
W�—UALK� …u�œ
o�“U�e�« WF�U�� Â«—Ë_« bNF�

tIOI% wML�� rK�
≥jRÉbõdG áæjóÃ ΩÉ≤j »ª«∏©J »ãëH »eóN »ÑW ìô°U ≥jRÉbõdG á©eÉéH ΩGQhC’G ó¡©e
 ájQƒ¡ª÷G …ƒà°ùe »∏Y ¬Yƒf øe ÊÉãdG ƒg ó¡©ŸG ¿ƒµ«°Sh ™Hôe Îe ∞dCG 12 áMÉ°ùe »∏Y
º«∏bEG äÉ¶aÉh ÉàdódG ¥ô°T á≤£æe ‘ ¬Yƒf øe ó«MƒdG ƒgh ΩGQhCÓd »eƒ≤dG ó¡©ŸG ó©H

. IÉæ≤dG
 500 É¡à©°S »Ø°ûà°ùe º°†j Éªc .É«ª∏Y Éª°ùb 13 º°†j ±ƒ°S ¥Óª©dG »Ñ£dG ìô°üdG Gòg
 π«dÉ–h …ô¨°U äÉ«∏ªY øe É«eƒj É°†jôe  150 Ωóîj óMGƒdG Ωƒ«dG »Ø°ûà°ùehôjô°S
AGôLEG ‘ ¢ü°üîàe º°ùb ‹EG áaÉ°VE’ÉH »YÉ©°TEGh …hÉª«c êÓY Gòch á«YÉ©°TEG äÉ°Uƒëah
Ωƒ∏Y ‘  á°ü°üîàŸG QOGƒµdG OGóYEG ‹EG ó¡©ŸG AÉ°ûfEG  ±ó¡jh äÉfGƒ«◊G »∏Y ÜQÉéàdG
á«°ùØædGh á«YÉªàL’G ájÉYôdÉH ΩÉ«≤dGh ΩGQhCÓd á«°SÉ°SC’G Ωƒ∏©dGh á«µ«æ«∏cE’G ΩGQhC’G

.êÓ©dGh ájÉbƒdG πÑ°S ôjƒ£Jh áeRÓdG

055/2345452 :±   055/2362536-055/2363635 :ä ≥jRÉbõdG á©eÉL

WWW.zu.edu.eg :≈fhÎµdE’G ™bƒŸG info@zu.edu.eg :≈fhÎµdE’G ójÈdG

Ω1
99

3 
áæ

°ù
d 6

45
8

Ü
Éàµ

∏d
áe

É©
dG

áÄ
«¡

dÉH
´G

ój
E’

Gº
bQ



ZAGAZIG UNIVERSITY ≥jRÉbõdG á©eÉL

Ω2012  (79) Oó©dG...á«≤FÉKh á«eÓYEG Iô°ûf

IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ

 ∫É©dG óÑY óªë`e .O.CG
≥jRÉbõdG á©eÉL ¢ù«FQ

iò«ØæàdG ôjôëàdG ¢ù«FQ

ó«©°S óª Ió`jÉY

ô`````jôëàdG á`````Ä«g

π````«∏N Ö``æjR - ÜÉ`£◊G ó``dÉN

¿GôgR º«¶©dG óÑY - IõªM âé¡H

ÜÉ`£N ≈bƒ`°T - óª π«YÉ`ª°SEG

Ú```°ùM Iõ`jÉ`a - ¬`JÉë°T ó``ª

ô``°üf ió`jÉ`g - ≈`Ø«ØY AÓ``‚

QÉ``éædG ó``gÉf - ió``æ÷G OÉ``ªY

≈``Ø£°üe AÉ``Ø°U - Qƒ``f ≈``gÉ``e

≈fƒeGójódG ÂÉg - iô°û©dG IôgÉW

≈`°SÉ≤∏ÑdG ≈``fÉ`f - ó`«°ùdG ¿É`ÁEG

 ≥jô£ÑdG IOÉ``Z - iójQÉH ∫É``¡àHEG

≈`æØdG êGô``NE’G

ø``````°ù ájOÉ``°T

(79) Oó©dG...á«≤FÉKh á«eÓYEG Iô°ûf

áªLÎdGh ΩÓYE’G-áeÉ©dG äÉbÓ©∏d áeÉ©dG IQGOE’G øY Qó°üJ

≈``eƒ`«ØdG ø``°ù .CG ΩÉ©dG ôjóŸG

(E-mail): info@zu-edu.eg                     www.zu.edu.eg ≈fhÎµdE’G ™bƒŸG 

عزيزي القــارئ نصحبك خالل الصفحــة الدينية لعرض 
بعــض النفحــات اإلميانية من رســول اإلنســانية محمد بن 

عبداهللا صلي اهللا عليه وسلم .
á«fÉ°ùfE’G ∫ƒ°SQ øe á«fÉÁEG äÉëØf

ٍد َعْبُد اَهللاِّ ْبُن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اَهللاِّ ْبِن ُرْسَتَة ْبِن  - َأْخَبَرَنا َأُبو ُمَحَمّ
َثَنا َسْيُف ْبُن ُعَمَر  اْملِْهَياِر اْلَبْغَداِدُيّ ، َنِزيُل َأْصَفَهاَن، َقاَل: َحَدّ
ُد ْبــُن َعْبِد اَهللاِّ اْملَِديِنــُيّ ، َقاَل: َكَذا  َثَنا ُمَحَمّ ِإْمــالًء ، َقــاَل: َحَدّ
ِد ْبِن َمْنُصوٍر  ْحَمِن ْبــُن ُمَحَمّ َثَنــا َعْبُد الَرّ ِفــي ِكَتاِبي، َقاَل: َحَدّ
ْحَمِن ْبُن  َثَنا َعْبــُد الَرّ َثَنا َأِبي ، َقاَل: َحَدّ َكْزَبْرَيــاُن ، َقــاَل: َحَدّ
َسِن  َد ْبَن َواِســٍع َيْذُكُر َعِن اْحلَ َعْبِد اْملُْؤِمِن، َقاَل: َســِمْعُت ُمَحَمّ
ــى اَهللاُّ َعَلْيِه َوآِلِه  ِبُيّ َصَلّ ، َقاَل: َقــاَل الَنّ َعــْن َجاِبِر ْبِن َعْبــِد اَهللاّ
ــِة ؟ ” ، َقاَل : ُقْلُت : بلى  َنّ ُثُكــْم ِبُغَرِف اْجلَ َم: ” َأال ُأَحِدّ َوَســَلّ
ِة ُغَرًفا  َنّ َنا ، َقاَل: ” ِإَنّ ِفــي اْجلَ َيــا َرُســوَل اَهللاِّ ، ِبَأِبيَنا َأْنــَت َوُأِمّ
َها ُيَرى َظاِهُرَها ِمــْن َباِطِنَها َوَباِطُنَها ِمْن  ِة ُكُلّ َنّ ِمْن َأْصَنــاِف اْجلَ
ــَرِف َمــا ال َعْنيٌ َرَأْت  اِت َوالَشّ َعِم َواْملََلَذّ َظاِهِرَهــا ، ِفيَها ِمَن الِنّ
َوال ُأُذٌن َســِمَعْت ، َوال َخَطَر َعَلى َقْلِب َبَشــٍر ” ، َقاَل : ُقْلُت : 
ــالَم ،  َيا َرُســوَل اَهللاِّ َوِملَْن َهِذِه اْلُغَرُف ؟ َقاَل : ” ِملَْن َأْفَشــى الَسّ
اُس ِنَياٌم ” ،  ْيِل َوالَنّ َياَم ، َوَصَلّى ِبالَلّ َعــاَم َوَأَداَم الِصّ َوَأْطَعــَم الَطّ
ِتي  َقاَل : ُقْلُت: َيا َرُســوَل اَهللاِّ ، َوَمْن ُيِطيــُق َذِلَك ؟ َقاَل : ” ُأَمّ
َم َعَلْيِه َأْو  ُتِطيُق َذاَك ، َوَســُأْخِبُرَك َعْن َذاَك: َمْن َلِقَي َأَخاُه َفَســَلّ
َعاِم  الَم ، َوَمْن َأْطَعَم َأْهَلُه َوِعَياَلُه ِمَن الَطّ َرَدّ َعَلْيِه َفَقْد َأْفَشى الَسّ
َعــاَم ، َوَمْن َصاَم َشــْهَر َرَمَضاَن  ــى َأْشــَبَعُهْم َفَقــْد َأْطَعَم الَطّ َحَتّ
َياَم ، َوَمْن َصَلّى اْلِعَشاَء  َوِمْن ُكِلّ َشــْهٍر ثالَثَة َأَيّاٍم َفَقْد َأَداَم الِصّ
اُس ِنَياٌم  ْيِل َوالَنّ اآلِخَرِة َوَصالَة اْلَغَداِة ِفي َجَماَعٍة َفَقْد َصَلّى ِبالَلّ

”. صدق رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم .
á«fÉ°ùfE’G ∫ƒ°SQ GQòY

جاء رحمة للعاملني حمل رســالة قامت علي نبذ العنصرية 
وقبــول اآلخــر، أكد مبواقفــه العمليــة حرصه علي إرســاء 
وتدعيــم مــكارم األخالق، بــل خطــط لعالم يســوده الود 
والوحدة، يتســاوي فيه جميع البشــر مبختلف معتقداتهم 

وألوانهم وأجناسهم. 
لم يجبر أحدا علي اعتناق اإلسالم، كان شعاره (لكم دينكم ولي 
دين)، دافع عن دينه وأثني علي من ســبقوه من الرســل واألنبياء، 
ووصف نفســه الشــريفة - بتواضع جم- بـ“اللبنة“ التي أكملت 
جدار التوحيد الذي أرســاه أخوانه من الرسل واألنبياء بداية بأبينا 

آدم ونهاية بسيدنا عيسي عليهم جميعا الصالة والسالم. 
أوجب علي أمته حســن التعامل مع أهــل الكتاب فـ ”من 
آذي ذميــا فقد أذاني“ وعدم املســاس مبقدســاتهم، إنه خامت 
األنبيــاء والرســل، رافع راية حريــة التعبير التــي تتنزه عن 

النيل من الرسل واملقدسات. 
أنــه محمد (صلــي اهللا علية وســلم ) الذي أنــزل الناس 
منازلهــم حتــى لــو اختلفــت معتقداتهم مــع عقيدته صلى 
اهللا عليه وســلم، فنجده يصــف ”هرقل“ بأنه عظيم الروم، 

ويكرم عدي بن حامت الطائي لكرم أخالق والده. 
أنــه الرحمة الذي عظم قيمة اإلنســان حتى لو كان ينكر 
نبوته وشــريعته فهاهو يقوم واقفا أثناء مرور جنازة يهودي 
وعندمــا اســتغرب أصحابه أكد أنها نفس بشــرية من صنع 

اخلالق وعلي اجلميع احترامها. 
أنه رســول احلكمة التي دفعت أعداءه من املستشرقني إلي 
االعتــراف بقيمته في تاريخ البشــرية فيؤكــد أحدهم أن لو 

رسولنا العظيم يعيش بني ظهرانينا حلل مشاكل العالم . 
أنه اإلنســان الذي أبــي أن يعتدي أي شــخص علي حرمة 
األجساد بعد وفاتها حتى لو كان أعتى احملاربني املعاديني ألمته 

فقد نهي أتباعه ليوم الدين عن التمثيل بجثث األعداء. 
أنــه املصلح الذي ابتغي إصالح العالم من املفاســد وإنقاذ 
البشرية من وحل املادية التي جتر العالم إلي أسفل األسفلني، 
أنــه محمد الذي تقف احلروف والكلمــات واملعاني عاجزة 

عن وصفه خجلة من تقصيرها في حقه. 
وأمام هذه القمة الشامخة وجدنا نوعية من البشر صنعتهم 
العنصرية وآذهم الشيطان ودفعتهم أوحال املادية إلي التطاول 
والنيــل من ســيد اخللــق فتارة يســودون صحفهــم بعبارات 
التجريــح وتارة أخري يســودونها برســومات كاريكاتيرية 
حتمل أوصافا ال تليق إال مبثلهم من عباد الشــهوة واإلرهابيني 

الذين تفننوا في إرهاب احملجبات واملسلمني عامة. 
ولــم يكتف أحفاد الشــيطان ٌعبــاد العنصرية بنشــر جرميتهم 
مــرة واحدة، بل عــاودا الكرة معلنني حتديهم ملشــاعر املســلمني 
رافضــني األخــر، كافرين بكل معانــي حرية االعتقــاد واحلريات 
الشــخصية، معلنني للعالم عــن حقدهم الدفــني وعزمهم األكيد 
علــي مواصلــة طريق الغواية ودق طبول احلــرب اخلبيثة ضد أبناء 

عقيدة اإلسالم. 
بل وصل حقدهم إلي تصوير مقاطع فيديو تصور اعتداءات 
إجراميــة علي كتاب اهللا ملئوا بها ســاحات اإلنترنت، كما 
قامت هولندا مؤخرا بتصوير فيلم للنيل من عقيدة املسلمني 
وكتابهم ضاربني بكل األعراف الدولية - التي تفرض احترام 

الكتب املقدسة علي اجلميع- عرض احلائط. 
وأمام هــذا اإلجرام املتصاعــد خرج املســلمون في أنحاء 
العالــم متظاهريــن يعلنــون غضبتهــم جتــاه هــذا اإلجــرام 
العنصــري وقد طالب البعض من أبنــاء األمة بضبط النفس 
وعدم التظاهر، وأري أن هذه املظاهرات هي حق للمسلمني 
للتعبير عن استنكارهم واستيائهم وإشعار هؤالء املتطاولني 
بــأن األمــة مازالت حيــة وأنها علي اســتعداد لدفــع الغالي 

والثمني من أجل الذب عن رسولها وقرآنها. 
وبالطبع لن يقف دور املســلمني عنــد هذا احلد، بل علينا 
جميعا أن ُنفعل مبدأ املقاطعة ملنتجات أعداء الرسول؛ حتى 
تكون ردود أفعالنا فاعلة ال منفعلة فقط، فهؤالء ال يعرفون 
إال لغــة املــادة، وإن توجيــه ضربــات اقتصاديــة لبلدانهــم 
ســيكون له بالغ األثر، وال أتصور أن يدخل املسلم إلى بيته 
أي منتج دمنركي أو هولندي بعد هذا التطاول الفاشي علي 

عقيدتنا ورسولنا فهنا، يظهر الوالء والبراء. 
كما علينا جميعا نصرة رســولنا بنشــر ســيرته العطرة 
واإلقتداء به (صلى اهللا عليه وسلم) وتعليم أبنائنا منهجه 
وسنته الشــريفة وتدشني حمالت إعالمية في الفضائيات 
والصحف واإلنترنت لتعريف العالم برســول اإلنســانية 
وإزالة الغشــاوة التي يحاول العنصريون فرضها علي أعني 
غيرنا ، وصدق فيهم قول اهللا عز وجل (ولن ترضي عنك 
اليهــود والنصــارى حتى تتبــع ملتهم ). وليكن شــعارنا 

.(ˆG ∫ƒ°SQ ô°üæd É©e)
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Location of Zagazig University:
Zagazig University is located in Zagazig, the capital of AL-Sharkia Governorate. Zagazig 

was established in 1832 in the 
North West of “Tel Basta,” 
which was once the capital 
of ancient Egypt. Zagazig 
has a strategic position at the 
crossroads to Cairo, Ismalilia, 
Port Said and other Cities. 
Sharkia covers 4190 square 
Km and its population is about 
6 millions. It is an agricultural, 
industrial and cultural center.

Zagazig University

It is true that Zagazig University has cultivated excellence since 
its foundation in 1974. It becomes one of the greatest regional 
universities. Zagazig University actively participates in the 
comprehensive national development. 

Nowadays, when politics, economy, technology and culture are changing 
drastically, we are stepping into new formalities and new frontiers. As a 
consequence, the essential question that we all confront is how to carve 
our way into the future. In such an era of rapid change, universities all 
around the world attempt eagerly to achieve development and perfection 
in today’s highly competitive environment. Zagazig University keeps on 
track to establish a rich and supportive atmosphere in which students, 
researchers, employees and all its members become the next generation 
of successful and distinguished citizens.

Zagazig University takes concrete steps to modernize and 
internationalize its inferastructure, research programs, and 
administrative techniques. It aims at creating an intellectual milieu 
for the benefit of all its members. It is charged to serve as a creator 
of knowledge, a generator of ideas and a source of innovation.

Emblem of Zagazig University:
Zagazig University Emblem holds three symbols: 

The photo of Ahmed Orabi, who defended for Egypt 
against imperialism an open book and a microscope, 
representing leadership, humanities and science.
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Zagazig University plans to carry out 
leading expansionary projects in the Tenth 
of Ramadan city, the new industrial city 
close to Zagazig. New Collages and research 
centers will be established to meet the needs 
and necessities of the city as an exceptional 
indusrially – and – technologically - based 
area.

University Head Administration:
Zagazig University is administered through the University council headed 

by the University president, who is appointed by a presidential decree and 
with the membership of three vic-presidents, appointed by a prime minister’s, 
decree. In addition to deans of all Faculties and Institutes of the University and 
four members with experience in University Education appointed for 2 years. 
The secretary General of the University attends University council meeting as a 
secretary of those sessions. The president runs the University both academically 
and administratively.

There are three vice presidents: vice-president for Education and student’s 
Affairs, Vice- President for Graduate studies and Research, Vice- President for 
Community Development and Environmental Affairs.

University Vision:
Zagazig University was founded with a unique and clear vision: to meet the new needs 

of society in the modern era, both regionally and nationally. This is an exceptional 
challenge. ZU accepts it so that it can continue to achieve advances in educational 
and technological fields by fostering an atmosphere of intellecual excitement and 
innovation. Zagazig University shall continue to focus on a vision of excellence, 
innovation, responsibility, and uniquenes.

مرسي:  محمد  الرئيس  أكد  املؤمتر  أمام  كلمته   ≈ah
”أن مصر دولة مدنية ليست عسكرية أو ثيوقراطية، مطالًبا 
املسلحة  القوات  بني  األوراق  يخلطوا  بأال  اجلامعات  طالب 

برجالها األوفياء وبني انتقال مصر للدولة املدنية“، 
وقال مرسي خالل املؤمتر إن هذا لقاء محبب إلى قلبه، ألنه 
نشأ في اجلامعة ويشعر بقرب دائًما من اجلامعة ومن الطالب 
الدعوة  توجيه  على  شكره  عن  معرًبا  اخلصوص،  وجه  على 
كانت  مهما  ترد  ال  دعوة  هذه  أن  مؤكًدا  املؤمتر،  له حلضور 

املشاغل، ومؤكًدا حرصه على حضور اللقاء كل عام.
ربهم،  عند  أحياء  الشهداء  أن  أكد  يناير،   ٢٥ شهداء  وعن 
وكان منهم طالب أوفياء للوطن، وقال: ”لن يهدأ لي بال أو تقر 
دين  للشهداء، ودماؤهم وحقوقهم  القصاص  يتم  لي عني حتى 
واجب علينا ال بد أن نؤديه“، وسط هتافات تأييد من احلضور: 

”عاش الرئيس مرسي عاش.. دم الشهداء ما رحش بالش“.

É°VCGh± الرئيس: ”أن احلركة الوطنية كان لها أثر كبير 
على الوطن على مدار عشرات السنني، وكان لها دور عظيم في 
ثورة ٢٥ يناير، مشيًرا إلى أن الطالب كانوا يعانون من تهميش 
هذه  إلى  يعود  ولن  عصره،  مضى  وظالم  ظلم  لتأليه  النشاط 
األرض مثل هذا الظلم، طاملا أن الشعب والطالب واملعلمني على 

هذا القدر من الوعي واإلدراك واحلرص على مصلحة الوطن“.

من  ارتكب  فيما  تقصر  لن  الدولة  أن  الرئيس   ócCGh
جرائم في حق هذا الشعب ما دمنا انتقلنا جزئًيا من الشرعية 
فيجب  قصير،  وقت  الدستورية خالل  الشرعية  إلى  الثورية 
منها  ننطلق  وسواعد  أقدام  الدستورية  للشرعية  يكون  أن 
جميًعا، فمصر دولة مدنية بحق، وليست دولة ثيوقراطية، 
بإرادة  مدنية  دولة  هي  إمنا  عسكرية،  وليست  تكون  ولن 

أبنائها ومن خيرتهم رجال القوات املسلحة.
 ¥GQhC’G Gƒ£∏îJ ¿CG ÜÉÑMC’G É¡jCG ºcÉjEG{ :ÜÓ£dG ÉÑWÉ ∫Ébh
 AÉ«ahC’G  É¡FÉæHCGh  ΩGôµdG  É¡dÉLôH  áë∏°ùŸG  äGƒ≤dG  á°ù°SDƒe  ÚH
 º¡©e IóMGh IOGQEÉH Éæ∏c ÉæfCG ÚHh ,øWƒdG ájÉªM ≈∏Y Ú°üjô◊G
 â∏b ¿CG ≥Ñ°Sh ,Ωƒ«dG É¡≤≤ëfh É¡«dEG Éæ«©°S á«fóe ádhO ¤EG π≤àæf
 GóY Ée ÉeCG ,óMCG ¬«∏Y Î°ùàj ¿CG øµÁ ’ áÁôL ¬æe ™bh øe ¿EG
 »àdG áãjó◊G ájQƒà°SódG á«WGô≤ÁódG á«fóŸG ádhódG »Øa ∂dP
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 ,¿ƒfÉ≤dG ΩÉeCG AGƒ°S º¡aÉ«WCG πµH ¿ƒjô°üŸG É¡«ah ¿ƒfÉ≤dG ΩÎ–
 ¢ù°SCGh É¡eôHCG »àdG ÉæJÒ°ùe ‘ »°†‰ »µd ¥GQhCÓd É k£∏N ójôf ’

 .zÉgOGhQ ºàdR Éeh É¡à©«∏W ‘ ºàæch Ö©°ûdG É¡d

الوطن  لهذا  أن  واعلموا  األمام  إلى  ”انظروا   :±É°VCGh
أعداء، وال ميكن أبدا أن أقول إن هناك مصرًيا واحًدا داخل الوطن 
أو خارجه عدو لبلده، لكن أعداء الوطن معروفني، لذلك إياكم أن 
يغم عليكم األمر أو تروا غير احلقيقة أو تنشغلوا بغير املستقبل، 
ألننا نريد تنمية شاملة لهذا الوطن، وإن شاء اهللا سيكون وانتم 
وال  رأي ضار  إلى  متيلوا  فال  وشبابها،  ووقودها  التنمية  سواعد 
يحاك  عما  غفلة  في  أننا  تتصوروا  وال  معوج،  بكالم  تنشغلوا 

ملسيرتكم هذه فنحن نعرف ما يدور حولنا وخارج وطننا“.

