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تم التصميم واالخراج الفني بمطبعة جامعة القاهرة

مجلس جامعة القاهرة
مشروع جديد للرعاية الصحية ألسر العاملين بجامعة القاهرة

حل مشاكل العمالة المؤقتة ومشروع للنقل الجماعى
للرعاية  صندوق  إنشاء  القاهرة  جامعة  مجلس  قرر 
الصحية ألسر العاملين بالجامعة أسوة بصندوق الرعاية 
الصحية ألسر أعضاء هيئات التدريس، ويتم من خالل 
تقديم الخدمات الطبية والعالجية ألسر العاملين وتشمل 
الزوجة أو الزوج واألبناء . وأكد أ.د.حسام كامل خالل 
لقائه الموسع مع العاملين بالجامعة بحضور األستاذ معتز 
العاملين  مشاكل  حل  على  الجامعة  عام  أمين  شادي  أبو 
موظف  آالف   5 عددهم  والبالغ  بالجامعة  المؤقتيين 
 وعامل إضافة إلى دعم مصيف العاملين وأسرهم بمبلغ 
للعاملين  200 ألف جنيه واإلعداد لمشروع نقل جماعي 
بالجامعة للحد من تكدس السيارات داخل الحرم الجامعي. 

استمرارا لدور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى خدمة المجتمع .. تنطلق 
 قوافل التنمية الشاملة تحت رعاية أ.د. حسام كامل رئيس جامعة القاهرة، وإشراف 
البيئة  وتنمية  المجتمع  خدمة  لشئون  الجامعة  رئيس  نائب  نصار  هبة  أ.د. 
وبالتعاون مع  أمناء مدينة الشيخ زايد والمجلس القومى للشباب ومحافظة 

جنوب سيناء .

يعد مركز البحوث والدراسات البيئية بالجامعة من الجهات المعتمدة لدى جهاز شئون البيئية لتقييم 
للعديد  البيئي واالجتماعي  األثر  بتقييم  المركز مؤخًرا  للمنشآت. وقد قام  البيئي واالجتماعي  األثر 
من المنشآت ذات الطابع القومي منها:  وتقييم األثر البيئي لمدينة الحرفيين بمحافظة الجيزة )لنقل 
األثر  تقييم  وكذلك  الخنازير(.  مزارع  )ونقل  القاهرة  بمحافظة  الحرفيين  مدينة  وكذلك  المسابك( 
البيئي للمدافن الصحية بوادي الريحيات بالعين السخنة محافظة البحر األحمر.. والكريمات بطريق مصر 
الفيوم وكذلك طريق الصعيد. كما قام المركز بتقييم األثر االجتماعي لمستودعات بترول شركة فيتول 
العالمية المصرية بطريق السويس. وقد تمت الموافقة على تقييم األثر البيئي من جهاز شئون البيئة 
على ما قام به المركز بالمنطقة الصناعية بمدينة 6أكتوبر ومصنع الخميرة ببنى سويف. صرحت بذلك 

أ.د.هانم سباق مدير مركز البحوث والدراسات البيئية بجامعة القاهرة. 

وصرحت الدكتورة هبة نصار بأن قوافل هذا العام تمتد إلى محافظة الجيزة 
ومحافظة 6 أكتوبر وجنوب سيناء لخدمة أهالى تلك المحافظات بعدد إجمالى 
9 قوافل . بالتعاون مع محافظة 6 أكتوبر تنطلق قافلة التوعية الشاملة إلى 
مدينة الشيخ زايد، وهى قافلة طبية بشرية تشمل كافة التخصصات ) رمد – 
عظام – جراحة – أمراض نساء – أسنان – تجميل(، وكذلك قافلة طبية بيطرية 
إضافة إلى قوافل التوعية بالصناعات الصغيرة وزيادة الوعى الثقافى ومحو 
األمية والتدريب على الحاسب اآللى، وتستمر هذه القوافل فى الفترة من أول 
يونيو وحتى نهاية شهر أغسطس 2010 . وبالتعاون مع المجلس القومى للشباب .. 
تنطلق القوافل الطبية ) بشرية – بيطرية( إلى القرى األكثر احتياجا بمدينة 
العياط  وتشمل ) كفر حميد، البليدة، منشأة فاضل، منشأة أبوالعباس ( وكذلك 
مركز أوسيم )قرية الكوم األحمر( خالل شهر يوليو وأغسطس 2010. وبالتعاون 
مع محافظة جنوب سيناء تنطلق القوافل الشاملة لمحافظة جنوب سيناء )مدينة 

رأس سدر( خالل شهر يوليو 2010.

