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  شكر وتقدير
  

 العـالى  التعليم   إلىالطرق المؤدية   " مشروع   إدارةيتقدم منسق المشروع بالنيابة عن      

 العالىيكية لتقديمها الدعم للتعليم     األمر، بخالص شكره وتقديره لمؤسسة فورد       "بمصر

 إدارةويتقـدم فريـق     .  مـصر فـى    والدراسات العليا واألنشطة البحثية والتدريبية    

ة إيما باليفير، مدير مكتب مؤسـس     /  بخالص الشكر والتقدير للدكتورة    أيضاالمشروع  

 وجميع العـاملين    العالىدينا الخواجة، مدير برامج التعليم      / فورد بالقاهرة والدكتورة  

 لمساندة هـذا المـشروع الـذى توجـت           وافرٍ المعنيين بالمكتب الذين ساهموا بجهدٍ    

تمويله فى  ستمرارإنجازاته بموافقة المركز الرئيسى لمؤسسة فورد بنيويورك على اال     

  .وتنفيذ المرحلة الثانية
  

القاهرة، وعين  : جامعاتالمشروع ب فى    السادة المشاركين  إلىونتقدم بالشكر والتقدير    

شمس، وأسيوط، وحلوان، والمنيا، وجنوب الوادى، والفيوم، وبنى سويف، وسوهاج؛          

تنفيـذ  فـى   ا واالنتقالية ويساهمون جميع  ولىتنفيذ مرحلته األ  فى   الذين ساهم بعضهم  

الشراكة مع المجلس القومى     أن   كما. لمستوى القومى المرحلة الثانية للمشروع على ا    

 تنـوع   إلـى  و ، ضخ أفكار ومقترحات جديدة    إلىللمرأة وجمعية جيل المستقبل أدت      

المستفيدين من خدمات وأنشطة المشروع، بحيـث شـملت العديـد مـن الطـالب               

  . المصريةجامعاتوالخريجين من ال
  

ـ       أخيراو ضاء لجنـة تـسيير المـشروع       ، نتوجه بخالص الشكر والعرفان لجميع أع

والمؤلفين والمنسقين والمدربين والمقيمين والمحاضـرين واستـشاريى المـشروع          

اختيارهم بعناية حتى يتسنى    تم   بكافة المحافظات، وجميعهم     معاونة ال داريةوالفرق اإل 

تنفيذ المشروع، بجميع مراحله المتعددة، بالنجاح الذى يليق به، على المستوى القومى           

  . الجودة العالميةمعاييروب
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 مقدمة الناشر
  

يمثل مركز تطوير   و  والتدريب المستمر،  مجال التعليم فى   جامعة القاهرة رائدة  ب كلية الهندسة    دعت

 دعائم المراكز البحثيـة الموجـودة بكليـة         ىحدإندسية  العلوم اله فى   الدراسات العليا والبحوث  

 بالتعاون مع منظمتى اليونسكو واليونيدو التـابعتين        ١٩٧٤مركز عام   التأسيس  تم  ولقد  . الهندسة

، ال تهـدف    وحدة ذات طابع خاص   ك وحتى اآلن يعمل المركز      ١٩٨٤ ومنذ عام    .لألمم المتحدة 

تنميـة   إلـى التى تهـدف    ن خطة جامعة القاهرة     ضمألنشطتها   الربح، وتقوم بتمويل ذاتى      إلى

  .المجتمع
  

 كما يقـوم بـإجراء األبحـاث        ،جميع التخصصات فى   ستشارات الفنية ويقوم المركز بتقديم اال   

والهيئـات الحكوميـة    القطاعين العام والخـاص     المجاالت التى تطلبها مؤسسات     فى   التطبيقية

يقـوم بإعـداد    و. إلخ... للمشروعات تاجنوإجراء دراسات الجدوى وتقييم األصول وخطوط اإل      

المركز يقوم بعقد دورات تدريبيـة       أن   كما.  على تنفيذها  اإلشرافتصميمات المعدات والنظم و   

  .ضمن برامج متكاملة للتعليم المستمر والتدريب على التكنولوجيات المتقدمة
  

د عليها بـين جامعـة      منحة دولية متعاق  فهو  " العالى التعليم   إلىالطرق المؤدية   "مشروع  أما عن   

ويـدير  .  تنمية مهارات الطالب وحديثى التخرج     إلىويهدف المشروع    ؛القاهرة ومؤسسة فورد  

طبقـا    جامعـة القـاهرة    –هذا المشروع مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث بكلية الهندسة          

 ١٣بتـاريخ    ١٩١٢ – ١٠٢٠منحة رقـم    تفاقية الموقعة بين جامعة القاهرة ومؤسسة فورد        لال

، وكذلك اتفاقيـة    ٢٠٠٥ سبتمبر   ١٦ بتاريخ   ١- ١٩١٢– ١٠٢٠، والمنحة رقم    ٢٠٠٢سبتمبر  

  .٢٠٠٦ يوليو ٢٧ الموقعة بتاريخ ٢- ١٩١٢ – ١٠٢٠المرحلة الثانية منحة رقم 
  

صـدار  إتنمية المجتمع، تقـرر     فى   نشر العلم والمعرفة للمساهمة   فى    المركز وسيرا على نهج  

 بهـدف   ، من أجل المشروع   اتأليفها خصيص تم  لمقررات التدريبية التى    انسخة باللغة العربية من     

  .إثراء المكتبات العلمية بمصر
  سعيد محمد مجاهد. د

  مركز تطوير الدراسات العليا والبحوثمدير 

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة  - فى العلوم الهندسية

  ٢٠٠٧           مارس 
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  المشروع إدارةتقديم 
  

منحة دولية متعاقد عليها بين جامعة هو " العالى التعليم إلىطرق المؤدية ال"مشروع 

 رفع مهارات الطالب والخريجين من إلىويهدف المشروع  ؛القاهرة ومؤسسة فورد

 وصقل مهاراتهم بما المجتمعفى  مساعدتهم على االندماج السريع المختلفة لجامعاتال

ويدير المشروع مركز تطوير الدراسات  . يتناسب مع حاجة البحث العلمى وسوق العمل

 القاهرة، جامعات: المشروعفى  ، ويشارك جامعة القاهرة–العليا والبحوث بكلية الهندسة 

وعين شمس، وأسيوط، وحلوان، والمنيا، وجنوب الوادى، والفيوم، وبنى سويف، 

  . المجلس القومى للمرأة وجمعية جيل المستقبلإلىة ضافوسوهاج، باإل

  

ر إعداد وتطوير مقررات تدريبية لتنمية مهارات الخريجين قامت لجنـة تـسيير             وفى إطا 

بتحديد المهارات األساسية الالزمة لخريج الجامعة لسد الفجـوة          ولىبمرحلته األ المشروع  

التعاقـد  تم   لذا   .يات الطالب عند التخرج   إمكان وبين   حتياجات البحث العلمى والمجتمع   ابين  

 رفع مهارات خريجى    إلى وتدريس مقررات تدريبية تهدف      دادإلعمع أساتذة متخصصين    

  :من خالل برامج تدريبية عدة وهى جامعاتال
  .تنمية مهارات البحث العلمى -٢          .دارة التفكير واإلتنمية مهارات -١

  . تنمية مهارات التدريس لمدرسى الثانوى-٤.   عمال اكتساب المهارات األساسية لمجال األ-٣

  .تنمية المهارات القيادية -٦             . المدربينتدريب -٥

  

طبقًا لنظام جودة شامل، معتمـدا علـى        " العالى التعليم   إلىالطرق المؤدية   "يعمل مشروع   

تطويره من خالل تقييم كـل      يتم  التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتطوير وقياس العائد منه، و       

االعتبار فى    المشروع كافة المالحظات   ةإدارالمشاركين بالنشاط لكل العناصر به، وتأخذ       

 أن  ولذا وبعد .  هذا بصورة مستمرة  يتم  عند إعادة التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتطوير، و      

 ولـى مرحلتـه األ  فـى    يـة نجليز باللغة اإل  ١٧ كتابا منهم    ٢٠قام المشروع بتأليف ونشر     

 ١٨ليف ونـشر    بتأ) ٢٠١٠-٢٠٠٦(مرحلته الثانية   فى   ، يقوم المشروع  )٢٠٠٥-٢٠٠٢(



  

 و 

 وبهـدف   ،كتابا باللغة العربية تلبيةً لرغبة العديد من المتدربين ومقيمى هـذه الـدورات            

يجـرى اآلن إدراج بعـض المقـررات        و .ية االستفادة من مخرجات المـشروع     استمرار

 إنشاءالتدريبية بالمشروع ضمن المقررات الدراسية الرسمية التى تدرس بالكليات، وكذلك           

  .لتدريب االلكترونىبرنامج متخصص ل

  

لمكتبـات   ولـى مرحلتـه األ  فى   هداء نسخة كاملة من كافة مطبوعات المشروع      إتم  وكما  

فـى    المشروع بـنفس العمـل     إدارةفسوف تقوم     ومكتبات المهتمين،   المصرية جامعاتال

عملية التطوير مستمرة مـن      أن   مما هو جدير بالذكر   و. المرحلة الثانية للمؤلفات العربية   

 باللغة العربيـة     وكذلك من حيث زيادة عدد المقررات      ،شكل والمضمون لكل مقرر   حيث ال 

  .يةنجليزأو اإل

  

وب وعمل دائم   ءالمؤلفين والزمالء الذين ساهموا بجهد د     الختام نشكر السادة األساتذة      فىو

 واآلراء  المخلـص ، ونقدر الجهـد      ليكون بين أيديكم اآلن    الكتاب هذا   ينشرال ينقطع حتى    

  .لكل أعضاء لجنة تسيير المشروع واالستشاريينالسديدة 

  

  محسن المهدى سعيد. د                     سيد كاسب. د

  

  منسق المشروع                 مدير المشروع
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  إهداء
  

الطـرق  "مـشروع   من إصـدارات    الثانية  نهدى السلسلة    أن   يسعدنا

ـ  ٢١(العربية  باللغة  " العالى التعليم   إلىالمؤدية    الـسادة   إلـى ) ا كتاب

عضاء لجنة تسيير المـشروع والمـؤلفين والمنـسقين والمـدربين       أ

 داريـة والمقيمين والمحاضرين واستشاريى المـشروع والفـرق اإل       

فـى    فعالـة  ةمتميزد  وبجه الذين ساهموا     بكافة المحافظات  معاونةال

 إدارةالتى مكنـت    مجهوداتهم  نقدر  الذين  و.  المشروع تحقيق أهداف 

 ولىاألبعد سلسلة الكتب    ،  الثانيةسلة  سلالالمشروع من إصدار ونشر     

  .)ا كتاب١٧(ية نجليزباللغة اإل

  

أثنـاء  مـشكورا   لمتدربين الذين بـذلوا جهـدا       ل الكتابونهدى هذا   

الحفـالت  تلخيص المحاضرات العامـة و    فى   ضح هذا يت، و التدريب

 التـدريب حسن تطبيقهم وإجادتهم لما تعلموه أثناء       يؤكد  الختامية مما   

  . المتعددةشروعالمبرامج فى 

  

حديثى التخرج، لعل ما نشر بها      ب و الطال إلىكما نهدى هذه السلسلة     

مستقبل أفضل مع بدء حياتهم العمليةإلى يرشدهم ايكون نبراس . 
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  مقدمة  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  

  مقدمة
  

  

 تدريببهدف  ينظمها   والبرامج التدريبية التى  " العالى التعليم   إلىالطرق المؤدية   " أنشطة مشروع    تتعدد

،  لـديهم  ىالبحث العلم ية ومهارات   جتماعوالفكرية واال  هم الشخصية تنمية مهارات  و ،الخريجينالطالب و 

كأحد ركائز أنشطة   المحاضرات العامة    وتأتى ساسية الالزمة لمجال العمل،    المهارات األ  إلىة  ضافإلبا

لديهم  ات المتنوعة امهتماال حيث يقوم المشروع بتنظيمها للمتدربين بهدف إلقاء الضوء على           ؛المشروع

 .بيـنهم  ة آرائهم وتنمية روح الحوار والمناقـشة البنـاء        إلى ستماع بقضايا الساعة واال   همتوزيادة توعي 

والناجحة عن قرب يـساعدهم علـى       مة  الشخصيات العا للقاء  الفرصة للشباب   ة  إتاحوبصفة عامة فإن    

وعلى الجانب اآلخر تسهم     ،الكفاءة من ذوى     القدوة المناسبة لهم   ختياراومستقبلهم بشكل أفضل    تخطيط  

  .لهذه الشخصيات الخبيرةاتهم اماهتمو الشباب اتنقل صورة عن طموحفى  هذه القاءات

  

 ولكن نظرا لجودتهـا     ؛المشروعجى  ساس لمتدربى وخري  األفى   تنظيمهايتم  العامة  وهذه المحاضرات   

حضرها بخالف متدربى وخريجى المشروع أساتذة متخصصون،       فقد   عنها   عالنلإلالمبذول  والمجهود  

 المشروع بالمحافظات   و ومنسق جامعاتالن من   وممثلكما حرص   ، وخريجون، وطلبة،    ونحثاوطالب ب 

 هـذه   لكثير مـن  ية  إعالم تغطية   عملتم  كما  .  المحاضرات العامة  هذهعلى حضور     المشروع إدارةو

   .المحاضرات وخاصة الندوات وحلقات النقاش

  

تنمية مهـارات   " : وهى المتعددةبرامج المشروع   نعقاد  ا أثناءهذه المحاضرات ألقيت    وبصفة عامة فإن    

ية تنم" و "تنمية المهارات القيادية  "و" ينبتدريب المدر "و" تنمية مهارات البحث العلمى   "و" دارةالتفكير واإل 

تبـادل األراء ونقـل الخبـرات       فيها  تم  لكل محاضرة   ثالث ساعات   بواقع  . "مهارات مدرسى الثانوى  

كل فـصل تـدريبى قـاموا       فى   المتدربين أن    ومما يذكر  . األسئلة والمناقشات المفتوحة   إلىة  ضافباإل

  .إعطاء جوائز ألحسن تلخيصتم وملخصات بأنفسهم بصياغة هذه ال
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  ٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  معاصرةضوعات الأضواء حول المو
  

  ودمـج  التـى عقـدها المـشروع       نقـاش   الندوات وحلقات   وال العامة   تجميع ملخصات المحاضرات  تم

تم ة إليه أنه قد     شار ومما يجدر اإل   .ه بين المهتمين  لاود ت حتى يسهل دليل واحد   فى   بهاالمعلومات القيمة   

 البرنـامج التـدريبى    يوضح   ودا زمنيا مع إعطاء كل محاضرة ك      الكتابترتيب هذه المحاضرات بهذا     

والمحافظة التى أقيمت بها ورقم الدفعة التى نظمت هذه المحاضرة أثناء التدريب            اطاره  فى   الذى أقيمت 

 تعنـى   )RC2A1(، فمـثالً    خيـر الرقم األ هو  العامة  المحاضرة  وتسلسل  الذى عقدت له    والفصل  بها  

ة، الدفعة الثانية، للفصل األول، المحاضرة رقـم        ، بمحافظة القاهر  "تنمية مهارات البحث العلمى   "برنامج  

  ).١(للجدول طبقا  األكواد إستخداميتم و. ١

  

  طريقة تكويد المحاضرات العامة): ١(جدول 

  :البرامج التدريبيةكود  -١

  الكود  البرنامج

  .دارة تنمية مهارات التفكير واإل-١

  . تنمية مهارات البحث العلمى-٢

  .سية اكتساب المهارات األسا-٣

 تنمية مهارات التدريس لمدرسى -٤

  .الثانوى

  . تدريب المدربين-٥

  . تنمية المهارات القيادية-٦

S 

R 

A 

E 

 

T 

D 
  

  :كود المحافظة -٢

  الكود  المحافظة

   القاهرة-١

   الفيوم-٢

   بنى سويف-٣

   المنيا-٤

   أسيوط-٥

   سوهاج-٦

   قنا-٧

   األقصر-٨

   أسوان-٩

C 

F 

B 

M 

A 

S 

Q 

L 

N 
  

  :لدفعةكود ا -٣

إعطاء رقم يمثل الرقم المسلسل للدفعة التى أخذت هذا         يتم  

البرنامج التدريبى وهو رقم تصاعدى داخل كـل برنـامج          

  . على مستوى كل محافظةتدريبى

  :كود الفصل -٤

كل دفعة تدريبية تحتوى على عـدة فـصول         

 وهكذا، وعندما   B ثم   Aيرمز ألولها بالرمز    

ول تكون المحاضرة جماعية لـبعض الفـص      

  .Gفيكون رمزها 

  :ترتيب المحاضرة العامة -٥

هذا الكتاب وتأخذ أول محاضـرة عقـدت        فى   ازمنيهو رقم مسلسل تصاعدى يدل على ترتيب المحاضرة         

  .٧٥المرحلة اإلنتقالية هى رقم فى   وآخر محاضرة١ رقم ولىمرحلته األفى  بالمشروع
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  ٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 وحتـى   ١/١تأخذ أكوادا مـن األول ك     ية والعربية   نجليزباللغتين اإل كتب المشروع   سلسلة   أن   مع العلم 

، أما الرقم الثانى     المنشورة كتبال حيث يدل الرقم األول على رقم الكتاب ضمن سلسلة           ٣٨/١ ك خيراأل

 خيرالفصل األ انظر  ( حتى اآلن    الكتب حيث جميعها تعتبر اإلصدار األول     فيدل على رقم اإلصدار لهذه      

   .)شروعبهذا الكتاب لمعرفة مطبوعات الم

  

هذا الكتاب، ونعمل من اآلن على إخراج طبعته الثانية حيـث مـن المخطـط                ل ولىهذه الطبعة األ  عد  ت

أو الموجودة بـه    المعلومات  مراجعة  ارسال نسخ منه لكافة المحاضرين والمهتمين لتقييم الكتاب بهدف          

  . الثانىاإلصدارنشر  ثم نقوم باألمرلزم  إذا  المحاضراتلملخصاتات ضافعمل بعض اإل

  

مراحله القادمة تطوير هذه الكتب ونشر إصدارات متتاليـة         فى   -إن شاء اهللا  - المشروع   إدارةوتخطط  

  للمتخصصين وكذلك  وتنميهاالخريجين  الطلبة و المعرفة بين   تنشر   أن   هذه الكتب ب فإننا نأمل    أخيرا و ،لها

 وأن  لمحاضرينللمؤلفين ول  لمتعددةا بعصارة الخبرات     المفعمة بالطاقة  شابةالعقول ال توعية  تعمل على   

  .إثراء المكتبات العلمية بمصرفى  تساهم

  

موقـع   علـى وضـعه   وكـذلك   لكافة المكتبات المهتمة    وإهداءه  كتاب  فى   المحاضرات هولعل نشر هذ  

تحقيق الهـدف   فى   يسهم) www.pathways.cu.edu.eg ( للمعلومات الدوليةالشبكة   المشروع على 

إطـار  فى   قدراتهم ومهاراتهم  ستخدامإلاألمثل  السبيل   ب جامعاتخريجى ال طلبة و وهو توعية   األساسى  

  .ات المتاحة من أجل تنمية المجتمعمكاناإل

  

 إلقاء المحاضرات العامـة   فى   لكل الزمالء الذين تفضلوا بالمشاركة    والعرفان  شكر والتقدير   نتوجه بال و

 لكل األساتذة والمتدربين والخـريجين       كذلك شكرالوجه  ن كما   ؛نظمها المشروع  التىلندوات  احضور  و

 وال ننكر الجهد الذى بذله العديد من المتدربين بالمـشروع         .  الذين حضروا هذه المحاضرات    والباحثين

ق فري من   إخراج هذا الكتاب  فى   ساهم، فالشكر موصول لكل من      أخيراو .تلخيص هذه المحاضرات  فى  

حنان أحمـد   . أ و ،سمر محمد نجيب  . أو ،مى سعيد طه  . أ :"العالى التعليم   إلىالطرق المؤدية   "مشروع  

  .خالد عزت عبدالسالم.  وأ،نوران عبدالفتاح إبراهيم.  وأ،حفظى

  

فـى    المـشروع  والسادة منـسق  وتأتى جودة هذه المحاضرات وأهميتها من الجهد المشكور الذى يبذله           

التى تهـم الـشريحة      معاصرةوضوعات ال ماختيار المحاضرين وال  فى   ت المتعددة  والمحافظا جامعاتال

 لـذا   . والتنسيق لعقد وانجاح هذه المحاضرات، فلهم منا جزيل الشكر         ، من الشباب  المستهدفة بالتدريب 

  .))٢(جدول انظر (كان من الواجب علينا سرد أسمائهم بهذا الكتاب 
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  ٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

   والمحافظاتجامعاتالفى  مشروعال ومنسقالسادة : )٢(جدول 

  العالقة بالمشروع  اإلسم

  منسق المشروع بجامعة جنوب الوادى  جمال محمد كمال الدين. د

  منسق المشروع بجامعة المنيا  عازة محمد أحمد سالم. د

  منسق المشروع بجامعة الفيوم  محمود مجدى عتيبة. د

  منسق المشروع بمحافظة أسوان  عبداهللا أحمد إبراهيم. د

  منسق المشروع بمدينة األقصر   سعدد إسرائيلسعا. د

  منسق المشروع بجامعة سوهاج  أحمد على أحمد الخطيب. د

  منسق المشروع بجامعة بنى سويف  عال حمودة إبراهيم. د

  منسق المشروع بجامعة أسيوط  أسامة سيد محمد. د
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  ٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  

   العامةتنوع المحاضرات
  

  

حلقات نقاش،   وأندوات   و أ تقليدية بين محاضرات ما   ،شروعتتنوع المحاضرات العامة التى يقدمها الم     

 ولـى تنظيمها خالل المرحلة األ   تم   محاضرة عامة    سبعينوخمس   على ملخصات    الكتابويحتوى هذا   

تحقـق  بحيـث    المحاضـرات اختيار موضوعات   يتم  وبصفة عامة فإنه    لمشروع  لالمرحلة اإلنتقالية   و

  :التالية هدافألا

  .تواجهه المطروحة بالمجتمع والتحديات التى مناقشة القضايا -١

 . وخاصة منح مؤسسة فوردالدوليةة و تعريف المتدربين بفرص المنح المحلي-٢

 .ام كل منه والتحديات التى تواجهةم والتنمييعلت للالراهنوضع مناقشة ال -٣

  .ق العملعداد لمتطلبات سواإل تعريف المتدربين بفرص الوظائف و-٤

  

 ومما يذكر أننـا قـد قمنـا بعـرض هـذه             .مجاالت السابقة الفى   المحاضرات عدد   )١(ويبين شكل   

عـام   وحتـى    ٢٠٠٣  عام المحاضرات بهذا الكتاب طبقا لترتيبها الزمنى حيث امتدت لعدة سنوات من          

٢٠٠٧.  
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   تصنيف المحاضرات العامة تبعا لمجاالتها:)١(شكل 

  

  
 



  نوع المحاضرات العامةت  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 تواجهه بالمجتمع والتحديات التىروحة القضايا المط -١

ات اماهتمالمجتمع والتى تقع ضمن     فى   هذا المجال بإلقاء الضوء على القضايا الهامة والمؤثرة       فى   تمنه

 والذى يعتبر من الموضوعات الهامـة       ،العام ى تناول هذا المجال بمحاضرة عن الرأ      أبدالشباب فمثال   

، وكذلك االطـالع    ى التقدم والرق  هتواج ى من أصعب األمور الت    راء يعتبر تغيير اآل  حيث إن بالمجتمع  

العام وكيفيـة    ىساليب تغيير الرأ  أ إلىوقد تطرقت المحاضرة    ، حداثعلى مجريات األمور ومتابعة األ    

المجتمع فقد كانت صحة المـرأة      فى   ا بدور المرأة   وإيمانً .الوقوع فريسة لالشاعات واالنحرافات    ىتالف

 المبكـر   كتـشاف  صحة المرأة واال    عن أخرىمحاضرات  فى    مناقشاتها تتم ىا الت من أولويات القضاي  

 تجنبه والوقاية    وكيف يمكن  ،كثر عرضة لإلكتئاب  أالمرأة   أن   لألمراض، وحقائق حول االكتئاب وكيف    

   .؛ أال وهو النهوض بالمرأة وتحسين أحوالهاهداف المشروعأأحد مع يتماشى وهذا  منه،

  

عطيت مساحة كبيرة لهـذا     أ فقد   ،نشر الثقافة ومناقشة القضايا العامة    فى   ا كبيرا  دور عالملإل حيث إن و

وتعريـف العولمـة وفوائـدها      ، ومتغيرات العولمة من جانـب     ى الدول عالمتناول اإل تم  المجال؛ حيث   

 ى المـصر  عالمإل وعن ا  ، من جانب آخر    النامية وكيفية االستفادة منها    مجتمعاتعلى ال وآثارها السلبية   

 على المـستويين    تليفزيونللصحف والمجالت واالذاعة وال    ىكان هناك سرد تاريخ   و ،حديات العصر وت

تناول تم  كما   ،ظل المتغيرات الحديثة  فى   ى المصر عالمتواجه اإل  ىوالتحديات الت  ،ىوالمصر ىالعالم

ى والتطـرق للمـست   ى   من الـضرور   كانو ىوالعالم) ىالمصر( ىالمستويين المحل  ى عل عالمإلدور ا 

ة وقـضية   يالقضية الفلسطين (تواجهه مثل   ى  والقضايا الشائكة الت  ى   العرب عالمشة اإل قوذلك بمنا ى  القوم

  .)معاصرة القتصاديةوغيرها من التكتالت االية وروباألوالسوق ية وروب األوالدائرةالعراق 

  

ـ  واقعها ومأمولها وكيف  : مصرفى   ية الصحافة استقاللأما عن دور الصحافة فقد نوقشت        بهـا  ى  ية الرق

، ثم الصحافة الرياضية لما للرياضة مـن دور         ذلك المجتمع فى   فرادأللخدمة المجتمع وتحقيق رفاهية ا    

ة القضايا الرياضـية بالحكمـة      معالجدعم العالقات بين الشعوب وكيفية البعد عن التعصب و        فى   فعال

من حيث   من المناقشة والحوار   المتخصصة نصيب    تليفزيون وكان لقنوات ال   ،ثارةإلواليقظة والبعد عن ا   

 ى المـشروع  لمتدربى  عالماإلى  ثر الفهم والوع  أ وظهر   ،مواجهة تحديات العولمة  فى   طبيعتها ودورها 

  .ه بكافة جوانبعالماإلفى  الخبرةى شاتهم وحواراتهم مع المتخصصين وذوقواضحا من خالل منا

  

مـر  ى  أته والمؤثرات التاريخية الت   ونشى  المجتمع المصر محاضرات عن   فقد ألقيت    ذلك   إلىة  ضافباإل

 ثم كان لجانب المخـاطر      .مختلف العصور فى   اآلن، ومظاهر صموده والمحافظة على هويته     ى  بها حت 

الحيـاة  فـى     الفرد والمجتمع نصيب من تأهيل المتدربين وتدعيم وعيهم بمفهوم المخـاطر           هتواجى  الت

من كبير  ما جانب الشباب خاصة فكان له نصيب        أ .تفاديهاى  اليومية والعملية وكيفية تقييمها والعمل عل     
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  ٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 المبكر والعالج   كتشافلالى  المخدرات واالحتياج الطب  ى  دمان وتعاط حيث المحافظة عليهم من خطر اإل     

 ثـرت أوهذه الجوانب   . همحافظة على كيانه وعقائد   السر جديدة نافعة للمجتمع و    أهيلهم لبناء   أالسليم، وت 

  .مور وتقدير عواقب األروح الفطنة فيهم يقظتأ و،ين لدى المتدربىالجانب المعرففى 

  

اقتنـاص  تحسين مستقبلهم و   بشأنباألمل   حث الشباب على التمسك      إلىكما تطرقت بعض المحاضرات     

 الطريـق لهـم   تمثل   أن   يمكنوقصص النجاح التى     ،والتحديات التى تواجههم  المتاحة أمامهم،   الفرص  

تقييم  و اآلخرينستفادة من تجارب    واال،   وبناء مستقبلهم  تهماصيالذى يحتذى به، وتقدير ذاتهم وبناء شخ      

  .خطط محافظاتهم للتنمية والتطويرعرض و ،م للمجتمع المحيط بهتهمنظر

  

  وخاصة منح مؤسسة فوردالدوليةفرص المنح المحلية و -٢

 المحليـة   المنحى  والمنافسة عل ى  الخريجين للبحث العلم  الطالب و  تأهيل   من أهداف المشروع الرئيسية   و

 البرنامج على توعية المتدربين بمتطلبـات المـنح وكيفيـة التقـدم لهـا               إدارة؛ لذا حرصت    الدوليةو

 اسـتطاع المتـدربون     حيث محاضرات   خمس ذلك من خالل  تم  ولقد   ،المتقدمفى   والمهارات المطلوبة 

 تقييمالتقدم، وكيفية   ط  وشروتقدم من خالل مؤسسة فورد العالمية ومواعيد التقدم لها،          ى  معرفة المنح الت  

 والجهات  ،يكيةاألمرالواليات المتحدة   فى    كما استعرضت المحاضرات برامج الدراسات العليا      ،الطلبات

 الدوليةالشبكة  ى   وكيفية الحصول على معلومات عنها، ومواقع هذه الجهات عل         ، تمول هذه البرامج   ىالت

فـى    والفـرص المتاحـة للطالبـات      )مديـست كتب األ م(مصر  فى   لها، والمكاتب الممثلة    )اإلنترنت(

ـ تـم   قد   ويذكر أنه    .من خالل المجلس القومى للمرأة    المشروعات الصغيرة والتدريب      ة البيانـات  إتاح

مساعدة الكثيـر   تم  كما  .  متدربى البرامج المتعددة التى نفذها المشروع       بهذه المحاضرات لكافة   الخاصة

  .متعددةمؤسسات ى ف ملء استمارات للحصول على منحفى  منهم

  

  والتحديات التى تواجه كل منهماةم والتنمييعلتال -٣

 للبحث العلمى والتنمية والتحديات التـى       الراهن فيتصل بالوضع    ةالثالث للمحاضرات العام  المجال  ما  أ

 ةضاف باإل ، وتحديات قانونية  ةتنوعت هذه المحاضرات بين تحديات مالية وتحديات نفسي        حيث ،امتواجه

 جودة  تمجاالفى   نجزتأ التى   ولىاأل والخطوات   والتطويرث  ومجاالت البح فى   ارب شخصية  تج إلى

 جـراءات اإل و ،المصرية من خالل تجارب بعض الكليـات      العلمية   الدولى للشهادات    عتمادالتعليم واال 

  .مصرفى  العالىوزارية لتطوير التعليم ال

  

 ،وعدم ارتباط البحـث بمتطلبـات التنميـة       ،   غياب خطة شاملة للبحث العلمى     :داريةفمن التحديات اإل  

  ومن التحـديات   .وصعوبة الحصول على المراجع الحديثة    للتحفيز للبحث والدراسة    وانخفاض الدافعية   
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  ٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

ثـم   ،جامعاتية ال استقاللختراع و االاءات  ليف وشروط االقتباس وصعوبة تسجيل بر     أ حقوق الت  القانونية

 مفاهيم  وضحتجهزة التى   حد األ  أ ري لتطو ل مثال عملى  لوجى من خال  كان هناك نصيب للتطوير التكنو    

  . والمكونات الصغيرة للمواد ةعالم الخاليا الدقيقفى  ةكثير

  

حـد   أل عتمـاد لتحقيق الجودة واال  رائدة  تناوله من خالل تجربة     تم   ما عن موضوع تطوير التعليم فقد     أ

 ،مصرفى    خطة الوزارة لتطوير التعليم     ندوة شاملة عن   تثم عقد ،  البرامج لكلية التجارة جامعة القاهرة    

ـ       واأل ، الوزارة هاعدتأ والبرامج التى    عتمادوتحقيق الجودة واال    وكيفيـة   ةولويات التـى حـددتها الخط

 نـدوة  ال وكان لهذه  .ل التعليمى قعضاء هيئة التدريس والعاملين بالح    أهذه البرامج من قبل     فى   ةالمشارك

 ةنفوسهم وبيان جدية الجهات المـسئول     فى   مللمتدربين وبث األ   ل ةرفع الروح المعنوي  فى   كبراألثر  األ

  . ة تحديات العولمةحو تطوير التعليم لمواجهن

  

 شئون التعلـيم والطـالب      قطاعات التعليم المفتوح ودور      ذلك فقد ألقيت محاضرات عن     إلىة  ضافباإل

 والمعوقات  ية التعليمية العملفى   جامعاتالفى   خدمة المجتمع شئون  الدراسات العليا والبحوث و   شئون  و

  .مصرفى  وتنمية وتطوير التعليم  للمكفوفينالتدريبيةالحاجات بصفة عامة ومنها التعليمية 

  

 عداد لمتطلبات سوق العملاإلفرص الوظائف و -٤

ربمـا  حبـاط و  ا والتـى تـسبب اإل     ا ودولي قليميإا و  من المشاكل التى تواجه الشباب محلي      ةتعتبر البطال 

 أو  لهيئـة عـداد للتقـدم      اإل ةالشباب كيفي كثير من    ة عدم معرف  إلىة  ضاف الشباب؛ باإل  ضبعاالكتئاب ل 

 ،وخـدمات  ، محاضرات تنوعت بين تحديات    عدةففى هذا المجال قدمت     .  للحصول على عمل   ةلمؤسس

  . ةالحيافى  ومهارات تطبيقية ، الوقتإدارةو ،وتطوير مواصفات شخصية ،وبناء قدرات ،ومتطلبات

  

القـرن  فـى    سوق العمل فى   جهونهاادربين على التحديات التى يو    تطالع الم إتم  محاضرات  ى هذه ال  ف

 والتهديـدات التـى تواجـه    قتصادية واالةثارها السياسية والثقافي وآ ةالحادى والعشرين وتناولت العولم   

ـ  الخـريجين بتق   ح بهـم وتـسلي    امهتم النوابغ واال  إلىة وضرورة الوصول    الدول النامي فى   فراداأل  ةني

 سـتمرار المحاضرات تنمية المهارات المطلوبة لسوق العمل واال      هذه  من   جانب   غطى كما   ،المعلومات

متطلبـات الرقـى    هى  جتهاد، ألن لكل مجتهد نصيب، وهذه       والجد واإل  اإلتقان والجودة : مثلوالترقى  

   .والتقدم
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  ٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

مؤسـسات  ها من خالل    جين الحصول علي  ي الخدمات التى يمكن للخر    إلىالمحاضرات  بعض  ثم تطرقت   

 ة وبـصف  ،فرص الوظائف ومتطلبات سوق العمـل     ن  مجال البحث ع  فى   )يونفزي والتل ةذاعاإل( الدولة

ـ   مع  م  ئفكار واقتراحات تتوا  أ وما تقدمه من     ةذاعة الشباب والرياض  إ ةخاص ـ  ةمتطلبـات التنمي  ة وكيفي

صرى وتصنيفها فقد تناولتهـا     المجتمع الم فى   ةما عن حجم البطال   أ. برامج خدمة المجتمع  فى   االشتراك

 ، وميزان المدفوعات المـصرى    ،الدخل القومى الحديث عن    إلى أيضاحدى المحاضرات التى تطرقت     إ

ـ      أ فرز   ةوكيفي، ةينتاج وزيادة القدرة اإل   ،ةالتنميفى   الشبابودور    ةفكار جديدة وبناء أساليب غير تقليدي

  نـصيب  بتكار واال بداعبات العمل المهنى واإل   كما كان لمتطل   . وتوفير فرص عمل   ،لحل مشكلة البطالة  

طابور العمـل الحكـومى     فى    ومصدر دخل للخريج دون الوقوف     ،فضلة أ هذا المجال لتوفير حيا   فى  

بالنسبة للمشروعات الخاصة   التمويل  فيما يخص   تساؤالت الشباب   وعن   . بدون هدف  واالنتظار طويال 

مـساعدة الـشباب   فى  ى للتنمية والخدمات  تماعج دور الصندوق اال   إلىحدى المحاضرات   إفقد تطرقت   

 والحلـول   ،الوجه القبلى كـذلك   محافظات  فى   محافظة القاهرة فقط ولكن   فى    ليس فكار البناءة ذوى األ 

ـ فكارهم وحلولهم عن طريق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسـطة ب         أتنفيذ  فى   ةيبتكاراال روض ق

  . التقدم للصندوقة كيفية ومعرفةميسر

  

وسـوق  محافظات جنوب مـصر  فى   الحديث عن الموارد المتاحةإلىت اقت بعض المحاضر كما تطر 

فكر ى لنشر   جتماع، واسترتيجيات الصندوق اال   والفرص المتاحة للشباب  والمشروعات الصغيرة   العمل  

عـصر  فى   والتعليم والتكنولوجيا وفرص العمل   التنمية واإلقراض،   فى   ودورهالعمل الحر لدى الشباب     

األمـاكن المختلفـة والمنـاطق      فى    ومساهمات مجالس المحافظات لتشغيل شباب المحافظات      العولمة،

  .الصناعية الخاصة بكل محافظة
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  ١٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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  ١١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  

  تخصصات السادة المحاضرين
  

  

تقـديم  فى   اشتركفقد  لذا   ؛لسادة المحاضرين امماثل لتخصصات    تنوع المحاضرات العامة تنوع      تطلب

سـاتذة  ألونخبة من ا  واستشاريو المشروع   المشروع   تسيير   لجنةمن  عضاء  األهذه المحاضرات بعض    

، ويبـين   أعمـال وشخصيات عامة ورجال     خرى المصرية األ  جامعاتالمتخصصين بجامعة القاهرة وال   

   .همأعمال تمجاالالمحاضرين حسب السادة   تخصصاتتنوع) ٢(شكل 

  

 أنه  إلىة هنا   شارويجب اإل  .اتقريب% ٢٠ هىنسبة السيدات بين السادة المحاضرين       أن   والجدير بالذكر 

بعض األحيان  فى   تغيرتتكون  قد  حيث   اتعطاء المحاضر إذكر وظائف السادة المحاضرين وقت      يتم  

  .٢٠٠٧عام  وحتى ٢٠٠٣  عاممنخالل الفترة ، حيث أمتد عقد هذه المحاضرات ظائفهم الحاليةوعن 
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  المحاضرين ة الساد صاتص تخ تنوع:)٢(شكل 

  

انظـر  (عامـة   ضـرات تقديم محافى  ءعضااأل معظمشارك واإلستشاريين المشروع فمن لجنة تسيير    

ـ نشاط لجنة التسيير ال يقتصر فقط على حضور اال         أن    يدل على  وهذا ؛))٣(جدول    رسـم ات و جتماع

 علـى   شـراف اإلالتـدريب و    ومنهـا  ،كافة أنشطة المشروع   إلىولكن يمتد    ،ومتابعة التنفيذ السياسات  

تقديم الخبرات ومناقشة قضايا الساعة وتوجيه      يتم   حيث   ،المحاضرات العامة  إلقاءو ،التخرجمشروعات  

 واإلحتياجات الفعلية للمجتمـع وسـوق       بداع واإل بتكارواالى  سس العلمية للبحث العلم    األ إلىالمتدربين  

  .العمل
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  ١٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

عدد كبيـر    و ))٤(جدول  انظر  (محاضرات  تقديم هذه ال  فى    من أساتذة جامعة القاهرة    العديدكما شارك   

، وذلك لالستفادة من الخبـرات      ))٥(جدول  انظر  ( أخرىومؤسسات تعليمية    جامعاتساتذة من   من األ 

  . لدعم البرامج التدريبية ولتحقيق األهداف األساسية للمحاضراتتعليميةالكافة المؤسسات فى  الموجودة

  

  وكـذلك ، المتـدريبن  إلىخبرات  النقل  فى   لها عظيم الفائدة   فكان   ،دعوة الشخصيات العامة  بالنسبة ل أما  

كافة قضايا المجتمع، وبلغ عدد السادة المحاضرين من الشخـصيات          فى   التعرف على أفكارهم وآرائهم   

اختيـارهم بـصورة جيـدة      تم  ،  ))٦(جدول  انظر  ( وعشرون محاضراً    ةخمس عمالورجال األ العامة  

  والذين يشهد لهم بالفـضل     هم وخبرات همبين نتيجة لتنوع اختصاصات   ات واحتياجات المتدر  اماهتملتغطية  

 يعتبرون نموذج يحتذى به     عمالرجال األ  حيث إن و. إثراء البرامج التدريبية التى عقدها المشروع     فى  

 تحقيق  وا من البداية واستطاع   مشق طريقه استطاعوا   أعمال رجال   بعضاستضافة  تم  الشباب، فقد   لدى  

  . بأنفسهما لهواوخططحددوها ى تف الاهدعلى الصعاب للوصول لألالنجاح والتغلب 

  

   المشروعى واستشارين من أعضاء لجنة التسييروالسادة المحاضر: )٣(جدول 

  حلقة النقاش/الندوة/عنوان المحاضرة  *المحاضر  م

  أحمد أبو الوفا محمد. د  ١

  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

  رة جامعة القاه–كلية الحقوق 

  البحث العلمى والقانون •

  سامى الشريف. د  ٢

  وكيل الكلية لشئون الطالب 

   جامعة القاهرة– عالمكلية اإل

   الدولى ومتغيرات العولمةعالماإل •

  المصرى وتحديات العصرعالماإل •

 كمدخل لتطوير   عتماد توكيد الجودة واال   استراتيجية •

  مصرفى  العالىالتعليم 

 أحمد فرغلى . د  ٣

  ةالكليعميد 

   جامعة القاهرة–كلية التجارة 

 الدولى لبـرامج التعلـيم      عتمادضمان الجودة واال   •

 مجموعـة الدراسـة     دراسة حالة برنامج   (العالى

  ) جامعة القاهرة–ية بكلية التجارة نجليزباللغة اإل

 كمدخل لتطوير   عتماد توكيد الجودة واال   استراتيجية •

  مصرفى  العالىالتعليم 

 سيد كاسب. د  ٤

 التعلـيم   إلـى الطرق المؤديـة    "روع  مدير مش 

  "العالى

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة 

  المهارات المطلوبة لسوق العمل والمنح الدراسية •

  الوقتإدارة •

  الوقت والنجاح •
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  ١٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

   المشروعى واستشارين من أعضاء لجنة التسييروالسادة المحاضر): ٣(جدول تابع 

  شحلقة النقا/الندوة/عنوان المحاضرة  *المحاضر  م

  فؤاد خلف . د  ٥

   جامعة القاهرة -األستاذ بكلية الهندسة 

ـ  الممول مشروع هندسة المخاطر     ومنسق  ن م

  ىوروب األتحاداال

  التعليمفى  تدعيم مفهوم المخاطر •

 الحياةفى  المهارات االساسية وتطبيقاتها •

  المخاطرإدارة •

 المخاطرفى  التحكم •

 تهامعالجتجنب المخاطر و •

  اثقافة المخاطر ونتائجه •

  على عبدالرحمن. د  ٦

  رئيس جامعة القاهرة

 كمدخل لتطوير   عتماد توكيد الجودة واال   استراتيجية •

  مصرفى  العالىالتعليم 

  محمد كمال بديوى. د  ٧

  كلية العميد

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة 

 كمدخل لتطوير   عتماد توكيد الجودة واال   استراتيجية •

  مصرفى  العالىالتعليم 

  هدى سعيدمحسن الم. د  ٨

  مشروعات إدارةومدير وحدة    منسق المشروع 

  مصرفى  العالىتطوير التعليم 

 كمدخل لتطوير   عتماد توكيد الجودة واال   استراتيجية •

  مصرفى  العالىالتعليم 

  عبدالمنعم عبدالحميد بسيونى. د  ٩

  رئيس جامعة المنيا

  الشباب وسوق العمل •

  ماهر جابر. د  ١٠

  تعليم والطالب نائب رئيس الجامعة لشئون ال

  جامعة المنيا

  العملية التعليميةفى  شئون التعليم والطالب دور •

*  والتى قد تكون تغيرت فيما بعدالمحاضر أثناء تقديم المحاضرة العامة ذكر وظيفة تم.  

