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تهــدف الرؤيــة االســتراتيجية للتعليــم 2030 إلــى 

عاليــة  بجــودة  للجميــع  املعرفــة  التعليــم  إتاحــة 

كــفء  مؤس�ســي  نظــام  إطــار  وفــي  تمييــز،  دون 

مرتكــًزا  يكــون  وأن  ومــرن،  ومســتدام،  وعــادل، 

علــى املتعلــم القــادر علــى التفكيــر واملتمكــن فنًيــا 

وتقنًيــا وتكنولوجًيــا، وأن يســاهم أيًضــا فــي بنــاء 

الشخصية املتكاملة وإطالق إمكانياتها إلى أق�سى 

ومســتنير،  بذاتــه،  معتــز  مواطــن  لتخريــج  مــدى 

ومبــدع، ومســئول، ويحتــرم االختــالف، وفخــور 

بتاريــخ بــالده، وشــغوف ببنــاء مســتقبلها وقــادر 

علــى التعامــل تنافســًيا مــع الكيانــات اإلقليميــة 

والعامليــة ولذلــك تســعى جامعــة الفيــوم إلــى تبنــي 

بالبحــث  واالهتمــام  واإلبــداع  االبتــكار  ثقافــة 

فــي  بكافــة صــوره وأســاليبه واملســاهمة  العلمــي 

عــالج بعــض قضايــا املجتمــع مــن خــالل تنظيــم 

العديــد مــن األنشــطة والفعاليــات وبروتوكــوالت 

الجامعــة.  وخــارج  داخــل  وامللتقيــات  التعــاون 

والتــي  االســتراتيجية  الرؤيــة  هــذه  مــع  وتماشــًيا 

تهدف إلى االرتقاء بمستوى الجامعات املصرية في 

التصنيفــات الدوليــة اســتطاعت جامعــة الفيــوم 

أن تحقــق ترتيــب متقــدم بيــن الجامعــات املصريــة 

والعربيــة وعلــى املســتوى الدولــي فــي التصنيفــات 

لهــا  األكاديميــة  الســمعة  رفــع  وكذلــك  الدوليــة 

وذلــك عــن طريــق املشــاركة فــي امللتقيــات الدوليــة 

الكلمة االفتتاحية
 للسيد األستاذ الدكتور 
أشرف عبد الحفيظ رحيل

 القائم بأعمال
رئيس جامعة الفيوم
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ســواء علــى املســتوى املحلــي أو الدولــي والتــي مــن 

تســتحقها  التــي  الجامعــة  مكانــة  ترســيخ  شــأنها 

املتقدمــة  الــدول  فــي  الجامعــات  مصــاف  بيــن 

وعلــى مختلــف األصعــدة وســط كافــة املؤسســات 

األكاديمية والتعليمية في ظل رؤية علمية رشيدة 

وتضافــر جهــود جميــع الزمــالء العامليــن بالجامعــة 

من أعضاء هيئة تدريس وإداريين وطالب والعمل 

بالجامعــة  االرتقــاء  أجــل  مــن  جنــب  إلــى  جنًبــا 

واســتكمال مســيرة التقــدم علــى أســس علميــة.

وفــي إطــار توجهــات الدولــة نحــو التنمية املســتدامة 

قامــت جامعــة الفيــوم بالعمــل علــى تأهيــل وتمكين 

املتوســطة  املشــروعات  مجــال  فــي  منســوبيها 

والصغيــرة بتوقيــع بروتوكــوالت تعــاون مــع وزارة 

الطــالب  لتأهيــل  اإلداري  واإلصــالح  التخطيــط 

والخريجيــن وعمــل حاضنــات تكنولوجيــة وأيًضــا 

فــي  االنفتــاح والتواصــل مــع الجامعــات العربيــة 

التأهيــل والتدريــب لطــالب الجامعــات  مجــاالت 

 بذلك مركًزا متميًزا بين الجامعات 
ً
العربية محققة

العربيــة فــي هــذا املجــال. 

العالــي  بالتعليــم  االرتقــاء  بمحــور  يتعلــق  وفيمــا 

وأن تكــون جميــع مؤسســاته معتمــدة مرتيــن علــى 

األقــل قبــل حلــول عــام 2030 مــن الهيئــة القوميــة 

لضمــان الجــودة واالعتمــاد محلًيــا ودولًيــا، فقــد 

قامت الجامعة بدفع وتحفيز الكليات إلى االعتماد 

حتى أصبح عدد الكليات املعتمدة بالجامعة أربع 

كليات إضافة إلى حصول املدن الجامعية للبنات 

والفندق التعليمي بكلية الســياحة والفنادق على 

شــهادة األيــزو. 

وفــي اطــار املالمــح األساســية ملصــر الجديــدة خــالل 

الـــ 15عاًمــا املقبلــة، حيــث قــررت  مصــر أن تنطلــق 

نحــو البنــاء والتنميــة ومواجهــة التحديــات، فقــد 

باعتمــاد  جــًدا  كبيــرة  خطــوة  الجامعــة  خطــت 

التصميم العمراني المتداد جامعة الفيوم وذلك 

لزيادة القدرة االستيعابية للطالب مما يعود باألثر 

 واملجتمعــات 
ً
العظيــم علــى مجتمــع الفيــوم خاصــة

.
ً
األخــرى عامــة

ــا مــن 
ً
وتحقيًقــا لحيــاة صحيــة أفضــل وأكثــر إنصاف

أجــل زيــادة الرفاهيــة ودفــع التنميــة االقتصاديــة، 

فقد قامت جامعة الفيوم بإضافة صرًحا جديًدا 

التخص�ســي  الجامعــة  مستشــفى  افتتــاح  وهــو 

خدمــات  لتقديــم  املقطعيــة  األشــعة  ووحــدة 

الصحيــة   املنظومــة  وتحســين  للمجتمــع  متميــزة 

وزيــادة القــدرات االســتيعابية مــن األّســرة وأقســام 

هــذا  املقطعيــة  واألشــعة  الطــوارئ  اســتقبال 

باإلضافــة إلــى العديــد مــن األنشــطة التــي تمــت 

العــام الجامعــي. خــالل 

وعليــه فــإن الجامعــة بــكل منســوبيها تشــارك فــي 

بأبعادهــا  املســتدامة  التنميــة  منهجيــة  تطبيــق 

وارتباطهــا  والثقافيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 

بالبيئــة علــى نحــو يتيــح للمواطنيــن التمتــع بحقــوق 

واملســئولية  والصحــة،  التعليــم،  فــي  التنميــة 

. ملجتمعيــة ا

والله أسال مزيد من التقدم والرقي لجامعتنا الفتية....
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شهد األستاذ الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم 

بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم يرافقــه اللــواء عصــام ســعد 

محافــظ الفيــوم فعاليــات احتفاليــة الجامعــة بعيــد العلــم 

الحــادي عشــر بحضــور األســتاذ الدكتــور جــالل ســعيد 

محافــظ الفيــوم وزيــر النقــل األســبق واألســتاذ الدكتــور 

عبــد الحميــد عبــد التــواب صبــري رئيــس الجامعــة األســبق 

واألســتاذ الدكتــور محمــد عي�ســى نائــب رئيــس الجامعــة 

لشــئون الدراســات العليــا والبحــوث واألســتاذ الدكتــور 

خالــد عطــا هللا نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون التعليــم 

والســادة   الفيــوم  جامعــة  مجلــس  وأعضــاء  والطــالب 

املكرمين  من أعضاء هيئة التدريس وأوائل خريجي كليات 

الجامعــة والعامليــن يــوم األربعــاء املوافــق 2018/12/26 

بقاعــة االحتفــاالت الكبــرى بالجامعــة.

أكــد األســتاذ الدكتــور أشــرف رحيــل أن احتفــال جامعــة 

الفيــوم بعيــد العلــم تقليــد أكاديمــي هــام تحــرص إدارة 

الجامعة على تنظيمه سنوًيا بهدف تكريم أبنائها النابغين 

فــي مختلــف مجــاالت البحــث العلمــي .

وأضــاف ســيادته  أن تكريــم جامعــة الفيــوم  ألبنائهــا مــن 

املتميزيــن يتــم مــن خــالل ثالثــة احتفــاالت كبــرى تشــمل 

احتفالية عيد العلم الحادي عشر
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يومــي الوفــاء و التميــز وأخيــًرا عيــد العلــم الــذي يتــم 

فيــه تكريــم العلمــاء الحاصليــن علــى جائــزة جامعــة 

بهــا  األســتاذ الدكتــور  الفيــوم التقديريــة والتــي فــاز 

عبــد الحليــم مشــرف األســتاذ بكليــة الزراعــة وكذلــك 

جائــزة الجامعــة للتفــوق فــي البحــث العلمــي وحصــل 

عليها األســتاذ الدكتور مصطفى را�سي  األســتاذ بكلية 
الزراعــة باإلضافــة إلــى جائــزة جامعــة الفيــوم للتفــوق 

فــي خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة وفــاز بهــا الدكتــور 

شــعبان محمــد محمــود األســتاذ املســاعد بكليــة اآلثــار.

اســتيفاء  فــي   التميــز  جائــزة  الجامعــة  منحــت  كمــا 

متطلبات التصنيفات الدولية لجامعة الفيوم والذين 

ســاهموا في إدراج اســم جامعة الفيوم في التصنيفات 

الدوليــة  لألســتاذ الدكتــور محمــد عي�ســى نائــب رئيــس 

الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث واألستاذ 

الدكتور كمال غالب وكيل معهد البحوث والدراسات 

االســتراتيجية لــدول حــوض النيــل.

أشــرف  الدكتــور  األســتاذ  قــام   االحتفاليــة  وخــالل 

رحيل بتقديم التهنئة ألوائل الخريجين وذويهم مشيًدا 

لتفــوق  املناســبة  األجــواء  توفيــر  فــي  الكبيــر  بدورهــم 

أبنائهم وتمكينهم من التحصيل الدرا�سي بشكل جيد.

الفيــوم أن  اللــواء عصــام ســعد محافــظ  أكــد  كمــا 

جامعــة الفيــوم مــن الجامعــات املميــزة التــي تلعــب دوًرا 

هاًما في خدمة املجتمع  املحلي في كافة املجاالت متابًعا 

ســيادته أن تكريــم املتميزيــن مــن األســاتذة والطــالب 

يعمــل علــى إثــراء روح العمــل والتقــدم .

وأعلــن األســتاذ الدكتــور عبــد الحليــم مشــرف الفائــز 

بجائــزة جامعــة الفيــوم التقديريــة عــن تبرعــه بالقيمــة 

املاليــة للجائــزة لصالــح صنــدوق بــراءة االختــراع وذلــك 

االبتــكار  علــى  ومســاعدتهم  الباحثيــن  صغــار  لدعــم 

والتميــز معبــًرا عــن ســعادته بفــوزه بالجائــزة ومقدًمــا 

الشــكر إلدارة الجامعــة علــى ثقتهــم الغاليــة فيــه.

وفــي نهايــة االحتفــال تــم تكريــم الســادة أعضــاء هيئــة 

وأوائــل  البحثيــة   باملشــروعات  الفائزيــن  التدريــس 

خريجي الكليات على مستوى الجامعة وكذلك الطالب 

املتميزيــن فــي األنشــطة الطالبيــة باإلضافــة إلــى تكريــم 

القائميــن علــى تنظيــم احتفاليــة عيــد العلــم.
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فــي إطــار حــرص جامعــة الفيــوم علــى تكريــم أبنائهــا مــن 
املتميزيــن فــي عــدد مــن املجــاالت شــهد األســتاذ الدكتــور 
رئيــس   بأعمــال  القائــم  رحيــل  الحفيــظ  عبــد  اشــرف 
بحضــور  التميــز  يــوم  احتفاليــة  فعاليــات  الجامعــة 
األســتاذ الدكتــور محمــد عي�ســي نائــب رئيــس الجامعــة 
لشــئون الدراســات العليــا والبحــوث واألســتاذ الدكتــور 
خالــد عطــا هللا نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون التعليــم 
الكليــات وأعضــاء  والطــالب والســادة عمــداء ووكالء 
هيئــة التدريــس والســادة املكرميــن وذلــك يــوم األربعــاء 
الكبــرى. االحتفــاالت  بقاعــة   2018/12/19 املوافــق 

تحــرص  الفيــوم  جامعــة  أن  رحيــل  أشــرف  أ.د  اشــار 
علــى االحتفــال بالتقاليــد الجامعيــة واالحتفــاء بأبنائهــا 
املتميزيــن فــي مختلــف التخصصــات العلميــة واملجــاالت 

اإلداريــة.
وصــرح ســيادته أن احتفاليــة يــوم التميــز يتــم مــن خاللهــا 
تكريــم الفائزيــن بجائــزة جامعــة الفيــوم التشــجيعية فــي 
الترقــي للدرجــات العلميــة األعلــى وفــي التأليــف العلمــي 
تكريــم  إلــى  باإلضافــة  االختــراع  بــراءة  وفــي  والترجمــة 
العلمــي  النشــر  فــي  للتميــز  الجامعــة  بجائــزة  الفائزيــن 
الدولــي وكذلــك الفائزيــن بجائــزة الجامعــة للحاصليــن 

تكريم أكثر من 550  في  االحتفال بيوم التميز
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علــى درجتــي الدكتــوراه و املاجســتير مــن أعضــاء 
هيئــة التدريــس والهيئــة املعاونــة ومــن العاملييــن 
الجامعــة  بجائــزة  الفائزيــن  وتكريــم  والوافديــن، 
ألفضــل رســالة دكتــوراه و الســادة املتميزيــن مــن 

التدريــس. أعضــاء هيئــة 
كمــا تــم تكريــم الفائزيــن بجائــزة جامعــة الفيــوم فــي 
التميــز اإلداري للمديــر العــام واملوظــف والعامــل 

املثالــي.
وأشــاد أ.د أشــرف رحيــل بتقــدم جامعــة الفيــوم 
خــالل الفتــرة املاضيــة بســواعد أبنائهــا النابغيــن 
فــي البحــث العلمــي وأن الجامعــة عازمــة بــكل قــوة 
علــى تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات والوصــول إلــى 
مراحــل أكثــر تقدًمــا األمــر الــذي لــن يتــم إال بتكاتــف 
واجتهــاد وإخــالص جميــع العامليــن الذيــن يمتلكــون 
االرتقــاء  علــى  واإلداريــة  األكاديميــة  اإلمكانــات 
وتطويــر جامعــة الفيــوم وخاصــة فــي ظــل توجهــات 
عبــد  الرئيــس  الســيد  وإعــالن  املصريــة  الدولــة 
الفتــاح السي�ســي رئيــس الجمهوريــة عــام 2019 

عاًمــا للتعليــم فــي مصــر.
وتضمــن االحتفــال بيــوم التميــز قيــام أ.د أشــر ف 
عطــا هللا  خالــد  وأ.د  عي�ســى  محمــد  وأ.د  رحيــل 
بتســليم وإهــداء شــهادات وجوائــز التميــز ألكثــر مــن 

550 مــن الســادة املكرميــن.
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شــهد األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ رحيــل القائــم 

بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم، رافقــه األســتاذ الدكتــور 

محمــد عي�ســي نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون الدراســات 

العليــا والبحــوث و األســتاذ الدكتــور خالــد عطــا هللا نائــب 

احتفاليــة  والطــالب،  التعليــم  لشــئون  الجامعــة  رئيــس 

الجامعــة بيــوم الوفــاء بحضــور عــدد مــن العمــداء ووكالء 

الكليــات وأعضــاء هيئــة التدريــس واملكرميــن وذلــك يــوم 

املركزيــة. باملكتبــة   2018/12/5 األربعــاء 

وأكــد أ.د أشــرف رحيــل أن احتفاليــة جامعــة الفيــوم بيــوم 

الوفــاء للعــام الثانــي علــى التوالــي تأتــي إيماًنــا مــن الجامعــة 

بتكريم وتقدير الجهود املبذولة من قبل أبنائها من السادة 

الذيــن  أو  الســابقين  والعامليــن  التدريــس  هيئــة  أعضــاء 

وافتهم املنية وهم على رأس العمل، مضيًفا أن التكريم هو 

تعبير رمزي لإلشــادة باملكرمين الذين عملوا كأســرة واحدة 

حرصيــن علــى التواصــل معهــم علــى الــدوام.

كمــا أشــاد أ.د محمــد عي�ســي بحــرص إدارة جامعــة الفيــوم 

على تنظيم يوم الوفاء الذي يأتي انعكاًسا للتعاون والحب 

بين جميع العاملين وأنها مناسبة إنسانية تقدم من خاللها 

كل آيــات الشــكر والتقديــر لــكل مــن قــدم خدمــة وأخلــص فــي 

عملــه لرفعــة شــأن جامعتنــا الغــراء.

احتفالية يوم الوفاء 
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الحــادي  التنمــوي  املؤتمــر  املصــري  االتحــاد  نظــم 

عشــر تحــت شــعار)خطوة علــى الطريــق( لطــالب كليــة 

مهــارات  تنميــة  بهــدف  الفيــوم  بجامعــة  الصيدلــة 

املوافــق  اإلثنيــن  يــوم  الصيدلــة  طــالب  وقــدرات  

2019/1/28 بقاعــة املؤتمــرات باملكتبــة املركزيــة.

 بحضــور الدكتــور ربيــع الســوداني نقيــب الصيادلــة 

بالفيــوم والدكتــور باســم 

مجلــس  عضــو  فهمــي 

اإلدارة بنقابــة الصيادلــة 

بالفيــوم والدكتــورة ربــاب 

نبيــل مديــر إدارة التأهيــل 

بنــي  النف�ســي بمستشــفى 

ســويف وعــدد مــن طــالب 

كليــة الصيدلــة واملهتميــن 

أكــد  الشــأن.  بهــذا 

الدكتور ربيع السوداني نقيب الصيادلة بالفيوم أن 

نقابــة الصيادلــة تقــدم كامــل الدعــم لطالب الجامعة 

ملمارســة نشــاطاتهم بالنقابــة وتســعى لتوفيــر العديــد 

مــن ورش العمــل ملحاولــة الربــط بيــن املحتــوى العلمي 

وســوق العمــل، موضًحــا أن مهنــة الصيدلــة مــن أهــم 

املهــن باملجــال الطبــي ويجــب االهتمــام بهــا لالرتقــاء 

المؤتمر الحادي عشر لالتحاد المصري
لطالب كلية الصيدلة

الدكتــور  وأوضــح  للمريــض.  املقدمــه  بالخدمــة 

باســم فهمــي أن النقابــة بالفيــوم تســعي لتعميــق 

فــي املجتمــع والســعي نحــو مواكبــة  دور الصيدلــي 

وعلــوم  الصيدلــة  مجــال  فــي  الكبيــرة  التطــورات 

الدواء موجًها الشكر لطالب االتحاد املصري بكلية 

الفيــوم. جامعــة  الصيدلــة 

الدكتــورة   تناولــت  كمــا 
ربــاب نبيــل الحديــث حــول 

مــرض االكتئــاب وأســباب 

الشــباب  بيــن  انتشــاره 

ضــرورة  علــى  مؤكــًدة 

التخلــص مــن هــذا املــرض 

الذي قد يؤدي لالنتحار في 

بعــض األحيــان. ويذكــر أن 

املؤتمــر الــذي اســتمر علــى 

مــدار أربعــة أيــام وتضمــن العديــد مــن املحاضــرات 

وورش العمل وتدريب الطالب على استخدام جهاز 

املناعة في عالج مرض السرطان والتسويق الدوائي 

وهــو أحــد أهــم فــروع العمــل الصيدلــي  باإلضافــة 

العمــل  البشــرية شــملت  للتنميــة  إلــى محاضــرات 

الجماعــي وتحديــد األهــداف.
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تحــت رعايــة األســتاذ الدكتــور خالــد الخشــاب 
عميــد كليــة الطــب شــهد األســتاذ الدكتــور 
جامعــة  رئيــس  التــواب  عبــد  الحميــد  عبــد 
الفيوم األسبق  املؤتمر السنوي الرابع لقسم 
الروماتيــزم والتأهيــل بالكليــة، يــوم الخميــس 
املوافــق 8 / 11 / 2018 بقاعــة املؤتمــرات 

بالكليــة. 
بحضور أ.د محمد كمال ســيف النصر وكيل 
الكلية السابق لشئون التعليم والطالب وأ.د 
هالــة شــاهين وكيــل الكليــة لشــئون التعليــم 
بأعمــال  القائــم  ســنارة  ســها  وأ.د  والطــالب 
رئيــس قســم الروماتيــزم ومقــرر املؤتمــر ونخبــة 
من أساتذة الروماتيزم والتأهيل واملناعة من 
مختلــف كليــات الطــب بالجامعــات املصريــة.   
عبــد  الحميــد  عبــد  الدكتــور  األســتاذ  أكــد 
واملؤتمــرات  اللقــاءات  أهميــة  علــى  التــواب 
العلميــة بمــا يتوافــق مــع أهــداف كليــة الطــب 
وســعيها الدائــم ملواصلــة رســالتها التعليميــة 
واملجتمعيــة مــن أجــل خدمــة املر�ســى الذيــن 

المؤتمــر الســنوي الرابــع لقســم الروماتيــزم 
ــة الطــب والتأهيــل بكلي

الجامعيــة  املستشــفيات  علــى  يتوافــدون 
لتوفيــر أق�ســى رعايــة صحيــة وطبيــة للمر�ســى.
أشــارت األســتاذ الدكتــور هالــة شــاهين علــى 
بطــب  والتأهيــل  الروماتيــزم  قســم  حــرص 
الفيــوم علــى مواكبــة كافــة التطــورات العامليــة 
وتشــخيص  واملناعــة  الروماتيــزم  مجــال  فــي 
خــالل  مــن  بهمــا  املتعلقــة  األمــراض  وعــالج 
قســم  أن  إلــى  مشــيرة  األجهــزة،  أحــدث 
الروماتيــزم دائًمــا يتميــز بالعمــل بــروح الفريــق. 
أوضحــت األســتاذ الدكتــور ســها ســنارة أن 
الهــدف الرئي�ســي مــن املؤتمــر تقديــم خبــرات 
لألطبــاء  الروماتيــزم  أســاتذة  مــن  العلمــاء 
فــي  الحديــث  علــى  الضــوء  وإلقــاء  الجــدد 
مجــاالت أمــراض الروماتيــزم واملناعــة  وكيفيــة 
عالج املر�سى بوسائل عالجية تهدف للقضاء 
علــى املــرض وليــس فقــط تســكينه، مشــيرة 
عشــرة  مناقشــة  املؤتمــر  خــالل  تــم  أنــه  إلــى 
أبحــاث علميــة ألعضــاء هيئــة التدريس بقســم 

الفيــوم.  بطــب  الروماتيــزم 
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وفيــق  غــادة  الدكتــور  األســتاذ  إشــراف  تحــت 
عميــد كليــة الســياحة والفنــادق، نظــم قســم 
الدراســات الفندقيــة بكليــة الســياحة والفنــادق 
بحضــور  للقســم،  الســنوي  العلمــي  املؤتمــر 
نائــب  عبدالوهــاب  محمــد  الدكتــور  األســتاذ 
التعليــم  لشــئون  الســابق  الجامعــة  رئيــس 
والفنــادق  الســياحة  كليــة  وعميــد  والطــالب 
األســبق والدكتــور هشــام عــزت رئيــس القســم 
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  الســادة  مــن  وعــدد 
والطــالب بالقســم وذلــك يــوم األحــد 23 / 12 / 

بالكليــة.  املؤتمــرات  بقاعــة   2018
أوضــح الدكتــور هشــام عــزت أن هــذا املؤتمــر 
ينظــم ســنوًيا لطــالب القســم ملعرفــة كل ماهــو 
جديــد بالئحــة القســم، مشــيًرا إلــى أن الدراســة 
فيــه تنقســم إلــى جانبيــن نظــري وعملــي ويتمثــل 
الجانب النظري في إلقاء محاضرات للطالب عن 
طريق األكاديميين وخبراء السياحة والضيافة،  
فــي قيــام الطــالب بالتدريــب  والجانــب العملــي 

المؤتمر العلمي السنوي لقسم الدراسات الفندقية 

الصيفــي ملــدة شــهر علــى األقــل فــي الفنــادق والقرى 
الســياحية.

وفي نهاية املؤتمر قام األستاذ الدكتور محمد عبد 
الوهــاب والدكتــور هشــام عــزت بتكريــم الطــالب 
املتفوقين بالقسم للعام الجامعي 2018/2017. 
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مشاركة 64 جامعة مصرية وعربية وأجنبية

و33 مركز بحثي في المؤتمر الدولي التاسع

للتنمية الزراعية المتواصلة

 تحــت رعايــة األســتاذ الدكتــور 

وزيــر  ســتيت  أبــو  عزالديــن 

األرا�ســي  واســتصالح  الزراعــة 

شــهد األســتاذ الدكتــور أشــرف 

القائــم  رحيــل  الحفيــظ  عبــد 

الفيــوم  بأعمــال رئيــس جامعــة 

عطــا  خالــد  الدكتــور  واألســتاذ 

الجامعــة  رئيــس  نائــب  هللا 

واألســتاذ  والطــالب  التعليــم  لشــئون 

الدكتــور منــى عبــد التــواب الخشــاب 

عميد كلية الزراعة فعاليات الجلسة 

التاســع  الدولــي  للمؤتمــر  االفتتاحيــة 

للتنميــة الزراعيــة املتواصلــة والــذي 

الفتــرة  خــالل  الزراعــة  كليــة  نظمتــه 

مــن 4 حتــى 6 مــارس 2019 بحضــور 

الســواح  نيفيــن  الدكتــور  األســتاذ 

وكيل الكلية لشــئون الدراســات العليا 

والبحــوث واألســتاذ الدكتــور إنصــاف 

التعليــم  الكليــة لشــئون  الفــل وكيــل 

والطــالب وعــدد مــن الســادة العمــداء 

األقســام  ورؤســاء  الكليــات  ووكالء 

وأعضــاء هيئــة التدريــس باإلضافــة إلــى 

عــدد كبيــر مــن العلمــاء واملتخصصيــن 

مــن  الزراعــي  القطــاع  فــي  والباحثيــن 

واألجنبيــة. العربيــة  والــدول  مصــر 

قــام األســتاذ الدكتــور أشــرف رحيــل 

الضيــوف  بالســادة  بالترحيــب 

والعلماء الذين حرصوا على الحضور 

واملشــاركة خــالل فعاليــات املؤتمــر مــن 

مصر والدول العربية واألجنبية  مؤكًدا 

فــي خدمــة  الزراعــة  كليــة  دور  علــى  

جامعــة الفيــوم واملجتمــع املحلــي علــى 

حــد ســواء وتأثيرهــا الفعــال فــي تحقيــق 

أهــداف التنميــة الزراعيــة والحيوانيــة 

والداجنة بمحافظة الفيوم معرًبا عن 

ســعادته بأنــه أحــد خريجــي هــذه الكليــة 

املرموقــة واملتميــزة والتــي تزخر بالعديد 

مــن األســاتذة والعلمــاء واألكاديمييــن 

واملســتويات  التخصصــات  كافــة  فــي 

للمؤتمــر  والنجــاح  التوفيــق  متمنًيــا 

مشــيًدا  للكليــة  املســتمر  والتقــدم 

امللمــوس  وبالــدور  الجيــد  بالتنظيــم 

الزراعيــة  واملؤسســات  للشــركات 

للمؤتمــر.

منــى  الدكتــور  األســتاذ  وأشــارت 

الخشاب رئيس املؤتمر أن الكلية  منذ 

نشــأتها اســتطاع أســاتذتها وخريجيهــا 

إثــراء القطــاع الزراعــي وإمــداده بــكل 

املواطنيــن  تفيــد  التــي  املســتجدات 

الشــكر   
ً
موجهــة األوجــه  كافــة  علــى 

للجامعــات املصريــة والعربيــة 

التــي حرصــت علــى  واألجنبيــة 

املشاركة حيث شارك باملؤتمر 

21 جامعة مصرية و 18 مركز 

بحثــي مصــري وعــدد كبيــر مــن 

الجامعــات العربيــة واألجنبيــة 

أكبــر  العــراق  دولــة  وتعتبــر 

العربيــة  الــدول  مــن  مشــارك 

بعــدد 26 جامعــة و 11 مركــز بحثــي 

و3  جامعــات   4 الجزائــر  دولــة  تليهــا 

والســعودية جامعتيــن  بحثيــة  مراكــز 

مــرة  شــهد ألول  املؤتمــر  أن   
ً
مضيفــة

اليمــن  دول  مــن  جامعــات  مشــاركة 

وسوريا واألردن باإلضافة إلى مشاركة 

املتحــدة  والواليــات  ولتوانيــا  الصيــن 

للمؤتمــرات  أن   
ً
مضيفــة األمريكيــة 

أهــداف وأركان وأبعــاد يميزهــا ويبرزهــا 

الحضــور الكريــم مــن العلمــاء والرعــاة 

املتميــزون.

ومــن جانبهــا أكــدت األســتاذ الدكتــور 

الدولــي  املؤتمــر  أن  الســواح  نيفيــن 

مــن  نخبــة  بحضــور  شــرف  التاســع 

مــن  لعــدد  ممثليــن  أجــالء  علمــاء 

مــن  والبحثيــة  العلميــة  املؤسســات 

داخــل مصــر وخارجهــا بمشــاركة 365 

ــا فــي املجــال الزراعــي وتــم مناقشــة 
ً
ـ ـ عاملـ

للتطبيــق  قابلــة  بحثيــة  ورقــة   163

 64 مــن  علمــاء  إعدادهــا  فــي  شــارك 
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جامعــة و 33 مركــز بحثــي موزعــة علــى 

34 جلسة علمية يترأسها كوكبة من 

العلمــاء وشــملت محاورهــا املجــاالت 

حيــث  مــن  املختلفــة  الزراعيــة 

االقتصــاد واإلرشــاد الزراعــي واألرض 

وامليــاه والهندســة الزراعيــة واإلنتــاج 

التخصصــات  بمختلــف  النباتــي 

والداجنــي  الحيوانــي  واإلنتــاج 

األغذيــة  وتكنولوجيــا  وعلــوم 

والوراثــة. وامليكروبيولوجيــا 

استخدامات النانو تكنولوجي في 

املجال الزراعي 

 كمــا شــهدت األســتاذ الدكتــور منــى 

الثانــي  اليــوم  فعاليــات  الخشــاب 

للمؤتمــر وذلــك يــوم الثالثــاء املوافــق 

2019/3/5 بقاعــة األســتاذ الدكتــور 

والتــي  الزراعــة  بكليــة  نصــار  ســعد 

حاضــر خاللهــا األســتاذ الدكتــور ســناء 

النيماتولوجــي  معامــل  مديــر  هــارون 

الدكتــور  واألســتاذ  والبيوتكنولوجــي 

حامــد النجــار رئيــس قطــاع البحــوث 

للكيماويــات  الزيــات  كفــر  بشــركة 

واملبيــدات وعــدد مــن الســادة أعضــاء 

هيئــة التدريــس والباحثيــن املشــاركين 

فــي املؤتمــر مــن مصــر والــدول العربيــة 

واألجنبيــة.

هــارون  ســناء  أ.د  قامــت  حيــث 
بتنــاول  األولــى  الجلســة  خــالل 
تكنولوجــي  النانــو  اســتخدامات 
حيــث  الزراعــي  املجــال  فــي 
تعريــف  ســيادتها  اســتعرضت 
التــي  النانوتكنولوجــي  تقنيــة 
تتعلــق بالتعامــل مــع أشــياء أصغــر 
مقيــاس  خــالل  مــن  الصغــر  مــن 
وحــدة  أصغــر  وهــي  النانومتــر 
قيــاس متريــة والتــي تعــادل واحــد 
 
ً
فــي ألــف مليــون مــن املتــر مشــيرة

إلــى أهميــة تقنيــة النانــو فــي مجــال 
زيــادة  فــي  يســاهم  ممــا  الزراعــة 
الثمــار  وجــودة  املحاصيــل  إنتــاج 
1كجــم  اســتخدام  أن  وخاصــة 
 
ً
بديــال يعتبــر  النانوفوســفات  مــن 

إلــى 200 كجــم ســماد  عــن 150 
فــي مــزارع املوالــح ممــا ينعكــس علــى 
املــردود االقتصــادي بزيــادة الربــح 
وتقليــل التكاليــف وزيــادة فــرص 

. يــر لتصد ا
أما فيما يتعلق بفاعليات الجلسة 
الثانيــة والتــي حاضــر بهــا أ.د حامــد 
باســتعراض  قــام  والــذي  النجــار 
املبيــدات  صناعــة  عناصــر 
واألســمدة فــي مصــر ودور شــركات 
خدمــة  فــي  واألســمدة  املبيــدات 
املجتمــع مشــيًرا إلــى أهميــة التأكــد 
للمبيــد  التســجيل  شــهادات  مــن 
قبــل  والصحــة  الزراعــة  بوزارتــي 
االســتخدام تجنًبــا لآلثــار الجانبيــة 
للمبيدات كما أكد على استخدام 
املبيد بالنســب الصحيحة املدونه 

. عليــه
كمــا وجــه ســيادته بضــرورة تأهيــل 
والزراعــة  العلــوم  كليــات  طــالب 
لهــم  املناســب  التدريــب  وإتاحــة 
لتأهيلهــم  واملعامــل  الشــركات  فــي 

بشــكل أفضــل لســوق العمــل.
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توصيات املؤتمر الدولي 
التاسع للتنمية الزراعية 

املتواصلة 
الدولــي  املؤتمــر  فعاليــات  اختتمــت  

الزراعيــة  للتنميــة  التاســع  العلمــي 

كليــة  نظمتــه  الــذي  املتواصلــة 

األســتاذ  أعلنــت  حيــث  الزراعــة، 

الدكتــور منــى الخشــاب عميــد الكليــة 

ورئيســة املؤتمــر التوصيــات الخاصــة 

بــه والتــي شــملت العمــل علــى تشــجيع 

األنظمة املستدامة بمختلف املحاور، 

وتنشــيط املنظمــات التســويقية غيــر 

الحكوميــة فــي مجــال اإلنتــاج الزراعــي 

املصايــد  إلدارة  مؤسســة  وتكويــن 

يشــترك فيهــا كافــة املؤسســات املعنيــة، 

زراعــة  علــى  املزارعيــن  وتشــجيع 

املحاصيــل غيــر التقليديــة، االهتمــام 

مســتقبالت  ســوق  إقامــة  بضــرورة 

وتشــجيع  العربــي  الوطــن  فــي  الســلع 

االســتثمار، العمــل علــى توفيــر املــوارد 

املائية ملشروعات استصالح الزراعي، 

املتكاملــة  املكافحــة  واســتخدام 

لألمــراض واآلفــات للعمــل علــى زيــادة 

بدراســة  االهتمــام  الزراعــي،  اإلنتــاج 

اآلثــار الســلبية الناتجــة عــن التغيــرات 

املناخيــة علــى الزراعــة املصريــة والتــي 

تهدد األمن الغذائي املصري، وضرورة 

التعــاون بيــن قســم الوراثــة واألقســام 

مــن  النبــات  تربيــة  بمجــال  املعنيــة 

للتحســين  االســتفادة  تعظيــم  أجــل 

الوراثــي، االهتمــام بإنتــاج مــواد تعبئــة 

تحتــوي علــى  التــي  وتغليــف لألغذيــة 

مضــادات للميكروبــات والعمــل علــى 

تدريــب العامليــن باملصانــع  ومراعــاة  

عنــد  الصحيــة  القواعــد  تطبيــق 

إعــداد وتــداول األطعمــة، اســتخدام 

كســب بــذور الكتــان فــي تدعيــم بعــض 

الرتفــاع  نظــًرا  الغذائيــة  املنتجــات 

األمينيــة  األحمــاض  مــن  محتــواه 

األساســية، اســتخدام املســتخلصات 

الطبيعيــة مثــل زيــت الثــوم والقرنفــل 

فــي رش نباتــات العنــب لتقليــل اإلصابــة 

األكثــر  الفاكهــة  زراعــة  بالفطريــات، 

تعــاون  ضــرورة  لالجهــادات،   
ً
تحمــال

الدراســات  فــي  العربيــة  الجامعــات 

العلميــة والبحــوث، االهتمــام بتطويــر 

األخشــاب  تجفيــف  وأســاليب  طــرق 

للتخلــص مــن العيــوب واآلفــات حتــى 

للتصنيــع،  الحديثــة  الظــروف  تالئــم 

عــدم االســتخدام املفــرط للمضــادات 

جانبيــة  آلثــار  تــؤدي  التــي  الحيويــة 

خطيرة، اســتخدام التقنيات الحديثة 

املخزنيــة. اآلفــات  مكافحــة  فــي 

وعقــب اإلنتهــاء مــن إعــالن توصيــات 

املؤتمــر شــهد األســتاذ الدكتــور خالــد 

عطا هللا نائب رئيس الجامعة لشئون 

الحفــل  فعاليــات  والطــالب  التعليــم 

الغنائــي الــذي قــام بــه منتخــب كــورال 

الســادة  بحضــور  الفيــوم  جامعــة 

املشــاركين  والضيــوف  الباحثيــن 

خــالل املؤتمــر مــن الجامعــات واملراكــز 

البحثيــة املصريــة والعربيــة واألجنبيــة.

كمــا قامــت أ.د منــى الخشــاب بتكريــم 

تنظيــم  فــي  املشــارك  العمــل  فريــق 

الكليــة  وكالء  الســادة  مــن  املؤتمــر 

ورؤســاء األقســام وعــدد مــن الســادة 

واإلدارييــن  التدريــس  هيئــة  أعضــاء 

بمجهــودات  ســيادتها  أشــادت  حيــث 

التــي  للمؤتمــر  املنظميــن  الســادة 

بذلوهــا بإخــالص وتفــان حتــى خروجــه 

علــى  حــازت  التــي  املشــرفة  بالصــورة 

إعجــاب جميــع الضيــوف واملشــاركين 

العربيــة  والــدول   مصــر  مــن  خاللــه 

واألجنبيــة.
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شــهد األســتاذ الدكتور أشــرف عبد الحفيظ 
رحيــل القائــم بأعمــال رئيس 

جامعــة الفيــوم يرافقــه واللــواء عصــام ســعد 
فعاليــات  افتتــاح  يرافقــه  الفيــوم  محافــظ 
املؤتمــر العلمــي الســنوي الثانــي لكليــة الطــب  
وذلــك    « ســارية  الغيــر  األمــراض   « بعنــوان 
يــوم األربعــاء املوافــق 2019/2/20 بقاعــة 

بالكليــة. املؤتمــرات 
بحضــور األســتاذ الدكتــور عبــد الحميــد عبــد 
التواب رئيس شرف املؤتمر ورئيس الجامعة 
األســبق واألســتاذ الدكتــور خالــد عطــا هللا 
التعليــم  لشــئون  الجامعــة  رئيــس  نائــب 
والطــالب واألســتاذ الدكتــور خالــد الخشــاب 
عميد الكلية ورئيس املؤتمر الدكتور عاصم 
البيئــة  لشــئون  الكليــة  وكيــل  العيســوي 
وخدمــة املجتمــع وأميــن عــام املؤتمر واألســتاذ 
عــام  مديــر  الديــن  صفــاء  محمــد  الدكتــور 
آمــال  والدكتــورة  الجامعيــة  املستشــفيات 
هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم والسادة 
هيئــة  وأعضــاء  األقســام  ورؤســاء  الــوكالء 

التدريــس والطــالب واإلدارييــن بالكليــة.
أشار اللواء عصام سعد أنه في إطار توجيهات 
الســيد الرئيــس عبــد الفتــاح السي�ســي رئيــس 
بصحــة  االهتمــام  بضــرورة  الجمهوريــة 
املواطــن املصــري أنــه تــم القيــام بعــدد مــن 

الحمــالت الطبيــة شــملت  حملــة 100 مليــون صحــة للقضــاء علــى 
فيــروس �ســي وحملــة لطــالب املــدارس للقضــاء علــى األمــراض الغيــر 

ســارية.
أكــد أ.د أشــرف رحيــل أن كليــة الطــب تمتلــك أفضــل أعضــاء هيئــة 
تدريــس وأكاديمييــن فــي تخصصــات متميــزة يعملــون جميًعــا بــروح 
الفريــق، مشــيًرا إلــى أن كليــة الطــب بجامعــة الفيــوم مــن أفضــل 
الكليــات املوجــودة حالًيــا علــى مســتوى الجامعــات املصريــة، مقدًمــا 
كل الشــكر إلدارة الكليــة علــى املســاهمة الفعالــة فــي تنظيــم القوافــل 

الطبيــة وتدشــين الحمــالت التوعويــة للمواطنيــن.
قال أ.د خالد الخشاب إن فكرة املؤتمر نابعة من حملة 100 مليون 
صحــة والتــي شــهدتها املحافظــة خــالل الفتــرة الســابقة، موضًحــا أن 
هــذا العــام تــم تطبيــق طريقــة علميــة حديثــة فــي جميــع كليــات الطــب 

التكاملي بالجامعات املصرية وهي الطريقة العلمية العاملية املتبعة 
حالًيــا فــي كليــات الطــب فــي معظــم الــدول املتقدمــة، وذلــك لتغييــر 

منظومــة الدراســة بكليــات الطــب فــي مصــر.
ــا علمًيــا 

ً
وقــال الدكتــور عاصــم العيســوى أن املؤتمــر ناقــش 41 بحث

والســرطان  القلــب  أمــراض  فــي  الجديــد  مجــاالت  فــي  للمشــاركين 
والبحــث العلمــي وأخالقياتــه وأمــراض الســكر ومضاعفاتــه والســمنة 
ومضاعفاتهــا وآثارهــا علــى الجســم، باإلضافــة إلــى عقــد عــدة ورش 
علميــة فــي التخصصــات املختلفــة ومنهــا أمــراض الســمنة وأمــراض 

القلــب والجهــاز التنف�ســي.
وأشار سيادته أن من أهداف املؤتمر مناقشة التحديات التي تواجه 
الخدمــات الصحيــة وطــرح الحلــول علــى ضــوء الخبــرات الحاليــة 
والحلــول املســتقبلية، زيــادة كفــاءة العامليــن فــي املجــال الصحــي عــن 
طريــق التعليــم الطبــي املســتمر وهــو مــا ينعكــس فــي الخدمــات املقدمــة 
للمواطنيــن فــي الفيــوم مــن خــالل عقــد العديــد مــن ورش العمــل، 
الجمــع بيــن الســادة أعضــاء هيئــة التدريــس واألطبــاء املتخصصيــن 
جميــع  فــي  البحــوث  نتائــج  ومشــاركة  الخبــرات  لتبــادل  والطــالب 

الجوانــب و التعريــف بــكل مــا هــو جديــد.

افتتاح المؤتمر العلمي الثاني لكلية الطب
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المؤتمر العلمي لكلية اآلداب

شــهد األســتاذ الدكتــور طــارق عبــد الوهــاب القائــم 

بأعمــال عميــد كليــة اآلداب فعاليــات املؤتمــر العلمــي 

للكليــة خــالل الفتــرة مــن 3/24 حتــى 2019/3/25 

 مــن األســتاذ الدكتــور 
ً

بقاعــة املؤتمــرات بحضــور كال

أحمــد بقــوش وكيــل الكليــة لشــئون التعليــم والطــالب 

واألســتاذ الدكتــور عطيــه طــه مديــر وحــدة األزمــات 

بالكليــة وعــدد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة 

املعاونــة والعامليــن بالكليــة وعــدد مــن الطــالب.

أن  الوهــاب  عبــد  طــارق  الدكتــور  األســتاذ  وأشــار 

املؤتمــر ناقــش كافــة شــئون التعليــم خــالل الفصليــن 

اإليجابيــات  ومناقشــة  والثانــي  األول  الدراســيين 

والســلبيات خــالل العــام الدرا�ســي لتجنــب األخطــاء 

وتقييــم النظــم املقــررة ملالحقــة التطــور فــي العمليــة 

ومتابعــة  وتطــوره  املجتمــع  ومطالــب  التعليميــة 

وااللتــزام  والكنتــرول  االمتحانــات  ألعمــال  التجهيــز 

والشــفافية. بالجديــة 

وأكــد األســتاذ الدكتــور أحمــد بقــوش أن هنــاك تطــور 

ورقي في جميع األقسام بالكلية وتحدث عن إنجازات 

النــدوات  حيــث  مــن  املختلفــة  األقســام  وأنشــطة 

البحثيــة  واملشــروعات  واألنشــطة  واللقــاءات 

والترقيــات.

توصيات املؤتمر 
الوهــاب  عبــد  طــارق  الدكتــور  األســتاذ  شــهد  كمــا 

نظمتــه  الــذي  العلمــي  للمؤتمــر  الختاميــة  الجلســة 

أقســامها. جميــع  مســتوى  علــى  الكليــة 

أشار األستاذ الدكتور طارق عبد الوهاب أن املؤتمر 

قــد أصــدر عــدد مــن التوصيــات شــملت تفعيــل آليــات 

الجودة في جميع املجاالت والعمل على متابعتها بدقة 

من خالل جدول زمني محدد وإيجاد وسيلة لتسويق 

الطــالب  لجــذب  وذلــك  بالكليــة  املختلفــة  البرامــج 

الوافديــن وتوثيقهــا وإعالنهــا باإلضافــة إلــى تنشــيط 

التفاعــل بيــن الطــالب واألســاتذة مــن خــالل نــدوات 

ولقــاءات وتنظيــم معــارض علميــة للطــالب ومســاعدة 

التــي  الشــخصية  مهاراتهــم  تطويــر  علــى  الطــالب 

يحتاجونهــا للنجــاح فــي دراســاتهم وحياتهــم العمليــة 

وتقديــم مســاهمة قيمــة للمجتمــع وتحقيــق املوائمــة 

املقــرارات  ومحتــوى  العمــل  ســوق  متطلبــات  بيــن 

والبرامج الدراســية التي يتم تدريســها بالكلية وكذلك 

تعزيــز دور الكليــة مــن خــالل تحســين نوعيــة التعليــم 

املقــدم للطــالب وتطويــر املقــرارات الدراســية بحيــث 

تســاعد علــى تنميــة املهــارات وإكتســاب القــدرة علــى 

التعلــم الذاتــي.

المؤتمر السابع لطب األطفال 
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المؤتمر السابع لطب األطفال 
خالــد  الدكتــور  األســتاذ  شــهد 

الجامعــة  رئيــس  نائــب  هللا  عطــا 

لشــئون التعليــم والطــالب الجلســة 

االفتتاحيــة للمؤتمــر الســابع لطــب 

قســم  نظمــه  والــذي  األطفــال 

األطفــال باملستشــفيات الجامعيــة 

حتــى   27 مــن  الفتــرة  خــالل 

األســتاذ  بحضــور    2019/3/28

الدكتــور عبــد الحميــد عبــد التــواب 

األســبق  الفيــوم  جامعــة  رئيــس 
واألســتاذ الدكتــور أيمــن العيســوي 

القائــم بأعمــال عميــد كليــة الطــب 

واألســتاذ الدكتــور خالــد الخشــاب 

واألســتاذ  الســابق  الكليــة  عميــد 

العيســوي وكيــل  الدكتــور عاصــم 

املجتمــع  خدمــة  لشــئون  الكليــة 

الدكتــور  واألســتاذ  البيئــة  وتنميــة 

عــام  مديــر  الديــن  صفــاء  محمــد 

واألســتاذ  الجامعيــة  املستشــفيات 

الدكتــور عصــام علــي حســن مديــر 

مستشــفى الباطنــة الجامعــي وعــدد 

هيئــة  أعضــاء  الســادة  مــن  كبيــر 

بالكليــة. والطــالب  التدريــس 

عــن  هللا  عطــا  خالــد  أ.د  وعبــر 

ســعادته بتواجــده فــي كليــة الطــب 

وســط كوكبــة عظيمــة مــن األطبــاء 

والعلمــاء األجــالء الذيــن تفتخــر بهــم 

جامعــة الفيــوم، كمــا أكــد أن كليــة 

الطب تؤثر بشكل فعال في املجتمع 

وتتعامــل بطريقــة مباشــرة مــع أبنــاء 

أفضــل  لتقديــم  الفيــوم  محافظــة 

خدمة صحية لهم، وأشاد بالجهود 

الطــب  كليــة  إدارة  مــن  املبذولــة 

عليهــا. والقائميــن 

عبــد  الحميــد  عبــد  أ.د  أكــد  كمــا 

مــن  األطفــال  قســم  أن  التــواب 

أوائــل األقســام بكليــة الطــب التــي 
مؤتمــر ســنوي  علــى عقــد  تحــرص 

لهــا، وأشــار أن الكليــة بالتعــاون مــع 

بجامعــة  الجامعيــة  املستشــفيات 

الفيوم تســاهم بشــكل فعال في رفع 

املســتوى الصحــي وتقديــم أفضــل 

للمجتمــع  متكاملــة  رعايــة صحيــة 

الفيومــي.

رحــب أ.د أيمــن العيســوي بالســادة 

ضيوف كلية الطب وتوجه بالشكر 

والتقديــر لــكل مــن ســاهم فــي تنظيــم 

بالطاقــات  مشــيًدا  املؤتمــر  هــذا 

الشبابية الهائلة التي تضمها الكلية 

واملستشفيات الجامعية من أطباء 

وطــالب,  تدريــس  هيئــة  وأعضــاء 

وأكد أن الهدف من املؤتمر االرتقاء 

بالخدمــة الصحيــة فــي إطــار التعليــم 

وتبــادل  واملســتمر  املتميــز  الطبــي 

الخبــرات مــع الجامعــات األخــرى.
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مؤتمر العلوم العربية واإلسالمية
بكلية دار العلوم

شــهد األســتاذ الدكتــور أشــرف 
القائــم  رحيــل  الحفيــظ  عبــد 
بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم 
الجلســة االفتتاحيــة للمؤتمــر 
الدولــي الرابــع العشــر بكليــة دار 
العلــوم تحــت عنــوان »العلــوم 
رؤيــة   - واإلســالمية  العربيــة 
نظمتــه  والــذي  مســتقبلية« 
الكليــة بالتعــاون مــع املجلــس 
األعلى للثقافة خالل الفترة من 
19 – 21 مــارس 2019 بقاعــة 
بحضــور  بالكليــة  املؤتمــرات 
األستاذ الدكتور محمد عي�سى 
نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون 
والبحــوث  العليــا  الدراســات 
واألســتاذ الدكتــور إمــام محمــد 
كليــة  عميــد  الفتــاح  عبــد 
املؤتمــر  ورئيــس  العلــوم  دار 
عــادل  الدكتــور  واألســتاذ 
الدرغامي وكيل الكلية لشئون 
والبحــوث  العليــا  الدراســات 
ومقــرر املؤتمــر والســادة وكالء 
الكلية وأعضاء هيئة التدريس 
اســتضاف  كمــا  والطــالب، 
املؤتمــر األســتاذ الدكتــور جابــر 
عصفــور وزيــر الثقافــة الســابق 
وأكثــر مــن 60 باحــث مــن مصــر 
والســودان  والعــراق  والجزائــر 

العربيــة  واململكــة  وفلســطين 
واألردن. ولبنــان  الســعودية 

رحب أ.د أشرف رحيل بالسادة 
الضيــوف مــن مختلــف الــدول 
جامعــة  رحــاب  فــي  العربيــة 
الفيــوم وأعــرب عــن ســعادته 
بتواجــده فــى كليــة دار العلــوم 
مؤكًدا استمتاعه بسماع اللغة 
أهلهــا  مــن  الفصحــى  العربيــة 
ســيادته  أشــار  كمــا  بالكليــة، 
املشــاركة  األبحــاث  أن جميــع 
فــي املؤتمــر تســهم بشــكل فعــال 
فــي تحقيــق االســتفادة الكاملــة 
ألبنائنا طالب كلية دار العلوم، 
إلــى  يهــدف  املؤتمــر  أن  وأكــد 
ترســيخ دور املثقفيــن فــي البنــاء 
املســتقبلي  والوعــي  الحضــاري 
بالزمــن  الوعــي  فلســفة  ونشــر 
وتجلياتــه و اإلصــرار علــى ثقافــة 
وإبــراز  اآلخــر  وتقبــل  الحــوار 

صناعــة  فــي  املؤسســات  دور 
املستقبل والتخطيط للنهوض 
بالعلوم العربية واإلســالمية في 
ضوء الواقع الراهن ومتغيراته 
الثقافيــة  املشــاريع  وتقييــم 
والنظريــات النقديــة ودورهــا في 
النقــدي. والتفكيــر  االســتنارة 

عي�ســى  محمــد  أ.د  عبــر  كمــا 
القضايــا  يناقــش  املؤتمــر  أن 
االهتمــام  شــأنها  مــن  التــي 
واإلســالمية  العربيــة  بالعلــوم 
والتركيــز علــى اكتشــاف البدائــل 
فــي  تســهم  التــي  املســتقبلية 
العلــوم  مســتقبل  صناعــة 
العربيــة واإلســالمية والكشــف 
عــن ماهيــة التفكيــر املســتقبلي 
العربــي. التــراث  فــي  وحضــوره 
أوضــح أ.د إمــام عبــد الفتــاح 
لهــذه  املســتقبلية  الرؤيــة  أن 
العلــوم تعنــي وضــع تصــور ملــا 
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يجــب أن تكــون عليــه فــي املســتقبل 
وإدراك  للما�ســي  فهــم  وفــق 
ملعطيــات الحاضــر مشــيًرا أن بنــاء 
الرؤية املستقبلية للعلوم العربية 
واإلســالمية ال يقــوم علــى التخميــن 
يقــوم  وإنمــا  التوقــع  أو  الظــن  أو 
تعتمــد  منهجيــة  تحليــالت  علــى 
املا�ســي  معطيــات  توظيــف  علــى 
امللمــوس  والحاضــر  املــدروس 
نتائجهــا. لتوقــع  مســبباتها  وبيــان 
الدرغامــي  عــادل  أ.د  أكــد  كمــا 
واإلنســانية  العربيــة  العلــوم  أن 
فــي  عديــدة  بتوجهــات  تحفــل 
اآلونــة األخيــرة منهــا مــا يســتند إلــى 
تفعيــل نظريــات ومناهــج حديثــة 
ومنهــا مــا يســتند إلــى رؤى منهجيــة 
ملتحمــة بالتــراث العربــى مشــيًرا أن 
الخــاص  املســتقبلي  االستشــراف 
بالعلــوم العربيــة واإلســالمية ليــس 
تفاصيــل  تحديــد  بــه  املقصــود 
منــه  الهــدف  وإنمــا  املســتقبل 
املســتقبلية  البدائــل  اكتشــاف 
املتاحــة  للخيــارات  مــدرج  ووضــع 
ألن االستشراف يقوم على التأمل 
وســرعتها  املتغيــرات  وتحديــد 
العلــوم  هــذه  تحــوالت  فــي  وأثرهــا 
ثــم  ومــن  والحاضــر  املا�ســي  بيــن 
يمكــن تخيــل طبيعــة كل علــم مــن 

العلــوم. هــذه 
املؤتمــر  أن  بالذكــر  الجديــر 
شــمل 12 جلســة علميــة تناولــت 
والنقديــة  األدبيــة  الدراســات 
والنحويــة  اللغويــة  والدراســات 

والتاريــخ  اإلســالمية  والشــريعة 
اإلســالمية  والحضــارة  اإلســالمي 
والعلــوم  اإلســالمية  والفلســفة 
األدبيــة  والدراســات  اللغويــة 
والدراســات  النقديــة  والبالغــة 
الجلســات  وضمــت  الفلســفية 
العامــة  املحاضــرات  مــن  عــدد 
منهــا محاضــرة أ.د جابــر عصفــور 
وزيــر الثقافــة الســابق عــن التــراث 
محمــد  أ.د  ومحاضــرة  الســردي 
بقســم  األســتاذ  عبــد هللا  حســن 
البالغــة والنقــد األدبــي عــن املنهــج 
االنفجــار  مواجهــة  فــي  الدرا�ســي 
املعرفــي ومحاضــرة أ.د فريــد حيــدر 
عــن  اللغــة  علــم  بقســم  األســتاذ 

التداوليــة. إلــى  الداللــة  علــم 
االفتتاحيــة  الجلســة  ختــام  وفــي 
رحيــل  أشــرف  أ.د  قــام  للمؤتمــر 
عصفــور  جابــر  أ.د  بتكريــم 
وأهداهــم  املشــاركين  والضيــوف 

الجامعــة. درع 

توصيات املؤتمر
أعلــن أ.د إمــام عبــد الفتــاح عميــد 
الكليــة ورئيــس املؤتمــر توصيــات 
ضــرورة  فــي  تمثلــت  التــي  املؤتمــر 
تعالــج  ونــدوات  بحــوث  إعــداد 
فــي العلــوم  استشــراف املســتقبل 
أهميــة  يقــل  ال  الــذي  اإلنســانية 
فــي  املســتقبل  استشــراف  عــن 
والتأصيــل  الطبيعيــة،  العلــوم 
الرؤيــة  وفــق  املســتقبلية  للرؤيــة 
اإلســالمية وتجددهــا وذلــك بوضــع 
واملناهــج  واملبــادئ  الضوابــط 
املتعلقــة بهــا، ودعــوة املؤسســات 
التعليمية في مصر والعالم العربي 
إلــى وضــع مقــررات جامعيــة ترتبــط 
باستشــراف املســتقبل فــي العلــوم 
العربيــة واإلســالمية، الدعــوة إلــى 
إنشــاء مركــز دراســات استشــراف 
العربيــة  العلــوم  فــي  املســتقبل 
التأســيس  واإلســالميةهدفه 
للمنهجيــة العربيــة واإلســالمية فــي 
استشــراف املســتقبل واالستعداد 
عبــر  بــه  اإلمســاك  ومحاولــة  لــه 
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وسائل التخطيط االستراتيجي 
أن  وضــرورة  واالستشــرافي، 
املســتقبلية  الرؤيــة  تقــوم 
الحريــة  أهمهــا  دعائــم  علــى 
املضبوطة أو املســئولة والفهم 
الصحيــح واالنفتــاح على اآلخر 
وفًقــا  املنهجيــة  والتحليــالت 
املــدروس  املا�ســى  ملعطيــات 
وضــرورة  امللمــوس,  والحاضــر 
بالدراســات  الوعــي  زيــادة 
املســتقبلية فــي العلــوم العربيــة 
العلمــاء  ودعــوة  واإلســالمية 
واملتخصصيــن  والباحثيــن 
واالنفتــاح  فيهــا  البحــث  إلــى 
عليهــا، وإعــادة االعتبــار للفنــون 
والتوجهــات التراثيــة املهملــة فــي 
الدراســات العربيــة وخصوًصــا 
بأنواعــه  الشــعبي  األدب 
اآلثــار  وتحديــد  املتعــددة، 
والجوانب اإليجابية والسلبية 
املستشــرقين  دراســات  فــي 
وبحوثهــم والوقــوف علــى آثارهــا 
فــي دراســات الباحثيــن العــرب، 
وضرورة تعلم اللغات األجنبية 

لإلفادة منها في قراءة النصوص 
وتحليلهــا،  االستشــراقية 
اللغويــة  النظريــات  وتطبيــق 
الدراســات  فهــم  فــي  الحديثــة 
واللغويــة  واألدبيــة  النقديــة 
القديمــة، توجيــه الباحثيــن فــي 
العلــوم اإلســالمية نحــو تجديــد 
الفكــر اإلســالمي وتنميــة الوعــي 
مــا  ومعالجــة  القيــم  وترســيخ 
مشــكالت  مــن  األمــة  يواجــه 
وإبراز الفهم الصحيح لإلسالم 
ومقاصــده الســامية فــي تحقيق 
وتصحيــح  املجتمعــي،  األمــن 
بعــض املفاهيــم واملصطلحــات 

الدائرة على األقالم عن طريق 
الدراســات املتخصصــة إلزالــة 
مــا قــد يتعلــق بهــا مــن لبــس أو 
غموض لدى بعض الباحثين، 
األخالقيــة  القيــم  ومراعــاة 
داخــل  اإلنســانية  واملعانــي 
املناهــج  وضــع  عنــد  املجتمــع 
الدراســية فــي مراحــل التعليــم 
مرحلــة  وخاصــة  املختلفــة، 
وضــرورة  الجامعــي،  التعليــم 
وســائل  مــن  االســتفادة 
وتقنياتهــا  الحديثــة  االتصــال 
البحــوث  تــداول  فــي  املختلفــة 
والدراســات اإلســالمية محلًيــا 
عليهــا واألخــذ  لالطــالع  ودولًيــا 
بنتائجهــا والعمــل بهــا بنــاء علــى 
توصيــات باحثيهــا حتــى ال تكــون 
وضــرورة  األدراج,  حبيســة 
مــع  للتعامــل  ضوابــط  وضــع 
الحديثــة  االتصــال  وســائل 
فــي مراعــاة اآلداب اإلســالمية 
والقيــم األخالقيــة واإلنســانية 

بهــا. االلتــزام  وضــرورة 
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شهد األستاذ الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم 

بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم يرافقــه األســتاذ الدكتــور 

والدراســات  البحــوث  معهــد  عميــد  ســعداوي  عدلــي 

الفيــوم  بجامعــة  النيــل  حــوض  لــدول  االســتراتيجية 

فعاليــات الجلســة االفتتاحيــة ملؤتمر)العالقــات املصريــه 

اإلفريقيــة ... مســار وتحديــات( الــذي افتتحــه الدكتــور 

مصطفــى الفقــي مديــر مكتبــة اإلســكندرية يــوم الثالثــاء 

املوافــق 2019/4/2 باملكتبــة بحضــور األســتاذ الدكتــور 

محمــد عي�ســى نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون الدراســات 

العليــا والعالقــات الثقافيــة والبحــوث والدكتــور ســيد 

فليفــل رئيــس لجنــة الشــئون اإلفريقيــة بمجلــس النــواب 

والدكتــورة أمانــي الطويــل مســاعد مديــر مركــز األهــرام 

البرنامــج  ومديــر  واالســتراتيجية  السياســية  للدراســات 

اإلفريقــي وعــدد كبيــر مــن الخبــراء واملختصيــن فــي الشــأن 

اإلفريقــي.

أكــد أ.د أشــرف رحيــل أن املؤتمــر يأتــي بالتزامــن مــع رئاســة 

القيــادة  مــع حــرص  اإلفريقــي وتماشــًيا  لالتحــاد  مصــر 

السياسية باالهتمام بالشئون اإلفريقية وتشجيع رجال 

األعمــال علــى التوجــه للعمــل فــي  إفريقيــا.

واســعة  مشــاركة  شــهد  املؤتمــر  أن  ســيادته  وأضــاف 

للعديد من السفراء الذين قاموا بالعمل في قارة إفريقيا 

باإلضافــة إلــى الخبــراء واملختصيــن الذيــن أعــدوا أبحــاث 

ودراســات متنوعــة عــن القــارة وكذلــك شــارك فــي املؤتمــر 

مراكــز البحــوث ذات االهتمــام بالشــأن اإلفريقــي.

وأكــد أ.د عدلــي ســعداوي أن املؤتمــر هــدف إلــى مناقشــة 

مســتقبل العالقــات املصريــة اإلفريقيــة مــن خــالل ثــالث 

االقتصاديــة  األدوات  عنــوان  تحــت  األولــى  جلســات، 

والتنمويــة فــي إفريقيــا، والثانيــة مبــادرة االتحــاد اإلفريقــي 
حــول  والثالثــة  التفعيــل(  وســبل   ... البنــادق  )إســكات 

آفــاق التواصــل اإلعالمــي والثقافــي بيــن مصــر ودول القــارة 

موضًحا أن الجلســة الختامية للمؤتمر دارت حول ســبل 

اســتدامة الــدور املصــري فــي إفريقيــا.

كما أضاف سيادته أن املؤتمر سعى إلى استعراض سبل 

تفعيــل االســتثمارات املصريــة فــي إفريقيــا وخاصــة فــي ظــل 

التطور الكبير الذي شهدته العالقات املصرية اإلفريقية 

فــي الفتــرة األخيــرة.

افتتاح مؤتمر 
العالقات المصرية 
اإلفريقية بمكتبة 

اإلسكندرية لمعهد 
البحوث والدراسات 
االستراتيجية لدول 

حوض النيل
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   افتتــح اللــواء عصــام ســعد محافــظ 

الدكتــور  األســتاذ  يرافقــه  الفيــوم 

أشــرف عبــد الحفيــظ رحيــل القائــم 

بأعمال رئيس جامعة الفيوم واألستاذ 

مستشــار  حمــزة  إســالم  الدكتــور 

وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 

للشــئون اإلفريقيــة واألســتاذ الدكتــور 
الســيد فليفــل عضــو لجنــة الشــئون 

األفريقيــة بمجلــس النــواب والســفير 

وزيــر  مســاعد  القونــي  مصطفــى 

الخارجية للشــئون اإلفريقية الجلســة 

االفتتاحيــة للملتقــى األول للقيــادات 

الشبابية اإلفريقية بقاعة االحتفاالت 

الكبــرى والــذي نظمتــه جامعــة الفيــوم 

خــالل الفتــرة مــن 2019/4/16 حتــى 

.2019/4/18

األســتاذ  رعايــة  تحــت  امللتقــى  أقيــم 

وزيــر  الغفــار  عبــد  خالــد  الدكتــور 

العلمــي  والبحــث  العالــي  التعليــم 

محمــد  الدكتــور  األســتاذ  وإشــراف  
عي�ســى نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون 

الدراســات العليــا والبحــوث واألســتاذ 

الدكتــور خالــد عطــا هللا نائــب رئيــس 

والطــالب  التعليــم  لشــئون  الجامعــة 
ســعداوي  عدلــي  الدكتــور  واألســتاذ 

القائــم بأعمــال عميــد معهــد البحــوث 
لــدول  االســتراتيجية  والدراســات 

حــوض النيــل بجامعــة الفيــوم واألميــن 

الدكتــور  واألســتاذ  للملتقــى  العــام 

عاصــم العيســوي وكيــل كليــة الطــب 

لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة 

امللتقــى. ومقــرر 

خالــد  الدكتــور  األســتاذ  وبحضــور   

حمــزة رئيــس جامعــة الفيــوم الســابق 

ســيف  ســمير  الدكتــور  واألســتاذ 

اليــزل األســتاذ املتفــرغ بكليــة الزراعــة 

ومحافــظ بنــى ســويف األســبق ونــواب 

جامعــة الفيــوم الســابقون وعــدد مــن 

الكليــات  ووكالء  العمــداء  الســادة 

وأعضــاء هيئــة التدريــس واإلعالمييــن 

اإلفريقيــة. والوفــود 

بالســادة  ســعد  اللــواء عصــام  رحــب 

ضيــوف مصــر مــن الــدول اإلفريقيــة 

لجامعــة  وشــكره  امتنانــه  عــن  معبــًرا 
األول  امللتقــى  لتنظيمهــا  الفيــوم 

الفتــرة  خــالل  الشــبابية  للقيــادات 

الحاليــة والتــي تتزامــن مــع رئاســة مصــر 

لالتحــاد اإلفريقــي ممــا يســاهم فــي بنــاء 

جســر مــن التواصــل بيــن مصــر وبيــن 

أن  مضيًفــا  الســمراء  القــارة  أبنــاء 

باســتمرار  تؤكــد  السياســية  القيــادة 

الملتقى األول للقيادات 
الشبابية اإلفريقية
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وبشــكل متواصــل حرصهــا علــى تنميــة 

روابــط اإلخــوة والصداقــة التاريخيــة 

القــارة. دول  بيــن 

أرســل أ.د أشــرف رحيــل تحيــة حــب 

نقطــة  تعتبــر  التــي  مصــر  مــن  وســالم 

والغــرب  الشــرق  دول  بيــن  التالقــي 

الســالم  هــي محــور  أن مصــر   
ً
مؤكــدا

فــي  الحضــارة  أســاس  وهــي  والتنميــة 

القــارة اإلفريقيــة، وعلــى مــدى التاريــخ 
تكون دائًما هي الداعمة لجميع الدول 

ظــل  فــي  وخاصــة  اإلفريقيــة  القــارة 

عبدالفتــاح  الرئيــس  الســيد  اهتمــام 

السي�ســي رئيــس الجمهوريــة ومــا يقــوم 

به بكل جهد في اقامة جلسات حوارية 

متفــردة مــع دول القــارة ختــم انعقــاد 

منتــدى شــباب العالــم ليكــون منصــة 

حوار بين شباب العالم بكل اختالفهم 

وتنوعهم ومن ثم انعقد مؤتمر الشباب 

 لهــذا 
ً

العربــي اإلفريقــي بأســوان وصــوال

امللتقــى الــذي تنظمــه جامعــة الفيــوم 

إيماًنــا منهــا بــدور الشــباب وتأكيــًدا علــى 

ضــرورة الحــوار وتبنــي مــا يطرحونــه مــن 

أفــكار باعتبارهــم وقــود الحاضــر وقــادة 

املســتقبل.

العربيــة  املنطقــة  أن  مضيًفــا 

التــي  الصراعــات  أنهكتهــا  واإلفريقيــة 

كادت أن تعصــف بمســتقبلها وتمحــو 

القيــادة  علــى  وجــب  لــذا  ماضيهــا 

السياسية في مصر أن تضع شبابها في 

أولويــة الفئــات التــي تحظــى باالهتمــام 

والرعاية من أجل بناء مســتقبل واعد 

. ئهــا ألبنا

علــى  حمــزة  إســالم  أ.د  أكــد  كمــا 

أهميــة الشــباب فــي مجتمعــات القــارة 

بشــرية  طاقــة  باعتبارهــم  اإلفريقيــة 

هائلــة يمكــن االســتفادة مــن قدراتهــم 

أن  التنميــة وخاصــة  فــي  واســتغاللها 

القــارة اإلفريقيــة تعــد األعلــى كثافــة فــي 

الشــباب. مــن  أبنائهــا  أعــداد 

مشــيًدا بأهميــة انعقــاد هــذه امللتقيــات 

الشــبابية التــي تظهــر القيــادات الشــابة 

ومــا يقدمونــه مــن أفــكار ورؤى للتنميــة 

املســتدامة لدولهــم ممــا يعــود بالنفــع 

علــى جميــع دول القــارة.

عــام  هــو   2019 عــام  أن  مضيًفــا 

التعليــم وانعقــاد مثــل هــذا امللتقــى فــي 
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رحــاب جامعــة عريقــة كجامعــة الفيــوم يؤكــد علــى حــرص 

القيــادات الجامعيــة علــى تنميــة وغــرس روح التواصــل بيــن 

أبنــاء ودول القــارة، وتضــم الوفــود املشــاركة عــدد كبيــر مــن 

الطالب األفارقة من دول نيجيريا وبوركينا فاســو والنيجر 

والســنغال وروانــدا  وأوغنــدا  الســودان  وتنزانيــا وجنــوب 

ومالي ومورتنيا وكينيا وليبيا وجزرالقمر والصومال وتشاد 

والجزائــر.

وخــالل الحفــل قــد تــم عــرض فيلــم تســجيلي عــن مصــر 

وارتباطهــا التاريخــي مــع دول القــارة اإلفريقيــة مــن خــالل نهــر 

النيــل شــريان القــارة الخالــد كمــا تضمــن الفيلــم معلومــات 

عــن محافظــة الفيــوم وأهــم معاملهــا التاريخيــة والســياحية 

خدمــة  مــن  تقدمــه  ومــا  الفيــوم  جامعــة  إنشــاء  وتاريــخ 

مــن  عــدد  وكلمــات  لطالبهــا  وترفيهيــة  وثقافيــة  تعليميــة 

الفيــوم. الوافديــن والدارســين بجامعــة  الطــالب 

وفــي ختــام الجلســة االفتتاحيــة تــم إهــداء دروع التكريــم 

لوزير اإلعالم األســبق محمد فايق واألســتاذ الدكتور ســيد 

فليفــل.

الشــبابية  للقيــادات  األول  امللتقــى  جلســات  انعقــاد 

إلفريقيــة  ا

شــهد األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ رحيــل انعقــاد 

جلســة )اإلعــالم – األمــن القومــي – التنميــة املســتدامة( 

برئاســة األســتاذ الدكتــور الســيد فليفــل وبحضــور األســتاذ 

عاصــم  الدكتــور  واألســتاذ  ســعداوي  عدلــي  الدكتــور 

 2019/4/16 املوافــق  الثالثــاء  يــوم  وذلــك  العيســوي 

بالجامعــة. املركزيــة  باملكتبــة 

 وضمــت الجلســة األولــى محاضــرة »العالقــة بيــن اإلعــالم 

واملــزاج العــام واألمــن القومــي« وحاضــر خاللهــا االســتاذ 

الدكتــور ســامي عبــد العزيــز أســتاذ اإلعــالم وتنــاول ســيادته 

عــدد مــن املحــاور شــملت دور اإلعــالم وأهميتــه فــي صناعــة 

املزاج العام ســلًبا وإيجاًبا عبر أســاليب التغطية اإلعالمية, 

كمــا تحــدث عــن كيفيــة اســتخدام املــزاج العــام فــي صنــع 

القــرار السيا�ســي علــى املســتوى العــام بيــن الــدول مؤكــًدا أن 

املــزاج العــام هــو مكــون شــعوري أو عاطفــي الينبــع مــن فــراغ 

وال يوجــد فــي املطلــق وإنمــا هــو نتــاج املجتمــع الــذي يعبــر عنــه 

ونتــاج لكافــة العوامــل الثقافيــة والنفســية واالجتماعيــة 

والسياســية واملعرفيــة للجماعــة، كمــا أشــار إلــى أن املــزاج 

العــام يتأثــر باإلعــالم مــن خــالل التغطيــة اإلعالميــة التــي 

تركز على بعض األمور وتجاهلها لبعضها وتؤثر على املعايير 

التــي علــى أساســها يبنــي األفــراد آرائهــم، وأوضــح أن العوامــل 

املؤثرة في املزاج العام تتمثل في الخصائص الديموجرافية 

والخبرات التاريخية واألحوال املعيشية والعوامل الثقافية 

ومســتوى اإلنجــاز العــام ووســائل اإلعــالم.

»التنميــة  محاضــرة  أيًضــا  األولــى  الجلســة  ضمــت  كمــا 

املســتدامة فــي إفريقيــا« حاضــرت خاللهــا األســتاذ الدكتــور 

ســالي فريد أســتاذ االقتصاد وقامت باســتعراض مســاهمة 

فــي إفريقيــا وباقــي  فــي التوظيــف  القطاعــات االقتصاديــة 

أقاليــم العالــم واســتعراض معــدالت التضخــم فــي إفريقيــا 

خــالل الفتــرة مــن )2009 – 2019(، باالضافــة الــى املــوارد 
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اإلفريقيــة ودورهــا فــي تحقيــق التنميــة 

البشــرية  املــوارد  فــي  تتمثــل  والتــي 

والطاقــة  والزراعيــة  واملعدنيــة 

ومجاالتهــا ومصادرهــا، و واقــع التنميــة 

واإلدارة  إفريقيــا  فــي  االقتصاديــة 

املستدامة للغابات وكذلك التحديات 

التي تواجه االستخدام األمثل للموارد 

واملخاطــر املترتبــة علــى هدرها والفرص 

التــي يمكنهــا اســتغالل هــذه املــوارد.

وعقــب أ.د إســالم أبــو املجــد علــى تلــك 

املحاضــرات بــأن قــارة أفريقيــا بــدأت 

تتحــول إلــى قــارة تكنولوجيــة تســتخدم 

كافــة الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة 

مــن خــالل انتشــار اســتخدام وســائل 
التواصــل االجتماعــي فــي جميــع الــدول 

اإلفريقيــة مشــيًرا أن القــارة أصبحــت 

فــي كافــة  تنمــو نمــًوا متزايــًدا وســريًعا 

املجــاالت العلميــة والبحثيــة املتطــورة 

فئــة  إلــى  ذلــك  فــي  الفضــل  ويرجــع 
الشــباب فــي إفريقيــا الذيــن يتســمون 

بالــذكاء والطمــوح والقــدرات الذهنيــة 

التخصصــات  جميــع  فــي  الهائلــة 

 . لعلميــة ا

.

افتتاح املعرض الفني مللتقى 

للقيادات الشبابية 

 افتتــح األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد 

الدكتــور  واألســتاذ  رحيــل   الحفيــظ 

محمــد عي�ســى نائــب رئيــس الجامعــة 

لشــئون الدراســات العليــا والعالقــات 

الفنــي  املعــرض  والبحــوث  الثقافيــة 

نظمتــه  والــذي  التشــكيلية  للفنــون 

مــع  بالتعــاون  النوعيــة  التربيــة  كليــة 

كلية التربية للطفولة املبكرة  بحضور 

ووكالء  العمــداء  الســادة  مــن  عــدد 

التدريــس  هيئــة  وأعضــاء  الكليــات 

والطــالب وذلــك يــوم الثالثــاء املوافــق 

املركزيــة  باملكتبــة   2019/4/16

معــة. لجا با

 يذكر أن املعرض قد أقيم على هامش 

الشــبابية  للقيــادات  األول  امللتقــى 

اإلفريقيــة وضــم عــدد مــن اللوحــات 

هيئــة  أعضــاء  أعمــال  مــن  الفنيــة 

التدريــس بكليــة التربيــة النوعيــة عبــارة 

عــن لوحــات تصويريــة وأشــكال فنيــة 

ونحــت تعبــر عــن البيئــة املصريــة عامــة 

واملســاجد والكنائــس والبيئــة الريفيــة.

الفنيــة  باللوحــات  يتعلــق  فيمــا  أمــا   

املبكــرة  للطفولــة  التربيــة  لكليــة 

فهــي تعبــر عــن التــراث اإلفريقــي لفــن 

عــدد  وتتنــاول   الورقيــة  املنمنمــات 

مــن الشــخصيات اإلفريقيــة فــي الحيــاة 

الفلكولوريــة   واملالبــس  اليوميــة 

الخاصــة بــكل دولــة مــن خــالل الرمــوز 

طالبــات  بإعدادهــا  وقــام  واألســاطير 

. لكليــة ا

دور الشباب واملرأة في التنمية 

والنمو االقتصادي في إفريقيا

 تــم انعقــاد جلســة حــول دور  الشــباب 

واملــرأة فــي التنميــة والنمــو االقتصــادي 

في إفريقيا والتي شهدها الدكتورعدلي 

ســعداوي واألســتاذ الدكتــور عاصــم 

مــروة  بحضورالدكتــورة  العيســوي 

فــي  املتخصصــة  ســالم  ممــدوح 

الشــئون اإلفريقيــة وعــدد مــن طــالب 

بالشــأن  واملهتميــن  اإلفريقيــة  الــدول 

اإلفريقــي وذلــك يــوم األربعــاء املوافــق 

املركزيــة. باملكتبــة   2019/4/17

أكــد أ.د عدلــي ســعداوي علــى  الــدور 

املحــوري للمــرأة والشــباب فــي قضايــا 

بالقــارة  النهــوض  بهــدف  التنميــة 

القــارة   تفــرد  إلــى  مشــيًرا  اإلفريقيــة 

تمتلــك  بأنهــا  املميــزات  مــن  بالعديــد 

مــن  والبــد  كبيــرة  شــبابية  قاعــدة 

االعتمــاد عليهــم فــي  تحقيــق أهــداف 

حــرص  علــى  مؤكــًدا  والبنــاء  التنميــة 

االهتمــام  علــى  املصريــة  القيــادة 

بالشــباب اإلفريقــي علــى وجــه العمــوم.

ضــرورة  ممــدوح  مــروة  د.  وتناولــت 

مــن  تشــكل %50  ألنهــا  املــرأة  تمكيــن 

العــدد  ويعمــل  القــارة  ســكان  تعــداد 

الزراعــة. بقطــاع  النســاء  مــن  األكبــر 

وأشــادت بتولــي  املــرأة اإلفريقيــة عــدد 

مــن  املناصــب القياديــة بدولــه ليبيريــا 

التــي تترأســها امــرأة حاصلــة علــى جائــزة 
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نوبــل للســالم وكذلــك دول مدغشــقر 

تقودهــا  الوســطى  وإفريقيــا  وأثيوبيــا 

نســاء ووصلت نســبه تمثيل النســاء في 

البرملــان الروانــدي الــى 50% مــن عــدد 

املقاعــد.

التــي  املعانــاة  أشــكال  الــى  باإلضافــة 

وكيفيــة  اإلفريقيــة   املــرأة  تواجــه 

التصدي للعادات التي تمنع املرأة من 

ممارســة حقوقهــا فــي التعليــم والعمــل 

 بجهــود مصــر فــي تمكيــن املــرأة 
ً
مشــيدة

للقيــادة. وتأهيلهــا 

و دور الشــباب اإلفريقــي فــي حــركات 

نيكرومــا  أمثــال  اإلفريقــي  التحــرر 

وغيرهــم. الناصــر  عبــد  وجمــال 

ووجهت إلى ضرورة مواجهة مشكالت 

الهجــرة غيــر الشــرعية والحفــاظ علــى 

الشــباب مــن خــالل تمكينهــم وإتاحــه 

عــن  والتعبيــر  للعمــل  لهــم  الفرصــة 

وإمكاناتهــم. آرائهــم 

لتحمــل  اإلفريقــي  الشــباب  ودعــت 

للنهــوض  أوطانهــم  تجــاه  املســؤولية 

. لتنميــة وا

»األمــن  جلســة  انعقــاد  تــم  كمــا 

االقتصــادي  والتكامــل  واالســتقرار 

والتجــارة فــي إفريقيــا« برئاســة األســتاذ 

الدكتــور حســام أبــو الهــدى األســتاذ 

بكلية التربية بجامعة الفيوم وحضور 

األســتاذ الدكتــور محمــود علــي عبــد 

الفتاح مدير إدارة املشروعات واللواء  

فــي  املتخصــص  الواحــد  عبــد  محمــد 

اإلفريقيــة  والشــئون  القومــي  األمــن 

واألستاذ الدكتور نهلة أبو العز أستاذة 

االقتصــاد وذلــك يــوم األربعــاء املوافــق 

املؤتمــرات  بقاعــة   2019/4/17

املركزيــة. باملكتبــة 

بعنــوان  محاضــرة  الجلســة  وضمــت 

»األمــن واالســتقرار فــي إفريقيــا« حاضر 

خاللها اللواء محمد عبد الواحد وقام 

إفريقيــا  فــي  النزاعــات  أســباب  بشــرح 

بعوامــل  يتعلــق  حدوثهــا  أن  مشــيًرا 

واقتصاديــة  وسياســية  تاريخيــة 

إلــى  باإلضافــة  وثقافيــة  واجتماعيــة 

عوامــل خارجيــة تتمثــل فــي التدخــالت 

بطريقــة  والغيــر عســكرية  العســكرية 

مباشــرة أو غيــر مباشــرة, كمــا تحــدث 

عــن جهــود األمــم املتحــدة فــي تســوية 

فــي  تمثلــت  التــي  اإلفريقيــة  النزاعــات 

الوقائيــة  الدبلوماســية  اســتخدام 

فــي مناطــق  وعمليــات حفــظ الســالم 

قــارة إفريقيــا. النــزاع داخــل 

بالجلســة  الثانيــة  املحاضــرة  وكانــت 

االقتصــادي  »التكامــل  بعنــوان 

وحاضــرت  إفريقيــا«  فــي  والتجــارة 

خاللهــا أ.د نهلــة أبــو العــز وتحدثــت عــن 

التجــارة  وتحريــر  اإلقليمــي  التكامــل 

اإلفريقيــة وذكــرت الشــركاء التجارييــن 

للقــارة اإلفريقيــة، كمــا ناقشــت حالــة 

التكامــل اإلقليمــي داخــل التجمعــات 

 أن مقيــاس التكامــل 
ً
اإلفريقيــة مشــيرة

خمســة  يشــمل  اإلفريقــي  اإلقليمــي 

التجــارة  )تكامــل  هــي  أساســية  أبعــاد 

الســلعية والبنيــة التحتيــة اإلقليميــة 

والتكامــل االقتصــادى واملالــي وحريــة 

انتقال األشخاص والتكامل اإلنتاجي( 

والعقبــات  التحديــات  ذكــرت  كمــا 

الحــرة  التجــارة  منطقــة  تواجــه  التــي 

املســتقبلية  الــرؤى  وأهــم  اإلفريقيــة 

لدور منطقة التجارة اإلفريقية الحرة 

تعزيزهــا. وســبل 
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»شباب القارة اإلفريقية يو�سي  
بتوعية املجتمع بأخطار الفكر 

املتطرف«
كمــا شــهد األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ رحيــل يرافقــه 
األستاذ الدكتور خالد عطا هللا واألستاذ الدكتور عدلي سعداوي 
بقاعــة  اإلفريقيــة  للقيــادات  األول  للملتقــى  الختامــي  الحفــل 
االحتفــاالت الكبــرى بحضــور عــدد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 

األفارقــة. والضيــوف  والطــالب  والعامليــن 
بعــدد  امللتقــى  خــروج  ســعداوي  عدلــي  الدكتــور  أعلــن  حيــث 
مــن التوصيــات الهامــة والتــي تعبــر عــن أفــكار الشــباب اإلفريقــي 
وطموحهــم وأملهــم فــي قــارة آمنــة مســتقرة يكــون لهــا دور فعــال علــى 

والدولــي. اإلقليمــي  املســتوى 
وقــام ممثلــي الشــباب اإلفريقــي بتقديــم التوصيــات والتــي شــملت 
فــي التعليــم والعمــل، فتــح  بنــك إفريقــي لدعــم الشــباب  إنشــاء 
للتجــارة والعالقــات اإلنســانية، دعــم  الحــدود لدعــم االتصــال 
تعــاون الــدول اإلفريقيــة لتجــاوز األزمــات، تفعيــل الــدور السيا�ســي 
تفعيــل  القياديــة،  للمناصــب  وصولهــا  ودعــم  اإلفريقيــة  للمــرأة 
التكامــل بكافــة صــوره بيــن دول القــارة تبًعــا إلمكانــات كل دولــة، 
نمــو  القــارة لتحقيــق  لــدول  اإلصــرار علــى وجــود عملــة موحــدة 
أفضــل لالقتصــاد والتجــارة، دعــم االســتمرار فــي مبــادرة تمكيــن 
الشــباب اإلفريقــي وحقــه فــي ريــادة األعمــال واملشــروعات الصغيــرة 

واملتوســطة وحقوقــه فــي التدريــب والتأهيــل، التأكيــد علــى اســتقرار 
األنظمــة السياســية لــدول القــارة ملــا لــه مــن دور فــي تحقيــق التنميــة 
واســتقرارها، التأكيــد علــى تقويــة مؤسســات االتحــاد اإلفريقــي 
وتطويــر دورهــا، ترســيخ مبــادئ حفــظ األمــن والســالم عــن طريــق 
نــزع الســالح مــن املليشــيات واملعارضــة ودمجهــا بالقــوات النظاميــة 
بمــا يحقــق االســتقرار للــدول وقيــم التعايــش مــع اآلخــر، الســعي 
لتحقيــق الوحــدة اإلفريقيــة مــن خــالل إعــالم إفريقــي يدعــو إلــى 
تحقيقهــا، احتــرام آراء الشــباب السياســية والعمــل علــى تمكينهــم 
مــن املؤسســات والبرملانــات واألحــزاب السياســية، منــع املنظمــات 
النزاعــات  لحــل  التدخــل  فــي  نشــاطها  ممارســة  مــن  األجنبيــة 
والصراعــات الداخليــة لــدول إفريقيــا الناميــة، فتــح الجامعــات 
اإلفريقيــة للشــباب للتعليــم والعمــل و تبنــي مبــادرة تحمــل رســوم 
تعليــم الشــباب اإلفريقــي، إنشــاء قطــار يربــط الــدول اإلفريقيــة، 
التأكيــد علــى حقــوق الشــباب واملــرأة فــي اإلعــالم، توعيــة املجتمــع 
املناهــج  توحيــد  املتطــرف،  الفكــر  بأخطــار  اإلفريقــي  والشــباب 
الدراســية علــى مســتوى القــارة ودعــم مفاهيــم الهويــة اإلفريقيــة 
التنميــة  بأجنــدة  الشــباب  تعريــف  للقــارة،  واالنتمــاء  واملواطنــة 
املســتدامة 2063، دعــم التوجــه نحــو التصنيــع املحلــي باالســتعانة 

بــدول القــارة الخبيــرة لزيــادة التنميــة وخلــق فــرص العمــل.
وعقب االنتهاء من إعالن توصيات امللتقى.

بــدأ الحفــل الغنائــي الــذي قدمــه كــورال جامعــة الفيــوم بحضــور 

الســادة الضيــوف.
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شــهد األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد 

بأعمــال  القائــم  رحيــل  الحفيــظ 

رئيــس جامعــة الفيــوم افتتــاح املؤتمــر 

االجتماعيــة  الخدمــة  لكليــة   )28(

وممارســة  )تعليــم  عنــوان  تحــت 

محــددات  االجتماعيــة  الخدمــة 

وآليــات التطويــر( وذلــك يــوم األربعــاء 

.  2019/4/10

بحضور األستاذ الدكتور زينب الباهي 

االجتماعيــة  الخدمــة  كليــة  عميــد 

الدكتــور  واألســتاذ  املؤتمــر  ورئيــس 
فــوزي شــحاته وكيــل الكليــة لشــئون 

وأميــن  والبحــوث  العليــا  الدراســات 

العمــداء  الســادة  مــن  وعــدد  املؤتمــر 

والضيــوف  التدريــس  هيئــة  وأعضــاء 

الجامعــات  مختلــف  مــن  املشــاركين 

والعربيــة. املصريــة 

أشــاد أ.د أشــرف رحيــل بكليــة الخدمــة 

االجتماعيــة لكونهــا تقــدم دوًرا مميــًزا 

في الحد من انتشار الكثير من املظاهر 

الســلبية فــي املجتمــع مرحًبــا بضيــوف 

املؤتمر من الباحثين العرب واملصريين 

خطــوات  بــدأت  مصــر  أن  ومؤكــًدا 

الريــادي  دورهــا  اســتعادة  فــي  جديــة 

علــى املســتويين العربــي واألفريقــي وأن 

جامعــة الفيــوم تســعى لتقديــم دورهــا 

فــي هــذا االتجــاه. 

الفيــوم  جامعــة  أن  ســيادته  وصــرح 

تم�ســي وفقــا لخطــة محكمــة تتوافــق 

مــع رؤيــة الدولــة املصريــة فــي االهتمــام 

وممارســاته  آلياتــه  وتطويــر  بالتعليــم 

املختلفــة.

وأوضحــت أ.د زينــب الباهــي أن مؤتمــر 

تعليــم وممارســة الخدمــة االجتماعيــة 

تنــاول العديــد مــن القضايــا واألهــداف 

نشــر  علــى  العمــل  شــملت  الهامــة 

وممارســة  لتطويــر  الواعــي  التنــاول 

نحــو  والســعي  االجتماعيــة  الخدمــة 

تعليــم  فــي  االجتماعــي  اإلبــداع  تنميــة 

واالســتفادة  االجتماعيــة  الخدمــة 

مــن الخبــرات املتنوعــة فــي هــذا املجــال 

أهميــة  عــن  الكشــف  ومحاولــة 

تعليــم  فــي  الحديثــة  التكنولوجيــا 

االجتماعيــة. الخدمــة 

وأضــاف أ.د فــوزي محمــد شــحاته أن 

عــدد املشــاركين خــالل املؤتمــر 300 

باحــث وأســتاذ متخصــص فــي مجــال 

الخدمــة االجتماعيــة  مــن دول اليمــن  

والكويــت  والســوادان  الســعودية 

وســوريا  وتونــس  واإلمــارات  والجزائــر 

وفلســطين قدمــوا 95 ورقــة بحثيــة  و 

13 جلســة علميــة علــى مــدار يوميــن.