بـدء إنطالق القوافل الشاملة لخدمة المجتمع إلى محافظات الجـيزة و 6 أكتوبر وجنوب سيناء

مركز البحوث والدراسات البيئية  وتقييم األثر البيئي واالجتماعي للمنشآت ذات الطابع القومي 

احـــــدى
القــوافل
 البيطرية

أحد المواقع التي تم تقييم اآلثر البيئى له ) مصنع سفنكس (



البيئة  وتنمية  المجتمع  إن قطاع خدمة 
وهو يصدر العـدد األول من نشرته الدورية 
الشهرية يسعي دائما إلى التطوير والتحديث 
سبيل  وعلي  بها  القائم  العمل  منظـومة  في 
المثال تم تطوير أداء الوحــدات والمراكز 
 ذات الطابع الخاص بإنشاء مركز أعلى للمراكز

المراكز  وتسويق  خدمات  دعم  مجلس 
في  يعمل  والذى   - القاهرة  بجامعة  الخاص  الطابع  ذات  والوحدات 
تقوية دور المراكز والوحدات نحو جامعة تقوم بدور أفضل في خدمة 
والوحدات وخدماتها  المراكز  دعم  إلى  ويهدف  ودوليًا  محليًا  مجتمعها 
المختلفة والمساهمة في توفير احتياجاتها الفنية والمالية والبشرية 
محليًا  وأعمالها  وأنشطتها  والوحدات  المراكز  تسويق  في  والمشاركة 
ودوليًا.  وال ننسي دور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في مجال 
المستشار  وقف  مسابقة  على  اإلشراف  وله  والنظرية  العلمية  البحوث 
بأفضل  الخـــاصة  الوقفية  وهي  الفنجرى  شوقي  محمد  الدكتور 
وكذلك   . مصر  لخدمة  للتطبيق  القابلة  النظرية  والبحوث  الدراسات 
العمل  لسوق  وإعدادهم  الطالب  مهارات  تنمية  بمركز  العمل  تفعيل  تم 
والذي يهدف إلى تأهيل الطالب لمواجهة متطلبات سوق العمل الجديدة 
وتمكينهم من الحصول على فرص عمل جيدة بتزويدهم بمهارات الحاسب 
العرض والتفاوض واالتصال من خالل برنامج  اآللى واللغات ومهارات 
بالتعاون بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني والشركات والمؤسسات 
الخاصة والدولية والصندوق اإلجتماعى للتنمية . كما يعمل القطاع على 
إثراء الفكر الطالبى من خالل الموسم الثقافي الفني ومنتدى أحمد لطفي 
السيد ومهرجان سور األزبكية بالتعاون مع الهيئات الثقافية المختلفة 
داخل مصر وخارجها الستضافة الفرق الموسيقية والمسرحية المختارة 
الثقافات  على  وإطالعهم  الجامعة  لطالب  الثقافية  الحياة  لتنشيط 
المختلفة داخليًا وخارجيًا . وحتى يكتمل دور القطاع في خدمة المجتمع 
فقد انطلقت قوافله الشاملة في قرى ومدن مصر لتقديم الخدمات الطبية 
والبيئية والتوعية من خالل أساتذة الجامعة وطالبها وكذلك من خالل 