  

  ن من جامعة القاهرةوالسادة المحاضر): ٤(جدول 

  حلقة النقاش/الندوة/عنوان المحاضرة  المحاضر  م

  ز سيد عبد اهللامعت. د  ١

  مدير مركز البحوث والدراسات النفسية

   جامعة القاهرة– دابكلية األ

  التحديات التى تواجه البحث العلمى •

  عاطف عدلى العبد. د  ٢

  العامى مدير مركز بحوث الرأ

   جامعة القاهرة– عالمكلية اإل

  الرأى العام •
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  ١٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  ن من جامعة القاهرةوالسادة المحاضر): ٤(جدول تابع 

  حلقة النقاش/الندوة/عنوان المحاضرة  محاضرال  م

  سلمى فؤاد دوارة. د  ٣

  العامةأستاذة الجراحة 

   جامعة القاهرة– )قصر العينى(كلية الطب 

   المبكر لألورامكتشافصحة المرأة واال •

  ماجى الحلواني. د  ٤

  عميدة الكلية

   جامعة القاهرة– عالمكلية اإل

   وقضايا المرأةعالماإل •

 كمدخل لتطوير   عتمادكيد الجودة واال   تو استراتيجية •

  مصرفى  العالىالتعليم 

  الراجحىسعد . د  ٥

  أستاذ هندسة الفلزات 

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة 

 البحوث والتطويرفى  تجربة شخصية •

  من قرآتى •

 زينب عبدالسالم سرحان. د  ٦

  أستاذة الطب النفسى 

   جامعة القاهرة– )قصر العينى(كلية الطب 

  طبية حول االكتئابحقائق  •

 محمد فهمى عبد الباقي. د  ٧

  أستاذ التاريخ

   جامعة القاهرة– دابكلية األ

  المجتمع المصرى والعوامل التاريخية المؤثرة فيه •

  أشرف صالح. د  ٨

  رئيس قسم الصحافة

   جامعة القاهرة– عالمكلية اإل

  الواقع والمأمول: مصرفى  الصحافة الحرة •

  زينب صفر. د  ٩

  س قسم هندسة القوى الميكانيكيةرئيس مجل

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة 

والمستشار الفني لمركز تنمية مهارات المـرأة       

  وعضو مجلس الشورى

المجلـس القـومي    فـى  الفرص المتاحة للطالبات  •

 للمرأة

  لتفوقلتجربة شخصية : قصص نجاح •

  أحمد جابر. د  ١٠

  األستاذ بقسم هندسة الكيمياء 

 امعة القاهرةج - كلية الهندسة

عـالم   فى   تواجه الشباب  التى   الفرص والتحديات  •

  متغير

  أيمن عامر. د  ١١

  بقسم علم النفسالمدرس 

  جامعة القاهرة - دابكلية األ

المعوقات التعليميـة والحاجـات النفـسية لـدى          •

   المصريةجامعاتالمكفوفين من طالب ال
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  ١٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  خرىليمية األعت والمؤسسات الجامعاتن من الوالسادة المحاضر): ٥(جدول 

  حلقة النقاش/الندوة/عنوان المحاضرة  المحاضر  م

  فتحى متولى النادي. د  ١

   وتنمية الموارد البشريةدارةاستشارى وأستاذ اإل

   والنقل البحرىاألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

  تحديات القرن الحادى والعشرين •

  محمد محمود حافظ. د  ٢

 أعضاء هيئـة التـدريس      تنمية قدرات "مدير مشروع   

 "والقيادات

   جامعة أسيوط–كلية العلوم 

ــوجى   • ــور التكنول ــول التط ــرة ح  –نظ

 الميكروسكوب

  عصر العولمةفى  التعليم وفرص العمل •

  سلوى عبدالخالق نويشي. د  ٣

  اض النفسيةاألمرأستاذ مساعد أدوية 

   جامعة عين شمس–كلية الطب 

 وعالج متعـاطى    كتشافاالحتياج الطبى ال   •

  لمواد المخدرة بين الشبابا

 على سويلم. د  ٤

   دارةاإلفى  نائب عميد كلية الدراسات العليا

   والنقل البحرىاألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

  كيف تؤهل نفسك لمستقبلك المهنى؟ •

  عبدالمحسن إبراهيم عبدالحليم. د  ٥

  بقسم علم النفسالمدرس 

 جامعة المنيا - دابكلية األ

  النظرية والعالج...األمل •

  محمد الجندى. د  ٦

  أستاذ الفلسفة االسالمية 

  جامعة المنيا - كلية دار العلوم

  الشباب وبناء الشخصية •

  عبدالعظيم محمد مصطفى. د  ٧

  كلية العميد 

  جامعة الفيوم - الزراعةكلية 

  قتصاديةالبحث العلمى والتنمية اال •

  أحمد يوسف القاضي. د  ٨

  لشئون التعليم والطالبنائب رئيس الجامعة 

  جامعة الفيوم

  التعليم المفتوح •

  جمال محمد كمال الدين . د  ٩

  مدير مركز مبارك لتنمية المشروعات الصغيرة

  جامعة جنوب الوادى -كلية العلوم 

المشروعات الصغيرة وفرص العمل للشباب •

 أضواء حول المشروعات الصغيرة •

اطـار المـشروعات    فـى    فرص العمـل   •

  الصغيرة
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  ١٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  خرى والمؤسسات التعليمية األجامعاتن من الوالسادة المحاضر): ٥(جدول بع تا

  حلقة النقاش/الندوة/عنوان المحاضرة  المحاضر  م

  محمد السعيد. د  ١٠

  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث

  جامعة المنيا

العمليـة  فى   دور الدراسات العليا والبحوث    •

  التعليمية

  بدالرشيدمحمود ع. د  ١١

  كلية الوكيل 

  جامعة المنيا - داباألكلية 

العملية فى   دور خدمة المجتمع وتنمية البيئة     •

  التعليمية

  أحمد ابراهيم الخليلى. د  ١٢

  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا

  جامعة الفيوم

  القيادة والعمل الجماعى •

  جمال الدين عطا. د  ١٣

  أستاذ الفيزياء 

  نوب الوادى جامعة ج-كلية العلوم 

  التصوير الضوئى •

  محمد أحمد عرابى. د  ١٤

  األستاذ 

  جامعة جنوب الوادى - كلية الفنون الجميلة

  قصة تطور الفن •

  أحمد على رضوان. د  ١٥

  رئيس قسم علوم الحاسب

  جامعة المنيا -كلية العلوم 

  التكنولوجيا وفرص عمل الشباب •

  عواطف عبد الرزاق. د  ١٦

  مدرس ال

  جامعة المنيا - لتمريضكلية ا

  الصحة وتلوث البيئة •
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  ١٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  عمال ورجال األن من الشخصيات العامةوالسادة المحاضر): ٦(جدول 

  حلقة النقاش/الندوة/عنوان المحاضرة  المحاضر  م

  مها العدوى. د  ١

   الدوليةمسئولة برنامج المنح 

  مكتب مؤسسة فورد بالقاهرة

 الدوليــةبرنــامج المــنح الدراســية  •

  فوردلمؤسسة 

  أسامة السيد. أ  ٢

  رئيسة إذاعة الشباب والرياضة 

   اإلذاعة والتليفزيون المصرىاتحاد

الخدمات التى تقدمها إذاعة الـشباب       •

  والرياضة للخريجين

  معادل إبراهي. أ  ٣

  ى قتصاد القسم االسمساعد رئيس التحرير ورئي

  جريدة األهرام

  نحو خلق وظائف جديدة للخريجين •

  عبير خاطر. أ  ٤

  نائب مدير قسم االستشارات التعليمية

   القاهرة–األمديست 

المنح الدراسية للطلبـة والخـريجين       •

  يكيةاألمربالواليات المتحدة 

  نهاد عبد اللطيف/ سفيرال  ٥

أمين عام األمانة الدائمة لتنفيذ اتفاقيـة المـشاركة المـصرية           

  ية وروباأل

   مصر-وزارة الخارجية 

 أضــواء حــول اتفاقيــة المــشاركة •

  يةوروبالمصرية األ

  نانسى فانوس. أ  ٦

   مركز المواد التعليمية–متخصصة برامج 

   القاهرة-األمديست 

فرص المنح المتاحة للخريجين مـن       •

  خالل مكتب األمديست

  تهانى حالوة. أ  ٧

  رئيسة قطاع القنوات المتخصصة

   المصرىتليفزيونهيئة اإلذاعة وال

القنــوات التليفزيونيــة المتخصــصة  •

  ت العولمةوتحديا

  أحمد يوسف القرعى. د  ٨

  نائب رئيس التحرير

  جريدة االهرام

   العربى والقضايا القوميةعالماإل •

  عزت ضياء الدين. د  ٩

  ى للتنميةجتماعمدير المكتب الفنى بالصندوق اال

   العربى للمنشآت الصغيرةتحادمين العام المساعد لالواأل

  بناء القدرات والمهارات •
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  ١٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  عمال ورجال األن من الشخصيات العامةوالسادة المحاضر): ٦(جدول تابع 

  حلقة النقاش/الندوة/عنوان المحاضرة  المحاضر  م

  محمود معروف. أ  ١٠

   الناقد الرياضى وعضو مجلس الشعب

  جمهوريةجريدة ال

  الصحافة الرياضية •

  فيروز عمر. د  ١١

   األسرية والتدريبحواء لإلستشاراتومكتب آدم مستشار 

  ز إشراق لالستشارات األسرية والتدريبمستشار مركو

  سرةلرعاية األ" قلب كبير"رئيس جمعية و

 تأهيل الشباب للزواج •

  تقدير الذات •

  منتصر عبدالرحيم. أ  ١٢

  ى للتنميةجتماعمدير الصندوق اال

  محافظة قنا

  بأيدينا نصنع مستقبلنا •

  خالد فتح اهللا أحمد. أ  ١٣

  مخرج أول بقطاع التليفزيون

  ة والتليفزيون المصرى اإلذاعاتحاد

  النوايا الطيبة ال تكفى: قصص نجاح •

  أحمد الشافعى. م  ١٤

  ى للتنميةجتماعمدير الصندوق اال

  محافظة أسوان

نشر فى   ىجتماع الصندوق اال  استراتيجية •

  فكر العمل الحر

  على غريب محمد. أ  ١٥

  مدير جهاز تشغيل الشباب

  محافظة قنا

  الشباب لتشغيل قنا محافظة خطة •

  فؤاد فهمى. د  ١٦

  اض النفسية والعصبيةاألمراستشارى 

   مدينة األقصر– مستشفى األقصر الدولى

  الطب النفسى •

  حسن البنا. أ  ١٧

   بمحافظة المنيارئيس إذاعة شمال الصعيد

   اإلذاعة والتليفزيون المصرىاتحاد

إذاعة شمال الـصعيد ضـمن منظومـة         •

   بمصرعالماإل

  أحمد بهاء الدين شحاته. أ  ١٨

  ير مديرية التربية والتعليم مد

  المنيامحافظة 

  مصرفى  التنمية وتطويرالتعليم •
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  ١٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  عمال ورجال األن من الشخصيات العامةوالسادة المحاضر): ٦(جدول تابع 

  حلقة النقاش/الندوة/عنوان المحاضرة  المحاضر  م

  محمد صالح كشك. م  ١٩

  وصاحب محالت كشك مهندس معمارى

  محافظة القاهرة

صفات الشخـصية القياديـة مـع       تطوير موا  •

  اختالف هيكل العمل

  رشاد ريحان .م  ٢٠

  رامى نبيل كامل. م

  ى للتنميةجتماعالصندوق اال

  أسوانمحافظة 

التنميـة  فـى    ى ودوره جتمـاع الصندوق اال  •

  واإلقراض

  عامر سعد مصطفى. أ  ٢١

   اإلقليمى للجمعيات األهلية تحادالمدير العام لال

  أسوانمحافظة 

مشاركة الشعبية وتعبئة مـوارد     ورشة عمل ال   •

  المجتمع

  محمد متولى. م  ٢٢

  رئيس المنطقة الصناعية بالمنيا

  محافظة المنيا

 المنطقة الصناعية وموارد محافظة المنيا •

  فرص عمل الشباب بالمنطقة الصناعية بالمنيا •

  سمير أبو الليل. م  ٢٣

   أسيوطأعمالمدير جمعية رجال 

  المنيامحافظة فرع 

ـ : قصص نجاح  • روف العمـل والتحـرر     ظ

  لألفضل

  حمد عاطف درديرأ. د  ٢٤

  معادن لألمالح والأميسال شركة إدارةرئيس مجلس 

  محافظة الفيوم

   الماضى والحاضر والمستقبل:بحيرة قارون •

   أحمد عبده السمان.م  ٢٥

  مهندس كيميائى بشركة قنا لصناعة السكر

  محافظة قنا

  قنافى  صناعة السكر •
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  ٢١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  

  "العالى التعليم إلىالطرق المؤدية "إنجازات مشروع 
  

  

 -٢٠٠٢سـبتمبر   (ولىخالل تنفيذ المرحلة األاإلنتهاء من كافة األنشطة المتعاقد عليها      تم  بحمد اهللا لقد    

تنفيـذ  تـم   ل و ب ،)٢٠٠٧ مارس   -٢٠٠٥أكتوبر  ( وكذلك مرحلته اإلنتقالية     ،للمشروع) ٢٠٠٥سبتمبر  

بـرامج المـشروع    على  من الطالب   شديد   حيث وجد إقبال     بالتدري مجالفى   ية وخاصة إضافأنشطة  

 أن  يـذكر وممـا .  زيادة عدد المتدربين  إلى المشروع على تلبية هذه الرغبات مما أدى         إدارةفحرصت  

  للمعلومـات  الدوليـة علـى موقـع المـشروع بالـشبكة         موجودة   جميع أنشطة ومخرجات المشروع   

)www.pathways.cu.edu.eg(،    محددة  كمية  مخرجات  األنشطة التى لها   أهما  ننذكر ه ولكن سوف  

  :يمكن قياسها

  

  انجازات التدريب بالمشروع  -١

  

 )٢٠٠٥ سبتمبر – ٢٠٠٢سبتمبر  (ولىالمرحلة األ: أوالً

 متدرب يمكن توضيحهم    ٢٢٨٨ المصرية هو    جامعاتتدريبه بهذه المرحلة من خريجى ال     تم  مجمل ما   

  :التالىك

  : أهم مخرجات هذه البرامج)٨(سية، يوضح جدول يتدريبية رئ المشروع ثالثة برامجعقد  -أ

  

  ولىالمرحلة األفى  مخرجات برامج المشروع): ٧(جدول 

  البرنامج

برنامج تنمية 

مهارات البحث 

 ERSالعلمى 

برنامج تدريب 

 المدربين
TOT 

برنامج تنمية 

المهارات 

 DLS  القيادية

  جمالىاإل

  ٦٨٨  ٦١  ٥٨  ٥٦٩ عدد المتدربين

  ٣٩  ٤  ٦  ٢٩ الفصول التدريبيةعدد 

  ١٢٠  ٦  ٨  ١٠٦ المدربينعدد 

المشروع  متدربووكذلك قام   أثناء التدريب بهذه البرامج،       محاضرة عامة  ٣٣عقد  تم  قد  ومما يذكر أنه    

 جامعـات  أسـتاذ بال   ١٢٠التنسيق بين   تم   كما   . مشروع تخرج  ١٣٤ المشرفين بإجراء السادة  بمساعدة  

  . على مشروعات التخرجاإلشرافو المحاضرات العامة وإلقاء دريب بالمشروعالمصرية المتعددة للت
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  ٢٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

بالتعاون مع جمعية جيل    " عمالإكتساب المهارات األساسية لمجال األ    " برنامج   ليموقام المشروع بت   -ب

أربع دفعـات   فى    متدرب ١٦٠٠تدريب  تم   ولقد   .عملية التدريب تكاليف  فى    وذلك بالمساهمة  المستقبل

  . نتيجة هذا التعاونتدريبية

  

 )٢٠٠٧مارس  – ٢٠٠٥ أكتوبر (اإلنتقاليةالمرحلة : ثانياً

جنينـا  فلقد  والتى القت إقباال شديدا     عقد العديد من البرامج التدريبية      مرحلته اإلنتقالية ب  فى   م المشروع اق

تدرب  م ١٧٠٠تدريب  دفعة تدريبية و   ٣٢عقد  فى   حيث نجح المشروع   .ولىالمرحلة األ فى   ما زرعناه 

لجنة التسيير من خالل تنفيذ برنامج طموح       فى    الممثلة جامعات وخاصة ال  يةمصرال جامعاتالمن كافة   

 ٧فـى    ٢٠٠٧وأجازة منتصف عـام      ٢٠٠٦أجازات منتصف وآخر العام الدراسى بعام       فى   للتدريب

 .)٩(ل  جـدو انظـر   ) أسوان - االقصر – قنا – المنيا – الفيوم – الجيزة – القاهرة(محافظات بمصر   

وكمـا راعينـا    ،   مـصر  جامعات مدرب ومحاضر ومنسق من مختلف       ٣٤٥  مع المشروع  كما تعاون 

جودة التدريب فقد أشرف علـى سـير        نغفل الحفاظ على    ننا لم   إفمن الطالب،    عدد ممكن    أكبراستفادة  

  . والتقييمالعملية التدريبية أساتذة وخبراء قاموا بعمليات المراقبة

  

  نتقالية االالمرحلةفى  امج المشروعبرمخرجات ): ٨(جدول 

  البرنامج التدريبى  التاريخ  عدد

  المتدربين الفصول  الدفعات

الفئة 

 المستهدفة

  )المحافظة(الجهة 

نــوفمبر 

٢٠٠٥  

ــى   ٣٢  ٢  ١  تدريب المدربين خريج

  المشروع

 القـاهرة، عـين     جامعات

  )القاهرة(شمس، حلوان 

نــوفمبر 

٢٠٠٥  

تنميــة المهــارات 

  القيادية

ــى   ٢٦  ٢  ١ خريج

  المشروع

 القـاهرة، عـين     جامعات

  )القاهرة(شمس، حلوان 

شـــتاء 

٢٠٠٦  

ــارات  ــة مه تنمي

  دارةالتفكير واإل

 القـاهرة، عـين     جامعات  طالب  ٢٦٤  ١١  ٢

شمس، حلـوان، المجلـس     

  )القاهرة(القومى للمرأة 

فبرايـــر 

٢٠٠٦  

ــة  ــدورة التتبعي ال

لخريجى برنـامج   

تنمية المهـارات   "

  "القيادية

ــى خر  ١٣  ١  ١ يج

  المشروع

 القـاهرة، عـين     جامعات

  )القاهرة(شمس، حلوان 

مـــارس 

٢٠٠٦  

ــارات  ــة مه تنمي

  دارةالتفكير واإل

المجلس القـومى للمـرأة،       خريجين  ٥٥  ٢  ١

  )المنيا(فرع المجلس بالمنيا 
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  ٢٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  نتقالية االالمرحلةفى  برامج المشروعمخرجات ): ٨(جدول تابع 

البرنامج   التاريخ  عدد

  المتدربين الفصول  الدفعات  التدريبى

الفئة 

 مستهدفةال

  )المحافظة(الجهة 

ــل  إبريـ

٢٠٠٦  

ــدريب  التـــ

  اإللكترونى

ــى   ١٢  ١  ١ خريج

  المشروع

  )القاهرة(جامعة القاهرة 

ــيف  صـ

٢٠٠٦  

تنمية مهـارات   

  دارةالتفكير واإل

 القاهرة، عين شمس،  جامعات  طالب  ٧٣٣  ٢٩  ١٠

حلوان، الفيوم، المنيا، جنوب    

قـومى  الوادى، المجلـس ال   

للمرأة وفروع المجلس بالفيوم    

القـاهرة،  (والمنيا واألقصر   

الفيوم، المنيا، قنا، األقـصر،     

  )أسوان

-ســبتمبر

ــسمبر  دي

٢٠٠٦  

ــساب  اكتـــ

المهــــارات  

  األساسية

ــى   ١١٥  ٨  ٦ خريج

  المشروع

 القاهرة، عين شمس،  جامعات

حلوان، الفيوم، المنيا، جنوب    

الوادى، المجلـس القـومى     

 بالفيوم  للمرأة وفروع المجلس  

القـاهرة،  (والمنيا واألقصر   

الفيوم، المنيا، قنا، األقـصر،     

  )أسوان

ــسمبر  دي

٢٠٠٦  

ــضاء   ٤٨  ٣  ٣  تدريب المدربين أع

هيئــــة 

  التدريس

 الفيوم، المنيا، جنوب    جامعات

  )الفيوم، المنيا، قنا(الوادى 

شـــتاء 

٢٠٠٧  

تنمية مهـارات   

  دارةالتفكير واإل

يا، جنوب   الفيوم، المن  جامعات  طالب  ٣٨٣  ١٨  ٥

الوادى، المجلـس القـومى     

ــس   ــرع المجل ــرأة وف للم

الفيوم، المنيا، قنا،   (باألقصر  

  )األقصر، أسوان

شـــتاء 

٢٠٠٧  

 تنمية مهـارات  

التــدريس لــدى 

  مدرسى الثانوى

ــى   ١٩  ١  ١ مدرس

  ثانوى

  جامعة المنيا

    ١٧٠٠  ٧٨  ٣٢  جمالىاإل
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  ٢٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 اكتـساب المهـارات األساسـية     –علمى  تنمية مهارات البحث ال    (ولىبرامج المرحلة األ   أن   ومما يذكر 

قد أقيمت بمحافظة القاهرة بينما بـرامج       ) تنمية المهارات القيادية   -تدريب المدربين    – عماللمجال األ 

تنمية مهارات التدريس لـدى      – تدريب المدربين    – دارةتنمية مهارات التفكير واإل    (المرحلة الوسطية 

  .وجه القبلىأقيم معظمها بمحافظات ال) مدرسى الثانوى
  

  المشروعبشركاء ال -٢

جامعة القـاهرة   كليات  بعض  وكالء  عمداء و ضم السادة   ت بتشكيل لجنة    ولىمرحلته األ فى   قام المشروع 

 أعضاء من مركز    إلىة  ضافباإل ، والعلوم السياسية  قتصاد والحقوق واال  عالمإل وا دابالتجارة واأل  :وهى

المهتمة بتنمية  سة وبعض الشخصيات العامة من المؤسسات       تطوير الدراسات العليا والبحوث بكلية الهند     

 وضع سياسات العمل   فى   لمشاركةل والمجلس القومى للمرأة؛ وذلك      جمعية جيل المستقبل  : مثل المجتمع

  .ولىالمرحلة األفى  المشروعأسماء السادة أعضاء لجنة تسيير ) ١٠(جدول يوضح  .المشروعفى 
  

 ولـى المرحلة األ فى   المرحلة عنه هذه  بلقد أدى تطوير أهداف المشروع      فأما بالنسبة للمرحلة اإلنتقالية     

 إعادة تشكيل لجنة تسيير المشروع بحيـث تـشمل الـسادة            إلىتطبيقه على المستوى القومى     خاصة  و

عضاء الـسابقين   ، وأصبح األ  مما يضمن مواصلة مسيرة النجاح      وخبراء من المجتمع   جامعاترؤساء ال 

 القاهرة، وعين   جامعات: ممثلين من المرحلة اإلنتقالية   فى   المشروعفى   اركويش .استشاريين للمشروع 

 إلـى ة  ضـاف شمس، وأسيوط، وحلوان، والمنيا، وجنوب الوادى، والفيوم، وبنى سويف، وسوهاج، باإل          

 السادة أعضاء لجنة تـسيير المـشروع       أسماءذكر  تم  (،  المجلس القومى للمرأة وجمعية جيل المستقبل     

 بالمـشاركة   الجهـات وقد قامت هذه     .)مقدمة الكتاب باإلنتقالية  هذه المرحلة   بظيفى لهم   والتوصيف الو 

  .)٢(جدول انظر ، الجهاتهذه  وخاصة منسقى العملية التدريبية واتمامها على أكمل وجهفى  الفعالة
  

  وتوزيع مطبوعات المشروع نشر -٣

التـى  ستفادة من المقررات التدريبيـة      وتعميم اإل  نشر العلم والمعرفة     على المشروع   إدارةمن  حرصا  و

 أما مـع    ولى كتاب خالل المرحلة األ    ٢٠نشر   المشروع ب  إدارة المشروع فقد قامت     واستفاد منها متدرب  

 إجمـالى غة العربية ليبلغ    لبداية المرحلة الثانية فإن المشروع سوف ينهى تأليف ونشر سلسة الكتب بال           

  . كتاب٣٨مطبوعات المشروع 
  

 المصرية والكليات والمؤسسات    جامعاتكافة مكتبات ال  هذه الكتب على     نسخة من    ١٠٠٠ع  توزيتم  كما  

المعرض الدولى للكتـاب بعـام      فى   عرض هذه الكتب  تم  العلمية الكبرى والسادة المدربين والمهتمين و     

   . وافتتح الجناح السيد رئيس الجمهورية بحضور رئيس جامعة القاهرة٢٠٠٦
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  ٢٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 ولى بالمرحلة األء لجنة تسيير المشروعالسادة أعضا): ٩(جدول 

  الجهة  الوظيفة  االسم  م

أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى العام والوكيـل          أحمد أبو الوفا محمد. د  ١

  السابق لشئون الدراسات العليا بكلية الحقوق

  جامعة القاهرة

  جامعة القاهرة  أستاذ المحاسبة وعميد كلية التجارة  أحمد فرغلى. د  ٢

مديرة برامج التعاون الدولى بمكتب مؤسسة فورد          بسمة قدمانى.د  ٣

  بالقاهرة

  مؤسسة فورد

أستاذ اإلحصاء والوكيل السابق لشئون الطـالب         زينب محمود سليم. د  ٤

   والعلوم السياسيةقتصادبكلية اال

  جامعة القاهرة

  جامعة القاهرة   لشئون الطالبعالموكيل كلية اإل  سامى الشريف. د  ٥

ــعراوى  . د  ٦ ــلوى ش س

  جمعة

 والعلـوم   قتـصاد أستاذ السياسات العامة بكلية اال    

 دارةاستـشارات اإل  السياسية ومدير سابق لمركز     

  العامة

  المجلس القومى للمرأة

  وجامعة القاهرة

  جامعة القاهرة  مدير المشروع  سيد كاسب. د  ٧

  جامعة القاهرة  رئيس جامعة القاهرة  على عبدالرحمن. د  ٨

 نسق للمشروع وم  الحالىالمدير السابق والمستشار      ففؤاد خل. د  ٩

  TEMPUSمشروع هندسة المخاطر 

  جامعة القاهرة

 قـسم   –أستاذ الموارد البشرية والسلوك التنظيمى        كامل على عمران. د  ١٠

 والوكيل السابق لشئون الدراسـات      عمال األ إدارة

  العليا بكلية التجارة

  جامعة القاهرة

  جامعة القاهرة  منسق المشروع  دمحسن المهدى سعي. د  ١١

 جمعيـة جيـل     إدارةسكرتير عام وعضو مجلس       محمد فاروق حفيظ. أ  ١٢

  المستقبل

  جمعية جيل المستقبل

 مركـز   إدارةعميد كلية الهندسة ورئيس مجلـس         محمد كمال بديوى. د  ١٣

  تطوير الدراسات العليا والبحوث

مركز تطوير الدراسات 

  العليا والبحوث

مركز تطوير الدراسات   مدير مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث   محمد مجاهدمحمد. د  ١٤

  العليا والبحوث

 والوكيل السابق لشئون الطـالب      جتماعأستاذ اال   محمود فهمى الكردى. د  ١٥

  داببكلية األ

  جامعة القاهرة

  قبلجمعية جيل المست  جمعية جيل المستقبل إدارةنائب رئيس مجلس   معتز األلفى. أ  ١٦

ية جتماعأستاذة البحوث ومديرة مركز البحوث اال       هدى رشاد. د  ١٧

  يكية بالقاهرةاألمر الجامعة -

  المجلس القومى للمرأة
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  ٢٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

   بجامعة القاهرة لتنمية مهارات البحث العلمىمعامل أربعة إنشاء -٤

 نت مع المـشروع   التى تعاو بجامعة القاهرة    للمراكز الجامعية    معامل ة أربع إنشاءقام المشروع بتمويل    

أثناء عقد البرامج التدريبية حيث وفرت هذه المراكز البنية األساسية للتدريب والموارد البشرية وكـان               

 بـالمراكز   معامـل  هـذه ال   إنشاءتم  ولقد  . نجاح تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه    فى   لتعاونها أثر واضح  

  :التالية

  كلية التجارة- والدراسات التجارية ثمركز البحو •

 داب كلية األ-مركز البحوث والدراسات النفسية  •

 عالم كلية اإل–ى عالم اإلنتاجمركز التدريب والتوثيق واإل •

   كلية الهندسة–العلوم الهندسية فى  مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث •

  

   إعداد وتطوير نظام تقييم وجودة شاملة-٥

والمراقبة والتطوير من خالل تقييم كل المشاركين       األساس على التخطيط والتنفيذ     فى   يعتمد هذا النظام  

 أمـا بالنـسبة     .هذا بصورة مستمرة  يتم  بالنشاط لكل العناصر به ثم العمل على تطوير هذه العناصر و          

  وتتكون مـن عـدة     بالتوازى محافظات   ٩فى   يقوم المشروع بعقد برامج تدريبية    فاألقاليم  فى   للتدريب

علـى  وقـوى   شامل   نظام تقييم وجودة     إلى ةحاجفهو ب  التالىوب وقت واحد فى   االتدريب به يتم  فصول  

 بهـدف  كل مكان وبـالجودة المطلوبـة  فى  حتى يسهل متابعة العملية التدريبية   من الدقة    عالىمستوى  

 فصل تدريبى   ٢٩ المشروع من عقد     إدارةومن خالل هذا النظام تمكنت       .ضمان نجاح العملية التدريبية   

شتاء عام  المنتصف  إجازة   ب  فصل تدريبى  ١٩ و ٢٠٠٦ صيفالدراسى  عام  الأجازة آخر   خالل  متزامنة  

) ٣(شـكل   . والمـدربين بالمحافظات   المشروع ومنسقى المشروع     إدارةالتنسيق بين   بهذا  تم  ، و ٢٠٠٧

  والذى مكنه من تنفيذ كافة أنشطته بالقاهرة الكبـرى وجنـوب           الهيكل اإلدارى للمشروع  تطور  يوضح  

  .مصر

  

   لمتابعة الخريجين والمدربين بالمشروع نظامإنشاء -٦

  ما حصلوا على فرص عمل أو قاموا بالتقدم         إذا    هذا النظام لمتابعة خريجى المشروع ومعرفة      إنشاءتم

تحقيـق  فـى     أو استكمال دراساتهم العليا، فهذا يدل على نجاح المـشروع          أخرىللحصول على منح    

  .مع الزمن موقياس تطورهالمدربين  داءكما يقوم المشروع بعمل متابعة أل. أهدافه
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  ٢٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  لدراسات العليا لخريجى المشروعا منح -٧

رسـوم  ومـنحهم    العليـا    همدراسـات إستكمال  ى  لعبتشجيع خريجيه    ولىالمرحلة األ فى   قام المشروع 

 إلىوامتد ذلك    ).منهم من اإلناث  % ٦٨(لدراسات العليا   امنحة  على   خريج   ٢٥فقد حصل   لذا  ،  التسجيل

  .)١٠(جدول انظر يها، عل خريج ١٢٦حيث حصل إلنتقالية المرحلة ا

  

  نتقالية واالولىالمرحلتين األفى  الدراسات العلياالمشروع لدعم منح ): ١٠(جدول 

  الدراسات  المرحلة اإلنتقالية  ولىالمرحلة األ

  جمالىاإل  عدد الذكور  عدد اإلناث جمالىاإل عدد الذكور  عدد اإلناث

 ٥٢ ١٨ ٣٤  ٩  ٣  ٦ ماجيستير

 ٧٠ ٢١ ٤٩  ١٦  ٥  ١١ دبلومة

 ٢  ١ ١  ٠  ٠  ٠ دكتوراة

 ٢ ٠ ٢  ٠  ٠  ٠  اختراعبراءة

  ١٢٦  ٤٠  %)٦٨ (٨٦  ٢٥  ٨  %)٦٨ (١٧  جمالىاإل

  

  عن المشروعوالدعاية التوعية  أعمال القيام ب-٨

من بالمشروع وأهدافه   لتعريف المجتمع   وعن المشروع    عالنلإلنشاط توعية مكثف    قام المشروع بعمل    

 عدة أماكن والنشر  فى   لجذب المهتمين تقديمية عن المشروع    لمراسالت المباشرة وعمل عروض     خالل ا 

 مـرات   بلغتوقد  .  الموجهه للشباب  ذاعيةاإلفزيونية و يتلالبرامج  الفى   والتسجيلالصحف المختلفة   فى  

 فيلمين   كما قام المشروع بتصوير     للمشروع، ولىالمرحلة األ فى    مرة ٥٥ية  عالمتكرار هذه التغطية اإل   

  .يةنجليزوثائقيين عن المشروع باللغتين العربية واإل

  

لذا وصلت   كثير من الدعاية؛     إلىيحتاج المشروع   يعد  لم  بين المستهدفين   شهرة  المشروع  حقق   أن   وبعد

 كافـة الجرائـد والمجـالت     فـى     مرة ٤٥  على سبيل المثال   ٢٠٠٦عام  فى   يةعالممرات التغطية اإل  

عقـد محاضـرات عامـة لشخـصيات      تم  فاق المتدربين   آحرصا على توسيع    واإلذاعة والتليفزيون، و  

كل فى   المجتمع وحفالت نظمها وأدارها المتدربون وحضرها الكثير من المهتمين والشخصيات العامة          

  .المحافظات
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  ٢٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  
  ستوى القومىعلى الم ةنشطمرونة تنفيذ األ بهدف :الهيكل اإلدارى للمشروع): ٣(شكل 

  منسق
 المشروع

  مدير
 المشروع

أعضاء لجنة 
تسيير المشروع

السكرتارية 
 التنفيذية

منسق المقررات
 التدريبية

منسقو المشروع
بجنوب مصر

منسق المشروع 
بجامعة بنى سويف

منسق المشروع
 بجامعة الفيوم

منسق المشروع
 أسيوطبجامعة

منسق المشروع
 بجامعة المنيا

  منسق المشروع
 جنوب الوادىبجامعة

منسق المشروع
بجامعة سوهاج

منسق المشروع
بمحافظة أسوان

منسق المشروع
بمدينة األقصر

 

  المسئول
 المالى

  استشاريو
 المشروع

   التدريب منسقو
والمحافظات بالقاهرة

منسق التوعية 
 والدعاية

منسق أعمال 
المتابعة والتقييم

منسق نظم 
 المعلومات
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  ٢٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

   والندواتمعارضوالالمؤتمرات فى   اإلشتراك-٩

  

  المؤتمرات وتنظيم ورش العمل والندواتفى   اإلشتراك:أوال

لهـا   والتىمؤتمر دولى عقد بالمكسيك لكافة المشروعات العالمية المماثلة         فى    المشروع إدارةإشتركت  

والممولة من مؤسسة فورد العالمية عـام       )  مشروع ١٥(" العالى التعليم   إلىالطرق المؤدية   "اإلسم  نفس  

عـام  " E-Learning Applications"يكيـة  األمربالجامعـة  مؤتمر فى  اإلشتراكتم ، كذلك ٢٠٠٤

