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مت الت�صميم واالخراج الفني مبطبعة جامعة القاهرة

أ.د. حسام كامل : يعلن تبنى جامعة القاهرة 
للمبادئ العشر لالتفاق العالمي

ملقابلة  العايل  التعليم  خدمات  تقدمي  يف  التميز  اإىل  دائما  ت�سعى  التي  القاهرة  جامعة  اإن 

وللمبادئ  الإ�سرتاتيجية..  خلطتها  ووفًقا  والدويل..  والإقليمي  املحلي  املجتمع  احتياجات 

الإن�سان  حقوق  حماية  دعم   (1) بالآتي:  التزامها  تعلن  املتحدة  للأمم  العاملي  للتفاق  الع�رش 

حقوق  انتهاكات  يف  �سالعة  لي�ست  اجلامعة  اأن  على  واحرتامها.  (2)والتاأكيد  دولًيا  املعلنة 

الإن�سان. (3) احـرتام حرية تكون اجلمعيات والعـرتاف الفعلي باحلق يف امل�سـاواة اجلمـاعية. 

 (4)الق�ســاء على جميع اأ�سكال العمل اجلربي وغري اللئق.  (5)الإلغاء الفعلي لعمل الأطفال.  

جمال  يف  التميز  على  (6)الق�ساء 

الت�سجيع   (7) واملهن.  التوظيف 

اإزاء جميع  اإتباع نهج احرتازي  على 

التحديات البيئية.  (8)تو�سيع نطاق 

(9) تطوير   . البيئة   عن  امل�سئولية 

بالبيئة  ال�سارة  غري  التكنولوجيا 

بكل  الف�ساد  ون�رشها. (10)مكافحة 

اأ�سكاله – مبا فيها البتزاز والر�سوة. 

افتتحت  واآثارها،  من�ساآتها  وحتديث  تطوير  على  اجلامعة  من  حر�سا 

وتنمية  املجتمع  خدمة  ل�سئون  اجلامعة  رئي�س  نائب  ن�سار  هبة  الدكتورة 

البيئة الن�سب التذكاري ل�سهداء طلب جامعة القاهرة بعد جتديده وترميمه، 

ا�رشاف  حتت  باجلامعة  النوعية  الرتبية  كلية  من  عمل  فريق  به  قام  والذي 

الدكتور عادل بدر ا�ستاذ النحت امل�ساعد بالكلية ، والن�سب ت�سميم وتنفيذ 

من  اجلامعة  �سهداء  ن�سال  لذكرى  تخليدا   1955 عام  حممود  فتحي  املثال 

(احلقوق  ال�سهداء وهى  اإىل �سعارات كليات  التمثال  الطلب حيث ت�سري قاعدة 

يف  ا�ست�سهدوا  الذين  والتجارة)  والعلوم  والآداب  والطب  والزراعة  والهند�سة 

من  الأبعاد  ثلثي  العمل  التمثال  وميثل   1935 عام  الد�ستور  تعديل  مظاهرات 

ميثلن  جداريتني  جانبيه  وعلى  لمراأة  والتمثال  والربونز  الأحمر  اجلرانيت 

اأحداث املظاهرة.

جـائزة األمـيرة فاطمــة 
برئا�سة  القــاهرة  جــامعة  جمل�س  وافق 

على  اجلامعة  رئي�س  كامل  ح�سام  اأ.د. 

خدمة  لقطاع  جوائز  ثلث  ان�ساء 

وهي  باجلامعة  البيئة  وتنمية  املجتمع 

وخـدمة  ا�سماعيل  فاطمة  جوائزالمرية 

اجلامعة وخدمة املجتمع . . جائزة المرية 

مايل  اأو  مادي  عطاء  لكرب  متنح  فاطمة 

من  كلية  اأو  اجلامعة  م�ستوي  علي  يقدم 

�سخ�سية  من  �سابق  عام  خلل  كليات 

داخل م�رش اأوخارجها ، اما جائزة خدمة 

هيئة  اع�ساء  علي  مق�سورة   فهي  اجلامعة 

التدري�س دون القيادات اجلامعية القائمة بالعمل ، ويتقدم للجائزة كل من قام 

بتطوير يف املجال الكادميي . اما جائزة خدمة املجتمع فتمنح لع�سو من هيئة 

التدري�س ويكون له ا�سهامات يف تطوير املجتمع . . �رشحت بذلك د. هبة ن�سار 

ان  املعروف  من   .  . البيئة  وتنمية  املجتمع  خدمة  ل�سئون  اجلامعة  رئي�س  نائب 

