رئي�س جمل�س الإدارة

�أ.د .ح�ســــــام كامل
رئي�س التحرير

�أ.د .هبـــة ن�ســــار
مدير التحرير
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عــــادل عـــثمان
مت الت�صميم واالخراج الفنى مبطبعة جامعة القاهرة

عيد الجامعة التاسع (العيد الثانى بعد المئوية)
تكريم علماء الجامعة الفائزين بجوائز الدولة والجامعة
الفائزون بجوائز الدولة التقديرية

أ.د .عاطف العراقى أ.د .لطفية محمد ابراهيم

أ.د .سلوى بيومى محمد أ.د .رشيقة أحمد فتحى الريدى أ.د .رشاد سامى برسوم

الدولة للتفوق الفائزون بجوائز الدولة التشجيعية

أ.د .يوسف فوزىراشد

أ.د .أحمد إمام أحمد حسن

أ.د .حسن نصر الدين

أ.د .حسام محمد صفاء

جوائـز الجامعــة
خدمـة المجتمــع

خدمـة الجامعة

األميرة فاطمة للعطاء

أ.د .محمود محى الدين

أ.د .نجيب الهاللى جوهر

اسم المرحوم المستشار

وزير االستثمار السابق

رئيس الجامعة األسبق

د .منى بكر محمد

محمد شوقى الفنجرى

أ.د .سيف الدين عبد الفتاح

د .أكمل سعد الدين محمد

د .حسام محمد سيف الدين

الجامعةللتميــز

أ.د .أحمد محمد عتمان نصر

أ.د .محمد محمد هاشم

أ.د .محمد عاطف شحاته

د .هشام جابر العنانى

التفوق العلمى
الجامعة التقديرية

أ.د .سمير إبراهيم غبور

أ.د .محمديوسف حفنى

براءة اختراع

أ.د .محمد عثمان الخشت

أ.د .أحمد حسن إبراهيم حسن

أ.د .محمود غريب الشربينى أ.د .عواطف محمد عبد الرحمن

أ.د .تيمور مصطفى إبراهيم

د .طارق عبد اهلل الطيب
د .ندا فاروق
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احتفالية كبرى بمناسبة الذكري  37النتصارات أكتوبر المجيدة
أقامها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة

نظم قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

بدأت من العاشرة صباحا بعرض عسكري

بجامعة القاهرة احتفالية كبرى مبناسبة الذكري

لطالب التربية العسكرية داخل احلرم اجلامعي

الـ  37النتصـــارات حرب أكتوبر املجيـدة

مبشاركة املوسيقات العسكرية أعقبه عرض

بحضور أ.د.حسام كامل رئيس اجلامعة والسادة

فيلم تاريخي عن حرب أكتوبر باملكتبة املركزية

نواب رئيس اجلامعة والسادة عمداء ووكـــالء

اجلديدة مع عرض لبانوراما اجلامعة كما افتتح

الكليــات والســيد اللواء أ.ح/خالد فوده صديق

معرض لألعمال الفنية للطالب الذى يصور

قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

انتصارات حرب أكتوبر.

ثم التقى طالب اجلامعة في لقاء مفتوح مع
اللواء أ.ح/خالد فودة صديق قائد قوات الدفاع
الشعبي والعسكري حتدث خالله عن انتصارات
حرب أكتوبر ونتائجها التي حتققت ومنها مبادرة
السالم التي جلبت األمن والسالم والتنمية
للشعب املصري وأكد على ضرورة احلفاظ على
نتاج هذا االنتصار الكبير وبخاصة من الشباب.
ثم قدم كورال كلية التربية النوعية عرض فني
تضمن األغاني التي واكبت انتصارات أكتوبر.

ندوة (حرب أكتوبر ودور اإلنتاج الحربى)
واصلت اجلامعة احتفالها بندوة حول

تطورت اآلن لتوفير كافة مستلزمات

(دور اإلنتاج احلربي في انتصارات أكتوبر)

اجليش املصري التي حتقق له من الردع

للدكتور/سيد مشعل وزير الدولة لإلنتاج

واحلماية حلدود ومصالح مصر.