أسابيع التوعية البيئية السنوية .
كما يواصل القطاع حملته لتصبح جامعة القاهرة بال أمية والعمل علي 
محو أمية كافة العاملين بالجامعة خالل العام الحالى . وفى النهاية يسعى 
 - والطالب  )التعليم  الجامعة  بين قطاعات  الوصل  حلقة  ليكون  القطاع 
لتحقيق  البيئة(  وتنمية  المجتمع  خدمة   - والبحوث  العليا  الدراسات 
التكامل المنشود داخل الجامعة لتطوير التعليم والبحث العلمى وخدمة 
مراكز  عمل  في  واالعتماد  الجودة  ضمان  متطلبات  إدخال  مع  المجتمع 

القطاع وتعظيم االستفادة من مخرجات قطاعات الجامعة .
الجامعة  لصالح  والرقى  التقدم  من  مزيد  في  األمل  يحدونا  وكلنا 
التى نشرف باالنتماء إليها ونحيا فيها وتعيش فينا ، وستظل دائما من 

.. وإلى المجتمع .

في خدمة المجتمع

والدراسات  البحوث  برامج  يضم  األول: 
المسوح  عمل  ألجل   : والتقييم  والرصد 
الطبيعة،  صون  اقتصاديات  وبحث  البيئية، 
وإنشاء  المرجعية،  المجموعات  واستكمال 
التقليدية  المعارف  وتقصى  الرصد،  محطات 
برامج  يشمل  والثاني:  المحلية.   للمجتمعات 
في  بما  وإداراتها  التطبيقية  المشروعات 
والمتحف  الطبيعية  المحميات  شبكة  ذلك 
الموارد  وبنوك  الطبيعي،  للتاريخ  المصري 
الحياة  وإكثار  تربية  ومحطات  الوراثية، 
تكنولوجيا  ونظام  المهددة،  البرية 
برامج  على  يحتوى  والثالث:  المعلومات. 
التثقيف  والرصد،  لإلدارة  البشرية  التنمية 
ورفع  المؤسسات  دعم  والتوعية،  والتعليم 
التشريعات  واستكمال  تحديث  كفاءتها، 
الوطنية، شراكة المنظمات األهلية والمجتمع 
المالية  الموارد  حشد  والمحلي،  المدني 
وتشارك  البيولوجي.  التنوع  لصون  والفنية 
بيوم  االحتفال  المختلفة  العالم  دول  مصر 
البيئة العالمي 5 يونيو 2010 ويأتي احتفال 
هذا العام برعاية سيدة مصر األولي السيدة 
قوية  استجابة  مبارك  سوزان  الفاضلة 
على  للحفاظ  الدولي  المجتمع  لمتطلبات 
كثيرة  )أنواع  شعار  تحت  البيولوجي  التنوع 
هذا  وموضوع  واحد(  مستقبل  واحد..  ..كوكب 
العام التنوع البيولوجي، حيث أعلنت الجمعية 
العامة لألمم المتحدة عام 2010 السنة الدولية 

للتنوع البيولوجي )IYB( بهدف رفع الوعي 
أنحاء  جميع  في  البيولوجي  التنوع  بأهمية 
العالم. وصرح المهندس ماجد جورج وزير 
بيوم  االحتفال  بأن  البيئة  لشئون  الدولة 
البيئة العالمي هذا العام يعد مناسبة طيبة 
للتأكيد على اهتمام مصر بمشاركة المجتمع 
الدولي جهوده للحد من استنزاف وانقراض 
التنوع البيوولجي من خالل إجراءات فاعلة 
لتحقيق هذا الهدف والتوعية بأهمية التنوع 
تزايد  وأسباب  حياتنا  في  البيولوجي 
تهديدا  تشكل  قد  بصورة  األنواع  انقراض 
لحياتنا األمر الذي يستلزم بذل المزيد من 
وأهمية  بقيمة  المواطنين  لتوعية  الجهود 
يقدمه  وما  حياتنا  في  البيولوجي  التنوع 

للبشرية من خدمات عظيمة. 

