الثلاثة التالية لاقتراح سبل مواجهة مشاكل التشغيل من منظور السياسات الكلية، والقطاعية، وسياسات سوق العمل، على التوالى.


أقسام الدراسة: القسم الأول: أهم خصائص وسمات سوق العمل


· عدم التوافق بين العرض والطلب من حيث الأعداد، وتطور معدل البطالة وخصائصها.


· عدم التوافق بين المهارات واحتياجات سوق العمل.

· تشوه هيكل التشغيل من حيث القطاعات ومن حيث الحالة العملية.

· تزايد التشغيل غير الرسمى.               

· ضعف تشغيل الاناث.

· تواضع إنتاجية المشتغلين.                 

· سوء أوضاع المشتغلين الفقراء.

القسم الثانى : سبل مواجهة مشكلة التشغيل ...سياسات الاقتصاد الكلى.


· سياسات الاستثمار.


· زيادة مستوى الاستثمار.


· إعادة النظر فى نمط الاستثمار.

· السياسات النقدية والمالية.


· تشجيع العمل الحر بإزالة العقبات أمام تأسيس المشروعات وخروجها من السوق، ونشر ثقافة العمل الحر.

· خلق بيئة مواتية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

القسم الثالث : سبل مواجهة مشكلة التشغيل ... السياسات القطاعية


· سبل زيادة التشغيل ورفع الإنتاجية فى القطاع الصناعى.


· سبل زيادة التشغيل ورفع الإنتاجية فى القطاع الريفى (زراعى – غير زراعى)

القسم الرابع : سبل مواجهة مشكلة التشغيل ... سياسات سوق العمل


· التعليم الفنى والتدريب المهنى.        

·  إصلاح الإطار القانونى والمؤسسى لسوق العمل   

   (الحماية الاجتماعية – الحد الأدنى للأجور).







1-2 قضايـــا المواطنــة



		ملخص لبحث المواطنة (المساواة) وضرورة تدعيم الحقوق السياسية (رؤية دستورية)  





		فتحى فكرى  


كلية الحقوق – جامعة القاهرة



		





لم يندرج اصطلاح المواطنة في قاموسنا القانوني إلا مؤخراً بمناسبة التعديل الدستوري الثالث عام 2007 ، فمن بين المواد المنقحة في هذا التعديل المادة الأولى والتي تقضي في صياغتها الآنية بأن "جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة"إلا أن حداثة الاصطلاح لا تنفي أن مضمونه كان متغلغاً في نظامنا القانوني منذ زمن، عبر تبني مبدأ المساواة ، وبناء عليه نغمط قدر تشريعنا إذا طاف بذهننا أن مصطلح المواطنة يضيف أي بعُد جديد للقواعد المعروفة لدينا ، وما نقول به تثبته العديد من الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ، فمبدأ المواطنة في حقيقته مرادف لقاعدة المساواة ، إلا أن إقرار المبدأ على المستوى النصي لا يعني إعماله دوماً بالصورة المأمولة في التطبيق العملي فهناك – بلا شك - مجالات تقتضي المزيد من الجهد لتفعيل المساواة أو المواطنة. يعزز ذلك القفزات التي أصابت الوعي العام في العالم أجمع بسبب الطفرة الناجمة عن ثورة المعلومات التكنولوجية والتزاماً بالتخصص سنقصر الحديث على ضرورة تدعيم الحقوق السياسية المتجسدة بصورة أساسية في حقي الانتخاب والترشيح في هذا الإطار قدرنا أهمية معالجة منح حق الاقتراع للمصريين المقيمين بالخارج أما فيما يتعلق بحق الترشيح فقد اخترنا ثلاثة مواطن تحتاج إلى إعادة نظر (ترشيح المستقل للانتخابات الرئاسية – تأييد التمييز الإيجابي للعمال والفلاحين في العضوية البرلمانية – عدم منطقية الإبقاء على نسبة التعيين في مجلس الشورى بعد أن أسند إليه بعض الصلاحيات التشريعية).

		المواطنة وحدود المسئولية الاجتماعية فى 


تفاعلات الحياة اليومية 



		أحمد زايد 


كلية الآداب – جامعة القاهرة



		





ليست المواطنة مجرد تعبير عن مكانة قانونية يشغلها الفرد الذى ينتمى إلى وطن معين، ولكنها تعبير عن علاقة اجتماعية تفرض الأفراد واجبات يقومون بها فى مقابل حقوق يحصلون عليها. إن الفهم الاجتماعى للمواطنة كعلاقة يفتح الطريق نحو تعميق الشعور بالمسئولية الاجتماعية، أو قل المسئولية الأخلاقية، التى تعبر عن حجم الاندماج الاجتماعى للفرد فى قضايا المجتمع ومدى ارتباطه النفسى والاجتماعى بمجتمعه.

ويشير مفهوم المسئولية الاجتماعية إلى حالة يعبر فيها الفرد حدود مصالحه الفردية الضيقة إلى المجال الاجتماعى الأوسع، لينظر إلى مصالح المجتمع العليا، وإلى الفضائل العامة، وإلى الخير العام، وكلها مصطلحات تعبر عما هو مشترك بين الأفراد جميعًا، وعما هو محقق لأهداف عامة ومشتركة. وثمة مستويات لإدراك حدود المسئولية الاجتماعية، كما أن هناك تجسيدات لها فى السلوك اليومى. فإذا ما تتبعنا مستويات المسئولية الاجتماعية نجدها تتدرج من الوعى العام بالمصالح والفضائل العامة، مروراً بالوعى بالمشاركين والاندماج الاجتماعى، نزولاً إلى الوعى بالمسئوليات المهنية والعملية، والوعى بالآخرين الذين يشاركونا الحياة الاجتماعية. وفى مقابل كل مستوى من هذه المستويات، ثمة حقوق وواجبات، تتجسد فى سلوكيات يومية.


 ولا تتسع هذه الورقة لعرض نماذج متعددة لكل المستويات ولكنها تكتفى بعرض صور من التفاعلات اليومية التى تجسد المسئولية الاجتماعية. وتبدأ حدود المسئولية الاجتماعية هنا بالمسئولية تجاه البيئة ونظافتها والمحافظة عليها، ثم المسئولية تجاه الآخرين وممتلكاتهم. 


إن التفاعلات عبر هذه المستويات المختلفة تعكس المواطنة بوصفها علاقة، علاقة مسئولة، تفرز باستمرار طاقة إيجابية بناءة، تحول الفضائل العامة إلى سلوك يومى. فالعدل والمساواة واحترام الآخرين والتسامح وغيرها من الفضائل تظل أسيرة النص والخطاب، إذا لم تتحول إلى سلوك فعلى يجسد المواطنة الحقة وما يرتبط بها من مسئولية اجتماعية

وإذا لم يحدث هذا التطابق بين النص وبين السلوك، فسوف يظل كل فى طريق : النص يصير إلى كلام تلوكه وسائط الاتصال وأدوات الخطاب، والسلوك يصير إلى فوضى لا تعرف حدوداً للمسئولية الاجتماعية.

		المواطنة والإنتماء  






		قدرى حفنى  

معهد الطفولة – جامعة عين شمس



		





تقوم الأمة -أيا كانت- علي تتوافر شروط تتعلق بالمكان، و الاقتصاد، و اللغة، و التاريخ؛ ثم تكتمل هذه الشروط بالتكوين النفسي المشترك الذي يعد ركنًا أساسيّا لتكوين الأمة؛ و يفيض التراث بما لا حصر له من كتابات عن شروط قيام الأمة، و في نفس الوقت فإن ندرة ما كتب عن شرط التكوين النفسي المشترك مقارنة ببقية الشروط تستوقف النظر، رغم أن هذا التكوين النفسي المشترك يعد حجر الأساس في تكوين الوعي بالانتماء القومي.


و تعد المواطنة بمثابة الوجه الديمقراطي للانتماء القومي بحيث لا يتحول إلي انتماء شوفيني يدفع بالوطن إلي مواجهات مدمرة؛ أو إلي انتماء طائفي يهدد الوطن بالتفتت. و جوهر المواطنة هو يكون المواطنون سواء أمام القانون، و أن يذهب الجميع لاختيار قائدهم لمدة محدودة سلفا، و أن يكون لكل منهم صوت متساو مع صوت الآخر في ذلك الاختيار و في غيره من شئون الجماعة.


و غني عن البيان أن المواطنة بهذا المفهوم ليست منزهة عن الشوائب و السلبيات، و ليس من ضمان في أن تأتي أكثر الانتخابات نزاهة بأفضل الحكام، و ليس من شك كذلك في تفاوت قدرات المواطنين علي اختيار ممثليهم وفقا لتفاوت مستويات ثقافتهم و وعيهم، و لكن تبقي "المواطنة" أحدث ما توصل إليه اجتهاد البشر لتحقيق العدل، و هي شأنها شأن غيرها من اجتهادات البشر قابلة للتعديل و التطوير و حتي للرفض.  

و نحن نعلم أطفالنا الانتماء و من ثم نعلمهم المواطنة فلا أحد يولد منتميا بل يكتسب كل ذلك من خلال التنشئة الاجتماعية. 




		موجز مشتملات موضوع مقومات البحث العلمى


 والإنتماء الوطنى  






		محمد محمد شفيق زكى


مدير المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط 



		





أهمية البحث العلمى 


دور المصريين والعرب فى مجال البحث العلمى والنهضة الانسانية 


خطوات البحث العلمى ومقدماته 


مقومات البحث العلمى (أخلاقيات الباحث وخصائصه – شروط البحث الجيد وصفاته – قواعد الكتابة العلمية واستخدام الرمز ... ) 


الانتماء الوطنى ( مفهومه – أشكاله ... ) 


المواطنة (نشأة المفهوم – الحقوق التى ترتبها المواطنة – كيف تمنح المواطنة ... ) 


الانتماء الوطنى قى ذكرى انتصارات أكتوبر (أمثلة من الولاء والانتماء للوطن ) 


		الإعلام والمواطنة أبعاد المفهوم والقضايا والتأثيرات المتبادلة






		ماجى الحلوانى


كليةالإعلام – جامعة القاهرة



		





لا شك أن مفهوم المواطنة والقضايا ذات الصلة بها، يمثل أحد المفاهيم المختلف عليها في علوم القانون والسياسة والاجتماع السياسي، إذ ينظر البعض إلى هذا المفهوم من زاوية ضيقة مفادها "إن المواطنة رابطة عضوية تصهر الأفراد في الأوطان التي ينتمون إليها، من خلال عدد من الآليات أهمها رابطة الجنسية، والتمتع بهوية هذه الدول والأوطان".


في حين ينظر البعض الآخر إلى المواطنة باعتبارها مفهوماً أكثر شمولية وأوسع عمومية يتصل بالحقوق والضمانات المقررة للأفراد في أوطانهم ي مقابل المسئوليات الملقاة على عاتقهم (Shirteytlo, 2008).


ومما لا شك فيه أن هناك ثمة علاقة عضوية قوية بين الإعلام والمواطنة، هذه العلاقة ترتكز على الطرح الموضوعي للفلاسفة والمنظرين حول أبعاد مفهوم المواطنة والقضايا المرتبطة بها ومؤشرات قياسه، فما من دراسة أو رؤية تناولت هذه القضية، إلا وجعلت من حرية الإعلام وقدرته على التعبير عن كافة فئات المجتمع وشرائحه، ومدى تمتعه بالاستقلالية عن السلطة السياسية وعن سيطرة ونفوذ رجال المال أحد أهم المؤشرات الدالة.


ويمكننا القول أن قضية حقوق المواطنة في مصر قد ارتبطت بحجم التطور الاجتماعي والسياسي الذي شهده المجتمع المصري خلال العقدين الأخيرين ودرجة تأثير القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني.


إن دور الإعلام في إطار تعزيز أو تهديد حقوق المواطنة يتحدد بطبيعة النظام السياسي، فوجود نظام حكم ديمقراطي يذعن لمطالب الحرية يمثل أحد الضمانات القانونية لجميع الحقوق المرتبطة بالمواطنة.


إن أخطر ما يجابه وسائل الإعلام للترويج للتعديلات الدستورية الأخيرة التي تركز أساساً على مبدأ المواطنة والتشجيع على تطبيقها على أرض الواقع، إن هذه التعديلات التي ترتكز على مبدأ المواطنة تأتي في مناخ يكتنفه الكثير من الشكوك وغياب الثقة وعدم حماس النخبة والإحساس المسافات بين الحكم والشارع السياسي، بينما يتطلب الأمر اتحاد القوى المستنيرة والأحزاب الوطنية للترويج لهذا المبدأ والعمل على تطبيقه على أرض الواقع وألا يكون شعاراً فقط لأن تكوين جبهة وطنية واسعة من الفئات المختلفة للشعب المصري سوف تساعد على استعادة ثقة الشارع السياسي وتضمن انحياز الجماهير لإصلاح سياسي جاد وإن كان متدرج يعرف الجميع هدفه وأبعاده ويلتزم بالشفافية الكاملة ولا يدخله أي خداع، فلابد من إيجاد الإطار السياسي المناسب لتحقيق مصالح المواطنين وتفعيل الحياة الحزبية وإثراء التعددية السياسية المعبرة عن أن الشعب المصري بمختلف فئاته هو مصدر السلطات.








1-3 التعليم: القضايـــا والحلـــول




		التعليم والمواطنة: المشكلة والحل  






		إلهام عبد الحميد فرج بلال


معهد الدراسات التربوية – جامعة القاهرة



		





احتلت التربية على المواطنة أهمية كبيرة ومميزة عبر التاريخ وأصبحت أكثر أهمية وتميز فى تلك المرحلة لاسيما لدول العالم الثالث وفى عصر العولمة والانفتاح على الآخر وما ترتب على ذلك من طرح قيمة الانتماء والمواطنة من جانب مفكرى ما بعد الحداثة ورؤيتهم حول قضية الهوية فى علاقتها بالتعايش مع الآخر أيضاً مع تنامى قضايا العنف والتطرف والهجرة وعدم الوعى بأبعاد تلك المشكلات التى أصبحت تهدد مصير مجتمعات العالم الثالث أصبح هناك ضرورة لتنمية وعى المواطن بدوره فى صنع القرار والمشاركة فى وطنه لأن ذلك هو نقطة البداية فى تشكل نظرة الإنسان نحو بلاده ومن ثم تتكون المواطنة، وثمة حقيقة أساسية وهى أن نشر ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان هى أحد أهم آليات الحفاظ على الوطن وعلى حقوق المواطنة، وبهذا المعنى فإن التعليم يمكن من خلال جميع مراحله أن يشكل وجدان المواطنين من خلال معرفة المتعلمين وتدريبهم على المواثيق التى تتضمن حقوق الإنسان فى الحياة والحرية وعدم التمييز بينهم على أساس اللون أو العرق أو النوع أو العقيدة الدينية أو المذهب السياسى الأيديولوجى، وما يترتب على ذلك من وعيهم بحقوقهم ، ومع هذا تتولد القيم الديمقراطية للمشاركة فى اتخاذ القرار وفى تدبير المجتمع والاستمتاع بثمرات جهدهم وتضحياتهم فى سبيل استدامة الرخاء والسلام فى حياتهم وحياة وطنهم.


والسؤال الذى يطرح نفسه وهو: هل التعليم من خلال فلسفته وتوجهاته وأهدافه ومناهجه وبيئته يسهم فى تنمية قيم المواطنة وحقوق الإنسان أم أن تلك القيم من المسكوت عليها والمهمشة فى التعليم؟


والسؤال الثانى: ما هو دور التعليم ومخرجاته9 وما واقع المناهج التعليمية ودور المنهج الخفى فى تشكيل معتقدات وقيم وسلوك المتعلمين؟


والسؤال الثالث هو: هل فكرة المواطنة بما تتضمنها من حقوق وواجبات تتواجد فى المناهج وإلى مدى الممارسات اليومية داخل المؤسسة التعليمية تسهم فى تنمية ثقافة المواطنة؟


وللإجابة على تلك الأسئلة ستطرح الورقة تلك النقاط:


1- مفهوم المواطنة ومقومات التربية على المواطنة.


2- واقع المواطنة على حقوق الإنسان فى المناهج التعليمية.

3- آليات دعم ثقافة المواطنة فى التعليم.

4- الفرق بين التربية الوطنية والتربية على المواطنة.

		التعليم وتحديات التطبيق  






		حسام بدراوى


كلية الطب – جامعة القاهرة



		





إن الانتقال من الرؤية والسياسة إلي التطبيق يواجه دائماً تحديات جديدة. إننا يجب أن نقف أمام هذه التحديات اليوم، نواجهها، ونناقشها بالعقل والموضوعية، ساعين إلي تخطيها وصولاً إلي النتائج المرجوة منها. وعلينا أن نتشارك مع المجتمع في فهم هذه التحديات، والثبات على السياسات حتى يمكن الانتقال من المكان الذي نقف فيه إلى المكان الذي نقصده بتطوير التعليم.