احلربي وحتدث فيها عن أهم األحداث التي
واكبت انتصارات أكتوبر ،وأكد على أن
حاسما
منظومة اإلنتاج احلربي لعبت دو ًرا
ً
في انتصارات أكتوبر من خالل توفير كافة
مستلزمات وحاجات اجليش املصري خالل
احلرب ،وأكد أن منظومة اإلنتاج احلربي

وفى نهاية كلمته حذر مشعل من
محاولة البعض من تغييب ذاكرة األمة
موضحا
وإفقاد الشباب املصري هويته
ً
أن نصر أكتوبر هو ملحمة مصرية سوف
يسجلها التاريخ.
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صيدلة القاهرة تنضم لـ «أخالقيات البحث العلمى»
والتــوســعات اإلنــشائيــة
بكليــة الصيــدلة والتـي
شـملت  6معامل لتدريب
الطالب بنظام الساعات
و 3معامل معتمدة من
اليونسكو لتأهيل الطالب

أعلنت د .عزة أغا عميدة كلية الصيدلة
بجامعة القاهرة عن انضمام الكلية للشبكة
القومية ألخالقيات البحث العلمى واستحداث
برامج جديدة تواكب املستجدات العاملية فى
سوق العمل ومنها دبلومة الصيدلة اإلكلينيكية
التى تهدف إلى إعداد صيدلى متخصص
أ.د  .عزة أغا
جاء ذلك خالل افتتاح د .حسام كامل رئيس للرخصة الدولية لقيادة احلاسب وصالة اللياقة
اجلامعة لعدد من املشـروعات التطــــويرية البدنية .

كلية التربية النوعية تشارك فى يوم العطاء ومحكى القلعة
حتت رعاية الدكتورة سميرة الشريف عميد
الكلية فى يوم الوفاء والعطاء الذى يقيمه مركز
طلعت حرب الثقافى التابع لصندوق التنمية
الثقافية بورشة عمل حتت إشراف الدكتور
عادل بدر أستاذ النحت بالكلية مع األطفال
ذوى االحتياجات اخلاصة البتكار لوحة جدارية
جماعية مساحة  3 *1متر .
كما شاركت الكلية فى فعليات محكى القلعة
بالتعاون مع إدارة اجلمعيات الثقافية التابعة
للهيئة العامة لقصور الثقافة والتى استمرت ملدة  4أيام فى مجموعة من املجاالت الفنية التشيكلية
(الرسم باأللوان  -والتعبير املجسم) .

ورشة عمل حول . . .

المواطنة واالنتماء وحقوق اإلنسان
بالتعاون بين جامعة القاهرة والمجلس ْ
األعلى للثقافة

في إطار التعاون المشترك وتحت رعاية الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة والدكتور
عماد أبو غازى أمين المجلس األعلى للثقافة ،نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون
مع كلية اآلداب ولجنة ثقافة المواطنة وحقوق اإلنسان بالمجلس األعلى للثقافة ورشة عمل حول
(المواطنة واالنتماء وحقوق اإلنسان) .

