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افتتاحية العدد

مشروع الطرق المؤدية إلى التعميم العالى

منحة دولية بين جامعة القاىرة ومؤسسة فورد
مشروع "الطرق المؤدية إلى التعميم العالي" ىو منحة

الخريجين قامت لجنة

دولية متعاقد عمييا بين جامعة القاىرة ومؤسسة فورد،

تسيير المشروع بمرحمتو

وييدف المشروع إلى رفع ميارات الطالب والخريجين من

األولى بتحديد الميارات

الجامعات المصرية في مجاالت التفكير واإلدارة والعمل

األساسية الالزمة لخريج

الجماعي واالتصال بيدف مساعدتيم عمى االندماج

الجامعة لسد الفجوة

السريع في المجتمع وصقل مياراتيم بما يتناسب مع
حاجة البحث العممي وسوق العمل وريادة األعمال .ويدير
المشروع مركز تطوير الدراسات العميا والبحوث بكمية
اليندسة – جامعة القاىرة ،ويشارك فى المشروع ”جامعات
القاىرة ،واإلسكندرية ،وعين شمس ،وأسيوط ،وطنطا،
والمنصورة ،والزقازيق ،وحموان ،والمنيا ،والمنوفية ،وقناة
السويس ،وجنوب الوادي ،وبني سويف ،والفيوم ،وبنيا،
وكفر الشيخ ،وسوىاج ،وبورسعيد ،ودمنيور ،وأسوان،
واألزىر ،ودمياط“ .باإلضافة إلى الجامعة المصرية لمتعمم
االلكترونى ومنظمة العمل الدولية والصندوق االجتماعي
لمتنمية ومؤسسة فورد.

أ.د /شريف مراد
عميد كلية الهندسة  -جامعة القاهرة

بين احتياجات البحث العممى وسوق العمل وبين إمكانيات
الطالب عند التخرج؛ لذا تم التعاقد مع أساتذة متخصصين
إلعداد وتدريس مقررات تدريبية تيدف إلى رفع ميارات
خريجي الجامعات من خالل برامج تدريبية عدة.
وقد عمل مشروع "الطرق المؤدية إلى التعميم العالي" طبقًا
معتمدا عمى التخطيط والتنفيذ والمراقبة
لنظام جودة شامل
ً
والتطوير وقياس العائد منو ،ويتم تطويره من خالل تقييم
كل المشاركين بالنشاط لكل العناصر بو ،وتأخذ إدارة
المشروع كافة المالحظات فى االعتبار عند إعادة التخطيط
والتنفيذ والمراقبة والتطوير ويتم ىذا بصورة مستمرة.

وفى إطار إعداد وتطوير مقررات تدريبية لتنمية ميارات
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معًا نرسم المستقبل

شكر وتقدير
يتقدم منسق المشروع بالنيابة عن

لمتنميسسسسة فسسسسى دعسسسسم الطسسسس ب ب تاحسسسسة

إدارة مشروع "الطرق المؤدية إلى

دراسسسات الجسسسدوى ،والجامعسسسة المسسسصرية

العالى التعميم بمصر" بخالص شكره

لمتعمسسم االلكترونسسى السستى حولسست بعسس

وتقديره لمؤسسة فورد بالقاىرة

ب سرامت التسسدريب وأدرجتيسسا ضسسمن برامسست

لتقديميا الدعم لمتعميم العالي

التعمسسم االلكترونسسى فييسسا؛ ممسسا أدى إلسسى
د .محسن الميدى سعيد

والدراسات العميا واألنشطة البحثية

ضسسسخ أفكسسسار ومقترحسسسات جديسسسدة ،والسسسى

منسق المشروع

والتدريبية في مصر ،ويتقدم فريق إدارة

والزقازيق ،وحموان ،والمنيا ،والمنوفية،

تنسسوع المسسستفيدين مسسن خسسدمات وأنسسشطة

المشروع أيضاً بخالص الشكر والتقدير

وقناة السويس ،وجنوب الوادي ،وبني

المسسسسشروع السسسسذين شسسسسمموا العديسسسسد مسسسسن

لمدير المكتب اإلقميمى لمؤسسة فورد

سويف ،والفيوم ،وبنيا ،وكفر الشيخ،

الط ب والخريجين مسن كافسة الجامعسات

بالقاىرة وجميع العاممين المعنيين

وسوىاج ،وبورسعيد ،ودمنيور ،وأسوان

المسسصرية ،ولقسسد سسساىم جميسسع السسشركا

بالمكتب الذين ساىموا بجيد وافر

واألزىر؛ الذين ساىم بعضيم في تنفيذ

فسسى التمويسسل الجزئسسي والعيسسنى ألنسسشطة

لمساندة ىذا المشروع الذي توجت

المرحمة األولى واالنتقالية والثانية

التدريب بالمشروع.

إنجازاتو بموافقة المركز الرئيسي

جميعا في تنفيذ المرحمة
ويساىمون
ً

ونسسسشكر إدارتسسسى جامعسسسة القسسساىرة وكميسسسة

المستوى

الم ئسسسسم

لمؤسسة فورد عمى االستمرار في

الثالثة

تمويمو وتنفيذه بمراحمو المتعددة وصوالً

القومي.

لمعمسسسسل الجمسسسساعى اإلبسسسسداعى ،والسسسسشكر

إلى المرحمة الثالثة.

كما أن الشراكة مع مؤسسسات المجتمسع

موصسسول إلدارة مركسسز تطويسسر الدراسسسات

ونتقدم بالشكر والتقدير إلى السادة

المدنى المتنوعسة وفسى مقسدمتيا من مسة

العميا والبحوث.

المشاركين في المشروع بجامعات

العمل الدولية الستى سساىمت فسى تمويسل

"القاىرة ،واإلسكندرية ،وعين شمس،

ودعسسم ب سرامت التسسدريب خاصسسة المتعمقسسة

وأسيوط ،وطنطا ،والمنصورة،

بريادة األعمال ،والصندوق االجتماعي
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لممشروع

عمى

اليندسسسسسة لتوفيرىمسسسسا المنسسسسا

د .محسن الميدى سعيد
منسق المشروع

برامج ومدربون

د /سيد كاسب مدير مشروع الطرق:

مدربي باثواى علي أعلي مستوى في التدريب
أشار أ.د /سيد كاسب مدير
مشروع الطرق المؤدية إلى

الفعال وتصميم وادارة برامج
تدريبية .وقد تم االستعانة

التعميم العالى إلى أنه تم التعاقد

بهؤالء المدربين الحاصمين

وتدريس مقررات تدريبية تهدف

تدريب برامج المشروع األخرى

مع أساتذة متخصصين إلعداد
إلى رفع مهارات خريجي
الجامعات من خالل برامج
تدريبية ،وأن مدربي المشروع
بالجامعات هم أساتذة مختارين
من الجامعات المصرية عمى
أعمى مستوى فى التدريب،
وإلعداد المدربين الممتحقين حديثاً
بالمشروع تم عقد برنامج "تدريب
المدربين" بهدف بناء القدرة
المؤسسية
لمجامعات المصرية كما يهدف
إلى تدريب شباب أعضاء هيئة

بعض مدربي المشروع في ختام إحدى البرامج التدريبية

عمى هذا البرنامج لمتدريب في
وخاصة البرامج التى تهدف

لتنمية مهارات حديثى التخرج

وطمبة الجامعات لذلك يتم

تطبيق هذا البرنامج فى كل

جامعة/جهة يتم التدريب بها،
ويقوم منسق الجامعة/الجهة

باختيار المدربين األفضل من
الجامعة التى يتم التدريب
فيها ،وبذلك تم خفض

مصاريف االنتقاالت واإلقامة
بشكل جوهرى.

التدريس عمى مهارات العرض

الجامعاخ
المشاركح

المنح التدريثيح تالمشروع
ترامج تنميح مهاراخ التفكير واإلدارج :DTMS

 انمنهج اإلدارٌ MA انمنهج انسهىكً BA تنمُت مهاراث رَادة األعمال EES تنمُت مهاراث انتذرَس نمذرسً انثانىيETS
ترامج الدوراخ النىعيح :PSTP

 تنمُت انمهاراث انقُادَت DLS تذرَب انمذربُن TOT تنمُت مهاراث مذربً انهغت اإلنجهُزَت TKT تنمُت مهاراث مذربً رَادة األعمال TET االعالو االنكترونً وإدارة انعقم E3M تنمُت انعقم واختُار انمهنت MCC تنمُت مهاراث انمكفىفُن فً انهغت اإلنجهُزَتDEV

تالمشروع
جامعاخ القاهرج وعيه شمس وأسيىط وحلىان والمنيا
وجنىب الىادي والفيىم وتنً سىيف وتنها وسىهاج
وجامعاخ اإلسكندريح وطنطا والمنصىرج والسقازيق
والمنىفيح وقناج السىيس وكفر الشيخ وتىر سعيد ودمنهىر
وأسىان واألزهر ودمياط .

 برامج تذرَبُت تخصصُت STPترامج التدرية عه تعد :OLTP

 تنمُت مهاراث انبحث انعهمً ERS تحسُن مهاراث انعمم EWS تنمُت مهاراث انمشاركُن فٍ األنشطتانطالبُت PSA
 تنمُت مهاراث انمشاركُن فٍ األنشطتانطالبُت .PSA
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ريادة المستقبل

 تنمية وعى الشباب بأهمية ريادة األعمال:
هدفنا
 تعريف المجتمع بالشباب الرائد والمبتكرفى أعقاب ثورة يناير  3122كان البد لنا أن نفكر بطريقة

المشروع بالتعاون مع كل الجامعات بالتخطيط لعقد ممتقى

تتناسب مع المعطيات الجديدة وما يحتاجه المجتمع من العمل

"ريادة المستقبل" بهدف تنمية الوعى لدى الشباب

واإلنتاج ،وايماناً من المشروع بما لدى خريجيه من تميز
وكفاءة وقدرات عمى الرقى والرفعة لوطننا الغالى ،قامت إدارة

بأهمية ريادة األعمال وكيفية السعى النتقاء مشروعات ناجحة
تمكن من نهضة المجتمع ،وكذلك تعريف المجتمع بالشباب
الرائد والمبتكر وتميزهم.

قام المشروع بالتعاون مع منظمة العمل

جامعات تم تنفيذ الملتقى فيها
بنجاح فى :3122

بريادة األعمال لما ليا من مشاركات

 -بنى سويف يوم  99أبريل 0299

الدولية فى مجاالت التدريب الخاصة

 -الفيوم يومى  07 – 06أبريل

فى التنمية البشرية بمصر وخصوصاً

0299

لمشباب فى ىذا المجال ،حيث قدم

 -المنيا يومى  5 – 4مايو 0299

المشروع الخبرات واإلمكانيات بما لو

 -بنيا يومى  5 – 4مايو 0299

من شبكة الشركاء بالجامعات المصرية

 -طنطا يومى  8 – 7مايو 0299

الحكومية ،وايماناً واقتناعاً من الجيتين

 -جنوب الوادى – قنا ،يوم  9مايو

بأىمية تدريب الشباب بمجال ريادة

0299

األعمال مما يساعد عمى التنمية
والنيوض بالمجتمع المصرى ،بحيث
تقوم منظمة العمل الدولية باتمام اآلتى:
 عقد برامج تدريب المدربين. تصميم ومواءمة برنامج ريادةاألعمال
( )KABبما يناسب الفئات المستيدفة
والفترة الزمنية.
 عقد برامج تدريبية لريادة األعماللمشباب.
عمى أن تتم ىذه الدورات بمحافظات

فاعميات الممتقى:

 محاضرات وورش عمل عن ريادة األعمال وقصص نجاحالمشروعات الصغيرة ومتناىية الصغر ،وأفكار وابتكارات
تطبيقية لخريجى المشروع والطالب والشباب ،واالمكانيات
المتاحة لمتوظيف بالمحافظة.