 كمـدخل   عتمـاد توكيد الجـودة واال    "عقد ندوة عن  تم  لقد  و ، ونشر بحث عن أنشطة المشروع     ٢٠٠٤

  .٢٠٠٥عام " مصرفى  العالىلتطوير التعليم 

  

  ٢٠٠٦  لعامللكتاب معرض القاهرة الدولىفى  شتراك اإل:ثانيا

  والذى افتتحه السيد رئـيس الجمهوريـة يـوم          ٢٠٠٦ للكتاب   ىمعرض القاهرة الدول   فى   االشتراكتم 

 مطبوعـات المركـز     إلىة  ضافباإلمطبوعاته من كتب     بعرض   المشروعوقام  . ١٧/١/٢٠٠٦الثالثاء  

 -على عبـدالرحمن    / ثناء االفتتاح السيد األستاذ الدكتور    إستقبال السيد الرئيس أ   فى   ، وقد كان  خرىاأل

مدير المشروع، حيث عـرض      -سيد كاسب   . ، ود مدير المركز  -سعيد مجاهد   . د.رئيس الجامعة، وأ  

  .رئيس الجامعة للسيد الرئيس نشاط هذا المشروع كما أهدى سيادته نسخة كاملة من مطبوعاته

  

  يةجتماعالت التخرج والمناسبات االالندوات وتنظيم حففى  اإلشتراك: ثالثا

تعظيم فـرص   فى   التدريبتفعيل دور   "ندوة عقدها المجلس القومى للمرأة      فى    المشروع إدارةإشتركت  

سـيادته   وألقـى منسق المـشروع    ها  فيشارك  و،  وذلك بمقر المجلس بالقاهرة   " سوق العمل فى   المرأة

  .  وأهدافه وتنفيذهمحاضرة عن المشروع

  

" دارةتنمية مهارات التفكير واإل   "نهاية كل دفعة من دفعات برنامج       فى   ت لختام التدريب  تنظيم حفال يتم  

 وهذا يمثل تطبيـق     الحفلفى   حيث يقوم المتدربون بإعدادها بأنفسهم ويعرضوا فيها أنشطتهم المختلفة        

ات تنظيم حفالت تخـرج مـن الـدفع       تم  ، وكذلك   التدريب عليه من عمل جماعى ناجح     تم  ملموس لما   

   .٢٠٠٦، ٢٠٠٥، ٢٠٠٤، ٢٠٠٣التدريبية المختلفة لبرامج المشروع أعوام 

  

ية التى تتصادف وجودهـا أثنـاء       جتماعم المتدربون بتنظيم حفالت للمناسبات اال     وق ذلك ي  إلىة  ضافباإل

 المشروع  إدارة المتدربين وبعضهم وبين المتدربين والمدربين و       بين لفةالتدريب بحيث تخلق نوع من األ     

  . ميالد أحد المدربينبيومل افتحاإل مثل
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  ٣٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

   التعاون مع مؤسسة فورد-١٠

ت التليفونيـة   تـصاال  اال إلـى ة  ضاف فباإل  وتقييم مخرجاته،  عادة لمتابعة تنفيذ المشروع   يتم  هذا التعاون   

 دارةمن نواب مجلـس اإل    مؤسسة فورد   ى   بين ممثل  يناجتماععقد  تم  ة المتبادلة،   لكترونىوالرسائل اإل 

نجـازات المـشروع   إمناقـشة  راجعـة و ملوذلـك   مشروع  ال إدارةوبين أعضاء فريق    براء  ولجنة الخ 

 المشروع بزيارة للفصول    إدارةقام فريق ممثلي مؤسسة فورد بصحبة فريق        كما  ،  المستقبليةواألنشطة  

  . للتأكد من تطور مهاراتهمالتدريبية وعمل لقاءات مع المتدربين الحاليين من الطلبة وخريجي المشروع

  

  )www.pathways.cu.edu.eg (اإلنترنت موقع المشروع على -١١

  هدف التعريف بالمشروع وأهدافه وأنشطته وكـذلك       ب اإلنترنتلمشروع على   اتصميم وتطوير موقع    تم

 المتعلقة بالمـشروع    األنشطةكل  نشر  يتم  و .نشر مخرجات المشروع لمن يريد اإلستفادة المباشرة منها       

نتائج الدفعات التدريبية للبرامج المختلفة      عن جداول التدريب و    عالناإليتم  كما  .  بأول على الموقع   أوالً

فى   التسجيل عن طريق الموقع    أصبح من الممكن  كما  .  زيادة عدد مستخدمى الموقع    إلىأدى  عليه مما   

  .برامج المشروع المختلفة

  



  المستقبليةمشروع ال خطط  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٣١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  

  قبليةالمستمشروع ال خطط
  

  

فـإن  هما  خاللتكونت  إلستفادة من الخبرات التراكمية التى      لو واإلنتقالية   ولىسيرا على نهج المرحلة األ    

  :اآلتىالمرحلة الثانية من المشروع سوف تشهد 

 مـن   كافة محافظات جنوب مـصر    فى   "دارةتنمية مهارات التفكير واإل   "تطبيق برنامج   فى   التوسع -١

  .عداد المتدربينإ حيث حيث التوزيع الجغرافى ومن

  

لتيسير التفاعل   اإلنترنتة برامج متطورة للتدريب اإللكترونى من خالل موقع المشروع على           إضاف -٢

 اإلشـتراك  خرىاألكافة محافظات مصر    فى   بين المتدرب والمدرب وبذلك يمكن للطالب والخريجين      

  .برامج المشروعفى 

  

  .ة الطالب والطالبات المغتربين حاسبات لخدممعاملدعم المدن الجامعية ب -٣

  

بهـدف   جنوب مـصر     جامعات عمل برامج تدريب مدربين مكثفة ألعضاء هيئة التدريس بجميع           -٤

  .جامعاتبناء القدرات المؤسسية للفى   بالمشروع وكذلك للمساهمة كمدربيناإلستفادة من خبراتهم

  

تعريـف  فـى     لها من أثر كبيـر     عقد المحاضرات العامة والندوات وورش العمل لما      فى   التوسع -٥

 ١٥٠المتدربين بالمجتمع وكذلك تعريف المجتمع بمتدربى المشروع وقدراتهم ومـن المخطـط عقـد               

  .خالل المرحلة الثانية أخرىمحاضرة عامة 

  

 تحسين طـرق    إلى يهدف   والذى" تنمية مهارات التدريس لمدرسى الثانوى    "عقد برنامج   فى    التوسع -٦

سن مبكرة وبصورة جيدة للمرحلة الجامعيـة       فى    إعداد الشباب  التالىلثانوية، وب المدارس ا فى   التدريس

  .ليصبح مؤهال بالمهارات الكافية للنهوض بالمجتمع عند تخرجه

  

 الداعمـة  وذلك بالتعـاون مـع الجهـات    ،تكاليف تدريب بعض الطالب والخريجين فى    المساهمة -٧

  .المتعددةمحافظات مصر فى  للتدريب
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  التحديات التى تواجه البحث العلمى - ١  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٣٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  معتز سيد عبد اهللا. د  :المحاضر

  مدير مركز البحوث والدراسات النفسية  

   جامعة القاهرة– دابكلية األ    

 ىتواجه البحث العلمى التحديات الت   :العنوان

 RC2A1 :الكود            ٢٤/٩/٢٠٠٣الخميس    :التاريخ

  جامعة القاهرة– دابكلية األملحق مركز البحوث والدراسات النفسية ب  :المكان

  

البحـث  إطار تعريف متدربى المشروع بالتحديات التـى تواجـه         فى   هذه المحاضرة جاءت  : الملخص

أوضـحت المحاضـرة دور     و. ية بصفة خاصة  نسانمجال الدراسات اإل  و بصفة عامة    مصرفى   العلمى

منهـا  وهـذه العلـوم     فى    المشكالت البحثية  سردت و ،خدمة المجتمع فى   يةنسانواإلية  جتماعاالالعلوم  

  . والتعليم والبيئة وزيادة السكانبيةمشكالت التر

  

 المشكالت التى   إلىة  ضافباإلوالباحثين،   العلمىمشكالت البحث    الحديث عن  إلىالمحاضرة   تثم تطرق 

عـدم وجـود   : والمشكالت العلمية والمنهجية مثلى للبحث العلمى االجتماع أو السياق   ،المجتمعتخص  

النظريـة الجـديرة    يـة   االجتماعح ألولويات المشكالت    عدم التحديد الواض   ،ىخطة شاملة للبحث العلم   

عدم  وهذه المشكالت تنشأ عن      . الحيوية للمجتمع  هميةالتطبيقية أو العملية ذات األ    ية  االجتماع ،بالدراسة

مهـارات  عدم تفعيل    و ،وعادات التفكير الخاطئة  ،   وانخفاض الدافعية  ، للباحثين كفاءة المستوى التعليمى  

: البحـوث مثـل   فى   يز مشكلة التح  إلىثم تطرقت المحاضرة    .  الشاردة ةطريقة الشا  والتفكير ب  ،التفكير

المشكالت المتعلقة بالسياق     ثم . وخصائص الطلب  ، وتحيز المبحوثين  ،ختيارالمبحوثين وتحيز المجرب  ا

عـدم  فـى     وانتشار اتجاه يتمثل   ،يةجتماعالدراسات اال فى    رفض مشاركة المبحوثين   هىوى  االجتماع

 دعم الدراسة العلميـة     ةمعارض و ، والخلط بين المعرفة العلمية والخبرة العملية      ،حوث العلمية  الب أهمية

  . بصورة لحظيةحل المشكالت العمليةفى  تسهم به أن ا لقلة ما يمكننظرية جتماعاالالنفسية 
  

ـ  الا ألنه ليس لديهم اآلن حلو     ا حرج  موقفً  يواجهون جتماععلماء اال  أن   قد أوضحت المحاضرة  و اهزة  ج

ها أمـوال طائلـة     نفق في تبذل فيها جهود كبيرة و    فالحلول تتطلب إجراء بحوث تُ    . يةجتماعللمشكالت اال 

يـتم   أن   قبـل ية  جتماعاالتسير بمقتضاها الظواهر    ى   القوانين والمبادئ الت   كتشاف وقت ال  إلىوتحتاج  

  .ووضعه موضع التطبيقى توظيف هذا الفهم العلم
  

قام كما  ،   البحث العلمي  أهميةالشباب ب ى  لدى  وزيادة الوع هة هذه التحديات    بتوضيح كيفية مواج  تم  كما  

  .مجال البحث العلمي  فىاستفسارات المتدربينو أسئلة ىبالرد عل



   تحديات القرن الحادى والعشرين- ٢  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٣٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  الناديمتولى ى  فتح.د  :المحاضر

  الموارد البشريةتنمية و دارة اإلستاذأستشارى وا    

 حرى والنقل البمية العربية للعلوم والتكنولوجيااألكادي

  نيوالعشرى  القرن الحادتحديات   :العنوان

 RC2A2: الكود            ٣٠/٩/٢٠٠٣الثالثاء   :التاريخ

    جامعة القاهرة–كلية الهندسة  بىجتماعاال النادى - قاعة المؤتمرات    :مكانال

  

التـى  و ،العولمـة  مفهومتحديات القرن الحادى والعشرين من خالل عرض         المحاضرة   ههذتناولت   :ملخصال

 دون ة سوق واحـد إلىا تحول دول العالم تدريجي و ،النظام الدولى فى   التطوير  الظاهر عملية  مفهومهافى   تعنى

  .مؤسسة مركزية عالمية من الدول الغنيةيدار بواسطة ب وليحكمه العرض والط ،فاصلةحدود أو أطر 
  

 وتحويل الحدود ،عالمياربية الغشة سلوب المعيأ فرض ةاولحمل نهاية القرن العشرينفى   الفكرة هذهبدأتوبهذا 

ـ يمكن   التالىب و ، لكل الدول  يةلزامنادى العولمة إ  جعل عضوية    و ، لسهولة االختراق  فاذةن بنية   إلى فـى   تحكمال

  . العالميةالمنظمات من خالل الخاصة بكل دولةالموارد 
  

إحصائية  بياناتشكل فى  وذلك ،ىقتصاداالوالثقافى و السياسى : ثالث محاورمنالمحاضرة العولمة تناولت ثم 

التحديات المفروضة علـى     و .المتعددةلدول العالم   ى  سكانالنمو  ال و ستيراداالستهالك و ية واال نتاجاإلرقام عن   أو

تعـدد  والتعـاون الم   ،نتجت عن سرعة التطور   ى  التالفجوة   و ، الفقر  معدل  زيادة :الدول ذات الدخل القليل مثل    

مقياس وال البيروقراطية،تهديد  و ،تكنولوجيالوى  والرقمى  نفصام الكم  واال ،وية والهيئات الوطنية الق   ،الجنسيات

  .عملة المحليةالقيمة انخفاض و ،ىجتماع وعدم االستقرار اال،لةا وارتفاع معدل البط،القوىفى  جديدال
  

 مةمن جراء العول   وجه الخصوص    علىالدول العربية   تواجه  ى   والتهديدات الت  الفرصأوضحت المحاضرة   كما  

 بالنسبة لمصر فهناك فـرص وتهديـدات      أما  . رقام ومعلومات أ من خالل    داءأشكال األ  و قتصادالثقافة واال فى  

مـن تعـداد    % ١ النوابغ حيث يبلغ متوسط عدد األذكياء        كتشافالسبيل ال  ةإتاح : فى    الفرص مثلتتو .كبيرة

مـصلحة  سيع فرص الـسوق ل     تو  وكذلك ،اكتشاف إلى نابغة يحتاج    ٦٠,٠٠٠هناك   أن   شعب مصر مما يعنى   

 استغاللوة،  معلومات التكنولوجي ل ال نق من خالل    اتبتكارونقل اال وتحسين الجودة،    ،زيادة التنافس والمستهلك،  

  .تسليح األشخاص بتقنية المعلوماتو،  لمالئمة التغيير التنمية البشريةوتوجيهوس األموال، ؤحركة ر
  

فـى   كبيـر  والتذبـذب ال    الحرة،  السوق حركةلعادل للدخل نتيجة    التوزيع غير ا  :  عن التهديدات فتتمثل في    اأم

  . لكل شعبضارة المميزةلحا طمث الهوية الوطنية ووفقدانالعمالت المحلية، فى   نتيجة إزالة التحكمقتصاداال
  

سـالفنا   أ  نهج اتباعو ،ه تحديات القرن الحادى والعشرين    هواجلم هااتباعجب  الوا لخطواتوقدمت المحاضرة ا  

    . لتصنع المستقبل الشاب أيهاال تتنازل عن حقكف، صنعوا الماضى الذين



   الرأى العام- ٣  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ ك
  

  ٣٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  العبدى عدل عاطف .د  :المحاضر

  العامى الرأبحوث مدير مركز     

  جامعة القاهرة– عالماإلكلية     

 العام ى الرأ  :العنوان

 RC2A3: الكود            ٨/١٠/٢٠٠٣الثالثاء   :التاريخ

  جامعة القاهرة– دابكلية األملحق  بةمركز البحوث والدراسات النفسي   :المكان

  

 الجمهـور   إلىوصول الحقائق أو المعلومات     يعد   من أصعب األمور تغييرا، و      اآلراء  تعتبر :الملخص

راء تكوين أ فى   حداث يكون دائما أسرع   الجمهور المطلع المتابع لأل    أن   فقد لوحظ . هميةمسألة بالغة األ  

فى  ا مذبذب حيث يكون ،  المطلع البعيد عن متابعة األحداث    محددة ذات طابع متزن، بعكس الجمهور غير        

 ،التطرف والنظرة السطحية لألمـور    النهاية ب فى   نحرافات، ويتصف فريسة لإلشاعات واال  واتجاهاته،  

  . التفكير السليمال الطارئ لنفعااال عليهويغلب 

  

 مع عرض أمثلة متنوعـة  هتستخدم لتغييرى العام واألساليب الت ى   تعريف مفهوم الرأ   ة المحاضر تتناول

  : ومنهالكل أسلوب 

 وأثناء الحرب العالميـة الثانيـة،       لفترة ما قب  فى    مثل الدعاية األلمانية   :سلوب التكرار والمالحقة  أ •

مجـالت  الصحف وال ى  السيطرة عل  إلىوهذا النوع يحتاج    . ١٩٦٧عام  والدعاية الصهيونية بعد حرب     

  .تليفزيونومحطات اإلذاعة وال

الحـديث عـن    فـى     أحيانا ه وهذا ما نرا   ؛ بالتشهير وتشويه سمعة الناس    :رة العاطفية سلوب اإلثا أ •

  .عالمناالمشاهير السابقين الذين رحلوا عن 

ـ    فى    ويتمثل :سلوب عرض الحقائق  أ •  طريـق الـشرح والمناقـشة       نالتوعية الواعية للجماهير ع

  .١٩٧٣ أثناء حرب عام ث مثل ما حد؛واإلقناع

الغالـب  فـى    يتبعـه  و ؛ موضوع آخر  إلى به تحويل االنتباه     د ويقص :هيرسلوب جذب انتباه الجما   أ •

 .السياسيون

ة باإليمـان بالمـستقبل     ية المتسم يجاب المحددة عن طريق التصريحات اإل     :يةيجابسلوب البرامج اإل  أ •

 .والتفاؤل

ى الـرأ فـى   خلق أزمة تـؤثر فى   الظروف واألحداثاستغالليتم حيث  : األزماتافتعالسلوب  أ •

 كبداية لشن عـدوانها علـى       ١٩٦٧عام  فى   ها أزمة مع سوريا   افتعال إسرائيل ب  ه مثل ما استخدمت   ؛العام

  .األمة العربية



   الرأى العام- ٣  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ ك
  

  ٣٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 دوافع األمـان    استغاللفى    المخابرات النازية  ه وهذا ما استخدمت   : إثارة الرعب والفوضى   سلوبأ •

اآلن مـع   ائيل  إسـر  ه وما تـستخدم   ، بإثارة الخوف والفزع إلرهاب الشعوب وإخضاعها      نساناإلى  لد

  .بينهم  ببث الرعب والفزعالفلسطينيين إلرغامهم على االستسالم والخضوع

العام ى  تؤثر على الرأ  بحيث  نشر إشاعة ما    عن طريق    عالماإلأجهزة  من خالل   : الشائعاتسلوب  أ •

  .الحرب العالمية الثانية بإشاعة موت هتلرفى  ثمثل ما حد

  

 يجب  مواجهة هذه األساليب حيث   فى   عالماإل ووسائلاطن  عن دور المو  للحديث  طرقت المحاضرة   ثم ت 

 أو التزييف عند انتقالها مـن       تحريفألن المعلومات تكون عرضة لل     ؛التأكد من المعلومات ومصادرها   

   .السلبيةمقاومة األساليب كما يجب  ،خرشخص آل

  

  .أسئلتهمى ة علجابع آلرائهم واإلاختتمت المحاضرة بمناقشة المتدربين والسماو

  



   البحث العلمى والقانون- ٤  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٣٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  حمد أبو الوفا محمدأ .د  :المحاضر

  ن الدراسات العلياكلية لشئوالوكيل     

  جامعة القاهرة– كلية الحقوق

 والقانونى البحث العلم  :العنوان

  RC3G4: الكود         ٣٠/١٢/٢٠٠٣الثالثاء    :التاريخ

     جامعة القاهرة–كلية الهندسة  بىجتماعاالى الناد -) أ(قاعة   :المكان

  

لبحـث  وا .بداخلـه العالقـة   طبيعة   تحكمه وتنظم    ه التى  لكل مجال من مجاالت الحياة قوانين      :الملخص

تنظم العالقة بين البـاحثين بعـضهم       ى  التالخاصة  قوانينه  باعتباره واحدا من هذه المجاالت له       ى  العلم

ت هذه  ولقد جاء   وبين األساتذة والجامعة،   ، وبين األساتذة ودور النشر    ، وبين الباحثين واألساتذة   ،البعض

  .والنشرى هذه القوانين وتوعيهم بحقوقهم وواجباتهم تجاه البحث العلمالمحاضرة لتوضح للخريجين 

  

ـ العقـود   فـى    ات القانونيـة الدارجـة     نبذة عن المـصطلح    ة المحاضر تقدم يتناولهـا العامـة    ى  الت

والجريمة  ،أخرى  عن حقوق التأليف وشروط االقتباس أو األخذ من مؤلفات         تثم تحدث . نووالمتخصص

من مؤلفات دون ذكرها، أو اقتباس معلومـات دون ذكـر      ى  الناتجة عن سرقة المؤلفات أو النقل الحرف      

اكل، ووجـوب تـسجيل      المـش  هـذه تعالج مثـل    ى   الت الدوليةق والمنظمات   مواثيمصدرها، وكذلك ال  

لتعرضها للسرقةااالختراعات منع .  

  

ية استقالل و ،حرم الجامعي  وحصانة ال  ،عضو هيئة التدريس  مفهوم حصانة   المحاضرة   تتناولبعد ذلك   و

  .ىالبحث العلمفى   ودور الجامعة،جامعاتال

  

 وسـماع   ،تهاومناقشة عليها   جاب اإل تتمو ،هذا المجال فى   وقدمت مجموعة من األسئلة واالستفسارات    

 .يقها وتطبالقوانينلتزام ب اال ودور الباحثين تجاه،ات الموضوعهآراء المتدربين حول هذ

  

  



   برنامج المنح الدراسية الدولية لمؤسسة فورد- ٥  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٣٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  ىمها العدو. د  :المحاضر

  الدوليةمسئولة برنامج المنح     

 مكتب مؤسسة فورد بالقاهرة    

  لمؤسسة فوردالدوليةبرنامج المنح الدراسية   :العنوان

  RC3G5: الكود      ٣/١/٢٠٠٤السبت    :التاريخ

    جامعة القاهرة–كلية الهندسة  بىجتماعاال النادى - قاعة المؤتمرات  :المكان

  

قارات آسيا فى  تقوم بتمويل برامج للمنحى  المؤسسات العالمية التىحدإتعتبر مؤسسة فورد  :الملخص

تقدمها مؤسـسة   ى   الت الدوليةبرنامج المنح   ى  إلقاء الضوء عل  تم  هذه المحاضرة   ى  وف .وأفريقيا وأمريكا 

رق منطقـة الـش   فـى    برنامج المنح ى  علوركزت   ، بالقاهرة األمديستمن خالل مكتب    فورد العالمية   

  .األوسط بصفة خاصة

  

ـ     لديهم القدرة  إعداد قادة    وهى الدوليةبرامج المنح   عرض أهداف   تم  ولقد    ة على ممارسـة الديمقراطي

 مليون  ٢٨٠حيث تبلغ    ناآلى   حت كبراألى  ه وقد رصدت ميزانية     .الحياة العصرية فى   واإلقناع بالتغيير 

ـ       إلىأن البرنامج يوجه    ب اعلملهذه الدول لتحقيق هذا الهدف،      دوالر   ى  األشخاص غيـر القـادرين عل

  .أو الفقراءواألقليات أ المرأة :مثلى مجاالت البحث العلمفى  ستفادة المناسبة من قدراتهماال

  

 وكيفيـة اختيـار     ،التقدم لهـذه المـنح    بيسمح لمواطنيها   ى  الدول الت للحديث عن   المحاضرة  تطرقت  و

 تهـتم  منظمـات أو هيئـات       إنـشاء فـى    المشاركة: االختيار مثل عليها  يتم  ى  المرشحين واألسس الت  

أنـشطة   أو ،ىوالتطوعى  جتماعاالالعمل  فى   المشاركةوية،  جتماعباحتياجات المواطنين والخدمات اال   

ى اجتمـاع  بنـاء نمـوذج      إلى وتهدف   تخدم المواطنين ى   الت عمال وغيرها من األ   ،ات الطالبية تحاداال

من الدكتوراه  الماجستير أو ى  لحصول عل  ا إلىتهدف  ى   الت للمنحة مالىنب ال توضيح الجا تم  ولقد   .متميز

 رفـع مهـارات البحـث     ى  علالمنحة  تشتمل   أن   يةإمكان مع   ، وتكاليف المعيشة  ،ةقام واإل ، السفر :حيث

  .ة الماجستير أوالدكتورا دراسة قبل بدءتصالواال اآللى والحاسب العلمى

  

 :بلده بعد االنتهاء من الدراسة مثـل      فى    للعمل حة لعودة الممنوح  تقدمها المن ى  التذكرت المغريات   كما  

ر مستوى العـالم، وحـضو    ى  الدارسين عل من  التخصصات المتشابهة   ى   بالمؤسسة وبذو  تصالدوام اال 

 اإلنترنـت  مواقع   إلىت  إشارو .راء لتبادل األفكار واأل    فورد مؤسسةمؤتمرات وندوات عالمية تعقدها     

 بهـذه   تـصال لبرنامج بما فيها مكتب القاهرة وكيفيـة اال       ايطبق بها   ى  ل الت الدوفى   الخاصة بالمؤسسة 

  .المعلومات أو المراسالتى المكاتب للحصول عل



   برنامج المنح الدراسية الدولية لمؤسسة فورد- ٥  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٣٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

بعـض الطـالب    إلىة ضافالمشروع باإلفى   انتهت المحاضرة بمناقشة الحضور من المتدربين    أخيراو

الكثير مـن   المحاضرة  اجتذبت  ث   حي ،المشروعب نمتدربيال من غير الجامعة  فى   والخريجين والباحثين 

ات ختبـار  والتقديم واال  عالنميع عمليات اإل  ج أن   أكدت المحاضرة  و .الدوليةالمهتمين بموضوع المنح    

هت المحاضرة  تان و .أخرىاعتبارات  ى   بشكل يحقق أهداف المنحة بغض النظر عن أ        بشفافية كاملة تتم  

   .سئلة واستفسارات الحضورأى لة عجابباإل

  



 تقدمها إذاعة الشباب والرياضة للخريجين  الخدمات التى- ٦  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٤٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

   أسامة السيد.أ  :المحاضر

  رئيسة إذاعة الشباب والرياضة    

  اإلذاعة والتليفزيون المصرىاتحاد    

  للخريجينتقدمها إذاعة الشباب والرياضةى الخدمات الت  :العنوان

 RC3G6: الكود      ٨/١/٢٠٠٤الخميس    :التاريخ

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة  بىجتماعاال النادى - قاعة المؤتمرات  :المكان

  

كانت ومازالت وسـيلة    حيث   ؛بعد الصحف  عالماإلمن أقدم وسائل    المصرية   تعتبر اإلذاعة    :الملخص

 ، والرياضـية  ، والدينيـة  ، والترفيهيـة  ، الثقافية : وتقوم اإلذاعة بتقديم البرامج    . بين الجماهير  تصالاال

كثـرة هـذه     نتج عـن     قد و . والتعليمية وغيرها لجميع فئات المجتمع العمرية      ، والسياسية قتصاديةواال

المـصرية  متعددة مثل إذاعة الشباب والرياضة      ى  نواحفى   وجود إذاعات متخصصة   البرامج وتنوعها 

  .تخص فئة الشباب من المجتمعى والت

  

 إذاعـة الـشباب    ونـشأة ، وتنوع برامجهـا   ،ية بصفة عامة   اإلذاعة المصر  ة نشأ المحاضرةأوضحت  و

حاجـة ماسـة    هنـاك    أن   تكـد أ و . وحديثى التخرج  اب وتنوع خدماتها للشب   ،والرياضة بصفة خاصة  

 عالماإلفى   من خالل أنشطة عديدة    الصحيحة   ة وتوجيههم الوجه  ،ين هم عماد األمة    بالشباب الذ  امهتمالل

 ،خالل اإلذاعة تقدم من   ى  وتحدثت عن البرامج الت   . إذاعة الشباب والرياضة  نها أنشطة   بيمن  ى  المصر

 وعـرض أفكـار وآراء      ،لبـرامج اتحديث  تابعة وتطوير و  لمتتم  ى  تستقصاءات ال  واال ،وكيفية تقييمها 

 أسـرة ":  وذكرت بعض أمثلة لبرامج إذاعة الشباب والرياضة مثـل         .الشباب من خالل برامج خارجية    

فـى   أخـرى تعمير مناطق   لجوء  للا و الخروج من القاهرة  ى  حث الشباب عل  يى  الذ "سعيدة بمدينة جديدة  

  .مصر

  

فرص عمل  وبرامج  برامج العمل التطوعي،    وية المجتمع والهجرة الداخلية،      برامج تنم  كذلك ذكرت   كما

ة الفـرص للـشباب لعـرض       تاحإلتقيمه اإلذاعة   ى  الذ" سوق الشباب والرياضة  "ولتشغيل الخريجين،   

 أن   حيث أكدت المحاضـرة    . العلمي بداع ومسابقات اإل  ، والمسابقات الثقافية والرياضية للشباب    ،همإنتاج

 . لهالتقديم حلوفى   والمساهمة،لمجتمعقضايا اى  هو إلقاء الضوء علعالملإل ىالدور األساس

  

 ،برامج اإلذاعة فى    مقترحاتهم وآرائهم  إلى ستماعأسئلتهم واال ى  ة عل جابمناقشة المتدربين واإل   توقد تم 

  .ها بتقديمذاعةاإلتقوم ى التوالبرامج نشطة ة المباشرة للخريجين منها ومن األستفادية االإمكانو

  



  الدولى ومتغيرات العولمةاإلعالم - ٧  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٤١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  الشريفى  سام.د  :المحاضر

   كلية لشئون الطالبالوكيل     

  جامعة القاهرة– عالمكلية اإل

 ومتغيرات العولمةى  الدولعالماإل  :العنوان

 RC3G7: الكود      ١٣/١/٢٠٠٤الثالثاء    :التاريخ

    جامعة القاهرة–كلية الهندسة  بىجتماعاال النادى - قاعة المؤتمرات  :المكان

  

 إلى نظرية غربية تهدف إلىيشير أواخر القرن العشرين، فى   ظهرحديثمصطلح العولمة،  :صالملخ

 ،لـسياسية  وا ،قتـصادية المجاالت اال فى   ىسلوب الغرب  قرية واحدة تفكر وتعيش باأل     إلى العالم   تحويل

 العالم الجديد أو     مع عادات وتقاليد   ا وتقاليده اعاداتهببقية دول العالم     تذوب فيها  .يةجتماع واال ،والثقافية

المجتمع  و ،الدول النامية عموما   مجتمعاتى  ما لهذا الموضوع من فوائد وأضرار عل      لو. القرية الواحدة 

 .الضوء عليهبه وإلقاء مزيد من  امهتم من المفيد االكان ؛بصفة خاصةى المصر

  

اهر العولمة  ت بعض مظ   وتاريخها، واستعرض  ، ونشأتها ،كرتها وف ، المحاضرة تعريف العولمة   أوضحت

يـة  جتماعاالالحفاظ علـى الهويـة الثقافيـة و       فى    دول العالم  مسئولية و ،الشعوبفى   بدأت تظهر ى  الت

ـ    إلى تم تطرق ث .لهدام المصاحب للعولمة   ومواجهة الفكر ا   ،لشعوبهم المجتمـع  ى   تأثيرات العولمة عل

ـ ع بـصفة عامـة و     المجتمى  يات وسلبيات هذا الفكر عل    إيجابو ،كافة مجاالت الحياة  فى   ىالمصر ى عل

  .الشباب بصفة خاصة

  

جمهورية مصر العربية وما تقـوم بـه الـصحف والمجـالت            فى   عالماإل دور وسائل     مناقشة توتم

فـى   ى الدول عالماإل به   م ما يقو  تكما استعرض . هذا المجال فى   من دور هام  والفضائيات   تليفزيونوال

ناسـب  م وحث الشباب على التجديد ال     ،ن خالله  للشباب م  م وكيفية الحكم على ما يقد     ،نشر فكر العولمة  

 ويهـدم   ،العقيـدة ى   ورفض كل فكر هدام يناف     ، ثقافاتنا ومعتقداتنا  ب وأخذ ما يناس   ،وليس التقليد األعمى  

  .سرة ويفكك األ،خالقاأل

  

ـ  واإل،نيخـريج مـن طلبـة و  والحضور انتهت المحاضرة بمناقشة المتدربين  و ة علـى أسـئلتهم   جاب

  .العمل الجادوالحث على   البعد عن التقليد األعمىإلىادهم وتوجيههم  وإرش،واستفساراتهم

  



  الميكروسكوب- نظرة حول التطور التكنولوجى - ٨  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٤٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

   محمد محمود حافظ.د  :المحاضر

 " والقياداتتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس"مدير مشروع     

  جامعة أسيوط–كلية العلوم     

    الميكروسكوب-ى نظرة حول التطور التكنولوج : العنوان

  RC3G8: الكود            ١٧/١/٢٠٠٤الثالثاء   :التاريخ

    جامعة القاهرة–كلية الهندسة  بىجتماعاال النادى - قاعة المؤتمرات  :المكان
  

 بعض التحديات  المجتمعيواجه أن ىلذا من الطبيع ،شمل كافة مجاالت الحياةى التطور التكنولوج أن :الملخص

  .أصبح من الممكن التغلب عليها بالعمل الجاد المتقنى الت
  

 للحـصول علـى    العدسة المكبرة    نسانستخدم اإل ا المحاضرة عن الميكروسكوب كحالة للدراسة حيث        تحدثت

بسيط ثم الميكروسكوب المركب بتجميع     الميكروسكوب  ال وبدأت فكرة عمل     .صورة واضحة لألجسام الصغيرة   

وبات فقد  مجموعة من العدسات للحصول على صورة مكبرة لألجسام الصغيرة، ومع تطور صناعة الميكروسك            

 الطبيـة  :ومع هذه التكبيـرات يوجـد تطبيقـات عديـدة منهـا        .  مرة ١٠٠٠ من   ب ما يقر  إلىوصل التكبير   

الحصول على تكبير أعلى من ذلك لرؤية الفيروسات الصغيرة جـدا؛ ولـم              نسانولكن حاول اإل  . والصناعية

ن أ و ،العدسـات الزجاجيـة   فـى    نعكاس وانكسار الضوء   با الميكروسكوبرتباط فكرة   ا ال  نظر  من ذلك  يتمكن

  .ال يمكن تقليلهى الضوء له طول موج
  

لكترونات تعمـل   اإل أن   تتضمنى   والت ؛ الظاهرة المزدوجة لشعاع اإللكترونات    "ديرول"ومع تطور العلم أثبت     

وبـين طاقـة    ى  ل الموج  عالقة بين الطو   إيجادوتمكن من   .  كشعاع له طول موجي    أيضا و كجسيمات متحركة، 

فـى   ها لتحل محل الـضوء    إستخدامفى   التفكيرتم   تلإللكتروناى  الطول الموج فى   ومع التحكم  .اإللكترونات

  .الميكروسكوبات
  

، وتفريـغ   للميكروسـكوبات الكهربية أو المغناطيسية    عدسات  البالعدسات الزجاجية   ستبدال  باوتطورت الفكرة   

الـصورة علـى    ى   الحصول عل  يضاأقصبة الميكروسكوب من الهواء حتى تتمكن اإللكترونات من الحركة، و         

 تمكن من   ةإلكترونى أمكن عمل ميكروسكوبات     ةوبهذه الطريق . أو شاشة مثل شاشة التليفزيون    ى  حائط فلورسنت 

. كل مجاالت الحيـاة  فى    عدة ماليين من المرات، ولها تطبيقات عديدة       إلى تكبيرها    يصل صورى  الحصول عل 

سجة والخاليا والميكروبات، وكذلك تطبيقات صـناعية وعلميـة         األنفى   أمكن دراسة المكونات الصغيرة جدا    و

  .عديدة
  

 .وصل إليه العالم اآلن كان نتيجة الجهد والمثـابرة        ى  الهائل الذ ى  التطور التكنولوج  أن   أوضحت المحاضرة و

أسئلة الحضور من ى ة علجابباإلواختتمت . الشبابفى  صرار بث روح العمل الجاد واإلإلىالمحاضرة ودعت 

مجاالت بحثية تخدم فى  بالتوفيق والتمنيات لهم ،تهماومناقش ،ماستفساراتهو ،المشروعفى  تدربين والمتدرباتالم

    .مع والبيئةالمجت



  المبكر لألورامكتشاف صحة المرأة واال- ٩  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٤٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  دوارةفؤاد  سلمى .د  :المحاضر

  العامة أستاذة الجراحة    

   جامعة القاهرة– )قصر العينى(طب الكلية 

   المبكر لألورامكتشاف واالمرأةصحة ال  :العنوان

 RC3G9: الكود            ٢١/١/٢٠٠٤ ربعاءاأل   :لتاريخا

  جامعة القاهرة–كلية الهندسة  بالميكانيكيةى قسم هندسة القو - قاعة المؤتمرات  :المكان

  
وبـصالحها  خت والزوجـة،    األم واأل ى  المجتمع كله؛ فه  ى  خر ه آقول  ى   المرأة نصف المجتمع وف    :الملخص

 فـإن   تها نحو أسرتها وزوجهـا ومجتمعهـا؛       المرأة بواجبا  ى تقوم لكو .ه ويصلح المجتمع بأسر   سرةتصلح األ 

    عرض وتحليل الموضـوعات    ى  الحرص عل كان  من هذا المنطلق     .هما للجميع صحتها تعتبر عامال أساسيا وم

  . ومنها موضوع هذه المحاضرةتهمهاى الت

  

 اب ومرحلة الرضـاعة،   اإلنج و ،هوأثناءالحمل  ، وقبل   هوبعدالزواج  هوم صحة المرأة قبل      مف تناولت المحاضرة 

 وطرق تشخيصها   ، وأسبابها ،تصيب المرأة ى   الت  األورام المحاضرة لتتناول  ثم تطرقت    . اإلنجاب دوفترة ما بع  

  . وخصائص كل نوع،ة أم خبيثة حميد سواء كانتهاأنواعبصفة خاصة، وى بصفة عامة، وأورام الثد

  

 السرطانات، والفئة األكثر عرضة للـسرطانات؛ حيـث          انتشار إلىى  تؤدى  لمواد الت ا أيضاالمحاضرة  ت  ناولت

 إلـى  ثم تطرقـت  . من عائلة األم   ومن عائلة األب أ   اض أسبابها وراثية سواء     األمرمن هذه   % ١٠توجد نسبة   

   :اض عن طريقاألمر هذه نضرورة الكشف المبكر ع

  .بعد انتهاء الدورة الشهريةى  ذاتفحص •

  .ند طبيب مختصكل ثالثة أشهر عى فحص دور •

خاصة لمن لديهم أقـارب سـبق لهـم           المبكر للمرض  كتشاف لال  على األقل  مرة كل سنة  ى  فحص إشعاع  •

  .اإلصابة بأمراض سرطانية

  

اض، والتـصرفات   األمـر  مثـل هـذه      اكتـشاف ها عند   اتباع الواجب   ت االحتياطا ولقد أوضحت المحاضرة  

 ؛جاه هؤالء المرضى   والمجتمع ت  ةسر وواجب األ   تدهور صحة المريض،   إلىى  تؤدى  التالخاطئة  والممارسات  

  .الوقاية خير من العالج المبكر وكتشافاال حيث إن

  

 ومناقشتهم مع التمنيات للجميـع      ،أسئلة الحضور من المتدربين والمتدربات    ى  ة عل جابواختتمت المحاضرة باإل  

ى ات فقط حت  اضرة للسيد تخصص مح  أن   ولقد طلبت المتدربات   .بالصحة والسعادة، وللمرضى بالشفاء العاجل    

    . ولقد لبت المحاضرة الطلبات الخاصة لبعضهن،ثارة بعض األمورالخاصة بهنإيتمكن من 



  نحو خلق وظائف جديدة للخريجين-١٠  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٤٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  معادل إبراهي. أ  :المحاضر