منفعة  غير  في  وقتا  تضيعوا  أن  مرسي:”إياكم   ™HÉJh
لوطنكم“، مشيرا إلى أن مسيرة العمل الطالبي شهد بها العالم 
كله وتتوج بالطالب في مناخ من احلرية احلقيقية والدميقراطية 
املسيرة  أن  له جميعا، مؤكدا  الذي نؤسس  الفاعلة واالستقرار 
التنموية حتتاج إلى اجلميع مسلمني وأقباط، وبكم  الدميقراطية 
ومواردها  بخير  زالت  ال  مصر  ساطعة“.  احلق  شمس  ستشرق 
نزفت  جريحة  األمة  هذه  إن  وقال  الشباب،  وأهمها  كثيرة 
األمة  وستمسح  شبابها،  وعمي  كودارها  وأفسدت  خيراتها 
دمعتها ولن يغمض لنا عن جرحها جفن، مشيرًا إلى أنه يضـع 

≈a

äGOÉ–’ ∫hC’G ΩÉ©dG ô“DƒŸG

ájô°üŸG äÉ©eÉ÷G ÜÓW

 ‘  ô°üf  áæjóÃ  …ÈµdG  äGô“DƒŸG  áYÉ≤H  ájQƒ¡ª÷G  ¢ù«FQ  »°Sôe  óª  QƒàcódG  ÜÓ£dG  πÑ≤à°SEG
 ájDhQ – ô°üe á°†¡f ” QÉ©°T â– ó≤Y …òdGh ájô°üŸG äÉ©eÉ÷G ÜÓW äGOÉ–’ ∫hC’G ΩÉ©dG ô“DƒŸG
 2500h ‹É©dG º«∏©àdG ôjRh ó©°ùe »Ø£°üe .Oh AGQRƒdG ¢ù«FQ πjóæb ΩÉ°ûg .O Qƒ°†ëH ”  á«HÓW

  .... ô“DƒŸG Gòg ™FÉbh ‹EGh . É«∏©dG ógÉ©ŸGh ájô°üŸG äÉ©eÉ÷G ¿ƒ∏ãÁ áÑdÉWh ÖdÉW

: ¿ƒØà¡j äÉ©eÉ÷G ÜÓW

“WO�ö� W�zô ÆÆW�—u� ÆÆ WO�d�” Ë  “w�d� U� p��M�”
äÉaÉà¡dG Iò¡H

ó«©°S óª  IójÉY :ô“DƒŸG πé°S



Zagazig University

University values:
The essential values relevant to Zagazig University for achieving its mission are:

• Maintaining  an  enhancing  a  learning  – centered community.
• Providing a distinguished  undergraduate  experience committed to educational
   excellence.
• Providing an outstanding graduate education.
• Excellence in research via creativity and originality.
• Connecting the University with its community.

University Mission:
As an Egyptian, governmental and regional university, ZU aims to provide 

an accessible, adaptable and adequate learning and teaching atmosphere to 
develop under-graduate and postgraduate studies. It also aims to encourage and 
support researches that meet the needs of its regional, national and international 
communities. Therefore, in addition to creation, preservation, transmission and 
application of knowledge through teaching and research, the mission of ZU is to 
contribute to the society at the levels of excellence.

Zagazig University holds the intellectual and personal growth of the individual 
as its central interest. Its programs are designed to broaden perspective, enrich 
awareness and deepen understanding among students and researchers to become 
productive citizens in the service of their society.

To fulfill its promising mission, Zagazig University adops a well – organized 
policy outlined as follows:
• Following a scientific and technological approach in managing the University.
• Adopting  and  fostering  the  values of equality, fairness, transperancy, responsibility
  and respect.
• Ecouraging the  administrative cadres to express their creative abilities.
• Maintaining, supporting and encouraging new and advanced perspectives in all fields.
• Being committed to excellence in education, research and leadership as No I
   priority.
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أكادميى يحفز على االبتكار واإلبداع، معربا عن أمله فى أن يكون 
هذا اللقاء بداية للقاءات دورية سنوية جتمع الرئيس والطالب.

∫ dB�  UF�U� »ö� œU%≈ fOz—

فيما وجه الطالب أحمد عمر، رئيس احتاد طالب جامعة الزقازيق 
 ٢٥ ثورة  شهداء  إلى  التحية  مصر،  جامعات  طالب  احتاد  ورئيس 
يناير، وخاصة شهداء احلركة الطالبية، التى كانت وال زالت مصدرا 
لتحرير الشعوب من كل مستبد وظالم، فهى التى حررت مصر من 
االستعمار، ووقفت فى وجه الظلم والفساد واالستبداد، التى صنعتها 
األنظمة السابقة، وآخرها نظام احلزب الوطنى املنحل. وأضاف عمر، 
فى كلمة احتاد الطالب، أن كيان احتاد طالب مصر عاد بإرادة الطالب، 
بعد أن غيبته اإلرادة السياسية لسنوات، مشيرا إلى أن االحتاد يعكف 
عن  تعبر  السياسية،  القوى  مع  باحلوار  طالبية  الئحة  وضع  على 
التأسيسية  اجلمعية  فى  للطالب  ممثل  وجود  إلى  مشيرا  الطالب، 
للدستور، الفتا إلى أن هذا هو اللقاء األول الذى يجمع رئيس مصرى 
مرسى  الرئيس  وطالب عمر  منذ ٣٤ سنة.  اجلامعات  إحتاد  وطالب 
يحفظ  وأن  اجلامعات،  داخل  الرأى  عن  التعبير  بحرية  يسمح  بأن 
كرامة الطالب داخل اجلامعات، مشيرا إلى عماد أبو اليزيد، الطالب 
بجامعة اإلسكندرية، والطالب املعتقلني، داعيا الرئيس إلى اإلفراج 
على  باحلفاظ  الرئيس  عمر  وطالب  املعتقلني،  الطلبة  جميع  عن 
استقالل اجلامعات، وأن يكون اختيار القيادات اجلامعية باالنتخاب، 
وإعادة النظر فى القيادات اجلامعية غير املنتخبة، وأن يزيد ميزانية 
الطالب  احتاد  وأعلن عمر مشاركة  ممنهجة.  بطريقة  العلمى  البحث 
فى مشروع النهضة الذى سيرتقى باملجتمع املصرى، وطالب الرئيس 
أصدر  كما  االقتصادى،  املجال  فى  حاسمة  قرارات  بإصدار  مرسى 

قرارات حاسمة فى مجاالت أخرى، على حد تعبيره.
احتاد  رئيس  نائب  اهللا،  عبد  صهيب  الطالب  أهدى  بينما 

طالب جامعات مصر، درع االحتاد للرئيس مرسى.

ø`e ó`jóL ô°ü`Y ÜÉ```àYCG »``∏Y É``æfEG

á``«WGô≤ÁódGh á``jô◊G

iòdG á°†¡ædG ´hô°ûe ≈a ∑QÉ°ûj ÜÓ£dG OÉ–G
iô°üŸG ™ªàéŸÉH ≈≤JÒ°S

∫W�—uNL'« fOz— v�d�Æœ
W�K�*«  «uI�« ‰U�— rN�dO� s�Ë UNzUM�√ …œ«—S� WO�b� W�Ëœ dB�

يديـه عن جرحها جفن، مشيرا إلى أنه يضع يديه اآلن على 
وموارده  الوطن  ومقدرات  الفساد  النزيف ومسارات  مواطن 
الكثيرة التي أهدرت وأسيء إدارتها، مؤكدا أن مصر ال زالت 

بخير ومواردها كثيرة وأهمها الشباب. 
وأضاف إنه ليس حريصا على استخدام سلطتي التشريعية 
إال في أضيق حدود، مشيرا إلى وقع منذ أيام قانونا يسمح 
بني  باالختيار  العام  سيعيدون  الذين  الثانوي  الثاني  لطلبة 
النظام القدمي واحلديث، مؤكدا على ضرورة االنتهاء سريعا 
من وضع الدستور واالستفتاء عليه واجراء انتخابات مجلس 

الشعب الستكمال املنظومة التشريعية.

الوطن  أن يوجد شرخا على سفح  أن من يحاول   ócCGh
الناس  أبدا، وقال:”رمبا نكون مقصرين في إعطاء  لن يفلح 
حقوقهم املادية، لكن هذا ما اتصوره من عطاء أبناء مصر في 
بالصبر  املصريني  مطالبا  ورثناه“،  الذي  احلال  على  صبرهم 
العلمي،  البحث  وينهض  مصر  تنهض  حت  الوقت،  بعض 
بالعمل والتعليم، مؤكدا أن اجلامعات  مشددا على اهتمامه 

مصانع الرجال، وهي صناعة أهم من السفن والطائرات.

وال  اجلامعات  في  أحرار  ”أنتم  للطالب:  أيضا   ∫Ébh
مجال للحجر على حركتكم وفكركم ونشاطكم فتحركوا 
بكل الفكر واآلراء بنشاط وفاعلية، واهتموا بالعلم والتعليم 

حتى تنهض مصر، إن سفينة الوطن تبحر بنا جميعا“. 

احلضور،  وهتاف  تصفيق  وسط  سوريا  عن    çó–h
مشيرا إلى أنه نشأ على وحدة مصر وسوريا، وما يقع فيها من 
سفك للدماء يؤرقه، وهو حريص على وقف نزيف الدم، الفتا 
سيتغير  احلال  ان  مؤكدا  ذلك،  لتحقيق  العربية  اجلهود  إلى 
بإرادة السوريني ودعم العالم لهم. وأكد على مسئولية مصر 

جتاه فلسطني، والتزامها بحل القضية. 

∫ v�UF�« rOKF��« d�“Ë

العالى،  التعليم  وزير  مسعد،  مصطفى  الدكتور  قال  جانبه،  من 
أن  إلى  مشيرا  والدميقراطية،  احلرية  من  جديد  عصر  أعتاب  على  إننا 
اجلامعات هى القاطرة التى تقود مصر نحو التنمية والشباب هم القوة 
الدافعة لهذه القاطرة، وهم أهم ما متلكه من ثروات، مؤكدا أن اجلامعات 
تسعى إلنتاج خريج يتحلى بالكفاءة ومؤهل للمنافسة فى سوق العمل، 
داعيا الشباب للمشاركة فى النشاط اجلامعى وتطوير األداء األكادميى، 

وتقييم املقررات التى يدرسونها، وتقدمي مقترحات للتطوير.
املرحلة  فى  الطالبى  للعمل  تنظر  اجلامعة  أن   ±É°VCGh
الشباب  وتشجيع  الثقة،  على  تقوم  ريبة  دون  نظرة  اجلديدة 
على ممارسة الدميقراطية، وأن يكون العمل الطالبى أساسا ملناخ 



Zagazig University

University Development Strategy:
Zagazig University plans to become one of the most advanced and developed 

universities both nationally and internationally, because of its belief that the 
university represents “the conscience of the nation”. The general, development 
strategy has been accredited by the University council to be the authoritative 
source for all its activities of development in the next 15 years, from 20052020-. 
The basic aims of the strategy have been formulated as follows:
• Participating in the overall development
   of the society.
• Producing a distinguished  and effective
   graduate  who  are  able  to  developing
   and promoting society.
• Producing staff members who are distinguished
   professionally, scientifically and culturally.
• Developing  the  financial  abilities  and
   the infrastructure of the university and
   investing them in a more  efficient and
   effective way.
• Creating an able administration which is characterized by human awareness
   that adopts policies which relies on the concepts of truth, justice and integrity.

Moreover, these aims contain 89 programs to ensme the effectiveness and efficiency in
carrging out the development programs of the strategy. The university has prepared an effective 
system of dividing work inorder to follow, measure, and evaluate the contributions.

University central library:
The University central library, located in the University Headquarters, serves staff 

members, postgraduate and undergraduate students and researchers. It is a vital 
source for support of teaching, learning and research. All the services offered by an 
excellent resecerch library are available: references, library loans and photocopies. 
One – line computer research is also available in the digital library – E-Learning.

Centeral Library:
Facilities:
• 1⁄2 Million Books.
• Union catalog with Al Egyptian Universities.
• Digital library (Journals, standard and disser.
• Video Hall.
• Audio Hall.
• Museum Hall.
• Video Conference Hall.
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¢ù«FQ ÖFÉf á«£Y óeÉM.Oh á©eÉ÷G ¢ù«FQ
ó«°ùdG.Oh ™ªàéŸG áeóN ¿ƒÄ°ûd á©eÉ÷G
¢ùjQóàdG áÄ«g AÉ°†YCG …OÉf ¢ù«FQ QƒædGóÑY
AÉ°†YCG AÉæHCG øe ÚbƒØàŸG ËôµàH áÄ«ÑdG á«ªæJh
AÉ°†YCG …OÉf É¡eÉbCG á«dÉØàMEG ‘ ¢ùjQóàdG áÄ«g
á«YÉªàLE’G ¬à£°ûfCG øª°V ¢ùjQóàdG  áÄ«g

 116 ΩÉ©dG Gòg ÚeôµŸG OóY ≠∏H óbh .ájƒæ°ùdG
; áØ∏àîŸG á«ª«∏©àdG πMGôŸG …ƒà°ùe »∏Y ÉbƒØàe

 35h á«FGóàHE’G  á∏MôŸG ‘ áÑdÉWh ÖdÉW 38
 ÖdÉW  39h ájOGóYE’G  á∏MôŸÉH áÑdÉWh ÖdÉW
 Ú∏°UÉ◊G øe 4 OóYh ájƒfÉãdG á∏MôŸÉH áÑdÉWh
º¡FGógEG ”h ¢ùfÉ°ù«∏dGh ¢SƒjQƒdÉµÑdG  »∏Y

.ôjó≤J äGOÉ¡°Th ájQÉcòJ äÉ«dGó«e

رعاية  نادي كبري أخري أقامها احتفالية  وفي
اجلامعة رئيس عبدالعال  د.محمد قام  العاملني
اجلامعة رئيس نائب عطية حامد د. وبحضور
وأ. محمد البيئة وتنمية املجتمع خدمة لشئون
سيد عايدة  وأ. اجلامعة  عام أمني هاشم محمد

 AÉ``æHCG ø`e É``bƒØàe 166
¢ùjQóàdG áÄ«g AÉ°†YCG

 AÉ``æHCG ø``e É``bƒØàe 292
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Special Purpose Units and Centers:
Zagazig University comprises many Special 

Purpose Unites and Centers following the 
society Service & Development Environment 
Sector. Some of Special Purpose Unites and 
Centers are in faculties and institutes 
and the others are followed the general 
Administration. These are: 
• English for Special Purposes Center.
• The cultural and Social Center.
• The Community service center.
• Domitories (boys’ dorms-Girls dorms).
• The University Kindergarten.
• The University Stadium.
• Information and documentation center.
• Central Resturant.
• Student Hospital.
• Zu Museum.
• Faculties Members Club.
• Citc – Auditorium of great Festivals.

Student Hostels:
Student Hostels are an essential element of 

student care which Zagazig University seeks 
to support and develop. They comprise 9 
housing units which provide comfortable 
accommodation for male and female 
students in Zagazig City. They also contain 
places for practising cultural, social and 
sporting activities. Moreover, they provide 
cheap meals for non-resident students. Each 
housing unit has medical unit, pharmacy 
and ambulance for emergency.

Admission and Registration Policy:
Zagazig University accepts all students regardless of their nationalities or gender 

and grants them all equal rights and privileges to participate in its programs and 
activities.
Admission and Registration Requirements:

The University High council determines at the end of each year the number of the 
Egyptian students accepted in each faculty. The applicants to undergraduate 
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” العنف من العربية األسرة واملمارسة حلماية الفكر ” عنوان حتت
اآلداب قسم االجتماع بكلية نظمه الذي املؤمتر الدولي فعاليات دارت
ود. اجلامعة رئيس عبدالعال محمد د. رعاية حتت يومني مدي علي
األكادمييني من كبير عدد وبحضور الكلية عميد حسانني حمدي
اجلزائر ) العربية  الدول  من االجتماعية العلوم في املتخصصني 
ليبيا – السودان – األردن – العراق – السعودية العربية اململكة –

بالكلية. املؤمترات بقاعة وذلك ( البحرين –
االجتماع قسم ورئيس أستاذ جاد  عبداهللا  البسيوني  د. وصرح
من األسرة التعاون بشأن حماية آليات إلي تطوير يهدف  املؤمتر أن
الوطنية والرؤى السياسات  رسم في املؤمتر هذا يفيد العنف، حيث
الرئيسة، املؤمتر  محاور  تغطي التي  األنشطة  من عددًا يتضمن كما
جلساته وخالل . املستقبلية التصورات لبلورة مستديرة، ومائدة
وتقدم  العنف ظاهرة  وعوامل  أسباب  تناولت  بحثا  ٤١ عرض مت
العربي مجتمعنا علي أجل احلفاظ معها من للتعامل تدخالت مهنية
للمعرفة العاملية اجلغرافيا موقعا متألقا في يحتل أن إلي محاولة وفي
لقسم والثقافي العلمي املوسم ضمن  املؤمتر  هذا ويأتي . والتقدم

. ٢٠١٣/٢٠١٢ اجلامعي للعام اآلداب بكلية االجتماع
علم  لقسم الرابع الدولي املؤمتر للقسم العلمي املوسم تضمن  كما
العالي التعليم مبؤسسات إدارة املعرفة ” : بعنوان الذي عقد االجتماع
، العربية العالي التعليم  قيادات من أكادمييون  مبشاركة  ” العربية
ومختصون ومدراء إداريني وكبار ، ومعاونوهم تدريس هيئة وأعضاء
ومساهمون ، تعليمية مؤسسات وأصحاب ، التعليم تطوير في
، شتى  تخصصات من والتعليمي،وطالب التربوي التخطيط في
املؤمتر جلسات وخالل وصناع قرار... .، فكر ، وقادة وإعالميون،
مختلف  من متنوعا ٤٦ بحثا مناقشة مت علي مدار يومني إمتدت التي

. املشاركة الدول

»«œü« W??OKJ� ÊU?O�Ëœ Ê«d?9R?�
∫WA�UM*

nMF�« s� WO�dF�« …d�_« W�UL�
 U��R0 W�dF*« …—«œ≈Ë
WO�dF�« ‰ËbK� v�UF�« rOKF��«
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املالية للشئون املساعد اجلامعة أمني أحمد 
بقسمي  العاملني أبناء من ٢٩٢ بتكرمي
باملرحلة  طالبا ٨٣ واملستشفيات التعليم
اإلعدادية  باملرحلـة طالبا ٦٩ و اإلبتدائية
من   ٥١ و  الثانوية باملرحلة طالبا  ٨٩ و
إهدائهم مت حيث العليا املؤهالت حملة

. مالية وجوائز تقدير شهادات
وجه اإلحتفالية خالل  كلمته وفي
الشكر االحتفال اجلامعة رئيس الدكتور
الذين وآلبائهم متيزهم علي  للمتفوقني
للتفوق املناسبة الصاحلة البيئة لهم هيئوا 
لهذا بأبنائهم ليصلوا طموحهم وحتقيق
احلقيقي املعيار هو التميز أن التميز مشيرا
الطبيعي واألساس للتطور العمل في للترقي
الشبح االحباط هو أن حني في ، احلياة في
الذي الداء ألنه اإلنسان حياة  يهدد  الذي
كلمته ختام في ومتمنيا ، قواه في ينخر

لهؤالء األبناء. والتميز التفوق من مزيدا
لشئون اجلامعة رئيس  نائب  د. وأشار 
هم مصر أبناء أن إلي كلمته في البيئة
العربية الدول معظم دساتير كتبوا الذين
للعالم والقائدة الرائدة هي دائما فمصر
فقد األمم ولها مكانتها العالية بني العربي
كتابه فقي عديدة  مواضع في اهللا  ذكرها
َشاء ِإن ِمْصَر اْدُخُلوْا ” قال تعالي العزيز ،
و يوسف“  ”سورة   ﴾٩٩﴿ آِمِنَني اهللاُّ
مشرقة األجيال أجياال هذه تكون متني أن
بدون فالعلم ، والرخاء للتقدم البلد تقود
اهللا قال رسول فقد شيئا ال يساوي أخالق
َطِريًقا َسَلَك َمْن ” وسلم عليه اهللا صلي 
ِمْن َطِريًقا ِبِه  اَهللاُّ َسَلَك ِعْلًما ِفيِه َيْطُلُب
َأْجِنَحَتَها َلَتَضُع اْملََالِئَكَة َوِإَنّ ِة َنّ اْجلَ ُطُرِق

ِرًضا ِلَطاِلِب اْلِعْلِم .....“
عام أمني هاشم محمد أ. قدم كما 
هذا لرعاية اجلامعة لرئيس الشكر اجلامعة
علي احلضور وشكر وحضوره  االحتفال
مبزيد املكرمني وطالب اجلميلة مشاعرهم
لهم ليحققوا واملثابرة واالجتهاد اجلد من

مشرق. سامية وهدف بعيد مكانة
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programs should hold an Egyptian secondary school certificate or any other
equivalent regional or international High school certificate. Applicants should also
fulfill the general requirements stated by the faculty council, the University council
and the supreme council of Egyptian Universities, taking into consideration the 
student’s score and home location.