0299
 -كفر الشيخ يوم  06مايو 0299

ويكون الممتقى خالل شير أبريل أو مايو ولمدة يوم أو يومان
فقط.

مستويات المشاركة فى فاعميات الممتقى:

القاىرة والمنيا وأسوان والبحر األحمر

(كمتحدث باحد الجمسات) ،المشاركة فى فاعميات المعرض

وبورسعيد ،ويحتوى الفصل التدريبى

(عارض فى أحد مساحات المعرض) ،المشاركة فى لجنة التنظيم
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 -القاىرة يومى  99 – 98مايو

واألفكار واإلبداعات واالبتكارات التطبيقية وتنمية المجتمع.

متعددة بمصر وخاصة محافظات

التدريب لمدة أسبوعين.

مايو 0299

 -معرض يحتوى عمى ماىو ممكن فى مجاالت ريادة األعمال

حضور الجمسات والمعرض ،المشاركة فى فاعميات الجمسات

الواحد عمى حوالى  02متدرب ويتم

 -جنوب الوادى – أسوان ،يوم 99

أثناء انعقاد الممتقى ،المشاركة فى لجنة التخطيط واالعداد
لمممتقى.

معزض ملتقى ريادة المستقبل 3123

تقرير نجاح

كيف ساهم المشروع في نجاحك ؟
من أفضل محاضرين مصر
ثؼذ اىَْؾخ أغجؾذ " ٍؾَذ
اىفق " ٚاىز ٙقبً ثزؼييٌ أمضش ٍِ
 0888طبىت صبّ٘ٗ ٙغبؽت
ايفْذ " ْٕخطظ ىـ 5802
"اىز ٙرٌ رْظيَخ أمضش ٍِ 01
ٍشح فٍ08 ٚؾبفظبد ٗؽضشٓ ٍب
يقشة ٍِ  02888طبىت عبٍؼٚ
ٗؽذيض ٚاىزخشطٗ ،اىز ٙرؾذصذ
ػْٔ اىغشائذ ٗاىزيفضيُ٘ ٗاىشادي٘،
ٗىقجذ ثبىطبىت اىز ٙأغجؼ ٍِ
أفضو ٍؾبضشيِ ٍػش مَب قيو
ػٍِْ ٚ
ٍغَ٘ػخ ٍِ أفضو ٍذسثيِ
ٍٗؾبضشيِ ٍػش.

ٍزخػػيِ ،فأغؾجذ ٍذسة
ف ٚثؼض اىغٖبد اىَخزيفخٗ ،فٚ
ثؼض اىجشاٍظ اىَزؼيقخ ثشيبدح
األػَبه اىزبثؼخ ىًلرؾبد االٗسثٚ
ٗٗصاسح اىجؾش اىؼيَٗ ٚضبسمذ
مَزؾذس في اىؼذيذ ٍِ اىفؼبىيبد
اىَٖزَخ ثشيبدح األػَبه ثبإلضبفخ
إى ٚاسزطبسر ٚف ٚثؼض اىجشاٍظ
اىذٗىيخ اىَٖزَخ ثشيبدح األػَبه
فٍ ٚػش.

لحظح ميالد

ٍؾَذ اىفق - ٚاىقبٕشح

تاثواى سثة نجاحي في حياتي
رق٘ه سضٍ٘ ٙؾَ٘د ػي ٚأرزمش
أٗه يً٘ ؽضشد فئ ىيَطشٗع
عيذًا ف ٚعبٍؼخ اىَْيبٗ ،أقػذ
ثبىزؾذيذ ؽفو اإلفززبػٗ ،خبغخ
ف ٚر٘قيذ اخزيبس ٍْسق اىفػو
ٍْٗسق اىجبرص ،ػْذٍب خشط
ٍغَ٘ػخ ٍِ اىطجبة صٌ ٍغَ٘ػخ
ٍِ اىجْبد ً
مًل ٌٍْٖ يزؾذس ػِ
ّفسٔ ف ٚدقبئق ىْخزبس ّؾِ ٍِ
ّشآ األٍضو ،سأيذ فً ٚ
مًل ٌٍْٖ
قػخ ّغبػ ػظيَخ رزيخع فٚ
دقيقخ رؾذس ،سأيذ ف ٚمًلً ٌٍْٖ
إّسبُ إيغبثٍ ٚزفبئو ٍيٚء
ثبىطَ٘ؽبد ،اىزؾقذ ف ٚاىجذايخ
ثبىزذسيت اإلداس ٙصٌ اىسي٘م ٚصٌ
سيزذح األػَبهٗ ،رذسيت
اىَذسثيِٗ ،اىَشأح اىقيبديخ،
ٗرَنْذ ٍِ افززبػ عَؼيخ خيشيخ
فٍ ٚؾبفظْ .. ٚثبص٘ا ٙسججب ً
ىْغبؽ ٚف ٚؽيبر ٚثطنو ػبً.

سضٍ٘ ٙؾَ٘د ػي - ٚاىَْيب
مدرب تريادج األعمال التاتعح
لالتحاد االورتي
يق٘ه ٍؾَذ سضب ػجذ اىفزبػ أُ
اىجبص٘ا ٙسبٌٕ ف ٚامزسبث ٚاىؼذيذ
ٍِ اىَٖبساد اىَخزيفخ اىز ٚأصشد
ف ٚؽيبر ٚاىغبٍؼيخ ٗاىؼَييخ
ٗرىل ٍِ خًله ٗسش اىؼَو
ٗاىزذسيت ٗاىز٘عئ أصْبء فزشح؛
ؽيش مبُ اىَؾز٘ٗ ٙاىَبدح
اىؼيَيخ ضيقخ ٍٗضيشح ىيطغف
داخيي فأصش رىل ػييب ؽيش قَذ
ثبىجؾش ٗاىقشاءح ٗاىزذسيت فٚ
عٖبد ٍخزيفخ ٗػي ٚأيذٙ

ٗأُ ىيس ىإلّسبُ إال ٍب سؼ "ٚمٌ
قشأد ٗسَؼذ األيخ مضيشاً فٚ
اىَسبعذ ىنِ أٗه ٍشح ف ٚؽيبرٚ
اسَؼٖب ٗأضؼش ثٖب داخو ٗعذاّٚ
ػْذٍب اخززٌ ثٖب د /سيذ مبست
ٍؾبضشرٕٔ .. ،نزا ثذأ أؽَذ
عَبه سًلً ؽذيضٔ ٍؼْب؛ اىز ٙرقذً
ىيَطشٗع ف ٚدفؼخ رذسيت
اىَذسثيِ يّ٘ي٘ ٗ 5802مبُ
ٍؾجطب ً ٗقيق عذاً ػيٍ ٚسزقجئ
اى٘ظيفٗ ٚاىطخػ ٚإى ٚأُ
دخو اىقبػخ اىشئيسيخ الفززبػ
ٍ٘سٌ رذسيت دفؼخ عذيذح فٚ
اىَطشٗعٗ ،مبُ اىَزؾذس االسزبر
اىذمز٘س سيذ مبست” :اّػذ ثنو
ع٘اسؽ ٚىنيَبرٔ ٗإرا ث ٚارؾ٘ه
ىنٌ ٕبئو ٍِ اىطبقخ االيغبثيخ
ٍٗيئذ ثبألٍوٍ ،شد أيبً اىزذسيت
يً٘ ري٘ االخشٗ ،قشسد أُ أغْغ
اىظشٗف ال أُ ارشك اىظشٗف
رػْؼْٗ ٚرسيطش ػي ،ٚثذأد
اّظش ىؾيبرّ ٚظشح ٍخزيفخٗ،األُ
أغجؾذ ٍذسة ٗاػٍ ٚذسك
إَٔيخ ٗآىيبد اىزذسيت ٗميف أُ
اىزذسيت يَنْٔ أُ يغيش أضخبظ
ثطنو مبٍو ٍِ ارغبٓ الرغبٓ أخش.
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مطبوعات المشروع

 44كتاب بالعربية واإلنجليزية
لمشروع الطرق
قام المشروع بتأليف ونشر  44كتاب

منيم  92بالمغة العربية ،و 21كتاب

توثيق عالمى لـ  81مقرر تدريبى

بالمغة اإلنجميزية؛ حيث تم نشر 21

فى إطار إعداد وتطوير مقررات تدريبية

كتاب فى مرحمتو األولى(-9009

 ،)9002ثم قام المشروع فى مرحمتو
االنتقالية ( )9001-9002ومرحمتو
الثانية ( )9020-9001بتأليف ونشر

 22كتاباً بالمغة العربية وقام بنشر
كتب جديدة فى مرحمتو الثالثة

( )9022-9020تمبيةً لرغبة عديد

من المتدربين ومقيمي ىذه الدورات،

وبيدف استم اررية االستفادة من

باقة من كتب مشروع الباثواى

مخرجات المشروع ،وقد توالى النشر

المشروع بمرحمته األولى بتحديد المهارات

وىو  ، ،English for Lifeوقام

األساسية الالزمة لخريجى الجامعة لسد

المشروع أيضاً بانتاج قرص مدمج

الفجوة بين احتياجات البحث العممى

وصوالً إلى أحدث مؤلفات الباثواى

عميو كافة مطبوعات المشروع وبرامجو
التدريبية كما ىى دون أية حماية.

اء الطرق  ..ديوا ُننا
شعر ُ
اء الطرق  ..ابداعنا
شعر ُ
سير عمى نيج المشروع في نشر
ًا
العمم والمعرفة لممساىمة في تنمية

الرئيسي لممشروع وىو دعم الطالب

دولى وكذلك رقم ايداع بدار الكتب

تنمية مياراتيم ،لذلك قررت إدارة

 9002والثانى فى  9022وقد تم

المصرية وظير الكتاب األول فى

المشروع عمل مبادرة منذ عام 9001

إىداء كالىما إلى مستويات متعددة

فى المشروع فى كتاب تم طبعو

العامة ،ومتدربى المشروع.
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متخصصين إلعداد وتدريس مقررات
تدريبية تهدف إلى رفع مهارات خريجى
الجامعات من خالل  52برنامج تدريبي.

كتاب تهدف إلى تنمية المهارات الحياتية

ويندرج ىذا الكتاب فى إطار اليدف

ونشره والحصول لو عمى ترقيم

التخرج؛ لذا تم التعاقد مع أساتذة

لصالح المشروع ونشرت بصورة رسمية 44

شباب عاشق لبمده نحو المستقبل.

لتجميع اإلبداعات األدبية لممتدربين

والمجتمع وبين إمكانيات الطالب عند

وقد بمغ عدد الكتب التى أُلفت خصيصاً

اء
المجتمع ،تم إصدار "شعر ُ
الطرق  ...ديو ُاننا" والذى يمثل إطاللة

والخريجين ومساعدتيم والعمل عمى

لتنمية مهارات الخريجين قامت لجنة تسيير

منيا المكتبات العامة ،والشخصيات

والعممية لمطالب وحديثى التخرج ،كما تم
عمل توثيق عالمى لعدد  81مقرر تدريبى
مما أنشئها وصممها المشروع ،ويشتمل
هذا التوثيق عمى إعداد لكل مقرر تدريبى
يقدمه المشروع ودليل مدرب ودليل متدرب.