االفتتاحيــة  الجلســة  ختــام  وفــي 

للمؤتمــر تــم إهــداء درع كليــة الخدمــة 

االجتماعيــة لألســتاذ الدكتــور أشــرف 

رحيــل  واألســتاذ الدكتــور زينــب الباهــي  

والدكتــور مســعود إســماعيل املديــر 

بالجامعــة  للمعلومــات  التنفيــذي 

الســابقين   الفيــوم   جامعــة  ورؤســاء 

كلية الخدمة االجتماعية تفتتح مؤتمرها الثامن والعشرون
»تعليم وممارسة الخدمة االجتماعية محددات وآليات التطوير«



29اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم

وعــدد مــن  الســادة الضيــوف كمــا تــم 

افتتــاح معــرض للكتــب واملشــغوالت 

. بالطــالب  الخاصــة  اليدويــة 

توصيات املؤتمر
زينــب  الدكتــور  األســتاذ  صرحــت 

مــن  بعــدد  خــرج  املؤتمــر  أن  الباهــي 

التوصيــات أهمهــا إرســال برقيــة شــكر 

للسيد الرئيس/ عبد الفتاح السي�سي 

ســيادته  لجهــود  الجمهوريــة  رئيــس 

مصــر,  فــي  العالــي  التعليــم  دعــم  فــي 

إنشــاء مجلــس عربــي لتعليــم وممارســة 

الخدمــة االجتماعيــة, ضــرورة وجــود 

ملحــق اجتماعــي فــي جميــع الســفارات 

املصريــة علــى مســتوى العالــم, إنشــاء 

مركز للدراسات املستقبلية والبحوث 

االســتراتيجية في الخدمة االجتماعية, 

تحويــل املؤتمــر العلمــي الســنوي لكليــة 

الخدمــة االجتماعيــة بجامعــة الفيــوم 

إلى مؤتمًرا دولًيا لتوافر جميع مقومات 

املؤتمــرات الدوليــة باملؤتمــر, تفعيــل 

دور لجنــة قطــاع الخدمــة االجتماعيــة 

العلميــة  املضاميــن  مراجعــة  بشــأن 

ومعاهــد  كليــات  للوائــح  واألكاديميــة 

الخدمــة االجتماعيــة وفــق املتغيــرات 

األخالقــي  امليثــاق  تطويــر  الحديثــة, 

الحالــي ملهنــة الخدمــة االجتماعيــة بمــا 

واملتغيــرات  املســتجدات  مــع  يتوافــق 

الحديثــة فــي تعليــم وممارســة الخدمــة 

تتضمــن  أن  ضــرورة  االجتماعيــة, 

السياســات البحثيــة بالكليــات محــوًرا 

أساســًيا لبحــث جــودة تعليــم الخدمــة 

برامــج  االجتماعيــة, تصميــم وتنفيــذ 

تعليم مستمر ألعضاء هيئة التدريس 

نقابــة  دور  دعــم  املعاونــة,  والهيئــة 

املهــن االجتماعيــة فــي إصــدار تراخيص 

مزاولــة املهنــة لألشــخاص والهيئــات, 

االهتمام باإلشراف والتقويم املستمر 

لتنميــة مهــارات األخصائــي االجتماعــي 

املتعلقــة  العلميــة  باملعــارف  ومــده 

بالعمــل فــي املجــاالت املختلفــة, إعــادة 

األخصائييــن  عمــل  منهــاج  فــي  النظــر 

املمارســة  مجــاالت  فــي  االجتماعييــن 

املهنية املختلفة, االهتمام باستخدام 

الحديثــة  التكنولوجيــة  األســاليب 

فــي تحقيــق جــودة املمارســة املهنيــة فــي 

مجاالت الخدمة االجتماعية, مراجعة 

قوانيــن الضمــان االجتماعــي واقتــراح 

للمتغيــرات  وفًقــا  وتغييرهــا  تعديلهــا 

املجتمعيــة املعاصــرة, ضــرورة توثيــق 

علــى  املهنيــة  والتجــارب  املمارســات 

املختلفــة  العمــل  وحــدات  مســتوى 

كإطــار مرجعــي لتطويــر البنــاء املعرفــي 

واملمار�ســي فــي الخدمــة االجتماعيــة , 

ضــرورة وضــع آليــات إجرائيــة لتســويق 

وذلــك  االجتماعيــة  الخدمــة  بحــوث 

مــن خــالل عقــد شــراكات مجتمعيــة 

مــع جهــات حكوميــة وأهليــة, وأخيــًرا 

توصيــات  ملتابعــة  لجنــة  تشــكيل 

املؤتمــر يعهــد إليهــا بالدراســة املتأنيــة 

للمؤتمــر ومــا ناقشــه مــن أوراق عمــل 

وبحــوث وإبــراز مــا يمكــن االســتفادة 

منــه وتطبيقــه عملًيــا.
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شــهد األســتاذ الدكتور أشــرف عبد 

بأعمــال  القائــم  رحيــل  الحفيــظ 

يرافقــه  الفيــوم  جامعــة  رئيــس 

األســتاذ الدكتــور خالــد عطــا هللا 

لشــئون  الجامعــة  رئيــس  نائــب 

األنبــا  نيافــه  و  والطــالب  التعليــم 

الفيــوم  محافظــة  مطــران  إبــرام 

)التــراث  الدولــي  املؤتمــر  افتتــاح 

واآلثــار القبطيــة فــي رحــاب الحضــارة 

 )« والتأثــر  التأثيــر   « اإلســالمية 

بقاعــة االحتفــاالت الكبــرى والــذي 

نظمتــه كليــة اآلثــار خــالل الفتــرة مــن 

مــع  بالتعــاون    2019 أبريــل   9-8

مركــز الدراســات القبطيــة بمكتبــة 

األســتاذ  بحضــور  اإلســكندرية 

القائــم  إبراهيــم  ناجــح  الدكتــور 

واألســتاذ  الكليــة  عميــد  بأعمــال 

رئيــس  منصــور  عاطــف  الدكتــور 

املؤتمــر والدكتــور أحمــد أميــن مقرر 

املؤتمر والدكتور صالح الجعفراوي 

بــن  محمــد  مؤسســة  مستشــار 

الخيريــة  لألعمــال  املكتــوم  راشــد 

والدكتــور لــؤي محمــد ســعيد مديــر 

مركــز الدراســات القبطيــة بمكتبــة 

الســادة  مــن  وعــدد  اإلســكندرية 

هيئــة  وأعضــاء  الكليــات  عمــداء 

والطــالب. التدريــس 

أكد أ.د أشرف رحيل أن كلية اآلثار 

لها دور بارز في إظهار الطابع األثري 

الفيــوم  بــه محافظــة  تتميــز  الــذي 

مشــيًدا بإقامــة الكليــة للعديــد مــن 

النــدوات التــي تبــرز املالمــح األثريــة 

اآلثــار  بتعــدد  لتميزهــا  للمحافظــة 

املتواجــدة بهــا مــن حضــارة فرعونية 

ورومانيــة وإســالمية وقبطيــة.

وأضاف سيادته أن جامعة الفيوم 

تهتم باملحافظة على التراث القبطي 

ألنــه شــأن مشــترك بيــن املســلمين 

واألقبــاط موجًهــا بضــرورة الحفــاظ 

علــى هــذا التــراث وحمايتــه والــذي 

قامــت  لــذا  وطنــي  واجــب  يعتبــر 

الحضــارة  مركــز  بإنشــاء  الجامعــة 

فــي  املســاهمة  أجــل  مــن  والتــراث 

الحفــاظ علــى الطابــع األثــري الــذي 

تزخــر بــه جمهوريــة مصــر العربيــة 

بوجه عام ومحافظة الفيوم بوجه 

خــاص.

وأكــد نيافــة األنبــا إبــرام علــى أهميــة 

القبطــي  التــراث  علــى  الحفــاظ 

بأيــادى  صنعــت  آثــار  باعتبارهــا 

محافظــة  أن  مؤكــًدا  مصريــة 

الفيــوم منــذ نشــأتها علــى يــد ســيدنا 

يوســف عليه الســالم كانت مصدًرا 

لزراعة الحبوب ملواجهة املجاعات 

خــالل  مصــر  علــى  ســيطرت  التــي 

هــذه الحقبــة التاريخيــة و أن جميــع 

بســالم  يتعايشــون  الفيــوم  شــعب 

ومحبــة تامــة مشــيًرا إلــى تميــز الفيــوم 

العصــور  منــذ  التاريخيــة  بأديرتهــا 

القبطيــة والتــي وصــل عددهــا إلــى  

120 ديــر متماثــل مــع أديــرة وادي 

النطــرون تبقــى عــدد منهــا واندثــر 

اآلخــر مشــيًدا بــدور كليــة اآلثــار فــي 

املســاهمة الفعالــة فــي الحفــاظ علــى 

بالفيــوم. القبطــي  التــراث 

الهويــة  فــي  عمــر  ناجــح  أ.د  وأشــار 

املصرية ال فرق بين مسلم ومسيحي 

مؤكــًدا أن تنظيــم هــذا املؤتمــر يؤكد 

املصريــة  الشــخصية  وحــدة  علــى 

التراث واآلثار القبطية في رحاب 
الحضارة اإلسالمية - التأثير والتأثر
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علــى مــر كل العصــور ويجــب أن 

يتكاتــف الجميــع لحمايــة التــراث 

اإلنســاني.

كمــا أوضــح أ.د عاطــف منصــور 

أن الحديــث عــن التــراث القبطــي 

الــذي يحمــل الصفــات والعــادات 

حديــث  هــو  املصريــة  والتقاليــد 

عــن تــراث كل املصرييــن مشــيًرا إلــى 

اختالف وتعدد العصور التي مرت 

بهــا بمصــر منــذ العصــر الفرعونــي 

حتــى اليــوم ولكــن بقيــت الهويــة 

املصريــة بعاداتهــا وتقاليدهــا وفنهــا 

وبراعة صانعيها محفوظة بكل أثر 

لــذا يجــب الحفــاظ عليــه باعتبــاره 

تاريــخ إنســاني يجســد الشــخصية 

املصريــة مــروًرا بتاريخهــا العريــق 

جامعــة  اآلثــار  كليــة  أن  مؤكــًدا 

علــى  جاهــدة  تعمــل  الفيــوم 

علــى  الحضــارات  بــكل  االهتمــام 

قســم  أنشــأت  لــذا  العصــور  مــر 

لتصبــح  القبطيــة  الدراســات 

مســتوى  علــى  لآلثــار  كليــة  أول 

الجامعات املصرية تأســس قســًما 

خاًصــا لهــذه اآلثــار.

 وتابــع  الدكتــور أحمــد أميــن أن 

التــراث القبطــي هــو جــزء مــن تاريخ 

اإلنســانية لــذا قامــت كليــة اآلثــار 

ثقافــي  تعــاون  بروتوكــول  بعمــل 

مــع متحــف أزوف بدولــة روســيا 

مــن  أكثــر  عمــل  إلــى  باإلضافــة 

62 مذكــرة بحثيــة بالتعــاون مــع 

باحثيــن مــن 10 جامعــات مصريــة 

بروســيا  العلمــاء  مــن  وعــدد 

هــذا  بتنظيــم  مشــيًدا  واليابــان 

املؤتمــر باعتبــاره أول مؤتمــر دولــي 

تحظــى بــه جامعــة حكوميــة عــن 

الحضارة القبطية موجًها الشــكر 

لألســتاذ الدكتــور أشــرف رحيــل 

للمؤتمــر. رعايتــه  علــى 

وتابــع الدكتــور لــؤي محمــود مديــر 

مركــز الدراســات القبطيــة بمكتبــة 

يأتــي  املؤتمــر  أن  اإلســكندرية 

انعكاًسا وتأكيًدا ملظاهر التعايش 

السلمي وقبول اآلخر ونشر املحبة 

والتســامح بيــن األديــان.

صــالح  الدكتــور  وجــه  كمــا   

لألســتاذ  الشــكر  الجعفــراوي 

الدكتــور أشــرف رحيــل واللجــان 

الجهــد  علــى  للمؤتمــر  املنظمــة 

املؤتمــر  نجــاح  لتحقيــق  املبــذول 

بــن  ــا بتحيــة الشــيخ محمــد 
ً
باعث

ولجامعــة  ملصــر  املكتــوم  راشــد 

الحضــارة  أن  مضيًفــا  الفيــوم 

القبطيــة ذات طابــع فريــد يجــب 

علينــا أن نعمــل جميًعــا للحفــاظ 

. عليــه

االفتتاحيــة  الجلســة  نهايــة  وفــي 

الدكتــور  األســتاذ  قــام  للمؤتمــر 

أشــرف رحيــل بإهــداء درع جامعــة 

الضيــوف. للســادة  الفيــوم 
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أشــرف  الدكتــور  شــهد األســتاذ 

القائــم  رحيــل  الحفيــظ  عبــد 

الفيــوم  جامعــة  رئيــس  بأعمــال 

يرافقــه األســتاذ الدكتــور محمــد 

الجامعــة  رئيــس  نائــب  عي�ســى 

العليــا  الدراســات  لشــئون 

الدكتــور  واألســتاذ  والبحــوث 

رئيــس  نائــب  هللا  عطــا  خالــد 

التعليــم  لشــئون  الجامعــة 
األول  العلمــي  املؤتمــر  والطــالب 

لقســم تمريــض صحــة املجتمــع 

بعنــوان »تعزيــز الصحــة للجميــع 

تمريــض  ممارســة  خــالل  مــن 

صحة املجتمع« وذلك يوم األحد 

املوافــق 17 / 3 / 2019 بقاعــة 

املركزيــة. باملكتبــة  املؤتمــرات 

الدكتــور  األســتاذ  بحضــور 

طــالل أحمــد عبــد الرحيــم عميــد 

الكليــة واألســتاذ الدكتــور أشــرف 

الســابق  الكليــة  عميــد  وجــدان 

والدكتور صالح أبو طالب مدير 

وعــدد  بالفيــوم  األورام  مركــز 

مــن الســادة العمــداء والــوكالء 

وأعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة 

والطــالب. واإلدارييــن  املعاونــة 

أكد أ.د أشرف رحيل أن جامعة 

الفيوم ال تتدخر جهًدا في تقديم 

كافــة أشــكال الدعــم فــي ســبيل 

تقــدم وتطويــر كليــة التمريــض، 

مشــيًدا بنجــاح قســم التمريــض 
فــي تنظيــم املؤتمــر العلمــي األول 

الصحــة  تعزيــز  كيفيــة  حــول 

ممارســة  خــالل  مــن  للجميــع 

املجتمــع. صحــة  تمريــض 

وأضــاف أنــه جــاري االنتهــاء مــن 

الجديــد  التمريــض  كليــة  مبنــي 
مســتوى  أعلــى  علــى  واملجهــز 

واإلمكانيــات  التجهيــزات  مــن 

نجــاح  أن  مؤكــًدا  اإلنشــائية، 

علــى  يقــوم  ال  الفيــوم  جامعــة 

جهــد فــردي بــل عــن طريــق العمل 

بــروح الفريــق وبتكاتــف الجميــع.

الدكتــور  األســتاذ  أوضــح  كمــا 

محمد عي�سى أن مهنة التمريض 

تقــوم  التــي  الجليلــة  املهــن  مــن 

علــى خدمــة املجتمــع و الرعايــة 

الصحية، متمنًيا النجاح الدائم 

تقدمــه  ومــا  التمريــض  لكليــة 
مــن خدمــات لالرتقــاء بمســتوى 

خدمــة التمريــض املقدمــة ألفــراد 

املحلــي. املجتمــع 

طــالل  الدكتــور  األســتاذ  وعبــر 

عبــد الرحيــم عــن تمنياتــه  بــأن 

تكــون كليــة التمريــض مــن أفضــل 

وأن  الفيــوم  بجامعــة  الكليــات 

يالقــي هــذا املؤتمــر النجاح الكبير.

افتتاح المؤتمر العلمي األول 
لقسم تمريض صحة المجتمع
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شــارك األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ 
رحيــل القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم فــي 

افتتاح فعاليات املنتدى العالمي األول للتعليم 

العالــي والبحــث العلمــي، والــذي افتتحــه الســيد 

الرئيس عبد الفتاح السي�سي رئيس الجمهورية 

تحــت شــعار )بيــن الحاضــر واملســتقبل( وذلــك 

واســتمر   2019/4/4 املوافــق  الخميــس  يــوم 

حتــى 2019/4/6 بالعاصمــة اإلداريــة الجديــدة.

أوضــح أ.د أشــرف رحيــل أن املنتــدى العالمــي 

شــهد  العلمــي  والبحــث  العالــي  للتعليــم  األول 

مشاركة عدد كبير من كبار املسئولين والعلماء 

والخبــراء واملهتميــن بالبحــث العلمــي واالبتــكار 

باإلضافــة إلــى شــخصيات أجنبيــة مــن رؤســاء 

الجامعــات الدوليــة ونــواب وزراء التعليــم مــن 

عــدد مــن الــدول املختلفــة باإلضافــة إلــى ممثلــي 

املنظمــات اإلقليميــة الدوليــة املعنيــة بالتعليــم 

العالــي والبحــث العلمــي.

مضيًفــا ســيادته أن املنتــدى هــدف إلــى عقــد 

تتنــاول حاضــر ومســتقبل  مناقشــات حواريــة 

التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار وتبادل 

الخبــرات والتجــارب العامليــة فــي املجــاالت ذات 

الصلــة وكذلــك دور التعليــم العالــي والبحــث 

 
ً
العلمــي فــي تحقيــق التنميــة املســتدامة وخاصــة

فــي ظــل التحــول الرقمــي الــذي يشــهده العالــم 

خــالل الفتــرة الحاليــة.

الفيــوم  جامعــة  أن  رحيــل  أشــرف  أ.د  وأشــار 

شــاركت فــي املعــرض املقــام علــى هامــش املنتــدى 

للجامعــات  األجنحــة  مــن  عــدد  يضــم  الــذي 

والجامعــات  واألهليــة  والخاصــة  الحكوميــة 

األجنبيــة واملراكــز واملعاهــد والهيئــات البحثيــة 

والجهات املعنية بالتعليم واملنظمات اإلقليمية 

والدوليــة وعــدد مــن الــوزارات املعنيــة.

المنتدى العالمي األول للتعليم العالي والبحث العلمي
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شــهد األســتاذ الدكتــور محمــد عي�ســى نائــب رئيــس 

الجامعــة لشــئون الدراســات العليــا والبحــوث ورشــة 

عمــل عــن »التصنيــف الدولــي لجامعــة الفيــوم« يــوم 

املؤتمــرات  بقاعــة   2019/6/26 املوافــق  األربعــاء 

باملكتبــة املركزيــة وذلــك بحضــور األســتاذ الدكتــور 

والدراســات  البحــوث  معهــد  وكيــل  غــالب  كمــال 

االســتراتيجية لــدول حــوض النيــل وممثــل الجامعــة 

بــوزارة  الجامعــات  لتصنيــف  القوميــة  باللجنــة 

هيئــة  أعضــاء  الســادة  مــن  وعــدد  العالــي  التعليــم 

بالجامعــة. التدريــس 

االســتفادة  ضــرورة  علــى  عي�ســى  محمــد  أ.د  أكــد 

مــن أهــداف ورشــة العمــل وطــرح أجنــدة للقــاءات 

بالنشــر  االرتقــاء  يخــص  مــا  لــكل  أخــرى  ونــدوات 

الدولــي واســتخدام الوســائل املتاحــة فــي دور النشــر 

للمجــالت  دوليــة  نشــر  دار  تعتبــر  والتــي  »الســفير« 

تتضمــن  الورشــة  أن  مضيًفــا  العمليــة  واألبحــاث 

الــذي   )SciVal( ببرنامــج  التعريــف  تشــمل  مقدمــة 

يستخدم في تحليل البحث العلمي والذي يساهم في 

رفــع تصنيــف الجامعــة دولًيــا وكيفيــة الدخــول عليــه 

العمــل. بورشــة  للمشــاركين  حســابات  وإنشــاء 

كما أشار أ.د كمال غالب إلى أن ورشة العمل تهدف 

إلــى بنــاء قــدرات الســادة أعضــاء هيئــة التدريــس علــى 

 )Scopus( النشر الدولي في املجالت العلمية العاملية

مــن خــالل اســتخدام )SciVal( وهــو أحــد دور النشــر 

فــي هــذا املجــال املتعاقــدة مــع بنــك املعرفــة ووزارة 

رفــع  فــي  الجامعــات  مســاعدة  فــي  العالــي  التعليــم 

تصنيــف الجامعــات دولًيــا.  

آليات اتخاذ القرار 
في البحث العلمي 
»SciVal« باستخدام
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صــرح األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ 
رحيــل أن جامعــة الفيــوم اســتطاعت وألول 
مــرة أن تظهــر بتصنيــف شــنغهاي لعــام 2019 
 Shanghai Ranking’s Global للتخصصات
 -Ranking of Academic Subjects2019
الترتيــب  الجامعــة  احتلــت  حيــث   Physics
301-400 فــي مجــال الفيزيــاء ضمــن أفضــل 

500 جامعــة عامليــة فــي هــذا التخصــص.
وأضاف سيادته أنه على املستوى املحلي ظهر 
بهــذا التصنيــف ثــالث جامعــات مصريــة فقــط 
في تخصص الفيزياء، وحصلت جامعة الفيوم 
علــى الترتيــب األول وجــاء معهــا بنفــس الترتيــب 
الجامعــة البريطانيــة ثــم يليهــا جامعــة زويــل 
التي حصلت على الترتيب 401-500 في نفس 
التخصــص، وعلــى املســتوى العالمــي شــاركت 
جامعــة الفيــوم هــذا الترتيــب عــدة جامعــات 
وواشــنطن  أريزونــا  جامعــات  مثــل  أمريكيــة 
يــورك  وجامعتــي  وتكســاس  تــك  وفيرجينيــا 
ورجينا الكندية وجامعتي يون�سى وهيروشيما 

اليابانية وجامعة سالينتو اإليطالية وغيرهم.
أن  عي�ســى  محمــد  الدكتــور  األســتاذ  وأشــار 
 Academic الصينــي  شــنغهاي  تصنيــف 
Ranking of World Universities هــو أشــهر 
التصنيفــات العامليــة للجامعــات وهــو يصــدر 
ســنوًيا منــذ عــام 2003 حيــث يتــم تقييــم أكثــر 
مــن 1200 جامعــة ويتــم اختيــار أعلــى 500 

جامعــة فقــط مــن بينهــم لنشــرهم.
وأوضــح ســيادته أن تصنيــف شــنغهاي يعتمــد 
فــي تقييمــه علــى عــدد مــن املعاييــر املوضوعيــة 
مثــل عــدد الطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس 
الحاصليــن علــى جائــزة نوبــل ووســام فيلــدز، 
 

ً
وعــدد أعضــاء هيئــة التدريــس األعلــى حصــوال

 Highly Cited Researcher على استشهادات
 Clarivate وفًقا ملؤسسة كالريفات أناليتكس
Analytics، وعــدد األبحــاث املنشــورة بمجلتــي 
Nature و Science ، وعدد األبحاث املنشورة 
بمجــالت لهــا تأثيــر Impact Factor موجــودة 

.)Journal Citation Reports )JCR علــى

ألول مرة... جامعة الفيوم 
األولى محلًيا و300 عالمًيا 
ا 

ً
في مجال الفيزياء وفق
لتصنيف شنغهاي 

للتخصصات لعام 2019
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كمــا صــرح األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ رحيــل أن الجامعــة 
ا لتصنيف 

ً
استطاعت أن تحتل املركز 14 بين الجامعات املصرية وفق

 Webometrics Ranking of للجامعــات  األســباني  ويبوميتركــس 
.World Universities

وهــو تصنيــف متخصــص فــي تقييــم اإلنتــاج اإللكترونــي للمؤسســات 
األكاديميــة والــذي يصــدر مرتيــن ســنوًيا فــي شــهر يوليــو وشــهر ينايــر.

ــا للبيانــات الصــادرة 
ً
و أوضــح األســتاذ الدكتــور  محمــد عي�ســى أنــه وفق

عــن التصنيــف فقــد حصلــت الجامعــة وفــق آخــر إصــدار لشــهر ينايــر 
2019 علــى الترتيــب اآلتــي:

املركــز 14 ضمــن 65 جامعــة مصريــة، واملركــز 52 ضمــن 1150 جامعــة 
علــى مســتوى الوطــن العربــي، واملركــز 56 ضمــن 1685 جامعــة علــى 
مســتوى قــارة أفريقيــا، كمــا حصلــت علــى املركــز 2543 ضمــن 11999 

جامعــة علــى مســتوى العالــم.
وقــد أشــاد ســيادته بالــدور الــذى قــام بــه األســتاذ الدكتــور كمــال غــالب 
وكيل معهد حوض النيل للدراسات العليا والبحوث وممثل الجامعة 
فيمــا يخــص ملــف التصنيــف حيــث تولــى ســيادته إعــداد البيانــات 
املطلوبة بمشاركة فريق عمل مكتب أ.د نائب رئيس الجامعة لشئون 

الدراســات العليــا والبحــوث.

المركز 14 محلًيا و 52 عربًيا 
وفقا لتصنيف ويبوميتركس 

Webometrics األسباني يناير 2019
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اســتطاع الدكتــور محمــد عطيــة محمــود املــدرس بقســم 

الفيزيــاء بكليــة العلــوم للمــرة الثانيــة علــى التوالــي أن يحتفــظ 

بترتيــب لــه ضمــن قائمــة أفضــل باحــث علــى مســتوى العالــم 

فــي مجــال فيزيــاء الطاقــة العاليــة بتصنيــف ويبوميتركــس 

اإلســباني ليكــون الباحــث الوحيــد مــن جامعــة الفيــوم الــذى 

ينضــم لهــذه القائمــة.

حيــث حصــل ســيادته علــى املركــز 519 ضمــن 672 باحــث 

على مســتوى العالم بعدد استشــهادات بلغت 73708  وقد 

ظهــر بهــذا التصنيــف 5 باحثيــن مصرييــن يمثلــون 5 جامعــات 

مصريــة وفقــا للترتيــب التالــي: جامعــة القاهــرة وجامعــة زويــل 

وجامعــة الفيــوم وجامعــة الســويس وجامعــة عيــن شــمس.

جــاءت بيانــات هــذا التصنيــف وفًقــا ملــا ورد بقاعــدة بيانــات 

 Google Scholar Citations جوجــل ســكولر لالستشــهادات

H-index للباحثيــن الحاصليــن علــى معامــل إتــش إندكــس

  H-index أكبــر مــن 100، وقــد حصــل د/ محمــد عطيــة علــى

قيمتــه 119.

ومــن الجديــر بالذكــر أن د/ محمــد عطيــة قــد حصــل فــي املــرة 

األولــى علــى املركــز 1737 ضمــن 3160 وكذلــك حصــل علــى 

جائــزة الدولــة التشــجيعية فــي مجــال العلــوم الفيزيقيــة عــام 

2013 التــي تمنحهــا أكاديميــة البحــث العلمــي والتكنولوجيــا.

كمــا أن ســيادته هــو أحــد أعضــاء الفريــق البحثــي لتجربــة 

للمرة الثانية على 
التوالــي 

الدكتـــور/ محمد عطية 
المدرس بكلية العلوم

ضمن قائمة أفضل باحث 
على مســــــــــــتوى العالم وفقا 

لـويبوميتركس اإلسباني

املركــز  يديرهــا  التــي   )Compact Muon Solenoid )CMS

األوروبــي لألبحــاث النوويــة بجينيــف CERN وذلــك مــن خــالل 

  )ENHEP( العاليــة  للطاقــات  املصريــة  الشــبكة  مشــاركة 

املدعمــة مــن أكاديميــة البحــث العلمــي.

املتميــزة  العلميــة  األبحــاث  مــن  العديــد  لســيادته  أن  كمــا 

املنشــورة فــي أهــم املجــالت الدوليــة التــي لهــا معامــل تأثيــر عالــي 

.Impact Factor

يذكــر أن حصــول الدكتــور محمــد عطيــة علــى هــذا املركــز 

الدولــي  يأتــي نتيجــة تنفيــذ الخطــة البحثيــة للجامعــة التــي مــن 

أهــم أولوياتهــا تبنــي دعــم الجامعــة املتواصــل ألبنائهــا الباحثيــن 

فــي املجــاالت الحديثــة مــن خــالل الدعــم املــادي وتوفيــر األجهــزة 

البحثيــة الحديثــة لتمكيــن الباحثيــن املتميزيــن بكافــة كليــات 

الجامعــة مــن إجــراء أبحاثهــم وكذلــك املســاهمة فــي حضــور 

املؤتمــرات العلميــة فــي كافــة دول العالــم .
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صــرح األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد 

بأعمــال  القائــم  رحيــل  الحفيــظ 

رئيــس جامعــة الفيــوم أن الجامعــة 

عاملًيــا   301 املرتبــة  علــى  حصلــت 

البريطانــي  التايمــز  لتصنيــف  وفًقــا 

اســتطاعت  كمــا  الجامعــات  لتأثيــر 

أفضــل  تكــون ضمــن  أن  الجامعــة 

100 جامعــة عربيــة طبًقــا لتصنيــف 

 QS  World Universities

Rankings   البريطانــي لعــام 2019 

محقًقــة بذلــك الترتيــب 81 مــن بيــن 
أفضــل 122 جامعــة علــى مســتوى 

مــن   14 واملرتبــة  العربــي  العالــم 

شــملهم  مصريــة  جامعــة   20 بيــن 

. لتصنيــف ا

وأضــاف ســيادته أن جامعــة الفيــوم 
قامت خالل الفترة املاضية بالتعاون 

الجامعــات  »مســاعدة  لجنــة   مــع 

التصنيــف  تحســين  علــى  املصريــة 

الدولــي« التــي شــكلتها وزارة التعليــم 

والتــي  العلمــي  والبحــث  العالــي 

نظمــت  أكثــر مــن 20 ورشــة عمــل 

بإعــداد  الجامعــة  قامــت  وكذلــك 

تقديــم  بهــدف  املطلوبــة  البيانــات 

البريطانــي  التصنيــف  لــدى  ملفهــا 

مصرًحــا أنــه جــاري العمــل لتشــكيل 

مكتــب دائــم بالجامعــة يتولــى مهمــة 

الالزمــة  اإلجــراءات  جميــع  اتخــاذ 

التصنيفــات  متطلبــات  الســتيفاء 

للجامعــات وعقــد  الدوليــة األخــرى 

االجتماعــات لتحديــد خطــط العمــل 

التصنيــف  رفــع  فــي  تســاهم  التــي 

للجامعــة. العالمــي 

الدكتــور محمــد  األســتاذ   وأوضــح 

هــذا  أن  أحمــد  ســيد  عي�ســى 

نوعــه  مــن  األول  يعــد  التصنيــف 

كمبادرة رائدة لالعتراف بالجامعات 

لتأثيرهــا  العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي 

حيــث  واالقتصــادي  االجتماعــي 

قيــاس  علــى  األســاس  فــي  اعتمــد 

ألهــداف  الجامعــات  تحقيــق  مــدى 

 Sustainable املســتدامة  التنميــة 

 )Development Goals )SDG

 United التــي أقرتهــا األمــم املتحــدة

 17 وعددهــم   )Nations )UN

هــدف، وركــز هــذا التصنيــف علــى 

11 هدف فقط لهم عالقة بالتعليم 

مــدى  عــن  االســتعالم  ليتــم  العالــى 

تحقيقهم من خالل هذا التصنيف.

تصنيــف  أن  ســيادته  وأوضــح 

للجامعــات  تقييمــه  فــي  يعتمــد   QS

تشــمل  رئيســية  مؤشــرات   4 علــى 

والتعليــم  والتوظيــف  التدويــل 

إلــى  باإلضافــة  العلمــي  والبحــث 

الســمعة األكاديميــة والســمعة بيــن 

أعضــاء  ونســبة  العمــل  أصحــاب 

الطــالب  عــدد  إلــى  التدريــس  هيئــة 

ونســبة االستشــهادات املرجعيــة إلــى 

عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ونســبة 

الطــالب الوافديــن ونســبة أعضــاء 

الدولييــن. التدريــس  هيئــة 

املجهــودات  أن  ســيادته  وتابــع 

هــذا  فــى  الفيــوم  لجامعــة  املبذولــة 

مــع مبــادرة  الشــأن جــاءت تماشــًيا 

نحــو اإلرتقــاء  التــى أطلقتهــا  الدولــة 

فــي  املصريــة  الجامعــات  بمســتوى 

ا 
ً
التصنيفــات الدوليــة وذلــك تنفيــذ

والبحــث  العالــي  التعليــم  لخطــة 

العلمــي ضمــن خطــة الدولــة للتنميــة 

.2030 املســتدامة 

الــذي  الكامــل  الدعــم  علــى  مؤكــًدا 

تتلقــاه جميــع القطاعــات مــن قبــل 

عبــد  أشــرف  الدكتــور  األســتاذ 

عمــداء  الســادة  وجميــع  الحفيــظ 

الصــدد  هــذا  فــي  الكليــات  ووكالء 

وحشــد  املبــادرة  زمــام  وإطــالق 

وإمكاناتهــا  الجامعــة  قــدرات  كافــة 

العلميــة بهــدف مواكبــة التحديــات 

. ملســتقبلية ا

وأشــار األســتاذ الدكتور كمال غالب 

اســتطاعت  التــي   301 املرتبــة  أن 

الجامعــة تحقيقهــا وفًقــا لتصنيــف 

التايمــز البريطانــي اعتمــد علــى عــدد 

مــن املؤشــرات شــملت الشــراكة مــن 

والصحــة  األهــداف  تحقيــق  أجــل 

الجيــدة والرفاهيــة والتعليــم الجيــد 

والعمــل الالئــق والنمــو االقتصــادي 

والبنيــة  واالبتــكار  والصناعــة 

األساســية.

ا لتصنيف التايمز البريطاني
ً
جامعة الفيوم 301 وفق
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القوميــة لضمــان  الهيئــة  إدارة  اعتمــد مجلــس 

الدكتــورة  برئاســة  واالعتمــاد-  التعليــم  جــودة 

واملعلومــات  الحاســبات  كليــة  عيــد-  يوهانســن 

بجامعة الفيوم وذلك بعد استيفاء كافة املعايير 

األكاديمية ملتطلبات الجودة التي ترتبط بالقدرة 

املؤسســية والفاعليــة التعليميــة، ووفًقــا لتقاريــر 

والخبــراء. املراجعيــن 

وصــرح األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ 

رحيــل القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم أن 

كليــة الحاســبات واملعلومــات هــي رابــع كليــة يتــم 

اعتمادهــا بجامعــة الفيــوم بعــد كليــات الســياحة 

والفنــادق والعلــوم والتربيــة للطفولــة املبكــرة.

نبيلــة حســن عميــدة  أعربــت األســتاذ الدكتــور 

الكليــة عــن ســعادتها بحصــول الكليــة علــى اعتمــاد 

هيئــة ضمــان الجــودة والتعليــم، مقدمــة الشــكر 

ألعضــاء هيئــة التدريــس والعامليــن بالكليــة علــى 

بالعمليــة  االرتقــاء  أجــل  مــن  الجهــود  تكاتــف 

املجتمــع. وخدمــة  التعليميــة 

 

اعتماد كلية الحاسبات والمعلومات
بجامعة الفيوم
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تحــت رعايــة الرئيــس عبــد الفتــاح السي�ســي 

رئيس جمهورية مصر العربية، شارك األستاذ 

الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ رحيــل القائــم 

بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم، فــي فعاليــات 

املنتدى العالمي الثاني للشباب الذي افتتحه 

الرئيــس عبــد الفتــاح السي�ســي فــي شــرم الشــيخ 

الدولييــن  القــادة  نخبــة  مــن  عــدد  بحضــور 

وبعــض الشــخصيات العامــة. 

عقــد املنتــدى فــي نســختة الثانيــة خــالل الفتــرة 

آالف   5 بحضــور   .2018/11/6 إلــى   3 مــن 

مشــارك مــن 145 دولــة حــول العالــم. وهــدف 

إلــى مناقشــة عــدد مــن القضايــا فــي إطــار بعــض 

املوضوعــات الرئيســية مثــل الســالم واإلبــداع 

الهامــة  املوضوعــات  مــن  والعديــد  والتنميــة 

األخــرى فــي املجــال الدولــي. 

عبــد  أشــرف  الدكتــور  األســتاذ  وشــارك 

الحفيــظ رحيــل القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة 

الفيــوم فــي فعاليــات املنتــدى الثانــي لشــباب 

 2018/11/5 املوافــق  اإلثنيــن  يــوم  العالــم 

فــي طاولــة مســتديرة حــول »مواقــع التواصــل 

تســتعبد مســتخدميها«  أم  تنقــذ  االجتماعــي 

وكذلــك جلســة حــول »التغيــرات الســريعة فــي 

الخريطــة العامليــة ملــن يمــد العالــم بالطاقــة«.

رئيس جامعة الفيوم يشارك في
 منتدى الشباب العالمي
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اســتقبل األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ 

رحيــل القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم لجنــة 

بــوزراة التعليــم  البرامــج الجديــدة  متابعــة وتقييــم 

جــورج  كاميليــا  الدكتــور  األســتاذ  برئاســة  العالــي 

واألســتاذ  زـكـي  هالــة  الدكتــور  األســتاذ  وعضويــة 

فــي إطــار متابعــة  الدكتــور أميمــة الجنــدي  وذلــك 

اللجنــة لتطبيــق كليــة الصيدلــة لألنظمــة والبرامــج 

الجديــدة لوضــع الحلــول املناســبة لوجــود مخرجــات 

متميــزة، بحضــور األســتاذ الدكتــور منــى حافــظ حتــه 

عميد كلية الصيدلة واألســتاذ الدكتور عبدالســالم 

إبراهيــم وكيــل الكليــة لشــئون التعليــم والطــالب، 

وذلــك يــوم اإلثنيــن املوافــق 26 / 11 /2018.

أن  منــى حافــظ حتــه  الدكتــور  األســتاذ  أوضحــت 

هــذة الزيــارة تهــدف إلــى متابعــة وتقييــم اآلداء لبرنامــج 

البرنامــج  آداء  لتحســين  اإلكلينكيــة  الصيدلــة 

زيارة  أعضاء لجنة متابعة البرامج الجديدة
 بوزارة التعليم العالي

وتيســير العمليــة التعليميــة للطــالب ووضــع مقــررات 

موضوعيــة لخدمــة الصيدلــي اإلكلينيكــي فــي مجــال 

عملــه وذلــك بغــرض الوقــوف علــى العائــد من إضافة 

مثــل هــذة البرامــج الجديــدة للكليــة ومتابعة مشــاكلها 

وتقييــم ووضــع الحلــول املناســبة للوصــول إلــى خريــج 

وخدمــة  الوطــن  وتقــدم  رفعــة  فــي  يســاهم  متميــز 

املواطنيــن. 

وقــد تفقــدت اللجنــة القاعــات الدراســية واملعامــل 

بتســجيل  املتعلقــة  واملســتندات  امللفــات  وكافــة 

الطــالب واإلرشــاد األكاديمــي الخــاص بهــم، ثــم عقــد 

اجتمــاع مــع أعضــاء لجنــة التســيير للبرامــج الجديــدة 

بالكليــة للتعريــف بأعضــاء اللجنــة ومهمتهــا والزيــارة 

وطــالب  اللجنــة  بيــن  اجتمــاع  عقــد  ثــم  وأهدافهــا 

اإلكلينيكــي.   البرنامــج 
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شــارك األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ رحيــل 

القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم واألســتاذ الدكتــور 

جيهــان واكــب عميــد كليــة الهندســة والدكتــور محمــد 

الهندســة  بقســم  املســاعد  املــدرس  إبراهيــم  محمــود 

الكهربائية بكلية الهندسة 

في مؤتمر »مصر تستطيع« 

والذي نظمته وزارة الدولة 

للهجــرة وشــئون املصرييــن 

املؤسســة  وهــي  بالخــارج 

التــي تضــم خبــرات وكــوادر 

مــن علمــاء مصــر بالخــارج 

فــي التخصصــات العلميــة 

العالــم  حــول  املختلفــة 

نبيلــة  الســفيرة  بحضــور 
وشــئون  للهجــرة  الدولــة  وزيــرة  الشــهيد  عبــد  مكــرم 

املصرييــن بالخــارج واللــواء الدكتــور محمــد العصار وزير 

اإلنتــاج الحربــي والدكتــورة غــادة والــي وزيــر التضامــن 

الكهربــاء  وزيــر  شــاكر  محمــد  واملهنــدس  االجتماعــي 

والدكتــورة مايــا مر�ســي رئيــس املجلــس القومــي للمــرأة 

الخــاص  الخبــراء  ومجلــس  األمنــاء  مجلــس  مــن   
ً

وكال

بمؤسســة »مصــر تســتطيع« وذلــك يــوم األحــد املوافــق 

.2019/4/7

أ.د أشــرف رحيــل عــن إنشــاء معمــل لتصميــم  أعلــن 

بكليــة  األداء  عاليــة  املدمجــة  والنظــم  الحاســبات 

الهندسة جامعة الفيوم وذلك دعًما للمشروع القومي 

فــي مصــر. الحاســبات  لتوطيــن صناعــة 

املــدرس  إبراهيــم  محمــود  محمــد  الدكتــور  وأعلــن 

املساعد بكلية الهندسة جامعة الفيوم وكبير مهندسين 

بشــركة هيتات�ســي اليابانيــة وأحــد رواد مؤتمــرات »مصــر 

تســتطيع«، عــن االنتهــاء مــن تصنيــع أول حاســب تعليمــي 

األداء  عاليــة  املدمجــة  النظــم  فــي  يســتخدم  مصــري 

والذكاء االصطناعي وانترنت األشياء وأنه يختلف تماًما 

عــن حاســب القمــر الصناعــي حيــث إنــه متخصــص فــي 

.Virtex5LX50 التوجيــه والتحكــم ويســتخدم رقاقــة

وأشار سيادته أنه جاري تصميم مجموعة من املقررات 

العمليــة لتدريســها لطلبــة كليــة الهندســة قســم هندســة 

لتعميمهــا  كبدايــة  الفيــوم  بجامعــة  اآللــي  الحاســب 

املقــررات  بوابــة  مــن خــالل  الجامعــات املصريــة  علــى 

اإللكترونيــة باملجلــس األعلــى للجامعــات.

أول 

معمل 

حاسب 

تعليمي 

مصري
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الحفيــظ  عبــد  أشــرف  الدكتــور  األســتاذ  صــرح 
رحيــل القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم أن 
أ.د مهندس/عاصــم عبــد الحميــد الجــزار وزيــر 
العمرانيــة  واملجتمعــات  واملرافــق  اإلســكان 
وافــق علــى اعتمــاد التصميــم العمرانــي إلقامــة 
امتــدادات جامعــة الفيــوم والواقعــة علــى طريــق 
الفيــوم  بمدينــة  الغربــي  أســيوط   / القاهــرة 

الجديــدة.
العمرانــي  التصميــم  علــى  املوافقــة  وتعــد 
جديــد  إنجــاز  الفيــوم  جامعــة  المتــدادات 
نوعيــة  ونقلــة  الفيــوم  جامعــة  إلــى  يضــاف 
جديــدة للتعليــم العالــي بمحافظــة الفيــوم 
حيــث أتــى بعــد انتظــار مــا يقــرب مــن ثمانيــة 
أعــوام، وجــاءت املوافقــة بالقــرار الــوزاري 
يفيــد  والــذي   2019 يوليــو   )536( رقــم 
لقطعــة  العمرانــي  التصميــم  باعتمــاد 
فــدان   184.62 بمســاحة  األرض 
والواقعــة علــى طريــق القاهــرة/ أســيوط 
الجديــدة  الفيــوم  بمدينــة  الغربــي 
بغــرض  الفيــوم  واملخصصــة لجامعــة 
للتعليــم  للجامعــة  امتــدادات  إقامــة 

. ملتميــز ا

وزارة اإلسكان توافق على 
اعتماد التصميم العمراني 
المتدادات جامعة الفيوم
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اختيار األستاذ الدكتور أحمد جابر شديد ضمن اللجنة 
المنظمة للكونجرس العالمي للجيولوجيا وعلوم األرض

تم اختياراألستاذ الدكتور أحمد جابر شديد األستاذ بكلية العلوم ونائب رئيس جامعة الفيوم لشئون 

الدراســات العليــا والعالقــات الثقافيــة والبحــوث ســابًقا بالجامعــة ضمــن أعضــاء الكونجــرس العالمــي 

للجيولوجيــا وعلــوم األرض 

World Congress on Geology and Earth Science

والذي ُعقد خالل الفترة من 11-13 يوليو 2019 بالعاصمة البريطانية لندن.

صــرح أ.د أحمــد جابــر شــديد بــأن هــذا التجمــع العالمــي ُعقــد علــى مــدار ثالثــة أيــام تحــت شــعار )منهجيــات 

البحــوث االبتكاريــة لعلــوم األرض التطبيقيــة( وشــارك خاللــه عــدد مــن املختصيــن فــي مجــال الجيولوجيــا 

وعلوم األرض من دول الواليات املتحدة األمريكية وروسيا والصين والتشيك والهند والبرازيل وإيطاليا 

واألرجنتيــن واإلمــارات العربيــة املتحــدة والنيجــر إضافــة إلــى مصــر.
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قــام األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ  
رحيــل القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم 
بتدشين املوقع اإللكتروني الجديد للجامعة، 
بحضــور الدكتــور مســعود إســماعيل املديــر 
التنفيذي للمعلومات بالجامعة ومدير املوقع 
اإللكترونــي، واألســتاذة هالــة الســويفي مديــر 
عام اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم 
بالجامعــة، وفريــق عمــل املوقــع اإللكترونــي 

وذلــك يــوم الخميــس  2018/12/20.  
 

وأشــاد أ.د/ أشــرف عبــد الحفيــظ  باملجهــود 
املبــذول مــن فريــق العمــل باملوقــع اإللكترونــي 
للحــرص علــى تحديــث وإخــراج املوقــع الجديد 
بســهولة  يتميــز  الــذي  الجديــد  تصميمــه  فــي 
وأكــد  للبيانــات  الوصــول  التصفــح وســرعة 
على ضرورة االستمرار في التحديث والتطوير 
 بــأول ملــا يقــوم بــه املوقــع اإللكترونــي مــن 

ً
أوال

دور هــام يعكــس صــورة الجامعــة للمجتمــع 
الخارجــي.

تدشــين  أن  إســماعيل  وأوضــح د/ مســعود 
املوقــع املطــور يأتــي ضمــن سياســة الجامعــة 
نحــو التطويــر والتحديــث فــي كافــة القطاعــات 
واإلدارات حيث أن التصميم الجديد يحتوي 
علــى العديــد مــن املميــزات التــي تجعلــه حلقــة 
وصــل بيــن الــزوار واملهتميــن بمتابعــة أخبــار 
الجامعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة 

املعاونــة والعامليــن والطــالب وغيرهــم.
وتابــع ســيادته أن املوقــع يتميــز بواجهــة ســهلة 
العربيــة  باللغــات  للتصفــح  االســتخدام 
هويــة  تعكــس  التــي  والفرنســية  واإلنجليزيــة 
جامعــة الفيــوم كمــا تــم تغييــر شــكل واجهــة 
املوقع الرئيســية ليكون هناك تبويب للســادة 

إطالق الموقع اإللكتروني الجديد للجامعة

أعضاء هيئة التدريس وتبويب آخر للطالب 
وتبويــب لقطــاع شــئون التعليــم والطــالب 
وقطــاع الدراســات العليــا والبحــوث وقطــاع 

خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة.
جميــع  واجهــات  تغييــر  تــم  أنــه  موضًحــا 
الكليــات تحــت مســمى الشــئون األكاديميــة 
وأيًضــا تــم إفــراد مســاحة ظاهــرة ملنظومــة 
املوجهــة  والشــكاوى  الحكوميــة  الشــكاوي 
الدراســية  والجــداول  الجامعــة  لرئيــس 
االمتحانــات  وجــداول  الجلــوس  وأرقــام 
لإلقامــة  والتقــدم  االمتحانــات  ونتائــج 
الدراســية  واملقــررات  الجامعيــة  باملــدن 
واملشــروعات والبحــث العملــي ومــا يرتبــط 
مســاعدة  بهــدف  متنوعــة  مواقــع  مــن  بــه 

. حثيــن لبا ا
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اإللكترونيــة   املقــررات  إنتــاج  مركــز  حصــل 

مســتوى  علــى  الثانــي  املركــز  علــى  بالجامعــة 

الجامعات املصرية في إنتاج مقرر الكتروني ونشره 

علــى املنصــة املصريــة التعليميــة األولــى واســعة 

. EgyMOOCs االنتشــار املفتوحــة مجاًنــا للعالــم

حيث استقبل يوم األربعاء املوافق 2019/2/13 

األستاذ الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم 

 بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم واألســتاذ الدكتــور 

لشــئون  الجامعــة  رئيــس  نائــب  خالــد عطــا هللا 

نان�ســي  الدكتــور  األســتاذ  والطــالب  التعليــم 

للتعلــم  القومــي  املركــز  رئيــس  نائــب  الدمــرداش 

اإللكتروني حيث قامت سيادتها بتسليم شهادات 

التكريــم للدكتــورة شــيرين طايــع مديــر مركــز انتــاج 

كليــة  ووكيــل  بالجامعــة  اإللكترونيــة  املقــررات 

الحاســبات واملعلومات لشــئون التعليم والطالب 

وفريــق العمــل باملركــز.

ز إنتاج المقررات اإللكترونية بجامعة الفيوم على
المركز الثانيحصول مرك

على مستوى 
الجامعات المصرية
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عقــد األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ رحيــل 

القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم إجتماًعــا مــع 

الدكتــورة غــادة خليــل مديــرة املكتــب الفنــي بــوزارة 

التخطيــط  ومديــرة مشــروع رواد 2030 بحضــور 

معهــد  عميــد  ســعداوي  عدلــي  الدكتــور  األســتاذ 

حــوض  لــدول  االســتراتيجية  والدراســات  البحــوث 

النيــل، واألســتاذ الدكتــور كمــال غــالب وكيــل معهــد 

حــوض  لــدول  االســتراتيجية  والدراســات  البحــوث 

ريــادة  ومنســق  والطــالب  التعليــم  لشــئون  النيــل 

الصغــر  الصغيــرة ومتناهيــة  واملشــروعات  األعمــال 

مســعود   إســماعيل  مســعود  والدكتــور  بالجامعــة، 

الفيــوم،  بجامعــة  للمعلومــات  التنفيــذي  املديــر 

االعالمــي  املستشــار  الســالم  عبــد  عمــاد  والدكتــور 

لرئيــس الجامعــة واألســتاذة هالــة الســويفي مديــر عــام 

العالقات العامة واإلعالم وذلك يوم الثالثاء املوافق 

.2019/1/15

أوضــح أ.د أشــرف رحيــل أن اللقــاء هــدف إلــى مناقشــة 

إمكانية إقامة حاضنة أعمال لطالب جامعة الفيوم 

مصرًحــا أنــه ســيتم خــالل الفتــرة املقبلــة اختيــار املــكان 

والتقنيــة  الفنيــة  التجهيــزات  و  للحاضنــة  املناســب 

املطلوبــة  باإلضافــة إلــى االتفــاق علــى بنــود مذكــرة 

وســتضم  عامــة  ســتكون  الحاضنــة  وأن  التفاهــم 

مجــاالت و تخصصــات مختلفــة ســيقع االختيــار عليهــا.

كما أشارت د.غادة خليل أن حاضنات األعمال تعمل 

واإلصــالح  واملتابعــة  التخطيــط  وزارة  مظلــة  تحــت 

اإلداري ويتــم التعــاون مــع عــدد مــن الــوزارات املعنية، 

اإلعداد إلنشاء حاضنة أعمال لخدمة الطالب

متابعــة أن مشــروع الحاضنــات يحقــق أهــداف رؤيــة 

مصر 2030، ويهدف إلى نشر فكر العمل الحر وريادة 

األعمــال بيــن الشــباب وذلــك عــن طريــق عــدد مــن 

املحــاور تشــمل التدريــب والتعليــم مــن خــالل دورات 
تدريبيــة وإعــداد ماجســتير فــي ريــادة األعمــال بالتعــاون 

مــع عــدد مــن الجامعــات املصريــة واألجنبيــة.

وأضافــت ســيادتها أن حاضنــات األعمــال يتــم مــن 

خاللهــا زيــادة الوعــي املجتمعــي باإلضافــة إلــى إطــالق 
حملة )ابدأ مستقبلك( لتوعية الطالب على مستوى 

الجامعــات واملــدارس بفكــرة ريــادة األعمــال.

مــن  عــدد  تنــاول  االجتمــاع  خــالل  تــم  أنــه  يذكــر 

املوضوعات شملت اهتمام وحرص قطاعات جامعة 

الفيــوم علــى كل مايحقــق أهــداف خدمــة املجتمــع 

الفتــرة  خــالل  قامــت  الجامعــة  وأن  البيئــة  وتنميــة 

املاضيــة بإقامــة منصــة ريــادة األعمــال للمشــروعات 

الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر وتنظيــم دورات تدريبيــة 

مــع  بالشــراكة  االهتمــام  إلــى  باإلضافــة  بهــا  خاصــة 

االجتماعــي. الصنــدوق 

وكذلك تم تناول اهتمام جامعة الفيوم  بمشروعات 

ريادة األعمال الخضراء التابعة لنادي العلوم وكذلك 

االهتمــام بإعطــاء دورات تدريبيــة حــول كيفيــة إيجــاد 

أفــكار للمشــروعات واختيــار أفضلهــا وطــرق إعــداد 

 إلــى 
ً

الدراســات الفنيــة والتمويــل والتســويق وصــوال

إقامــة الشــركة أو املشــروع بشــكل فعلــي علــى أرض 

الواقــع.
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استقبال خبراء اللجنة الوزارية لمتابعة مراكز القياس 
والتقويم بالجامعات

جامعــة  حــرص  إطــار  فــي 

الدعــم  علــى  الفيــوم 

واملتواصــل  املســتمر 

التطويــر  ملشــروعات 
األســتاذ  اســتقبل 
عبــد  أشــرف  الدكتــور 

الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة 
الفيــوم واألســتاذ الدكتــور خالــد عطــا هللا 
التعليــم  لشــئون  الجامعــة  رئيــس  نائــب 
والطــالب وفــد اللجنــة الوزاريــة مــن خبــراء 
القيــاس والتقويــم واملســئولة عــن املتابعــة 
والتقويــم  القيــاس  ملراكــز  الفنــي  والدعــم 
إدارة  وحــدة  مــن  املمولــة  بالجامعــات 
مشــروعات تطويــر التعليــم العالــي املشــكلة 
من األســتاذ الدكتور عرفة ســالمة واألســتاذ 
الدكتور هبة جعفر بحضور الدكتور حلمي 
الطــالب  تقويــم  نظــم  البنــداري مديرمركــز 
أيمــن  والدكتــور  بالجامعــة  واالمتحانــات 
جبــر محمــود نائــب مديــر املركــز وذلــك يــوم 

.2019/3/28 املوافــق  الخميــس 

وأوضــح أ.د خالــد عطــا 
اللجنــة  زيــارة  ان  هللا 
إلــى  تهــدف  الوزاريــة 
مركــز  أنشــطة  متابعــة 
والتقويــم  القيــاس 
قيــاس  إلــى  باإلضافــة 
فاعليــة املركــز فــي تطويــر عمليــات التقويــم 
وإعــداد االختبــارات وكذلــك إنشــاء قاعــدة 
بيانــات تشــمل اإلمكانيــات املاديــة والخبــرات 

باملركــز. الخاصــة  البشــرية 
مضيًفــا ســيادته أن ذلــك ســيكون لــه أبلــغ 
األثــر فــي القضــاء علــى املشــكالت والثغــرات 
التــي تتعــرض لهــا أعمــال التصحيــح فــي بعــض 
الكليات النظرية وتأكيًدا على حرص جامعة 
الفيــوم علــى تطبيــق األســاليب اإللكترونيــة 

الحديثــة فــي أعمــال التصحيــح.
تــم عقــد لقــاء ضــم الســادة أعضــاء اللجنــة 
الوزارية مع عدد من أعضاء هيئة التدريس 
واإلدارييــن والطــالب باملكتبــة املركزيــة حيــث 
قامــت اللجنــة بفتــح بــاب النقــاش وتوزيــع 

اســتبيانات علــى الســادة الحضــور.
أ.د خالــد عطــا هللا  قــام  اللقــاء  نهايــة  وفــي 
فــي  واملشــاركين  الوحــدات  مديــري  بتكريــم 
خــالل  اإللكترونــي  التصحيــح  عمليــات 
امتحانات النصف الدرا�سي األول وإهدائهم 

شــهادات تقديــر امتناًنــا وتقديــًرا لهــم.
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عبــد  الدكتــور خالــد  األســتاذ  رعايــة  تحــت 

الغفــار وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 

عبــد  أشــرف  الدكتــور  األســتاذ  وإشــراف 

الحفيــظ رحيــل وافــق مجلــس نــواب خدمــة 

األعلــى  باملجلــس  البيئــة  وتنميــة  املجتمــع 

للجامعــات علــى رعايــة وتنفيــذ مبــادرة مركــز 

حضــارة وتــراث الفيــوم تحــت عنــوان )تراثنــا 

هويتنــا(.

حيــث قــام الدكتــور وحيــد عمــران مدير مركز 

حضارة وتراث الفيوم بجامعة الفيوم بطرح 

املبادرة التي تهدف إلى إطالق العام الجامعي 

الجامعــات  فــي  للتــراث  2019/2018عاًمــا 

املصريــة، علــى أن تتولــي كل جامعــة ممثلــة 

البيئــة  وتنميــة  املجتمــع  خدمــة  قطــاع  فــي 

بالتعــاون مــع كليــات الجامعــة مهــام توثيــق 

التــراث والهويــة الخاصــة باملحافظــة التــي تقــع 

بهــا الجامعــة، كمــا تتضمــن املبــادرة إصــدار 

كتــاب متخصــص فــي تــراث املحافظــة املــادي 

وغيــر املــادي تحــت إشــراف الجامعــة الواقعــة 

باملحافظــة.

كمــا ســيتم إطــالق موقــع إلكترونــي يحفــظ 

ذلــك التــراث ويضمــن توصيلــه إلــى األجيــال 

القادمــة علــى أن يتــم تكريــم الجامعــة التــي تــم 

مــن خاللهــا أفضــل إنجــاز فــي هــذا املجــال.

مبادرة )تراثنا هويتنا(
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رئيس جامعة الفيوم يشارك في
 

المؤتمر العام التحاد الجامعات العربية

شــارك األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ 

الفيــوم  جامعــة  رئيــس  بأعمــال  القائــم  رحيــل 

التحــاد  العــام  املؤتمــر  افتتــاح  فعاليــات  فــي 

الجامعــات العربيــة فــي دورتــه )52( بمدينــة شــرم 

الشــيخ والــذي نظمتــه جامعــة حلــوان برئاســة 

األســتاذ الدكتــور ماجــد نجــم رئيــس الجامعــة 

وتحت رعاية األستاذ الدكتور خالد عبد الغفار 

وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي بحضــور 

األستاذ  الدكتور عمرو عدلي نائب وزير التعليم 

الدكتــور  األســتاذ   و  العلمــي  والبحــث  العالــي 

عمــرو عــزت األميــن العــام لالتحــاد وعــدد مــن 

رؤســاء الجامعــات العربيــة واملنظمــات والهيئات 

الخميــس  يــوم  ذلــك  و  والدوليــة  اإلقليميــة 

 .2019/3/21

اســتمر  املؤتمــر  أن  رحيــل  أشــرف  أ.د  أوضــح 

علــى مــدار يوميــن وهــدف إلــى مناقشــة وبحــث 

الخطط والبرامج العلمية واألكاديمية واإلدارية 

واألنشــطة  األعمــال  مــن  عــدد  إلــى  باإلضافــة 

والفعاليــات.

عضويــة  بحــث  املؤتمــر  أن  ســيادته  وأضــاف 

ت  معــا لجا ا

ملظلتــه،  باالنضمــام  ترغــب  التــي 

إضافــة إلــى أنشــطة وفعاليــات املجالــس واملراكــز 

وأن  لالتحــاد  التابعــة  العلميــة  والجمعيــات 

االتحــاد العــام للجامعــات العربيــة يعمــل علــى 

بحث مشكالت التعليم العالي في الوطن العربي 

وتقنيــن أطــر التعــاون بيــن الجامعــات العربيــة. 

مــن  العديــد  املؤتمــر  جلســات  ناقشــت   كمــا 

املشــروعات املطروحــة، منهــا مشــروع ُمعامــل 

التأثيــر العربــي، وتصنيــف الجامعــات العربيــة، 

واتفاقيــة  للمؤهــالت  العربــي  املركــز  وإنشــاء 

الســيفير لنشــر األبحــاث العلميــة، ومشــروعات 

العربيــة  واملنظمــات  االتحــاد  بيــن  التعــاون 

والدوليــة. واإلقليميــة 
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اســتقبل األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ رحيــل 
القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم واألســتاذ الدكتــور 
خالــد عطــا هللا نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون التعليــم 
والطالب واألستاذ الدكتور محمد محمد الربيعي منسق 
جامعــة الفيــوم باملجلــس العربــى لتبــادل تدريــب الطــالب 
بالجمهوريــة  تعــز  جامعــة  مــن  العربيةوفــد  الجامعــات 
اليمنيــة برئاســة األســتاذ الدكتــور ريــاض العقــاب نائــب 
رئيــس جامعــة تعــز لشــئون التعليــم والطــالب بحضــور 
األســتاذ محمــد منــور أميــن كليــة الطــب بجامعــة تعــز 
واألســتاذ نبيــل الوجيــة مديــر العالقــات الخارجيــة لــدى 
مديــر  البحيــرى  توفيــق  واألســتاذ  العربيــة  الجامعــات 
أميــن  حلبــة  أيمــن   / واألســتاذ  تعــز  بجامعــة  التدريــب 
املوافــق  الخميــس  اليــوم  وذلــك  الفيــوم  جامعــة  عــام 

2019/7/11
الزيــارة ضمــن فعاليــات امللتقــى العربــى للتدريــب  تأتــى 
الجامعــات  بيــن  التواصــل  تحقيــق  إلــى  يهــدف  والــذى 
العربيــة بصفــه عامــة ومتابعــة بروتوكــول التعــاون املبــرم 

بيــن جامعــة الفيــوم وجامعــة تعــز .
حيــث أكــد األســتاذ الدكتــور رئيــس الجامعــة أن جامعــة 

الفيــوم تفتــح أبوابهــا إلــى الطــالب املتميزيــن مــن الــدول 
اســتقبال  إلــى   

ً
مشــيرا الصيفيــة  الفتــرة  خــالل  العربيــة 

الجامعــة لــــ 18 طالــب وطالبــة مــن جامعــة تعــز يحصلــون 
علــى تدريــب صيفــى ملــدة شــهر فــى تخصصــات مختلفــة 
تشمل التمريض واللغة االنجليزية والهندسة الصناعية 
وامليكروبيولوجى وتقنية املعلومات والبرمجة واملختبرات 
مع إقامة كاملة باملدن الجامعية وذلك ضمن بروتوكول 

التعــاون املشــترك بيــن الجامعتيــن.
كمــا أكــد األســتاذ الدكتــور خالــد عطــا هللا أن جامعــة 
الفيــوم تســعى إلــى تقديــم تعليــم متميــز لطالبهــا فــى اطــار 
العمــل علــى تنفيــذ برامــج متطــورة وعقــد شــراكة بيــن 
الجامعــات املختلفــة واملراكــز البحثيــة لتأهيــل خريجيهــا 

ملتطلبــات ســوق العمــل .
 إلــى أهميــة تطبيــق التكنولوجيــا املعاصــرة بداخــل 

ً
مشــيرا

الجامعــات املصريــة مثــل تقنيــة النانوتكنولوجــى والتــى 
 بكليــة الزراعــة جامعــة الفيــوم واســتخدام 

ً
تطبــق فعليــا

امليكروســكوب االلكترونــى الــذى تــم افتتاحــة هــذا العــام 
بكليــة العلــوم ويقــدم خدماتــه إلــى العديــد مــن كليــات 

. الجامعــة 

رئيس جامعة الفيوم يستقبل وفد جامعة تعز اليمنية



حصاد جامعة الفيوم 52

استقبل األستاذ الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل 

القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم الدكتــورة غــادة 

خليــل مديــر مشــروع رواد 2030 بــوزارة التخطيــط  

األربعــاء  اليــوم  وذلــك  اإلداري  واإلصــالح  واملتابعــة 

الدكتــور  األســتاذ  بحضــور   2019/7/10 املوافــق 

عدلــي ســعداوي عميــد معهــد البحــوث والدراســات 

االســتراتيجية لــدول حــوض النيــل واألســتاذ الدكتــور 

كمــال حســن غــالب وكيــل معهــد البحــوث والدراســات 

االســتراتيجية لــدول حــوض النيــل.
بروتوكــول  توقيــع  تــم  أنــه  رحيــل  أشــرف  أ.د  صــرح 

تعاون بين وزارة التخطيط وجامعة الفيوم والخاص 

بمشــروع رواد 2030 وريــادة األعمــال للمشــروعات 

املتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر.

و أوضــح ســيادته أن بنــود البرتوكــول تهــدف إلــى نشــر 

ثقافــة العمــل الحــر وإثــارة اهتمــام شــباب الجامعــة 

وخريجيهــا نحــو إنشــاء مشــروعات خاصــة بهــم.
و تابــع أ.د عدلــي ســعداوي أن مــن أهــداف البروتوكــول 

إنشــاء حاضنــة أعمــال ملعهــد البحــوث والدراســات 

االســتراتيجية لــدول حــوض النيــل بجامعــة الفيــوم 

لتدريــب واســتثمار أفــكار الشــباب نحــو مشــروعاتهم 

والزراعيــة  الهندســية  املجــاالت  فــي  الخاصــة 

متنوعــة. وأخــرى  والتكنولوجيــة 

و أضاف أ.د كمال حسن غالب  أن الحاضنة تساعد 

في دعم املشروعات املقترحة من الشباب فنًيا و مادًيا 

و العمــل علــى تســهيل إنشــاء شــركات ناشــئة وتمويلهــا 

مــن مصــادر مختلفــة وخاصــة املتعلقــة بمبــادرة البنــك 

املركــزي املقدمــة للشــباب والتــي تمنــح التمويــل بفائــدة 

مخفضة بنســبة %5.

توقيع بروتوكول تعاون
 بين جامعة الفيوم ووزارة التخطيط
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قــام األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ  رحيــل 

القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم يرافقــه األســتاذ 

الجامعــة  رئيــس  حمــزة  إســماعيل  خالــد  الدكتــور 

الســابق و األســتاذ الدكتور محمد عي�ســى نائب رئيس 

الجامعة لشئون الدراسات العليا 

والبحوث واألســتاذ الدكتور عرفة 

صبــرى عميــد كليــة العلــوم بافتتاح 

وحــدة امليكروســكوب اإللكترونــي 

املوافــق  األربعــاء  يــوم     SEM

األســتاذ  بحضــور   2019/1/16

الدكتــور أحمــد جابــر شــديد نائــب 

رئيس الجامعة لشــئون الدراســات 

العليــا والبحــوث الســابق واألســتاذ 

الدكتــور مجــدي حنــا نائــب رئيــس 

الدراســات  لشــئون  الجامعــة 

العليا والبحوث األسبق والدكتور 

أحمــد ســعد جمعــة مديــر مركــز 

والتكنولوجيــا  البيئــة  بحــوث 

الذكيــة وأعضــاء هيئــة التدريــس 

بالجامعــة.

األســتاذ  أشــاد  كلمتــه  بدايــة  فــي 

بالجهــد  رحيــل  أشــرف  الدكتــور 

املبــذول مــن أســاتذة كليــة العلــوم 

الكليــة  بمســتوى  االرتقــاء  بهــدف 

علــى املســتوى العلمــي واألكاديمــي 

مؤكــًدا علــى دعــم الجامعــة الكامــل 

متبنًيــا  البحثيــة  للمشــروعات 

جميــع األفــكار البنــاءة التــي تخــدم 

مــن  ســواء  التعليميــة  العمليــة 

الباحثين أو أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة املعاونة.

وأضــاف ســيادته أن امليكروســكوب اإللكترونــي تــم 

الحصــول عليــه بمنحــة تنافســية مــن صنــدوق العلــوم 

SEMإفتتاح وحدة الميكروسكوب اإللكتروني

والتنميــة التكنولوجيــة فــي عــام 2014 وتــم اســتالم 

امليكروســكوب مــع عــدد آخــر مــن األجهــزة البحثيــة 

خــالل الفتــرة الحاليــة بتكلفــة 11 مليــون جنيــه وقــد 

ســاهمت الجامعــة بمبلــغ 5 مليــون جنيــه.

ومــن جانبــه أشــار األســتاذ الدكتــور 

الكليــة  ســعي  إلــى  صبــري  عرفــة 

الدائــم إلــى تقديــم مســتوى علمــي 

بــدوره علــى األداء  جيــد ينعكــس 

األكاديمــي والبحــث العلمــي مضيًفا 

قــد حصلــت علــى 12  الكليــة  أن 

البحــث  أكاديميــة  مــن  منحــة 
العلمــي وهــي األعلــى علــى مســتوى 

 7 علــى  كمــا حصلــت  الجامعــات 

بمــا  تنافســية  بحثيــة  مشــروعات 

يعــادل 30% مــن عــدد املشــروعات 

للجامعــات  املقدمــة  البحثيــة 

كمــا حصلــت الكليــة علــى أفضــل 

رســالة دكتــوراه  ممــا يؤكــد علــى 

مكانــة الكليــة بيــن كليــات العلــوم 

املصريــة. بالجامعــات 

وأشــار الدكتــور أحمــد ســعد مديــر 

أهميــة  إلــى  البيئــة  بحــوث  مركــز 

وجــود امليكروســكوب اإللكترونــي 

أن  حيــث  الجامعــة  داخــل 

امليكروســكوب يســتطيع التصويــر 

صــور  وينتــج  للمــادة  الســطحي 

عاليــة الدقــة أقــل مــن 1 نانوميتــر 
ويســتطيع تكبيــر املــادة إلــى مليــون 

الطبيعــى  الحجــم  مــن  أكبــر  مــرة 

ويمكــن اســتخدامه علــى كافــة املــواد ممــا لــه عظيــم 

األثــر فــي خدمــة البحــث العلمــي داخــل أروقــه جامعــة 

كلياتهــا. بكافــة  الفيــوم 
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افتتــح األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ رحيــل 

القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم رافقــه نيافــه األنبــا 

إبــرام مطــران الفيــوم واألســتاذ الدكتــور محمــد عي�ســى 

نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث 

مستشــفى الفيــوم التخص�ســي الجامعــي الجديــد، يــوم 

الثالثــاء املوافــق 5 / 2 / 2019 بجامعــة الفيــوم.

بحضــور أ.د عبــد الحميــد عبــد التــواب رئيــس الجامعــة 

األســبق و أ.د خالــد الخشــاب عميــد كليــة الطــب وأ.د 

لشــئون خدمــة  الطــب  كليــة  وكيــل  العيســوي  عاصــم 

املجتمــع وتنميــة البيئــة و د. آمــال هاشــم وكيــل وزارة 

الصحــة بالفيــوم وأ.د محمــد صفــاء الديــن مديــر عــام 

املستشــفيات الجامعيــة  ود. عصــام علــي حســن مديــر 

مستشــفى الباطنــة الجديــد، وعــدد مــن الســادة العمــداء 

وأعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة والســادة اإلعالمييــن 

باملحافظــة.

الحفيــظ  عبــد  أشــرف  أ.د   وأشــاد 

رحيــل بمســتوى اإلمكانيــات املوجــودة 

الجديــد  التخص�ســي  باملستشــفى 

الطــب  كليــة  أســاتذة  كافــة  مطالًبــا 

بضرورة املساهمة الفعالة في النهوض 

بالخدمــة الطبيــة، موضًحــا أن الهــدف مــن املستشــفى 

مــوارد املستشــفيات الجامعيــة لصالــح  زيــادة  الجديــد 

صنــدوق تحســين الخدمــة الطبيــة ملر�ســى العــالج املجانــي 

باملستشــفيات  املقدمــة  الطبيــة  الخدمــة  وتحســين 

الجامعيــة بصــورة كبيــرة، واالرتقــاء باملنظومــة الطبيــة 

الفيــوم. بمحافظــة 

افتتاح مستشفى الفيوم التخصصي الجديد ووحدة األشعة المقطعية

وأشــار أ.د  خالــد الخشــاب إلــى أنــه ســيتم تشــغيل جهــاز 

األشعة املقطعية الجديد  وهو من أحدث أجهزة األشعة 

بعــدة  يتميــز  فهــو  الجمهوريــة  مســتوى  علــى  املقطعيــة 

مميــزات أهمهــا الدقــة الفائقــة فــي التصويــر حيــث يقــوم 

بعمــل 160 مقطــع فــي الدقيقــة الواحــدة إلتاحــة أعلــى 

درجــة مــن التفاصيــل وأعلــى درجــة مــن الجــودة، وأقــل 

جرعــة تعــرض لإلشــعاع، وأســرع تقنيــات الفحــص ممــا 

يناســب حــاالت الطــوارئ، كمــا يتميــز 

بتصميــم فريــد مــن نوعــه علــى شــكل 

حلقــة كبيــرة توفــر مســاحة واســعة ممــا 

للمريــض،  راحــة  أكثــر  تجربــة  يعطــي 

ثالثيــة  صــورة  تكويــن  فــي  ويســتخدم 

الداخليــة  الجســم  ألعضــاء  األبعــاد 

بوضــوح عالــي جــًدا للصــورة.

أوضــح أ.د  محمــد صفــاء الديــن مديــر عــام املستشــفيات 

امللحقــة  املستشــفى  أن  الفيــوم  بجامعــة  الجامعيــة 

بمستشفى الجراحات هو عبارة عن مستشفى تخص�سي 

يتميــز بوجــود غــرف إقامــة فاخــرة للمر�ســى وعيــادات 

خارجيــة واســتقبال الطــوارئ علــى مــدار 24 ســاعة.

وأضاف أن أعمال تجهيز مبنى الجراحات يستهدف زيادة 

غــرف العمليــات مــن 7 غــرف إلــى 12 غرفــة عمليــات كبــرى 

مــع مراعــاة جــودة غــرف العمليــات الجديــدة حتــى تتالئــم 

مــع متطلبــات واشــتراطات الجــودة ومكافحــة العــدوى، 

مشــيًرا إلــى أن املستشــفى تتكــون مــن 30 غرفــة منهــا 4 

أجنحــة فاخــرة و 4 عيــادات خارجيــة وصيدليــة خارجيــة 

وقســم اســتقبال وطــوارئ.
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افتتاح خط إنتاج جديد في المطبعة المركزية 

برئاســة األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ 

الفيــوم،  جامعــة  رئيــس  بأعمــال  القائــم  رحيــل 

تــم عقــد اجتمــاع مجلــس إدارة وحــدة الطباعــة 

أحمــد  الدكتــور  األســتاذ  بعضويــة  والنشــر، 

فتحــي عبــد املحســن عميــد كليــة التربيــة النوعيــة 

واألســتاذ الدكتــور جمــال محمديــن مديــر وحــدة 

أميــن  حلبــة  أيمــن  واألســتاذ  والنشــر  الطباعــة 

واألســتاذة  املاليــة  للشــئون  املســاعد  الجامعــة 

ســوزان عبــد القــادر مديــر عــام شــئون خدمــة 

وبحضــور  البيئيــة  واملشــروعات  املجتمــع 

الدكتــور مصطفــى أبوحمــد مديــر مركــز تســويق 

الســويفي  هالــة  واألســتاذة  الجامعــة  خدمــات 

مديــر عــام العالقــات العامــة واالعــالم واألســتاذ 

مر�ســي  عبدالفتــاح  وذلــك يــوم األربعــاء املوافــق 

.2019/2/20

صــرح أ.د أشــرف رحيــل أن خــط اإلنتــاج الجديــد 

فــي املطبعــة املركزيــة ضــم ماكينــات للمطبعــة، 

الزنــكات  واســتخراج  األلــوان  فصــل  ماكينــة 

وماكينــة  الســاعة  فــى  زنكــة  بســرعة22   )CTP(

الطى سرعة40ألف فى الساعة، وماكينة طباعة 

مســطح 2/1 فــرخ 2لــون مــزودة بوحــدة قــالب 

بســرعة 13 ألــف فــي الســاعة بتكلفــة إجماليــة 

جنيــه. 11مليــون 
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الدكتــور  األســتاذ  قــام 
الحفيــظ  عبــد  أشــرف 
بأعمــال  القائــم  رحيــل 
الفيــوم  جامعــة  رئيــس 
األســتاذ  يرافقــه 
محمــد  الدكتــور 
كليــة  عميــد  فــاروق 
مركــز  بافتتــاح  التربيــة 
اإللكترونــي  التصحيــح 
األحــد  يــوم  بالكليــة 
 2019/1/27 املوافــق 

بحضــور األســتاذ الدكتــور يوســف ســيد 
محمــود رئيــس قســم أصــول التربيــة وعميد 
الدكتــور  الســابق واألســتاذ  التربيــة  كليــة 
محمــد عبــد التــواب أبــو النــور وكيــل الكليــة 
البيئــة   لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة  
مركــز  مديــر  البنــداري  حلمــي  والدكتــور 
التصحيــح اإللكترونــي وعــدد مــن أعضــاء 

التدريــس. هيئــة 
فــي بدايــة كلمتــه أشــاد األســتاذ الدكتــور 
املبــذول  بالجهــد  الحفيــظ  عبــد  أشــرف 

افتتاح مركز التصحيح اإللكتروني

مــن إدارة املركــز فــي التصحيــح اإللكترونــي 
لكليــات  األول  الدرا�ســي  الفصــل  ملقــررات 
الجامعــة مؤكــًدا علــى دعــم الجامعــة الكامــل 
للمركــز فــي العمــل علــى تحويــل أكبــر قــدر مــن 
إلــى محتــوى تصحيــح  الدراســية  املقــررات 

إلكترونــي.
وفي نفس السياق أضاف أن الجامعة تعمل 
علــى تطويــر املعامــل وتحديــث وزيــادة ســرعة 
ا لتوجيهــات القيــادة 

ً
شــبكة اإلنترنــت تنفيــذ

السياســية بتحويــل كافــة املعامــالت الورقيــة 
إلــى إلكترونيــة.

الدكتــور  واســتعرض 
األجهــزة  البنــداري  حلمــي 
عمليــات  فــي  املســتخدمة 
اإللكترونــي  التصحيــح 
وطــرق الطباعــة والتقييــم 
والتــي تتــم إلكترونًيــا بــدون 
عــن  البشــري  التدخــل 
طريــق نظــام تشــغيل يقــوم 
 2500 وتقييــم  بتصحيــح 
ورقــة فــي الســاعة الواحــدة.
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افتتــح األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ رحيــل القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم يرافقــه األســتاذ 

الدكتــور محمــد عي�ســى نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون الدراســات العليــا والبحــوث اســتديو وحــدة املقــررات 

اإللكترونيــة، يــوم األربعــاء املوافــق 23 / 1 / 2019 بمبنــى إدارة املشــروعات بالجامعــة.

بحضور األســتاذ الدكتور نبيلة حســن عميد كلية الحاســبات واملعلومات والدكتورة شــيرين طايع مدير مركز 

إنتــاج املقــررات اإللكترونيــة والدكتــور مســعود إســماعيل املديــر التنفيــذي للمعلومــات والدكتــورة رانيــا أبــو 

الســعود  مديــر البنيــة التحتيــة لشــبكة جامعــة الفيــوم.

أوضــح األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ  أن مشــروع إنتــاج املقــرارات اإللكترونيــة يدفــع الجامعــة لألمــام 

ويســاعد علــى تطويــر املقــررات اإللكترونيــة وإنتــاج األفــالم الوثائقيــة ومــواد الفيديــو املصــورة ويخــدم  أعضــاء 

هيئــة التدريــس والطــالب واإلدارييــن بالجامعــة، متمنًيــا كل التوفيــق للســادة القائميــن علــى هــذا املشــروع.

وأشــارت الدكتــورة شــيرين طايــع أن افتتــاح االســتديو يأتــي فــي إطارتنفيــذ توجيهــات األســتاذ الدكتــور خالــد عبــد 

الغفــار وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي نحــو تطويــر املقــررات الجامعيــة وإنتاجهــا مثــل التعليم املدمج وفًقا 

ألحــدث النظــم الحديثــة.

وأضافــت أن مركــز املعلومــات بالجامعــة يســعى إلــى توفيــر أحــدث املعــدات الالزمــة إلنتــاج املقــررات اإللكترونيــة 

لتحقيــق الريــادة ممــا يعــود بالنفــع واالرتقــاء بالتصنيــف العالمــي للجامعــة والتواجــد وســط الجامعــات الدوليــة.

فتتـــــــــــــــــاح  ا

ــديو  استـــــــــــ

وحـــــــــــــــــــدة 

المقـــــــررات 

اإللكترونيــة 
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تحت رعاية األستاذ الدكتور أشرف عبد الحفيظ 
رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم وفي إطار 
بروتوكوالت التعاون بين جامعة الفيوم ومؤسسة 
مصر الخير افتتح األســتاذ الدكتور خالد عطا هللا 
نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون التعليــم والطــالب 
يرافقه العميد مدحت أحمد جمال مدير مشروع 
بــن الســبيل التابــع ملؤسســة مصــر الخيــر تطويــر 
اإلسكان الطالبي )2( بحضور األستاذ وليد قطب 
مدير مكتب مصر الخير بالفيوم وعدد من أعضاء 
مؤسســة مصــر الخيــر والدكتــور وائــل طوبــار منســق 
واألســتاذة  بالجامعــة  الطالبيــة  األنشــطة  عــام 
االجتماعــي  التضامــن  وزارة  وكيــل  زـكـي  إيمــان 
بالفيــوم واألســتاذة فايــزة حجــي مديــر عــام املــدن 
الجامعيــة واألســتاذ هشــام رجــب مديــر عــام رعايــة 
الشــباب وعدد من الســادة أعضاء هيئة التدريس 
باملكتبــة  املؤتمــرات  بقاعــة  وذلــك  والطــالب 
املركزيــة بالجامعــة, وأوضــح ســيادته أن مؤسســة 
مصــر الخيــر وقعــت بروتوكــول تعــاون مــع الجامعــة 
بهــدف تقديــم خدمــات تعليميــة تخــدم الطــالب 
و أن مشــروع بــن الســبيل شــارك فــي إعــادة تطويــر 
اإلســكان الطالبــي )2( باملــدن الجامعيــة مــن خــالل 
املســاهمة فــي تجهيــز األســرة وغــرف النــوم ومكاتــب 
املذاكــرة موجًهــا الطــالب إلــى التحلــي بــروح العمــل 

افتتاح اإلسكان الطالبي )2( بالمدن 
الجامعية بعد تطويره

التطوعــي واملســاهمة فــي تطويــر املجتمــع.
كمــا أكــد العميــد مدحــت أحمــد جمــال أن املؤسســة 
املمكنــة  الطــرق  بــكل  املجتمــع  خدمــة  إلــى  تهــدف 
وتخفيف أعباء الحياة عن املواطنين األكثر احتياًجا 
متابًعــا أن املؤسســة تعمــل علــى تقديــم خدمــات فــي 
مجــاالت الصحــة والتعليــم والبحــث العلمــي وتقــوم 
بتنظيم العديد من الفعاليات املجتمعية الفاعلة في 
املجتمع, واملساهمة في إعادة تطوير املدن الجامعية 
لحماية الطالب من مؤثرات وأضرار السكن الخارجي 
الذي قد يدفع الطالب أحياًنا لالنحراف والسلوكيات 
غير الســليمة مضيًفا أن املدينة الجامعية تتوافر بها 
عوامــل الحمايــة واألمــان للطــالب والطالبــات وتوفــر 
لهم فرص جيدة للتحصيل الدرا�ســي ومن ثم خدمة 

التعليــم فــي مصــر.
وفي نهاية الحفل تم تبادل الدروع بين أ.د خالد عطا 

هللا والعميد مدحت أحمد جمال.
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لجنة طبية إلنهاء إجراءات التجنيد
لذوي االحتياجات الخاصة

فــي ظــل توجيهــات القيــادة العامــة 

رعايــة  وتحــت  املســلحة  للقــوات 

عبــد  أشــرف  الدكتــور  األســتاذ 

بأعمــال  القائــم  الحفيــظ رحيــل 

رئيــس جامعــة الفيــوم، وإشــراف 

األســتاذ الدكتــور خالــد عطــا هللا 
لشــئون  الجامعــة  رئيــس  نائــب 

اســتقبلت  والطــالب  التعليــم 

الجامعــة اللجنــة الطبيــة للقــوات 

املسلحة إلنهاء إجراءات التجنيد 

االحتياجــات  ذوي  للطلبــة 

كافــة  مســتوى  علــى  الخاصــة 

لكليــات. ا

بحضورالعميــد أركان حــرب عبــد 

الناصــر عطــا عراقــي نائــب مديــر 

الجيــزة  وتعبئــة  تجنيــد  منطقــة 

وعــدد  الطبيــة  اللجنــة  وأعضــاء 

مــن الطــالب وذلــك يــوم الثالثــاء 

بقاعــة   2019/3/19 املوافــق 

ت  ال حتفــا ال ا
ى  لكبــر ا

. معــة لجا با

العميــد  صــرح 

حــرب  أركان 

الناصــر  عبــد 

أن  عراقــي  عطــا 

اللجنــة  زيــارة 

تهــدف  الطبيــة 

إلــى عمــل اإلجــراءات التجنيديــة 

املعانــاة  ورفــع  الوقــت  وتوفيــر 
واملشــقة عــن كاهــل الطلبــة ذوي 

مــن   
ً

بــدال الخاصــة  االحتياجــات 

ذهابهم إلى منطقة تجنيد وتعبئة 

الجيــزة وذلــك مــن خــالل إجــراء 

داخــل  عليهــم  الطبــي  الكشــف 

الجامعــة مضيًفــا أنــه ســيتم بعــد 

ذلــك التنســيق مــع إدارة الجامعــة 

لتســليم  الشــهادات التجنيديــة 

واملســتخرجة علــى نفقــة القــوات 

تــم  الذيــن  للطــالب  املســلحة  

عليهــم. الطبــي  الكشــف 

الطلبــة  أن  ســيادته  وأوضــح 

املســتهدفين مــن الكشــف الطبــي 

الخاصــة  االحتياجــات  ذوي  مــن 

الظاهــرة  اإلعاقــة  لحــاالت 

وتشــمل إعاقــة حركيــة أو تأخــر 

فــي النمــو العقلــي وحــاالت الرمــد 

الظاهــرة وتضــم اللجنــة الطبيــة 

والعظــام. الرمــد  تخصصــات 
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األســتاذ  برئاســة  بوفــد  الفيــوم  جامعــة  شــاركت 

البحــوث  معهــد  وكيــل  غــالب  كمــال  الدكتــور 

النيــل  حــوض  لــدول  االســتراتيجية  والدراســات 

بالجامعة والدكتور مصطفى محمود أبو حمد مدير 

مركــز تســويق خدمــات الجامعــة فــي املعــرض الدولــي 

للتعليم العالي املنعقد في سلطنة عمان خالل الفترة 

مــن 14 وحتــى 16 أبريــل 2019 .

افتتــاح  فــي  قــد شــارك  أنــه  أ.د كمــال غــالب  صــرح 

املعــرض 200 جامعــة وكليــة ومؤسســة تعليميــة مــن 

30 دولــة علــى مســتوى العالــم موضًحــا أن مشــاركة 

جامعــة الفيــوم تهــدف إلــى تســويق برامجهــا التعليميــة 

والدراســات  والليســانس  البكالوريــوس  بمراحــل 

العليــا بهــدف زيــادة العائــد االســتثماري مــن الطــالب 

الوافديــن.

 وأوضــح د. مصطفــى أبــو حمــد أن جنــاح جامعــة 

الفيــوم قــد قــام بزيارتــه الســيد الســفير املصــري فــي 

ســلطنة عمــان ووكيــل وزارة التعليــم العالــي العمانــي 

مــن  وعــدد  بالســلطنة  املصــري  الثقافــي  وامللحــق 

الشــخصيات العامــة وبعــض الوفــود املشــاركة مــن 

الجامعــات العربيــة واألجنبيــة واإلعالمييــن والطــالب.

 وقــد قــام الوفــد بتســليم درع جامعــة الفيــوم إلــى 

الســيد وكيــل وزارة التعليــم العالــي العمانــي وامللحــق 

املصــري. الثقافــي 

المشاركة في المعرض 
الدولي للتعليم العالي 

بسلطنة عمان
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استقبال لجنة التعلم المدمج

املوافــق  األربعــاء  يــوم  اســتقبل 
الدكتــور  األســتاذ   2019/2/13
أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم 
الفيــوم  جامعــة  رئيــس  بأعمــال 
عطــا  خالــد  الدكتــور  واألســتاذ 
هللا نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون 
لجنــة  وفــد  والطــالب  التعليــم 
التعلــم املدمــج التابعــة للمجلــس 
تنفيــذ  ملتابعــة  للجامعــات  األعلــى 
املوافقــة  قبــل  اللجنــة  توصيــات 
علــى البــدء فــى برامــج التعلــم املدمــج 
 عــن برنامــج 

ً
بالجامعــة ليكــون بديــال

املفتــوح. التعليــم 
الدكتــور  األســتاذ  الوفــد  وضــم 
خالد فرجون أستاذ ورئيس قسم 
تكنولوجيــا التعليــم بكليــة التربيــة 
النوعيــة جامعــة حلــوان واألســتاذ 
الدكتــور نان�ســي الدمــرداش نائــب 
للتعلــم  القومــي  املركــز  رئيــس 
ســليمان  والدكتــور  اإللكترونــي 
جمعــة عــوض بقســم تكنولوجيــا 
النوعيــة  التربيــة  كليــة  التعليــم 
األســتاذ  وبحضــور  بنهــا  جامعــة 
الدكتــور زينــب الباهــي عميــد كليــة 
واألســتاذ  االجتماعيــة  الخدمــة 
الدكتور أحمد معوض مدير مركز 
التعليــم املدمــج والدكتــور مســعود 
التنفيــذي  املديــر  إســماعيل 

شــيرين  والدكتــورة  للمعلومــات 
طايــع مديــر مركــز إنتــاج املقــررات 

بالجامعــة. اإللكترونيــة 
وأشــار أ.د أشــرف رحيل أن جامعة 
الفيــوم ال تدخــر جهــًدا لتوفيــر كافــة 
الوســائل التكنولوجيــة لتطبيقهــا 
إلســهامها الكبيــر  فــي تطويــر مهــارات 

الخريجيــن لتأهيلهــم لســوق العمل 
عن طريق التطبيق العملي بجانب 

املقــرر الدرا�ســي النظــري.
خالــد  أ.د  أوضــح  جانبــه  ومــن 
يتواجــد  الجامعــة  أن  عطــاهلل 
بهــا بنيــة تحتيــة جيــدة تســتوعب 
التعلــم  منظومــة  وتطبيــق  تنفيــذ 
املدمج من خالل معامل الحاسب 
اآللــي واملــزودة بأجهــزة حاســب آلــي 
حديثة وشبكة انترنت جيدة والتي 
تعمــل إدارة الشــبكات علــى زيادتهــا 
علــى  واســتديوهات  باســتمرار 
أعلــى مســتوى مــن التقنيــة للتعلــم 

املدمــج. والتعلــم  اإللكترونــي 
وقــال أ.د أحمــد معــوض أن جميــع 
التوصيــات أخــذت بعيــن االعتبــار 
 server مشــيًرا إلــى إضافــة خــادم
أكثــر  يســتوعب  املركــز  لخدمــة 
وتوفيــر  مســتخدم  ألــف   20 مــن 
معمــل حاســب آلــي مؤقــت بكليــة 

املعمــل  اســتالم  لحيــن  الزراعــة 
الجديــد مضيًفــا أنــه تــم توفيــر 4 
أجهــزة حاســب آلــي حديثــة إلنتــاج 
بصــورة  اإللكترونيــة  املقــررات 
نظــام  علــى  وإضافتهــا  احترافيــة 
الخــاص  املدمــج  التعلــم  إدارة 
باملركــز بالتعــاون مــع مركــز إنتــاج 
بالجامعــة  اإللكترونيــة  املقــررات 
وإنشــاء اســتوديو تصويــر يحتــوي 
وأجهــزة  الكاميــرات  أحــدث  علــى 

والكرومــا. اإلضــاءة 
قــد  املركــز  أن  ســيادته  وأضــاف 
مــن  الهيثــم  ابــن  برنامــج  اســتلم 
شــئون  إلدارة  املنصــورة  جامعــة 
اســتبيانات  عمــل  وتــم  الطــالب 
للمجلــس  التقــدم  وتــم  للتقييــم 
بمقتــرح  للجامعــات  األعلــى 
عــدد  فــى  املنهــي  الدبلــوم  دراســة 
طريــق  عــن  التخصصــات  مــن 
املركــز  بيــن  تعــاون  بروتــوكالت 
وكليــات الزراعــة والتربيــة النوعيــة 

املبكــرة. للطفولــة  والتربيــة 
ثــم قــام الســادة الحضــور بافتتــاح 
وتفقــد اســتوديو التصويــر ومعمــل 
اإللكترونيــة  املقــررات  إنتــاج 
بمشــروع  املركــز  خــادم  وتفقــد 
الشــبكات ومعمــل الحاســب اآللــي 

الزراعــة. بكليــة 
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أشــرف  الدكتــور  األســتاذ  اســتقبل 

عبــد الحفيــظ رحيــل القائــم بأعمــال 

رئيــس جامعــة الفيــوم أعضــاء الوفــد 

الدكتــور  و  آزوف  ملتحــف  الرو�ســي 

اتفاقيــات  منســق  خليــل  علــي  وليــد 

التعــاون الثقافــي بيــن جامعــة الفيــوم 

وجامعــات ومتاحــف روســيا، وذلــك 

فــي إطــار االســتمرار فــي تفعيــل اتفاقيــة 

التعاون الثقافي املبرمة بين الطرفين.