As for the postgraduate programs, applicants to these programs should:
• Hold a Bachelor degre from a recognized
   University or any equivalent Institute.
• Fulfill the general requirements declared
   by the University and the faculty councils.

Student Activities
Practising, expanding and developing 

student activities have become inevitable 
for the comprehensive develoment 
process of the youth. They are also 
necessary for completely protecting the 
youth from the dangers that may threaten 
them. Student activities are stimulant 
factors for the students, and they help 
them refine their instincts.

Student activities are one of the constituents 
of the modern approach with its wide concept. 
The modern approach is not limited to the 
information and knowledge presented in the 
university books, but it is also based on the 
student’s activities, their positivity and their 
participation in the different aspects of the 
educational process.

Student activities should achieve the following goals:
(1) To be an opportunity for the students to express their interests and to satisfy
      their social and psychological needs.
(2) To encourage the spirit of creativity, develop self-confidence,  strengthen
      the will  and make  students like coordination  and brotherhood. They should
      also urge students to compete honestly and to feel responsibility.
(3) To provide various opportunities for students to reveal their interests and talents.
(4) To be a means for removing barriers between the students and their teachers.
      They should also be a means for building close relationships between them and
      establish an educational atmosphere in the university that is dominated by
      love and respect.
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في الرئيسي السبب ان إلى الفتا بسيناء. فلسطيني
اجندة علي وضعها عدم الفلسطينية  هو القضية تدهور
الداخلي االنقسام باالضافة الي العربي، الربيع ثورات

وحماس. رفح حركة فلسطني بني في
املخططات  هذه اجهاض أن السعيد رفعت د. وأوضح
قائال ، والسالح باملال الفلسطيني الشعب بدعم يبدأ
الدم إلهدار  صاروخية وفتاوي تصريحات ”كفانا :
احملتلة“، االراضي في للجهاد احلشود وحشد  العربي
حقيقي احتياج في الفلسطيني الشعب أن علي مؤكدا
وأن الوهابية بالصواريخ دعمهم  من والبد ، للسالح
املقاومة دعمت التي اإليرانية الصواريخ بجانب تكون
في  اهللا حزب جنح  حيث ، صاروخ ألف  ١١ بـعدد

. غزة بداخل حماس حلركة توصيلها
لدائرة السابق العام ” املدير الكتري ”يونس وأكد
أن علي الفلسطينية، التحرير  مبنظمة  احملتل الوطن
بديال سيناء أو بنيويورك يقبل  لن الفلسطيني املواطن
أي مخططات نوافق علي قائال:لن ، فلسطني تراب عن
تفريغ في مخططاتهم  إلجناح أمريكية أو إسرائيلية

للصهاينة. وسلبها الفلسطينية الدولة

Ú£°ù∏ah ô°üe ‘ ájQÉ÷G çGóMC’G ™e ÓYÉØJ

áæNÉ°ùdG ÉjÉ°†≤dG á°ûbÉæe ‘ á©eÉ÷G Qhód É≤«≤–h

ÊÉãdG »≤à∏ŸG äÉ«dÉ©a QÉWEG ‘h , á«Hô©dG áMÉ°ùdG »∏Y

çƒëÑdGh äÉ°SGQódG ó¡©Ã á«∏«FGô°SE’G äÉ°SGQódG õcôŸ

á«ª∏Y Ihóf ¢ùeCG äó≤Y ≥jRÉbõdG á©eÉéH  ájƒ«°SC’G

 “äGÒ¨àŸG Aƒ°V ‘ á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG ” ¿GƒæY â–

Qƒ°†ëHh á©eÉ÷G ¢ù«FQ ∫É©dGóÑY óª.O ájÉYQ â–

±ô°TCG .Oh á«bô°ûdG ßaÉ  QÉéædG ø°ùM  QÉ°ûà°ùŸG

É«∏©dG äÉ°SGQódG ¿ƒÄ°ûd  á©eÉ÷G ¢ù«FQ ÖFÉf »ë«°ûdG

º«gGôHEG .Oh »≤à∏ŸG ¢ù«FQ ¢ûjhQO …óg .Oh çƒëÑdGh

ÚeC’G áë«°T ∫OÉY .Oh »≤à∏ª∏d »ª∏©dG Qô≤ŸG …hGôëÑdG

ÜõëH  ∞«≤ãàdG  ÚeCG ¢û«ÑM óª .Oh  »≤à∏ª∏d  ΩÉ©dG

OóY É¡«a ∑QÉ°Th á«bô°ûdG á¶aÉëÃ ádGó©dGh ájô◊G

‘ Úªà¡ŸGh Ú°üàîàŸGh AGÈÿGh IòJÉ°SC’G øe ÒÑc

. §°ShC’G ¥ô°ûdG ÉjÉ°†bh ¿ƒÄ°T

” مدير احمد سيد رفعت د.“ وخالل الندوة أشار
إسرائيلية مخططات هناك ”إن للدراسات يافا  مركز
وتوطينهم الفلسطيني للشعب اجباري تهجير بشان
املصرية  باالراضي سيناء في متر كيلو ٦٠٠ عمق في
علي التنفيذ في بالفعل بدأت املخططات هذه وأن 
تصريحات اعالمية بخروج مدلال ذلك الواقع“، أرض
٤٠ الف  اقامة مخيمات لالجئني الستيعاب الي تشير

ò  «dOG�*« ¡u{ v� WOMOD�KH�« WOCI�« å

º«gGôHEG ó«°ùdG ¿ÉÁEG:âÑàc
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- The University Faculties and degrees:
Zagazig University comprises 20 academic Faculties and Institutions. The two-

semester system is applied in all the faculties of the University except the faculty of 
Medicine which adops the traditional annual system. The annual system is also applied 
in postgraduate programs in all faculties. The Languages of instruction are Arabic and 
English. The University faculties and Institutions offer the following academic degrees:

B.SC.
B.A.
Postgraduate Diploma
Prelirninary year
Master’s degree
Ph. D

Contact Information

Address: Zagazig University, Zagazig City, El Sharkia Governorate, Egypt.
Post Code: 44519
Phone number: 0552307607/055 - 2302926/
Fax number: 0552345452/
Auto-Call: 055
Email: info @zu .edu.eg
Website: Http: //www.zu.edu.eg
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بدأت حملة التبرعات إلستكمال إنشاء معهد األورام بجامعة الزقازيق وبدأها د. محمد 
مرسي، رئيس اجلمهورية بتبرعه براتبه األخير كأستاذ باجلامعة عن شهر مايو املاضي حلساب 

معهد األورام الذي يجرى إنشاؤه باجلامعة.
إستكمال  لدعم حملة  الزقازيق  بقاعة مجلس جامعة  عقد  الذي  اللقاء  ذلك خالل  أعلن 
ود.   ، الشريف  ،ود.محمود  اجلمهورية  مفتي  علي جمعة  د.  بحضور  األورام  معهد  إنشاء 
محمد محمود أحمد هاشم نائب رئيس جامعة األزهر وعميد كلية أصول الدين بالزقازيق 
د.محمد  إستقبالهم  في  وكان  األورام،  وأخصائي  وأساتذة  اجلامعية  القيادات  من  وعدد 

عبدالعال رئيس اجلامعة والسادة نواب رئيس اجلامعة .
وقامت د. حنان عبدالرحمن، أمينة املرأة بالشرقية حلزب احلرية والعدالة، بتسليم مبلغ 

التبرع للدكتور حامد عطية نائب رئيس اجلامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة.
وخالل اللقاء قال مفتى اجلمهورية أن التبرع بزكاة املال لتنفيذ املشروعات الكبرى التي 
بجامعة  األورام  معهد  مثل  الصحي  املجال  في  كانت  إذا  خاصة  جائز شرعا  املجتمع  تخدم 
الزقازيق الذي بإستكمال إنشائه سيساعد في تخفيف آالم أكثر من ٥٠ ألف مريض باألورام 

سنويا مبحافظة الشرقية واحملافظات املجاورة.
أموالهم  زكاة  إخراج  إلى  واإلسالمي  العربي  والعاملني  مصر  في  القادرين  جمعة  د.  ودعا 
الفقر  على  للقضاء  الوحيد  السبيل  هو  ذلك  أن  مؤكدا   .. إقالل  أو  تباطؤ  ودون  بانتظام 

ومساعدة احملتاجني وهى احلكمة األساسية في فريضة الزكاة.

 ájQƒ¡ª÷G ¢ù«FQ »°Sôe .O ÉgCGóH
á©eÉ÷ÉH ÒNC’G ¬ÑJGôH
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محمد  األستاذ  اللقاء  حضر 
هاشم أمني عام اجلامعة ود. عاطف 
ود.   ، الطب  كلية  عميد  رضوان 
برنامج  منسق  قمحاوي  أسامة 

الطب املاليزي بكلية الطب .
برنامج  أن  إلي  اإلشارة  ويجد 
اجلامعة  في  بدأ  املاليزي  الطبي 
البرامج  كأحد  سنوات  ست  منذ 
الدراسية اجلديدة التي مت استحداثها 
املعتمدة  التعليمية  البرامج  ضمن 
لالعتماد  القومية  الهيئة  من 
األكادميية  للمعايير  فقا  واجلودة 
التعليم  جودة  ومعايير  القياسية 
في  اجلامعة  تنفذها  التي  الطبي 
أجل   من  التطوير  مشروعات  إطار 
توطيد العالقات الثقافية بني دولة 
الزقازيق،ونشر  وجامعة  ماليزيا 
اإلسالمية  واملفاهيم  العربية  اللغة 
املاليزي  املجتمع  بني  الصحيحة 
لتعليم  مقرارات  توفير  خالل  من 
القرآن.  وحتفيظ  العربية  اللغة 
عالوة علي أن البرنامج يهدف إلي 

œb� 5�eO�U� »ö� ‰U�I��ù

 »öD�« rOKF�� w1œU�_« Ê¬dI�« W�O� fOz—
o�“U�e�« WF�U' …—U�“ w� Ã—U)U� 5�eO�U*«

 ÜÓ£dG º«∏©àd »ÁOÉcC’G ¿BGô≤dG áÄ«g ¢ù«FQ …hƒf ‹GõZ.O á©eÉ÷G ¢ù«FQ ∫É©dGóÑY óª .O πÑ≤à°SEG

 ádó«°üdGh Ö£dG »à«∏µH OóL Újõ«dÉe ÜÓW ∫ÉÑ≤à°SE’ ≥jRÉbõdG á©eÉL ™e óbÉ©àdG ójóéàd êQÉÿÉH Újõ«dÉŸG

. Éjõ«dÉeh ô°üÃ ‹É©dG º«∏©àdG »JQGRh ÚH á«ª∏©dGh á«aÉ≤ãdG äÉbÓ©dG ó«WƒJ QÉWEG ‘ ∂dPh

ثقة  تخريج طبيب متميز قادر علي مواجهة احتياجات املجتمع وحل مشاكله ، وكسب 
الزقازيق  للدراسة في كلية طب  املاليزيني  املاليزي وجذب أكبر عدد من الطالب  املجتمع 
العمل  التعليمية وبيئة  للبرنامج وتطوير املصادر  إلي حتقيق تفوق ومتيز أكادميي  ، إضافة 

اجلامعية وتشجيع روح املنافسة بني أعضاء هيئة التدريس.
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≈Ø«ØY AÓ‚:âÑàc

É¡FÉ°ûfEG ïjQÉJh IóMƒdÉH ∞jô©àdG

مستقلة  وحدة  االستراتيجي...هي  التخطيط  وحدة 
تتبع األستاذ الدكتور رئيس اجلامعة لتقدمي الدعم الفني 
لها  التابعة  واملراكز  واملعاهد  والكليات  اجلامعة  إلدارة 
وفقا  االستراتيجي  التخطيط  وأنشطة  مبهام  للقيام 
التخطيط  ثقافة  وتبني  والعاملية  القومية  للمعايير 
تنطلق  التي  رسالتها  هي  وهذه  االستراتيجي  والتفكير 
التخطيط  في  متميزة  وحدة  ”نحو  مفادها  رؤية  من 

االستراتيجي محليا وعامليا“.
وتنفيذ  وضع  في  الزقازيق  جامعة  ألسبقية  ونظرا 
القدرة  معايير  مع  واتساقها  للتطوير  استراتيجية 
جودة  لضمان  القومية  الهيئة  وضعتها  التي  املؤسسية 
 ، ملتطلباتها  ووفقا   ٢٠٠٨ أبريل  في  واالعتماد  التعليم 
”وحدة  مسمى  حتت  وحدة  إنشاء  اجلامعة   مجلس  قرر 
التخطيط االستراتيجي ”طبقا لالئحتها الداخلية املقترحة 
وفقا للقرار رقم (٤٠٨)بتاريخ ٦/٢٩ / ٢٠١٠ بهدف 
إعداد  و  االستراتيجي  والتخطيط  التفكير  ثقافة  نشر 
الدارة  اإلستراتيجي  التخطيط  مهام  على  مدربة  كوادر 
نظام  ووضع   ، لها  التابعة  واملعاهد  والكليات  اجلامعة 

á©eÉ÷ÉH É¡∏ªY CGóÑJ »˝«JGÎ°S’G §«£îàdG IóMh

 ïjQÉàH  (  373 )  ºbQ  QGô≤dG  á©eÉ÷G ¢ù«FQ  ∫É©dGóÑY óª .O Qó°UCG

 ôjóŸGh  ÜGOB’G  á«∏µH  PÉà°SC’G  ôµ°ùY  ˆGóÑY  .O  Ú«©àH  2012¢SQÉe  19

 §«£îàdG IóMƒd kÉjò«ØæJ kGôjóe »é«JGÎ°S’G §«£îàdG ´hô°ûŸ …ò«ØæàdG

 »∏Y  ±ô©à∏d  ¬FÉ≤d  »∏Y  á©eÉ÷G  á∏›  â°UôM  ¬«∏Y  AÉæHh  ,  »é«JGÎ°SE’G

.á©eÉ÷G πNGO πª©dÉH ¢Vƒ¡æ∏d É¡JÉeÉ¡°SEGh ¬à£°ûfCGh IóMƒdG ΩÉ¡e

يضمن استمرارية العمل وفقا خلطط استراتيجية تضمن 
آلية التخطيط والتنفيذ.

Ió`````MƒdG ΩÉ`````¡e
١- إعداد وحتديـث اخلطط االستراتيجية للجامعة مبا يسمح

      بتحقيق األهداف االستراتيجية .
٢- تقــدمي الدعم الفنـي واملتـــابعـــة لفـرق وضـع اخلطط

      االستراتيجية لكليات ومعاهد ومراكز اجلامعة .
٣- وضع نظم متابعة وتقييم اخلطط االستراتيجية للجامعة
      والكليـات واملعاهـــد التابعة لهــا وفقــــا لـألهـــداف

      االستراتيجية لوزارة التعليم العالي واجلامعة .
٤- التنسيق مـع إدارة التخطيط واملتابعـة لوضع ومتابعـة
      تنفيذ اخلطط االستثمارية (شراء األصـول غير املالية-

      الباب السادس )
٥- تسليم اخلطط االستراتيجية لوحدة إدارة مشـروعات

      التطوير باجلامعة لإلشراف على تنفيذها وتقدمي
      الدعم الفني فـي إطـار املـراجعـــة الـدوريـــة للخطــط

      طبقــا للمستجدات الداخلية واخلارجية .

∫ƒeCÉŸGh ô°VÉ◊G ÚH á«YƒædG á«HÎdG á«∏c »éjôÿ ∞«XƒàdG ≈≤à∏e

التربية  كلية  التوظيف خلريجي  ملتقى   ” بعنوان:  ندوة حتضيرية  النوعية  التربية  كلية  أقامت 
النوعية بني احلاضر واملأمول“ حتت رعاية د. عبد العظيم عبد السالم العطواني عميد الكلية و د. 
إيهاب حامد عبد العظيم وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة  بهدف إتاحة الفرص 
أو  الكبرى  املصانع  إحدى  فى  العمل  أو  ميسرة  قروض  على  للحصول  واخلريجني   الطالب  أمام 
من  مختلفة  صغيرة  مشروعات  إلقامة  املختلفة  التخصصات  في  تدريبية  دورات  على  احلصول 
الكلية   مبقر  حتضيرية  ندوة  عقدت  حيث  املصري  األهلي  والبنك  للتنمية  االجتماعي  الصندوق 
حاضر فيها كل من  أ. خالد محمود نصر املدير اإلقليمي للصندوق االجتماعي للتنمية مبحافظة 
الشرقية وأ. محمد علوان نائب مدير البنك األهلي املصري واملهندس عبد العزيز العقاد   منسق 
بالتربية والتعليم االقتصادي للمرأة  الفني  التعليم  التمكني وأ. سامية صيام    مدير عام  مبادرة 

بحضور كثيف من الطالب.

Âö��« b�� rOEF�« b�� Æœ

rOEF�« b�� b�U� »UN�≈ Æœ
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ió`æ÷G OÉ``ªY:Öàc

≥jô£ÑdG IOÉZ :âÑàc



 Ö£d  kGó«ªY  ºµHÉîàfEÉH  Iƒ≤H  ºµJOÉ«°S  º¡°SCG  äó©°U
 í°TôŸG ºàæch ,á«bô°ûdG á¶aÉ AÉÑWC’ ÉÑ«≤fh ≥jRÉbõdG
 IQƒK ó©H IQGRh ∫hCG ≈a áë°üdG ôjRh Ö°üæe ¤ƒàd RôHC’G
 Éæ«∏Y  ºàLôN  ™bƒàŸG  ÒZ  ≈∏Y  øµd  ,2011  ôjÉæj  25
 ºµdƒb Éªa..Ö°üæŸG Gòg ¤ƒJ øY Qòà©àd AÉª∏©dG ™°VGƒàH

?∂dP ≈a
كفاءات  إلي  اآلن  حتتاج  وزيرا..مصر  أكون  من  أقل  -أنا 
واالحتكاك  بالعمل  واخلبرة  الصالح  صفة  لها  متميزة 
اخلارجي أنا علي ثقة من أن اهللا سوف يهيء اخلير ملصر في 

هذه املرحلة احلرجة.

 ¿Gƒ°VQ ∞WÉY .O »∏Y ±ô©àdG ójôfh QGƒ°ûŸG ájGóH ‹EG Oƒ©f
?Qƒ£°S ‘

- إسمي بالكامل عاطف محمد عبدالفتاح رضوان ... كان 
ميت  مركز  بقرية سرجنا  يناير ١٩٥٣  من  األول  في  امليالد 
في  الدراسة  احلال كانت  ، وبطبيعة  الدقهلية  غمر مبحافظة 
الطب جامعة طنطا  بكلية  إلتحقت  مدارس ميت غمر حتى 
وقضيت فيها ثالث سنوات ثم انتقلت إلى الدراسة في كلية 
الطب جامعة الزقازيق وحصلت منها على درجة بكالوريوس 

WOB��
X%

¡«u{_«

∫o�“U�e�« V� bOL� Ê«u{— n�U� Æœ

áLô◊G á∏MôŸG √òg ≈a ô°üŸ ÒÿG A»¡j ±ƒ°S ˆG ¿CG øe á≤K »∏Y ÉfCG ˚
äÉ«Ø°ûà°ùe ™`°†j ¥Ó`ªY ´hô`°ûe ó`jó÷G ÇQGƒ`£dG »`Ø°ûà°ùe ˚

á`«ŸÉ`©dG Ö`£dG á`£jô`N ≈`∏Y ≥`jRÉ`bõ`dG á`©eÉ`L     

 áë∏e á«é«JGÎ°SEG IQhô°V É«≤jôaCG ≈a ô°üŸ »LÓ©dGh »ª∏©dG óLGƒàdG ˚
≥«≤– πLCG øe ºµd kÉfƒY ˆG AÉ°T ¿EG ¿ƒµæ°S .. ÜÓ£dG »FÉæHCG ˚
ôªà°ùŸG ºµYGóHEÉH ÉfƒcQÉ°T É«¡a ,ºµJÉMƒªWh ºµeÓMCGh º`µdÉeBG     

Qƒ£àŸG ºcôµah     

الطب في عام ١٩٧٧م.
  á©eÉL  øe  Ö£dG  ¢SƒjQƒdÉµH  áLQO  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  ó©H  GPÉe
 ∑QGƒ°ûe  ‘  á°ù«FôdG  äÉ£ëŸG  Éeh  Ω1977  ΩÉY  ‘  ≥jRÉbõdG

?»∏ª©dGh »ª∏©dG
في  الدكتوراه  درجة  حصلت  العلمي  ملشواري  بالنسبة   -
التخدير في يوليو ١٩٨٨. ولم أتوقف عند الدراسة في مجال 
التخدير فحسب  فقد إجتهت إلي الدراسة  في مجاالت أخري 
 ٢٠٠٥ األزمات  إلدارة  األوروبي  املاجستير  علي  فحصلت 
خالل  السويس  قناة  جامعة  من  الطبي  التعليم  دبلوم  ثم 
األوروبية  اجلمعية  من  التغذية  دبلوم  ثم   ،  ٢٠١٠/٢٠٠٩
للتغذية املعوية والتغذية باحلقن. أما بالنسبة للمشوار العملي 
الزقازيق  فقد عملت أستاذا للتخدير والعناية املركزة بطب 

وتنوعت احملطات علي املستوي احمللي والعربي والدولي : 
العربي  للدبلوم  العلمي  املجلس  ورئيس  البرنامج  مدير   -
 (  ADDM) الطبي  املجال  في  للعاملني  األزمات  إلدارة 

االحتاد الطبي العربي        
- مدرس في الدبلوم األوروبي إلدارة األزمات.