المرية فاطمة هي ابنة اخلديو ا�سماعيل التي قدمت معظم ثروتها لن�ساء اجلامعة 

الهلية التي بداأت عام 1908والتي حتولت عام 1925 ايل اجلامعة امل�رشية ثم 

�سميت بعد ذلك جامعة فوؤاد الول ، جامعة القاهرة الن.

افتتاح النصب التذكاري لشهداء طالب
جامعة القاهرة بعد ترميمه وتجديده



القمر الصناعي اإلسالمي
البحثي  الفريق  ورئي�س  مدير  عـــو�س  مريفت  الدكتورة  ك�سفت 

مل�رشوع القمر ال�سناعي الإ�سلمي عن النتهاء من اإعداد الدرا�سات العلمية 

وال�رشعية اخلا�سة بالقمر وحتديد موا�سفاته وا�ستخداماته وعمل ت�سميم 

ر�سد  يف  �سي�ستخدم  القمرالإ�سلمي  اأن  اإيل  ي�سار   .  . له)   ماكيت   ) كامل 

الأماكن  يف  القبلة  اثجاهات  وحتديد  العربية  ال�سهور  بدء  وتوحيد  الأهلة 

املختلفة من العامل .

بعد توقف سبع سنوات صيدلية القاهرة تستعين بالتكنولوجيا الحيوية

هندسة القاهرة تفـــــوز بجائزة رواد األعمال لعام 2010
وقعت  التي  التعـاون  اتفاقية  اإطار  يف 

البيئة  وتنمية  املجتمـع  خدمة  قطـاع  بني 

رعاية  وحتت  املحرو�سة  نه�سة  وجمعية 

جامعة  رئي�س  كامل  ح�سام  الدكتور 

ن�سار  هبة  الدكتورة  واإ�رشاف  القاهرة 

نائب رئي�س اجلامعة ل�سئون خدمة املجتمع 

كلية  طلب  من  فريق  فاز  البيئة،  وتنمية 

�سباب  بجائزة  القاهرة  جامعة  الهند�سة 

و�رشحت   .2010 لعام  الأعمال  رواد 

ي�سم  الفريق  باأن  ن�سار  هبة  الدكتورة 

 (CEDO الأعمال  وريادة  املهارات  تنمية  مكتب  عليه  ي�رشف  والذي   ، العرب  (اإجناز  بربنامج  �ساركوا  وطالبة  طالًبا   20

التابع جلمعية نه�سة املحرو�سة.  حيث قام الفريق بتاأ�سي�س �رشكة وت�سميم منتج من �ساأنه اأن يدعم حلول عملية لبع�س 

امل�سكلت اليومية ويخدم ويوفر موارد للبيئة باأ�سعار تناف�سية وقد مت تكرمي الطلب من قبل جمل�س الكلية برئا�سة اأ.د.وائل 

الدجوى عميد كلية الهند�سة. 