وصرحت الدكتورة هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة
بأن هذه الورشة تهدف إلي
نشر ثقافة املواطنة واالنتماء
بني الشباب ودور اجلامعة فى
تفعيل الثقافة وترسيخ هذه
القيم السياسية بني الشباب
الذين ميثلون مستقبل مصر،
إضافة إلي تعريف الشباب
مببادئ حقوق اإلنسان .
حضـــر ورشــة العمــــل
أ.د .سهير لطفى والكاتب
الصحفى ســــعد هجــــرى
وأ.د .محمــد منير مجـاهد والدكتــورة دينا خياط .
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المركز األول لحاسبات ومعلومات القاهرة
في مسابقة البرمجيات الدولية
فازت كلية احلاسبات
بجامعة
واملعلومات
القاهرة باملركز األول
على املستوى القومي
في مسابقة البرمجيات
املؤهلة لكأس العالم
للبرمجيات والتي تقام
أ.د.ريـم بهجـت
ألول مرة في دورتها
اجلديدة في املنطقة العربية مبدينة شرم الشيخ املصرية
خالل الفترة من 27نوفمبر وحتى  3مارس .2011
وجاءت كلية احلاسبات واملعلومات بجامعة القاهرة
في املركز األول في املرحلة األولى للتصفيات
والتي شارك فيها  45فريقا من الطالب ميثلون
كليات ومعاهد احلاسبات واملعلومات في اجلامعات
املصرية ،وفاز فريق اجلامعة األملانية بالقاهرة باملركز
الثاني ،واجلامعة األمريكية بالقاهرة باملركز الثالث.
وتكون فريق كلية حاسبات ومعلومات القاهرة من
الطالب عمرو سمير وأحمد ثابت وياسر يحيي
بإشراف د.سلوى اجلمل األستاذ بالكلية ورئيس
املسابقة على املستوى القومي ومدرب الفريق
املهندس محمد عبدالوهاب املعيد بالكلية.
وقالت د.سلوى اجلمل املشرفة على الفريق  :إن
الفريق سوف يشارك في املرحلة الثانية للتصفيات
التي تتم على املستوى اإلقليمي في بيروت خالل
الفترة من  25إلى  27نوفمبر احلالى.
وصرحت د.رمي بهجت عميدة الكلية بأنه مت
توقيع اتفاقية برعاية د.حسام كامل رئيس جامعة
القاهرة ،مع شركة  IBMبهدف تطوير مهارات
طالب الكلية ،ورعاية مركز الفريق املشارك،
وتدريبهم على األساليب املتقدمة لبرمجة احلاسب
بهدف إعدادهم للمسابقة العاملية التي تقوم على
حل وبرمجة من  9إلى  11مسألة معقدة ذات
مستوى مرتفع ثم برمجتها.
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جامعة القاهرة تحتفل بيوم األمم المتحـدة

شارك قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة األمم المتحدة احتفالها بيوم األمم المتحدة تحت رعاية الدكتور حسام كامل رئيس الجامعة والدكتورة
هبـة نصار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،وبحضور الدكتور هانى هالل وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى والدكتور
أحمد درويش وزير التنمية اإلدارية والسيد جيمس راولى المنسق المقيم لألمم المتحدة بالقاهرة.

وصرحت الدكتورة هبة نصار نائب رئيس لرفع مستوى الوعى الطالبي باألهداف اإلمنائية املتحدة والذى يوافق ذكرى دخول ميثاق األمم
اجلامعة بأن هذه ليست املرة األولى التى تشارك
فيها جامعة القاهرة األمم املتحدة فى أنشطتها
حيث بدأت بإطالق برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
لأللفية من خالل قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة

لأللفية ،تلتها الوقفة الرمزية مبناسبة اليوم العاملى املتحدة حيز التنفيذ عام . 1945
وبدأت االحتفالية بطابور عرض لطالب منوذج
للقضاء على الفقر وكذلك إطالق عام الشباب
محاكاة األمم املتحدة أعقبه عرض أفالم خاصة
الدولى وإعالن انضمام جامعة القاهرة لالتفاق
باألمم املتحدة  ،واختتم بحفل موسيقى برعاية
العاملى لألمم املتحدة ،واليوم نحتفل بيوم األمم ساقية الصاوى للمطرب أحمد على احلجار.

مركز جامعة القاهرة للحد من المخاطر البيئية
يدير الشبكة القومية لرصد نوعية الهواء
صرح األستاذ الدكتور مصطفى حسني كامل مدير مركز جامعة القاهرة للحد من املخاطر البيئية أنه مت التعاقد
بني مركز جامعة القاهرة للحد من املخاطر البيئية وجهاز شئون البيئة املصري ( قطاع نوعية البيئة ) إلدارة
وتشغيل وصيانة ومعايرة الشبكة القومية لرصد نوعية الهواء بجمهورية مصر العربية واملكونة من  87محطة رصد

أ.د .مصطفى حسني

موزعة في القاهرة الكبرى وجميع أنحاء اجلمهورية وذلك لرصد تلوث الهواء وتتبع مصادر التلوث حتى ميكن وضع