-  مـــدرب ومديـر دورات فـي مجلـس اإلنعــاش األوروبـــي 
 .(ALSG) ومجموعة الدعم املتقدم للحياة (ERC)

 ÆÆÆÆÆ ∆—U???I�« Íe�e?�
 UNzUD�Ë UN��UI�Ë UNKL� w� …eOL�� WOB�� ¨ œbF�« «c� w� UM�OB��
 ¨ —u�_«Ë n�«u*« nK��� l� w�UF��« w� UNIDM� s��Ë UNIK� w�Ë
 WO��—U� WIO�Ë W�U�0 ¡UIK�« «c� ÊuJO�Ë »d� s� tOK� ·dF�K� U�UMOI��≈
 …—«“Ë ‰Ë√ w� W�B�« …—«“Ë w�u� s� Á—«c��≈ o�“U�e�« V� bOLF� q���
 jI� V�UMLK� wF�� s� qJ� U�—œ ÊuJ�� ≤∞±≤ WO�Uzd�«  U�U���ô« bF�
 ÆÆÆÆÆ UN� Íc��� W�œUI�« ‰UO�ú� …Ëb� ÊuJO�Ë W�UF�« W�KBLK� dEM�« ÊËœ

ÆÆÆ —«u(« h� «c�Ë
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ó«©°S óª IójÉY :ô°ûæ∏d ¬JóYCG-π«∏N ÖæjR :AÉ≤∏dG πé°S

األول  اليوم  أن  الكلية  عميد  عمر  د.حمدي  وصرح 
باجللسة  بدأت  جلسات،  خمس  تضمن  النقاشية  للحلقة 
الرؤية  وناقشت  فرحات  نور  د.محمد  برئاسة  األولي 
حلمي  د.نبيل  برئاسة  اجللسة  أما  للدستور.  املستقبلية 
وناقشت احلقوق واحلريات والواجبات العامة في الدستور 
الثالثة برئاسة كل من د. ماهر عز ود.عاطف  . واجللسة 
وناقشت   . للدستور  االقتصادي  النظام  وناقشت  النقلي 
اجللسة الرابعة برئاسة د.سعيد جويلي املعايير الدولية في 
إعداد الدساتير. وأختتمت جلسات اليوم األول باجللسة 
املقومات  وناقشت  عيسي  جمال  محمد  برئاسة  اخلامسة 

واألسس التي يقوم عليها الدستور .
الثاني  اليوم  في  النقاشية  احللقة  جلسات  وأستكملت 
صالح  د.محمد  برئاسة  السادسة  اجللسة  عقدت  حيث 
عبدالبديع وناقشت نظام احلكم. وناقشت اجللسة السابعة 

برئاسة د.عبدالرؤوف هاشم السلطة التشريعية 

 ô°üŸ ójóL Qƒà°SO ƒëf

 ¥ƒ≤◊G á«∏µH Ihófh á«°TÉ≤f á≤∏M

برئاسة  الثامنة  اجللسة  فناقشتها  التنفيذية  السلطة  أما 
د.حمدي عمر. وأختتمت جلسات احللقة النقاشية واليوم 
الثاني باجللسة التاسعة برئاسة د.عيد القصاص وناقشت 

السلطة القضائية . 
الدستور  مبواد  التعريف  وبهدف  السياق،  نفس  وفي 
اجلديد نظمت الكلية ندوة حتت عنوان: ” إعرف دستورك 
ومنظمات  التدريس  هيئة  أعضاء  مبشاركة  وذلك   ”
العليا  الدراسات  وطالب  بالشرقية  املدني  املجتمع 
ومرحلة املاجستير وحاضر فيها كل من د.حمدي عمر 
عميد الكلية ود. أحمد صبحي عضو اللجنة التأسيسية 
للدستور عن حزب احلرية والعدالة بالشرقية وأختتمت 
الندوة بحوار مفتوح للرد علي التساؤالت واستفسارات 

احلضور.

W�uO�ü« Àu���«Ë  U�«—b�« bNF� v� dO��ÇU� W�U�—
أبى  احلافظ  عند  الصوفية  اجلوانب 
٥٧٦هـ  ت  األصبهانى  السلفى  طاهر 
رسالة  عنوان  السفر»  «معجم  كتابه  فى 
جمعة  د.على  ناقشها  التى  املاچستير 
الدراسات  مبعهد  املصرية  الديار  مفتى 
ومشاركه  باجلامعة  اآلسيوية  والبحوث 
أحمد  محمود  د.محمد  املنقشة  فى 
هاشم نائب رئيس جامعة األزهر وعميد 
بالزقازيق والدكتورة  الدين  كلية أصول 
الدراسات  معهد  عميد  درويش  هدى 
والبحوث اآلسيوية املشرفة على الرسالة 
التى أعدها الباحث محمد جمال الدين 
دراسات  فى  الهنود  أبو  سيد  حسن 

وبحوث الديانات.
وقد أوصت جلنة املناقشة مبنح الطالب 
اآلسيوية  الدراسات  فى  املاچستير  درجة 
«دراسات وبحوث الديانات بتقدير ممتاز».

g�UM� W�dB*« —U�b�« v�H�
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≈`eÉ°S ó`ª:Öàc

iô°û©dG IôgÉW:âÑàc

 …QÉ÷G  πjôHCG  30h  29  »eƒj  ∫ÓN  äÉ°ù∏L  ™°ùJ  …óe  »∏Y
 á©eÉ÷ÉH  ¥ƒ≤◊G  á«∏c  äó≤Y  ÉMÉÑ°U  Iô°TÉ©dG  áYÉ°ùdG  ΩÉ“  ‘h
 ¢†©H ácQÉ°ûÃ “ô°üŸ ójóL Qƒà°SO ƒëf ”   :¿Gƒæ©H á«°TÉ≤f á≤∏M
 â– ÜÓ£dGh ¢ùjQóàdG  áÄ«g AÉ°†YCGh  ÊóŸG  ™ªàéŸG  äÉª¶æe
 áªµëŸG  áYÉ≤H  ∂dPh  á©eÉ÷G  ¢ù«FQ  ∫É©dGóÑY  óª.O  ájÉYQ

. á«∏µdÉH ™HGôdG QhódÉH



- مدير برامج التدريب على إدارة األزمات في مصر وسوريا 
.(ALSG)

- عضو مؤسس في مجلس اإلنعاش املصري .
- أما اآلن فأشغل منصب عميد كلية الطب البشري جامعة 
بعد  اجلامعية  القيادات  أول إلنتخابات إلختيار  الزقازيق في 
في  الشرقية  محافظة  ألطباء  نقيبا  إنتخابي  مت  كما   ، الثورة 

اإلنتخابات التي أجريت ألول مرة بعد ثورة يناير .

 äÉeRC’G  ÖW  ≈a  ≈HhQhC’G  Òà°ù«LÉŸG  ≈∏Y   ∂JOÉ«°S  â∏°üM
 ó«MƒdG  ⁄É©dG  ºàëÑ°UCGh  ,É«dÉ£jEG  øe  2004  ΩÉY  çQGƒµdGh
 ¥ô°ûdÉH  AÉª∏Y  á©HQCG  óMCGh  ô°üÃ  ∫ÉéŸG  Gòg  ≈a  ¢ü°üîàŸG
 çQGƒµdG  ÖW  ô°üe  âaôY  »àªa  ....∫ÉéŸG  ¢ùØæH  §°ShC’G
 ≥«°ùæJ óLƒj πgh? çQGƒµdGh äÉeRC’G ™e πeÉ©àdG ºàj ∞«ch?
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حلرب  اإلعداد  منذ  مصر  في  متعددة  مجهودات  هناك   -
التخصص  هذا  مع  التعامل  يتم  لم  ولكن   ١٩٧٣ أكتوبر 
عام  األزمات  طب  دبلوم  أنشئ  عندما  إال  أكادميي  بأسلوب 
٢٠١٠ باملعهد العربي للتنمية املستدامه التابع إلحتاد األطباء 

العرب بإشراف من كلية الطب جامعة الزقازيق .
- التعامل مع أي أزمة أو كارثة البد أن يتم من خالل منظومة 
فريق عمل متكاملة لديه اخلبرة والتدريب الكافي لتحديد 
الدور املنوط به في إدارة األزمة خاصة أن الكوارث املفاجئة 
ينجم عنها هرج يبعث على اخلوف وبدون السيطرة على 
احلدث ينجم عن ذلك زيادة في أعداد الضحايا أو املفقودين 
ولذلك يكون بداية عمل فريق إدارة األزمات هو السيطرة 
من  فريق  لكل  واحد  قائد  خالل  من  احلدث  موقع  على 
أو  املدني،  الدفاع  من  املشارك  كان  سواء  العمل  منظومة 
حتديد  يتم  حيث  املعاونة  واخلدمات  اإلسعاف  أو  الشرطة 
كردون ملنظمة احلدث للدخول واخلروج بحيث ال يسمح 
نسبة  احلادثة ألن  مع  تتعامل  التي  الفرق  من  للمؤهلني  إال 
منطقة  كانت  عالية سواء  تكون  املنطقة  هذه  في  املخاطرة 
حريق يحتمل وجود أشياء أخرى قابلة لالنفجار أو انهيار 
قد ينجم عن انهيارات أو انفجارات أخرى. كما ال بد أن 
تكون منطقة اخلدمات واإلسعاف آمنة في منطقة بعيدة عن 
املنطقة اخلطرة حتى ال تزداد املخاطر كما حدث في انهيار 
الكارثة  مواجهة  فرق  أفراد  بعض  على  العمارات  بعض 
بدون  اإلسعاف  لسيارات  ومخارج  مداخل  وجود  بجانب 
علمية  إستراتيجية  ظل  في  األزمة  مع  التعامل  ألن  عوائق 
متكاملة بني جميع اجلهات املنوط بها مواجهة آثار الكارثة 
يخفف من حدتها ويقلل من نسبة املخاطر احملتملة ويحدد 
من زيادة عدد الضحايا مع ضرورة االستفادة من التجارب 
السابقة في مواجهة األزمات وعالج أوجه القصور بأسلوب 
فريق  بني  والتعامل  والتأهيل  التدريب  على  قائم  علمي 

العمل إلدارة األزمة
- أمتني أن يوجد تنسيق كامل وفعال بني مستشفيات اجلامعة 
ووزارة الصحة ألن عدم التكامل بني منظومة العمل املنوط بها 
مواجهة آثار الكوارث في حالة وقوعها يزيد من تعقيد إدارة 
األزمة وزيادة املخاطر حيث ما زال التعاون الكامل مفقودا بني 
الصحة واجلامعة فيما يتعلق باملستشفيات وكأنها جزر منعزلة 
حيث يدار كثيرا من احلوادث بطريقة عشوائية ألن املشكلة 
ال تكمن في إمكانيات مصر وهي كبيرة لكن انسجام القرار 

السياسي مع إدارة األزمة في الوقت املناسب. 

 AÉÑWC’G  áHÉ≤f  äÉHÉîàfÉH  ºcRƒa ø∏YCG  ÉeóæY Gôµ°T  ˆ äóé°S
 á≤MÉ°S  á«Ñ∏ZCÉH  h “ô°üe πLCG  øe AÉÑWCG”  áªFÉb  øY á«bô°ûdÉH
 ∞«µa  ,Ú°ùaÉæŸG  ÜôbC’  ÉJƒ°U  415   πHÉ≤e  ‘  ÉJƒ°U  1391
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- املشهد الذي قدمه االطباء واإلقبال الغير عادي في أول 
إيجابيا  مشهدا  كان  الثورة  بعد  االطباء  لنقابة  انتخابات 
ألن  شكرا  هللا  وسجدت  كثيرا  وأسعدني  درجة  ألقصي 
البناء  االطباء كانت وماتزال محورا هاما في عملية  نقابة 
مستوي  علي  وإغاثي  دور خدمي  من  به  تقوم  مبا  والتنمية 

العالم العربي واالسالمي. 
- تعتبر مستشفيات جامعة الزقازيق املستشفى املرجعي 
املكتظة  الشرقية  محافظة  إلى  إضافة  احملافظات  من  لعدد 
لسكان  خدماتها  املستشفيات  هذه  وتقدم  بالسكان. 
املجاورة  للمحافظات  الطرفية  واملدن  القناه وسيناء  مدن 
وتعتبر مقصدًا آلالف املرضى نظرًا ملا تقدمه من خدمات 
متميزة.ونتيجة الزيادة املضطردة في عدد املرضى الذين 
مرضى  خاصًة  مرجعي  مستشفى  في  عالجًا  يحتاجون 
الطوارئ واصابات احلوادث حيث يتردد حوالي ١٥ الف 
الطوارئ مبستشفيات  مريضا شهريًا على قسم استقبال 
كل  استيعاب  املستحيل  من  بات  فإنه  الزقازيق  جامعة 
املسألة  وتبدو  املستشفيات.  هذه  على  املترددة  احلاالت 
أكثر تعقيدًا لعدم وجود بديل على نفس املستوى مما يصل 
الكثير  حياة  تتهدد  أن  الى  األحيان  من  كثير  في  باألمر 
تسمح  وال  لهم  أماكن  توفير  الميكن  الذين  املرضى  من 

حاالتهم باالنتظار.
لهذا السبب ونتيجة ملا تشعر به جامعة الزقازيق من مسئوليات 
جتاه املجتمع خاصًة بعد ثورة يناير فقد متت دراسة األمر بدقة 
اليجاد حلول عملية ونظرًا ألن البنية التحتية للمستشفيات 
التي  اخلدمة  في حجم  اضافة  بأي  تسمح  ال  احلالي  بوضعها 
مستشفى  بناء  في  التفكير  ضرورة  اتضحت   فقد  تؤديها 

جديد للطوارئ.
لقد تبنت جامعة الزقازيق الفكرة وشكلت فريق عمل لهذه 
املهمة ضمت قيادات اجلامعة وكليتي الطب والهندسة إضافة 
الى مجموعة من شباب اجلامعة النابه. ومت البحث عن جميع 
اجلديد  املستشفى  بناء  ضرورة  الى  الرأي  وانتهى  البدائل 
االمكانات  احلالي لالستفادة من  املستشفيات  بجوار مجمع 
اجهزة  شراء  عن  تنتج  قد  التي  النفقات  وتوفير  املوجودة 

متكررة في حال مستشفى بعيد.
وبعد مراجعة كافة االختيارات وقع االختيار على قطعة أرض 

¿Gƒ°VQ ∞WÉY.O Åæ¡j Qhô°S Òª°S.O
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للعام الثاني علي التوالي عقدت كلية الصيدلة مؤمترها 
اإلداري الثاني برعاية وحضور د.عباهللا الشنواني عميد 
الكلية ومشاركة أسرة الكلية من أعضاء هيئة التدريس 

واجلهاز اإلداري والطالب . 
وقد حرص د. الشنواني منذ توليه عمادة الكلية 
مع  التواصل  بهدف  سنويا  املؤمتر  هذا  تنظيم  علي 
أسرة الكلية من اجلهاز اإلداري والعاملني باخلدمات 
املعاونة للوقوف علي الرؤية املستقبلية للعمل اإلداري 
بالكلية وسبل تطويره واإلرتقاء باألداء عالوة علي 
تكرمي املتميزين من العاملني وتكرمي احملالني للمعاش 
اإلداري  اجلهاز  من   ١٩ تكرمي  مت  وقد  وفاء  كلمسة 

واخلدمات املعاونة من احملالني للمعاش. 
مدير  كفافى  بديعة  أ.  من  كل  حتدث  املؤمتر  وخالل 
اجلودة  وحدة  مدير   ، السويفى  سحر  د.  الكلية  عام 
ود.محمود عبد الغنى ، رئيس املعيار اإلداري، د. فاطمة 
حبيب ، ممثل عن جمعية اخلريجني والطالب عمر سيف 
رئيس احتاد طالب الكلية و استعرضت د. عفاف السيد 
رئيس املعيار اإلداري إجنازات العام املاضي للجهاز اإلدراري 
. تلي ذلك حوار مفتوح مع املشاركني  لتقدمي اقتراحات 
لتطوير العمل داخل الكلية ومناقشتها . وقد أدار اللقاء 

ا.هناء صموئيل  مديرة العالقات العامة بالكلية.
وقد أجمع املشاركون علي ضرورة االستمرار في عقد 
مثل هذا املؤمتر لتكرمي املتميزين واإلعتراف باجلميل ملن 
قدموا الكثير خلدمة الكلية علي املستوي اإلداري عالوة 
وهو  املؤمتر  أجله  من  كان  الذي  األساسي  الهدف  علي 

تطوير العمل اإلداري داخل كلية الصيدلة .

إستقبل د.محمد عبدالعال رئيس اجلامعة 
كلية  عميد  الفاخري  د.مصطفي  اليوم 
الصيدلة بجامعة بنغازي احلكومية بحضور 
الصيدلة  كلية  عميد  الشنواني  عبداهللا  د. 
العلمي  التعاون  أوجه  لبحث  باجلامعة 
والثقافي وعقد بروتوكول تعاون بني كلية 

صيدلة الزقازيق وصيدلة بنغازي.
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عقد  والطالب  التعليم  شئون  مجلس  إقترح 
ومستشفيات  الصيدلة  كلية  بني  تعاون  إتفاقية 
الصيدلة  برنامج  لطالب  الصيفي  للتدريب  اجلامعة 
ووافق  الزقازيق  جامعة  مبستشفيات  اإلكلينيكية 

مجلس اجلامعة بجلسته األخيرة علي اإلقتراح.
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مبنى  عليها ومقام  اجلامعة حرم في متر  ٥٨٠٠ مساحتها
جهاز أول ليستوعب قدميًا اجلامعة أنشاته طابقني من صغير

كمبيوتر اشترته اجلامعة
مبنى في للعمل سينتقلون باملبنى العاملني الزمالء أن 
باجلامعة التقنية  مراكز مع عملهم يتناسق حيث  جديد
اضعاف وسينتجون تطوير ملكاتهم من سيتمكنون وبهذا

كانوا ينتجونه. ما
مستشفى ليقام  الصغير املبنى هدم سيتم  ذلك بعد
تصميمه أفضل في يراعى املركزة والرعايات للطوارئ عمالق
الشرق للطوارئ في ليصبح أفضل مستشفى العاملية املواصفات
املستشفى هذا أن يقني علي وكلنا  وأمره.  اهللا بإذن األوسط
حتول نقطة وسيصبح لعالج املرضى مسبوقة غير فرصًا سيتيح
جامعة وسيضع بأسرها باملنطقة الطوارئ خدمات في نوعي
الطبية العاملية. اخلدمة خريطة على الشرقية ومحافظة الزقازيق

? ójó÷G ÇQGƒ£dG »Ø°ûà°ùe ó©H ¿Gƒ°VQ ∞WÉY .O áÑ©L ‘ GPÉe

يضم رمضان من بالعاشر األكبر املشروع ... طبية مدينة -
. والعاملني لألطباء سكني ومجمع تعليمي ومستشفى كلية
في األخرى التخصصات وكليات الزقازيق لطب فرع إنشاء -
والعالجي العلمي للتواجد ملحة إستراتيجية ضرورة أفريقيا

. أفريقيا في ملصر
املستشفيات عام مدير الديب سالم ود. أنا سافرت وقد
الشراكة مشاريع من واالستفادة لالطالع املالية وزارة إلى
أن ميكن والتي الالزم التمويل ستيسر أنها نحسب التي
مشاريع  من ذلك قبل وجزئيا ٥ سنوات خالل في تعمل
التي االستراتيجي التخطيط جلنة ستقوم كما الشراكة.
مبنى من ماإقترحته بتنشيط اهللا عبد د.مجدي يرأسها 

للكلية. جديد

? ójóL »©eÉL ΩÉY ájGóH ™e äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG ∂FÉæHC’ É¡¡LƒJ áª∏c
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وخلقًا مبناسبة العام املجتمع علمًا صفوة إلي القلب من ..تهنئة األعزاء الطب كلية طلبة وطالبات وبناتي أبنائي
العلم حتصيل أجل من والعطاء باجلد واملثابرة متلؤوه أن أمتني جديدًا دراسيًا علينا عامًا يشرق حيث , اجلديد الدراسي
نكون عونًا سوف وأعدكم بأننا , بيتكم كلية الطب في بكم أهًال . واملشرف املشرق ومستقبلها مصر سالح فأنتم ,
املتطور.وأتوجه لكم وفكركم املستمر بإبداعكم شاركونا فهيا , وأحالمكم وطموحاتكم آمالكم حتقيق أجل من لكم

. املستمر والرقي النجاح والتوفيق بدوام متنياتي مع قلبي أعماق بالتحية من

l?�U��« ÈuM��« vLKF�« d9R*«
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جساته فى املشاركون وناقشها
يصيب الذى بالرصاص التلوث
العمل، مجال فى والعمال املرأة
إنتشار أسباب إستعراض مت كما
واألمراض القالعية احلمى مرض
طريق عن لإلنسان تنتقل قد  التى 
والوقاية العالج وطرق واألنف الفم

األمراض. تلك من
جلساته املؤمتر  إختتم  وقد هذا
على جلساته فى املشاركون بإجماع
والتأكيد املمرضة دور أهمية  هذ
التحكم فى أساسى  كعامل  عليه
مت كما واألزمات  املخاطر  وإدارة
املخاطر لتقليل األوليات  حتديد
فسيولوچية أو نفسية كانت سواء

فيزيائية. أو
أهمية على التوصيات وأكدت
فى اإلستراتيچية اخلطط تطبيق
إدارة فى املؤثرة العوامل  فى  التكم 
معدل من التقليل أجل من املخاطر

املجاالت. جميع فى إنتشارها
إلى التوصيات أشارت كما
زيادة على تساعد التى العوامل
وأهمية العمل مخاطر فى التحكم
فريق لدى  الوعى وزيادة تفعيل 
كيفية عن باملستشفيات التمريض
خالل من املخاطر تلك التحكم فى
املتنامية املضاعفات على التعرف
إلى باإلضافة واملركبة املزدوجة
العدوى نقل طرق على التعرف
وكيفية اإلنسان إلى  احلشرات من

القضاء عليها.