 جامعة القاهرة وبرنامج التواصل مع المجتمع من
 خالل موقع رابطة خريجي الجامعة

أطلقت جامعة القاهرة موقع رابطة خريجي الجامعة علي الشبكة الدولية 
 )http://alummnicommunity.cu.edu.eg( للمعلومات

من  بشؤنها  والمهتمين  وخريجيها  الجامعة  بين  التواصل  اجل  من  وذلك 
كافة طبقات المجتمع وبهدف تدعيم أوجه العالقة والتواصل بين الجامعة 
والمجتمع وتبادل الرأى والنقاش حول اوجه االنشطة الخاصة بتطويرها 

وكذلك يتضمن الموقع عرض ألهم إنجازات الجامعة  

تحت رعاية السيدة الفاضلة سوزان مبارك
مصر تشارك في االحتفال باليوم العالمي للبيئة 

بسياسة جادة لحماية التنوع البيولوجي

المجلس األعلي للجامعات :
إنشاء فروع للجامعات المصرية بدول حوض النيل 

هالل  أ.د.هاني  برئاسة  للجامعات  األعلى  المجلس  وافق 
وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي على تشكيل 
إلقليم  تقديمها  يمكن  التي  المساعدات  لبحث  لجنة 

دارفور بالسودان وكذلك مختلف الدول األفريقية. 
وصرحت دكتورة سلوى الغريب أمين عام المجلس إنه تم 
استعراض المساعدات التي تقدمها وزارة التعليم العالي 
والجامعات لدول حوض النيل في إطار دعم العالقات بين 
الجامعات  إنشاء فروع لبعض  مصر وهذه الدول وتشمل 
بين  مشتركة  دراسات  وإجراء  النيل.  حوض  دول  في 
الجامعات المصرية وجامعات هذه الدول وتبادل أعضاء 

هيئة التدريس، وتدريب األطباء من دول حوض النيل على إدارة المستشفيات، وكذلك 
التعاون في مجال تشخيص األمراض المعدية في أفريقيا وتقديم منح من وزارة التعليم 

العالي لعدد من الطالب من مختلف دول حوض النيل. 

بدء فعاليات الدورة الرياضية العربية للجامعات أكتوبر المقبل
ينظم االتحاد الرياضى المصرى للجامعات تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك 
العربية  الرياضية  الدورة  العلمى  للبحث  والدولة  العالى  التعليم  وزير  هالل  هانى  الدكتور  وبرئاسة 

الثانية للجامعات »مصر جامعات - 2010« بالقاهرة خالل الفترة من 17 - 23 أكتوبر المقبل

تعتبر مصر من الدول الرائدة في العناية بصون التنوع البيولوجي 
رأسها  التوجه وعلى  هذا  تعزز  التي  الدولية  االتفاقيات  إلى  وانضمامها 
الدول  أوائل  من  مصر  1992، وكانت  عام  في  البيولوجي  التنوع  اتفاقية 
التي أعدت ونفذت إستراتيجية وطنية وخطة عمل قومية في مجال التنوع 
البيولوجي على مدى عشرين عاًما )1997 – 2017( بمشاركة حكومية وأهلية 

وشعبية والتي ارتكزت على ثالثة اتجاهات أساسية متداخلة ومتفاعلة:



مسابقة الوقف الخيري

للمستشار الدكتور

محمد شوقى الفنجرى

البيئة  وتنمية  المجتمع  خدمة  قطاع  يسعد 
المسابقة  موضوع  عن  باإلعالن  بالجامعة 
الدكتور  للمستشار  الخيرى  للوقف  الجديدة 

محمد شوقي الفنجرى وعنوانها :

) التنمية الزراعية في مصر .. المشكلة والحل(
بجلستها  الوقف  لشئون  العليا  اللجنة  أقرته  والذى 
بتاريخ 11 / 5 / 2010 م برئاسة األستاذ الدكتور حسام 
واالستاذة  الوقف  وناظر  الجامعة  رئيس  كامل  محمد 
الدكتورة هبة نصار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة 
الوقف  شئون  على  والمشرف  البيئة  وتنمية  المجتمع 

ويشترط في التقدم لهذه المسابقة التالى :

إضافات  ويتضمن  ومتميزًا  وافيا  البحث  يكون  أن   -  1
علمية  وحلول  محددة  توصيات  إلى  وينتهي   ، جديدة 
يمكن األخذ بها وتنفيذها من أجل النهوض بمصر ومعالجة 
 100 عن  البحث  صفحات  عدد  يقل  أال  ويجيب   ، مشكالتها 
صفحة وال يزيد عن 200 صفحة وأن يكتب باللغة العربية .