اإلستراتيجيات الضرورية ألخذ التدابير الالزمة لتحسني البيئة التي نعيش فيها جميعا ويعتبر هذا املشروع نشاطا متميزا ومهم ًا ألنشطة قطاع
خدمة املجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة  .حضر توقيع التعاقد املهندس /ماجد جورج وزير البيئة واألستاذ الدكتور /حسام كامل رئيس
جامعة القاهرة واألستاذة الدكتورة /هبة نصار نائب رئيس اجلامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة.
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يــوم اإلحصــاء العـالمـى
فى إطار املبادرة املشتركة بني قطاع خدمة املجتمع وتنمية
البيئة بجامعة القاهرة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائى ()UNDP
احتفلت كلية االقتصاد والعلوم السياسية باليوم العاملى لإلحصاء،
وصرحت الدكتورة هبة الليثى رئيس قسم اإلحصاء بالكلية بأن
االحتفال تضمن عدة فعاليات منها تنظيم ندوات وورش عمل
بالتعاون مع كافة األجهزة اإلحصائية فى مصر ،وعلى رأسها
مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع ملجلس الوزراء ،واجلهاز
املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء مؤكدة على أن الهدف األساسى
لهذا اليوم هو إبراز قيمة اإلحصاء فى حياتنا العامة ،وأضافت
قائلة  :نظمت الكلية ندوة بعنوان «اإلحصاء والتنمية» أدارها
الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار
مشيرا إلى انه طرح ثالثة موضوعــات حــول “دور املسوح فى
خدمة املجتمع” والذى يركز على قيمة استقصاءات الرأى العام
فى التصدى ملشكالت املجتمع والبحث عن حلول لها ،وندوة بعنوان  :دور اإلحصاء فى تطوير احلسابات القومية للسياحة أما الثالث فعنــوانه :
دور اإلحصاء فى التنمية ورصد آثارها” ويهدف للتأكيد على قيمة وأهمية األرقام فى حياتنا ،وأشارت رئيس قسم اإلحصاء إلى تنظيم الكلية لعدة
مسابقات على هامش االحتفالية تقدم للفائزين فيها جوائز قيمة .

لقاء القاهرة وحوار الثقافات
فى احتفاليةكبرى بجامعة القاهرة
في احتفالية بقاعة االحتفاالت الكبرى جمعت أطيافا من
املجتمع ملجموعة من منظمات املجتمع األهلى مع نخبة من املثقفني
املصريني .
انطلقت مبادرة أهلية شعبية ضمن فعاليات لقاء القاهرة
األول ،شارك فيها عدد من الوزراء وأسقفية الشباب األرثوذكسية
والكاثوليكية واإلعالميني من مصر وأوربا .بدات األحتفالية بكلمة
للمستشارة تهانى اجلبالى نائب رئيس احملكمة الدستورية العليا
ورئيس اللقاء قالت :إن جوهر ما نسعى إليه من عقد (لقاء القاهرة)
هو االحتفاظ بالتنوع الثقافى ،وقبول االختالف فى الرؤى واألفكار

واملعتقدات باعتبارها دافعا للحوار ،ثم عرض فيلم تسجيلى قصير
عن لقاء رمييني اإليطالى صاحب التجربة الرائدة فى حوار الثقافات،
وكرم د .زين العابدين أبو خضرة عميــد كليــة اآلداب نائبـا عـن
أ.د .حسام كامل رئيس اجلامعة إمييليا جوارنييري رئيس مؤسسة
لقاء رميينى واألب د .كريستيان فإن نسنب وفى ختام االحتفالية
استمتع احلضور باألداء املتميز لفرقة سماع لإلنشاد الدينــى
«رسالة سالم» من مركز إبداع قبة الغورى بإشراف املخرج انتصار
عبد الفتاح .
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جامعة القاهرة ...