تصيب التى اخلاصة املخاطر وتقليل
التحكم وكيفية العاملة املرأة احلامل
باملستشفيات املخاطر إدارة فى
فى التحكم املمرضة دور عن فضال

املخاطر. تلك وإدارة
املؤمتر جلسات تناولت كما
مناقشة أسباب زيادة مخاطر العمل
مجال فى النفسى الضغط وحتديد

العمل. مخاطر مع العمل
د.وجيدة أفادت جانبها ومن
قسم ورئيس  أستاذ كامل وفيق 
ومقررة املجتمع صحة متريض
املقدمة األبحاث من  ان  املؤمتر هذا

جلستني مدى على املؤمتر شارك فى
أعضاء من عددكبير علميتني
التمربض بكليات التدريس هيئة
بهذا واملختصني املصرية باجلامعات
الصحة مبديرية  العاملني من املجال

بالشرقية.
الدخاخنى محمد د.أمل وأعلنت
ورئيس التمريض كلية عميدة
 ٣٠ حوالى مناقشة مت بأنه  املؤمتر
املؤمتر محاور خالل تعلقت  بحثًا 
بأنواعها املخاطر وتقسيم بتعريف
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.áMGô÷G ≈Ø°ûà°ùÃ ≈ª∏©dG õcôŸÉH

Ú°ùM IõjÉa-ÜÉ£◊G ódÉN :OGóYEG
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≥«∏©Jh IQƒ°U
 

Ú∏eÉ©dG ±ÉØ£°UG IOÉjR  ≈∏Y  πª©f ¿CG...É`æà«˝JGÎ°SG”
≈àM (á©eÉ÷Gh á«∏µdG) á°ù°SDƒŸÉH AÉæHC’Gh AÓeõdGh

,ÉædÉ«LC’h Éfó∏Ñd √ó°ûæf …òdG Ò«¨àdG RÉ‚G  É©e ™«£à°ùf

: øjógÉL ¿ƒ∏ª©j AÉæHC’Gh AÓeõdG øe áªî°V ¥ô`a ∑Éæg

¿PÉH ÉÑjôb ¬°û«©æ°S ÉæfCG øbhCG …òdGh Ò«¨àdG ¥ôa ‘ AÉ°†YCG

“...ˆG

¿Gƒ°VQ ∞WÉY .O
»∏Y ¬Ñàc Ée øY ¥OÉ°U GÒÑ©J IQƒ°üdG √òg

Ò«¨à∏d ájGóÑc ∑ƒH ¢ù«a »∏Y ¬àëØ°U



ÆÆÆb�b'« vF�U'« ÂUF�« W�«b� l�
 WF�U'« fOz— VzU� X�N� v�U�d�« bL�√Æœ

∫WF�U'« WK�* ÕdB� »öD�«Ë rOKF��« Êu�A�

 /8/28 ïjQÉàH Ió≤©æŸG(434) ºbQ IÒNC’G ¬à°ù∏éH á©eÉ÷G ¢ù∏› ≥aGh
 øe  Ωó≤ŸG  ìGÎbE’G  »∏Y  á©eÉ÷G  ¢ù«FQ  ∫É©dGóÑY  óª.O  á°SÉFôH  2012
 2013/2012  »©eÉ÷G  ΩÉ©dG  á£jôN  ¿CÉ°ûH  ÜÓ£dGh  º«∏©àdG  ¿ƒÄ°T  ¢ù∏›
 AóHh 2012/ 9/15 ≥aGƒŸG âÑ°ùdG Ωƒj øe GQÉÑàYEG á°SGQódG AóH Qô≤J å«M
 7 »eƒj ™aQh 2012/12/29 ≥aGƒŸG âÑ°ùdG Ωƒj »°SGQódG π°üØdG äÉfÉëàeEG
 ∞°üf IRÉLEG AóH ∂dòch. IRÉLEG ÉªgQÉÑàYEÉH äÉfÉëàe’G ∫hóL øe ôjÉæj 8 ,
 ¿CG  »∏Y  ÚYƒÑ°SCG  IóŸ  2013/1/19  ≥aGƒŸG  âÑ°ùdG  Ωƒj  øe  GQÉÑàYEG  ΩÉ©dG
 AóHh ,2013/2/2 ≥aGƒŸG âÑ°ùdG ÊÉãdG »°SGQódG π°üØ∏d á°SGQódG ∞fCÉà°ùJ

 . 2013/5/18  âÑ°ùdG øe GQÉÑàYEG ÊÉãdG »°SGQódG π°üØdG äÉfÉëàeEG

VD�« WOKJ� 5�eO�U*« »öD�« œ«b�√ …œU�“
 IOÉjõH ÖdÉW Ú°ùªNh ÚàFÉe á«∏µdG πÑ≤à°ùJ å«M  Ö£dG á«∏µH Újõ«dÉŸG ÜÓ£dG OGóYCG IOÉjR »∏Y á≤aGƒŸG ” ΩÉ©dG Gòg

.Újõ«dÉŸG ÜÓ£∏d á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG ≥°ùæe øe Ωó≤ŸG Ö∏£dG »∏Y AÉæH ∂dPh »°VÉŸG ΩÉ©dG øY ÉÑdÉW ¿ƒ°ùªNh áFÉe ÉgQób

Â≤∞±≥Ø≤∞±≤ vF�U'« ÂUFK� WD�d� ˚

لذوى  األول  باملركز  الزقازيق  جامعة  فازت 
االحتياجات اخلاصة واملركز اخلامس فى الترتيب العام 
للبطولة وحصلت على ١٠ ميداليات ذهبية و٦ فضية 
و٩ برونزية في أوملبياد اجلامعات املصرية الرابع الذي 
الرئيس  السيد  رعاية  حتت  األسكندرية  بجامعة  عقد 
د.مصطفى  وافتتحه  اجلمهورية  رئيس  مرسى  محمد 
األوليمبى  السالم  باستاد  العالى  التعليم  وزير  مسعد 
العسكرى بسموحة بحضور رؤساء اجلامعات املصرية 
والطالب  التعليم  لشئون  اجلامعات  رؤساء  ونواب 
ومبشاركة أكثر من ٢٠٠٠ رياضى من طالب وطالبات 
من  رياضية  لعبة  فى ١٥  يتنافسون  املصرية  اجلامعات 
خالل مسابقات كرة القدم والطائرة والسلة وخماسى 
كرة القدم الشاطئية واليد الشاطئية والطائرة الشاطئية 
والتايكوندو وتنس الطاولة وألعاب القوى والكاراتيه 
األثقال  ورفع  والسباحة  واملصارعة  والسالح  واجلودو 

 WOC� ∂Ë WO��–  UO�«bO� ±∞
 ‰Ë_« e�d*«Ë W�e�Ëd� πË
W�U)«  U�UO��ù« ÈËc�

 v� WF�U'« W�—UA� œUB�
 W�dB*«  UF�U'« œUO�*Ë√

W�—bMJ�_« WF�U�� l�«d�«
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إضافة إلي مسابقة اختراق الضاحية واستمرت فعالياتها ملدة أسبوع .
نائب  بهجت  الرفاعي  أحمد  د.  برئاسة  وفدا  الزقازيق  جامعة  مثل 
وطالبة  طالبا   ١٢٥ يضم  والطالب   التعليم  لشئون  اجلامعة  رئيس 
ومشرفا للمشاركة في جميع اللعبات (خماسي قدم طلبة – سلة طلبة 
طلبة  طاولة  تنس   – وطالبات  طلبة  قوي  ألعاب   – شاطئ  خماسي   –
وطالبات – سباحة طلبة وطالبات – جودو طلبة وطالبات – تايكوندو 
طلبة وطالبات) إضافة إلي مشاركة الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة. 

ÜÉ£◊G ódÉN:Öàc

القياسية  املواصفات  أحدث  وتطبيق 
في طرق اإلختبار والتحليل والقياس .

˚  ضرورة تزويد املعمل املركزي بجهاز 
تلوث  عن  للكشف   PCR-Real-time
مياه الشرب والغذاء بالفيروسات املسببة 
والطيور  واحليوان  اإلنسان  في  لألمراض 
وكذلك استكمال متطلبات تشغيل معمل 

امليكروبيولوجي باملعمل املركزي.
في  املركزي  املعمل  ˚  ضرورة مساهمة 
حتديد مواصفات العالئق املتزنة للحيوانات 
العالئق  مطابقة  مدي  وبيان  والدواجن 

اخلاص  القطاع  أعالف  مصانع  في  املنتجة 
الفني  الدعم  وتقدمي  القياسية  للمواصفات 
والكشف  املزارع  ألصحاب  واإلستشاري 
القانونية  غير  باملواد  األعالف  غش  عن 
بعناصر  واحليوان  اإلنسان  أغذية  وتلوث 
الفطرية  باإلفرازات  سواء  املختلفة  التلوث 
املبيدات  متبقيات  أو  (امليكوتوكسينات) 
أو العناصر املعدنية الثقيلة أو امليكروبات.

˚  تكليف خبراء املعمل املركزي بوضع 
علي  تعتمد  احليوانات  إنتاجية  لرفع  برامج 
إستخدام طريقة التلقيح اإلصطناعي كوسيلة 

فعالة وسريعة لتحقيق ذلك.
˚  تأسيس جمعية علمية للمعمل 
واألعالف  واألغذية  للتربة  املركزي 
علميــة  مجلــة  وعمــل  وإشهارهــا 
األبحاث  بنشر  تهتم  متخصصة 
العلمية التي جتري أوحتلل مخرجاتها 
في املعمل املركزي بهدف املساهمة 
في مصر  العلمي  البحث  تطوير  في 
املركزي  املعمل  جودة  ثقافة  ونشر 
علي  احلاصلة  للمعامل  كنموذج 

اإلعتماد الدولي.

مشروع ضمان اجلودة واالعتماد هو أحد مشروعات التطوير 
ورفع  املستمر  والتحسني  التعليم  جودة  ضمان  يستهدف  الذى 
كفاءة أداء مؤسسات التعليم العالى املصرية مما يؤدى إلى كسب 
ثقة املجتمع فى قدرة اخلريجني على املستوى القومى واإلقليمى 
األكادميى،  املجتمع  فى  اجلودة  ثقافة  نشر  خالل  من  والدولى 
مبصر،  العالى  التعليم  مبؤسسات  للجودة  داخلية  نظم  إنشاء 
احلكومية، وضع خطط  باجلامعات  اجلودة  مراكز ضمان  إنشاء 
املعيير  احلكومية، وضع  باجلامعات  اجلودة  لضمان  أستراتيچية 

القومية األكادميية املرجعية للبرامج التعليمية املختلفة.
والتأهيل  املستمر  للتطوير  مشروع  تنفيد  مت  اإلطار  هذا  ففى 
لإلعتماد لدعم البنية األساسية بكلية الزراعة وشارك فيه فريق 
عمل من أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة واإلداريني بقيادة 
ود.حسن  للمشروع  التنفيذى  املدير  أمني  على  كامل  د.ممدوح 
صليحة عميد الكلية، حيث مت تطوير املعامل وقاعات التدريس 
املكتبة  وتطوير  مدرجني  تطوير  إلى  إضافة  علمى  قسم  فى ١٣ 
العامة ودعم البنية األساسية للمعامل لبحثية بكثير من األجهزة 
بالكلية  العلمى  البحث  حركة  وتطور  ستدفع  والتى  العلمية 

وتسهم فى زيادة مخرجات البحث العلمى للجامعة.
ويجد اإلشارة إلى أن املشروع مت تنفيذه على مدى ثالث سنوات 
إعتبارًا من ١٢ مايو ٢٠٠٩ وحتى ١٣ يونيه ١٠١٢ مبيزانية قدرها 
٩ مليون و٧٠٠ ألف جنيه ساهمت اجلامعة فيها بثالثة مليون و٢٠٠ 

ألف جنيه. وقد عقد مؤمتر مت خالله تسليم مخرجات املشروع.
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»ª∏©dG ô°ûædG
العلمي بالنشر متزايدا اهتماما الزقازيق جامعة تولي
الترتيب عليه يتوقف التي املؤشرات  أهم كونه الدولي
القيادة علي اجلامعة قدرة يبني  أنه للجامعات.كما العاملي
معدل ارتفع وقد للمجتمع. واإلنتاجية والثقافية العلمية
عام ٢٠١١  في ٪ ٤٠ قدرها بزيادة النشر الدولي باجلامعة
دوليا  املقاالت املنشورة عدد إزداد حيث ٢٠١٠ بعام مقارنة
هيئة  أعضاء إستجابة علي يدل وهذا إلي ٣٤٧   ٢٤٩ من
تقدمه اجلامعة أثر ما التدريس وقدراتهم العلمية وكذا علي

الدولي. حوافز النشر وزيادة للعملية البحثية دعم من
وتأتي في املقدمة زالت  ال العلوم كلية أن إلي اإلشارة ويجدر
املرتبة في  يليها الدولي النشر في اجلامعة كليات قمة علي
الزراعة كليتي الثالثة املرتية وفي الثانية كليتي الصيدلة والطب
من كثير ذلك وتأتي بعد الهندسة. ثم كلية البيطري والطب
الرياضية والتربية احلاسبات مثل ضعيف مبستوي الكليات 
الكفاية ومعهد والتمريض النوعية والتربية والتجارة بنات
قائمة النشر  علي تظهر ٥ كليات لم هناك أن كما اإلنتاجية،
احلضارات ومعهد والتربية اآلداب كليات  مثل متاما الدولي 

. اآلسيوية والتربية الرياضية بنني الدراسات ومعهد
á©eÉ÷ÉH IójóL õ«“ õcGôe

في واضح متثل بتطوير الست بوحداته املركز لقيام نظرا
الكليات جميع اجلامعة في شبكة بتطوير الشبكة وحدة قيام
قطاع في العمل مبيكنة املعلومات نظم ووحدة ، والقطاعات
، اجلامعية واملدن وشئون العليا والدراسات الطالب شئون
إلي  ٥٠ مقرر عن مايزيد بتحويل اإللكتروني التعليم ووحدة
في اجلامعة اإللكترونية صفحة وحدة وإسهام ، إلكترونية صورة
  Webometrics Ranking اجلامعة علي ترتيب تعديل
وقامت  . العاملي  للترتيب بالنسبة ١٦٨٢ إلي   ٣١٣٩ من
اجلامعة مبكتبات العمل مبيكنة الرقمية املكتبات  وحدة 
التدريب العاملية.وقامت وحدة البيانات قواعد من واالستفادة

áeó≤ŸG ≈a Ωƒ∏©dG á«∏ch 2011 ΩÉ`Y ≈`a »`dhódG ô°û`ædG ∫ó``©e IOÉ``jR  •¥∞ ˚
õ«``ªàdG õ``cGôe »``dEG ±É``°†j äÉ``eƒ``∏©ŸGh ä’É```°üJ’G á````«æ≤J õ```côe ˚
2012 ƒ«fƒjh ƒjÉe …ô¡°T ∫ÓN Ωƒ∏HO 47 Òà°ùLÉe 69h √GQƒàcO 52 íæe ˚
É`«cÎH í`JÉØdG á`©eÉLh ≥`jRÉbõdG á`©eÉL Ú`H »`ª∏Y ¿hÉ`©J ∫ƒcƒ`Jhô``H ˚

»``ë«°ûdG ±ô``°TCG .O

á©eÉ÷G ¢ù«FQ ÖFÉf

çƒëÑdGh É«∏©dG äÉ°SGQódG ¿ƒÄ°ûd

:ìô°ü````j

WF�U'U� WHK��*«  U�UDI�« w� r��U� q� wK� ¡uC�« ¡UI�≈ wK� WF�U'« WK�� ’d%
·dF�K� Àu���«Ë UOKF�«  U�«—b�« Êu�A� WF�U'« fOz— VzU� w�OA�« ·d�√ Æœ UMOI��≈Ë

ÆÆÆÆ—«u(« «c� ÊU�Ë WO{U*« …d�H�« w� UOKF�«  U�«—b�« ŸUD� WDA�√Ë —U��√ r�√ wK�

التدريس هيئة وأعضاء العاملني لرفع مستوي تدريبية بدورات
مجلس ، وافق اإللكترونية معلومات اجلامعة مع نظم للتعامل
مركز واملعلومات مركز تقنية االتصاالت إعتبار علي اجلامعة

. باجلامعة والبحوث العليا الدراسات قطاع في متيز
 ƒjÉe …ô¡°T ∫ÓN Ωƒ∏HO 47 Òà°ùLÉe 69h √GQƒàcO 52 íæe

2012 ƒ«fƒjh
علمية  مت منح ١٢١ درجة ٢٠١٢ ويونيو مايو شهري خالل
 ، اجلامعة ومعاهد كليات مبختلف عليا دراسات و٤٧ دبلوم
ماجستير ٤٧  درجة و٦٩  دكتوراه درجة ٥٢ منح حيث مت

عليا. دراسات دبلوم
É«cÎH —ÉØdG á©eÉLh ≥jRÉbõdG á©eÉL ÚH »ª∏Y ¿hÉ©J ∫ƒcƒJhôH

الزقازيق  جامعة بني علمي تعاون بروتوكول توقيع مت
العلمي التعاون أوجه تفعيل  إطار في بتركيا  الفاحت وجامعة 
قمت التركية حيث واجلامعات الزقازيق جامعة بني والثقافي

. إلي دولة تركيا خالل سفري بتوقيعه
IõcôŸG ájÉæ©dG ‘ Òà°ùLÉe áLQO çGóëà°SEG

مجلس إقتراح علي األخيرة بجلسته اجلامعة مجلس وافق
في العناية ماجستير درجة بإنشاء والبحوث الدراسات العليا

. املركزة بالطب
 2006 ΩÉY óYGƒ≤d É≤ÑW á«ª∏©dG äÉjQhódÉH ô°ûædG õaÉM ±ô°U
بالدوريات  حافز النشر صرف علي اجلامعة مجلس وافق
التي للقواعد وفقا التدريس هيئة ألعضاء األجنبية العلمية
بتاريخ  املنعقدة ٣٦٧ رقم في جلسته اجلامعة مجلس أقرها
آالف جنيها  صرف خمسة تقرر حيث ، ٢٠٠٦ /١١/٢٨

 Bللفئة جنيها آالف وثالثة A للفئة
للفئة D للحصول  األحقية وإعطاء ، C للفئة جنيها وألف
مجلس ملوافقة طبقا مادي حافز بدون تقدير شهادات علي

. ٢٠١١/٥/ ٤١٩ بتاريخ ٣١ رقم بجلسته اجلامعة
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املعهد  عميد يونس إبراهيم الشيخ د.سيد
رئيس نائب عطية حامد د. وبحضور
وتنمية املجتمع  خدمة لشئون اجلامعة
رجال من غفير جمع ومشاركة البيئة
في املجتمع األعمال والشخصيات العامة
من تدريس وباحثني وأعضاء هيئة وخبراء
في البحوث ومراكز جامعات مختلف
املستمر التطوير برنامج عن مصروممثلني
العالي التعليم بوزارة لإلعتماد والتأهيل
والقائمني علي القيادات من كبير وعدد
محافظة الشرقية اإلنتاجية في القطاعات
قدرات لتنمية الكبري بالقاعة وذلك
وصرح باجلامعة.  التدريس هيئة أعضاء
التنفيذي املدير مصطفي عبدالرحيم د.
الندوة أن الندوة ومقرر للمعمل املركزي
اخلدمات عن إلي الترويج واإلعالن تهدف
للتربة املركزي املعمل يقدمها التي
املستفيدين جلمهور واألعـالف واألغذية
في واملستثمرين واملنتجني الباحثني من
الزراعية واخلـدمية اإلنتاجية  املجاالت
الكفاية معهد بني والتعاون الثقة ودعم
العلمية املؤسسات كأحد اإلنتاجية
من احمللي واملجتمع الزقازيــــق بجامعة
املركزي للمعمل الفعالة املشاركة خالل
التي املشاكل لبعض حلول إيجاد في
واخلدمية اإلنتاجية القطاعات تواجة
بعد املركزي املعمل وإفتتاح الزراعية
وفقًا الدولي  لإلعتماد وتأهيلة تطويره
جلودة العاملية القياسية ملعاييراملواصفة

.” ١٧٠٢٥ األيزو ” التحاليل معامل
موضوعات هامة ثمانية ناقشت الندوه
القطاعات منها تعاني التي املشاكل تبرز
املعمل من املنوط والدور املختلفة الزراعية

لها حلول إيجاد في للمساهمة املركزي
هي: املوضوعات وكانت

اإلنتاج  تواجة التي  املشاكل •
وحتدث الشرقية محافظة في الزراعي
وكيل عاصي حمدي املهندس عنها 

. الشرقية مبحافظة الزراعة وزارة
مشروعات تعترض التي املشاكل  •
الشرقية، مبحافظة احليواني  اإلنتاج 
عام مدير غيث سليمان املهندس

بالشرقية. الزراعي التعاون
احمللية التنمية صندوق دور  •
في اإلنتاجية املشروعات دعم في
وكيل البنا د.حسن احمللي، املجتمع
التنفيذي واملدير احمللية التنمية وزارة

التنميةاحمللية. لصندوق
صبحي عطية املهندس احليوية، • الزراعة
سيـكم– شركات ملجموعة املديرالتنفيذي

احليوية. للزراعة املصرية ورئيساجلمعية
أ.د.علي  امللحية، األراضي خدمة •
بكلية األراضي أستاذ السالم عبد

بنها. جامعة مبشتهر الزراعة
واملوقع  واملناخ واملاء تأثيرالتربة •
بالطفيليات العدوي إنتقال علي اجلغـرافي
الشرقية، أ.د.سامية في محافظة لإلنسان
(قسم الرحمن عبد ساره د. عطيوه،
الزقازيق). طب كلية الباراسيتولوجي-

زراعة الفاكهة  تواجة املشاكل التي •
عبد أ.د. سعيد محافظة الشرقية، في
مبعهد البساتني(الفاكهه) أستاذ اخلالق

الزقازيق. –جامعة اإلنتاجية الكفاية
املستمر التطوير برنامج دور  •
العالي التعليم بوزارة لإلعتماد والتأهيل
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á«bô°ûdG á¶aÉ ≈a á«YGQõdG á«LÉàfE’G äÉYÉ£≤dG
معامل تطوير  مشروعات دعم  في
واألبحاث باجلامعات املصرية، االختبار
التطوير الطوبجي خبير برنامج حنان د.