إن تطوير التعليم والواقع السكاني فرض علينا مجموعة من التحديات الواجب مواجهتها، وأرى أن معظم هذه التحديات يرجع إلى خمسة أسباب: 1) عدم ملاءمة التمويل المتاح, 
2) التخوف من الالتزامات التي سيفرضها التغيير، 3) مقاومة أصحاب المصالح المستقرة، 
4) عدم إشراك المجتمع في فهم ومساندة السياسات، 5) عدم التحيز في تطبيقات الحكومة لسياسات التعليم. 


ونرى أن عدم مواجهة هذه التحديات، بالإصرار اللازم، والأولوية الواجبة أدى إلى: أولا: تهميش أكبر للفقراء، ثانيا: انتقال الفئات الأكثر قدرة إلى التعليم الخاص والأجنبي، داخل وخارج مصر، ثالثا: تحميل الفئات الأكثر فقرا تكاليف تزيد عن طاقتها في إطار مجانية غير حقيقية للتعليم.

وتتناول الورقة بعض الأمثلة من التحديات التي تواجه الحكومة والمجتمع في تطبيق سياسات تطوير التعليم، وأساليب التغلب عليها منها:


· تحدي عدم ملاءمة الموازنات المخصصة للتعليم لاحتياجات التطوير الشامل، وتلخص الورقة سبعة مظاهر لهذا التحدي، وتطرح تسعة سياسات للتغلب عليها.  

· تحدي تنمية مهنة التدريس ورفع كفاءة المعلمين والقوة البشرية في التعليم، وتتناوله الورقة من خلال خمسة محاور تتكامل فيما بينها، لتحقيق هذه التنمية.

· تحدي تطبيق اللامركزية واعتبار المدرسة وحدة التطوير الأساسية، حيث تعرض الورقة لأهم مميزات التوجه إلى اللامركزية، وأيضا ترصد التخوف من ثلاثة عوامل تمثل تحدياً لهذا التوجه، وتستعرض عددا من المبادئ الحاكمة لنجاح تجربة اللامركزية. مع استعراض فلسفة التعليم التعاوني، وإشراك المجتمع المحلي المدني في الإدارة والرقابة على التعليم.


		مستقبل التعليم الجامعى والبحث العلمى






		شريف عمر


رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب



		





يمثل التعليم الجامعي قمة الهرم التعليمي، وتتضح أهميته في كونه القاطرة الأساسية للتنمية، ومن ثم العلاقة المهمة بين التعليم الجامعي والحراك المجتمعي بأطيافه المختلفة، تواجه التعليم الجامعي مشكلات جمة، على رأسها غياب استراتيجية شاملة للتعليم الجامعي، إضافة إلى وجود مشكلات تخص مراحل التعليم ما قبل الجامعي وإنتقال هذه المشكلات إلى التعليم الجامعي ذاته. ومن أهم المشكلات التي تواجه التعليم الجامعي احتياج المناهج واللوائح الجامعية إلى مراجعة، وقصور واضح في العلاقة بين الجامعات والبيئة المحيطة بأبعادها الإقتصادية والإجتماعية والصناعية بما في ذلك القطاع الخاص. ناهيك عن إزدواجية التعليم الجامعي فهناك الحكومي والخاص وكذلك ظهرت نوعية ثالثة وهي التعليم الأهلي. كما أن هناك تراجعاً شديداً في الدور الأصيل للجامعات في الاهتمام بالبحث العلمي والنشر في المجلات العلمية المحلية والعالمية. وحقيقة الأمر أن البحث العلمي لم تعيد النشر ولم يستفاد منه في الواقع العملي في الاختراع والتجويد، كما لم يصل تأثيره إلى المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وتتصف معظم البحوث بضآلة البحث في العلوم الأساسية، حيث أن غالبية البحوث ذات طابع تقليدي مباشر ولا تضيف إضافات علمية أساسية، ولا تزيد عن كونها استخدام لتقنيات معروفة تم استثمارها لغرض محلي محدد ولا تجعل منها مرجعا ومستندا لأعمال علمية لاحقة.


كما لم تحقق المنظومة الوطنية للإبتكار وعلى قمتها الجامعات نتائج ملموسة في خدمة الأمن القومي والتنمية المستدامة. ولا يتوقع إحداث أي فرق تطويري علمي بمعزل عن العالم، فكلما زاد الإنفتاح على أعمال وتجارب الغير كلما زادت فرص النجاح الوطنية بسبب زيادة فرص التعلم وحتى الإقتباس، وهذا الأمر يستوجب تعظيم إرسال البعثات إلى الخارج فالكل يعمل على ما تراكم من ابتكارات وبحوث ومعارف حققها الغير في مختلف أركان العالم ويعتمد عليها في إضافة معرفة جديدة ذات قيمة مضافة أو تقنية جديدة أصلح للإستخدام المحلي، وهو ما قامت به اليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية وتركيا وغيرها واستفادت من بحوث الغرب وطورتها بما يتناسب واحتياجاتها وظروفها إلى أن استطاعت بعد فترة من إحداث ابتكارات جذرية في بعض أنواع المعرفة.





1-4 القضية العامة: الأمن النووى




		نحو تعريف متكامل للأمن النووى






		محمد السيد سليم


كلية الاقتصاد والعلوم السياسية



		





ظهر مفهوم "الأمن النووى" فى أدبيات الوكالة الدولية للطاقة النووية فى حقبة القطبية الثنائية ليشير الى "منع ورصد والرد على سرقة أو تخريب أو الوصول غير المرخص به، أو النقل غير القانونى أو أى تصرفات مريبة تتضمن المواد النووية، والمواد المشعة والمشابهة." وقد شاع المفهوم فى حقبة ما بعد القطبية الثنائية نتيجة تفكك الاتحاد السوفييتى وتوزع ترسانته النووية بين أربع دول وريثة وتزايد احتمال وصول دول طامحة الى الحصول على جزء من تلك الترسانة. وجاءت التحول الثانى فى الاهتمام بالمفهوم فى حقبة ما بعد أحداث سبتمبر سنة 2001 ، وبالذات بعد ظهور المخاوف من احتمال حصول جماعات غير رسمية (أسميت بالارهابية) على المواد النووية، وأصبح جزء من عقيدة الأمن القومى الأمريكية فى عهد بوش، واستمر فى عهد أوباما حيث اتسع نطاق المفهوم ليشمل منع الدول المعادية للولايات المتحدة من امتلاك الأسلحة النووية  وهو ماتجلى فى قمة الأمن النووى التى عقدت فى الولايات المتحدة سنة 2010 التى حضرتها 46 دولة. ومن ثم، فقد تكرس مفهوم للأمن النووى يشير الى أن المفهوم ينصرف الى دور الوكالة الدولية فى تأمين المواد النووية، وعدم حصول الجماعات غير الرسمية والمعادية للغرب على المواد النووية. وقد ترتب على هذا المفهوم التمييز بين الأمن النووى بالمفهوم السالف، أى تأمين المواد النووية، وبين "التأمين النووى" بمعنى تأمين العاملين فى المنشآت النووية فى مخاطر العمل بها. كما ترتب عليه   اتباع سياسات أمنية تتوافق مع مفهوم الأمن النووى بالعنى السالف من أهمها "مبادرة منع الانتشار،" و"المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووى"  وغيرها،  والمحادثات السداسية مع كوريا الشمالية رغم أنها ليست عضوا فى اتفاقية منع الانتشار، والعقوبات التى فرضها مجلس الأمن على إيران.  

بيد أن هذا المفهوم انتقد على أساس أنه مفهوم غير جامع بمعنى أنه لا يدخل فى نطاقه عناصر مهمة للأمن النووى ويقتصر على الأبعاد الفنية والسياسية ذات الصلة بالمصالح الغربية. فالأمن النووى يشمل أيضا أمن الدول تجاه احتمال تعرضها لهجوم نووى من دولة أخرى، كما يشمل نزع السلاح النووى فى العالم طبقا لاتفاقية منع الانتشار النووى بما فى ذلك السلاح الذى تملكه الدول التسع المشهر ملكيتها للسلاح النووى. ففى ظل الاهتمام بالأمن النووى فان الدول الغربية تحمى الترسانة النووية الاسرائيلية وتبعدها عن أى رقابة دولية بدعوى أن إسرائيل لم تشهر ملكيتها للسلاح النووى بينما هى أشهرت هذا الأخيرة هذا الامتلاك بالفعل. ومن ثم، فان مفهوم الوكالة ومن بعده مفهومى الرئيسين بوش وأوباما لايشمل الأبعاد الأمنية الاستراتيجية الأكبر للأمن النووى.  وقد ترتب على هذا المفهوم اتباع سياسات معينة مثل المطالبات بنزع السلاح النووى واقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية. وقد تجلى هذا الانتقاد فى مؤتمر قمة الأمن النووى الذى نظمته طهران فى ذات الشهر الذى عقد فيه مؤتمر قمة الأمن النووى فى الولايات المتحدة، أى فى شهر أبريل سنة 2010. 


وفى هذه الدراسة سنقوم بعرض المناظرة حول مفهوم الأمن النووى من خلال عرض المقصود بالتعريف المفهومى الجيد للمصطلحات وتطبيقه على التعاريف المتداولة وما ترتب على كل منها من نتائج فيما يتعلق بالأمن العالمى. ومن ثم تخلص الى تقديم مفهوم "متكامل" للأمن النووى يأخذ فى اعتباره الجوانب الفنية والاستراتيجية للمفهوم ، مع عرض النتائج التى تترتب عليه فيما يتعلق بالأمن العالمى.

		الأمن النووى من منظور أحكام القانون الدولى






		محمد سامح عمر


كلية الحقوق – جامعة القاهرة 



		





يثير موضوع تعزيز سبل الأمن النووى على الساحة الدولية والسعى لإيجاد وتفعيل القواعد الدولية لتعزيز الأمن النووى وخصوصا ما يرتبط بمكافحة الإرهاب النووى العديد من التساؤلات فى المرحلة الراهنة. ونظرا لأهمية هذا الموضوع فقد تبنى مجلس الأمن عدد من القرارات خلال العقد الأخير سعيا منه لتحقيق الأمن النووى على المستوى الدولى. كما سعى المجتمع الدولى لعقد العديد من المؤتمرات الدولية لمناقشة هذا الموضوع والنظر فى كيفية تبنى الإعلانات والصكوك الدولية لمعالجته بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمان لبنى البشر من خلال تبنى التدابير الفعالة لتحقيق الأمن النووى.


وعليه سوف نستعرض من خلال ورقة العمل لتحديد مفهوم الأمن النووى وإلقاء الضوء على ما يلى:


· الاتفاقيات الدولية التى تم تبنيها لتحقيق الأمن الدولى، سواء من خلال تحليل أهم الأحكام والقواعد التى تتضمنها هذه الاتفاقيات وأوجه القصور والنقص التى تنتابها مع محاولة اقتراح بعض الحلول لمعالجة مثل هذه العيوب.


· تناول أهم أحكام القرارات الدولية الصادرة من الهيئات والمنظمات الدولية فى هذا الشأن، وفى مقدمتها قرارات مجلس الأمن وخصوصا القرارات 1373 (2001) و1540 (2004).

· معالجة سبل تفعيل التعاون الدولى لتحقيق الأمن النووى المنشود.

· دور الوكالة الدولية للطاقة النووية فى تحقيق الأمن النووى.

· كيفية تعزيز القدرات القانونية الوطنية لتنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة.

ولا تقتصر الفيزياء الصحية على المحطات النووية والمستشفيات ولكن تمتد إلى التطبيقات الصناعية التي تستخدم المواد المشعة بدون رقابة والتى تضر بصحة العمال والعاملين في هذه الصناعات وتؤثر في ميزانية الدولة تأثيرا سلبيا لعدم تداركها قبل أن تتفاقم. 


وحتى نستطيع أن ندرس أكاديميا وتطبيقيا الفيزياء الصحية لا يمكن الاستغناء عن أجهزة القياس الاشعاعى والتحليلي والمعايرة لقيمة ونوع الإشعاع والتدريب الجاد على استخدامها دورياَ.

وهنا نرتد ثانيا الى ثقافة المجتمع الذى ينبغى أن يمول بدوره مستقبل الأمم بدون التملص من مسئولية الأفراد والممولين من رجال الأعمال لدعم المجتمع.

		الأمن والآمان النووى بين ثقافة المجتمع والتعليم الموجه






		هدى محمد أبو شادى


كلية العلوم – جامعة القاهرة



		





تعتبر الطاقة والصحة والعلوم والعدالة الاجتماعية مؤشرات لتقدم الدول في العصر التكنولوجي الحديث.


ويحتم التقدم التكنولوجى وتحسن سبل المعيشة إلى استهلاك المزيد من الطاقة و رعاية صحية ذكية. 


ويزداد استهلاك مصر من الطاقة طبقا لتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمعدل 7% في العام مع تناقص المصادر الأخرى وارتفاع عدد السكان مما يحتم ضرورة الإسراع في بناء المفاعلات النووية لأستيفاء احتياجات المجتمع.  وتحتاج المحطات النووية إلى كوادر موجهة من العاملين فى الهندسة النووية و الفيزياء الصحية بالإضافة إلى عدد من المبرمجين ومطوري البرامج العلمية.


وتظهر هنا قيمة الفيزياء كإحدى أعمدة التقدم التكنولوجي لتأثيرها المباشر على مجالات الطاقة و الصحة معاَ. و يعتمد التطبيق الناجح في مجال التكنولوجيا النووية و الأشعة المؤينة على الاستخدام الآمن للأجهزة و التعامل الأمثل مع المواد المشعة.


 ولا ينتج الاستخدام الآمن للأجهزة و التعامل الأمثل مع المواد المشعة الا عن طريق تثقيف المجتمع عن أهمية مراعاة تعليمات الأمان النووى بصرامة حرصا على الأفراد و البيئة والتعليم الموجه الى المتخصصين فى مجال المفاعلات والطب النووى والتشخيص والتمريض والزراعة.  


ولا تقتصر الفيزياء الصحية على المحطات النووية والمستشفيات ولكن تمتد إلى التطبيقات الصناعية التي تستخدم المواد المشعة بدون رقابة والتى تضر بصحة العمال والعاملين في هذه الصناعات و تؤثر في ميزانية الدولة تأثيرا سلبيا لعدم تداركها قبل أن تتفاقم. 


وحتى نستطيع أن ندرس أكاديميا وتطبيقيا الفيزياء الصحية لا يمكن الاستغناء عن أجهزة القياس الاشعاعى والتحليلي والمعايرة لقيمة ونوع الإشعاع والتدريب الجاد على استخدامها دورياَ. 


وهنا نرتد ثانيا الى ثقافة المجتمع الذى ينبغى أن يمول بدوره مستقبل الأمم بدون التملص من مسئولية الأفراد و الممولين من رجال الأعمال لدعم المجتمع.





1-5 المشروعات البحثية والنشر العلمى (1)




		Descriptive Evidence on the Role of Corporate Brands in Marketing Higher Education Services





		Wael Kortam, Christine Ennew, Maha Mourad 
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 The intangible and inseparable nature of services is generally thought to increase the risk perceived by consumers when making purchase decisions. 

This higher level of perceived risk arises because, relative to physical goods, 0services are characterized by higher levels of experience and credence qualities and lower levels of search qualities. Building brand equity for a service is increasingly recognized as a means of mitigating that risk and creating a strong identity for a service in an increasingly competitive marketplace. 


The service sector chosen for the empirical research was higher education services in Egypt. 


In essence, higher education is a professional service characterized by a high level of experience qualities which make the purchase risky and means that branding is important as a source of reassurance to students about the quality of what they will receive. 


The paper begins with a brief overview of relevant literature and then proceeds to outline the components of brand equity providing the conceptual framework which guides the research. Subsequently, the empirical work is presented, focusing on the comparison between experienced and inexperienced consumers to assess the extent to which corporate brands are able to communicate information about key features of a service. Finally, the results of the survey are discussed and the managerial implications are presented.

		Accounting and Stock Market Effects of International Accounting Standards Adoption in an Emerging Economy Review of Quantitative Finance and Accounting (Forthcoming)





		Mohamed A. Elbannan

Faculty of Commerce, Cairo University



		





 This study examines the impact of the mandatory adoption of the 1997 arid 2006 Egyptian accounting standards on earnings quality and firm valuation. Extant research finds that lASbased standards have positive effects on financial statement attributes (e.g., earnings management) and capital market-related variables (e.g., firm valuation) in some countries, and negative or neutral effects in others. 


Research conducted in this area on emerging markets is scant, and none in Egypt, which has adopted in 1997 an IAS-based standards (later revised twice in 2002 and 2006). Using a sample of Egyptian listed firms around the time of introducing the 1997 and 2006 EAS versions, I find insignificant empirical evidence that earnings management decreases post adoption of each of the EAS versions under investigation. Additionally, I find that firm valuation (Tobin's q) was significantly negatively affected by both EAS versions under investigation in this study.  I attribute these results to the lack of compliance by financial statement preparers, improper regulatory enforcement mechanisms, the poor accounting infrastructure, and the inadequate practitioner training, claimed by prior literature.