تطلق مسابقة لطالبها وأساتذتها لفهم الغرب

حتت عنوان  :كيف نفهم الغرب؟ أعلنت هيئة التدريس لتقدمي رؤى جديدة وموضوعية
جامعة القاهرة عن مبادرة جديدة إلتاحة الفرصة عن الغرب وطرق تفكيره ومعرفة أسباب الفجوة
أمام طالب وأساتذة اجلامعة لتقدمي رؤى بيننا وبينهم وكيفية تطوير العالقة مع الغرب
جديدة ،وموضوعية تساعد على تطوير التحاور
من خالل التعرف على الثقافة الغربية
والتواصل املتكافئ مغ الغرب .وقد
باألساليب والكتابة العاملية .
أعلن مركز اللغات األجنبية والترجمة
وأضاف الدكتور محمد عثمان
التخصصية باجلامعة عن مسابقة
اخلشت إن املسابقة تشمل عدة محاور
بحثية بني طالب وأساتذة جامعة
أبرزها فهم التعامل مع الثقافات
القاهرة خالل العام اجلامعى 2010
الغربية ومشاكل اندماج الطالب
 ،2011 /وذلك حتت رعاية الدكتور
حسام كامل رئيس جامعة القاهرة .أ.د .محمد عثمان الخشت الوافدين وآليات مواجهتها وكيفية
وقال الدكتور محمد عثمان اخلشت
إيجاد صور ذهنية جديدة عن اإلسالم
مدير مركز اللغات األجنبية والترجمة
وعن الغرب وأكد أن آخر موعد لتسليم
التخصصية بجامعة القاهرة  :إن املسابقة تقام البحوث من األساتذة والطالب أبريل املقبل وتبلغ
على مستويني األول لطالب اجلامعة من املصريني قيمة اجلائزة األولى ثالثة اآلف جنيه ،والثانية
والوافدين والثانى ألعضاء هيئة التدريس والهيئة
ألفى جنيه ،والثالثة ألف جنيه ،مع إمكانية أن
املعاونة الفتا أن هذه املسابقة تهدف لرفع وعى
الطالب بالغرب وإتاحة الفرصة أمام أعضاء يشترك أكثر من باحث في بحث واحد وبأى لغة
أجنبية مع االلتزام بقواعد الكتابة العلمية .
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قافلة قصر العينى
تجرى  40عملية جراحية
متنوعة باألقصر
قامت قافلة طبية من كلية طب قصر العينى
بإجراء  35عملية جراحية للعيون مبستشفى األقصر
الدولى و 15عملية عظام لتغيير مفاصل الفخذ
والكسور املضاعفة واملتعددة وذلك حتت رعاية
الدكتور سمير فرج محافظ األقصر والدكتور سامح
فريد عميد الكلية .
وأشار احملافظ إلى أنه مت تنفيذ برنامج
تدريبي عملى وإكلينيكى ألطباء املستشفى العام
واملستشفى الدولى باألقصر وأشار إلى مساهمة
نادى إينرويل الزمالك برئاسة ليلى مختار في شراء
املستلزمات الطبية واملفاصل الصناعية التى مت
استخدامها فى العمليات اجلراحية .

أ.د.أحمد سامح فريد

د .سمير فرج

مشاركة فعالة لجامعة القاهرة في األسبوع العالمى لريادة األعمال
في إطار فعاليات األسبوع العالمي الثالث لريادة األعمال نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبحضور
الدكتور/يوسف القريوتي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بشمال أفريقيا بالقاهرة محاضرة حول (ريادة األعمال في التعليم العالي) تتضمن نهج
منظمة العمل الدولية وبرامج تعزيز ريادة األعمال وخلق مشروعات لشباب الخريجين إضافة إلى تعليم ريادة األعمال على نطاق واسع وبرنامج
تنمية ثقافة العمل الحر ،ويأتي ذلك في إطار الخطة اإلستراتيجية المقترحة لتعليم ريادة األعمال في مصر.
وتتواصل فعاليات األسبوع من خالل مشروع (مركز كي) لتنمية المهارات التابعة لجمعية شباب األعمال لتحكيم أعمال  100طالب تم تدريبهم
على كيفية إعداد المشروع الصغير ودراسة الجدوى وتسليم الجوائز للطالب المتميزين الفائزين بمسرح كلية الحقوق.

وكلية االقتصاد والتجارة :

ينظمان ورشة عمل (الطريق إلى ريادة ْ
األعمال) بالتعاون مع الصندوق االجتماعى للتنمية