مركز الحد من المخاطر البيئية .. 
نتـائج دراسـة قيـاس عادم السيارات بالحرم الجامعى خالل فعاليات أسبوع التوعية البيئية

من  ال�سارة  الغازات  انبعاث  ومعدل  ال�سيارة  عمر  بني  علقة  وجود   -  : التالية  النتائج  عن  الدرا�ساة  هذه  ا�سفرت 

 (2003 عام  قبل  املوديل  ذات   ) القدمية  ال�سيارات  من  الكربون  اأك�سيد  اأول  انبعاثات  متو�سط  يقدر  حيث   : عادمها  ما�سورة 

ومعدل  كمية  بني  علقة  وجود  عدم   -  (  2003 عام  بعد  املوديل  ذات   ) احلديثة  ال�سيارات  من  الكمية  نف�س  ب�سعف 

معدلت  تتعد  مل  اختبارها  مت  التى  ال�سيارات   -  . ال�سيارة  ملحرك  اللرتية  ال�سعة  وبني  العادم  ما�سورة  من  النبعاثات 

الكربون. اأك�سيد  اأول  لنبعاثات  بالن�سبة   1994 ل�سنة   4 رقم  البيئة  قانون  يف  به  امل�سموح  الق�سى  احلد   انبعاثاتها 

- ن�سبة 80 ٪ من ال�سيارات التى مت اختبارها تعدت معدلت انبعاثاتها احلد الق�سى امل�سموح به فى قانون البيئة بالن�سبة 

 . ال�سيارة  من  النبعاثات  تقليل  على  و�سيانتها  ال�سيارات  ل�سبط  جيد  تاأثري  وجود  تاأكد   -  . الهيدروكربونات  لنبعاثات 

وتعترب نتائج هذه الدرا�سة م�سجعة لل�ستمرار يف هذا النوع من الدرا�سات كخدمة للمجتمع ولزيادة وعى قائدي ال�سيارات 

و�سيانتها  �سياراتهم  �سبط  خلل  من  البيئى  التلوث  تقليل  فى  م�ساركتهم  واإمكانية  الهواء  علي  �سياراتهم  انبعاث  بتاأثري 

الدورية . وعليه فان هذه الدرا�سة تعترب درا�سة اأولية جتريبية يو�سي مركز احلد من املخاطر البيئية بتكرارها على نطاق 

ال�سلة  ذات  واجلهات  القرار  �سناع  اأيدى  بني  املركز  �سي�سعها  متكاملة  اإح�سائية  جمتمعة  الدرا�سات  هذه  نتائج  تعد  اأو�سع 

والهتمام باملو�سوع .

بجامعة  ال�سيدلة  بكلية  احليوية  التكنولوجيا  مركز  يعد 

المل�رشية  الأدوية  ل�رشكات  وا�ست�ساريا  خربة  بيت  القاهرة 

خا�سة بعد اعادة افتتاحية جمددا والذي يعود اإن�ساوؤه لعام 1981.

من  كان   : يقول  املركز  مدير  عا�سم  حممد  تامر  الدكتور 

خ�سارة  جتميده  لأن  املركز  افتتاح  يف  النظر  اإعادة  ال�رشورى 

وعلى  الأو�سط  ال�رشق  منطقة  يف  نوعه  من  الوحيد  فهو  كبرية 

املركز  فاإن  افتتاحه  على  فقط  اأ�سهر  ثلث  مرور  من  الرغم 

ا�ستطاع اأن يعقد عدد من التفاقيات مع �رشكات الأدوية ومت اإنتاج 

�رشكة  مع  بالتعاون  الل�سقة  العد�سات  حملول  من  جديد  نوع 

اأوركيديا التي بداأتفي ت�سديره للخارج .

وي�سيف د . عا�سم ن�سعي حاليا للح�سول على �سهادة الأيزو 

العاملية 17025 بالإ�سافة اإىل ت�سجيله بغرفة ال�سناعات الدوائية 

املنتجات  على  يعتمد  لأنه  خا�س  طابع  له  املركز  اأن  مو�سحًا 

للمعاير  ومطابقتها  �سلمتها  من  التاأكد  بعد  اجلديدة  الدوائية 

ال�ست�سارية  كاملهام  املتعددة  اخت�سا�ساته  جانب  اإىل  العاملية 

للتاأهيل والعتماد وتقدمي دورات متقدمة يف التكنولوجيا احليوية 

والتطوير  العلمية  والبحاث  والأبحاث  واملايكروتكنولوجي 

كما يتعاون املركز مع املوؤ�س�سات املتخ�س�سة يف �سناعة الأدوية 

وزراعة وجراحة الكلي مب�ست�سفي اأبو الري�س للأطفال .