2 - يقدم البحث إلى مكتب األستاذ الدكتور نائب رئيس 
وذلك   ، البيئة  وتنمية  المجتمع  خدمة  لشئون  الجامعة 
من )3( ثالث نسخ ، مصحوبًا بملخص من )3( ثالث نسخ ، 
تيسيرًا لفحص البحوث ونشر ملخصاتها في حالة فوزها، 
ويكون ذلك في ميعاد ال يتجاوز نهاية شهر مايو 2011 .

معدًا خصيصًا لالشتراك  أن يكون  البحث  3- يشترط في 
لجهات  تقديمه  أو  نشره  يسبق  ولم   ، المسابقة  في 
للفائزين قيمتها خمسة  الوقفية جوائز  . وتمنح  أخرى 
 : األولى  الجائزة   : كاآلتى  توزع  جنيه  ألف  وأربعون 
 : الثالثة  الجائزة  جنيه   10000 الثانية  الجائزة   .  15000
5000  جنيه . الفائزين الخمسة عشر التاليين يتم منحهم 
جائزة مقدارها 1000 جنيه لكل فائز . كما يشترط فيمن 
جوائز  إحدي  على  حصل  قد  يكون  أال  للمسابقة  يتقدم 

الوقف خالل السنوات الثالثة السابقة .

اخــبار الجـــامعـة

الحادية  الساعة  تمام  في  وذلك 
عشرة من صباح الثالثاء 15 يونيو 2010 
المركزية  للمكتبة  الرئيسية  بالقاعة 
الدكتورة  األستاذ  وصرحت  الجديدة. 
الجامعة لشئون  نائب رئيس  هبة نصار 
أن  البيئة  وتنمية  المجتمع  خدمة 

لدراسة  أيًضا  تأتي  بولدن  زيارة 
الوكالة وجامعة  بين  التعاون  سبل 
القاهرة التي تضم من بين مراكزها 
ذات الطابع الخاص مركًزا لدراسات 

واستشارات علوم الفضاء. 

أربع قواعد للرأفة في امتحانات جامعة القاهرة والنتائج قبل 15 يوليو
وأوضح د. عادل زايد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب أن قواعد 
الدراسيين  الفصلين  نتيجة  العام على  الدرجات والرأفة سوف تطبق هذا  رفع 
معا، لتغيير نتيجة الطالب وفقا ألربعة محددات، حيث تطبق في حالة الطالب 
التقدير  لرفع  أو  النجاح  إلى  أو  بمقررين  أو  بمقرر  النقل  إلى  الرسوب  من 
العام للطالب في الفرق الدراسية أو لرفع التقدير للمجموع التراكمي للتخرج، 
وذلك فى حدود النسبة المقررة وقواعد الكليات في هذا الشأن، تحقيقا لمبدأ 

تكافؤ الفرص.

تكريم أصحاب البحوث المتميزة بجامعة القاهرة 
المساعدين  والمدرسين  المعيدين  من  لتكريم عدد  احتفالية  القاهرة  أقامت جامعة 
وطالب الدراسات العليا بمختلف كليات ومعاهد الجامعة أصحاب أفضل الرسائل العلمية 

في الماجستير والدكتوراة والمشرفين عليهم . بلغت مكافأتهم 307 االف جنيه .

قال د . حسين خالد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أنه تم استحداث 
جائزة أفضل رسالة علمية بكل كلية منذ 3 سنوات في إطار سياسة الجامعة لالرتقاء 
المعيدون  بها  يقوم  التي  العلمية  الرسائل  خالل  من  التطبيقي  العلمي  بالبحث 
والمدرسون المساعدون ويتم اختيار افضلها وفقا لمعايير تقييم أهمها النشر العلمي 

في مجاالت دولية مرموقةوالبعد التطبيقي للرسالة والحداثة واالبتكار .