Keywords: International accounting standards . International financial reporting standards. Earnings quality. Tobin's q . Accruals. Emerging markets. Egypt


		اتجاهات الصحفيين والجمهور الجامعى إزاء 


قضايا التعليم الجامعى 





		عواطف عبد الرحمن 

كليةالإعلام – جامعة القاهرة



		





يسعى هذا البحث إلى رصد وتحليل اتجاهات كل من الصحفيين والجمهور الجامعى (الأساتذة والطلاب والإداريين) إزاء القضايا والتحديات التى تواجه التعليم الجامعى فى مصر خلال الحقبة الأولى من الألفية الثالثة والتى تم استخلاصها من نتائج الدراسة الامبيريقية التحليلية التى أجراها فريق من الباحثين بقسم الصحافة بكلية الإعلام – جامعة القاهرة وتناولت اتجاهات الصحافة المصرية (القومية والحزبية والخاصة) إزاء قضايا التعليم الجامعى وأزمة البحث العلمى فى الجامعات المصرية.


وقد كشفت هذه الدراسة والحلقة النقاشية التى عقدت للصحفيين عن ضرورة استكمالها بدراسة ميدانية تتناول اتجاهات ورؤى كل من الصحفيين وأساتذة الجامعات والطلاب والإداريين إزاء قضايا ومشكلات التعليم الجامعى فى مصر خلال الحقبة الأولى من الألفية الثالثة ،  وذلك بهدف استخلاص رؤية علمية متكاملة تحدد أبعاد العلاقة التفاعلية بين كل من الصحافة المصرية والجامعات من خلال الاقتراحات والبدائل التى يطرحها كل من الصحفيين والجمهور الجامعى لمواجهة التحديات والاشكاليات العلمية والإدارية التى تؤثر فى مسيرة وتقدم التعليم الجامعى. وقد تم إجراء الدراسة على مرحلتين أولهما استطلاعية ميدانية تليها المرحلة الثانية التى تتسم بالطابع الوصفى الاستقرائى العميق ثم التفسير الشامل لمجمل النتائج التى اسفرت عنها الدراسة الميدانية فى المرحلتين ولتحقيق هذه الأهداف وقع الاختيار على أربع جامعات لإجراء الدراسة الاستطلاعية شملت جامعات القاهرة وأسيوط والمنصورة ومصر للعلوم والتكنولوجيا حيث روعى تنوع هذه الجامعات بين حكومية وخاصة كما روعى اختلاف المستوى المهنى والتعليمى والدور التاريخى لهذه الجامعات. كذلك روعى اختيار عينة من الصحفيين المهتمين بقضايا التعليم الجامعى والممثلين للصحف القومية والحزبية والخاصة واستغرق إجراء الدراسة الاستطلاعية الميدانية خمسة أشهر وشارك فيها فريق بحثى مكون من 8 أساتذة و30 باحثاً إعلامياً،  وشملت 500 مفردة بحثية من الأساتذة والطلاب والإداريين و20 صحفياً . وقد اسفرت الدراسة الاستطلاعية عن عدة مؤشرات مهمة سيتم التحقق من صحتها وتعميقها فى المرحلة الوصفية.

·  تراجع المستوى التعليمى والاعتماد على التلقين وغياب التدريب العملى وتخلف نظم الامتحانات 

وأساليب التقويم الموضوعية فى المنظومة التعليمية الجامعية.


·  ضعف الكادر المالى لأعضاء هيئات التدريس وانشغال الأساتذة فى الإعارات والانتدابات وغياب المعايير العلمية فى التقييم.


·  تواضع أداء أعضاء هيئات التدريس وجمود المقررات الدراسية.


·  أزمة مجانية التعليم وظهور أنماط استثمارية فى التعليم الجامعى.


·  تكدس أعداد الطلاب وسوء توزيعهم فى الجامعات الحكومية.


· عزوف الطلاب عن المشاركة فى الأنشطة الاجتماعية والترفيهية.


·  التدخلات الأمنية فى الشئون الأكاديمية والأنشطة الطلابية.


وعلاوة على ما سبق لوحظ تركيز كل فئة من المبحوثين على المشكلات العضوية لكل منهم وذلك على النحو التالى:-


ثانياً: ركز الأساتذة على أربع قضايا تمثلت فى ضعف المرتبات وغياب الحريات الأكاديمية وانتهاك حقوقهم فى انتخابات القيادات الجامعية وغياب الخطط والسياسات البحثية وضعف الميزانيات المخصصة للبحث العلمى.


ثالثاً: ركز الطلاب على جمود المقررات الدراسية، ومساوئ نظام الفصل الدراسى، وانشغال الأساتذة وعدم تفرغهم للعملية التعليمية، ومساوئ الكتاب الجامعى، وتدهور الخدمات بالمدن الجامعية، والقيود الأمنية والسياسية المفروضة على أنشطتهم، والتمييز الطبقى بسبب البرامج التعليمية المدفوعة، بالإضافة إلى عدم تأهيلهم لسوق العمل.


رابعاً: ركز الصحفيون على انعدام ثقة المسئولين الجامعيين فى الصحف الخاصة والحزبية وعدم استجابتهم للنقد الذى تنشره هذه الصحف عن أوجه القصور فى الحياة الجامعية، وصعوبة الوصول لمصادر المعلومات الجامعية. كما طالبوا بضرورة عدم تدخل الأمن فى اختيار  القيادات الجامعية وتخفيض ميزانية الإنفاق على المناسبات والاحتفالات الجامعية وتخصيص هذه الميزانيات للإنفاق على تطوير العملية التعليمية والبحث العلمى والتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة (التليفزيون والإنترنت) فى التعليم الجامعى. والاهتمام بدراسة احتياجات سوق العمل.


خامساً: أعرب الإداريون عن عدم الرضا الوظيفى بسبب ضعف المرتبات وسيطرة القيادات وغياب التنسيق بين الإدارات الجامعية والروتين وتعقد الإجراءات وعدم حصولهم على نصيبهم فى المكافآت الخاصة بالإعارات وخدمة الوافدين ، بالإضافة إلى تأخر وصول قرارات مجالس الأقسام والكليات مما يتسبب فى نشوء مشكلات مع الطلاب والباحثين فضلاً عن نقص الكوادر المؤهلة ، وهناك ملاحظة أجمع عليها الباحثون تتمثل فى الخوف والحذر الذى يسيطر على بعض فئات الجمهور الجامعى خصوصاً الأساتذة 


والإداريين مما جعلهم يمتنعون عن الإجابة على بعض أسئلة الاستبيان وذلك خلافاً للطلاب والصحفيين.


كلمات مفتاحية: أزمة البحث العلمى – الحقوق المهنية والأكاديمية لأساتذة الجامعات – دور الأمن فى الجامعات – عزوف الطلاب عن المشاركة فى الأنشطة.


		ترجمة المصطلحات النسوية






		هالة صفوت كمال

كليةالآداب – جامعة القاهرة



		





تتناول الورقة مسألة ترجمة المصطلحات والنصوص النسوية من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية. تتبع الدراسة منهجيات النظرية النسوية والدراسات الثقافية، وذلك من خلال التركيز على ترجمة مصطلحات ومفاهيم نسوية إلى اللغة العربية. وتعتمد الدراسة على عدد من الأطر النظرية المتصلة بدراسات الترجمة، ومنها قضية التخصص والإبداع والتأويل والاختيار والتمثيل وغيرها من العناصر التي ترتبط بعملية الترجمة. كما تتناول الدراسة عددا من استراتيجيات الترجمة، كالترجمة الشارحة والإضافة والحذف، ومدى تعبيرها عن مواقف أيديولوجية. 


وأخيرا تنتهي الدراسة إلى أن الترجمة ليست مجرد عملية نقل للمعرفة، بل هي عملية إنتاج للمعرفة، ممثلة في مجال الدراسات النسوية. فعملية الترجمة، وما ينتج عنها من نصوص مترجمة، تؤدي إلى خلق خطاب نسوي كما تساهم في إنتاج المعرفة النسوية باللغة العربية. 

وتسعى الدراسة إلى الإجابة على الأسئلة التالية: 


ما الذي يجعل من الترجمة نشاطا نسوي


ما هي القضايا النظرية والمنهجية التي تثيرها ترجمة النصوص النسوية؟ 


ما هي استراتيجيات الترجمة الملائمة لترجمة النصوص النسوية؟ 


كيف يمكن لعملية ترجمة النص النسوي أن تكشف عن موقف نسوي؟ 


كيف تؤدي ترجمة النص إلى إنتاج معرفة نسوية؟ 








     1-6 المشروعات البحثية والنشر العلمى(2)




		التقنيات الحديثة المستخدمة فى الحفاظ على المنسوجات كتراث ثقافى 






		فاطمة محمد حلمى


كليةالآثار – جامعة القاهرة



		





لقد تم فحص قطع من المنسوجات القبطية من المتحف القبطى بالقاهرة بواسطة كل من الإستريوميكروسكوب والميكروسكوب الإلكترونى الماسح SEM لتجديد نوعية ألياف المنسوجات والتركيب النسجى وتشخيص مظاهر التلف بها, كما تم استخدام طرق التحليل بواسطة طيف الآشعة تحت الحمراء FIIR للتعرف على نوعية الصبغات الحمراء والخضراء داكنة اللون المستخدمة قديماً فى صباغة ألياف المنسوجات. كما تم إجراء تحاليل بواسطة طرق الامتصاص الذرى والتحليل الكيميائى وحيود الآشعة السينية لتحديد التقنية القديمة المستخدمة ,وقد أوضحت نتائج الفحص الميكروسكوبى أن المنسوجات القبطية المختارة تتكون من ألياف الكتان , والصوف , والقطن كما وجد أن التركيب النسيجى عبارة عن سادة 1/1 وعدد خيوط السدى تتراوح من 5-14 فى السنتيمتر وخيوط اللحمة تتراوح من 12-24 فى السنتيمتر كما تبين وجود ظواهر تلف خطيرة فى الألياف تتضمن قطوع وتشققات, ونمو للفطريات ولقد أثبتت نتائج التحليل بواسطة طيف الآشعة تحت الحمراء أن الصبغة الحمراء الأثرية تتكون من صبغة الفوة وأن الصبغة ذات اللون الأخضر الداكن تتكون من صبغتى النيلة والزعفران حيث تم مقارنة النتائج التى تم الحصول عليها مع عينات قياسية حديثة حمراء وزرقاء وصفراء .كما تبين من نتائج الامتصاص الذرى والتحليل الكيميائى وجود العناصر التالية : البوتاسيوم , الصوديوم , والألومنيوم , والحديد , والكبريت وأثبتت نتائج التحليل بواسطة حيود الأشعة السينية وجود الشبه الذى يوضح أن الصانع القديم قد استخدم المرسخات فى عمليات الصباغة بواسطة الصبغات غير المباشرة .


		تمثال سرية أبى هول المفقود






		محمد صلاح الخولى

كليةالآثار – جامعة القاهرة



		





يدور موضوع هدا البحث حول تمثال ضخم عجيب تحدث عنه المؤرخون العرب في أخبارهم عن مصر مثل ابن اياس الحنفي والمقريزي وحددوا موقعه عند الكنيسة المعلقة بمصر العتيقة ووصفوه بأنه مصنوع من الجرانيت الصلب يصور امرأة جالسة علي رأسها ما يشبه الماجور وتحمل علي حجرها طفلا وتتجه نحو الشرق وعدوها بهذه الهيئة و هذا الحجم من ضمن عجائب الدنيا والأمر الأكثر غرابة أنهم ربطوا بينها وبين تمثال أبي الهول في الناحية المقابلة بهضبة الجيزة واعتبروها زوجته ثم ذكروا أن هذا التمثال قد دمر وقطع قطعا بحثا عن كنز ا أسفله ولكن لم يعثر علي شيء. 


هذه الأخبار المثيرة جذبت اهتمام الباحث نحو تحقيقها علميا.


وقد تبين بالبحث أن هذا التمثال الضخم الذي ربما يقارن بتمثالي ممنون في الأقصر ما هو الا تمثال الالهة ازيس تحمل علي حجرها ابنها حورس الطفل "حرباغرد" وعلي رأسها ما تبقي من قاعدة التاج الحتحوري بقرني البقرة بينهما قرص الشمس وخلص البحث أيضا الي تحقيق الصلة المذكورة  أعلاه بينها وبين تمثال أبي الهول في صورة الثالوث الأوزيري تمثل هي الزوجة والأم ايزيس ويمثل الطفل علي حجرها الأبن حورس الطفل ويمثل أبو الهول أوزير أو رع حوراختي اللذان يتوحدان معا في العالم السفلي.


وأخيرا أن هدا التمثال كان قائما في معبد قد دمر أيضا كان يخص الألهة أزيس وكان يعرف باسم معبد الشعب.    


		تنمية المشروعات الفنية الصغيرة ودورها 


فى مواجهة حل أزمة البطالة 






		نجلاء أحمد أدهم


كلية التربية النوعية – جامعة القاهرة



		





شهد شكل الحياة فى الأونة الأخيرة تغيرات وتطورات تكنولوجية سريعة ظهرت معها مشكلة عدم تشغيل الخريجين وأبناء المجتمع. مما أدى إلى تضخم البطالة وهو ما تطلب بدوره تكاتف المؤسسات التعليمية وعلى  رأسهم الجامعة للتفكير بعمق والبحث عن منافذ وأنماط لمجالات التشغيل وفى ظل التغيرات التكنولوجية ازدادت الرغبة العالمية في طلب المنتجات اليدوية والتى تعبر عن التراث الحضارى لكل مجتمع.


وتتحدد المشكلة فى:


إمكانية استثمار طاقات الخريجين وأبناء المجتمع العاطلين فى عمل يدوى من خلال مشروع إنتاجى صغير يجمع بين تراثنا الحضارى بشكل معاصر مع الحفاظ على ثوابته بالتوليف والدمج بين المجالات الفنية المختلفة والتقنيات الطباعية وطرق الأداء المستحدثة.


ويهدف المشروع إلى:


التغلب على أزمة البطالة بالاستفادة من طاقات الخريجين وأبناء المجتمع العاطلين فى عمل يدوى داخل مشروع إنتاجى صغير ذا طابع قومى فى منازلهم لا يحتاج إلى  إمكانيات برؤية معاصرة لمفردات التراث وبالتوليف بين المجالات الفنية والتقنيات الطباعية والخامات وطرق الأداء المستحدثة فى علاقة تبادلية 


وفى سبيل تحقيق الهدف استعرض مشروع إنتاجى فنى صغير يجمع بين تراثنا الحضارى بصورته القومية وبين النزعات القوية نحو التطور والتجديد والمعاصرة وبين الطاقات الكامنة لكل من الخريجين وأبناء المجتمع والقوى العاملة الجاهزة لدخول سوق العمل بغرض تحقيق عائد مجزى للعاملين فى المشروع وحل أزمة البطالة ومعاصرة التراث بأسلوب يحمى الهوية والاصالة المصرية.

يعتمد المشروع على ثلاثة محاور:


1) البطالة والمشروعات الصغيرة.


2) التراث والمعاصرة.

3) التجريب.

ولقد قسم خطة المشروع إلى ثلاثةس برامج تدريبية فى جانبين أساسين:

أ.  الجانب التصميمى


ب. الجانب التنفيذى  


واستعرض استراتيجية المشروع المقترح بخطة تفصيلية فى مصفوفات توضح الإجراءات الأساسية لمجالات الفنون والتقنيات الطباعية وتحديد المدى الزمنى للمشروع واختيار فريق العمل الذى تم اختياره من المجالات الفنية المختلفة وهيئة التدريس المعاونة والطلاب الدارسين مع الاشتراك بالمجال الصناعى، كما أوضحت المادة العلمية من خلال تحديد الأهداف والوسائل التعليمية والأنشطة التدريبية وأساليب التقييم. 


		مشكلات الدلالة فى ترجمة معانى القرآن الكريم






		يوسف عبد الفتاح فرج


كلية دار العلوم – جامعة القاهرة



		





مَنْ نقل لغة إلى لغة، يجب أن يكون عالما بحقيقة اللغتين ومجازها، لأن اللفظة قد تستعمل في اللغة حقيقة في شيء مجازا في غيره، وما وضع موضوعهما من اللغة الثانية يستعمل في الحقيقة دون المجاز


 فمن نقل مجاز تلك اللغة إلى ما هو حقيقة في هذه اللغة قد أخطأ. 


ومعلوم من المفسرين أنهم متى فسروا العربية بالفارسية أخطأوا إما جهلا بالمعنى أو قصدا للتضليل، وهذه دراسة تطبيقية لترجمة معاني القرآن الكريم إلى الفارسية، وخصوصا الترجمة التي قام بها د. مجتبوي وأبو القاسم باينده 


 حيث ثبت أن الفارسية تختلف عن العربية في شتى المجالات، ومن هنا يرى أن الفارسية تخلو من بعض الألفاظ العربية الدالة على معان شديدة الخصوصية، ومن هذه الألفاظ


 لفظ الجلالة الله فلا توجد في اللغة الفارسية كلمة يمكن أن تكون مرادفة لكلمة(الله) بحيث تقوم مقامها، كما يوضح ذلك العلامة مرتضى مطهري


 وأيضا الحال ينطبق على الرحمن الرحيم، والحمد، ورب العالمين، وغيره ، وهذا البحث يدرس أهم مشكلات الدلالة في بعض الترجمات الفارسية لمعاني القرآن الكريم، مع التركيز على ترجمة د. مجتبوي. 