كلية  عميدة  اأغا  عزة  الدكتورة  اأكدت  جانبيها  من 

ال�سيدلة جامعة القاهرة علي اأهمية املركز حيث يتمتع ب�سهرة 

اأن يكون بيت خربة يف جمالت  وتاأمل  كبرية داخل وخارج م�رش 

اأهمية هذه  اأن  البي�ساء واخل�رشاء  مو�سحة  التكنولوجيا احليوية 

لأن  احليوية  للتكنولوجيا  امل�ستقبلي  التوجه  من  تنبع  املراكز 

اإنتاج الطاقة �سيعتمد يف امل�ستقبل علي الوقود احليوي وا�ستبدال 

بالدول  حاليا  يحدث  كما  طبيعية  باأخري  ال�سناعية  امل�ستقات 

املتقدمة مثل املانيا وال�سويد .

مسابقة
المنح البحثية 

لشباب الباحثين 
مبادرة التوعية 

باألهداف اإلنمائية 
لأللفية

 – البيئة  وتنمية  املجتمع  خدمة  قطاع  يعلن 

جامعة القاهرة بالتعاون مع م�رشوع مبادرة التوعية 

املتحدة  الأمم  لربنامج  التابع  الإمنائية  بالأهداف 

م�ســابقة  عــن  الإمنـــــائــي 

ل�ســباب  البحثية  املــنح 

الهيئة  مـن  الــباحــثني 

املعاونة  والهيئة  التدري�سية 

العليا  الدرا�سات  وطلبة 

تطبيقية  باأبحاث  للقيام 

حتقيق  يف  م�رش  ت�ساند 

للألفية  الإمنائية  الأهــداف 

الفقر  على  الق�ساء  وهــي:  

تعميم  حتقيق  ــــوع،  واجل

تعزيز  البتدائي،  التعليم 

ومتكني  اجلن�سني  بني  امل�ساواة 

حت�سني  الأطفال،  وفيات  معدل  تخفي�س  ــراأة،  امل

املناعة  نق�س  فريو�س  مكافحة  النفا�سية،  ال�سحة 

الب�رشية، كفالة ال�ستدامة البيئية، اإقامة �رشاكة 

عاملية من اأجل التنمية. 

الكليات املقدمة لها هذه املنح هي: 

- كلية الطب. 

- كلية العلوم. 

- كلية الهند�سة. 

- كلية الزراعة. 

- كلية التخطيط الإقليمي والعمراين

- كلية الإعلم. 

- كلية القت�ساد والعلوم ال�سيا�سية.

- كلية احلا�سبات واملعلومات. 

تقدمي  للم�سابقة  التقدم  يف  الراغبني  الباحثني  وعلى 

التقدمي  ا�ستمارة  من  اإلكرتونية  ون�سخة  ورقية  ن�سخ  اأربع 

والأوراق املطلوبة يف موعد اأخره 19�سبتمرب 2010 ملكتب 

نائب رئي�س اجلامعة ل�سئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة. 

القطاع  موقع  زيارة  يرجى  التفا�سيل  من  ملزيد 

.www.cu.edu.eg/cae
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في  والعشـــــوائيـــــات  المواطـنــة 
ورشـة عمل بإعـــــالم القــــاهرة

بالتعاون  �رشكاء  م�رشوع  مع  بالتعاون  القاهرة  جامعة  الإعلم  كلية  نظمت 

اأقيمت  م�رش.  يف  الع�سوائية  والأحياء  املواطنة  حول  عمل  ور�سة  املدين  املجتمع  مع 

عليها  واأ�رشف   .. القاهرة  جامعة  رئي�س  كامل  ح�سام  اأ.د.  رعاية  حتت   الور�سة 

خدمة  ل�سئون  الكلية  وكيل  كامل  واأ.د.جنوى  الإعلم  كلية  عميد  عبدالعزيز  �سامي  اأ.د. 