ســــــرور وشـــهاب في عيـــد الخريجــــين بحقـــــوق القـــــــــــاهرة 
احتفاليتها  القاهرة  جامعة  الحقوق  كلية  أقامت 
فتحي  أحمد  د.  بحضور   ، الخريجين  بعيد  السنوية 
وزير  شهاب  مفيد  ود  الشعب  مجلس  رئيس  سرور 

الدولة للشئون القانونية .

إنه تم تكريم  الكلية  د. أحمد عوض بالل عميد  قال 
الدكتوراه  درجة  علي  والحاصلين   2009 دفعة  أوائل 
توزيع  بجانب  والدبلومات  القانون  في  والماجستير 
الجوائز المختلفة التي تمنحها الكلية ألوائل الخريجين 

التمويل غــــــير المصرفي باقتصـــــاد القـــــاهرة 
نظمت كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ثالث حلقات المنتدي االقتصادي بعنوان )دور الهيئة العامة 

للرقابة المالية علي األسواق للتمويل غير المصرفي وتطوره (. حضر المنتدي د . زياد بهاء الدين رئيس مجلس ادارة 

الهيئة العامة للرقابة المالية ود . منال متولي مدير مركز الدراسات االقتصادية والمالية ود . ليلي الخـواجة 

أستاذ االقتصاد وعضـو مجلس الشورى و د. أنور النقيب أستاذ االقتصاد بأكاديمية السادات. وقد تحــدث د . زياد 

بهاء الدين عن مناقشة الدور الذي تقوم به الهيئة وأهم أهدافها فى تحقيق سالمة واستقرار األسواق المالية غير 

المصرفية وتعظيم قدرتها التنافسية مع تحقيق توازن حقوق المتعاملين .

مشروع تشغيل الطـالب 
للعام الجامعي 2010

  للحصول علي االستمارات الخاصة بالتشغيل أثناء 

العطلة الصيفية التوجه إلى مبني الملحق اإلداري 

 . الخامس  الدور  التطبيقية  الفنون  كلية  بجوار 

قطاع خدمة المجتمع - إدارة المشروعات البيئة 

ت :35676214

مدير وكالة ناســا للفضاء ولقاء مع اساتذة الجامعة 
يستضيف قطــــاع خــــدمة المجتمع وتنمية البيئة بجـــامعة القـــاهرة مدير 
حول:  الجــــامعة  وأساتذة  لقاء  في  بولدن  تشارلز  للفضاء  األمريكية  ناسا  وكالة 
)الوضــع الحـــالي لنــاسا ومستقبلها على المستوي العالمي ومنطقة الشرق األوسط(



اطالق مبادرة التوعية باالهداف 
 اإلنمائية لأللفية الثالثة
من جامعة القاهرة 

إطالق مبادرة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
الشباب  وعي  رفع  أجل  من  القاهرة  جامعة  من 
المصري باألهداف اإلنمائية لأللفية وخاصة شباب 

الجامعة. 
 20 الثالثاء  تفاهم  مذكرة  توقيع  سبق  حيث 
األمم  وبرنامج  القاهرة  جامعة  بين   2009 يناير 
بين  مشتركة  مبادرة  إطار  في  اإلنمائي  المتحدة 
األهداف  حول  الوعي  مستوى  لرفع  الجانبين 
اإلنمائية لأللفية والذي يعد أول تعاون من نوعه 
يجمع بين جامعة مصرية وصندوق األمم المتحدة 

 .)UNDP( اإلنمائي
ويقــوم قطــاع خــــدمة المجتمع باشراف 
خدمة  لشئون  الجامعة  رئيس  نائب  نصار  أ.د.هبة 
المجتمع وتنمية البيئة بتنفيذ المبادرة لالستفادة 
المجتمع  خدمة  مجال  في  القطاع  خبرات  من 
المجال  هذا  في  الجامعة  مشاركة طالب  ولتسهيل 
عامين  خالل  البرنامج  أنشطة  تمويل  خالل  من 