وينقسم إلى ثلاثة مباحث ، الأول عن أحكام ترجمة معاني القرآن الكريم


 والثاني عن ترجمة معاني القرآن الكريم إلى الفارسية في ضوء نظرية السياق، متحدثا عن القرآن الكريم والمعنى والسياق، ثم الترجمة والتفسير والسياق.


ومسألة الرتبة ومسلك المترجم نحوها، ويقصد بالرتبة علاقة الترتيب التي تحكم نسق التتابع بين الأبواب النحوية في الجملة، أي تتابع المبتدأ والخبر في الجملة الاسمية، وتتابع الفعل فالفاعل 


فالمفعول به في الجملة الفعلية. أما الثالث والأخير فقد خصصه الباحث للقراءات القرآنية وترجمة معاني القرآن إلى الفارسية

ويبدأ بتعريف القراءات بعامة، ثم يتحدث عن نشأة القراءات القرآنية والتأليف فيها، وموقفا للغويين من القراءات القرآنية، متوقفا عند الأهمية اللغوية والدينية للقراءات القرآنية، ووجوه اختلافات القراءات.

		منغصات الحياة اليومية وآليات التكيف لدى الأطفال والمراهقين من سكان المناطق حدية التحضر






		فكرى محمد العتر 

كليةالآداب – جامعة القاهرة



		





مشروع الدراسة الحالية هو محاولة لبحث الفروق بين مرحلتي الطفولة المتأخرة والمراهقة (المبكرة والمتوسطة) في كل من الإدراك الذاتي لمنغصات الحياة اليومية، وآليات التكيف كما تتبدى في عمليات الجلَّد النفسي الاجتماعي resilience، بوصفها سلسلة دينامية ممتدة من الفرد إلى المجتمع، وذلك في ظل ظروف معيشية معاكسة بحكم تعريفها الموضوعي، وبالغة الشدة أو القسوة بحكم ما تنطوي عليه من مخاطر بيئية فيزيائية واجتماعية واقتصادية، تتبدى في السياق الإيكولوجي للمناطق والتجمعات المعروفة في علم الاجتماع بالمناطق حدية التحضر subsistence urban (هناء الجوهري، 2008، ص 63).


ويجمع مشروع الدراسة بين أربع فئات من المتغيرات، الأولى فئة منغصات الحياة اليومية، والثانية فئة مكونات الجلد النفسي الاجتماعي، 


والثالثة فئة التغيرات والفروق الارتقائية المرتبطة بالزمن، كما ينعكس في التعاقب بين مرحلتي الطفولة والمراهقة، والرابعة والأخيرة هي محددات السياق الإيكولوجي للمناطق حدية التحضر التي ينمو في ظلها الصغير ويتغير تدريجياً متحولاً من مستوى سلوكي لآخر. وتنطلق هذه الدراسة من مسلمة أساسية مفادها أن العلاقة بين خبرات الحياة الشاقة ومخاطرها، من جانب، وصور التكيف الإيجابي أو سوء التكيف لدى الأطفال والمراهقين، من جانب آخر، هذه العلاقة، تخضع لدلالة وظيفية احتمالية، أكثر مما تخضع لدلالة معيارية حتمية، إذ تتوقف النتائج التكيفية النهائية هنا على ما لدى الفرد من آليات حماية شخصية، وأسرية، ومجتمعية، تشكل رصيده من رأس المال الاجتماعي، الذي تعتمد عليه خبرات الجلد النفسي الاجتماعي في مواجهة شدة العيش وقسوته(Lerner, & Castellino, 2002)..


ويتناول الملخص ما تم في ثلاث دراسات استطلاعية ممهدة للدراسة الأساسية، أُجريت في الدراسة الأولى مقابلات فردية شبه مقننة مع أفراد عينة قوامها 255 صغيراً ما بين مرحلتي الطفولة

المتأخرة والمراهقة، من الذكور والإناث، تتراوح أعمارهم ما بين 9 سنوات و 16 سنة يقطنون مناطق : عزبة أولاد علام (الدقي)، والحوتية (العجوزة)، وعرب غنيم وعزبة الوالدة (حلوان)، وعزبة ناصر (البساتين)، واسطبل عنتر (دار السلام). وتم تصميم دليل مقابلة يتضمن أسئلة مغلقة عن خصائص البيئة السكنية والظروف الأسرية، واسئلة مفتوحة عن المشكلات التي يواجهها الصغير في كل من: البيئة المنزلية والحياة الأسرية، والحي السكني، والعلاقات بالأقران، والبيئة المدرسية والتعليمية، وبيئة العمل وعلاقاته إن وجدت، فضلاً عن المشكلات الشخصية النفسية والصحية. وكذلك أسئلة مفتوحة عن ما يقوم به الصغير وما يستند إليه في معايشة هذه المشكلات. وتم تطبيق إجراءات التحليل الكمي للبيانات الكيفية، والتحقق من عدد من الشروط المنهجية لهذا النوع من التحليل، من بينها : ثبات المعلومات بإعادة المقابلة، وثبات المعلومات باختلاف القائمين بالمقابلة، وثبات المعلومات باختلاف القائمين بعملية التحليل.


وأُجريت في الدراسة الثانية مقابلات مفتوحة غير مقننة على عينة قوامها 25 أسرة موزعة على المناطق المشار إليها سابقاً، ويشترط في هذه الأسر أن تكون مستقرة نسبياً ومحققة لإنجازات متمثلة في تقدم أفرادها في مناحي الحياة المتنوعة، رغم ما تواجهه من مشكلات وشدائد، وكانت تتم المقابلات مع معيل الأسرة، الأم أو الأب أو الاثنين معاً، مع السماح للباحث بتسجيل المقابلات ثم تفريغها فيما بعد. واتبعت إجراءات التحليل الكمي للمضمون الكيفي، والحرص على توافر شرط ثبات المعلومات باختلاف المحللين.


واتجهنا في الدراسة الثالثة إلى تطبيق إجراءات تحليل الخطاب لعدد من روايات السيرة الذاتية المصرية والتركيز فيها على استخلاص آليات صاحب السيرة في مواجهة ومعايشة الشدائد 


والمحن خاصة في مرحلتي الطفولة والمراهقة، وروعي توافر معامل مرتفع للاتفاق بين باحثين إثنين يقوم كل منهما مستقلاً بتحليل السيرة المستهدفة.


واستهدفت الدراسات الثلاث مجتمعة الاستكشاف الواقعي لمنغصات الحياة اليومية وعناصر الجلد النفسي الاجتماعي كما تتبدى لدى الصغار في مرحلتي الطفولة والمراهقة، في ظل معايشة مخاطر اجتماعية واقتصادية وايكولوجية مرتبطة بمستوى الفقر؛ وذلك تمهيداً لبناء مقاييس جديدة لمتغيرات مشروع الدراسة الأساسية تلائم الواقع المحلي عموماً، وواقع الجمهور المستهدف بالدراسة خصوصاً.
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المنتدى الدولى الأول للبحث العلمى
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قطاع خدمة المجتمع

 وتنمية البيئة










2-1 الملوثات والسموم وتأثيرها على صحة الإنسان




		التسمم بدواء الثيوفللين 



		عبد الرحمن النجار – نشوى محمود رضوان

كلية الطب – جامعة القاهرة 



		





التسمم بدواء الثيوفللين وهو دواء لعلاج حساسية الصدر (الربو الشعبى) هو شئ دارج ومنتشر بين البالغين والأطفال. 


ولكننا ندرس هنا حالة خاصة غير عادية لطفل حديث الولادة تسمم بهذا الدواء عن طريق الخطأ، حيث أخطأت الأم بين هذا الدواء ودواء آخر وأعطته للطفل.

إن دواء الثيوفللين له مخاطر صحية كبيرة ممكن أن تؤدى إلى الوفاة.

الحالة موضوع الدراسة هى لطفل حديث الولادة يبلغ من العمر 3 اسابيع ، تم احضاره إلى مركز السموم يعانى من قئ متكرر ورعشات (رفات فى العضلات) وضربات قلب سريعة وتشنجات.

وقد تم إعطاؤه العلاج المناسب إلى ان تحسنت حالته تماما.


الكلمات الدالة:

حديث الولادة – التسمم بدواء الثيوفللين – سرعة ضربات القلب

		التسمم بأول أكسيد الكربون



		عبد  الرحمن النجار – نشوى محمود رضوان 


كلية الطب – جامعة القاهرة



		





أول أكسيد الكربون هو غاز ليس له لون أو رائحه ينتج عن الإحتراق الغير كامل للوقود الذى يحتوى على المواد الكربونية . يتعرض الإنسان لهذا الغاز عن طريق استنشاقه خلال الحرائق أو عادم السيارات أو المواقد، وكذلك عن طريق التعرض لتدخين السجائر.

الغرض من إجراء هذا البحث هو دراسة حديثة ومرجعية وإكلينيكية للمرضى المتسممين بهذا الغاز والذين جاءوا إلى المركز القومي للسموم الإكلينيكية والبيئية للكشف عليهم و علاجهم خلال الفترة من شهر يناير 2007 إلي ديسمبر2008. 

لقد تم اختيار المرضي بطريقة تعتمد على فحص وتقييم إحصائي من ملفات المرضى السابقة الذين جاءوا لعلاجهم في المركز وكان عددهم 74 مريضا. حيث تم فحص البيانات الخاصة بهم من حيث (السن، النوع، محل الأقامة، والحالة الأكلينيكية لكل منهم) كما تم عمل تحاليل نسبة الغازات بالدم مع تحديد نسبة أول اكسيد الكربون المتحد مع الهيموجلوبين (كاربوكسى هيموجلوبين) إلى جانب تحاليل لوظائف الكبد والكلى علاوة على عمل رسم قلب لجميع المرضى.

وقد أظهرت النتائج أن عدد الذكور كان ضعف عدد الإناث بنسبة 1:2 ، وقد كان التعرض عن طريق الخطأ فى أغلب الحالات، وقد كانت نسبة الحالات القادمة للمركز من المدن حوالى 60% بينما جاء إلى المركز 40% فقط من القرى ، وقد كان فصل الشتاء (يناير و فبراير) له النصيب الأكبر فى عدد الحالات الواردة للمركز.   


وبالفحص الإكلينيكى وجدنا ان 24% دخلوا المركز فى حالة إغماء ، بينما دخل 8% إلى العناية المركزة بالمركز فى غيبوبة تامة، وقد كانت الشكوى الأساسية بنسبة 33% من الحالات هى الصداع، كما عانى 58% منهم من دوخة و18% كانت شكواهم مجرد الغثيان والميل إلى القئ، بينما اشتكى 1% فقط من القئ. 


ومن الجدير بالذكر أن تأخر وصول المرضى إلى المركز يؤدى لحصول مضاعفات حيث أن 2% منهم قد تعرضوا لتورم بالمخ (ارتشاح بالمخ) كما تدهورت حالة1% منهم نتيجة قلة وصول الأكسجين للمخ والكلى مما أدى إلى فشل كلوى.

وقد كان تحليل (كاربوكسى هيموجلوبين) يتراوح بين 30-40 ، حيث كان المعدل حوالى 31,5. وقد أثبتت الدراسة أن علاج هؤلاء المرضى يعتمد على استعمال 100% أكسجين، وبالفعل تم علاج 91% من الحالات وشفائهم تماما باستعمال ماسك الأكسجين، بينما احتاج حوالى 8% منهم  للنقل للعناية المركزة بالمركز ووضعهم على جهاز التنفس الصناعى.

وقد كانت النتائج جيدة حيث تم شفاء 97% من الحالات، بينما توفى 3% من مرضانا.

الكلمات الدالة: 

أول أكسيد الكربون – التسمم – عن طريق الخطأ – مصر

		دراسة تحليلية لحالات التسمم الحاد بفوسفايد الزنك


فى عينة من المرضى المصريين  






		عبد الرحمن النجار – نشوى المهدى  


كلية الطب – جامعة القاهرة



		





إن فوسفايد الزنك من مبيدات القوارض  شديدى الفاعلية، ويستخدم بتوسع لحفظ الحبوب في المخازن وللقضاء على القوارض في الاستخدام المنزلي. التسمم الحاد بمبيد القوارض قد يكون تسمم إنتحاري أو استنشاق عرضي. تهدف هذه الدراسة إلى تقييم حالات التسمم في مصر مع رؤية لتنفيذ إستراتيجية وقائية و تعليمية لتقليل معدل الوفيات بسبب التسمم بهذه المبيدات. 

أجريت هذه الدراسة  بأثر رجعي على عدد 188 حالة تم حجزها فى المركز القومي للسموم الاكلينيكية والبيئية بجامعة القاهرة مصابة بتسمم حاد بفوسفايد الزنك خلال 22 شهر (من يناير2007 إلى أكتوبر2008 ). تم جمع و تحليل المعلومات نسبة إلى السن, الجنس, التوزيع الجغرافي, شكل وسبب التسمم, الصورة الإكلينيكية, وإجراءات العلاج.  

النتائج : تراوح سن المرضى بين 1-50 سنة (متوسط العمر حوالي 21 سنة)، الإصابة أعلى بين النساء (61%) الرجال (39%) (بنسبة 1.5:1). الإنتحار هو السبب الرئيسى (88%) يليه التعرض العرضي (12%). أغلب الحالات عانت من  الغثيان, القئ, ألام في البطن, صعوبة في التنفس. حالات الوفاة الفورية نتجت عن إرتشاح بالرئة. الأثار الأخرى  تحدث نتيجة إمتصاص الفوسفايد فى الدم وتؤثر أولا على الكبد والقلب والكليتين. الوفاة قد تحدث أيضا نتيجة التأثير السمي المباشر على القلب.

الإستنتاج: 

لا يوجد مصل لعلاج التسمم بفوسفايد الزنك. 

الطرق المساعدة هي كل ما يمكن تقديمه و يجب تنفيذها بالقدر المطلوب، يجب إدخال المرضى إلى المستشفى ومتابعتهم لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام. 


يتم إجراء غسيل معدة ببيكربونات الصوديوم لهذه الحالات مع استخدام الفحم النشط, وقد أفاد استخدام بعض الأدوية المسيلة للدم فى تحسن معظم الحالات.  



		تسمم الأطفال بالأدوية 



		عبد الرحمن النجار – نشوى محمود رضوان 


كلية الطب – جامعة القاهرة



		





إن الأطفال أكثر حركة وفضولا من الكبار، ويتم تعرضهم لأنواع متعددة من السموم خلال مراحل نموهم إن طريقة إكتشاف الأطفال لأى شئ يتم بواسطة وضعها فى الفم وتذوقها مما يعرضهم لخطورة تسمم الأدوية خاصة إذا تم ترك هذه الأدوية مفتوحة او قريبة فى متناول أيديهم.. تحدث أغلب تسممات الأطفال فى المنزل بينما نجد أن حوالى 15% فقط من هذه التسممات تحدث فى أماكن أخرى مثل المدرسة والحضانة.

الغرض من الدراسة:


تحديد انواع الأدوية الأكثر شيوعا فى تناولها والتسمم بها بواسطة الأطفال ومعرفة آثارها الطبية على أجهزة الجسم المختلفة وطرق وإمكانية علاجها.

الطريقة المستخدمة فى اختيار المرضى فى هذا البحث:

هى طريقة لدراسة مرجعية إكلينيكية بينية تعتمد على فحص وتقييم الملفات السابقة للمرضى (الأطفال) اللذين تم فحصهم فى المركز القومى للسموم إثر تناول جرعة زائدة (عن طريق الخطأ) من الأدوية خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2007، وقد تم عمل البحث على عدد 128 طفل وطفلة حيث تم فحص البيانات الخاصة بهم من حيث (السن ، النوع، محل الأقامة، نوع الدواء والحالة الإكلينيكية لكل منهم) كما تم عمل تحاليل لوظائف الكبد والكلى ونسب الغازات بالدم مع تحليل نسب الصوديوم والبوتاسيوم والجلوكوز بالدم.


أثبتت الدراسة أن النتائج جيدة وقد تم تحسن جميع الحالات وخروجها من المركز ومن العناية المركزة بصحة جيدة. 

		تسمم طفل حديثى الولادة بسم الفئران  






		عبد الرحمن النجار – نشوى محمود رضوان  

كلية الطب- جامعة القاهرة



		





أن الوارفارين المعدل هو مادة من المواد المسيلة للدم، تعتبر الأكثر استخداما فى  الآونة الأخيرة لإبادة الفئران حيث ان هذه المادة لها تأثير قوى وطويل المفعول.

وندرس حالة طفل ذكر حديث الولادة أحضرته أمه للمركز القومى للسموم مدعية انه تناول لبن ملوث بسم الفئران وذلك أثناء تحضير هذا اللبن (الرضعة)، وقد حدث هذا منذ حوالى ساعة قبل وصولها للمركز.