اإثارة الوعي لدي الطلب اجلامعيني واأخ�سائيني رعاية  املجتمع وتنمية البيئة.. وا�ستهدفت 

الدور  باأهمية  ال�سباب  وتعريف  بها..  املرتبطة  والق�سايا  واأبعادها  املواطنة  مبفهوم  ال�سباب 

الذي تلعبه و�سائل الإعلم يف اإثارة الق�سايا املجتمعية وامل�ساهمة يف حلها.. واإ�رشاك املتدربني 

يف و�سع اأجندة للق�سايا املجتمعية الأوىل.. وخلق ج�سور للتعاون بني نادي املواطنة بجامعة 

القاهرة وبني الإعلميني ل�سمان دمج ق�سايا املجتمع املدين واملواطنة يف املعاجلات الإعلمية وقد 

مت توزيع �سهادات التقدير على امل�ساركني يف الور�سة.

تجــديد تعـــيين د. عــوض عـبـاس
مديرًا للتعليم المفتوح بجامعة القاهرة 
قرارًا  القاهرة  جامعة  رئي�س  كامل  ح�سام  اأ.د.  ا�سدر 

بتجديد تعيني د. عو�س عبا�س مديرًا ملركز التعليم املفتوح 

مدتها  ثانية  لفرتة  باجلامعة 

ال�سهر  من  اعتبارًا  عامان 

خلل  وا�ستطاع   .  . احلايل  

حتقيق  املا�سيني  العامني 

املفتوح  للتعليم  انطلقة 

تقدمي  م�ستوي  علي  �سواء 

يف  للطلب  التعليمية  خلدمة 

م�رش والدول العربية.

بدء دورات اللغات األجنبية لطالب جامعة القاهرة 
الأجنبية  اللغات  مركز  يبداأ 

والرتجمة بجامعة القاهرة تقدمي 

الأجنبية  للغات  حمادثة  دورات 

والفرن�سية  الجنليزية  وت�سمل 

والأملانية وال�سبانية واليطالية 

اخل�ست  عثمان  حممد  د.  و�رشح   .

الأجنبية  الغات  مركز  مدير 

الدورات  باأن  باجلامعة  والرتجمة 

املدرا�س  لطلب  متاحة 

 . اللغوية  قدراتهم  تنمية  بهدف  واخلريجني  امل�رشية  واجلامعات 

غري  اجلامعة  لطلب  جمانية  منحة   100 بتقدمي  املركز  يقوم  كما 

جامعة  رئي�س  كامل  ح�سام  اأ.د.  تاأكيد  ايل  م�سريًا   .  . القادرين 

والرتجمة  الأجنبية  اللغات  مركز  دور  تفعيل  باأهمية  القاهرة 

باجلامعة يف �سقل مهارات اخلريخني والطلب.

معهد الدراسات والبحوث اإلحصائية يحتفل باليوم العالمي للسكان
والبحوث  الدرا�سات  معهد  نظم 

اليوم  مبنا�سبة  ندوة  الإح�سائية 

اأ.د.حممد  رعاية  حتت  لل�سكان  العاملي 

واأ.د.  املعهد  عميد  عبدالفتاح  جنيب 

يو�سف م�سطفي حمجوب وكيل املعهد 

البيئة  املجتمع وتنمية  ل�سئون خدمة 

احليوي  الإح�ساء  ق�سم  بني  وبالتعاون 

الدميوجرافيني  وجمعية  وال�سكاين 

اأجل  من  متطوعون  وجمعية  امل�رشيني 

واملجل�س  والبيئة  والتنمية  ال�سكان 

القومي للمراأة (فرع القاهرة) وخل�ست 

املتغريات  �سوء  يف  ال�سكاين  الإعلم  اإ�سرتاتيجية  مراجعة  اأهمية  منها:  التو�سيات  من  العديد  اإىل  الندوة 

الدراما  اأهمية  على  الرتكيز  الأخرية،  الفرتة  يف  طراأت  التي  والجتماعية  والقت�سادية  الدميوجرافية 