باثواى والبحث العلمى

باثواى في مؤتمرات عالمية
اشتركت إدارة المشروع فى مؤتمر دولى عقد بالمكسيك لكافة

كما اشتركت إدارة المشروع فى المؤتمر الدولى السابع لمتعميم

المؤدية إلى التعميم العالى" ( 51مشروع) والممولة من مؤسسة

والتعميم العالى ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ،وبين

المشروعات العالمية المماثمة والتى لها نفس األسم "الطرق
فورد العالمية عام .4002

االلكتروني أكتوبر  4002الذى عقد بالتعاون بين وزارة التعميم

مؤسسة التنمية البشرية والتكنولوجية وحضر المؤتمر ممثل

تم االشتراك فى مؤتمر بالجامعة األمريكية
كذلك َّ

"" E-Learning Applicationsفى نفس العام.

عن المشروع أ .سميمان رجب سيد المدرس المساعد بكمية

األداب – جامعة بنها والمدرب بالمشروع.

كًا لاو أ.د /سٍذ كاسة يذٌز يشزوع انطزق انًؤدٌح
إنى انتعهٍى انعانى تجايعح انماهزج ،ود /سهًٍاٌ رجة
دكتىر انصحح انُفسٍح تجايعح تُها تتًثٍم يشزوع
انطزق انًؤدٌح إنى انتعهٍى انعانى فى يؤتًز دول آسٍا
وانًحٍط انهادي انذونً انثاَى عشز نهًىهثح فى عاو
 2102تعزض ورشح عًم حىل " رعاٌح يشزوع
انطزق انًؤدٌح إنى انتعهٍى انعانً نطالب انجايعح
انًىهىتٍٍ وانًتفىلٍٍ عمهٍا" ،ولذ اَعمذ انًؤتًز ألول
يزج يُذ  22عاو تذونح عزتٍح شزق أوسطٍح وٌُعمذ
األٌ كم عايٍٍ تذونح يٍ دول آسٍا.

خزٌجى طزق أسىاٌ

بمجلة حلوان الدولية
لاو انذكتىر يحًذ جاتز عثاس
يحًذ انًذرس تكهٍح انخذيح
االجتًاعٍح جايعح أسىاٌ تُشز
تحث تعُىاٌ ”دور تزايج انتًٍُح
انثشزٌح فى تحسٍٍ َىعٍح انحٍاج
نهشثاب انجايعى“ ولاو تتطثٍك
دراسته عهى خزٌجى يشزوع
انطزق انًؤدٌح إنى انتعهٍى انعانى
تأسىاٌ ،ولذ تى َشز انثحث
تًجهح انعهىو االجتًاعٍح انذونٍح
انتى تصذرها كهٍح انخذيح
االجتًاعٍح تجايعح حهىاٌ.

برنامج ومقياس لمكفوفي الطرق
قام فريق من مدربي وخريجى المشروع وهم

د .أيمن عامر و د .هبه أبوالنيل وأ .مروة حسن

بإعداد برنامج لتنمية مهارات المكفوفين من طالب
الجامعات المصرية تحت رعاية المشروع ،بهدف

وضع قواعد لمجموعة دورات تدريبية لمتغمب عمى

المعوقات التعميمية واشباع الحاجات النفسية
لهؤالء الطالب والتى تقف أمام تقدمهم العممى.
كما قامت أ.د .عزة سالم منسق المشروع بجامعة

المنيا بعمل مقياس يقيس نوعية وكمية المعارف
والمهارات التى يكتسبها المتدرب من أى برنامج
من برامج المشروع ،وقام د .أيمن عامر كذلك

بإجراء بحثين عن تطور معارف المتدربين أثناء

التدريب بالمشروع بتطبيق اختبارين ”قبمى
وبعدى“.
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CAPSCU Online Courses

إداسج اٌضؼٛط

تيٓ
آخٓ األٌّأيح
ٚجاِؼح اٌما٘شج
أصثخ اٌؼاٌُ اٌئ َٛريجح إٌّظ اٌّرساسع يؼأٝ
اٌؼذيذ ِٓ اٌضغٛط إٌفسيح ٚاالجرّاػيحٌٚ ،زٌه
ذُ ذٕظيُ ذؼا ْٚتيٓ جاِؼح اٌما٘شج ٚجاِؼح آخٓ
تاٌّأيا ٌٍرذسية االٌىرشٌّ ٝٔٚرذستِ ٝششٚع
اٌطشق اٌّؤديح إٌ ٝاٌرؼٍيُ اٌؼاٌ ٝػٍِٙ ٝاساخ
"إداسج اٌضغٛط" تطشيمح ِثرىشج تاٌفيذيٛ
اٌرفاػٍي تٛالغ ِ 6ذاضشاخ ،تاإلضافح إٌٝ
اٌفيذي٘ٛاخ اٌر ٝأضافٙا اٌّرذستيٓ.

اٌثاثٛا:ٜ
ذّٕيح ِٙاساخ االذصاي ٘ذف
أساسٌّ ٝششٚع اٌــطـشق

ٚلذ ٔفزخ إٌّذح ِشذيٓ ػٍ ٝاٌرٛاٌ ٝاألٌٝٚ
وأد ف ٝاٌفرشج ِٓ  8 /00إٌ،4102 /9 /5 ٝ
ٚاٌثأيح وأد ف ٝاٌفرشج ِٓ  4إٌ/4 /42 ٝ
ٚ ،4105لاَ تاٌرسجيً ف ٝإٌّذح أوثش ِٓ

Skills

ِ 451رذسبٚ ،لذ شاسن تفؼاٌيح ٚاجراص
اٌرذسية تٕجاح ِ 60رذسب.
ٚيمٛي د .أدّذ ِذّذ فّٙي يٛسف ِذسب

ٚيشيش األسرار خاٌذ ػضخ

إٌّذح  ِٓ ٛ٘ٚخشيج ٝاٌّششٚع تؼاَ 4115

ِذسب اٌثشٔاِج أٔٗ لذ ذُ لثٛي

ٚداصً ػٍ ٝاٌذورٛساٖ ِٓ جاِؼح آخٓ األٌّأيح
” أْ ػذد إٌّالشاخ اٌر ٝذّد داخً اٌّمشس

ِ 21رذسب ِٓ ٚالغ 94

ٚصً إٌ ٝأوثش ِٓ (ِٕ )898الشح ِٓ خالي

ِرذسب لاِٛا تاٌرسجيً

إٌّرذ ٜأ ٚاٌذسدشح داخً اٌفيذي ،ٛتاإلضافح إٌٝ

ٌٍذصٛي ػٍ ٝاٌرذسيةٚ ،لذ

أوثش ِٓ  2111ذؼٍيك  0511ٚذسجيً إػجاب
تّٛضٛػاخ إٌّالشح“.

ػمذ ِششٚع اٌطشق اٌّؤديح إٌ ٝاٌرؼٍيُ اٌؼاٌ ٝذذسية
اٌىرش ٝٔٚػٍِٙ ٝاساخ االذصاي ٌرّٕيح اٌّٙاساخ ٚاٌمذساخ
اٌشخصيح ٌذِ ٜرذستي اٌثشٔاِج تذيث يىٛٔٛا لادسيٓ ػٍٝ
ذذذيذ ػٕاصش االذصاي ٚأشىاٌٗ ِٚؼٛلاخ االذصايٚ ،غيش٘ا
ِٓ اٌّٙاساخ اٌّّٙح ف ٝاٌذياجٚ ،لذ ذُ ذٕفيز اٌرذسية فٝ
اٌفرشج ِٓ  8إٌ4105 /4 /48 ٝتٛالغ ِ 6ذاضشاخ.

شاسن تفؼاٌيح ٚاجراص اٌرذسية
تٕجاح ِ 02رذسب لاَ والً
ِٕ ُٙتئػذاد ذمشيش ػٓ ِٙاساخ
االذصاي اٌغيش ٌفظيحٚ ،ذٕٛػد
أشىاي اٌرماسيش تيٓ اٌفيذي٘ٛاخ
ٚاٌثٛستٛيٕد ٚاٌصٛس .
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باثواى ونصف المجتمع

مهارات المرأة والدمج بسىق العمل
تم توقيع اتفاقية تفاهم بين منظمة العمل الدولية ومركز
تطوير الدراسات العليا والبحوث كلية الهندسة جامعة
القاهرة من أجل تدريب متدربات على مهارات الدمج
بسوق العمل ،وذلك يوم الثالثاء الموافق  03ديسمبر
 ،4302الساعة العاشرة صباحاً ،وقد حضر الحفل كالً من
أ.د /شريف مراد عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة ،و د/
عمرو الحلفاوى مدير مركز تطوير الدراسات العليا
والبحوث بالكلية ،ود /يوسف القريوتى هديس هكتب هنظوة
الؼول الدولية بالقاهسة.
ولفيف هن هنسقً الوشسوع والونظوة وهدزبين وإػالهين.
دكتىز شسيف هساد ػويد هندسة القاهسة يهدي دزع الكلية لدكتىز يىسف
القسيىتً هديس هكتب هنظوة الؼول الدولية بالقاهسة

فً إطار مشروع "توفٌر بٌئة مالئمة لتفعٌل المبادئ األساسٌة وحقوق
العمل للمرأة فً مصرالتابع لمنظمة العمل الدولٌة بالقاهرة ،وبدءاً

وتقدٌر الوقت ،إضافة إلى معرفة الحقوق والواجبات فً العمل“.

لخطوات تنفٌذ اتفاقٌة التعاون بٌن منظمة العمل الدولٌة بالقاهرة

وكانت مدة البرامج التدرٌبٌة التى غطتها المنحة  5أٌام لكل برنامج

ومركز تطوٌر الدراسات العلٌا والبحوث بكلٌة الهندسة جامعة القاهرة

وبعد االنتهاء من الفترة التدرٌبٌة المقررة قامت السٌدات بتدرٌب أكثر

فقد تم تدرٌب  001سٌدة مؤهلة من المنظمات والجمعٌات األهلٌة

من 0011باحثة عن عمل فً مجتمعاتهن وخاصة محدودات الدخل؛

والنقابات التً تعمل فً مجال تعزٌز المشاركة االقتصادٌة للنساء فً

لمساعدتهن على تنمٌة مهارتهن للوصول إلى سوق العمل ،كما

كالً من القاهرة والفٌوم والمنٌا ،ومحافظات أخرى لٌصبحن مدربات

شاركن فً "نادي الحصول على وظٌفة" وهً المبادرة التً أطلقتها

قادرات على تنمٌة مهارات السٌدات الباحثات على الوظٌفة وصوالً

منظمة العمل الدولٌة وكانت تسعى إلى تقدٌم أحدث االستراتٌجٌات

للوظٌفة المالئمة مثل ”مهارات التواصل وإجراء المقابالت ،وكتابة

التً تم تطوٌرها للباحثٌن عن وظٌفة.

السٌرة الذاتٌة والتقارٌر ،وبناء الثقة بالنفس ،والعمل ضمن الفرٌق،

أكثس هن  1011هتدزبة

فً الوسحلة
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صىزة جواػية فً ختام حفل تىقيغ هركسة التفاهن

احصائيات الوسحلة األولً للتدزيب
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احصائيات الوسحلة الثانية للتدزيب
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األمل

تويز الوكفوفين فى هنح هشروع الطرق
قاو يششوع انطشق انًؤدٌح إنى انرؼهٍى انؼانى ترذسٌة  06يرذسب ين
انًكفىفٍن فى يؼظى تشايج انًششوع تًحافظاخ انقاهشج وانفٍىو وتنى
سىٌف وسىهاج.
وقد تعاقد المشروع مع متدربين مكفوفين طالب بجامعة بنى سويف
ليشاركوا في طباعة ست كتب من كتب المنح التدريبية بطريقة برايل،
وهذه الكتب هى مهارات االتصال ،إدارة الضغوط ،مهارات التفاوض،
المحاجة ،حل المشكالت وصنع القرار ،بناء العقمية البحثية.