وبالكشف الطبى تبين ان الطفل منتبه ولا تظهر عليه اى علامات ملفته أو وجود أعراض خطيرة، كما كانت العلامات الحيوية طبيعية، ومن حسن الحظ أن الأم أحضرت علبة المبيد الذى كان مكتوبا عليه الأسم التجارى والمكونات، ولم تظهر أى أعراض دالة على سيولة الدم مثل (نزيف خارجى أو داخلى أو نزيف فى المخ). 


وقد تم العلاج عن طريق عمل غسيل معده بحذر ، وقد تم اعطاؤه جرعة واحدة من الفحم النشط، كما تم حقنه تحت الجلد بفيتامين ك1. 


وقد خرج من المركز فى حالة جيدة بعد إعطاء أهله الأرشادات اللازمة حول مراقبته لعدة ايام خوفاٌ من حدوث اى نزيف او تجمع دموى. 


الكلمات الدالة:

مبيدات الفئران– سيولة الدم – فيتامين ك.








2-2 التلوث ومكافحة الآفات 


والتخلص من النفايات






		Climatic Changes and Their Impact on Ancient Egyptian Civilization



		Mohamed A. Hamdan


Faculty of Science, Cairo University



		





The present study reveals that, during a short time span (2200-2050BC), there was a natural disaster led to collapse of number of ancient civilizations took place around the Mediterranean: the very low Nile River floods led to the collapse of the Old Kingdom Civilization in Egypt, decline of the Akkadian Empire in Mesopotamian, the end of the Harappan Civilization in Indus Valley and the collapse of the Early Minoan civilization in Crete. This natural disaster caused by short and abrupt global cold and draught condition that could be illustrated by several paleoclimatic clues both in Egypt and all over the World. For example, the African lakes, in Ethiopia, Uganda, Ghana, Rwanda and Burundi recorded their lowest level during the period 2250 to 2050 BC. 

The Sever draught also recorded in Kilimanjaro Ice Core, where it contains unusual thick black dust band that is dated around 2200 BC. Sever draught is also indicated by a marine core from Gulf of Oman, which contains high concentration of wind-borne dolomite from Mesopotamian sources closely dated to the collapse of the Old Kingdom Civilization. 


The results of two drilling programs carried out in Fayium Depression and Abu Sir -Saqqara area indicate that a short and abrupt low Nile event occurred at the end of the Old Kingdom. 

The cores drilled in the center of the Fayium Depression indicates that  deposits from the Old Kingdom lake were missing, suggesting that the lake had dried up and the Old Kingdom deposits were winnowed away. 

The Abu Sir - Saqqara cores show the existence of about two meters aeolian sand, and calcareous soil overlying Nile flood silt with Old Kingdom pottery. The cores also suggest shifting of the ancient Egyptian Capital from an area close to the plateau to its current location at Memphis due to accumulation of windblown sand. 


Key Words:  Geoarchaeology, Nile floods, Paleoclimate, Old Kingdom,

                      Egypt.

		دراسة وبائية عن حالات التسمم بالمركز القومى للسموم



		عبد الرحمن النجار  ــ عصام فائق

كلية الطب – جامعة القاهرة



		





  تهدف هذه الدراسه إلى تقييم معدل ونوع حالات التسمم ومحاولات الإنتحار للأنواع المختلفه للسموم فى المراحل السنيه المختلفه فى مصر وهذه الدراسه مرتجعه لكل حالات التسمم التى دخلت مركز السموم بكلية طب قصر العينى فى الفتره من  يناير وحتى ديسمبر عام 2007، وقد تم تجميع البيانات وتحليلها ، وقد أشارت الدراسه بأن عدد حالات التسمم التى دخلت المركز خلال تلك الفتره كانت 5829 مريضاً توفى منها 22 مريضاً فقط بنسبة 0,37% وكانت نسبة التسمم فى السيدات أعلى من الرجال حيث بلغت 57,78% بالمقارنه إلى 42,22% فى الرجال إلا أن نسبة الوفاه فى الرجال كانت الأعلى حيث بلغت 63,6% وقد وجد أن نسبة 41,34% من الحالات كانت فى المرحله العمريه مابين 15- 25 عاماً وعن أسباب التسمم فقد تبين أن التسمم بالأدويه يمثل 55,69% بينما التسمم بالمواد الكيميائيه مثل المذيبات والغازات بلغت 12,9% والتسمم الغذائى 11,6% والتسمم بالمبيدات الحشريه 10,24% بينما بلغت حالات التسمم بالمخدرات 3,5% وكانت ذروة حالات التسمم فى شهور الصيف من يونيو حتى أغسطس (32,23%) وأقل الفترات فى حالات التسمم كانت شهر ديسمبر(5,85%) وأعلاها شهر يوليو (10,99%) ، وقد أظهرت الدراسه أن 93,8% مكثوا بالمركز يوما واحداً بينما 0,9% من المرضى احتاجت إلى البقاء لمتوسط 5 أيام بالمركز .

ويستتنج من هذه الدراسه أن التسمم بالأدويه هو الأكثر شيوعاً بينما أشهر أسباب الوفاه بالتسمم كان من المبيدات الحشريه.



		إجراء عمليات مكافحة الحشرات الزاحفة

والقوارض لجامعة القاهرة والمجتمع المحيط بها



		سيد عباس الماحى

كلية الزراعة ـ جامعة القاهرة



		





  مما لا شك فيه ان الآفات خصوصا الحشرات الزاحفة والقوارض تمثل خطورة بالغة على صحة الانسان عن طريق نقل العديد من الأمراض ، كما أنها تحدث العديد من التلفيات خصوصا بالأماكن الحساسة. لذلك فقد كان الهدف من ، إنشاء مركز مبيدات الآفات إجراء عمليات مكافحة الحشرات الزاحفة والقوارض سواء بالكليات المختلفة لجامعة القاهرة أو المجتمع المحيط بها. هذا وقد تمثلت سياسة المركز منذ انشائة فى الإتصال بكليات الجامعة المختلفة لإجراء عمليات المكافحة بها نظرا لما تحتوية بعض هذه الكليات على العديد من الأجهزة الحساسة والباهظة الثمن ، كذلك التوسع خارج نطاق الجامعة متمثلا فى التعاقد مع الشركات والمستشفيات وغيرها من الأماكن المختلفة على أن يراعى فى عملية المكافحة استخدام المبيدات الآمنه والموصى بها من قبل وزارة الصحة حتى لا تمثل خطورة على صحة الانسان.

هذا ويقوم مركز المبيدات حاليا بعمل عمليات مكافحة الحشرات الزاحفة والقوارض لعدد 43 موقع مختلف داخل جامعة القاهرة بالاضافة الى  9 مواقع خارج الجامعة. كما يتضمن نشاط المركز تقدير وتحليل متبقيات المبيدات فى المواد الغذائية المختلفة تمهيدا لتصديرها ، كذلك تقدير نسبة المادة الفعالة فى مستحضرات المبيدات ، بالاضافة الى وضع برامج مكافحة الآفات للمزارع وحدائق الفاكهة ، كذلك تقييم فعالية المبيدات تمهيدا لتسجيلها. كما يقوم المركز بتقديم الاستشارات والارشادات الفنية فى مجال مكافحة الآفات سواء للأفراد أو الشركات.



		دراسة مقارنة لموقف أصحاب المصلحة من أجل انتاج 

بطاريات  الرصاص الحمضية في مصر دراسة حالة لمصنع السادس من أكتوبر





		شاكيناز علي الدين الشربيني ـ  شاكيناز طه الشلتاوي  ـ 

مي كمال فؤاد  ـ  هانم عبد الرحمن سباق

كلية الهندسة- جامعة القاهرة





		





إن التشاور العام يعتبر الآن أحد أفضل الطرق المتاحة لتقديم نظرة عامة لأصحاب المصلحة للتعامل مع التطور الصناعي الجديد. يهدف هذا البحث الى جمع بيانات عن موقف أصحاب المصلحة من إنتاج بطاريات الرصاص الحمضية في مصر وبالتحديد في مدينة السادس من أكتوبر. حيث يشمل البحث توزيع 200 استبيان للمنتفعين من إنشاء مصنع إنتاج بطاريات الرصاص الحمضية، والذي يقع في المنطقة الصناعية الثانية.


وتشير النتائج الى أنه عند اتباع أفضل أسلوب، سيتم أخذ موافقة الجمهور على تشييد المصنع. وقد إهتمت الحملة على حث أصحاب المصلحة على إعطاء ارائهم واهتمامهم وردود أفعالهم المختلفة وتحليل هذه البيانات بإستخدام برنامج تحليل إحصائي خاص (SPSS). والدرس المستفاد من هذا البحث هو تحسين موقف أصحاب المصلحة اذا تم إكتساب الثقة مع تحديد العلاقة بين الجمهور ونظام ادارة بطاريات الرصاص الحمضية من خلال التشاور المستمر.


و لقد وجد أن برنامج إعادة تدوير بطاريات الرصاص الحمضية متضارب ، ويفتقر إلى التوجيه والتمويل. ويجب تحقيق السياسات البيئية وزيادة الوعي من خلال التعاون المستمر مع جهاز شئون البيئة.



		ادارة المخلفات الصلبة دراسة حالة بجامعة القاهرة



		شاكيناز طه الشلتاوي ـ شاكيناز علي الدين الشربيني ـ

 هانم عبد الرحمن سباق 

كلية الهندسة-  جامعة القاهرة



		





لقد أصبحت ادارة المخلفات الصلبة الان من أكثر الإستراتيجيات البيئية للتعامل مع مخلفات الجامعات الصلبة. و قد كان الهدف الرئيسي من هذا البحث هو تجميع بيانات عن تولد المخلفات الصلبة في أماكن متعددة و تحديد سلوك الأشخاص تجاه إدارة هذه المخلفات في حرم جامعة القاهرة الرئيسي و بعض الكليات التابعة لها. 


تضمن البحث توزيع 400 إستبيان على الطلبة و الموظفين و العاملين بالجامعة تلاها تحليل هذه الإستبيانات. 

و أوضحت النتائج أن ادارة المخلفات الصلبة تختلف مع أماكن التولد و الوعي بكيفية إستخدامها ما بين الحد منها من المصدر أو إعادة الإستخدام. و يعد التخلص منها من أسهل طرق الإدارة بينما إعادة تدويرها يحتاج لوعي أكبر و المدافن الصحية ليست معروفة. 

وركزت جهود الدراسة الميدانية على حث الطلبة لإحضار المواد التي يمكن إعادة تدويرها الى متعاقدين متخصصين. وقد زاد من المشكلة أن عدد من مراكز التجميع غير كافي مع صعوبة تحديد أماكنها كما كانت معظم الردود ضعيفة نتيجة لقلة الوعي. 

وأوضحت النتائج أن برنامج إدارة المخلفات الصلبة هام جداً لأنشطة الجامعة, و يجب أن يصاحبه نشر بعض الوعي البيئى حتى يمكن تداركه و تنفيذه.





2-3 صيانة الآثار 


والدراسات التربوية النفسية








		تحليل عينات بيت الرزاز بمدينة القاهرة



		مني فؤاد  ـ  سوسن درويش

كلية الآثار ـ  جامعة القاهرة



		





يقع بيت الرزاز في شارع التبانة ويعود بنائه إلي عام 1778م وقام ببنائه أحمد أغا قبجي الرزاز، ويحتوى هذا المنزل على العديد من الزخارف الملونة المنفذة على الأسقف والآزار الخشبية . ويمثل هذا البحث دراسة للزخارف الملونة على أسطح الأخشاب وكذلك طبقات التحضير أسفلها ، وذلك بالتحليل بالأشعة السينية XRD والتحليل بالأشعة تحت الحمراء  FTIR والتحليل بالامتصاص الذرى  A.A، كذلك دراسة التلف الميكروبيولوجى . 


وقد أثبتت نتائج التحاليل أن اللون الأحمر المستخدم في التلوين  عبارة عن (هيماتيت  (Fe2O3    المغرة الحمراء ، وأن اللون الأبيض عبارة عن أبيض الرصاص (كربونات الرصاص PbCO3(PbOH)2 ) مع وجود نسبة من الجبس  (CaSO4.2H2O) والكوارتز (SiO2) في العينات التي تمت دراستها والتي يرجع تواجدها إلى أرضية التصوير. 


كما أثبتت الدراسة أن أرضية التصوير أسفل الطبقات الملونة عبارة  خليط من الجبس والكاولينيت ((Al2Si2O5 (OH)4 هذا بالإضافة إلى تواجد نسبة من الأنهيدريت ((CaSO4.1/2H2O. كما أثبتت النتائج  تواجد الهاليت (كلوريد الصوديوم (NaCl والذى يرجع مصدره الى تسرب المياه المحملة بالأملاح التي ترتفع إلى الجدران نتيجة لارتفاع منسوب المياه تحت السطحية .


وقد أظهرت نتائج التحاليل أن وسيط التلوين المستخدم، بعد مقارنتها بالعينات القياسية لوسائط التلوين، هو الغراء .


وقد تم دراسة التلف الميكروبيولوجى وتعريف الفطريات المحللة للأخشاب ميكروسكوبيا من خلال الصفات المميزة لكل فطر بعد عزلها وتنميتها على وسط غذائي مناسب وتنقيتها وهى :

Aspergillus niger, Aspergillus flaveus, Aspergillus terreus, Aspergillus sp, Alternaria sp, Rhizopus sp

		إنقاذ سجلات المتحف المصري بالقاهرة



		وفيقه نصحي

 كلية الآثار ـ جامعة القاهرة



		





تمثل سجلات المتحف المصري أهمية خاصة للآثار المصرية ، فهي تعد سجلاً حافلاً لما أنتجه الإنسان المصري على مر السنين ورصيداً هاماً للباحثين والدارسين. حيث تحتوي هذه السجلات على كثير من المعلومات المهمة، التي تعبر عن نبض الحياة، وعلم الإنسان المصري في المجالات المختلفة، فهي تعكس تاريخ وحضارة شعب. أيضاً هي وثيقة تاريخية تمدنا بكم هائل من المعلومات عن العصور الفرعونية القديمة وحضارتها الزاهرة. وقد أراد علماء الآثار المصرية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الحفاظ على الآثار العظيمة التي تزخر بها أرض مصر، فكان تأسيس المتحف المصري، والذي يعد من أكبر متاحف العالم وأول متحف قومي للآثار في منطقة الشرق الأوسط ليحتفظ بتلك الكنوز، كمكان آمن يليق بقيمتها العالية. واستكمالاً لعملية حفظ الآثار، كان من الضروري وجود السجل الذي يوثق به البيانات الرئيسية والمختلفة عن تلك الآثار المكتشفة، فأصبحت سجلات المتحف المصري على قدر كبير من الأهمية حيث يسجل بها ميلاد الأثر بالمتحف، وقد تعرضت هذه السجلات إلى تلف بالغ، بالإضافة إلى عامل الزمن والظروف البيئية غير المناسبة. كان عامل التلف البشري من أهم هذه العوامل المؤثرة على تلف هذه السجلات، وظهر ذلك في صورة قطوع وتمزقات، وفقد بعض المناطق ... هذا بالإضافة إلى إنفصال الملازم، وانهيار التركيب البنائي لكثير من السجلات  لذلك استهدفت عملية العلاج والترميم إنقاذ الحالة المتدهورة الحالية للسجلات وذلك من خلال عمليات التنظيف والتطرية والفرد وترميم القطوع، واستكمال المناطق المفقودة وتدعيم كامل لجميع الهوامش الهشة والضعيفة، وقد أعطى إعادة التجليد عناية خاصة، وإتباع نفس الأسلوب الذي اتبع قديماً في تجليد السجلات من منطلق الحفاظ على أصالتها.


وفي النهاية تجدر الإشارة إلى أن عمليات الحفظ والصيانة الوقائية تمت بتصميم صناديق حفظ مثالية ذات مواصفات خاصة، والتي تساعد على خلق مناخ موضعي لحماية السجلات من الظروف غير المواتية مستقبلاً. 

		علاج وصيانة الستارة الملكية المعروضة بالجناح الجمهوري بقاعة الاحتفالات جامعة القاهرة



		وفيقه نصحي

كلية الآثار- جامعة القاهرة



		





تضمنت هذه الدراسة مراحل مختلفة لعلاج وترميم وصيانة الستارة الملكية، وقد بدأت الدراسة بإجراء عمليات التسجيل والتوثيق وتشخيص لحالة الستارة، والوصف والتحليل التقني للتركيب النسيجي والفحص الميكروسكوبي .

أما مراحل العلاج والصيانة فقد بدأت بعملية التنظيف بالأساليب المختلفة والتقوية والتدعيم للأجزاء الضعيفة المتهالكة . 


وكان من أهم أهداف هذه الدراسة العمل على إيقاف التلف بالستارة والتقوية بأساليب متنوعة بما يتفق مع كل حالة وبطريقة آمنة ومسترجعة وإستعادة بعض العناصر التي فقدتها والوصول بالستارة إلى حالة جيدة تسمح بإعادة استخدامها وعرضها مع الحفاظ على هويتها، وإزالة ما تم إضافته في عصر لاحق حتى لا يقلل من قيمتها بشكل جوهري . 