التليفزيونية وال�سينمائية والإذاعية كاأحد الو�سائل الإعلمية ملا لها من دور موؤثر خا�سة يف جمتمع يعاين 

بالرتبية  الهتمام  القبلي،  والوجه  والريف  الإناث  بني  الن�سبة  هذه  وتزيد  الأمية  من  �سكانه  من   ٪30

اأباء واأمهات الغد امل�سئولون عن النمو  ال�سكانية يف املدار�س واجلامعات باعتبار اأن اأطفال و�سباب اليوم هم 

ال�سكاين امل�ستقبلي مما ي�ستدعي تزويدهم باملعلومات عن الأو�ساع ال�سكانية وتنظيم الأ�رشة وال�سحة 

الإجنابية على اأن تختلف اجلرعة املقدمة باختلف املرحلة العمرية والتعليمية. 

أخبار متنوعة من كلية التربية النوعية
الرتبية  كلية  عميد  املرزوقي  اأ.د.منى  رعاية  حتت 

ل�سئون  الكلية  وكيل  اأمني  اأ.د.كاميليا  وباإ�رشاف  النوعية 

امل�رشوعات  من  العديد  يف  الكلية  �ساهمت  املجتمع  خدمة 

البيئية منها : 

بر�سم  مدر�سة)   100) م�رشوع  تطوير  يف  امل�ساركة 

اأ�سوار املدار�س يف حي بولق الدكرور وامل�رشوع حتت رعاية 

ال�سيدة الفا�سلة/ �سوزان مبارك، تنظيم ور�سة عمل فني يف 

الثقافة،  العامة لق�سور  الهيئة  بالتعاون مع  اأكتوبر  بانوراما 

الع�سكرية  البحوث  هيئة  تنظمه  الذي  للعر�س  الإعداد 

وت�سارك  الع�سكرية  للثقافات  �سنوًيا  الدفاع  بوزارة 

اأكتوبر،  بانوراما  يف  الت�سكيلية  للفنون  ور�س  بعمل  الكلية 

امل�ساركة يف جتميل ميدان اجليزة (نافورات- اأر�سفة- اأعمدة 

اإر�سادية)،  لوحات  زهور-  اأحوا�س  مباين-  واجهات  اإنارة- 

م�رش/اإ�سكندرية  طريق  مدخل  جتميل  يف  امل�ساركة 

بور�س  للجميع  القراءة  مهرجان  يف  امل�ساركة  ال�سحراوي، 

عمل فنية، امل�ساركة يف قوافل التنمية ال�ساملة بور�س عمل 

ال�سيفية،  الإجارة  فرتة  يف  املختلفة  الفنون  جمالت  يف  فنية 

يف  وذلك  فنًيا  ال�سياحي  باملنتج  للرتقاء  م�رشوع  اإعداد 

املنطقة املحيطة باأهرامات اجليزة مب�ساركة خريجي الكلية 

واأع�ساء هيئة التدري�س. 

ملتقي التوظيف ومشروع متابعة الخريجين بكلية اآلداب
عقدت كلية الآداب - جامعة القاهرة ، امللتقي الأول للتوظيف وتنمية القدرات حتت رعاية اأ.د. 

الكلية  وكيل   . ريا�س  حممد  ع�سام  اأ.د.  واإ�رشاف  الكلية،  عميد   - خ�رشة  اأبو  حممود  العابدين  زين 

ل�سئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة ، و�سارك يف امللتقي نخبة من املوؤ�س�سات وال�رشكات والهيئات 

ال�سياحة  جمعية   - املعلومات  وتكنولوجيا  الت�سالت  وزارة   : ت�سم  وال�سحافة  ال�سياحة  جمال  يف 

اأنباء  والفنادق والبيئة مبحافظة البحر الأحمر - �رشكة ماركتريز- املكتبة الكادميية - ووكالة 

ال�رشق الأو�سط - دار الهلل - وايجيب�سيان جازيت - حيث قدم امل�ساركون �رشحا عن موؤ�س�ساتهم 

وامكانية م�ساهمتها يف جمال توظيف خريجي الكلية ، وما يتطلبه العمل فيها من مهارات وقدرات ل 

بد من اكت�سابها ، وقد اأعرب بع�س هذه املوؤ�س�سات عن ا�ستعدادها للتعاون مع كلية الآداب يف جمال 

التدريب لتاأهيل اخلريجني ل�سوق العمل يف املجالت املختلفة.