 48كتاب لممكفوفين
 48نسخة من كل كتاب
 06متدرب من المكفوفين

طبع المشروع  48كتاب لممكفوفين بواقع  48نسخة من كل كتاب
تطشٌقح تشاٌم  ،ذى ذأنٍفها تانهغرٍن انؼشتٍح واإلنجهٍضٌح ،وهى يراحح
ػهى يىقغ انًششوع )،(Pathways.cu.edu.eg
تم اهداء نسخ كاممة منهم لمطالب المكفوفين ومكتبتى جامعة القاهرة
وجامعة بنى سويف وجمعية رسالة لألعمال الخيرية (التى ساهمت فى
اعمال الطباعة) بمركزها الرئيسى بالقاهرة وبفرعها فى بنى سويف،

طباعت هؤلفاث هشروع الطرق بطريقت برايل

ووضعت نسخ بمكتبات المركز الرئيسى لممشروع وفرع بنى سويف،
وتم اهداء بعض الكتب أيضاً لمسادة المنسقين والمؤلفين .

رسالت إلى أ.د /سيد كاسب

وبعد نجاح هذه التجربة وعرضها بمجنة تسيير المشروع قامت جهات
أخرى بدعم طبعة ثانية لهذه الكتب وست كتب أخري بطريقة برايل

وهذه الكتب هى ،التخطيط والرقابة ،تكوين الفرق والعمل الجماعى،
التفك ي ييير التحميم ي ييى ،الم ي ييشروعات ال ي ييصغيرة :الف ي يير
والتحييديات ،إرشييادات الييصحة العاميية،التفكير النمطييى
واإلبداعى.

قراءة خريجى الطرق لكتب برايل
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باقت كتب هطبوعت بطريقت برايل

تكرين هحود خلف فى ختام التدريب

أسراري انفاضم أنا افرخش
أننً ين خشٌجً يششوع
تاثىاي ،ياصاند ركشٌاخ
انرذسٌة حاضشج فً خٍانً
ياصاند يٍذانٍح تاثىاي يؼً.
تكم انشىق أقىل نكى جًٍؼا ً
جضاكى هللا خٍشاً وأنف
يثشوووك ػهى هزا انرًٍض
فأنرى ين أنشذى ننا انًسرقثم .
هحود خلف

باثواى الدمج

انصى ٔضؼاف انسًغ فٗ ُْذسح انقاْزج
اًطالقب ً هي هبذأ الذهح ب٘ي كبفت فئبث الودخوغ ،فخح
هششّع الطشق الوؤدٗت إلٔ الخؼل٘ن الؼبلٔ أبْابَ
للصن ّضؼبف السوغ لاللخحبق ببلؼذٗذ هي البشاهح
الخذسٗب٘ت هٌز ػبم  ،3102ح٘ث حن الخحبقِن ببشًبهح
حٌو٘ت الوِبساث الق٘بدٗت الؼبهتّ ،بشًبهح حٌو٘ت
الوِبساث الق٘بدٗت للوشأة الوصشٗت ،ببإلضبفت إلٔ
الخحبقِن ببلؼذٗذ هي هٌبُح بشًبهح حٌو٘ت هِبساث
الخفك٘ش ّاإلداسة.
ّقذ حلقٔ الوخذسب٘ي الصن ّضؼبف السوغ كبفت
الخذسٗببث فٖ الظشّف الب٘ئ٘ت الؼبدٗت هغ أقشاًِن هي
األسْٗبء إػوبالً بوبذأ الذهح ،سْلن ٗخن ػضلِن فٖ
أهبكي هٌفصلت ّقذ أثوشث ُزٍ الخدشبت الفشٗذة هي
ًْػِب ػي الؼذٗذ هي الٌخبئح الوبِشة ل٘س فقط ػلٔ
الوسخْٓ الخشبْٓ ّالؼلؤ لألصن بل أٗضب ً ػلٔ
الوسخْٓ اإلًسبًٔ ّاالخخوبػٔ ،فكبًج حلك الخذسٗببث
بوثببت البْابت إلصالت إٔ هظِش هي هظبُش ابخؼبد
الودخوغ ػٌِن.

ذؼهى نغح اإلشارج
اهخذ اًذهبج الوخذسب٘ي الوخكلو٘ي هغ صهالئِن الصن
فٔ حذسٗببث الببثْآ إلٔ سغبخِن فٔ حؼلن لغت اإلشبسة
ّببلفؼل كبى ٗخن رلك فٔ اسخشاحت الخذسٗب فٔ خْ هي
الْد ّالحب  ،فِٔ لغت ل٘سج قبصشة ػلٔ الصن فقط
ّلكي خو٘ؼٌب ٗسخخذهِب خبصت إرا كٌب فٔ أهبكي
ححخبج إلٔ الِذّء ّالصوج.

تذايح جذيذج
يقٕل حساو حًذٖ أحذ انًرذرتيٍ انصى
ٔحاصم ػهٗ تكانٕريٕس َظى انًؼهٕياخ
اإلداريح يؼٓذ األنسٍ انؼانٗ انخاص
نهسياحح ٔانفُادق ٔانحاسة اآلنٗ أٌ
انثاثٕاٖ يًثم تانُسثح نّ ٔنكم انصى تذايح
يزحهح جذيذج يًٓح فٗ حياذٓى ذؼهًٕا فيٓا
انكثيز انذٖ نى يرؼهًِٕ طٕال فرزج دراسرٓى
انجايؼيح.

ٔصم إجًانٗ ػذد انًرذرتيٍ يٍ انصى
ٔضؼاف انسًغ إنٗ يا يقزب يٍ 04
يرذرب فٗ يحافظاخ انقاْزج ٔانفيٕو

د /شزيف يزاد
ػًيذ ُْذسح انقاْزج
ٔد /سيذ كاسة
يذيز يشزٔع انطزق
أثُاء ذسهيًٓى
شٓاداخ ذًُيح
يٓاراخ انًزأج
نهًرذرتاخ انصى

حساو حًذٖ

أَا َٓٗ رتيغ حاصهح ػهي دتهٕو فُي نهصى
ٔضؼاف انسًغ ،ذًُيد أٌ انرحك تانجايؼح
ٔنكٍ نى يشاء هللا أٌ ذرحقك أيُيرٗ ٔنكٍ أراد
هللا أٌ يكٌٕ نٗ حظ فٗ االنرحاق ترذريثاخ
انثاثٕاٖ انرٗ ذؼهًد يُٓا انكثيز ٔانكثيز.
َٓٗ رتيغ
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رواد ٔمخترعون

د /سيذ كبسب يذير يعًم تنًيت االبتكبراث وانحضبنبث:

احخضاٌ األفكار انًبذعت ٔانٕاعذة ْذفُا األٔل
يتنااا العالمااا لجع ااايع ااااقعت يااا عالااا

ع

المل ااوعلالتونلللاااوعول اايليعلتلاااي ع ي ا ةع
و ي يعللشملبعلاوعظاقعظا لاعاصتاي ييع
ياام يعيو ا امعال ات اارعال ااي ع اايع اااقع
خل عا صعع اقعب ن ها وعل ايع ا يع لا ع
الم قععلىعتن ييع ها اتعالاش بعال اي ع
لياااي معصااا ا ععلاااىعاصت ااا جع ااال عالم اااقع
الافعاااوعالااش و تعلال ااي نرعال ه اايع لع
تهيهت عإلنش فعشا وت عالخ يايعلالاتوعت الجع
علااااى عتلاااااي ع نتاااات ع ل عخ ااااي عي ت اهاااا ع
ال ات ر.

يعًم حًُيت االبخكاراث ٔانحضاَاث بُٓذست انقاْزة

يسابقت انًخخزعيٍ ٔانزٔاد األٔنٗ 5142
أقاو يعًم “حًُيت االبخكاراث ٔانحضاَاث”

انًجبالث انخًس .

بانخعأٌ يع “يزكز حطٕيز انذراساث انعهيا

وقذو يركز تطىير انذراسبث انعهيب وانبحىث

كان ىذا ىو المنطمق وراء إنشاء المركز

ٔانبحٕد انُٓذسيت“ يسابقت نهسادة طالب

وحضانة تنمية االبتكارات بالتعاون بين كمية

ٔخزيجٗ كهيت انُٓذست ،جايعت انقاْزة ححج

اليندسة جامعة القاىرة وو ازرة االتصاالت

رعايت ٔدعى إدارة كهيت انُٓذست ٔكاٌ االشخزاك

وتكنولوجيا المعمومات النشاء معمل تنمية

بٓذِ انًسابقت يُفزداً أٔ يٍ خالل فزيق عًم،
ٔكاٌ يحق نكم يخسابق أٌ يشارك في أٖ يجال

االبتكارات وحضانات المشروعات الصغيرة

يزغبّ ٔ ،انًشاركت فٗ يجانيٍ عهٗ االكثز يٍ

منذ عام  ،8002ليحتضن األفكار المبدعة

انًجاالث االحيت:

والواعدة بتطبيق مفيد يحقق متطمبات حقيقية
لممجتمع من خالل توفير الدعم المالي
والموجيستي ،ويتدرج ىذا الدعم حسب مراحل
اإلنجاز من مجرد فكرة إلى نماذج تجريبية ثم
منتج نيائي ويصل إلى دعم عممية إنشاء
شركة حتى تصل إلى مرحمة االستقالل.
يقع المركز أسفل مبنى اليندسة المدنية ولقد

 يجبل انبحىث انهنذسيت انتطبيقيت نًنتج يًكنتسىيقه.
 االبتكبر فى درء انًخبطر ببنبيئت انًصريت. االبتكبر فى تطىير انعًهيبث انصنبعيتاالنتبجيت.
 -االبتكبر فى االستخذاو االيثم نهطبقت انشًسيت

تم تجييزه بسعة تصل إلى  00مبدعاً يعممون

بًصر.

كفرق عمل ،ويرحب المركز بدعم كل من

 -االبتكبر في يشروع تنًيت عًرانيت وإقهيى قنبة

لديو فكرة مبتكرة أو دراسة أو نموذج .

انسىيس ،وقذ تى ينح انًتسببقين وانفبئزين األتى:
 شهبداث تقذير نكالً ين شبرك فى انًسببقت. -ييذانيت ودرع كهيت انهنذست نكم انفبئزين فى
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انهنذسيت جىائز يبنيت يحذدة كبنتبنى:
انفبئز األول بكم يجبل حصم عهى جبئزة يبنيت
قذرهب  0555جنيت وانثبنى 0555
وانثبنج  0555جنيت.

Youthinkgreen

د .سيد كاسب:
لسعد شندما لكىا معرم شتى المجمىشة العتمية ال دبية

 .. Youthinkgreenلكم التحية يامهندسى الحاضر والمستقبل
فاس طالب فزيق Youthinkgreen
بكهيت انهىذست جامعت انقاهزة ،بانمزكش
انثاوً فً مسابقت
Maker HACKATHON Cairo
انعانميت ،في االبتكاراث مه بيه 111
فزيق متىافس عهً مستىي انعانم.
وصمم طالب جامعت انقاهزة مشزوع
انشجزة انشمسيت ،فً ظم استخذاماث
انطاقت انشمسيت.
وقال انذكتىر جابز وصار رئيس جامعت
انقاهزة أن انجامعت تذعم وتشجع
طالبها فً انمساراث انتعهيميت وانبحثيت
انمتعذدة.