  ى قتصاد القسم االسورئيمساعد رئيس التحرير     

  جريدة األهرام 

 نحو خلق وظائف جديدة للخريجين  :العنوان

  RC4G10: الكود            ٢٦/٢/٢٠٠٤الخميس   :التاريخ

     جامعة القاهرة–كلية الهندسة  بىجتماعاال النادى - قاعة المؤتمرات  :المكان

  
انتشارها يكون عـادة     حيث إن ؛  وتقدمهااألمم   ىرقتعوق  ى  المشاكل الت  أكبر تعد مشكلة البطالة من      :الملخص

ن ا أل نظرو. ا الحاضر وقتنفى   من المشاكل العالمية  ى   وه ،نتاجالعطاء واإل ى   القدرة عل  مرحلةفى   بين الشباب 

أسـاليب   وطـرح  ، مع المتدربينمشكلة البطالة مناقشة  تتم - من هذا المنطلق   ف -هذه المشكلة تؤرق الجميع     

  . وظائف جديدةيجادغير نمطية إل

  

وكيفية حـسابها   ى  المجتمع المصر فى   البطالةعن   و ،هاات عن العمالة المصرية وقدر    تناولت المحاضرة الحديث  

 مجاالت  للحديث عن المحاضرة   توتطرق .)تعلن عن حجم البطالة   ى  النسب الت فى   شكك الشباب وقد  (ونسبتها  

 وميـزان   ،ومفهومـه  ،ى عن الدخل القوم   تكما تحدث . مصرفى    واالستيراد ، والتصدير ،واالستهالك ،نتاجاإل

ـ   تتناولو وأساليب تعويض العجز،     ،العجز والفائض ى   ومعن ،به وكيفية حسا  تالمدفوعا  ضمونها القروض وم

وحجـم الـديون     ،ىميزان المدفوعات المـصر   فى    حجم العجز  أوضحتها وخطورة كل نوع منها، و     أنواعو

الزيادة : تحول دون ذلك مثلى  والعوائق الت، وكيفية تقليص هذا العجز، والتزامات الدولة تجاه العجز،المصرية

 م حيث يجب عليه   :مثل هذه األمور  فى   تخرجالى   ودور حديث  .الزيادةلمواجهة هذه   بة  وطل والتنمية الم  ،السكانية

 معادلـة يـة لتحقيـق     نتاجزيادة القدرة اإل   منهم   العاملينعلى  و ، احتياجات سوق العمل   لمواكبة متنمية مهاراته 

  . بالجودة المناسبة والتكلفة المنخفضةنتاجاإل

  

الطلبات  توفير   عة ال تستطي  الدولة بمواردها الحالي   ف ؛مشكلة البطالة دور الدولة تجاه      مدى وأوضحت المحاضرة 

 غير نمطية تمكنهم من   أساليب   اتباع هم يجب علي  الذ ؛لخريجينلكافة ا خلق فرص عمل     و أ ،الخاصة بالمواطنين 

  لتهيئة الحياة اللتقاط األفكار البناءة   فى   يحدثى   التطور الذ  إلى والنظر   ، لهم ولغيرهم  ة فرص عمل جديد   إيجاد

 وظـائف   إيجـاد استطاعت بفكرة جديدة    ى  حدى الوزارات الت  إل مثاالًر  المحاضى  وأعط .فرص العمل الجديدة  

  . بتأهيلهم لمتطلبات السوق الحالية،ألعداد كبيرة من الشباب

  

للحـد  تقليدية  ال غير    واألساليب  األفكار إلى وتوجيهم   ،رائهم آل ستماعواالين  انتهت المحاضرة بمناقشة المتدرب   و

عدم االستسالم  ى   والحث عل  ، لديهم  ورفع روح المثابرة واألمل    ،شباب وتوفير فرص عمل لل    ،لةامن مشكلة البط  

  .لليأس



  المنح الدراسية بالواليات المتحدة األمريكية-١١  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٤٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  عبير خاطر. أ  :المحاضر

  ستشارات التعليمية نائب مدير قسم اال

  القاهرة – األمديست

  يكيةاألمرجين بالواليات المتحدة المنح الدراسية للطلبة والخري  :العنوان

  RC4G11 :الكود             ٢/٣/٢٠٠٤الثالثاء    :التاريخ

    جامعة القاهرة–كلية الهندسة  بىجتماعاال النادى - قاعة المؤتمرات  :المكان
 

الواليـات المتحـدة    فـى    ةلخريجين للدراس لتقدم  ى  الت الدراسية توضح هذه المحاضرة برامج المنح     :الملخص

  .دوليةال وخاصة مؤسسة فورد ،غيرها من الدول بتمويل من مؤسسات أمريكيةفى   أو،يكيةاألمر
  

 ، والمقـررات  ،يكيـة األمرالواليات المتحـدة    فى   تمنحى  شهادات الدراسات العليا الت   ل موجزعرض  تم  ولهذا  

 طبيعة  تناسبى  تأفضل البرامج الدراسية ال    ختيار ا  كيفية  وكذلك ،تمنح هذه الدرجات  ى  تعليمية الت والمؤسسات ال 

  . طلباتال  تقديمكنأما و،االختيارها لهذا اتباع والخطوات الواجب ،سلدارا
  

 .در تمويل مناسـبة   مصاى   والتخطيط السليم للحصول عل    ، العليا ت تمويل الدراسا  إلى  المحاضرة  تطرقت ولقد

 ولما كان إعـداد     .يةنجليزة األكاديمية واللغة اإل   الخلفي:  شروط القبول وامتحانات الدخول مثل     أيضاذكرت   كما

 ،الطلـب فى   ذكري أن   ب وما يج  ،المحاضرة عملية إعداد الطلبات   رحت  فقد ش  ؛ بالغة أهمية ذو   لتحاقطلبات اال 

 ولما كان السفر من مقومات . وعملية القبول والمقابالت،تقديم النهائية للالمواعيد و،إكمال الطلبوكيفية إعداد و

 ،ت التأشيرا أنواع و ،تأشيرة الدخول ى  خطوات تقديم طلب الحصول عل    المحاضرة   فقد ذكرت    ؛العملية الدراسية 

  . الطلبات بعضسباب رفضأواإلجراءات الالزمة لذلك و
  

  إجـراءات  يكيـة مـن حيـث     األمرالواليات المتحدة   فى   الحياة الجامعية  عن    بصفة عامة  ت بعد ذلك  تحدثثم  

 إلـى  بعد ذلك تطرقـت      .يةجتماع والحياة اال  ،في والمصار ، والتأمين ،والسكن ،ى واإلرشاد األكاديم  ،الوصول

لتمريض، والطـب البيطـري،     طب األسنان، الطب العام، وا    :  التخصصية ومجاالتها مثل   الدراسة االحترافية 

روط  والـش  ،يكيـة األمرالواليات المتحدة   فى   ا للدراسات العلي   تمويالً تى تقدم لام ذكرت المؤسسات    ث .والحقوق

كـل هـذه    ى  ف مزيد من المعلومات  ى  الحصول عل فى   تساعدى   الت اإلنترنتبة لذلك، كما قدمت مواقع      وطلالم

 وشروط  ،وقد أفردت المحاضرة جانباً خاصاً لمنحة الماجستير والدكتوراه المقدمة من مؤسسة فورد            .المجاالت

  .ختيار المقبولين فيهاالتتم ى  وعمليات التقييم الت،اإللتحاق بها
  

 ،يـست األمد ومكتـب    ،سلسلة التعاون بين مؤسـسة فـورد      فى   تمثل حلقة هذه المحاضرة    أن   والجدير بالذكر 

ـ   تم  ى   الذ جتماع وذلك تفعيالً لتوصيات اال    "العالى التعليم   إلىالطرق المؤدية   "ومشروع    الجهـات   ىبـين ممثل

ـ واختتمت المحا  .منح دراسية ى  الحصول عل فى   الثالث، لتعظيم فرص الخريجين     ،رة بمناقـشة الحـضور    ض

    .ة على أسئلتهم واستفساراتهمجابواإل



  اإلعالم المصرى وتحديات العصر-١٢  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٤٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  الشريفى  سام.د  :المحاضر

  كلية لشئون الطالباليل وك    

  جامعة القاهرة– عالمكلية اإل

 وتحديات العصرى  المصرعالماإل  :العنوان

 RC5G12: الكود           ١١/٥/٢٠٠٤الثالثاء   :التاريخ

   جامعة القاهرة– عالماإلكلية  بقاعة المؤتمرات  :المكان

  

ـ  يتم الله  حياة الشعوب، فهو مرآة األمم ومن خ      فى   هممدور  له   عالماإل :الملخص ثقافـة  ى الحكـم عل

 صـحافة    المصرية مـن   عالماإللوسائل  ى  عرض تاريخ تم  من هذا المنطلق    . تقدمهارقيها و الشعوب و 

  .إنترنت وفضائيات وتليفزيونوإذاعة و

  

؟ تـصال  جزء مـن اال    عالماإل أم   عالماإل جزء من    تصال هل اال  :ت المحاضرة بسؤال للحاضرين   أوبد

 ويـشمل  . وأداة من أدواتـه تصال جزء من االعالماإل أن إستخالصتم  وم  النقاش حول هذا المفه   وبعد  

  .إنترنت و،تليفزيون و، وإذاعة، صحافةحالياً عالماإل

  

ـ  مـصر فى    وأول صحيفة صدرت   ،١٦٨٢فرنسا عام   فى   عالم كانت الفى    ظهرت ةفيأول صح ف ى  ه

ف تنقـسم  الصح أن ت وذكر، الصحفأنواعت المحاضرة تناولثم  .١٨٧٢عام  فى   صحيفة بريد مصر  

ـ  خـرى ألحزاب األ  ا صحفى  ة وه معارضة الحكومة وتعضدها، و    تتناول سياس   حكومية :إلى ال ى   الت

أمـا   و ،تأخذ دعما من الحكومـة    ى  التى   ه  فالمقننة :إما مقننة أو غير مقننة    ى   وه ،الحكومةفى   تشارك

ـ . دور مختلـف  ابقة   الصحف الس  أنواعمن   ولكل نوع    .الحكومةمستقلة تماما عن    ى  فهغير المقننة    م ث

 ،)تصدر من قبـرص   ى  لصحف المصرية الت  ا(الصحف القبرصية   الحديث عن    إلىالمحاضرة   تتطرق

ـ    " ومبدأ   ،تواجه الصحف بصفة عامة   ى   وأهدافها، وكذلك التحديات الت    ،ونشأتها  " تـضر  مأنت حر ما ل

  .)الصحافة( الجاللة ةبالط صاحبفى  كمبدأ عام

  

 ، والبرنـامج العـام    ، وبداية اإلذاعة المصرية   "اإلذاعة" وهو   عالماإلمن  ى  انتناول الشق الث  تم  بعد ذلك   

ة خالل األزمات    ودور اإلذاع  ،تقدمى  كذلك البرامج الت   و ، وانتشار وتعدد اإلذاعات   ،خرىواإلذاعات األ 

 وظهوره،  ،عالماإلفى    كشق ثالث  "تليفزيونال" وجاء .تواجه اإلذاعة ى   والتحديات الت  ،ألمت بمصر ى  الت

وساد ذلك  ، لونين األبيض واألسود  ل با معانقل الصوت والصورة    تم   ثم   ،البداية صور فقط  فى   حيث كان 

ـ تأثير كبير   لصور الملونة   ل و . الملون تليفزيوناختراع ال تم   أن   إلىاإلرسال مدة طويلة من الزمن       ى عل

  عـصر  إلـى  االنتقالثم   .اهفيى   التجار عالنية ودخول اإل  تليفزيون ال جالبرامال يخفى أثر    الجمهور، و 



  اإلعالم المصرى وتحديات العصر-١٢  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٤٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

رؤيـة   لتقـديم    ؛ جميع أنحاء العـالم    إلى ونقل اإلرسال عبر األقمار الصناعية       عالماإلفى   تالفضائيا

فـى    الشق الرابع   ظهر أخيراو .التقاليدوالثقافات والعادات   ى  أثر ذلك عل  ، و خرى الدول األ  إلىالشعوب  

ـ       ااقع   والمو ،عالماإل ودخوله مجال    "اإلنترنت" وهو   عالماإل ى إلخبارية وغير اإلخباريـة المتاحـة عل

  . والقضايا المطروحة فيها،الشباب وثقافات الشعوبى  وتأثيرها عل،اإلنترنت

  

األداة  حيث إن  ؛مناقشة قضايا األمة  فى   عالم لإل فعالالكبير و الدور  ال التأكيد على ب  المحاضرة تمتختاو

يواجه تحـديات كبيـرة     ى   المصر عالماإلوأن   ،الدولةفى   الدعائية تمثل أحد مراكز القوة أو الضعف      

 الغزو ذاه وتأثير ،ى الغرب عالمالقادم من اإل  ى   الغزو الخارج  ةمواجهوكيفية   ،لتصحيح الرؤية المصرية  

  . وديننا، وثقافتنا، وعاداتنا،ناأخالقعلى 

  



  اإلعالم وقضايا المرأة-١٣  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٤٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  الحلوانيى  ماج.د  :المحاضر

  الكليةعميدة     

  جامعة القاهرة– عالماإلكلية 

  وقضايا المرأةعالماإل  :العنوان

  RC5G13: الكود            ١٩/٥/٢٠٠٤ ربعاءاأل  :التاريخ

  جامعة القاهرة– عالماإلكلية  بقاعة المؤتمرات  :المكان

  

بهـا   اهتم و  وكرم اإلسالم المرأة   .مرأة إ كان أو   رجال نسانلقد أوصت األديان السماوية باإل     :الملخص

 ؛بواجباتهما   من كالًالمرأة وكلف   ى   حقوقا عل  أيضاالرجل  ى  ، وأعط من قبل وأعطاها حقوقا لم تكن لها      

  .إطار التوعية بحقوق وواجبات المرأةفى  هذه المحاضرةى وتأت

  

 وهمـا   ،"الطالق وحضانة األبناء  "ى  تواجهها المرأة وأهمها مشكلت   ى  تحدثت المحاضرة عن القضايا الت    

المرأة والرجـل تجـاه هـذه       عن دور    وتحدثت   ،رق المجتمع تضج بها المحاكم وتؤ   ى  لمشاكل الت من ا 

 وجعـل   ،واقـع تشويه ال فى    ودورها ،تقدمهاى   كما تحدثت عن األفالم المصرية والروايات الت       .القضايا

  .االستثناء قاعدة والقاعدة استثناء

  

فـى   إنترنت و ، وقنوات فضائية  ،تليفزيون و ، وإذاعة ، من صحافة   ووسائله عالماإل دور   إلىثم تطرقت   

 تساهمى  ة الت ي، ونشر القصص الحقيق   يق عقد الحوارات وتصحيح المفاهيم    المرأة عن طر  مناقشة قضايا   

 سـرة  األ سـتقرار ا إلـى نصل  ى   حت ،بين الرجل والمرأة   والمودة   لفة وتحقيق األ  ،ن المرأة أرفع ش فى  

 وينأى عـن الـبغض      ،المجتمع، وتنشئة جيل من األبناء ينعم بالود والحب       فى   مانوتحقيق األمن واأل  

  .اهيةوالكر

  

استوديوهات التـسجيل   فى   جولة تفقدية فى   بمصاحبة المتدربين  الدكتورة المحاضرة    ُثم بعد ذلك قامت   

القيـام بإذاعـة داخليـة      تم  وقد   .عالماإلوالمونتاج بكلية   ى  فزيونيواستوديوهات التصوير التل   ،ىاإلذاع

 جريـدة   من إصـداراتها  ى  عة الت المطبزيارة  تم  كذلك  و ،دربين الذين قاموا بعرض مواهبهم    تلبعض الم 

 ، وكيفيـة إخراجهـا    ،يةعالماإلهذه األنشطة   ى  لن ع ووقد تعرف المتدرب  .  األسبوعية "لجامعةاصوت  "

بصفة ى  عالماإل البنية التحتية للحقل     معامل حيث تمثل هذه ال    صورتها النهائية فى    وإصداراها ،وتنقيحها

  .عامة

  



  متعاطى المخدراتكتشاف االحتياج الطبى ال-١٤  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٤٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  ي نويشلقاخال سلوى عبد.د  :المحاضر

  اض النفسيةاألمرمساعد أدوية ذ أستا    

  عين شمس جامعة – طبالكلية 

   بين الشبابالمواد المخدرةى  وعالج متعاطكتشافالى االحتياج الطب  :العنوان

 RC6G14: الكود            ٣٠/٦/٢٠٠٤ ربعاءاأل   :التاريخ

  جامعة القاهرة–كلية التجارة  ب والدراسات التجاريةثمركز البحو  :المكان
 

 وظـروف   يةمـستقبل رؤية ال الو اضرحالو ،لمواد المخدرة اريخ ا دمت المحاضرة نبذة عن ت    ق :الملخص

  .واإلدمانى ن التعاطبيالفرق توضيح  و،المخدراتمفهوم  وضيحتتم كما ،  كل حقبة زمنيةاتروتأثي

  

نب قال -يتورات  براالب -  الهيروين - األفيون   -الكحوليات   ( المخدرات من  أنواع  المحاضرة تناولثم ت 

 بعـد ذلـك     تناولتثم  . )اتونالهرم –النيكوتين   -المهلوسات   -األمفيتامينات   -الكوكايين   -القات   -

ثـم قـدمت    .  وعوامل بيئيـة   خصية، وعوامل مادية،  شعوامل   إلىوقسمتها  المخدرات  ى  طاأسباب تع 

 ور وسائل دو ،جامعاتارس وطالب ال  دالمخدرات عند تالميذ الم   ى  تعاطالواهية ل مبررات  الالمحاضرة  

ـ   تجربة  يحاولون   الشباب   نألا  نظر ؛ى التعاط زيادة نسبة فى   المساهمةفى   عالماإل فـى   هنشاهدومـا ي

ر العـادات   يتغيفى   ظهرتى  والتى   كيفية التعرف على المتعاط     الحديث عن   ثم جاء دور   .عالماإلوسائل  

 تـدخين وثمينة من المنزل،     أشياء   اختفاءو ،لوزنادان   وفق ، وتغيير األصدقاء  ،الصباحية وعادات النوم  

  .ة غير المشروعةالعالقات الجنسيو والعدوانية، ، والجدل المستمر،الكذبوالسجائر بشراهة، 

  

  :ىهأما عن مضاعفات اإلدمان ف

التشنجات  -ألزمات القلبية   ا ضربات القلب وعضالته و    اضطراب( :المضاعفات الجسمية تتمثل في     •

القيـئ   -ى   الكبد الوبـائ   التهاب -ى  الفشل الكلو  -شعب الهوائية    األوعية الدموية بالمخ وال    التهاب -

 الهلوسـة   - الهذيان – النسيان – الفصام – القلق   -  المعدة واإلمساك المزمن وفقدان الشهية     والتهابات

  .)إضطرابات اإلدراك -السمعية والبصرية 

 -ى  الحرك داء سرعة األ  - لالخوف من فقدان العق    - اإلدراك   قلة(:  فى   مثلتالنفسية فت المضاعفات    •

 الـذاكرة قـصيرة     -  تأنيب الضمير  - االضطهادعقدة   - األطوالو األزمنةتقدير عدم – عدم األمانة 

 .)المدى

 - الـسرقات  –يـة   جتماعاال العزلة   - تفكك العالقات األسرية  ( :فتتمثل في ية  جتماعاالالمضاعفات    •

 العدوانيـة وزيـادة     - الدراسةفى   ة أو الفشل  دان الوظيف  فق - شراء المخدرات فى   سرةدان دخل األ  فق

 .)غتصاباالومعدل الجريمة مثل السرقات 



  متعاطى المخدراتكتشاف االحتياج الطبى ال-١٤  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٥٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 األمرلزم   إذا   ى بدخول المستشف  سرة وإقناعه عن طريق طبيب األ     ،بحزمى  نصح بمواجهة المتعاط  لذا ي، 

 المنـزل أو إدخالـه      مـن ى  طـرد المتعـاط    أن    ويجب مالحظة  .العالج من العيادة الخارجية   ى  تلقأو  

 ، والحكمـة  ، وتتـسم بالـصبر    سرةتتكاتف جهود األ   أن   بل يجب بنتيجة،    يأت ن عنه ل  ارغمى  ستشفالم

  .مواجهة مثل هذه األمورفى  والعقالنية

  

 منع الوقـوع  تستهدف  ى  والت األوليةالطرق   :هناكفلوقاية من المخدرات    ضرة طرق ا  اتناولت المح كما  

ى  التربـو  باألسـلوب  االلتـزام ، و ) المستهدفة وة أ الهش(ية  جتماعاالالجماعات   إلىوتوجه  ى  التعاطفى  

التفاصيل الدقيقة،  فى    بالحقيقة دون مبالغة، وتجنب الخوض     االلتزام و ، التلقين أسلوب من   المتكامل بدال 

 الوقاية من الدرجة الثانية   أما طرق    .يظهر عليها أعراض التعاطي   ى  ثم العناية بالحاالت اإلكلينيكية الت    

 طـرق  أخيـرا و . اإلدمان إلى حولالتوعدم   ،ىالمبكر بحيث يمكن وقف التعاط     ىالتدخل العالج بى  فه

إجـراءات  أما  . السلوكيوالنفسي،  ووقاية المدمن من التدهور الطبي،      ى  وتعن الوقاية من الدرجة الثالثة   

ـ      ووقاية ا  ، منع تدهور المدمن   إلىتهدف  ى  فهالعالج والتأهيل    ى تـرد ى  لمجتمع من النتائج المترتبة عل

  .تهحال

  

كل ل و ،لهاى  ذلك يجب تكاتف جهات كثيرة للتصد     ى  ن مشكلة إدمان المخدرات لها مسببات كثيرة وعل       إ

 علـى نـشر العلـم بأخطـار         انعمل اآلن وليس غـد     أن   لذا فعلينا  ؛هذه المشكلة  ةمعالجفى   همنا دور 

  . راتالمخدى ومدمنى التعلم هو أفضل الطرق للمكافحة والعالج المبكر لمتعاطف .المخدرات

  



 البحوث والتطوير فى  تجربة-١٥  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٥١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  ى سعد الراجح.د  :المحاضر

   الفلزاتهندسة أستاذ     

  جامعة القاهرة–كلية الهندسة 

  البحوث والتطويرفى  تجربة شخصية   :العنوان

  RC6G15: الكود            ٦/٧/٢٠٠٤الثالثاء   :التاريخ

  جامعة القاهرة–كلية الهندسة ب الميكانيكيةى القوقسم هندسة  -المؤتمرات قاعة    :المكان
 

طلـق  نوتقدم األمم، ومن هـذا الم     ى  الحياة العملية أهم مقومات رق    فى   وتطبيقهى   يعتبر البحث العلم   :الملخص

فى  ةخبرال مدة    هى  عاما ٣٧ى  البحوث والتطوير على مد   فى    شخصية ة تجرب عرضى  حرصت المحاضرة عل  

  .هذا المجال
  

   :أربعة محاور أساسيةى لمحاضرة علوارتكزت ا

ـ تمخضت عن تصميم وتنف   ى  ا والت عشرين عام ى  مدى  علاستمرت   :لومنيوم البحثية محور مجموعة األ   -١  ذي

  .لأللومنيومى مجمع نجع حمادفى  هتطبيقتم  و، أقل من الطاقة المعتادة كهربية األلومنيوم بطاقةنتاجإلخاليا 

 .ق المصري الصلب لتالئم السوأنواعتطوير بعض تم  ومن خاللها :محور مجموعة الحديد والصلب -٢

ـ       و ، مشاكل طلبة كلية الهندسة    ترس د :محور تطوير التعليم   -٣  أداءى  تأثير الشهادات الثانويـة المختلفـة عل

ـ     إلغاء ا تم    وبناء عليها فقد   ،طالب خالل فترة الدراسة بالكلية    ال  GCE شـهادة ى  لتحاق الطلبة الحاصـلين عل

 .لاللتحاق بالجامعةى ساسكشرط أ IGCSE شهادة إلىتطوير ذلك تم و ،البريطانية

بلغت ى  حت على رسائل الماجستير والدكتوراه      اإلشراففى    ويتمثل :بمحور تدريب وتأهيل الباحثين الشبا     -٤

ى  حت ؛حياة كل أستاذ  فى   يكون أساسيا  أن   وهذا المحور يجب   ، رسالة ماجسيتر  وأربعين رسالة دكتوراه    عشرين

  .البحث والتطويرمجال فى  كمة لألساتذةالمترا ةخبرال من بن الشباوالباحثيستفيد 
  

ى  تحت العنعنـة، أ    ن منهم وضعت  ي، ثالث ا بحثً ١١٥ حوالى بنشر    قام المحاضر  أما عن األبحاث المنشورة فقد    

ـ   قد نال أحد هذه البحوث     و ،أخرىأبحاث  فى   ا نتائجه إلىأشير    مـن  ٢٠٠٣لعـام  ى  جائزة أحسن بحث تطبيق

لعـام  العلـوم الهندسـية   فـى   على جائزة الدولة التقديرية  محاضر  الحصل  كذلك   و ،يكيةاألمر TMSمؤسسة  

٢٠٠٤.  
  

مهمـا كـان    (يات المتاحـة    مكان كافة اإل  ضوء تفعيل فى   لعمل الجاد ل الدور الفعال أوضحت المحاضرة   بذلك  و

  .زيادة موارده و، وتطويره،تنمية المجتمعفى  سهميوتوظيفها بشكل  ،)حجمها
  

ـ ى  بتـدر أسئلة واستفسارات الحضور من م    ى  علاضرالمح جابأ نهاية المحاضرة ى  وف  ،مـشروع الى  وخريج

 ،ستفادة من المحاضـرة    لال  الذين حضروا جميعا   ، جامعة القاهرة  -كلية الهندسة وأساتذة  ى  وخريج طلبة   وكذلك

 هـذه البحـوث   أنـواع  و،مصادر التمويل الممكنة للبحوث والتطويرمعرفة  و،ومناقشة األفكار المطروحة بها   

    .وأهدافها



  أضواء حول اتفاقية المشاركة المصرية األوروبية-١٦  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٥٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

   نهاد عبد اللطيف/سفيرال  :المحاضر

  يةوروبأمين عام األمانة الدائمة لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية األ    

  مصر-وزارة الخارجية     

 يةوروباقية المشاركة المصرية األأضواء حول اتف  :العنوان

  RC6G16: الكود            ١٤/٧/٢٠٠٤ ربعاءاأل  :التاريخ

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة  بىجتماعاال النادى - قاعة المؤتمرات  :المكان

  

ـ  ؛ تتسم بالـشمولية   يةوروباتفاقية المشاركة المصرية األ    :الملخص من جوانـب سياسـية،    تتـض ى   فه

والمتـدربين  خريجين والباحثين   لذلك كان من المفيد تعريف ال      ،يةإنسانوثقافية،  و،  تجاريةو ،اقتصاديةو

  .تفاقيةبطبيعة هذه اال بالمشروع

  

ـ  والمحادثات ، من حيث تاريخ بدايتها     االتفاقية صورة كاملة عن  المحاضرة   تعرض تمـت مـن    ى   الت

ي، ومحاولة إقناع بعض الـدول      وروب األ تحادواالحدثت بين الفريق المفاوض     ى   والمشاورات الت  ،أجلها

تعود علـى   ى  الفوائد الت  إلىالمحاضرة   ت كما نوه  . بوجهة النظر المصرية   تحاداالفرادى ثم من خالل     

تفاقيـة  اال أن توضيحتم حيث  ؛ بصورة مناسبة وبسعر منخفضنتاجحالة اإلفى  االتفاقيةمصر من هذه  

 حالة عدم التعامل معـه     ى   وف ،ه بصورة جيدة تحقيق عدة مكاسب     إستخدام للعمل يمكن عند     اتمثل إطار

  .خسائريسبب  أن ه يمكنإستخدامأو عدم 

  

 تحاداالمرحلة التفاوض مع    فى   ىالمصرواجهت الجانب   ى  التت   أهم الصعوبا  وقد أوضحت المحاضرة  

 نـسان قـضية حقـوق اإل    ثـم    ،ىالـصناع و ،ىالزراعالتفاوض حول الملف    فى   وخاصة ،ىوروباأل

 واجهت مـصر ى الت  الموضوعاتصعب غير المشروعة من أ   ة كان موضوع الهجر   كما .والديمقراطية

لتحريـر  ايـتم   سنة حتى   ١٥:١٢ بين انتقالية تتراوح    فترةفى   ا حالي مصرتعتبر  و. مرحلة التفاوض فى  

زيـادة   التالىوب المصرى زيادة القدرة التنافسية للمنتج   فى   وتستخدم هذه الفترة   ، وفتح أسواقها  ،الكامل

  .الصادرات

  

أسئلة واستفسارات الحضور مـن     ى   عل ةجابتمت اإل و ،مناقشة حول الموضوع  الفتح باب   تم  وبعد ذلك   

 هـذه   واألسـاتذة الـذين حـضروا   ،"العـالى  التعلـيم  إلىالطرق المؤدية "شروع مى وخريجى  متدرب

  .المحاضرة

  



  فرص المنح المتاحة من مكتب األمديست-١٧  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٥٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  فانوسى نانس. أ  :المحاضر

  اد التعليمية مركز المو–متخصصة برامج 

  القاهرة -ديست األم

 األمديستفرص المنح المتاحة للخريجين من خالل مكتب   :العنوان

 RC6G17 :الكود            ١٩/٧/٢٠٠٤االثنين   :التاريخ

    جامعة القاهرة–كلية الهندسة  بىجتماعاال النادى - قاعة المؤتمرات  :المكان
 

الطرق " بالقاهرة ومشروع    األمديست التعاون بين مكتب      سلسلة طارإفى   هذه المحاضرة ى  تأت :الملخص

 الحصولفى   جامعاتالى  تعظيم فرص خريج  ى   عل كالهما من حيث حرص     "العالى التعليم   إلىالمؤدية  

  .منحى عل

  

 ،مـن حيـث اللغـة     يكية  األمرالدراسية   المحاضرة الشروط الواجب توافرها للتقدم للمنح        ناولتتولهذا  

 ،األمديـست مكتـب   فى   درجات، كما ذكرت مواعيد التقدم للمنح     ل ل دنىالحد األ  و ،ات الالزمة ختبارواال

  . الالزمة للمنحستماراتالا بها، وكيفية كتابة عالناإليتم ى  عنها، والصحف التعالنومواعيد اإل

  

 مثـل ( هـا  أو خارج  ،تكون داخل مصر   أن   يةإمكان و ،ة مؤسسة فورد  منحثم ذكرت المحاضرة طبيعة     

 أهميـة  إلـى ت  إشـار كمـا   . والتغطية المادية للمنح داخليا وخارجيـا      ،)يكيةاألمرالواليات المتحدة   

 وجـودة  بتكاراال عنصرى  وحثت عل، وكيفية تقييم المتقدمين،يتقدم بها طالب المنحةى  الموضوعات الت 

  .اختيار المرشحين لهذه المنحفى  مسئولى  على عدم تدخل أأكدت و،األفكار البحثية

  

ـ      إلـى المحاضرة   فتطرقت   يكيةاألمر الواليات المتحدة فى   أما عن الدراسة    ،ى شـرح النظـام الدراس

مـن  يستطيع الدارس الحصول    ى  ت ال اإلنترنت ومواقع   ،حتقدم المن ى   الت جامعات وال ،والفصول الدراسية 

  . قدر من المعلوماتأكبرعلى خاللها 

  

النهاية ى  وف.  من قبل الحضور   أثيرتى  على كل االستفسارات واألسئلة الت    ة  جابالمحاضرة باإل ت  انتهو

 إهـداء تـم    و .ية لنيل هـذه المـنح     إبداع والتقدم بأفكار    ،بذل الجهد ى  المتدربين عل وصت المحاضرة   أ

 وكيفية  ،راسية المتاحة حالياً به   مصر بخصوص المنح الد   فى   األمديستوعات مكتب   مجموعة من مطب  

  .تمام الدراسة بأمريكاإ



  حقائق طبية حول االكتئاب-١٨  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٥٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  زينب عبدالسالم سرحان.د  :المحاضر

  ى أستاذ الطب النفس

  جامعة القاهرة – )قصر العينى(كلية الطب 

 االكتئابية حول حقائق طب   :العنوان

  RC7G18: لكودا            ٧/٩/٢٠٠٤الثالثاء   :التاريخ

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة  بىجتماعاال النادى - قاعة المؤتمرات  :المكان
 

 طبيعية له،  ال سباباأل "بو قراط أ" وشرح   ، فقد وصفه الفراعنة   ؛قدم التاريخ ديمة   ظاهرة ق  االكتئاب أن   :الملخص

فى  هوقد ازداد انتشار   . الفصام  وبين مرض  االكتئابح الفوارق بين حاالت الهوس و     يضاإفى   "كريبلين"فاض  أو

 قتـصادية  ستتقارب وتتوازى األعباء اال    ٢٠٢٠ أنه بحلول عام     إلىشرات العالمية   ، وتشير المؤ  ةخيرالفترة األ 

  . الناشئة عن أمراض شرايين القلب مع تلكاالكتئابالناشئة عن 
  

يـر  ناهض المعلومات غ  سليم ي ى  علمى   وع  بهدف خلق  ؛االكتئاب هذه المحاضرة حقائق طبية حول       وأوضحت

 مرض  فهو :االكتئابقدمت المحاضرة تعريف    حيث   .حول هذه المشكلة  والخاطئة  مفاهيم الغامضة   ال و ،العلمية

 كمـا  .ستمتاع بكل أوجه وأنشطة الحياة     وعدم اال  ،امهتم وفقدان اال  ،عتالل المزاج اذو انتشار واسع يدور حول      

 توافر خمس منها ولمدة التقل عن خمسة عـشر        شخيصهلتى   عالمات؛ يكف  ةددت بعشر له أعراض مميزة ح   أن  

  : وهىاالكتئاب ثم ذكرت أسباب . نموذجية وغير نموذجيةاأنواعئاب لإلكت أن يوما، كما

 زيـادة   - صماءالغدد ال فى   ضطرابا -  خلل الموصالت العصبية بالمخ    - الوراثة:  مثل لوجيةوأسباب بي  •

  .لدرقيةالغدة افى  راباتط اض- الدمفى  الكورتيزون

 .حادةالفقدان الخبرات  -النظريات المعرفية  -الفكر السائد :  منهايةاجتماع يةأسباب نفس •

 . وتفاعالتهمفراديم األنوعية األعراض ومفاهى البيئة تؤثر عل حيث إن :أسباب بيئية •
  

عداد إ وكذلك   ،ن والمسني طفالاط التصرفات مع األ   وتغيير أنم  ،ى يجب تجميع الطاقات لزيادة الوع     هبينت أن كما  

بالمضاعفات لتجنـب  ى   والوع ،التوجه للعالج والمتابعة  من  بين الشباب   التوجس والرهبة   برامج معرفية إلزالة    

 .حدوثها
  

ية من الدرجة    ووقا ، ووقاية من الدرجة الثانية    ،ددت بوقاية أولية   وح ؛ت المحاضرة وسائل الوقاية   ناولبعد ذلك ت  

 وأن  ،معـا ى  ونفـس ى   مرض بيولوج  االكتئاب أن   ة ذكرت نهايالى   وف .رحلةكل م فى   هاتباعيجب  ما   و ؛الثالثة

نتحـار  اوالحذر من حدوث    ى  الوعكما نبهت على ضرورة      .طالقاإلى  تسبب إدمانا عل    ال االكتئابت  ادمضا

فـى    ومؤسسات المجتمع له دور فعـال      فرادلدى األ ى   الوع أن و ،التحسن كمرحلة من مراحل العالج    بعد بدء   

  . المشكلة هذهةهمواج
  

 حيـث لخـصت     ، أسـئلتهم واستفـساراتهم    نة ع جاب واإل ، الحضور  مفتوحة مع  رة بمناقشة ضواختتمت المحا 

    .مراحله المختلفةفى   والعالج والوقاية منه،ه مبكرااكتشاف وطرق االكتئابالمحاضرة الحقائق الطبية حول 



 والعوامل التاريخية المؤثرة فيه المجتمع المصرى -١٩  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٥٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 عبد الباقيى محمد فهم. د  :المحاضر

  أستاذ التاريخ

   جامعة القاهرة – بداكلية األ

 المؤثرة فيهالتاريخية والعوامل ى المجتمع المصر  :العنوان

  RC7G19: الكود            ١٤/٩/٢٠٠٤الثالثاء   :التاريخ

    جامعة القاهرة–كلية الهندسة  بىجتماعاال النادى - قاعة المؤتمرات  :المكان
 

بدأت لذا   .العوامل المؤثرة فيه  وأهم  عبر التاريخ   ى  استعراض خصائص المجتمع المصر   تم   :الملخص

 ة نـشأ  بحثـت ى  النظريات المتعددة الت  عرضت   ثم   . عموما مجتمعاتن ال المحاضرة بتوضيح كيفية تكوّ   

ى تتابع هجرات من شبه الجزيرة العربية استوطنت واد       نظرية   ترجيح   معومكوناته،  ى  المجتمع المصر 

  .ة األساسية للمجتمع المصرييالبنالنيل وشكلت 

  

أرضـه؛ وأهمهـا    فى   نتيجة لجريان النيل  ى  مصرالميزت شخصية   ى   السمات األساسية الت   تردسثم  

 تكوين القطرين   إلى الصغيرة   مجتمعات لبناء القرى ثم المدن حوله، واالنتقال من ال        دفعهى  االستقرار الذ 

 مالحظـة   إلىه  التنويتم  كما  . مينا موحد القطرين  الملك  يد  ى  ثم االندماج نهائيا عل    ،ىوالجنوب مالىالش

ه لـه   اتخـاذ المصرى القديم اقتران بداية الفيضان سنويا مع ظهور نجم الشعرى اليمانية شرق منف و             

وتمت  .، والزراعة، والحصاد  الفيضان:  ثالثة فصول  إلى وتقسيمه لها  ،التقويم المصرى فى   بداية للسنة 

ـ  غزوها   إلىيرانها  ى الكثير من ج   ميز المنطقة أغر  ى  الخصب والنماء الذ   أن   إلىة  شاراإل د توسـم   عن

 والقبائـل الليبيـة،     ، والفرس ، واآلشوريين ،غزو الهكسوس ل تعرضت   ولذا ؛البنية الحاكمة فى   الضعف

الحكام : المصرى القديم من ثالث طبقات     تكوين المجتمع    إلىوكذلك أشير    .والرومانيى  الغزو اليونان و

مـصر  فى   تشأوقد ن . كادحة من الفالحين البسطاء    الطبقة ال  أخيرا، والكهنة وكبار المالك، و    معاونيهمو

 أن  ة إليـه  شـار ومما تجـدر اإل   تى اآلن موضع انبهار العالم أجمع         قديمة حضارة عظيمة ال تزال ح     ال

فى   والدخول ، وفى تزويج نفسها   ،الميراثفى   ظلها بمكانة رفيعة حيث كان لها الحق      فى   المرأة تمتعت 

  وأخيه  هو تأييدهفى   الدور البارز لزوجة أحمس وأمه وجدته      إلى ةشارتمت اإل كما   .ت التجارية معامالال

  .ة األقليات بطريقة جيدةمعاملوكذلك  ،محاربة الهكسوسفى 

  

 نـشائه إ و ،مـصر ى  سكندر المقدون ودخول اإل  ،ىاليونانى الرومان العصر  ى  عل إلقاء الضوء  أيضاتم  و

  آمـون   معبد إلىبالذهاب  ى  للشعب المصر ته التقرب    ومحاول م،. ق ٣٣٣ حوالىفى   سكندريةمدينة اإل 

الطبقتين  وتغير ،وتغير المجتمع ى  العهد البطلم فى   ثم دخول مصر  . ك هنا  له القرابينتقديم   و ،سيوهفى  