أكد أ.د أشرف رحيل أن االتفاقيةمع 

الجانــب الرو�ســي املتمثــل فــي متحــف 

الجنــوب  اتحــاد  وجامعــة  آزوف 

الرو�ســي تعتبــر مــن أهــم االتفاقيــات 

التــي عقدتهــا جامعــة الفيــوم، مشــيًدا 

بالجهــد املبــذول مــن أجــل االســتمرار 

فــي تفعيلهــا .

وخالل اللقاء تبادل الجانبان أطراف 

الحــوار وأعربــا عــن ســعادتهم البالغــة 

للتفعيــل الدائــم لالتفاقيةواملوقعــة 

2015م  عــام  منــذ  الطرفيــن  بيــن 

ودرســا ســبل التعــاون فــي املســتقبل 

متحــف  باســتقبال  تســتمر  والتــي 

آزوف وجامعــة اتحــاد جنــوب روســيا 

وفًدا طالبًيا من كلية اآلثار للمشاركة 

فــي أعمــال الحفــر والتنقيــب فــي جنــوب 

روســيا .

كما نقل مدير متحف آزوف لألستاذ 

تحيــات  رحيــل  أشــرف  الدكتــور 

استقبال وفد متحف آزوف الروسي
 في رحاب جامعة الفيوم

األســتاذ الدكتــور رئيــس جامعــة 

وقــدم  روســيا  جنــوب  اتحــاد 

لســيادته الدعــوة للزيــارة بهــدف 

توســيع نطــاق اتفاقيــات التعــاون 

أعــرب  كمــا  الجانبيــن  كال  بيــن 

الكريمــة  للدعــوة  ســعادته  عــن 

رحــاب  فــي  االســتقبال  وحفــاوة 

الفيــوم. جامعــة 

كمــا اســتقبل أ.د محمــد عي�ســى 

لشــئون  الجامعــة  رئيــس  نائــب 

والبحــوث  العليــا  الدراســات 

يــوم األحــد املوافــق 2019/4/7 

وفــد املتحــف  بحضــور األســتاذ 

القائــم  عمــر  ناجــح  الدكتــور 

اآلثــار  كليــة  عميــد  بأعمــال 

واألســتاذ الدكتــور محمــد كمــال 

التعليــم  لشــئون  الكليــة  وكيــل 

والطــالب والدكتــور  وليــد علــي. 

أن  عي�ســى  محمــد  أ.د  أوضــح 

ضمــن  تعتبــر  التعــاون  اتفاقيــة 

سلســلة مــن االتفاقيــات شــملت 

جامعة موسكو للعلوم اإلنسانية 

روســيا  جنــوب  اتحــاد  وجامعــة 

الفيدراليــة, وتأتــي الزيــارة ضمــن 

الثقافــي  األســبوع  فعاليــات 

اآلثــار  بكليــة  الرو�ســي  املصــري 

بجامعــة الفيــوم خــالل الفتــرة مــن 

.2019/4/12 إلــى   4/  5

كمــا ناقــش أ.د ناجــح عمــر ســبل 

التبــادل الثقافــي وتبــادل الخبــرات 

بيــن طــالب الكليــة وكليــات اآلثــار 

بروســيا وشــملت الزيــارة حضــور 

أعضاء الوفد حفل إعالن نتيجة 

للطــالب  الشــخصية  املقابلــة 

املرشــحين للســفر إلــى روســيا.

وأكد أ.د محمد كمال على حرص 

وزارة التعليــم العالــي علــى دعــم 

التعــاون الثقافــي بيــن الجامعــات 

األجنبيــة  والجامعــات  املصريــة 

ويتمثــل ذلــك التعــاون فــي تبــادل 

وتبــادل  التدريــس  أعضــاء هيئــة 

مصــر  بيــن  والخبــرات  الطــالب 

األخــرى. والــدول 
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أوضــح الدكتــور وليــد علــي خليــل أن زيــارة الوفــد 

الرو�ســي لجامعــة الفيــوم هــي الثانيــة خــالل الثالثــة 

أعوام األخيرة، وتم  خالل الزيارة اإلعالن عن أسماء 

طــالب كليــة اآلثــار الذيــن وقــع عليهــم االختيــار للســفر 

إلــى روســيا، وهــو الحــدث الفريــد مــن نوعــه واملتعلــق 

بالتبــادل الطالبــي والــذي تنفــرد بــه جامعــة الفيــوم 

بيــن جامعــات مصــر.

الشــخصية  املقابلــة  نتيجــة  علــي  وليــد  د.  وأعلــن 

للمشــاركة  روســيا  إلــى  للســفر  املرشــحين  للطــالب 

فــي أعمــال الحفــر والتنقيــب وفــق اتفاقيــة التعــاون 

الثقافــي والتبــادل الطالبــي, حيــث تــم اختيــار أفضــل 

10 طــالب مــن 17 طالــب و 81 طالبــة متقدميــن 

. بقة للمســا

وفاز في املسابقة الطالب رانيا أشرف وأمنية خميس 

وعليــاء عمــاد مــن الفرقــة الثانيــة, والطــالب محمــد 

وليد و إيمان عبد املنعم و أحمد سادات وجورجيت 

حشمت وليلى عماد و آالء سعيد من الفرقة الثالثة, 

والطالــب مصطفــى عبــد الجــواد الفرقــة الرابعــة.

والهدايــا  الــدروع  تبــادل  تــم  الحفــل  ختــام  وفــي 

التذكاريــة بيــن عميــد كليــة اآلثــار وأعضــاء متحــف 

تقديــر. شــهادات  وإهدائهــم  الرو�ســي  آزوف 



حصاد جامعة الفيوم 64

 في إطار سعي جامعة الفيوم إلى تحسين 
وتطويــر آدائهــا بمــا يحقــق رضــا الســادة 
أعضــاء املجتمــع املحلــي بالجامعــة مــن 
أعضــاء هيئــة تدريــس وعامليــن وطــالب 
وأيًضا رضا املجتمع الخارجي وذلك نظًرا 
الجامعــات  تقدمــه  الــذي  الهــام  للــدور 
ا لقــرار 

ً
لخدمــة املجتمــع املحلــي و تنفيــذ

رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 
و قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 1855 
منظومــة  إنشــاء  بشــأن   2017 لســنة 
إعــادة  و  املوحــدة  الحكوميــة  الشــكاوى 

تنظيــم مكاتــب خدمــة املواطنيــن.  
 اســتقبل األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد 
وفــد  بأعمــال  القائــم  رحيــل  الحفيــظ 
منظومــة الشــكاوى الحكوميــة املوحــدة 
املكــون مــن العميــد/ أيمــن محمــد جمال، 
العميــد/ أحمــد فاضــل مديــري متابعــة 
امليدانــي  والدعــم  الحكوميــة  الجهــات 
بمنظومــة الشــكاوى الحكوميــة املوحــدة 
الثالثــاء  يــوم  وذلــك  الــوزراء،  بمجلــس 

.2018/10/2 املوافــق 
جامعــة  مــن  عمــل  فريــق  بحضــور 
التعــاون  ســبل  لبحــث  ذلــك  و  الفيــوم 
الشــكاوى الحكوميــة  لتفعيــل منظومــة 
املوحــدة بجميــع الكليــات واملستشــفيات 

للجامعــة.  التابعــة  والوحــدات 
اإلرتقــاء  إلــى  الجهــود  هــذة  تهــدف  و 
زيــادة  و  املقدمــة  الخدمــات  بمســتوى 
معــدالت رضــا املواطنيــن و تعزيــز جســور 
الثقــة بيــن املواطــن و الحكومــة مــن خــالل 
تلبيــة احتياجــات و شــكاوى املواطنيــن فــي 
صــورة سياســات و برامــج حكوميــة قابلــة 

 . للتنفيــذ
و قــرر أ.د أشــرف رحيــل تشــكيل لجنــة 
منظومــة  و  الجامعــة  مــن  مشــتركة 

الشــكاوى الحكوميــة املوحــدة بمجلــس 
اإلدارات  كافــة  تقييــم  إلعــادة  الــوزراء 
املعنيــة بتلقــي شــكاوى املواطنيــن بجميــع 
الكليــات و القطاعــات و اإلدارات التابعــة 
للجامعــة و ربطهــا الكترونًيــا مــع منظومــة 
الشــكاوى الحكوميــة املوحــدة بمجلــس 
تلقــي  مصــادر  كافــة  دمــج  و  الــوزراء 
الشــكاوى  منظومــة  ضمــن  الشــكاوى 

املوحــدة.  الحكوميــة 
و أشــار ســيادته إلــى توفيــر األجهــزة الالزمــة 
الــالزم  التدريــب  و  الكيانــات  بكافــة 

املنظومــة.  علــى  القائميــن  للعامليــن 
علــى  الحفيــظ  عبــد  أشــرف  أ.د  أكــد  و 
و  املواطنيــن  اســتقبال  حســن  ضــرورة 
تحويــل شــكاواهم للمختصيــن مــع ســرعة 

فيهــا.  البــت 
كمــا يتــم وضــع نظــام ملتابعــة و تقييــم آداء 
فــي نطــاق  كل إدارة متصلــة باملنظومــة 
الجامعة حيث ستتلقى الجامعة شكاوى 
املواطنيــن مــن خــالل البوابة اإللكترونية 
للمنظومــة و تحويــل الشــكاوى الورقيــة 
إلــى إلكترونيــة لضمــان ســهولة اســتقبال 
و تســجيل الشــكاوى و ســرعة الفحــص و 
االســتجابة و املتابعــة و الحــد مــن تكــرار 

الشــكاوى. 

ورشة عمل عن المنظومة

نظمــت إدارة خدمــة املواطنيــن بالجامعــة 
ورشــة عمــل بعنــوان )منظومــة الشــكاوى 
العميــد  بحضــور  املوحــدة(  الحكوميــة 
املتابعــة  مديــر  جمــال  محمــد  أيمــن 
والدعــم  الحكوميــة  للجهــات  امليدانيــة 
امليدانــي بمنظومــة الشــكاوى الحكوميــة 

املوحــدة بمجلــس الــوزراء واملهنــدس كــرم 
املعنيــة  الجهــات  متابعــة  مديــر  خليفــة 
باملنظومــة  وكذلــك فريــق عمــل املنظومــة 

مــن إدارات جامعــة الفيــوم.
وأشــار العميــد أيمــن جمــال إلــى أهميــة 
الحكوميــة  الشــكاوى  منظومــة  تفعيــل 
للحكومــة  عصريــة  واجهــة  تعــد  والتــي 
تعبيًرا عن رغبتها في تحقيق التواصل بين 
املواطنيــن والدولــة وذلــك عبــر تكنولوجيــا 
املعلومــات واالتصــاالت ملواكبــة العصــر 

الرقمــي.
وذلــك بتلقــي شــكاوى املواطنيــن بجميــع  
الكليــات والقطاعــات واإلدارات التابعــة 
للجامعــة وربطهــا إلكترونًيــا مــع منظومــة 
الشــكاوى الحكوميــة املوحــدة  بمجلــس 
منظومــة  ضمــن  ودمجهــا  الــوزراء، 
املوحــدة وأضــاف  الحكوميــة  الشــكاوى 
أن هنــاك عــدة مصــادر لتلقــي الشــكاوي 
وموقــع   16528 الســاخن  الخــط  منهــا 
املنظومــة علــى اإلنترنــت وكذلــك تطبيــق 
الهواتــف  عبــر  اإللكترونــي  )إيجابــى( 

املحمولــة.
ومــن جانبــه قــام املهنــدس كــرم خليفــة 
وأهميتهــا  الشــكاوى  منظومــة  بشــرح 
ودورهــا الفعــال فــي تخفيــف املعانــاة عــن 
للجهــات  شــكواهم  بإيصــال  املواطنيــن 
موضًحــا  حلهــا  علــى  للعمــل  املســؤولة 
الشــكاوى  تلقــي  فــي  الســرية  أهميــة 

املعنيــة. الجهــات  علــى  وعرضهــا 
وقــام ســيادته بعــرض منظومــة الشــكاوى 
علــى  الشــكوى  وإدارة  التفعيــل  وطــرق 
املوقــع اإللكترونــي  ومتابعتهــا والــرد عليها.

بحث تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة
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تقــدم األســتاذ الدكتــور خالــد عطــا هللا نائــب 
والطــالب  التعليــم  لشــئون  الجامعــة   رئيــس 
املسيرة الطالبية التي نظمتها الجامعة بالتعاون 
يــوم  وذلــك  والرياضــة   الشــباب  مديريــة  مــع 
األربعــاء املوافــق 2019/4/17 بمشــاركة عــدد 
مــن الســادة العمــداء والــوكالء وأعضــاء هيئــة 
التدريس ومنسقي األنشطة الطالبية بالكليات 
ومراكــز  والرياضــة  الشــباب  مديريــة  وممثلــي 

الشــباب علــى مســتوى محافظــة الفيــوم.
 يذكــر أن املســيرة الطالبيــة نظمــت تحــت شــعار 
وتشــجبع  لحــث  وتهــدف  املشــوار(  )هنكمــل 
عمليــة  فــي  اإليجابيــة   للمشــاركة  الطــالب 

الدســتورية. التعديــالت  علــى  االســتفتاء 
وضمــت املســيرة مــا يقــرب مــن 4 آالف طالــب 
وطالبة من كافة الكليات وطالب من أجل مصر 

واتحــاد الطــالب بجامعــة الفيــوم.

مسيرة طالبية بجامعة الفيوم
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شهد األستاذ الدكتور أشرف عبد 

القائــم بأعمــال  الحفيــظ  رحيــل 

فعاليــات  الفيــوم  جامعــة  رئيــس 

الدســتورية  »التعديــالت  نــدوة 

املجتمعيــة«  املشــاركة  وضــرورة 

والتي نظمها مركز تسويق خدمات 

مــع  بالتعــاون  الفيــوم  جامعــة 

املجتمــع  لخدمــة  العامــة  اإلدارة 

بحضــور  البيئيــة  واملشــروعات 

علــي  الدكتــور  األســتاذ  مــن   
ً

كال

بــركات القائــم بأعمــال عميــد كليــة 

الحقــوق واألســتاذ الدكتــور عــالء 

عبــد املتعــال الفقيــه الدســتوري 
الحقــوق  بكليــة  القانــون  وأســتاذ 

واألســتاذ  ســويف  بنــي  جامعــة 

مشــرف  العليــم  عبــد  الدكتــور 

وأســتاذ  الدســتوري  الفقيــه 

جامعــة  الحقــوق  بكليــة  القانــون 

الدكتــور  واألســتاذ  ســويف  بنــي 

مركــز  مديــر  محمــود  مصطفــى 

تســويق خدمــات جامعــة الفيــوم 

والســادة عمــداء ووكالء الكليــات 

وأعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب 

الجامعــة. كليــات  بمختلــف 

رحــب أ.د أشــرف رحيــل بالســادة 

الضيــوف وأكــد أن جامعــة الفيــوم 

األحــداث  مواكبــة  علــى  تحــرص 

بهــا  تمــر  التــي  الظــروف  ومالحقــة 
البــالد واســتكمال دورهــا التنويــري 

الدولــة  بأنظمــة  التعريــف  فــي 

وتوجهاتهــا وتوضيحهــا للمواطنيــن  

مضمــون  لتوضيــح  وذلــك 

التعديــالت الدســتورية ومبرراتهــا 

وأثرهــا فــي دفــع عجلــة التنميــة فــي 

مصــر واســتكمال مســيرة اإلصــالح 

السياســية  القيــادة  بدأتهــا  التــي 

السيا�ســي  االســتقرار  وتحقيــق 

واالجتماعــي. واالقتصــادي 

أن  بــركات  علــي  أ.د  أشــار  كمــا 

فــي  وضــع  الحالــي  مصــر  دســتور 

داخليــة  سياســية  ظــروف  ظــل 

وكان  والتعقيــد  الصعوبــة  بالغــة 

العبــور  فيــه  األسا�ســي  الغــرض 

بالبالد إلى بر األمان بعدما تعقدت 

وانفجــرت  السياســية  األوضــاع 

األوضاع األمنية بصورة تهدد أمن 

واستقرار البالد بشكل كبير مؤكًدا 

أن الدســتور هــو مــرآة املجتمــع لــذا 

السياســية  الظــروف  تغيــر  فــإن 

بعــد  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة 

مرور أكثر من 5 سنوات على وضع 

الدســتور الحالــي تســتدعي إعــادة 

اســتقرار  بعــد  مــواده  فــي  النظــر 

واألمنيــة  السياســية  األوضــاع 

وبــدء برنامــج اإلصــالح االقتصــادى 

واالجتماعــي. والسيا�ســي 

محمــود  مصطفــى  أ.د  وأكــد 

التوعيــة  إلــى  تهــدف  النــدوة  أن 

بالتعديــالت الدســتورية وضــرورة 

حققتهــا  التــي  املكتســبات  معرفــة 

 
ً
مصــر بعــد ثــورة 30 يونيــو وخاصــة

بعــد احتــالل مصــر مكانــة مرموقــة 

ومتميــزة بيــن الــدول العربيــة مــن 

لالتحــاد  رئيًســا  اختيارهــا  خــالل 

األفريقــي, كمــا دعــا الحاضريــن إلــى 

التعديــالت  فــي  املشــاركة  ضــرورة 

بــال  أو  بنعــم  ســواء  الدســتورية 
حقــوق  مــن  حــق  ذلــك  باعتبــار 

فــي  فــي اإلســهام  املصــري  املواطــن 

لبــالده. الدســتور  مــواد  اختيــار 

كما أعطى أ.د عبد العليم مشرف 

مفهــوم  عــن  مختصــرة  نبــذة 

الدســتور وأنواعــه مشــيًرا إلــى أنــه 

التعديالت الدستورية .........................وضرورة المشاركة المجتمعية 
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اجتماع ملتابعة االستفتاء على التعديالت 
الدستورية

كمــا عقــد األســتاذ الدكتــور خالــد عطــا هللا نائــب رئيــس 
اجتمــاع  والطــالب  التعليــم  لشــئون  الفيــوم  جامعــة 
بحضور وكالء كليات الجامعة لشئون التعليم والطالب 
والدكتــور وائــل طوبــار املنســق العــام لألنشــطة الطالبيــة 
ومنســقي األنشــطة الطالبيــة بالكليــات واألســتاذ هشــام 
رجــب مديــر عــام رعايــة الشــباب ومديــري رعايــة الشــباب 

بالكليــات وذلــك يــوم األحــد املوافــق 2019/4/7 .
صرح أ.د خالد عطا هللا ان االجتماع يأتي في إطار حرص 
كافــة  علــى  املجتمعيــة  املشــاركة  علــى  الفيــوم  جامعــة 
األصعــدة وخاصــة فيمــا يتعلــق بإجــراء االســتفتاء علــى 

الدســتورية. التعديــالت 
موضًحا سيادته أن االجتماع تناول الخطوات اإلجرائية 
نحــو تفعيــل مشــاركة جامعــة الفيــوم خــالل هــذا الحــدث 

القومــي الهــام.

وأوضــح الدكتــور وائــل طوبــار أنــه تأكيــًدا مــن جامعــة 
علــى  االســتفتاء  فــي  املشــاركة  ضــرورة  علــى  الفيــوم 
التعديــالت الدســتورية فــإن الجامعــة عملــت خــالل فتــرة 
االســتفتاء علــى توفيــر وســائل مواصــالت لتســهيل انتقــال 
الطالب للجان داخل مدينة ومراكز محافظة الفيوم كما 
تــم التنســيق مــع الجهــات التنفيذيــة املعنيــة لتخصيــص 
 وتيســيًرا لهــم 

ً
لجــان اســتفتاء للطــالب املغتربيــن تســهيال

املشــاركة. علــى 

التعديالت الدستورية .........................وضرورة المشاركة المجتمعية 
يعتبــر وثيقــة سياســية وقانونيــة تنظم 

األمــور الكبــرى داخــل املجتمــع وتحدد 

بالدولــة  ســلطة  كل  اختصاصــات 

املواطنيــن,  وحريــات  حقــوق  وتبيــن 
وأضــاف أن الدســتور إمــا أن يكــون 

جامــد أو مــرن وقــد يكــون مكتــوب أو 

الدســتور  مــواد  اختيــار  ويتــم  عرفــي 

أن  إمــا  الدولــة  نظــام  حســب  علــى 

تكــون ملكيــة أو جمهوريــة وتحــدث 

عــن املــواد املســتحدثة التــي لــم تكــن 

موجــودة فــي الدســتور مــن قبــل.

إلــى  املتعــال  عبــد  عــالء  أ.د  وأشــار 

أن الدســتور يتكــون مــن 247 مــادة 

وتحــدث عــن املــواد التــي تــم اقتــراح 

تعديلها والتي تتمثل في املواد الخاصة 

بتحديــد مــدة الرئاســة وتعييــن نائًبــا 

لرئيــس الجمهوريــة, واملــواد الخاصــة 

واملــواد  القضائيــة،  بالســلطة 

الخاصــة بالقــوات املســلحة, واملــواد 

لفئــات  البرملانــي  بالتمثيــل  الخاصــة 

. معينــة
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تحــت إشــراف األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ رحيــل القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم واألســتاذ الدكتــور 

خالد عطا هللا نائب رئيس الجامعة لشــئون التعليم والطالب قامت جامعة الفيوم بتوفير أتوبيســات لنقل الطالب إلى 

اللجــان االنتخابيــة لــإلدالء بأصواتهــم فــي التعديــالت الدســتورية.

كمــا قامــت الجامعــة بتوفيــر عــدد مــن الــالب تــوب  لتوجيــه الطــالب إلــى لجانهــم االنتخابيــة كمــا قامــت بتوفيــر أتوبيســات 

لنقــل الطــالب املغتربيــن مــن املــدن الجامعيــة إلــى مقــر اللجــان وذلــك لتيســير علــى منتســبي املجتمــع األكاديمــي للمشــاركة فــي 

االســتفتاء علــى التعديــالت الدســتورية.
رئيس الجامعة يدلي بصوته في االستفتاء على التعديالت الدستورية

أدلــى األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ رحيــل القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم بصوتــه فــي االســتفتاء علــى 

جامعة الفيوم تيسر على الطالب اإلدالء بأصواتهم في 
التعديالت الدستورية  

التعديــالت الدســتورية يــوم اإلثنيــن املوافــق 2019/4/22 

حيــث أدلــى ســيادته بصوتــه فــي لجنــة مدرســة الصداقــة 

الفرنســية بكيمــان فــارس.

ا لتوجيهــات األســتاذ 
ً
وصــرح أ.د أشــرف رحيــل أنــه تنفيــذ

الدكتــور خالــد عبــد الغفــار وزيــر التعليــم العالــي والبحــث 

العلمــي قــد تــم منــح األســاتذة والعامليــن والطــالب نصــف 
يوم بالتناوب على مدار ثالثة أيام وفًقا للظروف والجداول 

الدراسية بالجامعة بما يمكنهم من املشاركة في االستفتاء 

علــى التعديــالت الدســتورية.
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 شــهد اللــواء عصــام ســعد محافــظ الفيــوم واألســتاذ 
الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ رحيــل القائــم بأعمــال 
رئيــس جامعــة الفيــوم مبــادرة الفيــوم كمــا يجــب أن تكــون 
التــي نظمتهــا الجامعــة بالتعــاون مــع محافظــة الفيــوم 
ونقابة املهندســين بحضور املهندس أشــرف رشــاد رئيس 
واألســتاذ  النــواب  بمجلــس  والرياضــة  الشــباب  لجنــة 
الدكتــور خالــد عطــا هللا نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون 
التعليــم والطــالب واملهنــدس هشــام والــي واملهنــدس عمــاد 
ســعد حمــوده  نائبــي  مجلــس النــواب  واألســتاذ الدكتــور 
الزراعــة  بكليــة  األســتاذ  اليــزل  ســيف  أحمــد  ســمير  
املبــادرة  عــام  ومنســق  األســبق  ســويف  بنــي  ومحافــظ 
وعــدد كبيــر  مــن أعضــاء مجلــس نــواب محافظــة الفيــوم 
والشــعبية  وممثلــي  التنفيذيــة  القيــادات  مــن  وعــدد  
األزهــر والكنيســة وأعضــاء بيــت العيلــة وأعضــاء نقابــة 
املوافــق  األربعــاء  يــوم  وذلــك  باملحافظــة   املهندســين 
2018/12/26 بقاعــة االحتفــاالت الكبــرى  بالجامعــة.

 أكــد  اللــواء عصــام ســعد أن املبــادرة تضــم بنــود فــي غايــة  
األهمية تساهم في حل العديد من املشكالت التي تعانيها 
املحافظــة كمشــكلة الطــرق والصــرف الصحــي ومشــاكل 
الثروة السمكية والصحة والتعليم وغيرها من املشكالت 
وشــدد محافــظ الفيــوم علــى أهميــة املشــاركة املجتمعيــة 
فــي صنــع القــرار وحــل املشــاكل وتقديــم املقترحــات ونــوه 
أن محافظــة الفيــوم تمتلــك مقومــات ماديــة وحضاريــة 
ومناخيــة رائعــة  يجــب اســتغاللها بافضــل شــكل ممكــن.

 وصرح األستاذ الدكتور أشرف رحيل أن جامعة الفيوم 

مبـــــادرة الفـــــــــيوم 
كما يجب أن تكون 

دائًما ما تدعم كل املبادرات التي تخدم محافظة الفيوم 
حيث تعتبر الجامعة منارة إلقليم الفيوم وأشار سيادته  
إلــى أن الجامعــة لهــا  دور كبيــر فــي خدمــة املجتمــع املحلــي 
مــن خــالل األبحــاث العلميــة  التــي تخــدم املحافظــة فــي 

مختلــف املجــاالت.
 وأكــد األســتاذ الدكتــور ســمير ســيف اليــزل أن املبــادرة 
تمنح الفرصة الحقيقية للمشاركة املجتمعية من خالل 
جمــع املقترحــات البنــاءة التــي تســاهم فــي تقديــم حلــول 

ملشــكالت املحافظــة.
الشــباب  رئيــس لجنــة  أشــرف رشــاد  املهنــدس   وأشــار 
والرياضــة بمجلــس النــواب أن محافظــة الفيــوم تحتــاج 
لدعم أبنائها وتكاتفهم وتكامل أفكارهم لوضع املحافظة 
علــى الطريــق الصحيــح مؤكــًدا أن املحافظــة بيئــة خصبــة 
البحثيــة  املشــروعات  وتســويق  الريا�ســي  لالســتثمار 

للشــباب املخترعيــن وكذلــك رعايــة املوهوبيــن.
 وأشــاد املهنــدس هشــام والــي بــدور جامعــة الفيــوم فــى 
النهــوض باملحافظــة وأن الهــدف الحقيقــي مــن املبــادرة 
هــو العمــل علــى تطويــر الفيــوم ووضعهــا فــي املــكان الــذي 
يليــق بهــا مشــدًدا علــى ضــرورة تحمــل الجميــع ملســؤوليتهم 

فــي خدمــة املجتمــع.
وأشــار ســيادته الــى أن املبــادرة تهــدف لعمــل دراســة كاملــة 
إتاحــة الفرصــة  مــن خــالل  لتنميــة وتطويــر املحافظــة 
مؤسســات  جميــع  خــالل  مــن  املجتمعيــة  للمشــاركة 

. املجتمــع املدنــي 
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شــهد األســتاذ الدكتور أشــرف عبد الحفيظ 
رحيــل القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم 
اللقــاء الــذي نظمــه أعضــاء مبــادرة »الفيــوم 
األســتاذ  بحضــور  تكــون«،  أن  يجــب  كمــا 
بنــي  اليــزل محافــظ  الدكتــور ســمير ســيف 
للمبــادرة  العــام  واملنســق  األســبق  ســويف 
واملهنــدس هشــام والــي عضــو مجلــس النــواب 
مــن  وعــدد  بالفيــوم  املهندســين  ونقيــب 
هيئــة  وأعضــاء  الكليــات  عمــداء  الســادة 

بجامعــة  التدريــس 
مــن  وعــدد  الفيــوم 
القيــادات التنفيذيــة 
والشعبية بمحافظة 
يــوم  الفيــوم، وذلــك 
 1 املوافــق  الثالثــاء 
/ 1 / 2019 بقاعــة 
باملكتبــة  املؤتمــرات 
بالجامعــة. املركزيــة 

أوضــح األســتاذ الدكتــور أشــرف رحيــل أن 
الجامعــة علــى اســتعداد تــام للمشــاركة فــي 
تنفيــذ خطــط التنميــة بمحافظــة الفيــوم، 
مؤكــًدا علــى ضــرورة املشــاركة املجتمعيــة فــي 
جميــع املشــروعات الخدميــة والتنمويــة علــى 

أرض املحافظــة لرفــع الوعــي لــدى املواطنيــن 
بأهميــة الحفــاظ علــى مــوارد الدولــة بوجــه 

عــام.
ســيف  ســمير  الدكتــور  األســتاذ  أشــار  كمــا 
الخطــة  وفــق  تأتــي  املبــادرة  هــذه  أن  اليــزل 
لتطويــر   2030 للدولــة  االســتراتيجية 
محافظات الصعيد ورفع مستوى الخدمات 
بهــا، مضيًفــا أن الفيــوم لديهــا كافــة املقومــات 
التي تؤهلها لتحتل مكانة متميزة على خريطة 
التنميــة واالســتثمار.

املهنــدس  وقــدم 
الشــكر  والــي  هشــام 
الفيــوم  لجامعــة 
فة  ســتضا ال
اجتماعــات ولقــاءات 
أن  مشــيًرا  املبــادرة، 
يهــدف  االجتمــاع 
إلــى مناقشــة عــدًدا مــن املقترحــات والحلــول 
متخصصــة  لجــان  تشــكيل  إلــى  باإلضافــة 
الجامعــة  وأســاتذة  املهندســين  نقابــة  مــن 
الخبــرات  وأصحــاب  املعنيــة  والنقابــات 
باملــوارد  النهــوض  ســبل  لدراســة  والشــباب 

الفيــوم. ملحافظــة  املختلفــة 

اجتماع أعضاء مبادرة »الفيوم كما يجب أن تكون«
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في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السي�سي رئيس الجمهورية، 

شــهد اللــواء عصــام ســعد محافــظ الفيــوم يرافقــه األســتاذ الدكتــور 

أشــرف عبدالحفيــظ رحيــل القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم 

انطــالق مبــادرة رئيــس الجمهوريــة والتــي تهــدف إلــى القضــاء علــى 

فيروس �سي والكشف عن األمراض غير السارية  تحت شعار »100 

مليون صحة« بحضور األستاذ الدكتور خالد الخشاب عميد كلية 

الطــب والدكتــورة ماجــدة طنطــاوي رئيــس اإلدارة املركزيــة للطــب 

العالجــي بــوزارة الصحــة والدكتــورة آمــال محمــد هاشــم وكيــل وزارة 

الصحــة بالفيــوم وعــدد مــن األطبــاء باملحافظــة وذلــك يــوم اإلثنيــن 

املوافــق 1 / 10 / 2018 باالســتاد الريا�ســي باملحافظــة. 

أوضح األستاذ الدكتور أشرف رحيل أن املبادرة هدفت إلى الكشف 

املبكــر عــن اإلصابــة بفيــروس االلتهــاب الكبــدى )�ســي(، إلــى جانــب 

التقييــم والعــالج مــن خــالل وحــدات عــالج الفيروســات الكبديــة 

انطالق 
مبادرة

 »100 مليون 
صحة« 

املنتشــرة فــي جميــع محافظــات الجمهوريــة، و الكشــف املبكــر عــن  

أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتوجيه املصابين 

لتلقــي العــالج بمختلــف وحــدات ومستشــفيات الجمهوريــة، وذلــك 

بهــدف إعــالن مصــر خاليــة مــن فيــروس �ســي بحلــول عــام 2020، 

وخفــض الوفيــات الناجمــة عــن األمــراض غيــر الســارية والتــي تمثــل 

حوالــى 70% مــن الوفيــات فــي مصــر. 

وأشــارت الدكتــورة آمــال هاشــم أن محافظــة الفيــوم وقعــت ضمــن 

املرحلــة األولــى فــي املبــادرة والتــي ضمــت 9 محافظــات خــالل الفتــرة 

مــن أكتوبــر وحتــى نوفمبــر 2018 و املرحلــة الثانيــة 11 محافظــة 

خــالل الفتــرة مــن ديســمبر 2018 وفبرايــر 2019، واملرحلــة الثالثــة 

تضــم 7 محافظــة خــالل الفتــرة مــن مــارس وإبريــل 2019. 
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ســعد  عصــام  اللــواء  الســيد  شــهد 

يرافقــه  الفيــوم  محافــظ  إبراهيــم 

األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ 

جامعــة  رئيــس  بأعمــال  القائــم  رحيــل 

الفيــوم فعاليــات » حفــل ختــام املرحلــة 

األولــى مــن مبــادرة التوعيــة والوقايــة مــن 

االصابــات بااللتهــاب الكبــدى الفيرو�ســى 

مــن  الثانيــة  املرحلــة  وتدشــين   ) �ســى   (

الحملة تحت عنوان ) التوعية امليدانية 

باملــدارس االعداديــة والثانوية بمحافظة 

املوافــق  األربعــاء  يــوم  وذلــك   ) الفيــوم 

زيــدان  عــزة  بمدرســة   2018/11/14

للغــات. التجريبــي 

طالــب  أبــو  صــالح  د  مــن   
ً
ال

ُ
ك بحضــور 

خالــد  ود  الفيــوم  أورام  مركــز  مديــر 

الخشاب عميد كلية طب الفيوم ومدير 

املستشــفيات الجامعيــة ود وجيــده أنــور 

رئيــس االتحــاد النوعــى لجمعيــات تطويــر 

النظــام الصحــى ود عــادل عبــد املنعــم 

وكيــل وزارة التربيــة والتعليــم ود أمــال 

هاشــم وكيــل وزارة الصحــة بالفيــوم ود 

الصحــة  منظمــة  ممثــل  عــالء حشــيش 

العامليــة وأ محمــد أبــو الحــارث مديــر إدارة 

القيــادات  مــن  وعــدد  التعليميــة  غــرب 

. الفيــوم  بمحافظــة  التنفيذيــة 

وجد اللواء محافظ الفيوم وجه التحية 

 الجهات املعنيه 
ً
للســادة الحضور شــاكرا

بتنظيم وتنفيذ مبادرة التوعية والوقاية 

�ســى  الفيرو�ســى  الكبــدى  االلتهــاب  مــن 

داخــل محافظــة الفيــوم .

القضــاء  فــى  املبــادرة  بأهميــة   
ً
مشــيدا

محافظــات  داخــل  �ســى  فيــروس  علــى 

الجمهوريــة والتــى أطلقهــا الســيد الرئيــس 

عبــد الفتــاح السي�ســى رئيــس الجمهوريــة 

مــن أجــل الحفــاظ علــى صحــة املصرييــن 

مؤكــدأ علــى حــرص القيــادة السياســية 

بالقضــاء علــى هــذا املــرض داخــل القطــر 

املصــرى مــن خــالل توفيــر الدعــم الكامــل 

للقيــادات التنفيذيــة وقطاعــات الدولــة 

ووزارة  الصحــة  وزارة  ومنهــا  املختلفــة 

اإلســكان ووزارة التربيــة والتعليــم .

وأبــدي األســتاذ الدكتــور رئيــس جامعــة 

بمشــاركة  البالغــه  ســعادته  الفيــوم 

جامعــة الفيــوم الفعالــة فــى املبــادرة مــن 

بجامعــة  الطــب  كليــة  اســاتذة  خــالل 

 
ً
موجهــا الجامعــى  واملستشــفى  الفيــوم 

الشــكر للدكتــور خالــد الخشــاب عميــد 

اإلمكانــات  كافــه  تقديمــه  علــى  الكليــة 

املطلوبــة  الرعايــة  وتوفيــره   املتاحــه 

إلنجــاح  مشــاركة الجامعــة فــى املبــادرة .

 أنــه قــد تــم توفيــر أماكــن للكشــف 
ً
مؤكــدا

الطبــى داخــل الحــرم الجامعــى .

 إلــى دور جامعــة الفيــوم الدائــم 
ً
مشــيرا

والخدمــة  الصحيــة  الرعايــة  توفيــر  فــى 

مــن  الفيــوم  محافظــة  ألبنــاء  العالجيــة 

بصفــه  طبيــة  قوافــل  تنظيــم  خــالل 

العــالج املجانــى وذلــك  مســتمرة وتوفيــر 

ضمــن مبــادرات جامعــة الفيــوم الذاتيــه 

ألبنــاء  الصحيــة  الرعايــة  فــي  للمشــاركة 

. فظــة ملحا ا

طالــب  أبــو  صــالح  الدكتــور  وأشــاد 

باملبــادرة وأهميتهــا للقضــاء علــى فيــروس 

مــن  املبــذول  الجهــد  علــى   
ً
مثنيــا �ســى 

املؤسسات العريقة املشاركة  فى املباردة 

ومنهــا جامعــة الفيــوم بصفــه عامــة وكليــة 

الطــب بالجامعــة واملستشــفى الجامعــى 

الفيــوم  أورام  ومركــز  خاصــة  بصفــه 

واتحــاد الجمعيــات الصحيــة وعــدد مــن 

األهليــة. الجمعيــات 

ومــن الجديــر بالذكــر أن املرحلــة الثانيــة 

مــن  والوقايــة  التوعيــة  مبــادرة  مــن 

الفيرو�ســى  الكبــدى  بااللتهــاب  اإلصابــة 

�ســى ، خصصــت لتوعيــة طــالب املــدارس 

 500 وعددهــا  والثانويــة(   )اإلعداديــة 

الفيــوم  محافظــة  داخــل  مدرســة 

الوقايــة  بكيفيــه  للتوعيــة  ومراكزهــا 

الكبــدى  باإللتهــاب  االصابــة  وتجنــب 

واألمــراض   ) بــى   ، �ســى   ( الفيرو�ســى 

ارتفــاع   ، الــدم  ) ضغــط  الســارية  غيــر 

ســكر الــدم ، الســمنه ( وســيتم طباعــة 

دليــل للمعلــم عــن كيفيــة ســير التوعيــة 

الدراســية  الفصــول  داخــل  الصحيــة 

. الطــالب  أمــام 

الدكتــورة  قامــت  الحفــل  نهايــة  وفــى 

النوعــى  االتحــاد  رئيــس  أنــور  وجيــده 

لجمعيــات تطويــر النظــام الصحــى بإهداء 

 للســادة الحضــور .
ً
دروع االتحــاد تكريمــا

محافظ الفيوم ورئيس جامعة الفيوم 
يشهدان حفل ختام المرحلة األولى لمبادرة 

التوعية والوقاية من فيروس »سي«
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تحــت إشــراف األســتاذ الدكتــور خالــد عطــا 
هللا نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون التعليــم 
زينــب  الدكتــور  األســتاذ  شــهدت  والطــالب 
الباهــي القائــم بأعمــال عميــد كليــة الخدمــة 
االجتماعيــة أمســية شــعرية بعنــوان )الوطــن 
في عيون شعرائه( نظمتها الكلية يوم الثالثاء 
11 / 12 / 2018 بقاعــة املؤتمــرات بالكليــة 
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  الســادة  بحضــور 
الطــالب,  مــن  وعــدد  املعاونــة  والهيئــة 
محمــد  الشــعراء  األمســية  واســتضافت 
حســني ومحمــود عبــد املعطــي وعبــد الكريــم 

الرمحــي. عبــد الحميــد وعــالء 
بالســادة الشــعراء  الباهــي  أ.د زينــب  رحبــت 
ضيــوف كليــة الخدمــة االجتماعيــة وأكــدت 
أنــه شــرف كبيــر للكليــة أن تســتضيف كوكبــة 

عظيمــة مــن الشــعراء واألدبــاء الذيــن لهــم بــاع 
طويــل فــي الشــعر واألدب مشــيرة أن الكليــة 
تحــرص علــى تنظيــم العديــد مــن النــدوات 
واملؤتمــرات بهــدف إفــادة الطــالب وفــي ختــام 
إلدارة  والتقديــر  الشــكر  قدمــت  كلمتهــا 
الجامعــة متمثلــة فــي األســتاذ الدكتــور أشــرف 
رحيــل واألســتاذ الدكتــور خالــد عطــا هللا علــى 
دعمهــم املتواصــل لألنشــطة الطالبيــة بكافــة 

الكليــات.
الســادة  قــام  الشــعرية  األمســية  وخــالل 
الشــعراء بإلقــاء عــدد مــن القصائــد الشــعرية 
شــارك  كمــا  والبدويــة  والعاميــة  بالفصحــى 
بعض الطالب بإلقاء عدد آخر من القصائد.

بتكريــم  الكليــة  عميــد  قامــت  الختــام  وفــي 
تقديــر. شــهادات  وإهدائهــم  الشــعراء 

الوطن في عيون شعرائه 
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الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ رحيــل  شــهد األســتاذ 
القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم يرافقــه األســتاذ 
الدكتــور محمــد عي�ســى نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون 
الدراســات العليــا والبحــوث توقيــع عقــود املشــروعات 
البحثيــة التنافســية بالجامعــة بحضورعــدد مــن عمــداء 
ووكالء الكليات والباحثين بالجامعة وذلك اليوم األحد 

2018/12/23 بقاعــة املؤتمــرات باملكتبــة املركزيــة.
 صــرح األســتاذ الدكتــور أشــرف رحيــل أن املشــروعات 

البحثيــة التــي فــازت بالتمويــل تتوافــق وخطــة الدولــة 
2030 للتنميــة املســتدامة كمــا أنهــا علــى درجــة كبيــرة مــن 

األهميــة وتعمــل علــى حــل العديــد مــن املشــكالت.
 وأضــاف ســيادته أن دعــم املشــروعات يتــراوح بيــن 20 
و60 ألــف جنيــة وملــدة زمنيــة مــن عــام لعاميــن كحــد 
أق�ســى لتنفيــذ املشــروع وأن عــدد املشــروعات الفائــزة 

بالتمويــل 35 مشــروعا مــن 10 كليــات .

توقيع عقود 35 مشروع بحثي 
بجامعة الفيوم

الدكتــور  األســتاذ  إشــراف  تحــت 

خالد عطا هللا نائب رئيس الجامعة 

شــهد  والطــالب  التعليــم  لشــئون 

األســتاذ الدكتــور عــادل الدرغامــي 

دار  كليــة  عميــد  بأعمــال  القائــم 

العلــوم )الحفــل الفنــي األول( الــذي 

نظمه قطاع خدمة املجتمع وتنمية 

رعايــة  إدارة  مــع  بالتعــاون  البيئــة 

الشــباب بكليــة دار العلــوم و طــالب 

مــن أجــل مصــر والــذي اســتضاف 

زـكـي  حســن  الفنــان  خاللــه  مــن 

وذلــك يــوم اإلثنيــن 2018/12/10 

بقاعة االحتفاالت الكبرى بحضور 

الدكتــور وائــل طوبــار منســق عــام 

بالجامعــة  الطالبيــة  األنشــطة 

الرحمــن  عبــد  محمــد  والدكتــور 

منســق األنشــطة الطالبيــة بكليــة 

دار العلــوم وعــدًدا مــن الطــالب.

رحــب أ.د عــادل الدرغامــي بامللحــن 

رحــاب  فــي  زـكـي  حســن  واملطــرب 

بتعــدد  مشــيًدا  الفيــوم  جامعــة 

فــي كونــه ملحــن ومطــرب  مواهبــه 

والتقديــر  الشــكر  مقدًمــا  ورســام 

املقدمــة  العلــوم  دار  لكليــة 

. فته الســتضا

وخــالل الحفــل قــام امللحــن حســن 

األغانــي  مــن  عــدد  بغنــاء  زـكـي 

وبعــض  بــه   الخاصــة  املتنوعــة 

والوطنيــة. التراثيــة  األغانــى 

استضافة الملحن حسن زكي 
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افتتاح المقر الدائم التحاد 
الجامعات األفريقية

تحــت رعايــة الســيد الرئيــس عبــد 

الفتاح السي�سي رئيس الجمهورية 

أشــرف  الدكتــور  األســتاذ  شــارك 

القائــم  رحيــل  الحفيــظ  عبــد 

بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم فــي 

اإلقليمــي  املقــر  افتتــاح  فعاليــات 

التحــاد  أفريقيــا  لشــمال  الدائــم 

األفريقيــة  الجامعــات 

فضيلــة  بحضــور 

األســتاذ  األكبــر  اإلمــام 

الدكتــور أحمــد الطيب 

الشــريف  األزهــر  شــيخ 

الدكتــور  واألســتاذ 

خالــد عبــد الغفــار وزيــر 

التعليم العالي والبحث 

العلمي وسيادة السفير 

عبــد الحميــد بــو زاهــر 

األفريقــي  االتحــاد  عــن   
ً

ممثــال

أهيلــي  ايتيــان  الدكتــور  واألســتاذ 

الجامعــات  التحــاد  العــام  األميــن 

الدكتــور  واألســتاذ  األفريقيــة 

اتحــاد  رئيــس  انتونيــو  اورالنــدو 

الجامعــات األفريقيــة وعــدد كبيــر 

والســفراء  الــوزراء  الســادة  مــن 

املصريــة  الجامعــات  ورؤســاء 

يــوم  وذلــك  واألفريقيــة  والعربيــة 

 2019/3/12 املوافــق  الثالثــاء 

للمؤتمــرات  الدولــي  األزهــر  بمركــز 

نصــر. بمدينــة 

تــم  االفتتــاح  فعاليــات  خــالل 

إقامة مراسم افتتاح رسمي للمقر 

اإلقليمــي الدائــم لشــمال أفريقيــا 

التحــاد الجامعــات األفريقيــة عبــر 

الفيديو كونفرانس والذي افتتحه 

الدكتــور  األســتاذ  األكبــر  اإلمــام 

توقيــع  تــم  كمــا  الطيــب  أحمــد 

مذكــرة تفاهــم بيــن جامعــة األزهــر 

األفريقيــة  الجامعــات  واتحــاد 

الجانــب  مــن  االتفاقيــة  ووقــع 

املصــري األســتاذ الدكتــور محمــد 

املحرصــاوي رئيــس جامعــة األزهــر 

واألســتاذ الدكتــور اورالنــد انتونيــو 

رئيس اتحاد الجامعات األفريقية.

أحمــد  الدكتــور  األســتاذ  صــرح 

البوابــة  تمثــل  مصــر  أن  الطيــب 

الشــمالية الشــرقية لقــارة أفريقيــا 

مــن  أكثــر  يحتضــن  األزهــر  وأن 

6000 طالــب وطالبــة منهــم 2000 

لهــم مصــر  تقــدم  طالــب وطالبــة 

لدراســة  متكاملــة  مجانيــة  منــح 

ســماحة  وتعلــم  العربيــة  اللغــة 

باإلضافــة  اإلســالم 

الدراســات  إلــى 

املتنوعــة فــي مجــاالت 

والهندســة  الطــب 

لــة  لصيد ا و

وبقيــة  والزراعــة 

العمليــة  املجــاالت 
األخــرى  والنظريــة 

يتــم  أنــه  موضًحــا 

املتفوقيــن  اختيــار 

مــن الطــالب األفارقــة والحاصليــن 

علــى تقديــرات امتيــاز وجيــد جــًدا 
إليفادهــم إلــى بالدهــم مــرة أخــرى 

على نفقة األزهر الشريف ليقوموا 

والعلــوم  اإلســالمي  الديــن  بنشــر 

التــي درســوها فــي األزهــر الشــريف.

كمــا أكــد األســتاذ الدكتــور خالــد 

املقــر  وجــود  أن  الغفــار  عبــد 

اإلقليمــي الدائــم لشــمال أفريقيــا 

األفريقيــة  الجامعــات  التحــاد 

يــدل علــى مكانــة مصــر املتميــزة فــي 
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االتحاد األفريقي وأن تفعيل هذا 

املقــر هــو بمثابــة همــزة وصــل بيــن 

كافــة الجامعــات األفريقيــة وأن 

افتتاحــه فــي هــذ التوقيــت يوجــب 

التعليميــة  املؤسســات  علــى 

ضــرورة التحــرك علــى كافــة 

املســتويات واألصعــدة من 

تحقيــق  أجــل 

مــل  لتكا ا
ن  و لتعــا ا و

أهــداف  لتحقيــق 

الجامعــات  اتحــاد 

يقيــة  فر أل ا

 
ً
صــة خا و

إعــالن  بعــد 

الرئيــس  عبــد الســيد 

الفتــاح السي�ســي بــأن يكــون عــام 

للتعليــم. عاًمــا   2019

أشــرف  الدكتــور  األســتاذ  وأكــد 

رحيــل أن افتتــاح املقــر اإلقليمــي 

أفريقيــا التحــاد  لشــمال  الدائــم 

ا 
ً
الجامعــات األفريقــة يأتــي انطالق

جــودة  رفــع  علــى  الحــرص  مــن 

التعليــم العالــي فــي قــارة أفريقيــا 

الدائــم  التوافــق  إلــى  والوصــول 

التــي  املشــكالت  معالجــة  حــول 

القــارة. دول  تواجــه 

أهــم  مــن  أن  ســيادته  وأضــاف 

الجامعــات  اتحــاد  أهــداف 

األفريقية تشجيع دور الحكومات 

اتحــاد  أنشــطة  تدعيــم  فــي 

وتقويــة  األفريقيــة  الجامعــات 

العالقــات بيــن أعضــاء االتحــاد 

فــي  العلميــة  املشــاركة  وتعزيــز 

اإلقليميــة  املناطــق  نطــاق 

بمنطقــة 

أفريقيــا  شــمال 

التبــادل  وتعزيــز 

بيــن  املعرفــي 

شــمال  أعضــاء 

أفريقيــا مــع األقاليــم 
األخــرى  األفريقيــة 

وتعزيز التعاون اإلقليمي بصورة 

التعليــم  بيــن مؤسســات  فعالــة 

العالــي واملجتمــع املدنــي والقطــاع 

والحكومــات. الخــاص 

الدكتــور  األســتاذ  أوضــح  كمــا 

التعليــم  أن  انتونيــو  اوالنــدو 

العالــي فــي أفريقيــا يســير فــي اتجــاه 

إيجابي، مشيًرا إلى أن مؤسسات 

التعليــم العالــي فــي أفريقيــا ينبغــي 

أن تحظــى بدعــم ومســاندة كافــة 

مؤسســات الــدول املختلفــة حتــى 

بدورهــا  القيــام  تســتطيع 

يســعى  االتحــاد  أن  مؤكــًدا 

الفتــرة  خــالل  للتوســع 

القادمــة، مشــيًرا أن هنــاك 

700 جامعــة بأفريقيــا ولكنهــا ال 

تســتطيع اســتيعاب كافــة أبنــاء 

فــي  الســكان  لعــدد  نظــًرا  القــارة 

لــه. التابعــة  الــدول 

الدكتــور  األســتاذ  وأضــاف 

محمــد املحرصــاوي أن جامعــة 

الوافديــن  بجميــع  تهتــم  األزهــر 

مختلــف  مــن  بهــا  الدارســين 

باألزهــر  يــدرس  حيــث  الــدول 

مختلفــة  100جنســية  حوالــي 

العالــم. مســتوى  علــى 
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فــي إطــار حــرص جامعــة الفيــوم علــى تنفيــذ توصيــات 
رئيــس  السي�ســي  الفتــاح  عبــد  الرئيــس  الســيد 
الجمهوريــة لدعــم ســبل التواصــل بيــن دول القــارة 
األســتاذ  اســتقبل  املقبلــة  الفتــرة  خــالل  اإلفريقيــة 
الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ رحيــل القائــم بأعمــال 
رئيــس جامعــة الفيــوم الســفير أشــرف راشــد مســاعد 
وزيــر الخارجيــة ورئيــس اللجنــة الوطنيــة ملراجعــة 
وزيــر  مستشــار  حجــازي  محمــد  والســفير  النظــراء 
التنميــة املحليــة ومســاعد وزيــر الخارجيــة األســبق 
وزيــر  مستشــار  حمــزة  إســالم  الدكتــور  واألســتاذ 
التعليم العالي للشــئون اإلفريقية واألســتاذ الدكتور 
بالبرملــان  اإلفريقيــة  اللجنــة  عضــو  فليفــل  الســيد 
وعميــد معهــد الدراســات اإلفريقيــة األســبق فــي نــدوة 
)مصــر األمــن والتنميــة فــي إفريقيــا( التــي أقامهــا معهــد 
حــوض  لــدول  االســتراتيجية  والدراســات  البحــوث 
النيل تحت إشراف األستاذ الدكتور عدلي سعداوي 

محمــد  الدكتــور  األســتاذ  وبحضــور  املعهــد  عميــد 
أحمــد ســعيد وكيــل املعهــد لشــئون خدمــة املجتمــع 
وتنميــة البيئــة واألســتاذ الدكتــور كمــال غــالب وكيــل 
املعهــد لشــئون الدراســات العليــا والبحــوث وذلــك 

.2018/12/20 الخميــس  يــوم 
أكــد أ.د أشــرف رحيــل علــى أهميــة النــدوة فــي وضــع 
تصــور لتعظيــم دور الجامعــات املصريــة فــي التواصــل 
مــع األشــقاء األفارقــة وتفعيــل اســتراتيجية واضحــة 
الــدور  طريــق  عــن  اإلفريقيــة  الــدول  بيــن  للترابــط 
األكاديمــي للجامعــات واملراكــز البحثيــة مستشــهًدا 
بتوصيــات القيــادة السياســية خــالل انعقــاد منتــدى 
إفريقيــا 2018بــأن القــارة مؤهلــة لتحقيــق معــدالت 
مرتفعــة للنمــو فــي ظــل مــا تمتلكــه مــن طاقــات بشــرية 
ونوابــغ أكاديميــة يجــب أن تســتغل للحصــول علــى 
املكانــة التــي نســتحقها علــى خريطــة العالــم اقتصادًيــا 

وأكاديمًيــا. 

ندوة )مصر األمن والتنمية في إفريقيا( 
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كمــا تحــدث أ.د أشــرف راشــد عــن املراحــل الصعبــة 
نالــت  حتــى  اإلفريقيــة  القــارة  دول  بهــا  مــرت  التــي 
االســتقالل مشــيًرا لــدور مصــر املحــوري فــي دعــم دول 
القــارة سياســًيا واقتصادًيــا وأن مصــر مــرت بفتــرات 

ابتعــدت خاللهــا عــن دورهــا فــي قــارة أفريقيــا. 
وأضــاف ســيادته أن الفتــرة الحاليــة تختلــف عــن 
ســابقتها فــي غــرس جــذور التواصــل بيــن دول القــارة 
التــي يبلــغ عددهــا خمــس وخمســون دولــة، وذلــك مــن 
خالل الدور الذي تقوم به )اآللية اإلفريقية ملراجعة 
النظراء( والتي تأسست عام 2003 لتفعيل النهضة 
اإلفريقيــة وأن القــادة األفارقــة أخــذوا علــى عاتقهــم 
مســئولية تحقيق التنمية والشــراكة بين دول القارة 
وقــرروا أن تكــون اآلليــة اإلفريقيــة ملراجعــة النظــراء 
هي اآلداة التي يعتمد عليها لتعزيز الحوكمة الجديدة 

واالمتثــال لألعــراف والقواعــد اإلفريقيــة.
كمــا أوضــح أ.د إســالم أبــو املجــد أن وزارة التعليــم 
فــي  اســتراتيجية  تطبيــق مالمــح  علــى  تعمــل  العالــي 
الــدور  لتطويــر  والتكنولوجيــا  والعلــوم  التعليــم 
األكاديمــي واســتقطاب الطــالب األفارقــة مــن خــالل 
املنــح والبعثــات وتفعيــل الشــراكة فــي تخصصــات 
التعليم الفني واالستثمار في الدواء مشيًرا إلى التوجه 

نحــو إنشــاء مكتــب للعالقــات اإلفريقيــة.
وأضــاف الســفير محمــد حجــازي علــى أهميــة الــدور 
املصــري فــي القــارة اإلفريقيــة وإلــى حــرص القيــادة 
السياســية علــى أمــن مصــر املائــي مضيًفــا أن الدولــة 
املصريــة تعلــم حــق دولــة أثيوبيــا فــي بنــاء ســد النهضــة 
لتوليــد الكهربــاء ولكــن مــع حفــظ حصــة مصــر املائية 
وحســابات  جــادة  مفاوضــات  خــالل  مــن  هــي  كمــا 
وقياسات دقيقة تتم بين الدولتين مؤكًدا على تفهم 

دولــة أثيوبيــا للموقــف املصــري بإيجابيــة وقبــول.

وفــي الســياق ذاتــه تحــدث األســتاذ الدكتــور الســيد 
فليفــل عــن أن اللجنــة اإلفريقيــة بالبرملــان تعمــل 
علــى تطويــر التعــاون مــع الــدول اإلفريقيــة مــن خــالل 
الــوزارات املعنيــة ومنهــا وزارة التعليــم العالــي والتــي 
شــكلت بدورهــا لجنــة للشــئون اإلفريقيــة بالــوزارة 
للعمــل علــى تطويــر التعــاون العلمــي بيــن الجامعــات 

واملصريــة. اإلفريقيــة 
الدراســات  معهــد  أن  ســعداوي  عدلــي  أ.د  وقــال 
االســتراتيجية يعمــل علــى تطويــر الــدور األكاديمــي 
الفيــوم  وجامعــة  عــام  بوجــه  املصريــة  للجامعــات 
بوجه خاص مع دول حوض النيل من خالل البرامج 
والســكان  والتربــة  امليــاه  مثــل  باملعهــد  الدراســية 
واملــوارد االقتصاديــة والتنميــة الزراعيــة والقانــون 
الجغرافيــة  املعلومــات  ونظــم  والنقــل  والسياســة 
املستشــفيات. وإدارة  واملنــاخ  والجيومورفولوجيــا 
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االحتفال باليوم العالمي

            للشباب األفريقي

الدكتــور  األســتاذ  رعايــة  تحــت       

خالــد عبــد الغفــار وزيــر التعليــم العالــي 

والبحــث العلمــي، و الدكتــور أشــرف 

صبحــي وزيــر الشــباب و الرياضــة، و 

األستاذ الدكتور أشرف عبد الحفيظ 

رحيــل القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة 

الفيــوم  شــهد األســتاذ الدكتــور خالــد 

محمــد عطــا هللا نائــب رئيــس الجامعــة 

لشــئون التعليــم و الطــالب احتفاليــة 

العالمــي  باليــوم  الفيــوم  جامعــة 

للشــباب األفريقــي والتــي أقيمــت يــوم 

 2019/5/23 املوافــق  الخميــس 

بمشــاركة  الزراعــة   كليــة  بملعــب 

الطالب الوافدين من جنوب  وشــمال 

وذلــك  الجامعــة  وطــالب  الســودان 

بحضــور أ.د أحمــد حســني مستشــار 

رئيــس الجامعــة لألنشــطة الطالبيــة و 

د. وائــل طوبــار منســق عــام األنشــطة 

الطالبيــة واألســتاذ هشــام رجــب مديــر 

عــام اإلدارة العامــة لرعايــة الشــباب.

     و خــالل االحتفاليــة قــام الطــالب 

الوافدون باالشتراك مع طالب جامعة 

الفيوم بعمل مسابقات في كرة القدم، 

ألعــاب القــوى، شــد الحبــل، مصارعــة 

الذراعيــن، وكــرة الســرعة.
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التقــى األســتاذ الدكتــور أشــرف 
القائــم  رحيــل  الحفيــظ  عبــد 
الفيــوم  جامعــة  رئيــس  بأعمــال 
بالجامعــة  األفارقــة  بالطــالب 
بحضــور األســتاذ الدكتــور عدلــي 
ســعداوي عميــد معهــد البحــوث 
االســتراتيجية  والدراســات 
واألســتاذ  النيــل  حــوض  لــدول 
الدكتــور منــى حتــه عميــد كليــة 
الدكتــور  واألســتاذ  الصيدلــة 
كليــة  عميــد  حســن  نبيلــة 
الحاســبات واملعلومــات واألســتاذ 
عميــد  صبــري  عرفــة  الدكتــور 
كليــة العلــوم واألســتاذ الدكتــور 
أحمــد عبــد الســالم عميــد كليــة 
اآلداب والســادة وكالء الكليــات 
املوافــق  الثالثــاء  يــوم  وذلــك 

.2019 /4 /10
رحــب أ.د أشــرف رحيــل  بالطــالب 
دعــم  علــى  مؤكــًدا  األفارقــة 

إدارة الجامعــة الكامــل للطــالب 

الوافديــن، وحرصهــا علــى توفيــر 
كافــة الظــروف الحياتيــة املالئمــة 
لهــم والتــي تمكنهــم مــن تحقيــق 
أفضل أداء على املستوى العلمي 
 عــن االهتمــام 

ً
واألكاديمــي، فضــال

بدمجهــم فــي مختلــف األنشــطة 
الجامعــة. داخــل  والفعاليــات 

باالســتماع  ســيادته  قــام  كمــا 
التــي  املشــكالت  مــن  لعــدد 
بشــأن  ومقترحاتهــم  يواجهونهــا 
وقــد  الجامعــة  داخــل  دراســتهم 
أكد سيادته أن مقترحاتهم محل 
دراســة ووعدهــم بتلبيــة مطالبهــم 
والقوانيــن  القواعــد  ضــوء  فــي 
هــذا  فــي  بهــا  املعمــول  املنظمــة 

ن. لشــأ ا
كمــا أعــرب الطــالب عــن فخرهــم 
باالنتمــاء لجامعــة الفيــوم ومــدى 

ســعادتهم بالتواجــد فــي مصــر.

لقاء طالب الجامعة األفارقة 
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تأهيل 
خريجي 

كلية 
اآلداب 
للعمل 
بالتربية 
والتعليم

عبــد  طــارق  الدكتــور  األســتاذ  شــهد 

نــدوة  اآلداب  كليــة  عميــد  الوهــاب 

بالتربيــة  للعمــل  الخريجيــن  )تأهيــل 

والتعليــم( التــي نظمهــا قطــاع خدمــة 
بالتعــاون  البيئــة   وتنميــة  املجتمــع 

مــع وحــدة متابعــة الخريجيــن بالكليــة 

بالفيــوم  والتعليــم  التربيــة  ومديريــة 

وحاضــر خاللهــا الدكتــور عبــد هللا عيــد 

النشــط  التعليــم  قســم  رئيــس  كمــال 

التعليميــة  الفيــوم  شــرق  بــإدارة 

بحضوراألســتاذ الدكتــور محمــد فتحــي 

ســليمان مديــر وحــدة متابعــة الخريجيــن 

بالكليــة وعــدد مــن الطلبــة والطالبــات 

بالكليــة. املؤتمــرات  بقاعــة  وذلــك 

عبــد  طــارق  الدكتــور  األســتاذ  أكــد 

الوهــاب أن مؤسســة التربيــة والتعليــم 

مــن أهــم مؤسســات العمــل املســتهدفة 

وكذلــك  اآلداب  كليــة  خريجــي  لعمــل 

املهــم  فمــن  لذلــك  الخاصــة  املــدارس 

الفرقــة  وطــالب  الخريجيــن  إعــداد 

وســد  املهمــة  لهــذه  وتأهيلهــم  النهائيــة 

الفجــوة بيــن اإلعــداد العلمــي األكاديمــي 

والخبرات التربوية املستهدفة وتأتي هذه 

األنشــطة  مــن  النــدوة ضمــن سلســلة 

والنــدوات لتعريــف الخريجيــن والطالب 

مــدارس  فــي  الســائد  التربــوي  باملنــاخ 

التعامــل  وكيفيــة  الفيــوم  محافظــة 

الخريجيــن  ممارســة  خــالل  الصحيــح 

فعلــي. بشــكل  التربــوي  للعمــل 

وأضــاف الدكتــور عبــد هللا عيــد كمــال 

أن بنــاء شــخصية الطفــل تتطلــب مــن 

املعلــم مقومــات مختلفــة مضيًفــا أنــه 

يجــب عــدم االســتهانة بقــدرات األطفــال 

حيــث يعتبــر الطفــل املصــري مــن أذـكـى 

األطفال على مستوى العالم سواء كان 

الطفــل يعيــش فــي الريــف أو املدينــة. 
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الوهــاب  عبــد  محمــد  طــارق  الدكتــور  األســتاذ  شــهد 

نــدوة »التخطيــط  القائــم بأعمــال عميــد كليــة اآلداب 

االستراتيجي« والتي نظمتها وحدة ضمان الجودة بالكلية 

بحضوراألســتاذ الدكتــور عطيــه طــه مديــر وحدة األزمات 

بالكليــة واألســتاذ الدكتــور زينــب حســن أبــو الخيــر مديــر 

الدكتــور  واألســتاذ  بالجامعــة  الرقميــة  املكتبــة  وحــدة 

إبراهيــم محمــد صقــر أســتاذ الفلســفة والدكتــور محمــود 

محمــد مديــر وحــدة ضمــان الجــودة بالكليــة وعــدد مــن 

أعضــاء التدريــس بقاعــة املؤتمــرات بالكليــة وذلــك يــوم 

املوافــق 2018/10/17. األربعــاء 

اســتضافت النــدوة األســتاذ الدكتــور محمــد عبــد هللا 

معــروف أســتاذ ترميــم اآلثــار ووكيــل كليــة اآلثــار لشــئون 

خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة بجامعــة ســوهاج.

وجاء في كلمة األستاذ الدكتور طارق محمد عبد الوهاب 

بالتخطيــط  للتعريــف  أهميتهــا  تأتــى  النــدوة  هــذه  أن 

االستراتيجي كبداية الوصول لالعتماد  حيث أن الجودة 

التخطيط االستراتيجي بكلية اآلداب 
ليست رفاهية بل هي ضرورة ملواكبة العصر وتأتي الحاجة 

لالعتمــاد الرتباطــه باملســتقبل.

وأوضح األستاذ الدكتور محمد معروف مفهوم التخطيط 

االســتراتيجي وهــو عبــارة عــن تخطيــط بعيــد املــدى  مــع األخذ 

فــي االعتبــار جميــع املتغيــرات الخارجيــة والداخليــة ويقــوم 

بتحديــد جميــع الشــرائح والقطاعــات املســتهدفة مضيًفــا 

أن مــن أهــداف التخطيــط االســتراتيجي تحديــد وتوجيــه 

املســارات االســتراتيجية للكليــة وصياغــة وتطويــر رســالتها 

وأهدافهــا وتحديــد وتوجيــه مســار العمــل بهــا.

كمــا تــم تنــاول أنــواع التخطيــط االســتراتيجي  التــي تضــم 

وأن  األجــل  و قصيــرة  متوســطة  و  األجــل  خطــط طويلــة 

االســتخدام  االســتراتيجي  التخطيــط  فوائــد  أهــم  مــن 

األمثــل للمــوارد وقيــاس اآلداء والتعــرف علــى نقــاط القــوة 

والضعــف كمــا أنــه يمــر بعــدة مراحــل تشــمل صياغــة وبنــاء 

واملتابعــة. التقييــم  و  وتنفيذهــا  االســتراتيجية 
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الحفيــظ  عبــد  أشــرف  الدكتــور  األســتاذ  شــهد 

نــدوة  الفيــوم  رئيــس جامعــة  بأعمــال  القائــم  رحيــل 

والتــي نظمتهــا  األثــري«  الوعــي  ثقافــة  بعنــوان »نشــر 

كليــة اآلثــار يــوم الثالثــاء املوافــق 23 / 10 / 2018 

بحضــور  الفيــوم  بمحافظــة  لإلعــالم  النيــل  بمركــز 

الكليــة  عميــد  منصــور  عاطــف  الدكتــور   األســتاذ 
واألســتاذ الدكتــور ناجــح عمــر وكيــل الكليــة لشــئون 

الدكتــور  واألســتاذ  البيئــة  وتنميــة  املجتمــع  خدمــة 

الدراســات  لشــئون  الكليــة  وكيــل  صبحــي  إبراهيــم 

العليــا والبحــوث واألســتاذ محمــد هاشــم مديــر املركــز 

اآلثــار. قطــاع  عــام  مديــر  الشــورة  ســيد  واألســتاذ  

قــدم أ.د أشــرف رحيــل الشــكر والتقديــر إلدارة مركــز 

النيــل لإلعــالم علــى اســتضافتها للنــدوة وأن جامعــة 

الفيــوم تســعى دائًمــا للتعــاون الجــاد واملثمــر بينهــا وبيــن 

املركــز فــي عقــد النــدوات واملؤتمــرات مــن أجــل تحقيــق 
الهدف األسمى إلنشاء الجامعات الذي يتمحور حول 

خدمــة املجتمــع املحلــي فــي كافــة املجــاالت, وفــي حديثــه 

عن الوعي األثري أشار إلى أنه يمثل قضية قومية من 

الدرجــة األولــى ألنــه الســياج الــذي يمكــن مــن خاللــه 

صيانــة تــراث مصــر والحفــاظ عليــه لألجيــال القادمــة 

ا لقيمة تراث األمة 
ً
وأضاف أن الوعي األثري يعد إدراك

علــى اعتبــار أن هــذا التــراث يمثــل مــردوًدا ثقافًيــا مــن 

حيث التعبير عن التواصل بين ثقافة األجداد وثقافة 

للســياحة  األول  الجــذب  مصــدر  أنــه  كمــا  األحفــاد 

األثريــة. املواقــع  زيــارة  علــى  تقــوم  التــي  التاريخيــة 

وأكــد أ.د عاطــف منصــور أن اآلثــار تمتلــك شــقين 

أساســيين مــن حيــث أنهــا تســاعد فــي بنــاء الشــخصية 

املصــادر  مــن  تعتبــر  أنهــا  كمــا  املصريــة  والهويــة 

كليــة  تســعى  ولذلــك  القومــي  للدخــل  الرئيســية 

اآلثــار إلــى املشــاركة فــي إعــادة تأهيــل املناطــق األثريــة 

املواطنيــن  لــدى  واألثــري  الســياحي  الوعــي  وزيــادة 

بمحافظــة الفيــوم وذلــك للوصــول إلــى فكــر مســتنير 

يســهم فــي االهتمــام باملناطــق األثريــة والحفــاظ عليهــا.

كما صرح أ.د ناجح عمر بأن مصر تمتلك تراث حضاري 

عريــق وقــوي ال مثيــل لــه فــي العالــم بأكملــه مؤكــًدا أن 

محافظــة الفيــوم بهــا مقومــات أثريــة وســياحية ال تقــل 

عــن محافظتــى األقصــر وأســوان ولذلــك يجــب علينــا 

وتطويرهــا,  عليهــا  والحفــاظ  اآلثــار  بتلــك  االهتمــام 

املناطــق  بعــض  عــن  كلمتــه  خــالل  تحــدث  كمــا 

األثريــة الحيويــة بالفيــوم مثــل بحيــرة قــارون ووادي 

الريــان ومدينــة ما�ســي ووادى الحيتــان واســتعرض 

املقومــات الســياحية واألثريــة بــكل منطقــة علــى حــدة.

نشر ثقافة الوعي األثري
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رئيــس  نائــب  عي�ســى  محمــد  الدكتــور  األســتاذ  شــهد 

الجامعة لشئون الدراسات العليا والعالقات الثقافية  

والبحوث ندوة تعريفية عن هيئة فولبرايت وما تقدمه 

مــن منــح وبرامــج دراســية بحضــور األســتاذ آســر هانــي 

مســئول البرامــج بالهيئــة، واألســتاذ عبدالعليــم رفعــت 

منــدوب وزارة التعليــم العالــي، وعــدد مــن أعضــاء هيئــة 

التدريــس والطــالب الدراســات العليــا بالجامعــة وذلــك 

يــوم األحــد 2019/4/7 باملكتبــة املركزيــة.

أشــاد أ.د محمــد عي�ســى بمــا تقدمــه الهيئــة مــن منــح 

وبرامــج دراســية، مؤكــًدا أن الهــدف مــن الهيئــة هــو 

التبــادل الثقافــي بيــن مصــر والواليــات املتحــدة األمريكيــة 

موجًهــا الحضــور بضــرورة االســتفادة مــن النــدوة.

وتنــاول األســتاذ آســر هانــي أنــواع  البرامــج املختلفــة 

واملنح املقدمة من الهيئة والفئات املستهدفة منها والتي 

تشــمل  أعضــاء هيئــة التدريــس والخريجيــن  باالضافــة 

إلــى املنــح املقدمــة التــي تشــمل منحــة الحصــول علــى 

درجة املاجستير والدكتوراه  ومنحة متخصصة إلدارة 

املتاحف أو مراكز الفنون ومنحة الدراسات اإلسالمية 

لخريجــي األزهــر ومنحــة التدريــس.

ندوة تعريفية
عن هيئة فولبرايت
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تحــت إشــراف األســتاذ الدكتــور أحمــد بقــوش وكيــل 

كلية اآلداب لشئون التعليم والطالب ومستشار عام 

اتحــاد الطــالب بالكليــة نظمــت إدارة رعايــة الشــباب 

بالتعاون مع  طالب نادي أدبيات وأسرة )ملة( بالكلية 

يــوم  وذلــك  املذاكــرة(  )كيفيــة  عنــوان  تحــت  نــدوة 

بالكليــة  املؤتمــرات  بقاعــة   2018/12/10 اإلثنيــن 

والتــي حاضــر خاللهــا األســتاذ الدكتــور  محمــد ديــاب 

غــزاوي أســتاذ األدب العربــي بقســم اللغــة العربيــة.

اســتعرض أ.د محمــد ديــاب غــزاوي للطــالب أفضــل 

الطــرق للمذاكــرة واالســتيعاب خــالل الفتــرة الوجيــزة 

املتبقيــة التــي تســبق االمتحانــات مشــيًرا إلــى أهميــة 

وضــع املقــررات األصعــب فــي مقدمــة جــدول املذاكــرة 

وإن كانت مدونة بجداول االمتحانات في فترة متأخرة 

بالتركيــز  ولكــن  بالترتيــب  األخــذ  عــدم  علــى  مؤكــًدا 

 ممــا يســاعد علــى اإلملــام بجميــع 
ً

علــى األصعــب أوال

املقــررات علــى أن تكــون فتــرة املذاكــرة املنزليــة ال تقــل 

عــن 8 ســاعات يومًيــا.

نظمــت ســفارة املعرفــة التابعــة ملكتبــة اإلســكندرية 

ورشــة عمــل بعنــوان » أصحــاب القــدرات املختلفــة- 

ذوي اإلعاقــة بيــن الواقــع واملأمــول« وقــد حاضــر فــي 

الورشة الدكتور محمد كيالني والحاصل على درجة 

الدكتــوراه فــي اللغــة العربيــة مــن كليــة اآلداب جامعــة 

الفيــوم، وذلــك يــوم الثالثــاء 4 / 12 / 2018 باملكتبــة 

املركزيــة. 

مــع  املختلفــة  التعامــل  فــن  أســاليب  ناقــش  حيــث 

أصحــاب ذوي االحتياجــات الخاصــة كفــن التعامــل 
مــع الكفيــف واألصــم وذوي اإلعاقــات الذهنيــة وذوي 

التــي  والصعوبــات  والتحديــات  الحركيــة،  اإلعاقــة 

اليوميــة  الحيــاة  فــي  املختلفــة  الفئــات  هــذة  تواجــه 

تخطيهــا. وكيفيــة 

ندوة عن كيفية 

المذاكرة بكلية 

اآلداب

ورشة عمل
 » أصحاب القدرات 

المختلفة- ذوي 
اإلعاقة بين الواقع 

والمأمول« 
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نظمــت ســفارة املعرفــة التابعــة ملكتبــة اإلســكندرية 

ورشــة عمــل  تحــت عنــوان »ســيكودراما« وذلــك يــوم 

املركزيــة  باملكتبــة   2018/10/23 املوافــق  الثالثــاء 

وحاضر خاللها األستاذ/ أحمد يوسف الروبي باحث 

دكتــوراه فــي مجــال الصحــة النفســية وعلــم النفــس 

النف�ســي. واألخصائــي 

ورشــه  أهــداف  يوســف  أحمــد  األســتاذ  اســتعرض 

العمل والتي شملت تعريف »السيكودراما« أو الدراما 

النفســية بمعناهــا املتعــارف عليــه وذلــك بأنــه طريقــة 

من طرق العالج النف�سي املتعددة ويجتمع من خالله 

علــم النفــس والدرامــا مًعــا وهــي طريقــة تعتمــد علــى 

عــالج الشــخص بشــكل مختلــف باســتخدام الفــن مــن 

خــالل أدوار تمثيليــة تشــبه حالتــه النفســية الداخليــة 

لبعــض املواقــف التــي مــر بهــا أو يعيشــها ممــا يســاعده 

التــي  فــي األدوار  انفعاالتــه واضطراباتــه  علــى تفريــغ 

يجســدها.

كمــا أكــد ســيادته علــى أهميــة اســتخدام ذلــك النــوع 

من العالج لدوره الفعال في تنمية التواصل مع اآلخر 

وفهم الذات وعالج اإلدمان واألطفال الذين تعرضوا 

لتعنيــف أســري أو مجتمعــي وتتــم جلســات الدرامــا 

النفســية فــي مجموعــات وفترتهــا الزمنيــة تتــراوح بيــن 

90 إلى 180 دقيقة وتعتبر هذه  الجلسات أداة فعالة 

لتفريــغ االنفعــاالت الســلبية.

اســتضافت األســتاذ الدكتــور زينــب الباهــي القائــم 

بأعمــال عميــد كليــة الخدمــة االجتماعيــة الفنانيــن 

محمــد أبــو الوفــا و محمــود عبــد املعطــي وخالــد 

 2018/11/12 املوافــق  الثالثــاء  يــوم  حســين 

بقاعــة املؤتمــرات بالكليــة خــالل نــدوة »دور الفــن 

فــي تجســيد حــب الوطــن«.

رحبــت أ.د زينــب الباهــي بالســادة الفنانيــن ضيــوف 

مــن  يعتبــر  املســرح  أن  وأكــدت  الفيــوم  جامعــة 

الفنــون الراقيــة التــي تخاطــب الوجــدان وترتقــي 

باملشــاعر اإلنســانية مشــيرة إلــى أن الفــن يعتبــر آداة 

هامــة تســاهم فــي رفعــة شــأن الوطــن ويعتبــر الهــدف 

األســمى الــذي يســعى لتحقيقــه الفــن والفنانيــن. 

وعبر الفنان محمد أبو الوفا عن سعادته بتواجده 

في جامعة الفيوم وسط أبناءه و أساتذته، و تحدث 

عن ارتباطه الشديد باملسرح منذ صغره و حرصه 

على االشــتراك باملســرح املدر�ســي أيام الطفولة كما 

دعــا الطــالب إلــى الســعي لتحقيــق أحالمهــم وبــذل 

قصــارى جهدهــم للتوصــل إلــى أهدافهم. 

وعقــب الفنــان محمــود عبــد املعطــي و تحــدث عــن 

قصــة كفاحــه فــي املجــال املســرحي مشــيًرا إلــى أن 

حياتــه الفنيــة بــدأت بالشــعر ثــم اتجــه إلــى الفــن 

االهتمــام  بضــرورة  الطــالب  ناشــد  و  املســرحي 

كافــة  فــي  العامــة  واملعلومــات  والثقافــة  بالقــراءة 

املجــاالت. 

وتابــع الفنــان خالــد حســين مؤكــًدا علــى أن املســرح 

مــن الفنــون التــي تغــذي الــروح والتــي تعتمــد علــى 

املهــارة واملوهبــة والدقــة فــي تقمــص الشــخصيات 

املختلفــة. 

دائرة حوار حول دور الفن في »سيكــــــــودراما«
تجسيد حب الوطن
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التطبيق العملي لمهنة اإلرشاد السياحي البيئي مابين 
المزايا والصعوبات 

شهدت األستاذ الدكتور غادة وفيق عميد كلية 

»التطبيــق  بعنــوان  نــدوة  والفنــادق  الســياحة 

العملي ملهنة اإلرشاد السياحي البيئي مابين املزايا 

والصعوبات« والتي نظمتها إدارة برنامج اإلرشاد 

الســياحي البيئــي بالكليــة وحاضــر فيهــا الدكتــور 

ضيــاء محمــد عبــد اللطيــف املرشــد الســياحي 

واملتخصــص فــي مجــال اإلرشــاد الســياحي البيئــي 

وعضــو نقابــة املرشــدين الســياحيين، بحضــور 

الدكتــورة رانــدا وجــدي منســق برنامــج اإلرشــاد 

الســياحي البيئــي وعــدد مــن طــالب الكليــة وذلــك 

املناقشــات  بقاعــة   2019/3/17 األحــد  يــوم 

بالكليــة.

أوضحــت الدكتــورة رانــدا وجــدي بــأن برنامــج 
اإلرشــاد الســياحي البيئــي يســعي دائًمــا ألن يكــون 

طــالب الكليــة علــى درايــة كافيــة بمتطلبــات ســوق 

العمــل وأن يكونــوا مؤهليــن ملهنــة اإلرشــاد البيئــي 

لــذا تقــوم الكليــة بعقــد النــدوات وورش العمــل 

متخصصيــن  مرشــدين  فيهــا  يحاضــر  والتــي 

ومدربيــن فــي مجــال اإلرشــاد الســياحي البيئــي.

كمــا أشــار الدكتــور ضيــاء محمــد عبــد اللطيــف 

إلــى كيفيــة تعامــل املرشــد مــع الفــوج الســياحي 

الســياحي  اإلرشــاد  مهنــة  طبيعــة  إلــى  وتطــرق 

البيئــي والصعوبــات التــي تواجههــا ومنهــا صعوبــة 

اللغــة واملصطلحــات الخاصــة بالبيئــة والعــادات 

والتقاليد الخاصة باملناطق السياحية وضرورة 

إملــام العامليــن بهــا بقــدر كبيــر مــن املعلومــات فــي 

كافــة املجــاالت وكيفيــة إدارة املشــكالت.
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المنزل
والسالمة من الحرائق

)املنــزل  بعنــوان  نــدوة  اآلداب  كليــة  عميــد  الوهــاب  عبــد  طــارق  الدكتــور  األســتاذ  شــهد 

والســالمة مــن الحرائــق( التــي نظمتهــا وحــدة إدارة األزمــات بحضــور األســتاذ الدكتــور عطيــه 

االجتمــاع  علــم  بقســم  مــدرس  رجــب  أحمــد  والدكتــور  بالكليــة  األزمــات  وحــدة  مديــر  طــه 

يــوم األربعــاء  الطلبــة والطالبــات  مــن  التمريــض وعــدد  بكليــة  والدكتــورة شــربات حســنين 

بالكليــة.  2 بمــدرج   2019/3/20 املوافــق 

وخــالل النــدوة قامــت الدكتــورة شــربات حســنين بتنــاول عــدد مــن املحــاور واملوضوعــات 

شــملت كيفيــة حمايــة  املنــزل وســالمته  مــن الحرائــق وكيــف أن األم لهــا دور هــام فــي رعايــة 

والبوتجــاز. الكهربــاء  بمقابــس  العبــث  مــن  األطفــال ومنعهــم 

وأكــدت علــى واجبــات أعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب واملوظفيــن فــي حالــة الطــوارىء مــن 
خــالل التحلــي بالهــدوء وعــدم االرتبــاك وإيقــاف العمــل فــوًرا  والتأكــد مــن وصــول الفــرق 

. ملتخصصــة ا

وفــي ختــام النــدوة تناولــت ســيادتها درجــات الحــروق مــن حــرق درجــة أولــى وثانيــة وثالثــة 

أنــواع الحــروق خطــورة هــو حــرق الدرجــة الثالثــة  وكيفيــة معالجــة كل منهــم وأن أق�ســى 

الالزمــة. االحتياطــات  التخــاذ  املستشــفى  إلــى  باملصــاب  الذهــاب  وضــرورة  
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تحــت رعايــة األســتاذ الدكتــور غــادة محمــد وفيــق 
القائــم بأعمــال عميــد كليــة الســياحة والفنــادق 
نظمــت إدارة برنامــج اإلرشــاد الســياحي البيئــي نــدوة 
تحت عنوان )الفرص والتحديات في مهنة اإلرشاد 
الســياحي بيــن النظريــة والتطبيــق( اســتضافت بهــا 
األســتاذ محمد عبد القادر املرشــد الســياحي وخبير 
اللغــة املجريــة وعضــو نقابــة املرشــدين الســياحيين 
بحضــور الدكتــورة رانــدا وجــدي املــدرس بقســم 
اإلرشــاد ومنســق البرنامــج والدكتــور عبدالرحيــم 
محمــد عبــد املحســن مــدرس بقســم اإلرشــاد وعــدد 
يــوم  وذلــك  الســياحي  اإلرشــاد  قســم  طــالب  مــن 
األربعــاء 2018/12/12 بقاعــة املؤتمــرات بالكليــة.
قامــت الدكتــورة رانــدا وجــدى بالترحيــب بالحضــور 
القــادر  إلــى األســتاذ محمــد عبــد  الشــكر  موجهــة 
لحضــوره النــدوة لتعريــف الطــالب بأهميــة مهنــة 
اإلرشــاد الســياحي ومتطلبــات هــذة املهنــة مضيفــة 
بــأن الكليــة تعتــز بتواجــده بهــا نظــًرا ألنــه أحــد أبنائهــا 
مــن  ليصبــح  ومهاراتــه  قدراتــه  مــن  وطــور  اجتهــد 
أهــم املرشــدين الســياحيين ومــن القالئــل الذيــن 

يتحدثــون اللغــة املجريــة  فــي مصــر.
و عبــر األســتاذ محمــد عبــد القــادر عــن ســعادته 
بتواجــده فــي كليتــه التــي يشــرف أنــه أحــد خريجيهــا 
موجًهــا الطــالب إلــى أهميــة  مهنــة اإلرشــاد الســياحي 
املصريــة  بالدولــة  الســائحين  تعريــف  فــي  لدورهــا 

الفرص والتحديات في مهنة اإلرشاد 
السياحي بكلية السياحة والفنادق

وتاريخهــا العريــق ممــا يســاعد علــى تنميــة الحركــة 
بالخــارج  صورتهــا  وتحســين  مصــر  فــي  الســياحية 
مضيًفــا أن الدراســة األكاديميــة بمثابــة الخطــوة 
إضافــة  الطالــب  وعلــى  اإلرشــاد  مهنــة  فــي  األولــى 
العديد من املهارات الشــخصية والثقافية لتطوير 
نفســه مــن خــالل االهتمــام بالتفاصيــل الدقيقــة 
فــي املعلومــات التاريخيــة والســياحية مؤكــًدا علــى 
أن املعلومــات الكبــرى عــن املعابــد واآلثــار املصريــة 
متاحــة فــي الكتــب واملراجــع وعلــى شــبكة اإلنترنــت 
أهــم  بتفاصيــل  الســائحين  اهتمــام  علــى  مؤكــًدا 
وأعمــق ممــا هــو متــاح عاملًيــا مشــيًرا إلــى االهتمــام 
والفرنســية  اإلنجليزيــة  مثــل  الدارجــة  باللغــات 
لتعــدد  نظــًرا  اللغــات األخــرى  مــن  بعــدد  واإلملــام 
الثقافــات والجنســيات التــي يتعامــل معهــا املرشــد 
فــي مجالــه مؤكــًدا أن املرشــد يجــب عليــه اإلملــام بــكل 
األحــداث املهمــة التــي تحــدث ســواء االقتصاديــة 
والسياســية والثقافيــة لرغبــة الســائحين باملعرفــة 
واإلملــام باألخبــار املتداولــة مشــيًرا إلــى أهميــة دور 
املرشــد الســياحي فــي توضيــح الصــورة الحقيقيــة 
ملصــر مــع تجنــب الســلبيات وإظهــار الطابــع الجمالــي 
وشــعبها  وأمنهــا  بتاريخهــا  مصــر  بــه  تتميــز  الــذي 

املضيــاف.
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شــهد األســتاذ الدكتــور محمــد عي�ســى نائــب رئيــس 

جامعــة الفيــوم لشــئون الدراســات العليــا والبحــوث 
يــوم اإلثنيــن املوافــق 5 / 11 / 2018  االجتمــاع األول 

للجنــة أخالقيــات رعايــة واســتخدام الحيوانــات فــي 

التعليــم والبحــث العلمــي.

االجتمــاع  خــالل  تــم  أنــه  عي�ســى  محمــد  أ.د  صــرح 

مناقشــة أعمــال لجنــة أخالقيــات رعايــة واســتخدام 

الحيوانــات فــي التعليــم والبحــث العلمــي والتــي تشــكلت 

بموجــب قــرار مجلــس الجامعــة املنعقــد فــي 26 / 9 / 

2018 بجلســته رقــم 152 الــذي وافــق علــى تشــكيل 

اللجنــة بجامعــة الفيــوم.

 يذكر أن اللجنة برئاسة أ.د زاهر أحمد األستاذ املتفرغ 

بقســم الكيميــاء الحيويــة بكليــة الزراعــة وتضــم فــي 

عضويتهــا العديــد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بكليــات 

الطب والصيدلة والعلوم والزراعة والتربية النوعية.

اجتماع لجنة أخالقيات استخدام الحيوانات في التعليم 

والعلــوم  »اآلثــار  بعنــوان  نــدوة  اآلثــار  كليــة  نظمــت 

اإلنســانية: األطــر واملحــاور« وذلــك يــوم األحــد املوافــق 

18 / 11 / 2018 بقاعة املؤتمرات بالكلية، بحضور 

األســتاذ الدكتــور محمــد كمــال خــالف وكيــل الكليــة 

لشــئون التعليــم والطــالب وعــدد مــن الســادة أعضــاء 

هيئــة التدريــس والطــالب بالكليــة. 

إبراهيــم  مجــدي  الدكتــور  النــدوة  خــالل  حاضــر 

جرجــس األســتاذ املســاعد ورئيــس قســم املكتبــات 

والوثائــق بكليــة اآلداب بجامعــة كفــر الشــيخ وشــملت 

النــدوة إلقــاء الضــوء علــى اآلليــات واألطــر الدوليــة 

التــي تنظــم حمايــة اآلثــار والتــراث الحضــاري ومــدى 

فاعليتهــا ودور القانــون الدولــي اإلنســاني فــي حمايــة 

اآلثــار والتــراث الحضــاري فــي زمــن الحــرب مــن النهــب 

والســرقة وكيفيــة مواجهــة مخططــات تدميــر وســلب 

وطمــس اآلثــار والتــراث اإلنســاني فــي املنطقــة العربيــة 

واســتردادها.  وحمايتهــا 

»اآلثار والعلوم اإلنسانية: األطر والمحاور« 
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تحــت إشــراف األســتاذ الدكتــور خالــد الخشــاب 
عميــد كليــة الطــب نظــم قســم الطــب الشــرعي 
»الطــرق  عمــل  ورشــة  اإلكلينكيــة  والســموم 
العلميــة الحديثــة فــي كشــف التزييــف والتزويــر فــي 
املســتندات والعمــالت« وذلــك يــوم اإلثنيــن 17 / 

12 / 2018 بقاعــة التدريــب بالكليــة. 
بحضــور األســتاذ الدكتــور غــادة مصطفــى الجــالد 
رئيس قســم الطب الشــرعي والســموم اإلكلينكية 
قســم  رئيــس  غالــب  شــيرين  الدكتــور  واألســتاذ 
بكليــة  اإلكلينكيــة  والســموم  الشــرعي  الطــب 
الدكتــور  واألســتاذ  ســويف  بنــي  الطــب جامعــة 
فتحــي األطــرش عميــد كليــة الطــب بجامعة الزاوية 
الليبيــة واملحاضــر الشــريف هاشــم مجاهــد خبيــر 
بمصلحــة  والتزويــر  التزييــف  جرائــم  مكافحــة 
الطــب الشــرعي بــوزارة العــدل وعــدد مــن الســادة 

أعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــة. 
أن  الجــالد  الدكتورغــادة  األســتاذ  أوضحــت 
الهــدف الرئي�ســي مــن الورشــة تعريــف املشــاركين 
باألســاليب الحديثة للكشــف عن جرائم التزييف 
والتزويــر والتــي تســهم بصــورة مباشــرة فــي دعــم 
قــدرات املشــاركين ورفــع مســتوى مهاراتهــم الفنيــة 
الوثائــق  فحــص  مجــاالت  فــي  العملــي  وآدائهــم 
والعمــالت  والتوقيعــات  الرســمية  واملســتندات 

املحليــة والدوليــة بأســلوب علمــي وعملــي. 