معسكر صيفى بجامعة برلين
أقيم انمعسكز انصيفي انشبابي انىطىي
انثاوي نهحهىل انمستذامت ،بجامعت
بزنيه بانجىوت فً انفتزة مه  31يىنيى
إنً  22أغسطس .2115
وقذ حضز انمعسكز  41مشارك و
مشاركت مه مختهف انجامعاث
انمصزيت ،وكان محىر انمعسكز
الطاقة المتجددة و تطبيقاتها الحديثة.
ويذكز أن هذا هى أول فزع دونً
نهجامعت فً مصز عهً انبحز األحمز،
فهً تعتبز وتاجا ً نالتفاقيت انثقافيت.
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Pathways to Higher Education: Key milestones

Phase II .. 2010
Pathways management structure was
expanded to include local coordinators nominated in each partner university to timely interact with the PHE
Management team, in a decentralized
approach, to administer the training
programs offered concurrently in the
participating governorates, to select
local trainers from their respective
universities in Upper Egypt, and to
build their capacity by organizing
TOT programs. The current organization structure of the PHE Management/implementation team, together
with the whole documentation system
established, is used as a role model
to guide the participating universities
on how best to pursue and manage
concurrent student-oriented skills
training.

Phase III .. 2014
The diversified strategy and cost-sharing policy adopted by the project management
with the public universities led to training more students than what PHE/EG was
originally committed to train. This cost-sharing policy together with the CIDA-ILO
funding led to substantial increase in the available fund for training, and hence calling for two years (2012-2014) no-cost extension. Now, although this is the end of
Phase III, some training activities will be financed by ILO in four governorates (PortSaid, South Valley, Minia and Red Sea) and with some universities (e.g. Cairo, Helwan and Fayoum) during the Summer vacation (after Ramadan).

2010

2011
2012

2013
2014

Phase III .. 2011
A new training program for English Language Training already started in cooperation with University of Cambridge in consortium with the British Council.
Pathways and Cambridge University signed the contract on September 2010.
The aim of this component of the proposed PHE/EG program is to develop students' quality market relevant English language skills that are "INTEGRATED"
in a blended-learning package with the soft skills already developed through
the program..
Activity #2: Pathways DTMS (Development of Thinking and Managerial Skills)
program It was implemented in Summer 2010 in Partners Universities with total number of trainees 1391.
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Phase III .. 2013
Currently, the inventory of resources
available in PHE/EG has increased and
became: (1) 26complete training programs, (2) 43 published books. (3) 18 internationally certified training programs.
(4) 12 books in Braille method for VIPs.
All Pathways publications are available
(for free) on the project website
www.pathways.cu.edu.eg. The PHE/EG
project has a huge network/database
comprising 1009 faculty staff members
and experts(trainers, authors, monitors,
evaluators, consultants, coordinators
and administrative staff) from the participating universities/governorates all over
Egypt that contribute to the successful
implementation of the project widespread training activities. These human
resources contribute to the capacity
building in their universities as well as in
decision-making processes to achieve
the universities goals.

Phase III .. 2012
One of the important outcomes of the
"Pioneering the Future" Forum is signing a Memorandum of Understanding
(MOU) in April 2012 with the International Labor Organization (ILO) to offer
their entrepreneurship-training program
“Know About Business” (KAB) through
PHE/EG net of communication with the
public universities, and the concerned
community at large. Under the MOU, ILO
together with the Canadian International
Development Agency (CIDA) will fully
fund the entrepreneurship activities that
will be delivered by PHE/EG trainers in
public universities, a further enhancement to the cost sharing of project activities. ILO provides the necessary
technical support for implementing the
KAB training program (copy from the
MOU is available upon request). In May
2012, The implementation started with
two batches of "Training of Entrepreneurship Trainers (TET)" with participation of 53 PhD holders and experts from
15 different universities. These trainers
will train PHE/EG students enrolled in
PHE/EG from all public Universities on
entrepreneurship skills using the ILO/
KAB modules as part of the Pathways
National Training Program, Summer
2012. Another important activity under
the MOU is the establishment of an Entrepreneurship Center at Cairo University as a role model for replication by
other public universities. This will be initiated after completing the logistics for
delivering the KAB training modules
during Summer 2012.

61

أنشطة باثواى

حفـمة افتتاح التدريب

يبدأ التدريب عادة بحفمة افتتاح يتم بيا تقديم عرض
عن المشروع وبرامجو المتعددة ،و يتضمن نشأة
المشروع وتمويمو وكذلك الشركاء فيو ،وأىم اإلنجازات

مرحمو المتعددة ،والنشاط الذى يقوم بو
التي حققيا في ا

حفلة افتتاح التدريب بالقاهرة  -صيف 4102

محاضرات عامة

المشروع خالل ىذه الفترة وخطة األحداث التي يضعيا
المشروع لتدريب عدد كبير من الفصول التدريبية

تتعدد أنشطة المشروع والبرامج التدريبية التى ينظميا بيدف تدريب الطالب

بالتوازى فى أماكن تدريبية مختمفة وكيفية التنسيق بينيم

والخريجين ،وتنمية مياراتيم الشخصية والفكرية واالجتماعية وميارات البحث

مع مراعاة ظروف كل مكان.

العممى لدييم ،باإلضافة إلى الميارات األساسية الالزمة لمجال العمل ،وتأتى
المحاضرات العامة كأحد ركائز أنشطة المشروع؛ حيث يقوم المشروع بتنظيميا
لممتدربين بيدف إلقاء الضوء عمى االىتمامات المتنوعة لدييم وزيادة توعيتيم
بقضايا الساعة واالستماع إلى آرائيم وتنمية روح الحوار والمناقشة البناءة
بينيم .وبصفة عامة فإن إتاحة الفرصة لمشباب لمقاء الشخصيات العامة
والناجحة عن قرب يساعدىم عمى تخطيط مستقبميم بشكل أفضل واختيار
القدوة المناسبة ليم من ذوى الكفاءة ،وعمى الجانب اآلخر تسيم تمك
المحاضرات في نقل صورة عن طموحات الشباب واىتماماتيم ليذه

تقيين أنشطة التدريب فى الختام

الشخصيات الخبيرة.

ختـام التدريب
فى ختام التدريب يتم عمل حفمة يقوم

من الدفعات التدريبية المختمفة لبرامج المشروع.

بتخطيطيا وتنفيذىا المتدربون أنفسيم وذلك

باإلضافة إلى ذلك يقوم المتدربون بتنظيم

كتطبيق عمى كافة الميارات التى اكتسبوىا أثناء

حفالت لممناسبات االجتماعية التى يتصادف

التدريب.

وجودىا أثناء التدريب بحيث تخمق نوع من

ويتم تنظيم حفالت ختام التدريب فى نياية كل

األلفة بين المتدربين وبعضيم وبين المتدربين

دفعة من دفعات برنامج "تنمية ميارات التفكير

والمدربين وادارة المشروع مثل االحتفال بيوم

بإعدادىا

ميالد أحد المدربين والتينئة بالنجاح والتفوق

بأنفسيم ،ويعرضوا فييا أنشطتيم المختمفة فى

وكذلك التينئة بالخطوبة والزواج .كما قام

تم التدريب
الحفل وىذا يمثل تطبيق ممموس لما َّ

المشروع بتنظيم عدة حفالت لإلفطار الجماعى

عميو من عمل جماعى

فى شير رمضان حضره المتدربين والمدربين

تم تنظيم حفالت تخرج
ناجح ،وكذلك َّ

واإلدارة والميتمين بالمشروع.

واإلدارة"
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حيث

يقوم

المتدربون

تحرص إدارة

المشروع عمى
توزبع

الشيادات

والجوائز عمى
المتدربين

والمدربين

والمتميزون

نبادر  ..نطور  ..نتعاون  ..ندعم

تكريم ولى األمر المكافح
عملية متصلة
تتم سنوياً بكل

تدريب

صيفى/شتوي
تكريم ولى األمر المكافح بجامعة بورسعيد

ذقٕو إداسج يششٔع انطشق انًؤديح إنٗ
انرؼهيى انؼانٗ تًصش تركشيى أٔنياء

األب/األو أٔ األش/األخد أٔ أزذ األقاسب

انرٗ يؼٕنٓا ٔنٗ األيش  -انٕضغ انطثقٗ

أٔ أٖ فشد يؼٕل األسشج.

نألسشج  -ػالقح األسشج تانًششٔع  -دٔس

ٔقذ اذخزخ اإلخشاءاخ ٔانقشاساخ

ٔنٗ األيش فٗ انًدرًغ  -ذضسياخ ٔنٗ

انالصيح إلذًاو األيش تًا في رنك اخرياس

األيش  -كفاذ ٔنٗ األيش(.

نداٌ ٔضغ انًؼاييش ٔانرسكيى يٍ

ٔيًكٍ أٌ يشرًم تُذ "دٔس ٔنٗ األيش

انخثشاء ٔانًخرصيٍ ٔأساذزج اندايؼاخ

فٗ انًدرًغ" ػهٗ األػًال انرٗ قاو تٓا

ػهٗ يسرٕٖ يصش.

ٔنٗ األيش أٔ أزذ أفشاد األسشج نخذيح

يرى ذشكيم ندُح يٍ أساذزج اندايؼاخ

انًدرًغ انًسهٗ ٔانًُظًاخ األْهيح

ٔإداسج انًششٔع تٓذف ٔضغ يؼاييش

ٔكزنك يدانس انصهر تيٍ انديشاٌ

انًششٔع تكريم أولياء األمور المكافحة،

يسذدج نإلخرياس يٍ تيٍ انًششسئٍ ،يرى

ٔانرٕسظ إلَٓاء خالفاخ ٔيثم ْزِ

إػالٌ أسًاء انسادج انًكشييٍ تكم

األيٕس.

ٔيرى ذكشيى أٔنياء األيٕس طثقا نهراني:

خايؼح ٔانركشيى يٕو زفم افرراذ انرذسية

ٔيٍ انًسافظاخ انرٗ ذى فيٓا ذكشيى ٔنٗ

إذازح انفشصح نكافح خشيدي انًششٔع أٔ

تاندايؼح خالل انًٕسى انرذسيثي تكم

األيش انًكافر:

انًرقذييٍ نهسصٕل ػهٗ يُسح تّ أٌ

يسافظح.

(انقاْشج  -انفيٕو  -تُٗ سٕيف  -انًُيا -

يرقذيٕا تسيشج راذيح نٕنٗ أيشْى يٍ

ٔيٍ أْى انؼُاصش انرٗ يرضًُٓا ًَٕرج

أسيٕط  -سْٕاج  -قُا  -األقصش -

خالل يمء ًَٕرج يسذد يؼذ خصيصا ً

ذششير ٔنٗ األيش انًكافر (ػذد أفشاد

أسٕاٌ  -انثسش األزًش  -تُٓا -

نزنكٔ ،يًكٍ أٌ يكٌٕ "ٔنٗ األيش"

األسشج

تٕسسؼيذ).

األيٕس انًكافسيٍ في كافح اندايؼاخ
انري يرى ذُفيز انرذسية تّٔ ،يكٌٕ انركشيى
ترسهيى ٔنٗ األيش شٓادج ذقذيش ْٔذيح
سيضيح.
ٔيأذي ْزا انركشيى كًُرح فشػٗ
نهًششٔع يسث فيّ انًرذستيٍ ػهٗ انٕفاء
تاندًيم ألْهٓى ٔكزنك يٕطذ انؼالقح تيٍ
انًدرًغ ٔاندايؼح تركشيى يٍ كافر نثُاء
أسشذّ ٔيدرًؼّ .نزا قشسخ إداسج
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أبيات

شـعراء الـطرق
ألبم هششّع الطشق الوؤدية إلٔ الحعلين العبلٔ هغببمة شعشاء الطشق
للعبم الغبدط علٔ الحْالٔ جحث عٌْاى شعشاء الطشق ّ ،لذ شبسن
فيِب عذد هي خشيجٔ ببثْآ ّهحببعيَ هي عشبق الشعشّ ،لذ أعلٌث
ًحيجة الوغببمة بئحشاص الوحغببميي لخوظ هشاوض هحمذهة ّلذ أعشبث
لجٌة الححىين الوىًْة هي:
(أ.د /عيذ وبعب  -أ .علٔ حغبى  -أ .هصطفٔ ثببث  -أ /عوش هحوذ)
عي جألك الشعشاء بمصبئذ عزبة أظِشت عوك هُْبحِن الشعشية
ّحغِن الوشُف.