دراسيين بدءا من العام الدراسي 2010/2009. 
انطالًقا  القاهرة  جامعة  اختيار  تم  وقد 
تتضمن  حيث  الجامعات  بين  المميزة  مكانتها  من 
البحثية والتعليمية  العديد من األنشطة  المبادرة 
بجانب العديد من األنشطة المختلفة التي تستهدف 
توعية شباب الجامعة باألهداف اإلنمائية لأللفية 
التوظف، مسابقات علمية، وفنية،  ملتقى  ومنها: 
ومعارض – إضافة إلى استطالعات للرأي والمسوح 
المواد  ونشر  وتوزيع  التدريبية  والدورات 
بين  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  حول  المختلفة 

شباب الجامعة. 
باألهداف  التوعية  إلى  المبادرة  وتهدف 
الفقر  على  )القضاء  في  تتمثل  والتي  اإلنمائية 
االبتدائي-  التعليم  تعميم  تحقيق  والجوع-  المدقع 
المرأة-  وتمكين  الجنسين  بين  المساواة  تعزيز 
تخفيض معدل وفيات األطفال- تحسين صحة األم- 
كفالة   – البشرية  المناعة  نقص  فيروس  مكافحة 
أجل  من  عالمية  شراكة  إقامة  البيئية-  االستدامة 
المجتمع  قطاعات  جميع  في  والمتمثلة  التنمية(، 
عمليات  في  ومشاركتهم  الجامعات  شباب  وخاصة 
ودورهم  قدراتهم  لزيادة  الوعى  ورفع  التنمية 
الصلة  ذات  األنشطة  خالل  من  المجتمع  خدمة  في 
العلمية-  الفنية-  )األدبية-  ومنها:  باألهداف 
الحلقات  المحاضرات-  المعارض-  المسابقات- 
للبحوث  منح  توفير  خالل  من  وأيضا  النقاشية( 
التطبيقية التي تهدف إلى تنمية المجتمع من خالل 

مشاركة الطالب والهيئة المعاونة .
أن  يجب  للبرنامج  الثمانية  األهداف  وهذه 
تتحقق بحلول عام 2015 لمواكبة تحديات التنمية 
المتحدة  األمم  منظمة  مع  بالتعاون  العالم  في 
والقطاع  الحكومية  وغير  الحكومية  والمنظمات 
الخاص والجمعيات األهلية من خالل آلية مراقبة 
األهداف  تحقيق  في  التقدم  مدى  لقياس  داخلية 
بالتعاون  اإلنمائي  البرنامج  من  الموضوعة 
للتنمية  الدولة  ووزارة  القطري  المكتب  بين 
االقتصادية حيث وضعت مصر خطة خمسية لاللتزام 
نتائج  أظهرت  والتي  البرنامج  أهداف  بتحقيق 
جاوزت  والتي  مصر  صعيد  في  وخاصة  إيجابية 

طموحات أهداف البرنامج في بعض المجاالت.  

برامــــج تدريبيــــة بالتعــــاون مع مؤسســــة فـــــورد 
في ضوء اهتمام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة بتنمية مهارات الطالب وموائمتهم 
مع احتياجات سوق العمل مع التطورات المتالحقة واإلحتياجات المختلفة ، يقوم القطاع بعمل برنامج : 
)مشروع التدريب المهني لتنمية مهارات الطالب ( ، بالتعاون مع مؤسسة فورد للعام الجامعي 2010-2009، 
البرنامج  ويحتوى   ، العمل  بسوق  لاللتحاق  لتأهيلهم  الطالب  مهارات  تنمية  إلى  البرنامج  هذا  ويهدف 

التدريبي علي :

* مهارات اللغة اإلنجليزية . * مهارات الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات . * تدريب متخصص .. حيث 
يتم االختيار ) وفق ميول الطالب( بين ثالث مجموعات :

1- القطاع الخاص والشركات . 2 - المجال األكاديمي ) البحث والتدريس( . 3 - المنظمات األهلية . 

وقد تم بالفعل تدريب 180 طالب وطالبة علي دورات اللغة االنجليزية لكليات )التخطيط العمرانى 
- اإلعالم - التجارة - الحقوق - اآلداب - االقتصاد والعلوم السياسية - دار العلوم ( خالل فتره من فبراير 
وحتي نهاية مارس 2010. وسوف يبدأ التدريب لتنمية المهارات عقب اإلنتهاء من اإلمتحانات نهاية العام 

الدراسي .