وفي إطار فعاليات أسبوع ريادة األعمال العاملي وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية التجارة والصندوق وقد أكدت د .عادلة رجب في الكلمة التي ألقتها
نظمت األستاذة الدكتورة /عادلة رجب – وكيل كلية االجتماعي للتنمية واملجلس املصري للتنافسية ،باإلنابة عن األستاذة الدكتورة /عالية املهدى عميدة
االقتصاد والعلوم السياسية لشئون خدمة املجتمع
ورشة عمل بعنوان«:الطريق إلى ريادة الكلية أن ريادة األعمال والتي تعني جناح املشروعات
األعمال :ابتكار -تطبيق  -جناح» حيث القائمة على األفكار اجلديدة واالبتكارات من القضايا
ألقى كل من األستاذ الدكتور /أحمد الهامة التي تتبناها الدول وتسعي لترسيخ مفهومها بني
الصباغ ( وكيل كلية التجارة)  ،واألستاذة أبنائها في إطار توجه القطاع اخلاص نحو املشروعات
الدكتورة /منى البرادعي (املدير التنفيذي الصغيرة والتي تعد بطبيعتها مشروعات تقليدية ال
للمجلس الوطني املصري للتنافسية) ،حتمل أفكارا مختلفة  .وقد اختتمت الندوة بحوار بني
واملهندس /مجدي أمني عن (الصندوق الطلبة واجلهات املشاركة ملناقشة التجارب التي مت
االجتماعي للتنمية) كلمات ترتبط مبفهوم عرضها مع طرح لبعض التساؤالت احلاصة بكيفيــة
الريادة ودور اجلهات املشاركة في رفع تبــني األفكار املبتكرة مما يؤكد على اهتمــام الشــباب
الوعي لهذا املفهوم بني طلبة جامعة القاهرة .فــي هذا املجال.
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حملة للوقاية من االلتهاب الرئوى

تك
لته
ائل
إل
فا مع
وق وإح
أ

اب
ال
ؤى
ر

فى إطار بروتوكول التعاون بني اجلامعة وبرنامج األمم املتحدة
اإلمنائى لأللفية نظم قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة حملة
للوقاية من االلتهاب الرئوى مبناسبة اليوم العاملى لإللتهاب
الرؤى (أوقف االلتهاب الرئوى  ..وإحم عائلتك) يتم خاللها
توزيع مطويات وبوسترات والفتات بكافة كليات ومعاهد اجلامعة
للتعريف بعذا املرض وكيفية الوقاية واحلد من خطورته .
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 300طفل يتيم فى ضيافة كلية العالج الطبيعى
حتت رعاية أ.د .هبة نصارنائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة املجتمــع
وتنمية البيئـة وأ.د .عادل نصير عميد كلية العالج الطبيعي  -جامعة
القاهرة وإشراف وأد .جنيب سالك وكيل كلية العالج الطبيعي لشئون خدمة
املجتمع وتنمية البيئة .
نظمت كلية العالج
الطبيعى جامعة القاهرة
احلفل السنوى اخلامس
لألطفال األيتام واملعاقني
ذوى االحتياجات اخلاصة
حتت شعار يوم احلب
والعطاء وقد شارك في
احلفل  300طفل استمتعوا بالعديد من الفقرات الفنية واالستعراضية في
حضور لفيف من السادة األساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية .

جورج يفتتح مؤتمر (المجتمع وإدارة المخلفات) بهندسة القاهرة
افتتح املهندس ماجد جورج وزير الدولة
لشئون البيئة فعاليات مؤمتر املجتمع
وإدارة املخلفات بكلية الهندسة جامعة
القاهرة بحضور أ.د.وائل الدجوى عميد
الكلية واألساتذة ولفيف من قيادات
وخبراء وزارة البيئة .
تناول املؤمتر تبادل املعرفة حول أنسب
السبل لإلدارة املتكاملة للمخلفات
واجلهود املبذولة في هذا الشأن لتحسني
مستوى النظافة العامة ورفع نسبة
تدوير املخلفات لتحقيق أكبر عائد

اقتصادى يساهم فى حتقيق االستدامة من رئيس الوزراء لتتولى دراسة الوضع احلالى لسبل التعامل مع املخلفات مع
املالية لهذا القطاع بالتعامل مع إعدادمخططات جديدة مطورة لتحقيق اإلدارة املتكاملة .
مشكلة املخلفات باألسلوب العلمي
املخطط واملشاركة اجلادة من اجلميع
مع تدبير املوارد املالية واإلمكانيات
واملقومات الضرورية الالزمة مع إحكام
الرقابة والرصد والتطوير املستمر ألداء
كافة اجلهات العاملة باملنظومة .وأشار
جورج في كلمته إلى تشكيل جلنة من
وزارة البيئة واملالية والتنمية احمللية
ومحافظى إقليم القاهرة الكبرى بقرار