أعحبرًب
َ
روحا تغنٌنا
صمت الهوى
نع ُد
ً
َ
ُ
ذكرنا
ونرهق
الذات إمعا ًنا ل َت َ
القص أحدا ًثا مفصلةً
ونقرض
َّ
ُ
أفرع مج ٍد جا َد ُمنشئها
فنحنُ
ُ
َ
بأرض تلك ضٌعتنا
نزلت
وإن
ٍ
َ
بنور كً تعل َمنا
أتٌت
وإن
ٍ
َ
َ
جئت تسل ُك ُه
الشمس در ًبا
مشرق
ٌا
ِ
ُ
َ
نتفضا
الغٌث ُم
هب
إن
ً
رحت تطل ُع َّ
َ
وطأت رك ًبا فً معٌتنا
وإن
ُ
حٌث تحض ُرنا
أمسا
فكانَ غدُك ً
فطاح عِل ُم َك ً
جهال ظل َّ ٌقبرنا
ٌا عالما بالذي ما قد أردت به
شرف
مدحكم
ٌ
وحسب َقص ِد مرٌ ٍد ُ
ُ

وننش ُد العل َم ما طالت أمانٌنا
الناس إن حلَّت بوادٌنا
محافل ُ
ِ
الناس إن تاقت معالٌنا
ل ُتدر َك
َ
خاب ُمحصٌنا
عز
ونحنُ
َ
ُ
أبحر ٍ
َ
ف فً َمقاهٌنا
خٌر ُمضا ٍ
وكنت َ
علوت ع َّنا عظٌ ًماَ ،
َ
كنت هادٌنا
فغاب ع َّنا ظال ٌم ظل ّ ٌعمٌنا
َ
َ
أدر نِسرٌنا
وإن
سرٌت شذا َك َّ
أجأت سب َق َك ً
َ
مهال كً تجارٌنا
دهرا فً مجارٌنا
س َك ً
وكان أم ُ
ُ
ً
حٌث تحدونا
سهال
نهج َك
وكان ُ
إال احتفاءا ٌلً ما أنت معطٌنا
ٌروٌنا!!
فعل ُمكم باقً نب ًعا ِّ
العسال
عمر
َّ

للبي يغألٌي.......؟

الٌجن اسجمٔ

جبء إلٔ للبي يغألٌي األى " لوبرا جفعلي ول ُزٍ
األشيبء األى ؟ فأًحي هي يْهيي وٌحٔ جمْلي ال
ّألف ال لي أجشاجع
ّلي أعحغلن؛ ّأعحطعحٔ أى جحوبعىي شِش وباااهال
لوبرا ُزا االعحغالم لوبرا ُزا الضعف ؟
عأجيب عليه بىل صشاااحة أًب ال أعلن ويف حصل
ُزا ول هب أعلوَ جيذااااا أًٔ اشحمث إليَ ببألهظ
وشجل يوشٔ في الصحشاء ّيلِث هي العطش
ّسأٓ هي بعيذ بئش هيبٍ فزُب إليَ ّأسجْٓ
أحغغث أًٔ هثل ُزا الشجل ّوٌث ااااااسيذ أى
أسجْٓ ّببلفعل اسجْيث بعذهب اجييث إلٔ في حلوي
ّللث هب للحَ فأًب أّهي جيذاً أى األحالم
جضءا ًوبيشااااااااا جذا هي الْااااااالع فلزله عوعث
والااااااااهه ّفعلث هب للحلَ لي ّأصبحث اآلى
جضءاااااااا هٌه ألًه ببخحصبااااااس شذيذ أًث حيبجي
ّششيبى للبي ًّّّّّّْس عيٌي.
إعشاء فححي

هم قالوا النجــــ ُم ارتـقى  ،،،،،،،،،فسألت كٌف كان ذاكـ؟!
أٌعقل ُ فً سمــاءِ العلــم ٌ ،،،،،،،،،ا خــالدًا* تهج ُر سماكـ
ما بال َك والكـــل ُ ٌنادٌــ  ،،،،،،،،،،،فتمـد بالقلبـــــ ٌداكـــ
ُ
زدت فً إنشادٌـ  ،،،،،،،،،،هل ٌرق رقٌـــــًا لمداكـ
وهنا
سمعت قدٌ ًما أسطورة  ،،،،،،،،،سطرتها أنت فً عالكـ
باهلل أ ُتمسً مهجورة  ،،،،،،،،درو ٌبـــ قد حفتـــها خطاكـ!
فضالً أستاذي أفهمنً  ،،،،،،،مــــا لأللقابــــ تتمنـــاكـ؟
َ
األركــــان صداكـ
ب أبــديٍ  ،،،،،،،فً كــل
وحظٌت بلقـ ٍ
ِ
ُ
والبركـــة أنْ ربً حبــاكـ
ال أدري كٌفـ أباركــك ،،،،،،،،
عقــالً
ً
كنـــزا بالماســ حـــالكـــ
وذكـاء ،،،،،،،،،
ودهــاء
ً
ً
وفً كل علوم الدنٌا  ،،،،،،،،رأٌتـــ العــــالِم بـــرؤٌـاكـ
جفت كلماتً وما تسقٌــــــ  ،،،،،وردًا أنبتــه ُمحٌاكــ
بالشراع السفنُ هناكـ
فنون ال تغرقـ  ،،،،،،ما
بحـــر
ٌا
َ
ٍ
ِ
ب تهفو َمرساكـ
علِ َمهم كٌف ٌسب ُح عل ًما ،،،،،فً قلو ٍ
منى مصطفى
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مكارم األخالق
كتبت الشعر عن عقلى
وعن قلبى وعن نفسى وأوجاعى
كتبت الشعر عن صحبى
عن األخالق والناس
وجدت مكارم األخالق قد غابت
وجدت الناس قد هلعو
وجدت الكل قد حاروا
فجال بخاطرى الخوف
وحار القلب والعقل
لم األخالق فى االنسان تنهار
لم التفرٌط فى القٌم
لم اإلخفاق فى األعمال ٌنتشر
أجاب بداخلى صوتا ً
ٌحاول كبت اشجانى
وقال بنبرة ٌأسف
هل مازلت تحتار
هل مازلت تبحث
لتكشف لغز أسرار
وهل مازلت تطمح
لمحو الواقع المؤلم ؟!
إذا ماكنت لحالهم تعجب
فصه وانصت
وصغ ماشئت أشعاراً
فنفسك واحد منهم
فال تنطق بأعذار
أتانى الرد مقتضبا ً فأخجلنى
وأٌقظنى وأبكانى
وأدمى قلب مسكٌن
ومزق كل أستارى
صمت لبرهة طالت
بحثت بداخلى قلقا ً  .فكٌف ٌفٌد أنكارى
؟!!.
علمت بأن ذاك صوت ضمٌرى ٌؤنبنى.
وٌرشدنى ٌحاول لفت أنظارى.
فعدت لواقعى الرخو
ألسرد بعذ أشعارى
وعاد الرشد فى عقلى وعاد القلب ٌحتار.
بدأت أجنب التبرٌر وأمحو كل أعذارى
أرى نفسى وقد زالت غشاوتها
أرانى واحداً منهم وأندب ثقل أوزارى.
أنا منهم وهم منى وقد غابت
محاسننا
لهونا فى مالهى التٌه أزمانا
جلبنا من نواٌا السوء أثاما ً
أضعنا من أٌادٌنا من الخٌرات أثماراً
اذا عدنا إلى األخالق نستقم
فال األخالق بالمال مقدرة
وال القٌم النفٌثة تقدر بأثمان.
أحمد هشام

حكاوى

قصص مصرية
ّظٌ ٍشزٗع اىطزق اىَؤديت إىى اىتعييٌ اىعاىى ٍسابقت اىقصت اىقصيزة ىيعاً
اىثاّى عيى اىت٘اىى تحت عْ٘اُ قصص ٍصزيتٗ ،قد شارك فيٖا اىعديد ٍِ
اىَتسابقيِٗ ،قد أعزبت ىجْت اىتحنيٌ اىَنّ٘ت ٍِ:
(أ.د /سيد ماسب  -د .أٍو شَس  -أ .سٕزٓ اىحيبي  -أ /سَز ٍحَد) عِ
تْ٘ع أفنار اىقصص اىَقدٍت ٍِ اىَتسابقيِ.
ٗقد تقاسٌ اىَزمش األٗه مالً ٍِ تاٍز ماٍو حسيِ عِ قصت ىحظت ضعف،
ٍٗحَد فؤاد ٍحَد عِ قصت اىحضزةٗ ،أسَاء جابز عِ قصت ىٖيب اىَقاً
ٗاىثالث ىياه.
بيَْا تقاسٌ اىَزمش اىثاّى مالً ٍِ ٍزٗة حسِ عِ قصت ٍشٖد خارجى،
ٕٗديز أحَد سعد عِ قصت ٍِ أجو ابتساٍتٖاٗ ،إسزاء أب٘ سيد عِ قصت
فى حضزة اإلىٔٗ ،غادة عطيت عِ قصت ساعت ْٕا.
فى حيِ تقاسٌ اىَزمش اىثاىج مالً ٍِ إسالً رٍضاُ إبزإيٌ عِ فصت أتاٗٓ
ىنزاٍتلٕٗ ،بت هللا ٍحَد حسِ عِ قصت عَييت إرٕابيتٗ ،عصاً عبد
اىنزيٌ عِ قصت اىزعبٗ ،حبيبت فزيد سييَاُ عِ قصت تعاٗيذ اىعشق.

ىــٖيب اىَقــاً ٗاىثالث ىيــاه
ورد عن رواة القرية كل حدث غابر،إال تاريخ انقساميا إلى جزأين :شرقى لمسبات،
أبدأ أنو حين الغروب تنحسر
يوميا ،ما اعتادتو العين ولم تممو ً
وغربي لجمع القوت ً
أشباح شحبت حمرتيا ،وتدحرجت بمورات الحزن
عن البساط الفسيح الممتد غرًبا
ٌ
عمى ىاماتيا.

بعد الغروب وتحت ُس ْدفَة صديق القرية ،يبسط الصمت جناحو،ال شيء يخرق ما
وحدىا المتمردة تُقَطِّعُ ظممة
اعتاده الميل والنيار حين مرورىما من ىنا ،طمةُ القمر ُ
السماء إرًبا،تعبث فوق حشائش اليجميجا ،وتراقص أعواد الحمف الدائرة حولو...كان
جالسا وحده ،حارس الغرب والشرق ....ذلك الذي عرفناه وقد ضعفت عن
وما زال
ً
اقتالعو رياح الخماسين ،ولم تنيمر ناحيتو السيول الموسمية الجارفة.
ِ
ولم،
نسي السابقون وترك اآلخرون الحديث عن موطنو األول  ،من أين أتى َ
اقتداء
أبدا،ارتضاه آباؤنا
وكيف كان؟ لم ترد مثل ىذه األسئمة عمى أذىاننا ً
ً

القائمين عمى حفظيا من العابثين والعائثين من بعد مغيب الشمس ىذا االخضرار
وحده يجو ُل فيو أثيرًيا أبديِّا،ال تدركو إال أسماع وأبصار
الالنيائي ممكٌ لوُ ،
العارفين ،فقط قموب المصطفين من أىل الخير كانت تسمع نداءاتو الجمية
العتيدة " ...اهلل عمى َح َّوال الحدود ..اهلل عمى َح َّوال الحدود ..اهلل عمى َح َّوال
الحدود".