التعليم العالي. املستمر بوزارة

IhóædG äÉ«°UƒJ
بالتوصيات التالية: خرجت الندوة وقد
للمعمل كافية دعاية عمل ضرورة ˚
للمنتفعني املركزيواخلدمات التي يقدمها
خاص اليكتروني  موقع  بعمل وذلك 
املوجود احلالي موقعة علي عالوه للمعمل
عمل وكذلك الزقازيق جامعة موقع علي
البريد عبر توزع للمعمل منتظمة نشرات
امليدانية الزيارات طريق وعن األلكتروني
ومصانع الغذائية  واملصانع  للمزارع
دور تبرز دورية ندوات وتنظيم األعالف

. املجتمع خدمة في املركزي املعمل
برامج بتنظيم املركزي ˚  قيام املعمل
مهارات وقدرات لتنمية تدريبية خاصة
احلكومه والقطاع في العاملني املختصني
األراضي إستصالح مجاالت اخلاص في
احليواني واإلنتاج  النباتي  واإلنتاج
أداء من ميكن  مبا الغذائي والتصنيع
القررات وإتخاذ  الفنية  العمليات 
وجودة الزراعية اإلنتاجية برفع املتعلقة
علي املستورد أو املنتج الغذاء وسالمة

العاملية. القياسية املواصفات مستوي
متخصصة تدريبية دورات تنظيم ˚
الكليات في العاملني املعامل ألمناء 
في الغذائية واملصانع باجلامعة العملية
كيفية علي  للتدريب اخلاص القطاع

املعملية التحاليل أجهزة تشغيل
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املركزي املعمل دور ” عنوان حتت
املشاكل حل في الزقازيق بجامعــة
اإلنتاجية القطاعات تواجه التي
الشرقية” محافظة في الزراعية
املعمــل علميـة نظمهــا ندوة عقدت
برنامج مع باالشتراك املركـزي
لإلعتماد والتأهيل املستمر التطوير 
التعليمالعاليبرعايةد.محمد بوزارة
ورئاسة اجلامعة رئيس العال عبد
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في خدمة مجتمعها  رائدة  إقليمية  الزقازيق جامعة  جامعة 
منذ إنشائها محققة بذلك فلسفة إنشائها وهي خدمة املجتمع 
وتنمية البيئة بها حيث إرتبطت ببيئتها احمللية احمليطة بها من 
فهي   . املجاالت  مختلف  في  املتميزة  خدماتها  تقدمي  خالل 
وما  الشرقية  محافظة  ملواطني  متميزة  طبية  خدمات  تقدم 
يحيط بها من محافظات وكذلك من خالل القوافل الطبية . 
كما تقدم خدمات واستشارات ملختلف القطاعات اإلنتاجية 
واخلدمية . إضافة إلي هذه اخلدمات وغيرها ، ينفذ القطاع 
أنشطة منتظمة وخالل الشهور القليلة املاضية كان مهرجان 
البيئة الثاني عشر الذي تضمنت فعالياته ورش عمل وندوات 
البشرية  التنمية  مجال  في  تثقيفية  ودورات  ومحاضرات 
منها علي سبيل املثال دورة العقد االجتماعي لتنمية جهود 
الشباب وبناء الكوادر البشرية و كان البدء في تنفيذ مشروع 

جراجات اجلامعة في كلية احلقوق باحلرم اجلامعي .
الطابع  ذات  والوحدات  املراكز  دليل  إصدار  مت  كما 
املاجستير  رسائل  جميع  تسجيل  تضمن  الذي  اخلاص 
البيئة  مجال  في  واملشروعات  واألبحاث  والدكتوراه 

أوالتي لها مردود بيئي . 

 ¬ãjó– ó©H óÑµdG ¢VGôeC’ Qƒ£àŸG õcôŸG ìÉààaEG
حتديثه  بعد  الكبد  ألمراض  املتطور  املركز  إفتتاح  مت  وقد 
املركز  وبتبني  األجهزة  بأحدث  بتجهيزه  املاضي  مايو  في 
حاليا مشروعني رئيسيني ؛ األول هو مشروع عالج الفشل 

 W�b) WOK�I��� W�ƒ—
UNFC� WO�dA�« lL���

 á«£Y óeÉM.O

 ™ªàéŸG áeóN ¿ƒÄ°ûd á©eÉ÷G ¢ù«FQ ÖFÉf

 áÄ«ÑdG á«ªæJh

 WF�U'« fOz—  VzU�  WOD� b�U�Æœ  `B�√  WF�U'« WK�* w�U��«  Á—«u� w�
 w��«  WOK�I��*«  tDD�Ë  t��ƒ—  s�  W�O��«  WOLM�Ë  lL��*«  W�b�  Êu�A�
 …d�H�«  ‰ö�  U�cOHM�  W�O��«  WOLM�Ë  lL��*«  W�b�  Êu��  ŸUD�  ·bN���
 r�√ wK� ¡uC�« wI�√ UL� ¨ W�ËU�dA�« W�O��«Ë lL��*« WOLM�Ë W�b) WK�I*«

ÆÆÆ —«u(« «c� ÊU�Ë ÆÆWO{U*« —uNA�« ‰ö� ŸUDI�« t� ÂU� U�

الكبد  مرضي  لعالج  إستمراري  مشروع  وهو  الكبدي 
يتضمن الغسيل الكبدي وإستخدام اخلاليا اجلذعية لعالج 
الكبد وعمليات زرع الكبد من متبرع حي . وهذه الطرق 
الثالث سوف تستخدم للمرة األولي في مستشفيات جامعة 
الزقازيق . أما املشروع الثاني فهو مشروع متكامل لعالج 
وهي  املشروع  من  األولي  املرحلة  وإنطلقت  الكبد  أورام 
من  يعانون  الذين  الشرقية  ملواطني  الشامل  الدوري  املسح 
املبكر  الكشف  وباملثل  الكبدية  األورام  إلي  تؤدي  أمراض 

عن املرض مما يزيد من فرص النجاح في القضاء عليه.

 á©eÉé∏d á«JGòdG OQGƒŸG IOÉjõd á«∏Ñ≤à°ùe ájDhQ
نحن  القطاع،  ألنشطة  املستقبلية  للخطط  بالنسبة  أما 
الثالث  البيئة  مهرجان  لفاعليات  باإلعداد  القيام  بصدد 
أكتوبر  من  الفترة  في  فعالياته  تنفيذ  املقرر  من  الذي  عشر 
ومعاهد  كليات  مستوي  علي   ٢٠١٣ أبريل  إلي   ٢٠١٢

وإدارة اجلامعة . 
أيضا  املهرجان  فعاليات  تتضمن  أن  املقرر  من  أنه  كما 
املتفشية  لألمراض  شامل  طبي  مسح  لعمل  طبية  قوافل 
املجتمع،  ألمراض  إجتماعي  ومسح  بيطرية  وقوافل 
واملشاركة في مجال محو األمية والتعداد السكاني وحتلية 

املياه ومعاجلة التربة .
كما سيتم تنظيم ملتقي تدريب وتوظيف للخريجني ، 
يتم  سوف  اجلامعة  ملوارد  الذاتي  التمويل  زيادة  أجل  ومن 
متت  خاص  طابع  ذات  ووحدات  مراكز  ومتابعة  مراجعة 
إضافة  املتخصصة  املجالس  قبل  من  إنشائها  علي  املوافقة 
احلرم  داخل  إعالنيا  اجلامعة  وطرق  أرصفة  إستغالل  إلي 
وإستغالل   ، للجامعة  مادي كبير  عائد  يحقق  مبا  اجلامعي 
أسوار بعض مباني اجلامعة مثل سور مطابع اجلامعة في عمل 

محالت جتارية.  
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د.أحمد  من  كل  وإشراف  الشركات  من  عدد  مبشاركة 
عبداحلميد شنديه عميدالكلية ود.عبدالباسط السروجي وكيل 
زهران  فاتن  ود.  البيئة  وتنمية  املجتمع  خدمة  لشئون  الكلية 
األولي  الندوه  العلوم  الكيمياء عقدت  كلية  رئيس قسم  محمد 

حول إعداد الطالب لسوق العمل بقاعة السيمينار بالكلية.   
وصرح د. عبدالشافي ابراهيم أحمد  منسق الندوة أن الندوة 
الدراسات  معهد  من  الفضالي  د.عزت  من  كل  فيها  شارك 

 ‹hC’G √hóædG
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التهاني  اجلامعة  بخالص  تتوجه مجلة 
أحمد  إبراهيم  عبدالشافي  للدكتور 
حلصول  العلوم  بكلية  الكيمياء  بقسم 
مع مجموعة عمل بريطانية مشترك معها 
متنحها  التي  اجلوائز  إحدي  علي  بحثيا 
وقد  سنويا  البريطانية  امللكية  االكادميية 
تسلم اجلائزة والتكرمي خالل احلفل الذي 
فبراير   ٢٤ يوم  باكنجهام  بقصر  عقد 
دوق  وزوجها  بريطانيا  ملكة  بحضور 
أدنبره - خالص التهاني مع متنياتنا مبزيد 

من التقدم والرقي.

من   عبدربه  .صالح  د  و  املنوفيهة  بجامعة  البيئيه  والبحوث 
شركة ايبيكوا لالدوية بالعاشر من رمضان و د .إسالم معوض 
من شركة ايكات للدهانات  مبدينة السادات و د. احمد علي من 
املركز القومي للبحوث – الدقي و د . جمعه فاروق من مدينة 
البحوث باالسكندريه و د . محمد ابراهيم الدسوقي من شركة 
ايديل ستاندرد  بالعاشر من رمضان و د. أحمد صالح من مصنع 

١٨ احلربي مبدينة القاهرة.

نظمت كلية العلوم مؤمترها السنوى السابع للبيئة حول ”صيانة 
يوليو ٢٠١٢  من   اخلامس   في  البيئة“  وحماية  الطبيعية  املوارد 
حتت رعاية د.محمد عبد العالرئيس جامعة الزقازيق وبحضور د. 
وتنمية  املجتمع  خدمة  لشئون  اجلامعة  رئيس  نائب  عطية  حامد 
الكلية  املؤمتر ورئاسة د. أحمد شندية عميد  البيئة رئيس شرف 
لشئون  العلوم  كلية  وكيل  غالى  فاروق  د.محمد  املؤمتر  ومقرر 
خدمة املجتمع وتنمية البيئة و أمني املؤمتر د. فوزى جمال خضر 
رئيس قسم النبات و رئيس اللجنة املنظمة د. زين العابدين عبد 

‰u� l�U��« ÂuKF�« WOK� d9R�
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البيئة و األساليب  تلوث  ناقشت  املؤمتر عدة محاور  تناول  العال االستاذ بقسم علم احليوان. 
العلمية احلديثة لتدوير املخلفات واجليولوجيا البيئية و الرواسب احلديثة والبيئات البحرية و 
اإلحصاء احليوى و التصحر واستصالح. وفي ختام املؤمتر أعلن د. أحمد شندية عميد الكلية 
في  املشاكون  الضيوف  بتكرمي  وقام  املناقشات  املشاركون خالل  عليها  أجمع  التي  التوصيات 

أعمال املؤمتر.
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األمة أبناء يخرج ومنها الرجال  مصنع هي اجلامعة
مختلف في الزقازيق جامعة أساتذة ويتواجد الذين
في املشاركة في منهم رغبة خبراتهم لتقدمي املجاالت
أي يخلو ال لتميزهم ونظرا مجتمعهم. وتنمية تطوير
العلمية الثقافية جلنة السياق تضم هذا وفي منهم. محفل
املتخصصني والعلماء األساتذة من (٢٠) عضويتها فى
بكلية أساتذة (٤) بينهم من املصرية ممثلون للجامعات
للثقافة األعلي املجلس في الزقازيق العلوم كسفراء جلامعة
وأ.د.ابراهيم الكليـة عميد شندية عبداحلميد أحمد أ.د.
وأ.د. والطالب للتعليم الكلية وكيل بشطر إسماعيل
ساميه وأ.د. الرياضيات قسم رئيس بركات هارون
ورئيس احليوان علم بقسم أستاذ سند كامل مصطفى 

. البيئية والعلوم احليوية للتكنولوجيا اجلمعية املصرية
شمس حافظ الدكتور برئاسة اللجنة أن باإلشارة واجلدير
كبرى بيوم احتفالية أٌقامت اللجنة مقرر الوهاب الدين عبد
مشارك؟ أنت األخضر: هل االقتصاد شعار حتت العاملى البيئة
عرب وزير الثقافة والدكتور رعاية الدكتور محمد صابر حتت

للثقافة. األعلى للمجلس العام األمني توفيق سعيد

باملجلس العلمية الثقافية جلنة استعرضت وقد
برئاسة األخير اجتماعها فى للثقافة األعلى 
الوهاب عبد  الدين شمس حافظ الدكتور 
قطاع رئيس من الوارد اخلطاب اللجنه مقرر 
الشيخه سمو جائزة بشأن  الثقافة  وزير مكتب
كما الدولية العربى للشباب مبارك بنت فاطمه
رئيس من الوارد اخلطاب اللجنه  استعرضت 
الشيخ جائزة بشأن الثقافة وزير مكتب قطاع
اخلطاب اللجنة استعرضت كما للكتاب زايد
بشأن للثقافة األعلى عام املجلس أمني من الوارد
للتحدث باسمه فرد تفويض أى عدم تأكيده على
شخصيا منه بتصريح كتابى إال أراء أى أخذ وعدم
رئيـس مـن الوارد اخلطاب اللجنة  واستعرضـت 
مكتب موافاة  بشأن الثقافة وزير مكتـب قطـاع 
فى الصيفى للموسم اللجنة  بخطة  الثقافة وزير
٦ أكتوبر»  «خاصة مدينة اجليزة محافظة من كال
كما سيناء شمال ومحافظة للمحافظة التابعة

السابق. االجتماع محضر على اللجنة صدقت

 á`Ä«g AÉ`°†YCGh Ωó`≤àdG »`dEG á`eC’ÉH QƒÑ©∏d QƒædGh ôjƒ£àdG πYÉ°ûe ¿ƒ∏ªëj

≈a ºgQhóHh »ãëÑdGh »ª∏©dG ∫ÉéŸG≈a ºgOƒ¡éH áeó≤ŸG ≈a ¿ƒ`JCÉj ¢ùjQóàdG

.á«HôJh á«YƒJh ∞«≤ãJ øe ™ªàéŸG

بقيمة التكنولوجية والتنمية العلوم من صندوق للمعامل األساسية دعم البنية مشروع علي الزقازيق جامعة حصلت
مصريا)  جنيها وتسعون وأثنان وثمامنائة وخمسة وستون ألفا وأربعمائة جنيها مصريا (أربعة مليون ٤٤٦٥٨٩٢
اجلامعة  رئيس عبد العال محمد د. وقام ٢٦٩٨ STDF ID العلوم بكلية النووية األحماض إلنشاء مختبر ألبحاث
عبداهللا  د. الباحث الرئيسي للمشروع يقوم وسوف ٢٠١٢/٦/٣ بتاريخ للمشروع النهائي العقد علي بالتوقيع
األحماض مجال في اجلامعة أبحاث خلدمة فائقة تقنيات حتليلية معمل ذو بتجهيز العلوم بكلية األستاذ عبداهللا السيد
التطبيقية النووية أبحاث األحماض ملركز أساسية نواة املعمل سيكون حيث واحليوية العضوية والكيمياء النووية
املتوطنة لألمراض األثر فائق عالجات وتطوير إلكتشاف يهدف والذي الزقازيق جامعة مجلس حديثا بقرار من املنشأ

”سي“. الوبائي الكبدي األلتهاب مثل

WM�u�*« ÷«d�ú� d�_« ozU�  U�ö� d�uD�Ë ·UA��ù
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خدمة لشئون رئيس نائب عطية حامد د. إستقبل
يضم اإلسبانية استرامديوا جامعة من وفدا والبيئة املجتمع
 Dr. David و     Dr. Mario Estévez من: كل
األسباني  الفريق ميثالن Morcuende Sanchez
األسبانية الوكالة من املمول املصرى األسبانى للمشروع
بعنوان   AECID التنمية أجل من الدولى للتعاون
املنتجات جودة حتسني فى الزراعية املخلفات استخدام
احليوية الكيمياء قسم بني بالتعاون املصرية احليوانية

الزراعة. بكلية

á«fÉÑ°SC’G GƒjóeGÎ°SG á©eÉL óah Ωôµj á«£Y óeÉM.O

التنفيذي املدير سطوحي محمود د. من كل الوفد رافق
محمد فوزي ود. باجلامعة التطوير مشروعات إدارة لوحدة
املصري الرئيسي والباحث الزراعة بكلية األستاذ رمضان 
بإهدائهم النائب قام االستقبال  وخالل البحثي  للمشروع 
املشروع تنفيذ فى إلسهامهم لهم تكرميا اجلامعة  درع

البحثى.
عامة  محاضرة ألقي األسباني الفريق أن إلي اإلشارة ويجدر
االربعاء أمس عقدت باملشروع التي الندوة التعريفية  خالل

. الزراعة كلية بقاعة اجلاري ١١ أبريل

برئاسة د. الزقازيق بجامعة البيئة وتنمية املجتمع خدمة قطاع عقد اجلامعة رئيس عبدالعال محمد د. وحضور رعاية حتت
العليا الدراسات لشئون اجلامعة رئيس نائب الشيحي د. أشرف موسعة،بحضور عمل ورشة اجلامعة نائب رئيس عطية حامد
املعنية واجلهات املتخصصني ، الهندسة كلية أساتذة مبشاركة والطالب التعليم لشئون اجلامعة نائب رئيس الرفاعي أحمد ود.
العمل ورشة إنتهت عاجلة. وقد بصورة ُسبل حلها وبحث ، الشرقية مبحافظة العمراني والتخطيط املرور  مشكلة ملناقشة
ومت الهندسة. كلية مع بالتعاون وعمرانيا مروريا الشرقية محافظة داخل تخطيط املدن إعادة علي ضرورة املشاركون وأجمع
تعاني اختناق التي في املناطق خاصة ، الزقازيق مبدينة بدء مبشكلة املرور خاصة عاجلة تعديالت حيوية تنفيذ على االتفاق
وداخلها، الزقازيق مدينة ومخارج مداخل في مرورية سيولة إحداث شأنها من جديدة مرورية محاور إليجاد حاد، مروري
املدى على اإلستراتيجية احللول إلى باإلضافة عاجلة بصورة املدينة داخل الطرق والتعديات علي اإلشغاالت إزالة إلي باإلضافة

. لباقي املدن الطويل بالنسبة
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املغطاة  الصالة  أرض  على  أقيم 
الثقافى  امللتقى  فاعليات  إفتتاح 
املصرية  اجلامعات  لطالب  األولي 
وفود  الزقازيق  جامعة  استقبلت 
مشاركة  مصرية  جامعة  أثنى عشر 
فى فعاليات امللتقى األول «بانوراما 
الثقافة املصرية» التى بدأت بإفتتاح 
الصالة  داخل  امللتقى  فاعليات 
عرض  طابور  باستعراض  املغطاة 
للجامعات املشاركة وحملة االعالم 
بحضور  شرفت  والتى  املنصة  أمام 
العال رئيس اجلامعة  د.محمد عبد 
الرفاعى  د.أحمد  امللتقى  وراعى 
ود.علــى  اجلامعــة  رئيــس  نئــب 
الطالبية  األنشطة  منسق  الشيوى 
األنشطــة  ومــديــرى  باجلامعــة 
ذلك  تلى  املشاركــة  باجلامعــات 

 ≈aÉ≤ãdG ≈≤à∏ŸG á©eÉ÷G âª¶f ájô°üe á©eÉL ô°ûY á©HQCG Oƒah ácQÉ°ûÃ
 ióe ≈∏Y ¬JÉ«dÉ©a äóàeEG zájô°üŸG áaÉ≤ãdG ÉeGQƒfÉH{ ¿GƒæY â– ∫hC’G
 ≈a á«HÓW äÉ≤HÉ°ùeh á«aÉ≤K äGhófh ìÉààaEG πØM âæª°†Jh ΩÉjCG á°ùªN
 ™jRƒàH ≈≤à∏ŸG  ºààNCG  ºK á«∏«é°ùàdG  ΩÓaC’Gh ô©°ûdGh áeÉ©dG  äÉeƒ∏©ŸG

.äÉ≤HÉ°ùŸG ≈a øjõFÉØdG ËôµJh õFGƒ÷G

‰Ë_« v�UI��« vI�K*«

á```jô°üŸG á``aÉ`≤ãdG É```eGQƒ`fÉH

وكان  اجلامعة  أرض  على  املشاركة 
اللقاء بعد ذلك مع د.على الشيوى 
ومنسقى  بالضيوف  رحب  والذى 
عن  وعبر  باجلامعات  األنشطة 
سعادته ومتنياته لهم باإلقامة الطيبة 

والفعالة فى فعاليات األنشطة.