ويتوىل قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة عمل م�رشوع بحثى ملتابعة اخلريجني على اللئحة 

احلالية للوقوف على اأو�ساعهم بعد التخرج من حيث ح�سولهم علي عمل ، ومدى ملئمة ما در�سوه 

يف الكلية ملا يقومون به يف حياتهم العملية وذلك للو�سول اإىل نقاط القوة وال�سعف فى برامج الأق�سام 

، ومعرفة مدى احلاجة اإىل تنمية مهارات الطالب قبل التخرج  واملجالت التى يجب تنمية مهاراته 

فيها ، يوقم على امل�رشوع نخبة من اأ�ساتذة الكلية املتخ�س�سني . 
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للتوا�صل زورو موقعنا :

جامعة  بني  املوقع  اطارالربتوكول  فى 

وتنمية  املجتمع  خدمة  قطاع  فى  ممثلة  القاهرة 

لتدريب  الجتماعى  وال�سندوق  البيئة 

امل�رشوعات  اعداد  (كيفية  على  اجلامعة  طلب 

متخ�س�سة  تدريبية  دورة  نظمت  ال�سغرية)... 

فى زراعة الن�سجة النباتية.

رئي�س  نائب  ن�سار  هبه  اأ.د.  و�رشحت 

وتنمية  املجتمع  خدمة  ل�سئون  القاهرة  اجلامعة 

اىل  تق�سيمه  مت  التدريبى  الربنامج  بان  البيئة 

جانبني  .. النظرى و�سم حما�رشات عن عملية بناء 

فريق عمل حلل امل�سكلت و�سنع القرار، درا�سة 

بدء  كيفية   ، املحا�سبة  ال�سفافية،   ، والت�سويق  ال�سوق 

التطبيقات  ت�سمن  فقد  العلمى  اجلانب  اما   .. �سغري  م�رشوع 

وكيفية  والتطهري  والتعقيم  الن�سجة  زراعة  فى  العلمية 

ال�ستفـادة من العداد مل�رشوع �سغري لوحدة نباتية .

بالتعاون مع الصندوق االجتماعى للتنمية دورة تدربيبة فى 
زراعة االنسجة النباتية لطالب جامعة القاهرة

http://alummnicommunity.cu.edu.eg
وللإت�صال : 35683111

داخلى : 33066

 تشغـــــيل الطــــــــــــــــالب
قطاع  يقوم  التواىل  على  عامًا  ع�رش  اإحدى  علىمدى 

لتدريب  (م�رشوع  اأكرب  بتنفيذ  املجتمع  خدمة 

وت�سغيل طلب اجلامعة) فى املوؤ�س�سات و�رشكات قطاع 

الأعمال، والقطاع اخلا�س، وامل�سانع الكربى، مقابل اأجر 

منا�سب للطالب، ويهدف هذا امل�رشوع اإيل :