فأسم ْوه الحارس"حارس األرض
كثيرون سواىا عصفت تمك الكممات بأرواحيم مرًاراَ ،
الخضراء" ِ
،سم َعتْوُ ألول مرة عندما نزلت من شرق القرية في أحد مواسم
النسوة،تجمى لسمعيا
الحصاد،وقطنت مع زوجيا في عزبة(كوخ البوص) مثل باقي
َّ
فمم تنكره إذ َّ
شق وشاح السكون ،استرقت النظر خالل الفراغات بين أعواد
السباتة،لكنيا لم تعثر عمى أثر آلدمي ،سممت أمرىا لميل وعبثًا حاولت بالتسبيح
رتق ما قطعو الخوف والرىبة في قمبيا.

مسبغا فيوضات األولياء،وكرامات األصفياءَّ ،
آمنا كما آمنوا
بأجدادنا،فرضي عنيم
ً
مفوض إلعالء الحق بقريتنا ،تمك الظالم نصف أىميا والنصف األخر
قَ ْبالً أنو َّ
مستضعفون.

ونزوة الفتوة،كانت شتائمو الغميظة تُطَي ُِّر العصافير من أوكارىا،وتشتتنا من حول
ُّ
ىجميجا،يسب النسوةَ حين يقطعن الطريق خالل الدرابيس الواقعة في
سيدي أبو

وركضن حولو.

لييب امتزج بمييب الصيف ،قبل ثالث ليال من العقاب ،سطى ذئب عمى عزبتيا،
ٌ
قاصدا زوجيا ،لم يتشمم أوالدىا،تخطاىم في نومتيم ،ثم غرس
رأتو وكأنو دخل
ً

كانت  -كما قالت ليِ  -تمرُح حولو مع البنات ،وقت استراحة الظييرة في
لمعانا إذا ما اتممن دائرتين
الحقول ،كانت قبتو المستديرة يزداد لونيا األخضر
ً

عميين،وفاء لنذور قطعنيا
دن ببعض ما جاد اهلل
أما النسوة المواتي كن يأتين
َ
إليو،ي ُج َ
ً
ضحى ،والنسائم المعدودة في نيارات
،بتؤدة كانت الشمس تسايرىن كل
ً

الصيف تالعب أطفالين،المذين يعبثون بين الحقول المستسممة لميعاد حصادىا؛
يبحثون بصخب عن أعشاش " أم قميمة" ،ال يأبيون بتعنيف مالكي الحقول أو

ضاق قمب الذي لم تعرف روحو كيف الوالء ليؤالء،استبد بنفسو إحساس القوة

حقمو ،انتيك الغرور أوردتو،فانتيكت الفأس التي بين يديو رأس قبة المقام،وتموى

أنيابو في بطنو.

ت لو ما رأت ،ثم رجتو أن يستغفر عن ذنبو خالل أيامو الثالثة اآلتية ،لكن
َرَو ْ
مقدر لصيد الظييرة أن يرشف من دمو حتى الثمالة،مثمما استنشقت السماء
كان ًا
من قبل لييب حشائش الحمف وتوشحت بدخان اليجميجا.
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سطرين

سـطرين

األٗه :عْل ٗذَٞضك
اىثاّ :ٚأّد ٗتاث٘اٙ

أنا مايسو شعبان خريجة كمية الخدمة
اإلجتماعية وكنت من العشرة األوائل ولم
أوفق في تعييني كمعيدة ،ولكن إصراري
وماتعممتو من الباثواي من ثقتي بقدراتي،
فإنني حاربت الدنيا كميا حتي أكمل دراسات
عميا بصراحو حاربت أىمي ورؤسائي في
العمل وكل من حاول إحباطي و إعاقتي عن
تحقيق حممي وعندما حصمت عمي الماجستير
رأيت الفرحو في عيون أىمي ورؤسائي في
العمل وحالياً جميعيم يشجعونني عمي التقديم
في الدكتوراه  ،ولكنني بدأت تحدي جديد مع
بعضيم يرفض تكممة حممي ،وبإذن اهلل لن
أيأس وىحاول دائماً بالحب والعمم والعمل
حتي أصل إلي تكممة مشواري.

أّا ٍسَذ اىفق ٚطاىة ف ٚاىسْح اىشاتعح تنيٞح األداب  ,شغ٘ف تسة
اىرٌعيٌ ٗذعي َٔٞىيغٞش ,ىذ ٙاىطَ٘ذ ألصثر ٍِ أفضو ٍساضشٙ
اىششق األٗسظ ف ٚاىـ 01أع٘اً اىقادٍح ٗذعي 011 ٌٞأىف طاىة
ٗخشٝح زذٝث أساسٞا ً س٘ق اىعَو ٗاىرإٔٞو ىٖا.
* ٍْز عاٍ ِٞمْد خشسُ٘ تأزذ اىَطاعٌ تَشذة 011خْٞح
شٖشٝا ًٗ ,ف 2 ً٘ٝ ٚسثرَثش  2102اىساعح  9ص تداٍعح زي٘اُ
ٍذسج 2ب ماُ أٗه  ً٘ٝى ٚىسض٘س ٙألٗه ٍْسح تسٞاذٍْ ٚسح
تاث٘ا ٛاىَْٖح اإلداسٗ ٙتذاٝح امرشاف ٚىََٞضاذٍٖٗ ٚاساذٗ ,ٚاىرٚ
اخَع تٖا خَٞع صٍالئ ٚعي ٚقذسذ ٚعي ٚعشض أفناس ٙتص٘سج
شٞقح ٗقذسذ ٚعي ٚاىعشض ٗاىرقذ ٌٝاىفعاه ٕٗ..ا أّا قذ
مْد ..عيَد 0111طاىة إعاداٗ ٙثاّ٘ ٙأساسٞاخ سٝادج األعَاه
ٗ 00111طاىة خاٍعٗ ٚخشٝح مٞفٞح اىرخطٞظ ىَذج عاً ..اىسَذ
هلل سب اىعاىَ ,ِٞشنشاً ٝا ٍُعيَ .. ٚسٞذ ماسة.

ٍسَذ اىفقٚ

ثانيا :تعممت من الباثواي الصبر والكفاح
سعياً لتحقيق الحمم وازدادت ثقتي بنفسي
وبقدراتي وأتمني أن أشارك في دورات
الباثواي كمدربة يوماً ما.

مايسة شعبان
أّا تْد طَ٘زٔ أسع ٚىرط٘ٝش راذٗ ٚاالسرفادٓ ٍَا ٕ٘
ٍراذ سغٌ قئ االٍناّاخ ٗىعو ٕزا ٍا خَعْ ٚتاىثاث٘ا, ٙ
اسرفذخ ٗأصثسد ماذثح صسفٞح ٗماذثح قصح ٍَٞضج
ٗأٗه قصٔ ّششذٖا ٕ ٚاىقصح اىر ٚشاسمد تٖا فٜ
ٍساتقٔ اىثاث٘ا ٙىيعاً اىَاض ,ٜاىثاث٘اٝ ٛذعَْ ٚدائَا ً
فٖ٘ شعيح أٍي.ٚ
إسراء أبو زيد
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س ط ري ن

عنى  ....شئ اعتز به
عن الباثواى  ..مكان ندخل فيه

لنأخذ منه شهييييييييييق ثم نعود

لنستمر فى تحقيق أحالمنا.
أحمد رفعت

أنا :ما أجمل
أ
ن
ت
ض
ف
ي
ل
ح
ياتك
معني بمساعدة
األخرين.
باثواي:
ما
أ
ج
م
ل
أ
ن
ت
ر
سم سمم
اً واضحاً لمنجاح
والتميز....
ف
ي
ح
يا
ة
ال
نا
س.
نهمة عبد السالم

جبالى :أسعى دائما لمتميز بتعمم العمم النافع
والتأثير فى األخرين.
باثواي :عممنى البحث عمى كل شئ لتعممه
وتعميمه لألخرين أن ليس لإلنسان إال ما
سعى.

أحمد الجبالى
قبل الباثواي مكنتش بتكمم وكنت
بتمخبط ومعرفش أقول كممتين عمي

حهمج+اشخغهج بايديا +انخجج
=
حققج نجاح خالل انمعارض
ونيا صفحخً+دبهىمت إدرة
انمشروعاث.
 انباثىي :أمم مخجدد نكممىهىب ونفسه فً حقدير
وحطىير نهمهاراث وصىالً
نمسخىي عانمً مبهر.
هند سعيد

أنا الضعيف بنفسي ،في
مع ْه  ::أَوقدتُها
يدي َ
ش َ
أحسن
بدمي ،ما
َ
نع ْه!!
َّ
الص َ
العموم مع "الباثوي"
هذي
ُ
ِ
الحياة
ندرسها  ::وفي
ُ
ُ ِ
وع ْه!!
ممها َّ
الر َ
نطبق ع َ
العسال
عمر َّ

بعض
دلوقتي بقابل رؤساء شركات وكبار
مستثمرين من غير تردد وبكل ثقة
وبنجح في أى انترفيو عمي الرغم
أني ممكن ما أكونش األفضل ولكن
األكثر ثقه من بعد ما غنيت عمي
مسرح باثواي وأنا كنت متردد في
صوتي.

محمد
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عدسة

عيـون مصريـة

عقد هشزوع الطزق
الوؤديت إلً الخعلين
العبلً هسببقت
الخصىيز الفىحىغزافً
لودة ثالد سٌىاث علً
الخىالً ،هٌذ عبم
 3102وحخً 3102
ححج عٌىاى ”عيىى
هصزيت“ ،وقد حٌىعج
فيهب فئبث الوخسببقىى
وحٌبفس فيهب بقىة

32

الصن وضعبف السوع واألطفبل ،وأحزسوا
هزاكش هخقدهت ًبلىا عليهب شهبداث حقديز
وجىائش هبديت وعيٌيت ،وقد أعزبج لجٌت
الخحكين الوكىًت هي (أ.د /سيد كبسب  -د/
ريهبم سكً  -أ /سوز هحود  -أ /هحود
صبحً) عي حويش الوسببقت بخٌىع

هجبالحهب علً هدار الثالد سٌىاث بيي
الخصىيز الوعوبري واألبيض واألسىد
والبىرحزيه والصىرة الٌبدرة والوٌبظز
الطبيعيت والوجبل الوفخىح وحصىيز الحيبة
البزيت.