الملتقى الثانى لشباب أعضاء هيئة التدريس بمعهد الدراسات التربوية
ُعقـد امللتقى الثانـي لشباب أعضاء هيئة التدريس مبعهد الدراسات التربوية ،برعاية األستاذة الدكتورة جنوي يوسف جمال الدين وكيل املعهد لشئون
خدمة املجنمع وتنمية البيئة ،وحضور األستاذة الدكتورة سهير حوالة وكيل املعهد للدراسات العليا والبحوث وأعضاء جلنة خدمة املجتمع وتنمية
البيئة ووحدة اجلودة باملعهد ،ومت في أثناء امللتقى تهنئة شباب أعضاء هيئة التدريس من املعيدين واملدرسني املساعدين بالعام اجلامعي اجلديد،
وتهنئة من حصل منهم على درجة املاجستير والدكتوراه ,كما مت خالل امللتقي
استعراض اإلعالنات اخلاصة باملشاركة في املوسم الثقافي باجلامعة وبرامج املشروعات
الصغيرة ،وكذلك التعريف برسالة املعهد والهيكل التنظيمي له ،والتعريف أيض ًا
بالقواعد اجلديدة اخلاصة بإعداد رسائل املاجستير والدكتوراه والنشر العلمي ،كما
مت خالل امللتقى توضيح دور معهد الدراسات التربوية في خدمة املجتمع وتنمية
البيئة من خالل املراكز ذات الطابع اخلاص(مركز اخلدمات التربوية ومركز اإلرشاد
النفسى ومركز تطوير برامج التنمية املهنية للمعلم) ومت عرض إجنازات وأنشطة جلنة
خدمة املجتمع وتنمية البيئة باملعهد عن العام اجلامعي 2010/2009ووضع آليات
للمشاركة في اليوبيل الفضي للمعهد ،وكذلك تشكيل «أسرة أصدقاء البيئة» .

العدد (  - ) 3دي�سمرب 2010

الأخرية

No. ( 3 ) - December 2010

جامعة القاهرة . . .
تطلق مشروع صندوق األمم المتحدة اإلنمائى للمرأة
للقضاء على العنف ضد النساء والبنات فى األماكن العامة

بالتعاون بين جامعة القاهرة وصندوق األمم المتحدة اإلنمائى للمرأة نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة احتفالية إلطالق مشروع القضاء على العنف
ضد النساء والبنات فى األماكن العامة تحت رعاية أ.د .حسام كامل رئيس الجامعة وبحضورالدكتورة مشيرة خطـاب وزيـرة األسـرة والسـكان والدكتـورة
هدى رشاد ممثل المجلس القومى للمرأة والسيد جيمس راولى المدير القطرى لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائى بالقاهرة وإشراف أ.د .هبة نصار نائب رئيس جامعة
القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وباإلضافة إلى العديد من السياسيين والفنانين .

ويهدف املشروع إلى دعم احلكومة املصرية باخلبرات واملعرفة ملجابهة واحلد من العنف ضد املرأة فى األماكن العامة واإلقالل من تفشى ظاهرة
العنف ضد املرأة فى املواقع التى سينفذ فيها البرنامج وجلذب اهتمام اإلعالم نحو القضية وزيادة الوعى العام نحو برنامج املدن اآلمنة على الصعيد
القومى والتركيز على اجلهود املبذولة من قبل األطراف املشاركة
فى البرنامج ملعاجلة قضايا العنف ضد املرأة فى األماكن العامة
ورفع وعى الشباب نحو القضية .
بدأت االحتفالية مبسيرة حاشدة تقدمتها الدكتورة مشيرة خطاب
والدكتورة هبة نصار والسيد جيمس راولى والدكتورة هدى رشاد ممثل
املجلس األعلى للمرأة طالب اجلامعة املتطوعني لهذا املشروع داخل
احلرم اجلامعى أعقبه حفل موسيقى لفرقة أنا املصرى ثم مراسم االفتتاح
بتعريف عن املشروع للدكتورة مايا مرسى أعقبه عرض لفيلم عن
املرأة املصرية إضافة إلي العديد من املسابقات الفنية لعرض الوثائق
التسجيلية والتصوير والرسم والغناء  .واختتمت الفعاليات بحفل
موسيقى لفرقة وسط البلد .