		البحث التربوى والأهداف الإنمائية للألفية



		نجوى يوسف جمال الدين 

معهد الدراسات التربوية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ـ  جامعة القاهرة



		





لقد أضحى البحث العلمى يشكل سمة أساسية من سمات العصر الراهن ركيزة أساسية فى تشكيل خطط التنمية وتطويرها فى كل الدول، وأصبحت آمال المجتمعات فى الرقى والتقدم فى شتى القطاعات معلقة على البحث العلمى وبما يقدمه من دراسات وبحوث علمية اصيلة يقوم بها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وغيرهم من الباحثين. ومن المعترف به اليوم أن البحث العلمة يمثل دوراً أساسياً من أدوار الجامعة، ليس هذا فقط بل أن هذا الدور يتقاطع مع أدوارها الأخرى فى التدريس وفى خدمة المجتمع، فالبحث العلمى بما يقدمه من إضافة الجديد الى المعرفة فى المجالات المختلفة فهو يسهم أيضاً – وفى ذات الوقت – فى التغلب على المشكلات والصعوبات التى تواجه المجتمع.

وتنبه المتخصصون فى مجال التربية لأهمية البحث العلمى ومن ثم أصبح البحث التربوى موضوعاً للعديد من المناقشات واللقاءات والمؤتمرات والندوات والبحوث التى تعمل على تطويره وربطه بالمجتمع وقضاياه بصورة يكون من شأنها أن تدفع عجلة التنمية والتقدم.


وتحاول الدراسة الحالية تقديم صورة لدور البحث التربوى فى خدمة المجتمع من خلال قضية أساسية يتزايد التأكيد عليها فى الوقت الحاضر ألا وهى الأهداف الإنمائية للألفية وكيفية نشر الوعى بها وتحقيقها. ففى مؤتمر قمة الألفية الذى عقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك فى سبتمبر عام 2000، التزمت دول العالم بالعمل على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، وهى ثمانية أهداف تتعلق فى مجملها بأهم التحديات التنموية التى تواجه العالم فى الوقت الراهن وتتمثل في : 


القضاء على الفقر المدقع والجوع – تحقيق تعميم التعليم الإبتدائى – تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة – تقليل وفيات الأطفال – تحسين الصحة النفسية – مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والملاريا وغيرهما من الأمراض – كفالة الاستدامة البيئية – اقامة شراكة عالمية من أجل التنمية . 


ومع الإلتزام العالمى بتحقيق هذه الأهداف، تحولت الى غايات كبرى ترتكز عليها السياسات، والخطط الاستراتيجية لكل القطاعات، وتعقد من أجل مناقشتها ومتابعة تحقيقها المؤتمرات والندوات وورش العمل وتجرى البحوث العديدة حولها. 

ولعل إلقاء نظرة سريعة على عناوين موضوعات البحوث التى تمت مناقشتها بقسم واحد من اقسام معهد الدراسات التربوية، ألا وهو قسم أصول التربية، يرسم صورة واضحة المعالم لتوجه البحث التربوى والتزامه بمتابعة مدى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية حتى ولو كان هذا الإلتزام غير مباشر ولكنه فى كل الأحوال يمثل صدى للإهتمام العالمى والمجتمعى واهتمام القطاع التربوى بهذا الموضوع.

وأكثر من ذلك، تشير عناوين البحوث التى تمت مناقشتها وتاريخ المناقشة الى ان اهتمام القطاع التربوى بهذه القضية لم يبدأ من بداية الألفية ولكن يمتد بجذوره الى ما هو أبعد من ذلك التاريخ ، منذ ظهور أول تقرير للتنمية البشرية، ومع انعقاد مؤتمر التعليم للجميع بجومتين بتايلاند عام 1990 وما سبقته من مؤتمرات تحضيرية إقليمية ومحلية وما تبعه ايضاً من مؤتمرات أخرى فى مجالات عديدة تسعى جميعها الى وضع إطار متكامل لتحقيق هذه الأهداف.

ويلاحظ أيضاً أن اهتمام البحوث التربوية لا يقتصر على الهدف الثانى الذي يتضمن تحقيق تعميم التعليم الابتدائى فقط، ولكنه يتقاطع مع كل الأهداف الأخرى. ومن هنا تأتى أهمية هذه الدراسة كمحاولة لوضع صورة واقعية حول محركات ودوافع البحث التربوى فى مجال الأهداف الإنمائية للألفية فى المجتمع المصرى، وتحديد جوانبها المختلفة فى محاولة للخروج بها من مجرد كونها صدى وانعكاس للاهتمامات العالمية والمحلية أو نوع من التدريب للباحثين على إجراء البحث التربوى، إلى القيام بدور تطبيقى حقيقى يساعد على استثمار نتائجها. 

وتستمد الدراسة الحالية أهميتها ليس فقط من الإلتزام المجتمعى بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ولكن أيضاً من الإهتمام الخاص الذى تولية جامعة القاهرة لهذا الموضوع.


وعلى الرغم من البحوث التربوية العديدة التى تنشر فى هذا المجال فى المؤتمرات والندوات والدوريات وغيرها إلا أن الدراسة الحالية ستقتصر على أطروحات الماجستير والدكتوراه التى نوقشت بقسم أصول التربية ليس فقط منذ عام 2000 ولكن منذ نشأة المعهد حتى الآن أى على مدى ما يقرب من خمس وعشرين عاماً.



		مركز الإرشاد النفسى كوحدة ذات طابع خاص بمعهد الدراسات التربوية جامعة القاهرة بين الواقع والمأمول



		سميرة على جعفر أبوغزالة 

معهد الدراسات التربوية  ـ  جامعة القاهرة



		





يعد مركز الإرشاد النفسى من أهم الوحدات التى يتميز بها معهد الدراسات التربوية، ولقد تم إنشاؤه لتحقيق اهداف محددة، وهى:

· إجراء البحوث والدراسات الميدانية فى مجالات الإرشاد النفسى فى المؤسسات التربوية للعاديين وذوى الإحتياجات الخاصة.

· إعداد الوسائل والمقاييس اللازمة لعملية الإرشاد النفسى فى المؤسسات التربوية.

· تنظيم وإقامة الدورات والبرامج التدريبية للعاملين فى المؤسسات التربوية الذين يتعاملون مع التلاميذ.

· إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية المحلية والعربية والدولية فى مجالات الإرشاد النفسى.

· تنظيم دورات لمعلمى التربية الخاصة لتأهيلهم وزيادة كفاءتهم المهنية.

· تقديم خدمات الإرشاد النفسى لبعض الحالات المحولة من المؤسسات التربوية والتى تعانى من إضطرابات سلوكية تعوقهم عن التكيف النفسى.

· تخطيط وتنفيذ وتقييم برامج الإرشاد النفسى فى المؤسسات التربوية.

· تصميم برامج إرشادية للتلاميذ والطلاب تستند لحاجاتهم ودوافعهم بحيث تؤدى الى حمايتهم من كثير من التيارات الفكرية الهدامة والإنحرافات السلوكية.

·  إصدار مجلة علمية للإرشاد النفسى، توجه جهود الباحثين والدارسين فى مجالات الإرشاد وتشجعهم على نشر أبحاثهم ودراساتهم العلمية، وموجز لأطروحاتهم الأكاديمية بعد ايجازتها من جامعتهم بالإضافة الى استكتاب رواد علم النفس الإرشادى والصحة النفسية بمصر والعالم العربى.

· تصميم برامج إرشادية لتنمية خصائص الطلبة وخاصة تلك التى يحتاج اليها المواطن الفعال والتى تمكنه من أن يكون طالباً مبتكراً يعمل من أجل فاعلية وطنه.

· معاونة المعهد للقيام برسالته سواء فى تعليم  أو تدريب طلاب قسم الإرشاد النفسى.


· تقديم الإستشارات للمؤسسات التربوية خاصة فيما يتصل بشئون التلاميذ والعاملية بتلك المؤسسات.

· توثيق الروابط العلمية الثقافية مع الجامعات الأخرى والهيئات البحثية والعلمية على المستوى العربى والعالمى.   

· وجميع هذه الأهداف تصب فى مجال الإرتقاء بالعملية التعليمية سواء بالمدارس أو بالجامعات، الى جانب المشاركة فى خدمة البيئة وتنمية المجتمع المحلى.

· وبالرغم من أهمية هذا المركز، إلا أنه يعانى العديد من المعوقات التى تحول دون تحقيق أهدافه، ويأتى فى مقدمة هذه المعوقات: 

· عدم وجود مقر دائم للمركز لعدم وجود مقر دائم للمعهد.

· عدم وجود موارد مالية للإنفاق على هذا المركز للقيام بمهامه ومسؤولياته حيث تم إنشاؤه عام 2009.

· وجود معوقات بيروقراطية تحول دون التعاون بينه وبين المؤسسات المختلفة فى المجتمع المحلى.

· البيروقراطية الشديدة فى توزيع الإختصاصات وعمليات الإشراف والمتابعة التى تفقد المركز استقلاليته وتعوق عمله. 

· غياب مفهومى العمل الجماعى والتطوعى. 


· غياب أهمية دور المركز فى الإرتفاع بجودة التعليم، وعمليات التنمية المستمرة لمعملى التربية الخاصة والأخصائيين النفسيين بالمدارس، ونشر ثقافة الإرشاد النفسى داخل المجتمع.

· انخفاض الطلب على الخدمات الجامعية (البحثية – الإستشارية – بناء القدرات) لقصور نظم الإعلام والإتصال والعلاقات العامة.

· القصور فى الترويج والتفاعل والتعريف بدور المركز عبر مؤسسات المجتمع المدنى والوزارات ومختلف الجهات التى يتعامل معها المركز. 


لذلك أرى أهمية وضرورة التخلص من هذه المعوقات حتى يمكن لهذا المركز تحقيق أهدافه، ويحتل مكانته بين الوحدات العاملة فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئية








2-4 العولمة والتخطيط والتنمية







		الأنظمة الآلية للمرتبات وما فى حكمها مقترح لتحسين وتطوير المدفوعات التأمينية والضريبة للعاملين بالقطاعات المختلفة فى الدولة (حكومى ـ أعمال ـ خاص )



		طارق عبد الحفيظ عبد اللطيف ـ  ميرفت غيث

معهد الدراسات والبحوث الإحصائية ـ  جامعة القاهرة



		





تتعدد الأنظمة الآلية للأجور والمرتبات وما فى حكمها فى القطاعات المختلفة للدولة  وتوجد صعوبة فى تعديل وتحديث البرامج لتصاحب التغير فى اللوائح والقوانين الخاصة بالأجور والمرتبات وقوانين ولوائح الضرائب والتأمينات الصادرة من قبل الدولة . كما انه لايوجد فى تلك الانظمة رابط دقيق بين المرتبات والصرفيات الآخرى ( المكافآت والحوافز) فى إحتساب الإعفاءات الضريبية والشرائح الخاصة بها بالإضافة الى الحد الأقصى للأجور التأمينية ، وكذلك إجراء التسويات الضريبية والتأمينية التى تتم فى نهاية السنة المالية وما يترتب عليه من تكلفة على الجهات التأمينية والضريبية.

المقترح : توحيد كيفية صياغة وتنفيذ اللوائح والقوانين الخاصة بالضرائب والتأمينات فى البرامج الآلية وذلك من خلال توفير بيئة آلية تناسب كل القطاعات الموجودة بالدولة فيما يخص الأجور والمرتبات وما فى حكمهم وذلك لتحقيق الآتى :


· ضمان السرية والأمان للبيانات والمعلومات .


· سهولة التعديل فى اللوائح والقوانين الضريبية والتأمينية فى الأنظمة الآلية.

· سهولة تصميم التقارير التى تناسب كل جهة. 

· سهولة نقل البيانات من الأنظمة القديمة بمختلف أنواعها.

· سهولة فى التدريب والتعلم والتوثيق. 

· إستغلال البنية التحتية الموجودة بكل جهة تتعامل مع الجهات التأمينية والضريبية بالدولة دون اى أعباء إضافية.


 مما يحقق ما يلى : 

· الحفاظ على حق الدولة من الضرائب والتأمينات فى الوقت المناسب وبالمعدل الدقيق. 

·  سهولة المراجعة والضبط للعمليات التأمينية والضريبية على الأجور والمرتبات وما فى حكمها.


· الحد من عمليات التسويات فى نهاية السنة المالية وما يتطلب من وقت ضائع ومجهود كبير.

· خدمة متخذى القرار من تقديم البيانات والمعلومات فى الوقت المناسب بالسرعة والدقة المطلوبة على مختلف المستويات الإدارية.

· مواكبة التطور التكنولوجى الذى يسعى إليه اى قطاع بالدولة.

		مشروع تخطيط الامتدادات العمرانية لمحافظة الجيزة دور مركز استشارات البحوث و الدراسات العمرانية ـ كلية التخطيط العمراني  جامعة القاهـرة في المشاركة بخدمة المجتمع المحلـي لمحافظة الجيزة



		محمد شحاته درويش

مدير مركز استشارات البحوث والدراسات العمرانية



		





انطلاقا من دور الجامعة في خدمة المجتمع واهداف مركز استشارات  البحوث و الدراسات العمرانية – بكلية التخطيط العمراني – جامعة القاهرة , في المشاركة في التعامل مع  قضايا العمران للمجتمع المحلي و تقديم الاستشارات و القيام بالدراسات المتخصصة قام المركز بتكليف من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى باعداد مخططات تفصيلية لمناطق الامتداد العمراني للمحافظة الجيزة وتحزيم المناطق العشوئية بها , بناء على دراسات مخطط إستعمالات الاراضى المعد لتلك المناطق  في اطار الأطر القانونية والتشريعية اللازمة فى ظل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والتى تمكن من تنفيذ تلك المخططات على أرض الواقع مع وضع وسائل وأساليب التنفيذ وضوابط للتحكم فى عمران تلك المناطق ، بغرض الحد من امتدادتها المستمرة وتحجيم زيادتها المتلاحقة بدون إمداد بالمرافق الحضرية لها مما يسبب قصورها في أداء خدماتها وبالتالى التأثير علي مستوي المعيشة الحضرية في هذه المناطق .

ومن ثم فإن المشروع يهدف إلى وقف امتداد المناطق غير المخططة عن طريق تطويقها بمناطق مخططة قابلة للتنفيذ علي أسس علمية مدروسة تمنع استمرار الامتداد العشوائي وتتحكم فى النمو العمرانى بالتنسيق مع المحافظات المعنية ، وبالالية التى تسمح بتنفيذ تلك المخططات التفصيلية . 

الغاية الرئيسية واهداف المشروع :


تحجيم الإمتداد المستمر للمناطق غير المخططة الهامشية والتحكم في اتجاهات النمو      العمراني المستقبلي لمناطق الامتداد العشوائي علي أطراف الكتلة العمرانية للمدينة .

المساهمة فى وقف التعدي علي الأراضي ملك الدولة والأراضي الزراعية مما لا يتيح الامتداد غير المسموح به . 

إعداد التخطيط التفصيلي لمناطق الامتداد بأسلوب قابل للتطبيق والتنفيذ . 

الحل الجزئي لمشكلة المناطق غير المخططة من خلال توفير الطرق والاراضى المخططة للاسكان والخدمات في مناطق الامتداد بالإضافة إلى توفير فرص للتنمية العمرانية ومخططات تفصيلية تعمل في إطار قانوني بمناطق الامتداد.


توفير أنشطة تتمشي مع احتياجات سكان تلك المناطق من ناحية وتسهم في خلق اتزان عمراني بين كافة مناطق النسيج العمراني. 

خطوات الإعداد للمشروع :

يتم التعاون بين مركز استشارات البحوث والدراسات العمرانية والأجهزة المحلية بمحافظة الجيزة بالتنسيق مع هيئة التخطيط العمرانى وذلك عن طريق تكوين قاعدة البيانات للمناطق محل الدراسة  ومن خلال هذا النظام يمكن الاستفادة بخبرة مهندسو المحليات في : 

اختيار أولوية التعامل مع المناطق  لإعداد المخطط التفصيلى وتيسير اعتماده . 

تحديد المشاكل الرئيسية التى تؤثر او تعوق التنفيذ ( المشاكل البيئية – المرورية – المرفقية – ملكيات الاراضى ) . 

استعراض خطط التنمية بالخطة الخمسية الحالية المرتبطة بالمحافظة ووضع الحلول لها طبقا للميزانيات المعتمدة لتلك المناطق.

		مراكز البحث بالجامعات ودورها في ربط الجامعة بواقع المجتمع و التطور العلمي في الخارج خبرة مركز بحوث ودراسات التنمية الريفية



		محمد حلمي نوار ـ عزه تهامي البنداري 

مركز بحوث ودراسات التنمية الريفية، كلية الزراعة، جامعة القاهرة



		





عانت الجامعات المصرية في العقود الأخيرة من القرن الماضي انفصالها بدرجة أو أخري عن سياق التغير في المجتمع فضلا عن التطور العلمي العالمي ، والذي واكبه ضعف وبطء تواصلها مع الجامعات والهيئات العلمية المناظرة لها في الخارج لأسباب عديدة، انعكست علي أدائها لدورها في الداخل، وعلي تراجع موقعها بين الجامعات الأخرى علي مستوي العالم. 