ريشة فنان

أيـادى مصريـة
عقد هشروع الطرق الوؤديت
إلً الخعلين العبلً هطببقت
الرضن لودة عبهيي علً الخىالً
 4102و  4102ححج عٌىاى
”أيبدي هصريت“ ،وقد حٌىعج
فيهب فئبث الوخطببقىى وحٌبفص
فيهب بقىة الصن وضعبف الطوع
واألطفبل ،وأحرزوا هراكس هخقدهت
ًبلىا عليهب شهبداث حقدير وجىائس
هبديت وعيٌيت ،وقد أعربج لجٌت
الخحكين الوكىًت هي (أ.د /ضيد كبضب -
أ.د /إيٌبش حبهد  -د /ريهبم زكً  -أ/
ضور هحود) عي حويس الوطببقت بخٌىع
هجبالحهب بيي رضن البىرحريه والرضن
القصصً ورضن الكبريكبحير.
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فكر وفن

 26عــاَ إندــاس...
ألاَ ِشزوع اٌطزق اٌّؤديت إًٌ اٌخعٍيُ اٌعاًٌ ِسابمخين ٌإلبذاع اإلٌىخزونً،
وانج األوًٌ حهخُ بئنشاء لنىاث ٌّشزوع اٌطزق اٌّؤديت إًٌ اٌخعٍيُ اٌعاًٌ
بّصز ،أِا اٌثانيت حزوشث حىي إنخاج فيٍُ حسديًٍ ِن  5إًٌ  2دلائك عن
اٌّشزوع فً  26سنت يبزس اٌخىسيع اٌدغزافً ٌٍّشزوع اٌذي شًّ وً
اٌداِعاث اٌحىىِيت بّصز ووذٌه اٌبزاِح اٌخذريبيت اٌّخخٍفت ،وأيضا ً األنشطت
اٌّخنىعت ٌٍّشزوع وخزيديه وِذي اسخفادحهُ ِنه ،ولذ اشخزن بعض
اٌّخسابمين بفيٍُ واحذ ،بينّا شارن اٌبعض األخز بفيٍّين ،ولذ حُ ِنح شهادة
ودرع اٌّشزوع وخىائش ِاٌيت ٌٍّزاوش اٌثالثت األوًٌ.

 33لناة ٌّشزوع اٌطزق عًٍ اٌيىحيىب

اٌذوي األوثز ِشاهذة ٌمناة أحذ اٌّخسابمين
لناة عّزو عش اٌذين

عزف وغناء

نظن هشروع الطرق الوؤديت إلي الخعلين العالي
للورة األولي هسابقت العزف والغناء في إطار
حخطيطه الحخفاليت هرور  21عام علي
الوشروع في هصر  ،وحعذدث هجاالث
الوسابقت بين عزق أورج هنفرد ،وعزف
جيخار هنفرد ،وعزف هنفرد ألى هوسيقي

أو أغنيت عربيت ،وهجال هفخوح ،وقذ أعلنج لجنت الخحكين الوكونت هن:
(أ.د /سيذ كاسب  -أ.د .إيناس حاهذ  -أ /سور هحوذ) عن حقاسن أثنين هن
الوخسابقين للوركز األول عن هقطوعاث هوسيقيت علي آلت االوكرديون والبيانو،
وهن أحوذ أبوالوفاء عبذالنعين هن سوهاج ،وهشام هوذوح هحوذ هن االسكنذريت.
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إبداع

هصىري ورساهً الطـرق
ىير :فاطوة عرفة

جص

جصىي
ر
:
س
و
ر

ه

حو
د ًجيب

جصىير :فاطوة سيد

ر

سن :شروق فريد سليواى

جعد جواعة هصىري الطرق
إحدي هجوىعات الباثىاي علً
الفيس بىك ،ويقىم خريجً الطرق
هي خاللها بٌشر كل األعوال االبداعية لهن
سىاء كاًث صىر جن الحقاطها أو فيديى أو
رسىهات أو أٌ أعوال فٌية أخري بهدف
الحأهل ،وأيضا ً يحن عليها إعالى شروط
وًحائج هسابقات الرسن والحصىير الحً
يٌظوها هشروع الطرق كل عام.

يبلغ عدد أعضاء جواعة
هصىري الطرق
 4433عضى.

جصىير :أحود جوال

صىير :نهال يس
ج

جصى
ي
ر
:
ر
ح
و
ة
ً
دا

جصىير :هحود إبراهين

رسن :رقية عادل
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حديث الصور

عقم  -جامعت بورسعيذ
اإلدارة انفعانت نه

نقاء أ.د /شريف مراد عميذ كهيت
انهنذست مع إراعت انقاهرة انكبرى

انم
قابهت انشخصيت نهمتقذمين
نبرنامج انهغت االنجهيزيت

ريادة

افتتاح انتذريب

بجامعت عين شمس

سقي انفصم  -قنا

انتخاباث من

22

األعمال  -جامعت انمنيا

صورة جماعيت يوو
ع
ر
ض
ت
قا
ري
ر
ان
م
ر
أة
نتذريب 1
 02مذربت بانقاهرة

لعول الدولية هن أجل
زة تفاهن هع هنظوة ا
حفل تىقيع هذك
ت الدهج بسىق العول
ساء علً تنوية ههارا
تدريب الن

هعزض هصاح

برنامج تنمية
المهارات القيادية للمرأة المصرية 4102

رائدات الفيى

م فً تدريب الوزأة

ب لحفل خت
ام بجاهعة بنً سىيف

هنسقً هنظوة العول الدولية وإحدي
الوتدربات الصن فً تدريب الوزأة

تكريم الفا
ئزين فى مسابقات الباثواى 4102
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https://www.

Pathways.cu.edu.eg

حرصاً من إدارة المشروع عمى تطوير المتدربين

واالتجاه نحو تحسين استخداميم لمكمبيوتر

تم تصميم وتطوير موقع المشروع
واإلنترنت فقد َّ
عمى اإلنترنت:

()www.pathways.cu.edu.eg

بيدف اإلدارة الشاممة لنظام الجودة وتطبيق

اجراءات التدريب االلكترونى وأصبح حالياً موقع

المشروع عمى الشبكة الدولية لممعمومات من
أشير المواقع العممية بمصر وبو عدد تقارير
وكتب وممفات أكبر من الموجودة فى أى موقع

جامعة بمصر ”ماعدا جامعة القاىرة لكون موقع الصفحة الرئيسية لموقع مشروع الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
المشروع جزء منيا“.

سياسة النشر المتاح لمجميع:

 -استمارة تطوير مواقع المشروع.

تتبع إدارة المشروع سياسة النشر المتاح لمجميع
Open access information
لذا نجد كل مايخص تنمية الميارات متاح عمى مواقع المشروع.

 -تحميل الصورة الشخصية والتقارير المطموبة.

باإلضافة إلى أنو يتم التقديم لممنحة من خالل موقع المشروع ،وتقديم

تقارير التدريب وكذلك تقييم المدربين والمقررات التدريبية والمحاضرات

العامة ومجمل التدريب ،كما يتم اسخراج شيادات التدريب من الموقع.

وحالياً يتم تطوير نظام خاص لتتبع المدربين .باوشرون

تقييم المتدربين أون الين:

يمكن لممدرب تقييم المتدربين عمى موقع المشروع مباشرة؛ حيث أن كل
مدرب/خبير لو كممة سر واسم مستخدم يستطيع من خالليا تتبع تقييمات

 -السيرة الذاتية لممتقدم.

 -اجراء امتحان المغة االنجميزية المبدئى مباشرة عمى موقع المشروع.

 طباعة خطاب "استيفاء ممف المتدرب وعقد المقابمة الشخصيةواقرار المساىمة" الموجو من مدير المشروع إلى منسق المشروع
بالمحافظة وتسميم ىذا الخطاب بعد توقيعو إلى مقر إدارة المشروع

بالمحافظة/الجامعة التابع ليا وكذلك تسميم اآلتي:

 صورة الكارنيو و/أو البطاقة الشخصية. -تقرير التقدم لممنحة.

 -يتم غمق باب التقديم فى موعد محدد بحيث ال يسمح ألي مستخدم

المتدربين لمتدريب الذى قام بو بكافة المحافظات.

جديد التقدم لمحصول عمى ىذه المنحة بعد ىذا اليوم ،وىذا الموعد

يتم التقديم من خالل موقع المشروع:

من سوف يتقدم وعدد من سوف ُيقبل لمتدريب“ ،لذا اليوجد موعد
وحيد لكل المحافظات لغمق باب التقديم ،وبصفة عامة يتم اإلعالن

كيفية التقدم لمنح المشروع؟

( )http://pathways.cu.edu.egبحيث يقوم المتقدم باختيار

البرنامج المراد التقديم بو من عمى الموقع والقيام باالجراءات التالية:
 اختيار اسم مستخدم وكممة مرور بعناية فائقة حيث يجب تذكرىمادائما لالستخدام المستقبمي أثناء التعديل/اإلضافة لمبيانات الخاصة
ً
بالمتقدم.
 ملء الخمس نماذج الموجودة داخل حساب المتقدم وىى: -طمب الحصول عمى منحة تدريبية.

 -استمارة توقعات المتدرب (تممئ بالمغة اإلنجميزية).

 -استمارة الخطط والتحديات (تممئ بالمغة العربية أو اإلنجميزية).
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تحدده إدارة المشروع .ويتوقف موعد غمق باب التقديم عمى ”عدد

عن ىذا الموعد قبل الغمق بوقت كافى.

تقديم:
أنو لمن دواعي سروري أن يشارك مكتب مؤسسة فورد
لمشرق األوسط وشمال أفريقيا بالقاىرة مركز تطوير
الدراسات العميا والبحوث فى العموم اليندسيةCAPSCU ،

جامعة القاىرة فى احتفالو بمرور  20عاما عمى المشروع
الرائد "الطرق المؤدية إلى التعميم العالي
)Pathways to Higher Education (PHE

ففي عام  0222أطمقت مؤسسة فورد مبادرة عالمية مدتيا
عشر سنوات لتطوير التعميم العالي ليتم تنفيذىا في 02
دولة بجميع أنحاء العالم وذلك لمساعدة الطالب فى
الحصول عمى درجتيم العممية واكمال تعميميم الجامعي
بنجاح .وقد اشتركت فى المشروع أكثر من  201مؤسسة
تعميمية من كافة أرجاء العالم ونجحت فى تغيير ثقافة
وممارسات التعمم فى تمك المؤسسات لتصبح أكثر شموالً
وادماجاً لمطالب وتمكنيم من اكمال تعميميم بنجاح.

وميارات القيادة والتفاوض وتم التدريب عمى تمك الميارات
في جميع الجامعات الحكومية المصرية ،ووصل عدد
متدربى المشروع الى أكثر من  00222من الطالبات
والطمبة الذين تمكنوا من تطبيق ما تعمموه من ميارات
متنوعة في أماكن عمميم وفى خدمة مجتمعاتيم ،وفي
دراساتيم العميا.
وفى الوقت الذى يصل فيو دعم مؤسسة فورد لممشروع فى
مصر الى نيايتو ،نحتفل معا باألمل فى أن تستمر
CAPSCU

فى سعييا لخدمة الشباب في مصر،

والسيما وىى اآلن فى وضع ممتاز يمكنيا من ذلك ،بما
اكتسبتو من خبرات فى سياق الشراكات المتنوعة التى
طورتيا فى كافة الجامعات المصرية وخارجيا،
وقد نجحت CAPSCU

بفضل نموذج العمل الفعال

الذى اتبعتو اثناء التنفيذ فى تحقيق تطمعات الشباب
المصرى و تمبية احتياجاتيم بدرجة عالية من التفيم

وفي مصر ،قامت  CAPSCUبكمية اليندسة ،جامعة

والديناميكية وقد أثبت مشروع

القاىرة بتطبيق ىذا المشروع الطموح منذ عام .0220

المطموبة فى االتجاه الصحيح.

وعمى مدى الـ  20عاما التالية ،صممت برامج تدريبية
تعزز العمل الجماعي ،والتفكير النقدي واالبداعى

PHE

أنو الخطوة

د .نها المكاوى
الممثل اإلقميمي
مؤسسة فورد
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 72برنامج تدريبى
 81برنامج معتمد دوليا

المشروع يغطى  %59من مساحة مصر

 8342مدرب وخبير

 34كتاب
 87كتاب
لممكفوفين
71222
متدرب
 544444زائر

 77جامعة
مشاركة بالمشروع

لمواقع المشروع اإللكترونية سنويا

 21عام من النجاح ونستمر...