 إلـى ى  العـصر الفرعـون   فى    وتغير شكل الطبقة الوسطى من كبار رجال الدولة        ،الحاكمة والوسطى 



 والعوامل التاريخية المؤثرة فيه المجتمع المصرى -١٩  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٥٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

. الوظائف الصغيرة المتاحة لهـم    فى   والخدمة ،ىغريقسان اإل لالمصريين المتأغرقين الساعين للتكلم بال    

فـى   ها لعدم اعترافهم بمكانتها   كانت ل ى  يث سلبوا منها الحقوق الت    عهدهم ح فى    تدهور حال المرأة   ولقد

 غة المـصرية القديمـة بـالخطوط      لكتابة ال ى   هذة الحقبة ه   زيمي  ما زبرأوإن كان   . غريقيالمجتمع اإل 

  ما هذاو ،ىنا كتابتها بالخط اليون   إلىة  إضاف ،ىوالديموطيقى  والهيروطيقى  فالهيروغلي:  الثالثة المصرية

 جانـب ترجمـة     إلىة  ثالث حيث كانت الخطوط ال    ؛مكن شامبليون ومن تاله من فك رموز حجر رشيد        

  .النص باليونانية

  

كـل األحـوال    ى   وف ،ومالمح كل مرحلة  ى  لتاريخ المصر ل المراحل المتعددة    استعرضت المحاضرة ثم  

ارت ولقـد د   .كافـة العـصور   فـى     وتمرد ضد ظلم الحكام واالحتالل     ،لمصريين ثورات ل  ن هناك كا

فـى    ويدافع عنها  ، ويولد حضارة  يتفوق وينمو ى  المجتمع المصر  أن   إلىمناقشات بين الحضور انتهت     

  .ذلكى  فيجب المحافظة عل،نتاجالعمل واإلفى  حاالت التميز

  



  ضمان الجودة واالعتماد الدولى لبرامج التعليم العالى-٢٠  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٥٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 ى أحمد فرغل. د  :المحاضر

  ية كلالعميد 

   جامعة القاهرة– كلية التجارة

  مجموعة  دراسة حالة برنامج( العالىلبرامج التعليم ى الدول عتمادضمان الجودة واال  :العنوان

 ) جامعة القاهرة– ية بكلية التجارةنجليز اإلةالدراسة باللغ    

  RC7G20 :الكود             ٢١/٩/٢٠٠٤الثالثاء   :التاريخ

   جامعة القاهرة–لية الهندسة  بكالميكانيكيةى م هندسة القو قس-قاعة المؤتمرات   :المكان

  

ـ  فى   تناولت المحاضرة تجربة كلية التجارة جامعة القاهرة       :الملخص اتبعـت لتوكيـد    ى  الخطوات الت

 شهادة برنـامج اللغـة      اعتمادتم   ولهذا   ،عضاء هيئة التدريس  وما صاحبها من التزام الكلية وأ      ،الجودة

  .من خالل مؤسسات عالميةية بالكلية نجليزاإل

  

 لجان  إنشاء و ،التعليمفى   تازة لتوكيد الجودة  هات مم حالياً بتوج تقوم  الدولة   أن   كما أوضحت المحاضرة  

 حيـث   ؛ميـة يالتعلمنظومة العملية   فى   أداء بصفة عامة يضمن أحسن      ا وهذ ،عتمادتختص باال وهيئات  

 ، والطـرق المتبعـة    ،مدخالت والمخرجات  عن كل ال   إعالنو ،ىيصاحب هذا شفافية كاملة للحقل العلم     

التفـوق  من  يمكنه  ؛ مما   ياته وشخصيته إمكانتتفق و ى  التنسب البرامج   أيستطيع الدارس اختيار     التالىوب

  .فيها

  

ـ للحـصول    سـعت  حيـث    ،ولقد كان لكلية التجارة جامعة القاهرة تجربة بدأت منذ عدة سنوات           ى عل

جراءات المطلوبـة   وخالل هذه السنوات قامت بكافة اإل      . لديها يةنجليزلبرنامج اللغة اإل  ى   الدول عتمادالا

كافـة  ب العالمية لجان للتأكد مـن قيـام الكليـة           عتمادمؤسسات اال   وأرسلت ،عتمادلضمان الجودة واال  

لهـذا  ى   الـدول  عتمـاد االتم   ،التميزفى    ومع العمل الجاد والرغبة    ،النهايةى   وف ،جراءات المطلوبة اإل

 فكان هذا   ؛ عربية جامعاتلعدة برامج ب  ى  طار دول إفى   تمتمويل هذا المشروع     أن   كر ومما يذ  .البرنامج

  .عتماداال رامج التى حصلتبالالبرنامج أول 

  

 وأن  ،يولد نتـائج جيـدة     أن   يات المتاحة يمكن  مكان خالل اإل  العمل من  أن   ىالتأكيد عل تم  وأثناء النقاش   

  . نتائجإلى الغالبى ف ىيؤد يات ثم العمل المكانانتظار كافة اإل

  



  المهارات المطلوبة لسوق العمل والمنح الدراسية-٢١  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٥٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 كاسب سيد. د  :المحاضر

  "العالى التعليم إلىالطرق المؤدية "مدير مشروع 

  جامعة القاهرة–كلية الهندسة     

 المهارات المطلوبة لسوق العمل والمنح الدراسية  :العنوان

 RC7G21 :الكود            ٢٧/٩/٢٠٠٤ نينثاال  :التاريخ

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة ب ىجتماعاالى الناد - قاعة المؤتمرات  :المكان

  

أمـر   ،العمـل فى   ىوالترق ستمرار ومهارات اال  ،ابة لسوق العمل حالي   المهارات المطلو ن  إ :الملخص

فرص ب الدراسات العليا    يعلم طال  أن    كما يجب  ،بدء حياته العملية  فى   يتعلمه أن   لكل خريج ى  ضرور

الـسن أو   دورتها السابقة   فى   الدوليةل ال تشترط منحة فورد      المثاسبيل  ى   فعل ؛المنح المتاحة ومتطلباتها  

 أخـرى منحة الماجستير أو الدكتوراه، بخالف منح محلية وعالميـة          ى  اللغة أو الكمبيوتر للحصول عل    

الطرق المؤدية  "المنح المقدمة من مشروع      أن   وبصفة عامة . لمنحةلقبل التقدم   تختبر مثل هذه القدرات     

  .العملفى  ىمنح أو الترقى علالحصول فى   تعظيم فرص الخريجينإلىتهدف  "العالى التعليم إلى

  

 ويـنعكس   ،ومؤهالتـه علم تام بقدراته وحدود شخصيته      ى  يكون الخريج عل   أن   كل األحوال يجب  ى  فو

أول مستند يفحـصه  ى فه ؛تُكتب بصدق ودقة أن يجبى الت و ،الخاصة به كتابة السيرة الذاتية    ى  ذلك عل 

عمل يتناسب مع مؤهالت الخـريج      ى  صفة عامة يجب التخطيط الجيد للحصول عل      وب.  العمل أصحاب

العمل ضمن  فى   جادةيفضلون من يستطيع اإل    عملأصحاب ال  أن   عتباراالفى   خذ واأل ،ومجاالت معرفته 

 األية الكريمة   إلىولننظر  .  لفترات طويلة  نتاج العمل واإل   أعباء تحمليى   والذ ، واألمين ، والمبتكر ،فريق

القـوة   حيث إن  ]األمينى  إن خير من استأجرت القو    [ كلمات موجزة فى   تجمع المهارات المطلوبة  ى  الت

ـ        ، العمل أداءى  تمثل القدرة البدنية والفكرية والفنية عل      ى واألمانة تمثل اإلتقان والجودة والمحافظـة عل

  .أمالك صاحب العمل

  

 ،ىالهيكـل اإلدار  فـى    طات كل وظيفة  فيه فيتطلب معرفة حدود وسل    ى  العمل والترق فى   ستمرارأما اال 

يزيد ايـرادا أو يقلـل       أن   العامل إما "أن  ب، واليقين   فشاء أسرار العمل  إ وعدم   ، تسلسل التعليمات  اتباعو

 ، وتكلفة قليلة  ،بجودة مناسبة  )بغض النظر عن طبيعة العمل     (نتاجعليه اإل  أن   إلىة  ضاف باإل ،"مصروفًا

  .متاحةيات المكانكافة اإل إستخداممن خالل 

  

ـ      ى  للحصول عل كافة المهارات المطلوبة     أن   إلىة  شارويجدر اإل  نفـسها  ى  منح محلية كانت أو دولية ه

كتابة مقتـرح محـدد     الباحث  ى   أنه يجب عل   إلىة  ضاف باإل ، فيه ستمرارالمهارات المطلوبة للعمل واال   



  المهارات المطلوبة لسوق العمل والمنح الدراسية-٢١  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٥٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

وبخدمـة  ى  ديمتباطها بتطـور الباحـث األكـا      روا ،صية فيه الجوانب التخص ى  للبحث مع التركيز عل   

للتقديم والقبول، فعادةً تأخذ مثل هـذه       ومالحظة المواعيد المحددة    ولكن يجب التخطيط الجيد     . المجتمع

  .قرابة عاماألمور 

  

وظيفة ربما يقلـل    ى  صول عل حدون ال  العالىالتعليم  فى   أكبر ةدرجات علمي ى  الحصول عل  أن   يالحظو

عليم المستمر من   التى   ثم الحرص عل   ، وظيفة إيجادن  المعيدي فيجب أوال لغير     ؛من فرص العمل المتاحة   

ـ االتوازن التـام للخـريج فيجـب        اليتم   ى وحت . أو الدراسات العليا   ،التدريب أو ،خالل االطالع   امهتم

  .مع ذلكى حياته بالتوازفى  يةجتماعاالبالجوانب 

  

 ة واليابانية ومتطلبـات   يوروبيكية واأل األمروالمنح   لمؤسسة فورد    الدوليةالمنحة   شرح تفاصيل تم  وقد  

ـ      ى  على   تسليم الحضور كتيب يحتو    إلىة  ضافباإل ،المحاضرةأثناء   كل منها  ى كافة مواقـع المـنح عل

  .عرضت بالمحاضرةى  ويوضح كذلك األفكار الت،اإلنترنت

  

فـى   لتبرير الفـشل  بصورة مكثفة   ) الواسطة( لفظ   إستخدام عدم   أهميةح  اإيضتم  خالل المناقشات   من  و

 ،تمكن كل خريج مـن العمـل      ى  ابتكار فهناك قدرات ومهارات وتفكير      ، أو منحة   عمل علىالحصول  

 ويجـب مراقبـة التكـاليف       ، قبل بدءها  اتدرس جيد  أن   يجبى  ات الصغيرة الت  مجال المشروع وهناك  

ـ    ) روضوبدون ق (وكلما كان المشروع بالمشاركة      ،والجارية بكل دقة  ية  ستثماراإل ى كلما كان أقدر عل

  .أكبر الربح المتوقع كان أكبرلمخاطرة اكلما كانت و ، القراراتخاذ وركةالححرية 

  



 التعليم فى  تدعيم مفهوم المخاطر-٢٢  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٦٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 فؤاد خلف. د  :المحاضر

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة األستاذ ب

  ى وروب األتحاد االن مالممول هندسة المخاطر مشروع منسقو

 التعليمفى  المخاطرتدعيم مفهوم   :العنوان

  RC7G22: كودال            ٣/١٠/٢٠٠٤ األحد   :التاريخ

    بمركز تطوير الدراسات العليا"العالى التعليم إلىالطرق المؤدية "مقر مشروع    :المكان

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة ب

  

  تاريخ الكلمة منذ   إلىنها تطرقت   إال أ  ،التعليمفى   هوم المخاطر عنوان المحاضرة مف   أن   رغم: الملخص

كافـة  فى    الحد من المخاطر   أهمية و ،مختلف المجاالت فى   العصر الحديث فى   ومفهومها الفراعنة   عهد

  . الحياةناحىم

  

كـان الفراعنـة    فقد  . "أزفت"المعنى بكلمة    اذه وعبروا عن  ،أنها عدم النظام  بعرف الفراعنة المخاطر    

". أزفـت "ما خالف ذلك كـان  وكل   ،الفيضان لديهم كان نظاما   ى  ، حت يحبون العمل والحياة بنظام محدد    

" اتقـوا "أو" حذر" استخدمها للتعبير عن ذلك مثل    ى   مع اختالف المفردات الت    ،الم المخاطر سف اإل وعّر

  .انتشار ثقافة النظام والبعد عن المخاطرعريقة كل حضارة فى  وسنجد بصفة عامة

  

 دعـم  حاليايتم   "Tempus"برنامج - ىوروب األتحادطار مشروع ممول من االإفى   أنهحاإيضتم و

ى  وجـار  ؛بدارسة المخاطر  تهتمسات عليا   ادر دبلومة   إنشاءوكذلك  ؛  التعليم بمصر فى   مفهوم المخاطر 

  .فرنسيةخاصة الية وأوروبباالشتراك مع عدة مؤسسات  العمل بهذا المشروع

  

 ودراسة هـذا    ،المصانع والمتاجر فى   الحياة اليومية كما يواجهنا   فى   ن الخطر يواجهنا  إوبصفة عامة ف  

 . وزيادة حجم وكميـة المنـافع  ، تقليل الفاقدفهو يعمل على    التالى وب ،وقوع فيه العلم تمكن من تجنب ال    

 وطـرق   ، وأسبابها ،العالمى   مستو ىن عل يالقرن العشر فى   وجدتى  المخاطر الت  التعرض ألهم تم  كما  

ى ثار عل آ وما تسببه من     ، اليومية الحياةفى   تواجهناى   بعض المخاطر الت   استعراضتم   وكذلك .تالفيها

جراءات  تجنب تلك المخاطر بمجموعة من اإل       وكيف يمكن  .المجتمعفى   مجمل التنمية  التالى وب ؛سرةاأل

  .البسيطة

  



 الواقع والمأمول: رمص فى الصحافة الحرة -٢٣  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٦١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  أشرف صالح. د  :المحاضر

  رئيس قسم الصحافة    

  جامعة القاهرة– عالمكلية اإل

 الواقع والمأمول: مصرفى  الصحافة الحرة  :العنوان

 RC8G23 :ودالك           ١٤/١٢/٢٠٠٤الثالثاء   :التاريخ

  جامعة القاهرة– عالمكلية اإل بقاعة المؤتمرات  :المكان
 

 اً أو ما نسميه الصحف الخاصة كان موضـوعا مثيـر          ،مصرفى   ظهور الصحف الحرة   أن   :الملخص

   .جوانب متعددةالعالم فى  قرةت والمس،مصرفى   الوليدة، ومازال لهذه التجربةاألمرأول فى  للجدل
  

 تصدر عـن    الصحف القومية وهى الصحف الحكومية التى     : إلى  المصرية صحفبصفة عامة تنقسم ال   

صحف مستقلة وهى التى تتبنى وجهة نظر مستقلة عـن الـصحف القوميـة            و ،الدولةفى   القطاع العام 

 بـدأت صـحف   ولقد   . والصحف الخاصة وهى التى تصدر عن قطاع خاص        ،ومنها الصحف الحزبية  

ع ملكيتهـا   رجوهى ت ) الصحف الصفراء ( وكانت تسمى    اعامالظهور منذ عشرين    فى   القطاع الخاص 

زيادة مساحة الليبرالية    أن   نرى:  أوالً :التالىها ك رويمكن توضيح أسباب ظهو   شركات،  شخاص و أ إلى

صبح من الـضرورى    أشياء كثيرة منها الصحف، كما أنه       أتملك  فى   فرادعطت الحق لأل  أوالديمقراطية  

 فلم تعد الصحف الحكومية وحدها هى المسيطرة        ؛يةعالمسياسية واإل  ال تعدد وجهات النظر على الساحة    

  النجاح ألى صحيفة وهى    معاييرصحف  هذه ال بعض  حققت  : وثانيا. على وجهة النظر الخاصة بها فقط     

 والتعود بين الصحيفة والقارئ،     لفةتحقيق االرتباط واأل  والرأى العام،   فى   التأثيروزيادة نسبة التوزيع،    

 وسـرعان مـا     األمربادئ  فى   ااقتصادىالصحف الخاصة قد حققت نجاحا       بعضقول بأن   لذا يمكن ال  

  . كذلكالرأى العامفى  استطاعت تحقيق نجاح سياسى بالتأثير
  

 فرادمنع ملكية األ  بنود ت ومنه  مصر  فى   الصحفر  اصدينظم إ  القانون الذى    إلىتطرقت المحاضرة   ولقد  

 ذاول ؛صدار الصحيفة من خارج مصر    إ استخراج رخصة    ىإل فراداأل بعضلجأ  ونتيجة لهذا   للصحف،  

 فقـدت  التالى وب مصرفى   توزيعهايتم  التى تصدر من قبرص و    ) بالصحف القبرصية (انتشر ما يسمى    

  .مصر بعض المميزات
  

 خبـار حية من بعـض األ    والتى تعرضت ألمثلة     مع الحضور    واختتمت المحاضرة بالمناقشة المفتوحة   

هذه الصحف تحقق مبيعاتها بنشر عناوين مثيـرة وجذابـة           أن    وكيف ،ةالخاص  بالصحف التى تصدر 

 ،التى غالبا ما تكون بعيدة تماما عن المضمون الذى يحتويه الخبر  3S)سياسة( تحت ما يسمىللقارئ 

  .ا أكثر رواجالصحيفةكون ن تألكمحاولة يتم ولكن هذا 



  وتحديات العولمةالقنوات التليفزيونية المتخصصة -٢٤  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٦٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  تهانى حالوة. أ  :المحاضر

  صةرئيسة قطاع القنوات المتخص    

  المصرىتليفزيوناإلذاعة وال اتحاد

 القنوات التليفزيونية المتخصصة وتحديات العولمة  :العنوان

 RC8G24 :الكود      ٢١/١٢/٢٠٠٤الثالثاء    :التاريخ

  جامعة القاهرة– عالمكلية اإل بقاعة المؤتمرات  :المكان
 

صبحت أ لذلك   ،نسانحياة اإل ن   م أ ال يتجز   بكل صوره وأشكاله ووسائله جزء     عالم اإل ىحض أ :الملخص

فـى  و . وطاغية على كل روافد المعرفة ونوافذ الفكر التى ألفهـا          نسانحياة اإل فى    مؤثرة عالمقوة اإل 

الدول لهدم الثوابت وركائز     بعض   االذى تسخره  سلحةاأل بوسائله ضمن    عالم اإل دخل ةخيرالسنوات األ 

فـى   اول موضوع القنوات المتخصصة ودورها     تن أهميةمن هنا كانت    . أخرىدول  فى   الفكر التقليدى 

  .مواجهة هذا العصف الهدام للمعتقدات وللعقول البشرية خاصة بعد دخول عصر العولمة

  

 والقـضاء عليهـا     خـرى طغيان ثقافة معينة على الثقافات األ     ب عالماإلفى   مفهوم العولمة  مثيليمكن ت 

ظـل  فى   قة وعسيرة، حيث كان من المأمول      شا عالماإلفى    جعل المنافسة  األمروهذا  . والحلول محلها 

ن تعنى القهر   صبحت اآل أن الشعوب؛ ولكن العولمة      وسيلة تقارب فكرى بي    عالمجهزة اإل أالعولمة جعل   

ر  دو ويبرز حاليا  .)صراع الحضارات (طار من القيم المختلفة، لذلك نشأ ما يسمى         إالثقافى والحصار ب  

 ؛مة لمواجهة هـذه التحـديات     والوسائل المتاحة لصالح األ   ت  يامكانتوظيف اإل فى   ينعالملين اإل ئوالمس

 المرأة  إستخدام بالمحاكاة،   طفالالتى منها سيطرة الدول الكبرى على التقنيات الحديثة، التأثير على األ          و

حول التليفزيون  قد ي  الذى   األمر. االتجاهات والسلوكيات فى   ديل، التع عالنكسلعة مستباحة للترويج واإل   

  . وسيلة مغرضة للتشويه والتأثير السلبىإلىيلة معرفة وتسلية عن كونه وس

  

 علـى سـبيل المثـال ال        ذكرت المحاضرة وعن تجربة القنوات المتخصصة وما حققته من انجازات         

 التقنيات الحديثة على المستوى العربى،      إستخدامفى   السبقو تحقيق معنى التخصص والتنوع،      :الحصر

اختيار مـا يتوافـق مـع       فى   ة الحرية للمشاهد  إتاحوطنية من االختراق،     على حماية الذات الو    ةقدرالو

  .يةعالمق قفزة بمضمون الرسالة اإليحقتورغباته واحتياجاته المتنوعة، 

  

 ، التكنولوجيـا  إسـتخدام ى من زاوية    عالم اإل داء تقييم األ  التأكيد على ضرورة   إلىت المحاضرة   إشارو

عمل دراسة للشعب المصرى المتلقى لهذه الرسالة      و ،ىعالمد ما هو مطلوب للنهوض بالمجال اإل      وتحدي



  وتحديات العولمةالقنوات التليفزيونية المتخصصة -٢٤  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٦٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

ـ اال ضرورة   إلىة  ضافباإل سلوبه،أى و عالمعمل اإل ضع ميثاق لل  وية بشرائحه المختلفة، و   عالماإل  امهتم

  .يةعالمالرسالة اإلفى  بالمضمون

  

ـ     ت مع الحاضرين تناول   ة مفتوح تواختتمت المحاضرة بمناقشات وحوار     اتدم كيفية تحقيق تكامل للخ

الوطن العربـى   فى   يةعالم توظيف الطاقات اإل    مع ية بكل وسائلها بشكل يخدم المواطن العربى      عالماإل

  :ظل العولمة وتحقق القولفى  ية عربية تتحمل وتواجه التحديات القائمةإعالمعمل خطة لكله 

  وإن افترقن تكسرت آحادا    تكسرا أن اجتمعن إذا تأبى الرماح

  



 م العربى والقضايا القوميةاإلعال -٢٥  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٦٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  سف القرعىأحمد يو. د  :المحاضر

  نائب رئيس التحرير

  جريدة االهرام

    العربى والقضايا القوميةعالماإل  :العنوان

 RC8G25 :الكود            ٢٨/١٢/٢٠٠٤الثالثاء    :التاريخ

  جامعة القاهرة– عالمكلية اإلبقاعة المؤتمرات   :المكان
 

 يشه من متغيرات تؤكـد    ة لما نع   خاص ،دوات الدولة أ يشكل أداة هامة جدا من       عالم أصبح اإل  :الملخص

مـة   باأل ولـى  لذا البد ومـن األ     .شخصيتها القومية فى   حداث تغيير أمة العربية هى المستهدفة ب    األأن  

 ، ليس حكرا على دارسيه أو ممارسيه فقـط        عالمن اإل ، وذلك أل   موحدة يةإعالمتتبنى ثقافة    أن   العربية

  .تالف تخصصاتهم على اخفرادن تتوافر لكل األأونما هو ثقافة عامة البد إو

  

مع ثقل القضايا القومية التى منها القضية الفلسطينية بـصفة          خاصة    العربى عالم دور اإل  ويجب تكثيف 

 وقضية دين وشعب وكرامـة      ،مة بأسرها  قضية األ  تصبحأ والتى   ،عامة وقضية القدس بصفة خاصة    

 الدائرة تعد قضية ظهور     أيضا . التى يعاملنا بها العالم الخارجى     معاييرزدواجية ال ا كذلك قضية    .عربية

  .خطر ما تواجهه الدول العربيةأية المشتركة من وروب والسوق األيةوروباأل

  

ولكن البد مـن تحـرك      ،   القضايا  لحل هذه  ليس كافيا يمكن القول بأن التحرك الدبلوماسى فقط       من هنا   

مثل  حاليالكنها غير مفعلة     أدوات دعائية خطيرة مؤثرة وفعالة و      يأتى دور وهنا  . أيضاى وثقافى   إعالم

 المهندسـين   اتحـاد  –يـين العـرب     عالم اإل اتحـاد  – العـرب    طبـاء  األ اتحـاد ( ات المهنية تحاداال

متواضع  الحالى ولكنها مهملة ودورها  جيدة   اتصالات تمثل أدوات    تحاد، هذه اال  )إلخ..............العرب

مـصر   أن   ومما يذكر ،  ٧٧الـ  نشطة مجموعة   أ حياءإيتم   أن    كما يمكن  .تقوم به  أن   بالنسبة لما يمكنها  

 مجلـدات   ٨بإصدار  عند قيام منظمة اليونسكو     ظهر مؤخرا   طار  هذا اإل فى   حضارى كبير عليها دور   

 ولم تجد هذه الدول أى سند حضارى يمكن اللجـوء إليـه إال الحـضارة                ،تضم تاريخ القارة األفريقية   

  .فريقية األمإعتبارها الحضارة اإلتم و ،المصرية القديمة

  

 ونحن  ،)عربيين ال عالمتنمية مهارات وقدرات اإل   ( الحديث عن ما يسمى بـ       إلىوتطرقت المحاضرة   

 .خذ المبادرة بتبنى أفكار جديدة ومحاولة تطبيقها مع باقى الـدول          أ على   جدرنعول على مصر ألنها األ    

ئى الذى يرغب علـى المـدى        قناة عربية فضائية تحاول مواجهة الغزو الفضا       إنشاءفكرة   :ال لذلك مث

التـى  ) حرب المصطلحات (فى   مواجهة الخطر الذى يتمثل   والطويل محو الهوية والشخصية العربية،      



 م العربى والقضايا القوميةاإلعال -٢٥  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٦٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

فى   تعيين وزير  أيضا وتبثها إلينا عن طريق الفضائيات والتى تزيف الحقائق،          خرىتستخدمها الدول األ  

تدعيم الروابط  يجب العمل على    ذلك  ك و .نها قضية أمة إسالمية عربية    كل دولة خاص بشئون القدس أل     

ـ التعـالج    أن   ال يجب  حيثالعربية بين الدول العربية       بـسحب الـسفراء وقطـع العالقـات         اتخالف

  . العربى لألمامعالم وهذا يدفع اإل، ولكن بالحوار والموضوعيةالدبلوماسية

  

يـة لـدى    عالماإل ات الحضور بالحديث عن تشكيل المهـار      وانتهت المحاضرة بفتح باب المناقشة مع     

 العادى والتى تتطلب قراءة جريدة أو أكثر يوميا بطريقة فاحصة، وعمل أرشيف ذاتى خـاص                نساناإل

  . لكل فرد

  



 عتمادتوكيد الجودة واال استراتيجية -٢٦  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٦٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  جامعة القاهرةرئيس   على عبدالرحمن. د    :ينالمحاضر

   جامعة القاهرة– عالمعميدة كلية اإل  ماجى الحلوانى. د

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة  عميد  محمد كمال بديوى. د

   مشروعاتإدارةمنسق المشروع ومدير وحدة   محسن المهدى سعيد. د

  مصرفى  العالىتطوير التعليم 

   جامعة القاهرة–كلية التجارة  عميد   أحمد فرغلى. د

   جامعة القاهرة–لشئون الطالب  عالمكلية اإلوكيل   سامى الشريف. د

   مصرفى  العالى كمدخل لتطوير التعليم عتماد الجودة واال توكيداستراتيجية  :الندوةعنوان 

 RC8G26 :الكود          ٤/١/٢٠٠٥الثالثاء  :تاريخال

  جامعة القاهرة– عالمكلية اإلبقاعة المؤتمرات  :مكانال
 
ومـشاريع تطـوير     التوعية ببرامج    إلىوالتى تهدف   ندوة  ال  هذه مشروع بتنظيم ال فريققام  : ملخصال

   .لهذا التطوير عتماد توكيد الجودة واالأهمية والعالىالتعليم 

  

هو منحة دولية متعاقـد     " العالى التعليم   إلىالطرق المؤدية   "مشروع   أن   على عبدالرحمن . د.أ ولقد ذكر 

، ويديره مركـز تطـوير      ٢٠٠٢ سبتمبر   ٢٢عليها بين جامعة القاهرة ومؤسسة فورد العالمية بتاريخ         

 وخاصة  جامعات تدريب خريجى ال   إلى هدف المشروع يو ،م الهندسية العلوفى   الدراسات العليا والبحوث  

تعظيم فرص حصولهم   ل وذلك ،رفع مهاراتهم فى   الراغبينية  جتماعاالية و نسانكليات العلوم اإل   خريجى

 حصولهم علـى فـرص      إلىة  ضاف باإل ،الدراسات العليا فى   على منح دراسية دولية ومحلية، وتميزهم     

ـ  التدريبتهنشطأ هذا المشروع وإدارةفى  ةشاملالجودة ال نظام   بيقتطتم  وعندما  . عمل أفضل  تمكـن   ةي

ليات متعددة داخـل    كل يةإيجاب  لمشاركة ايكون نموذج  أن   - الذى تتبناه جامعة القاهرة    -هذا المشروع   

 تنميـة المجتمـع ورفـع    إلـى عمل جماعى يهدف فى   ) الفيوم –بنى سويف    (فرعيهاو ةجامعة القاهر 

ـ وعديد وخبراء   أخرى جامعاتساتذة من   أ شارك قدبل و . سسية للجامعة القدرات المؤ  فـى   المجتمعن ب

ربع أ إنشاء خريج وتمويل    ٢٠٠٠كثر من   أبتدريب   حتى اآلن    ولقد قام المشروع  . نشطة هذا المشروع  أ

  . والهندسة بجامعة القاهرةعالم واإلداب لتنمية المهارات بكليات التجارة واألمعامل

  

كليـة  مـشاركة   و،الدور الفعال الذى يقوم به المشروع كلمتها  فى    ماجى الحلـوانى   .د.أ وضحتأوقد  

دور وكـذلك   ،  المـشروع الـوعى ب   وزيادة نـشر     من خالل لجنة التسيير    المتعددة   تهأنشطفى   عالماإل

 علـى   نيوالمـشرف الذى ينظمه المشروع    " تنمية مهارات البحث العلمى   "برنامج  فى   نيساتذة المدرب األ

  .لتخرج من البرامج التدريبيةامشروعات 



 عتمادتوكيد الجودة واال استراتيجية -٢٦  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٦٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 كمدخل لتطوير التعلـيم     عتمادالجودة واال  مشروعات توكيد على دور    محمد كمال بديوى  . د. أ أكدكما  

لتنميـة  " العالى التعليم   إلىالطرق المؤدية   " مشروع    الهام الذى يقوم به    رذلك الدو مصر، وك فى   العالى

 والموارد البشرية والبنية    داريةته حجم المرونة اإل   وأوضح سياد  ،مهارات البحث العلمى لحديثى التخرج    

 تعمـيم   أهمية إلى سيادته   إشار، كما   هكافة مراحل فى   األساسية التى وفرتها كلية الهندسة لهذا المشروع      

السنوات النهائية من الدراسة    فى    وأن يمتد للطلبة   جميعها المصرية   جامعاتالمشروع ليشمل خريجى ال   

  .أكبرلمجتمع بسرعة افى  إندماجهميتم حتى 

  

 مركـز تطـوير     إلـى  و ، كلية الهندسة بشكل عـام     إلىبتوجيه الشكر     سعيد محسن المهدى . د.أ بدأو

يات التـى شـاركت باستـضافة        الكل إلى و ،العلوم الهندسية بوجه خاص   فى   الدراسات العليا والبحوث  

 دولـة  ١٤ه علـى مـستوى    بيقتطيتم   "العالى التعليم   إلىالطرق المؤدية   "مشروع   أن   المشروع، وذكر 

وسبق مصر لها تفوق     أن   من خالله وضح   المكسيكفى   عقد مؤتمر تم   كما.  مصر إلىة  ضاف باإل أخرى

 لذا أصبح هناك ضرورة لالنتشار علـى المـستوى          ،إطار المشروع فى  تتم  تى  المن حيث المجهودات    

  .وفى المناطق النائيةمحافظات صعيد مصر فى  لتعميم فرص االستفادة من المشروع وخاصةالقومى 

  

فـى   العـالى نظام التعليم   وعن   ،نشطة تقريبا  بشكل عام والتى تتداخل مع كل األ       الجودةعن  ثم تحدث   

نمـو  الو،  بداع واإل بتكاراالوالتنمية،   استمرارفه المرجوة وهى المعرفة، التميز والمنافسة،       امصر وأهد 

 د المقبـولين   زيادة أعدا  إلىياسية قديما تهدف    حيث كانت التوجهات الس    .بناء مجتمع قوى  وى،  قتصاداال

 نقـص جـودة مخرجـات       إلـى النهاية  فى   مما أدى الجودة   المصرية بغض النظر عن      جامعاتالفى  

 تطوير التعليم   استراتيجية ةوترجمتطويرالمنظومة التعليمية   فى   من هنا بدأ التفكير   المؤسسات التعليمية،   

عرض نماذج  تم  لقد  ؛ و العالىالت المتعلقة بجودة وكفاءة التعليم      كافة المجا فى   ا مشروع ٢٥ إلى العالى

  .من هذه المشروعات

  

 أهميـة واعية ب بيئة  خلق   وأ قتصاديةالجودة لن تتحقق بمعزل عن التنمية البشرية واال        أن   أكد على كما  

ه تبنـى مثـل هـذ     فـى    نأخذ المبـادرة   أن    وعلينا .تطبيق وتمويل مشروعات الجودة وتنمية أنشطتها     

هـا لـم تحقـق بعـد الجـودة          ولكن ،مصر ليست بسيطة  فى   ميزانية التعليم  أن   نجد حيث   المشروعات

 مراكزالتعليم المفتوح وفتح الباب للقطاع الخاص من خالل        أخرىفكان الحل هو وجود بدائل       ؛المطلوبة

 أكبـر فرصة  ح  يتيمما   من الطالب    أكبروذلك الستيعاب عدد     ، الخاصة جامعات وال التعليم االلكترونى و

  .ها بالكماماهتمبجانب المخرجات  بجودة امهتملمؤسسات الدولة التعليمية لال

  



 عتمادتوكيد الجودة واال استراتيجية -٢٦  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٦٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 والمحاسـبة لمجموعـة   عمال األإدارة برنامج اعتمادفى   تجربة كلية التجارةأحمد فرغلى . د.أ عرض

 ،الجامعيةرجة  د التى تشمل تحديد الجامعة التى تمنح ال       ية، ومواصفات البرنامج  نجليزالدراسة باللغة اإل  

فـى    واللغـة المـستخدمة    ،البرنامجفى    التى تساهم  خرى واألقسام األ  ،ها البرنامج والكلية التى يقدم ب   

وهيكل ج  وأهداف البرنام والكلية  تحديد رسالة الجامعة     مع   ،عتماداالجراءات  إ، و التدريس واالمتحانات 

 المتوقعة من البرنامج طبقًا لما يقدمه        العوائد كما أوضح  التقييم والمراجعة،    ، ونظام المقررات الدراسية 

  . للطلبة متعددةمن مهارات

  

فـى   كـل المجـاالت   فى   وجود نظام متبع لتوكيد وضبط الجودة     ضرورة   سامى الشريف . د.أ أوضح

 ه لنشر ثقافة الجودة   اتباع عالم الدور الذى يجب على اإل     إلى إشارو ،العالىالتعليم  وعلى رأسها    ؛مصر

وذلـك   ،التعريف بالفكرة والترويج لها مع توضيح مزاياها      فى   والذى يتمثل رى   بشكل دو  المجتمعفى  

  .ية الواعيةعالم وذلك من خالل التغطية اإل،تنمية المجتمعساسى وهو لتحقيق الهدف األ

  

بعـض   أيـضا ولقد حضر    ،فتح باب المناقشة مع الحاضرين وهم من متدربى وخريجى المشروع         تم  و

 جامعاتساتذة بال الخريجين واأل  بعض الضيوف من شباب      إلىة  ضاف باإل لمشروع،األساتذة المشاركين با  

  .المتعددة

  

  .لندوةهذه امعرض مصاحب لفى  ات خريجى المشروعإبداععرض نماذج من تم ومما يذكر أنه قد 

  



  كيف تؤهل نفسك لمستقبلك المهنى؟-٢٧  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٦٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 على سويلم. د  :المحاضر

   دارةاإلفى  نائب عميد كلية الدراسات العليا

  والنقل البحرىوم والتكنولوجيااألكاديمية العربية للعل    

 ؟كيف تؤهل نفسك لمستقبلك المهنى  :العنوان

  RC9G27: الكود            ١/٣/٢٠٠٥ الثالثاء   :التاريخ

   جامعة القاهرة– التجارةكلية  بمركز البحوث والدراسات التجاريةب ٢ قاعة  :المكان

  

 ، والتخطيط الجيـد   ،بداع اإل متطلبات العمل المهنى من حيث    للحديث عن   تطرقت المحاضرة    :الملخص

هـذا المجـال    فى    التخرج ىحديث فمن واجبات    . والتحديث ، والتطوير ومراجعة الخطط   ، الوقت إدارةو

ساليب التى تمكنه مـن      األ وضع الخطط واختيار  ثم بعد ذلك     ؛يكون مستقبله المهنى   أن   تحديد ماذا يريد  

 التغيير ومقابلته بـالخطط الالزمـة   إدارة وسوق العمل ومتطلباته إلى وكذلك النظر   ،هذا الهدف تحقيق  

  .لتطبيقه

  

الجـد واالجتهـاد والعمـل       ثم   ،ياتهإمكانكل خريج عليه معرفة ذاته و      أن   إلىت المحاضرة   إشاركما  

 لتحقيـق   بتكـار  واال بداعمتع بروح المبادرة واإل   ن يت أ، و هداف المخطط لها  أجل تحقيق األ  وب من   ءالد

  .عمل بهالمؤسسة التى يلالتطوير والرقى 

  

 ،مجـاالت تقنيـة المعلومـات     فـى    العمل المتاحة حاليا ومعظمهـا     مجاالت   إلى  المحاضرة وتطرقت

 ،هـذه المجـاالت   فى   الحصول على وظائف  فى   شخاص الذين يرغبون  والمهارات الواجب توافرها لأل   

مـل   الع إلـى و متابع شبكات، كما نـوه       أو منفذ عمليات    أجهزة  أشغل  مو  أسواء كانت مصمم برامج     

  .عمالهذه األفى  مدالتقهذه المجاالت والكفاءات الالزمة لتحقيق فى  ئىالجز

  

ـ وفى النهاية فتح باب المناقشة والحوار بين المتدربين والمحاضـر و           ـ اإل تتم سـئلتهم  ة علـى أ   جاب

مجـال المـستقبل    فـى     آراء الحـضور   إلىالسماع  تم  فيما يخص التخطيط للمستقبل، و    واستفساراتهم  

  .المهنى

  



  بناء القدرات والمهارات-٢٨  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٧٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  عزت ضياء الدين. د   :المحاضر

  للتنميةى جتماعاالمدير المكتب الفنى بالصندوق       

  العربى للمنشآت الصغيرةتحادمين العام المساعد لالواأل      

 بناء القدرات والمهارات  :حلقة النقاشعنوان 

 DC1G28: الكود          ٣/٣/٢٠٠٥ الخميس   :تاريخال

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة  بىجتماع النادى اال-قاعة المؤتمرات     :مكانال

  

 تنمية مهارات الشباب بغرض زيادة قـدرتهم علـى          إلىباألساس  حلقة النقاش   هدفت   : المحاضرة ملخص

فـى   لموضوعات التى تهم الـشباب  العديد من ا  إلى لذلك تطرق    تطلباته؛م و معاصرالتواكب مع المجتمع ال   

 يـات، مكانخلو البال، التفرغ، الملكة العلمية، اإلفى  التى تتمثل بداع عناصر اإل: مثل مستقبلهم المهنى  بداية

 مختلـف   إنسانكل   حيث خُلق    ؛شخاص فروق فردية بين األ    هناك أن    ومما الشك فيه   .الوصول للتطوير و