وفي مجال التنمية الريفية الذي يهم حياة ما يربو علي 57% من سكان مصر، والذي هو مجال الإهتمام الرئيسي لمركز بحوث ودراسات التنمية الريفية، كانت هذه الحالة من الإنفصال واضحة عندما بدأ في نشاطه منذ نحو عقد من الزمان. لذا أعلن المركز من خلال رؤيته ورسالته وأهدافه الإستراتيجية عن أهمية دوره في ربط المجتمع العلمي المعني بمجال التنمية الريفية في الداخل بنظيره في الجامعات الوطنية الأخرى، فضلا عن ربطه بواقع التغيرات الريفية في مصر ومحيطها الإقليمي، وبخبرات الدول الأخرى القريبة ثقافيا أو جغرافيا أو في سياق تطورها الإجتماعي والثقافي مع الأوضاع في مصر. تولت مجموعة العمل في المركز البدء في تحقيق رسالته من خلال المبادرة بعقد مجموعة من اتفاقيات التعاون في مجالات البحث والتدريب والتنمية مع هيئات أكاديمية وبحثية في الداخل والخارج، وبادر بالمشاركة في العديد من الأنشطة المشتركة البحثية والتنموية التي ساعدت في تأكيد دوره وقدرته علي تحقيق أهدافه وسعيه لمواصلة هذا الدور، وصولا إلي دور فاعل علي مستوي المشاركة الفعالة في صياغة إستراتيجية وسياسات التنمية الريفية في مصر، استنادا إلي القاعدة العريضة من الخبرات التي جمعها من الداخل والخارج، وشبكة العلاقات الوثيقة التي تربطه بالمعنيين في مصر. وقد كان للمركز دور فعال في سياق ما بادر وشارك فيه من أنشطة إلي تحقيق العديد من النتائج التي شملت:  

· دعم الدور التفاوضي لعديد من المجتمعات والفئات ذات الاحتياج بالريف.

· بناء القدرات المؤسسية للمجتمعات والمنظمات المحلية المعنية بالتنمية الريفية.

· بناء القدرات للمهنيين وللأفراد بالمجتمعات المحلية الريفية من خلال التدريب.

· الوساطة في حل النزاع بين الأطراف المعنية بالتنمية الريفية.

· نقل التكنولوجيا الملائمة للبيئة الريفية.

· دور فاعل في تجميع جهود المعنيين لوضع إطار لإستراتيجية وطنية للتنمية الريفية. 

· وكان لهذا النشاط أن جعل المركز نموذجا لما يمكن أن تقوم به المراكز البحثية في الجامعات من أدوار لربط المجتمع العلمي بسياق التغير في المجتمع فضلا عن ربطه بالتطور العلمي العالمي، سعيا لتبؤ جامعات مصر موقعا أكثر تميزا بين الجامعات الأخرى علي مستوي الداخل والعالم.

		تسويق اللحوم المبردة والمجمدة المستوردة وبدائلها المحلية



		على عبد العال خليفة 

مدير مركز الدراسات الزراعية ـ كلية الزراعة ـ جامعة القاهرة



		





يتسم متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء فى مصر بالانخفاض الشديد حيث بلغ نحو 14 كيلو جراما كمتوسط الفترة 1990-2007 مما يشير إلى أن متوسط استهلاك الفرد فى اليوم نحو 38 جراما فى حين أن المتوسط فى الدول النامية بلغ نحو 80 – 160 جراما يوميا وأن المتوسط فى الدول المتقدمة يبلغ نحو 250 يوميا. ويرجع ضآلة هذا المتوسط فى مصر إلى – أولا: انخفاض حجم الإنتاج المحلى ، ثانيا : ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، ثالثا: انخفاض متوسط الدخل الفردى.

ضرورة فتح باب استيراد اللحوم المذبوحة من المصادر الرخيصة وعلى الأخص من أثيوبيا والتى تنخفض تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء بها لاعتمادها على المراعى الطبيعية، وأيضا توفير البدائل من اللحوم البيضاء والأسماك، وإحياء مشروع البتلو.

أن جودة اللحوم، القطعية الجيدة من بين العوامل التى تجذب العملاء وتدفعهم إلى استمرار التعامل مع المنفذ.

أن الجودة والسعر المناسب والقرب الجغرافى والمعاملة الحسنة كانت من أسباب ارتباط وولاء العملاء لشركة جيبوتى ستار.

حددت الدراسة المحافظات التى يمكن أن تعطى لها الأولوية فى إقامة منافذ بها عند رغبة شركة جيبوتى ستار فى التوسع فى نشاطها وذلك باستخدام محصلة أسعار بيع اللحوم بالتجزئة والكثافة السكانية وهى على الترتيب القليوبية ، الغربية، الإسكندرية ، دمياط، المنوفية ، الجيزة، بورسعيد.

فى ضوء الفارق الكبير الذى يوجد بين الحدين الأدنى والأعلى للهوامش فى مرحلة البيع بالجملة، يتضح ضرورة تحسين أساليب الإنتاج، وإصلاح أسواق الماشية .

أكدت الدراسة على ضرورة مراجعة أساليب وطرق التسويق بهدف خفض التكاليف التسويقية للحوم.


حددت الدراسة جدول الطلب على اللحوم، وقدر منه معاملات مرونة الطلب التى يمكن من خلالها التوقع بسلوك المستهلكين فى المستقبل.





2-5 دراسات إنسانية وبيئية







		الخصال الشخصية لمرتكبي الحوادث والمخالفات المرورية



		معتز سيد عبد الله ـ شعبان جاب الله رضوان

 كلية الآداب  ـ  جامعة القاهرة



		





  تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن الفروق بين مرتكبى الحوادث والمخالفات المرورية وغير مرتكبيها فى عدد من الخصال الشخصية , تمثلت فى العدوان وتوكيد الذات والإندفاعية والمخاطرة والمجاراة الإجتماعية والبحث عن الإثارة والمسئولية الإجتماعية ومركز التحكم الصحى. وكذلك فى بعض المتغيرات ذات العلاقة بالقيادة الآمنة , والتصرفات السلبية أثناء القيادة, والبناء العاملى لخصال الشخصية محل الدراسة. 


وتكونت العينة الكلية للدراسة من 637 من قائدى السيارات , يمثلون ثلاث عينات فرعـيـة، الأولى من الطلاب الجامعيين وتكونت من 219 طالبا (143 ذكور و76 إناث) بمتوسط للعمر 20,15 عاما وانحراف معيارى 2,18 عام ، وتكونت العينة الثانية من 316 موظفا (239 ذكور و77 إناث) بمتوسط  للعمر 38,71 عاما, وإنحراف معيارى 10,90 عاما.


أما العينة الثالثة فتكونت من 102 من ذوى مهنه القيادة بمتوسط للعمر 34,02 عاما وإنحراف معيارى 8,54 عام. 


وقد انتهت هذه الدراسة الى عدم وجود فروق ذات دلالة بين مرتكبى الحوادث وغير مرتكبيها فى خصال الشخصية محل الدراسة فيما عدا توكيد الذات , كما لم توجد فروق بين مرتكبى المخالفات المرورية وغير مرتكبيها فى هذه الخصال , فيما عدا متغيرى البحث عند الإثارة والمخاطرة كما تبين وجود فروق دالة بين مرتكبى الحوادث والمخالفات المرورية وغير مرتكبيها سواء فى بعض المتغيرات ذات العلاقة بالقيادة الآمنة , أو فى بعض التصرفات السلبية أثناء القيادة. كذلك وجد تشابه فى البناء العاملى لمتغيرات الشخصية محل الدراسة بين مرتكبى الحوادث المرورية وغير مرتكبيها , وبين مرتكبى المخالفات المرورية وغير مرتكبيها وكذلك بين مرتكبى الحوادث ومرتكبى المخالفات المرورية . 


وقد نوقشت هذه النتائج فى ضوء مدى تحقق فروض الدراسة وإطارها النظرى وتراثها البحثى , وكذلك دلالاتها التطبيقية , وما تثيره من تساؤلات جديرة بالبحث والدراسة.


		السياق الإجتماعي وتنمية المشروعات الصغيرة 

دراسة حالة لمنطقة بطن البقرة



		ليلي البهنساوي

 كلية الأداب ـ جامعة القاهرة



		





أن الصناعات الحرفية بالشكل التقليدى الموجود الآن فى مصر تكاد تكون قد اندثرت فى معظم أنحاء العالم ؛ إذ أن النمط الشائع فى الدول الصناعية المتقدمة ، والدول الصناعية الحديثة ، هو نمط الصناعات الصغيرة . كما هو معروف فإن نمط الإنتاج فى الصناعات الصغيرة ، هو نمط أكثر تقدماً من نمط الإنتاج الحرفي ، ويمكن تنمية الصناعات الحرفية فى مصر عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة ، وتطوير طرق العمل بها ، بحيث تنتقل إلى مصاف الصناعات الوسيطة أو المغذية للصناعات الكبيرة. وبالتالى يمكن أن تساهم بدور ما فى خلق فرص العمل المنتجة، خاصة مع ازدياد معدل البطالة ، كما يمكن أن يلتحق بالعمل فى هذه الصناعات شباب الخريجين الذين يستطيعون إدارتها بالأساليب العلمية الحديثة ، والتعامل مع وسائل الاتصال والمعلومات الحديثة ،خاصة فى مجالات التصميم والابتكار والتسويق . كذلك من المهم أيضاً العمل على إحياء الحرف اليدوية والفنية الدقيقة التى هى من قبيل التراث الذى ينبغى المحافظة عليه ، والعمل على عدم اندثارها لما لها من قيمة فنية عالية، وتزداد قيمتها أدبياً ومادياً فى ظل التطور الحضارى.

ويتحدد الهدف الأساسى للبحث الراهن فى محاولة للوقوف على واقع التنمية للمشروعات الصغيرة بمنطقة "بطن البقرة"، خاصة حرفة الخزف والفخار ومحاولة اكتشاف التغيرات التى تلحق بالأفراد والمنطقة أثناء عملية التطوير.  


مفاهيم الدراسة:

· المشروعات الصغيرة .

· التنمية البشرية المستدامة .

· تنمية الموارد البشرية . 


أهداف الدراسة:

· التعرف على السياق المجتمعى العام لمنطقة بطن البقرة، وبخاصة حرفة صناعة الفخار (لرصد الوضع البيئى الراهن).

· رصد التغير الذى يلحق بالأفراد مع بداية تنفيذ عملية التطوير والتنمية بالمنطقة . 

· التعرف على وجهة نظر الأفراد تجاه عملية التطوير وردود الأفعال المصاحبة لذلك. 

· إدراك الأخطار التى يحتمل أن تحدث فى المستقبل بعد التطوير، خاصة أن التطوير يقتصر بالمنطقة على المنشآت فقط (فى المرحلة الأولى) .

· تقييم الأثر البيئى للمنطقة وتأثيره على الاحتجاب المهارى الحرفى . 

تساؤلات الدراسة - دارت تساؤلات الدراسة حول : 

· طبيعة السياق الاجتماعى العام لمنطقة بطن البقرة. 

· وصف الوضع البيئى والاقتصادى والاجتماعى للمنطقة . 

· رصد التغيرات التى تلحق بالأفراد مع بداية تنفيذ عملية التطوير . 

· وجهة نظر الأفراد حول التطوير والتنمية . 

· قدرة هذه الفئات على إشباع احتياجاتها الأساسية فى ظل عملية التطوير .

· دور الجهات القائمة على التطوير فى توفير احتياجات الأفراد. 

· أثر عملية التطوير على مستقبل المهنة ووضعها الحالى. 

الإجراءات المنهجية للدراسة :


تعد دراسة منطقة "بطن البقرة" هى دراسة حالة لمجتمع محلى، وهى دراسة استطلاعية (استكشافية) لكشف طبيعة مجتمع الدراسة ؛ بهدف تقديم صورة تنبض بالحياة .

طرق البحث وأدواته: تم الاستعانة ببعض الأدوات المنهجية، منها :

( الملاحظة - الإحصاءات الرسمية  -الوصف- المقابلة المتعمقة  ) . 

الإطار النظرى: النظريات المفسرة لموضوع البحث وتتضمن :

· نموذج المحتوى الزائف The False Paradigm Model.

· نموذج التبعية الاستعمارى الجديد The Neocolonial Dependence Model.

نتائج الدراسة: حاول هذا البحث من خلال الوصف والتحليل كشف التأثيرات المختلفة للتنمية والتطوير على مشروع من المشروعات الصغيرة هى "حرفة الفخار" بمنطقة بطن البقرة وما ينتج عن تلك التأثيرات من محاولات من جانب الأفراد فى إفراز آليات للتكيف فى ظل تلك الأوضاع. وقد أكدت النظريات المفسرة للتخلف والتنمية، على أهمية البعد الاقتصادى فى التنمية، بما يتضمنه من الموارد المادية والطبيعية المتاحة، والمؤسسات والمنشآت والمواصلات والنقل والمرافق  ورؤوس الأموال والأسواق....إلخ.


ولكننا ندرك وبنفس القدر من الوضوح، أن تحقيقها لا يتوقف على العوامل الاقتصادية وحدها، وإنما على حسن الأداء الوظيفى للثقافة بكافة عناصرها، وللنظام الاجتماعى برمته.

		فقر الأطفال والتفاوت فى مستوى معيشتهم فى مصر

"بناء البنية الأساسية الاجتماعية لمستقبل مصر" 



		عالية المهدي ـ منال متولي ـ هبة الليثي ـ حبيبة واصف ـ دينا مجدي ـ ابتسام الجعفري ـ انور النقيب ـ معتز عطا الله


كلية الأقتصاد والعلوم السياسية ـ جامعة القاهرة



		





ان معظم الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية ، وما يرتبط بها من ثماني عشر هدفا تتصل مباشرة بالنساء و / أو الأطفال. وعلى الرغم من التقدم المحرز في هذا الاتجاه ، فان الملايين من الأطفال والنساء في العالم ما زالوا بعيدا عن  النتائج المرجوة. ومع الوصول الي  عام 2015 ، فقد تبنت اليونيسيف خطة لحشد الأدلة والتحليل والسياسات والشراكات من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق النتائج المرضية لجميع الأطفال. وفي اطار ذلك ، كلفت اليونيسيف بإجراء دراسة عن فقر الأطفال في مصر والتي تعد واحدة من نحو 50 دراسة قطرية في 7 مناطق.

وتعد هذه الدراسة المحاولة الأولى على الإطلاق لحساب مستوى فقر الأطفال فى مصر، وأسهمت فى تحقيق إضافة لمجموعة الدلائل والمؤشرات المطلوبة لوضع السياسات العامة المراعية لحقوق الأطفال. ومن ثم فمن الضرورى لمواصلة التحليل المنهجى لفقر الأطفال الملائم للوضع فى مصر تحديدا، أن يجرى دعم موازنة البرامج وصنع السياسات مع المراعاة الصريحة لمعالجة فقر الأطفال. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغى مراجعة المؤشرات والتعريفات المقدمة مراعاة دقيقة ومواءمتها باستغلال الدروس المستفادة من الدراسة الراهنة. 

ومن المأمول أن يؤدى هذا النهج ونتائج الدراسة وتوصياتها إلى توسيع النقاش السياسى والأكاديمى حول خفض حدة الفقر وكذلك، فى نهاية المطاف، إلى المساهمة فى بناء البنية الأساسية الاجتماعية لمستقبل مصر، حيث يمكن أن يبرز الأطفال كل طاقاتهم التنموية ويكونوا مواطنين أصحاء منتجين.

		العنف ضد المراة فى وسائل الاعلام دراسة تحليلية من المستوى الثانى لنتائج المرصد الاعلامى للمجلس القومى للمرأة (ملخص بأهم المؤشرات) 



		ايناس ابويوسف

كلية الإعلام  ـ  جامعة القاهرة



		





  يتمثل الهدف الرئيسي من الدراسة التعرف علي طبيعة وحدود اهتمام وسائل الإعلام المصرية، لقضية العنف ضد المراة بهدف طرح آلية إعلامية فاعلة تقدم قضايا العنف بصورة متطورة تساعد علي تفاعل الرأي العام مع هذه القضايا واتساع نطاقها ليشمل الاهتمام بها المجتمع كله.

الأهداف الفرعية الخاصة بالدراسة: 

· تحديد قضايا العنف ضد المرأة التي ركزت عليها وسائل الإعلام المختلفة سواء كانت عنف أسري أو مجتمعي. 


· تحليل الكيفية التي عالجت بها وسائل الإعلام القضية.


· إجراء مقارنة بين الوسائل الإعلامية المختلفة في تناولها لقضايا العنف ضد المرأة. 


· تحليل مكونات صورة المرأة المعنفة  المرتبطة من حيث مصدر العنف ومبررات العنف ورد الفعل تجاه العنف. 