وفى إطار البرتوكول الموقع بين جامعة القاهرة والصندوق اإلجتماعى للتنمية
في إطار البرتوكول الموقع بين جامعة القاهرة والصندوق اإلجتماعى للتنمية لتدريب عدد 220 
طالب وطالبة من طالب الجامعة )نظرى وعملى ( على كيفية اعداد مشروع صغير في عدد من المجاالت 
 ) اإلنسجة  زراعة   - المناحل  إنشاء   - الغراب  )زراعة عيش  الزراعي  المجال  من  بكل  سنستهلها  والتي 
ومجال التربية النوعية ) اكتساب مهارات حرفية ( ، وحيث تبلغ تكلفة التدريب 750 جنية لكل طالب 
وطالبة يتحمل الصندوق اإلجتماعي للتنمية 90٪ من قيمة التدريب ويتحمل الطالب 10٪ فقط )75 جنيه( 

ويتم ترشيخ عدد ) 30 طالب وطالبة ( من طلبة السنوات النهائية للكلية .

تنمية مهارات طــالب التعليم المفتـــوح بجـــامعة القاهرة
للتنمية واالرتقاء بالمهارات اللغوية لدي الدارسين ببرامج التعليم المفتوح لمواكبة متطلبات العمل 
والفرص الوظيفية الجديدة ، وقع مركز التعليم المفتوح واللغات األحنبية والترجمة التخصصية بجامعة 
القاهرة بروتوكول التعاون المشترك للنهوض بمستوي اللغات األجنبية لدي طالب التعليم المفتوح من 
اللغات  في  للطالب  بالجامعة  والترجمة  األجنبية  اللغات  مركز  يتيحها  التي  التدريبية  الدورات  خالل 
االنجليزية  والفرنسية واألســبانية واأللمانية بمقــر المركز بالحـــرم الجــامعي وقــع االتفـاقية 

أ.د. عوض عباس عن مركز التعليم المفتوح و أ.د. محمد الخشت مدير مركز اللغات والترجمة . 

للتواصل زورو موقعنا :

دواء جديد يطيل عمر اإلنسان ألكثر من مائة عام
نير  البروفيسور  برئاسة  العلماء  من  فريق  إكتشف 
بارزيالى المختص فى علم الشيخوخة ودراسة الخاليا 
نيويورك  فى  للطب  آينشتاين  ألبرت  بكلية  البشرية 
دواء جديدًا يساعد اإلنسان العادى على العيش ألكثر من 
100 عام وينتظر طرحه فى األسواق فى غضون عامين. 
وقال أن التجارب األولية  أثبتت أن هناك بعض الخاليا 
فى جسم االنسان يمكن تجنيبها اإلصابة بأمراض مثل: 
أخرى  خطيرة  وأمراض  والسكر  والزهايمر  السرطان 

األمر الذى يسهم مباشرة فى تمديد فترة الحياة.

بيان بان كي مون
في اليوم العالمي للبيئة :

التلوث .. يهدد التنوع البيولوجي 

في االحتفال باليوم العالمي للبيئة وجه األمين 
لمختلف  رساله  مون  كي  بان  المتحدة  لألمم  العام 
عدم  من  فيها  يحذر  وشعوب  حكومات  العالم  دول 
االهتمام بالحفاظ علي التنوع البيولوجي والذي بدأ 
يؤدى إلى انقراض العديد من األجناس كالحيوانات 

والشعاب المرجانية والنباتات وغيرها .

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك والمساعدة 
في الحد من األنشطة البشرية التي تهدد التنوع 
البيولوجى وهي األنشطة الملوثة للبيئة من مياه 
وهواء وأرض .  مؤكدا أن هذا التنوع يتوقف عليه 

استقرار مستقبل كوكب األرض الذى نعيش فوقه .

اخبار عالمية

http://alummnicommunity.cu.edu.eg

وللإت�صال : 35683111

داخلى : 33066