ساسية  النجاح األ  مفاتيح أن   ويذكر .الدوافع و المواجهة و التوقعات والقدرات و  اتمكان اإل من حيث عن غيره   

  .دارةساسيات اإلأفهم  وداءيم وتطوير األيمتابعة وتق والعملفى  خالصاإلألى نشاط هى 

  

 التى يمر    المختلفة طواراأل يعبر عن    الذى،  )يةستقاللمنحنى اال (يسمى    الحديث عما  إلى حلقةكما تطرقت ال  

تـرات  الففـى    يـة عتمادمرحلة اال فى   ية والمشاركة؛ حيث يكون الفرد    ستقاللواال يةعتماداالالفرد بين   بها  

 طـور   إلى غيره، ثم ينتقل     إلى المسئولية رجع ي  دائما نهأبمعنى  ) مه.مه(  من عمره وهنا يسود مبدأ     ولىاأل

 نفسه إلى نفسه موكالً التطوير     إلىسباب   الفرد يقوم بإرجاع األ    وهنا) أنا.أنا(الذى يسود فيه مبدأ     ية  ستقاللاال

فى  اآلخرينباالشتراك مع   ى يقوم فيه الفرد      الذ )نحن.نحن( ويسود مبدأ    المشاركةوليس غيره، ويأتى طور     

حـساس  هـو اإل  ية  سـتقالل  طـور اال   إلىية  عتمادويظل معيار التحول هنا من طور اال       .مجاالت مختلفة 

  .النضوج والوضع والظروف ثم التفويض بالسلطةالمعرفة وهى و هابالمسئولية وآليات نقل

  

ن أ و،حدود وظيفتـه  نسانيعرف اإل أن ةروضرو ،الوظيفىمبدأ التوصيف  عن   حلقة ال دار نقاش داخل  كما  

تطبيـق، وهـذا    ال و االستعمال و فهمال ن يحقق مبدأ الجودة الذى يتحقق فيه      أ و ،ملهدائه لع أفى   ء كف يصبح

  .السلوكياتو  والمهاراتمعارف اللكى يستطيع الجمع بين ؛معايتطلب حصوله على العلم والتدريب 

  

فى  حديثى التخرج لشباب  والخدمات التى يقدمها ل    ةللتنميى  جتماعاالالصندوق   بالحديث عن    الحلقةوانتهت  

تعـددة لـشباب    م والشروط الواجب توافرها ونمـاذج النجـاح ال        مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة   

المكثف الـذى ال    والحرص على التدريب المستمر      واختتمت بعدة توصيات هامة للشباب منها        .الخريجين

  . فرص عمل أفضلإيجاد وداءاألفى  ن أجل التحسنمتطول فترته 



  تطوير مواصفات الشخصية القيادية-٢٩  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال :٣٨/١ك 
  

  ٧١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  محمد صالح كشك. م   :المحاضر

  مهندس معمارى      

 صاحب محالت كشكو

  العمل هيكلمع اختالفالقيادية  مواصفات الشخصية تطوير  :عنوان حلقة النقاش

 DC1G29: الكود          ٥/٣/٢٠٠٥السبت    :تاريخال

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة  بىجتماع النادى اال-قاعة المؤتمرات    :مكانال

  

مقاييس تقييم فرص العمل وتصنيف هذه الفرص،         على لقاء الضوء إ إلىحلقة النقاش   هدفت   :الملخص

 حلقـة التطرقت   لذا فقد    .وكيفية تطوير الذات لإلستفادة من كل ما هو متاح كموظف أو كصاحب عمل            

شخصية، مع  ساسية ومؤهالت وبيانات    أمن بيانات    تتضمنه كيفية عمل سيرة ذاتية وما     الحديث عن    إلى

ائمة السيرة الذاتية مـع نـوع العمـل         ووضرورة م الشخصية،  فى   التركيز على نقاط القوى والضعف    

 مكاتـب التوظيـف،   من خـالل     فرص عمل    ث عن حب الطرق المختلفة لل   حلقةتناولت ال و. المتقدم إليه 

يم العروض المتاحـة    يقمع ضرورة ت  . خصصية الت تجمعاتحضور ال و ،معارفال ،اإلنترنت،  الصحف

  . أو تحقق الهدف االستراتيجى العام،تحقق الطموح الداخلى ، الئقة، منتجة،مناسبة: الفرصمن 

  

ة إقام أو   ،مؤسسة ذات هيكل تنظيمى   فى   ،ن فرص العمل المتاحة اآل    أنواع عن   حلقة النقاش كما تحدثت   

رف التام على تـدرج الـسلم       تطلب التع يتنظيمى   ذات هيكل    مؤسسة  فى    فمثال العمل  .مشروع خاص 

مـع  ،  داءعمل تقييم دورى وتحليلى لأل    و،  خرى والفرق األ  الوظيفى، وااللتحام المدروس بفريق العمل    

والرؤية والرسالة  األهداف العملية   كل من   تحديد  و،   الذكى على السياسة العامة للهيكل التنظيمى      التعرف

يـة  يجابالمح الشخصية الوظيفيـة اإل    م حلقةالوقد حددت   . سة والفرد للمؤس  العام االستيراتيجى والهدف

، والبـد مـن     و مطورة أمبتكرة   تكون هناك فكرة   أن   مشروع خاص يتطلب  فى   ؛ بينما العمل  والسلبية

  .تحيط بالمشروع أن  التى يمكنطرق التمويل والمخاطرذلك فى  بمادراسة المشروع بشكل جيد 

  

 وما هو مطلوب وما هو مناسب لكل        ،المتدربين حول فرص العمل المتاحة     بالمناقشة مع    الحلقةوانتهت  

كما قـدمت المحاضـرة     .  فيها يات والسلبيات يجابمالمح شخصية صاحب العمل واإل     كذلكو ،شخصية

كـون  ، وكيـف ي   عمـال األ أداءفى   الكفاءةمجال البحث عن فرص عمل و     فى   بعض النصائح للشباب  

  .ل موظفعمالكون صاحب يموظف صاحب عمل وال

  



  إدارة الوقت-٣٠  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٧٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 سيد كاسب. د   :المحاضر

  "العالى التعليم إلىالطرق المؤدية "مدير مشروع 

  جامعة القاهرة–كلية الهندسة       

  الوقتإدارة  :عنوان حلقة النقاش

 RC9G30: الكود          ١٥/٣/٢٠٠٥الثالثاء    :تاريخال

  معة القاهرة جا–كلية التجارة  بمركز البحوث والدراسات التجاريةب ٢قاعة    :مكانال

  

اليـوم  فـى    نفس عدد الـساعات   الجميع   كلمتي حيث   ؛تية لكل فرد  ا الوقت ضرورة حي   إدارة :الملخص

 تعريـف الوقـت   حلقة النقاش    تناولت  لذا ؟مناسبة  هذه الساعات بكفاءة   إدارةيستطيع  من  الواحد ولكن   

  .هداف المرجوة لتحقيق األه بشكل أمثلاستغاللوكيفية وإدارته 

  

ولكن  ،ى المال أو الشهرة أو السلطة     لع حصوليستثمر لل  أن   يمكنالوقت   أن    حكمة إلى قةحلتطرقت ال 

ـ   اآلخر   إلىية تحول أى منهم     إمكانرغم   ، وقت إلىمنهم   شئ  أى ال يمكن تحويل   ه ال يمكـن    بمعنى أن

 تكـررت " أجل مـسمى  "كلمة   أن   ة إليه شارومما يجدر اإل   . بالمال أو بالشهرة أو بالسلطة     شراء الوقت 

الوقت ثروة فريدة   ف.  الوقت أهميةوهذا يعتبر داللة عظيمة على      ؛   الكريم نآالقرفى   مرة نيحدى وعشر إ

  .ال مثيل لها ومورد هام يجب فهمه بشكل سليم

  

الوقـت  فـى     القـرار المناسـب    اتخاذوكيفية   ، مع الوقت  دارةمشكلة اإل  إلىحلقة النقاش   ت  إشاركما  

عـدم   حيث إن  ؛)األولويات (شاكل المطروحة بالتسلسل السليم   لمة ا معالجو التفويض أهميةو ،المناسب

طار الحضارى والتنظيمـى    ختالف اإل إ مشكلة الوقت التى تختلف ب     تفاقم إلى هذه الخطوات يؤدى     اتباع

   .نسانالذى يعيش فيه اإل

  

 ومناقشة حلولها  المتدربين موعات من جم على   ية تطبيق ةمثلعدة أ عمل ورشة عمل من خالل طرح       تم  و

والعلمية ية  جتماعواالوخاصة تنظيم الوقت عند حديثى التخرج والتوافق بين اإلتجاهات الوظيفية           ؛  مهمع

 إسـتخدام  و منها تداول الملفـات واألوراق بكثافـة      ع الوقت و  يلتضي متعددة   هراظم سردتم  كما  . للفرد

الخطـوات  و ، لتوفير وقتـه   المهارات المطلوبة للقائد الناجح   توضيح  تم   و .التليفون بصورة غير مناسبة   

تحديد الوقت الخاص بكـل     و ،أعمالعمل جدول   و ،المهامهداف و األمثل تحديد    الوقت   دارةساسية إل األ

  .مهمة

  



  إدارة الوقت-٣٠  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٧٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 بتكـار  اال أهمية أيضا، و لسيطرة عليه  الوقت بشكل سليم وا    إستخدام الحديث عن    إلىة  حلقكما تطرقت ال  

ولويـة  ترتيب المهـام حـسب األ      إلى ةضافإلباجل،  وضع خطط قصيرة وطويلة األ    و،  التعامالتفى  

  .ناآلنجازه إما يمكن نجاز إو" التسويف"تجنب وهن اثناء العمل، ذصفاء الو، نجازاإلفى  والسهولة

  

 حيـث إن  كيفية حساب تكلفة الوقت؛ وكيفية التخطيط التنظيمى بهدف النجاح          حلقة النقاش     كذلك تناولت

 فيجـب عنـد     ، أهداف ، عوائد ، نواتج ، مخرجات ،عمليات ،مدخالت من   ونيتكسليم متكامل   نظام  ى  أ

مثلـة  أعـرض   تم   كما   .رجاتخ الم دنكتفى بحص   وال تكون األهداف نصب أعيننا    أن   التخطيط والتنفيذ 

 ببعض التوصيات التى تساعد الفـرد      حلقةواختتمت ال .  وأثمرت  الوقت إدارةتمت بهدف   حة لخطط   ناج

  . الوقت بكفاءةإدارةالتخطيط الجيد وفى 



 الحياة فى  المهارات االساسية وتطبيقاتها-٣١  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٧٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 فؤاد خلف. د  :المحاضر

  جامعة القاهرة–كلية الهندسة األستاذ ب    

  ى وروب األتحاد االن مالممول مشروع هندسة المخاطر ومنسق

 الحياةفى  هااتالمهارات االساسية وتطبيق  :العنوان

 RC9G31: الكود            ٢٢/٣/٢٠٠٥الثالثاء    :التاريخ

    جامعة القاهرة–كلية التجارة  بجاريةمركز البحوث والدراسات التب ٢قاعة    :المكان

  

فى  ن محاولة تغيير نظرتنا لألمور لفهم الواقع والتعامل بشكل أفضل          بنا اآل  ولىصبح من األ  أ: الملخص

  . لثقل مهاراته الحياتيةساسية التى يجب على الفرد التحلى بهالذلك هناك العديد من المهارات األ ؛الحياة

  

رفها شياء التى ال نع   ستفسار عن األ  ى ضرورة اال  تعنو ؛للفرد مهارة السؤال  المهارات الالزمة   أول  ومن  

الفرد   وقدرة  عن شجاعة  ا تعطى انطباع   على بساطتها   وهذه المهارة  ،ذلك لتنمية المعرفة وإزالة اللبس    و

مع  وتعنى إلمام الفرد بمؤهالت متعددة       ؛مهارة التخصص يلى ذلك مهارات عديدة منها       .مواجهةعلى ال 

وهـى كيفيـة التعامـل مـع         ؛تصال مهارة اال   توجد أيضا  بعينه، شئفى   ول على ميزة تنافسية   الحص

  .اآلخرين

  

تأكيـد  و المؤسسات التعليمية المختلفـة،   فى    وهذا ما نفتقد تنميته    بداعمهارات شخصية مثل اإل   هناك  و

الـذات  فـى    الـتحكم كذلك   ، ما دام رأيا سليما    نفس والدفاع عن الرأى والتمسك به     الذات وهى الثقة بال   

  .خرظهارها بشكل كبير للطرف األاالنفعاالت وعدم إفى  والتحكم

  

م  جامعيا ولكـنه   ينشخاص غير مؤهل  أ فنجد مثال    ؛ بالغير تصالاالفى   تظهرفية  جتماعاالالمهارات  أما  

 مهـارات   كـذلك . يـة جتماع اال المهاراتذلك من خالل     و م حياته إدارةفى   ح بشكل كبير  ا نج يحققون

مهارة تعليم الذات وهى    وجهزة،   للتعامل مع مثل هذه األ     دنىحد األ و معرفة ال  أالوسائل الحديثة    إستخدام

 ،معلومات بشكل ذاتـى   ال تحصيللبها   على مصادرموثوق    عتماد واال أنفسنا ب عن وسائل المعرفة  البحث  

  .كما يجب تنمية المهارات الموجودة حتى ال تضمر وتختفى بعدم الممارسة

  

ن قـد أدينـا ماعلينـا مـن         ونك أن    القضاء والقدر ولكن بعد    إلى أنه يمكن االستناد     إلى ةشارتمت اإل و

بتقبـل نـصيحة الغيـر،      يـتم    تطوير مجتمعنا؛ وهذا     إلىنبدأ بتطوير أنفسنا ومنه      أن    وعلينا واجبات،

  ".تحاسبوا أن حاسبوا أنفسكم قبل"وبمحاسبة النفس 

  



 الحياة فى  المهارات االساسية وتطبيقاتها-٣١  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٧٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 لتاريخل ايكون القائد مغير   أن   ية وكيف ،رق بينه وبين المدير   ثم تناولت المحاضرة صفات القائد الجيد والف      

يكـون محـدد     أن   ، والقائد البـد    وثقتهم فيه  ، وحبهم له  ،ه لهم احترام و ،هذا ينبع من قربه من الناس     و

الوقت فى  يتم   و قابل للتحقيق والقياس   و  محدد بحيث يكون   مواصفات الهدف السليم   اتباعهداف وذلك ب  األ

  .المناسب

  

؛ وهى التخطيط والعمل والمراقبة والتطوير مع       داء أفضل وسيلة لأل   إلىة  شارتمت المحاضرة باإل  ثم اخت 

االعتبار اختيار وقـت    فى   دراسة كل الظروف المحيطة، وضرورة التغيير والتطوير المستمر، واألخذ        

  .التغيير بمعنى أنه أحيانا يصبح التغيير ال جدوى منه حيث فات أوانه

  



 الرياضيةالصحافة  -٣٢  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٧٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  مود معروفمح. أ    :المحاضر

  الناقد الرياضى وعضو مجلس الشعب      

  جريدة الجمهورية      

  الصحافة الرياضية  : حلقة النقاشعنوان

 RC10G32: الكود          ١٧/٥/٢٠٠٥الثالثاء    :التاريخ

  جامعة القاهرة– عالمكلية اإلبقاعة المؤتمرات    :المكان
 
 والـسلوكيات   خالقاألفى   ر التى تظهر  تناولت المحاضرة الرياضة بشكل عام وأزمة الضمي      : ملخصال

الرياضى، ثم تناولت الصحافة الرياضـية بـشكل خـاص ودور           فى   تتوافر بشكل كبير   أن   التى يجب 

مـاجى  . وقد حضرت هـذه المحاضـرة د      . يات الرياضة إيجابلقاء الضوء على سلبيات و    إفى   عالماإل

  .عالمالحلوانى عميدة كلية اإل

  

 التالىبعضها ك المجال الرياضى نوجزفى  سئلةألرين وطرح العديد من افتح باب المناقشة للحاضتم:  

  مصر والعكس ال يحدث؟فى  ية عن الالعبينخالقاأل العديد من السلوكيات غير نشريتم  ا لماذ●

 الثقافـة  إلـى يعتبر هذا من أساليب غزو الثقافة المصرية حيث تقوم بعض الجهات بتسجيل ما يـسيئ   

نا من يسمح   حيث إن ذلك  فى   ننكر دورنا كمصريين   لقاء الضوء عليه وهنا ال    إزه و المصرية ويتعمد إبرا  

  . الديمقراطية بشكل خاطئإستخداملمثل هذه المؤسسات ب

  

  ؟ واإلستفادة من العولمةية للرياضةخالق نستطيع إرساء الدعائم التربوية واألكيف ●

 سنة بالـسفر    ١٨السماح للالعبين تحت    هناك أساليب عديدة لتطوير المستوى الرياضى للالعبين منها         

 سـنة   ١٨ الـداخل بعـد سـن        إلى الخارج للتدريب واكتساب مهارات رياضية أساسية، ثم العودة          إلى

يتم  التكاليف الباهظة التى     ذاهيوفر  بعض الدول االفريقية و   فى   سلوب مطبق ألليصبحوا محترفين وهذا ا   

  .نفاقها من أجل شراء العبين ومدربين أجانبإ

  

  ؟مجال كرة القدمفى  خرىرق دون األ هجوم على أحد الفعالمهل يشن اإل ●

بيض أى غير   أيكون موضوعى ومحايد وتكون الكتابات دائما بقلم         أن    البد عالمذلك ولكن اإل  يتم  حيانا  أ

  . الشفافيةأمبدلمنحاز ألى فريق ومدعما 

  

  

  



 الرياضيةالصحافة  -٣٢  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٧٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 من األفضل اإلنفاق على االحتياجات      أليس نفاق موارد باهظة على كرة القدم دون عائد،       إ ما جدوى    ●

  خلق فرص عمل للشباب؟فى  األساسية للمجتمع وتوظيف ذلك

هذا االقتراح ينكر على الرياضة قيمتها كنشاط أصبح اآلن أساسى وضرورى للشعب المصرى، فنحن              

مواقـف  فـى    الرياضة هى التى تخلق االنتماء فهى استطاعت تجميع الشعب تحت لواء واحد            أن   نجد

حزاب، لذا يصبح   ما فشلت فيه بعض األ    يالرياضة نجحت ف   أن   نقول أن   إلى الذى يصل بنا     األمريدة  عد

  .من الضروى اإلنفاق عليها

  

  ؟خرىلكرة القدم على حساب الرياضات األ) نصيب األسد (كبر األامهتم االعالماإليعطى  لماذا ●

مـن   ونستدل على ذلك بأن كثير     خرىاألإلقاء الضوء على الرياضات     فى    لم يتأخر  عالماإل أن   الحقيقة

) علـوانى  رانيا (،)كرم جابر (رياضات مختلفة مثل    فى    الشعب أصبح على علم بأسماء مشهورة      أفراد

ـ  من الجانـب اإل    كبرولكن نبرر إستحواذ كرة القدم على النصيب األ        ،عالمبواسطة اإل تم  وهذا   ى عالم

، مع ذلـك نـرى وجـود إذاعـات          )الزمالك بمصر هلى و حجم جمهور األ   (ألنها تتمتع بشعبية كبيرة   

إذعة الشباب والرياضة ـ قناة النيل للرياضـة ـ مجـالت     (مثل بصفة عامة الرياضة فى  متخصصة

  . الرياضاتأنواعبجميع  تهتم  وكلها)الرياضة المتخصصة

  

ى سبيل  نتهت المحاضرة بتقديم بعض المقترحات للعاملين بمجال الصحافة الرياضية والرياضيين فعل          او

 .يا على المشجعين  إيجابأول المباراة، ألثر ذلك     فى   خرقام كل فريق بتحية جمهور الفريق اآل       إذا   المثال

  .نمائية بها أبعاد كرويةيلقطات سوكذلك عرض لقطات فيديو من مباريات كرة قدم تم كما 

  



 تأهيل الشباب للزواج -٣٣  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٧٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  فيروز عمر. د  :المحاضر

 ريبحواء لإلستشارات األسرية والتدوآدم مستشار مكتب 

  تأهيل الشباب للزواج  :العنوان

 RC10G33: الكود            ٢٤/٥/٢٠٠٥الثالثاء   :التاريخ

  جامعة القاهرة– عالمكلية اإلبقاعة المؤتمرات    :المكان
 

 عند الـشباب وهـى      امهتمهدف المحاضرة هو تناول القضية الشائكة والتى تمثل محور اال         : الملخص

ـ وكانت اإل " ؟حاجة لإلعداد للزواج  فى   هل الشباب "يسى  وافتتحت المحاضرة بتساؤل رئ   . لزواجا ة جاب

عـداد  إ إلـى تحتـاج    أخرى  والزواج مهمة كأى مهمة     مهمة جليلة تحتاج إلعداد متكامل     ى ألن أ  نعم

مـن   أيضا تأهيل الشاب للزواج ليس فقط من الناحية المادية ولكن           وتأهيل، والمقصود بالتأهيل هنا هو    

 ى،اإلعداد الدين وى،  جتماعاإلعداد اال و،  فن إختيار شريك الحياة   و ،للزواج ىالحقيق ىإدراك المعن خالل  

  .ىاإلعداد التربوو ى،اإلعداد الجنسو

  

 عـالم اإل، و األصـدقاء ، و سرةاألثم تناولت المحاضرة المصادر األساسية لهذا اإلعداد والتأهيل وهى          

ر وقـص و ،مركز الشباب و ى،النادو ،المدرسةو ،ودور العبادة  ،المجالتو ،الكتب، و اإلنترنتو ،الفنو

وتحدثت عن الواقع والمأمول وعن السلبيات      . المؤسسات والجمعيات األهلية  و ، العامة اتالمكتبو ،الثقافة

 يجاببعضها يشكل مصدر فعال باإل     أن   دور كل مصدر من هذه المصادر، حيث نرى       فى   ياتيجابواإل

  .عضها ليس له دور حتى اآلنوبعضها تكون فاعليته بالسلب على عملية التأهيل وب

  

أو الـصورة   الزواج   ىمعنفى   عداد للزواج والتى تتمثل    الحديث عن جوانب اإل    إلىتطرقت المحاضرة   

قبال الشباب على الزواج إما ألنـه يحقـق الخدمـة           إالذهنية عن الزواج لدى عينة من الشباب وسبب         

ية؛ اجتماع أو الدعم والمساعدة ألنه ضرورة       امهتمواالالرومانسية  ووالفندقة أو العفة بالحالل أو الحب       

الزواج هو رسالة وسعادة، مسئولية ومتعـة،        أن    هذه الصورة الذهنية هو    هتكون علي  أن   بينما ما يجب  

  .روح وجسد ،شعور وفكر

  

 الذى يستدعى ضرورة توضيح العديـد مـن         األمر تناولت المحاضرة فن اختيار شريك الحياة        أيضاو

ـ    ىمعنسس لالختيار مثل    أ خلط بين الشباب والتى تعد       المفاهيم التى تحدث   أهميتـه  و ى الحـب الحقيق

، تـأثيره و )ى الفكر –ى الدين -ىجتماعاال(التكافؤ  ى،  الحب الوهم  والفرق بينه وبين     اتهاختبارودرجاته  و

  .قيمة الجمال أيضاو

  



 تأهيل الشباب للزواج -٣٣  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٧٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

هذا الجانب مثـل     فى تأهيل الشباب عليه  يتم   أن   وما يجب  ىجتماعاإلعداد اال وتحدثت المحاضرة عن    

ثم . مهارات الحوار ، و  اآلخر احترامقبول و ، و ستماعفن اال ، و المهارات التفاوضية ، و تصالمهارات اال 

الطاعة ـ القوامـة   (اإلسالم يضع الحقوق أن فى  والذى يتمثل ىاإلعداد الدينتناولت المحاضرة جانب 

 نفهم الحقوق ىلكو )ىلفضل ـ الشور  ـ المودة ـ الرحمة ـ ا   ةنيالسك (إطار من القيمفى  )ـ الرعاية

  .الفهم الصحيح لنظرة اإلسالم للمرأة، كما يجب نفهم القيم أوال أن يجب

  

يتـوافر لـدى الـشباب المعرفـة         أن   ى حيث البد  اإلعداد الجنس  الحديث عن    إلىوتطرقت المحاضرة   

هـذا علـى    يتم   أن   لى ع العالقة الجنسية ى، و للجهاز التناسل  ىالوظيف ىالفسيولوج و ىالتركيب التشريح ب

ى اإلعداد التربـو   تناولت جانب    أخيراو . وضوابط مجتمعنا  أدابأيدى المتخصصين الكفء مع مراعاة      

زرع القـيم    مـن خـالل      القواعد التربوية السليمة  إطار  فى   الفرد قدرات   اكتشاف و ،قبل وبعد الزواج  

  .التربية بالقدوة ويةخالقاأل

  

ركزت كل مجموعة   و عمل بين الحضور     ةورش إجراءتم  يث   مسار عملى ح   إلىثم تحولت المحاضرة    

 ومناقـشة وعلى مصدر معين من مصادر التأهيـل  اب للزواج بتأهيل الشعلى جانب معين من جوانب  

تفعيـل  فـى    ختتمت المحاضرة باألمل  او . للزواج تأهيلعملية ال فى   دور كل مصدر من هذه المصادر     

  .عملية تأهيل الشباب للزواجفى  ية والمؤسسات األهل ومراكز الشباب،دور العبادة وسرةدور األ

  



 المجلس القومي للمرأة فى الفرص المتاحة للطالبات -٣٤  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٨٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  زينب صفر. د  :المحاضر

   جامعة القاهرة–رئيس مجلس قسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة 

  والمستشار الفني لمركز تنمية مهارات المرأة وعضو مجلس الشورى

 المجلس القومي للمرأة فى الفرص المتاحة للطالبات   :عنوانال

 SC2G34: الكود            ٢٤/١/٢٠٠٦االثنين   :تاريخال

  المجلس القومي للمرأة -مركز تنمية مهارات المرأة     :مكانال

  

، حيث كان الهدف العام      وأهدافه تعريف المتدربين بأنشطة المجلس القومي للمرأة     تناولت المحاضرة   : ملخصال

 ت واإلقليمية بما يتناسب وقـدرا     الدوليةية البشرية   تقارير التنم  فى   إنشائه رفع ترتيب مصر بين الدول     منذ بدء   

  .قتصاديةية واالجتماعمجاالت التنمية اال فى تعزيز مشاركة المرأة المصري من خالل نساناإل

  

يعمل ضمن السياسات العامة للدولة وذلك مـن خـالل         ه  حيث إن  عمل المجلس    مجاالتكما تناولت المحاضرة    

 ويقوم برامج التنمية الشاملة فى وإدماج جهودها طة قومية للنهوض بالمرأةوضع مشروع خلالتكليفات الرئاسية 

نسيج خطة الدولـة     فى   تضمين شئون المرأة   مثل   لتحقيق التكليفات الرئاسية  المجلس بتقديم العديد من األنشطة      

 التـى   شكالتحل الم ،  برامج التمكين السياسي  ،  قتصادىبرامج التمكين اال  ،  يجتماعبرامج التمكين اال  ،  الشاملة

النهـوض بمـستواها     فى    لمساعدة المرأة  أيضاوهناك برامج    .بناء القدرات البشرية والمؤسسية   ،  تواجه المرأة 

 من برنامج المنح الصغيرة،  حتى اآلن محافظة٢٠ فى تنفيذ البرنامجتم  ، مثل برنامج المرأة المعيلة   قتصادىاال

يشجع الفتيـات   تنمية مهارات المرأة     مركز أن   ر بالذكر ومن الجدي . محافظات ٤ فى    جمعيات ٦تمويل  خالل  

المجتمع وحـصولها علـى عمـل أفـضل     فى  على الحصول على دوراته المختلفة وزيادة دورها ومشاركتها    

 .لمرأةعمل اصعيد مصر حيث ال توجد فرص كافية لفى  وخاصة
 
مجـال المـشروعات     فى   مجلس وخاصة أنشطة ال على  ة للتعريف   لكترونى العديد من المواقع اإل    إنشاءتم   لقدو

مساعدة على سهولة توفير المعلومات      بهدف ال  تأسيس مركز معلومات يخدم المشروعات الصغيرة     و ،الصغيرة

 للمنتجات بهـدف مـساعدة سـيدات        لكترونى موقع للتسويق اإل   إنشاء، بجانب   المتعلقة بالمشروعات الصغيرة  

ضمان مبدأ    وزارة بهدف  ٣٢ فى    وحدات تكافؤ الفرص   ءإنشاتم  كما  .  على عرض وخلق فرص عمل     عمالاأل

 نماذج  المحاضرةعرضت  كما   .مجال العمل  فى   التفرقة ضد المرأة   وتجنب   يكفلها الدستور  التى   تكافؤ الفرص 

  .إقليمية – محلية –الشراكة مع منظمات متعددة من 
 

 فـى   فـض معـدالت األميـة     خفى   التى تتمثل انجازات المجلس القومي للمرأة     بعرض  المحاضرة  واختتمت  

المجـالس   فـى     وزيادة نسبة التمثيل النيابي للمـرأة      ،تضييق الفجوة النوعية   ،نسبة تسرب اإلناث  المحافظات و 

 .الشعبية والمحلية



  النظرية والعالج...األمل -٣٥  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٨١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  عبدالمحسن إبراهيم عبدالحليم. د   :المحاضر

  بقسم علم النفسالمدرس 

  جامعة المنيا - دابكلية األ

 جالنظرية والعال...األمل  :عنوانال

 SC1G35: الكود      ٣٠/١/٢٠٠٦االثنين كذلك  و٢٩/١/٢٠٠٦األحد   :تاريخال

   جامعة القاهرة– قاعة مركز البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة   :مكانال

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة  ليجتماعقاعة المؤتمرات بالنادي االو

  

 التـى   عن مجموع من قوة اإلرادة وقوة الـدافع       هو عبارة   وتناولت المحاضرة مفهوم األمل     : ملخصال

نوضح ثالث   أن    ولكي يكون هذا التعريف واضحا ويسهل فهمه، يتعين لنا         . لبلوغ أهدافه  نسانيملكها اإل 

  .نظرية األمل وهم األهداف وقوة اإلرادة وخلق المسارات فى مكونات عقلية أساسية

  

األهداف  حيث إن ألهداف وقوة اإلرادة والمسارات؛      ا نشرح العالقة التبادلية بي   ناولت المحاضرة   كما ت 

لذا فإن األهداف هي     الوصول إليها،    إلىأذهاننا ونصبو    فى    أي موضوع أو خبرة أو نتائج نتخيلها       هي

تكون هذه الرغبة مجرد إشـباع      نريد تحقيقها، وتكون عبارة عن رغبة نريد الوصول إليها وقد           أشياء  

 عمالإنجاز بعض األ   فى   تكون رغبة  أن    أو معنى الحياة، أو    ،سعادة مثل البحث عن ال    معنوى، أو نفسى  

 علـى   المنشودالهدف  ، وربما يكون    اضرةحم ال هأصبو إليه اآلن وهو االنتهاء من هذ       الذى   مثل الهدف 

  .المجتمع فى ي مميزاجتماع وضع إلىالوصول فى  الرغبة مثل المدى البعيد

  

يأمـل   التـى    يحرك األهداف واألفكـار    الذى   الدافع فى   لقوة اإلرادة تتمث   أن   إلىوتطرقت المحاضرة   

بلوغ  فى نسانيملكها اإل التى Mental Energy الوصول إليها، فهي عبارة عن الطاقة الذهنية نساناإل

والقدرة على خلق المسارات تعكس الخطط الذهنية كمرشد لألفكار والطاقة الذهنية نحو الهدف،             . هدفه

 واحـد  يجادنستدعيها إل التى Mental Capacityارة عن السعة الذهنية خلق المسارات هي عب أن أي

 إلـى  خطط بديلـة للوصـول       إيجاد القدرة على    أيضاهداف، فهي   األ إلىلوصول  اأو أكثر من طرق     

 الهدف وتساعدنا المسارات هنا علـى       إلىالهدف، فعلى سبيل المثال ربما يكون هناك عوائق للوصول          

  .  الهدفإلىق المسارات هي القدرة على التخطيط للوصول  طرق بديلة، أي خلإيجاد

  

األمل ال يعتبر    أن   ومن الضروري التفرقة بين عدة مفاهيم مرتبطة باألمل فمثال األمل ليس الذكاء كما            

 أن  تؤكـد  التى   ويمكن إجراء بعض المقارنات   .  ال يعد انفعال وتقدير للذات     أيضا و ،التفاؤل فى   اإلفراط

        ك بين غالبية نظريات العـالج النفـسي النـاجح حيـث ينتمـي العـالج باألمـل                 األمل عامل مشتر  



  النظرية والعالج...األمل -٣٥  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٨٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

Hope Therapy سنيدر " مبادئ نظرية األمل إلىSnyder"  ولكن تطورت فكرة العالج باألمل مـن 

ـ فرنك بالمقارنة بين النظريات والعلماء الذين  اهتم فقد "Jerome Frankجيروم فرنك "خالل  وا اهتم

تخفيض المـشاعر الـسلبية واألعـراض        فى   ي عالجية مختلفة ومدى كفاءة هذه المناحي      بتأثير مناح 

  .المرضية لدى عينات من المرضى

  

القدرة على خلـق     +الطاقة الذهنية وقوة اإلرادة     = األمل  ( هذه العالقات    إستخالصوفى النهاية يمكننا    

،  التى نراها سيئة   عاوضتغيير األ لل  تحلى باألم ن أن   دائمايجب  ف. ) الهدف إلىلوصول  لمسارات للتفكير   

 .ظر للمستقبل نظرة تفاؤلية تدفعنا للتقدموأن نن
 



 لتفوقلتجربة شخصية : قصص نجاح -٣٦  معاصرةوضوعات الأضواء حول الم: ٣٨/١ك 
  

  ٨٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  زينب صفر. د   :المحاضر

   جامعة القاهرة– بكلية الهندسة رئيس مجلس قسم هندسة القوى الميكانيكية

  وعضو مجلس الشورى والمستشار الفني لمركز تنمية مهارات المرأة

 للتفوقشخصية تجربة : قصص نجاح  :عنوانال

  SC2G36: الكود            ٣٠/١/٢٠٠٦االثنين   :تاريخال

  المجلس القومي للمرأة -مركز تنمية مهارات المرأة    :مكانال

  

تناولت المحاضرة قصة نجاح من خالل تجربة شخصية للدكتورة زينب صفر حيث تحدثت             : ملخصال

 أن  تـدرس الهندسـة بعـد      أن   ت كريمة من أب وأم يمارسون الطب ولكنها فضل        أسرة فى   عن نشأتها 

قسم  فى   تصبح معيدة  أن   سمعت عن السد العالي وبداية عصر التصنيع وساعدها تفوقها الدراسي على          

واجهتها فيه هو قلة عدد البنات به مقارنة بعدد األوالد هذا            التى   كان من جملة التحديات    الذى   الميكانيكا

 ومع ذلك لم تتخلى الدكتورة زينب عـن ممارسـة           ا، شاقً االدراسة بهذا القسم تتطلب مجهود     أن   بجانب

  . أهدافهاإلى مع اإلستذكار بجد لتصل هوايتها وهى العزف على البيانو وممارسة الرياضة

  

 الواليـات المتحـدة     إلـى حياتها العملية وهى الـسفر       فى   الخطوة التالية  إلىالمحاضرة  فى   تطرقتو

وعلى الرغم مـن العـروض      . وقت قياسي  فى   توراه الدك ثم وحصلت على درجة الماجستير      يكيةاألمر

 إلـى يكية إال أنها فضلت الرجـوع       األمرغدة بالواليات المتحدة    رحياة   فى   التى كانت مقدمة لها للعيش    

 جامعـات بنت تـدرس   كا ام ك ،جامعة القاهرة  -كلية الهندسة   ب صفوف هيئة التدريس     إلىمصر لتنضم   

 الدكتورة زينب بالمرأة من خالل مجلس أمانـة المـرأة           امتماه بدء   ١٩٩٠ومنذ عام    .أمريكية وألمانية 

 المجلـس القـومي     إنـشاء بو. ترشيحها كعضو لمجلس الشورى   تم   ١٩٩٥بالحزب الوطنى، وفى عام     

 إلـى  دفع الدكتورة زينب     قتصادىي واال جتماع تفعيل دور المرأة السياسي واال     إلىللمرأة والذى يهدف    

 فـى   ت من أهم أعضائه، ومن خالل مركز تنمية مهارات المرأة         أنشطة المجلس فأصبح   فى   االشتراك

ت بموضوعات المرأة   اهتمالدكتورة زينب المستشار الفني له       تعملمجال المشروعات الصغيرة والذي     

  .كل المجاالت فى وحاولت تفعيل دورها

  

تمنـاه  ي ما   لىإ تمسك الفرد بطموحاته وتطلعاته كى يصل        أهميةوفى النهاية أكدت الدكتورة زينب على       

  .؟ هل قام بتحقيق هذا الهدف أم الخرىمن فترة ألنفسه  ويراجع إليهوأن يضع لنفسه هدفا يسير 

  



 عالم متغير فى الفرص والتحديات التي تواجه الشباب -٣٧  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٨٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  حمد جابرأ. د   :المحاضر

   األستاذ بقسم هندسة الكيمياء

  جامعة القاهرة - كلية الهندسة

 عالم متغير فى تواجه الشباب التى الفرص والتحديات  :عنوانال

 SC1G37: الكود            ٣١/١/٢٠٠٦اء الثالث   :تاريخال

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة  ليجتماعقاعة المؤتمرات بالنادي اال   :مكانال

  

تحدث على   التى   تناولت المحاضرة مفهوم التغير واالستعداد للتعامل مع المتغيرات       : ملخص المحاضرة 

 وتناولت المحاضرة تحديد    . متطور مستوى المهنة مثل تحديد مهارات العمل الجديدة وبناء نظام تعليمي         

 جانب القدرات الذهنية والبدنية     إلىديناميكية التغير وفي البناء المعرفي حيث توجد         فى   موقع المهارات 

ومن أهم ما توصلت إليه األبحاث عن المهـارات         . والمعلومات النصية والقيم والقواعد لتكوين الخبرة     

ي ومهارات  بداع مهارات أساسية ومهارات التفكير اإل     إلىنقسم  المهارات ت  أن    الجديد قتصادالمطلوبة لال 

  . التعلم المستمرأهميةالتأثير والتواصل والقدرات المهنية األساسية، من هنا تأتى 

  

  يـسرى نتـاج الماضي اإل فى  حيث كان  نتاجنمط اإل  فى   تحدث التى    التغيرات إلىوتطرقت المحاضرة   

) إنتـاج =رأسمال+عمالة+معرفة(بينما اآلن أصبح األهم هو      ) إنتاج=رأسمال+عمالة+مواد خام  (معادلةب

أنماط  فى   حدث الذى    والتغير الجوهري  معايير وذلك الختالف ال   أكبر إنتاجوهذا ما يصلح اآلن لتحقيق      

كان سائد قديما ولكنه ال يصلح اآلن لدخول         الذى   دارة كما تناولت المحاضرة النمط الهرمي لإل      .نتاجاإل

 إلـى هناك تغيرات تحدث على مستوى المؤسسة من خالل التحول           أن   كما. دارةإلاى  مفاهيم جديدة عل  

كمـا تناولـت    . جديـدة للتنافـسية   الأثير المفاهيم   مفهوم جديد للتنظيم الصناعي والحديث عن تعاظم ت       

لمحتـوى  وفقا ل  العالمي وهى تصنيف المنتجات      قتصادتحدث على مستوى اال    التى   المحاضرة التغيرات 