· مجتمع الدراسة والعينة المسحوبة:

اعتمدت هذه الدراسة على تحليل من المستوى الثاني للتقارير الست الصادرة عن  وحدة الرصد الإعلامي التابعة للمجلس القومى للمرأة وذلك خلال الفترة من أبريل 2005 إلى مارس 2006 ومن فبراير 2007 إلى فبراير 2008 استندت الدراسة على تعريف الأمم المتحدة (قرار 48\ 104 ) الصادر في إعلان الأمم المتحدة للحد من العنف ضد المرأة 1993 والذي تبنيته الجمعية العامة وينص على :


" أي عنف مبني على النوع الذي ينتج أو قد ينتج عنه إزاء مادي أو جسدي أو نفسي أو معاناة للمرأة بما فيها التهديدات سواء في الحياة العامة او الخاصة“ وإستنادا إلى التعريف السابق أعتمدت الدراسة على التصنيفيين التاليين :  


· العنف ضد المرأة داخل الأسرة 


· العنف ضد المرأة داخل المجتمع


· (في الشارع –  فى ميدان العمل – من قبل وسائل الإعلام – فى مجال المشاركة السياسية والمجتمعية). 


نتائج الدراسة:

· أشارت نتائج الدراسة التحليلية أن الخطاب الإعلامي لم يول قضايا العنف ضد المرأة مساحة كبيرة من اهتمامه.


· همش الخطاب  معالجة  قضية  التمييز التى تعد أحد مسببات العنف الموجه ضد المرأة حيث جاءت بنسبة 5.4% من اجندة الخطاب الاعلامى الموجه للمراة.


· بينما جاءت  قضايا العنف ضد المرأة بنسبة 17.4% ،وتم اغفال سبل  التصدى للعنف نهائيا من واقع العينة.  


		دور التدريب التأهيلى فى تمكين الشباب من فرص العمل دراسة ميدانية على جمعية جيل المستقبل



		شريف محمد عوض 

كلية الإعلام  ـ  جامعة القاهرة



		





إن بناء قدرات الإنسان وتنمية مهاراته البشرية، باتت إحدى القضايا الملحة، التي تفرضها التحولات والتغيرات المعرفية والمعلوماتية العالمية من جانب، وانعكاسات هذا التغيرات وتلك التحولات، على مقتضيات ومتطلبات سوق العمل من جانب آخر. وإزاء هذه التغيرات، وتلك التحولات، يصبح الإعداد المبكر للقدرات البشرية الشابة إحدى الأولويات المهمة، غير أن إعداد هذه القدرات وتنميتها لا يصبح مهمًا دون تمكين هؤلاء الشباب من سوق العمل وفرصه المتنوعة. فالبشر هم الأصل، فليس هناك مناطق غير منتجة، بل هناك عقلية غير منتجة.

ومن أجل مواكبة تلك التغيرات المعرفية والمعلوماتية قدم المجتمع المصرى العديد من التجارب الحكومية والأهلية الجادة؛ من أجل توفير فرص العمل للشباب من ناحية، وتوفير برامج للتدريب المستمر للتأهيل من ناحية أخرى. ومن أمثلة هذه التجارب على سبيل المثال وليس الحصر: مشروعات تنمية الموارد البشرية التى تتبناها وزارة الدولة للتنمية الإدارية، ومشروع " الطرق المؤدية إلى التعليم العالي بمصر، ومن أمثلة التعاون المثمر فى هذا المجال أيضًا التعاون بين وزارة الصناعة وجمعية جيل المستقبل، لتدريب العاملين وشباب الخريجين.

وتعد جمعية جيل المستقبل من الجمعيات الأهلية الرائدة فى مجال التدريب والتأهيل لشباب الخريجين، حيث تعمل من أجل توفير برامج تدريبية لتنمية وتأهيل الكوادر البشرية، وإكسابها المهارات الأساسية، التى تتطلبها ضرورات العمل الاقتصادى. وتهدف الجمعية إلى نقل ثقافة  القطاع الخاص وإعادة تكييفها بحيث تتلاءم مع مستويات التميز والإنجازات العالمية من خلال تطوير قطاع الموارد البشرية. 

وإن دلت هذه الجهود على شيء، فإنما تدل على الاهتمام الحكومى والأهلى بتدريب الشباب؛ لتأهيله للانضمام إلى سوق العمل، ومحاولة إيجاد قناة لربط مخرجات التعليم بالمتطلبات الحديثة لسوق العمل، إيمانا بأهمية قطاع الشباب ومحاولة للقضاء على مشكلة البطالة التى تهدد الأمن المجتمعي للبلاد.


من هنا جاءت أهمية دراسة عملية التدريب التأهيلى لشبابنا؛ كإحدى الآليات المطروحة للخروج من دائرة البطالة المفرغة، وكقناة للربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

فهذا الموضوع المطروح للدراسة يرتبط بشكل مباشر بمستقبل القوى البشرية الشابة في المجتمع المصري، ومن ثم حري بنا أن نضمن حصول الشباب على التعليم المناسب، والتدريب الكافي، والدعم الحقيقي مع دخولهم سوق العمل. فلا يمكن لنا أن نواجه تحديات الغد بمهارات الأمس، ومن ثم يتعين علينا الارتقاء بنوعية رأس المال البشري، من خلال الاستثمار المكثف فى التعليم والتدريب المستمرين، مع إيلاء عناية للشباب، حتى يتأهل هؤلاء الشباب فى سوق العمل لفرص العمل الأفضل. كما يتعين علينا التحول من أنماط الوظائف التي لا تحتاج إلى مهارات، إلى الوظائف التي تحتاج إلى مهارات، ومن الوظائف ذات الدخل المنخفض إلى الوظائف ذات الدخل المرتفع، من الوظائف العامة المدعمة حكوميًا، إلى سبل معيشية أكثر استدامة.

ومن ثم تركز الدراسة على تقييم دور إحدى الجمعيات التي تضطلع بدور التدريب التأهيلي، ذات التاريخ فى ذلك المجال، وهى جمعية جيل المستقبل. وتنطلق الدراسة من فرضية أساسية مؤداها: "أن التدريب التأهيلي ـ المقدم من خلال جمعية جيل المستقبل ـ يُمكن الشباب من فرص العمل". وبلور الباحثان هذه الفرضية من منطلق أن التدريب يساعد على تنمية قدرات الشباب، ويصقل مهاراتهم، ويطور سلوكياتهم، ويعدل اتجاهاتهم. 
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المنتدى الدولى الأول للبحث العلمى

المنتدى الدولى الأول للبحث العلمى





2-6 دور المراكز والوحدات فى خدمة المجتمع




		دعم مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث فى العلوم الهندسية للبحث العلمى من خلال خدمة المجتمع



		عمرو أمين عدلى

كلية الهندسة – جامعة القاهرة



		





تم تأسيس مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث فى العلوم الهندسية بكلية الهندسة - جامعة القاهرة عام 1974م بالتعاون مع منظمتى اليونسكو واليونيدو التابعتين للأمم المتحدة بهدف تدعيم أواصر التعاون بين جامعة القاهرة والمؤسسات. ومنذ ذلك الحين فقد قام المركز بدوره فى خدمة المجتمع من خلال مئات المساهمات التقنية (مثل الاستشارات الهندسية والخدمات الفنية وأنشطة البحوث والتطوير وأنشطة التعليم المستمر الموجه) للعديد من المؤسسات الصناعية المحلية والإقليمية بالإضافة إلى الهيئات والوزارات المصرية. وتعد المساهمات التقنية سالفة الذكر مثال ناجح لتوظيف الخبرات التطبيقية العالية لمجموعة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والإمكانات المعملية المتوفرة فى قيام المؤسسات الجامعية بدورها فى خدمة المجتمع.


 وعلى مدار ما يقرب من أربعة عقود فقد كان للمركز أثرا إيجابيا على البحث العلمى داخل الكلية حيث أدت مشاركات أعضاء هيئة التدريس فى الخدمات التقنية إلى توجيه موضوعات العديد من الرسائل العلمية لحل مشاكل المجتمع مع تحديث الإمكانات المعملية و برامج الحاسوب من خلال مساهمات المركز المالية. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تشجيع النشر العلمى من خلال جوائز المركز السنوية لأفضل الرسائل بالكلية. وتستعرض هذه المحاضرة بعض التفاصيل الخاصة بأنشطة وإنجازات المركز فى دعم خدمة المجتمع والبحث العلمى.




		التكامل بين المركز والمؤسسات التعليمية مركز الدراسات التربوية والنفسية – كلية رياض الاطفال جامعة القاهرة نموذجاً



		كمال الدين حسين


كلية رياض الأطفال – جامعة القاهرة



		





  لما كانت المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص تتبع فى اسسها مؤسسات تعليمية جامعية تؤهل خريجيها اكاديمياً فى مجالات علمية ومهنية ومتنوعة الا انها لا تؤهلهم بالقدر الكافى لتلبية احتياجات سوق العمل .


الأمر الذى يشكل عائقاً امام شغل معظم الخريجين للوظائف التى يسعون إليها خاصة بعد الغاء التكليف الحكومى وتخلى الدولة عن دور تعيين الخريجين .


هذا من جهة ومن جهة اخرى للتغير المستمر لتلبية متطلبات سوق العمل ، والذى يتطلب بدوره تميزاً فى قدرات لدى الخريجين لذلك كان لابد أن تتحمل المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص مسئولية سد الفجوة التى تقع بين التأهيل الاكاديمى ، والإعداد لمتطلبات سوق العمل.


وقد أدرك مركز الدراسات التربوية والنفسية هذه الفجوة وبدأ التعاون مع الشركات المتخصصة فى مجالات التنمية البشرية والمشروعات الحكومية التى تعمل على إعداد خريجات رياض الأطفال لمواكبة متطلبات سوق العمل، وحول هذه الخبرة تدور هذه الورقة.

		دور مركز البحوث الأفريقية فى رفع الوعى الاقتصادى والمصرفى والمالى بأفريقيا



		هويدا عبد العظيم

معهد الدراسات الأفريقية – جامعة القاهرة





يعد انخفاض الوعي المصرفي والمالي والإقتصادي  بإفريقيا، الي جانب نقص التأمين علي الصادرات ووسائل التمويل اللازمة، أهم المعوقات الهامة التي تواجه صغار المستثمرين فيها.


لذلك بات من الضروري قيام مركز البحوث الإفريقية بالإشتراك مع برنامج التدريب وبناء القدرات الإفريقية بهذه المهمة في رفع هذا الوعي، ومساعدة الفئات العديدة التي لديها اهتمام بإفريقيا سواء من قبل الصحفيين او الدارسين الذين لهم اهتمام خاص بهذه القارة الواعدة - التي تضم اكثر الثروات المعدنية والموارد الطبيعية، والتي أصبحت محل انظار الجميع سواء من الشرق الاقصي، او من امريكا الجنوبية التي تتطلع كل منهما للدخول والحصول علي جزء من الكعكة، واخذ دور لاعب أساسي فيها الي جانب اللاعبين القدامى– عن طريق تنظيم دورات فى مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والمصرفية وذلك رغبة منهما في صقل مهارات شباب الخريجين والصحفيين ورفع الوعي الإقتصادي  لصغار المستثمرين ولدى العامة من خلال دورات القصد منها تعريف العامة  بالأساسيات المالية والمصرفية المطلوبة . 


فما زالت الخدمات المصرفية فى هذه الدول متدنية وتحتاج الي القاء الضوء عيها لاسيما أن تقدمها يشكل "فرصة استثمارية" تسهم فى خلق القيمة المضافة للعديد من الخدمات والسلع الأخرى على مستوى الواردات والصادرات، ومن ثم فالفرص الاستثمارية دائماً ما تعبر عن وجود حاجة غير مشبعة فى مجتمع ما، أو بعبارة أخرى فإنها تمثل نقص فى جانب العرض لخدمة أو سلعة معينة عن جانب الطلب على هذه الخدمة أو السلعة فى وقت معين، وهو بالفعل ما تعانيه معظم الدول الإفريقية ويتطلع لتحقيقه أصحاب الصادرات المصرية المتجهة لدول الحوض خاصة السلعية منها. من جانب أخر هناك التقرير الاستراتيجي الإفريقي الذي يصدره المركز سنويا ويضم كافة المجالات الاقتصادية والسياسية التي تخدم المجتمع سواء علي المستوى الدبلوماسي، للملتحقين الجدد بهذا المجال، سواء التمثيل التجاري او الدبلوماسي لمعرفة المزيد عن إفريقيا ويستفيد أيضا منه السفارات ووزارة الخارجية المصرية والاتحاد الإفريقي .

		دور مركز تطوير التعليم الطبى فى تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس (تنمية التدريب المؤسسى فى كلية الطب جامعة القاهرة)



		سلمى فؤاد دوارة

كلية الطب – جامعة القاهرة





لقد تم إنشاء مركز تطوير التعليم الطبى فى كلية الطب – جامعة القاهرة فى عام 1983 من أجل تقديم الدعم الفنى للكلية ، وهو وحدة ذات طابع خاص لها هيكل إدارى يرأسه عميد الكلية وللمركز مدير ونائب مدير من أعضاء هيئة التدريس وله مدير مالى إدارى والمركز يتبع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ويقدم خدماته ويتعاون مع وكيلى الكلية للتعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث لتطوير التدريب المؤسسى فى كلية الطب – جامعة القاهرة.


رسالة مركز تطوير التعليم الطبى:


المساهمة فى تطوير التعليم الطبى بكلية الطب – جامعة القاهرة من خلال تقديم الدعم الفنى لتخطيط وتنفيذ وتقييم العملية التعليمية والنشاطات الطبية المرتبطة بها وكذلك التعاون مع المؤسسات الصحية الآخرى فى نطاق بيئة علمية معتمدة على وسائل التكنولوجيا الحديثة. يقوم مركز تطوير التعليم الطبى بتصميم وتقديم دورات فى التعليم الطبى مثل:طرق التدريس، طرق التقويم المختلفة خاصة تقويم الحالات السريرية  (الإكلينيكية)  والعملية بطريقة موضوعية، تصميم وتطوير المناهج، المنهج التكاملى، حل المشكلات، مهارات الإتصال، التدريس للأعداد الكبرى والصغرى، أخلاقيات البحث العلمى، الإحصاء الطبى والطب المبنى على الدليل، جودة التعليم، مهارات الإتصال، الكتابة العلمية ومهارات الإدارة. 


والجدير بالذكر أنه تم الإتفاق منذ عام 2004 على أن يقوم مركز تطوير التعليم الطبى بكلية الطب  جامعة القاهرة بتقديم برامج المشروع القومى لتنمية قدرات  أعضاء هيئة التدريس والقيادات لكليات المجموعة الطبية وقد تم تصميم برامج وتعديلات أخرى. 


يتم تنفيذ برامج تدريبية تلبى الاحتياجات التدريبية لتناسب احتياجات هذه المجموعة لكل فئة ولكن الحضور فى هذه البرامج إجباريا لتحقيق متطلبات الترقى للوظيفة الأعلى، وتم تجديد الإتفاق عام 2009 تحت إشراف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث.

		الكشف عن وجود خمسة أنواع من متبقيات المضادات الحيوية فى الأعسال المصرية باستخدام جهاز التحليل الكروماتوجرافى عالى الكفاءة



		عمرو أحمد مصطفى


كلية الزراعة – جامعة القاهرة





يعتبر عسل النحل من أهم المنتجات الطبيعية والصحية والتي من غير المسموح به إضافة أي مواد ضارة إليه. 


وقد أوضحت البحوث الحديثة وجود متبقيات للمضادات الحيوية في العديد من عينات العسل والتي تستخدم لعلاج الأمراض البكتيرية التي تصيب نحل العسل، ومن أكثر هذه المضادات إستخداما الستربتوميسين، وغالباً ما يستخدم التتراسيكلين والسلفوناميدات في تربية النحل كعلاج وقائي أو كعلاج لحماية المنحل. 


ولذلك وضعت طرق لتحليل ورصد بقايا المضادات الحيوية في العسل لأنها أصبحت مصدر قلق كبير للمستهلك لتأثيراتها الضارة علي صحة الإنسان لذلك تم جمع عدد 25 عينة من العسل المنتج محلياً من الأسواق المصرية وتحليلها لرصد وجود بقايا المضادات الحيوية وتم إختيار خمسة مضادات حيوية للكشف عنها وهي كالتالي:

1- Tetracycline (TC)


2- Oxytetracycline (OTC)


3- Doxycycline (DOC)


4- Chlortetracycline (CTC)


5- Chloramphenicol

وذلك عن طريق جهاز التحليل الكروماتوجرافي عالي الكفاءة.
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دور مركز تطوير التعليم الطبى فى تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس (تنمية التدريب المؤسسى فى كلية الطب جامعة القاهرة)
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		· عمرو أحمد مصطفي

الكشف عن وجود خمسة أنواع من متبقيات المضادات الحيوية في الأعسال المصرية بإستخدام جهاز التحليل الكروماتوجرافي عالي الكفاءة
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