ورشة عمل »الطرق العلمية 

الحديثة في كشف التزييف والتزوير 

في المستندات والعمالت« 
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شــهدت األســتاذ الدكتــور زينــب الباهــى عميــد كليــة 

مســعود  الدكتــور  وبحضــور  االجتماعيــة  الخدمــة 

للمعلومــات  التنفيــذي  املديــر  مســعود  إســماعيل 

بالجامعــة والدكتــور مســعود علــي والدكتــور هانــي 

جــودة منســقي الورشــة التــي نظمتهــا الكليــة تحــت 

اســتخدام  )كيفيــة  عنــوان 

موقع الجامعة اإللكتروني( 

وذلــك يــوم الثالثــاء املوافــق 

.2018/11/6

الدكتــور  األســتاذ  أكــدت 

حــرص  علــى  الباهــي  زينــب 

تطبيــق  علــى  الكليــة  إدارة 

التكنولوجيــا  اســتخدام 

ألهميتهــا فــي الوقــت الراهــن حيــث أن التكنولوجيــا 

هــي لغــة العصــر ومــن خاللهــا يتــم تحقيــق االســتفادة 

املثلى للطالب مضيفة أن الكلية بصدد إنشــاء بريد 

إلكترونــي لطالبهــا بالتعــاون مــع املوقــع اإللكترونــي 

بالجامعــة مضيفــة أن أعمــال الورشــة اســتمرت مــن 
2018/11/6 وحتــى 2018/11/12 لجميــع الفــرق 

بالكليــة. الدراســية 

ومن جانبه تقدم الدكتور مسعود إسماعيل بالشكر 

ضرورة استخدام موقع الجامعة اإللكتروني

لألســتاذ الدكتــور زينــب الباهــي الســتضافتها ورشــة 

العمــل بالكليــة موجًهــا الطــالب بأهميــة اســتخدام 

املتعلقــة  األخبــار  كافــة  ملعرفــة  اإللكترونــي  املوقــع 

ــًد علــى أهميــة الصفحــات الخاصــة 
ً
بالجامعــة ومؤك

بالكليــات علــى املوقــع لدورهــا فــي إفــادة الطــالب ملــا 
يتــم إدراجــه مــن الجــداول 

وورش  واألخبــار  الدراســية 

بأهميــة  مضيًفــا  العمــل  

البريــد اإللكترونــي الجامعــي 

مــع  التواصــل  فــي  للطــالب 

التدريــس  هيئــة  أعضــاء 

وأهميتــه للمجتمــع الخارجــي 

في حالة التواصل األكاديمي 

حيــث أنــه يؤكــد أن الراســل منتمــي ملؤسســة جامعيــة 

كما أكد سيادته على أهمية زيارة املوقع اإللكتروني 

للجامعــة  حيــث أن تصنيــف املوقــع يرتفــع بعــدد 

الزائريــن.

البريــد  تفعيــل  لطــرق  توضيحــي  عــرض  بــدأ  ثــم 

اســتخدامه.  وكيفيــة  اإللكترونــي 



حصاد جامعة الفيوم 94

عميــد  حســن  محمــد  نبيلــة  إشــراف  تحــت 
كليــة الحاســبات واملعلومــات نظمــت الكليــة 
لتطويــر  هــواوي  برنامــج  عــن  عمــل  ورشــة 
تكنولوجيــا  فــي  الجامعــات  طــالب  مهــارات 
الثالثــاء  يــوم  املعلومــات واالتصــاالت وذلــك 

.2018 /12 /18
وناقشــت األســتاذة أســماء ســراج الديــن مديــر 
بتاريــخ  التعريــف  هــواوي  بشــركة  التســويق 
الشــركة والتــي تعمــل فــي مصــر منــذ عــام 1999 
وأن برنامــج هــواوي يتكــون مــن ثــالث مراحــل 
املرحلــة  تهــدف  حيــث  عــام,  مــدار  علــى  تتــم 
األولــى إلــى إتاحــة التدريــب التقنــي عبــر اإلنترنــت 
املصريــة  الجامعــات  طــالب  مــن  آالف  لـــ10 
مــن كليــات هندســة االتصــاالت والحاســبات 
الثانيــة  املرحلــة  فــي  ويتــم  املعلومــات,  ونظــم 
املتميزيــن  الطــالب  مــن  لعــدد  منــح  تقديــم 
وربــط   HCNA هــواوي  امتحانــات  لدخــول 
الحاصليــن علــى هــذة الشــهادات االحترافيــة 

ورشة عمل عن برنامج )هواوي( لتطوير مهارات الطالب 

وشــركائها  للشــركة  البشــرية  املــوارد  بأقســام 
علــى  للحصــول  املتميزيــن  الختيــار  املحلييــن 
فــرص تدريبيــة وتوظيفيــة, وفــي املرحلــة الثالثــة 
يتــم توجيــه وإرشــاد الطــالب واملتدربيــن األكثــر 
تميــًزا للحصــول علــى منــح للحصــول علــى أعلــى 
تكنولوجيــا  مجــال  فــي  االحترافيــة  الشــهادات 
املعلومات مثل شهادتي HCIE- HCNP, ويذكر 
أن التســجيل بالبرنامــج للطــالب اســتمر حتــى 
يوم 31 / 1 / 2019 و االختبار الدولي في الفترة 

مــن 31 / 1 حتــى2019/2/15.
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عي�ســى  محمــد  الدكتــور  األســتاذ  شــهد   
الدراســات  لشــئون  الجامعــة  رئيــس  نائــب 
الدكتــور  األســتاذ  رافقــه  والبحــوث  العليــا 
جيهــان عبــد الرحمــن عميــد كليــة الهندســة 
الذكيــة  »الشــبكات  بعنــوان  عمــل  ورشــة 
املوافــق  األحــد  يــوم  الطاقــة«  إدارة  ونظــم 
3 / 2 / 2019 بالكليــة، بحضــور الدكتــور 
إســالم هاللــي املشــرف علــى قســم الهندســة 
الصناعيــة، واملهنــدس خــالف رشــدي مديــر 
مصــر  بشــركة  الكهربــاء  ترشــيد  إدارة  عــام 
الوســطى، واملهندســة نيللــي أحمــد مديــر إدارة 
املواصفــات الفنيــة بشــركة مصــر الوســطى، 
واملهنــدس أيمــن عــزام مديــر شــركة صــن رايــز 
املشــروع  عمــل  وفريــق  الشمســية  للطاقــة 
البحثــي لترشــيد الكهربــاء والطاقــة الجديــدة 

واملتجــددة.
أوضــح األســتاذ الدكتــور محمــد عي�ســى أن 
هــذه الورشــة تعــد إحــدى أنشــطة املشــروع 
البحثي وهو عبارة عن نموذج تجريبي لتقييم 
الشــبكات  اســتخدام  مــن  املمكنــة  الفوائــد 
الذكيــة فــي نظــم إدارة طلــب وتوزيــع الطاقــة 
فــي مصــر وممــول مــن الجهــاز القومــي لتنظيــم 

االتصــاالت بجمهوريــة مصــر العربيــة.
واملســتمر  املثمــر  بالتعــاون  ســيادته  وأشــاد 
بيــن جميــع األقســام واإلدارات وعلــى الجهــد 
الظــروف  لتوفيــر  الكليــة  إدارة  مــن  املبــذول 
املالئمة للمشروع، متمنًيا االستفادة الكاملة 

بالورشــة. للســادة الحضــور 

عبــد  جيهــان  الدكتــور  األســتاذ  أشــارت 
الرحمــن أن ورشــة العمــل شــملت عــدد مــن 
املحــاور عبــارة عــن ملخــص املشــروع البحثــي 
و طــرق ترشــيد الكهربــاء والطاقــة الجديــدة 
واملتجــددة، باإلضافــة إلــى ضــرورة اســتخدام 
تطبيقــات األنظمــة الذكيــة والصديقــة للبيئــة 
مــن  عليهــا  والحصــول  الطاقــة  الســتدامة 
مصــادر متوافــرة ومتاحــة، إلــى جانــب تحديــث 
منظومــات تزويــد الطاقــة الكهربائيــة لتكــون 
ومجهــزة  عاليــة  بكفــاءة  العمــل  علــى  قــادرة 
ومهيــأة  متقدمــة  وحمايــة  مراقبــة  بوســائل 

مكوناتهــا. لتشــغيل 

ورشة عمل »الشبكات الذكية ونظم إدارة الطاقة«
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الدكتــور  األســتاذ  رعايــة  تحــت 

محمــد معيــط وزيــر املاليــة واألســتاذ 

الدكتــور إيهــاب أبوعــش نائــب وزيــر 

املاليــة للخزانــة واللــواء عصــام ســعد 

محافــظ الفيــوم واألســتاذ الدكتــور 

أشــرف عبــد الحفيــظ رحيــل القائــم 

بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم، شــهد 

األســتاذ الدكتور محمد عي�ســى نائب 

رئيــس الجامعــة لشــئون الدراســات 

الفيــوم  بجامعــة  والبحــوث  العليــا 

أميــن  حلبــه  أيمــن  األســتاذ  رافقــه 

املاليــة  للشــئون  املســاعد  الجامعــة 

واملحاسب الروبي القويدي مدير عام 

حســابات الجامعــة  فعاليــات ورشــة 

»نقــاط  بعنــوان  التدريبيــة  العمــل 

 »P.O.S اإللكترونــي  التحصيــل 

والتــي نظمتهــا اللجنــة العليــا للميكنــة 

الحســابات  بقطــاع  املاليــة  بــوزارة 

واملديريــات بمحافظــة الفيــوم، يــوم 

بقاعــة   2019/2/3 املوافــق  األحــد 

املركزيــة. باملكتبــة  املؤتمــرات 

بحضــور املحاســب جمــال بــدر مديــر 

املديريــة املاليــة بالفيــوم واملحاســب 

وحــدة  منســق  البــدري  علــي  أحمــد 

التدريــب الداخلــي باملديريــة املاليــة 

مراقــب  عطفــي  أشــرف  واملحاســب 

مالــي بمجلــس مدينــة الفيــوم ونخبــة 

علــى  واملحصليــن  املختصيــن  مــن 

مســتوى جميــع الوحــدات الحســابية 

باملحافظــة.

محمــد  الدكتــور  األســتاذ  أوضــح 

تحــرص  الجامعــة  إدارة  أن  عي�ســى 

مــع  واملثمــر  املســتمر  التعــاون  علــى 

جميــع  فــي  ومشــاركتها  املاليــة  وزارة 

الفعاليــات وورش العمــل التدريبيــة 

التــي تنظمهــا مــن أجــل تحســين أداء 

بجميــع  كفاءتهــم  ورفــع  العامليــن 

الجهــات اإلداريــة والرقابيــة، وتطبيــق 

وسائل التحصيل اإللكتروني بشكل 

وفعــال. صحيــح 

التحصيــل  منظومــة  أن  وأضــاف 

إنجــاًزا  تعــد  الجديــدة  اإللكترونيــة 

غيــر مســبوق، حيــث أنهــا ستســاهم 

في اســتكمال تحســين أداء االقتصاد 

القومــي فــي الوقــت الراهــن وتحقيــق 

ســبًبا  يعــد  والــذي  املالــي  الشــمول 

رئيســًيا للنمــو االقتصــادي للدولــة، 

وإدمــاج نســبة كبيــرة مــن االقتصــاد 

القومــي  االقتصــاد  إلــى  غيرالرســمي 

للدولــة.

أن  بــدر  جمــال  املحاســب  وذكــر 

مــن  املزيــد  اســتهدفت  الــوزارة 

مختلــف  فــي  اإلصالحيــة  البرامــج 

النهــوض  فــي  تســاعد  التــي  املجــاالت 

باالقتصــاد القومــي ورفــع كفاءتــه، 

وذلــك مــن خــالل صــدور قــراري رقــم 

بشــأن   2018 لســنة   269،760

الحكوميــة  املســتحقات  تحصيــل 

إلكترونًيــا،  والجمركيــة  والضربيــة 

اعتبــاًرا مــن األول مــن مايــو 2019، 

فــي  تأتــي  تلــك القــرارات  مضيًفــا أن 

إطــار ســعي وزارة املاليــة إلــى التفعيــل 

الكامــل ملنظومــة الدفــع والتحصيــل 

الصــادرة  والتكليفــات  اإللكترونــي 

عــن املجلــس القومــي للمدفوعــات، 

 للتدابير الالزمة للتفعيل.
ً
واســتكماال

التحصيــل  نقــاط  أن  إلــى  وأشــار 

وســائل  إحــدى  هــي  اإللكترونــي 

تحقــق  التــي  اإللكترونــي  التحصيــل 

تتمثــل  والتــي  املميــزات  مــن  العديــد 

فــى ســرعة تحصيــل إيــرادات الدولــة، 

للعمــالت  االفترا�ســي  العمــر  زيــادة 

الورقيــة مــن خــالل الحــد مــن تداولهــا 

فــي األســواق، توفيــر الكثيــر مــن الوقــت 

إلــى  املاليــة،  التعامــالت  تســوية  فــي 

النقــل  تكاليــف  تخفيــض  جانــب 

وإلــى  مــن  النقديــة  علــى  والتأميــن 

املركــزي. البنــك 

»ورشة عمل 
نقاط التحصيل 
اإللكتروني« 
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الئحة الجامعة بنظام الساعات المعتمدة

شهد األستاذ الدكتور خالد عطا هللا نائب رئيس 

الجامعــة لشــئون التعليــم والطــالب ورشــة عمــل 

املعتمــدة«  الســاعات  بنظــام  الجامعــة  »الئحــة 

التــي نظمتهــا كليــة الخدمــة االجتماعيــة بحضــور 

األســتاذ الدكتــور زينــب معــوض الباهــي عميــد 

الكلية وعدد من السادة عمداء ووكالء الكليات 

وأعضــاء هيئــة التدريــس وحاضــر خــالل ورشــة 

األســتاذ  أحمــد  زاهــر  الدكتــور  األســتاذ  العمــل 

بكليــة الزراعــة وذلــك يــوم اإلثنيــن 2019/6/10 

بقاعــة املؤتمــرات بالكليــة.

أكــد أ.د خالــد عطــا هللا أن الئحــة جامعــة الفيــوم 

لنظــام الســاعات املعتمــدة تتوافــق مــع السياســة 

نظــام  وأن   2030 ورؤيــة  للدولــة  التعليميــة 

الساعات املعتمدة يقوم على منح الحرية املطلقة 

للطالب الجامعي في اختيار املقرر الدرا�سي الذي 

يرغــب فــي دراســته موجًهــا بضــرورة منــح التأهيــل 

الــالزم  للعامليــن اإلدارييــن للقيــام باملهــام املنوطــة 

بهــم بكفــاءة باإلضافــة إلــى الــدور الكبيــر للمرشــد 

األكاديمــي املســئول عــن توجيــه الطــالب الختيــار 

املــواد فــي نظــام الســاعات املعتمــدة والــذي يعتبــر 

أهــم عنصــر فــي إتمــام العمليــة التعليميــة.

حريــة  علــى  أحمــد  زاهــر  أ.د  أكــد  ناحيتــه  مــن 

الطالــب التامــة فــي اختيــار دراســات تكميليــة يتــم 

إجرائهــا فــي كليــات أخــرى مختلفــة موضًحــا أن 

املقــررات فــي نظــام الســاعات املعتمــدة تتضمــن 

مناهــج فــي البيولوجيــا وريــادة األعمــال والفكــر 

مجــال  إلــى  باإلضافــة  واالقتصــادي  السيا�ســي 

والبيوتكنولوجــي. النانــو 
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تحــت إشــراف األســتاذ الدكتــور نبيلــة محمــد حســن 

عميــد كليــة الحاســبات واملعلومــات نظمــت الكليــة 

بالتعــاون مــع طــالب كليتــي الطــب بجامعتــي الفيــوم 

وحلوان ورشة عمل عن التوعية الطبية ونشر الوعي 

الصحــي وذلــك يــوم األربعــاء املوافــق 3 / 10 / 2018 

بحضــور األســتاذ الدكتــور شــيرين طايــع وكيــل الكليــة 

والطبيــب  البيئــة  وتنميــة  املجتمــع  خدمــة  لشــئون 

منتصــر حســني مســئول العيــادة الطبيــة بالكليــة.

التوعية الطبية ونشر الوعي الصحي

تهــدف  العمــل  أن ورشــة  أ.د شــيرين طايــع  وأكــدت 

تنــاول عــدد مــن املوضوعــات شــملت التعريــف  إلــى 

الســيئة  الصحيــة  والعــادات  األوليــة  باإلســعافات 

وســائل  عبــر  والتنمــر  النف�ســي  للضغــط  املصاحبــة 

التواصــل االجتماعــي وتأثيــره علــى الصحــة النفســية 

وكذلــك ضــرورة تنظيــم الوقــت للتغلــب علــى الضغوط 

والعمليــة.  الدراســية 

التابعــة  املعرفــة  ســفارة  نظمــت 

عمــل   ورشــة  اإلســكندرية  ملكتبــة 

»ســيكودراما«  عنــوان  تحــت 

املوافــق  الثالثــاء  يــوم  وذلــك 

املركزيــة  باملكتبــة   2018/10/23

أحمــد  األســتاذ/  خاللهــا  وحاضــر 

دكتــوراه  باحــث  الروبــي  يوســف 

فــي مجــال الصحــة النفســية وعلــم 

النف�ســي. واألخصائــي  النفــس 

اســتعرض األســتاذ أحمــد يوســف 

أهداف ورشــه العمل والتي شــملت 

تعريــف »الســيكودراما« أو الدرامــا 

النفســية بمعناهــا املتعــارف عليــه 
طــرق  مــن  طريقــة  بأنــه  وذلــك 

العــالج النف�ســي املتعــددة ويجتمــع 

مــن خاللــه علــم النفــس والدرامــا 

علــى  تعتمــد  طريقــة  وهــي  مًعــا 

مختلــف  بشــكل  الشــخص  عــالج 

باســتخدام الفــن مــن خــالل أدوار 

النفســية  حالتــه  تشــبه  تمثيليــة 

الداخليــة لبعــض املواقــف التــي مــر 

بهــا أو يعيشــها ممــا يســاعده علــى 

فــي  واضطراباتــه  انفعاالتــه  تفريــغ 

يجســدها. التــي  األدوار 

أهميــة  علــى  ســيادته  أكــد  كمــا 

اســتخدام ذلــك النــوع مــن العــالج 

لــدوره الفعــال فــي تنميــة التواصــل 

وعــالج  الــذات  وفهــم  اآلخــر  مــع 

اإلدمــان واألطفــال الذيــن تعرضــوا 

لتعنيــف أســري أو مجتمعــي وتتــم 

فــي  النفســية  الدرامــا  جلســات 

مجموعــات وفترتهــا الزمنيــة تتــراوح 

وتعتبــر  دقيقــة   180 إلــى   90 بيــن 

هــذه  الجلســات أداة فعالــة لتفريــغ 

الســلبية. االنفعــاالت 

االبتكار والفكر اإلبداعي واالختراعات لطالب نادي العلوم



99اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم

مهارات الحياة 
الجامعية بكلية 

الحاسبات 
والمعلومات 

تحــت إشــراف األســتاذ الدكتــور نبيلــة 

محمــد حســن عميــد كليــة الحاســبات 

ورشــة  الكليــة  نظمــت  واملعلومــات 

الجامعيــة  الحيــاة  مهــارات  عــن  عمــل 

لطــالب  الكليــة  بأقســام  والتعريــف 

اإلثنيــن  يــوم  وذلــك  األولــى  الفرقــة 

وحاضــر   ,2018  /  10  /  1 املوافــق 

خاللهــا األســتاذ الدكتــور شــيرين طايــع 

وكيــل الكليــة لشــئون خدمــة املجتمــع 

وتنمية البيئة وتناولت أهداف الورشة 

التــي تتضمــن مهــارات تحديــد األهــداف 

الدراســية  القاعــات  فــي  واملشــاركة 

املختلفــة,  واملصــادر  باملراجــع  واإلملــام 

املختلفــة,  الكليــة  بأقســام  والتعريــف 
وعــرض نمــاذج ناجحــة ومميــزة في ســوق 

لتحفيــز  الكليــة  خريجــي  مــن  العمــل 

الطــالب علــى العمــل باجتهــاد ونشــاط. 

جامعة الفيوم تحقق مراكز متقدمة 
في مسابقات مراكز الفنون 

 حصلــت جامعــة الفيــوم علــى عــدد مــن املراكــز املتقدمــة  وذلــك 

خالل مشاركتها في مسابقات مراكز الفنون والتي شملت املوسيقى 

والكــورال  والفنــون التشــكيلية 
مســتوى  علــى  واملســرح 

التــي  و  املصريــة   الجامعــات 

أقيمــت بمحافظــة اإلســكندرية 

خالل الفترة من   2018/9/25  

.2018/10/4 وحتــى 

   حيــث اســتطاع  منتخــب كــورال جامعــة الفيــوم الحصــول علــى  

املركــز الرابــع  وحصــل املايســترو وائــل حمــدي علــى جائــزة التميــز فــي 

التدريــب، وحصلــت الطالبــة أمــل خالــد بكليــة الصيدلــة علــى جائزة 

التميــز فــي الغنــاء.

 كمــا حصلــت الجامعــة علــى املركــز الثالــث علــى مســتوى الجامعــات 

في املوسيقى، والطالب فادي سمير على املركز الثاني و سامي سمير 

علــى املركــز الثالــث بكليــة الخدمــة االجتماعيــة فــي مجــال العــزف.

أمــا فــي مســابقات الفنــون التشــكيلية فقــد حصلــت جامعــة الفيــوم 

علــى املركــز الرابــع علــى مســتوى الجامعــات وحصلــت الطالبــة ربــاب 

طلعــت بكليــة اآلداب علــى الجائــزة األولــى أمــا جائــزة التميــز فقــد 

حصــل عليهــا الطالــب أحمــد رجــب بكليــة الطــب.

وفــي مجــال املســرح حصلــت الجامعــة علــى املركــز الخامــس وحصــل 

بكليــة  فــاروق  محمــد  الطالــب 
األول  املركــز  علــى  الطــب 

الجامعــة  كمــا حصلــت  تمثيــل 

فــي  مســرحي  نــص  أفضــل  علــى 

املســرح.                          مســابقات 
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شــهد اللــواء عصــام ســعد محافــظ الفيــوم واألســتاذ 

الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ رحيــل القائــم بأعمــال 

رئيــس جامعــة الفيــوم  واألســتاذ الدكتــور خالــد عطــا 

هللا نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون التعليــم والطــالب 

نظمتهــا  التــي  املجتمعــي(  )الحــوار  نــدوة  فعاليــات 

اإلدارة العامــة لرعايــة الشــباب بالتعــاون مــع مديريــة 

الشــباب بحضــور اللــواء تامــر الشــهاوي باملخابــرات 

العامــة ســابًقا  ووكيــل لجنــة األمــن القومــي بمجلــس 

النــواب والدكتــور ســيد حزيــن مديــر مديريــة الشــباب 

والرياضــة بالفيــوم وعــدد كبيــر مــن  الســادة أعضــاء 

هيئــة التدريــس والطــالب وذلــك يــوم اإلثنيــن املوافــق 

2019/4/15 بقاعــة االحتفــاالت الكبــرى بالجامعــة.

أشــاد اللواء عصام ســعد بجهود جامعة الفيوم التي  

تلعــب دوًرا كبيــًرا فــي تنميــة عقــول أبنائهــا مــن الطــالب 

شــأنها  مــن  التــي  النــدوات  هــذة  تنظيــم  خــالل  مــن 

املســاهمة فــي بنــاء وتشــكيل الوعــي العــام.

وأكــد ســيادته علــى أهميــة ثقافــة الحــوار الــذي مــن 

خاللــه يمكــن حــل جميــع املشــكالت والقضــاء عليهــا 

أفضــل. بشــكل 

 وأكــد أ.د أشــرف رحيــل علــى ضــروة االهتمــام  بوعــي 

الشــباب وخاصــة الطــالب  واســتغالل فتــرة  الدراســة 

الجامعيــة فــي تنميــة عقولهــم وبنائهــا بهــدف تكويــن 

عقليــة متميــزة قــادرة علــى اتخــاذ القــرار متمنًيــا أن 

تنظيمهــا   مــن  املرجــوة  األهــداف  النــدوة   تحقــق 

واالســتفادة  منهــا بأكبــر قــدر ممكــن.

وتنــاول اللــواء تامــر الشــهاوي أهميــة الحــوار املجتمعــي 

مــن  للعديــد  جذريــة  لحلــول  الوصــول  فــي  ودوره 

املشــكالت املختلفــة مســتعرًضا الحديــث حــول الفتــرة 

الصعبة التي مرت بها  مصر عقب ثورة 2011 وحتى 

اآلن مؤكــًدا أن الدولــة تبــذل جهــوًدا كبيــرة إلعــادة 

االســتقرار بشــكل أكبــر خــالل الفتــرة الحاليــة.

وشــدد  ســيادته علــى أهميــة دور الشــباب فــي تحقيــق 

قاطــرة  ألنهــم   املســتدامة 2030  التنميــة  أهــداف 

التنميــة وقــادة املســتقبل، موجًهــا الطــالب  بضــرورة 

توخي الحذر في اكتساب املعلومات والتأكد التام من 

صحتهــا تجنًبــا للشــائعات التــي انتشــرت مؤخــًرا.

وأوضــح الدكتــور ســيد حزيــن أن هنــاك تعــاون كبيــر 

بين مديرية الشباب والرياضة والجامعة فيما يتعلق 

بتنظيــم عــدد  مــن النــدوات والفعاليــات الثقافيــة  

معبًرا عن سعادته بالتواجد في رحاب جامعة الفيوم.

الطــالب   مــع  الحــوار  بــاب  فتــح  تــم  النــدوة  وخــالل 

واالســتماع إلــى مقترحاتهــم وتســاؤالتهم والــرد عليهــا .

الحوار المجتمعي
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شــهد األســتاذ الدكتــور عرفــة صبــري عميــد كليــة 
العلــوم النــدوة التــي نظمتهــا إدارة رعايــة الشــباب 
بعنــوان  بيوبيديــا   أســرة  مــع  بالتعــاون  بالكليــة 
»اإلســعافات األوليــة« وذلــك يــوم اإلثنيــن املوافــق 
2019/4/1 بمــدرج )1( بالكليــة بحضــور األســتاذ 
الدكتــور صالــح عبــد العليــم وكيــل الكليــة  لشــئون 
خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة واألســتاذ الدكتــور 
محمــد أنــور وكيــل الكليــة لشــئون التعليــم والطــالب 
كليــة  وكيــل  هللا  عبــد  فاطمــة  الدكتــور  واألســتاذ 
التمريــض لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة.

حاضــر خــالل النــدوة الدكتــورة فاطمــة عــز الرجــال 
والدكتــورة ميرفــت أميــن املدرســتان بكليــة التمريض 

قســم صحــة مجتمــع.
أشــارت الدكتــورة فاطمــة عــز الرجــال  أنــه نظــًرا ملــا 

يقــوم بــه  طــالب كليــة العلــوم مــن إجــراء العديــد مــن 
التجــارب املعمليــة فإنــه يجــب عليهــم أن يكونــوا علــى 
درايــة بأهــم اإلســعافات األوليــة ملواجهــة أي حــوادث 

طارئــة خــالل عملهــم باملعامــل.
التدريبيــة  للــدورة  الرئيســية  األهــداف  أن   

ً
مؤكــدة

تشــمل عــدة محــاور أهمهــا إملــام الطالــب الجامعــي 
بمبــادئ اإلســعافات األوليــة ليكــون قــادًرا علــى تقديــم 
املســاعدة الطبيــة العاجلــة فــي الحــاالت الطارئــة لــه 
أو لغيــره مــن املصابيــن وكيفيــة التصــرف فــي حــاالت 
األزمــات القلبيــة حيــث أنهــا منتشــرة بيــن األفــراد مــا 
فــوق ســن الـــ35 نتيجــة لزيــادة الــوزن وقلــة الحركــة 

وضــرورة نقــل املصــاب إلــى املستشــفى فــي أســرع وقــت 
وعــدم بــذل أي مجهــود نتيجــة للخطــر املعــرض لــه 

املصــاب.
كمــا قدمــت الدكتــورة ميرفــت أميــن  خــالل الــدورة 
التصــرف  كيفيــة  حــول  للطــالب  عمليــة  تدريبــات 
حــاالت  فــي  األوليــة  اإلســعافات  وتقديــم  الفــوري 
والحــروق  والكســور  بالنزيــف  للمصابيــن  الطــوارئ 
واالختنــاق والتســمم وكيفيــة إجــراء اإلنعــاش للقلــب 

والرئــة.
وفــي نهايــة النــدوة قــام األســتاذ الدكتورعرفــة صبــري  
والدكتــورة  الرجــال  عــز  فاطمــة  الدكتــورة  بتكريــم 

ميرفــت أميــن وأهداهــن شــهادات تقديــر.

»اإلسعافات األولية« 
بكلية العلوم
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شــهد األســتاذ الدكتــور خالــد عطــا هللا 

نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون التعليــم 

والطالب ندوة )العودة للجذور( بحضور 

اليــزل  ســيف  ســمير  الدكتــور  األســتاذ 

محافــظ بنــي ســويف الســابق والدكتــور 

لألنشــطة  العــام  املنســق  طوبــار  وائــل 

الطالبيــة بالجامعــة وعــدد مــن الســادة 

والطــالب،  الكليــات  ووكالء  عمــداء 

وحاضر خاللها املهندس جمال الجارحي 

رجل األعمال، والعب الكرة هاني سعيد 

وذلك يوم الثالثاء املوافق 2019/4/16 

بقاعــة االحتفــاالت الكبــرى بالجامعــة.

الطــالب  عطــا هللا  خالــد  أ.د  ووجــه    

بضــرورة االســتفادة مــن خبــرات الســادة 

وخاصــة  قــدوة   وأخذهــم  الضيــوف 

الفيــوم  محافظــة  أبنــاء  مــن  أنهــم  إلــى 

وأصبحــوا متميزيــن وشــخصيات عامــة 

مجالــه. فــي   
ً

كال

العودة للجذور
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تحــدث رجــل األعمــال جمــال الجارحــي عــن حياتــه 

وكيــف  وتحديــات  صعوبــات  مــن  واجهــه  ومــا 

واجههــا بالصبــر والجلــد واإلصــرار بهــدف تحقيــق 

التحلــي  بضــرورة  الطــالب  موجًهــا  طموحاتــه 

باألمانــة و ضــرورة الربــط بيــن الطمــوح والواقــع 

وعمــل تــوازن بينهمــا  و وجــود فكــر إداري يتناســب 

مــع كل مرحلــة مــن املراحــل املختلفــة.

وقــام الالعــب هانــي ســعيد بفتــح بــاب الحــوار 

والنقــاش مــع الطــالب املشــاركين فــي النــدوة وبــدأ 

بســرد قصــة كفاحــه وأكــد علــى ضــرورة االنتمــاء 

 مرحلــة االحتــراف 
ً

ملــكان امليــالد األسا�ســي متنــاوال

التــي مــر بهــا والتــي تعتبــر فتــرة فارقــة فــي مشــواره 

الكــروي.

وفــي ختــام النــدوة تــم إهــداء درع جامعــة الفيــوم 

للمهنــدس جمــال الجارحــي والالعــب هانــي ســعيد 

تقديــًرا وامتناًنــا لهــم.
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»القوة الناعمة« 

نظــم قطــاع خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة بالتعــاون 

مع املجلس القومي للمرأة فرع الفيوم  ندوة بعنوان 

املوافــق  األربعــاء  يــوم  وذلــك  الناعمــة«،  »القــوة 

2019/3/13بقاعــة املؤتمــرات باملكتبــة املركزيــة.

بحضــور األســتاذ الدكتــور عرفــة صبــري عميــد كليــة 

العلوم واألستاذة ليلي طه قاسم مقرر فرع املجلس 

القومــي للمــرأة بالفيــوم والســادة وكالء كليــة العلــوم 

واألســتاذ الدكتــور رشــا عمــران وكيــل كليــة الســياحة 

والفنــادق لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة 

والدكتــورة نهيــر الشوشــاني مديــر وحــدة مناهضــة 

الفيــوم  بجامعــة  املــرأة  ضــد  والعنــف  التحــرش 

ثقافــة  قصــر  عــام  مديــر  كامــل  ســماح  واألســتاذة 

الفيــوم واملهنــدس إمــام محمــد بركــة رئيــس اللجنــة 

االقتصاديــة باالتحــاد الدولــي لحقــوق اإلنســان.

جامعــة  أن  صبــري  عرفــة  الدكتــور  األســتاذ  أكــد 

الفيــوم ترعــى كل مــا يهــم املــرأة مــن قضايــا وخاصــة 

فــي ظــل اهتمــام القيــادة السياســية بتمكيــن املــرأة 

املصريــة والتــي جــاءت وفــق مبــادرة الســيد الرئيــس 

عبد الفتاح السي�سى رئيس الجمهورية، والتي أعلن 

 لدعوات املجلس 
ً
عنها عام 2017 وكذلك اســتجابة

القومــي للمــرأة.

كما قدمت األستاذة  ليلي طه قاسم  الشكر لألستاذ 

املتواصــل  اهتمامــه  علــى  رحيــل  أشــرف  الدكتــور 

بالتعــاون مــع املجلــس القومــي للمــرأة واســتضافة 

 أن  هذه الندوة 
ً
أنشــطته في رحاب الجامعة، مشــيرة

تتبنى حملة »ألني رجل« والتي تنفذها األمانة العامة 

للمجلــس القومــي للمــرأة بجميــع فــروع املحافظــات، 

 ،
ً

 وفعال
ً

والتي تســعى إلى ترســيخ مفهوم الرجولة قوال

مــن خــالل تشــجيع عمــل املــرأة واســتكمال الفتــاة 

للرياضــة،  الفتيــات  وممارســة  تعليمهــا،  ملراحــل 

ومناهضــة جميــع أشــكال العنــف مــن الرجــل ضــد 

املرأة، ومساندتها في األعمال املنزلية ورعاية األبناء، 

هــذا مــن خــالل مجموعــة مدربــة مــن الشــباب لتنفيذ 

أهــداف الحملــة.

دور  النــدوة  خــالل  ســيادتها  أوضحــت  كمــا 

املجلــس القومــي للمــرأة فــي تقليــص الفجــوات بيــن 

املســتوى االجتماعــي  رفــع  واملــرأة، وكذلــك  الرجــل 

لهــا. واالقتصــادي 
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تحــت إشــراف األســتاذ الدكتــور 

جيهــان عبــد الرحمــن عميــد كليــة 

الهندســة، نظمــت اإلدارة العامــة 

بجامعــة  البيئيــة  للمشــروعات 

الفيــوم نــدوة بعنــوان » الســالمة 

يــوم  وذلــك   « املهنيــة  والصحــة 

األحــد املوافــق 10 / 3 / 2019 

بالكليــة. املؤتمــرات  بقاعــة 

بحضوراألســتاذ الدكتــور شــريف 
لشــئون  الكليــة  وكيــل  العطــار 

البيئــة  وتنميــة  املجتمــع  خدمــة 

عبــد  الهاللــي  إســالم  والدكتــور 

رئيــس  بأعمــال  القائــم  العزيــز 

قســم امليكانيــكا والدكتــور صــادق 

صابــر مديــر وحــدة إدارة األزمــات 

مــن  وعــدد  بالكليــة  والكــوراث 

الســادة أعضــاء هيئــة التدريــس 

واإلدارييــن  املعاونــة  والهيئــة 

لطــالب. وا

وأكــدت األســتاذ الدكتــور جيهــان 

عبــد الرحمــن أن الحفــاظ علــى 

ــا 
ً
ترف أو  رفاهيــة  يعــد  لــم  البيئــة 

وإنمــا أصبــح قضيــة تتوقــف عليهــا 

للتمتــع  املصــري  اإلنســان  قــدرة 

بحياة آمنة وصحة جيدة تتيح له 

أن ينتــج ويبــدع، وتســعى الجامعــة 

بيئــة  إلــى  الوصــول  إلــى  دوًمــا 

عمــل آمنــة خاليــة مــن مســببات 

الحــوادث واإلصابــات واألمــراض 

ملهنيــة.  ا

إســالم  الدكتــور  قــام  كمــا    

بتعريــف  النــدوة  خــالل  هاللــي 

املهنيــة  والصحــة  الســالمة  علــم 

خــالل  مــن  وأهدافــه  وأهميتــه 

باملصانــع  العامليــن  حمايــة 

الحــوادث  مــن  العمــل  ومنشــآت 

تســبب  قــد  التــي  املحتملــة 

للممتلــكات،  تلفيــات  أو  أضــرار 

يترســخ  العلــم  هــذا  أن  مضيًفــا 

يجــب  واشــتراطات  معاييــر  بعــدة 

الســالمة  علــى  للحفــاظ  اتباعهــا 

حيــث تدخــل الســالمة والصحــة 

الحيــاة  مجــاالت  كل  فــي  املهنيــة 

مثــل اســتخدام معــدات الوقايــة 

أثنــاء  الشــخصية  والســالمة 

العمــل وتوفيــر صنــدوق اســعافات 

أوليــة فــي مواقــع العمــل مــن أجــل 

التعامــل مــع اإلصابــات البســيطة 

وحفــظ املــواد الكيماويــة واملــواد 

عــن  بعيــًدا  لالشــتعال  القابلــة 

البشــرية  التجمعــات  أماكــن 

علــى  خطــر  مصــدر  باعتبارهــا 

وتفعيــل  والعامليــن  املنشــآت 

داخــل  املهنيــة  الســالمة  مفهــوم 

مشــرف  بإيجــاد  وذلــك  املنشــآت 

يقــوم  بحيــث  املهنيــة  للســالمة 

بمتابعــة متطلبــات الســالمة التــي 

مــن  الكثيــر  تحــد  أن  شــأنها  مــن 

الحــوادث، كمــا أشــار إلــى ضــرورة 

امللصقــات  إصــدار  علــى  العمــل 

بشــكل دوري ومواكبة التطورات 

فــي  العمــل  بيئــة  علــى  تطــرأ  التــي 

حيــث  العامــة  الســالمة  مجــال 

األمــور  مــن  املنشــورات  تعتبــر 

العامليــن  لتثقيــف  الضروريــة 

لديهــم  التوعــوي  الحــس  ورفــع 

اإلصابــات  مــن  الحــد  وبالتالــي 

العمــل.                                                                                      بيئــة  فــي  والحــوادث 

السالمة والصحة المهنية 
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دور الدولة

في

مكافحة الفساد

شهد األستاذ الدكتور أشرف عبد 

بأعمــال  القائــم  رحيــل  الحفيــظ 

العميــد  يرافقــه  الجامعــة  رئيــس 

محمد فاروق رئيس هيئة الرقابة 

اإلداريــة بالفيــوم واألســتاذة ليلــى 

القومــي  املجلــس  مقــررة  قاســم 

للمــرأة بالفيــوم نــدوة )دور الدولــة 

فــي مكافحــة الفســاد ودور املــرأة 

نظمهــا  والتــي  الشــأن(  هــذا  فــي 
املجلــس القومــي للمــراة بالتعــاون 

مــع اإلدارة العامــة لقطــاع خدمــة 

مناهضــة  ووحــده  املجتمــع 

املــرأة  ضــد  والعنــف  التحــرش 

بجامعــة الفيــوم بحضــور الســادة 

هيئــة  وأعضــاء  الكليــات  عمــداء 

بالجامعــة  والعامليــن  التدريــس 

وأعضــاء املجلــس القومــي للمــرأة 

وذلــك يــوم اإلثنيــن 2019/3/11 

املركزيــة. باملكتبــة 

قــال أ.د أشــرف رحيــل أن املــرأة 

تقــدم  املصريــة 

مجتمعيــة  أدوار 

قديــم  منــذ  رائعــة 

بمثابــة  فهــي  األزل 

حجــر األســاس لــكل 

األســرة مؤكــًدا علــى 

التعــاون املثمــر بيــن 

الفيــوم  جامعــة 

فــي  للمــرأة  القومــي  واملجلــس 

الفعاليــات  مــن  العديــد  تنظيــم 
التــي تعمــل علــى إثــراء الوعــي حــول 

املــرأة. قضايــا 

الكبيــر  بالــدور  ســيادته  وأشــاد 

الرقابــة  هيئــة  تلعبــه  الــذي 

اإلداريــة فــي الكشــف عــن العديــد 

مؤخــًرا. الفســاد  قضايــا  مــن 

 وأكــد  العميــد محمــد فــاروق فــي 

كلمتــه علــى أهميــة  دور املجلــس 
القومــي للمــرأة ورحــب بالتعــاون 

بقضايــا  يتعلــق  مــا  كل  فــي  معــه 

  أن الدولــة تدعــم 
ً
املــرأة وخاصــة

املــرأة املصريــة فــي تولــي املناصــب 

القياديــة.

واســتعرض ســيادته الــدور الــذي 

تقــوم بــه هيئــة الرقابــة اإلداريــة 

مــن خــالل الكشــف عــن الفســاد 

تعليمــات  تنفيــذ  علــى  والعمــل 

الســيد رئيس الجمهورية ودراســة 

مــوارد  مــن  االســتفادة  كيفيــة 

اســتغاللها. وحســن  الدولــة 

قاســم  ليلــي  األســتاذة  وأشــارت 

مــا  دائًمــا  الفيــوم  جامعــة  أن 

القومــي  للمجلــس  الدعــم  تقــدم 

اســتضافة  خــالل  مــن  للمــرأة 

كافــة الفعاليــات داخــل الجامعــة 

العديــد  تنظيــم  فــي  والتعــاون 
فــي قــرى  مــن القوافــل التوعويــة 

علــى  وأكــدت  الفيــوم  محافظــة 

دعــم املجلــس لكافــة قضايــا املــرأة 

املســتويات. كل  علــى 
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عقــدت كليــة التربيــة نــدوة إعالميــة ملركــز اســتضافة 

وتوجيــه املــرأة )مشــروع حمايــة املــرأة( التــي نظمتهــا 

مديريــة التضامــن االجتماعــي بالفيــوم يــوم األربعــاء  

بحضــور  بالكليــة  املؤتمــرات  بقاعــة   2018/12/5

القائــم  التــواب  عبــد  محمــد  الدكتــور  األســتاذ 

بأعمــال وكيــل الكليــة لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة 

البيئــة واألســتاذة  إيمــان زـكـي وكيــل وزارة التضامــن 

االجتماعــي واألســتاذ الدكتــور وفــاء يســري األســتاذ 

بكليــة الخدمــة االجتماعيــة والدكتــورة جيهــان ســليم 

عضــو فــرع املجلــس القومــي للمــرأة بالفيــوم واألســتاذة 

أنــوار مصطفــى مديــر مركــز اســتضافة وحمايــة املــرأة 

باإلذاعــة  املذيعــة  العزيــز  عبــد  إينــاس  واألســتاذة 

املصريــة وعضــو فــرع املجلــس القومــي للمــرأة بالفيــوم.

ناقشت الندوة أهداف مركز استضافة وتوجيه املرأة 

التــي تتمثــل فــي اســتضافة املــرأة أو الفتــاة التــي تتعــرض 

لظــروف طارئــة نتيجــة العنــف الواقــع عليهــا وحمايتهــا 

مــن العنــف ومســاعدتها علــى تخطــي الصعــاب وحــل 

والصحيــة  االجتماعيــة  الرعايــة  وتوفيــر  مشــكالتها 

واملهنيــة والثقافيــة وتنميــة مهاراتهــا واســتثمار طاقتهــا 

وإعــادة بنــاء الثقــة للمــرأة بنفســها مــن أجــل أن تعيــش 

حيــاة خاليــة مــن اإلحســاس بكونهــا ضحيــة، والجديــر 

وزارة  مشــروعات  أحــد  يعتبــر  املركــز  أن  بالذكــر 

التضامــن االجتماعــي وإحــدى آلياتهــا لتحقيــق التنميــة 

والرعاية االجتماعية للمرأة إيماًنا بدورها في املجتمع 

والتصــدي لقضايــا العنــف ضــد املــرأة وخلــق إتجــاه 

إيجابــي ملواجهــة هــذه القضيــة باإلضافــة إلــى أن املركــز  
يســتهدف املــرأة والفتــاة التــي تتعــرض للتفــكك األســري 

مــادي  أو  معنــوي  ســواء  عليهــا  واقــع  عنــف  نتيجــة 

ويســتهدف أيًضا الفتيات والســيدات الالتي يتعرضن 

ألي شــكل مــن أشــكال العنــف كاالغتصــاب والتحــرش 

الجن�ســي.

ندوة 
لمركز 

استضافة 
وتوجيه 
المرأة 
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شــهدت األســتاذ الدكتــور نيفيــن الســواح 
القائــم بأعمــال عميــد كليــة الزراعــة بــدء 
الكليــة  نظمتهــا  التــي  التدريبيــة  الــدورة 
املــرأة(  وتمكيــن  )دعــم  عنــوان  تحــت 
بالتعــاون مــع جهــاز  تنميــة املشــروعات 
بالفيوم خالل الفترة من يوم 12/9وحتى 
2018/12/27 بحضــور الدكتــور صــالح 
إمــام مديــر املركــز االستشــاري للدراســات 
أشــرف  واألســتاذ  الزراعيــة  والخدمــات 
املشــروعات  تنميــة  درويــش مديــر جهــاز 

بالفيــوم.
تقديــم  إلــى  الســواح  نيفيــن  أ.د  أشــارت 
الكلية كل الوسائل املتاحة لنجاح الدورة 
لدعــم  أهميتهــا  علــى  ومؤكــدة  التدريبيــة 

وتمكيــن املــرأة املعيلــة مــن خــالل برنامــج 
بالتنســيق  وذلــك  ونظــري  عملــي  تدريبــي 
والتعــاون  مــع جهــاز تنميــة املشــروعات 

للبرنامــج. مانحــة  كجهــة 
كما أشاد األستاذ أشرف درويش بالجهد 
املبــذول مــن كليــة الزراعــة لدعــم البرنامــج 
التدريبــى للوصــول إلــى األهــداف املرجــوة 
معيلــة  ســيدة   75 بتدريــب  وذلــك  منــه 
علــى صناعــة األلبــان مشــيًرا بــأن الجهــاز 
ســيمنح  املتدربــات بعــد اجتيــاز البرنامــج 
75 فــراز آلــي و 75 خضــاض إلنتــاج الزبــد 
ممــا يســاهم فــي رفــع مســتوى دخــل األســرة 

ملواجهــة صعوبــات الحيــاة.

دورة تدريبية لدعم وتمكين المرأة المعيلة بكلية الزراعة
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شــهد األســتاذ الدكتورخالــد محمــد عطــا هللا نائــب رئيــس 

جامعــة الفيــوم لشــئون التعليــم والطــالب حــوار مفتــوح مــع 

اإلعالمــي الريا�ســي هانــي حتحــوت واإلعالميــة مليــس ســالمة 

املذيعيــن بقنــاة صــدى البلــد والــذي نظمتــه اإلدارة العامــة 

لرعايــة الشــباب بالجامعــة بالتعــاون مــع طــالب مــن أجــل 

مصــر وذلــك يــوم األربعــاء املوافــق 10 / 10 / 2018 بقاعــة 

املؤتمــرات باملكتبــة املركزيــة بحضــور الدكتــور وائــل طوبــار 

منســق عــام األنشــطة الطالبيــة بالجامعــة واألســتاذ هشــام 

رجــب مديــر عــام اإلدارة العامــة لرعايــة الشــباب وعــدد مــن 

الطــالب بمختلــف كليــات الجامعــة.

رحب أ.د خالد عطا هللا بالسادة اإلعالميين ضيوف جامعة 

الفيوم وأكد أن هذا اللقاء يأتي في إطار توجه الدولة لبناء 

اإلنســان املصــري ولذلــك حرصــت الجامعــة علــى تنظيــم 

لقاء يجمع بين الشخصيات اإلعالمية في مجاالت مختلفة 

وبيــن طــالب الجامعــة لفتــح بــاب النقــاش والحــوار فــي جميــع 

املوضوعــات املتعلقــة بقضايــا الشــباب وكيفيــة الســعي إلــى 

تحقيــق أحالمهــم وأهدافهــم.   

كمــا وجــه د. وائــل طوبــار بعــض النصائــح للطــالب بضــرورة 

تحديد أهدافهم والسعي لتحقيقها وبذل قصارى جهدهم 

للوصــول إلــى مــا يتمنــوه فــي حياتهــم العمليــة كمــا دعاهــم إلــى 

املشــاركة في األنشــطة الطالبية املختلفة بالجامعة لتنمية 

مهاراتهــم ومواهبهــم فــي مختلــف املجــاالت الفنيــة واإلعالمية 

والرياضيــة.

والتقديــر  الشــكر  كل  حتحــوت  هانــي  اإلعالمــي  وقــدم 

الســتضافته فــي رحــاب جامعــة الفيــوم معبــًرا عــن ســعادته 

البالغــة بلقائــه مــع جيــل املســتقبل الصاعــد ومشــيًرا إلــى 

ألي  التعصــب  وعــدم  الرياضيــة  بالــروح  التحلــي  أهميــة 

فريــق ريا�ســي وضــرورة امتــالك اإلصــرار والعزيمــة لتحقيــق 

التــي نســعى لتحقيقهــا. األهــداف 

كمــا قامــت اإلعالميــة مليــس ســالمة بســرد قصــة كفاحهــا فــي 

املجال اإلعالمي وحثت الشباب على االجتهاد وعدم اليأس 
وتحديــد هــدف معيــن فــي الحيــاة العمليــة وبــذل قصــارى 
جهدهــم لتحديــد مســار حياتهــم وإثبــات أنفســهم فــي ســوق 

العمــل فــي املجــاالت املختلفــة.

وبعــد انتهــاء الحــوار املفتــوح قــام اإلعالميــان هانــي حتحــوت 

ومليــس ســالمة بالتوجــه إلــى القوافــل الطبيــة التابعــة ملبــادرة 

)100 مليــون صحــة( التــي تــم توفيرهــا بجامعــة الفيــوم 

إلجــراء الكشــف الــالزم والتحاليــل املطلوبــة علــى الطــالب.

استضافة هاني حتحوت 
ولميس سالمة 
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تحــت رعايــة األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ 
رحيــل القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم شــهدت 
األســتاذ الدكتــور صفــاء أحمــد محمــد عميــد كليــة 
التربية للطفولة املبكرة ندوة )صناعة الطفل القائد( 
والتــي تأتــي ضمــن إطــار بروتوكــول التعــاون بيــن الكليــة 
والنقابــة العامــة للتنميــة البشــرية وذلــك يــوم اإلثنيــن 
املوافــق 2019/7/1 بحضــور األســتاذ الدكتــور إكــرام 
مجــاور وكيــل الكليــة لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة 
البيئــة والدكتــور محمــد محمــود مســئول التســويق 
بالكليــة واملشــرف علــى تنفيــذ البروتوكــول وعــدد مــن 

الطالبــات.
وحاضــر بالنــدوة الدكتــورة خلــود زيــن العابديــن ممثــل 
املعتمــد  واملــدرب  البشــرية  للتنميــة  العامــة  النقابــة 
فــي املراحــل  حيــث اســتعرضت احتياجــات األطفــال 

العمريــة املختلفــة وكيفيــة العمــل علــى صناعــة الطفــل 
القائــد وتعديــل الســلوك واإلرشــاد األســري للوصــول 

للرعايــة املتكاملــة للطفــل.
 إلــى أهميــة املتابعــة األســرية للطفــل بجميــع 

ً
مشــيرة

املراحــل العمريــة مــن خــالل متابعــة أصدقــاء األبنــاء 
ومــدى تأثرهــم بهــم وكذلــك املحتــوى املرئــي واإلعالمــي 
الــذي يشــاهده الطفــل واختيــار املحتــوى املناســب لــكل 
فئــة عمريــة مــع تجنــب العنــف األســري أمــام األبنــاء 
الحــب  مــن  للطفــل  النفســية  االحتياجــات  ومراعــاة 

الــذات. واالهتمــام وتقديــر 
 أنــه خــالل املراحــل العمريــة للطفــل هنــاك 

ً
مضيفــة

األســرة  تشــمل  تنشــئته  علــى  تؤثــر  أشــياء  خمســة 
والرفقــاء. واإلعــالم  املحيــط  واملجتمــع  واملدرســة 

 صناعة الطفل القائد
بكلية التربية للطفولة المبكرة
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شــهدت األســتاذ الدكتــور نبيلــة محمــد حســن عميــد 

كليــة الحاســبات واملعلومــات فعاليــات حفــل تكريــم 

الطــالب املتفوقيــن فــي الــدورة التدريبيــة »ITI« وذلــك 

 2018 /  10  /  24 املوافــق  األربعــاء  اليــوم  صبــاح 

بحضــور األســتاذ الدكتــور شــيرين طايــع وكيــل الكليــة 

لشــئون التعليــم والطــالب واألســتاذ الدكتــور طــروب 

املجتمــع  خدمــة  لشــئون  الكليــة  وكيــل  النبــي  عبــد 

وتنميــة البيئــة وعــدد مــن طــالب الكليــة.

 »ITI« وأكــدت أ.د نبيلــة محمــد أن الــدورة التدريبيــة

تعتبــر مــن أهــم املنــح الدراســية التــي تقدمهــا وزارة 

االتصــاالت بالتعــاون مــع معهــد تكنولوجيــا املعلومــات 

والــذي يهــدف إلــى إعــداد خريجيــن في مجال تكنولوجيا 

املعلومــات قادريــن علــى املنافســة عاملًيــا كمــا صرحــت 

ســيادتها بــأن الكــورس مجانــي وال يتطلــب دفــع أي 

مصروفــات أو رســوم.

»ITI« تكريم المتفوقين في

كمــا أشــارت أ.د شــيرين طايــع أن هــذا الحفــل يأتــي 

فــي إطــار تكريــم الطــالب املتفوقيــن الذيــن اجتــازوا 

الــدورات التدريبيــة التــي تمــت كجــزء مــن التدريــب 

الصيفي طبًقا لالتفاقية املبرمة بين كلية الحاسبات 

 »ITI« املعلومــات  تكنولوجيــا  ومعهــد  واملعلومــات 

الــوزراء.  التابــع ملجلــس 

وأضافــت أ.د طــروب عبــد النبــي أن معهــد تكنولوجيــا 

تعليميــة خاصــة  أكاديميــة  هــو   «  ITI  « املعلومــات 

املؤسســات  أفضــل  مــن  ويعــد  االتصــاالت  بــوزارة 

التعليميــة والتدريبيــة فــي مصــر ملــا يقدمــه مــن خدمــة 

تعليميــة ذات جــودة عاليــة تهــدف إلــى تأهيــل حديثــي 

التخرج لسوق العمل من خالل منحة دراسية مدتها 

10 شــهور.

والســادة  الكليــة  عميــد  قامــت  الحفــل  ختــام  وفــي 

الــوكالء بتســليم الشــهادات للطــالب الذيــن اجتــازوا 

بنجــاح.  »ITI« التدريبيــة  الــدورة 
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الدورة الثامنة في 
» مكافحة العدوى 

في المستشفيات 
الصحية لدول الشرق 

األوسط 

عبــد  أشــرف  الدكتــور  األســتاذ  شــهد 

الحفيــظ رحيــل القائــم بأعمــال رئيــس 

األســتاذ  يرافقــه  الفيــوم   جامعــة 

الدكتــور خالــد الخشــاب عميــد كليــة 

الــدورة  افتتــاح  فعاليــات  الطــب 

الثامنــة بعنــوان »مكافحــة العــدوى فــي 
املستشــفيات الصحيــة لــدول الشــرق 

األوســط« والتــي نظمتهــا جامعــة الفيــوم 

الدوليــة  التعــاون  مــع هيئــة  بالتعــاون 

اليابانيــة »جايــكا«، وذلــك يــوم األحــد 

باملكتبــة   2018 /  10  /  28 املوافــق 

املركزيــة. 

عاصــم  الدكتــور  األســتاذ  بحضــور 
العيســوي وكيــل كليــة الطــب لشــئون 

خدمة املجتمع وتنمية البيئة واألستاذ 

مديــر  حســن  علــي  عصــام  الدكتــور 

رشــا  والدكتــورة  الباطنــة  مستشــفى 

بســيوني مقــرر الــدورة والدكتــورة هالــة 
التعــاون  بهيئــة  البرامــج  مديــر  شــكري 

واملتدربيــن.  اليابانيــة  الدوليــة 

رحــب الدكتــور أشــرف رحيــل بضيــوف 

الجامعــة مــن مختلــف الــدول العربيــة، 

مؤكــًدا أن مصــر بلدهــم الثانــي وتفتــح ذراعيهــا الســتضافة أشــقائنا 

العرب في أي وقت موضًحا أن برنامج الدورة استمر خالل الفترة 
من10/27وحتــى2018/11/30 بمشــاركة 13 متــدرب مــن دول 

تونــس وفلســطين واليمــن والســودان. 

قــال الدكتــور خالــد الخشــاب أن الهــدف الرئي�ســي مــن الــدورة هــو 
إطــالع الــدول املشــاركة علــى أحــدث طــرق الوقايــة مــن العــدوى 

خاصــة فــي املستشــفيات الحكوميــة، مشــيًرا أن جامعــة الفيــوم 

تســخر جميــع إمكانياتهــا لخدمــة املشــاركين فــي الــدورة لتحقيــق 

مــن  الكاملــة  اإلســتفادة 

أجلهــم.

ورشة عمل )مكافحة 
العدوى باملستشفيات 

في دول الشرق األوسط( 
الدكتــور  األســتاذ  قــام  و 

شــريف محمد صبري العطار القائم بأعمال وكيل كلية الهندســة 

لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة واألســتاذ بقســم الهندســة 

املعماريــة باملشــاركة فــي 

الــدورة وإلقــاء عــدد مــن 

املحاضــرات واللقــاءات 

العلميــة.

خــالل  ســيادته  وتنــاول 

مشــاركته فــي ورشــة العمــل الجوانــب الهندســية املتعلقــة بكيفيــة 

املراحــل  خــالل  املستشــفيات  مبانــي  فــي  العــدوى  انتقــال  منــع 

املختلفــة بدايــة مــن الدراســات األوليــة مــروًرا بمراحــل التصميــم 

التكنولوجيــة  الجوانــب  مســتعرًضا  واالســتخدام  والتنفيــذ 

والفنيــة واالعتبــارات التصميميــة والتنفيذيــة لغــرف العــزل الطبــي 

واألقســام العالجيــة والتشــخيصية فــي املستشــفيات بمــا يحقــق 

مبــدأ الوقايــة خيــر مــن العــالج.
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الدكتورغــادة محمــد  تحــت إشــراف األســتاذ 
القائــم بأعمــال عميــد كليــة الســياحة  وفيــق 
والفنادق نظمت وحدة متابعة الخريجين بكلية 
)التجربــة  بعنــوان  نــدوة  والفنــادق  الســياحة 
الســياحية(  العالقــات  دعــم  وســبل  الهنديــة 
 2018/10/28 املوافــق  األحــد  يــوم  وذلــك 
حاضــر خاللهــا الصحفــي األســتاذ أيمــن ســعد 
غــراب عضــو املكتــب الفنــي لوزيــر الســياحة.

حيــث قــام األســتاذ أيمــن ســعد غــراب بشــرح 
مراحــل تطــور نهضــة الدولــة الهنديــة وتحولهــا 

الســريع مــن دولــة ضعيفــة اقتصادًيــا فــي 
إلــى احتاللهــا  تســعينيات القــرن املا�ســي 
املســتوى  اقتصادًيــا علــى  الســابع  املركــز 
العالمــي مــن خــالل دعــم الدولــة لصغــار 
املستثمرين وتمويل املشروعات الصغيرة 
واملتوســطة وتشــغيل املشــروعات املتعثرة 
البشــرية  للطاقــات  األمثــل  واالســتخدام 
ممــا نتــج عنــه ثــورة علميــة وتكنولوجيــة 

كبــرى.
عــن  الحديــث  إلــى  ســيادته  تطــرق  وقــد 
العالقــات املصريــة الهنديــة وســبل تعزيــز 
التعاون السيا�سي والسياحي والثقافي بين 
البلدين من خالل زيادة التبادل التجاري 
ورحــالت الطيــران بيــن البلديــن والعمــل 
على التواصل مع صناع الســينما الهندية 
تصويــر  إلمكانيــة  التســهيالت  وتقديــم 

أفالمهــم فــي مصــر نظــًرا ألهميتهــا.

)التجربة الهندية وسبل دعم 
العالقات السياحية( بكلية 

السياحة والفنادق
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أشــرف  الدكتــور  األســتاذ  شــهد 

القائــم  رحيــل  الحفيــظ  عبــد 

الفيــوم  جامعــة  رئيــس  بأعمــال 

يرافقــه األســتاذ الدكتــور محمــد 

الجامعــة  رئيــس  نائــب  عي�ســى 

العليــا  الدراســات  لشــئون 

الدكتــور  واألســتاذ  والبحــوث 

زينــب الباهــي عميــد كليــة الخدمــة 

فعاليــات  افتتــاح  اإلجتماعيــة 

الــدورة التدريبيــة األولــى ألعضــاء 

»األداء  بعنــوان  املعاونــة  الهيئــة 

األكاديمــي والتنميــة املهنيــة« والتــي 

نظمتهــا الكليــة خــالل الفتــرة مــن 

14 – 18 / 10 / 2018 بقاعــة 

بالكليــة.  املؤتمــرات 

بحضــور األســتاذ الدكتــور محمــد 

جمال الدين عميد الكلية السابق 

عبدالســالم  عمــاد  والدكتــور 

منســق الــدورة والســادة الــوكالء 

بالكليــة  األقســام  ورؤســاء 

»األداء األكاديمي والتنمية المهنية« بكلية الخدمة االجتماعية

واملتدربيــن. 

أوضــح األســتاذ الدكتــور أشــرف 

يحــرص علــى  أنــه  الحفيــظ  عبــد 

هيئــة  أعضــاء  إلــى  االســتماع 

والطــالب،  واإلدارييــن  التدريــس 

عمــداء  أو�ســي  أنــه  إلــى  مشــيًرا 

كليــات الجامعــة بضــرورة التقــدم 

القوميــة  الهيئــة  مــن  لالعتمــاد 

لضمــان جــودة التعليم واإلعتماد. 

كمــا أكــد األســتاذ الدكتــور محمــد 

عي�ســي أن برنامــج التدريــب يعــد 

وزارة  قبــل  مــن  حكومــي  مطلــب 

لرفــع  وذلــك  العالــي  التعليــم 

التدريــس  هيئــة  أعضــاء  كفــاءة 

التوفيــق  متمنًيــا  بالجامعــات، 

مــن  واالســتفادة  للمتدربيــن 

مــج.  لبرنا ا

وأوضحــت األســتاذ الدكتــور زينــب 

يعــد  البرنامــج  هــذا  أن  الباهــي 

األول ألعضــاء الهيئــة املعاونــة مــن 

ومعيديــن  مســاعدين  مدرســين 

العمــل  ورش  مــن  عــدد  وشــمل 

مشــيرة  امليدانــي،  والتدريــب 

التقــدم  بصــدد  الكليــة  أن  إلــى 

لالعتمــاد مــن قبــل الهيئــة العامــة 

للجــودة واالعتمــاد والتقــدم أيًضــا 

التفاعليــة  مــدى  مشــروع  إلــى 

 . لتعليميــة ا

عــدة  أيًضــا  البرنامــج  ضــم  كمــا 

الخطــة  شــملت  محاضــرات 

مالمــح  و  للجامعــة  االســتراتيجية 

لقانــون  التنظيميــة  الالئحــة 

الجــودة  معاييــر  و  الجامعــات 

لالعتمــاد  التأهيــل  ومتطلبــات 

والبحــث العلمــي والنشــر الدولــي. 
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الحفيــظ  عبــد  أشــرف  الدكتــور  األســتاذ  اســتقبل 

رحيــل القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم لجنــة 

متابعــة تطبيــق االختبــارات اإللكترونيــة بكليــة الطــب 

فــي الجامعــات املصريــة بهــدف مراجعــة جاهزية البنية 

التحتيــة للجامعــة وكليــة الطــب وتقديــم الدعــم الفنــي 

لتطبيــق االختبــار املوحــد لكليــات الطــب فــي مــارس 

.2019

الرحمــن مديــر  املهنــدس طــارق عبــد  الوفــد  وضــم 

مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا املعلومات واملهندس 
ناصــر األميــر مديــر وحــدة نظــم املعلومــات والتحــول 
الرقمــي بــوزراة التعليــم العالــي والدكتــور أحمــد فخري 

خبيــر مركــز القيــاس والتقويــم ، بحضــور الدكتــور 

للمعلومــات  التنفيــذي  املديــر  إســماعيل  مســعود 

والدكتــورة رانيــا أبوالســعود مديــر البنيــة التحتيــة 

عبــد  عمــاد  والدكتــور  الجامعــة  معلومــات  لشــبكة 

السالم املستشار اإلعالمي لرئيس الجامعة والدكتور 

زيارة لجنة متابعة تطبيق االختبارات اإللكترونية

والتقويــم  القيــاس  مركــز  مديــر  البنــداري  حلمــي 

بالجامعــة.

أوضــح رئيــس الجامعــة أن رؤيــة الجامعــة فيمــا يتعلــق 

بميكنــة التصحيــح اإللكترونــي تعمــل علــى تطبيــق 

جميــع  علــى  وتعميمهــا  اإللكترونيــة   االختبــارات 

القطاعــات وبحــث ســبل التعــاون والدعــم الفنــي مــن 

بنــوك  تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس علــى إعــداد 

اســتمرار  تضمــن  والتــي  املجــاالت  وجميــع  األســئلة 

نجــاح تلــك املؤسســة التعليميــة املتميــزة، باإلضافــة 

إلــى تطويــر البنيــة التحتيــة بكليــة الطــب ودعــم مركــز 

بيانــات الجامعــة لتعميــم التجربــة علــى كل الطــالب.

وأشــار الدكتــور مســعود إســماعيل أن اللجنــة قامــت 

بمراجعــة أماكــن عقــد اإلختبــارات للطــالب بمعامــل 

البيانــات  مركــز  وأيًضــا  بالجامعــة  اآللــي  الحاســب 

الرئي�ســي للمعلومــات، مؤكــًدا علــى أن اللجنــة ســتوفر 

الدعــم الــالزم للجامعــة بهــذا املجــال.
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شــهد األســتاذ الدكتــور خالــد عطــا هللا نائــب رئيــس 

الجامعة لشئون التعليم والطالب يرافقه األستاذ 

الدكتور طارق محمد عبد الوهاب القائم بأعمال 

عميــد كليــة اآلداب واألســتاذ الدكتــور محمــد زيــن 

عميــد كليــة اإلعــالم بجامعــة بنــي ســويف الحفــل 

 
ً

الختامــي للــدورة التدريبيــة )كيــف تكــون مراســال

صحفًيــا وإذاعًيــا وتليفزيونًيــا( والتــي نظمهــا مركــز 

الخدمــة العامــة بكليــة اآلداب بالتعــاون مــع كليــة 

مــن  الفتــرة  بنــى ســويف خــالل  اإلعــالم بجامعــة 

2018/11/14 وحتــى 2018/12/10 وذلــك يــوم 

اإلثنيــن املوافــق 2018/12/24 بقاعــة املؤتمــرات 

بالكليــة بحضــور األســتاذ الدكتــور أحمــد بقــوش 

وكيــل الكليــة لشــئون التعليــم والطــالب واإلعالمــى 
عبــد الحكيــم اللــواج املذيــع بالتليفزيــون املصــري 

شــمال  بإذاعــة  عبدالعزيــز  إينــاس  واإلذاعيــة 

الصعيد والدكتورة نادية عبد الواحد مدير مركز 

 صحفًيا 
ً

     ختام الدورة التدريبية )كيف تكون مراسال
وإذاعًيا وتليفزيونًيا(

الخدمــة العامــة بالكليــة.

في مستهل كلمته أشار أ.د خالد عطا هللا إلى أهمية 

الدوراإلعالمــي خــالل الفتــرة الحاليــة فــي إيصــال 

املعلومــات واألحــداث إلــى الــرأي العــام فــي ظــل تعــدد 

املصادر التي يستقى منها الخبر مضيًفا أن املوهبة 

بنــاء  فــي  الــدور األكبــر  لهــا  اإلعالميــة والصحفيــة 

الصحفــي واإلعالمــي الناجــح موضًحــا أن الشــهادة 

وإعالمــي  بمفردهــا صحفــي  تصنــع  ال  الجامعيــة 

جيــد لــه مهــارات العمــل الصحفــي موجًهــا الطــالب 

بتنميــة وتطويــر الــذات.

كما أكد سيادته على أهمية إتاحة أقسام اإلعالم 

وضــع  مــع  الجامعــات  فــي جميــع  اآلداب  بكليــات 

معاييــر محــددة الختيــار الطــالب املتقدميــن لقســم 

اإلعــالم لتخريــج جيــل مــن اإلعالمييــن قادريــن علــى 

العمــل اإلعالمــي والصحفــي.

وقــام أ.د طــارق عبــد الوهــاب بالترحيــب باألســتاذ 
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الدعــوة  لتلبيــة  عطــا هللا  خالــد  الدكتــور 

اإلعــالم  كليــة  عميــد  إلــى  الشــكر  موجًهــا 

اســتديوهات  داخــل  للــدورة  الســتضافته 

ســويف. بنــي  بجامعــة  اإلعــالم  كليــة 

وأشار أن الفترة الحالية تعتبر عصر صناعة 

باملــادة  اإلملــام  أهميــة  تأتــي  ولذلــك  الخبــر 

الصحفيــة املقدمــة والتأكــد مــن مصــادر 

املوهبــة  بتنميــة  الطــالب  موجًهــا  الخبــر 

والقــراءة والبحــث عــن الحقائــق خالل جمع 

األخبــار.

وأشــاد أ.د محمــد زيــن بالتعــاون املثمــر بيــن 

كليــة اإلعــالم بجامعــة بنــي ســويف وكليــة 

الــدورة  خــالل  الفيــوم  جامعــة  اآلداب 

التدريبيــة والتــي أتاحــت التدريــب العملــي 

الكليــة  واســتديوهات  بقاعــات  للطــالب 

مرحًبا بالعمل خالل الفترة القادمة في إطار 

تنفيــذ بروتوكــول تعــاون يشــمل الكليتيــن.

وتفضــل الســادة اإلعالمييــن األســتاذ عبــد 

الحكيم اللواج واألستاذة إيناس عبد العزيز 

بالحديــث عــن أهميــة املضمــون الصحفــي 

خــالل البحــث عــن املعنــى واملفــردات والقيــم 

مــع االلتــزام باملعاييــر املهنيــة فــي نقــل الحدث. 

كمــا أكــدا بــأن مركــز الخدمــة العامــة بكليــة 

اآلداب بصــدد إنشــاء راديــو للكليــة وأشــارا 

إلــى اســتمرار التعــاون مــع الكليــة فــي تنفيــذ 

دورات تدريبيــة خــالل النصــف الثانــي مــن 

العــام الدرا�ســي.

تحــت رعايــة األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ رحيــل 

القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم نظمت سفارة املعرفة 

»ريــادة  عنــوان  تحــت  نــدوة  اإلســكندرية  ملكتبــة  التابعــة 

باملكتبــة   2018/12/13 الخميــس  يــوم  وذلــك  األعمــال« 

املركزية حاضر خاللها األستاذ جاك رفعت أستاذ االقتصاد 

األوروبيــة  واألكاديميــة  بروكليــن  بجامعــة  األعمــال  وإدارة 

الجنســيات  للشــركات متعــددة  الدولــي  التســويق  وأســتاذ 

بجامعــة yonsei  بكوريــا الجنوبيــة واملــدرب الدولــي املعتمــد.

اســتعرض األســتاذ جــاك رفعــت األهــداف الرئيســية للنــدوة 

وهــي كيفيــة إدارة العمــل الحــر مــن بدايــة الفكــرة إلــى تنفيــذ 

املشــروع.

موضًحا املخاطر املوجودة بسوق العمل والتي قد تؤدي إلى 

الفشــل فــي إدارة املشــروع مؤكــًدا أن 70% مــن املشــروعات 

الناشــئة تفشــل لعــدم توافــر عــدة عوامــل أهمهــا التخطيــط 

الجيد للفكرة وجمع معلومات كافية حول املشروع وتوفير 

املــوارد املاليــة والتشــغيلية والبشــرية.

مضيًفــا أن عوامــل نجــاح املشــروعات الناشــئة تبــدأ بخطــة 

عمــل مرتبــة األولويــات مــن تصــور مبدئــي للمشــروع والبحث 

عــن مصــادر التمويــل وأماكــن التشــغيل وتقديــر املبيعــات 

ووضــع خطــة جيــدة للتســويق والتســعير وتحليــل احتياجــات 

الســوق ودراســة شــرائح العمــالء للقــدرة علــى املنافســة مــع 

أهميــة االرتبــاط بثقافــة املجتمــع املحيــط لتنفيــذ املشــروع.

ندوة »ريـادة 

األعمـال« بسفارة 

المعرفة
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االمتحانــات  نظــم  تطويــر  مركــز  نظــم 

للســادة  تدريبيــة  دورة  بالجامعــة 

أعضاء هيئة التدريس بكليتي الزراعة 

التقويــم  أســاليب  حــول  والتمريــض 

وإعــداد االختبــارت اإللكترونية وبنوك 

األســئلة وجــدول املواصفــات إلعــداد 

الورقــة االمتحانيــة خــالل الفتــرة مــن 

.2019/4/16-15

وأشــار د. حلمــي البنــداري مديــر املركــز 

بــأن هــذه الــدورات تهــدف إلــى التوعيــة ونشــر ثقافــة نظــم التقويــم واالمتحانــات وأعمــال املراجعــة والرصــد 

اإللكترونيــة، لــكل مــن الســادة أعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب بكليــات ومعاهــد الجامعــة وذلــك فــي إطــار 

االســتعداد والتجهيــز ألعمــال امتحانــات الفصــل الدرا�ســي الثانــي للعــام الجامعــي 2019/2018.

تدريب أعضاء هيئة التدريس على أساليب التقويم 
وإعداد االختبارات اإللكترونية 
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صــرح األســتاذ الدكتــور حمــدي نــور الديــن عميــد كليــة 
التربية الرياضية أن الكلية قد بدأت في إجراء اختبارات 
القــدرات املؤهلــة  لاللتحــاق بهــا وذلــك مــن يــوم 7/6 

وتســتمر حتــى 2019/7/20.
وأوضــح ســيادته أنــه قــد تقــدم لالختبــارات حتــى اآلن مــا 
تنظيــم محاضــرة  وتــم  مــن 250طالــب وطالبــة  يقــرب 

االختبــارات. أداء  بكيفيــة  لتعريفهــم  للمتقدميــن 
مضيًفــا أن االختبــارات تشــمل عمــل كشــف طــول ووزن 
إلكترونــي  معرفــي  اختبــار  إلــى  باإلضافــة  وهيئــة  وقــوام 
ويعتمــد علــى قيــاس قــدرات الطالــب مــن ناحيــة الثقافــة 
العامــة والرياضيــة ويتــم التصحيــح إلكترونًيــا باإلضافــة 
إلــى إجــراء الكشــف الطبــي املبدئــي وكذلــك اختبــار املهــارة 
الرياضيــة فــي إحــدى األلعــاب التــي يختارهــا الطالــب مــن 
والســباحة  واملنازعــات  املختلفــة  الكــرة  ألعــاب  حيــث 
والدراجــات وألعــاب القــوى التــي يشــرف عليهــا مجموعــة 

مــن اللجــان املتخصصــة.
 7 وتشــمل  البدنيــة  للياقــة  اختبــار  إجــراء  يتــم  كمــا 
اختبــارات مــن حيــث القــوة والرشــاقة واملرونــة والســرعة 
والتحمــل والتوافــق واإليقــاع الحرـكـي ويســتثني شــرط 

للبنيــن. بالنســبة  الحرـكـي  اإليقــاع  اجتيــاز 

كمــا صــرح األســتاذ الدكتــور أحمــد فتحــي عميــد كليــة 
املؤهلــة  القــدرات  اختبــارات  أن  النوعيــة  التربيــة 
لاللتحــاق بالكليــة تســتمر خــالل الفتــرة مــن 2019/7/6 
حتــى 2019/7/20 وتشــمل اختبــار نظــري وآخــر عملــي فــي 
مهــارات التصميــم والرســم واملعلومــات العامــة مضيًفــا 
أن االختبــارات تعقــد للقبــول بقســم التربيــة الفنيــة وهــي 

لخريجــي الثانويــة العامــة بشــعبتيها للعــام الحالــي.
أكــد ســيادته أن شــروط اجتيــاز االختبــارات هــي  كمــا 
حصــول الطالــب علــى نســبة 70% مــن إجمالــي درجــات 

جميــع االختبــارات للحصــول علــى الئــق.
واألســتاذ  الديــن  نــور  حمــدي  الدكتــور  األســتاذ  وكان 
الدكتور أحمد فتحي قد شاركا في اجتماع اللجنة العليا 
الختبارات القدرات الذي عقد برئاسة األستاذ الدكتور 
خالــد عبــد الغفــار وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 
بحضــور الدكتــور محمــد لطيــف أميــن املجلــس األعلــى 

ت  معــا للجا
ورؤســاء لجــان 
ت  عــا لقطا ا
ء  ا عمــد و

بعــض 
ت  لكليــا ا
يتطلــب  التــي 
ق  لتحــا ال ا
اجتيــاز  بهــا 
ت  ا ر ختبــا ا
مــن  القــدرات 

الجميلــة  والفنــون  الرياضيــة  التربيــة  قطاعــات  لجــان 
والتطبيقية والتربية الفنية واملوسيقية وكليات  اإلعالم 

التكنولوجــي. والتعليــم  التربــوي  واملســرح 
حيــث وجــه األســتاذ الدكتــور خالــد عبــد الغفــار خــالل 
االجتماع بضرورة توحيد املعايير في تصحيح االختبارات 
لضمــان الشــفافية والفــرص الكاملــة واملتســاوية لــكل 
الطــالب علــى مســتوى الجمهوريــة باإلضافــة إلــى ضــرورة 
فــي إجــراء اختبــارات القــدرات بهــدف  املتابعــة الالزمــة 

ضمــان املصداقيــة فــي اختبــارات الكليــات املعنيــة.
كما تم االتفاق على املتابعة الدورية إلجراءات القدرات 

مــن  بالكليــات 
العليــا  اللجــان 
ت  ا ر ختبــا ال
ت  ا ر لقــد ا
واملجلس األعلى 
ت  معــا للجا
إلــى  باإلضافــة 
لقــاءات  عقــد 
يفية  تعــــــــــــــــــــــــــر
ب  للــــــــــــــــــــــــــــــطال
اختبــار  قبــــــــــــــل 
ت  ا ر لقـــــــــــــــــد ا
للراغبيـــــــــــــــن مــن 

. ب لطــال ا

اختبارات القدرات بكليتي التربية الرياضية والتربية النوعية
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شــهد الســيد األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ 

رحيــل القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم ختــام 

فعاليــات البرنامــج التدريبــي »إعــداد املــدرب الدولــي 

املحتــرف  CIPT« والــذي نظمــه مركــز تنميــة قــدرات 

أعضــاء هيئــة التدريــس بحضــور األســتاذ الدكتــور 

خالــد عطــا هللا نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون التعليــم 

والطالب والدكتور وليد علي خليل مدير مركز تنمية 

قــدرات أعضــاء هيئــة التدريــس وذلــك يــوم الخميــس 

.2018/9/20 املوافــق 

رحــب األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ رحيــل 

بالسادة الحضور وأبدى سعادته بالتواجد في  ختام 

املــدرب الدولــي املحتــرف  البرنامــج التدريبــي إلعــداد 

بمشاركة متدربين من10 كليات على مستوى الجامعة 

التمريــض–  اآلثــار–  االجتماعيــة–  )الخدمــة  وهــم 

الطــب– الزراعــة- التربيــة للطفولــة املبكــرة –التربيــة 

النوعية– اآلداب– التربية– العلوم( واملنعقد خالل 

الفتــرة مــن 15 إلــى2018/9/20 متضمًنــا عــدة محــاور 

أهمها سبل تقويم الطالب وإكسابه املهارات العلمية 

املرجــوة وطــرق النشــر الدولــي لألبحــاث والدوريــات 

العلميــة وأســس النظــام املالــي واملحاســبي والقانونــي 

وســبل التقويــم واإلصــالح فــي منظومــة التعليــم.

كمــا أكــد ســيادته علــى ضــرورة االســتفادة بالخبــرات 

املوجــودة بالجامعــة والعمــل كفريــق واحــد لتطويــر 

التعليميــة. العمليــة 

كمــا قــام األســتاذ الدكتــور خالــد عطــا هللا بتوجيــه 

الشــكر للحضور مدربين ومتدربين مؤكًدا على أهمية 

البرنامــج التدريبــي فــي التأثيــر علــى الســلوك والتواصــل 

وفــن املعاملــة.

خــالل  تــم  أنــه  خليــل  علــي  وليــد  الدكتــور  وصــرح 

مــدى  مناقشــة  للبرنامــج  الختامــي  اليــوم  فعاليــات 

CIPT   ختام فعاليات برنامج »إعداد المدرب الدولي المحترف
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أهميــة البرنامــج التدريبــي للنهــوض واإلرتقــاء بمســتوى 

جامعــة الفيــوم مــن خــالل إكســاب املتــدرب املهــارات 

األساســية الالزمــة إلعــداد مــدرب دولــي محتــرف قــادر 

علــى املشــاركة فــي تطويــر العمليــة التعليميــة.

تــم تقييــم الســادة املتدربيــن  أنــه  وأضــاف ســيادته 

املشاركين بالبرنامج من خالل لجنة التحكيم املشكلة 

من أ.د هاني الحباك املدرب الدولي املحترف بجامعة 

القاهــرة وجامعــة ميــزوري األمريكيــة، أ.د إينــاس جــاب 

هللا املدرب الدولي املحترف بجامعة القاهرة وجامعة 

ميــزوري األمريكيــة، د. وليــد علــي خليــل مديــر املركــز 

الدولــي لتنميــة قــدرات أعضــاء هيئــة التدريــس.

وفــي الختــام تــم تســليم شــهادات التقديــر للقائميــن 

واملتدربيــن. بالتدريــب 

دورة تدريبية عن إدارة 

المناحل

الزراعــة  بكليــة  الخريجيــن  متابعــة  وحــدة  نظمــت   

العســل. نحــل  تربيــة  طــرق  عــن  تدريبيــة  دورة 

وصــرح األســتاذ الدكتــور عاطــف أحمــد عبــد الجيــد 

مديــر وحــدة متابعــة الخريجيــن  بالكليــة أن الــدورة 

تهــدف إلــى تأهيــل خريجــي الكليــة لســوق العمــل مــن 
وطــرق  املناحــل  وإدارة  إنشــاء  علــى  التدريــب  خــالل 

التســويق املختلفــة للمناحــل، وأقيمــت خــالل  الفتــرة 

وحاضــر   2018/10/3 وحتــى   2018/9/30 مــن 

بكليــة  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  عــدد  خاللهــا 

الزراعــة وهــم أ.د/ حلمــى عبــده غنيمــي أســتاذ تربيــة 

النحــل وعميــد الكليــة األســبق، أ.د/ عاطــف أحمــد 

عبــد الجيــد أســتاذ الحشــرات االقتصاديــة، أ.د/ عبــد 

الحليــم مشــرف أســتاذ تربيــة النحــل املتفــرغ بالكليــة.
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تحــت إشــراف األســتاذ الدكتــور نبيلــة محمــد 

حســن عميــد كليــة الحاســبات واملعلومــات و 

األســتاذ الدكتــور هيثــم الفيــل وكيــل الكليــة 

الكليــة  نظمــت  والطــالب  التعليــم  لشــئون 

نــدوة تعريفيــة عــن )IEEE( وأقســام وأنشــطة 

الكليــة وذلــك يــوم اإلثنيــن املوافــق 8 / 10 / 

2018, واســتضافت النــدوة املهنــدس محمــد 

صالح مسئول  IT بجمعية مهند�سي الكهرباء 

املصــري  ومحمــد   )IEEE( واإللكترونيــات 

الحاســبات  كليــة  وخريــج  شــبكات  مهنــدس 

واملعلومات بجامعة قناة السويس واملهندس 

إســالم ناصــر مصمــم مواقــع إلكترونيــة, وتــم 

 )IEEE( بمصطلــح  التعريــف  النــدوة  خــالل 

الكهربــاء  مهند�ســي  لجمعيــة  اختصــار  وهــو 

واإللكترونيــات والتــي تهــدف إلــى توعيــة األفراد 

الحديثــة  التكنولوجيــة  التقنيــات  بآخــر 

والروبوتكــس  البرمجــة  بمجــاالت  املختصــة 

باإلضافــة إلــى أنهــا تهــدف إلــى تطويــر مهاراتهــم 

الشخصية التي تتعلق بالتحدث بطالقة أمام 

عدد كبير من الناس وكذلك العمل املؤس�سي.

الشــبكية  الهندســة  النــدوة  ناقشــت  كمــا 

مــن  باعتبارهــا   »network engineering«

ســوق  فــي  بقــوة  حالًيــا  املوجــودة  املجــاالت 

فــى  الهائــل  التطــور  بســبب  وذلــك  العمــل 

التكنولوجيــا وزيــادة األجهــزة وتعــدد مهامهــا 

وأيًضــا لوجــود اتصــال » connection » بيــن 

األجهــزة وبعضهــا عــن طريــق شــبكات ســلكية 

والســلكية, كمــا تحدثــت النــدوة عــن مواقــع 

 «   social media  « االجتماعــي  التواصــل 

باإليجــاب  ســواء  حياتنــا  فــي  تأثيرهــا  ومــدى 

للتســويق.  تســخيرها  وكيفيــة  بالســلب  أو 

ندوة تعريفية 

عن )IEEE( بكلية 

الحاسبات 

والمعلومات
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أشــرف  الدكتــور  األســتاذ  افتتــح 
عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال 
رئيــس جامعــة الفيــوم يــوم األحــد 
املوافــق 28 / 10 / 2018 دورة 
إعــداد املعلــم الجامعــي التــي نظمتهــا 

كليــة التربيــة خالل الفترة 
من 28 / 10 حتى 5 / 11 
/ 2018 بحضور األستاذ 
عي�ســى  محمــد  الدكتــور 
الجامعــة  رئيــس  نائــب 
لشــئون الدراسات العليا 
واألســتاذ  والبحــوث 
فــاروق  محمــد  الدكتــور 
عميــد  بأعمــال  القائــم 
واألســتاذ  التربيــة  كليــة 

وكيــل  حافــظ  محمــود  الدكتــور 
العليــا  الدراســات  لشــئون  الكليــة 
الدكتــور  واألســتاذ  والبحــوث 
محمــد عبــد التــواب القائــم بأعمــال 
خدمــة  لشــئون  الكليــة  وكيــل 
املجتمــع وتنميــة البيئــة وعــدد مــن 
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  الســادة 
بالجامعــة. املعاونــة  والهيئــة 

أ.د  أكــد  كلمتــه  مســتهل  فــي 
جامعــة  إدارة  أن  رحيــل  أشــرف 
االســتعانة  علــى  تحــرص  الفيــوم 
بالخبــرات املتميــزة بجميــع الكليــات 
والقطاعــات وذلــك لوضــع الجامعــة 

املتقدمــة  الجامعــات  مصــاف  فــي 
واإلقليمــي  املحلــي  املســتوى  علــى 
والدولــي أيًضــا مشــيًرا إلــى أن قطــاع 
البيئــة  وتنميــة  املجتمــع  خدمــة 
وتطويــر  دعــم  فــي  كبيــر  دور  لــه 

الجامعــي.  املعلــم  إعــداد  دورة 

وصــرح أ.د محمــد عي�ســى بــأن دورة 
إعداد املعلم الجامعي من الدورات 
الهامــة التــي تحــرص جامعــة الفيــوم 
علــى تنظيمهــا بصفــة دوريــة وأنهــا 
كانــت تنعقــد فــي البدايــة ملــدة شــهر 
ثــم  يــوم   21 إلــى  اختصارهــا  وتــم 
15 يــوم إلــى أن وصلــت مدتهــا إلــى 
التقــدم  بســبب  وذلــك  أيــام   10
العلمــي والتكنولوجــي الــذي تواكبــه 
علــى   

ً
تســهيال باســتمرار  الجامعــة 

املشــاركين فــي الــدورة مــن أعضــاء 
املعاونــة. والهيئــة  التدريــس  هيئــة 

كمــا أشــار أ.د محمــد فــاروق إلــى أن 
عــدد املشــاركين فــي الــدورة حوالــى 
35 دارس من املدرســين واملدرســين 
كليــات  مختلــف  مــن  املســاعدين 
التعلــم  طــرق  تنوعــت  و  الجامعــة 
مــا  التدريــب  وأســاليب 
وورش  محاضــرات  بيــن 
نقــاش. وحلقــات  عمــل 

محمــود  أ.د  تحــدث  و 
أهــداف  عــن  حافــظ 
شــملت  التــي  الــدورة 
و  بالجامعــة  التعريــف 
الــدور الرئي�ســي للتعليــم 
وأهميتــه  الجامعــي 
وتطويــره  املجتمــع  تنميــة  فــي 
تطويــر  أســاليب  علــى  والتعــرف 
إلــى  باإلضافــة  الجامعــي  التعليــم 
القــدرة  تنميــة  فــي  تســاهم  أنهــا 
الرئيســية  األســاليب  تحليــل  علــى 
حقــوق  وفهــم  العلمــي  للبحــث 
وواجبــات أعضــاء هيئــة التدريــس.

وفــي ختــام افتتــاح الــدورة تــم فتــح 
بــاب النقــاش ووجــه بعــض أعضــاء 
هيئــة التدريــس عــدد مــن األســئلة 
الجامعــة  لرئيــس  واالستفســارات 
لشــئون  الجامعــة  رئيــس  ونائــب 
والبحــوث. العليــا  الدراســات 

افتتاح دورة إعداد المعلم الجامعي
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 دورة تدريبية عن اإلدمان 

اإللكتروني
تحــت إشــراف األســتاذ الدكتــور ماهــر فــؤاد رمضــان 

مديــر مركــز جامعــة الفيــوم إلدارة األزمــات والكــوارث 

نظم املركز دورة تدريبية بعنوان )اإلدمان اإللكتروني( 

بحضــور   2018/11/7 املوافــق  األربعــاء  يــوم  وذلــك 

الدكتــور عطيــة طــه مديــر وحــدة األزمــات والكــوارث 

إســالم  األســتاذ  خاللهــا  حاضــر  والتــي  اآلداب  بكليــة 

صالح الباحث في مجال علم اجتماع الجريمة واملدرب 

املعتمــد.

الــدورة  أهــداف  صــالح  إســالم  األســتاذ  اســتعرض 

اإلدمــان  مصطلــح  تعريــف  شــملت  والتــي  التدريبيــة 

اإللكترونــي وهــو االســتخدام املر�ســي لشــبكة اإلنترنــت 

والــذي يعــد نوًعــا جديــًدا مــن أنــواع اإلدمــان يســتخدم 

ممــا  ومفــرط  يومــي  بشــكل  اإلنترنــت  الشــخص  فيــه 

يتعــارض مــع متطلبــات حياتــه اليوميــة.