السالم اجلمهورى ثم تالوة من آيات 
القرآن الكرمي ألحد طالب اجلامعة 
رئيس  عمر  أحمد  الطالب  وألقى 
املصرية  اجلامعات  طالب  إحتاد 
كلمة رحب فيها باسم إحتاد طالب 
اجلامعات  بجميع  الزقازيق  جامعة 
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 ¿ƒ≤à∏j Ú«dhódG AÉª∏©dG øe áÑcƒc
 áMGôL äÉ«∏ªY ¿CÉ°ûH QGô≤dG PÉîJE’

Ö£dG á«∏µH á«∏NGóàdG ájƒeódG á«YhC’G
 äQGóa  á«fÉãdG  á°ù∏÷G  ÉeCG  ˚
 ≈JÉÑ°ùdG  ¿Éjô°ûdG  ≥«°V  :∫ƒM
 OÉ◊G  OGó°ùfE’Gh  ¢VGô`YCG  Ó`H
 ≈``∏NGó`dG ≈`JÉ``Ñ°ùdG ¿É``jô°û∏d
 äÉ`«∏ª©dG  º`∏Y  ≈`a  ó`jó`÷Gh
.≈JÉÑ°ùdG ¿Éjô°û∏d á«∏NGóJÓdG

مـن  كـل  برئاسـة  اجللسـة  وكانـت 
مايـر  ود.كينــى  بسيــونـى  د.هشــام 
وألقيــت  عفيفــى  هــالل  ود.إيهــاب 
اجلديـد  عـن  محاضـرة  طــه  د.وسيلــة 
فـى  الدمـويـة  األوعيــة  تـدخــل  فــى 

تصلب األعصاب.

:∫ƒM äÉYƒ°Vƒe áãdÉãdG á°ù∏÷G â°ûbÉfh ˚
l اجلراحة الشريانية الوريدية.

l وجراحة مقابل التدخل الالجراحى.

l والعالج التداخلى فى عالج دوالى 

الساقني (القدمني).
l والعالج اجلراحى للدوالى وكانت 

اجللسة د.محمد مرسى ود.نايلد ستاند 
فيلد ود.رشاد بشارة ود.عادل احلسينى 

جامعة طنطا.

:á°ûbÉæŸ á©HGôdG á°ù∏÷G â°ü°üNh ˚
l إنسداد الشريان الفخذى السطحى.

l والعالج التداخلى إلنسداد الشريان 

الفخذى السطحى.
l واجلـديــد فـى التقنيـات اجلـراحيـة 

ورأس  الفخذى  الشريان  إنسداد  لعالج 
اجللسة د.أمين فخرى جامعة عني شمس 

ود.محمود والى. 

عقد قسم جراحة األوعية الدموية 
بكلية الطب باجلامعة مؤمتره العلمى 
باملركز  العلمى  باملركز  التاسع 
اجلديد  اجلراحة  مببنى  العلمى 
رئيس  العال  أ.د.محمد عبد  برعاية 
اجلامعة ورئاسة أ.د.عاطـف رضـوان 
سالم  وأ.د.أمين  الطب  كلية  عميـد 
الدموية  ألوعية  جراحة  قسم  رئيس 
مبشاركة د.كبنى ماير أستاذ ورئيس 
الدموية  األوعية  جراحة  قسم 
جامعة  بأملانيا  اليزابيث  مبستشفى 
ستاند  نايچيل  والبروفيسيور  اس 
باجلمعية  الطب  كلية  عميد  فيلد 
ود.محمد  بلندن  للجراحني  امللكية 
مبستشفى  اجلراحة  مستشار  مرسى 
جراحة نقل األعضاء املتعددة بلندن 
أمريكى  مصرى  بسيونى  ود.هشام 
جامعة  األمريكية  املتحدة  بالواليات 
مصرى  على  د.سيد  شيكاغو 
مصرى  سليمان  د.أحمد  إيرلندى 
والى  ود.محمود  اس  جامعة  أملانى 
اململكة  من  قادم  أمريكى  مصرى 
لفيف  وبحضور  السعودية  العربية 
الدموية  األوعية  جراحة  أطباء  من 

بجمهورية مصر العربية.
عمل  ورشه  خالل  املومتر   ناقش 
األوعية  إصابات  عالج  فى  اجلديد 
اجلراحية  العمليات  أثناء  الدموية 
أثناء  واجلديد فى طرق إيقاف النزيف 
وسائل  واستخدام  اجلراحية  العمليات 

جديدة ملنع النزيف.
كما مت مناقشة ٦ أبحاث عن اجلديد 
فى جراحة األوعية الدموية الالتداخلية 
األورطى  والشريان  السباتى  للشريان 
 ٤ خالل  من  الساقني  دولى  وعمليات 

جلسات علمية.
:¤hC’G á°ù∏÷G XA�U� ˚

للشريان  النادرة  األصابات  عالج 
من  كل  احملاضرات  وألقى  األورطى 
ود.أحمد  على  ود.سيد  ماير  د.كينى 

سليمان.

ô“DƒŸG äÉ«°UƒJ

فى  املشاركون  أجمع  وقد 
تدريب  ضرورة  على  املؤمتر 
على  الشرقية  محافظة  أطباء 
واحلديثة  اجلديدة  التقنيات 
وزيادة  اجلراحية  املهارات  فى 
العمل  ورشة  لفترة  الوقت 
لوضع  الفرص  إلتاحة  وذلك 
اليبد على جميع النقاط التى مت 
اإلتفاق عليها وإتاحة الفرصة 
نقاط  ومعرفة  األفكار  أللتقاء 
اجلراحى  التدخل  بني  اخلالف 
األوعية  جراحة  ملرضى 
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الشرايني  إنسداد  حيث  من  الدموية 
باستخدام  الالجراحى  التدخل  وكيفية 
وتركيب  بالبلونات  وتوسيع  القسطرة 
من  القرار  هذا  يتحمله  وما  الدعامات 
للمرضى  بالنسبة  باهظة  تعتبر  تكلفة 
على املستوى احمللى بكلية الطب جامعة 
هنا  ومن  الشرقية  ومحافظة  الزقازيق 
لنقف  العلمى  اللقاء  هذا  عنوان  نشأ 
الزقازيق  على الوضع احلالى لكلية طب 
ومعرفة  الدموية  األوعية  ووحدة جراحة 
ما توصل إليه األطباء فى املراكز املختلفة 
العاملى  أو  احمللى  املستوى  على  سواء 
وإيرلندا  املانيا  من  الضيوف  خالل  من 
األمريكية  املتحدة  والواليات  وإجنلترا 
وجدل حول الدور اجلراحى والالجراحى 
الشرايني  وإنسداد  ضيق  حاالت  فى 

واألوردة.
رئيس  سالم  أ.د.أمين  بذلك  صرح   l

قسم جراحة األوعية الدموية بكلية طب 
جامعة الزقازيق، أ.د.حسام توفيق أستاذ 

جراحة األوعية الدموية ورئيس املؤمتر.



بلقائه  سعادته  عن  فهمى  د.خالد  عبر  الندوة  وخالل 
احلياة وأكد  فى  األمل  يبعث  الذى  بنموذج من شباب مصر 
مبفاتيح  مايسمى  هو  مصر  مامتلكه  أعظم  من  واحدة  أن 
الشخصية املصرية حيث أتفق كثير من الفالسفة املعاصرين 
أمام  يقف  املصرية  للشخصية  ومحلل  قارىء  أى  أن  على 
محوريني مهمني يشكالن أدب الشخصية املصرية، الوجدان 
متدنية  يطبقها شخصية  والتى  املصرية  للشخصية  العبقرى 
وأنه  األزمات.  عبو  على  العادية  عير  وشعبها  مصر  وقدرة 
مخطىء من يتصور أن سؤال الثقافة املصرية سؤال مؤجل أو 

قابل للتأجيل.
فثورتنا العظيمة فى اخلامس والعشرين من يناير قد أنتجت 
السياسية  باخلريطة  يسمى  فيما  الشديد  اإلنفالت  من  نوعًا 
الذى  ،الوحيد  والعلمية.  والرياضية  االجتماعية  واخلريطة 
انتصر فى كل هذا املشهد هو الفعل الثقافى الذى سكن قلوب 
الشعب املصرى والفرصة التى أعطيت له ألن يعبر وبكل حرية 
ودميقراطية عن رأية بإرادته فى اإلنتخابات الرئاسية. واملشهد 
كيلو  عن  التزيد  أرض  على  ماليني مصرى  ثالثة  الذى جمع 
متر واحد فى ميدان التحرير دون أن جتد ورقة على األرض. 
الثقافة هى كل سلوك مهذب بعيدًا عن أى تعقيدات فعندما 
نتكلم عن الثقافة نتكلم عن كل ما هو ضد التوحش وكل ما 
هو ضد البداوة واألدب من جانب آخر. وأن األدب إلى اآلن 

g�UM� vI�K*« ÕU���≈ …Ëb�
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هو املضمون الذى ميكن أن يقدم شيئًا مفيدًا للوطن العظيم. 
التى  اخلمس  الثورات  هذه  عمق  فى  الوحيد  الشخص  إن 
العصر احلديث هو األديب فكل اجلماهير  عاشتها مصر فى 
قد تصطدم بحاجز صلب ال ميكن أن يرى خلفه إال الشعراء 
واألدباء يرون ماخلفه لديهم قدرة عجيبة مبا يسمى باستبصار 
البصيرة»  «بالغة  بنظرية  يعرف  ما  وهو  املستقبل  واستنباط 
املسرحيات  وعشرات  والروايات  الدوايني  عشرات  وتوجد 

تنبأت بهذه الثورة املصرية العظيمة بنحو عشرين عامًا.
ميدان  بأن  تنبأوا  طاملا  الذين  املصريني  املبدعني  من  عدد 
التحرير على وجه التحديد مبا لديهم من قدرة على أستشراق 
املصرية  الثقافة  تقدمي  فى  لهم نصيب جبار  فاألدباء  املستقبل 
البطل الذى  فمن منا اليذكر توفيق احلكيم عندما بحث عن 
يخلص املجتمع من الظلم، ومن منا ال يذكر جنيب الكيالنى 
من  «شىء  املبدع  عمله  فى  أباظة  وثروت  وقضبان»  «ليل  فى 
املستبد  من  اخلوف  حاالت  من  حالة  األدب  أسقط  اخلوف». 
من  واملصرى  العربى  لألدب  كان  وما  نوعه  كان  أيًا  العظيم 
تأثير بعدد كبير من األعمال املبدعة فى نصف القرن املاضى 
ودون  الصهيونى  املتعمر  واجهت  التى  األنظمة  عن  بعيدًا 
خوف «صدق الشعراء وكذبت األنظمة» ، وكما ذكر واحد 
«عصر  فى  زويل  د.أحمد  املعاصرين  مصر  علماء  أعظم  من 

العلم» أن بإمكان مصر مبا متلكه من أدبيات أن حتقق رقمًا 
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للقرانية  جزء  ترقيع  طريق  عن  وذلك 
وليست كل لتقليل نسبة حدوث الرفض 
د.أحمد  أفضل  نتائج  على  واحلصول 
قاع  لتصوير  احلديثة  والطريقة  سعيد 
أستاذ  الكومى  د.حمدى  القاها  العني 
عالج  فى  والتطور  طنطا  جامعة  بطب 
املياه البيضاء القاها د.محمود اسماعيل 
ود.أحمد  األزهر  بجامعة  الطب  أستاذ 
توفيق ود.محمد أبو سعده بكلية الطب 

جامعة الزقازيق.

  ٨ تضمنت    :á``«fÉãdG  á`°ù∏÷G  É`eCG
برئاسة  مختلفة  وحاالت  محاضرات 
د.عادل عبد الرازق رئيس قسم العيون 
حسنني  د.حسام  و  سرحان  د.طه  و 
الزقازيق  جامعة  الطب  بكلية  أساتذة 
مضاعفات  حول  األولى  حملاضرة  دارت 
 (C) اآللتهاب الكبدى الوبائى وفيرس
مشكلة  أنها  حيث  العني  على  وتأثيره 
اجلديد  حول  والثانية  منتشرة.  قوميه 
األطفال  فى  البيضاء  املياه  عالج  فى 
حول  والثانية  فوزى.  د.خالد  ألقاها 
للجزء  املقطعى  التصوير  استخدامات 
األمامى للعني واستخداماته فى تشخيص 
عبد  د.أشرف  العني  فى  األمامى  اجلزء 

الصبور أستاذ بجامعة الزقازيق.

ماهو  كل  طرح  إلى  املؤمتر  يهدف 
جديد ومفيد نحو  مستشقبل متطور فى 
بالنفع  يعود  العني  مجال طب وجراحة 
العلمى  على اإلنسان..ويكمل املشوار 
ووضع  العيون  ألطباء  املستمر  والتعلم 
املرضى  لعالج  اإلسترشادية  اخلطوط 
العلمية  الدراسات  أحدث  باستخدام 
فى  العني  إصابات  عالج  وإستعراض 
احلاالت الشديدة بالعقاقير البيولوچية 
والتشخيص  للعني  الدورية  واملتابعة 

املبكر إلصابات العني.
ومحاضره  بحثا   ١٤ املؤمتر  ناقش 

على جلستني:

برئاسة   :≈``dhC’G  á°ù``∏÷G  â``°ûbÉ`f
بجامعة  العيون  أستاذ  مقبل  د.ثروت 
 ٦ الرمدية  اجلمعية  ورئيس  املنصورة 
للمستقبل  التحول  تناولت  محاضرات 
باستخدام  االبصار  عيوب  تصحيح  فى 
داخل  العدسات  لزراعة  ليزر  الفيمتو 
ألقى  املخروطة  القرنية  ولعالج  العني 
بجامعة  أستاذ  توفيق  د.أحمد  احملاضرة 
لتصحيح  لينه  وزراعة عدسات  الزقازيق 
واجلديد  الشديدة  النظر  قصر  درجات 
استخدام العدسات اللينة بدال من الصلبة 
ألقاها د.مدحت شوقى أستاذ  املستخدم 
بجامعة الزقازيق وإجراء جراحات اجلسم 
الزجاجى بدون استخدام خيوط جراحية 
سحابات  وعالج  القواص  د.أمين  القاها 
حديثة  بطريقة  القرنية  عتامات  أو 
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صالح  د.محمود  حتدث  الرابعة  وفى 
وعن  واملختلفة  النادرة  احلاالت  عن 
العيوب اخللقية للجفون وكيفية عالجها 

والتعامل معها.
وحتدث د.أمين عبد الرحمن عن املياه 
البيضاء وكيفية عالجها باملوجات فوق 

الصوتية فى احملاضرة اخلامسة.
فى  اجلديد  عن  ندا  د.وليد  وحتدث 
فى  بالعني  الفطرية  االلتهابات  عالج 

احملاضرة السادسة.
حــول  السابعــة  احملـاضــرة  أمــا 
استخدامات البالزما والصفائح الدموية 
القرنية  قرح  حاالت  بعض  عالج  فى 

املزمنة  وألقاها د.أحمد سمير.
عن  األخيرة  احملاضرة  ودارت 
إستخدامات مادة «االڤاستني» فى عالج 
بعض األمراض بالعني وخاصة الشبكية 

وألقاها د.أمين لطفى.
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ضمن فعاليات امللتقى الثقافى األول عقدت ندوة بعنوان « الفن وأثره فى تشكيل 
الثقافة املصرية » حاضر فيها كل من د.عبد الفتاح جودة ود.عالء قوقة مدرس باملعهد 
العالى للفنون املسرحية وأ.إبراهيم احلسينى الكاتب والناقد املسرحى وذلك بكلية 

الطب البيطرى فى اليوم الثالث للملتقى.
إفتتح الندوة د.عبد الفتاح جودة حيث حتدث عن العالقة بني الفن والثقافة املصرية. 
فالفن هو مجموعة اإلرهاصات التى تشكل عدة أنواع من اإلبداع مبختلف أشكال سواء 
كان أدبا أو متثيال أو مسرحا، فإذا تقبل املجتمع هذا الفن أصبح ذلك الفن بدوره من 
مكونات املجتمع. أما الثقافة فهى عبارة عن عدة تقاليد وعادات سائدة فى املجتمع 
الذى يتقبل الفن وهذا مصدر الترابط بينهما وبذلك يصبح الفن دالة تقدم املجتمع فإذا 
تقدم الفن تقدم املجتمع وإذا ساء الفن فسد املجتمع فهناك تغيرات كثيرة حتدث فى 

املجتمع وهذه التغيرات تؤثر على الفن فما يحدث نوع من التشابك بينهما.
وحتدث د.عالء قوقة عن طبيعة الفن والفنانني فالفن ينقسم إلى قسمني رئيسيني:

الفن  تطوير  إلى  يهدف  أى  الفن  أجل  من  صناعته  يتم  الذى  الفن  هو   :Éª¡dhCG
فى حد ذاته مثل الفن التشكيلى الذى يعتمد على رسم لوحات جتريدية عن أشكال 
مترابطة حتدث تغيرات فى طبيعة الفن، وهكذا أيضًا فى األدب واملسرح  والسينما 
حيث جند أعمال نتجت عن تطوير الفن بحد ذاته بغض النظر عما إذا كان هذا الفن 

سيعود مبردود ثقافى على املجتمع أم ال.
Éª¡«fÉK: فهو فلسفة الفن فى املجتمع، أى أن الفن املقدم يجب أن يكون له رسالة 

هادفة واضحة أو فحوى معني يجب توصيله للمشاهد الذى يتابع العمل.
أما الفن فى مصر فيعانى من وجود فلسفة أخرى أال وهى » الفن املربح، بعيدًا عن 
كون الفن له إيجابيات أم ال وال ننظر مطلقًا لسلبياته، وهذا النوع من الفن ال يتم تقدميه 

من أجل إيصال أى فحوى أو رسالة هادفة، بل هو يهدف إلى التربح املالى فقط.
وهنا يأتى دور الشباب بعد ثورة ٢٥ يناير، فال بد أن يساعد وجود الشباب على 
تطهير الفن واإلعالم وإال ستكون هذه الثورة وباًال على مصر، فهناك حالة تكاتف 

إلجهاض الثورة وذلك باستخدام الفن واإلعالم املوجه.
وحتدث أ.إبراهيم احلسينى عن محورين هامني أوالهما: ماذا يفعل الفن فى املجتمع 

أو مادوره احملدد فى املجتمع والثانى هو ماذا حتتاج من الفن فى الفترة القادمة.
من  العديد  عاصرنا  قد  فنحن  املجتمع،  فى  الفن  مادور   :∫hC’G  QƒëŸG  øY ÉeCG
القيم املجتمعية  التى كانت تقدم مجموعة حقيقية من  الفنية والدرامية  األعمال 
ولكن ما ظهر اآلن هو العديد من املسلسالت واألعمال الدرامية التى ارداد وجودها 
بشكل مكثف مع زيادة عدد القنوات الفضائية ولكن كل هذا الكم من األعمال 

الدرامية ال تقدم أى قيمة حقيقية وال حتتوى على أى هدف واضح.
فنحن  القادمة،  الفترة  فى  الفن  من  نحتاج  ماذا  «وهو   :≈fÉãdG  QƒëŸG  øY  ÉeCG
نحتاج إلى أن يقوم الفن بعرض حالة حوار حقيقية وأن يقوم مبناقشة قضايا حقيقية 

فى املجتمع، وأن يقدم قيم حقيقية هادفة نحن بحاجه إليها.
وأكد أ.إبراهيم احلسينى أن األساس الذى يجب أن نتسلح به فى مواجهة هذا النوع من 
الفن «الفن للربح» هو التحلى بفضيلة اإلختيار، فيجب أن نقوم بإنتقاء ما نشاهده من 
أعمال فنية حتى ال نساهم فى ترويج األعمال التى تقوم على أساس «الفن املربح»، فيجب 

أن يكون األساس فى املشاهدة هو إكتساب أى رسالة هادفة واضحة أو قيمة حقيقية.
يضم  أنه  الدميقراطية حيث  الفنون  أكثر  من  فهو  تقيل،  يواجه عبء  واملسرح 
العديد من العناصر التى تترابط معًا لتقدمي قيم معينة يجب التركيز عليها فعلى 
صناح الفن أن يراعو ما يقدموه من حوارات حقيقية بني أطياف املجتمع املختلفة 

من مسلم ومسيحى وسلفى.
فالفنون يجب أن تظل فضيلة التسامح وقبول األخر، فالفن يجب أن يعيد التوازن 

للمجتمع بهدف التماسك اإلجتماعى.