يعود  ملا  اإيجاد فر�س عمل  اجلامعة فى  م�ساعدة طلب 

�سغل  اإيل  بالإ�سافة  فائدة،  من  املجتمع  وعلى  عليهم 

ال�سباب  ، تنمية قدرات  اأوقات فراغهم يف �سيئ مفيد 

 ، وتاأهيلهم للعمل يف جمالت تخ�س�سهم بعد التخرج 

اإيجاد مورد دخل  القادرين على  الطلب غري  م�ساعدة 

على  واإعتمادهم  درا�ستهم  متابعة  على  ي�ساعدهم 

اأنف�سهم معنويًا وماديًا ، ربط اجلامعة باملجتمع من خلل 

وقد   . ال�سامل  مبفهومها  التنمية  فى  الطلب  م�ساهمة 

بلغ اإجماىل فر�س عمل الطلب حتي  -  عام 2009- 

25000 فر�سة عمل . بواقع 1000 فر�سة �سنويا - 

العام  العمل للطلب هذا   اإجماىل عدد فر�س  وقد بلغ 

3500 فر�سة عمل . وما زال القطاع يتلقى املزيد من 

فر�س العمل بال�رشكات والوحدات املختلفة .

الأطفال  لأغاين  عر�س  اإىل  اإ�سافة  القراءة،  على  الأطفال 

مب�رشح  ال�سيفية  ال�سينما  افتتحت  كما  اإليهم.  املحببة 

املهرجان  يت�سمن  كما  للطلب  اجلامعية  املدينة 

من  عامًل   50 لعدد  الأمية  حمـو  �سهادات  لت�سليم  حفل 

لطلب  عر�س  بطابور  املهرجان  واختتم  اجلــامعة.  

املدار�س امل�ساركني باملهرجان وعر�س لفريق الكراتية 

، كما قدمت فرقة جامعة كالفورنيا الأمريكية لفنون 

باملم�سى  راق�س  غنائي  فني  عر�س  الأو�سط  ال�ســرق 

من  اأكرث  �ساهده  اجلـديدة  املركزية  املكتبة  اأمام 

2000 طالب وطالبة.

قطاع خدمة المجتمع يشارك في مهرجان القراءة للجميع

اجلامعة  رئي�س  نائب  ن�سار  هبة  الدكتورة  و�رشحت 

املهرجان  باأن  البيئة  وتنمية  املجتمع  خدمة  ل�سئون 

التدري�س  هيئة  (اأع�ساء  القاهرة  جامعة  لأ�رشة 

اإ�سافة  واأ�رشهم)  الطلب  واأ�رشهم-  العاملني  واأ�رشهم- 

املحيطة  ثانوي  اإعدادي،  ابتدائي،  املدار�س  طلب  اإىل 

العامة  والهيئة  البيئة  وزارة  من  كًل  وقدمت  باجلامعة. 

 CD والـ  واملجلت  الكتب  من  جمموعة  لل�ستعلمات 

ريا�س  كلية  و�ساركت   الأطفال،  كتب  وخا�سة 

الأطفال من خلل تعليم الأطفال القراءة باأ�سلوب مب�سط 

اإىل  بالإ�سافة  القراءة  املداومة على  و�سهل وحثهم على 

اجلامعة،  برنامج ترفيهي وور�س عمل للر�سم بحديقة 

وكذلك كلية الرتبية النوعية بعر�س مو�سيقي لأحلى 

لل�سخ�سيات  ماكيتات  وعر�س  الهادفة،  الأطفال  اأغاين 

لأطفال  لكتب  معر�س  اأقيم  كما  للأطفال.   املحبوبة 

قاعة  وبهو  اجلمهوري،  الباب  بحديقة  العامة  والكتب 

اجلامعة.   اإدارة  مبنى  جانبي  وعلى  الكربى  الحتفالت 

بالإ�سافة اإىل ندوات ثقافية للكبار حلثهم على ت�سجيع 

باإ�ســـراف  البيئـــة  وتنميــة  املجتمع  خــدمة  قطــاع  نظم  القــاهرة  جلــامعة  ال�سيفي  الن�ســاط  اإطار  يف 

القـراءة  مهرجــان  البيئــة  وتنمية  املجتمـــع  خــدمة  ل�سئون  اجلــامعة  رئي�س  نائب  ن�سار  هبه  الدكتورة 

لل�ستعلمات،  العــامة  والهيئـة   ، البيئـة  �سـئون  ووزارة  والتعـليم،  الرتبيــة  وزارة  مع  بالتعــاون  للجميــع، 

وال�سفارة الأمريكية بالقاهرة. 