مضيًفا أن إدمان اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي 

يســيطر علــى املســتخدم ســيطرة كاملــة ويخلــق لنفســه 

عالــم افترا�ســي علــى اإلنترنــت ممــا يؤثــر بالســلب علــى 

مــع  تواصلــه  وعلــى  وأصدقائــه  عائلتــه  مــع  تواصلــه 

الخارجــي. املجتمــع 

مشــيًرا أن إدمــان اإلنترنــت لــه عــدة أســباب منهــا الفــراغ 

وتختلــف  اإلنترنــت  يوفرهــا  التــي  واملغريــات  وامللــل 

ميولــه  حســب  علــى  آلخــر  شــخص  مــن  االهتمامــات 

وســلوكه.

مــدار  علــى  التدريبيــة  الــدورة  فعاليــات  واســتمرت 

شــهر لطــالب كليــات التربيــة للطفولــة املبكــرة وكليــة 

التمريــض واملعهــد الفنــي للتمريــض وطلبــة وطالبــات 

الجامعيــة. املــدن 

 علم إدارة األزمات 
 كمــا نظمــت وحــدة إدارة األزمــات والكــوارث بالجامعــة 

نــدوة »علــم إدارة األزمــات« حاضــر فــي النــدوة الدكتــورة 

السيدة جودة نصر املدرس بكلية التمريض بالجامعة  

وذلــك يــوم األربعــاء املوافــق 21 / 11 / 2018 بمقــر 

الوحــدة بحضــور عــدد مــن طالبــات الجامعــة. 

وقد تناولت سيادتها التعريف بمفهوم األزمة واملشكلة 

وأســبابها  األزمــات  وأنــواع  بينهــم  والفــرق  والكارثــة 

ومؤشرات حدوثها وأيًضا كيفية التنبؤ باألزمة وكيفية 

إدارتهــا بكفــاءة وفاعليــة عاليــة وكيفيــة اتخــاذ القــرارات 

وآليــات  مناســبة  خطــط  ووضــع  لتفاديهــا  املناســبة 

ملنــع حدوثهــا أو للتقليــل مــن أضرارهــا ومخاطرهــا مثــل 

الحرائــق والــزالزل والبراكيــن. 

وتحدثــت ســيادتها عــن األضــرار الناجمــة عــن التدخيــن 

والتــي تتضمــن األضــرار بالجهــاز التنف�ســي مثــل التهــاب 

الرئــة   وســرطان  واملزمنــة  الحــادة  الهوائيــة  الشــعب 

وأضرارهــا علــى الجهــاز الهضمــي ومنهــا فقــدان الشــهية 

والتهــاب وقرحــة املعــدة وســرطان القولــون. 
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 دورة تدريبية عن كيفية معالجة 

مشكالت الشباب وطرق حلها
  كمــا نظــم املركــز دورة تدريبيــة بعنــوان )مشــكالت 

الشــباب- أســبابها وطــرق حلهــا( وذلــك يــوم املوافــق 

الدكتــورة  خاللهــا  وحاضــر   2018/11/28 األربعــاء 

مــروة أحمــد جــالل املــدرس بقســم االقتصــاد بكليــة 

الزراعــة.

اســتعرضت الدكتــورة مــروة جــالل أهــداف الــدورة 

التدريبية والتي شملت عدد من املشكالت املهمة التي 

تواجــه الشــباب فــي مجتمعنــا ومنهــا البطالــة واإلدمــان 

وتعريــف كل منهمــا موضحــة األســباب وطــرق العمــل 

علــى حلهــا.

املشــكالت  وأصعــب  أهــم  مــن  البطالــة  أن  مضيفــة 

التــي تواجــه الشــباب فــي الوقــت الراهــن لوجــود فجــوة 

كبيــرة بيــن أعــداد الخريجيــن ومتطلبــات ســوق العمــل 

الزيــادة  ومنهــا  الفجــوة  لتلــك  الرئيســية  واألســباب 
ومســتوى  للدولــة  االقتصاديــة  والحالــة  الســكانية 

وضــع  أهميــة  إلــى  مشــيرة  والفقــر  والجهــل  التعليــم 

سياســات فاعلــة مــن مؤسســات الدولــة للحــد مــن 

البطالــة كجــذب اســتثمارات إلنشــاء مشــاريع ضخمــة 

واالهتمــام بالتعليــم الفنــي والحرفــي لتخريــج عمالــة 

واالهتمــام  الســكانية  الزيــادة  مــن  والحــد  مدربــة 

باملشروعات الصغيرة وتيسير الحصول على القروض 

للشــباب وتوزيــع القــوى البشــرية طبًقــا الحتياجــات 

  . ملجتمــع ا

كمــا تطرقــت ســيادتها إلــى مشــكلة اإلدمــان التــي يلجــأ 

إليهــا بعــض الشــباب ودور الدولــة واملجتمــع فــي معالجة 

إعالميــة  توعيــة  حمــالت  خــالل  مــن  الظاهــرة  هــذة 

وصحفيــة وعمــل نــدوات تثقيفيــة تســتهدف الشــباب 

إلبــراز ســلبيات وأضــرار اإلدمــان وتوفيــر مراكــز عالجيــة 

متخصصة في عالج اإلدمان داخل املحافظات وتهيئة 

املجتمــع للتعامــل الجيــد مــع املتعافيــن مــن اإلدمــان 

وقبولهــم كأشــخاص طبيعييــن داخــل مجتمعنــا.

و أيًضــا نظــم املركــز نــدوة عــن إدارة األزمــات والكــوارث 

يــوم اإلثنيــن املوافــق 3 / 12 / 2018, وحاضــر خاللهــا 

الدكتــورة ميرفــت أميــن املــدرس بقســم تمريــض صحــة 

مجتمــع بكليــة التمريــض حيــث أوضحــت الفــرق بيــن 

األزمة والكارثة مستعرضة عدًدا من النماذج العملية 

ألزمــات جامعيــة كحــدوث حريــق داخــل أحــد قاعــات 

املحاضــرات أو املكاتــب أو املعامــل وتعطــل املصاعــد 

وإنهيار أجزاء من مباني الكليات واملظاهرات الطالبية 

داخــل الحــرم الجامعــي واملشــاجرات الطالبيــة أثنــاء 

الدراســة وانفجــار توصيــالت امليــاه والصــرف الصحــي.

 كمــا أكــدت أن الهــدف مــن خطــة مواجهــة األزمــات 

هــو االرتقــاء بمهــارات وقــدرات أعضــاء هيئــة التدريــس 

فــي مواجهــة األزمــات والكــوارث  والعامليــن والطــالب 

واالهتمــام بتطويــر األجهــزة واملعــدات التــي تســتخدم في 

مواجهة األزمات واالستخدام األمثل لها وزيادة كفاءة 

وحــدة مواجهــة األزمــات والكــوارث واالرتقــاء بالكــوادر 

العاملــة بهــا مشــيرة إلــى مراحــل تنظيــم وإدارة األزمــات 

والكــوارث التــي تشــمل اســتدعاء فريــق إدارة األزمــة 

ثــم انتقــال بعــض أفــراد طاقــم إدارة األزمــة إلــى منطقــة 

الحــدث للمتابعــة واتخــاذ بعــض القــرارات ثــم التبليــغ 

الفــوري لوحــدة إدارة األزمــات بالجامعــة عــن الحــدث 

ثــم رفــع درجــة االســتعداد للجهــات املختصــة )شــرطة 

النجــدة, اإلســعاف, الدفــاع املدنــي(.
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مفاهيم وأساسيات 
إدارة األزمات

تحت إشــراف األســتاذ الدكتور ماهر فؤاد مدير 

مركــز إدارة األزمــات بالجامعــة نظــم املركــز يــوم 

بعنــوان  نــدوة   2019/3/25 املوافــق  اإلثنيــن 

األزمــات« حاضــر  إدارة  وأساســيات  »مفاهيــم 

خاللهــا األســتاذ إســالم صــالح باحــث دكتــوراه 
بقســم علــم االجتمــاع بكليــة اآلداب ومســئول 

العالقات العامة والتدريب بمركز إدارة األزمات 

وحــدة  مديــر  أحمــد  مــروة  الدكتــورة  بحضــور 

إدارة األزمــات بكليــة اآلثــار وعــدد مــن الطــالب.

األزمــة  مفهــوم  صــالح  إســالم  األســتاذ  تنــاول 

ووصفها بأنها موقف مضطرب ومتوتر نتج عنه 

اإلحســاس بالخطــر كمــا ذكــر املفاهيــم املرتبطــة 

باألزمــة كالحــدث والصــراع والخــالف والصدمــة 

إدارة  أن  وأكــد  واملشــكلة,  واملخاطــر  والكارثــة 

األزمــات يقصــد بهــا كيفيــة التغلــب عليهــا األزمــة 

بــاألدوات العلميــة واإلداريــة املختلفــة وتجنــب 

ســلبياتها واالســتفادة مــن إيجابياتهــا مشــيًرا أن 

األزمــة  علــى صناعــة  تعتمــد  أن  يجــب  اإلدارة 

بصــور حقيقيــة أو مفتعلــة للتدريــب علــى إدارة 

موقف معين, وقام بشرح أسباب نشأة األزمات 

التي تتمثل في سوء الفهم وسوء اإلدراك واليأس 

والشــائعات وعــدم اســتيعاب املعلومــات بدقــة 

العشــوائية  واإلدارة  والتقييــم  التقديــر  وســوء 

واســتعراض القــوة واألزمــات املخططــة وتضــارب 

املصالــح.
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تدشين جمعية الشهيد لرعاية أسر الشهداء 
)جيش، شرطة، ومدنيين(

     تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، شهد 

األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ رحيــل القائــم 

بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم مؤتمــر تدشــين جمعيــة 

)الشــهيد( و ذلــك يــوم الخميــس املوافــق 2019/5/2 

بقاعــة االحتفــاالت الكبــرى بالجامعــة بحضوراملهنــدس 

ملحافظــة  املســاعد  العــام  الســكرتير  صفــوت  حســن 

الفيــوم نائًبــا عــن الســيد اللــواء عصــام ســعد محافــظ 

املستشــار  عــن  نائًبــا  عطيــة  محمــد  والرائــد  الفيــوم 

العســكري ملحافظــة الفيــوم  والســيد اللــواء ســيد أبــو 

شــقرة الرئيــس الشــرفي و ممثــل جمعيــة  الشــهيد  و أ.د 

ســمير ســيف اليــزل محافــظ بنــي ســويف األســبق وأ.د 
أحمد جابر شديد نائب رئيس الجامعة األسبق لشئون 

الدراســات العليــا والعالقــات الثقافيــة والبحــوث و أ.د 

حســام أبــو الهــدى مستشــار رئيــس الجامعــة لخدمــة 

املجتمــع و تنميــة البيئــة و أ.د أحمــد حســني مستشــار 

رئيس الجامعة لألنشطة الطالبية  واللواء أشرف عزيز 

واملهنــدس هشــام والــي  والنائــب ممــدوح الحســيني 

أعضــاء مجلــس النــواب وكذلــك ممثلــي الكنيســة 

واألزهــر واألوقــاف والســيدة إيمــان زـكـي وكيــل وزارة 

وكالء  و  عمــداء  والســادة  االجتماعــي  التضامــن 

الكليــات وأعضــاء هيئــة التدريــس.

    وأعــرب أ.د أشــرف رحيــل عــن أهميــة و دور مثــل 

هــذه الجمعيــات لرعايــة و خدمــة أســر الشــهداء 

 املولــى عــز و جــل أن يعوضهــم عــن أبنائهــم 
ً

ســائال

الشــهداء الذيــن بذلــوا أرواحهــم فــداء للوطــن خيــر 

والجــزاء.  العــوض 

   وأكد املهندس حسن صفوت على ضرورة  تقديم 

كل العون واملساعدة ألسر الشهداء الذين ال يمكن 

تعويضهــم عــن ذويهــم و الذيــن بذلــوا دمائهــم دفاًعــا 

عــن الوطن. 

   وقامت األستاذة إيمان زكي وكيل وزارة التضامن 

االجتماعــي بتقديــم الشــكر لجمعيــة الشــهيد ولــكل 

التــي  الخدمــات  علــى  املدنــي  املجتمــع  مؤسســات 

تقــدم ألســر الشــهداء.

     وقام السيد اللواء سيد أبو شقرة بتقديم الشكر 

لــكل مــن مــد يــد العــون واملســاعدة ألســر الشــهداء و 

داعًيا هللا أن يحفظ مصر  و شعبها.

     وفــي نهايــة املؤتمــر وقــف الحضــور دقيقــة حــداد 

علــى أرواح الشــهداء.
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شــهد األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ رحيــل 

واألســتاذ  الفيــوم  جامعــة  رئيــس  بأعمــال  القائــم 

الجامعــة  رئيــس  نائــب  عي�ســى  محمــد  الدكتــور 

لشــئون الدراســات العليــا والبحــوث اللقــاء الــذي 

نظمتــه كليــة دار العلــوم بالتعــاون مــع اتحاد الطالب 

بالكليــة وطــالب مــن أجــل مصــر الســتضافة الدكتــور 

عــالء جانــب أميــر الشــعراء العــرب بحضــور األســتاذ 

الدكتــور عــادل الدرغامــي عميــد الكليــة وعــدًدا مــن 

الســادة أعضاء هيئة التدريس والطالب وذلك يوم 

.2018/11/26 اإلثنيــن 

تســتهدف  الجامعــة  أن  رحيــل  أشــرف  أ.د  أكــد   

والباحثيــن  الطــالب  مــن  أبناءهــا  بعقــول  االرتقــاء 

وكذلك سعيها لعقد موسًما ثقافًيا مميًزا هذا العام 

باســتضافة رمــوز األدب والثقافــة فــي مصــر .

متابًعــا ســيادته أن جامعــة الفيــوم مــن الجامعــات 

التــي تولــي اهتماًمــا كبيــًرا بالجانــب الثقافــي وتمتلــك 

آمير الشعراء 
العرب  

بكلية دار العلوم

قاعــدة كبيــرة مــن األســاتذة والطــالب املثقفيــن 

واملبدعيــن.

كمــا رحــب أ.د عــادل الدرغامــي بالشــاعر الدكتــور 

عــالء جانــب وهــو املصــري الوحيــد الــذي يفــوز 

بجائــزة أميــر الشــعراء العــرب مضيًفــا أن كليــة دار 

العلــوم تعــد بيًتــا للعلــوم والثقافــة وتهــدف دائًمــا 

لتنظيــم مثــل هــذة امللتقيــات واملنتديات الشــعرية 

والثقافية لصقل مواهب أبنائها مؤكًدا أن الكلية 

تمتلــك العديــد مــن املواهــب واملبدعيــن فــي مجــال 

الشــعر واألدب.

 وفــي كلمتــه قــال أميــر الشــعراء العــرب د. عــالء 

دار  بكليــة  لتواجــده  بالفخــر  يشــعر  أنــه  جانــب 

. املبدعيــن  وأســاتذتها  طالبهــا  بيــن  العلــوم 

قصائــده  مــن  العديــد  بإلقــاء  ســيادته  وقــام 

والعاميــة. الفصحــى  باللغــة  الشــعرية 

 وتخلــل اللقــاء عــرض عــدد مــن مواهــب الطــالب 

بإلقــاء قصائدهــم الشــعرية.

 وقــام أ.د أشــرف رحيــل بتكريــم الدكتــور عــالء 

جانــب وأهــداه درع كليــة دار العلــوم.
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شــهد األســتاذ الدكتــور حمــدي نــور الديــن 

عميــد كليــة التربيــة الرياضيــة نــدوة ذاتيــة 

املوافــق  األحــد  يــوم  )بينــا(  عنــوان  تحــت 

الدكتــور  األســتاذ  بحضــور   2019/4/14

قســم  رئيــس  إســماعيل  مصطفــى  ماجــد 

التدريــب بكليــة التربيــة الرياضيــة جامعــة 

حلــوان والدكتــور وائــل طوبــار منســق عــام 

األنشــطة الطالبيــة وعــدد مــن أعضــاء هيئــة 

التدريــس والعامليــن والطــالب وحاضــر بهــا 

الطالب أحمد هشــام والطالبة مريم مراد .

تناول الطالب في الندوة الحديث عن مرض 

الســمنة خــالل عــدد مــن املحــاور شــملت 

كمــرض  وتشــخيصها  الســمنة  تعريــف 

عصــري يعانــي منــه نصــف ســكان العالــم 

وتأثيرهــا علــى الصحــة العامــة لإلنســان فــي 

قلة بذل الجهد والقدرة الحركية والذهنية 

واألســباب التــي تــؤدي إلــى حــدوث الســمنة  

وامليــاة  الســريعة  الوجبــات  تنــاول  مثــل 

الغازيــة والشــراهة املفرطــة فــي الطعــام.

مــن  الوقايــة  طــرق  النــدوة  تناولــت  كمــا 

الســمنة بالتوعيــة مــن أخطارهــا بــدًءا مــن 

األطفــال وممارســة الرياضــة واإلكثــار مــن 

املشــروبات  كميــات  وتقليــل  املــاء  تنــاول 

الغازيــة.

كمــا تــم التعريــف بالــوزن املثالــي لألشــخاص 

وكميــة الســعرات الحراريــة التــي يحتاجهــا 

الجســم يومًيا وطرق حســاب كتلة الجســم.

ندوة ذاتية 
بعنوان )بينا( 
بكلية التربية 

الرياضية 
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تحــت إشــراف األســتاذ الدكتــور محمــد عي�ســى نائــب 

رئيــس الجامعــة لشــئون الدراســات العليــا والبحــوث 

شــهدت الدكتــورة زينــب حســن أبــو الخيــر مديــر املكتبــة 

النشــر  بعنــوان«  عمــل  ورشــة  بالجامعــة   الرقميــة 

الدولــي فــي مجــال العلــوم االجتماعيــة » حاضــر خاللهــا 

األســتاذة ماهينــور علــي مديــر التدريــب بشــركة ايميرلــد 

الدولية للنشر واألستاذ حسن عشري أخصائي إدارة 

قواعــد البيانــات بوحــدة املكتبــة الرقميــة باملجلــس 

األعلــى للجامعــات، بحضــور عــدد مــن أعضــاء هيئــة 

التدريس والهيئة املعاونة، وذلك يوم األربعاء املوافق 

.2019/4/17
رحبــت الدكتــورة زينــب أبــو الخيــر بالســادة الحضــور 

والعامليــن  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  أن  وأوضحــت 

والعلــوم  اإلنســانيات  مجــال  فــي  العلمــي  بالبحــث 

االجتماعيــة يواجهــون معوقــات كثيــرة أثنــاء النشــر 

الدولــي ألبحاثهــم، ويوجــد لــدى بعضهــم غمــوض نحــو 

النشــر الدولــي، لــذا تعــد هــذه النــدوة بمثابــة الطريــق 

نحــو مســاعدة الباحثيــن فــي النشــر العلمــي الدولــي مــن 

حيــث ماهيــة الدوريــات التــي يمكــن النشــر بهــا وآلياتــه 

وأشــارت أن األســتاذة ماهينــور أول مدربــة مصريــة 

 بضــرورة اســتفادة 
ً
بقواعــد النشــر العامليــة، موجهــة

الجميــع مــن الورشــة.

تناولت األســتاذة ماهينور علي كيفية اختيار الدورية 

املناســبة للنشــر حســب مجال الباحث ومدى تماشــيها 

الدوريــة وكيفيــة  مــع متطلبــات وأهــداف املجلــة أو 

فكــرة  والتنظيــم وتحديــد  البحثيــة  الورقــة  تقســيم 

البحــث وطريقــة عــرض األدبيــات والنتائــج وامللخــص 

واملنهجيــة  ألخــرى  نقطــة  مــن  االنتقــال  وكيفيــة 

مــن  الناشــر  يحتاجــه  ومــا  البحــث  فــي  املســتخدمة 

األبحــاث. بعــض  رفــض  وأســباب  الباحــث، 

وتطــرق األســتاذ حســن عشــري إلــى قواعــد البيانــات 

الخاصــة بتقييــم املجــالت الدوليــة مــن معامــل التمييــز 

)IF( وبرنامج الفحص الخاص بأعضاء هيئة التدريس

Clarivate analystics و Scopus علــى بنــك املعرفــة 

املصــري.

النشر الدولي في مجال العلوم االجتماعية
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وزيــرة  والــي  غــادة  الدكتــورة  رعايــة  تحــت 
الدكتــور  واألســتاذ  االجتماعــي  التضامــن 
القائــم  رحيــل  الحفيــظ  عبــد  أشــرف 
بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم نظــم قطــاع 
بالجامعــة  البيئــة  وتنميــة  املجتمــع  خدمــة 
وعــالج  مكافحــة  صنــدوق  مــع  بالتنســيق 
اإلدمــان والتعاطــي التابــع لــوزارة التضامــن 
االجتماعي حملة »أنت أقوي من املخدرات« 
لتوعيــة طــالب وطالبــات الجامعــة بأضــرار 
اإلثنيــن  يــوم  وذلــك  املخــدرات،  تعاطــي 
املوافــق 8 / 10 / 2018 بالحــرم الجامعــي. 

بحضــور الدكتــور ســيد الوكيــل مديرمركــز 
بالجامعــة  الخاصــة  االحتياجــات  ذوي 
مديــر  عبدالقــادر  ســوزان  واألســتاذة 

وتنميــة  املجتمــع  خدمــة  قطــاع  عــام 
مســئول  نبيــل  ســماح  الدكتــورة  و  البيئــة 
مكافحــة  بصنــدوق  الفيــوم  محافظــة 
اإلدمــان والتعاطــي واألســتاذ محمــد فــؤاد 
بالصنــدوق.  الفيــوم  رابطــة  رئيــس  زغلــول 

أوضحــت الدكتــورة ســماح نبيــل أن هنــاك 
وطالبــات  طــالب  جانــب  مــن  كبيــر  تفاعــل 
اإلدمــان  ملناهضــة  الحملــة  مــع  الجامعــة 
توعويــة  نــدوات  عــدة  تنظيــم  تــم  حيــث 
بأضــرار املــواد املخــدرة، مشــيرة إلــى اســتمرار 
إطــالق الحملــة فــي العديــد مــن الجامعــات 
الخطــة  تنفيــذ  إطــار  فــي  وذلــك  املصريــة 
املخــدرات. تعاطــي  ملكافحــة  القوميــة 
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شهدت األستاذ الدكتور منى الخشاب عميد كلية الزراعة بداية موسم حصاد محصولي الشعير 
والقمــح بمزرعــة الكليــة بمنطقــة  دار الرمــاد بحضــور األســتاذ الدكتــور جمــال محمــود مصطفــى 
وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة واملهندس محمد عبد الرحمن مدير عام املزارع. 
أشــارت األســتاذ الدكتــور منــى الخشــاب أن محصــول هــذا العــام يتميــز بزيــادة اإلنتاجيــة كًمــا ونوًعــا 
 أن املســاحة اإلجماليــة املزروعــة ملحصولــي القمــح والشــعير 14 فــدان وبلــغ الحصــاد 15 

ً
موضحــة

أردب للفــدان.
 وأضافت سيادتها أنه يتم توريد حصاد محصول القمح للشون التابعة لبنك التنمية واالئتمان 

الزراعي كما يتم توريد محصول الشــعير واســتخدامه في تصنيع األعالف الحيوانية.

انطالق موسم حصاد  محصولي الشعير والقمح 
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   تحــت إشــراف األســتاذ الدكتــور محمــد فــاروق 

عميد كلية التربية شــهد األســتاذ الدكتور محمود 

حافــظ وكيــل الكليــة لشــئون الدراســات العليــا 

الكليــة  نظمتهــا  التــي  الذاتيــة  النــدوة  والبحــوث 

تحــت عنــوان )ســمارت( بحضــور الدكتــور وائــل 

طوبار املنسق العام لألنشطة الطالبية بالجامعة 

األنشــطة  منســق  إبراهيــم  هللا  عبــد  والدكتــور 

الطالبية بالكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس 

والطــالب بقاعــة املؤتمــرات بالكليــة  وذلــك يــوم 

األربعــاء  املوافــق 2019/4/10  ضمــن مهرجــان 

كليــات  علــى مســتوى  التاســع  الذاتيــة  النــدوات 

الجامعــة  تحــت شــعار)يال نعمــر مصــر(.

النــدوة  خــالل  التربيــة   كليــة  طــالب  اســتعرض 

كيفيــة  تشــمل  محــاور  عــدة  )ســمارت(  الذاتيــة 

املشــروعات  تنفيــذ  وكيفيــة  الوقــت  اســتغالل 

وكيفيــة  الواقــع  أرض  علــى  مــدروس  بشــكل 

ســبل  لتحقيــق  املتاحــة  اإلمكانيــات  اســتغالل 

والدراســية. االجتماعيــة  النواحــي  فــي  النجــاح 

التــزود  باملهــارات املهنيــة  مؤكديــن علــى أهميــة 

الطــالب   إمكانيــات  إلثقــال  الالزمــة  والتدريبيــة 

املناســب. العمــل  بســوق  اللحــاق  بهــدف 

)سمارت( بكلية التربية
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عبــد  أحمــد  الدكتــور  األســتاذ  شــهد   

يرافقــه  اآلداب   كليــة  عميــد  الســالم 

األســتاذ الدكتــور أحمــد بقــوش وكيــل 

والطــالب  التعليــم  لشــئون  الكليــة 

األزرق  )الحــوت  عنــوان  تحــت  نــدوة 

بحضــور  الرابعــة(  العامليــة  الحــرب  فــي 

األســتاذ الدكتــور عطيــه طــه مديــر وحدة 

األزمــات بالكليــة وعــدد مــن أعضــاء هيئــة 

التدريــس والطــالب يــوم اإلثنيــن املوافــق 

2019/4/15بقاعــة املؤتمــرات بالكليــة 

وذلــك ضمــن مهرجــان النــدوات الذاتيــة 

جامعــة  كليــات  مســتوى  علــى  التاســع 

الفيــوم تحــت عنــوان ) يــال نعمــر مصــر(.

خــالل  اآلداب  كليــة  طــالب  اســتعرض 

النــدوة عــدة محــاور منهــا أنظمــة غســيل 

الخــارق  البشــري  العقــل  املــخ وبرمجــة 

قلــب  مــن  وإبــداع  اللغــة  وشــيزوفرينيا 

املعانــاة.

) الحوت األزرق( بكلية اآلداب
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نظمــت اإلدارة العامــة لرعايــة الشــباب بالتعــاون مــع 

كلية التمريض دورة تدريبية تحت عنوان »اإلسعافات 

املوافــق  الثالثــاء  يــوم  املتخصصــة«  للكليــات  األوليــة 

خاللهــا  وحاضــر  املركزيــة  باملكتبــة   2018/10/23

الدكتورة نجالء فتحي املعيد بقســم الباطني والجراحي 

التمريــض. بكليــة 

وأشــارت الدكتــورة نجــالء فتحــي أن األهــداف الرئيســية 

للــدورة التدريبيــة تشــمل عــدة محــاور تعتمــد علــى إملــام 

الطالــب الجامعــي بمبــادئ اإلســعافات األوليــة  ليكــون 

قادًرا على تقديم املساعدة الطبية العاجلة في الحاالت 

الطارئــة لــه أو لغيــره مــن املصابيــن.

وقــد تــم خــالل الــدورة تقديــم تدريبــات عمليــة وإجرائيــة 

فــي  الفــوري  التصــرف  تقديــم  كيفيــه  حــول  للطــالب 

حــاالت النزيــف والكســور واالختنــاق والتســمم.

نظمــت ســفارة املعرفــة التابعــة ملكتبــة اإلســكندرية 

الفيــوم ورشــة عمــل بعنــوان »التفكيــر  فــي جامعــة 

اإلبداعــي« وذلــك يــوم اإلثنيــن املوافــق 2018/10/22 

باملكتبة املركزية، حاضر خالل الورشة األستاذة هبة 

مجــدي املــدرب املعتمــد ومؤســس مبــادرة )سواســية(.

قامــت األســتاذة هبــة مجــدي خــالل ورشــة العمــل 

بالتعريف بالتفكير اإلبداعي وهو القدرة على االبتكار 

والعمــل علــى حــل املشــكالت بطــرق بســيطة وجديــدة 

ممــا يــؤدي إلــى الوصــول الســتخدام إمكانيــات العقــل 

البشــري غيــر التقليديــة املتعــارف عليهــا، ثــم قامــت 

مــن  البشــري  العقــل  يتضمنــه  مــا  بشــرح  ســيادتها 

أدوات قادرة على االستجابة ملتطلبات البشرية والتي 

يســتخدم منهــا الكثيــر فــي التفكيــر ممــا لــه أثــر ســلبي علــى 

املجتمعــات التــي ال تعتمــد فــي األســاس علــى التفكيــر 

اإلبداعــي واعتمادهــا الكلــي علــى كل ماهــو تقليــدي 

ومتبــع دون العمــل علــى إيجــاد طــرق بديلــة للتطويــر 

والتغييــر.

)التفكير اإلبداعي( في »اإلسعافات األولية«
سفارة المعرفة
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ندوة
»التخطيط االستراتيجي« 

والتابعــة  الفيــوم  بجامعــة  املعرفــة  ســفارة  نظمــت 

ملكتبــة اإلســكندرية نــدوة تحــت عنــوان »التخطيــط 

املوافــق  األربعــاء  يــوم  وذلــك  االســتراتيجي« 

خاللهــا  حاضــر  املركزيــة  باملكتبــة   2019/3/13

األستاذ الدكتور قوت القلوب النجار األستاذ بقسم 

االجتماعيــة  الخدمــة  بكليــة  والتخطيــط  التنميــة 

. معــة لجا با

تعريــف  النــدوة  خــالل  ســيادتها  ناقشــت  حيــث 

التخطيــط االســتراتيجي بكونــه التخطيــط بعيــد املدى 

والداخليــة  الخارجيــة  املتغيــرات  لجميــع  والشــامل 

مــع  املســتهدفة  القطاعــات  جميــع  بتحديــد  ويقــوم 

أخــذ الرؤيــة املســتقبلية للمؤسســة فــي عيــن االعتبــار 

وعالقــات التكامــل بيــن جوانبهــا املختلفــة حيــث يعتبــر 

املكونــات  أهــم  مــن  واحــًدا  االســتراتيجي  التخطيــط 

والرســالة  الرؤيــة  لتحقيــق  لــإلدارة  االســتراتيجية 

بأعلــى كفــاءة ممكنــة حيــث تعــود أهميــة التخطيــط 

فــي االعتمــاد علــى دراســات واضحــة ومحــددة وقابلــة 

 إلــى أنــواع التخطيــط االســتراتيجي 
ً
للتنفيــذ، مشــيرة

وهي خطط طويلة ومتوسطة وقصيرة األجل وأن من 

أهم فوائد التخطيط االستراتيجي االستخدام األمثل 

للمــوارد وقيــاس األداء والتعــرف علــى نقــاط القــوة 

والضعــف كمــا أنــه يمــر بعــدة مراحــل املرحلــة األولــى 

صياغــة وبنــاء االســتراتيجية واملرحلــة الثانيــة تنفيــذ 

االســتراتيجية واملرحلــة الثالثــة التقييــم واملتابعــة.
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شــهد أ.د أشــرف عبــد الحفيــظ رحيــل 

اجتمــاع مركــز اللغــات والترجمــة يــوم 

 2018  /  11  /  11 املوافــق  األحــد 

نائــب  عي�ســى  محمــد  أ.د  بحضــور 

الدراســات  لشــئون  الجامعــة  رئيــس 

العليــا والبحــوث و أ.د خالــد عطــا هللا 

نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون التعليــم 

والطــالب و أ.د عــادل الدرغامــى القائــم 

و  العلــوم  دار  كليــة  عميــد  بأعمــال 

بأعمــال  القائــم  فــاروق  محمــد  أ.د 

عميــد كليــة التربيــة و أ.د غــادة وفيــق 

القائــم بأعمــال عميــد كليــة الســياحة 

والفنادق ود.  أحمد عبد السالم مدير 

والترجمــة. اللغــات  مركــز 

لغيــر  العربيــة  اللغــة  لتعليــم  جديــدة  برامــج 
بهــا الناطقيــن 

مــن  عــدد  مناقشــة  تــم  حيــث 

إلــى  الســعي  شــملت  املوضوعــات 

تطويــر املــكان املخصــص ملركــز اللغــات 

األجهــزة  بأحــدث  وإمــداده  والترجمــة 

التكنولوجيــة الحديثــة وكذلــك إضافة 

برامــج جديــدة لتعليــم اللغــة العربيــة 

الجامعــة  داخــل  بهــا  الناطقيــن  لغيــر 

وخارجهــا عــن طريــق التعلــم عــن بعــد, 

وتــم مناقشــة توثيــق شــهادات التويفــل 

من )االميديست( وااليلتس من )املركز 

الثقافــي البريطانــي( داخــل مركــز اللغات 

جامعــة  داخــل  العتمادهــا  والترجمــة 

الفيــوم.
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التعريف بمنظومة النظافة الجديدة

شــهد األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ رحيــل القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم نــدوة »التعريــف 

بمنظومــة النظافــة الجديــدة« والتــي نظمتهــا اإلدارة العامــة لخدمــة املجتمــع واملشــروعات البيئيــة بالتعــاون 

مــع جهــاز شــئون البيئــة فــرع الفيــوم، وذلــك يــوم الثالثــاء املوافــق 19 / 2 / 2019 بقاعــة املؤتمــرات باملكتبــة 

املركزيــة.

قطــاع  وكالء  الســادة  مــن  عــدد  بحضــور 

بالكليــات  البيئــة  وتنميــة  املجتمــع  خدمــة 

والدكتــور عمــرو هيبــة مديــر اإلعــالم والتوعيــة 

بجهــاز شــئون البيئــة فــرع الفيــوم، وعــدد مــن 

بالجامعــة. والطــالب  والعمــال  اإلدارييــن 

خدمــة  قطــاع  أن  رحيــل  أشــرف  أ.د  أشــار 

املجتمــع وتنميــة البيئــة يســاهم فــي رفــع الوعــي 

البيئــي لــدى املجتمــع املدنــي مــن خــالل تنظيــم 

مثل هذه الندوات للتعريف بقانون منظومة 

الجديــدة. النظافــة 

أوضــح أ.د صالــح العونــي وكيــل كليــة العلــوم 

أن  البيئــة  وتنميــة  املجتمــع  لشــئون خدمــة 

ــا مــن دور جامعــة 
ً
تنظيــم النــدوة يأتــي انطالق

املجتمــع  خدمــة  قطــاع  واهتمــام  الفيــوم 

الوعــي  تنميــة  إلــى  تهــدف  التــي  ورســالته 

بأســاليب مواجهــة الدولــة لبعــض مشــكالت 

املجتمــع وخطــة وزارة التعليــم العالــي للتوعيــة 

الجديــدة. النظافــة  بمنظومــة 

منظومــة  أن  هيبــة  عمــرو  الدكتــور  أوضــح 

النظافة الجديدة تســتند بشــكل أسا�ســي على 

القطــاع الخــاص بمــا فيــه مــن جمعيــات أهليــة 

البيئــة  وزارة  أن  مشــيًرا  املدنــي،  واملجتمــع 

قدمــت حوافــز لتشــجيع هــذا القطــاع بإجــراء 

تقديــًرا  الجديــد  النظافــة  لقانــون  تعديــالت 

للنظافــة. باملنظومــة الجديــدة  باملشــاركة  ألهميتــه 

فــي إدارة منظومــة إدارة  الفاعلــة  وأضــاف أن الجهــات 

املخلفات تتمثل في الجهات الحكومية والجهات الداعمة 

املدنــي  والقطــاع  الخــاص  والقطــاع  املانحــة«  »الــدول 

والبحــث العلمــي والخبــراء املحلييــن والدولييــن.
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الدكتــور  األســتاذ  شــهد 
الحفيــظ  عبــد  أشــرف 
رحيــل القائــم بأعمــال رئيــس 
جامعــة الفيــوم ورشــة عمــل 
حــول معاييــر منظومــة التميــز 
نظمتهــا  والتــي  الحكومــي 
الثالثــاء  يــوم  الجامعــة  
املوافق 2019/3/19 بقاعة 
العلــوم  بكليــة  املؤتمــرات 

الحكيــم  عبــد  الدكتــور  بهــا  وحاضــر 
باملعهــد  املعتمــد  املــدرب  رضــوان 
لــوزارة  التابــع  للتخطيــط  القومــي 
التخطيــط  بحضــور األســتاذ الدكتــور 
العلــوم  كليــة  عميــد  صبــري  عرفــة 
واألستاذ الدكتور صفاء أحمد محمد 
عميــد كليــة التربيــة للطفولــة املبكــرة 
واألســتاذ الدكتــور غــادة محمــد وفيــق 
القائــم بأعمــال عميــد كليــة الســياحة 
الكليــات  وكالء  والســادة  والفنــادق 
وعــدد مــن مديــري العمــوم واإلدارييــن 

. معــة لجا با
أشــار األســتاذ الدكتــور أشــرف رحيــل 
أن الجامعــة علــى اتصــال دائــم بــوزارة 
التخطيــط للعمــل علــى وضــع وتنفيــذ 
املعايير املطلوبة للتقدم لجائزة التميز 
هــذة  أهميــة  إلــى  مشــيًرا  الحكومــي 
الجائــزة فــي االرتقــاء باملســتوى العلمــي 
رؤيــة  وتنفيــذ  بالجامعــة  واألكاديمــي 
القيادة السياســية للنهوض بمنظومة 
التعليــم الجامعــي  حتــى 2030 وفــق 
قابلــة  املعالــم  واضحــة  اســتراتيجية 

الحضــور  الســادة  وموجًهــا  للتطبيــق 
بضــرورة االســتفادة مــن ورشــة العمــل 
واالهتمــام بكافــة جوانبهــا وتقــدم كل 
املؤسســة  لجائــزة  الجامعــة  كليــات 

املتميــزة. الحكوميــة 
عرفــة  الدكتــور  األســتاذ  أكــد  كمــا 
صبــري أن كليــة العلــوم تبــذل أق�ســى 
يرتقــي  متميــز  ملــف  لتقديــم  جهــد 
بمســتوى الكليــة والجامعــة مشــيًرا إلــى 
آليــة  فــي وضــع  أهميــة ورشــة العمــل 
الجوانــب  بعــض  وتوضيــح  التنفيــذ 
الالزمــة لتقديــم ملــف بمســتوى جيــد 
كليــات  بيــن  متميــز  بنصيــب  يحظــى 

املناظــرة. العلــوم 
الدكتــور  اســتعرض  جانبــه  ومــن 
أهميــة  رضــوان  الحكيــم  عبــد 
فــي  لدورهــا  الحكومــي  التميــز  جائــزة 
لتنفيــذ  املســتدامة  التنميــة  تحقيــق 
مــن   2030 املصريــة  الدولــة  رؤيــة 
الخدمــات  بمســتوى  االرتقــاء  خــالل 
التعليميــة وااللتــزام بتطبيــق معاييــر 
الجــودة إلحــداث نقلــة نوعيــة فــي األداء 
املؤس�ســي ملواكبة التطور التكنولوجي 
لتكويــن  البشــرية  القــدرات  وتنميــة 

وفعــال  كــفء  إداري  جهــاز 
واإلبــداع  االبتــكار  فــي  يســاهم 

لتطويــر. وا
مضيًفا أن 25 جامعة حكومية 
التقييــم  نطــاق  تحــت  تنــدرج 
للتقــدم للجائــزة  لتعزيــز روح 
الجامعــات  بيــن  املنافســة 
مؤكــًدا تطبيــق معاييــر محــددة 
الجائــزة  علــى  للمنافســة 
تســاهم فــي االرتقــاء بمنظومــة التعليــم 
العالــي تشــمل وضــع خطــة اســتراتيجية 
قصيــرة وطويلــة األجــل قابلــة للتطبيــق 
االســتراتيجية  الخطــة  مــع  متوافقــة 
للجامعــات تشــمل إدخــال تخصصــات 
جديــدة داخــل الكليــات والعمــل علــى 
اســتيعاب الكثافــة الطالبيــة مقارنــة 
البعثــات  وتعزيــز  املتاحــة  باألماكــن 
الخارجيــة للجامعــات العامليــة والعمــل 
ضمــان  هيئــة   مــن  االعتمــاد  علــى 
الجــودة واالعتمــاد وتطويــر املنظومــة 
التعليميــة إلكترونًيــا بصــورة تدريجيــة 
اإللكترونــي  التعامــل  حيــث  مــن 
التعليمــي واإلداري وتدريــب واســتثمار 
وتبنــي  وتشــجيع  البشــرية  الكــوادر 
البحــث العلمــي كســبيل لحــل الكثيــر 
مــن املشــكالت والعمــل علــى التقــدم فــي 
تصنيــف الجامعــات عاملًيــا وأفريقًيــا 
وعربًيــا والعمــل علــى التقييــم الذاتــي 
بنســب مئوية محددة في مدى التقدم 
في الخطة سنوًيا ومدى جودة الخدمة 

عليهــا. واإلقبــال 

معايير منظومة التميز الحكومي 
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شــهد االســتاذ الدكتــور أشــرف  عبــد الحفيــظ رحيــل 

القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم احتفاليــة جائــزة 

الجامعــي  للعــام  بالجامعــة  للعامليــن  اإلداري  التميــز 
2019/2018 والتــي نظمتهــا اللجنــة الرياضيــة بالتعــاون 

مع اللجنة النقابية بالجامعة بحضور األستاذ الدكتور 

محمــد عي�ســي نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون الدراســات 

العليــا والبحــوث وعــدد مــن الســادة العمــداء ووكالء 

الكليــات ومستشــاري رئيــس الجامعــة وأعضــاء هيئــة 

اإلثنيــن  يــوم  وذلــك  بالجامعــة،  والعامليــن  التدريــس 
الكبــرى  االحتفــاالت  بقاعــة   2019/6/17 املوافــق 

بالجامعــة.

أعلــن أ.د أشــرف رحيــل أنــه قــد تــم خــالل االحتفاليــة 

تكريم 152 من العاملين املتميزين على مستوى الكليات 

واإلدارات واملستشــفيات واملــدن الجامعيــة، مشــيًرا أن 

االحتفاليــة تأتــي فــي إطــار حــرص جامعــة الفيــوم علــى 

تقديــر الجهــود املبذولــة مــن قبــل العامليــن بالجامعــة.

وطالــب ســيادته العامليــن ببــذل املزيــد مــن الجهــد بهدف 

االرتقاء بجامعة الفيوم ووضعها في مصاف الجامعات 

املصريــة والعربيــة املتميزة.

مشــيًدا بــدور جميــع الســادة العامليــن وحرصهــم علــى 

تطويــر األداء بالعمليــة األكاديميــة و اإلداريــة.

تابــع االســتاذ أيمــن حلبــة القائــم بأعمــال أميــن عــام 

الجامعــة ورئيــس اللجنــة الرياضيــة أن جامعــة الفيــوم 

تضــم عامليــن مميزيــن ومتميزيــن علــى جميــع املســتويات 

وقــدم التهنئــة لجميــع املكرميــن.

فيمــا قــال األســتاذ ماجــد عبــد الســميع رئيــس اللجنــة 

كل  لجهــود  تقديــًرا  جــاء  التكريــم  هــذا  أن  النقابيــة 

العامليــن بالجامعــة والســعي لتحفيزهــم نحــو بــذل مزيــد 

مــن الجهــود فــي املســتقبل.

احتفالية
جائزة

التميز اإلداري
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شــهد األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ رحيــل 

القائــم بأعمــال رئيــس الجامعــة حفــل توزيــع شــهادات 

أمــان املصرييــن بالتعــاون  مــع مصــر لتأمينــات الحيــاة 

علــى العمــال بالجامعــة بحضــور الدكتــور عمــاد عبــد 

الســالم املستشــار اإلعالمي لرئيس الجامعة واألســتاذ 

أيمــن حلبــة أميــن الجامعــة املســاعد للشــئون املاليــة 

يــوم األحــد املوافــق10 فبرايــر2019.

أكد أ.د أشرف رحيل أن العمال هم الجنود املجهولة 

علــى  للحفــاظ  مضنيــة  جهــوًدا  يقدمــون  بالجامعــة 

الشــكل الالئــق لهــا، وأشــار ســيادته إلــى أنــه ال يدخــر 

جهــًدا فــي تقديــم يــد العــون لهــم والســعي نحــو توفيــر 

توزيع شهادات أمان المصريين

مســتوى معي�ســي مناســب وأشــاد باملســتوى األخالقــي 

هــذه  توزيــع  أن  موضًحــا  الجامعــة  لعمــال  الطيــب 

الشــهادات جــاء بنــاًءا علــى اهتمــام الدولــة بمواطنيهــا 

. ومســتقبلهم

وقــال الدكتــور عمــاد عبــد الســالم أن جامعــة الفيــوم 

تعمــل علــى املســاهمة فــي النهــوض باملســتوى املعي�ســي 

للعامليــن بهــا الســيما العمــال بوصفهــم مــن الفئــات 

األولــى بالرعايــة.

وعبــر العمــال عــن امتنانهــم وســعادتهم بهــذه الشــهادة 

التي تأتي تعبيًرا عن اهتمام الجامعة بهم وسعيها نحو 

تأميــن أحوالهــم املاديــة واملعنويــة .
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تفقــد األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ رحيــل 

القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم يرافقــه األســتاذ 

الدكتــور نيفيــن الســواح القائــم بأعمــال عميــد كليــة 

الزراعــة مركــز البحــوث والتجــارب الزراعيــة لإلنتــاج 

النباتي والحيواني التابع ملزرعة  دمو بحضور األستاذ 

الدكتــور جمــال عبــد الصمــد رئيــس قســم البســاتين 

بكليــة الزراعــة والدكتــور صــالح إمــام مديــر املركــز 
واألستاذ أيمن حلبه أمين الجامعة املساعد للشئون 

املاليــة، وذلــك يــوم الثالثــاء املوافــق 2019/1/8.

زيارة  لمزرعة جامعة الفيوم بدمو

  حيث أكد األســتاذ الدكتور أشــرف رحيل أن الزيارة 

تأتي في إطار املتابعة الدورية ألعمال تحسين وتطوير 

وحــدات مركــز البحــوث والتجــارب الزراعيــة التابــع 

املحاصيــل  متابعــة  إلــى  باإلضافــة  الزراعــة  لكليــة 

واألبحــاث العلميــة التــي يتــم تطبيقهــا باملزرعــة.

وخــالل الزيــارة قــام ســيادته بتفقــد مزرعــة اإلنتــاج 

املوجــودة  الحيوانــات  معاينــة  بهــدف  الحيوانــي 

باملزرعة التي تســتهدف تحســين اللحوم واأللبان التي 

يتــم إنتاجهــا .

استقبل األستاذ الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل 

القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم وفد وزارة املالية 

وذلــك يــوم الثالثــاء املوافــق 2019/1/15 بحضــور أ. 

جمــال محمــد بــدر وكيــل وزراة املاليــة بالفيــوم، أ.آمــال 

محمد أحمد عبد الاله، أ.مها فريد إســماعيل  مدراء 

عمــوم بموازنــة هيئــات خدميــة بقطــاع املوازنة العامة 

 ،E-finance للدولــة، أ. محمــد أكــرم مســئول بشــركة

 GFMIS مــدرب  الرحمــن  عبــد  دســوقي  محمــد  أ. 

استقبال وفد وزارة المالية
ومفتــش باملديريــة املاليــة، أ. أشــرف لطفــي مراقــب 

مالــي ومــدرب GFMIS، أ.أيمــن حلبــة أميــن الجامعــة 

املســاعد للشــئون املاليــة، أ.الروبــي القوي�ســي مديــر 

حســني  عصــام  أ.حســني  الجامعــة،  حســابات  عــام 

.E-finance مديــر فــرع الفيــوم

إلــى  تهــدف  الزيــارة  أن  رحيــل  أشــرف  أ.د  أوضــح   

عــرض برنامــج البيانــات املاليــة املتعلقــة باعتمــادات 

وســريع  لحظــي  بشــكل  املوازنــة  ومصروفــات 
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شــهد األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ يرافقــه 
فاعليــات  الفيــوم  محافــظ  ســعد  عصــام  اللــواء 
والــذي  للســكر  العالمــي  باليــوم  الجامعــة  احتفاليــة 
نظمتــه الجامعــة بالتعــاون مــع جمعيــة صعيــد مصــر 
للســكر وحملــة 100 مليــون صحــة، وذلــك يــوم اإلثنيــن 

املوافــق 19 / 11 / 2018 بالحــرم الجامعــي. 
بحضور أ.د محمد عي�سى نائب رئيس الجامعة لشئون 
الدراسات العليا والبحوث و أ.د خالد الخشاب عميد 
كليــة الطــب وأ.د عاصــم العيســوي وكيــل كليــة الطــب 
لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة وأ.د محمــد 
مشــاحيت رئيــس قســم الباطنــة العامــة وأ.د محمــد 
كمال سيف النصر وكيل كلية الطب األسبق لشئون 
التعليــم والطــالب وعــدد مــن الســادة أعضــاء هيئــة 

التدريــس واإلدارييــن والطــالب. 
أكــد أ.د  أشــرف عبدالحفيــظ أن هــذة االحتفاليــة 
تنظــم ســنوًيا بهــدف نشــر التوعيــة والثقافــة الصحيــة 
وأعراضــه  الســكر  بمــرض  لتوعيتهــم  الطــالب  لــدى 
وكيفيــة الوقايــة منــه، مشــيًرا إلــى أهميــة التشــخيص 
املبكر وإجراء التحاليل الخاصة باملرض بشكل دوري 

ومنظــم. 

وأبدى اللواء عصام سعد سعادته بالتعاون املستمر 
والتواجد في رحاب جامعة الفيوم، مشيًدا باألنشطة 
علــى  الضــوء  ملقًيــا  تنظميهــا  يتــم  التــي  والفعاليــات 
مليــون صحــة  فــي حملــة 100  املبذولــة  املجهــودات 

للقضــاء علــى فيــروس �ســي. 
كمــا أوضــح األســتاذ الدكتــور محمــد مشــاحيت أن 
ممارســة  وعــدم  الصحــة  وإهمــال  التغذيــة  ســوء 
املــرض،  النتشــار  الرئيســية  األســباب  مــن  الرياضــة 
مشــدًدا علــى ضــرورة تنظيــم كميــات ونوعيــات الطعام 
الســكر  ملريــض  دوريــة  بصفــة  الرياضــة  وممارســة 

باملــرض.  اإلصابــة  مضاعفــات  لتقليــل 
يذكــر أن احتفاليــة جامعــة الفيــوم باليــوم العالمــي 
للجــري  ماراثــون  مســابقة  إجــراء  تضمنــت  للســكر 
 إلــى ملعــب كليــة الزراعــة، 

ً
لطــالب الجامعــة وصــوال

حيــث قــام أ.د أشــرف عبــد الحفيــظ واللــواء عصــام 
ســعد بتســليم الجوائــز للمتســابقين الخمــس األوائــل 
الفائزيــن باملســابقة، كمــا تضمنــت االحتفاليــة إجــراء 
الكشــف والفحوصــات الطبيــة علــى عــدد مــن الطــالب 

والعامليــن لالطمئنــان علــى صحتهــم بشــكل عــام. 

االحتفال باليوم العالمي للسكر
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أشــرف  الدكتــور  األســتاذ  اســتقبل 
عبــد الحفيــظ رحيــل القائــم بأعمــال 
رئيــس جامعــة الفيــوم وفــد املجلــس 
األســتاذ  بحضــور  للمــرأة  القومــى 
الدكتــور خالــد عطــا هللا نائــب رئيــس 
الجامعــة لشــئون التعليــم والطــالب 
مديــر  الشوشــاني  نهيــر  والدكتــورة 
وحــدة مناهضــة العنــف ضــد املــرأة 
يســري  وفــاء  الدكتــور  واألســتاذ 
األســتاذ بكليــة الخدمــة االجتماعيــة 
وعضــو اللجنــة التنفيذيــة بالوحــدة  
واألســتاذة شــيماء نعيــم مديــر إدارة 
باملجلــس  والسياســات  التخطيــط 
أســماء  واألســتاذة  للمــرأة   القومــى 
املتابعــة  إدارة  عضــو  بغــدادي 
والتقييــم باملجلــس واألســتاذ محمــد 
املتابعــة  مســؤول  الديــن  صــالح 
والتقييــم بوحــدة مناهضــة العنــف 
ضــد املــرأة باملجلــس واألســتاذ أيمــن 
الفيــوم  جامعــة  عــام  أميــن  حلبــة 
املوافــق  الخميــس  اليــوم  وذلــك 

.  2019/6/13
أشــاد أ.د أشــرف رحيــل بالــدور البــارز 
مناهضــة  وحــدة  بــه  قامــت  الــذي 
العنــف ضــد املــرأة بجامعــة الفيــوم 
مــن  الحالــي  الجامعــي  العــام  خــالل 
والنــدوات  التوعيــة  حمــالت  خــالل 
وورش العمــل املختلفــة مصرًحــا أن 
مــن  عــدد  تنظيــم  بصــدد  الجامعــة 
الفيــوم  محافظــة  لقــرى  القوافــل 

وتعريــف  التوعيــة  زيــادة  بهــدف 
ممارســة  بخطــورة  الريفــي  املجتمــع 

املــرأة. ضــد  العنــف 
علــى  عطــا هللا  خالــد  أ.د  أكــد  كمــا 
العنــف  مناهضــة  وحــدات  أهميــة 
ضــد املــرأة علــى مســتوى الجامعــات 
توعيــة  علــى  تعمــل  والتــي  املصريــة 
الشــباب الجامعــي واملنتمــي لثقافــات 
بضــرورة  موجًهــا  مختلفــة  وأفــكار 
العمــل علــى  زيــادة حمــالت التوعيــة 
لتشــمل  الجامعــي  املجتمــع  خــارج 
البيئــة املحيطــة واملجتمعــات الريفيــة 
والتــي لهــا طبيعــة خاصــة علــى الجميــع 

استيعابها مضيًفا أن وحدة مناهضة 
العنــف ضــد املــرأة عليهــا العمــل علــى 
ليضــم عامــالت   

ً
أكثــر شــموال نطــاق 

الخدمــات املعاونــة بالجامعــة وعــدم 
اقتصارهــا فقــط علــى الطلبــة بهــدف 
زيــادة توعيتهــم ومناقشــتهم فــي حــاالت 
خطــوات  واتخــاذ  األســري  العنــف 

لحلهــا. جــادة 
وأشــارت د. نهيــر الشوشــاني أن وحــدة 
مناهضــة العنــف ضــد املــرأة بجامعــة 
الفيــوم أقامــت العديــد مــن النــدوات 
بمختلــف  للطــالب  العمــل  وورش 
كليــات الجامعــة باإلضافــة إلــى عــدد 
من الحمالت الناجحة شــملت حملة 
 
ً
)ألنــي رجــل( و الـــ )16 يــوم( مضيفــة

حملــة  بتفعيــل  قامــت  الوحــدة  أن 
مــا ســمي  بالـــ )5 دقائــق( وذلــك عــن 
طريــق الطــالب املتطوعيــن بالوحــدة 
بظاهــرة  التعريــف  علــى  للعمــل 
العنــف والتحــرش ضــد املــرأة وأهميــة 
ممارســة العمــل التطوعــي مــن خــالل 
خمــس دقائــق مســتقطعة مــن مــدة 
أن   

ً
بالكليــات موضحــة املحاضــرات 

هذا األمر كان له عظيم األثر في زيادة 
املتطوعيــن. عــدد 

وتابعت سيادتها  أن الوحدة وضعت 
للعــام  مقترحــة  اســتراتيجية  خطــة 
الجامعــي القــادم تشــمل العمــل علــى 
وكثافــة  املتطوعيــن  أعــداد  زيــادة 
العمــل  ورش  وزيــادة  التدريــب 
مســرحي  عــرض  وإعــداد  والنــدوات 
جميــع  يضــم  الجامعــي  باملســرح 
التوعــوي  الــدور  وتنشــيط  الطــالب 

وخارجهــا. الجامعــة  داخــل 
أشــارت أ. شــيماء نعيــم أن وحــدات 
هــي  املــرأة  ضــد  التحــرش  مناهضــة 
الجامعــات  داخــل  فعالــة   أدوات 
يقــع علــى عاتقهــا بــذل الجهــود التــي 
تعالــج وتواجــه ظاهــرة العنــف داخــل 
 
ً
املجتمعــات خاصــة الريفيــة مؤكــدة

علــى أهميــة التنســيق بيــن الوحــدات 
واملؤسســات  الجامعــات  داخــل 
املعنيــة  املدنــي  املجتمــع  ومنظمــات 
بــذات الشــأن لتوســيع نطــاق دائــرة 

املجتمعيــة. االســتفادة 

رئيس جامعة الفيوم يستقبل وفد المجلس القومي للمرأة 
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»كيفية التعامل مع مريض الصرع« بكلية الطب

نظمــت كليــة الطــب البشــري نــدوة بعنــوان » 

وذلــك  الصــرع«  مريــض  مــع  التعامــل  كيفيــة 

بقاعــة   2019/3/25 املوافــق  اإلثنيــن  يــوم 

بالكليــة. االحتفــاالت 
بحضــور أ.د هالــة شــاهين وكيــل الكليــة لشــئون 

التعليــم والطــالب وأ.دعاصــم العيســوي وكيــل 

الكليــة لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة 

وأ.د ســيد صبحــي رئيــس قســم املــخ واألعصــاب 

واألســتاذ الدكتــور عصــام علــي حســن مديــر 

املستشــفي الباطنــي الجامعــي وعــدد مــن الســادة أعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب بالكليــة .

وقد تناولت الندوة الخطوات املهمة التي يجب اتباعها أثناء حدوث نوبة الصرع للمريض شملت عدم 

االقتــراب منــه عنــد حــدوث النوبــة ألن هنــاك معتقــدات خاطئــة ترتبــط بالصــرع مثــل وضــع جســم غريــب 

بالفم لحماية األسنان، ويفضل مالحظة التنفس لحين انتهاء لحظة التشنج من دقيقتين إلى 7 دقائق 

وتجفيف مايخرج من فم املريض ونقله إلى املستشفى إذا تكررت نوبة الصرع ووضع املريض على أحد 

جانبيه بعد انتهاء النوبة لعدم بلع أي ســوائل تخرج من فمه .
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التقــى األســتاذ الدكتــور محمــد عي�ســى نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون الدراســات العليــا 

الحاســبات  بكليــة  املختلفــة  بدرجاتهــا  العليــا  الدراســات  مرحلــة  بطــالب  والبحــوث 

واملعلومــات بحضــور األســتاذ الدكتــور  محمــد خفاجــي القائــم بأعمــال وكيــل الكليــة 

لشــئون الدراســات العليــا والبحــوث وذلــك يــوم اإلثنيــن املوافــق 22 / 10 / 2018.

قــدم أ.د محمــد عي�ســى الشــكر والتقديــر إلدارة كليــة الحاســبات واملعلومــات وعلــى 

رأسهم أ.د نبيلة حسن القائم بأعمال عميد الكلية و أ.د محمد خفاجى مؤكًدا أن كلية 

الحاسبات واملعلومات من الكليات املشهود لها بالكفاءة والنشاط واالنتظام في العمل 

والتــي تســعى دائًمــا لتطبيــق امليكنــة والثــورة املعلوماتيــة ونظــم املعلومــات الحديثــة فــي 

كافــة برامجهــا وأنظمتهــا, كمــا أشــاد بجهــود الكليــة املبذولــة للحصــول علــى االعتمــاد مــن 

الهيئــة القوميــة لضمــان جــودة التعليــم واالعتمــاد مشــيًرا أن إدارة الجامعــة ال تتوانــى فــي 

دعــم الكليــات التــي تســعى للحصــول علــى االعتمــاد.

كمــا رحــب أ.د محمــد خفاجــي بطــالب الدراســات العيــا الجــدد معبــًرا عــن أمانيــه بــدوام 

التوفيــق والنجــاح فــي حياتهــم العلميــة والعمليــة وأكــد أن عــدد طــالب الدراســات العليــا 

هــذا العــام يصــل إلــى 103 طالــب وصــرح ســيادته بأنــه تــم تطبيــق ثــالث أنظمــة إلكترونيــة 

لطــالب الدراســات العليــا تشــمل نظــام الســاعات املعتمــدة والــذي يســتطيع الطالــب مــن 

خاللــه معرفــة املــواد التــي يريــد دراســتها أو حذفهــا باإلضافــة إلــى التعــرف علــى مســتواه 

وتقديــره فــي تلــك املــواد, ونظــام االســتبيانات اإللكترونيــة والــذي يســتطيع الطالــب مــن 

 LMS ) Learning خاللــه ملــئ اســتمارات االســتبيان إلكترونًيــا عبــر اإلنترنــت, و نظــام

Management System ( والــذي يتواصــل مــن خاللــه أســتاذ املــادة مــع طالبــه ورفــع 

املقــررات واملهــام واســتقبالها عــن طريــق بريــد إلكترونــى مشــترك. 

ــيق  تطبــــــــــــ

أنظــــــــــــــــــــمة 

إلكـــــترونيــــة 

ــدثة  مستحـــــــ

لطــــــــــــــــــالب 

الدراســــــــات 

العليــــــــــــــــــــــــا 

بكليــــــــــــــــــــــة 

الحاســــــــبات 

والمعلومـات 
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محمــد  الدكتــور  األســتاذ  تفقــد 
عي�ســى نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون 

الدراســات العليــا والبحــوث امتحانــات 

الزراعــة  كليــات  فــي  العليــا  الدراســات 

والهندســة   والفنــادق  والســياحة 

االمتحانــات  ســير  علــى  لالطمئنــان 

الراحــة و األجــواء  كافــة ســبل  وتوافــر 

املالئمة لطالب الدراسات العليا خالل 

اجــراء االمتحانــات، وذلــك يــوم األربعــاء 

.2019/6/12 املوافــق 

كمــا قــام ســيادته بتفقــد االمتحانــات 

بكلية العلوم بحضور األستاذ الدكتور 

عرفة صبري عميد الكلية وكذلك كلية 

دار العلــوم بحضــور األســتاذ الدكتــور 

إمــام محمــد عميــد الكليــة وذلــك يــوم 

األحــد املوافــق 2019/6/23.

ســير  أعمــال  ســيادته  تفقــد  كمــا 

بكليــة  العليــا  الدراســات  امتحانــات 

املوافــق  الثالثــاء  يــوم  وذلــك  التربيــة 

2019/7/2 وكان في اســتقباله األســتاذ 

كليــة  عميــد  فــاروق  محمــد  الدكتــور 

محمــود  الدكتــور  واألســتاذ  التربيــة 
لشــئون  الكليــة  وكيــل  أحمــد  حافــظ 

الدارســات العليــا والبحــوث و األســتاذ 

الدكتــور محمــود عبــد التــواب معــوض 

وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب.

و قــام أ.د محمــد عي�ســى بإجــراء حــوار 

مــع العديــد مــن الطــالب حــول أجــواء 

الحــوار  هــذا  االمتحانــات ومــن خــالل 

أشــاد الطــالب باألجــواء املحيطــة بهــم 

االمتحانــات. ســير  أثنــاء 

امتحانات الدراسات العليا 
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تفقــد األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ رحيــل القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم يرافقــه األســتاذ 

الدكتور خالدعطا هللا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب عدد من لجان االمتحانات والكنتروالت 

بكليــات دار العلــوم والخدمــة االجتماعيــة و الزراعــة والعلــوم وذلــك يــوم األحــد املوافــق 13 / 1 / 2019.

أوضــح األســتاذ الدكتــور أشــرف رحيــل أن الجامعــة حريصــة كل الحــرص علــى توفيــر كافــة ســبل الراحــة للطــالب 

حتى يؤدوا االمتحانات في سهولة ويسر، مشدًدا على ضرورة تواجد أستاذ املادة في اللجان التي يتم االمتحان 

بهــا لإلجابــة علــى استفســارات الطالب.

وأكــد  االســتاذ الدكتــور خالــد عطــا هللا علــى ضــرورة التــزام الطــالب بقواعــد االمتحانــات وعــدم اصطحــاب أي 

متعلقــات شــخصية كالهاتــف املحمــول وســماعات البلوتــوث داخــل اللجــان والتأكــد مــن هويــة الطالــب قبــل 

بــدء االمتحــان وتواجــد املراقبيــن وأعضــاء هيئــة التدريــس ومتابعــة أعمــال التصحيــح والكنتــرول، مشــدًدا علــى 

أهميــة التصــدي ألي محــاوالت للغــش وتطبيــق القانــون بــكل حســم وحــزم.

كمــا قــام األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ رحيــل يرافقــه  األســتاذ الدكتــور محمــد عي�ســى نائــب رئيــس 
الجامعــة لشــئون الدراســات العليــا والبحــوث  واألســتاذ الدكتــور خالدعطــا هللا نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون 

التعليم والطالب بتفقد عدد من لجان امتحانات نهاية الفصل الدرا�سي األول لبرنامج كلية التجارة بالتعليم 

املفتــوح يــوم الثالثــاء املوافــق 15 / 1 / 2019.

تفقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي األول

امتحانات التعليم المفتوح
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أشــرف  الدكتــور  األســتاذ  قــام 

القائــم  رحيــل  الحفيــظ  عبــد 

الفيــوم  رئيــس جامعــة  بأعمــال 

عطــا  خالــد  الدكتــور  واألســتاذ 

الجامعــة  رئيــس  نائــب  هللا 

والطــالب  التعليــم  لشــئون 

بتفقــد امتحانــات نهايــة الفصــل 

مــن  بعــدد  الثانــي  الدرا�ســي 

األحــد  يــوم  وذلــك  الكليــات 

.2019/5/19 املوافــق 

علــى  رحيــل  أشــرف  أ.د  وشــدد 

ضــرورة توفيــر كافــة ســبل الراحــة 

املعوقــات  ومعالجــة  للطــالب 

عمليــات  ســير  تعرقــل  قــد  التــي 

نــات. االمتحا

هللا  عطــا  خالــد  أ.د  قــام  كمــا 

مــن  عــدد  مــع  الحــوار  بتبــادل 

ســير  علــى  لالطمئنــان  الطــالب 

االمتحانــات وكذلــك التأكــد مــن 

خلوها من أي مشــكالت التي قد 

أدائهــا. تؤثــر ســلًبا علــى 

رئيس جامعة 
الفيوم 
يتفقد 

امتحانات 
نهاية الفصل 

الدراسي 
الثاني
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إجراء »االختبار اإللكتروني الموحد
»E-Exam 

E-Exam

 »E-Exam املوحــد اإللكترونــي  إجــراء »االختبــار  تــم 

لطلبــة الفرقــة السادســة مــن كليــة الطــب بجامعــة 

الفيــوم يــوم الخميــس املوافــق2019/3/7 بمعامــل 

واملعلومــات. الحاســبات  بكليــة  اآللــي  الحاســب 

بحضــور األســتاذ الدكتــور هالــة شــاهين وكيــل كليــة 

التعليــم والطــالب والدكتــور حلمــي  الطــب لشــئون 

البنــداري مديــر مركــز القيــاس والتقويــم بالجامعــة 

التنفيــذي  املديــر  إســماعيل  مســعود  والدكتــور 

للمعلومــات والدكتــورة رانيــا أبوالســعود مديــر البنيــة 

املعلومــات. لشــبكة  األساســية 

أوضــح األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ رحيــل 

القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم أن كليــة الطــب 

اإللكترونــي  االختبــار  فــي  شــاركت  الفيــوم  جامعــة 

املوحــد  E-Exam والــذي تــم علــى مســتوى الجامعــات 

املصريــة حيــث تــم إجــراء االختبــار لعــدد 100 طالــب 

وطالبــة مــن الفرقــة السادســة بالكليــة، مشــيًرا أن 

مشــروع االختبــارات اإللكترونيــة فــي الجامعــات يأتــي 

فــي إطــار تنفيــذ توجيهــات الســيد الرئيــس عبــد الفتــاح 

السي�ســي رئيــس الجمهوريــة بتطويــر منظومــة التعليــم 

خريجــي  مســتوى  ورفــع  مصــر،  فــي  واالمتحانــات 

كليــات  خريجــي  خصوًصــا  املصريــة  الجامعــات 

الطــب بمــا يواكــب مســتويات نظرائهــم بالجامعــات 

العامليــة.

كمــا أكــدت األســتاذ الدكتــور هالــة شــاهين علــى 

أهميــة تطبيــق االختبــار املوحــد علــى طــالب القطــاع 

الطبــي، لتقييمهــم للحصــول علــى ترخيــص مزاولــة 

التعليــم  بيــن وزارتــي  تنســيق  هنــاك  املهنــة، وأن 

العالي والصحة والجامعات في هذا الشأن، بهدف 

تقنيــن إجــراءات تلــك االختبــارات.

وأضافــت أنــه ســيتم منــح الـــ100 طالــب األوائــل 

علــى مســتوى كليــات الطــب املشــاركة  فــي االختبــار 

املعرفي املوحد فرصة للتدريب بأحد املستشفيات 

الجامعيــة بالخــارج.

شــارك فــي االختبــار املوحــد نحــو 3 آالف طالــب مــن 

21 كليــة طــب علــى مســتوى الجامعــات املصريــة 

تشمل 18 كلية طب حكومية و2 كلية طب خاصة  

وكليــة طــب القــوات املســلحة.
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برئاســة األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ 

رحيــل القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم تــم 

االختبــارات  إلجــراء  التحضيــري  االجتمــاع  عقــد 
اإللكترونية املوحدة للقطاع الصحي على مســتوى 

التمريــض  بكليــة  والخــاص  املصريــة  الجامعــات 

بالجامعــة  بحضــور أ.د طــالل عبــد الرحيــم عميــد 

املديــر  إســماعيل  مســعود  والدكتــور  الكليــة 

التنفيــذي للمعلومــات والدكتــور رانيــا أبــو الســعود 

مديــر البنيــة التحتيــة لشــبكة املعلومــات بالجامعــة 

واألســتاذ أيمن حلبة أمين عام الجامعة واألســتاذة  

نجالء عبد املقصود املدير اإلداري ملركز املعلومات 

املوافــق 2019/6/12.صــرح  األربعــاء  يــوم  وذلــك 

ا 
ً
تنفيــذ تأتــي  االختبــارات  أن  رحيــل  أشــرف  أ.د 

لقــرار املجلــس األعلــى للجامعــات بالبــدء فــي تطبيــق 

القطــاع  علــى  املوحــدة  اإللكترونيــة  االختبــارات 

الصحــي علــى كليــة التمريــض بالجامعــة، وتــم إجــراء 

االختبــار التجريبــي علــى عــدد 89 طالــب مــن الكليــة 

مــن أصــل 100 طالــب بالفرقــة الرابعــة عــن طريــق 

االتصــال املباشــر مــع املجلــس األعلــى للجامعــات 

يــوم   video conference تقنيــة   خــالل  مــن 

الثالثــاء املوافــق 2019/7/16 بكليــة الحاســبات 

بالجامعــة. واملعلومــات 

عقد االختبارات اإللكترونية الموحدة 
لكلية التمريض
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اللــواء عصــام  شــهد 

محافــظ  ســعد 

يرافقــه   الفيــوم 

الدكتــور  األســتاذ 

أشرف عبد الحفيظ 

رحيــل القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم احتفاليــة 

الجامعــة بذكــرى انتصــارات أكتوبــر 

املجيــدة والتــي نظمهــا قطــاع خدمــة 

املجتمــع وتنميــة البيئــة، وذلــك يــوم 

األربعــاء املوافــق 10 / 10 / 2018 

الكبــرى.  االحتفــاالت  بقاعــة 

بحضــور األســتاذ الدكتــور خالــد عطــا 
لشــئون  الجامعــة  رئيــس  نائــب  هللا 

محمــود  واللــواء  والطــالب  التعليــم 

خلــف الخبيــر االســتراتيجي واملستشــار 

بأكاديميــة ناصــر العســكرية والعقيــد 
أمين عبد العزيز املستشــار العســكري 

للمحافظــة، والســادة العمــداء والــوكالء والطــالب، 

وعــدد مــن القيــادات التنفيذيــة واملدنيــة باملحافظــة 

وعــدد مــن املحاربيــن القدامــى الذيــن شــاركوا فــي حــرب 

أكتوبــر املجيــدة.  رحــب األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد 

الحفيظ بالسادة الضيوف واملحاربين مصر القدامى 

الذين شاركوا في حرب أكتوبر املجيدة، وأكد سيادته 

أن ذكــرى انتصــارات حــرب أكتوبــر 1973 تعتبــر مــن 

األمــور التــي نفتخــر بهــا جميًعــا مهمــا حــاول األعــداء 

تشــويهها، مشــيًرا إلــى أننــا لــن نســتطيع أن نوفــي حــق 

جنودنا البواسل فيما حققوه من انتصار عظيم يشهد 

له العالم بأسره وتضحياتهم بحياتهم وأرواحهم فداء 

ولحمايــة  لبلدهــم 
املصــري  الشــعب 

لعظيــم.  ا

عصــام  اللــواء  قــال 
سعد أن هذة الذكرى 

نفتخر بها جميًعا فهي الذكرى األهم السترداد العزة 

والكرامــة فــي تاريــخ مصــر، مقدًمــا كل 
املصــري  للجيــش  والتقديــر  الشــكر 

الجيــوش  أكبــر  يعــد  الــذي  العظيــم 

علــى مســتوى العالــم.  كمــا قــام اللــواء 

محمــود خلــف باســتعراض ذكرياتــه 

الخاصــة بحــرب أكتوبــر وخاصــة أنــه 

التــي  الصاعقــة  بفريــق  قائــًدا  كان 

الســويس  قنــاة  شــرق  فــي  تمركــزت 

وماقامت به وكل الجيش املصري من 

تضحيات وبطوالت من أجل استرداد 

للشــعب  والكرامــة  والعــزة  األرض 

رئيــس  قــام  االحتفاليــة  هامــش  وعلــى  املصــري.  

الجامعــة يرافقــه الســادة الضيــوف بتفقــد املعــرض 

الذي تم تنظيمه ويتضمن صور للقادة العسكريين 

املصرييــن وصــور تذكاريــة لحــرب أكتوبــر املجيــدة.

الحفــل  وتضمــن 

درع  إهــداء  أيًضــا 

الجامعــة إلــى الســادة 

  . ف لضيــو ا

احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر
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شــهد األســتاذ الدكتــور محمــد عي�ســى نائــب رئيــس جامعــة 

الفيــوم لشــئون الدراســات العليــا والبحــوث نــدوة عــن 

مصــادر املعلومــات اإللكترونيــة والتــي نظمتهــا كليــة اآلداب 

اإلثنيــن  يــوم  بالجامعــة  الرقميــة  املكتبــة  مــع  بالتعــاون 

املوافــق 15 / 10 / 2018 بحضــور األســتاذ الدكتــور  

طــارق محمــد عبــد الوهــاب القائــم بأعمــال عميــد الكليــة 

والدكتــورة  زينــب محمــد أبــو الخيــر مديــر وحــدة املكتبــة 

الرقميــة وعــدد مــن طــالب الدراســات العليــا بالكليــة.

أشاد أ.د محمد عي�سى بجهود إدارة كلية اآلداب وحرصها 

الدائم على عقد الندوات واملؤتمرات العلمية والتثقيفية 

وأكــد أنهــا تضــم نخبــة متميــزة مــن العلمــاء واألدبــاء الذيــن 

نفتخــر بانضمامهــم للجامعــة, مؤكــًدا أن الجامعــة تقــدم 

وتتيــح  والتكنولوجيــة  املعرفيــة  الخدمــات  مــن  العديــد 

الكثير من مصادر املعلومات اإللكترونية للســادة أعضاء 

هيئــة التدريــس والهيئــة املعاونــة ووجــه بأهميــة وجــود 

حســاب إلكترونــي لــكل عضــو هيئــة تدريــس باإلضافــة إلــى 

ضرورة املشاركة في كافة الدورات التدريبية التي تنظمها 

الجامعــة لهــم مــن خــالل مركــز تنميــة قــدرات أعضــاء هيئــة 

التدريــس بالجامعــة.

كمــا تنــاول أ.د طــارق عبــد الوهــاب الحديــث عــن بنــك 

املعرفــة وأهدافــه ومميزاتــه ووصفــه بأنــه كنــز غيــر مســتغل 

بــه بشــكل صحيــح  بالشــكل األمثــل وال يتــم االســتفادة 

مضيًفا أنه يعتبر ثروة هامة للمعلومات بجانب الوســائل 

الحديثــة. التكنولوجيــة 

مصادر المعلومات اإللكترونية 

شــهد اللــواء عصــام ســعد محافــظ الفيــوم يرافقــه 

رحيــل  الحفيــظ  عبــد  أشــرف  الدكتــور  األســتاذ 

القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم واألســتاذ 

الجامعــة  نائــب رئيــس  الدكتــور خالــد عطــا هللا 

الجامعــة  احتفاليــة  والطــالب  التعليــم  لشــئون 

بذكــرى انتصــارات أكتوبــر املجيــدة والتــي نظمتهــا 

اإلدارة العامــة لرعايــة الشــباب، بحضــور األســتاذ 

الجامعــة  رئيــس  نائــب  عي�ســي  محمــد  الدكتــور 

والعميــد  والبحــوث  العليــا  الدراســات  لشــئون 

أيمــن عبــد العزيــز املستشــار العســكري ملحافظــة 

عــام  منســق  طوبــار  وائــل  والدكتــور  الفيــوم 

األنشــطة الطالبيــة وعــدد مــن الســادة العمــداء 

والــوكالء وأعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب وذلــك 

يــوم الثالثــاء املوافــق 16 / 10 / 2018 بقاعــة 

الكبــرى.  االحتفــاالت 

وتأتــي هــذة االحتفاليــة ضمــن احتفــاالت جامعــة 

الفيــوم بذكــرى انتصــارات أكتوبــر املجيــدة والتــي 

تحــرص علــى تنظميهــا وإقامتهــا بهــدف غــرس روح 

النصــر  ذكريــات  واســتعادة  واالنتمــاء  الوطنيــة 

لجيــش مصــر العظيــم. 

وقــد قــام فريــق كــورال جامعــة الفيــوم بــأداء عــدد 

مــن األغانــي الوطنيــة. 

كــورال جامعــة الفيوم يحتفل 
بانتصارات أكتوبر المجيدة
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فــي إطــار حــرص جامعــة الفيــوم علــى التواصــل 

الدائــم مــع أبنائهــا مــن الطــالب والخريجيــن ورفــع 

إمكانياتهــم األكاديميــة والتدريبيــة وتوفيــر فــرص 

نظمــت  املجــاالت   كافــة  فــي  للخريجيــن  عمــل 

الجامعــة العديــد مــن امللتقيــات التوظيفيــة علــى 

مســتوى مختلــف الكليــات.

عبــد  أشــرف  الدكتــور  األســتاذ  أشــار  حيــث 

الحفيــظ رحيــل القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة 

الفيــوم أن الجامعــة تبــذل جهــود كبيــرة بهــدف 

وإكســابهم  للطــالب  العلمــي  املســتوى  تحســين 

امللتقيــات  وأن  متطــورة  ومؤهــالت  مهــارات 

التوظيفيــة تهــدف إلــى تعريــف الخريجيــن علــى 

التواصــل  وتحقيــق  العمــل  ســوق  متطلبــات 

بينهــم وبيــن رجــال األعمــال إللحاقهــم بالوظائــف 

 . ملختلفــة ا

أنشــأت  الفيــوم  أن جامعــة  ســيادته  وأضــاف 
رابطــة متابعــة الخريجيــن لتعزيــز التواصــل بينهــم 

علــى  بالعمــل  الطــالب  موجًهــا  الجامعــة  وبيــن 

دعــم الرابطــة لتفعيلهــا مــن خــالل تواصلهــم مــع 

والجــدد. القدامــى  الخريجيــن 

كمــا أكــد األســتاذ الدكتــور محمــد عي�ســى نائــب 
العليــا  الدراســات  لشــئون  الجامعــة  رئيــس 
والبحوث على االرتباط الوثيق بين ممثلي سوق 

العمــل يحتــاج  العمــل والخريجيــن وأن ســوق 

إلــى خريــج متميــز قــادر علــى تطويــر ذاتــه والقــدرة 

علــى االبتــكار وتلبيــة كافــة متطلبــات واحتياجــات 

ســوق العمــل موضًحــا أن امللتقيــات التوظيفيــة 

تهدف إلى التفاعل العملي من خالل لقاء ممثلي 

ســوق العمــل مــع الطــالب والخريجيــن.

وتابع األستاذ الدكتور وليد الشيمي مدير مركز 

متابعــة الخريجيــن بالجامعــة، أن املركــز يســعى 

تكــون هنــاك  بــأن  إلــى تحقيــق هــدف أكاديمــي 
دراســات جــادة للتعــرف علــى احتياجــات ســوق 
العمــل فــي مختلــف املجــاالت مــن أجــل حصــول 

الخريجيــن علــى الوظائــف املالئمــة باإلضافــة إلــى 

االرتقــاء بمســتوى املهــارات املهنيــة واألكاديميــة  

يضمــن  بمــا  للطــالب  تدريبيــة  برامــج  وإيجــاد 

االرتقــاء باملجتمــع املدنــي بوجــه عــام.

شــريك  العمــل  ســوق  مؤسســات  أن  مضيًفــا 

أسا�سي في االرتقاء باملهارات والقدرات الخاصة 

بالطــالب.

ملتقيات توظيفية بكليات الجامعة 
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امللتقى التوظيفي لكلية التربية النوعية

الحفيــظ  عبــد  أشــرف  الدكتــور  األســتاذ  شــهد 

رحيــل القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم يرافقه 

األســتاذ الدكتــور أحمــد فتحــي عميــد كليــة التربيــة 

النوعيــة امللتقــى التوظيفــي ويــوم الخريجيــن والــذي 

نظمتــه الكليــة يــوم اإلثنيــن املوافــق 2019/4/1 

بحضــور األســتاذ الدكتــور عرفــة صبــري عميــد كلية 

العلوم واألستاذ الدكتور هشام الديب وكيل كلية 

التربيــة النوعيــة لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة 

البيئــة واألســتاذ الدكتــور وليــد الشــيمي مديــر مركــز 

حمــدي  والدكتــور  بالجامعــة  الخريجيــن  متابعــة 

أحمــد مديــر وحــدة متابعــة الخريجيــن بكليــة التربيــة 

النوعيــة وأميــن امللتقــى وعــدد مــن الســادة أعضــاء 

هيئــة التدريــس والخريجيــن والطــالب.

علــى  الكليــة  حــرص  علــى  فتحــي  أحمــد  أ.د  أكــد 

فتــح  قنــوات اتصــال بيــن الخريجيــن واملؤسســات 

الخارجيــة التــي تحتــاج إلــى شــباب يتمتــع بمؤهــالت 

علمية وفنية مشيًرا إلى تنظيم العديد من الدورات 

مضيًفــا  الخريجيــن  مهــارات  لتنميــة  التدريبيــة 

أن الكليــة قــد أنشــأت قاعــدة بيانــات للخريجيــن 

لتيسير التواصل معهم بعد التخرج لإلستفادة من 

خبراتهــم العمليــة بســوق العمــل.

كمــا أعــرب أ.د هشــام الديــب عــن اهتمــام الدولــة 

حالًيــا بتنميــة املشــروعات الصغيــرة وهــو مــا تعمــل 

أن  مضيًفــا  الخريجيــن  متابعــة  وحــدات  عليــه 

املؤسســات املشــاركة تهــدف إلــى تقديــم عــدد مــن  

بســرد  تســاهم  كمــا   التدريبيــة  واملنــح  الوظائــف 

قصــة نجاحهــا وبدايتهــا مــن فكــرة قابلــة للتنفيــذ إلــى 

مؤسســة كبــرى بهــا عــدد مــن الوظائــف ممــا يؤكــد 

للخريجين أهمية العمل الحر مؤكًدا على تميز كلية 

التربيــة النوعيــة فــي تأهيــل خريــج مبــدع مــن خــالل 

أقســامها املميــزة عــن باقــى الكليــات.

وخالل امللتقى قام أصحاب الشركات واملؤسسات 

املشــاركة بعــرض عــدد مــن فــرص العمــل واملنــح 

التدريبيــة علــى الخريجيــن.

  
امللتقى التوظيفي لكلية اآلداب

شــهد األســتاذ الدكتــور محمــد عي�ســى نائــب رئيــس 
والعالقــات  العليــا  الدراســات  لشــئون  الجامعــة 
الســابع  التوظيفــي  امللتقــى  والبحــوث  الثقافيــة 
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ويــوم الخريجيــن لكليــة اآلداب يــوم األحــد املوافــق 
2019/4/7 بحضــور األســتاذ الدكتــور طــارق عبــد 
وليــد  الدكتــور  واألســتاذ  الكليــة  عميــد  الوهــاب 
الشــيمي مديــر مركــز متابعــة الخريجيــن بالجامعــة 
واألســتاذ الدكتــور أحمــد بقــوش وكيــل كليــة اآلداب 
لشــئون التعليــم والطــالب والدكتــور محمــد فتحــي 
مديــر وحــدة متابعــة الخريجيــن بالكليــة وعــدد مــن 
ممثلــي مؤسســات ســوق العمــل والطــالب بقاعــة 

بالكليــة. املؤتمــرات 
كمــا أوضــح أ.د طــارق عبــد الوهــاب أن التأهيــل 
الطــالب  مــن  كبيــًرا  يحتــاج جهــًدا  العمــل  لســوق 
التــي  املتنوعــة  متطلباتــه  مواكبــة  نحــو  والســعي 

يــوم. تتطــور يوًمــا بعــد 
موجًها الطالب  بضرورة اكتساب اللغات  ووسائل 
التواصــل الحديثــة والســعي الحثيــث نحــو اقتنــاص 

الفــرص املتاحــه للعمل. 
ويذكــر أنــه قــد تــم عــرض  فيلــم تســجيلي عــن كليــة 
ممثلــي مؤسســات ســوق  تكريــم  تــم  كمــا  اآلداب 

العمــل  املشــاركين خــالل امللتقــى التوظيفــي.
  

امللتقى التوظيفي الثامن بكلية التربية
شــهد األســتاذ الدكتــور محمــد عي�ســى نائــب 
العليــا  الدراســات  لشــئون  الجامعــة  رئيــس 
واألســتاذ  والبحــوث  الثقافيــة  والعالقــات 
الدكتــور محمــد فــاروق عميــد كليــة التربيــة 
بكليــة  الثامــن  التوظيــف  ملتقــى  فعاليــات 
التربية وذلك يوم اإلثنين املوافق 2019/4/8 

حافــظ  محمــود  الدكتــور  األســتاذ  بحضــور 
العليــا  الدراســات  لشــئون  الكليــة  وكيــل 
عبــد  محمــد  الدكتــور   واألســتاذ  والبحــوث 
التــواب القائــم بأعمــال وكيــل الكليــة لشــئون 
واألســتاذ  البيئــة  وتنميــة  املجتمــع  خدمــة 
متابعــة  الشــيمي مديــر مركــز  وليــد  الدكتــور 
الخريجين والدكتور مراد حمزة مدير التعليم 
العــام بمديريــة التربيــة والتعليــم ومديــر إحــدى 
املــدارس الخاصــة بالفيــوم وعــدد مــن الطــالب 
والخريجيــن بالكليــة وبعــض رؤســاء الشــركات 

العمــل. مؤسســات  وأصحــاب 
أشار أ.د محمد فاروق إلى أن ملتقى التوظيف 
الذي تعقده كلية التربية كل عام يمثل ســوق 
عمــل مصغــر تلتقــي فيــه حاجــات مؤسســاتنا 
مــع  وخارجهــا  الفيــوم  بمحافظــة  التعليميــة 
الخريجيــن  أبنائنــا  وتطلعــات  طموحــات 
وتنميــة  كفاءتهــم  ورفــع  بأدائهــم  واالرتقــاء 
املســتمر  للتواصــل  قنــوات  وخلــق  قدراتهــم 

هــم. معا
وأوضــح أ.د محمــد عبــد التــواب أنــه فــي إطــار 
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ســعي الدولــة نحــو تمكيــن الشــباب وإعدادهــم 
لســوق العمــل ليكونــوا قادريــن علــى املنافســة 
تحــرص  واإلقليمــي  املحلــي  املســتويين  علــى 
التعليــم األسا�ســي  التربيــة علــى تطويــر  كليــة 
والتعليــم العالــي والبحــث والتطويــر والتعــرف 
علــى احتياجــات الطــالب والخريجيــن وتلبيــة 
هــذه االحتياجــات وإعدادهــم إعــداًدا جيــًدا 
يؤهلهــم للنــزول إلــى ســوق العمــل وهــم قادريــن 

علــى إثبــات جدارتهــم وتميزهــم.
امللتقيــات  انعقــاد  مــراد حمــزة أن  د.  وأشــار 
التوظيفيــة يعتبــر توجــه رئي�ســي مــن توجهــات 
الدولــة فــي الوقــت الراهــن فــي قطــاع التعليــم 
الفني وقطاع التعليم العام مؤكًدا على حرص 
وزارة التربيــة والتعليــم علــى عــدم وجــود عجــز 
فــى إعــداد املدرســين وذلــك مــن خــالل تنظيــم 

مســابقات ســنوية بشــكل دوري.
وعلــى هامــش امللتقــى قــام عــدد مــن تالميــذ 
الفنيــة  الفقــرات  بعــض  بتقديــم  املــدارس 

. ملتنوعــة ا
 

  امللتقى التوظيفي الثالث بكلية 
التربية للطفولة املبكرة 

عي�ســى  محمــد  الدكتــور  األســتاذ  شــهد 
الدراســات  لشــئون  الجامعــة  رئيــس  نائــب 

صفــاء  الدكتــور  واألســتاذ  والبحــوث  العليــا 
التربيــة للطفولــة  أحمــد محمــد عميــد كليــة 
الثالــث  التوظيفــي  امللتقــى  املبكــرة فعاليــات 
املوافــق  اإلثنيــن  يــوم  الكليــة  والــذي نظمتــه 
2019/4/15بحضور األســتاذ الدكتور إكرام 
الكليــة  وكيــل  بأعمــال  القائــم  مجــاور  علــي 
لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة ومقــرر 
املؤتمــر واألســتاذ الدكتــور وليــد الشــيمي مديــر 
مركــز متابعــة الخريجيــن بالجامعــة والدكتــورة 
فاتن أحمد ربيع مدير وحدة متابعة الخريجين 
والخريجيــن  الطــالب  مــن  وعــدد  بالكليــة 
وأصحــاب مؤسســات العمــل وممثلــي عــدد مــن 

الشــركات.
توظيــف  تــم  أنــه  أحمــد  صفــاء  أ.د  أشــارت 
عــدد كبيرمــن خريجــات الكليــة بالعــام الســابق 
ودور  املــدارس  شــملت  مختلفــة  أماكــن  فــي 
 أن الدولــة فــي احتيــاج دائــم 

ً
الحضانــة مؤكــدة

حديثهــا  موجهــة  الكليــة  أقســام  لخريجــات 
بالعمــل وبــذل الجهــد املتواصــل  للخريجــات 
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ليكونــوا خيــر مثــال للكليــة ولجامعــة الفيــوم.
وتابعت أ.د إكرام مجاور أن امللتقى التوظيفي 
 إلى 

ً
هذا العام هو ملتقى األمل والعمل مشيرة

تميــز دفعــة خريجــات هــذا العــام عــن األعــوام 
الســابقة بعــد حصــول الكليــة علــى االعتمــاد 
مــن الهيئــة القوميــة لالعتمــاد ممــا يســاهم فــي 
تحقيــق فــرص عمــل أفضــل مضيفــة بأهميــة 
خريجــات الكليــة الرتباطهــم بتربيــة األطفــال 
منــذ النشــأة األولــى وتحملهــم مســؤولية دعــم 

األســرة املصريــة فــي تربيــة الجيــل القــادم.
وعلــى هامــش امللتقــى قــام أ.د محمــد عي�ســى 
وأ.د صفــاء أحمــد وأ.د وليــد الشــيمي والســادة 
الــوكالء بافتتــاح معرًضــا للوســائل التعليميــة 
تحــت مســمى متاحــف ومعــارض مــن تنفيــذ 
ممثلــي  بتكريــم  ســيادته  قــام  ثــم  الطالبــات 
ســوق العمــل واملؤسســات الراعيــة للملتقــى.