غير مسبوقًا فى مجال التنمية وعرض 
أن  ماميكن  وهو  األيرلندى  النموذج 
األدب  املصرى.  النموذج  فى  يتكرر 
أصوات  فيه  تفتت  وقت  فى  أستطاع 
اجلميع أن يخلق لنفسه وجودًا ويوهبها 
قدمه  فما  العظيم  الشعب  ألهداف هذا 
فى  الصبور  عبد  أحمد شوقى  وصالح 
احلالج كان يعبر عن منوذج خطير لهذا 

الشعب املصرى.
املصرية  نسخته  فى  العربى  األدب 
من  جدًا  كبير  عدد  على  محافظًا  ظل 
الفعل  كردة  خرجت  التى  املضمامني 
فلسفة  فى  املصر»  املجتمع  تقود 
«سكت اجلميع ونطق األدب وعبر عن 
روح النص وأعاد هذا الشعب العبقرى 
القصائد  عيون  يومًا  عشر  ثمانية  ملدة 
ُنتهم  أن  خوفًا  نرددها  تكن  لم  التى 
يتعلمه  لم  األدب  وهذا  رجعيون  بأننا 
البهجة  لثقافة  نوعًا جديدًا  وخلق  أحد 
املنطقة،  فى  دولة  أكبر  مصير  يحدد 
األدب أشعل وغذى روح املقاومة وهذه 
قذفه  أو  بعصا  إشارة  ليست  املقاومة 
عنه  أعلن  واحد  املقاومة سطر  بحجر، 
من  متراكم  رصيد  عن  ليعبر  امليدان 
علم  من  املصرية.  النفس  فى  التراث 
املصريني هذا؟؟ إنها طبيعة هذا الشعب 

الذى يحمل ثقافة أدبية خالقة.
لتى  األغنية  عبر  األدب  أعاد  لقد 
التى  الشعارات  وعبر  امليدان  بها  نطق 
رسم  الذى  األسود  وبالفحم  بها  هتف 
أرض  على  الفنية  اللوحات  أجمل  به 
املصريون  استعاد  امليدان،  وأرصفة 
مصر،  تاريخ  فى  مرة  ألول  بهجتهم 
فمصر تأهلت بإمتياز بالشعراء واألدباء 
عليه.  حتافظ  وأن  طريقها  تعرف  أن 
يزيد  أن  القادمة  الفترة  خالل  أتوقع 
أدب الرسائل من آباء وأمهات الشهداء 
التى تتدفق لديهم املشاعر واألحاسيس 
أن  أتوقع  ومعاناتهم،  آلالمهم  تخفيفًا 
فقد  الرواية  بأدب  مايسمى  يزدهر 
أساتذها  وعانى  كثيرًا  اجلامعة  عانت 
جنسأدبى  وتهميش  وإقصاء  إبعاد  من 
األكادميية  الذاتية  السيير  عن  جديد 
هذه  ماعانته  يحكى  للجاعيني 
الشخصيات وما واجهتهم من معوقات 
األعلى  العنوان  هى  اإلنسان  فصناعة 
يخاف  به-لن  نهتم  أن  ينبغى  الذى 
رصيدًا  متتلك  فمصر  اليوم  بعد  املبدع 

أدبيًا من ثقافتها املتراكم.
الذى  بالشعر  الندوة  اختتمت  وقد 
قالوا عنه قدميا قيد الكالم وعقل األدب 
ويقال عنه أيضًا أنه غذاء الروح حيث 
أبيات  الدهشان  وحيد  الشعار  ألقى 

شعرية رائعة وكانت مسك اخلتام.
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وأخيرا حتققت األمنية التي طاملا إنتظرها طالب وخريجي 
معهد الكفاية اإلنتاجية وحتويل املعهد إلي كلية التكنولوجيا 
واملطالب  االمانى  أحد  املطلب  هذا  كان  فقد   ، والتنمية 
األساسية لطالب املعهد وخريجيه منذ سنوات عدة وخاصة 
به  للدراسة  العامة  الثانوية  علي  احلاصلني  التحاق  أن  بعد 
تكميلية  دراسات  املعهد  باعتبار  املجتمع  نظرة  وكذلك 

وليست كلية . 
واملطالب  األمانى  أحد  املطلب  هذا  أن  اإلشارة  ويجدر 
األساسية لطالب املعهد وخريجيه منذ سنوات عدة ،حيث 
قاموا فى السابق بتنظيم العديد من اإلضرابات واإلعتصامات 

عندما  منه  يعانون  ماكانوا  بسبب  الهدف  هذا  أجل  من 
االعمال  أصحاب  كان  العمل، حيث  أبواب سوق  يطرقون 

يرفضون تعيينهم واليعترفون مبؤهلهم.
الدكتور  برئاسة  اجلامعة  مجلس  وافق  عليه  وبناء 
بتاريخ  (٤٢٦)املنعقدة  رقم  بجلسته  العال  عبد  محمد 
معهد  مسمي  تغيير  في  النظر  علي   ٢٠١١/١٢/٢٧
علي  والتنمية  التكنولوجيا  كلية  إلي  اإلنتاجية  الكفاية 
املقترح واللوائح في ضوء  التصور  بتقدمي  املعهد  أن يقوم 
املجلس  قرار  جاء  وأخيرا   . للمعهد  اجلديدة  الهيكلة 

األعلي للجامعة باملوافقة .

تأكيدا ألواصر احملبة بني الشعبني املصري والكويتي أهدت جمعية الرعاية اإلسالمية بالكويت جهاز موجات صوتية للمركز 
املتطور ألمراض الكبد باجلامعة كتبرع من فاعالت خير بجمعية الرعاية اإلسالمية بالكويت بقيمة ١٫١٤٠٠٠٠ مليون ومائة 
الكبد وحتديد  العالج ألمراض  وأربعون الف جنيه، ويعتبرهذا اجلهاز (IU22) طفرة متقدمة فى مجال تشخيص وحتديد 
نسبـة ودرجـة تليـف الكبـد والكشف املبكر عن اورام الكبد صغيرة احلجم ويساعد فى حتديد طريقة العالج املثلى ومتابعة 

ما بعد العالج.
وقد مت توقيع عقد شراء اجلهاز مع شركة فيليبس العاملية والرائدة فى مجال األجهزة الطيبة بحضور د. حامد عطية محمد 
الكبد والسيدة د.  املتطور ألمراض  املركز  البيئة ود.عفيفى فهمى مدير  املجتمع وتنمية  اجلامعة لشئون خدمة  رئيس  نائب 

نارميان مصطفى ومندوبني عن جمعية الرعاية اإلسالمية بالكويت ومديرى شركة فيليبس .

X�uJ�U� WO�ö�ù« W�U�d�« WOFL� t�b�√ (IU22) WO�u�  U�u� “UN�
WF�U'U� b�J�« ÷«d�_ —uD�*« e�dLK�
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املناسبة الطرق إلي  توجيهها ثم
االستئصال تشمل والتي للعالج
حقن أو الكبد  زراعة أو اجلراحي 
حرق أو الشريانية بالقسطرة الورم
مختلف أو احلراري بالتردد الورم 
العالج مع التداخلية األشعة طرق
لبعض املناسب واإلشعاعي الكيماوي
مرضي عالج مجموعة أما احلاالت
أسبوعيا مرتني تلتقي الكبدي الفشل
لعمل املناسبة احلاالت ملناظرة
العيادة .وتعمل الكبدي الغسيل
بإشراف يوميا باملركز اخلارجية
عن للكشف املتخصصني األساتذة

الكبد. مرض

إجراء إلي إضافة الكبد، أمراض من
للوقوف الالزمة والبحوث الدراسات
الكبد مبحافظة أمراض مدي توطن علي
األمراض لهذه  خريطة  وعمل  الشرقية 
املرض لهذا  متكاملة  نواة  لتمثل 
. والعالج للوقاية ومرشدا  باجلمهورية
الوقوف ناحية أخري ناحية ومن من هذا
في والبحثية  العلمية املستجدات علي
الترابط وكذلك الكبد. أمراض مجال
مصر داخل وخارج املتشابهة مع املراكز

اخلبرات. تبادل أجل من
فيتم املركز في العمل  نظام أما
التي الكبد أورام مجموعة خالل من
ومن احلاالت ملناظرة أسبوعيا تلتقي

عفيفي فهمي عفيفي الدكتور وقال
العام املشرف  للمركز التنفيذي املدير
تكن لم مبهام وعالجات يقوم املركز إن
زراعة مثل  اجلامعة مبستشفي موجودة
وأيضا اجلذعية، اخلاليا وزراعة  الكبد
املزمنة، احلاالت الكبدي ملرضي الغسيل
للعالج شروط هناك يكون لن وأنه
للقادر للجميع مفتوح فهو املركز داخل
أو العالج تكلفة بنفس القادر ولغير

احلالة. حسب باملجان
متقدم عالج توفير إلي يهدف املركز
ومواكبة واملزمنة احلادة الكبد ألمراض 
وإعداد هذا املجال التطورات في أحدث
للوقاية متخصصة وبرامج خطط

e�d*« `��H� WF�U'« fOz— ‰UF�« b�� bL��Æœ
VD�« WOKJ� b�J�« ÷«d�_ —uD�*«

Iõ«ªàŸG á«ë°üdG äÉeóÿG øª°Vh áÄ«ÑdGh ™ªàéŸG áLÉM ™e ÓYÉØJ
á©eÉ÷G ¢ù«FQ ∫É©dGóÑY óª.O íààaEG ,≥jRÉbõdG á©eÉL É¡eó≤J »àdG
Qó≤J áØ∏µàH ≥jRÉbõdG á©eÉL »Ø°ûà°ùÃ óÑµdG ¢VGôeC’ Qƒ£àŸG õcôŸG
 áeóN ¿ƒÄ°ûd  á©eÉ÷G ¢ù«FQ ÖFÉf á«£Y óeÉM.O h  ¬«æL  ¿ƒ«∏e  2 `H
Qƒ°†ëH  Ö£dG á«∏c ó«ªY ¿Gƒ°VQ  ∞WÉY.Oh áÄ«ÑdG á«ªæJh ™ªàéŸG
äGOÉ«©dG »æÑÃ á«∏µdÉH ¢ùjQóàdG áÄ«g AÉ°†YCGh õcôŸÉH πª©dG äÉYƒª›
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غامض  لغز ألنه الكبد سرطان فى عالج اجلديد ناقش املؤمتر
وذلك بسبب العالج وأساليب وأسبابه أعراضه معرفة نحاول
٪١٣ إلى وصلت والتى بالشرقية الكبد سرطان نسبة إرتفاع

بالشرقية. السرطان حاالت عدد من
جلستني: على محاضرات ٨ املؤمتر ناقش وقد

:á°ûbÉæe ” ¤hC’G á°ù∏÷G ∫ÓNh
الوقاية. وطرق الكبد سرطان l مسببات

التشخيــــص. فـــى اجلديـــدة l الطـــرق

الكبد. لسـرطــان الچينيــة l البـاثولـوچـــى واخلـريطـــة

مبكرًا. املكتشفة للحاالت كعالج الكبد وعملية زرع اجلراحى l العالج

: á«fÉãdG á°ù∏÷G ¢ûbÉfh
فيها. احلديثة والطرق الكبد لسرطان باحلقن املوضعى l العالج

سرطان الكبد. لعالج املوجه l العالج

لتدمـير اإلشعاعـى العـالج مـن األنــواع احلـديثـة l بعـض

األشعة. عن طريق اخلاليا السرطانية
بامليكــروويف احلديثـة بالعـالج والطرق املوجه l العالج

التـى الچينيــة مـن املستقبــالت معنية أنواع وإكتشاف
العالج. عمليات فى تساعد

ΩGQhC’G ≈°Vôe AÉbó°UCG á«©ªL ¿CG  ¤EG IQÉ°TE’G Qóéjh

ô“Dƒª∏d áª¶æŸG á«bô°ûdÉH
بالشرقية األورام ملرضى الرئيسى املساند اجلمعية هذه
مع مكونات بالتنسيق متكاملة مشروعات تقدمي خالل من
مرضى آثار تخفيف هدفها واحلكومية األهلية  املجتمع

خالل: املجتمع من على السرطان
السرطان. ملرضى مساندة خدمات l تقدمي

دائمـــــة. بصفــــــة l تــوفـــير األدويــــــة

دعم برنامج التوعية. l املساهمة فى

الشفاء). (أسبابه-أعداد املرضى-نسبة املرض عن مركز l عمل

املرضى. وعالج وتشخيص للسرطان املبكر برنامج الكشف l دعم

بأستئصال اجلراحى يتم بالعالج سواء السرطان l عالج

أدوية استخـدام أو العــالج الكيميائــى وفكرتـه الــورم
بتدمـير اإلشعاعـى الـعالج السرطانيـة اخلـاليـا لتـدمـير
باستخدام الهرمونى والعالج األشعة عـن طريق اخلاليـا

t�LE� WO�dA�U� Â«—Ëú� d9R� ‰Ë√
WO�dA�U� Â«—Ë_« v{d� ¡U�b�√ WOFL�
b�J�« ÊU�d� Ãö� v� b�b'« WA�UM*

مـــن السرطانيــة اخلـاليـا بحرمـان تقـوم معينـة أدويـــة
لنشاطها. الالزمة الهرمونات استخدام

≈°VôŸG IóYÉ°ùŸ AÉÑWC’G ÜÉÑ°T áæ÷ ˚
والطالب والصيادلة األطباء شباب من مجموعة  ومن

املرضى. وجوه على األبتسامة لرسم اللجنة أسسوا هذه
áæé∏dG ΩÉ°ùbCGh IóMh ˚

وتبرعات املجانية العينات على قائمة والعالج l وحـدة الدواء

واملنــدوبــني واألطبــاء والصيدليــات     الشركــات واملخــازن
املستعملة. واألدوية

املناطق إلى التخصصات كافة من الطبية القوافل l وحدة

اآلن. حتى طبية قافلة تنظيم ٢٧ مت الفقيرة
للتـبرع بالدم بالتعاون حمـالت تنظـم الـدم بنك l وحدة

الصحـة تـم الزقـازيـق ووزارة مستشفيـات جـامعـة  مـع
بالدم. تبرع حملة أكثر من ٢٠   تـنظيم

ألستقبـال األطبـاء مـع التعاقـد الطبيـة l وحـدة احلــاالت

اخلاصة. بعيادتهم الفقراء املرضى
مالية وجتهيز ومبالغ دواء العامة صرف l وحدة املساعدات

الفقيرة. لألطفال ولالسر رمضان ومالبس العيد     شنط
جلنة عـام أمني رجـب د.أحمـد التبرعـات علـى قائمـة l اللجنة

شبـاب جلنـة د.أحمــد نــور سكرتـير     شبــاب األطبــاء
املرضى. ملساعدة األطباء

ô```“DƒŸG äÉ```«°UƒJ
على العالج واحلرص من أهم الكبد سرطان مسببات من الوقاية ˚
التطعيم إجبارى. وأصبح (ب) الكبدى األلتهاب      تطعيمات
املتقدمة. احلاالت لعالج احلديثة الطرق أحد املوجه العالج ˚
وجتنبها. (ج) الكبدى األلتهاب بفيروس العدوى التعرف على طرق ˚
احلقــن. تعاطـى فـى املـوثـوق الطبيـة النصائـح مراعـاة ˚

(الـوشــم). الصحيـــة غـــير املمــارســات جتنــب ˚
الكحـــوليـــات. جتنــــب ˚

العالج طلـب األجـدر فمن الكبد بفيروس عند اإلصابة ˚
حديثة متطورة. عالجات ويوجد بالتليف اإلصابة مثل
والقولون، الثدى، سرطان على املبكر الكشف برنامج هناك ˚

والبروستاتا.     والرحم،
األورام بقسم أستاذ اجلواد أ.د.محمد عبد بذلك صرح

املؤمتر. عام ومنسق

¬àª¶f á«bô°ûdÉH ΩGQhCÓd ô“Dƒe ∫hCG Ö£dG á«∏c âaÉ°†à°SG
™e ¿hÉ©àdÉH  á«bô°ûdÉH ΩGQhC’G ≈°Vôe AÉbó°UCG á«©ªL
≈a ójó÷G{ ¿Gƒæ©H ≈°VôŸG IóYÉ°ùŸ AÉÑWC’G ÜÉÑ°T áæ÷
áMGô÷G ≈Ø°ûà°ùÃ ≈ª∏©dG õcôŸÉH zóÑµdG ¿ÉWô°S êÓY
¢ù«FQ ∫É©dG óÑY óª.O ájÉYQ â– á©eÉ÷ÉH Ö£dG á«∏µH
¢ù«FQh  Ö£dG á«∏c ó«ªY ¿Gƒ°VQ  ∞WÉY.O.CG  h á©eÉ÷G
ó«dh.O.CG h ô“DƒŸG ÒJôµ°S ÖdÉW ƒHCG OGDƒa.O.CG ô“DƒŸG
á«bô°ûdÉH ΩGQhC’G ≈°Vôe AÉbó°UCG á«©ªL ¢ù«FQ  IOƒªM
øe ∞«Ød √ô°†Mh ô“DƒŸG ≥°ùæe OGƒ÷G óÑY óª O.CG h

.áØ∏àîŸG ájô°üŸG äÉ©eÉ÷G AÉÑWCGh IòJÉ°SCG

¿Gƒ°VQ ∞WÉY.O

OGƒ÷G óÑY óª.O
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أهميتها  ومعرفة  ومبادئها  بالشبكات  التعريف  وبهدف 
مع  بالتنسيق  أيضا  الوحدة  نظمت   ، وتقييمها  وحتديدها 
الدولية  الشبكات  تدريبية عن  DAAD ورشة عمل  الـ  هيئة 
فيها  وحاضرت   (International Networking)
للبحوث  القومى  باملركز  املساعد  التوبجى،األستاذ  منى  د. 
واملستشار األول لفراونهوفر فى مصر مبشاركة من شباب أعضاء 
هيئة التدريس ومعاونيهم علي مدي ٦ ساعات حيث مت تناول 
معنى وأهمية الشبكات وأنواعها والتدريب علي كيفية التقييم 

واالستفادة منها وكيفية إنشاء شبكة خاصة وتعزيزها.
وصرح د.محمود سطوحي األستاذ بكلية الزراعة واملدير 
مشروعات  إدارة  لوحدة  التنفيذي 
املتدربني  منح  مت  بأنه  باجلامعة  التطوير 
هيئة  من  الدورة  اجتياز  شهادة 
الوحدة تقدم  أن  DAAD . وأضاف 
مختلف  من  للراغبني  الفني  الدعم 
كليات اجلامعة في التقدم للمشروعات 

البحثية بالتعاون مع اجلانب األملاني.
الزراعة  أن كلية  إلي  ويجدر اإلشارة 
ال  األكادميى  للتبادل  األملانية  الهيئة  مع  بالتعاون  نظمت 
DAAD  لقاء تعريفي بأنشطة الهيئة وكيفية التقدم ملنح 

(DAAD) ÊÉŸC’G »ª∏©dG ¿hÉ©àdG áÄ«g ™e ¿hÉ©àdÉH ôjƒ£àdG äÉYhô°ûe IQGOEG IóMh É¡àª¶f

á«ãëÑdG äÉMÎ≤ŸG áHÉàc á«Ø«c øY Ihóf

الDAAD  للحصول على املاجستير أو الدكتوراه وكذلك 
كيفية التقدم للمشروعات البحثية املشتركة وأيضا الزيارات 

البحثية ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات االملانية.

 á©eÉLh  (DAAD)  ÊÉŸC’G  »ª∏©dG  ¿hÉ©àdG  áÄ«g  ™e  ¿hÉ©àdG  QÉWEG  ‘

 Ihó`f  á`aÉ°†à°SÉH  ô`jƒ£àdG  äÉ`Yhô°ûe  IQGOEG  Ió`Mh  â`eÉb  ≥`jRÉbõdG

 ≥«Ø°T ¬W óª .O É¡«a ô°VÉM  “á«ãëÑdG  äÉMÎ≤ŸG áHÉàc á«Ø«c ”  ø``Y

 Ú°SQóŸGh øjó«©ŸG øe ÚãMÉÑdG ÜÉÑ°T øe É¡«a ∑QÉ°T á«fÉŸC’G á©eÉ÷G øe

. á©eÉ÷G äÉ«∏c ∞∏à øe øjóYÉ°ùŸG

 á«dhódG äÉµÑ°ûdG øY á«ÑjQóJ πªY á°TQh
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ó«©°S óª IójÉY:âÑàc

ÊËUF��« ‰u�u�Ëd�
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o�“U�e�« WF�U�
d�d���« —«œË

بطالب  الشباب  وزير   Ú°SÉj  áeÉ°SCG د.  إلتقى 
”الطالب  بعنوان  ندوة  خالل  باجلامعة  الهندسة 
الشهيد  مبدرج  عقدت  التي  الشباب“  ووزارة 
عشرة  احلادية  متام  في  بالكلية   ¿Éª«∏°S  Oƒª

 ∫É©dG  óÑY  óª د.  بحضور  صباحا  والنصف 
نائب   âé¡H  ≈YÉaôdG  óªMCG.ود اجلامعة،  رئيس 
ود.   ، والطالب  التعليم  لشئون  اجلامعة  رئيس 
خدمة  لشئون  اجلامعة  رئيس  نائب   á«£Y  óeÉM

املجتمع وتنمية البيئة وعدد كبير من أعضاء هيئة 
والطالب  اجلامعة  طالب  إحتاد  أعضاء  التدريس 
التى  الطالبية  املبادرات  عرض  بهدف  وذلك 

توصلوا إليها فى مجال العمل الشبابي.
طالب  بني  الربط  كيفية  الندوة  تناولت 
والتعرف علي  احلكومية،  واملؤسسات  اجلامعات 
الشباب  وزارة  قبل  من  للطالب  املعدة  البرامج 
واستثمار  دورالشباب  وتفعيل  منها،  لالستفادة 
والتمكني  البشرية،  املوارد  تطوير  فى  طاقاتهم 

املجتمعى والسياسى للشباب.

≥jRÉbõdG á©eÉL ≈a ÜÉÑ°ûdG ôjRh

وقعت جامعة الزقازيق ممثلة في األستاذ الدكتور É©dGóÑY óª∫ رئيس اجلامعة برتوكول تعاون للعام السابع علي 
التحرير للطبع والنشر . ويقضي  التحرير دار  إدارة مؤسسة دار  Öjóg ≈Ø£°üe رئيس مجلس  الدكتور  التوالي مع 
ومهرجانات  مؤمترات  من  للجامعة  املهمة  واألنشطة  األحداث  تغطية  التحرير  دار  مؤسسة  ترعي  بأن  البروتوكول 

وندوات وأنشطة ثقافية وغيرها .
املجتمع  في خدمة  اإلعالمية  املؤسسات  به  تقوم  الذي  الدور  أهمية  على   ∫É©dGóÑY  الدكتور أكد  التوقيع  وخالل 

وتنمية البيئة ورحب بالتعاون مع مؤسسة دار التحرير بإصداراتها املختلفة ذات الشعبية الواسعة.
وقد حضر توقيع البروتوكول من اجلامعة كل من الدكتور á«£Y óeÉM نائب رئيس اجلامعة لشئون خدمة 
املساعد  األمني   ≈aGƒe  ähôK واألستاذ  احلقوق   كلية  عميد   ôªY  ióªM والدكتور  البيئة  وتنمية  املجتمع 

لشئون البيئة.
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