 األمم حيث أصبحنا نتحـدث عـن        اقتصادتعطى للشركات ميزة أنها تبنى       التى    والخصائص المعرفى،

وفى النهاية نتحـدث    .  على عمالة متخصصة   عتمادات متقدمة واال  إمكانيتطلب   الذى    المؤسس قتصاداال

، قتصادو نتعايش معه ويؤثر على اال     أعن التغير على مستوى المجتمع من خالل العولمة كواقع نعيشه           

  . فأصبحنا نتحدث عن عولمة األسواق والمنتجات،لصحة، والثقافة وتوزيع الثروةوا

  

 الوعي والرؤية وخطـة بنـاء       ميكون لديه  أن   واختتمت المحاضرة بتقديم توصيات للمتدربين بضرورة     

  .الذات والقدوة على تنفيذها وقبول التحدي وصناعة الفرصة وبناء المستقبل

  



 تقدير الذات -٣٨  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٨٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  فيروز عمر . د   :المحاضر

  شراق لالستشارات األسرية والتدريبإتشار مركز مس

  سرةلرعاية األ" قلب كبير"رئيس جمعية 

 تقدير الذات  :عنوانال

 SC1G38: الكود            ١/٢/٢٠٠٦ ربعاءاأل  :تاريخال

   جامعة القاهرة–ي بكلية الهندسة جتماعالنادي اال   :مكانال

  

والتى يكون مـصدرها    عن نفسه   رأسه   فى   ايحملها كل من   التى   هو تلك الصورة  تقدير الذات   : ملخصال

 كل نواحي الحياة، فالتقدير الجيد للـذات        إلى ثم يمتد تأثيرها     اآلخريننتلقاها من    التى   خبراتنا والرسائل 

جيد ال واصلتوالقبال على المحاوالت الجديدة     واإلثقة  والشعور بالحب والتقبل    يعنى عدة صفات منها ال    

لذلك يصبح بناء تقدير الذات مـن أخطـر          ،المدرسة والجامعة والعمل  فى  حسن  ال داءواأل اآلخرينمع  

  .حياته فى نساناإلمهام 

  

   :د خطوات بناء تقدير الذات وهىيحدتمن األجدى  ه أنإلىة المحاضروتطرقت 

ابتعد تماما   ،أوجه قوتك وضعفك   على   تعرف،  لديك قدرات أن  فى   الثقةمن خالل   (  نفسك اعرف :أوالً

  )خريناآلعن المقارنة ب

لـست مجـرد     ،المحملة باإلحباط  حذف الكلمات  ،نفسالتوقف عن جلد    من خالل ال  ( نفسك حب :ثانياً

  )ماكينة الحياة فى ترس صغير غير مثمر

، تبنى عبارات وأفكار تشحنك بالثقـة      ،التغييرية  إمكاناالقتناع بضرورة و  من خالل   (طور نفسك    :ثالثاً

استعن بالتقنيات الحديثـة الغتنـام الفـرص        ،  هذه الحياة فى   يقهتريد تحق  الذى   ما ،أهدافاً لحياتك  ضع

  )تنظيم وقتكلوكذلك  وتحقيق النجاح

ـ اال ،اآلخـرين  واإلصغاء لوجهة نظر     ستماعحسن اال من خالل   ( ياإيجاب اآلخرين اتصل ب  :رابعاً  امهتم

الخلفية النفسية  فهم   ،حالة نفسية مستقرة   فى    ويجعله نسانشخصية اإل فى   يؤثر كثيرا ه  حيث إن بالمظهر  

  ).التعاون معهايتم  التى  المجموعةفرادوالثقافية أل

  

  تقـدير الـذات    ارتفـاع عالمات  وفى النهاية اختتمت المحاضرة بمناقشة مفتوحة مع المتدربين حول          

  .ية لتقدير الذاتيجابوالنتائج اإل



 ة وموارد محافظة المنياالمنطقة الصناعي -٣٩  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٨٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  محمد متولى .م   :المحاضر

  رئيس المنطقة الصناعية

  محافظة المنيا

 المنطقة الصناعية وموارد محافظة المنيا  :عنوانال

 SM1G39: الكود            ١٥/٣/٢٠٠٦ ربعاءاأل  :تاريخال

  محافظة المنيا  -ة مقر فرع المجلس القومى للمرأ   :مكانال

  

 حباها اهللا بالعديد من الموارد والتى تتنوع التىالحديث عن محافظة المنيا ب المحاضرة بدأت :ملخصال

 نصف مليون فدان وتشتهر المنيا بزراعة حوالى تمثل المساحة المزروعة  حيثزراعية مواردبين 

 حيث يوجد العديد من الخامات مثل الرخام والبازلت تعدينية مواردالقمح والقطن والقصب، كما توجد 

 حيث تعتبر المنيا هى سياحية بمواردوالرمل والزلط وأكثرها يستخدم محليا، كما تتمتع المنيا 

  . مزار٤٠ حوالىلثة بعد األقصر والجيزة من حيث عدد المزارات السياحية بها وتبلغ المحافظة الثا

  

تعد أحد وأنها  ، الصناعىنتاج وزيادة اإل،قضية التنمية الصناعيةالحديث عن كما تناولت المحاضرة 

 ا وحققت نجاحالصناعية بالمواردت المحافظة اهتمالقضايا التى يواجهها المجتمع المصرى ككل لذا 

 منطقة على أكبر المنطقة الصناعية والتى تعد نشاءتحديد مساحة كبيرة إلتم ها حيث استغاللفى 

 فدان تقريبا ١٧٠٠مستوى الجمهورية من حيث المساحة وتقع ناحية المطاهرة شرق النيل على مساحة 

اة البعد البيئى بحيث تقسيم المنطقة الصناعية بمراعتم  كيلو متر عن مدينة المنيا الجديدة، و٦وتبعد 

صناعة الورق، والمنتجات الطبية، ومواد البناء، والمواد :  مختلفة من الصناعات مثلأنواعتناسب 

عقد دورات تدريبية يتم الغذائية، كما يوجد تعاون مع بعض الجهات األجنبية مثل الجانب الكندى و

  .للمشروعات الصغيرةى جتماعة فرص االقتراض من الصندوق االتاحة إلضافباإلللشباب 

  

المتاحة من خالل هذه المنطقة نتيجـة تـوفير         المتعددة  وتطرقت المحاضرة للحديث عن فرص العمل       

منح المستثمرين األراضى بالمجان كاملة المرافق، كمـا تتمتـع المـشروعات            يتم  بعض المزايا حيث    

محافظة بمـنح رخـص     مية بال ، كما يقوم جهاز التن    ستثمارالمقامة داخل المنطقة بضمانات وحوافز اإل     

المنطقة الـصناعية   فى   تهاإقامحصائيات عن عدد المشروعات المتوقع      إ عرضتم  و. تشغيل المشروع 

تحـدثت  و.  ألـف فرصـة عمـل      ٥٥ مشروع وهذه المشروعات يمكنها توفير       ٦٠٠ إلىوالتى تصل   

 ١٥كثر من   أ ىإلالقطاع الخاص يصرف للعامل راتب يصل        حيث إن المرتبات  المحاضرة عن متوسط    

 الخبرة التى يكتسبها العامل ويصبح      إلىة  ضافعلى بالتأكيد من راتب الحكومة باإل     أاليوم وهو   فى   جنيه

  .ذلك المجال مما يرفع من أجرهفى  متخصص



 ة وموارد محافظة المنياالمنطقة الصناعي -٣٩  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٨٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 الجهـاز المـسئول ويختـار       إلـى ة مشروعات صغيرة من خالل التوجه       قاموهناك فرصة للشباب إل   

  .تدريبه على ذلك على نفقة الجهاز المسئوليتم  لديه خبرة فسلم يكنوإذا المشروع الذى يناسبه 

  

 واإلسـتفادة مـن مهـاراتهم       ،العمل معرفة قيمة    أهميةعن  لشباب  ل اياوصاختتمت المحاضرة بتقديم    و

فقـط قـصر فـرص العمـل المتاحـة علـى             متطلبات سوق العمل وليس      بما يتناسب مع  ها  رويطوت

  .التخصصات األكاديمية للخريج

  



 الشباب وسوق العمل -٤٠  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٨٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  عبدالمنعم عبدالحميد بسيونى . د   :ضرالمحا

  رئيس جامعة المنيا

 الشباب وسوق العمل  :عنوانال

 SM1G40: الكود            ١٥/٣/٢٠٠٦ ربعاءاأل   :تاريخال

  محافظة المنيا  -ة أمقر فرع المجلس القومى للمر   :مكانال

  

الهم همإالمجتمع و فى الشباب هم القوة الضاربةأن فى  تمثلت الفكرة األساسية للمحاضرة: ملخصال

 وأبرزها الحالىالوقت فى  الشبابالتى تواجه مشاكل المحاضرة ال تناولتثم  ،يعتبر هدم للمستقبل

القطاعات الحكومية نتيجة فى  معدالت التدهورلزيادة  تظهر كنتيجةمشكلة المشكلة البطالة، وهذه 

 كثير من الشركات والمصانع  تدهورإلىمما أدى  بعض الموظفين وعدم وجود رقابة ذاتية إستهتار

 الشركة مما أدى دفينا ووجود بطالة مقنعة بهذهإالتى كانت توفر فرص عمل للشباب ومثال لذلك شركة 

  . انهيارهاإلى

  

حيث .  ونظرتهم لسوق العمل ومتطلباتهالحالىالوقت فى  وتطرقت المحاضرة للحديث عن فكر الشباب

فى  وظائفالحصول على فى  سى مما يقلل فرصتهتخصصه الدرافى  كل خريج ينتظر العمل إن

الحكومة قديما كانت تقوم بتعيين عدد كبير من الموظفين  أن إلىة شاركما تمت اإل. أخرىمجاالت 

 ؛بغض النظر عن حاجة المؤسسات لهؤالء الموظفين وبغض النظر عن قيامهم بواجباتهم الوظيفية أم ال

  النظام العالمىاتباع إلىيميل  الحالىالوقت فى  توجه الدولةن  أ ونجد.وهذا ما يسمى بالبطالة المقنعة

  .عائد على عمل لكي تحصلاسوة بالقطاع الخاص أي مبدأ أتوظيف العمالة فى 

  

فى   والبحث عن فرص عمل،توسيع مداركهملواختتمت المحاضرة بتقديم بعض النصائح للشباب 

ظل تشجيع فى  ة المشروعات الخاصةإقام يوجه فكره نحو أن مجاالت متعددة، كما يمكن للشباب

لمستثمرين حيث تقدم الدولة تسهيالت للشباب لبدء لو أ ، سواء للشبابالصغيرةالدولة للمشروعات 

المحافظات فى   المناطق الصناعيةإنشاءمشروعاتهم الصغيرة بداية من إصدار القرارات الخاصة ب

وعلى الشباب أال يتعجل النجاح وأن يعطى للعمل الحر ومنها المنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة، 

  .ياته ومهاراتهمكان من تفكيره، وأن يحدد فرصة العمل التى تناسبه بنفسه مع االعتبار إلكبرالنصيب األ

  

تتاح له الفرصة  أن الشباب وتمنيهؤالء  البالغة بلقاءه بهسعادتعن  المحاضروفي نهاية اللقاء أعرب 

  .حياتهمفى  قريباً وأن تكون مثل هذه المحاضرات والبرامج التدريبية نقطة تحولمرة أخري للقائهم 

  



 الشباب وبناء الشخصية -٤١  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٨٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  محمد الجندى. د   :المحاضر

  أستاذ الفلسفة االسالمية 

  جامعة المنيا - كلية دار العلوم

 الشباب وبناء الشخصية  :عنوانال

  SM1B41: الكود            ٢٢/٣/٢٠٠٦ ربعاءاأل  :تاريخال

  محافظة المنيا -ة ألس القومى للمرمقر فرع المج   :مكانال

  

 حيـث إن  جيـال الـسابقة     يسر حظـا مـن األ     أهم  شباب اليوم    أن   تناولت المحاضرة فكرة  : ملخصال

ت الموجودة جعلت الشباب أكثر تفاعال مع الواقع من ذى قبـل ولكـن              تصاالتكنولوجيا المعلومات واال  

يمكنها بسهولة  مما   اتحضارأحداث و ن   على ما مضى م    تبنىشخصية  الألن  . يجب الحفاظ على الهوية   

 فى ظل العولمة البد من الحفاظ على الهوية الثقافية والدينية وعاداتنا وتقاليدنا أى            و. التقدم والتطوير من  

  . حاب نظريات الحداثة والعلمانيةصأنتمسك بجذورنا وال نتبع أن 

  

مثلة للعلوم  أية من خالل سرد     إنسان علوم طبيعية وعلوم     إلىوتحدثت المحاضرة عن تقسيم العلوم قديما       

وتتنوع مصادر المعرفـة    .  من تطور هذه العلوم    نسانيد اإل يستف أن   ية، ومن الطبيعى  نسانالطبيعية واإل 

 بـين الـسمع  والتى تتنوع   لكل شخص   التى يحصل عليها الفرد وذلك تبعا لتعدد المنح التى أعطاها اهللا            

  .والبصر والقلوب والعقول

  

 إنـسان تعتبر كبصمة اليد ينفرد بها كـل        التى  ية  نسانالشخصية اإل الحديث عن   اضرة  كما تناولت المح  

 أنها مجموعة سمات وخصائص تتكامل لتعطى بصمة متفردة وتظهر هذه البـصمة           فى   ويمكن تعريفها 

األنا األعلى، واألنا، ومـستودع     (فى    ومع البيئة المحيطة، وأبعادها تتمثل     اآلخرينعند تعامل الفرد مع     

ويمكن قياس الصحة النفسية للفرد من خالل اتساق ولغة الحوار الذى يـدور بـين أبعـاد                 ) كرياتالذ

  . شخصيته المتعددة

  

زمات التى  حيان وفى األ  بعض األ فى   نسانعية التى يلجأ إليها اإل    اكما تحدثت المحاضرة عن الحيل الدف     

  . الكبت–عالء  اإل–يض الزائد  التعو– النكوص – التقمص –حالم اليقظة أ –يواجهها مثل االسقاط 

  

واختتمت المحاضرة بحث الشباب على التدريب المستمر والعمل الدائم لبناء شخصيتهم وتطويرها مـع              

  . الثقافية والدينيةالزمن لتتالئم ومتطلبات العصر مع الحفاظ على الهوية

  



 ظروف العمل والتحرر لألفضل: قصص نجاح -٤٢  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٩٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  سمير أبو الليل. م   :المحاضر

   أسيوطأعمالمدير جمعية رجال     

  المنيافظة محافرع     

 ظروف العمل والتحرر لألفضل: قصص نجاح   :عنوانال

  SM1A42: الكود            ٢٣/٣/٢٠٠٦الخميس   :تاريخال

  محافظة المنيا -ة أمقر فرع المجلس القومى للمر    :مكانال

  

، الماضىفى  ت المحاضرة بالحديث عن ظروف العمل حاليا ومقارنتها بما كان عليه الحالأبد: ملخصال

لمام باللغة ومهارات يتميز بها مثل اإل أن والمؤهالت التى يجب هذه المرحلةفى   الخريجومواصفات

 التصرف  عالوة على الثقافة وقوة الشخصية والقدرة علىدارةعلم اإلفى   والمعرفة العامةاآللىالحاسب 

  .رسةتكتسب بالتدريب والمما أن والقدرة على االحتمال وكل هذه المهارات مطلوبة ومن الممكن

  

  القصورإلىترجع ومشكلة التعليم فى  والتى تظهرأسباب تدهور مهارات الخريجين كما تناولت المحاضرة 

 تعد عامل أساسى من أيضا قتصاديةالمشكلة اال أن ، كمامعايمية من جانب المعلم والطالب العملية التعلفى 

ب المواطن المصرى من الصادرات عام نصي أن فبالمقارنة بين مصر وماليزيا نجد. عوامل هذا التدهور

 أن  دوالر، كما٣٦٩٤نفس العام فى  ماليزيافى   دوالر فقط بينما يبلغ نصيب المواطن٦٣يبلغ  ٢٠٠١

ومن .  الخارجإلىها إنتاجمن % ٧٦ حوالى بينما تصدر ماليزيا نتاج اإلإجمالىفقط من  %٨مصر تصدر 

  .سباب النهضةأ والقضاء على الفساد وهذه ،لتعليمصالح اإماليزيا االتجاه نحو فى  أسباب التقدم

  

فى  خذويجب األ. حتى نتمكن من حلهاة وصادقة  مشكالتنا نظرة واقعيإلىننظر  أن ومن هنا يجب

ومن الضرورى تعميق .  تردى األوضاعإلىاب التى تؤدى االعتبار مشكلة التبعية وهى من أهم األسب

 لبناء ةيات الالزممكانشباب بأن مصر هي األم وهي التى توفر اإلال لدى وتعزيز روح المواطنة واالنتماء

  .مستقبلنا

  

الخوف : مور تعد من أسباب التخلف مثلأواختتمت المحاضرة بإسداء النصح للمتدربين بالتحرر من عدة 

 التخطيط إلىخطاء الماضى وتجارب الفشل أ المبادرة والمرونة، والتحرر من إلى لإلنطالقوالجمود 

فى   الثقةإلىى، والتحرر من القلق على المستقبل يجاب السلوك اإلإلى والتحرر من السلوك السلبى ،لوالعم

 الذات، التحرر من التمسك إدارة التحليل الرشيد وإلىالقدرة على بنائه، التحرر من الرفض المرضى 

 النجاح ةتحرر من وراث البحث عنها، الإلى التركيز على المضمون، التحرر من انتظار الفرص إلىبالشكل 

 ،فكر مختلففى  اآلخرين حق احترام اعتداله وإلىخذ منه، التحرر من تطرف الفكر  دراسته واألإلى

 .نتماء للوطن بدال من الجمودوالتعود على البناء بدال من الهدم واإل



 إدارة المخاطر -٤٣  معاصرةوعات الأضواء حول الموض: ٣٨/١ك 
  

  ٩١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  فؤاد خلف. د   :المحاضر

  جامعة القاهرة  - األستاذ بكلية الهندسة    

  ى وروب األتحاد المخاطر الممول من اال مشروع هندسةنسقوم

  المخاطرإدارة  :عنوانال

 SQ1G43: الكود            ٢٦/٦/٢٠٠٦اإلثنين   :تاريخال

   جامعة جنوب الوادى-مركز مبارك لتنمية المشروعات الصغيرة    :مكانال

  

الذى ى و وروب األ تحادالممول من اال  "  المخاطر إدارة"بدأت المحاضرة بالحديث عن مشروع      : ملخصال

كافة المجاالت  فى   التعامل مع المخاطر   حيث إن . التعليم الهندسي فى    إدخال مفهوم المخاطر   إلىيهدف  

  .عرض مجموعة من الصور التى توضح أسباب المخاطرتم أصبح من ضروريات الحياة؛ و

  

ا غيـر    وأنه ١٢٠٦ية عام   نجليزها دخلت اللغة اإل   حيث إن " مخاطر" تاريخ كلمة    ت المحاضرة كما تناول 

ن آالقـر فـى    ومشتقاتها وردت عشرين مرة   " حذر"ن الكريم وال اإلنجيل ولكن كلمة       آالقرفى   موجودة

كانت البـديل   " إزفت" اللغة الهيروغليفية ولكن كلمة   فى   ، مضيفاً بأن هذه الكلمة لم تكن موجودة       الكريم

ـ   فى   ثم بدأت تظهر كعلم   . لمة وتعنى الفوضى عند الفراعنة    لهذه الك  سبعينيات والثمانينيـات   أوائـل ال

 إدارة"صبح هناك مـدخلين لدراسـة   أهذا الموضوع و فى   نشر الكثير من األبحاث   تم  فأضيفت للتعليم و  

  .المدخل التقليدى والمدخل الكلىهما " المخاطر

  

 ونتيجة لنشر هذا الوعي أصـبحت       ،عالقة بين الوعى بالمخاطر وبين التقدم      ال إلىوتطرقت المحاضرة   

 قلة الحوادث واألخطار وتنميـة روح الفريـق         إلى للمخاطر مما أدى     إدارةكات لديها   من الشر % ٨٠

المنظومة وحدة كلية بها عدة عناصر بينها عالقات تأثير وتأثر ولها أهداف واضـحة وقابلـة        حيث إن 

 التغيير التى تتطلب المرونة لتحسين المـدخالت لرفـع          استراتيجيةمع تدعيم   . وقت معين فى   للتحقيق

  . داءألوى امست

  

 خـسائر ماديـة     إلـى الشارع والتى تـؤدى     فى   واختتمت المحاضرة بالحديث عن المخاطر الموجودة     

  .تهامعالجإسداء نصائح للمتدربين حول كيفية تجنب المخاطر وتم ضاعة الوقت، وإوبشرية و

  



 البحث العلمى والتنمية االقتصادية -٤٤  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٩٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  ىعبدالعظيم محمد مصطف. د   :المحاضر

  الكليةعميد 

  جامعة الفيوم - كلية الزراعة

  قتصاديةوالتنمية اال البحث العلمى  :عنوانال

  SF1G44: الكود            ١/٧/٢٠٠٦السبت   :تاريخال

  جامعة الفيوم -كلية الهندسة    :مكانال

  

 تواجه التى    التحديات تكما تناول  بالتنمية االقتصادية  عالقة البحث العلمي     ة المحاضر ت تناول :ملخصال

مـصر   فـى    ودور البحث العلمي  ) حصائيات دولية إبيانات و مدعماً ب (ها المختلفة   أنواعالبحث العلمي ب  

يشكو من مشاكل لم تكن موجودة مـن        بدأ  مصر   فى   سوق العمل  أن   المحاضر وذكر   .وطرق تحسينه 

الخريجين مـن الكليـات المختلفـة كالهندسـة          على   ذى قبل فلقد كانت سياسة سوق العمل مبنية قديما        

أما اآلن وبسبب الظـروف     . متطلبات سوق العمل   فى   حكمتت التى   والزراعة وغيرها وكانت الدولة هي    

صبحت الـصناعات   أ للدولة فلقد تغير المفهوم وأصبح الخريج هو من يواكب سوق العمل و            قتصاديةاال

مـن  و، ولذا لم تعد مخرجات نظام التعليم السابقة مناسبة لسوق العمل            امهتمالصغيرة تلقي التشجيع واال   

يج مواجهة الواقـع  التعليم والبحث العلمى وجودتهما حتي يستطيع الخر ى  ف هنا وجب علينا إعادة النظر    

 مـن القـرن     خيـر العقد األ  فى   هناك تحديات كثيرة ظهرت مع العولمة وتحديدا       أن   كما. مامهأالمتاح  

  .ية على الدول الناميةإضافتضع قيود وهى ) تفاقية حقوق الملكية الفكريةإمثل (العشرين 

  

البحث العلمي ليس عمال فرديا فالبد من تغيير ذلك المفهوم لدى البعض أن  إلىوتطرقت المحاضرة 

تعميق مفهوم الفريق  على  لذلك فالبد من العملفرادزيادة مهارة التطوع لدى األ على وكما يجب العمل

. هو جديد ما على  واالطالع دائمااإلنترنتت كتصاال من تنمية االأيضاوالبد . والعمل الجماعي النافع

 ضعف العالقة بين أيضا البحث العلمي تواجه التى هم المشاكلألي ما سبق فإن من إة ضافباإل

ات المادية مكانية وقطاعات البحث العلمي واالزدواجية والتكرار وضعف اإلنتاجالقطاعات اإل

 البحث العلمى وتشجيع أهميةى بجتماعالمخصصة للبحث العلمى لذا يجب زيادة الوعى الثقافى واال

  .واكب المؤسسات البحثية المصرية ما يحدث عالمياتصغار الباحثين والمخترعين حتى 

  

من خالل إعادة ربط تتم  وهى ،سبل تحسين البحث العلمى معلومة أن وفى النهاية أكد المحاضر على

ة،  بالبحث العلمى واإليمان بأن اإلنفاق على البحث العلمى هو جزء من عملية التنمية الصناعينتاجاإل

 إعطاء إلىة ضاف وايفاد بعثات للبحث العلمى للخارج، باإل،هيكل تمويل البحث العلمىفى  عادة النظرإو

  . وأولوية للعلوم األساسية والتطبيقيةاماهتم



 التعليم المفتوح -٤٥  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٩٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  أحمد يوسف القاضي. د   :المحاضر

  جامعة لشئون التعليم والطالبالنائب رئيس 

  جامعة الفيوم

 التعليم المفتوح  :عنوانال

 SF1G45: الكود            ١/٧/٢٠٠٦السبت   :تاريخال

  جامعة الفيوم -كلية الهندسة    :مكانال

  

والتفكير لبحث العلمي   نحو ا  االنطالق   ةهو بداي والتعليم الجامعي   تناولت المحاضرة الحديث عن      :ملخصال

بين الطـالب   لي بناء شخصية الفرد والمشاركة الفعالة       إ وفيه ال يكتفي بالمادة العلمية بل يتطرق         ،الصحيح

يـات  إيجابتحدث لطلبة الكليات المختلفة والتعلـيم الخـاص و         التى    المشكالت تتناول كما   .بعضهم البعض 

المدرجات ومشكالت الكتاب الجامعي     فى    والتي منها زيادة عدد الطالب والزحام      هالتعليم النظامي وسلبيات  

  .ستاذالطالب واأل على سواء توقيت بيعه أو سعره وما يشكل ذلك من عبء

  

حتمية تطوير التعليم الجامعى عن طريق استحداث طرق جديدة الحديث عن  إلىوتطرقت المحاضرة 

، داب الذى يضم برامج متعددة مثل التجارة، والدراسات القانونية، واألالتعليم المفتوح: للتعليم منها

هداف التعليم أهم أمن و. ةيجتماع المنشآت السياحية، والخدمة االإدارة، والتربية الخاصة، وعالمواإل

ذوي االحتياجات خاصة من  ولم يلتحق بالجامعةلمن لتعليم الجامعي إلستكمال اة الفرصة إتاح: المفتوح

لي زيادة التدريب والمعرفة إة ضافباإل،  والتواصلللتعلمواعطاء فرصة لمن هم خارج مصر ، الخاصة

 وتتعدد ، التكنولوجياإستخدامالتعليم بيتم حيث ليم المفتوح  التعأنواع من لكترونىالتعليم اإلويعتبر . والثقافة

استحداث يتم ودائماً . و التعلم منهأمعلومة  على  للحصولوذلك) و مرئيةأصوتية (وسائله سواء كانت 

 من الوسائل المقترحة الموازية دكما يع، م الفضائيةي التعليم عن بعد مثل قنوات التعلمنهاوسائل جديدة 

  .العالىللتعليم ) لموازيالتعليم ا(

  

  من الطلبة عددكبرالزمان والمكان للوصول ألحاجزى تخطي : ميزات التعليم المفتوحمهم أويمكن سرد 

الفصول  فى االنتظام على تلبية الحاجة التعلمية للطالب غير القادرين على ، العملالمناطق المختلفةفى 

عاقة إلو ظروف اأو البعد الجغرافي الوقت أأقل حظًا من حيث ضيق شخاص ألالدراسية، الوصول 

  .مواقع عملهم، تخفيف العبء عن التعليم النظامي فى العاملين لدى الجسدية، رفع مستوي المعرفة

  

عناصر منظومة د اعتباره أح: نجاح فعالية التعلم عن بعد وهىواختتمت المحاضرة بذكر أهم شروط 

  .إلخ....تطوير المواد التعليمية يةاستمرار، والعمل على التعليم المتكاملة



 بأيدينا نصنع مستقبلنا -٤٦  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٩٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  منتصر عبدالرحيم. أ   :المحاضر

   ى للتنميةجتماعمدير الصندوق اال

  محافظة قنا

  بأيدينا نصنع مستقبلنا  :عنوانال

 SQ2G46: الكود            ٩/٧/٢٠٠٦األحد   :تاريخال

  جامعة جنوب الوادى -الصغيرة ات وعرمشلتنمية ا مبارك لمركز   :مكانال

  

ى للتنمية والذى يضم ثالثة برامج أساسية جتماعولت المحاضرة الحديث عن الصندوق االتنا: ملخصال

 برصف الطرق وتوصيل مياه محطات كهرباء، وبرنامج تنمية تهتمشغال العامة التى برنامج األ: هى

 برنامج تنمية المشروعات الصغيرة من خالل تقديم قروض للشباب لدعم مشروعاتهم أخيراالمجتمع، و

  .صغيرةال

  

تمويلها من خالل الصندوق تم  عرض أمثلة لبعض المشروعات التى إلىتطرقت المحاضرة 

 ماكينة ١٧ ويوجد به أكثر من ه جني١٠٠,٠٠٠تمويله بـ تم مصنع الشمس للبالط : ى مثلجتماعاال

 مبلغ بهتمويلتم ، وكذلك مصنع الوطن للمالبس الداخلية سيدات عامالت ٨ عامل منهم ٣٩ويعمل به 

تقديمها يتم تناول الضمانات التى تم كما .  جنيه٢٥٠,٠٠٠ إلىووصل رأس ماله حالياً  هجني ٥٠,٠٠٠

 إلى وتطورت اآلن المرتباتأساس على تتم  ١٩٩٩للحصول على القروض فهى كانت حتى عام 

  .األحسن

  

فى   والدخول العمل بجد بهدف تنمية الذات والمجتمعأهميةلحديث عن واختتمت المحاضرة با

نسبة الفائدة  أما عن .مشروعات مدروسة ومخططة، حتى يمكن لجهات كثيرة المساعدة على النجاح

للمشروعات % ٧نسبة أساس تحديدها على تم تحصيلها على المشروعات الصغيرة والتى يتم التى 

التى يمنحها للمشروعات القائمة، كما تناولت المحاضرة الحديث عن فترة السماح % ٩الجديدة و 

سنة وبالنسبة للمشروع الزراعى بحد أقصى الصندوق للمقترض فهى بالنسبة للمشروع الصناعى تكون 

  . شهور٣بحد أقصي تكون 

  



 المشروعات الصغيرة وفرص العمل للشباب -٤٧  معاصرةالموضوعات الأضواء حول : ٣٨/١ك 
  

  ٩٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  جمال محمد كمال الدين . د   :المحاضر

  مدير مركز مبارك لتنمية المشروعات الصغيرة

  جامعة جنوب الوادى -كلية العلوم 

 ة وفرص العمل للشبابالمشروعات الصغير  :عنوانال

  SQ2G47: الكود            ٩/٧/٢٠٠٦األحد    :تاريخال

  جامعة جنوب الوادى -الصغيرة ات وعرمشلتنمية ا مبارك لمركز   :مكانال

  

 ،البحث عن فرص العملفى  فقهأتنمية فكر الشباب وتوسيع  إلى المحاضرة ت هدف:ملخصال

 حتى يتمكن من الحصول على فرصة عمل الخريجفى  والمؤهالت والمهارات التى يتطلب توافرها

 والتخطيط تصالجنبية بجانب مهارات االجادة بعض اللغات األإ وعالىمؤهل فهى على األقل مناسبة 

  .دارةواإل
 

ضحت طوق النجاة الذى إستخدمته أالتى رة الحديث عن المشروعات الصغيرة كما تناولت المحاض

 إلى ثتها، وتطرق الحدياقتصادى للنهوض ب- خاصة دول جنوب شرق أسيا -الدول المتقدمة 

، أفرادو مجموعة أفرد فى  تها وملكية رأس المالياستقاللخصائص المشروعات الصغيرة من حيث 

 أهميةوال يمكن إغفال  .منطقة محلية وتتسم بصغر الحجم نسبياًفى  هذه المشروعات تُمارس أن كما

، وتحقيق التكامل بتكارع المنافسة، والتطوير واال توفر الجو العام لتشجياهحيث إنهذه المشروعات 

 نتاجاإلفى   المباشر بين المستهلكين واألسواق وتتميز بالمرونةتصال، كما أنها تحقق االقتصادىاال

  .هذه المشروعات لدى والتسويق والخدمات، وتوفر الحافز القوى للعمل

  

مل دراسات الجدوى المالية عفى  تمثلت و: صغير مشروعإنشاءوقام المحاضر بسرد خطوات 

 .مشاكل البحوث والتطوير، والمشاكل التنافسية بامهتمالبد من االووأخذ الرخص المختلفة والتسويقية 

 وجود حاضنة للمشروعات تعمل على تبنى مثل هذا إلىة ضافويمكن لجهات عديدة تقديم المساعدة باإل

  .ة مع المتدربينوانتهت المحاضرة بمناقشة مفتوح. اتعوالنوع من المشر

  

، كما تناولت المحاضرة  الناجحةمثلة عملية لبعض المشروعات الصغيرةأواختتمت المحاضرة بإعطاء 

 اتخاذ ،درايةالحديث عن المشاكل التى تواجهها المشروعات الصغيرة من نقص القدرات والمهارات اإل

 توريث ،لبياناتلبسجالت منتظمة  عدم اإلحتفاظ ،القرارات بناءاً على الخبرة واألساليب التقليدية

  . بغض النظر عن خبرتهمبناء المالكينأ إلىالمشروعات 

  



 العملية التعليمية فى دور شئون التعليم والطالب -٤٨  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٩٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  ماهر جابر. د   :المحاضر

  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب 

  جامعة المنيا

 العملية التعليميةفى  شئون التعليم والطالب دور  :عنوانال

 SM2G48: الكود            ٩/٧/٢٠٠٦األحد   :تاريخال

  جامعة المنيا -وحدة تطوير منظومة التعليم    :مكانال

  

كاديمى لجامعة المنيا وكذلك دارى والهيكل األإل تناولت المحاضرة الحديث عن الهيكل ا:ملخصال

قسام والقطاعات المختلفة التى تندرج تحت كل هيكل ومنها شئون التعليم والطالب والخدمات التى األ

 الحديث بالتفصيل عن قطاع الشئون العامة إلى، وتطرقت المحاضرة )نحو خدمات أفضل(ترفع شعار 

 دارةإل وا العامة لرعاية الطالب،دارةإلدراة العامة لشئون الطالب، واإلا: للطالب والذى يتكون من

  . العامة للخدمات الطبيةدارةإلالعامة للمدن الجامعية، وا

  

لية التعليمية وخاصةً قبول الطلبة وإعداد قاعدة بالعم تهتم العامة لشئون الطالب هى التى دارةإلوا

هى القائمة على رعاية ف العامة لرعاية الطالب دارةإلالبيانات الخاصة بهم والقيد واالمتحانات، أما ا

 العامة للمدن الجامعية دارةإلية والترفيهية والفنية، بينما اجتماعنشطة الرياضية والثقافية واالوتنظيم األ

حالة من الراحة النفسية واالطمئنان على فى  مورألولياء األمناسب للطالب مما يجعل توفر المسكن ا

بنائهم وهى تشمل ثالث مدن جامعية بخالف بعض العقارات التى تقوم الجامعة بتأجيرها ووضعها أ

% ٣٠ المدن الجامعية وذلك الستيعاب جميع الطالب المغتربين حيث تبلغ نسبتهم إدارة إشرافتحت 

 أخيراو. يستوفيها الطالب أن هذه المدن عدة شروط يجبفى  ةقام طالب الجامعة ولإلمالىإجمن 

العيادات الطبية داخل الجامعة وهى توفر الرعاية الصحية فى   العامة للخدمات الطبية وتتمثلدارةإلا

  .كل وحدة صحيةفى  للطالب من خالل وجود طبيب بشرى وطبيب أسنان وممرضات

  

فى  دارىإل الحديث عن بعض المشكالت التى يواجهها القائمون على الهيكل ا          إلىة  وتطرقت المحاضر 

 وكيفية استفادة الطـالب مـن األنـشطة         .الجامعة ومحاولة تدخل الجامعة لتقليل تأثيرها على الطالب       

  .الطالبية التى تقام بالجامعة والمشاركة الفاعلة فيها لتنمية مهاراتهم وقدرتهم على العمل الجماعى

  



 العملية التعليمية فى دور الدراسات العليا والبحوث -٤٩  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٩٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  محمد السعيد. د   :المحاضر

  دراسات العليا والبحوثشئون النائب رئيس الجامعة ل

  جامعة المنيا

 العملية التعليميةفى  دور الدراسات العليا والبحوث  :عنوانال

 SM2G49: الكود            ٩/٧/٢٠٠٦األحد   :تاريخال

  جامعة المنيا -وحدة تطوير منظومة التعليم    :مكانال

  

المحاضرة الحديث عن قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة والدور الذى يقوم  تناولت :ملخصال

 الدراسات العليا والبحوث إدارة إلىالجامعة، وينقسم هذا القطاع فى  بناء العلم والعلماء والبحثفى  به

  . العالقات العلمية والثقافيةإدارةو

  

  القيد والتسجيل ومناط بها استقبال الطلبة وقبولهمةإدار إلى الدراسات العليا والبحوث فتنقسم إدارةأما 

بتقديم المنح للطالب  تهتم النشر العلمى وهى التى إدارةطار الشروط العامة والئحة كل كلية، وإفى 

 مالىبتقديم الدعم ال يهتمالمتميزين وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس، وصندوق البحوث الذى 

  . الخارجإلى الداخلية والخارجية والتى تعنى بتنسيق سفر الطلبة  البحوثإدارةلطالب البحث، و

  

 تهتم العالقات العلمية والتى إدارة إلىبدورها الذى ينقسم   العالقات العلمية والثقافيةإدارةوتأتى 

وإدراة العالقات الثقافية والمنوط بها .  المشتركاإلشرافبالتنسيق للبعثات الداخلية والخارجية وبعثات 

 تنظيم أيضافيها تبادل الخبرات بين الباحثين من دول مختلفة، ويتم ظيم المؤتمرات الخارجية تن

  .المؤتمرات الداخلية بالجامعة

  

دها للنهوض بالبحث العلمى، وقصى جهأجامعة المنيا تبذل  أن على بالتأكيدواختتمت المحاضرة 

 إلىقد يؤدى  شخص أىألن غياب النفس وفى القدرات فى   الشباب بضرورة التحلى بالثقةونصح

انفصال أى جزء من  حيث إنيقوم به  أن المجتمع البد عليهفى  لكل فرد دور حيث إنانهيار المجتمع 

  . انهيار الكيان ككلإلىعند تكراره الكيان إلحساسه بأنه عديم القيمة يؤدى 

  



 العملية التعليمية فى دور خدمة المجتمع وتنمية البيئة -٥٠  معاصرةاء حول الموضوعات الأضو: ٣٨/١ك 
  

  ٩٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  محمود عبدالرشيد. د   :المحاضر

  وكيل الكلية

  ياجامعة المن - دابكلية األ

 العملية التعليميةفى  دور خدمة المجتمع وتنمية البيئة  :عنوانال

 SM2G50: الكود            ٩/٧/٢٠٠٦األحد    :تاريخال

  جامعة المنيا  -وحدة تطوير منظومة التعليم    :مكانال

  

 المختلفة داخل جامعة المنيا وتكوين كل منها داريةإلنظمة ا تناولت المحاضرة الحديث عن األ:ملخصال

 األقسامكاديمي الذى يتكون من رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات ورؤساء اك الجانب األفهن

دارى من أمين عام الجامعة ومساعديه وأمناء الكليات إلعضاء هيئة التدريس، بينما يتكون الجانب اأو

  .قسام وعموم الموظفينأل اومراقبين داريةإلورؤساء الوحدات ا

  

 ويقوم بدور ساتذة الكلياتأرئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات وعدد من من الجامعة يتكون مجلس 

  . وكذلك متابعة التنفيذ والتقييم والتطويرالسياساتوضع عملية صنع القرارات وفى  هام

  

 الحديث عن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة وهو من القطاعات إلىوتطرقت المحاضرة 

 ات تقديم خدمات كليأيضا جمعيات تنمية المجتمع وإنشاءبعض المهام مثل الهامة حيث مناط به 