   امللتقى التوظيفي السادس بكلية 
الخدمة االجتماعية

شــهد األســتاذ الدكتــور محمــد عي�ســى نائــب 
العليــا  الدراســات  لشــئون  الجامعــة  رئيــس 
زينــب  الدكتــور  األســتاذ  يرافقــه  والبحــوث 
االجتماعيــة  الخدمــة  كليــة  عميــد  الباهــي 

بالكليــة وذلــك  التوظيــف والتدريــب  ملتقــى 
بقاعــة   2019/4/16 املوافــق  الثالثــاء  يــوم 
املؤتمــرات بالكليــة بحضــور األســتاذ الدكتــور 
محمــود عرفــان وكيــل الكليــة لشــئون خدمــة 
امللتقــى  ومقــرر  البيئــة  وتنميــة  املجتمــع 
واألســتاذ الدكتور وليد ســعيد الشــيمي مدير 
مركز متابعة الخريجين بالجامعة والدكتورة 
صفــاء عزيــز محمــود  مديــر وحــدة متابعــة 
وعــدد  امللتقــى  ومنســق  بالكليــة  الخريجيــن 
مــن ممثلــي مؤسســات ســوق العمــل ومديــري 
املــدارس وعــدد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 

والخريجيــن.
كمــا أشــادت أ.د زينــب الباهــي بمســتوى طــالب 
وخريجــي الكليــة الذيــن حصلــوا علــى أفضــل 
الوســائل التدريبيــة والتعليميــة األمــر الــذي 
يســاهم فــي نجاحهــم ونجــاح املؤسســات التــي 
يلتحقون بها وأن الهدف الحقيقي من إنشاء 
الدعــم  تقديــم  الخريجيــن  متابعــة  وحــدات 

املعنــوي و التعليــم املســتمر للطلبــة.
ســوف  قانــون  هنــاك  أن  ســيادتها  وأكــدت 
يعطــي  وال  املهنــة  مزاولــة  بترخيــص  ُيفعــل 
اختبــارات  اجتيــاز  بعــد  إال  الترخيــص  هــذا 
متخصصــة فيجــب علــى الطالــب أن يحصــل 
التدريبيــة بجانــب  الــدورات  مــن  علــى عــدد 
الدراســة وأيًضــا املمارســة املهنيــة والتطــوع فــي 

املدنــي. العمــل 
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  امللتقى التوظيفي السادس لكلية 
الحاسبات واملعلومات

شــهد األســتاذ الدكتــور محمــد عي�ســى نائــب 
العليــا  الدراســات  لشــئون  الجامعــة  رئيــس 
التوظيفــى  امللتقــى  فعاليــات  والبحــوث 
واملعلومــات  الحاســبات  لكليــة  الســادس 
بقاعــة  املوافــق 2019/4/17  األربعــاء  يــوم 
الســيمنار بالكليــة بحضــور األســتاذ الدكتــور 
نبيلــة محمــد حســن عميــد الكليــة واألســتاذ 
الدكتــور محمــد خفاجــي وكيــل الكلية لشــئون 
الدراسات العليا والبحوث واألستاذ الدكتور 
شــيرين طايــع القائــم بأعمــال وكيــل الكليــة 
لشــئون التعليــم والطــالب والســادة أعضــاء 
هيئة التدريس وعدد من أصحاب مؤسسات 

العمــل وممثلــي الشــركات والطــالب.
نبيلــة محمــد عــرض توضيحــي  أ.د   قدمــت 
ونبــذة مختصــرة عــن الكليــة وإنجازاتهــا خــالل 

األعوام السابقة وأشادت بالجهود العظيمة 
علــى  للحصــول  الكليــة  أســرة  بذلتهــا  التــي 
االعتمــاد مــن الهيئــة القوميــة لضمــان جــودة 
التعليم واالعتماد بتاريخ 2019/2/28، كما 
أشارت أن إدارة الكلية تسعى إلى إعداد كوادر 
الحاســبات  مجــال  فــي  ومتميــزة  متخصصــة 
علــى  قــادرة  لتكــون  املعلومــات  وتكنولوجيــا 

املنافســة فــي ســوق العمــل. 
وأشــار أ.د محمــد خفاجــي أن اتجــاه الدولــة 
والخطة البحثية لجامعة الفيوم بشكل عام 
وكليــة الحاســبات واملعلومــات بشــكل خــاص 
يسير نحو الشراكة مع املؤسسات الصناعية 
وتنفيــذ أبحــاث تطبيقيــة مختلفــة، كمــا عبــر 
عــن ســعادته بحصــول الكليــة علــى موافقــة 
توقيــع  علــى  للجامعــات  األعلــى  املجلــس 
بروتوكــوالت تعــاون بيــن الجامعــة و جامعــات 

دولــة تايالنــد.
كما أوضحت أ.د شيرين طايع أن إدارة الكلية 
تبــذل قصــارى جهدهــا لرفــع كفــاءة طالبهــا 
لتجعلهــم منافســين أقويــاء فــي ســوق العمــل 
ولتجعلهــم يشــعرون بالفخــر واالعتــزاز لكونهــم 
خريجــي كليــة الحاســبات واملعلومــات بجامعــة 
الفيــوم وكانــت أولــى الخطــوات لتحقيــق هــذا 
االعتمــاد  علــى  الكليــة  هــو حصــول  الهــدف 
مــن الهيئــة القوميــة لضمــان جــودة التعليــم 

واالعتمــاد.
أ.د  تفقــد  امللتقــى  فعاليــات  هامــش  وعلــى 
محمــد عي�ســى و أ.د نبيلــة حســن والســادة 
الــوكالء وأصحــاب مؤسســات العمــل وممثلــي 
الشركات معرض مشروعات التخرج لطالب 

الكليــة.
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امللتقى التوظيفي التاسع لكلية 
الزراعة

شــهدت األســتاذ الدكتــور منــى الخشــاب عميــد 
كلية الزراعة امللتقى التوظيفي التاسع لطالب 
وخريجــي الكليــة  بحضــور  األســتاذ الدكتــور 
نيفين السواح وكيل الكلية لشئون الدراسات 
العليــا والبحــوث واألســتاذ الدكتــور إنصــاف 
الفــل وكيــل الكليــة لشــئون التعليــم والطــالب 
واألســتاذ الدكتــور جمــال محمــود مصطفــى 
وكيــل الكليــة لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة 
البيئــة واألســتاذ الدكتــور وليــد الشــيمي مديــر 
مركــز متابعــة الخريجيــن بالجامعــة واألســتاذ 
وحــدة  مديــر  الجيــد  عبــد  عاطــف  الدكتــور 
متابعــة الخريجيــن بالكليــة والدكتــور جمــال 
فــرج مديــر مركــز ضمــان الجــودة والتخطيــط 
االستراتيجي بالجامعة وعدًدا من أعضاء هيئة 
العمــل  ســوق  مؤسســات  وممثلــي  التدريــس 
املختلفــة وطــالب وخريجــي الكليــة، وذلــك يــوم 
األربعــاء املوافــق 2019/4/17 بقاعــة األســتاذ 

الدكتــور ســعد نصــار بالكليــة.
برجــال  بالترحيــب  الخشــاب  منــى  أ.د  قامــت 
األعمال واملهتمين بالقطاع الزراعي والشركات 
الداعمــة للكليــة والتــي تســاهم بشــكل فعــال فــي 
تزويــد الطــالب والخريجيــن باملهــارات املهنيــة 
ورفــع مســتواهم العملــي مــن خــالل الــدورات 

التدريبيــة وورش العمــل.
وأضافــت ســيادتها أن كليــة الزراعــة مــن خــالل 
ملتقيات التوظيف تهدف إلى إلحاق أكبر عدد 
ممكن من الخريجين بأسواق العمل املختلفة 
ســواء علــى املســتوى الحكومــي أو االســتثماري 
طالبهــا  مســتقبل  علــى  تحــرص  الكليــة  وأن 
وخريجيهــا مــن خــالل التواصــل املســتمر مــع 
املؤسســات والشــركات ومختلــف ممثلــي ســوق 
العمــل إلتاحــة الفرصــة الحقيقيــة للتعــارف 

بينهــم وبيــن كافــة الطــالب والخريجيــن.
أشار أ.د جمال محمود أن كلية الزراعة راعية 
دائمــة ألبنائهــا الطــالب أثنــاء دراســتهم وبعــد 
تخرجهم ويتم ذلك من خالل التواصل الدائم 
والفعــال لهــم بدعوتهــم للمشــاركة فــي النــدوات 
وأيًضــا  التدريبيــة  والــدورات  العمــل  وورش 
تحــرص الكليــة علــى دعوتهــم لحضــور ملتقــى 
التوظيــف ويــوم الخريجيــن كل عــام والــذي تــم 
بمناســبته طباعــة دليــل الخريجيــن إلرســاله 
التواصــل  لتأكيــد  العمــل  ســوق  ألصحــاب 
الخريجيــن  وإمــداد  الطــالب  مــع  واالرتبــاط 
بأسماء العديد من الشركات الزراعية بمصر 

وكيفيــة التواصــل مــع هــذه الشــركات.
كمــا أشــار أ.د عاطــف أحمــد عبــد الجيــد بــأن 
عدد الشركات املساهمة في هذا امللتقى وصل 
إلى 17 شــركة وقد قدمت هذه الشــركات أكثر 
مــن 35 فرصــة عمــل عــالوة علــى التدريــب فــي 
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جميــع املجــاالت.
رجــال  قيــام  التوظيفــي  امللتقــى  خــالل  وتــم 
األعمــال وممثلــي الشــركات بطــرح عــدد مــن 
لطــالب  والتوظيفيــة  التدريبيــة  الفــرص 
وخريجي كلية الزراعة، كما تم تكريم الطالب 
األوائــل علــى الكليــة وكذلــك الحاصليــن علــى 

الجوائــز املقدمــة مــن الكليــة.
  

امللتقى التوظيفي السادس بكلية العلوم
شــهد األســتاذ الدكتــور عرفــة صبــري عميــد 
التوظيفــي  امللتقــى  فعاليــات  العلــوم  كليــة 
الســادس للكليــة وذلــك يــوم األحــد املوافــق 
الدكتــور  األســتاذ  بحضــور   2019/4/21

صالــح العونــي وكيــل الكليــة لشــئون خدمــة 
املجتمــع وتنميــة البيئــة  واألســتاذ الدكتــور 
محمــد أنــور وكيــل الكليــة لشــئون التعليــم 
والطــالب واألســتاذ الدكتــور محمــد أبــو الغــار 
العليــا  الدراســات  لشــئون  الكليــة  وكيــل 
والبحــوث واألســتاذ الدكتــور وليــد الشــيمي 
الكــردي  اللطيــف  عبــد  الدكتــور  واألســتاذ 
رئيس مجلس إدارة شركة أميسال وعدد من 
قيــادات الجامعــة الســابقين وعمــداء ووكالء 
الكليات وأصحاب مؤسســات العمل وممثلي 

والطــالب. الشــركات 

العلــوم  كليــة  أن  صبــري  عرفــة  أ.د  وأكــد 
التوظيفيــة  امللتقيــات  عقــد  علــى  تحــرص 
بصفــة دوريــة كل عــام وذلــك ملناقشــة فــرص 
العمــل املتاحــة لهــم فــي مختلــف التخصصــات 
وتســعى أيًضــا لتحقيــق التواصــل الفعــال بيــن 
خريجيهــا وأصحــاب ســوق العمــل فــي مختلــف 
املجــاالت وذلــك إليجــاد فــرص عمــل حقيقيــة 
ألبنائنــا الطــالب، كمــا تهتــم الكليــة بمعرفــة 
مستوى رضاء أصحاب األعمال واملؤسسات 
للوقــوف علــى مســتوى خريــج الكليــة ومــدى 
مساهمته ومشاركته بفاعلية في نهضة بلدنا 

الحبيــب مصــر.
كمــا أكــد أ.د صالــح العونــي أن كليــة العلــوم 
بصفــة عامــة تتســم بالعمــل الــدؤوب وأنهــا 
تمتلــك نصيــب كبيــر مــن التطــور التكنولوجــي 
مشــيًرا أن أغلــب الحاصليــن علــى جائــزة نوبــل 
مــن خريجــي كليــة العلــوم ولذلــك فهــي تعتبــر 
حجر الزاوية لرفعة وتقدم الجامعة املنتسبة 
للطــالب  النصائــح  بعــض  قــدم  كمــا  إليهــا، 
تتمثــل فــي التركيــز علــى تحديــد الهدف والتحلي 

بالصبــر والكفــاح وامتــالك اإلرادة والعزيمــة.
كمــا توجــه د. عبــد الكريــم محمــد مديــر وحــدة 
متابعــة الخريجيــن بالكليــة بالشــكر والتقديــر 
الــذي  امللتقــى  تنظيــم  فــي  ســاهم  مــن  لــكل 
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يهدف إلى ربط الخريجين بالكلية وتشجيعهم 
الســتكمال دراســاتهم العليــا وتحديــث البرامــج 
التعليميــة املقدمــة للطــالب بمــا يتما�ســى مــع 
متطلبات سوق العمل وإتاحة فرص التدريب 
بروتوكــوالت  خــالل  مــن  لخريجيهــا  والعمــل 

تعــاون بيــن الكليــة وأصحــاب ســوق العمــل.
وفــي ختــام امللتقــى قــام أ.د عرفــة صبــري عميــد 
والكليــة  الجامعــة  قيــادات  بتكريــم  الكليــة 
التدريــس وأوائــل  الســابقين وأعضــاء هيئــة 

الطــالب.

  امللتقــى التوظيفــي ومنتــدى خدمــة 
املجتمــع لكليــات الســياحة والفنــادق

 شــهدت األســتاذ الدكتــور غــادة وفيــق عميــد 
كليــة الســياحة والفنــادق واألســتاذ الدكتــور 
خدمــة  لشــئون  الكليــة  وكيــل  عمــران  رشــا 
الجلســة  فعاليــات  البيئــة  وتنميــة  املجتمــع 
االفتتاحيــة للمنتــدى األول لخدمــة املجتمــع 
لكليــات الســياحة والفنــادق والــذي نظمتــه 
أفضــل(  ملجتمــع  )مًعــا  شــعار  تحــت  الكليــة 
التدريــب  ملتقــى  فعاليــات  إلــى  باإلضافــة 
والتوظيــف لطــالب وخريجــي الكليــة، وذلــك 

. املوافــق 2019/4/27  الســبت  يــوم 
الشــيمي  وليــد  الدكتــور  األســتاذ  بحضــور   

والســادة وكالء الكليــة والدكتــور عمــر قــورة 
بالكليــة  الخريجيــن  متابعــة  وحــدة  مديــر 
والدكتــور عبــد الرحيــم عبــد املحســن منســق 
الســياحة  لكليــات  املجتمــع  خدمــة  منتــدى 
والفنــادق وعــدد مــن عمــداء ووكالء كليــات 
ومعاهــد الســياحة والفنــادق لشــئون خدمــة 
املجتمــع وتنميــة البيئــة بجامعــات الســادات 
وجنــوب  أكتوبــر  و6  واملنصــورة  وحلــوان 
واملنيــا  الســويس  وقنــاة  ومطــروح  الــوادي 
وبنــي ســويف  والتكنولوجيــا  للعلــوم  ومصــر 
وفــاروس واإلســكندرية باإلضافــة إلــى أعضــاء 
هيئــة التدريــس والطــالب وممثلــي مؤسســات 

ســياحية.  وشــركات  فندقيــة 
أكــدت أ.د غــادة وفيــق رئيــس املنتــدى وملتقــى 
املجتمــع  خدمــة  أن  والتوظيــف  التدريــب 
مــن أهــم أهــداف كليــة الســياحة والفنــادق 
تطــورت  األهــداف  وهــذه  الفيــوم،  بجامعــة 
بتطــور الكليــة حتــى الوصــول إلــى املســاهمة 
فــي تحقيــق رؤيــة مصــر 2030 األمــر الــذي دفــع 
الكليــة إلــى بــذل املزيــد مــن الجهــد واالبتــكار 
لتنفيذ مختلف األنشطة البحثية والخدمية 
والتنموية التي تخدم املجتمع وجميع أفراده.

وأوضحــت ســيادتها أن املنتــدى األول لخدمــة 
املجتمــع لكليــات الســياحة والفنــادق يهــدف 
إلــى بحــث آليــات تطويــر قطــاع خدمــة املجتمــع 
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وتنميــة البيئــة بمؤسســات التعليــم الســياحي 
أنشــطة  تمويــل  مصــادر  ودراســة  والفندقــي 
قطــاع خدمــة املجتمــع بمؤسســات التعليــم 
أواصــر  تعزيــز  وكذلــك  والفندقــي  الســياحي 
التعاون وتبادل الخبرات بين هذه املؤسسات 

وبيــن القطــاع الســياحي املنهــي.
الســياحة  كليــة  وخريجــي  بطــالب  وأشــادت 
يتعلــق  فيمــا  الفيــوم  بجامعــة  والفنــادق 
بمهاراتهم العالية وكفاءتهم في تحقيق النجاح 

لتميــز. وا
كمــا أشــارت أ.د رشــا عمــران مقــرر املنتــدى 
وامللتقــى أن كليــة الســياحة والفنــادق بجامعــة 
الفيــوم تحــرص كل عــام علــى تطويــر وتنظيــم 
ملتقــى التدريــب والتوظيــف الــذي يهــدف إلــى 
 فيما يتعلق 

ً
االرتقاء بمهارات الطالب وخاصة

بالنواحــي التدريبيــة مــن خــالل التعــاون الفعلي 
بيــن الكليــة وبيــن عــدد مــن الفنــادق والشــركات 

الســياحية.
النجــاح ال يتحقــق إال  وتابعــت ســيادتها أن 
بالتعــاون بيــن جميــع القائميــن علــى القطــاع 
السياحي بداية من كليات السياحة والفنادق 
جميــع  إلــى   

ً
وصــوال كليــة   11 عددهــا  البالــغ 

الجامعــات بهــدف خدمــة مجتمعنــا وتحقيــق 
وتطــوره. تقدمــه 

وأوضــح د. عمــر قــورة منســق امللتقــى أن وحــدة 

متابعــة الخريجيــن بكليــة الســياحة والفنــادق 
تحرص على معالجة مشكالت البطالة وتوفير 
فــرص عمــل عديــدة لخريجــي الكليــة باإلضافــة 
إلى إتاحة فرص التدريب بعدد من مؤسسات 
ســوق العمــل املعنيــة والتــي تســتطيع بشــكل 
فعلــي تقديــم املســاعدة والتشــغيل، موجًهــا 
الطــالب والخريجيــن بضــرورة التقــدم للعمــل 
والشــركات  املؤسســات  مــن  عــدد  أكبــر  فــي 
والفنــادق والتدريــب علــى كيفيــة إعــداد ملــف 
الســيرة الذاتيــة واجتيــاز املقابــالت الشــخصية 

والقــدرة علــى التعبيــر عــن الــذات.
املحســن  عبــد  الرحيــم  عبــد  د.  أشــاد  كمــا 
منسق املنتدى بحرص وكالء كليات السياحة 
وتنميــة  املجتمــع  خدمــة  لشــئون  والفنــادق 
املصريــة  الجامعــات  مســتوى  علــى  البيئــة 
باملشــاركة فــي فعاليــات املنتــدى األول لخدمــة 
املجتمع وتفعيل التعاون بين قطاعات خدمة 
املجتمع وبين كليات السياحة والفنادق بهدف 
ومحاولــة  ووطننــا  مجتمعنــا  رفعــة  تحقيــق 
الحــوار والخبــرات  لتبــادل  تقريــب املســافات 
والتجارب بين جميع األطراف املشاركة متابًعا 
أن املنتدى يهدف كذلك إلى مناقشة القضايا 
الســياحي  القطــاع  تواجــه  التــي  واملعوقــات 
وتفعيلهــا  واملقترحــات  الحلــول  إلــى   

ً
وصــوال

بشــكل فعلــي علــى أرض الواقــع.
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يذكر أن الجلســة االفتتاحية تضمنت إهداء درع 
جامعــة الفيــوم ودرع كليــة الســياحة والفنــادق 
لعــدد مــن قيــادات جامعــة الفيــوم واملؤسســات 
املعنيــة تقديــًرا وعرفاًنــا بدورهــم الواضــح واملتميــز 
فــي خدمــة مجتمــع محافظــة الفيــوم بالتعــاون مــع 
الكلية باإلضافة إلى تسليم شهادات تكريم ألوائل 

خريجــي دفعــة 2018/2017.
لقــاء  عقــد  املنتــدى شــملت  فعاليــات  أن  يذكــر 
برئاسة األستاذ الدكتور محمود هويدي مستشار 
رئيــس جامعــة الفيــوم لشــئون الجــودة ومؤســس 
األســبق  والعميــد  والفنــادق  الســياحة  كليــة 
للكليــة وبحضــور عمــداء ووكالء كليــات الســياحة 
والفنــادق لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة 
فــي  علــى مســتوى الجامعــات املصريــة املشــاركة 

املنتــدى.
وتضمــن اللقــاء قيــام قطاعــات خدمــة املجتمــع 
والفنــادق  الســياحة  بكليــات  البيئــة  وتنميــة 
باســتعراض أنشــطتها املختلفــة واملتنوعــة لخدمــة 
شــملت  والتــي  املحيــط  املدنــي  املجتمــع  أفــراد 
املؤتمــرات الدوليــة واللقــاءات العلميــة والثقافيــة 
التدريبيــة  والــدورات  امليدانيــة  والزيــارات 
واملهرجانــات  واملســابقات  الدراســية  واألنشــطة 
والحمــالت  التوظيفيــة  امللتقيــات  إلــى  باإلضافــة 
التوعويــة واملعــارض الخيريــة والنــدوات التفاعليــة 
مــع املؤسســات الخدميــة للمجتمــع واســتضافة 
واملشــاركات  العامــة  والرمــوز  الشــخصيات 
دور  اســتعراض  وكذلــك  املتنوعــة  املجتمعيــة 
قطاعــات شــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة 
فــي تقديــم خدمــات لــدور األيتــام واملســنين وذوي 

الخاصــة. القــدرات 
وخــالل اللقــاء وجــه أ.د محمــود هويــدي بضــرورة 
التكامــل والتعــاون بيــن جميــع كليــات الســياحة 

وتطويــر  بالخريجيــن  االرتقــاء  بهــدف  والفنــادق 
تشــجيع  ضــرورة  وكذلــك  الســياحة  صناعــة 
الطــالب والباحثيــن علــى التدريــب والعمــل ومنــح 
فــرص توظيفيــة مناســبة وعديــدة لهــم وأهميــة 
اســتمرار االجتهــاد والعمــل علــى اإلبــدع واالبتــكار 
والتفانــي لرفعــة القطــاع الســياحي والعمــل علــى 
عقــد لقــاءات دوريــة رســمية وغيــر رســمية لكليــات 
مقــررات  واســتحداث  والفنــادق  الســياحة 
دراســية جديــدة ولوائــح إذا اقت�ســى األمــر ملواكبــة 
التطــورات املتالحقــة فــي صناعــة الســياحة ودعــوة 
لتحقيــق  مقترحاتهــم  لتقديــم  الصناعــة  رجــال 

واالرتقــاء. التميــز 
كمــا شــملت فعاليــات املنتــدى محاضــرة للدكتــور 
الســياحية  الفنــادق  أحــد  مديــر  حســن  جمــال 
تحــت عنــوان )خريــج متميــز قــادر علــى املنافســة 
فــي عالــم متغيــر( والــذي أكــد علــى أهميــة الــدورات 
والفنــادق  الســياحة  كليــات  لطــالب  التدريبيــة 
العمــل  مجــاالت  علــى جميــع  التدريــب  وضــرورة 
السياحي وعدم االقتصار فقط على مجال بعينه 
موجًهــا الطــالب والخريجيــن باالســتمرار فــي التعلــم 
واالجتهــاد واإلخــالص فــي تنفيــذ األعمــال املوكلــة 

إليهــم.
وفــي نهايــة املنتــدى قامــت األســتاذ الدكتــور أمانــي 
رفعــت عميــد كليــة الســياحة والفنــادق بجامعــة 
فــاروس بإلقــاء التوصيــات التــي شــملت ضــرورة 
تنظيــم املنتــدى بشــكل ســنوي علــى أن تشــارك 
خاللــه جميــع كليــات الســياحة والفنــادق وضــرورة 
للتنفيــذ علــى  بأبحــاث متنوعــة قابلــة  املشــاركة 
أرض الواقــع تهــدف إلــى خدمــة املجتمــع املدنــي 
وتطويــر القطــاع الســياحي باإلضافــة إلــى العمــل 
بيــن  تعــاون  واتفاقيــات  بروتوكــوالت  عقــد  علــى 
كليــات الســياحة والفنــادق علــى مســتوى جميــع 
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املصريــة. الجامعــات 
وتــم منــح شــهادات تقديــر ملمثلــي كليــات الســياحة 
إلــى  باإلضافــة  املنتــدى  فــي  املشــاركة  والفنــادق 
القائميــن علــى التنظيــم مــن الســادة أعضــاء هيئــة 

والطــالب. واإلدارييــن  تدريــس 
    

امللتقى التوظيفي السادس 
بكلية  دار العلوم

افتتــح األســتاذ الدكتــور إمــام محمــد عبــد الفتــاح 
عميد كلية دار العلوم فعاليات امللتقى التوظيفي 
الســادس ويــوم الخريجيــن لدفعــات عامــي 2017 

و2018بحضــور األســتاذ الدكتــور محســن محمــد 
أحمد وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية 
البيئــة واألســتاذ الدكتــور وليــد الشــيمي واألســتاذ 
متابعــة  وحــدة  مديــر  طاحــون  بيومــي  الدكتــور 
أعضــاء  الســادة  مــن  وعــدد  بالكليــة  الخريجيــن 
هيئــة التدريــس و طــالب وخريجــي الكليــة وممثلــي 
ســوق العمــل واملؤسســات املعنيــة بالفيــوم وذلــك 

يــوم 2019/6/19.
أكــد أ.د إمــام عبــد الفتــاح علــى حــرص كليــة دار 
العلوم على مد جسور التواصل الدائم بينها وبين 
جميــع خريجيهــا حيــث تــم إنشــاء قاعــدة بيانــات 
حديثــة لهــم لربطهــم بأســواق  العمــل املختلفــة 
مشــيًرا إلــى دور الكليــة فــي االهتمــام بالحفــاظ علــى 
اللغــة العربيــة كوعــاء للفكــر املعتــدل الــذي يواجــه 

التطــرف الفكــري والعقائــدي والدينــي.

فيمــا أشــاد أ.د محســن محمــد أحمــد باملجهــودات 
التــي بذلتهــا الكليــة إلحــداث تواصــل بيــن خريجيهــا 
مســتوى  علــى  العمــل  ســوق  أصحــاب  وبيــن 
إلــى  مشــيًرا  واإلعالميــة،  التعليميــة  املؤسســات 
الــذي يظهــره خريجــو  الرفيــع واملتميــز  املســتوى 

فــي مختلــف املؤسســات. الكليــة بشــكل دائــم 
التهنئــة  طاحــون  بيومــي  أ.د  قــدم  ناحيتــه  مــن 
للطلبــة الخريجيــن مطالًبــا بإنشــاء رابطــة لخريجــي 
كليــة دار العلــوم علــى وجــه الخصــوص مضيًفــا 
أن امللتقــى التوظيفــي تضمــن نــدوة تحــت عنــوان 
كيفيــة اجتيــاز املقابلــة الشــخصية وطريقــة عمــل 

الذاتيــة. الســيرة 
في الختام قام أ.د أمام عبد الفتاح بتكريم ممثلي 
مؤسســات العمــل املشــاركين فــي امللتقــى وإهدائهــم 
شهادات التقدير امتناًنا لهم لحرصهم على خدمة 

طــالب وخريجــي الكلية.  
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شــهد اللــواء عصــام ســعد محافــظ الفيــوم 
يرافقه األستاذ الدكتور أشرف عبد الحفيظ 
رحيــل القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم  
للعلــوم  املحلــي  املعــرض  فعاليــات  ختــام 
والهندســة الــذي نظمتــه الجامعــة بالتعــاون 
مــع مديريــة التربيــة والتعليــم بالفيــوم بحضــور 
األســتاذ  الدكتــور محمــد عي�ســى نائــب رئيــس 
الجامعــة لشــئون الدراســات العليــا والبحــوث 
واألســتاذ الدكتــور خالــد عطــا هللا نائــب رئيــس 
الجامعة لشــئون التعليم والطالب واألســتاذه 
إينــاس صبحــي مديــر ادارة التعليــم اإللكترونــي 
بــوزارة التربيــة والتعليــم  واألســتاذ محمــد عبــد 
والتعليــم واألســتاذ  التربيــة  هللا وكيــل وزارة 
الدكتــور كمــال غــالب رئيــس لجنــة التحكيــم 
البحــوث  معهــد  وكيــل  بأعمــال  والقائــم 
والدراسات االستراتيجية  لدول حوض النيل  

وعــدد  والبحــوث  العليــا  الدراســات  لشــئون 
مــن الســادة التنفيذييــن  باملحافظــة وممثلــي 
الجهــات املعنيــة وذلــك يــوم الثالثــاء املوافــق 
2018/12/18  باملكتبــة املركزيــة بالجامعــة.

اللــواء عصــام ســعد أن املشــروعات  أشــار  
مــن  كبيــرة  درجــة  علــى  املعروضــة  البحثيــة 
األهميــة والتــي تتعلــق  بالعديــد مــن املشــكالت 
التــي نواجههــا  علــى أرض  الواقــع مؤكــًدا أن 
القيــادة املصريــة تولــي اهتماًمــا كبيــًرا بالبحــث 

العلمــي للنهــوض بكافــة مقومــات الوطــن.
 كمــا صــرح  األســتاذ الدكتــور أشــرف رحيــل 
أن جامعــة الفيــوم ال تدخــر جهــًدا فــي دعــم 
البحــث العلمــي وتشــجيع صغــار الباحثيــن علــى 
اإلبداع واالبتكار موضًحا أن  كليات الجامعة 
ومعاملهــا مفتوحــة أمــام جميــع الطــالب مــن 

أبنــاء محافظــة الفيــوم.

ختام فعاليات المعرض المحلي للعلوم والهندسة 
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وأوضحت األستاذة إيناس صبحي أن الوزارة 
تقــدم كل الدعــم ألبنائهــا طــالب التعليــم مــا 
قبــل الجامعــي مشــيدة بالــدور الكبيــر الــذي 
تلعبــه جامعــة الفيــوم فــي احتضــان املواهــب 
الطالبيــة مــن أبنــاء املحافظــة ووضعهــم علــى 

أولــى خطــوات البحــث العلمــي الصحيــح.
وتابع األستاذ محمد عبد هللا بأنه تم اختيار 
املشــاركين  الطــالب  مشــروعات  مــن   34
باملعرض باإلضافة إلى مشروعين من الطالب 
إجمالــي  ليكــون  الخاصــة  االحتياجــات  ذوي 
املشــروعات املختــارة 36 مــن 121 مشــروع 
فــي  للمشــاركة  تصعيدهــا  ســيتم  مشــارك 
املعــارض املماثلــة علــى  مســتوى الجمهوريــة.
وأعلــن األســتاذ الدكتــور  كمــال غــالب أن 
الهــدف مــن إقامــة املعــرض الــذي أقيــم خــالل 
الفترة من 16 وحتى 2018/12/18 هو العمل 
علــى تنميــة األفــكار الخاصــة بالبحــث العلمــي 
لــدى طــالب مراحــل التعليــم مــا قبــل الجامعــي 

وكذلــك تبنــي األفــكار اإلبداعيــة لديهــم وخلــق 
روح املنافسة بينهم معلًنا أسماء  املشروعات 
التــي تــم تصعيدهــا للمنافســة علــى مســتوى 
ونقــاء  املعجــزة  الشــجرة  ومنهــا  الجمهوريــة 
بــال حــدود والــري الذـكـي واملكثــف الشم�ســي 
ومهمــالت كثيــرة فوائــد خطيــرة وعصــا بيضــاء 

متطــورة والنهضــة بلغــة االشــارة.
تضمــن حفــل ختــام املعــرض قيــام الطــالب 
شــملت  الفنيــة  الفقــرات  مــن  عــدد  بــآداء  

واالســتعراض. والغنــاء  الشــعر 
وفي نهاية فعاليات حفل الختام قام االســتاذ 
محمــد عبــدهللا بإهــداء درع مديريــة التربيــة 
واألســتاذ   ســعد  عصــام  للــواء  والتعليــم 
مجهوداتهــم  علــى  رحيــل  أشــرف  الدكتــور 
املحلــي  املعــرض  وإنجــاح  لرعايــة  املبذولــة 

والهندســة. للعلــوم 
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افتتــح األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ رحيــل 

القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم يرافقــه األســتاذ 
الدكتــور محمــد عي�ســى نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون 

الدراســات العليــا والبحــوث واألســتاذ الدكتــور خالــد 

التعليــم  لشــئون  الجامعــة  رئيــس  نائــب  هللا  عطــا 

والطالب معرض )هارمونيات نسيجية( والذي نظمته 

كلية التربية النوعية بحضور األستاذ الدكتور أحمد 

فتحــي عميــد كليــة التربيــة النوعيــة والســادة الــوكالء 

والدكتــورة هبــة الشوشــاني األســتاذ املســاعد بالكليــة  

هارمونيات نسيجية

وذلــك يــوم األربعــاء املوافــق 2018/10/17 بالكليــة.

أبدى أ.د أشرف رحيل إعجابه باملعرض وما يتضمنه 

مــن قطــع فنيــة نســيجية متقنــة التنفيــذ ممــا يــدل علــى 

مهنيــة ومهــارة املعــرض.

ومن جانبها قامت د. هبة الشوشانى بشرح ما يتضمنه 

املعرض من لوحات حيث يضم 15 مشغولة نسيجية 

تعتمــد علــى خيــوط أقمشــة )الخيــش( كمكــون أسا�ســى 

ــا إليهــا قطــع مــن خامــات البيئــة واألخشــاب يتــم 
ً
مضاف

دمجهــا مــع بعضهــا لتكــون لوحات فنية.
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عبــد  أشــرف  الدكتــور  األســتاذ  شــهد 
رئيــس  بأعمــال  القائــم  رحيــل  الحفيــظ 
جامعــة الفيــوم يرافقــه األســتاذ الدكتــور 
خالد عطا هللا نائب رئيس الجامعة لشئون 
التعليــم والطــالب واألســتاذ الدكتــور أحمــد 
فتحــي عميــد كليــة التربيــة النوعية )املعرض 
املوافــق  األربعــاء  يــوم  الســنوي(  الخيــري 
2018/11/21 بحضــور األســتاذ الدكتــور 
منال العدوي وكيل الكلية لشئون التعليم 
والطــالب واألســتاذ الدكتــور هشــام مبــروك 
القائــم بأعمــال وكيــل الكليــة لشــئون خدمة 
والدكتــورة عبيــر  البيئــة  وتنميــة  املجتمــع 
التربيــة  بقســم  املســاعد  األســتاذ  ياســين 

الفنيــة واملشــرف علــى تنظيــم املعــرض.
وقد قام أ.د أشــرف رحيل بافتتاح املعرض 
متفقــًدا املعروضــات معبــًرا عــن ســعادته 
وبحســن  املخفضــة  وأســعارها  بجودتهــا 
الطــالب  بــدور  ومشــيًدا  املعــرض  تنظيــم 
املتطوعيــن القائميــن علــى تنفيــذ املعــرض 
لخدمــة زمالئهــم ومؤكــًدا علــى أهميــة دور 

التطــوع فــي خدمــة الجامعــة واملجتمــع.
وأشــاد األســتاذ الدكتــور خالــد عطــا هللا 

افتتاح المعرض الخيري
بكلية التربية النوعية

بتميز املعرض بعدد جيد من املعروضات 
واملشــغوالت التــي تالئــم الطــالب مضيًفــا 
بــأن الجامعــة تدعــم األنشــطة التطوعيــة 
التي تخدم طالب الجامعة موجًها الشكر 
للطــالب املتطوعيــن علــى الجهــد املبــذول 

إلقامــة املعــرض.
كما أكد أ.د أحمد فتحي على دعم الكلية 
التطوعيــة  األنشــطة  هــذة  ملثــل  الدائــم 

وتوفيــر األماكــن املالئمــة إلقامتهــا.  
وأضــاف أن فعاليــات املعــرض اســتمرت 
خالل الفترة من 21 حتى 2018/11/29 
املعروضــات  مــن  الكثيــر  املعــرض  وضــم 
والشــنط  واألحذيــة  املالبــس  أهمهــا 

واإلكسســوار.
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معرض الكتاب بكلية اآلداب

تحــت إشــراف األســتاذ الدكتــور طــارق محمــد عبــد الوهــاب 

القائــم بأعمــال عميــد كليــة اآلداب، شــهد األســتاذ الدكتــور 

محمــد ديــاب وكيــل الكليــة لشــئون التعليــم والطــالب معــرض 

األربعــاء  يــوم  بالكليــة  الطــالب  اتحــاد  نظمــه  الــذي  الكتــاب 

بالكليــة.   2018/10/10 املوافــق 

وأشــار أ.د محمــد ديــاب أن املعــرض يأتــى فــي إطــار حــرص الكليــة 

على توفير الخدمات الثقافية بأقل التكاليف للطالب وبأسعار 

رمزيــة واملعــرض فــي األســاس غيــر هــادف للربــح فتكلفــة الكتــاب 

بســيطة جــًدا ويضــم املعــرض عــدًدا مــن املؤلفــات الثقافيــة 

توفيــر  علــى  املعــرض  حــرص  كمــا  والدينيــة،  واالجتماعيــة 

املســتلزمات املكتبيــة للطــالب وشــملت كشــاكيل وكراســات 

دراســية. وأدوات 

اختبارات تكوين منتخب 
المسرح

الدكتــور أشــرف عبــد  تحــت رعايــة األســتاذ 

الحفيــظ رحيــل القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة 

خالــد  الدكتــور  األســتاذ  وإشــراف  الفيــوم 

عطاهللا نائب رئيس الجامعة  لشئون التعليم والطالب نظم قطاع النشاط الثقافي والفني التابع لإلدارة العامة 

لرعاية الشباب اختبارات القدرات التمثيلية  واستمرت خالل الفترة من 2018/10/16 وحتى 2018/10/18  

باملكتبــة املركزيــة بالجامعــة وذلــك الختيــار ممثليــن مــن الطــالب بهــدف تكويــن منتخــب مســرح جامعــة الفيــوم 

يشــارك فــي مســابقة )إبــــداع 7( علــى مســتوى الجامعــات املصريــة.

ويذكــر أن لجنــة التحكيــم واالختيــار تتكــون مــن املخــرج  أحمــد الســالمونى، واملخــرج املنفــذ أحمــد صــالح  بقصــر 

 عــن جامعــة الفيــوم.
ً

ثقافــة الفيــوم, واألســتاذ حســن شــاهين ممثــال



171اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم

تحــت إشــراف األســتاذ الدكتــور خالــد عطــا هللا 

نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون التعليــم والطــالب 

نظمت اإلدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع 
الهيئــة املصريــة العامــة للكتــاب »املعــرض الســنوي 

للكتــاب« يــوم اإلثنيــن املوافــق 8 / 10 / 2018 

املركزيــة.  باملكتبــة 

بحضور الدكتور وائل طوبار منسق عام األنشطة 

الطالبيــة واألســتاذ هشــام رجــب مديــر عــام اإلدارة 

المعرض السنوي للكتاب

العامــة لرعايــة الشــباب وطــالب مــن أجــل مصــر. 

شارك باملعرض عدد من كبرى دور النشر املصرية 

املصريــة  املعــارف  دار  شــملت  والخاصــة  العامــة 

مــن  عــدد  املعــرض  وضــم  األكاديميــة،  واملكتبــة 

الكتــب العلميــة واألدبيــة واملعاجــم واملوســوعات 

اللغــات املختلفــة.  العلميــة وقواميــس 

واســتمر املعــرض خــالل الفتــرة مــن 7 – 17 / 10 / 

.2018
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األستاذ الدكتور خالد الخشاب عميد كلية الطب

 لتكريم األستاذ الدكتور 
ً

نظمت كلية الطب البشري حفال

خالــد أحمــد الخشــاب عميــد الكليــة بمناســبة انتهــاء فتــرة 

عمادتــه للكليــة وذلــك يــوم األربعــاء املوافــق 2019/3/20 

بقاعــة االحتفــاالت بالكليــة.

بحضــور األســتاذ الدكتــور عبــد الحميــد عبدالتــواب رئيــس 

واألســتاذ  األســبق  الجامعــة 

الدكتــور محمــود كمــال عميــد 

واألســتاذ  الســابق  الكليــة 

الدكتــور محمــد صفــاء الديــن 

املستشــفيات  عــام  مديــر 

الــوكالء  والســادة  الجامعيــة 

ورؤساء األقسام وأعضاء هيئة 

التدريــس واألســتاذ أيمــن حلبــه 
أمين الجامعة املساعد للشئون 

بالكليــة. والطــالب  اإلدارييــن  مــن  وعــدد  املاليــة 

أكــد األســتاذ الدكتــور عبــد الحميــد عبدالتــواب أن اليــوم 

هــو تكريــم للجامعــة وأن حضــور هــذا العــدد فــي الحفــل 

هــو شــهادة لعميــد الكليــة ملــا بذلــه واليــزال يبذلــه فــي ســبيل 

خدمــة املجتمــع والجامعــة علــى حــد ســواء، متمنًيــا لــه دوام 

الصحــة والتوفيــق.

وفــي نهايــة الحفــل تــم إهــداء درع الكليــة وشــهادة تقديــر 

وإمتناًنــا  تقديــًرا  الخشــاب  خالــد  الدكتــور  لألســتاذ 

. تــه ا ملجهود

حفل
تكريم
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أعلــن املجلــس األعلــى للثقافــة فــوز األســتاذ الدكتــور 

عاطــف منصــور عميــد كليــة اآلثــار ســابًقا بجامعــة 

املدرســة  اآلثــار اإلســالمية وصاحــب  الفيــوم وعالــم 

العلميــة املتميــزة علــى مســتوى العالــم فــي مجــال علــم 
التفــوق  فــي  الدولــة  بجائــزة  اإلســالمية  املســكوكات 

وذلــك   2019 لعــام  االجتماعيــة  العلــوم  مجــال  فــي 

فــي االجتمــاع الــذي عقــد بمقــر املجلــس بــدار األوبــرا 

املصريــة، بحضــور عــدد كبيــر مــن أعضــاء املجلــس مــن 

والثقافيــة  واألكاديميــة  العلميــة  الشــخصيات  كبــار 

بحضــور األســتاذ الدكتــور إينــاس عبــد الدايــم وزيــر 

الثقافــة واألســتاذ الدكتــور هشــام عزمــي أميــن عــام 

للثقافــة. األعلــى  املجلــس 

فوز أ.د عاطف منصور
بجائزة الدولة في العلوم االجتماعية لعام 

2019
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آمــال  الدكتــور  األســتاذ  شــاركت 

ســابًقا  التربيــة  كليــة  عميــد  ربيــع 

املؤتمــر  فــي  الفيــوم  بجامعــة 

بعنــوان  األول  الدولــي  العلمــي 

»التربيــة وتحديــات القــرن الحــادي 

كليــة  نظمتــه  والتــي  والعشــرين« 

التربيــة بجامعــة مدينــة الســادات 

العلميــة  الجمعيــة  مــع  بالتعــاون 

التحــاد كليــات التربيــة ومعاهدهــا 

فــي الجامعــات العربيــة، بحضــور 

عــزت  عمــرو  الدكتــور  األســتاذ 

الجامعــات  اتحــاد  رئيــس  ســالمة 

العالــي  التعليــم  ووزيــر  العربيــة 

األســبق واألســتاذ الدكتــور أحمــد 

محمد بيومي رئيس جامعة مدينة 

الدكتــور  واألســتاذ  الســادات 

عــادل توفيــق عميــد كليــة التربيــة 

بجامعــة مدينــة الســادات وذلــك 

يونيــو  مــن 30:29  الفتــرة  خــالل 

.2019

وشاركت سيادتها في املؤتمر ببحث 

بعنــوان »تعليــم العلــوم بالبلــدان 

التطويــر  تحديــات  بيــن  العربيــة 

القــادم«  للجيــل  العلــوم  ومعاييــر 

باإلضافــة إلــى مشــاركتها فــي لجنــة 

واجتمــاع  التوصيــات  صياغــة 

اللجنــة التنفيذيــة التحــاد كليــات 

التربيــة ومعاهدهــا فــي الجامعــات 

العربيــة.

 

وقامــت جامعــة مدينــة الســادات 

وإهدائهــا  ربيــع  أ.د/آمــال  بتكريــم 

الشــخصيات  كأحــد  التميــز  درع 

البارزة في تطوير التعليم في مصر.

 

كما شارك األستاذ الدكتور حسام 

أبــو الهــدى مستشــار رئيــس جامعــة 

املجتمــع  لشــئون خدمــة  الفيــوم 

املناهــج  وأســتاذ  البيئــة  وتنميــة 

التربيــة  بكليــة  التدريــس  وطــرق 

بجامعــة الفيــوم فــي املؤتمــر حيــث 

رأس ســيادته الجلســة الختاميــة 

لبحــوث املؤتمــر وشــارك فــي جلســة 

املائدة املســتديرة برئاســة األســتاذ 

وبحضــور  عــزت  عمــرو  الدكتــور 

األســتاذ الدكتور الهالل الشــربيني 

واألســتاذ الدكتــور محــب الرافعــي 

وزيــري التعليــم الســابقين ولفيــف 

مــن  التربيــة  وخبــراء  عمــداء  مــن 

العربيــة. الجامعــات 

وفــي نهايــة املؤتمــر قامــت جامعــة 

مدينــة الســادات بإهــداء شــهادات 

آمــال  الدكتــور  لألســتاذ  تقديــر 

ربيع واألستاذ الدكتور حسام أبو 

الهــدى ملشــاركتهما فــي املؤتمــر.

جامعة السادات 
تكرم أ.د آمال ربيع 
عميد كلية التربية 

ا
ً
سابق
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كمــا أقامــت كمــا أقامــت كليــة التربيــة 

احتفاليــة لتكريــم األســتاذ الدكتــور 

آمال ربيع كامل عميد الكلية السابق 

وذلــك لجهودهــا املختلفــة فــي تطويــر 

كليــة التربيــة وجامعــة الفيــوم.

عبــد  الدكتــور  األســتاذ  بحضــور 

الحميــد عبــد التــواب صبــري رئيــس 

الجامعــة األســبق واألســتاذ الدكتــور 

محمــد عي�ســى نائــب رئيــس الجامعــة 

والبحــوث. العليــا  الدراســات  لشــئون 
واألســتاذ الدكتــور أحمــد القا�ســي نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون 

التعليــم والطــالب األســبق واألســتاذ الدكتــور محمــد فــاروق عميــد 

كليــة التربيــة وعــدد كبيرمــن الســادة عمــداء ووكالء الكليــات وأعضــاء 

هيئــة التدريــس بالكليــة.

كمديــر  بدورهــا  الجميــع  وأشــاد 

مشــروع نظــم التقويــم باالمتحانــات 

املعلــم  إعــداد  لــدورات  وتنظيمهــا 

 . معــي لجا ا

العليــا  الدراســات  طــالب  قــام  كمــا 

بعــرض فيديــو بعنــوان »ملســة حــب 

األســتاذ  القلــوب  لعميــدة   ووفــاء 

الدكتــور / آمــال ربيــع كامــل«

مــن  الحضــور  للســادة  والتقديــر  الشــكر  بتقديــم  ســيادتها  وقامــت 

أعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب وأكــدت علــى أن ســر النجــاح هــو 

العمــل املخلــص الجماعــي بــروح الفريــق وإتبــاع القواعــد واللوائــح على 

الجميــع فــي جــو يســوده الحــب واملــودة.

كلية التربية 
تكرم

 أ.د آمال ربيع
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شهد األستاذ الدكتور محمد عي�سي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث احتفالية 

تكريــم الدكتــور هيثــم الفيــل وكيــل كليــة الحاســبات واملعلومــات لشــئون التعليــم والطــالب واملديــر التنفيــذي 

للمعلومــات واملشــرف علــى وحــدة إدارة املشــروعات بالجامعــة تقديــًرا لــه علــى مــا بذلــه مــن جهــد  وإخــالص 

وتفانــي، وذلــك يــوم اإلثنيــن املوافــق 24 / 9 / 2018 بوحــدة إدارة املشــروعات. 

بحضــور األســتاذ الدكتــور نبيلــة حســن عميــد كليــة الحاســبات واملعلومــات واألســتاذ الدكتــور محمــد خفاجــي 

وكيل الكلية لشــئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة واألســتاذ أيمن حلبه األمين املســاعد للشــئون املالية وعدد 

مــن الســادة أعضــاء هيئــة التدريــس واإلدارييــن بالجامعــة. 

قدم األستاذ  الدكتور محمد عي�سي الشكر للدكتور هيثم الفيل على ما بذله من جهد وإخالص  سواء لكلية 

الحاســبات واملعلومــات أو لوحــدة إدارة املشــروعات وكذلــك مجهوداتــه امللموســة بهــدف اإلرتقــاء بمنظومــة 

الشــبكات بالجامعــة متمنًيــا لــه دوام التوفيــق والنجــاح. 

وأعرب الدكتور هيثم الفيل عن سعادته البالغة وامتنانه لكل من شارك في تنظيم وحضور احتفال التكريم 

الخاص به والذي نظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث من أبناء الجامعة سواء من أعضاء هيئة التدريس 

واإلدارييــن، مؤكــًدا علــى عجــز الكلمــات فــي وصــف مشــاعره فــي ختــام مســيرة عملــه داخــل الصــرح العريــق إلدارة 

املشــروعات والتي امتدت لســنوات عديدة.

تكريم الدكتور هيثم الفيل المدير التنفيذي للمعلومات 
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دور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
في تنمية موارد الجامعة

شــارك األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ 

رحيــل القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم فــي 

إلعــداد  والثالثــون  الخامســة  الــدورة  فعاليــات 

التربيــة  كليــة  نظمتهــا  والتــي  الجامعــي  املعلــم 

تنميــة  فــي  الجامعــة  بــدور  للتعريــف  بمحاضــرة 

املجتمع ودور قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة 

فــي تنميــة مــوارد الجامعــة مــع التعريــف بطبيعــة 

عمــل الوحــدات ذات الطابــع الخــاص ووظائفهــا 

 2019/2/18 املوافــق  اإلثنيــن  يــوم  وذلــك 

وبحضوراألســتاذ الدكتــور محمــد فــاروق عميــد 

الكليــة واألســتاذ الدكتــور محمــود حافــظ وكيــل 

واألســتاذ  والبحــوث  العليــا  للدراســات  الكليــة 

الدكتــور محمــد أبــو النــور وكيــل الكليــة لشــئون 

خدمة املجتمع وتنمية البيئة وعدًدا من املعيدين 

الــدورة  فــي  املشــاركين  املســاعدين  واملدرســين 

بالكليــة. املؤتمــرات  بقاعــة 

أشــار أ.د أشــرف عبــد الحفيــظ أن قطــاع خدمــة 

املجتمــع يقــوم بعمــل دراســات لتقييــم األثــر البيئــي 

عــن  يتــم  والتــي  متخصصيــن  أســاتذة  بواســطة 

طريقهــا الحصــول علــى تراخيــص اإلنشــاءات مــن 

تقــوم  الســياحية كمــا  األماكــن  فــي  البيئــة  وزارة 

فــي  التنميــة  آفــاق  دراســات  بإعــداد  الجامعــة 

محافظــة الفيــوم والتــي ترســل للجهــات املعنيــة 

بيــن  تعــاون  تــم عمــل بروتوكــول  لتطبيقهــا كمــا 

التنميــة  واستشــارات  بحــوث  ومركــز  املحافظــة 

التابــع للجامعــة لتكــون الجامعــة هــي االستشــاري 

إلــى حصــول مركــز  العــام للمحافظــة باإلضافــة 

التــراث  توثيــق  علــى  الفيــوم  وتــراث  حضــارة 

فظــة. ملحا با

مضيًفــا ســيادته أن قطــاع خدمــة املجتمــع وتنميــة 

البيئــة لــه دور فعــال فــي تنميــة مــوارد الجامعــة عــن 

طريــق الوحــدات ذات الطابــع الخــاص والتــي تقدم 

الجامعــة  دخــل  لزيــادة  مــادي  بمقابــل  خدمــات 

بعيــًدا عــن املوازنــة العامــة الحكوميــة.

اللجنــة  شــكلت  الجامعــة  أن  ســيادته  وأضــاف 

العليــا لتبرعــات الجامعــة وهــو صنــدوق يتم توجيه 

الجامعيــة  املستشــفيات  إلــى  بــه  املتــاح  الدخــل 

لتقديــم الــدور املطلــوب بكفــاءة عاليــة نظــًرا لقلــة 

الجامعيــة. للمستشــفيات  املوجهــة  املــوارد 

كمــا أكــد علــى دور القطــاع فــي املشــاركة الخدميــة 

والطبية ألبناء املحافظة عن طريق تنظيم قوافل 

طبيــة مجانيــة  للقــرى املختلفــة وتنظيــم حمــالت 

توعيــة عــن مــرض الســكر واإلدمــان وفيــروس �ســي 

وأمــراض العيــون.
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الدكتــور  األســتاذ  شــهد 

الحفيــظ  عبــد  أشــرف 

بأعمــال  القائــم  رحيــل 

الفيــوم  جامعــة  رئيــس 

رافقــه األســتاذ الدكتــور 

عاصــم العيســوي وكيــل 

لشــئون  الطــب  كليــة 

خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة والدكتــور محمــد 

عبــد هللا وكيــل وزارة التربيــة والتعليــم بالفيــوم 

القافلــة الطبيــة الشــاملة ملشــروع »نحــو حيــاة 

ســعد  عصــام  اللــواء  رعايــة  تحــت  أفضــل« 

الدكتــور  األســتاذ  وإشــراف  الفيــوم  محافــظ 

خالــد الخشــاب عميــد كليــة الطــب، ونظمتهــا 

اإلدارة العامــة لخدمــة املجتمــع واملشــروعات 

البيئيــة بالتعــاون مــع املستشــفيات الجامعيــة 

الفيــوم  وجمعيــة  والتعليــم  التربيــة  ومديريــة 

للتنميــة والزراعــات العضويــة ومؤسســة بنــك 

املوافــق  األربعــاء  يــوم  املجتمــع  لخدمــة  مصــر 

االبتدائيــة. دســيا  بمدرســة   2019/2/6

حيــث تفقــد أ.د أشــرف عبــد الحفيــظ  جميــع 

قافلة طبية لقرية دسيا

املتخصصــة  العيــادات 

وأشــاد  بالقافلــة 

بالخدمــة  ســيادته 

الطبيــة املتميــزة وحســن 

األطبــاء  اســتقبال 

وتقديــم  للمر�ســى 

لهــم،  الكاملــة  الرعايــة 

تخصصــات  شــملت  القافلــة  أن  إلــى  مشــيًرا 

الصــدر والجلديــة والباطنــة واألطفــال واألنــف 

واألذن، باإلضافــة إلــى صــرف األدويــة والعــالج 

الــالزم وتحويــل الحــاالت املرضيــة التــي تســتدعى 

األشــعة والتحاليــل إلــى املستشــفيات الجامعيــة.

وأكــد أ.د عاصــم العيســوي أنــه شــارك بالقافلــة 

أخصائــي  مابيــن  طبيًبــا   18 مــن  مايقــرب 

واستشــاري ومــدرس مســاعد، مضيًفــا إلــى أن 

زيــارة كليــة الطــب إلــى قريــة دســيا تعتبــر ضمــن 

منظومــة القوافــل الطبيــة التــي تنظمهــا كليــة 

الطــب بمعــدل قافلــة طبيــة كل شــهر.

وقد شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 

920 حالة مرضية وصرف األدوية الالزمة لهم.
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فــي إطــار حــرص جامعــة الفيــوم علــى تقديــم 

قــرى  لكافــة  والعالجيــة  الطبيــة  الخدمــات 

رعايــة  وتحــت  مســتمر،  بشــكل  املحافظــة 

و  الفيــوم  محافــظ  ســعد  عصــام  اللــواء 

الحفيــظ  عبــد  أشــرف  الدكتــور  األســتاذ 

رحيــل القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم 

وإشــراف األســتاذ الدكتــور خالــد الخشــاب 

عميــد كليــة الطــب شــهد األســتاذ الدكتــور 

عاصــم العيســوي وكيــل كليــة الطــب لشــئون 

خدمة املجتمع وتنمية البيئة أعمال القافلة 

الطبية الشاملة بقرية سنوفر ضمن مشروع 

قطــاع  نظمهــا  والتــي  أفضــل(  حيــاة  )نحــو 

خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة بالتعــاون مــع 

الصحــة  ومديريــة  الجامعيــة  املستشــفيات 

ومؤسسة بنك مصر وجمعية الفيوم للتنمية 

األربعــاء  يــوم  وذلــك  العضويــة  والزراعــات 

الصحيــة  بالوحــدة   2019/1/9 املوافــق 

بالقرية بحضور األستاذة سوزان عبد القادر 

قافلة طبية بقرية سنوفر

مديــر عــام قطــاع خدمــة املجتمــع وتنميــة 

البيئــة واألســتاذة هالــة الســويفي مديــر عــام 

واإلعــالم. العامــة  العالقــات 

الطبيــة  القافلــة  عيــادات  شــملت 

تخصصــات فــي أمــراض الصــدر والجلديــة 

والعظــام  واألطفــال  واألســنان  والباطنــة 

والرمــد، حيــث تــم توقيــع الكشــف الطبــي 

علــى املر�ســى باإلضافــة إلــى صــرف األدويــة 

والعالج املطلوب وتحويل الحاالت املرضية 

املستشــفيات  إلــى  العــالج  تســتدعي  التــي 

. معيــة لجا ا
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صــرح األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد 
رئيــس  بأعمــال  القائــم  الحفيــظ 
تولــي  الجامعــة  أن  الفيــوم  جامعــة 
املدنــي  املجتمــع  وتنميــة  خدمــة 
حيــث  كبيــًرا،  اهتماًمــا  املحيــط 
تحــرص الجامعــة علــى القيــام بدورها 
الوجــه  علــى  والتوعــوي  األكاديمــي 
األمثــل وخاصــة فيمــا يتعلــق بتنظيــم 
الطبيــة  والقوافــل  التطويــر  قوافــل 
بالتعــاون  ومســتمر  دوري  بشــكل 
ســواء  املعنيــة  الجهــات  كافــة  مــع 
أو  الفيــوم  جامعــة  مســتوى  علــى 

األخــرى. املدنيــة  املؤسســات 
وأضاف سيادته أنه تم تنظيم  قافلة 
شــاملة لتطويــر قريــة دســيا والتــي تأتــي 
ا لتوجيهات القيادة السياسية 

ً
تنفيذ

بشــأن تأكيــد دور الجامعــة فــي خدمــة 
املجتمــع وتنميــة البيئــة خــالل فتــرة 
الصيــف وخطــاب األســتاذ الدكتــور 
وزيــر التعليــم العالــي فــي هــذا الشــأن 
القــرى  أو  املناطــق  إحــدى  باختيــار 
مــدة  خــالل  تطويرهــا   علــى  للعمــل 

زمنيــة محــددة.
موضًحــا أن االختيــار وقــع علــى قريــة 
دســيا حيــث تشــمل خطــة تطويرهــا 
تنفيــذ عــدًدا مــن األنشــطة بهــا خــالل 
 2019 وأغســطس  يوليــو  شــهري 
تضــم قوافــل طبيــة وزراعيــة وبيطرية 
توعويــة  وحمــالت  تدريبيــة  ودورات 

وأنشــطة بيئيــة باإلضافــة إلــى ورش 
عمــل للتعريــف بقضايــا املــرأة.

يذكــر أن القافلــة تتــم بالتعــاون مــع 
ومديريــة  والتمريــض  الطــب  كليتــي 
الفيــوم  وجمعيــة  بالفيــوم  الصحــة 
لتنمية الزراعات العضوية واملجلس 
األميــة  محــو  وهيئــة  للمــرأة  القومــى 
شــئون  جهــاز  وفــرع  الكبــار  وتعليــم 
مديريتــي  وكذلــك  بالفيــوم  البيئــة  

والتعليــم. والتربيــة  الصحــة 

القافلة الطبية للقرية
حيــث نظمــت اإلدارة العامــة لخدمــة 
املجتمــع وتنميــة البيئــة  قافلــة طبيــة 
لقرية دسيا - السنباط تحت إشراف 
األســتاذ الدكتــور عاصــم العيســوي 
خدمــة  لشــئون  الطــب  كليــة  وكيــل 
واألســتاذ  البيئــة  وتنميــة  املجتمــع 
الدكتــور فاطمــة عبــد هللا إســماعيل 
وكيــل كليــة التمريــض لشــئون خدمــة 
والدكتــور  البيئــة  وتنميــة  املجتمــع 
عــام  مديــر  الديــن  صفــاء  محمــد 
بحضــور  الجامعيــة،  املستشــفيات 
األســتاذ  ثابــت  شــربات  الدكتــورة 
املســاعد بكليــة التمريــض والدكتــورة 
أســماء  والدكتــورة  إبراهيــم  أمــل 
التمريــض   بكليــة  املدرســتان  كمــال 
واألســتاذة ســوزان عبــد القــادر مديــر 
عــام قطــاع خدمــة املجتمــع وتنميــة 
البيئــة بالجامعــة وذلــك اليوم االثنين 

.2019/7/1 املوافــق 
لقريــة  الطبيــة  القافلــة  وشــملت 
دســيا 7 تخصصــات مختلفــة تضــم 
األطفــال والرمــد والعظــام والجلديــة 

والصدريــة واألنــف واألذن والباطنــة.
الكشــف  بإجــراء  القافلــة  وقامــت 
الطبــي وصــرف األدويــة الالزمــة لعــدد 
957 حالــة منهــا 260 أطفــال و137 
و160حالــة  باطنــة  و127  جلديــة 
و65  و|أذن  أنــف  و123  عظــام 

رمــد. حالــة  و85  صدريــة 
وقــد قــام الفريــق املشــارك مــن كليــة 
توعيــة  حملــة  بعمــل  التمريــض 
وقيــاس الضغــط والســكر لعــدد مــن 

الحــاالت مــن أهــل القريــة .

ندوة للتوعية البيئية 
وأهمية التعليم

كمــا تــم تنظيــم نــدوة للتوعيــة البيئيــة 
وأهميــة التعليــم ألهالــي قريــة دســيا 
بالتعــاون مــع كليــة التربيــة  وجمعيــة 
الفيــوم  لتنميــة الزراعــات العضويــة 
بالفيــوم  البيئــة  شــئون  جهــاز  وفــرع 
بقاعــة الوحــدة املحليــة بدســيا يــوم 
األربعاء املوافق 2019/7/3  بحضور 
املــدرس  عويــس  رشــا  الدكتــورة 
بقســم اإلدارة التربويــة  بكليــة التربيــة 
والدكتور عمرو هيبة الباحث بجهاز 
شــئون البيئــة واألســتاذ  جمــال نبــوي 
عبــد الصمــد رئيــس الوحــدة املحليــة 
بدســيا واألســتاذ محمــد علــي مديــر 

مبــــــادرة لتطــــــــوير قريـــــــــــة دســــــــيا
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العامــة  بــاإلدارة  االتصــاالت  إدارة 
بالجامعــة  وعــدد  املجتمــع  لخدمــة 
مــن موظفــي وعمــال الوحــدة املحليــة  

وأهالــي قريــة دســيا. 
وتهــدف النــدوة إلــى التعريــف بالتربيــة 
املواطــن  لبنــاء  كمفهــوم  البيئيــة 
البيئــة  بمشــكالت  الواعــي  اإليجابــي 
وتنميــة الوعــي بأهميــة البيئــة  وتنميــة 
القيم االجتماعية ودراسة املشكالت 
البيئيــة وتحليلهــا مــن خــالل منظــور 
القيــم وتنميــة املهــارات الالزمــة لفهــم 
بيــن  تربــط  العالقــات  التــي  وتقديــر 
إلــى  أيًضــا  وتهــدف  وبيئتــه  اإلنســان 
تنميــة أخــالق بيئيــة تســعى إلــى إيجــاد 
املواطنيــن  وتزويــد  البيئــي  التــوازن 
عــن  دقيقــة  وحديثــة  بمعلومــات 
بهــدف معاونتهــم  البيئــة ومشــكالتها 
الســليمة  القــرارات  اتخــاذ  علــى 
ألســلوب التعايــش مــع البيئــة وتوعيــة 

املجتمــع. 
حلــول  إيجــاد  النــدوة  وتناولــت 
للمشــكالت البيئيــة مــن خــالل غــرس 
داخــل  البيئيــة  والقيــم  املفاهيــم 

إلــى  الثقافــة  هــذه  ونقــل  األطفــال 
أن  التجــارب  أثبتــت  املنــزل  حيــث 
األمــوال  وتخصيــص  القوانيــن  ســن 
ضــرورة  الحديثــة  والتكنولوجيــا 
ولكنهــا غيــر كافيــة للحفــاظ علــى البيئة 

املجتمــع.   لــم  يســاندها  مــا 

وأكدت الندوة على أن التلوث البيئي 
ــا 

ً
يؤثــر علــى صحــة اإلنســان تأثيــًرا بالغ

 مــع زيــادة 
ً
 كبيــًرا خاصــة

ً
ويحــدث خلــال

تلــوث  التلــوث  البيئــي ومنهــا  أشــكال 
املحيطــات  وميــاه  الجوفيــة  امليــاه 
الصحــي  الصــرف  بميــاه  واألنهــار 
تلــوث  جانــب  إلــى  املصانــع  وعــوادم 
الهــواء والتربــة  بامللوثــات الكيميائيــة 
واألســمدة غيــر العضويــة واملبيــدات 

الحشــرية . 
وتناولــت النــدوة أيًضــا أهمية التعليم 
للمجتمــع وأن الدولــة أولــت اهتماًمــا 
كبيــًرا للتلميــذ حيــث منحتــه كل مــا 
يحتاجــه حتــى يــؤدي  واجبــه للنهــوض 

بأمتــه.

أعمال التشجير 
والتجميل وطالء مدخل 

دسيا
الدكتــور  األســتاذ  إشــراف  وتحــت 
منــى الخشــاب عميــد كليــة الزراعــة 
وفيــق  غــادة  الدكتــورة  واألســتاذة 
عميــد  بعمــل  القائــم 
الســياحه  كليــة 
واألســتاذ  والفنــادق  
نــور  حمــدي  الدكتــور 
كليــة  عميــد  الديــن 
الرياضيــة   التربيــة 
العامــة  اإلدارة  نظمــت 
لخدمــة املجتمــع وتنميــة 
تشــجير  أعمــال  البيئــة 
دســيا   قريــة  وتجميــل 
املوافــق 2019/7/4  الخميــس  يــوم 
محمــد  الدكتــور  األســتاذ  بحضــور 
عبــد الرحمــن مر�ســي األســتاذ بقســم 
البســاتين بكليــة الزراعــة والدكتــور 
طاهــر حســن محمــد بكليــة الســياحة 

فهمــي  محمــد  والدكتــور  والفنــادق 
واالســتاذة  الرياضيــة  التربيــة  بكليــة 
عــام  مديــر  القــادر  عبــد  ســوزان 
قطــاع خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة   
واالســتاذ عويــس ســعيد مديــر عــام 
بالفيــوم  البيئــه  شــئون  جهــاز  فــرع 
واألســتاذ جمــال نبــوي عبــد الصمــد 

الجامعــة. طــالب  مــن  وعــدد 
الزراعــة  كليــات  مــع  بالتعــاون 
والتربيــة  والفنــادق  والســياحة 
الرياضيــة والوحــدة املحليــة بالقريــة 
وجمعيــة الفيــوم لتنميــة الزراعــات 

. لعضويــة ا
حيــث قــام عــدد 80 طالــب وطالبــة 
مــن كليــات الجامعــة بمشــاركة عــدد 
مــن عمــال الحدائــق بتجميــل وغــرس 
واألشــجار  النباتــات  مــن  العديــد 

بالقريــة.
بالقريــة  املحليــة  الوحــدة  وقامــت 
بتوفير عدد من  معدات الري وعمال 
تقليــم وتنســيق األشــجار للمســاهمة 
فــى تنفيــذ مبــادرة الجامعــة فــى حمــالت 

التشــجير والنظافــة .
كمــا شــملت مبــادرة جامعــة الفيــوم 
لتطويــر قريــة دســيا أعمــال الدهانــات 
الفنيــة والجداريــات بمدخــل الوحــدة 
إلــى  باإلضافــة  بقريــة دســيا  املحليــة 
وأرضيــات  ملدخــل  دهانــات  أعمــال 

بالقريــة. االبتدائيــة  املدرســة 
األعمــال  هــذه  تنفيــذ  فــي  وشــارك 
عرفــان  محمــود  الدكتــور  األســتاذ 
االجتماعيــة  الخدمــة  كليــة  وكيــل 
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الدكتــور  واألســتاذ  البيئــة  وتنميــة  املجتمــع  لخدمــة 
عبدهللا إبراهيم منســق األنشــطة الطالبية بكلية التربية 
واألســتاذة ســوزان عبدالقــادر مديــر عــام قطــاع خدمــة 
املجتمــع وتنميــة البيئــة والدكتــور مســعود علــي بكليــة 
بكليــة  جــالل  أســماء  والدكتــورة  االجتماعيــة  الخدمــة 

التربيــة النوعيــة وأكثــر مــن 50 طالــب وطالبــة .

التوعية بخطورة األمية
األميــة  للتوعيــة بخطــورة  نــدوة  تنظيــم  تــم  كمــا 

ألهالــي القريــة بالتعــاون مــع مركــز الخدمــة العامــة 

بالجامعــة وفــرع  الهيئــة العامــة ملحــو األميــة وتعليــم 

املحليــة  الوحــدة  بقاعــة  وذلــك  بالفيــوم  الكبــار 
بدسيا يوم اإلثنين  املوافق   2019/7/15  بحضور 

الدكتــور أحمــد ســليم مديــر مركــز الخدمــة العامــة 

واألســتاذ ســعد ســيد أميــن رئيــس فــرع هيئــة محــو 

األميــة وتعليــم الكبــار بالفيــوم .

أكــد الدكتــور أحمــد ســليم علــى ضــرورة جــذب 

األميــة  وإقناعهــم  محــو  فصــول  إلــى  الدارســين 

بأهميــة محــو أميتهــم مــن خــالل تقديــم الحوافــز 

اإليجابيــة والســلبية،  وتوعيــة املواطنيــن بخطــورة 

األميــة  وتأثيرهــا الســلبى علــى حياتهــم ،

وطالــب بإشــراك الجميــع فــي القضــاء علــى األميــة 

بجميــع أنحــاء املحافظــة وتوعيــة املواطنيــن بأهمية 

ــا علــى مجتمــع خالــى 
ً
العمــل علــى محــو  األميــة حفاظ

مــن املــرض والفقــر والجهــل. 

وقــدم رئيــس فــرع هيئــة محــو األميــة وتعليــم الكبــار 

بالفيــوم الشــكر لجامعــة الفيــوم علــى هــذه املبــادرة 

وأشــار األســتاذ  ســعد إن نســبة األميــة فــى الفيــوم 

تمثــل مشــكلة كبيــرة، وأن الهيئــة تعمــل علــى قــدم 

وساق، للقضاء على مشكلة  األمية باملحافظة، من 
خــالل تقديــم كل ســبل الدعــم لخريجيهــا للحصــول 

الهيئــة  إنجــاًزا  وحققــت  العليــا،  املؤهــالت  علــى 

كبيــًرا فــي خفــض نســبة األميــة هــذا العــام، وأكــد  

أنــه يجــري اســتخراج ومنــح الشــهادات للناجحيــن 

الذيــن اجتــازوا االختبــارات النهائيــة طبًقــا للقواعــد 

 واإلجــراءات الصــادرة مــن الهيئــة، وكذلــك عقــد 

دورات تدريبيــة لرفــع كفــاءة العامليــن فــي مجــال 

محــو األميــة،  وتقديــم الدعــم الفنــي لتنفيــذ مبــادرة 

القضــاء علــى األميــة بدائــرة محافظــة الفيــوم. 

محــو  فصــل  علــى  املــرور  تــم  الفعاليــات  وخــالل 

األمية  بمدرسة دسيا االبتدائية وتوجيه النصائح 

وتشــجيعهم  والدارســين  واإلرشــادات  للمعلميــن 

علــى مواصلــة التعلــم ومحــو أميتهــم. 

قافلة طبية شاملة لقرية دسيا
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قافلة طبية شاملة لقرية دسيا

تحــت إشــراف األســتاذ الدكتــور خالــد الخشــاب 

عميــد كليــة الطــب شــهد األســتاذ الدكتــور عاصــم 

خدمــة  لشــئون  الطــب  كليــة  وكيــل  العيســوي 

املجتمــع وتنميــة البيئــة القافلــة الطبيــة الشــاملة 

لقريــة دســيا التــي نظمهــا قطــاع خدمــة املجتمــع 

املستشــفيات  مــع  بالتعــاون  البيئــة  وتنميــة 

بالفيــوم  الصحــة  ومديريــة  الجامعيــة 

والزراعــات  للتنميــة  الفيــوم  وجمعيــة 

األربعــاء  يــوم  وذلــك  )فــاودا(  العضويــة 

الوحــدة  بمقــر   2019/3/20 املوافــق  

بالقريــة. الصحيــة 

  أكــد أ.د عاصــم العيســوي أن القوافــل 

جامعــة    حــرص  إطــار  فــي  تـــأتي  الطبيــة 

الفيــوم علــى تقديــم الخدمــات الطبيــة 

مشــيًرا  املحافظــة  لقــرى  والعالجيــة 

إلــى مشــاركة 14 طبيــب و5 مــن طاقــم 

مختلفــة  تخصصــات  فــي  التمريــض 

واألذن  واألنــف  الجلديــة  شــملت 

والحنجــرة واألطفــال والنســاء والــوالدة 

والباطنــة والعظــام واألمــراض الصدريــة.

الطبيــة  القافلــة  أن  ســيادته  مضيًفــا 

تأتــي ضمــن مبــادرة )نحــو حيــاة أفضــل( 

والتــي تنظمهــا كليــة الطــب بصفــة دوريــة 

ومســتمرة.  

كمــا قــام ســيادته بتفقــد العيــادات فــي 

التخصصــات املختلفــة ومتابعــة جــودة 

يتــم  الذيــن  للمر�ســى  املقدمــة  الطبيــة  الخدمــة 

إجراء الكشف الطبي عليهم والحرص على  صرف 

العــالج املجانــي الــالزم لهــم.

 وقــد شــهدت القافلــة توقيــع الكشــف الطبــي علــى 

1030 حالــة مرضيــة وصــرف األدويــة الالزمــة لهــم.  
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انطالق القافلة الطبية بسنهور القبلية

تحــت رعايــة األســتاذ الدكتــور 
رحيــل  الحفيــظ  عبــد  أشــرف 
القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة 
الدكتــور  واألســتاذ  الفيــوم 
رئيــس  إســماعيل  فــاروق 
جامعــة األهــرام الكنديــة شــهد 
عطــا  خالــد  الدكتــور  األســتاذ 
الجامعــة  رئيــس  نائــب  هللا 
والطــالب  التعليــم  لشــئون 
الطبيــة  القافلــة  انطــالق 
الشــاملة بقريــة ســنهور القبليــة 
الفتــرة  خــالل  اســتمرت  والتــي 
مــن 25 وحتــى 2018/10/26 
بالقريــة. الصحيــة  بالوحــدة 
الدكتــور  األســتاذ  بحضــور 
عاصــم العيســوي وكيــل كليــة 
الطــب لشــئون خدمــة املجتمــع 
وتنميــة البيئــة والدكتــور وائــل 
طوبــار املنســق العــام لألنشــطة 
الدكتــور  واألســتاذ  الطالبيــة 
بكليــة  األســتاذ  حســني  أحمــد 
الخدمــة االجتماعيــة والدكتــور 
علــي كســاب مديــر عــام اإلدارة 

الطبيــة.
الطبيــة  القافلــة  أن  يذكــر 

مــع  بالتعــاون  تمــت  الشــاملة 
بمحافظــة  الصحــة  مديريــة 
واملستشــفيات  الفيــوم 
الطبيــة  واإلدارة  الجامعيــة 

الفيــوم. بجامعــة 
حيــث صــرح األســتاذ الدكتــور 
القافلــة  أن  هللا  عطــا  خالــد 
الطبيــة الشــاملة شــملت عــدد 
مــن التخصصــات وهــي عيادات 
أمراض الرمد والعظام واألنف 
والجراحــة  والحنجــرة  واألذن 
والصدرية والباطنية واألسنان 
والقلــب  والتوليــد  والنســاء 

واألطفــال. والجلديــة 
وقــام ســيادته بتفقــد العيــادات 
الطبيــة واالطمئنــان علــى ســير 
املقدمــة  والخدمــات  العمــل 
توافــر  مــن  والتأكــد  للمر�ســى 

الالزمــة. األدويــة  كميــات 
الدكتــور  األســتاذ  أشــاد  كمــا 
بالتعــاون  العيســوي  عاصــم 
بيــن  تــم  الــذي  املثمــر  الجــاد 
واألهــرام  الفيــوم  جامعتــي 
الكنديــة بهــدف تنظيــم القافلــة 
الطبيــة الشــاملة بقريــة ســنهور 
القافلــة  أن  مضيًفــا  القبليــة 

الكشــف  بتقديــم  قامــت 
الطبــي وتوفيــر األدويــة والعــالج 
تحويــل  إلــى  باإلضافــة  الــالزم 
إلــى  تحتــاج  التــي  الحــاالت 
األشــعة والتحاليــل والعمليــات 
الفيــوم. جامعــة  ملستشــفيات 
صــرح األســتاذ الدكتــور أشــرف 
القافلــة  تــم خــالل  أنــه  رحيــل 
والكشــف  الفحــص  إجــراء 
حــاالت  إجمالــي  علــى  الطبــي 
تــم  حيــث  مرضيــة   1240
أطفــال،   211 علــى  الكشــف 
نســاء،  و33  باطنــة،   207 و 
قلــب،   36 و  جلديــة،  و149 
رمــد،  و132  عظــام،  و164 
 90 و  أعصــاب،  و  مــخ   61 و 
أســنان، 142 أنــف و أذن، و 

ســكر.  و  ضغــط   15
و كانــت اإلحصائيــات ســجلت 
اليــوم األول لعمليــات الفحــص 
و الكشــف الطبــي إجمالــي عــدد 
حــاالت 1112 ليصبــح إجمالــي 
القافلــة   يومــي  إحصائيــات 
تــم  مرضيــة  حالــة   2352

عليهــا. الكشــف 
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األسبوع البيئي
بكلية التربية للطفولة المبكرة

شــهد األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد 
بأعمــال  القائــم  رحيــل  الحفيــظ 
ترافقــه  الفيــوم  جامعــة  رئيــس 
أحمــد  صفــاء  الدكتــور  األســتاذ 
محمــد عميــد كليــة التربيــة للطفولــة 
إكــرام  الدكتــور  واألســتاذ  املبكــرة 
علــى مجــاور القائــم بأعمــال وكيــل 
املجتمــع  خدمــة  لشــئون  الكليــة 
وتنميــة البيئــة  فعاليــات األســبوع 
البيئــي واملعــرض الفنــي الــذي نظمــه 
وتنميــة  املجتمــع  خدمــة  قطــاع 
البيئــة بالكليــة وذلــك يــوم الثالثــاء 
بحضــور   2019/3/26 املوافــق 
الدكتــور عصــام محفــوظ املــدرس 
مــن  وعــدد  الفنيــة  التربيــة  بقســم 
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  الســادة 
إشــراف  تحــت  بالكليــة  والطــالب 
ناصــر  محمــود  محمــد  الدكتــور 
علــى  واملشــرف  بالكليــة  املــدرس 
جماعــة أصدقــاء البيئــة بمشــاركة 

الطــالب. مــن  عــدد 
كليــة  أن  رحيــل  أشــرف  أ.د  أكــد 
مــن  املبكــرة  للطفولــة  التربيــة 
مــن  العديــد  فــي  املتميــزة  الكليــات 
األنشــطة الفنيــة والثقافيــة والتــي 
لهــا دور فعــال فــي تربيــة النــشء عــن 
األطفــال  ريــاض  خريجــات  طريــق 
املتميــزات علمًيــا وتربوًيــا باعتبارهــن 

نــواة التربيــة األساســية للطفــل مشــيًرا 
إلــى حصــول الكليــة علــى االعتمــاد 
لضمــان  القوميــة  الهيئــة  مــن 
يؤكــد  والــذي  واالعتمــاد  الجــودة 
علــى املجهــود املخلــص واملتواصــل 

الكليــة. إدارة  مــن 
تفقــد ســيادته دار الحضانــة  كمــا 
امللحقــة بالكليــة والتــي تخــدم قطــاع 
والعامليــن  املواطنيــن  مــن  كبيــر 

. معــة لجا با
محمــد  أحمــد  صفــاء  أ.د  أشــارت 

أن اإلعــداد لألســبوع البيئــي يأتــي فــي 
إطــار حــرص إدارة الكليــة علــى تنميــة 

بيــن طالبهــا  التعــاون  روح  وغــرس 
مما له عظيم األثر في تحويل البيئة 
املحيطة  بالكلية إلى بيئة نموذجية 
من خالل رفع مستوى الوعي البيئي 

لــدى الطالــب.
أن  مجــاور  إكــرام  أ.د  أكــدت  كمــا 
األســبوع البيئــي يحمــل رؤيــة تهــدف 
علــى  الحفــاظ  منهــج   ترســيخ  إلــى 
البيئــة وتجميلهــا كأســلوب حيــاة، 

وشــمل األســبوع العديد من األنشــطة 
منهــا تجميــل وتشــجير الكليــة ودهــان 

وتجميل األرصفة ومنطقة األلعاب 
ووضــع  الجنــة  عصافيــر  بروضــة 
ملصقات بيئية توعوية ومسابقات 
إلعــادة التدويــر وتنفيــذ أعمــال فنيــة 
تنظيــم  تــم  كمــا  البيئــة  بخامــات 
الطالبــات  لتكريــم  ختامــي  حفــل 

املشــاركات.
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نظمــت كليــة الســياحة والفنــادق بجامعــة الفيــوم 

األســتاذ  إشــراف  تحــت  البيئــي  األســبوع  فعاليــات 

الدكتــور غــادة وفيــق القائــم بأعمــال عميــد الكليــة 

واألســتاذ الدكتــور رشــا عمــران القائــم بأعمــال وكيــل 

الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة, أكدت 

أ.د رشا عمران أن األسبوع البيئي يهدف إلى التوعية 

إلــى  الســياحية والحفــاظ علــى النظافــة باإلضافــة 

عمــل نــدوات متنوعــة عــن فــرز القمامــة مــن املنبــع 

وإعــادة تدويــر املخلفــات الصلبــة كمــا أشــارت إلــى أن 

فعاليات األسبوع البيئي هذا العام تتم خارج الكلية 

وذلــك بهــدف نشــر التوعيــة علــى نطــاق أوســع يشــمل 

الجامعــة بأكملهــا وال تقتصــر علــى الكليــة فقــط حيــث 

قــام فريــق الوعــي البيئــي بالكليــة بتنظيــم عــدد مــن 

النــدوات التثقيفيــة والتوعويــة باملدينــة الجامعيــة 

للطالبــات بحضــور األســتاذة عــزة أدهــم مديــر عــام 

املدينــة الجامعيــة للطالبــات والدكتــور كــرم جمعــة 

الجامعيــة  باملــدن  الجــودة  ضمــان  وحــدة  مديــر 

والدكتــور طاهــر حســن رئيــس فريــق الوعــي البيئــي 

بالكليــة وذلــك يــوم 25 / 11 / 2018. 

كمــا تــم عقــد نــدوة عــن ترشــيد اســتهالك الطاقــة 

حاضر فيها الدكتور رجب عبد السالم مدير املعامل 

بجهــاز شــئون البيئــة وتحــدث عــن املنــاخ والتغيــرات 

ترشــيد  وكيفيــة  الحــراري  واالحتبــاس  املناخيــة 

اســتهالك الكهربــاء وامليــاه واســتهدفت تلــك النــدوة 

فئــة العامليــن باملدينــة الجامعيــة للطالبــات, كمــا تــم 

عقــد نــدوة عــن فــرز القمامــة واملخلفــات الصلبــة 

حاضــر فيهــا الدكتــور حســام شــعبان مديــر اإلدارة 

البيئيــة وتحــدث عــن كيفيــة إعــادة تدويــر القمامــة 

واملخلفــات الصلبــة واســتهدفت تلــك النــدوة عامــالت 

النظافــة باملدينــة الجامعيــة للطالبــات.

األسبوع البيئي 
بكلية السياحة 

والفنادق 
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انطالق األسبوع البيئي 
بكلية الحاسبات والمعلومات

 نظمــت كليــة الحاســبات واملعلومــات 

فعاليــات األســبوع البيئــي بالكليــة وذلــك 

يــوم األحــد املوافــق 2/17/ 2019.

حيــث افتتحــت األســتاذ الدكتــور نبيلــة 

محمــد حســن عميــد الكليــة فعاليــات 

األســبوع والــذي بــدأ بحملــة للتبــرع بالــدم 

بحضــور األســتاذ الدكتــور طــروب عبــد 

خدمــة  لشــئون  الكليــة  وكيــل  النبــي 

البيئــة. وتنميــة  املجتمــع 

وأشــارت األســتاذ الدكتــور طــروب عبــد 

النبــي أن األســبوع البيئــي شــمل حملــة 

كــرة   ( الريا�ســي  واليــوم  بالــدم  التبــرع 

قــدم وكــرة ســرعة وشــد الحبــل( بملعــب 

كليــة الزراعــة  وتنــس طاولــة وشــطرنج 

العمــل  مــن ورش  عــدد  إلــى  باإلضافــة 

اإلنجليزيــة. للغــة  ومحاضــرات 

األســبوع  أن ختــام  ســيادتها  وأضافــت 

البيئــي شــهد انعقــاد نــدوة عــن التســويق 

التلــوث  عــن  وأخــرى  اإللكترونــي 

اإللكترونــي للطلبــة والطالبــات بالكليــة.
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الدكتــور  األســتاذ  شــهد 

الحفيــظ  عبــد  أشــرف 

بأعمــال  القائــم  رحيــل 

الفيــوم  جامعــة  رئيــس 

الخدمــة  كليــة  احتفاليــة 

باليــوم  االجتماعيــة 

للخدمــة  العالمــي 

تحــت  االجتماعيــة 

العالقــات  »تعزيــز  شــعار 

بحضــور  اإلنســانية«  

األســتاذ الدكتــور محمــد 

رئيــس  نائــب  عي�ســى 

الجامعة لشــئون الدراســات العليا 

والبحــوث  الثقافيــة  والعالقــات 

عطــا  خالــد  الدكتــور  واألســتاذ 
هللا نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون 

واألســتاذ  والطــالب  التعليــم 

الدكتــور زينــب الباهــي عميــد كليــة 

واألســتاذ  االجتماعيــة  الخدمــة 

الدكتــور أحــالم عبــد املؤمــن علــي 

التعليــم  لشــئون  الكليــة  وكيــل 

الدكتــور  واألســتاذ  والطــالب 

وكيــل  عرفــان  محمــود  محمــود 

املجتمــع  خدمــة  لشــئون  الكليــة 

وتنميــة البيئــة واألســتاذ الدكتــور 

القائــم  الهــادي  محمــد  فــوزي 

لشــئون  الكليــة  وكيــل  بأعمــال 

والبحــوث  العليــا  الدراســات 

واألستاذ الدكتور عبد الحميد زيد 

االجتماعييــن  األخصائييــن  نقيــب 

االجتمــاع  بقســم  واألســتاذ 

عبــد  عمــاد  والدكتــور  السيا�ســي 

الســالم املستشــار اإلعالمــي لرئيــس 

أعضــاء  مــن  وعــدًدا  الجامعــة 

وممثلــي  بالكليــة  التدريــس  هيئــة 

النقابــات وعــدد مــن األخصائييــن 

االجتماعييــن مــن كافــة املؤسســات 

والعامليــن والطــالب بالكليــة وذلــك 

يــوم األربعــاء املوافــق 2019/4/3 

بالكليــة. االحتفــاالت  بقاعــة 

رحــب أ.د أشــرف رحيــل بالســادة 

وأشــاد  الحضــور 

الخدمــة  كليــة  بإنجــازات 

وبدورهــا  االجتماعيــة 

واحتفاليتهــا  الرائــد 

باليــوم العالمــي للخدمــة 

االجتماعيــة لعــام 2019 

الضــوء  يســلط  والــذي 

العالقــات  تعزيــز  علــى 

. نية نســا إل ا

مجــال  أن  مؤكــًدا 

االجتماعيــة  الخدمــة 

املحــرك  بمثابــة  يعــد 

أجــل  مــن  للمجتمــع  الرئي�ســي 

وبدونــه  والتطــور  النمــو  تحقيــق 

يصبــح املجتمــع آلــة معطلــة غيــر 

قــادر علــى التقــدم واللحــاق بركــب 

مــن  وأن  اإلنســانية،  الحضــارة 

ثمــار إنجــازات الكليــة خــالل الفتــرة 

الحالية تدشــين مبادرة »نحو كلية 

مــن  والتــي  متكاملــة«  إلكترونيــة 

خاللهــا ســيتقلص التعامــل الورقــي 

إلكترونًيــا. ليصبــح 

وأضاف أ.د محمد عي�سى أن اليوم 

االجتماعيــة  للخدمــة  العالمــي 
يــوم يقــف فيــه األخصائيــون  هــو 

أنحــاء  جميــع  فــي  االجتماعيــون 
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العالــم لالحتفــال بإنجــازات مهنــة الخدمــة االجتماعيــة وامتنانهــم للرســالة املجتمعيــة التــي اتخذوهــا علــى 

عاتقهــم بهــدف رفــع مســتوى الوعــي بمســاهمات الخدمــة االجتماعيــة والعمــل االجتماعــي والحاجــة إلــى املزيــد 

مــن العمــل، وهــذا يعــد بمثابــة تجســيد ملكانــة املهنــة وأهميتهــا فــي حيــاة الشــعوب والتذكيــر بقيمهــا ودورهــا.

كمــا أكــدت أ.د زينــب الباهــي أن هــذا اليــوم يعــد احتفاليــة ســنوية لتعريــف العالــم بأهميــة الــدور اإلنســاني 

 أن مهنــة الخدمــة االجتماعيــة 
ً
للخدمــة االجتماعيــة كمفتــاح للتغييــر وبنــاء اإلنســان واألســرة واملجتمــع متابعــة

ضــرورة ملحــة يحتــاج املجتمــع  إليهــا كل يــوم فــي مختلــف املجــاالت االقتصاديــة والتعليميــة والطبيــة واإلداريــة 

وعلــى كافــة مســتويات األفــراد واألســر والجماعــات واملجتمعــات، وأن يــوم الخدمــة االجتماعيــة ليــس مجــرد 

دليــل علــى أهميــة املهنــة بــل مثــال لقدرتنــا علــى العمــل نحــو تحقيــق العدالــة االجتماعيــة.

وتطــرق أ.د عبــد الحميــد زيــد إلــى أنــه علــى الرغــم مــن أن إحيــاء االحتفــال باليــوم العالمــي للخدمــة االجتماعيــة 

يكتسب أهمية كبيرة للتذكير بهذه املهنة اإلنسانية النبيلة إال أنها تبقي مهنة حاضرة كل يوم نمارسها ونحتاج 

إليهــا فــي حياتنــا اليوميــة ملواجهــة الصعوبــات واملشــكالت التــي تتطلــب معرفــة العوامــل واألســباب املؤديــة لهــا 

ملعالجتهــا مــن قبــل األشــخاص ذوي الخبــرة واملهــارة فــي هــذا املجــال وهــم األخصائيــون االجتماعيــون، وضــرورة 

تفعيــل دور نقابــة املهــن االجتماعيــة فــي بنــاء مصــر املســتقبل.

وأكــد الدكتــور عمــاد عبــد الســالم أن االحتفــال باليــوم العالمــي للخدمــة االجتماعيــة هــذا العــام يركــز 

علــى العالقــات اإلنســانية واالجتماعيــة كأحــد العالقــات األساســية لألفــراد مــع بعضهــم البعــض وبيئاتهــم 

ومســتقبلهم حيــث أن العالقــات اإلنســانية هــي نهــج أسا�ســي فــي العمــل االجتماعــي لخلــق التغييــر وتحســين 

الحيــاة، وبنــاء عالقــات بشــرية مســتدامة والــذي يعتبــر جــزًءا مهًمــا مــن عمــل األخصائييــن االجتماعييــن ممــا 

يتما�ســي مــع اســتراتيجية مصــر 2030.

ويذكــر أن االحتفاليــة بــدأت بتنظيــم الكليــة ملســيرة داخــل الحــرم الجامعــي ضمــت قيــادات جامعــة الفيــوم 

والســادة أعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب واألخصائييــن االجتماعييــن باملؤسســات الخارجيــة املعنيــة.
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الحفل السنوي الثاني للمستشفيات الجامعية 

شــهد األســتاذ الدكتــور أشــرف 

القائــم  رحيــل  الحفيــظ  عبــد 

بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم 

فعاليات الحفل الســنوي الثاني 

للمستشــفيات الجامعيــة وذلــك 

يوم األحد املوافق 17/ 2019/3 

الدكتــور  األســتاذ  بحضــور 

رئيــس  نائــب  عي�ســى  محمــد 

الدراســات  لشــئون  الجامعــة 

واألســتاذ  والبحــوث  العليــا 

الدكتــور خالــد عطــا هللا نائــب 

رئيــس الجامعــة لشــئون التعليــم 

الدكتــور  واألســتاذ  والطــالب 

كليــة  عميــد  الخشــاب  خالــد 

الطــب والســادة عمــداء ووكالء 

الكليات والدكتور محمد صفاء 

الديــن مديــر عــام املستشــفيات 

الجامعية والدكتور عصام علي 

حســن مديــر مستشــفى الباطنــة 

األطبــاء  والســادة  الجامعــي 

باملستشــفيات  واإلدارييــن 

. معيــة لجا ا

بــدأ الحفــل بعــرض فيلــم وثائقــي 

املستشــفيات  إنجــازات  عــن 

الجامعيــة فــي كافة التخصصات 

مركــز  اســتعراض  تــم  حيــث 

العالجــي  والتأهيــل  الروماتيــزم 
الحصــري  نفيســة  ومستشــفى 

والكبــد  الهضمــي  للجهــاز 

ســرير(   80 التجهيــز  )تحــت 

العامــة  الجراحــات  ومستشــفى 

ســرير(   300( والتخصصيــة 

العــدد  زيــادة  فيهــا  تــم  والتــي 

الجراحيــة  للعمليــات  اإلجمالــي 

عــام  فــي  عمليــة  آالف   10 إلــى 

العــدد  زيــادة  واملتوقــع   2017

إلــى 13 ألــف عمليــة بعــد افتتــاح 

وتوســع  األطفــال  جراحــات 

مستشــفى  وكذلــك  العمليــات، 

الجامعــي  واألطفــال  الباطنــة 

ومستشــفى  ســرير(   300(

مصطفى حسن الجامعي )تحت 

والعنايــة  ســرير(  التجهيــز 200 

املركــزة والحــاالت الحرجــة حيث 

االســتيعابية  القــدرة  زيــادة  تــم 

فــي  إلــى 175 والتوســع  مــن 92 

رعايــة  لتشــمل  التخصصــات 

ورعايــة  الدماغيــة  الصدمــات 

ورعايــة  الصدريــة  األمــراض 

الكبــد والكلــى ورعايــة وســيطة 

فــي كل مستشــفى، باإلضافــة إلــى 

اســتعراض العيــادات الخارجيــة 

واألقســام الداخليــة والطــوارىء 

لعمليــات. وا

وخالل الحفل قامت إدارة كلية 

الطــب بتكريــم قيــادات الجامعة 

والســادة عمــداء ووكالء الكليــة 

األقســام  ورؤســاء  الســابقون 

باملستشــفيات  واالدارييــن 

الجامعيــة.

فريــق  قــام  الحفــل  ختــام  وفــي 

كــورال الجامعــة بتقديــم عــدد 

املتنوعــة. األغنيــات  مــن 



191اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم

احتفالية كلية الطب باليوم العالمي للدرن

تحــت إشــراف األســتاذ الدكتــور 

أيمــن العيســوي القائــم بأعمــال 

عميــد كليــة الطــب شــهد األســتاذ 

الدكتــور عاصــم العيســوي وكيــل 

الكليــة لشــئون خدمــة املجتمــع 

األربعــاء  يــوم  البيئــة  وتنميــة 

املوافــق 2019/3/27 فعاليــات 
االحتفــال باليــوم العالمــي للــدرن 

تحــت عنــوان » مًعــا ضــد الــدرن« 

علــى  بــه  االحتفــال  يتــم  والــذي 

مســتوى العالــم يــوم 24 مــارس 

مــن كل عــام.

العيســوي  عاصــم  أ.د  صــرح   

الصدريــة  األمــراض  قســم  أن 

مكافحــة  قســم  مــع  بالتعــاون 

العــدوى نظــم مســابقة للطــالب 

مجموعــات  تكويــن  فــي  تمثلــت 

أفضــل  لعمــل  الطــالب  بيــن 

بوســتر وأفضــل فيديــو للتوعيــة 

والوقايــة  الصدريــة  باألمــراض 

منهــا علــى أن يتــم توزيــع الجوائــز 

علــى الفائزيــن فــي املســابقة بمنــح 

مبلــغ 500 جنيــه للمركــز األول و 

300 جنيــه للمركــز الثانــي و 250 

الثالــث. للمركــز 

أخصائــي  هــالل  بــدوي  أ.  وفــاز 

الجودة باملستشــفيات الجامعية 

باملركــز األول فــي مســابقة أفضــل 

محمــود  هديــر  والطالبــة  بوســتر 

)الفرقة السادسة( باملركز الثاني 

والطالــب محمــود األميــر )الفرقــة 

الثالــث،  باملركــز  السادســة( 

فيديــو  أفضــل  مســابقة  وفــي 

حــاز الطالــب محمــود مصطفــى 
)الفرقة الثالثة( على املركز األول 

والطالــب محمــد أحمــد )الفرقــة 

الثانــي. السادســة( علــى املركــز 
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احتفالية
عيد األم

بكلية التربية للطفولة المبكرة

شــهدت األســتاذ الدكتــور صفــاء أحمــد محمــد عميــد كليــة 

التربيــة للطفولــة املبكــرة واألســتاذ الدكتــور إكــرام علــي 

مجاور القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع 

واألســتاذ  البيئــة  وتنميــة 

إبتســام محمــد عبــد  الدكتــور 
لشــئون  الكليــة  وكيــل  الــاله 

احتفاليــة  والطــالب  التعليــم 

الثالثــاء  يــوم  وذلــك  األم  عيــد 

2019/3/26بمســرح  املوافــق 

عصافيــر  روضــة  حضانــة 

عــدد  بحضــور  بالكليــة  الجنــة 

التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن 

واألمهــات.

حضانــة  أطفــال  قــام  حيــث 

روضــة عصافيــر الجنــة بعمــل اســتعراضات فنيــة وإلقــاء 

أناشــيد عــن األم كمــا تضمــن الحفــل عــرض فنــي للعرائــس 

واألراجوز وعدد من املسابقات 

واألطفــال. األمهــات  بمشــاركة 

دار  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 

عصافيــر  روضــة  حضانــة 

التربيــة  بكليــة  امللحقــة  الجنــة 

للطفولة املبكرة لها دور بارز في 

خدمــة املجتمــع املحيــط وأبنــاء 

وتتضمــن  بالجامعــة  العامليــن 

ومكتبــة  ومســرح  قاعــات   4

وحديقــة ألعــاب مفتوحــة وتعــد 

ترفيهيــة  تعليميــة  دار حضانــة 

الكليــة. إدارة  إشــراف  تحــت 
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الحفيــظ  عبــد  أشــرف  الدكتــور  األســتاذ  شــهد 

الفيــوم  جامعــة  رئيــس  بأعمــال  القائــم  رحيــل 

احتفاليــة يــوم اليتيــم التــي نظمتهــا اإلدارة العامــة 

البيئيــة  واملشــروعات  املجتمــع  خدمــة  لقطــاع 

بالتعــاون مــع عــدد مــن الكليــات شــملت الخدمــة 

املبكــرة  للطفولــة  والتربيــة  والطــب  االجتماعيــة 

والســياحة والفنــادق باإلضافــة إلــى املركــز القومــي 

للمــرأة ومركــز الخدمــة العامــة بالجامعــة بحضــور 

األستاذ الدكتور زينب الباهي عميد كلية الخدمة 

االجتماعية واألستاذ الدكتور صفاء أحمد عميد 

كليــة التربيــة للطفولــة املبكــرة  واألســتاذ الدكتــور 

والفنــادق  الســياحة  كليــة  وكيــل  عمــران  رشــا 

لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة واألســتاذ 

الخدمــة  كليــة  وكيــل  عرفــان  محمــود  الدكتــور 

وتنميــة  املجتمــع  خدمــة  لشــئون  االجتماعيــة 

البيئــة وذلــك يــوم اإلثنيــن املوافــق 2019/4/8 

املركزيــة. باملكتبــة 

 أكــد أ.د أشــرف رحيــل أن جامعــة الفيــوم تولــي 

اهتماًمــا كبيــًرا باملشــاركة املجتمعيــة علــى كافــة 

خدمــة  فــي  بدورهــا  للقيــام  وتســعى  املســتويات 

املجتمــع املحيــط بأفضــل شــكل ممكــن مشــيًدا 

بتنظيــم هــذه االحتفاليــة بهــدف االهتمــام باألبنــاء 

الكريــم  رســولنا  لوصيــة  تحقيًقــا  األيتــام  مــن 

واحتضانهــم. رعايتهــم  بضــرورة 

 

كمــا أوضحــت أ.د رشــا عمــران أن كليــة الســياحة 

كافــة  فــي  املســاهمة  علــى  تحــرص  والفنــادق 

يتعلــق  فيمــا   
ً
وخاصــة املجتمعيــة  األنشــطة 

باملشــاركة فــي تنظيــم هــذه االحتفاليــة التــي تبعــث 

الفرحــة والســرور فــي نفــوس األطفــال الصغــار.

االحتفال بيوم اليتيم
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تحــت إشــراف األســتاذ الدكتــور خالــد 

عطــا هللا نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون 

التعليــم والطــالب نظمــت اإلدارة العامــة 

الجامعــة  احتفاليــة  الشــباب  لرعايــة 

بيــوم اليتيــم بالتعــاون مــع اتحــاد الطــالب 

يــوم  وذلــك  مصــر  أجــل  مــن  وطــالب 

الخميــس املوافــق   2019/4/18 علــى 

الجامعــي. بالحــرم  املكشــوف  املســرح 

ويذكــر أن االحتفاليــة قــد شــملت رســم 

األلــوان علــى الوجــه ومســرح العرائــس 

وشــد الحبــل ومســابقات فــي كــرة الطاولــة 

وفقــرات ترفيهيــة وفنيــة متنوعــة.

وخــالل االحتفاليــة تــم إهــداء األطفــال 

املشــاركين عــدد مــن األلعــاب والهدايــا.

احتفالية جامعة الفيوم بيوم اليتيم
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تحت إشراف األستاذ الدكتور نبيلة 

محمد حسن عميد كلية الحاسبات 

األســتاذ  شــهدت  واملعلومــات 

الدكتــور شــيرين طايــع وكيــل الكليــة 

لشــئون التعليــم والطــالب فعاليــات 

احتفاليــة الكليــة بيــوم اليتيــم وذلــك 

يــوم األربعــاء املوافــق 2019/4/24.

وأشــارت أ.د شــيرين طايــع أن الكليــة 

احتفاليــة  تنظيــم  علــى  تحــرص 

يــوم اليتيــم فــي شــهر أبريــل مــن كل 

 أن هــذا اليــوم تنتظــره 
ً
عــام مؤكــدة

أســرة كليــة الحاســبات واملعلومــات 

ملشــاركة األطفــال فــي إدخــال الفرحــة 

وخــالل  قلوبهــم,  علــى  والبهجــة 

أعضــاء  مــن  عــدد  شــارك  الحفــل 

هيئــة التدريــس والطــالب بالكليــة فــي 

برنامــج الحفــل الــذي تضمــن عــرض 

ومســابقات  وأغانــى  اسكتشــات 

ترفيهيــة. وفقــرات  لألطفــال 

 كلية الحاسبات والمعلومات تحتفل بيوم اليتيم
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شــهد األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ رحيــل 

القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم فعاليات افتتاح 

مؤتمــر »آليــات تمكيــن ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي 

ضوء املتغيرات املجتمعية« واملقام برعاية الدكتورة 

إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وذلك يوم اإلثنين  

24 / 12 / 2018 بقصــر ثقافــة الفيــوم. 

بحضــور أ.د أحمــد فتحــي عميــد كليــة التربيــة النوعيــة 

الخدمــة  كليــة  عميــد  الديــن  جمــال  محمــد  أ.د 

االجتماعيــة الســابق ود. محســن الشــيمي وكيــل كليــة 

دار العلــوم لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة ود. 

ســيد الوكيــل مديــر مركــز ذوي االحتياجــات الخاصــة 

إقليــم  رئيــس  عامــر  إجــالل  واألســتاذة  بالجامعــة 

القاهــرة الكبــرى وشــمال الصعيــد الثقافــي نائًبــا عــن 

الدكتــور أحمــد عــواض رئيــس الهيئــة العامــة لقصــور 

الثقافــة واألســتاذة برلنتــي أحمــد مديــر عــام ثقافــة 

الفيوم، وعدد من طالب ذوي االحتياجات الخاصة. 

أوضح أ.د أشرف رحيل رئيس املؤتمر أن كلية التربية 
النوعية بجامعة الفيوم تعتبر أول كلية على مستوى 

الجامعــات املصريــة التــي تقبــل الطــالب مــن متحــدي 

اإلعاقــة »الصــم والبكــم«، مشــيًرا إلــى أن عــام 2014 
هــو تاريــخ فاصــل فــي تاريــخ رعايــة وتعليــم وتأهيــل ذوي 

ــا مــن إصــدار 
ً
االحتياجــات الخاصــة فــي مصــر وإنطالق

قانــون حقــوق األشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة 

عــام 2017 ومبــادرة الرئيــس عبــد الفتــاح السي�ســي 

عــام 2018 عــام اإلعاقــة. 
وأو�ســى ســيادته بضــرورة تمكيــن األشــخاص ذوي 

وذلــك  لهــم  واملســاواة  الشــمول  وضمــان  اإلعاقــة 

واملســتدامة.  الشــاملة  للتنميــة  تحقيًقــا 

وعلــى هامــش امللتقــى تــم افتتــاح معــرض منتجــات 

قســم التمكيــن الثقافــي لــذوي االحتياجــات الخاصــة 

وتكريــم الســادة املشــاركين باملؤتمــر.

مؤتمر آليات تمكين ذوي االحتياجات الخاصة في 
المتغيرات المجتمعية
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فعاليات أسبوع الجودة األول 
بكلية الخدمة االجتماعية

»مًعا نحقق االعتماد«

تحــت رعايــة األســتاذ الدكتــور 

أشــرف عبــد الحفيــظ رحيــل 

القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة 

األســتاذ  وإشــراف  الفيــوم 

الدكتــور محمــد عي�ســى نائــب 

لشــئون  الجامعــة  رئيــس 

والبحــوث  العليــا  الدراســات 

الدكتــور  األســتاذ  شــهدت 

كليــة  عميــد  الباهــي  زينــب 

الخدمة االجتماعية فعاليات 

تحــت  األول  الجــودة  أســبوع 

شــعار »مًعــا نحقــق االعتمــاد« 

وحــدة  نظمتــه  والــذي 

والتخطيــط  الجــودة  ضمــان 

خــالل  بالكليــة  االســتراتيجي 

 2019/3/31 مــن  الفتــرة 

بحضــور   2019/4/7 حتــى 

محمــود  الدكتــور  األســتاذ 

عرفــان وكيــل الكليــة لشــئون 

خدمــة املجتمــع وتنمية البيئة 

واألســتاذ الدكتور أحالم عبد 

املؤمــن وكيــل الكليــة لشــئون 

واألســتاذ  والطــالب  التعليــم 

وكيــل  الهــادي  فــوزي  الدكتــور 

الكلية لشــئون الدراســات العليا 

الدكتــور  واألســتاذ  والبحــوث 

مستشــار  إبراهيــم  نجــوى 

الجــودة فــي جامعــة مصــر للعلــوم 

والتكنولوجيا ومراجع خارجي في 

الهيئــة القوميــة للجنــة ضمــان 

والدكتــورة  واالعتمــاد  الجــودة 

وحــدة  مديــر  صــالح  ســلوى 

والتخطيــط  الجــودة  ضمــان 

االســتراتيجي، وعــدد مــن أعضــاء 

والطــالب  التدريــس  هيئــة 

األحــد  يــوم  وذلــك  بالكليــة 

بقاعــة  املوافــق2019/3/31 

بالكليــة. املؤتمــرات 

أشارت أ.د زينب الباهي أن هذا 

األســبوع يقــام فــي ضــوء حــرص 

الكلية على نشر ثقافة الجودة، 

كما أكدت أن اإلدارة تسعى إلى 

رفــع كفــاءة القــدرة املؤسســية 

الجــودة  ملعاييــر  وفًقــا  للكليــة 

واالرتقــاء بالفاعليــة التعليميــة 

لطــالب مرحلتــي البكالوريــوس 

والدراســات العليــا، إلــى جانــب 

التنافســية  القــدرة  زيــادة 

لطــالب الكليــة مــن خــالل خريــج 

متميــز يواكــب تحديــات العصــر 

وينافــس علــى املســتوى املحلــي 

واإلقليمي ولذلك تســعى الكلية 

الجــودة  علــى  الحصــول  إلــى 

بــدأت  فقــد  ولــذا  واالعتمــاد 

تخطو خطواتها في هذا السبيل 
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بتكاتــف كل أفــراد املؤسســة.

أن  ســيادتها  وأضافــت 

جميــع  تســتهدف  املحاضــرات 

الطالب في مرحلتي البكالوريوس 

بالكليــة  العليــا  والدراســات 

وجميــع أعضــاء هيئــة التدريــس 

وأعضــاء  املعاونــة  والهيئــة 

واألخصائييــن  اإلداري  الجهــاز 

باملؤسســات  االجتماعييــن 

املجــاالت  مختلــف  فــي  املعنيــة 

تهــدف  املحاضــرات  أن  مؤكــدة 

الحصــول  أهميــة  مناقشــة  إلــى 

برفــع  وعالقتــه  االعتمــاد  علــى 

املســتوى العــام لــألداء بالبرنامــج 

معــدالت  وزيــادة  الدرا�ســي 

توظيــف خريجــي الكليــة وكيفيــة 

االمتحانــات  أســئلة  صياغــة 

نيــة. و إللكتر ا

أن  عرفــان  محمــود  أ.د  وأكــد 

الكليــة تمتلــك كافــة اإلمكانيــات 

أعضــاء  مــن  للجــودة  لتأهيلهــا 

معاونــة  وهيئــة  تدريــس  هيئــة 

والــكل  وطــالب  إداري  وجهــاز 

بهــدف  واحــد  كفريــق  يعمــل 

الالزمــة  الوثائــق  أهــم  اســتيفاء 

االعتمــاد. علــى  للحصــول 

عبــد  أحــالم  أ.د  أوضحــت 

هــذه  مــن  الهــدف  أن  املؤمــن 

الفعاليــة أن يتمكــن املشــاركون 

مــن الوقــوف علــى أهــم مراحــل 

اعتماد الكلية، ومناقشة أهمية 

ودور االعتمــاد فــي رفــع مســتوى 

الدرا�ســي،  البرنامــج  مخرجــات 

هــذا إلــى جانــب مناقشــة أهميــة 

ودور االعتمــاد فــي زيــادة معــدالت 

ودور  الكليــة،  توظيــف خريجــي 

الطالب وأعضاء هيئة التدريس 

علــى  الحصــول  فــي  بالكليــة 

االعتمــاد.
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أن  الهــادي  فــوزى  أ.د  أضــاف 

جميــع أعمــال الكليــة تســير نحــو 

ولكــن  الجــودة  علــى  الحصــول 

لهــذة  التوثيــق  إجــراءات  يبقــي 

ومــن  واألعمــال،  اإلجــراءات 

للفعاليــة  األساســية  املحــاور 

مناقشــة أهميــة حصــول الكليــة 

علــى االعتمــاد بالنســبة لجهــات 

العمــل،  ومتطلبــات  التوظيــف 

وتحديــد العالقــة بيــن الحصــول 

املســتوى  ورفــع  االعتمــاد  علــى 

العــام لــألداء بالبرنامــج الدرا�ســي.

وأكــد ســيادته أن علــى ضــرورة 

البحــث  خطــة  ترتبــط  أن 

الخدمــة  لكليــة  العلمــي 

جامعــة  بخطــة  االجتماعيــة 

القوميــة  وبالتوجهــات  الفيــوم 

املحيــط  املجتمــع  واحتياجــات 

و ضــرورة أن يتناســب ذلــك مــع 

والبشــرية  املاديــة  االمكانيــات 

آليــة  وضــع  وكذلــك  املتاحــة، 

لنشــر الوعــي بأخالقيــات البحــث 

تطبيقهــا  ومراقبــة  العلمــي 

وخاصــة أنهــا مــن معاييــر الجــودة 

د. العتمــا وا

عرضــت الدكتــورة ســلوى صــالح 

الكليــة،  إنجــازات  عــن  فيديــو 

وتطبيــق معاييــر الجودة وأشــارت 

إلــى ضــرورة فهــم كيفيــة صياغــة 

أســئلة االمتحانــات اإللكترونيــة 

االعتبــار  فــي  األخــذ  وضــرورة 

مالحظــات الطــالب حــول طــرق 

التقويــم  وأســاليب  التدريــس 

مخرجــات  ملختلــف  والقيــاس 

الجــودة  ثقافــة  ونشــر  البرنامــج 

الخارجــي. واملجتمــع  بالكليــة 

بــدأت أ.د نجــوى إبراهيــم بعرض 

ومتطلبــات  الجــودة  معاييــر 

ومنهــا  لالعتمــاد  التأهيــل 

التقويــم الذاتــي للمؤسســة ولــه 

التخطيــط  منهــا  معاييــر  عــدة 

اإلداري،  والجهــاز  االســتراتيجي 

ومعيــار  والخريجيــن،  والطــالب 

أعضاء هيئة التدريس، ومعايير 

واملعاييــر  اإلداري،  الجهــاز 

األكاديميــة والبرامــج التعليميــة، 

وتناولــت مراحــل إعــداد الخطــة 

تطرقــت  كمــا  االســتراتيجية، 
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أســئلة  صياغــة  كيفيــة  إلــى 

االلكترونيــة. االمتحانــات 

األســبوع  فعاليــات  وخــالل 

تنــاول الدكتــور محمــود صوفــي 

املــدرس بكليــة العلــوم املؤشــرات 

بالبحــث  الخاصــة  واملمارســات 

العليــا،  والدراســات  العلمــي 

املتاحــة  املــوارد  تكــون  وأن 

كافيــة ألنشــطة البحــث العلمــي 

احتياجــات  تحديــد  حيــث  مــن 

البحــث العلمــي ومــوارده وزيــادة 

القــدرات  حســب  املــوارد  تلــك 

. للكليــة  املاديــة 

ضــرورة  إلــى  ســيادته  وأضــاف 

مفعلــة  وأســاليب  منــاخ  توافــر 

للبحث العلمي، وبالنسبة ملعيار 

الدراسات العليا وضرورة فصل 

ووضــع  اللوائــح،  عــن  البرامــج 

التعليميــة  للبرامــج  توصيــف 

البيانــات  تتضمــن  بحيــث 

االساســية واألهــداف واملعاييــر 

األكاديميــة، باإلضافــة إلــى وجــود 

مواصفــات مطلوبــة  للخريجيــن 

ووضــع مصفوفــة توافق املعايير 

االكاديميــة للبرنامــج مــع نواتــج 

التعلم، ومصفوفة العالقة بين 

محتوى املقرر ونتائجه النهائية.

ختام فعاليات أسبوع الجودة

أســبوع  فعاليــات  ختــام  وفــي 

الجــودة األول أشــادت أ.د زينــب 

الباهــي باملجهــودات املبذولــة من 

قبل جميع القائمين على أسبوع 

إلــى  أدى  ممــا  األول  الجــودة 

تحقيــق نجاحــه بشــكل ملمــوس.

كما أوضحت أن فعاليات  )مًعا 

نحقــق االعتمــاد( شــهدت إقامــة 

عــدد مــن املحاضــرات والنــدوات 

وورش العمــل ســواء بمشــاركة 

التدريــس  هيئــة  أعضــاء 

واألخصائييــن  اإلداري  والجهــاز 

إلــى  باإلضافــة  االجتماعييــن 

لطــالب. ا

وقــام األســتاذ جمــال فــرج بعقــد 

عــدد مــن اللقــاءات مــع أعضــاء 

الجهــاز اإلداري بكليــة الخدمــة 

أدوارهــم   
ً

متنــاوال االجتماعيــة 

التــي  املختلفــة  ومســئولياتهم 

يجــب أن يقومــوا بهــا حتــى تحقــق 

إلــى  باإلضافــة  الكليــة االعتمــاد 

املؤشــرات  علــى  الضــوء  إلقــاء 

الخاصــة بمعيــار الجهــاز اإلداري 

وفًقــا للدليــل الصــادر مــن هيئــة 

واالعتمــاد. الجــودة  ضمــان 
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شــهد األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ 
الفيــوم  جامعــة  رئيــس  بأعمــال  القائــم  رحيــل 
يــوم   16 الـــ  حملــة  ختــام  مهرجــان  فعاليــات 
ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة تحــت شــعار »مًعــا 
الــذي نظمتــه وحــدة مناهضــة  نمنــع العنــف« 
العنــف ضــد املــرأة بالجامعــة بالتعــاون مــع قطــاع 
خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة واملجلــس القومــى 
للمرأة وصندوق األمم املتحدة للسكان بحضور 
رئيــس  نائــب  عي�ســى  محمــد  الدكتــور  األســتاذ 
الجامعــة لشــئون الدراســات العليــا والبحــوث 
واألســتاذ الدكتــور خالــد عطــا هللا نائــب رئيــس 
الجامعــة لشــئون التعليــم والطــالب والدكتــورة 
نهيــر الشوشــاني مديــر وحــدة مناهضــة العنــف 
الكليــات  ووكالء  عمــداء  والســادة  املــرأة  ضــد 
يــوم  وذلــك  للمــرأة  القومــي  املجلــس  وأعضــاء 
األحد 9 / 12 / 2018 بقاعة املؤتمرات باملكتبة 

املركزيــة.
وفي مستهل كلمته أكد أ.د أشرف رحيل أن جميع 
ونبــذ  الفضيلــة  تحــث علــى  الســماوية  األديــان 
العنــف ولذلــك يجــب علينــا التصــدي للعنــف 
ضــد املــرأة ومواجهــة تلــك الظاهــرة معبــًرا عــن 
أمانيــه بانتهــاء هــذا الســلوك تماًمــا مــن املجتمــع 
املصري, مشيًرا إلى أن أبنائنا الطالب هم سفراء 
ظاهــرة  علــى  للقضــاء  املجتمــع  أمــام  الجامعــة 
التحــرش بكافــة أنواعــه ســواء التحــرش اللفظــي 
أو الجســدي وأن إدارة الجامعــة تســعى جاهــدة 
إلــى ترســيخ مبــادئ احتــرام املــرأة والحفــاظ علــى 
حقوقهــا وواجباتهــا فــي جميــع نواحــي الحيــاة لــدى 

نفــوس أبنائنــا الطــالب.

وبدأ املهرجان بمسيرة لطالب الجامعة ملناهضة 
الدكتــور  األســتاذ  تقدمهــا  املــرأة  ضــد  العنــف 
رئيس الجامعة والسادة النواب وعمداء ووكالء 
الكليــات نظمتهــا وحــدة مناهضــة العنــف ضــد 
املرأة بالجامعة شارك فيها عدد كبير من الطالب 
والطالبــات بمختلــف كليــات الجامعــة شــملت 
التربيــة النوعيــة , دار العلــوم, املــدن الجامعيــة, 

الخدمــة االجتماعيــة, العلــوم, التمريــض.
بتكريــم  الجامعــة  رئيــس  قــام  الختــام   وفــي 
القائمين على وحدة مناهضة العنف ضد املرأة 
وأعضــاء املجلــس القومــي للمــرأة وكل مــن ســاهم 

فــي تنظيــم املهرجــان.

ختام )16 يوم( لمناهضة العنف ضد المرأة
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شــهد اللــواء عصــام ســعد محافــظ الفيــوم 
)ألنــي رجــل( والتــي نظمتهــا وحــدة  حملــة 
املــرأة  ضــد  والعنــف  التحــرش  مناهضــة 
والتي أقيمت تحت رعاية األستاذ الدكتور 
القائــم  رحيــل  الحفيــظ  عبــد  أشــرف 
بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم وذلــك يــوم 
األربعــاء املوافــق 7 / 11 / 2018 بكليــة 
الحقــوق بحضــور األســتاذ الدكتــور خالــد 
نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون  عطــا هللا 
الدكتــور  واألســتاذ  والطــالب  التعليــم 
علــي رمضــان بــركات عميــد كليــة الحقــوق 
واألســتاذة  ليلى طه مقرر املجلس القومى 
للمــرأة بمحافظــة الفيــوم والدكتــورة  نهيــر 
الشوشــاني مدير وحدة مناهضة التحرش 

ضــد  والعنــف 
بالجامعــة  املــرأة 
املجلــس  وعضــو 
للمــرأة  القومــي 
ذ  ســتا أل ا و
وفــاء  الدكتــور 
عضــو  يســري 

للمــرأة. القومــي  املجلــس 
عبر اللواء عصام سعد عن سعادته البالغة 
بتواجــده فــي جامعــة الفيــوم مؤكــًدا ســعيه 
الدائــم لتقديــم يــد العــون للشــباب وخاصــة 
لــواء  حامليــن  باعتبارهــم  الجامعــة  طــالب 
املســتقبل القــادم كمــا وجــه بعــض النصائــح 
جهدهــم  قصــارى  بــذل  بضــرورة  للطــالب 
لتحقيــق التفــوق خــالل دراســتهم والســعي 
باالســتعانة  مطالًبــا  أهدافهــم  لتحقيــق 
القادمــة  الفتــرة  خــالل  الشــباب  بقــدرات 
لتحقيــق أعلــى معــدالت التقــدم واالزدهــار 
قــدم  كلمتــه  ختــام  وفــي  املحلــي,  للمجتمــع 
املجلــس  علــى  للقائميــن  والتقديــر  الشــكر 
بالجهــود  مشــيًدا  بالفيــوم  للمــرأة  القومــي 
التــي  العظيمــة 
لالهتمــام  يبذلونهــا 
املــرأة  بحقــوق 

عليهــا. والحفــاظ 
خــاد  أ.د  أكــد  كمــا 
عطا هللا أن الحملة 
دعــم  إلــى  تهــدف 

محافظ الفيوم يشــهد حملة )ألني رجل( 
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املــرأة وضــرورة احترامهــا وإرســاء املبــادئ واملثــل 
والقيــم فــي التعامــالت العلميــة والعمليــة بيــن 
املــرأة والرجــل كداعــم لهــا فــي الحيــاة بهــدف بنــاء 
وطن متماســك وتخريج أجيال فعالة باإلضافة 
إلــى دعــم تعليــم الفتــاة ومناهضــة العنــف ضــد 
املرأة وتشجيع املرأة بالقيام بممارسة الرياضة.

وأشــارت أ. ليلــى طــه إلــى أن الحملــة تــم إطالقهــا 
في 27 محافظة على مستوى الجمهورية وتدعو 
إلــى دعــم عمــل املــرأة وتعليمهــا وتشــجيعها علــى 
ممارســة الرياضــة وأيًضــا التعــاون مــع املــرأة فــي 

بيئــة العمــل ومشــاركتها فــي تربيــة األبنــاء.
كمــا نظمــت وحــدة مناهضــة التحــرش والعنــف 
ضــد املــرأة بالتعــاون مــع املجلــس القومــي للمــرأة 
وذلــك  رجــل(  )ألنــي  بعنــوان  حملــة  بالفيــوم 

الثالثــاء  يــوم  صبــاح 
املوافق 9 / 10 / 2018 
املؤتمــرات  بقاعــة 
املركزيــة  باملكتبــة 
األســتاذة   بحضــور 
والدكتــورة  طــه  ليلــى 
وعــدد  الشوشــاني  نهيــر 
بمختلــف  الطــالب  مــن 

بالجامعــة. الكليــات 

وضــرورة  املــرأة  دعــم  إلــى  الحملــة  وتهــدف 
احترامهــا داخــل العمــل وإرســاء املبــادئ واملثــل 
والقيــم فــي التعامــالت العلميــة والعمليــة بيــن 
املــرأة والرجــل كداعــم لهــا فــي الحيــاة بهــدف بنــاء 
وطن متماســك باإلضافة إلى دعم تعليم الفتاة 
ومناهضــة العنــف ضــد املــرأة وتعزيــز مشــاركة 
الرجل باألعمال املنزلية و تشجيع املرأة بالقيام 

الرياضــة.  بممارســة 
كمــا قامــت كليــة دار العلــوم بتنظيــم حملــة )ألني 
رجل(  بحضور األســتاذ الدكتور عادل درغامي 
عميــد الكليــة بحضــور األســتاذ الدكتــور وفــاء 
واألســتاذ  الشوشــاني  نهيــر  والدكتــورة  يســري 
متابعــة  مركــز  مديــر  الشــيمي  وليــد  الدكتــور 
الخريجين يوم الثالثاء املوافق 6 / 11 / 2018.
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تأكيــًدا علــى غــرس روح االنتمــاء لــدى الطــالب شــهد 

األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ رحيــل القائــم 

وآداء  العلــم  تحيــة  الفيــوم  جامعــة  رئيــس  بأعمــال 

النشــيد الوطنــي بمناســبة اســتقبال العــام الجامعــي 

الجديــد 2019/2018 رافقــه األســتاذ الدكتــور محمــد 

عي�ســى نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون الدراســات العليــا 

والبحوث واألستاذ الدكتور خالد عطا هللا نائب رئيس 

الجامعــة لشــئون التعليــم والطــالب وبحضــور الســادة 

التدريــس  هيئــة  وأعضــاء  الكليــات  ووكالء  عمــداء 

 2018/9/23 املوافــق  األحــد  يــوم  وذلــك  والطــالب 

الجامعــي. بالحــرم 

صــرح أ.د/ أشــرف عبــد الحفيــظ أن جامعــة الفيــوم 

قــد اســتعدت الســتقبال الطــالب الجــدد والقدامــى 

بمناســبة بــدء العــام الجامعــي الجديــد كمــا تــم االنتهــاء 

مــن كافــة التجهيــزات التعليميــة واألكاديميــة بجميــع 

القاعــات واملعامــل بهــدف تيســير العمليــة التعليميــة 

للطالب كما تم االنتهاء من وضع جداول املحاضرات.

كما أعلن سيادته أنه تم االنتهاء من استعدادات املدن 

الجامعيــة مــن حيــث إجــراءات االســتقبال والتســكين 

الفــوري للطــالب الجــدد والقدامــى املغتربيــن مــن 

خــارج محافظــة الفيــوم تخفيًفــا عنهــم والقضــاء 

علــى معاناتهــم للســفر يومًيــا إلــى الجامعــة مــع 

توفيــر أماكــن لــذوي االحتياجــات الخاصــة 

والطــالب الوافديــن.

الجامعيــة  املــدن  أن  وأضــاف 

طالبــة   2000 بتســكين  قامــت 

مــن  بــدًءا  أنــه  كمــا  طالــب  و1500 

اليــوم األول للتســكين تــم إجــراء الكشــف 

التحليــل  إجــراء  إلــى  باإلضافــة  عليهــم،  الطبــي 

الخــاص باملخــدرات باملستشــفى الجامعــي وكذلــك 

الكبــدي   )C( لفيــروس  ومجانــي  إجبــاري  تحليــل 

الوبائــي لطــالب الفرقــة األولــى املتقدميــن لاللتحــاق 

بالجامعة، وذلك للكشف املبكر عن األمراض 

فــي تفعيــل قــرار  غيــر املعديــة مــع االســتمرار 

مجلــس الجامعــة الخــاص بتخفيــض رســوم 

املــدن الجامعيــة لتصبــح 250 جنيًهــا 

ودعمهــا  الجامعــة  تحمــل  مــع 

استقبال العام الجامعي الجديد بتحية العلم
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جنيــه. بـــ100 

وصــرح األســتاذ الدكتــور خالــد عطــا هللا نائــب 

رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب أنه تم 

تشــكيل عــدًدا مــن اللجــان الطالبيــة مــن اتحــاد 

الطــالب وأصدقــاء رعايــة الشــباب مــن الطــالب 

القدامــى الســتقبال زمالئهــم املســتجدين علــى 

بوابــات الجامعــة الرئيســية وإرشــادهم داخــل 

الحرم الجامعي إلى الكليات واإلدارات املختلفة 

ملســاعدة الطــالب علــى االنتهــاء مــن إجــراءات 

القيد والتسجيل والتسكين باملدن الجامعية . 

حقوق وواجبات الطالب الجامعي
في إطار حرص إدارة جامعة الفيوم على إحاطة 

طالبهــا الجــدد بمــا يمتلكونــه مــن حقــوق ومــا 

دراســتهم  ســنوات  خــالل  واجبــات  مــن  عليهــم 

بالجامعــة شــهد األســتاذ الدكتورمحمــد عي�ســى 

نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون الدراســات العليــا 

وواجبــات  »حقــوق  بعنــوان  نــدوة  والبحــوث 

يــوم  اآلداب  كليــة  نظمتهــا  الجامعــي”  الطالــب 

/ 2018 بحضــور   10 / املوافــق 15  اإلثنيــن 

األســتاذ الدكتورطــارق محمــد عبــد الوهــاب القائــم بأعمال 

توفيــق  أحمــد  مجــدي  الدكتــور  واألســتاذ  الكليــة  عميــد 

وكيــل الكليــة لشــئون الدراســات العليــا والبحــوث واألســتاذ 

الدكتــور محمــد ديــاب غــزاوي القائــم بأعمــال وكيــل الكليــة 

الجــدد  الطــالب  مــن  وعــدد  والطــالب  التعليــم  لشــئون 

بالكليــة. والقدامــى 

رحــب أ.د محمــد عي�ســى بالطــالب الجــدد فــي جامعــة الفيــوم 

التــي  اللقــاءات  كافــة  حضــور  بضــرورة  الطــالب  موجًهــا 

وإداراتهــا  أقســامها  علــى  للتعــرف  اآلداب  كليــة  تعقدهــا 

وأنشــطتها املختلفــة,  وفــي حديثــه عــن حقــوق وواجبــات 
الطالب الجامعي أكد أن الطالب يمتلك عدد من الحقوق 

منهــا توفيــر البيئــة الدراســية املناســبة لتحقيــق االســتيعاب 

التــزام  إلــى  باإلضافــة  وســهولة  بيســر  والدراســة  الكامــل 
أعضــاء هيئــة التدريــس بمواعيــد املحاضــرات والحصــول 
علــى الخطــط الدراســية بالكليــة واإلطــالع علــى الجــداول 

أســئلة  تكــون  أن  الدراســة وكذلــك  بــدء  قبــل  الدراســية 

االختبــارات ضمــن املقــرر الدرا�ســي املعتمــد ومحتوياتــه, كما 

تحــدث ســيادته عــن واجبــات الطالــب الجامعــي تجــاه كليتــه 

والتــي تشــمل االنتظــام فــى حضــور املحاضــرات, عــدم الغــش 
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أو املشاركة فيه بأي صورة والتزام الطالب بالقواعد 

والتعليمــات املتعلقــة باالختبــارات, احتــرام أعضــاء 

هيئــة التدريــس والعامليــن بالكليــة.

وعلــى هامــش النــدوة تــم عــرض فيلــم تســجيلي عــن 

إنشــائها  تاريــخ  عــن  مختصــرة  ونبــذة  اآلداب  كليــة 

وأنشــطتها. وأقســامها 

كمــا نظمــت كليــة اآلداب حفــل اســتقبال الطــالب 

الجددحيــث رحــب األســتاذ الدكتــور طــارق محمــد 

عبدالوهــاب بالســادة الحضــور وأبنائــه مــن الطــالب 

الجديــد  الجامعــي  بالعــام  مهنًئــا  والقدامــى  الجــدد 

ومؤكــًدا علــى حــرص الكليــة علــى بنــاء طالــب قــادر 

علــى التميــز  واملنافســة فــي ســوق العمــل مــن خــالل 

الكليــة  خريــج  تفيــد  وثقافيــة  علميــة  بيئــة  توفيــر 

 فالجامعــة مــكان لتربيــة العقــول وتهذيــب 
ً

مســتقبال

األخــالق موجًهــا الطــالب بأهميــة االنتظــام فــي حضــور 

املحاضــرات.

كمــا قــدم األســتاذ الدكتــور محمــد ديــاب التهنئــة إلــى 

عميــد الكليــة بافتتــاح قســم جديــد بالكليــة وهــو قســم 

اللغــات الشــرقية ) فار�ســي ( لتصبــح 10 أقســام منــذ 

نشــأتها فــي عــام 2006.

فتــرة  خــالل  باالجتهــاد  الطــالب  ســيادته  وجــه  كمــا 

الدراســة حيــث أن الكليــة تضــم كوكبــة مــن الكــوادر 

املشــهود لهــا بالكفــاءة ويــؤدون رســالة لدعــم الفكــر 

وتطوير املجتمع من خالل جيل يتسلح بالعلم ويتزين 

باألخــالق ويتســم بالتربيــة.

اآلداب  بكليــة  الطــالب  اســتقبال  حفــل  أن  يذكــر 

تضمــن فقــرات إنشــادية وشــعرية وغنائيــة قــام بهــا 

. الكليــة  طــالب 

استقبال الطالب الجدد بكلية 
التمريض

رحــب األســتاذ الدكتــور طــالل عبــد الرحيــم عميــد 

كلية التمريض  بالطالب الجدد والقدامى وذلك يوم 

اإلثنيــن 23 ســبتمبر 2018 وأكــد علــى ضــرورة تنميــة  

ومؤهليــن  مميزيــن  خريجيــن  يكونــوا  حتــى  مهاراتهــم 

فــي حاجــة  العمــل  بــأن ســوق  العمــل وذكــر  لســوق 

شــديدة إلــى املمرضــة واملمــرض املؤهــل عملًيــا وعلمًيــا 

والقــادر علــى املنافســة فــي مجــاالت العمــل املختلفــة 

وخدمــة املجتمــع املحلــي.

الســادة  بتكريــم  ســيادته  قــام  الحفــل  نهايــة  وفــي 

العامليــن بالكليــة وتســليمهم شــهادات التقديــر وذلــك 

لجهودهم املبذولة في نجاح العملية التعليمية خالل 

األعــوام الدراســية الســابقة.

كلية الحاسبات والمعلومات

نائــب  هللا  عطــا  خالــد  الدكتــور  األســتاذ  شــهد 

والطــالب  التعليــم  لشــئون  الفيــوم  جامعــة  رئيــس 

حفــل اســتقبال الطــالب الجــدد بكليــة الحاســبات 

نبيلــة محمــد  الدكتــور  األســتاذ  رافقــه  واملعلومــات 

الدكتــور  األســتاذ  وبحضــور  الكليــة  عميــد  حســن 

محمد خفاجي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا 
والبحوث والدكتور هيثم الفيل وكيل الكلية لشئون 
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التعليم والطالب والدكتورة شيرين طايع وكيل 

الكليــة لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة 

والدكتــور وائــل طوبــار املنســق العــام لألنشــطة 

الطالبيــة بالجامعــة وذلــك يــوم اإلثنيــن املوافــق 

بالكليــة.  2018/9/24

فــي بدايــة كلمتــه قــام األســتاذ الدكتــور خالــد 

موجًهــا  الجــدد  بالطــالب  بالترحيــب  عطــا هللا 

الشــكر لعميــد الكليــة علــى الحفــل ومهنًئــا أبنــاءه 

الطــالب بالعــام الجامعــي الجديــد موضًحــا لهــم 

أهميــة كليــة الحاســبات واملعلومــات واختــالف 

العتمــاد  الجامعــة  كليــات  باقــي  عــن  خريجيهــا 

واســتخدام   التفكيــر  علــى  بالكليــة  الدراســة 

العقــل فــي التجديــد واالبتــكار لبنــاء خريــج قــادر 

ممــا  وتطويرهــا  التكنولوجيــا  اســتخدام  علــى 

يعــود بالنفــع علــى الخريــج واملجتمــع ككل.

وأكــدت األســتاذ الدكتــور نبيلــة محمــد حســن 

حــرص الكليــة علــى تقديــم أفضــل ســبل التعلــم 

خريــج  ألهميــة  وجــه  أكمــل  علــى  والتطويــر 

الحاسبات واملعلومات في خدمة املجتمع حيث 

ال تخلــو مؤسســة مــن خريجيهــا وعلــى الطالــب 

باملقابــل تأديــة واجباتــه داخــل الكليــة ثــم قامــت 

بتعريــف اإلدارات املوجــودة بالكليــة ومــا تقدمــه 

مــن خدمــات مختلفــة للطــالب.

الشــكر  بتقديــم  طوبــار  وائــل  د.  تقــدم   كمــا 

إلدارة الكليــة علــى اهتمامهــم بتنظيــم احتفاليــة 

اســتقبال الطــالب الجــدد والقدامــى مؤكــًدا علــى 

ريــادة الكليــة دائًمــا فــي خدمــة طالبهــا والجامعــة 

علــى حــد ســواء. 

كمــا أوضــح ســيادته للطــالب الجــدد اختــالف 

املرحلــة  عــن  الجامعيــة  باملرحلــة  الدراســة 

الطالــب  حــرص  بضــرورة  موجًهــا  الثانويــة  

علــى التعامــل الخلــوق مــع كافــة أعضــاء هيئــة 

الحــرم  داخــل  والزمــالء  واإلدارييــن  التدريــس 

. معــي لجا ا

الــوكالء  الســادة  ألقاهــا  التــى  الكلمــة  وخــالل 

أكــدوا علــى حــرص القطاعــات املختلفــة بالكليــة علــى توفيــر 

تدريبيــة  دورات  توافــر  خــالل  مــن  للدراســة  جيــدة  بيئــة 

مجانيــة لتطويــر مهــارات الطــالب خــالل فتــرة الدراســة وتبنــي 

األفــكار االبتكاريــة وتهيئتهــا للمحافــل التكنولوجيــة املحليــة 

والدوليــة حيــث أن الكليــة تبنــي الطالــب خــالل الدراســة 

 كباحــث نظــًرا ألهميــة 
ً

ثــم تعمــل علــى تطويــره مســتقبال

البحــث العلمــي وأن أول رســالة ماجســتير لتحليــل البيانــات 

علــى مســتوى الجامعــات املصريــة خرجــت مــن كليــة كليــة 

علــى  مؤكديــن  الفيــوم  بجامعــة  واملعلومــات  الحاســبات 

تواجــد خريجــي الكليــة فــي أفضــل املواقــع الوظيفيــة حالًيــا 

داخــل مصــر وخارجهــا كمــا حرصــوا علــى توجيــه الطــالب 

بالكليــة  الشــباب  رعايــة  إدارة  مــع  بالتواصــل  املوهوبيــن 

للتســجيل باألنشــطة املختلفــة ألهميتهــا بجانــب الدراســة.

لقاء طالبي بكلية العلوم 
 

شــهد األســتاذ الدكتورعرفــه صبــري عميــد كليــة العلــوم 

اللقــاء الطالبــي الــذي نظمتــه الكليــة يــوم األحــد املوافــق 30 

/ 9 / 2018 بحضور األستاذ الدكتور صالح العوني وكيل 

الكليــة لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة واألســتاذ 

الدكتــور محمــد أبــو الغــار القائــم بأعمــال وكيــل الكليــة 

الدكتــور  واألســتاذ  والبحــوث  العليــا  الدراســات  لشــئون 

محمــد أنــور القائــم بأعمــال وكيــل الكليــة لشــئون التعليــم 

مــن  وعــدد  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  والســادة  والطــالب 

والقدامــى. الجــدد  الطــالب 

فــى بدايــة كلمتــه رحــب أ.د عرفــه صبــري بالطــالب الجــدد 

والقدامــى وهنأهــم بالعــام الجامعــى الجديــد متمنًيــا لهــم 
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دوام التوفيــق والنجــاح, وأكــد أن كليــة العلــوم تعتبــر 

منــارة العلــم والعلمــاء موجًهــا بعــض الرســائل للطــالب 

متمثلة في االلتزام حيث أن املرحلة الجامعية تختلف 
عن مرحلة ما قبل الجامعة ألن الطالب يكون مسئول 

مســئولية كاملــة عــن تصرفاتــه وأفعالــه خــالل ســنوات 

دراسته بالجامعة، كما أضاف أن كلية العلوم تخدم 

كليــات الطــب والصيدلــة وطــب األســنان فالبــد أن 

يفخــر الطالــب بالتحاقــه بكليــة العلــوم, باإلضافــة إلــى 
ضــرورة التواصــل مــع إدارة رعايــة الشــباب وشــئون 

الطــالب, واملشــاركة فــي األنشــطة الطالبيــة املختلفــة, 

والتواصــل مــع الرائــد العلمــي بالكليــة, والحفــاظ علــى 

نظافــة الكليــة, وكذلــك الحفــاظ علــى املظهــر العــام 

للطالب. أكــد أ.د محمــد أنــور أن كليــة العلــوم تعتبــر 

أًمــا للعلــوم األساســية التــي تنبــع منهــا الدراســة بكليــات 

الهندســة والطــب والصيدلــة مشــيًرا أن القــرارات التــي 

تصــدر بالكليــة قــرارات جماعيــة يتــم االتفــاق عليهــا 

أثنــاء انعقــاد مجلــس الكليــة وليســت قــرارت فرديــة, 

كمــا قــدم يــد العــون للطــالب الجــدد والقدامــى وصــرح 
بــأن مكتبــه مفتــوح الســتقبال أي مقترحــات أو شــكاوى 

مقدمــة مــن الطــالب.

ووجه أ.د صالح العوني بعض النصائح للطالب الجدد 

تتمثل في ضرورة اإلصرار على النجاح والحفاظ عليه 

وتحديد أهدافه والسعي لتحقيقها والتحلي باألخالق 

الحميــدة فــي التعامــل مــع أصدقائــه وأســاتذته بالكليــة 

والبــد أن يكــون الطالــب لديــه ثقــة بالنفــس باإلضافــة 

إلــى حرصــه علــى حضــور املحاضــرات بانتظام.

كلية دار العلوم
كمــا شــهد األســتاذ الدكتورعــادل الدرغامــي القائــم 

حفــل  فعاليــات  العلــوم  دار  كليــة  عميــد  بأعمــال 

اســتقبال الطــالب الجــدد والــذي نظمتــه الكليــة يــوم 

الثالثــاء املوافــق 2 / 10 / 2018 بحضــور األســتاذ 

الدكتــور  محســن أحمــد وكيــل الكليــة لشــئون خدمــة 

الدكتورحســن  واألســتاذ  البيئــة  وتنميــة  املجتمــع 
لشــئون  الكليــة  وكيــل  بأعمــال  القائــم  الــرازق  عبــد 

التعليــم والطــالب والدكتــور وائــل طوبار املنســق العام 

لألنشــطة الطالبيــة بالجامعــة والســادة أعضــاء هيئــة 

التدريــس وعــدد مــن الطــالب الجــدد والقدامــى.

رحــب أ.د عــادل الدرغامــي بالطــالب الجــدد فــي رحــاب 

التوفيــق  بــدوام  أمانيــه  العلــوم وعبــر عــن  كليــة دار 

والنجــاح لهــم خــالل ســنوات دراســتهم بالكليــة, وأكــد 

أن الكليــة تهــدف إلــى التعــرف علــى التــراث واملحافظــة 

عليه وإثرائه واإلضافة إليه وتثقيف العقل والضمير 

اللغــة  الفكــر واالعتقــاد  و املحافظــة علــى  وســالمة 

العربيــة وآدابهــا وتفعيلهــا وفــق التطــورات العصريــة 
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وأضاف أن الدراسة بالكلية تسهم أيًضا  في التعريف 

املفاهيــم  وتصحيــح  واإلســالمية  العربيــة  بالحضــارة 

الخاطئــة املتعلقــة بالفكــر اإلســالمي وإعــداد أجيــال 

صالحــة تســهم فــي بنــاء املجتمــع وتنميتــه.

وأشــار أ.د محســن أحمــد إلــى قيمــة العلــم والعلمــاء وأن 

هللا يرفع قدر العلماء حيث أن العلم له قيمة عظيمة 

فــي تقــدم املجتمعــات وأن العلمــاء هــم ورثــة األنبيــاء 

مؤكًدا أن املجال مفتوح أمام الطالب الجدد لتحقيق 

واألنشــطة  العمليــة  املجــاالت  فــي  والتفــوق  النجــاح 

الطالبيــة املختلفــة أيًضــا.

كمــا أكــد أ.د حســن عبــد الــرازق أن التفــوق والنجــاح 

يتطلــب مــن الطــالب تحمــل مســئولية تجــاه أنفســهم 

وآبائهــم وأمهاتهــم وتجــاه جامعتهــم مشــيًرا أن الكليــة 

تســعى إلــى الحفــاظ علــى الهويــة العربيــة واإلســالمية 

وآدابهــا  ومفرادتهــا  العربيــة  اللغــة  علــى  الحفــاظ  و 

باإلضافــة إلــى تقديــم الفكــر الوســطي الــذي يحــارب 

التطرف ولذلك يجب علينا التمسك بتعاليم اإلسالم 

الحميــدة. املجتمعيــة  والقيــم 

كلية التربية النوعية
نظمــت كليــة التربيــة النوعيــة حفــل اســتقبال الطــالب 

الجــدد بحضــور األســتاذ الدكتــور أحمــد فتحــي عبــد 

املحسن عميد الكلية واألستاذ الدكتور منال محمدي 

والطــالب  التعليــم  لشــئون  الكليــة  وكيــل  العــدوي 

الطالبيــة  األنشــطة  أحمــد صــالح منســق  والدكتــور 

 2018/10/8 املوافــق  اإلثنيــن  يــوم  وذلــك  بالكليــة 

لكليــة. با

فــي بدايــة كلمتــه رحــب األســتاذ الدكتــور أحمــد فتحــي 

الجــدد  الطــالب  مــن  وأبنائــه  الحضــور  بالســادة 

والقدامــى مهنًئــا بالعــام الجامعــي الجديــد ومؤكــًدا علــى 

حــرص الكليــة علــى بنــاء طالــب قــادر علــى التميــز بســوق 

العمــل مــن خــالل توفيــر بيئــة علميــة وثقافيــة تفيــد 

 فالجامعة مكان لتربية العقول 
ً

خريج الكلية مستقبال

االنتظــام  بأهميــة  الطــالب  وتهذيــب األخــالق موجًهــا 

فــي حضــور املحاضــرات املقــررة عليهــم وبــذل الجهــد 

واالبتــكار.

كما أوضح ســيادته ضرورة مشــاركة الطالب بأنشــطة 

رعايــة الشــباب املختلفــة ســواء الرياضيــة أو الثقافيــة 

أو الفنيــة ممــا لــه األثــر اإليجابــى فــي تفاعــل الطالــب مــع 

زمالئــه بالكليــة.
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كما قامت األستاذ الدكتور منال العدوى بالترحيب 

بالطالب الجدد وتعريفهم بأقسام الكلية املختلفة 

أكاديميــة  مــن تخصصــات  تقدمــه لخدمتهــم  ومــا 

متنوعة مؤكدة حرصها الدائم على حل املشــكالت 

التــي قــد يواجههــا الطــالب خــالل فتــرة الدراســة كمــا 

طالبــت بتوجــه الطــالب الغيــر قادريــن إلدارة رعايــة 

الشــباب بالكليــة لالســتفادة مــن دعــم املصروفــات 

الدراسية والكتاب الجامعي واستالم دليل الطالب 

والــذي ســيتم توزيعــه علــى اســطوانات مــدرج بهــا 

الئحــة الكليــة واملقــررات الدراســية.

    
كلية التربية للطفولة 

المبكرة
حفــل  املبكــرة  للطفولــة  التربيــة  كليــة  نظمــت 
استقبال الطالب الجدد والذي شهدته األستاذ 
الكليــة  عميــد  محمــد  أحمــد  صفــاء  الدكتــور 
بحضــور األســتاذ الدكتــور إبتســام محمــد عبــد 
التعليــم والطــالب  الكليــة لشــئون  الــاله وكيــل 
الكليــة  وكيــل  علــي  إكــرام  الدكتــور  واألســتاذ 
لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة  يوم األحد 

بالكليــة.  2018/10/14 املوافــق 

 رحبــت األســتاذ الدكتــور صفــاء أحمــد بالســادة 
مهنًئــة  والقدامــى  الجــدد  والطــالب  الحضــور 
بالعــام الجامعــى الجديــد ومؤكــًدة علــى حــرص 
الكليــة علــى بنــاء خريــج قادرعلــى التميــز مــن خــالل 
توفيــر بيئــة علميــة وثقافيــة حيــث أن الكليــة قــد 
تــم اعتمادهــا مــن الهيئــة القوميــة لضمــان جــودة 
التعليم واالعتماد في شهر يوليو املا�سي لتطبيق 
معايير الجودة مما يؤكد على تميز الكلية موجًهة 

فــي حضــور املحاضــرات  الطــالب بأهميــة االنتظــام 
ســيادتها  أوضحــت  كمــا  واالبتــكار  الجهــد  وبــذل 
ضــرورة مشــاركة الطــالب بأنشــطة رعايــة الشــباب 
ســواء الرياضيــة أو الثقافيــة أو الفنيــة ممــا لــه األثــر 
اإليجابــي فــي تفاعلهــم مــع إدارة الكليــة كمــا وعــدت 
ســيادتها بعقــد لقــاء طالبــي بشــكل دوري لالســتماع 

للمقترحــات وإمكانيــة تنفيذهــا داخــل الكليــة وكذلــك 
املشــكالت العامــة لحلهــا.

وقامــت األســتاذ الدكتــور إبتســام محمــد عبــد الــاله 
بتعريف الطالب الجدد بأقسام الكلية املختلفة التي 
تشــمل العلــوم النفســية والعلــوم التربويــة والعلــوم 

األساســية.

كلية الهندسة 
شــهدت األســتاذ الدكتــور جيهــان الســيد عبــد الرحمــن 
عميــد كليــة الهندســة  فعاليــات حفــل اســتقبال الطــالب 
الجــدد بالكليــة يــوم األحــد املوافــق  30/ 10 / 2018 
بحضــور األســتاذ الدكتــور ســامح أحمــد جــالل  وكيــل 
الدكتــور  واألســتاذ  والطــالب  التعليــم  لشــئون  الكليــة 
مهجــة إمبابــى رئيــس قســم العمــارة  واألســتاذ الدكتــور 
امليكانيكيــة  الهندســة  قســم  رئيــس  الهاللــي  إســالم 
واألســتاذ الدكتــور أحمــد عبــد اللطيــف مــدرس بقســم 
الرياضيــات والفيزيــاء والدكتــور كارم محمــود عويــس 
بحضــور  وذلــك  بالكليــة  الطالبــي  النشــاط  مســئول 
رؤســاء األقســام العلميــة واإلداريــة والطــالب الجــدد 

والقدامــى. 
كليــة  أن  الســيد  جيهــان  الدكتــور  األســتاذ  أكــدت 
مشــيرة  بالجامعــة  الكليــات  أعــرق  الهندســة  مــن 
إلــى أنهــا مــن كليــات القمــة وتتطلــب بــذل جهــد كبيــر 
والتزام من الطالب للمحافظة على التفوق الدرا�سي 
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الــذي حققــوه  كمــا أكــدت أن الطالــب يعتبــر ســفير 
جامعتــه وممثلهــا أمــام الجامعــات األخــرى ولذلــك 
يجــب عليــه بــذل قصــارى جهــده ليعلــي مــن شــأن 
عظيمــة  مكانــة  تحتــل  ويجعلهــا  الفيــوم  جامعــة 
علــى مســتوى الجامعــات املصريــة واإلقليميــة بــل 
والعامليــة أيًضــا كمــا حثــت الطــالب علــى اإلبــداع 
إلــى أن إدارة الجامعــة ســتوفر  واالبتــكار مشــيرة 
كافــة أشــكال الدعــم للطــالب املبدعيــن فــي جميــع 

املجــاالت مادًيــا ومعنوًيــا.
وأكــد األســتاذ الدكتــور ســامح جــالل علــى ضــرورة 
مشــاركة الطــالب فــي األنشــطة الطالبيــة بجانــب 
النشــاط  بيــن  املوائمــة  ويجــب  بالكليــة  الدراســة 
الطالبــي والدراســة بالجامعــة مشــيًرا أن الكليــة 
تقوم بعمل محاضرات خاصة للتعريف باألقسام 
املختلفــة للكليــة ملســاعدة الطــالب علــى اختيــار 
التخصص الذي يتناســب مع قدراتهم ومهاراتهم. 

كلية طب األسنان
شــهد األســتاذ الدكتــور خالــد عطــا هللا نائــب رئيــس 

الجامعة لشئون التعليم والطالب حفل استقبال 
الطالب الجدد بكلية طب األسنان للعام الجامعي 
 /  12  /  11 وذلــك يــوم الثالثــاء   2019  /  2018

2018 بقاعــة الســينمار بالكليــة. 
الكليــة  وكيــل  إبراهيــم  مليــاء  الدكتــورة  بحضــور 
الســادة  مــن  وعــدد  والطــالب  التعليــم  لشــئون 
والطــالب  واإلدارييــن  التدريــس  هيئــة  أعضــاء 

 . لكليــة با

عــن  هللا  عطــا  خالــد  الدكتــور  األســتاذ  أعــرب 
والترحيــب  االســتقبال  حفــل  بحضــور  ســعادته 
بالطــالب الجــدد مؤكــًدا أن كليــة طــب األســنان 
تعتبــر مــن الكليــات العمليــة التــي أثبتــت جدارتهــا 
وباتــت تحــرص علــى املشــاركة الفعالــة فــي األنشــطة 
الطالبيــة علــى مســتوى كليــات الجامعــة، متمنًيــا 
الجــدد  الكليــة  لطــالب  والنجــاح  التوفيــق  دوام 

والقدامــى. 
إبراهيــم أن كليــة  كمــا أوضحــت الدكتــورة مليــاء 
طــب األســنان شــهدت العديــد مــن اإلنجــازات فــي 
فتــرة وجيــزة ويرجــع الفضــل فــي ذلــك إلــى نشــاط 
واجتهــاد فريــق العمــل مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
واإلدارييــن والطــالب مًعــا، موجهــة الطــالب الجــدد 
بضــرورة املشــاركة فــي األنشــطة الطالبيــة املختلفــة 

التــي تنظمهــا إدارة رعايــة الشــباب بالكليــة.  
وعلــى هامــش الحفــل تــم تكريــم عــدد مــن الطــالب 
األنشــطة  فــي  املتميزيــن  القدامــى  والطالبــات 

الطالبيــة. 
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افتتاح الدورة التاسعة لمهرجان 
القلم الحر لإلبداع العربي 

افتتــح األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد 

الحفيــظ رحيــل القائــم بأعمــال رئيــس 

جامعــة الفيــوم الجلســة االفتتاحيــة 

للــدورة التاســعة ملهرجــان القلــم الحــر 

لإلبــداع العربــي تحــت شــعار )بالثقافــة 

نظمتــه  الــذي  األمــم(  نبنــي  والصحــة 

الجامعــة خــالل الفتــرة مــن 2 وحتــى 

مؤسســة  مــع  بالتعــاون   2019/4/7

والطباعــة  للصحافــة  الحــر  القلــم 

عبــد  رجــب  األســتاذ  برئاســة  والنشــر 

املوافــق   األربعــاء  يــوم  وذلــك  العزيــز 

االحتفــاالت  بقاعــة   2019/4/3

بالجامعــة. الكبــرى 

محمــد  الدكتــور  األســتاذ  بحضــور   

عي�ســى نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون 

الدراســات العليــا والعالقــات الثقافية 

خالــد  الدكتــور  واألســتاذ  والبحــوث 

الجامعــة  رئيــس  نائــب  هللا  عطــا 

والعقيــد  والطــالب  التعليــم  لشــئون 

نائــب املستشــار  بيومــي   خيــري علــي 

وعــدد  الفيــوم  ملحافظــة  العســكري 

مــن الســادة العمــداء ووكالء الكليــات 

وأعضــاء هيئــة التدريــس وعــدد كبيــر 

مــن الشــعراء واألدبــاء والفنانيــن مــن 

مصــر والــدول العربيــة باإلضافــة إلــى 

اإلعالمييــن واملهتميــن بالشــأن األدبــي 

وممثلي املجلس القومي للمرأة واألزهر 

االوقــاف. ووزارة  الشــريف 

جامعــة  أن  رحيــل  أشــرف  أ.د  أكــد 

الفيــوم أصبحــت كيــان أكاديمــي متميــز 

فــي  فتــرة وجيــزة  أثبــت كفاءتــه خــالل 

كافــة املجــاالت األكاديميــة والخدميــة، 

عوامــل  لتبــدد  بنورهــا  تشــع  ومنــارة 

الجامعــة  وأن  والجهــل،  الرجعيــة 

تحــرص  كل الحــرص مــن خــالل جميــع 

قطاعاتهــا وأعضــاء هيئــة التدريــس بهــا 

علــى خدمــة وارتقــاء املجتمــع الجامعــي 

واملجتمــع املدنــي املحيــط 

علــى حــد ســواء.

جميــع  أن  موضًحــا   

تســعى  الجامعــة  كليــات 

للحصــول  متواصــل  واجتهــاد  بقــوة 

علــى االعتمــاد خــالل الفتــرة القادمــة 

وخاصة بعد حصول  كليات السياحة 

والفنــادق والعلــوم والتربيــة للطفولــة 

املبكــرة والحاســبات واملعلومــات علــى 

االعتمــاد.

كمــا رحــب ســيادته باملبدعيــن والوفــود 

املهرجــان  خــالل  املشــاركة  العربيــة 

التاســع للقلــم الحــر معرًبــا عــن تمنياتــه 

بنجــاح جميــع فعالياتــه.

وتابــع العقيــد خيــري علــي أن القيــادة 

علــى  تحــرص  املصريــة  السياســية 

األمــن  أســس  إرســاء  علــى  العمــل 

العربيــة  البلــدان  لجميــع  والســالم 

بضــرورة  املصــري  الشــباب  موجًهــا 

الحفــاظ علــى مقــدرات الوطن والعمل 

علــى تنميتــه ورفعــة شــأنه فــي كل وقــت.

أعضــاء  جميــع  ســيادته  وطالــب 

هيئــة التدريــس بالجامعــات املصريــة  
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فــي  اإليجابيــة  القيــم  غــرس  بضــرورة 

نفــوس الشــباب وتنقيــة عقولهــم مــن 

وكذلــك  والســلبية  املغلوطــة  األفــكار 

تنميــة روح الحمــاس لديهــم بأهميــة 

الحفــاظ علــى وطننــا مصــر واالنتمــاء 

والبنــاء. 

الفيــوم  جامعــة  باســتضافة  مشــيًدا 

ملهرجان القلم الحر مؤكًدا على أهمية 

فــي  املدنــي  املجتمــع  مؤسســات  دور 

محاربــة كل أشــكال الفكــر والتطــرف.

كمــا رحــب األســتاذ رجــب عبــد العزيــز 

املبدعيــن  بجميــع  املهرجــان  رئيــس 

مــن الشــعراء واألدبــاء واملثقفيــن مــن 

وتونــس  العــراق  دول  ووفــود  مصــر 

والجزائــر واليمــن واألردن والســعودية 

وموريتانيــا واملغــرب واألردن ومجلــس 

بفلســطين،  بغــزة  الصحفييــن  نقابــة 

معرًبــا عــن تقديــره لحــرص املبدعيــن 

املشــاركة  علــى  العربيــة  الوفــود  مــن 

فــي فعاليــات املهرجــان ممــا يــدل علــى 

ومتميــزة. ناجحــة  خطــوات  تحقيــق 

مؤكًدا أن مهرجان القلم الحر لإلبداع 

وإلقــاء  تشــجيع  إلــى  يهــدف  العربــي 

فــي  العربيــة  اإلبداعــات  علــى  الضــوء 

جميع املجاالت وإتاحة الفرصة لنشر 

األعمــال الشــعرية واألدبيــة للمبدعيــن 

علــى مســتوى العالــم العربــي.

 تضمنــت فاعليــات افتتــاح مهرجــان 

القلــم الحــر كلمــات ملمثلــي وفــود دول 

وتونــس  والجزائــر  العــراق وفلســطين 

ومصــر  واليمــن  واألردن  واملغــرب 

و  الدينــي  لإلنشــاد  فقــرات  وتقديــم 

الوطنيــة. األغنيــات 

أ.د  و  عي�ســى  محمــد  أ.د  افتتــح  كمــا 

مؤسســة  معــرض  هللا  عطــا  خالــد 

القلــم الحــر للكتــاب الــذي أقيــم علــى 

مجموعــات  وضــم  املهرجــان  هامــش 

ومؤلفــات  ومســرحيات  قصصيــة 

أجتماعيــة ونقديــة وأعمــال إبداعيــة 

متنوعــة متاحــة بأســعار رمزيــة للطــالب 

يدويــة  مشــغوالت  إلــى  باإلضافــة 

القــدرات  ذوي  أعمــال  مــن  وخزفيــة 

صــة. لخا ا

إقامــة  شــمل  املهرجــان  أن  ويذكــر   

ندوات شــعرية وأدبية للوفود العربية 

لدول فلسطين وتونس واملغرب وعدد 

مــن الصالونــات الثقافيــة  واألمســيات 

واالحتفــاالت الغنائيــة.

استمرار فعاليات املهرجان
 و تــم عقــد عــدد مــن النــدوات يــوم 

 2019/4/4 املوافــق  الخميــس 

املركزيــة. باملكتبــة 

حيــث عقــدت نــدوة عــن املــرأة املصريــة 

تحت شعار )أصل الحكاية( وندوة عن 
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بالعامــة(  بالصحــة  الثقافــة  )عالقــة 

قاســم  طــه  ليلــى  األســتاذة  بحضــور 

فــرع  للمــرأة  القومــي  املجلــس  مقــرر 

الفيــوم واألســتاذ الدكتــور وفــاء يســري 

الخدمــة  بكليــة  التخطيــط  أســتاذ 

االجتماعيــة بالجامعــة وعضو املجلس 

القومي للمرأة والدكتورة أمل عاشور 

بمديريــة  الصحــي  التثقيــف  مســئول 

الصحة بالفيوم واألستاذ رجب العزيز 

شــادية  والدكتــورة  املهرجــان  رئيــس 

التون�ســي  الوفــد  عــن  قاســمي ممثلــة 

وممثليــن عــن مديريــة الصحــة بالفيــوم 

العربيــة  الوفــود  مــن  كبيــر  وعــدد 

باملهرجــان. املشــاركة 

أكــدت أ. ليلــي قاســم  أن دور املــرأة 

املصرية أصيل في بناء األسرة املصرية 

التاريــخ  مــر  علــى  باملجتمــع  والنهــوض 

فــي تحمــل  وأنهــا تســاهم بشــكل كبيــر 

أعبــاء املعيشــة والحيــاة وتعمــل جنًبــا 

إلــى جنــب مــع الرجــل. 

وأكــدت أ.د وفــاء يســري علــى االهتمــام 

املصريــة  القيــادة  جانــب  مــن  الكبيــر 

بحقــوق املــرأة فــي الفتــرة األخيــرة مــن 

خــالل منحهــا دوًرا كبيــًرا فــي ممارســة 

الحقــوق السياســية  وتولــي املناصــب 

القياديــة.

وأوضحــت د. أمــل عاشــور أن الثقافــة 

فــي  أساســًيا  محــوًرا  تمثــل  الصحيــة 

مــن  والتخلــص  والتنميــة  النهــوض 

تكلــف  التــي  األمــراض  مــن  العديــد 

أن  إلــى   طائلــة مشــيرة 
ً

أمــواال الدولــة 

الثقافــة الصحيــة تمتــد لتشــمل بعــض 

الجوانــب املجتمعيــة كالــزواج املبكــر 

 علــى اهتمــام وزارة 
ً
واإلنجــاب مؤكــدة

الثقافــة  بمفهــوم  املصريــة  الصحــة 

الصحيــة مؤخــًرا والعمــل علــى تحســين 

الســلوكيات الصحيــة وعقــد العديــد 

مــن النــدوات فــي هــذا اإلطــار.

أن  قاســمي  شــادية  د.  وأوضحــت 

عقليــة املــرأة العربيــة شــهدت تطــوًرا 

 أن املرأة 
ً
كبيًرا في اآلونة األخيرة مؤكدة

اســتقاللية  تمتلــك  باتــت  التونســية 

كبيــرة فــي تقريــر مصيرهــا.

حفل ختام املهرجان

أشــرف  الدكتــور  األســتاذ  كمــا شــهد 

عبــد الحفيــظ رحيــل الحفــل الختامــي 

ملهرجــان القلــم الحــر لإلبــداع العربــي 

فــي دورتــه التاســعة بقاعــة االحتفــاالت 

الدكتــور  األســتاذ  وبحضــور  الكبــرى 

حسام أبو الهدى رئيس لجنة التحكيم 

غــالب  الدكتوركمــال  واألســتاذ 

والدراســات  البحــوث  معهــد  وكيــل 

النيــل  حــوض  لــدول  االســتراتيجية 

وعــدد مــن األدبــاء واملثقفيــن مــن مصــر 

العربيــة. والــدول 

أن حضــور  رحيــل  أشــرف  أ.د  أكــد  

األدبــاء واملثقفيــن مــن الــدول العربيــة 

العربيــة  الشــعوب  ترابــط  علــى  يــدل 

  أن الكلمــة رســالة 
ً
ووحدتهــا مضيفــا

تلــك  حاملــي  هــم  والشــعراء  واألدبــاء 

الرســالة.

املختلفــة  اإلدارات  بــدور    
ً
مشــيًدا

مــن  الكثيــر  لبذلهــا  الفيــوم  بجامعــة 

الجهــد للظهــور بمســتوى مشــرف بــدًءا 

والتنظيــم  للمهرجــان  اإلعــداد  مــن 

واالســتقبال للترحيــب بمثقفــي العالــم 

 
ً
العربــي  فــي بلدهــم الثانــي مصــر مضيًفــا

أن الندوات التي تمت خالل املهرجان 

كانــت مثمــرة وتــدل علــى ثقافــة عربيــة 

تحكيــم  لجــان  عليهــا  أكــدت  متميــزة 

املهرجــان.

ومن ثم قام أ.د أشرف رحيل واألستاذ 

الســادة  بتســليم  العزيــز  عبــد  رجــب 

الحضــور  شــهادات التقديــر والتكريــم 

دروع  العــرب  املبدعيــن  أهــدى  كمــا 

ورئيــس  الجامعــة  لرئيــس  التكريــم 

 منهــم عــن تقديرهــم ملــا 
ً
املؤتمــر تعبيــًرا

تــم خــالل فعاليــات املهرجــان. 
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شــهد األســتاذ الدكتــور عــادل الدرغامــي القائــم 
بأعمــال عميــد كليــة دار العلــوم دورة التنميــة 
البشــرية بعنــوان »انطالقــة نحــو التغييــر« والتــي 
مــع  بالتعــاون  والــرواد  بدايــة  أســرتي  نظمتهــا 
اللجنــة العلميــة باتحــاد الطــالب بالكليــة وذلــك 
يــوم األحــد 2 / 12 / 2018 بقاعــة املؤتمــرات 
بالكلية بحضور الدكتور وائل طوبار منسق عام 
األنشــطة الطالبيــة بالجامعــة والدكتــور بيومــى 
طاحــون مقــرر أســرة رواد والدكتــور محمــد عبــد 

الرحمــن منســق األنشــطة الطالبيــة بالكليــة.
أكــد أ.د عــادل الدرغامــي علــى أهميــة النشــاط 
الطالبــي باعتبــاره مكــون أسا�ســي مــن مكونــات 
خريــج الجامعــة باإلضافــة إلــى أنــه يشــكل مالمــح 
الشــخصية املصريــة التــي أصبــح لهــا وعــي جديــد 

يرتبــط بالنظــر إلــى املســتقبل.

انطالقة نحو التغيير 

وحاضــرت فــي الــدورة املدربــة نهلــة عبــد الســالم 
األســري  واإلرشــاد  البشــرية  التنميــة  خبيــرة 
وتحدثــت عــن كيفيــة تحديــد األهــداف ومعرفــة 
قواعــد التغييــر مسترشــدة بقــول هللا تعالــى )إن 
هللا ال يغيــر مــا بقــوم حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم( 
مجــرى  تغييــر  إلــى  الســعي  أن  أيًضــا  وأشــارت 
حياتــك إلــى األفضــل يعتبــر مــن قواعــد التغييــر, 
كمــا دعــت الطــالب إلــى ضــرورة التحلــي بالثقــة 
بالنفــس واالعتمــاد علــى الــذات وبــذل قصــارى 
جهدهم للوصول إلى أمانيهم وتحقيق أحالمهم.

بتكريــم  الكليــة  قــام عميــد  النــدوة  وفــي ختــام 
منســقي  والســادة  الســالم  عبــد  نهلــة  املدربــة 
املنظمــة  األســر  ومقــرري  الطالبيــة  األنشــطة 

للنــدوة.
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تحــت رعايــة الســيد الرئيــس عبــد الفتــاح السي�ســي 
رئيــس الجمهوريــة شــارك األســتاذ الدكتــور أشــرف 
عبــد الحفيــظ رحيــل القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة 
فــي   2019/1/28 املوافــق  اإلثنيــن  يــوم  الفيــوم 
لجامعــة  األول  القومــي  املؤتمــر  افتتــاح  فعاليــات 
الطفــل  بحضــور األســتاذ الدكتــور خالــد عبــد الغفــار 
وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي والدكتــور طــارق 
شوقي وزير التربية والتعليم والدكتورة هالة السعيد 

التخطيــط واملتابعــة واإلصــالح اإلداري. وزيــر 
حيث قام أ.د أشــرف رحيل يرافقه  أ.د محمد عي�ســى 
العليــا  الدراســات  لشــئون  الجامعــة  رئيــس  نائــب 

األطفــال  أعمــال  بتفقــد  والبحــوث 
باملعــرض الفنــي املقــام علــى هامــش 
النعــا  منــى  أ.د  وصاحبهــم  املؤتمــر 
القائم بأعمال وكيل كلية الصيدلة 
لشــئون التعليــم والطــالب وعضــو 
اللجنــة املنظمــة للمؤتمــر ود. رغــدة 
الطفــل  جامعــة  منســق  الصــاوي 
عبــد  عمــاد  ود.  الفيــوم  بجامعــة 

الســالم املستشــار اإلعالمــي لرئيــس جامعــة الفيــوم 
الحكوميــة  الجامعــات  رؤســاء  الســادة  مــن  وعــدد 
واألطفــال  التدريــس  هيئــة  وأعضــاء  والخاصــة 

املؤتمــر. فــي  املشــاركين 
وصــرح أ.د أشــرف عبــد الحفيــظ أن مــن أهــم أهــداف 
وإعــداد  لألطفــال  العلــوم  تبســيط  الطفــل  جامعــة 

رئيس جامعة الفيوم يشارك 
في افتتاح المؤتمر القومي 

األول لجامعة الطفل

جيــل مــن علمــاء املســتقبل باإلضافــة إلــى تدريبهــم علــى 
األعمــال الجماعيــة وإعــداد التجــارب واملشــروعات 
البحثيــة و ذلــك مــن خــالل 7 مــواد رئيســية تشــمل 
الطاقــة وامليــاه والتنــوع البيولوجــي والبيئــي والفنــون 
إلــى  باإلضافــة  والصحــة   واملصريــات  واإلنســانيات 
يتــم  الفيــوم  بجامعــة  الخاصــة  املــواد  مــن  مادتيــن 
اختيارهــا مــن املجــاالت املتعلقــة بالفلــك والســياحة.

عــدد  أن  إلــى  ســيادته  وأشــار 
األطفــال الذيــن شــاركوا فــي أعمــال 
هــذا  بالجامعــة  الطفــل  جامعــة 
العــام 300 طفــل؛ مشــيًدا بتميــز 
جنــاح جامعــة الطفــل املشــارك فــي 

املؤتمــر. فعاليــات 
  وأوضحــت د. رغــدة الصــاوي أن 
كــورال جامعــة الطفــل بجامعــة 
الفيــوم شــارك فــي فعاليــات الحفــل الختامــي للمؤتمــر 

القومــي األول لجامعــة الطفــل.
 والجدير بالذكر أنه أقيم على هامش املؤتمر معرًضا 
إلتاحــة الفرصــة لألطفــال لعــرض ابتكاراتهــم، وذلــك 
بعــد النجــاح الــذي حققــه برنامــج جامعــة الطفــل علــى 
مدار 3  ســنوات متتالية بمشــاركة 34 من الجامعات 
وهــو  املحافظــات  مختلــف  مــن  املصريــة  واملعاهــد 

برنامــج التعليــم اإلبداعــي غيــر الرســمي للعلــوم.
العلــوم  ثقافــة  نشــر  إلــى  الطفــل  جامعــة  وتهــدف 
والنوابــغ  املبتكريــن  ودعــم  واالبتــكار  والتكنولوجيــا 
واكتشافهم في مراحل مبكرة من عمرهم واحتضانهم، 
وذلــك فــي إطــار اســتراتيجية التنميــة املســتدامة لرؤيــة 

مصــر 2030.
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انطالق أعمال جامعة الطفل
الفيــوم  إطــار حــرص جامعــة  فــي 

أجــل  مــن  األطفــال  إعــداد  علــى 

وتنميــة  أفضــل  مســتقبل 

واالبتكاريــة  اإلبداعيــة  قدراتهــم 

املتطــورة بــدأت البرامــج التدريبيــة 

الخاصــة  التعليميــة  والــدورات 

واســتمرت  الطفــل  بجامعــة 

 2018/8/27 مــن  الفتــرة  خــالل 

.2018/9/18  وحتــى  

أشــارت الدكتــورة رغــدة الصــاوي 

الطفــل ومــدرس  منســق جامعــة 

علم النفس التربوي بكلية التربية 

أهــم  مــن  أن  املبكــرة  للطفولــة 

أهــداف جامعــة الطفــل تبســيط 

جيــل  وإعــداد  لألطفــال  العلــوم 

من علماء املستقبل باإلضافة إلى 

تدريبهــم علــى األعمــال الجماعيــة 

واملشــروعات  التجــارب  وإعــداد 

 7 خــالل  مــن  ذلــك  و  البحثيــة 

الطاقــة  تشــمل  رئيســية  مــواد 

وامليــاه والتنــوع البيولوجــي والبيئــي 

والفنون واإلنسانيات واملصريات 

والصحة  باإلضافة إلى مادتين من 

املــواد الخاصــة بجامعــة الفيــوم 

املجــاالت  مــن  اختيارهــا  يتــم 

والســياحة.  بالفلــك   املتعلقــة 

األطفــال  أن  ســيادتها  وأضافــت 

طبًقــا  تقســيمهم  تــم  املتقدميــن 

املعمــول  العمريــة  للمراحــل 

وتــم  الطفــل  جامعــة  فــي  بهــا 

اســتهداف  الفتــرة  هــذه  خــالل 

150منقوليــن  منهــم  طفــل   300

الســابقة  الســنوات   مــن 

وصرحــت د/ رغــدة الصــاوي أن 

مســتوى  علــى  الطفــل  جامعــات 

بصــدد  املصريــة  الجامعــات 

جديــد  تعليمــي  نظــام  إعــداد 

والــذي يهــدف إلــى إلحــاق األطفــال 

أن  علــى  ســنوات   9 عمــر  مــن 

املحاضــرات  تلقــي  فــي  يســتمروا 

والبرامــج التدريبيــة والتعليميــة 

املختلفــة حتــى بلوغهــم ســن 15 

االســتفادة  لهــم  ليتســنى  عــام 

املناهــج  مــن  ممكــن  قــدر  بأكبــر 

املقدمــة، حيــث تقســم الســنوات 

للمرحلــة  عاميــن  إلــى  الدراســية 

التمهيديــة  و أربــع أعــوام فــي كليــة 

يختارها الطفل بنفسه من ضمن 

التــي  و  الطفــل  جامعــة  كليــات 

تشــمل كليــات الكهروميكانيكيــة  

واآلداب. والثقافــة  واإلعــالم 
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بطولة وطن للجامعات

تحت رعاية األستاذ الدكتور خالد 
العالــي  التعليــم  الغفــار وزيــر  عبــد 
والبحــث العلمــي واألســتاذ الدكتــور 
الشــباب  وزيــر  صبحــي  أشــرف 
والرياضــة افتتــح األســتاذ الدكتــور 
أشــرف عبد الحفيظ رحيل القائم 
الفيــوم  جامعــة  رئيــس  بأعمــال 
خالــد  الدكتــور  األســتاذ  يرافقــه 
الجامعــة  رئيــس  نائــب  هللا  عطــا 
لشــئون التعليــم والطــالب انطــالق 
فاعليــات بطولــة وطــن للجامعــات 
تحــت شــعار »يــال نشــارك« والــذي 
بالتعــاون  تنظمــه جامعــة الفيــوم 
مع وزارتي التعليم العالي والشباب 
الريا�ســي  واالتحــاد  والرياضــة 
وقطــاع  للجامعــات  املصــري 
والبعثــات  الثقافيــة  الشــئون 
بحضــور األســتاذ الدكتــور  حمــدي 
التربيــة  كليــة  عميــد  الديــن  نــور 
الرياضيــة والدكتــور وائــل طوبــار 
املنســق العــام لألنشــطة الطالبيــة 
بالجامعــة واألســتاذ هشــام رجــب 
مديــر عــام رعايــة الشــباب وعــدد 

من السادة أعضاء هيئة التدريس 
يــوم  وذلــك  والطــالب  واإلدارييــن 

.2019/4/8 املوافــق  اإلثنيــن 
هــذه  أن  رحيــل  أشــرف  أ.د.  أكــد 
اهتمــام  إطــار  فــي  تأتــي  البطولــة 
جامعة الفيوم وحرصها على إقامة 
مختلــف  فــي  الطالبيــة  األنشــطة 
املجــاالت موضًحــا أنهــا تتزامــن مــع 
انطــالق الفاعليــات علــى مســتوى 

املصريــة. الجامعــات  كافــة 
أن  هللا  عطــا  خالــد  أ.د.  وأشــار 
البطولــة  تشــمل عــدد مــن األلعــاب 
الرياضيــة املختلفــة والتــي تتضمــن  

رالي الدراجات ومصارعة الذراعين 
وكــرة القــدم وتنــس الطاولــة وكــرة 
الســرعة وشــد الحبــل والشــطرنج 
بمشــاركة  القــدم  كــرة  وخما�ســي 
جميع الكليات بالجامعة باإلضافة 

إلــى املعاهــد واملــدن الجامعيــة.
بإعطــاء  البطولــة  انطلقــت  وقــد 
أ.د أشــرف رحيــل إشــارة البــدء كمــا 
شــهد أ.د خالــد عطــا هللا مباريــات 
كليــة  بملعــب  الخماســية  الكــرة 
الزراعــة بحضــور الكابتــن محمــد 
عبــد الجليــل بقطــاع الكــرة بنــادي 
وليــد  والكابتــن  للمقاصــة  مصــر 
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ي  يــد هو
الكــرة  مديــر 

دي. لنــا با
وكانــت نتائــج البطولــة كالتالــي:- فــي 
أحــرزت  فقــط(  )طلبــة  اليــد  كــرة 
كلية الحاسبات واملعلومات املركز 
األول، وفي بطولة كرة السلة )طلبة 
فقــط( فــازت كليــة الطــب باملركــز 
األول، وفــي مســابقة الكــرة الطائــرة 
جــاءت كليــة التربيــة الرياضيــة فــي 
املركــز األول طلبــة وكليــة اآلداب فــي 
املركــز األول طالبــات، وفــي مســابقة 
كــرة القــدم أحــرزت كليــة الخدمــة 
طلبــة  األول  املركــز  االجتماعيــة 
املركــز  الرياضيــة  التربيــة  وكليــة 

طالبــات. األول 
فــاز  للطلبــة  القــوى  ألعــاب  وفــي 
باملركــز األول الطالــب أحمــد ســيد 
أحمــد مــن كليــة اآلداب بمســابقة 
حســن  والطالــب  حــرة  م   100
محمد حســن في مســابقة 200 متر 
حــرة مــن كليــة التربيــة الرياضيــة، 
أحــرز  الجلــة  دفــع  مســابقة  وفــي 
املركــز األول الطالــب شــريف عبــد 
الرحمــن أحمــد مــن كليــة التربيــة 
الوثــب  مســابقة  وفــي  الرياضيــة، 
العريــض فــاز باملركــز األول الطالــب 
كليــة  مــن  حافــظ  ربيــع  محمــود 

. التمريــض 
القــوى  ألعــاب  مســابقات  فــي  أمــا 
الطالبــة  أحــرزت  فقــد  للطالبــات 
كليــة  مــن  عويــس  أيمــن  إيمــان 
التمريــض املركــز األول فــي مســابقتي 
100 و200 متــر حــرة، وفــي مســابقة 

فــع  د
باملركــز  فــازت  الجلــة 

األول الطالبة خلود خالد توبة من 
كليــة العلــوم، وفــي مســابقة الوثــب 
رحمــة  الطالبــة  فــازت  العريــض 
التمريــض  كليــة  مــن  أنــس  ســيد 

األول. باملركــز 
وفي مصارعة الذراعين للطلبة فاز 
الطالــب محمــد بــالل عبــد الباقــي 
مــن كليــة التربيــة باملركــز األول وزن 
65 :75 ك،  والطالــب أحمــد ســيد 
عبــد التــواب مــن  كليــة التمريــض 
:85 ك،   75 وزن   األول  باملركــز 
محمــد  صــالح  محمــد  والطالــب 
مــن كليــة التربيــة الرياضيــة باملركــز 
األول وزن 95:85 ك، وفاز الطالب 
عبــد هللا محمــد عبــد هللا مــن كليــة 
الهندســة باملركز األول للوزن فوق 
95ك، وفــاز الطالــب محمــد صــالح 
محمــد مــن كليــة التربيــة الرياضيــة 

باملركــز األول وزن أعســر مفتــوح.
وفــي مســابقة مصارعــة الذراعيــن 
للطالبــات فــازت الطالبــة منــة هللا 

معتــز محمــد مــن كليــة التربيــة 
الرياضيــة باملركــز األول وزن 
دعــاء  والطالبــة  60:50ك، 
محمد أحمد من كلية التربية 
للطفولة املبكرة باملركز األول 
نــدى  والطالبــة  70:60ك،  وزن 
التربيــة  كليــة  مــن  رجــب  إبراهيــم 
الرياضيــة باملركــز األول وزن مــن 
80:70 ك، والطالبــة خلــود خالــد 
توبــة مــن كليــة العلــوم باملركــز األول 

للــوزن فــوق 90 ك.
وفــي مســابقة تنــس الطاولــة طلبــة 
فــاز باملركــز األول الطالــب محمــد 
رجــب عبــد العزيــز مــن كليــة التربيــة 
تنــس  مســابقة  وفــي  الرياضيــة 
الطاولــة للطالبــات فــازت باملركــز 
األول الطالبــة ســارة مجــدي غريــب 
مســابقة  وفــي  التربيــة،  كليــة  مــن 
الطالــب  فــاز  طلبــة  الســرعة  كــرة 
عبــد الفتــاح بهجــت أميــن مــن كليــة 
اآلداب باملركــز األول وفــي مســابقة 
فــازت  طالبــات  الســرعة  كــرة 
الســيد  محمــد  كاريمــان  الطالبــة 
والفنــادق  الســياحة  كليــة  مــن 

األول. باملركــز 

تحت شعار )يال نشارك(
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مهرجان المسرح الثاني عشر
للعروض القصيرة 

الدكتــور  األســتاذ  اســتقبل 
رحيــل  الحفيــظ  عبــد  أشــرف 
جامعــة  رئيــس  بأعمــال  القائــم 
الفيــوم واألســتاذ الدكتــور خالــد 
عطــا هللا نائــب رئيــس الجامعــة 
والطــالب  التعليــم  لشــئون 
أعضــاء لجنــة تحكيــم مهرجــان 
القصيــرة  للعــروض  املســرح 
الفنــان  تضــم  والتــي  بالجامعــة 
والفنانــة  الحدينــي  محمــود 
عايــدة فهمــي والفنــان عــزت زيــن.
رحيــل  أشــرف  أ.د  ورحــب 
أن  مؤكــًدا  اللجنــة  بأعضــاء 
كبيــًرا  اهتماًمــا  تولــي  الجامعــة 
وتقــدم  الطالبيــة  باألنشــطة 
 للطــالب املوهوبيــن 

ً
دعًمــا كامــال

وتســعى  املجــاالت  مختلــف  فــي 
وصقــل  أبنائهــا  عقــول  لبنــاء 
مواهبهــم وتخريــج أفــراد قادريــن 
علــى تقديــم األفضــل للمجتمــع.
أن  أ.د خالــد عطــا هللا  وصــرح 
اســتمرت  املهرجــان  فعاليــات 
حتــى   3/9 مــن  الفتــرة  خــالل 
 17 تقديــم  وتــم   2019/3/14
مختلــف  مــن  مســرحًيا  عرًضــا 
الجامعــة  ومعاهــد  كليــات 
فريــق  عــروض  إلــى  باإلضافــة 
املســرح باملــدن الجامعيــة مشــيًرا 
النشــاط  ممارســة  ضــرورة  إلــى 
الجامعــة  داخــل  الطالبــي 
الطــالب  عقــول  علــى  للحفــاظ 
مــن األفــكار املغلوطــة التــي يســعى 

البعــض لبثهــا فــي نفــوس الشــباب 
جامعــة  طــالب  بتميــز  مشــيًدا 
الفيــوم الذيــن دائًمــا ما يحققون 
مســتوى  علــى  متقدمــة  مراكــز 

املصريــة. الجامعــات 
طوبــار  وائــل  الدكتــور  وأكــد 
لألنشــطة  العــام  املنســق 
الفنــي  املهرجــان  أن  الطالبيــة 
عــام  كل  يشــهد  للمســرح 
حضــور كبيــر مــن جانــب الطــالب 
يســتمتعون  حيــث  والطالبــات 
بعــروض زمالئهــم مــن مختلــف 
كليــات الجامعــة؛ فــي ظــل حــرص 
والقائميــن  الجامعــة  إدارة 
علــى  الطالبيــة  األنشــطة  علــى 
للطــالب  الفنيــة  املواهــب  دعــم 
والطالبــات، وتوفيــر كافــة أوجــه 
الدعــم الالزمــة لصقــل مواهبهــم 
ورعايتها، وتوفير الفرص واملناخ 

واالرتقــاء. لإلبــداع  املناســب 

حفل ختام مهرجان

 املسرح 
كما شهد األستاذ الدكتور خالد 
عطــا هللا فعاليــات حفــل ختــام 
عشــر  الثانــي  املســرح  مهرجــان 
بحضــور  القصيــرة  للعــروض 
املنســق  طوبــار  وائــل  الدكتــور 
و  الطالبيــة  لألنشــطة  العــام 
مديــر  رجــب  هشــام  األســتاذ 
الشــباب و أعضــاء  عــام رعايــة 
لجنــة تحكيــم عــروض املهرجــان 
و  الحدينــي  محمــود  الفنــان 
الفنانــة عايــدة فهمــي باإلضافــة 
فــي  املشــاركين  الطــالب  إلــى 
العروض املســرحية، و ذلك يوم 
الخميــس املوافــق 2019/3/14 
الكبــرى  االحتفــاالت  بقاعــة 

. معــة لجا با

أشــاد الفنــان محمــود الحدينــي 
باملستوى الفني املتميز للعروض 
املشاركة خالل املهرجان مقدًما 
الشــكر إلدارة الجامعــة لدعمهــم 
املشــاركين  والطــالب  للعــروض 
علــى  وحرصهــم   ، املهرجــان  فــي 
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خروجــه علــى الوجــه األمثــل.
لجنــة  أن  ســيادته  أشــار  و 
عــدد  أصــدرت  قــد  التحكيــم 
شــملت  التوصيــات  مــن 
ضــرورة إقامــة دورات تدريبيــة 
للطــالب املشــاركين فــي عــروض 
علــى  القادمــة  املهرجانــات 
مــن  عــدد  بالتدريــب  يقــوم  أن 
األكاديمييــن  األســاتذة  الســادة 
ممــا ســيكون لــه أبلــغ األثــر فــي 
رفــع املســتوى الفنــي للعــروض، 
باإلضافــة إلــى ضــرورة االهتمــام 
بشــكل  العربيــة  اللغــة  بنطــق 
صحيح، و كذلك عدم مشاركة 
مخــرج العــرض بأكثــر من عرض.  
ختــام  فعاليــات  خــالل  و 
مهرجــان املســرح قــام أ.د خالــد 
عطــا هللا و الدكتــور وائــل طوبــار 
وأعضاء لجنة التحكيم بإعالن 
علــى  الجوائــز  وتوزيــع  النتائــج 
شــملت  و  الفائزيــن،  الطــالب 
جائزة أفضل عروض مسرحية 
وفــاز باملركــز األول كليــة التربيــة 
والثانــي  املبكــرة،  للطفولــة 
الهندســة  بيــن كليتــي  مناصفــة 
والســياحة والفنــادق، والثالــث 
و  الصيدلــة  بيــن  مناصفــة 

اآلداب.
التحكيــم  لجنــة  منحــت  كمــا 

شــهادات تميــز خاصــة لعــروض 
كليــة العلــوم واملــدن الجامعيــة، 
و فيمــا يتعلــق بجوائــز التمثيــل 
األول  باملركــز  فــازت  طالبــات 
كليــة التربيــة للطفولــة املبكــرة 
والثالــث  الحقــوق  والثانــي 
منحــت  كمــا  النوعيــة،  التربيــة 
شــهادات تميــز للتمثيــل طالبــات 
والتربيــة  العلــوم  دار  لكليــات 

واملــدن  والتمريــض  النوعيــة 
واملعهــد  والصيدلــة  الجامعيــة 
جوائــز  أمــا  للتمريــض،  الفنــي 
التمثيــل طــالب فقــد فــاز باملركــز 

األول كلية اآلداب والثاني املدن 
كليــة  مــع  مناصفــة  الجامعيــة 
الهندســة والثالــث مناصفــة بيــن 
ومنحــت  والهندســة  الســياحة 
طــالب  تمثيــل  تميــز  شــهادات 
والحاســبات  التربيــة  لكليــات 
العلــوم  ودار  واملعلومــات 

والزراعــة. واآلداب  والصيدلــة 
فــاز  فقــد  اإلخــراج  جوائــز  أمــا 
اآلداب  كليــة  األول  باملركــز 
والثالــث  التمريــض  والثانــي 

التأليــف  وجوائــز  التربيــة، 
النوعيــة  التربيــة  كليــة  فــازت 
الفنــي  واملعهــد  األول  باملركــز 
الثانــي وفــاز  للتمريــض باملركــز 

باملركــز الثالــث كليــة الحاســبات 
لجنــة  وجائــزة  واملعلومــات 
التحكيــم الخاصــة فــي التأليــف 
لكليــة الهندســة، كمــا تــم إعــالن 
فــي  الجوائــز  وتوزيــع  النتائــج 
واملالبــس  الديكــور  مســابقات 
والتصميمــات  واملكيــاج 

للعــروض. الدعائيــة 
كمــا شــمل حفــل الختــام تكريــم 
التحكيــم ومنــح  أعضــاء لجنــة 
للكليــات  تقديــر  شــهادات 
املشــاركة فــي املهرجــان باإلضافة 

التنظيــم. فــي  املشــاركين  إلــى 
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رئيــس  نائــب  الدكتــور خالــد عطــا هللا  األســتاذ  شــهد 

األســتاذ  يرافقــه  والطــالب  التعليــم  لشــئون  الجامعــة 

الدكتور سمير سيف اليزل محافظ بني سويف األسبق 

واألســتاذ بكليــة الزراعــة واألســتاذ الدكتــور زينــب الباهــي 

عميــد كليــة الخدمــة االجتماعيــة  »مســابقة الطالــب 

والطالبــة املثالييــن علــى مســتوى الجامعــة« يــوم الثالثــاء 

االجتماعيــة  الخدمــة  بكليــة   2018/11/27 املوافــق 

والتــي نظمتهــا اإلدارة العامــة لرعايــة الشــباب بحضــور 

الدكتــور وائــل طوبــار منســق عــام األنشــطة الطالبيــة 

وأعضــاء لجنــة تحكيــم املســابقة مــن الســادة أعضــاء 

هيئــة التدريــس فــي التخصصــات املختلفــة.

فــي بدايــة كلمتــه أكــد األســتاذ الدكتــور خالــد عطــا هللا 

طــالب  اختيــار  إلــى  تهــدف  التــي  املســابقة  أهميــة  علــى 

متميــزون علًمــا وخلًقــا ليصبحــوا قــدوة حســنة لجميــع 

طــالب الجامعــة مضيًفــا بــأن الطــالب الفائزيــن باملركــز 

األول والثانــي ســوف يمثلــوا جامعــة الفيــوم فــي مســابقة 

الجامعــات  مســتوى  علــى  املثاليــة  والطالبــة  الطالــب 

املصريــة.

والجديــر بالذكــر أن املســابقة تنظــم فــي بدايــة كل عــام 

جامعــي لتعزيــز تنميــة الوعــي الثقافــي وتوطيــد أواصــر 

الصداقــة وغــرس روح املنافســة بيــن طــالب الجامعــة 

كمــا تهــدف الختيــار الطــالب املتميــزون مــن خــالل معاييــر 

مهــارات  فــي  تميزهــم  تقييــم  خاللهــا  مــن  يتــم  محــددة 

العلمــي  والتقديــر  العامــة  واملعلومــات  اآللــي  الحاســب 

والســمات الشــخصية والنشــاط املجتمعــي والجامعــي.

مسابقة الطالب والطالبة 
المثاليين 
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شــهد اللــواء عصــام ســعد إبراهيــم محافــظ الفيــوم 

يرافقــه األســتاذ الدكتــور خالــد عطــا هللا نائــب رئيــس 

إنطــالق  التعليــم والطــالب  الفيــوم لشــئون  جامعــة 

فاعليــات املهرجــان الثامــن لجوالــي وجــواالت الجامعــة 

يــا مصــر« والــذي نظمتــه  تحــت شــعار »مــن أجلــك 

اإلدارة العامــة لرعايــة الشــباب، يــوم األربعــاء املوافــق 

2018/11/7 بــأرض الجوالــة بالحــرم الجامعــي. 

بحضــور الدكتــور وائــل طوبــار منســق عــام األنشــطة 

الطالبيــة والدكتــور أحمــد حســني مســئول طــالب مــن 

مــن  بالجامعــة، وعــدد  أجــل مصــر 

التدريــس  هيئــة  أعضــاء  الســادة 

املشــاركين.  والطــالب 

بطابــور  املهرجــان  فعاليــات  بــدأت 

الكليــات  لطــالب  اإلعــالم  حملــة 

املــدن  مــن  املشــاركين  الطــالب  بجانــب  املشــاركة 

للتمريــض.  الفنــي  واملعهــد  الجامعيــة 

أطلــق الدكتــور خالــد عطــا هللا إشــارة بــدء املهرجــان 

بافتتــاح األرض الكشــفية مرحًبــا بالضيــوف والطــالب 

املشــاركين فــي املهرجــان متمنًيــا لهــم النجــاح والتوفيــق 

والتميــز، وتفقــد األعمــال الفنيــة واليدويــة املصنوعــة 

بأيدي الجوالة وخيام العشــائر الكشــفية، كما شــارك 

فــي رفــع العلــم املصــري علــى ســاري األرض الكشــفية. 

يذكــر أن املهرجــان يشــمل رحــالت خلويــة ومســابقات 

ودينيــة،  ورياضيــة  وفنيــة  ثقافيــة 

باإلضافــة إلــى العديــد مــن أنشــطة 

الكشــفية.   املعســكرات 

المهرجان الثامن لجوالي وجواالت الجامعة 
»من أجلك يا مصر«  
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تحــت رعايــة األســتاذ الدكتــور أشــرف 

عبــد الحفيــظ رحيــل القائــم بأعمــال 

األســتاذ  شــهد  الجامعــة  رئيــس 

نائــب  هللا  عطــا  خالــد  الدكتــور 

رئيــس الجامعــة لشــئون التعليــم 

والطــالب ورئيــس اللجنــة املشــرفة 

تنصيــب  حفــل  انتخابــات  علــى 

الفيــوم  جامعــة  طــالب  اتحــاد 

 2019/2018 الجامعــي  للعــام 

بحضــور أعضــاء اللجنــة الدكتــور 

وائــل طوبــار منســق عــام األنشــطة 

محمــود  والدكتــور  الطالبيــة 
عبــد املؤمــن املــدرس بكليــة الحقــوق 

واملستشــار القانونــي للجنــة واألســتاذ 

هشــام رجــب مديــر عــام اإلدارة العامــة 

لرعايــة الشــباب والطالــب أحمــد 

لطــالب   
ً

ممثــال أحمــد  محمــد 

الجامعــة والطالبــة فاطمــة محمــد 

للطالبــات. ممثلــة  بكــر 

خالــد  الدكتــور  األســتاذ  أوضــح 

عطــا هللا أن الكليــات اســتعدت 

تامــة  بحريــة  االنتخابــات  إلجــراء 

تحــدث   لــم  وأنــه  الطــالب،  بيــن 

تجــاوزات تخالــف اللوائــح والقوانيــن، 

حيــث أن االنتخابــات البــد وأن تســتند 

إلــى قيــم أخالقيــة وعلــى الشــباب أن 

يقــدم نموذًجــا يحتــذى بــه فــي ممارســة 

الديموقراطيــة، مؤكــًدا أن الجامعــة 

الحــرص  كل  حرصــت  وقياداتهــا 

بصــورة  االنتخابــات  تخــرج  أن  علــى 

ديموقراطًيــا  عرًســا  لتكــون  مشــرفة، 

الجامعــي. الحــرم  داخــل 

بتمثيــل  ســعادته  عــن  معرًبــا 

فــي  الجامعــة  كليــات  معظــم 

أهــم  أن  علــى  ومؤكــًدا  االتحــاد 
مسئوليات االتحاد رفع مستوى 

للطــالب  املقدمــة  الخدمــات 

وحــل مشــكالتهم مقدًمــا التهنئــة 

ألعضــاء االتحــاد الجديــد متمنًيــا 

لهــم التوفيــق والســداد فــي خدمــة 

وجامعتهــم. وكلياتهــم  زمالئهــم 

أن  وائــل طوبــار  الدكتــور  أكــد   كمــا 

معادلــة  بتحقيــق  مطالــب  االتحــاد 

صعبــة تتمثــل فــي التحصيــل الدرا�ســي 

وابتكار أنشطة طالبية متميزة في 

كل املجــاالت وضــرورة الحــرص 

علــى رفــع اســم جامعــة الفيــوم 

لًيــا. عا

وقــد أكــد الدكتــور محمــد عبــد 

الرحمــن أن اتحــاد الطــالب قــوة 

عليهــم  فينبغــي  بهــا  يســتهان  ال 

العمــل مجتمعيــن بهــدف التميــز 

حفل تنصيب اتحاد طالب جامعة الفيوم 2019/2018
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الطالبيــة وخدمــة زمالئهــم. فــي األنشــطة 

لرعايــة  العامــة  اإلدارة  أن  رجــب  هشــام  األســتاذ  وذكــر 

الشــباب هــي منصــة االتحــاد الرئيســية لتنفيــذ أنشــطتهم 

وتحقيــق مطالبهــم فيمــا تســمح بــه اللوائــح والقوانيــن.

وفــي الختــام شــكر الطالــب أحمــد طــارق رئيــس اتحــاد طــالب 

جامعــة الفيــوم جميــع الســادة الحضــور مؤكــًدا أن االتحــاد 

صــوت حــر للطــالب وســيعمل جاهــًدا لبنــاء التعــاون املثمــر 

بيــن كافــة القطاعــات والكليــات فــي تحقيــق مصلحــة طــالب 

الجامعــة علــى املســتويين التعليمــي والخدمــي.

وأعلــن األســتاذ الدكتــور خالــد عطــا هللا أنــه تــم انتخــاب 

اتحاد طالب جامعة الفيوم للعام الجامعي 2019/2018 

كالتالــي :

الطالــب أحمــد طــارق محمــد عاطــف كليــة الزراعــة الفرقــة 

الطالــب  الفيــوم،  رئيًســا التحــاد طــالب جامعــة  الرابعــة 

محمــد حمــدى محمــد كليــة دار العلــوم نائًبــا لرئيــس اتحــاد 

طــالب جامعــة الفيــوم، )محمــد مجــدي فتحــي أميــن اللجنــة 

الرياضيــة - محمــد نــادي محمــد األميــن املســاعد(، )أحمــد 

أيمــن علــى عبــد العزيــز أميــن اللجنــة الثقافيــة - أســماء 

ممــدوح هيبــه أميــن مســاعد(، )آيــة ياســر محمــد نبيــل أميــن 

اللجنــة الفنيــة - محمــد حمــادة أحمــد أميــن مســاعد(، 

)يوســف ســيد عبــاس أميــن اللجنــة االجتماعيــة - أحمــد 

الســيد محمــد أميــن مســاعد(، ) ســارة ســيد عبــد التــواب 

أميــن لجنــة األســر- عــادل محمــد زغلــول أميــن مســاعد(، 

)محمد ممدوح محمد أمين اللجنة العلمية والتكنولوجية 

- يوســف أحمــد ســعيد أميــن مســاعد(،  )أحمــد محســن 

أحمــد أميــن لجنــة الجوالــة والخدمــة العامــة - طــه الســيد 

محمــد أميــن مســاعد(. يذكــر أن إجمالــي أعــداد املتقدميــن 

انتخابــات  فــي  املشــاركين  للطــالب  املبدئيــة  والكشــوف 

االتحــادات الطالبيــة للعــام الجامعــي 2018 / 2019 بلــغ 

923 طالــب وطالبــة. 

كمــا اســتضافت الجامعــة فرقــة املرعشــلي لإلنشــاد الدينــي 

حيــث قامــت الفرقــة بتقديــم األناشــيد الدينيــة التــي القــت 

تفاعال كبيرا من الحضور وفي نهاية الحفل قام أ.د. أشرف 

رحيل بإهداء درع الجامعة ألعضاء الفرقة  تكريما وتقديرا 

لهــم.
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تحــت رعايــة األســتاذ الدكتــور 
وزيــر  الغفــار  عبــد  خالــد 
والدكتــور  العالــي  التعليــم 
أشــرف صبحــي وزيــر الشــباب 
والرياضــة شــهد اللــواء عصــام 
ســعد محافظ الفيوم يرافقه 
األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد 
الحفيظ رحيل القائم بأعمال 
رئيس جامعة الفيوم )افتتاح 
للتزحلــق  األول  املهرجــان 
علــى الرمــال( والــذي نظمتــه 
جامعــة الفيــوم علــى مســتوى 
وذلــك  املصريــة  الجامعــات 
 2018/12/8 الســبت  يــوم 
الريــان  وادي  بمحميــات 

. الفيــوم  بمحافظــة 
بحضــور أ.د خالــد عطــا هللا 
نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون 
وأ.د  والطــالب  التعليــم 

محمــد صبحــي حســانين نائــب 
رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد 
الريا�ســي املصــري للجامعــات 
وأ.د هشام الجيو�سي سكرتير 
عام االتحاد ود. عزة الوسيمي 
املشرف على نشاط الطالبات 
باالتحــاد املصــري للجامعــات 
ود. وائــل طوبــار منســق عــام 
بجامعــة  الطالبيــة  األنشــطة 
هاشــم  آمــال  ود.  الفيــوم 
وكيــل وزارة الصحــة بالفيــوم 
ســلومة  كمــال  واملهنــدس 
رئيــس مركــز ومدينــة يوســف 
 800 وبمشــاركة  الصديــق 

مــن مختلــف  طالــب وطالبــة 
املصريــة. الجامعــات 

رحــب  كلمتــه  بدايــة  وفــي 
اللــواء عصــام ســعد بالســادة 
الحضــور معبــًرا عــن ســعادته 
بالتواجــد فــي املهرجــان مؤكــًدا 
على دعمه ملثل هذة األنشطة 
الرياضية التي تدعم السياحة 
في املحافظة خاصة أنها غنية 
باملناطــق الســياحية املتميــزة 

المهرجان األول للتزحلق على الرمال 
على مستوى الجامعات المصرية
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وأضــاف أن املحافظــة بصــدد تنفيــذ عــدد 
مــن املشــروعات لتنشــيط حركــة الســياحة، 
الثقافيــة  املهرجانــات  كل  دعــم  مؤكــًدا 
وطبيعــة  معالــم  ظهــر 

ُ
ت والتــي  والرياضيــة 

املحافظــة موجًهــا الشــكر لرئيــس الجامعــة 
التنظيــم وحفــاوة االســتقبال  علــى حســن 

متمنًيــا التوفيــق للجامعــات املشــاركة .
كما توجه أ.د أشرف عبد الحفيظ بالشكر 
للســادة الحضــور مشــيًدا بالدعــم املقــدم 
ليظهــر  للجامعــات  الريا�ســي  االتحــاد  مــن 
املهرجــان بالصــورة املنظمــة التــي أشــاد بهــا 
الجميــع مشــيًرا إلــى أن مثــل هــذة األنشــطة 
الرياضيــة تدعــم التواصــل بيــن الجامعــات 
فــي صــورة تنافســية ترفيهيــة إلبــراز املقومــات 
الســياحية التــي تذخــر بهــا محافظــة الفيــوم 
مما يجعلها بيئة جاذبة للرياضات املختلفة 
مثــل الســفاري والتزحلــق علــى الرمــال معرًبــا 
عن شــكره للجامعات املشــاركة في املهرجان 

ومتمنًيــا التوفيــق لجميــع املشــاركين .
نائــب  أ.د محمــد صبحــي حســانين  وأشــاد 
للجامعــات  املصــري  الريا�ســي  االتحــاد 
املــكان  واختيــار  املهرجــان  تنظيــم  بحســن 
الــذي يعتبــر بيئــة ســياحية ملمارســة الرياضــة 
مضيًفــا أن محافظــة الفيــوم تتمتــع بطبيعــة 
خالبــة يجــب املحافظــة عليهــا واالهتمــام بهــا 

مــع إقامــة أنشــطة ترفيهيــة فــي محميــة وادي 
الريــان ممــا يعــود بالنفــع علــى املحافظــة فــي 
تطويــر هــذة املنطقــة الجاذبــة لالســتثمار. 
وأكــد أ.د خالدعطــا هللا أن املهرجــان كان 
مجــرد فكــرة تلقــت كل الدعــم مــن الجامعــة 
بمســاندة ودعــم االتحــاد الريا�ســي املصــري 
للجامعــات حتــى ظهــر بمســتوى متميــز ممــا 
جعــل الجامعــة تبــدأ بالعمــل علــى مقتــرح 
مســتوى  علــى  مماثــل  مهرجــان  لتنظيــم 
العاجــل  القريــب  فــي  العربيــة  الجامعــات 
مؤكــًدا علــى بــذل كل الجهــد لتنفيــذ املقتــرح 
فــي  ليكــون داعًمــا رئيســًيا لرؤيــة الجامعــة 
دعــم الســياحة بمحافظــة الفيــوم، وشــارك 
 7 مــن  وطالبــة  طالــب  املهرجــان800  فــي 
جامعــات شــملت اإلســكندرية وعيــن شــمس 
وبنهــا والزقازيــق واملنوفيــة وبنــي ســويف و 
املعهــد العالــي للعلــوم اإلداريــة مــن خــالل 
الرمــال  علــى  للتزحلــق  رياضيــة  منافســات 
فــردي ومبــاراة لكــرة القــدم ومســابقة شــد 

لحبــل. ا
بتســليم  هللا  عطــا  خالــد  أ.د  وقــام  هــذا 
الفائزيــن جوائــز املســابقات حيــث حصلــت 
جامعــة الفيــوم علــى املركــز األول بمباريــات 
كــرة القــدم طــالب وفــازت جامعــة املنوفيــة 

طالبــات بمســابقة شــد الحبــل.  
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    شــهد االســتاذ الدكتــور طــارق 

عبــد الوهــاب عميــد كليــة اآلداب 

)نــدوة تعريفيــة عــن برملــان شــباب 

نظمهــا  والتــي  الفيــوم(  محافظــة 

وتنميــة  املجتمــع  خدمــة  قطــاع 

األســتاذ  بحضــور  بالكليــة  البيئــة 

الدكتــور عطيــه طــه مديــر وحــدة 

عــال  واألســتاذة  بالكليــة  األزمــات 

حسين مسئولة البرملان بمحافظة 

التعليــم  عــن  ومســئولة  الفيــوم 

املدني بمديرية الشــباب والرياضة 

رئيــس  رمضــان  أحمــد  واألســتاذ 

برملــان محافظــة الفيــوم واألســتاذة 

هبــة مجــدي وكيــل برملــان محافظــة 

الفيــوم وعــدد مــن أعضــاء هيئــة 

بقاعــة  والطــالب  التدريــس 

يــوم  وذلــك  بالكليــة  املؤتمــرات 

.2019/3/10 املوافــق  األحــد 
طــارق  الدكتــور  األســتاذ  وأشــار 

عبــد الوهــاب إلــى ضــرورة إشــراك 

واملشــاركة  العمــل  فــي  الشــباب 

السياســية وفــي صنــع القــرار حتــى 

يكونوا أعضاء فاعلين في املجتمع.

وأضــاف أن مــن أســباب العــزوف 

عــن املشــاركة فــي العمــل السيا�ســي 

لــدى  تتولــد  التــي  اإلحبــاط  حالــة 

عليــه   نطلــق  مــا  وهــو  الشــباب 

وأن  السيا�ســي  التشــوه  قضيــة 

مــن القضايــا املهمــة التــي تســتحق 

هــذا  بدراســة  تتعلــق  االهتمــام 

معالجتــه. وكيفيــة  العــزوف 

وتحدثت األستاذة عال حسين عن 

الفائدة التي تعود على الشاب بأن 

يكون عضو فعال في مجتمعه وأن 

يكــون حلقــة الوصــل بيــن املجتمــع 

وبين املســئول وأن البرملان يســاعد 

علــى املشــاركة فــي العمــل السيا�ســي 

وحــق  االجتماعيــة  واملشــاركة 

املشــاركة هــو حــق مكفــول للجميــع 

الــذي يعطــي  البرملــان  عــن طريــق 

الثقــة بالنفــس ويــدرب علــى العمــل 

السيا�ســي.

كمــا أوضحــت مــن خــالل النــدوة 

أن أكبــر نجــاح للبرملــان هــو إيمــان 

الشــباب بمبادئهــم وأفكارهــم وأن 

أول مبــادرة مــن مبــادرات البرملــان 

هي »الفيوم بنظرة ثانية »واملبادرة 

الثانيــة هــي »فكــر وســيطر«.

وأضافــت أن الشــباب مــن خــالل 

البرملان يمارسون العمل السيا�سي 

من خالل قناة شرعية وأن البرملان 

ال ينتمــى إلــى أي تيــارات حزبيــة أو 

األسا�ســي  الــدور  وإنمــا  سياســية 

وتوعيــة  تثقيــف  هــو  للبرملــان 

الشــباب باإلضافــة إلــى العمــل علــى 

الواقــع  تنفيــذ األفــكار علــى أرض 

تقدمــه  الــذي  الدعــم  خــالل  مــن 

والرياضــة. الشــباب  وزارة 

ندوة 
تعريفية 

عن

برلمان 
شباب 

محافظة 
الفيوم

»الفيوم 
بنظرة 
ثانية«
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انطالق برنامج
برلمان

شباب جامعة الفيوم

شــهد األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ رحيــل 

الجلســة  الفيــوم  جامعــة  رئيــس  بأعمــال  القائــم 

للبرملــان  املركزيــة  اإلدارة  نظمتهــا  التــي  اإلجرائيــة 

والتعليــم املدنــي بــوزارة الشــباب والرياضــة بالتعــاون 

مــع طــالب جامعــة الفيــوم النتخــاب رئيــس ووكيلــي 

يــوم  الفيــوم   جامعــة  شــباب  برملــان  ســر  وأميــن 

املركزيــة. باملكتبــة   2019/5/2 املوافــق  الخميــس 

وذلك بحضور األستاذ الدكتور خالد عطا هللا نائب 

رئيــس الجامعــة لشــئون التعليــم والطــالب واألســتاذ 

الجامعــة  رئيــس  أحمــد حســني مستشــار  الدكتــور 

لألنشــطة الطالبيــة والدكتــور وائــل طوبــار املنســق 

العــام ألنشــطة الطالبيــة وعــدد مــن أعضــاء مجلــس 

النــواب.

وأشــار النائــب هشــام والــي عضــو مجلــس النــواب أن 

الشــباب هــم مســتقبل الوطــن وحــث طــالب الجامعــة 

لحضور جلسة من جلسات مجلس النواب لتدريبهم 

علــى العمــل السيا�ســي والبرملانــي.

وعبرت النائبة نشوى حسين عن سعادتها لتواجدها 

وسط طالب جامعة الفيوم وأعطت نبذة مختصرة 

عن تاريخ الحياة النيابية.

علــى ضــرورة  طالــب  أبــو  ياســمين  النائبــة  وأكــدت 

االهتمــام بــآراء وأفــكار الشــباب وأشــادت بــدور إدارة 

الجامعــة فــي تبنــي فكــرة تدشــين برنامــج برملــان شــباب 

الجامعــات.

وأســفرت االنتخابــات عــن فــوز الطالــب محمــد مديــن 

بالفرقــة األولــى بكليــة دار العلــوم بمنصــب رئيــس برملــان 

جامعــة الفيــوم وفــوز الطالبــة رنــا طــارق بالفرقة الثانية 

للبرملــان  األول  الوكيــل  بمنصــب  العلــوم  دار  بكليــة 

والطالــب أحمــد هشــام بالفرقــة الثانيــة بكليــة التربيــة 

الرياضيــة بمنصــب الوكيــل الثانــي.

وقــد حصــل الطالــب أحمــد أشــرف بالفرقــة الثانيــة 

بكليــة التربيــة الرياضيــة علــى منصــب أميــن ســر البرملــان.
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فــي رحــاب جامعــة كفــر الشــيخ شــارك األســتاذ 
رحيــل  الحفيــظ  عبــد  أشــرف  الدكتــور 
فــي  الفيــوم  جامعــة  رئيــس  بأعمــال  القائــم 
الجامعــات  شــباب  أســبوع  افتتــاح  حفــل 
املصريــة الثانــي عشــر والــذي نظمتــه جامعــة 
كفرالشــيخ خــالل الفتــرة مــن 2 حتــى 8 فبرايــر 
2019 تحــت شــعار )بالعلــم واملعرفــة ننطلــق 

جامعة الفيوم تشارك في
 أسبوع شباب الجامعات

نحــو البنــاء( بحضور األســتاذ 
الدكتور أشــرف صبحي وزير 
الشباب والرياضة والدكتور 
إســماعيل طــه محافــظ كفــر 
الدكتــور  واألســتاذ  الشــيخ 
أشرف الشيحي وزير التعليم 
واألســتاذ  األســبق  العالــي 
الدكتــور عمــرو عدلــي نائــب 
وزيــر التعليــم العالــي والبحــث 
الدكتــور  واألســتاذ  العلمــي 
ماجــد القمــري رئيــس جامعــة 
الجامعــات  رؤســاء  والســادة  الشــيخ  كفــر 
باملحافظــة  التنفيذيــة  والقيــادات  املصريــة 

. والوفــود املشــاركة 
بــدأ الحفــل بالســالم الجمهــوري وآيــات مــن 
الوفــود  عــرض  طابــور  ثــم  الحكيــم  الذكــر 

املشــاركة. 
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أشــاد األســتاذ الدكتــور أشــرف صبحــي بالــدور 
الــذي قامــت بــه جامعــة كفــر الشــيخ فــي تنظيــم 
واستقبال الوفود مؤكًدا على أهمية األنشطة 
الرياضيــة فــي غــرس روح املنافســة بيــن الطــالب.

 
وأضاف سيادته أن استراتيجية وزارة الشباب 
والرياضــة تهتــم بدعــم األنشــطة الطالبيــة فــي 
الجامعــات  شــباب  أســبوع  مثــل:  الجامعــات 
وتنظيــم مســابقة إبــداع 7 تحــت رعايــة الــوزارة 
وخاصــة   حكوميــة  جامعــة   145 بمشــاركة 
مشيًدا بدور الوزارة في تبني املواهب الرياضية 
بالجامعــات كمــا هنــأ ســيادته الشــعب املصــري 
للعــام  األفريقيــة  األمــم  كأس  تنظيــم  بإنجــاز 

الحالــي .
ماجــد  الدكتــور  األســتاذ  أشــار  جانبــه  ومــن 
القمــري أن أســبوع شــباب الجامعــات املصريــة 
هذا العام يختلف عن سابقيه ألن عام 2019 
القيــادة  لقــرارات  ا 

ً
تنفيــذ التعليــم  عــام  هــو 

السياسية في االستثمار في التعليم وغرس روح 
االنتماء بين طالب الجامعات وتأهيلهم ملواكبة 
التطور مؤكًدا أن الدولة تتبنى العقول الشابة 

كفــر  جامعــة  أن  مضيًفــا  املســتقبل  لبنــاء 
الشيخ قامت بجهد كبير لتنظيم حدث يليق 
باســم الجامعــة الفائــزة بلقــب أفضــل جامعة 
مصريــة فــي املســابقة التــي أعلــن عنهــا الرئيــس 

عبدالفتــاح السي�ســي بالعــام 2018 .
الفعاليــات  فــي  الفيــوم  جامعــة  وشــاركت 
أشــرف  الدكتــور  األســتاذ  برئاســة  بوفــد 
عبــد الحفيــظ رحيــل القائــم بأعمــال رئيــس 
الجامعــة وإشــراف األســتاذ الدكتــور خالــد 
لشــئون  الجامعــة  رئيــس  نائــب  هللا  عطــا 
طوبــار  وائــل  والدكتــور  والطــالب  التعليــم 
واألســتاذ  الطالبيــة  األنشــطة  عــام  منســق 
هشــام رجــب مديــر عــام رعايــة الشــباب كمــا 
مختلــف  مــن  مشــارك   139 الوفــد  يضــم 

وطــالب. مشــرفين  مــن  الجامعــة  كليــات 
وأقيــم أســبوع شــباب الجامعــات بمشــاركة 
 26 مــن  وطالبــة  طالــب  آالف   5 مــن  أكثــر 
جامعــة مصريــة باإلضافــة إلــى جامعــة األزهــر 
للتنافــس فــي عــدد مــن األنشــطة الرياضيــة 

املختلفــة.  والعلميــة  والفنيــة 
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الدكتــور  األســتاذ  شــهد 
الحفيــظ  عبــد  أشــرف 
بأعمــال  القائــم  رحيــل 
الفيــوم  جامعــة  رئيــس 
يرافقــه اللــواء عصــام ســعد 
انطــالق  الفيــوم  محافــظ 
القمــي  اللقــاء  فعاليــات 
الســادس للطالــب والطالبــة 
مســتوى  علــى  املثالييــن 
الجامعــات املصريــة  والــذي 
اســتضافته جامعــة الفيــوم 
للعــام الســادس علــى التوالــي 
بالتعــاون مــع وزارة التعليــم 
اإلدارة  ونظمتــه  العالــي 
الشــباب  لرعايــة  العامــة 
األســتاذ  إشــراف  تحــت 
هللا  عطــا  خالــد  الدكتــور 
الجامعــة  رئيــس  نائــب 
والطــالب  التعليــم  لشــئون 
الدكتــور  األســتاذ  بحضــور 
محمــد عي�ســى نائــب رئيــس 
الجامعة لشئون الدراسات 
والســادة  والبحــوث  العليــا 
كليــات  ووكالء  عمــداء 
هيئــة  وأعضــاء  الجامعــة 
لجنــة  وأعضــاء  التدريــس 
التحكيــم وذلــك يــوم األحــد 
 2019/3/24 املوافــق 

بقاعــة االحتفــاالت باملكتبــة 
 . ملركزيــة ا

الدكتــور  األســتاذ  صــرح 
أشــرف رحيــل أن ممارســة 
النشــاط الطالبــي مــن أهــم 
مقومــات تكويــن شــخصية 
الطــالب وإكســابهم العديــد 
والقيــم  املعــارف  مــن 
وأكــد  واملتعــددة  املختلفــة 
ســيادته أن جميــع الطــالب 
املشــاركين باملســابقة طــالب 

. متميزيــن
رحــب اللــواء عصــام ســعد 
املشــاركة  الوفــود  بجميــع 
بامللتقــى وعبــر عــن ســعادته 
الطــالب  بيــن  بالتواجــد 
مســتوى  علــى  املثالييــن 

املصريــة. الجامعــات 
وأشــاد ســيادته باســتضافة 
لهــذه  الفيــوم  جامعــة 
علــى  املهمــة  املســابقة 

مستوى الجامعات املصرية 
املشــاركين  الطــالب  وحــث 
علــى االســتفادة مــن كل أيــام 
املســابقة ووصفها بالذكرى 

التــي ال  تن�ســى.
الدكتــور  األســتاذ  وتابــع   
إدارة  أن  هللا  عطــا  خالــد 
الجامعة تولي اهتماًما كبيًرا 
بالنشاط الطالبي بمختلف 
مســابقة  وأن  أنواعــه  
الطالــب والطالبــة املثالييــن 
علــى  املســابقات  أهــم  مــن 
مستوى الجامعات املصرية 
وشــدد ســيادته علــى ضــرورة 
بالقيــم  الطــالب  تحلــي 
النبيلــة والســعي نحــو تعلــم 
املهــارات واملعــارف املختلفــة 
والتحصيل الدرا�ســي الجيد 
ليكــون هــؤالء الطــالب خيــر 
الجامعــات  تقدمــه  دعــم 

. للمجتمــع

افتتاح اللقاء القمي السادس للطالب والطالبة المثاليين 
على مستوى الجامعات المصرية
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فيمــا أكــد الدكتــور وائــل 
العــام  املنســق  طوبــار 
الطالبيــة  لألنشــطة 
وصــول  أن  بالجامعــة 

املرحلــة  لهــذه  الطــالب 
الطــالب  لــكل  تشــريف  هــو 
علــى  وبرهــان  املشــاركين 
جامعاتهــم  فــي  تميزهــم 

. ملختلفــة ا
وأشار أن هذه املسابقة تهدف 
الختيــار أفضــل العناصــر علــى 
بنــاء  الجامعــات  مســتوى 
لجنــة  وضعتهــا  معاييــر  علــى 
بالتميــز  التحكيــم واملتعلقــة 
الثقافــي والقيمــي والعالقــات 
فــي  والتميــز  اإلنســانية 
التكنولوجيــا  اســتخدام 
الحديثــة وغيرهــا مــن املعايير.
الدكتــور  األســتاذ  شــهد 
أشــرف عبــد الحفيــظ رحيــل 
القائم بأعمال رئيس جامعة 
الفيوم  يرافقه اللواء عصام 
الفيــوم  محافــظ  ســعد 
واألستاذ الدكتور خالد عطا 
الجامعــة  رئيــس  نائــب  هللا 

والطــالب  التعليــم  لشــئون 
القمــي  اللقــاء  ختــام  حفــل 
الســادس للطالــب والطالبــة 
مســتوى  علــى  املثالييــن 
الجامعــات املصريــة بحضــور 
األســتاذ الدكتــور طايــع عبــد 
وزيــر  مستشــار  اللطيــف 
لألنشــطة  العالــي  التعليــم 
لجنــة  رئيــس  و  الطالبيــة 
النهائيــة  املرحلــة  تحكيــم 
للمســابقة والســادة أعضــاء 

التحكيــم لجنــة 
هشــام  الدكتــور  األســتاذ 
االتحــاد  ســكرتير  الجيو�ســي 
للجامعــات  الريا�ســي 
رشــدي  الدكتــور  واألســتاذ 
االقتصــاد  أســتاذ  العــدوي 
الشــيخ  كفــر  بجامعــة 
محمــود  الدكتــور  واألســتاذ 
عميــد  الصــادق  عبــد  ســيد 
كليــة طــب األســنان بجامعــة 
والدكتــور  الــوادي  جنــوب 

املنســق  طوبــار  وائــل 
لألنشــطة  العــام 
بجامعــة  الطالبيــة 
مــن  وعــدد  الفيــوم 
هيئــة  أعضــاء  الســادة 
التدريــس والوفــود املشــاركة 
بامللتقــى وذلــك يــوم الثالثــاء 
 2019/3/27 املوافــق 
الكبــرى  االحتفــاالت  بقاعــة 

. معــة لجا با
أشاد أ.د  طايع عبد اللطيف 
بجامعــة الفيــوم مؤكــًدا أنهــا 
من الجامعات املميزة وأعرب 
فــي  بتواجــده  ســعادته  عــن 
األســتاذ  تحيــة   

ً
ناقــال رحابهــا 

الدكتــور خالــد عبــد الغفــار 
وزيــر التعليــم العالــي والبحــث 
الســادة  لجميــع  العلمــي 
الحضــور واملشــاركين خــالل 

املســابقة.
أن  ســيادته  أوضــح  كمــا 
للمرحلــة  التحكيــم  معاييــر 
قيــاس  إلــى  تهــدف  النهائيــة 
مدى وعي الشباب املشاركين 
يمتلكونــه  ومــا  املســابقة  فــي 
قــدرات ومواهــب  مــن 
تطويعهــا  وكيفيــة 
املجتمــع  لخدمــة 
اللجنــة  أن  مؤكــًدا 
توصيــات  ســترفع 
املشــاركين  الشــباب 
للجهــات  وأفكارهــم 
املختصــة والعمــل على 
الجديــة  األفــكار  تبنــي 
أرض  علــى  وتوظيفهــا 

الســادس  القمــي  الملتقــى  ختــام 
المثالييــن والطالبــة  للطالــب 
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جميــع  أن   
ً
خاصــة الواقــع 

الطالب املشاركين قد حققوا 
خــالل  مــن  كبيــرة  اســتفادة 
املختلفــة.  املســابقة  أنشــطة 
  وقدم سيادته التهنئة للطالب 
املشــاركين فــي املســابقة علــى 
مشــاركاتهم الفعالــة خاللهــا و 
قــام ســيادته بتقديــم اقتــراح 
بعمــل بروتوكــول تعــاون بيــن 
الصعيــد  شــمال  جامعــات 
فــي  أكبــر  اســتفادة  لتحقيــق 
الطالبــي  النشــاط  مجــال 

العلمــي. والبحــث 
الختــام       وتضمــن حفــل 
العديــد مــن الفقــرات الفنيــة 
كــورال  فريــق  قدمهــا  التــي 
بقيــادة  الفيــوم  جامعــة 
املايســترو وائــل حمــدي حيــث 
تــم عــزف العديــد مــن األغانــي 
الوطنيــة، كمــا تضمــن الحفــل 
أيًضــا تكريــم لجنتــي التحكيــم 
التمهيديــة   للمرحلتيــن 
تكريــم  وكذلــك  والنهائيــة 
الجامعــات املشــاركة باملؤتمــر 

جامعــة   21 عددهــا  والبالــغ 
كما تم تكريم أسرة طالب من 
أجل مصر التي رافقت الوفود 
علــى مــدى أيــام املســابقة، وتم 
التحكيــم  لجنــة  جائــزة  منــح 
أحمــد  الطالــب  مــن   

ً
لــكال

بجامعــة  هــارون  محمــود 
جنــوب الــوادي والطالبــة ندى 
محمد رشاد بجامعة القاهرة 
والطالــب محمــد عمــر محمــد 
والطالــب  الزقازيــق  بجامعــة 
بجامعــة  فليفــل  محمــود 
وأعلنــت  الــوادي،  جنــوب 
اللجنــة املنظمــة للملتقــى عــن 
محمــد  ياســر  الطالــب  فــوز 
شــمس  عيــن  بجامعــة  عيــد 
مســتوى  علــى  األول  باملركــز 
الطالبــة  وفــازت  الجامعــات، 
إيرينــي تــادرس جمــال بجامعــة 
اإلسكندرية باملركز األول على 
مســتوى الجامعــات املصريــة 
وبلغــت قيمــه الجائــزة 3000 
اآلف جنيــه لــكل منهمــا، وفــاز 
باملركــز الثانــي الطالــب أحمــد 

جمــال حامــد والطالبــة إســراء 
املنيــا  بجامعــة  أحمــد  أحمــد 
وبلغــت قيمــة الجائــزة 2000 
عمــر  الطالــب  وفــاز  جنيــه، 
محمــد محمــد بجامعــة قنــاة 
الثالــث  باملركــز  الســويس 
هللا  منــة  الطالبــة  وفــازت 
الثالــث  باملركــز  أميــن  حاتــم 
وبلغــت قيمــة الجائــزة 1000 
جنيــه، وفــازت جامعــة املنيــا 
الفــرق  لجائــزة  األول  باملركــز 
آالف   3000 علــى  وحصلــت 
جنيــه وفــازت جامعــة املنوفية 
باملركــز الثانــي وحصلــت علــى 
جــاءت  فيمــا  جنيــه   2000
جامعــة اإلســكندرية فــي املركــز 
الثالــث وحصلــت علــى 1000 

 . جنيــه
وعلــى هامــش الحفــل قــام أ.د 
أشــرف عبــد الحفيــظ رحيــل 
بإهــداء درع الجامعــة للســيد 
اللــواء عصــام ســعد محافــظ 
فــي  لجهــوده  تكريًمــا  الفيــوم 

دعــم جامعــة الفيــوم.      
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المزمار الذهبي

الدكتــور خالــد عطــا هللا  األســتاذ  شــهد  

نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم 

والطالب انطالق  فعاليات مسابقة املزمار 

الذهبــي التــي نظمتهــا اإلدارة العامــة لرعايــة 

الجامعــة  كليــات  مســتوى  علــى  الشــباب 

وذلــك يــوم الثالثــاء املوافــق  2019/3/19 

بقاعــة االحتفــاالت باملكتبــة املركزيــة.

وأوضــح األســتاذ دكتــور خالــد عطــا هللا أن 

املسابقة تهدف إلى اختيار أفضل األصوات 

فــي قــراءة القــرآن الكريــم مضيًفــا أن جامعــة 

الطــالب  مواهــب  كل  بتبنــي  تهتــم  الفيــوم 

والفنيــة  الرياضيــة  املجــاالت  مختلــف  فــي 

والدينية والثقافية واختيار أفضل النماذج 

لتمثيــل الجامعــة علــى مســتوى الجامعــات 

املصريــة والعربيــة .

وأكــد ســيادته أن طــالب وطالبــات جامعــة 

نســعى  متعــددة  مواهــب  يمتلكــوا  الفيــوم 

لتوظيفهــا فــي مكانهــا الصحيــح ليكونــوا خيــر 

دعــم تقدمــه الجامعــة للمجتمــع.

وشارك في املسابقة ما يقارب من 60 طالب 

وطالبة من مختلف الكليات.
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الفيــوم  ســعد محافــظ  اللــواء عصــام  شــهد 
الحفيــظ  عبــد  أشــرف  الدكتــور  واألســتاذ 
رحيــل القائــم بأعمــال رئيــس  جامعــة الفيــوم 
نائــب  هللا  عطــا  خالــد  الدكتــور  األســتاذ  و 
الطــالب  و  التعليــم  لشــئون  الجامعــة  رئيــس 
القمــي  الريا�ســي  اللقــاء  فعاليــات  انطــالق 
لطلبــة وطالبــات الجامعــات املصريــة وكليــات 
جامعــة الفيــوم الــذي نظمتــه الجامعــة  تحــت 
الغفــار  عبــد  خالــد  الدكتــور  األســتاذ  رعايــة 
وزيــر التعليــم العالــي والدكتــور أشــرف صبحــي 
وزيــر الشــباب والرياضــة  بالتعــاون مــع وزارة 
الشباب والرياضة ومحافظة الفيوم واالتحاد 

. للجامعــات  املصــري  الريا�ســي 
بحضــور  األســتاذ الدكتــور أحمــد فتحــي عميــد 
كلية التربية النوعية واألستاذ الدكتور محمد 
عبــد التــواب وكيــل كليــة التربيــة لشــئون خدمــة 
املجتمــع وتنميــة البيئــة والدكتــور وائــل طوبــار 
املنســق العــام لالنشــطة الطالبيــة والدكتــور 
عمــاد عبــد الســالم املستشــار اإلعالمــي لرئيــس 
الجامعــة واألســتاذ أيمــن حلبــة القائــم بأعمــال 
أميــن الجامعــة وممثليــن عــن وزارة الشــباب 
املصــري  الريا�ســي  واالتحــاد  والرياضــة 
للجامعــات وعــدد مــن الســادة أعضــاء هيئــة 
التدريــس والطــالب وذلــك يــوم الســبت املوافــق 
قــارون  بحيــرة  ضفــاف  علــى   2019/4/13

الفيــوم. بمحافظــة 
شــأن  رفعــة  علــى  ســعد  عصــام  اللــواء  أكــد 
جامعــة الفيــوم معرًبــا عــن ســعادته بتوجيــه 
الدعــوه لــه  للمشــاركة فــي افتتــاح اللقــاء القمــي 
املصريــة  الجامعــات  مســتوى  علــى  الريا�ســي 

وكليات جامعة الفيوم ومشيًدا بتنظيم اللقاء 
علــى ضفــاف بحيــرة قــارون التــي تعتبــر مــن أقدم 
البحيــرات علــى مســتوى العالــم وتعتبــر مقصــد 
ســياحي هــام علــى املســتوى املحلــي والعالمــي 
بهــدف  القيــادة السياســية  باهتمــام  وتحظــى 
فــي  القضــاء علــى املشــكالت التــي تعانــي منهــا 

الحالــي. الوقــت 
ورحــب أ.د أشــرف رحيــل بالســادة الضيــوف 
الفيــوم  جامعــة  مــن  املشــاركين  والطــالب 
والجامعــات الحكوميــة والخاصــة باإلضافة إلى 
االتحادات الرياضية املختلفة مشيًدا بالدعم 
الكبيــر واملتواصــل الــذي تتلقــاه جامعــة الفيــوم 
من قبل محافظة الفيوم باإلضافة إلى حرص 
علــى  الفيــوم  محافــظ  ســعد  عصــام  اللــواء 
املشــاركة فــي كافــة فعاليــات الجامعــة وخاصــة 
فيمــا يتعلــق باألنشــطة الطالبيــة ســواء داخــل 

الجامعــة أو خارجهــا.
كمــا أكــد أ.د خالــد عطــا هللا ان جامعــة الفيــوم 
تنظيــم  علــى  الحــرص  كل  حريصــة  كانــت 
واستضافة اللقاء الريا�سي القمي الذي توافر 
لــه  كامــل الدعــم مــن وزارتــي التعليــم العالــي 
والشــباب والرياضــة وشــارك خاللــه عــدد مــن 
بنــي  الجامعــات الحكوميــة والخاصــة تشــمل 
ســويف، بنهــا، دميــاط، اإلســكندرية، الفيــوم، 
عيــن  القاهــرة،  بورســعيد،  دمنهــور،  املنيــا، 
شــمس، الســويس، حلــوان، أســوان، ســوهاج 
الكنديــة  األهــرام  إلــى  باإلضافــة  واملنصــورة 
ومعهــد العلــوم اإلداريــة  وجامعــة درايــة باملنيــا  
لرياضــات  الرياضيــة  االتحــادات  وكذلــك 

الصــاالت. وتجديــف  والكيــاك  الدارتــس 

الفيــوم  جامعــة  طــالب  علــى  ســيادته  وأثنــى 
املســتويات  علــى  امللحوظــة  لكفاءتهــم 
األكاديميــة واألنشــطة الطالبيــة وخاصــة أن 
صنــع  فــي  مشــاركتهم  علــى  تحــرص  الجامعــة 
القــرار والتعــرف علــى املشــكالت والعمــل علــى 

. لجتهــا معا
كمــا أوضــح الدكتــور وائــل طوبــار ان اللقــاء 
القمــي شــمل  إقامــة مســابقات فــي رياضــات 
رالــي الدرجــات والطائــرات الورقيــة والكيــاك 
واأللعــاب  الصــاالت  وتجديــف  والدارتــس 
طالــب   800 خاللــه  وشــارك  اإللكترونيــة 
املشــاركة. الجامعــات  مســتوى  علــى  وطالبــة 

الفائزين في مسابقات اللقاء الريا�سي القمي 
أعلــن  القمــي  الريا�ســي  اللقــاء  ختــام  وفــي 
أســماء  هللا  عطــا  خالــد  الدكتــور  األســتاذ 
الطــالب الفائزيــن فــي املســابقات وتــم إهــداء 
دروع جامعــة الفيــوم وتوزيــع الكــؤوس عليهــم 
حســني  أحمــد  الدكتــور  األســتاذ  بحضــور 
بجامعــة  مصــر  أجــل  مــن  طــالب  مســئول 
الفيــوم واألســتاذ هشــام رجــب مديــر عــام رعايــة 
الشباب واألستاذة فايزة حجي مدير عام املدن 
الجامعيــة باإلضافــة إلــى أعضــاء لجــان تحكيــم 

بقات. املســا
حيــث فــاز باملركــز األول فــي املســابقات )عــام( 
الفيــوم  جامعــة  والثانــي  أســوان،  جامعــة 
والثالــث بنهــا، كمــا تــم إهــداء شــهادات تقديــر 
باإلضافــة  اللقــاء  فــي  املشــاركة  للجامعــات 
لالتحــادات  الفيــوم  جامعــة  درع  إهــداء  إلــى 
الجوائــز  توزيــع  املشــاركة وكذلــك  الرياضيــة 
علــى الطــالب الفائزيــن علــى مســتوى مختلــف 

بقات. املســا

اللقاء الرياضي 
القمي 

للجامعات 
المصرية
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ختام المهرجان

الرياضي الثاني

شهد األستاذ الدكتور أشرف عبد 

بأعمــال  القائــم  رحيــل  الحفيــظ 

واألســتاذ  الفيــوم  جامعــة  رئيــس 

نائــب  هللا  عطــا  خالــد  الدكتــور 

رئيــس الجامعــة لشــئون التعليــم 

والطــالب ختــام فعاليــات املهرجــان 

الريا�سي الثاني بالجامعة ونظمته 

اإلدارة املركزيــة للتنميــة الرياضيــة 

بــوزارة الشــباب والرياضــة واإلدارة 

العامــة لرعايــة الشــباب بالجامعــة 

 13 مــن  الفتــرة  خــالل  واســتمر 

بحضــور  مــارس 2019   18 حتــى 

وكيــل  الفــار  إســماعيل  اللــواء 

وزارة الشــباب والرياضــة ورئيــس 

اإلدارة املركزيــة للتنميــة الرياضيــة 

حمــدي  الدكتــور  واألســتاذ 

التربيــة  كليــة  عميــد  الديــن  نــور 

الدكتــور  واألســتاذ  الرياضيــة 

زينــب الباهــي عميــد كليــة الخدمــة 

االجتماعيــة والدكتــور وائــل طوبار 

الطالبيــة  األنشــطة  عــام  منســق 

عبــد  عمــاد  والدكتــور  بالجامعــة 

الســالم املستشــار اإلعالمــي لرئيــس 

الجامعــة والدكتــور ســمية ســامي 

محمــد منســق املهرجــان الريا�ســي 

للجامعات واألستاذ أحمد عبد ربه 

مديــر عــام إدارة النشــاط الطالبــي 

بــوزارة الشــباب والرياضــة وعــدد 

وذلــك  الجامعــة  طــالب  مــن  كبيــر 

يــوم اإلثنيــن املوافــق 2019/3/18 

الزراعــة. كليــة  بملعــب 

قــام أ.د أشــرف رحيــل بالترحيــب 

علــى  مؤكــًدا  الحضــور  بالســادة 

فــي  الريا�ســي  النشــاط  أهميــة 

الجامعات ودوره الفعال في غرس 

قيم املنافسة الشريفة بين طالبها 

جامعــة  بتميــز  فخــره  عــن  معرًبــا 

الرياضيــة  األنشــطة  فــي  الفيــوم 

علــى مســتوى الجامعــات املصريــة 

مشــيًرا إلــى اهتمــام الدولــة والقيادة 

وحرصهــا  بالرياضــة  السياســية 

علــى تبنــي املواهــب البــارزة فــي كافــة 

األنشــطة الرياضية موجًها التهنئة 

فــي املهرجــان. للكليــات الفائــزة 

فعاليــات  خــالل  املنافســة  تمــت 

املهرجات في 4 ألعاب جماعية و 4 

فرديــة للطلبــة وللطالبــات شــملت 

كرة القدم واليد والطائرة والســلة 

وكرة السرعة ومصارعة الذراعين 

وتنــس الطاولــة وألعــاب القــوى.

 ويذكــر فــوز كليــة اآلداب باملركــز 

باملركــز  والتمريــض  الثالــث 

الثانــي والتربيــة الرياضيــة باملركــز 

الثالــث فــي الترتيــب العــام بجميــع 

ت. بقا ملســا ا

الريا�ســي  املهرجــان  ختــام  وفــي 

رحيــل  أشــرف  أ.د  قــام  الثانــي 

وامليداليــات  الكــؤوس  بتســليم 

للكليات الفائزة خالل املســابقات.
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شــهد األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ رحيــل 

القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم بطولــة الشــهيد 

الرفاعــي )46( لرفــع األثقــال علــى مســتوى الجامعــات 

املصريــة تحــت إشــراف األســتاذ الدكتــور خالــد عطــا 

هللا نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون التعليــم والطــالب 

والتــي نظمتهــا جامعــة الفيــوم بالتعــاون مــع االتحــاد 

الريا�سي املصري للجامعات خالل الفترة من 6 وحتى 

.2019/4/7

صرح أ.د أشــرف رحيل أن البطولة شــارك خاللها 18 

جامعــة حكوميــة وخاصــة ومعاهــد عليــا بعــدد 126 

العــب والعبــة و5  العبيــن مــن متحــدي اإلعاقــة.

وقــام رئيــس الجامعــة بتكريــم  الطــالب الحاصليــن علــى 

الثالثــة مراكــز األولــى فــي منافســات الطالبــات والطلبة؛ 

حيــث حصــدت طالبــات جامعــة حلــوان  علــى املركــز 

األول ثــم املركــز الثانــي لجامعــة اإلســكندرية وجــاءت 

طالبــات جامعــة الفيــوم فــي املركــز الثالــث وفــي املركــز 

الرابــع جامعــة املنصــورة واملركــز الخامــس التعليــم 

العالــي واملركــز الســادس جامعــة الزقازيــق.

أما منافسات الطلبة فكان املركز األول للتعليم العالي 

والثانــي لجامعــة طنطــا والثالــث لجامعــة اإلســكندرية 

الخامــس  واملركــز  املنصــورة  جامعــة  الرابــع  واملركــز 

لجامعــة الفيــوم والســادس جامعــة القاهــرة واملركــز 

السابع جامعة حلوان واملركز الثامن جامعة الزقازيق 

أما املركز التاسع فأحرزته جامعة بني سويف واملركز 

العاشر أكاديمية العلوم واملركز الحادي عشر جامعة 

أســيوط واملركــز الثانــي عشــر جامعــة عيــن شــمس أمــا 

جامعــة الســويس فحققــت املركــز الثالــث عشــر.

بطولة الشهيد الرفاعي )46( لرفع األثقال 
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حفل اإلفطار الجماعي
شــهد األســتاذ الدكتــور أشــرف عبــد الحفيــظ رحيــل 
واألســتاذ  الفيــوم  جامعــة  رئيــس  بأعمــال  القائــم 
الدكتور خالد عطا هللا نائب رئيس الجامعة لشئون 
الــذي  الجماعــي  اإلفطــار  حفــل  والطــالب  التعليــم 
نظمتــه اإلدارة العامــة لرعايــة الشــباب يــوم الثالثــاء 
املوافــق 2019/5/14 بالحــرم الجامعــي تحــت شــعار 
قيم للعام الرابع بحضور األستاذ 

ُ
)يال نقرب( والذي أ

الدكتــور محمــد عي�ســى نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون 
الســادة  مــن  وعــدد  والبحــوث  العليــا  الدراســات 
عمــداء ووكالء الكليــات ومستشــاري رئيــس جامعــة 
الفيــوم وأعضــاء هيئــة التدريــس واإلدارييــن والطــالب 

بالجامعــة.

أكــد أ.د أشــرف رحيــل أن جامعــة الفيــوم تحــرص 
دائًما على إيجاد وتفعيل قنوات التواصل مع أبنائها 
من الطالب وتستغل كل الفرص لاللتقاء بهم مشيًدا 
بتنظيــم هــذا الحفــل موجًهــا الطــالب بضــرورة التحلــي 

بالــروح الطيبــة واألخــالق الكريمــة.

وأشــار أ. د خالــد عطــا هللا أن حفــل اإلفطــار الجماعــي 
هــذا العــام شــهد مشــاركة 550 طالــب وطالبــة علــى 
مســتوى مختلــف الكليــات مؤكــًدا أن جامعــة الفيــوم 
تحــرص علــى تنظيــم مثــل هــذه الفعاليــات التــي تمثــل 
جانًبــا إنســانًيا هاًمــا وتعكــس التواصــل املســتمر مــع 

األبنــاء مــن الطــالب.
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ختام الدورة الرمضانية السادسة

الدكتــور  األســتاذ  شــهد 

هللا عطــا  محمــد   خالــد 
نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون 

ختــام  الطــالب  و  التعليــم 

الــدورة الرمضانيــة السادســة 

املوافــق  الثالثــاء  يــوم  وذلــك 

كليــة  بملعــب   2019/5/28

الزراعــة والتــي نظمتهــا اإلدارة 

الشــباب  لرعايــة  العامــة 

الدكتــور  األســتاذ  بحضــور 

عرفة صبري عميد كلية العلوم 

واألســتاذ الدكتــور أحمــد فتحــي 

النوعيــة  التربيــة  كليــة  عميــد 

حمــدي  الدكتــور  واألســتاذ 

نــور الديــن عميــد كليــة التربيــة 

الدكتــور  واألســتاذ  الرياضيــة 

أحمــد حســني مستشــار رئيــس 

الطالبيــة  لألنشــطة  الجامعــة 

والدكتــور وائــل طوبــار منســق 

الطالبيــة. االنشــطة  عــام 

خالــد  الدكتــور  األســتاذ  أكــد 

عطــا هللا أن التقييــم العالمــي 

تقــدم  فــي  الفيــوم  لجامعــة 

مســتمر عاًمــا تلــو اآلخــر، مشــيًرا 

تعمــل  الجامعيــة  القيــادة  أن 

مركــز  لتحســين  جهــد  بــكل 

جامعة الفيوم بصفة مستمرة 

على املســتوى العربي والعالمي.

الجيــد  باملســتوى  مشــيًدا 

والــروح  املشــاركة  للفــرق 

واملنافســة  الرياضيــة 

عليهــا  ظهــر  التــي  الشــريفة 

خــالل  الالعبيــن  جميــع 

فعاليــات الــدورة الرمضانيــة.

أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 

الــدورة الرمضانيــة السادســة 

فريــق   32 بمشــاركة  تمــت 

وأبنــاء  الجامعــة  طــالب  مــن 

ووصــل  الفيــوم  محافظــة 

فريقــي  النهائيــة  للمبــاراة 

عمــر،  والفــاروق  مواهــب 

وقــد فــاز باملركــز األول وكأس 

البطولــة فريــق الفــاروق عمــر 

واملركــز الثانــي فريــق مواهــب .

هللا  عطــا  خالــد  أ.د  وقــام 

بتكريــم الفــرق واألكاديميــات 

الرياضيــة املشــاركة بالبطولــة 

وكأس  امليداليــات  وتســليم 

الفــاروق  لفريــق  البطولــة 

. عمــر
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شــهد األســتاذ الدكتــور أشــرف 

القائــم  رحيــل  الحفيــظ  عبــد 

بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم 

يرافقه األســتاذ الدكتور خالد 

عطــا هللا نائــب رئيــس الجامعــة 

والطــالب  التعليــم  لشــئون 

الخدمــة  »مهرجــان  افتتــاح 

العامــة« والــذي نظمتــه اإلدارة 

العامــة لرعايــة الشــباب تحــت 

شــعار )مــن أجــل مصــر( وذلــك 

 3  /  17 املوافــق  األحــد  يــوم 

الجامعــي  بالحــرم   2019  /

بحضــور الدكتــور وائــل طوبــار 

منسق عام األنشطة الطالبية 

مــن  وعــدد  االتحــاد  وطــالب 

الجامعــة. طــالب 

الدكتــور  األســتاذ  أشــاد 

أشــرف عبــد الحفيــظ بالعمــل 

الــذي  التطوعــي  الجماعــي 

يقــوم بــه الطــالب فــي تجميــل 

الحرم الجامعي وحرصهم على 

املشــاركة فــي تنفيــذ عمــل يفيــد 
الجامعــة وينمــي روح التعــاون 

والعمــل التطوعــي بين الطالب.

حيــث قــام الطــالب املشــاركين 

محيــط  بتجميــل  باملهرجــان 

الخارجــي  الجامعــي  الحــرم 

الدهانــات  بأعمــال  وقامــوا 

لســور الحــرم وطــالء األرصفــة 

الخارجيــة والداخليــة ممــا لــه 

عظيم األثر في تنمية املشــاركة 

الجامعــة. لطــالب  املجتمعيــة 

افتتاح
مهرجان الخدمة العامة

 »من أجل مصر«



حصاد جامعة الفيوم 242

تحــت إشــراف األســتاذ الدكتــور خالدعطــا هللا نائــب 

رئيــس الجامعــة لشــئون التعليــم  والطــالب نظمــت 

النشــاط  »إدارة  الشــباب  لرعايــة  العامــة  اإلدارة 

العباقــرة  لــدوري  الثانــي  املوســم  والفنــي«  الثقافــي 

على مســتوى كليات الجامعة للعام الجامعي 2018 

يــوم 25 / 11 / 2018 بقاعــة  – 2019، وذلــك 

الكبــرى.  االحتفــاالت 

وضمــت لجنــة تحكيــم املســابقة األســتاذ الدكتــور 

أيمــن عبــد القــوي األســتاذ بقســم االقتصــاد الزراعــي 

بكليــة الزراعــة والدكتــور عمــاد عبــد الســالم املــدرس 

بقســم مجــاالت الخدمــة االجتماعيــة بكليــة الخدمــة 

املعيــد  الســيد ســيد  واألســتاذ صالــح  االجتماعيــة 

بقســم اآلثــار اإلســالمية بكليــة اآلثــار. 

وتمــت املســابقة فــي مختلــف املجــاالت »العلميــة – 

األدبية – التاريخية – الرياضية – الفن – القدرات 

الذهنيــة – املعلومــات العامــة«. 

وشــارك فــي املســابقة 16 كليــة مثــل كل منهــا 4 طــالب 

وتمــت املســابقة علــى مرحلتيــن حيــث تــم تصعيــد 

10 كليــات خــالل املرحلــة األولــى وصعــدت 4 كليــات 

فــي املرحلــة النهائيــة وشــملت كليــات العلــوم, الطــب 

البشــري, اآلثــار، الهندســة .

فــي  األول  املركــز  علــى  العلــوم  كليــة  حــازت  حيــث 

الهندســة  كليــة  و  نقطــة   11 وأحــرزت  املســابقة 

كليــة  وحــازت  نقــاط   10 وأحــرزت  الثانــي  باملركــز 

الطب البشري على املركز الثالث وأحرزت 8 نقاط، 

وتــم توزيــع جوائــز ماليــة علــى الطــالب املشــاركين فــي 

املســابقة مــن الكليــات الفائــزة .

الموسم الثاني 

لدوري 

العباقرة 
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تحــت إشــراف األســتاذ الدكتــور خالــد عطــا هللا نائــب 
رئيــس الجامعــة لشــئون التعليــم والطــالب حصلــت 
مســتوى  علــى  الثانــي  املركــز  علــى  الفيــوم  جامعــة 
الجامعــات املصريــة و املعاهــد الحكوميــة و الخاصــة 
فــي مســابقة إبــداع املوســم الســابع التــي تنظمهــا وزارة 
الشــباب و الرياضــة و قيمــة الجائــزة 24 ألــف جنيــة.

 كمــا حصلــت الطالبــة إيمــان توفيــق مصطفــى علــى 
جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مجال الدور الثقافي املعلوماتي و قدرها 5 آالف جنيه؛ وضم 
فريق جامعة الفيوم املشارك في املسابقة الطالب إيمان توفيق مصطفى، علياء خالد مديح، 
عبد هللا محمد عبد هللا من كلية الطب، محمد أحمد الوكيل كلية الهندســة، إســالم شــعبان 

الشــيمي وإســالم ســيد محمــد  مــن كليــة العلــوم.

المركز الثاني 
في مسابقة إبداع 7
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ملتقى أرسينوي الدولي للفن المعاصر

اللــواء عصــام ســعد  تحــت رعايــة  
محافــظ الفيــوم واألســتاذ الدكتــور 
أشــرف عبــد الحفيــظ رحيــل القائــم 
الفيــوم  جامعــة  رئيــس  بأعمــال 
املوافــق  الخميــس  يــوم  اختتمــت 
ملتقــى  فاعليــات   2019/3/7
التشــكيلي  للفــن  الدولــي  أرســينوي 
املعاصــر بقريــة تونــس التابعــة ملركــز 
يوســف الصديق بمشــاركة 16 فناًنا 
يمثلون دول مصر واليابان وأسبانيا 

وبلغاريــا.
وقــام الســيد اللــواء محافــظ الفيــوم 
الفنــون  معــرض  فاعليــات  بتفقــد 
أحمــد  الدكتــور  األســتاذ  بحضــور 
فتحــي عميــد كليــة التربيــة النوعيــة 
الســكرتير  موافــي  حســن  واملهنــدس 
العام املساعد للمحافظة واملهندس 
كمــال ســلومه رئيــس مركــز ومدينــة 
دينــا  والدكتــورة  الصديــق  يوســف 
طريــف مؤسســة امللتقــى واألســتاذة 
ســوزان عبــد القــادر مديــر عــام قطــاع 
البيئــة  وتنميــة  املجتمــع  خدمــة 
بالجامعــة وممثلــي الهيئــات الثقافيــة 
وضــم  باملحافظــة،  والســياحية 
خــالل  مــن  فنًيــا   

ً
عمــال  25 امللتقــى 

الطبيعــة  مــن  مســتلهمة  لوحــات 

وتــم  الريفيــة  والبيئــة  املكانيــة 
مزجهــا بمظاهــر الصحــراء والزراعــة 
تعبيريــة  ولوحــات  والســماء  واملــاء 
والحضــارة  الريفــي  املجتمــع  عــن 

لفرعونيــة. ا
بعمــل  الفيــوم  جامعــة  وشــاركت    
فنــي لألســتاذ الدكتــور هشــام الديــب 
وكيــل كليــة التربيــة النوعيــة لشــئون 

خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة. 
الفــن  إثــراء  إلــى  امللتقــى  ويهــدف 
بيــن  الخبــرات  وتبــادل  التشــكيلي 
ويعمــل  املشــاركة  الــدول  مختلــف 
علــى تنشــيط الســياحة وفتــح أبــواب 
جديــدة لدعــوة مختلــف دول العالــم 
لزيــارة مصــر بوجــه 
عــام والفيــوم علــى 
الخصــوص. وجــه 

اللــواء  وأشــاد 
ســعد  عصــام 
علــى  بالقائميــن 
امللتقــى  تنظيــم 
خدمــة  وبقطــاع 
وتنميــة  املجتمــع 
بجامعــة  البيئــة 

الفيوم مطالًبا الوفود املشاركة بنقل 
الصورة إلى بالدهم بما شاهدوه من 
بقريــة  الواقــع  أرض  علــى  مميــزات 
تونــس معرًبــا عــن أملــه بزيــادة مثــل 

هــذه الفاعليــات، مؤكــًدا علــى العمــل 
وروح  الواحــد  الفريــق  خــالل  مــن 
مختلــف  بيــن  والتنســيق  التعــاون 
القطاعــات، وأشــاد باألعمــال الفنيــة 
املعروضــة بامللتقــى والتــي عبــرت عــن 
البــدوي  واملجتمــع  الريفيــة  البيئــة 
مشــيًرا إلــى أهميــة تلــك امللتقيــات فــي 
املناســبة  الســياحية  الصــورة  نقــل 
ملختلــف دول العالــم، وعقــب ذلــك 
تم منح شهادات التقدير للمشاركين 
بامللتقــى وتــم تقديــم فقــرات فنية من 

البــدوي. الغنــاء 
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فــي إطــار حــرص جامعــة الفيــوم علــى 
طــالب  إلــى  متميــزة  خدمــة  تقديــم 
تفقــد  الجامعيــة  املــدن  وطالبــات 
األستاذ الدكتور أشرف عبد الحفيظ  
رحيــل القائــم بأعمــال رئيــس الجامعــة 
محمــد  الدكتــور  األســتاذ  يرافقــه 
عي�ســى نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون 
الدراســات العليــا والبحــوث واألســتاذ 
الدكتــور خالــد عطــا هللا نائــب رئيــس 

الجامعــة لشــئون التعليــم والطــالب مدينــة الطالبــات 
بغــرب التعاونيــات بكيمــان فــارس وذلــك يــوم الثالثــاء 
املوافــق 2019/1/8 بحضــور األســتاذ أيمــن حلبــه أميــن 
الجامعة املساعد للشئون املالية والدكتور وائل طوبار 
منســق عــام األنشــطة الطالبيــة واألســتاذة فايــزة حجــي 
مديــر عــام املــدن الجامعيــة واألســتاذ هشــام عويــس 
مديــر عــام رعايــة الشــباب وعــدد مــن الســادة اإلعالمييــن 

. والصحفييــن 
أكــد األســتاذ الدكتــور أشــرف رحيــل أن الزيــارة تعــد مــن 
الزيــارات الدوريــة التــي تقــوم بهــا إدارة الجامعــة لتفقــد 
جودة  الخدمة املقدمة  للطالب املقيمين داخل املدن 

الجامعيــة .
شــهادة  علــى  الطالبــات  مدينــة  حصــول  إلــى  مشــيًرا 
األيــزو خــالل العــام املا�ســي ممــا يؤكــد علــى تميــز املدينــة 
وتطبيقهــا املعاييــر الصحيــة لجــودة الطعــام املقــدم مــع 
توافــر اإلقامــة الالئقــة للطالبــات  مضيًفــا بــأن الجامعــة 

تبــذل املزيــد مــن الجهــد لتوفيــر كل ســبل 
الراحــة ألبنائهــا الطــالب.

ومــن جانبــه اقتــرح األســتاذ الدكتــور خالــد 
عطــا هللا علــى طالبــات املدينــة الجامعيــة 
إجــراء انتخابــات فيمــا بينهــم الختيــار 20 
طالبــة وتحديــد يــوم لــكل منهــم لإلشــراف 
على أعمال املطبخ وتجهيز الوجبات وإبداء 

املالحظــات.
طالــب   3500 أذواق  إرضــاء  أن  مضيًفــا 
وطالبــة ليــس باألمــر الهيــن ويتطلــب الكثيــر مــن الجهــد 
والتنــوع فــي اختيــار األطعمــة لتر�ســي كل األذواق مؤكــًدا 
أن الجامعــة تعمــل علــى تقديــم أفضــل خدمــة ممكنــة 
فــي تقديــم وجبــات صحيــة متنوعــة متوازنــة الســعرات 

الحراريــة طبًقــا لإلمكانيــات املتاحــة.
مشــيًرا أن االشــتراك الشــهري لطــالب املــدن الجامعيــة 
باملدينــة  الطالــب  إقامــة  وتكلفــة  شــهرًيا  جنيــه   250

بالتغذيــة 1400 جنيــة شــهرًيا.
وأكدت األستاذة فايزة حجي أن استالم املواد الغذائية 
والدواجــن يتــم مــن خــالل أخصائييــن التغذيــة وأطبــاء 
علــى  وبنــاًء  الخبــرة  مــن  عالــي  بيطرييــن ذوي مســتوى 

مواصفــات صحيــة عاليــة.
وقــام الســادة الحضــور بتفقــد غــرف اإلقامــة واملطبــخ 
وتجهيــز الوجبــات ثــم شــاركوا الطالبــات وجبــة الغــذاء 
واالســتماع إلــى املقترحــات املقدمــة مــن طالبــات املدينــة 

الجامعيــة ودراســة تطبيقهــا.

زيــــــــــــــارة 
ينة  لمــــــد
الطالبــات
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استقبل األستاذ الدكتور أشرف عبدالحفيظ 
القائــم بأعمــال رئيــس جامعــة الفيــوم يرافقــه 

خالــد  الدكتــور  األســتاذ 
نائــب رئيــس  محمــد عطــا هللا 
التعليــم  لشــئون  الجامعــة 
والطــالب الفنــان أحمــد أميــن، 
العامــة  اإلدارة  نظمــت  حيــث 
لرعايــة الشــباب بالتعــاون مــع 
واملعلومــات  الحاســبات  كليــة 
مــع  مفتــوح  طالبــي  لقــاء 
األحــد  يــوم  وذلــك  الفنــان، 
 2018  /  9  /  30 املوافــق 

أكــدت أ.د/ نبيلــة حســن أن النــدوة تأتــي فــي إطــار دور الكليــة فــي التواصــل مــع مختلــف قطاعــات 
لخدمــة طــالب الجامعــة، متمنيــة اســتفادة املجتمــع وترســيخ دورهــا الثقافــي واألدبــي 

فــي القضــاء علــى الصعوبــات واملعوقــات الطــالب مــن خبــرات الفنــان أحمــد أميــن 
التــي واجهتــه فــي بدايــة حياتــه الفنيــة. 

الفيــل  هيثــم  الدكتــور  أشــار  لــكل كمــا  الفرصــة  اللقــاء إلتاحــة  إلــى أهميــة 
لحضــور  الجامعــة  الوعــي طــالب  لرفــع  الفعاليــات  هــذه  مثــل 

والتواصــل  لديهــم  وبيــن الثقافــي  أكبربينهــم  بشــكل 
فــي  الناجحــة  باملجتمــع. النمــاذج  املختلفــة  املجــاالت 

الدكتــور  اللقــاء وأوضــح  هــذا  أن  طوبــار  وائــل 
فعاليــات  أحــد  للعــام يعــد  الطالبيــة  األنشــطة 
 /  2018 2019 الــذي حظــي بحضــور الجامعــي 
الطــالب.  مــن  كثيــف 

اســتعرض  اللقــاء  الفنــان أحمــد أميــن عملــه فــي وخــالل 
الفنيــة  املجــاالت  مــن  واإلخــراج الكثيــر  والتمثيــل  كالتأليــف 

بالجامعــة.  الكبــرى  االحتفــاالت  بقاعــة 

بحضــور األســتاذ الدكتــور نبيلــة حســن عميــد 
واملعلومــات  الحاســبات  كليــة 
واألســتاذ الدكتــور هيثــم الفيــل 
وكيــل الكليــة لشــئون التعليــم 
وائــل  والدكتــور  والطــالب 
األنشــطة  عــام  منســق  طوبــار 
وعــدد  بالجامعــة  الطالبيــة 
هيئــة  أعضــاء  الســادة  مــن 
التدريــس واإلدارييــن والطــالب. 

لقــاء مفتوح 

ب  للطــــــــــــال

ــع الفنـــــان  مـــ

ــد أميــن أحمــ
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شــهرته  واكتســاب  املتحركــة  والرســوم 
الحقيقيــة مــن خــالل الفيديوهــات القصيــرة 
التي كان يبثها عبر شبكات التواصل االجتماعي 
والتــي حققــت انتشــاًرا واســًعا وعرفــت باســم 
وهــي  الثانيــة  محطتــه  وكانــت  ثانيــة،   30
األهــم فــي حياتــه الفنيــة فــي برنامــج البالتــوه 
والــذي يعــرض علــى قنــاة النهــار الفضائيــة. 

وقــد حصــل الفنــان علــى عــدة جوائــز فنيــة 
مــن أهمهــا جائــزة أفضــل برنامــج كوميــدي فــي 
مهرجــان الفضائيــات العربيــة عــام 2017، 

وجائــزة أفضــل برنامــج كوميــدي مــن اتحــاد 
البالتــوه.  برنامجــه  عــن  العــرب  املنتجيــن 

تكريم الطالب المشاركين باألنشطة 

الطالبية بكلية الصيدلة

عميــد  حتــه  حافــظ  منــى  الدكتــور  األســتاذ  شــهدت 

املشــاركين  الطــالب  تكريــم  حفــل  الصيدلــة  كليــة 

 –  2017 الجامعــي  للعــام  الطالبيــة  األنشــطة  فــي 

يــوم الثالثــاء املوافــق 30 / 10 / 2018. 2018وذلــك 

إبراهيــم  عبدالســالم  الدكتــور  األســتاذ  بحضــور 

مــن  وعــدد  والطــالب  التعليــم  لشــئون  الكليــة  وكيــل 

والطــالب. واإلدارييــن  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  الســادة 

وأكــدت أ.د منــى حافــظ حتــه بضــرورة مشــاركة الشــباب 

باعتبارهــا  الطالبيــة  األنشــطة  جميــع  فــي  الجامعــي 

الهــام  دورهــا  إلــى  باإلضافــة  والتفــوق،  النجــاح  أســاس 

االنتمــاء  روح  وخلــق  الطــالب  شــخصية  تشــكيل  فــي 

نفوســهم. فــي  واملبــادئ  القيــم  وزرع  واملســئولية 

الجامعــي 2018 – 2019 ســوف  العــام  أن  وأضافــت 

يشــهد تخــرج أول دفعــة مــن أبنــاء صيدلــة الفيــوم، كمــا 

ســيتم إنشــاء وحــدة للخريجيــن بالكليــة للتواصــل معهــم.

الطــالب  تكريــم  تــم  الحفــل  نهايــة  وفــي 

الطالبيــة. باألنشــطة  املتفوقيــن 
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مسابقة  دور التطوع في تنمية المجتمع
أفضل منشد ومنشدة 

أفضل مرنم ومرنمة
مــع  بالتعــاون  الشــباب  لرعايــة  العامــة  اإلدارة  نظمــت 

جمعيــة مصــر الخيــر نــدوة بعنــوان »دور التطــوع فــي تنميــة 

املجتمع« بحضور األستاذ هشام رجب مدير عام اإلدارة 

العامة لرعاية الشباب واألستاذ شريف عزوز مدير إدارة 

املتطوعيــن بجمعيــة مصــر الخيــر واألســتاذ أحمــد منتصــر 

املذيــع براديــو مصــر يــوم الثالثــاء املوافــق 2018/10/23 

باملكتبــة املركزيــة. 

بالســادة  بالترحيــب  عــزوز  شــريف  األســتاذ  قــام  حيــث 

الحضــور موجًهــا الشــكر إلــى جامعــة الفيــوم الســتضافة 
النــدوة متابًعــا تعريــف معنــى التطــوع باعتبــاره عمــل بدون 

أجــر واختيــاري بهــدف اســتثمار وقــت الفــراغ فــي خدمــة 

املجتمــع املحيــط وكذلــك أهميــة ودور العمــل التطوعــي 

وخاصــة مــن خــالل املشــاركة بالقوافــل الطبيــة وبرامــج 

التكافــل االجتماعــي لألســر األكثــر احتياًجــا ممــا يســهم فــي 

تقليــل الفجــوة بيــن طبقــات املجتمــع.

مــن  لعــدد  النــدوة عــرض فيديــو توضيحــي  وتــم خــالل 

األعمــال التطوعيــة املختلفــة كمــا تــم توزيــع اســتمارات 

تطــوع علــى الطــالب الراغبيــن باملشــاركة.

تحت إشراف األستاذ الدكتور خالد عطا هللا نائب 

رئيــس الجامعــة لشــئون التعليــم والطــالب، نظمــت 

النشــاط  »إدارة  الشــباب  لرعايــة  العامــة  اإلدارة 

الثقافــي والفنــي« مســابقة »أفضــل منشــد، أفضــل 

منشــدة، أفضــل مرنــم، أفضــل مرنمــة« وذلــك خــالل 

الفتــرة مــن 22- 25 / 10 / 2018 باملكتبــة املركزيــة. 

تمــت هــذة املســابقة علــى مرحلتيــن حيــث شــملت 

املرحلــة التمهيديــة التــي اســتمرت علــى مــدار يومــي 

22 –23 أكتوبــر االســتماع إلــى الطــالب املشــاركين 

إلــى املرحلــة التاليــة، واملرحلــة  وتصعيــد الفائزيــن 

النهائية تمت يوم 25 أكتوبر وأعقبها إعالن الفائزين 

باملراكــز األولــى للمســابقة. 

نوعهــا  مــن  األولــى  تعــد  املســابقة  هــذة  أن  ويذكــر 

بالجامعــة الكتشــاف املواهــب لالســتعانة بهــم بعــد 

ذلــك فــي املشــاركة بمســابقات الجامعــات املصريــة 

والثقافيــة.   الفنيــة 
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فاز العرض املسرحي »أم املصريين« بأفضل 
نص مسرحي، وأفضل ممثل، ومركز خامس 
علــى مســتوى العــروض املشــاركة بمســابقة 
الجامعــات  مســتوى  علــى  الفنــون  مراكــز 

املصريــة بمحافظــة اإلســكندرية.
الشــباب  لرعايــة  العامــة  اإلدارة  ونظمــت 
إعادة العرض املسرحي يوم األربعاء املوافق 

2018/10/24 م بمســرح الجامعــة.
حيــث قــام منتخــب مســرح جامعــة الفيــوم 
تــدور  »والــذي  املســرحي  العــرض  بتقديــم 
أحداثــه حــول تواجــد شــخصيات العــرض 
مصادفــة  فــي محطــة متــرو تحمــل اســم أم 

 »أم المصـــــــــــريين«
 يفوز بأفضل نص مسرحي في مسابقة مراكز الفنون

املصريين وتحدث أزمة تؤدي إلى تكاتف جميع شخصيات العرض لحلها للوصول إلى 
الهــدف املرجــو مــن فكــرة العــرض وهــو غــرس الــروح الجماعيــة وعــدم التعامــل بفرديــة 

وتنميــة الترابــط والتواصــل بيــن أطــراف املجتمــع. 
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تكريم طالب من أجل مصر

تحــت رعايــة  األســتاذ الدكتــور 

رحيــل  الحفيــظ  عبــد  أشــرف 

جامعــة  رئيــس  بأعمــال  القائــم 

الدكتــور  األســتاذ  قــام  الفيــوم 

رئيــس  نائــب  هللا  عطــا  خالــد 

التعليــم  لشــئون  الجامعــة 

والطــالب بتكريــم » طــالب مــن 

الخميــس  يــوم  مصــر«  أجــل 

املوافــق 2019/5/16  بحضــور 

األســتاذ الدكتــور أحمــد حســني 

الجامعــة  رئيــس  مستشــار 

والدكتــور  الطالبيــة  لألنشــطة 

العــام  املنســق  طوبــار  وائــل 

واألســتاذ  الطالبيــة  لألنشــطة 

اإلدارة  عــام  مديــر  رجــب  هشــام 

الشــباب. لرعايــة  العامــة 

أن  هللا  عطــا  خالــد  أ.د  أكــد   

األنشــطة الطالبيــة شــهدت تميــًزا 

كبيــًرا علــى كافــة املســتويات مشــيًدا 

بــدور طــالب مــن أجــل مصــر خــالل 

نظمتهــا  التــي  الفعاليــات  جميــع 

الجامعــى  العــام  خــالل  الجامعــة 

مشــاركتهم  خاصــة   2019/2018

علــى  االســتفتاء  فــي  الفعالــة 

التعديــالت الدســتورية ممــا يــدل 

الوطنــي  وحســهم  نضجهــم  علــى 

جــد  بــكل  بلدهــم  خدمــة  تجــاه 

. وجهــد

الجامعيــة  املرحلــة  أن  مضيًفــا 

هــي األســاس فــي بنــاء الشــخصية 

وعلــى كل طالــب يريــد التميــز أن 

يثقــل طموحــه باملوهبــة والتميــز 

ممــا  ورياضًيــا  وثقافًيــا  علمًيــا 

لــه عظيــم األثــر فــي تكويــن وبنــاء 

خــالل  وخاصــة  الشــخصية 

حياتــة املهنيــة والعمليــة املقبلــة.

 مشــيًدا بــدور طــالب مــن أجــل 

طــالب  توعيــة  فــي  املتميــز  مصــر 

الجامعة للمشاركة في االستفتاء 

الدســتورية  التعديــالت  علــى 

االســتفتاء  بلجــان  وتعريفهــم 

الطالبــات  دور  علــى  مؤكــًدا 

املتميــز فــي األنشــطة وجديتهــم فــي 

املشــاركة.
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حفل ختام األنشطة الطالبية 

شهد األستاذ الدكتور أشرف عبد 

بأعمــال  القائــم  رحيــل  الحفيــظ 

واألســتاذ  الفيــوم  جامعــة  رئيــس 

نائــب  هللا  عطــا  خالــد  الدكتــور 

التعليــم  لشــئون  الجامعــة  رئيــس 

األنشــطة  ختــام  حفــل  والطــالب 

الطالبيــة للعــام الجامعــي 2018 / 

2019 الذي نظمته اإلدارة العامة 

لرعايــة الشــباب بحضــور األســتاذ 

الدكتور محمد عي�سي نائب رئيس 

الجامعة لشــئون الدراســات العليا 

والبحــوث  الثقافيــة  والعالقــات 

الدكتــور أحمــد حســني  واألســتاذ 

مستشار رئيس الجامعة لألنشطة 

طوبــار  وائــل  والدكتــور  الطالبيــة 

املنســق العــام لألنشــطة الطالبيــة 

الســادة  مــن  وعــدد  بالجامعــة 

العمــداء والــوكالء وأعضــاء هيئــة 

التدريــس والطــالب وذلــك بقاعــة 

االحتفــاالت الكبــرى بالجامعــة يــوم 

.2019/5/5 املوافــق  األحــد 

أكد أ.د أشــرف رحيل أن األنشــطة 

كبيــًرا  تميــًزا  شــهدت  الطالبيــة 

هــذا العــام علــى كافــة املســتويات 

موجًهــا الطــالب بضــرورة املشــاركة 

الطالبــي  النشــاط  ممارســة  فــي 

ألهميتــه فــي بنــاء العقــول وتشــكيل 

. ت لشــخصيا ا

وتابــع أ.د خالــد عطــا هللا أن ممارســة 

الطــالب  النشــاط الطالبــي تكســب 

ومتنوعــة  كبيــرة  حياتيــة  خبــرات 

وتعلمهــم صفــات القيــادة املختلفــة 

الطــالب  تحلــي  ضــرورة  مضيًفــا 

بــروح االنتمــاء للوطــن والســعي نحــو 

املساهمة الفعالة في بناء مؤسسات 

املجتمــع وتقديــم دور فعــال فــي خطــة 

.2030 املســتدامة  التنميــة 

املشــاركة  بنســبة  ســيادته   وأشــاد 

الجامعــي  للعــام  الكبيــرة 

2019/2018 فــي النشــاط الطالبــي 

والتــي بلغــت 66% مــن إجمالــي عــدد 

الفيــوم. جامعــة  طــالب 

وأكــد د. وائــل طوبــار علــى اهتمــام 

جامعــة الفيــوم املتواصــل وبذلهــا 

إنجــاح  بهــدف  مســتمرة  جهــود 

مختلــف األنشــطة الطالبيــة هــذا 

العــام .
كمــا أوضــح الطالــب أحمــد طــارق 

جامعــة  طــالب  اتحــاد  رئيــس 

الفيــوم أن االتحــاد يهــدف دائًمــا 

لخدمــة الطــالب وتحقيــق مطالبهم 

املشــروع. إطارهــا  فــي 

تــم  الختــام  حفــل  هامــش  وعلــى 

تكريــم جميــع الطــالب الحاصليــن 

علــى املراكــز األولــى فــي املســابقات 

ســواء  الطالبيــة  واألنشــطة 

علــى مســتوى جامعــة الفيــوم أو 

األخــرى. املصريــة  الجامعــات 

الجامعيــة  املــدن  تــم تكريــم  كمــا 

والكليــات الحاصلــة علــى املراكــز 

الفنيــة  األنشــطة  فــي  األولــى 

املختلفــة. والثقافيــة  والرياضيــة 

كما تم عرض فيلم تسجيلي لكافة 

األنشــطة التــي تــم ممارســتها خــالل 

العام الجامعي 2019/2018.
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