 طلبة الكليات، عمال الفنية ألمعارض الإنشاءكتصميم مدينة المنيا الجديدة والمتعددة للمجتمع معة الجا

بداخل الجامعة وبداخل ت ذات طابع خاص وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يعمل من خالل وحدا

  .تعمل بكفاءة عالية وهى الكليات

  

فى  المناقشة مع المتدربين حول بعض الموضوعات مثل دور المعيدمجال واختتمت المحاضرة بفتح 

 دارى والفنى بالجامعةإلالجامعة وتركت هذه المحاضرة انطباع الثقة عند المتدربين حول النظام ا

  .وتنوعه وحرصه على خدمة المجتمع والبيئة

  



 النوايا الطيبة ال تكفى:  قصص نجاح-٥١  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ٩٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

   أحمدد فتح اهللاخال. أ   :المحاضر

  ول بقطاع التليفزيونأمخرج 

  فزيون المصرىيذاعة والتل اإلاتحاد

 النوايا الطيبة ال تكفى: قصص نجاح  :عنوانال

 SM3G51: الكود            ١٥/٧/٢٠٠٦السبت   :تاريخال

  المنيا  محافظة –المجلس القومى للمرأة فرع مقر    :مكانال

  

 بل وكل أمة إنسان لحياة كفى  فارقةالتاريخية الظات حلل تناولت المحاضرة الحديث عن ا:ملخصال

البقاء  على عدناما نستحق ليسا على يدي أم نتفاعل مع الواقع للحصولهل نقف مكتوفي األوتسائلت 

  .؟ستمرارواال

  

لتحق إحياته وهى المرحلة الجامعية حيث فى   الحديث عن نقطة التحول الرئيسيةإلىوتطرق المحاضر 

 فأصبح يقبل الحل ةالحيافى  سلوبهأفى  التى أثرت)  والعلوم السياسيةقتصادكلية اال(مة بأحد كليات الق

وبعد التخرج لم يجد فرصة عمل مناسبة لمؤهله الدراسى فكان عليه التعايش . الوسط ويرفض اليأس

بدال خراج اإل ممارسة هوايته وهى إلىمع الظروف الخارجية التى ال يمكن التحكم فيها فقرر االتجاه 

  .مجال دراستهفى  من الوظيفة التى لم يجدها

  

لو أنني دخلت التليفزيون ولم أحاول تنمية وتطوير على بعض العبارات حيث قال المحاضر وقد ركز 

حياتي  فى  قمت بتغيير شاملولذلك  ما أنا فيه اآلن،إلى لما وصلت طالبني أحد بذلكيم حيث لنفسي 

بشتي الوسائل تثقيف ، وذلك  أي خريج منتظم لمعهد السينماألصبح مخرجا ذا كفاءة وال أقل عن

وير التص فى التكنولوجيا الحديثة إستخدامحاليا نه يواكب أ أيضاوذكر . الخ..تدريب /دورات/ذاتي

  .اإلنترنت إستخدامفادة من ة لإلضافباإل. مجال المونتاج فى والكمبيوتر

  

م المحاضر بإخراجها لصالح ا الفنية التى قعمالواختتمت المحاضرة بعرض فيلم تسجيلى عن األ

،  بهم وتفحص الظروف المحيطةهمنظر حولوقدم بعض النصائح للشباب بال. التليفزيون المصرى

واكب ي لهطور من نفسي أن  وعلى كل فرد الذاتيةهقدرات على تعرفي  كل فرد حتىداخلبنظر لاو

فالنوايا .  الظروف المحيطةظلفى  قق النجاحليحويكون عنده المرونة الكافية تغلب عليها يالظروف و

  .يضيع أجر من أحسن عمال اهللا ال أن ثقة من على كن أخيراوالطيبة وحدها ال تكفي 

  



 نشر فكر العمل الحر فى ىجتماع الصندوق اال استراتيجية-٥٢  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ١٠٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  أحمد الشافعى. م   :المحاضر

  ى للتنميةجتماعمدير الصندوق اال    

  سوانمحافظة أ

  نشر فكر العمل الحر فى  ىجتماع الصندوق االاستراتيجية  :عنوانال

 SN1G52: الكود            ١٨/٧/٢٠٠٦الثالثاء   :اريختال

   جامعة جنوب الوادى–بأسوان كلية الهندسة    :مكانال

  

 ٤٠بقرار جمهورى رقم تم ى الذى جتماعاولت المحاضرة الحديث عن نشأة الصندوق االنت: ملخصال

ثار التحول آ ةمعالج فرص العمل، وإيجادفى   بهدف الحد من مشكلة البطالة والمساهمة١٩٩١لعام 

تنمية المشروعات الصغيرة والذى : العمل بالصندوق من خالل محورين همايتم حيث . ىقتصاداال

: ، بينما المحور الثانىمعارضبالتسويق وال يهتمبخدمة المستفيدين ووحدة المشروعات الصغيرة و يهتم

  .ية والبشريةجتماعالتنمية اال

  

ى والشروط الواجب توافرها جتماع من الصندوق االوتناولت المحاضرة خطوات الحصول على قرض

تقديم أمثلة تم و. للحصول على القرض، وكذلك الضمانات الواجب تقديمها للحصول على القرض

  .  ونجح أصحابهاالصندوققبل دعمها من تم للمشروعات الصغيرة التى 

  

ى للتنمية بأسوان لمساعدة جتماع بالصندوق االتصالن ووسائل االيواعنبعرض ل ةالمحاضراختتمت و

هة التحديات جوعزيمة لمواجادة كان لديهم أفكار  أن مشروع صغيرفى  الشباب على بدء العمل

  .والنجاح

  



 أضواء حول المشروعات الصغيرة -٥٣  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ١٠١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  جمال محمد كمال الدين . د   :المحاضر

  مدير مركز مبارك لتنمية المشروعات الصغيرة

  جامعة جنوب الوادى -كلية العلوم 

  الصغيرةأضواء حول المشروعات   :عنوانال

 SN1G53: الكود            ١٨/٧/٢٠٠٦الثالثاء    :تاريخال

   جامعة جنوب الوادى–كلية الهندسة بأسوان     :مكانال
  

المخرج األمثل ألزمة البطالة التى تجتاح كثير من دول العالم هو  أن يكاد يتفق الجميع على :ملخصال

 الشباب فكره ىينم أن فيجب" عات الصغيرةالمشرو"لذا وجب علينا إلقاء الضوء على . المشروعات الصغيرة

 ، ويتحصن بالمؤهالت والمهارات التى يتطلب توافرها غير النمطيةالبحث عن فرص العملفى  فقهأويوسع 

المشروعات الصغيرة  أن حظ تجربة دول جنوب شرق أسيا يالإلىوالناظر . ذلكالخريج حتى يتمكن من فى 

  . سيويةهذه الدول واستحقت عليه لقب النمور األة لكل تقدم حققته يهى القاطرة الحقيق
  

 حول تعريف المشروعات الصغيرة قتصاديةاألوساط االفى   يدورالذىجدل  الإلىوتطرقت المحاضرة 

ات تمويله، ستثمارا على قيمة األصول الكلية للمشروع أو حجم وسماتها، هل نعرف المشروع بأنه صغير بناء

فى  كثير من المهتمين بالمشروعات الصغيرة أن  غير،لكيته، أو حجم العمالة بهأو بناء على طريقة إدارته وم

  .  على عدد العمالة به تعريف المشروع على أنه صغير بناءإلىمصر يلجأ 
  

 والتسويق دارة تحديات كثيرة منها اإل- مثل بقية دول العالم النامى–مصر فى  وتواجه المشروعات الصغيرة

النهوض فى  ورغم هذه التحديات تظل المشروعات الصغيرة هى بارقة األمل. إلخ....والتمويل والضرائب 

وهنا تقع المسئولية على عاتق جهات . ى وتوفير فرص عمل للشبابقتصاد ودفع عجلة التقدم االقتصادباال

دوق أعطى قانون المشروعات الصغيرة للصن - خرى المنظمات غير الحكومية وجهات التمويل األ:كثيرة منها

 الحكومة التى ال يجب إغفال إلىة ضافهذا باإل -تنمية المشروعات الصغيرة ورعايتها فى  ي الحقجتماعاال

التدريب على مفهوم المشروعات  :فى تنمية هذه المشروعات، وهذه المسئولية يمكن تلخيصهافى  دورها

 وخلق ، وتغيير السياسات المتعلقة بها، وكيفية التغلب على التحديات والعقبات التى تواجهها،الصغيرة وأهميتها

 المحلية لتنمية هذه المشروعات مجتمعاتالفى   الميزة النسبيةاستغالل و،البيئة المناسبة لنمو هذه المشروعات

  .ورعايتها
  

اضر بسرد واختتمت المحاضرة بإعطاء أمثلة عملية لبعض المشروعات الصغيرة الناجحة، كما قام المح

 . وأخذ الرخص المختلفة،عمل دراسات الجدوى المالية والتسويقية :فى  وتتمثل صغير مشروعإنشاءخطوات 

 ،ويمكن لجهات عديدة تقديم المساعدة.  بمشاكل البحوث والتطوير، والمشاكل التنافسيةامهتموالبد من اال

لمحاضرة وانتهت ا.  وجود حاضنة للمشروعات تعمل على تبنى مثل هذا النوع من المشروعاتإلىة ضافباإل

  .بمناقشة مفتوحة مع المتدربين



 الوقت والنجاح -٥٤  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ١٠٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  سيد كاسب. د   :المحاضر

  "العالى التعليم إلىالطرق المؤدية "مدير مشروع 

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة 

 الوقت والنجاح  :عنوانال

 SL1B54: الكود            ١٨/٧/٢٠٠٦الثالثاء    :تاريخال

  قصر األمدينة  - فندق ميركير -فرع المجلس القومى للمرأة    :مكانال

  

لتحقيق  ه بشكل أمثلاستغالل تناولت المحاضرة الحديث عن تعريف الوقت وإدارته وكيفية :ملخصال

يستثمر للحصول على المال أو الشهرة أو  أن الوقت يمكن أن  حكمةإلىتطرقت  ثم .ةاألهداف المرجو

الوقت بالمال أو بالشهرة أو  وقت، بمعنى أنه ال يمكن شراء إلى شئالسلطة، ولكن ال يمكن تحويل أى 

القرآن الكريم؛ فالوقت ثروة فريدة ال فى   مرة٢١تكررت " أجل مسمى"كلمة  أن ولذا نجد. بالسلطة

  . مثيل لها ومورد هام يجب فهمه بشكل سليم

  

الوقت المناسب، فى   القرار المناسباتخاذ مع الوقت، وكيفية دارة اإل مشكلةإلى اضرح المإشاركما 

 هذه الخطوات اتباععدم  حيث إنة المشاكل المطروحة بالتسلسل السليم؛ معالجلتفويض و اأهميةو

ختالف اإلطار الحضارى والتنظيمى الذى يعيش فيه ا تفاقم مشكلة الوقت التى تختلف بإلىيؤدى 

 الوقت بشكل سليم والسيطرة عليه من خالل ستخداما الحديث عن إلىكما تطرقت المحاضرة . نساناإل

فى  بتكار االأهمية أيضامظاهر إضاعة الوقت التى منها الوحش الورقى الذى يفترس وقتنا، وتجنب 

  ترتيب المهام حسب األولوية والسهولةإلىة ضافالتعامالت، ووضع خطط قصيرة وطويلة األجل، باإل

تناولت  كما .نوإنجاز ما يمكن إنجازه اآل" التسويف"ثناء العمل، وتجنب أاإلنجاز، وصفاء الذهن فى 

أى نظام  حيث إن ،كيفية حساب تكلفة الوقت؛ وكيفية التخطيط التنظيمى بهدف النجاحالمحاضرة 

تكون  أن يتركب من مدخالت، عمليات، مخرجات، عوائد، أهداف، فيجب عند التخطيط والتنفيذ

  .األهداف نصب أعيننا

  

 ن المتدربين ومناقشة حلولها عمل ورشة عمل من خالل طرح عدة أمثلة تطبيقية على مجموعات متم

 والمهارات المطلوبة للقائد الناجح لتوفير وقته، ،يع الوقتيسرد مظاهر متعددة لتضتم  كما ،معهم

، وتحديد الوقت أعمال الوقت مثل تحديد األهداف والمهام، وعمل جدول دارةوالخطوات األساسية إل

  .  الوقترةإدامثلة ناجحة لخطط أعرض تم كما . الخاص بكل مهمة

  

  . الوقت بكفاءةإدارة التخطيط الجيد وعلى ببعض التوصيات التى تساعد الفرد المحاضرةواختتمت 



 اطار المشروعات الصغيرة فى فرص العمل -٥٥  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ١٠٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  جمال محمد كمال الدين . د   :المحاضر

  مدير مركز مبارك لتنمية المشروعات الصغيرة

  جامعة جنوب الوادى -كلية العلوم 

 اطار المشروعات الصغيرةفى  فرص العمل  :عنوانال

 SL1A55: الكود            ٢٢/٧/٢٠٠٦ السبت  :اريختال

  مدينة األقصر -  فندق ميركير-فرع المجلس القومى للمرأة    :مكانال

  

ال وهو أ ، فرصة عمل فلكل فرصة عمل ثمنإيجادتناولت المحاضرة الحديث عن كيفية  :ملخصال

هلة الكتساب فرص العمل  الحاسوب واللغة والمهارات المؤستخدامجادة التامة ال واإلالعالىالمؤهل 

  .إلخ..... الوقت إدارة والمفاوضة والقدرة على تصالاالفى  المتمثلة

  

 فهى طوق النجاة الذى إستخدمته ، عالقة كل ذلك بالمشروعات الصغيرةإلىوقد تطرق المحاضر 

 أهميةبرزت المحاضرة أو.  فرص عمليجادإل -خاصة دول جنوب شرق أسيا  -الدول المتقدمة 

 ىقتصاد تحقيق التكامل اال-بتكار التطوير واال-تشجيع المنافسة (فى  عات الصغيرة والمتمثلةالمشرو

  ).هذه المشروعات لدى  توافر الحافز القوى للعمل-

  

 المباشر بين المستهلكين تصالتحقيق االفى   المشروعات الصغيرة تكمنأهمية أن وقد ذكر المحاضر

 لدى هذه المشروعات، ويق والخدمات وتوافر الحافز القوى للعمل والتسنتاجاإل فى واألسواق والمرونة

المشروعات فى  كالمشروعات الزراعية، ومشروعات الخشب وتشكيل الخزف، وتجربة تايالند

لك النوع من المشروعات بعض ويواجه ذ). صناعة الفازات(فيتنام ، تجربة )الزهور(الصغيرة 

 وعدم االحتفاظ بسجالت مناسبة للبيانات، وتوريث دارية نقص القدرات والمهارات اإل:المشاكل منها

  .لخإ........بناء المالكين  األإلىالمشروعات 

  

عمل دراسات الجدوى المالية فى  والمتمثلة.  مشروعات صغيرةإنشاءسرد خطوات ب  المحاضرقام

مشروعات تعمل  وجود حاضنة للنوتكلم ع .والتسويقية ومشاكل البحوث والتطوير والمشاكل التنافسية

  .وانتهت المحاضرة بمناقشة مفتوحة مع المتدربين. على تبنى مثل هذا النوع من المشاريع

  

  



 المخاطر فى كمالتح -٥٦  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ١٠٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  فؤاد خلف . د   :المحاضر

  جامعة القاهرة - األستاذ بكلية الهندسة

  ى وروب األتحاد مشروع هندسة المخاطر الممول من االنسقوم    

 المخاطرفى  التحكم  :عنوانال

  SF2G56: الكود            ٢/٨/٢٠٠٦ عاءرباأل  :تاريخال

  جامعة الفيوم-ى المدرجات الجديد بكلية الزراعةمبن -فرع المجلس القومى للمرأة    :مكانال

  

 ،"التعلـيم الهندسـى   فى    المخاطر إدارةتدعيم مفهوم   "بدأت المحاضرة بالحديث عن مشروع      : ملخصال

هندسة  أن    كما أوضحت المحاضرة   .الهندسيالتعليم  فى    المخاطر إدارة إدخال مفهوم    إلىوالذى يهدف   

أصـبح مـن    كافـة المجـاالت     فـى    التعامل مع المخاطر   حيث إن  ، نشر الوعى  تهدف إلى المخاطر  

  .ضروريات الحياة
  

 إلـى  ناذهابفإذا   ، تقديم نبذة عامة عن المخاطر وضرب بعض األمثلة على ذلك          ت المحاضرة كما تناول 

ية بهذا المكان وخاصة مداخل ومخارج هـذا المكـان وطـرق            نكون على دراية كاف    أن   أى مكان البد  

ها حيث إن " مخاطر" تاريخ كلمة    أيضاوتناولت  ، حالة حدوث أى خطأ مفاجئ    فى   االنصراف منه بسرعة  

" حذر" ولكن كلمة    .ن الكريم وال اإلنجيل   آالقرفى    وأنها غير موجودة   ١٢٠٦ية عام   نجليزدخلت اللغة اإل  

اللغـة  فـى     أن هذه الكلمة لم تكن موجـودة       ، مضيفًا الكريمن  آالقرفى   ومشتقاتها وردت عشرين مرة   

ثم بدأت تظهر   . لمة وتعنى الفوضى عند الفراعنة    كانت البديل لهذه الك   " إزفت"  ولكن كلمة  ،الهيروغليفية

هـذا  فـى    نشر الكثيـر مـن األبحـاث      تم   و ،أوائل السبعينيات والثمانينيات فأضيفت للتعليم    فى   كعلم

  .المدخل التقليدى والمدخل الكلىهما "  المخاطرإدارة"ن لدراسة صبح هناك مدخالأو ،الموضوع
  

 أصـبحت   ى ونتيجة لنشر هذا الوع    ،عالقة بين الوعى بالمخاطر وبين التقدم      ال إلىوتطرقت المحاضرة   

واألخطار وتنميـة روح الفريـق       قلة الحوادث    إلى مما أدى    ؛ للمخاطر إدارةمن الشركات لديها    % ٨٠

المنظومة وحدة كلية بها عدة عناصر بينها عالقات تأثير وتأثر ولها أهداف واضـحة وقابلـة        إنحيث  

 التغيير التى تتطلب المرونة لتحسين المـدخالت لرفـع          استراتيجيةمع تدعيم   . وقت معين فى   للتحقيق

  . داءمستوى األ
  

 خـسائر ماديـة     إلـى الشارع والتى تـؤدى     فى   واختتمت المحاضرة بالحديث عن المخاطر الموجودة     

 و أهـداف    تهامعالجإسداء نصائح للمتدربين حول كيفية تجنب المخاطر و       تم  ضاعة الوقت، و  إوبشرية و 

  . تقييم المخاطر و التحكم فيهاأيضا المخاطر وإدارةالتخلص من المخاطر و فوائد 



 عصر العولمة فى التعليم وفرص العمل -٥٧  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ١٠٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  محمود حافظمحمد . د   :المحاضر

  ستاذ األ

  جامعة أسيوط -كلية العلوم 

 عصر العولمةفى  التعليم وفرص العمل  :عنوانال

 SC4G57: الكود            ٦/٩/٢٠٠٦ ربعاءاأل  :تاريخال

   المجلس القومى للمرأة–مركز تنمية مهارات المرأة    :مكانال

  

 بدأت المحاضرة بالحديث عن المستجدات العالمية التى طرأت خالل العقدين الماضيين على             :ملخصال

على الرغم مـن االنتـشار الـسريع        و .، وكان من أبرزها العولمة    ىرب والع ى واإلقليم ىالمستوى الدول 

  .ين يعرفون معناهاذن هناك القليلون الأجميع األوساط إال  فى لمصطلح العولمة وتداوله

  

بتعريف العولمة وما تحدثه من توحيد األفكار والقيم وأنماط السلوك وأساليب التفكير            المحاضر  وقد قام   

م كوسيلة لتوفير مساحة واسعة من الفهم المتبادل والتقريب بين البشر وإقـرار             بين مختلف شعوب العال   

حقـول التجـارة     فـى     اندماج أسواق العـالم    ىالعولمة بشكل عام تعن    أن   كما أوضح . ىالسالم العالم 

ات المباشرة وانتقال األموال والقوى العاملة والثقافات والتقنية الحديثة ضمن إطار رأسمالية            ستثمارواإل

 اختراق الحدود القومية    إلى يؤدى خضوع العالم لقوى السوق العالمية، مما        يعنىوهذا  . حرية األسواق 

  .سيادة الدولة فى  االنحسار الكبيرإلىو

  

انتهاء : تتصف بها العولمة وكان من أبرزها      التى   تحديد السمات أو الخصائص    إلىوتطرقت المحاضرة   

  واإلقليمـى  الـدولى  على المستوى    قتصاديةايد نحو التكتالت اال   ، االتجاه المتز  ينيصراع القوتين العظم  

 دور الشركات عابرة القـارات وتـضخم أرباحهـا          ىلالستفادة من التطورات التكنولوجية الهائلة، تنام     

تـصميم بـرامج اإلصـالح     فـى    بشكل مباشـر   الدوليةسواقها، تزايد دور المؤسسات المالية      أواتساع  

  .نالعالم اآلفى   لعملية العولمة ودورهاائص التى نتجت طبقًاغيرها من الخص، وقتصادىاال

  

فـى   عن الثورة المعلوماتية والتكنولوجية وما نتج عنها من تـأثير     بالحديث   ة المحاضر ختتمتا أخيراو

 نوه عـن وجـود      أيضا و . ودول مستخدمة  ، دول منتجة للمعلومات   : وهما قسمين إلىن  نقسام العالم اآل  ا

 ومـن  .ظروف المحيطة بها مثل الفقراللك بسبب ذو التكنولوجيا هذ هإستخدامم تبدأ ب  بعض الدول التى ل   

  .عمالعصر العولمة التى غيرت من نمط األفى  هنا كان للتعليم دور رئيسى

  



 تهامعالجتجنب المخاطر و -٥٨  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ١٠٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  فؤاد خلف . د   :المحاضر

   جامعة القاهرة– األستاذ بكلية الهندسة

  ى روبو األتحادمن اال الممول مشروع هندسة المخاطر نسقوم    

  تهامعالجتجنب المخاطر و  :عنوانال

  SC3G58: الكود            ٧/٩/٢٠٠٦ الخميس  :تاريخال

   جامعة القاهرة–مركز البحوث والدراسات التجارية    :مكانال

  

التعامـل   و .نسان فهى موجودة بوجود اإل    ،ووجودها بدأت المحاضرة بالحديث عن المخاطر    : ملخصال

عرض مجموعة من الصور التى     تم  قد   و .ح من ضروريات الحياة   أصبكافة المجاالت   فى   مع المخاطر 

  .توضح أسباب المخاطر

  

خـر  آ ولكن بمسمى ،اللغة الهيروغليفيةفى  فكانت موجودة" مخاطر"ت المحاضرة تاريخ كلمة  كما تناول 

ن الكريم ولكـن كلمـة      آالقرفى    غير موجودة  ى وه ،١٢٠٦ية عام   نجليزأنها دخلت اللغة اإل   و " إزفت"

أوائـل  فـى   تظهـر كعلـم  المخاطر ثم بدأت   عشرين مرة،الكريمن آالقرفى   ومشتقاتها وردت " ذرح"

هذا الموضوع  فى   نشر الكثير من األبحاث   تم   و لمجال البحث العلمى   فأضيفت   ،السبعينيات والثمانينيات 

  .دخل الكلىالمدخل التقليدى والم :هما"  المخاطرإدارة"ن لدراسة هناك مدخالو ،تدريسهااآلن يتم و

  

 من المخاطر منها المخاطر الطبيعية التى ال يمكن تجنب حدوثها           أنواعوجود   إلىوتطرقت المحاضرة   

الـصناعات،  فـى     والمخاطر التكنولوجية والتى تنتج عن التطور الذى يحدث        ،مثل الزالزل والبراكين  

 أصـبحت   ىجة لنشر هذا الـوع    ونتي ، التكنولوجى التقدموالعالقة بين الوعى بالمخاطر     مناقشة  تم  حيث  

 الحـوادث   تخفيض احتمال وقـوع    إلى مما أدى    ؛للمخاطرمتخصصة   إدارةمن الشركات لديها    العديد  

وحدة كلية بها عدة عناصر بينها عالقات تأثير         :هىالمنظومة   حيث إن  ،واألخطار وتنمية روح الفريق   

  . نوقت معيفى  وقابلة للتحقيق ولها أهداف واضحة ،وتأثر

  

ماديـة  الخـسائر   ال إلىلتى تؤدى    وا ،الشارعفى   تتمت المحاضرة بالحديث عن المخاطر الموجودة     واخ

 .تهامعالجإسداء نصائح للمتدربين حول كيفية تجنب المخاطر وتم ، وبشريةالو

  



 ىآتمن قر -٥٩  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ١٠٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 ىسعد الراجح. د   :المحاضر

  هندسة الفلزاتأستاذ 

    جامعة القاهرة–كلية الهندسة 

 ىتآمن قر  :عنوانال

 SC3G59: الكود            ٧/٩/٢٠٠٦ الخميس  :يختارال

   جامعة القاهرة –مركز البحوث والدراسات التجارية    :مكانال

  

األدب حيث الفكر؛   فى   حيث التخصص و   ،الهندسةفى   استهل المحاضر الحديث بتنوع قرآته     :ملخصال

حيـث تخـصص    ات   هندسة الفلـز   إلى ثم تطرق    ، عن الهندسة بوجه عام    والًأبالتحدث  لذا قام سيادته    

  .مياءيساسية كالرياضيات والفيزياء والك أهميتها كأساس لتطبيق العلوم األإلى إشاروسيادته الدقيق 

  

و أالخدمـة    فى    حيث يشترط  ،خصائص المنتجات فى    الهدف فهى تدخل   اقتصاديةالهندسة   أن   ذكركما  

 اقتـصادية نها غيـر     أل ؛فاد منها  فهناك براءات اختراع كثيرة ال يست      . التكلفة اقتصاديةتكون   أن   السلعة

 . الهـدف اقتصاديةالهندسة   أن   دوية فمن هنا يتضح   م بها بعض شركات األ    وقت التى   بحاثمثل بعض األ  

فى  الهندسةوالهندسة أحد هذه العلوم ولكن       ، بالفكر وينتهى بالفنون   أى يبد نسان العلم اإل  وبصفة عامة فإن  

  .قرب للعلومأ قرب للفنون وفى مجال الفلزاتأمجال العمارة 

  

 نساناإل أن   إلى إشار و ،مجال تخصصه فى   المحاضربعض الكتب التى قرأها      إلىوتطرقت المحاضرة   

 التى بعض الكتب العلمية      وأظهر جودة  .اانتقاء أفضلها لقراءته  نما عليه   إ و ؛ة كل الكتب  اءلن يستطيع قر  

 بالبحث العلمى   اكثير تهتمت التى   هناك بعض الجها   أن   إلىتحديثها كل فترة، وهذا  يشير       يتم  تصدر ثم   

حـدث عـن   تأما عن القراءات األدبية فقد       .مما يساعد على إخراج براءات اختراع جديدة ليستفاد منها        

فى  عديدة اتتاريخ مصر عن طريق سلوك وتاريخ قطاع      فى   بعض الكتب التى تصور التطور وتبحث     

  .المجتمع

  

ننا أ وكيف   ،مصرفى    مثل مشكلة تعثر البحث العلمى     وقد ناقش المحاضر مع المتدربين بعض المشاكل      

ن وقد عرض المتـدربو   . المجتمع المصرى فى   هميته وموقع الباحث  أ البحث العلمى رغم     علىفق  نال ن 

  .رائهم وقام المحاضر بمناقشتها معهم وتوجيههمآفكارهم وأوجهات نظرهم و

  

  

  



 ىآتمن قر -٥٩  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ١٠٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

يملك  أن   يجب طالب علم حقيقى و    هولع   ومط ئ فكل قار  ،سدى نصائح للمتدربين  أ المحاضرةوفى نهاية   

منهج ا علمي ـ   أ ثم مع كل هذا علينا العمل بما         ،ا يسير عليه ليصل ويكسب    ا متميز ن نطلـب   أوجبه اهللا ب

تحـصيله  فـى     به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من طلب العلم والحرص واالجتهاد            نا وما حدث  ،العلم

يتم نواكب ذلك ولن     أن    وعلينا .ا تقارب فيه الزمان والمكان     متطور اننا نعيش عصر   كما أ  .واالنتفاع به 

  .ة تنفيذياستراتيجية وة منهجية علمياتباعال بالبحث العلمى والتفكير المنظم السليم وإحل مشاكل مصر 
 



 القيادة والعمل الجماعى -٦٠  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ١٠٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  حمد ابراهيم الخليلىأ. د   :المحاضر

  جامعة لشئون الدراسات العلياالنائب رئيس 

  جامعة الفيوم

  والعمل الجماعىالقيادة  :عنوانال

 SF3G60: الكود            ٣١/١/٢٠٠٧ ربعاءاأل  :تاريخال

    جامعة الفيوم–كلية الهندسة    :مكانال

  

الغير بهدف جعلهم يقومون بطوع     فى   ها القدرة على التأثير   حيث إن القيادة   تناولت المحاضرة    :ملخصال

دير الجماعة ويصنع القرار ويـؤثر      نه ي أ ومن صفات القائد     .هداف معينة أرادتهم وبكل اندفاع لتحقيق     إ

الحوار وتوحيد فكـر    فى    ومن صفات ومهام القائد المبادأة     ، الجماعة لتحقيق هدف الجماعة    أفرادعلى  

 اقتراح خطط العمل وإثارة الدافع لـدى        أيضا وتمثيلهم للتعبير عن رغبات وحاجات الجماعة، و       فراداأل

  .عة لبذل طاقتهم وقيادة الفريق نحو الهدفاالجم

  

الذى يقوم بفـرض خطـة      هو  و: ىالقائد الديكتاتور  حيث يوجد   القيادة أنواع المحاضرة   أيضاوتناولت  

 يهـتم ياتـه و  إمكانال يمثل الجماعة ويحافظ علـى       الذى   :القائد البيروقراطى ،  همفردبمعينة ويتصرف   

عطى الفرصة لكل فرد    يتفاعل مع الجماعة وي   الذى   :القائد الديموقراطى ،  بالروتين وال يتحمل المسئولية   

  . يفعله أن كى يقوم بما يريدكل فرد الذى يعطى الحرية ل :القائد الفوضوى، يهأللتعبير عن ر

  

قابل للتعلم ولديه القدرة على التـضحية والبـذل          :نهأوهى  مالمح القائد    إلىكذلك تطرقت المحاضرة    

وجـد  كمـا ت  . اآلخرينالحسن على   ثير  أ وعلى استعداد لالعتراف باألخطاء والت     اآلخرينوالتجاوب مع   

 أفـراد  حيث تقوم الجماعة بتمكين القائد من مساعدتها حيث يتشارك           ،عالقة وثيقة بين القائد والجماعة    

  .اتهم والحفاظ على حقوقهماماهتممشاعرهم وفى  الجماعة

  

هـى  الجماعـة    حيـث إن   ،ختالفات بين الجماعة والمجموعة والفريـق     بذكر اال واختتمت المحاضرة   

جل تحقيق هدف معـين يتفقـون       أمكان واحد من    فى   معامعوا  ت الذين اج  فرادجموعة متجانسة من األ   م

مكـان  فـى    ن ليس بينهم عالقات ويجتمعون    و متناثر أفرادما المجموعة فهى    أ .عليه ويسعون لتحقيقه  

غم  وبالر  أفرادها، ما الفريق فهو مجموعة تختلف تخصصات     أهم،  جتماعواحد دون وجود هدف معين ال     

  . يسعون لتحقيقه ولهم قائدا واحدان لهم هدفًإمن ذلك ف

  



  الماضى والحاضر والمستقبل:بحيرة قارون -٦١  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ١١٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  حمد عاطف دردير أ. د   :المحاضر

  دنامعمالح وال لألأميسال شركة إدارةرئيس مجلس 

  محافظة الفيوم

  الماضى والحاضر والمستقبل:بحيرة قارون  :عنوانال

 SF3G61: الكود            ٣١/١/٢٠٠٧ ربعاءاأل  :تاريخال

    جامعة الفيوم–الهندسة كلية    :مكانال

  

 وهى شركة مصرية    ،دنامعوالمالح  لأل أميسالمقدمة تعريفية عن شركة      تناولت المحاضرة    :ملخصال

 بهذه الشركة مـن سـكان       ينملمعظم العا  و ،استخراج األمالح المختلفة منها   فى   تستخدم بحيرة قارون  

  .محافظة الفيوم

  

  :تناول البحيرة من عدة وجهات نظرتم  و،بحيرة قارونبتعريف ال إلىوتطرقت المحاضرة 

 السياحية، وكانت البحيرة تغطى كـل مـنخفض         محافظة الفيوم لم  امع هى من    :بحيرة قارون الماضى  

 ٢ كم ٦ن  عرض البحيرة اآل   حيث إن ن،  حسر المياه حتى وصلت للشكل التى هى عليه اآل        تم   ثم   ،الفيوم

 مليون متر مكعب مـن      ٨٠٠متار وسعتها   أ ٦ إلىتر   وعمق المياه بها يتراوح بين م      ٢ كم ٤٥وطولها  

  .المياه

  

مالح بالبحيرة   ارتفاع نسب األ   إلىأدى  مما   ؛ تستخدم البحيرة كمصرف زراعى    :بحيرة قارون الحاضر  

سماك البحرية عـن     األ إلى وتحول الثروة السمكية بها من األسماك النهرية         ،وفقدان الثروة السمكية بها   

ية استخراج العديـد مـن األمـالح        إمكان اكتشافتم   اومؤخرماك بالبحيرة،   سطريق استزراع هذه األ   

  .نهو يستخرج منها اآل ا بخالف ماها صناعيإستخداممكن تى ي المختلفة المعادنوال

  

وهى مواد غنيـة     - مخلفات استخراج ملح الطعام من البحيرة        إستخداميمكن   :بحيرة قارون المستقبل  

صناعة الصابون الطبى   فى   مالح التى تستخدم  خراج بعض األ  ت يمكن اس  أيضا الزراعة،فى   - معادنبال

  مركـز للبحـث العلمـى      نـشاء  التخطيط إل  سماك الزينة، وجارِ  أ ةتغذيو الجروح   أنواعوعالج بعض   

  .يات المتاحة بالبحيرةمكانلإلستفادة القصوى من اإل

  



 قنا فى صناعة السكر -٦٢  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ١١١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  حمد عبده السمانأ. م   :المحاضر

   لصناعة السكرمهندس كيميائى بشركة قنا    

  محافظة قنا    

 قنافى  صناعة السكر  :عنوانال

 SQ3A62: الكود            ٣١/١/٢٠٠٧ ربعاءاأل  :تاريخال

    جامعة جنوب الوادى-لتنمية المشروعات الصغيرة مركز مبارك    :مكانال

  

فـى    والذى تصل نسبة نقاوتـه     ،هو السكروز النقى  والسكر  الحديث عن    تناولت المحاضرة    :ملخصال

مـن غـذاء     % ٧٠ ويعتبر السكروز من المواد الكربوهيدراتية التى تمثل         .%٩٩ إلىسكر التجارى   ال

 وتعتبر شركة قنا لصناعة السكر مـن        .من الطاقة الالزمة للجسم   % ٦٠وهى تمد الجسم بنسبة      نساناإل

  .مصرفى   الشركات العاملة بهذا المجالأكبر

  

  :شركة قنافى   قصب السكروضحت المحاضرة خطوات تصنيع السكر الخام منأ

خذ بعض العينات لتحديـد     أيتم   و ،للمصنعمن الحقول   تنظيفها ونقلها   يتم  بعد تمام نضج عيدان القصب      

يـتم  تقـدير النقـاوة الكيميائيـة، ثـم     يتم  حتى ؛نسبة السكروز بالقصب وتحديد نسبة الشوائب بالعينة   

والتى تقـوم بتفتيـت عيـدان        -هرس   لل ولى األ : العصير بواسطة مجموعتين من األجهزة     إستخالص

عمليـة تـصفية    تـتم   ، ثم   خرىبفصل العصير عن األجزاء األ     والتى تقوم  - والثانية للعصر    ،صبقال

ـ غير   لجة الكيميائية عن طريق التخلص من المواد      معاالتتم  العصير المستخلص، ثم     سكرية والمـواد   ال

 ثم البلورة والتـى  ،مرحلة التركيزتتم م ة على درجة لون وصفاء العصير، ث ظعضوية مع المحاف  الغير  

 المحلول حتى ينتج    إلىحواض التبلور والتى يضاف بها الموالس       أ إلىلعصير المركز   اينقل من خاللها    

  .فصل الموالس عن البلورات حتى ينتج السكر الخاميتم  أخيراو .منها شراب سكرى مشبع

  

 سـتخالص اسيل البلـورات ثـم تنقيتهـا و       تكرير السكر الخام عن طريق غ      إلىوتطرقت المحاضرة   

مرحلة تجفيفـه حتـى     تتم  ووكذلك لتحسين لون السكر       الفحم الحيوانى  إستخدام ثم الترشيح ب   ،الرواسب

 .االصور التى نراها جميعفى  يصل للتعبئة
 



 التصوير الضوئى -٦٣  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ١١٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  جمال الدين عطا. د   :المحاضر

  ستاذ الفيزياء أ    

  نوب الوادىججامعة  - كلية العلوم

  ير الضوئىالتصو  :عنوانال

 SQ3B63: الكود            ٣١/١/٢٠٠٧ ربعاءاأل   :تاريخال

    جامعة جنوب الوادى-لتنمية المشروعات الصغيرة مركز مبارك    :مكانال

  

حاجة فى    العادى نسانن اإل أ و ،نسانالتغيير لإل و التطور   أهميةمقدمة عن    تناولت المحاضرة    :ملخصال

حيـان يجـد    فضل بالنسبة له، وفى بعـض األ      ينتقى الفرد األ   أن   التغيير، فمن األفضل دائم    ا إلى ةدائم

مثل بالنسبة له ويحقـق لـه       أ اختيار ما هو     ه لذا وجب علي   ؛ةمامه عدة اختيارات كلها صحيح    أ نساناإل

  . عائد ممكن الحصول عليهأكبر

  

وهـى الجهـاز     على الكاميرا الذى يعتمد   التصوير الضوئى    إلىتطرقت المحاضرة   كمثال على ذلك،    و

صل مسمى كاميرا من اللغة اإليطاليـة والتـى تعنـى           ألذى يعمل على تشتيت وتفريق الضوء، جاء        ا

مـن الـداخل   تحتوى الكاميرا   أن   كمان الحجرة تحتوى على مجموعة من المحتويات،         وذلك أل  ؛حجرة

، ارة عن شريط من مادة حـساسة للـضوء         وهو عب  :الفيلم: هىمجموعة من المحتويات الرئيسية      على

 :جسم الكـاميرا وشعة الضوء الساقطة عليها وتسقطها على الفيلم،  أ وهى عدسة مجمعة تجمع      :دسةوالع

شعة ضوئية  أى  أجزاء الكاميرا ويطلى من الداخل باللون األسود حتى ال يمتص           أوهو يحتوى على كل     

 بعـض فـى    ساسيةأتوجد بصورة    مجموعة من المحتويات الثانوية وهى ال      إلىة  ضاف باإل .محيطة به 

  .ر الفورىيكاميرات التصوفى  الكاميرات مثل الفالش والجزء الخاص بالتحميض

  

 وبعد  ،عملية التصوير عن طريق الضغط على زر معين فتجمع العدسة الضوء وتسقطه على الفيلم             تتم  

  . العمليةلىاثم تتوووضع جزء آخر أمام العدسة سحب الجزء الخاص بهذه الصورة يتم لتقاط الصورة ا

  

 مسبقا بنسب محددة    ةحماض معينة محضر  أفى   اجو مظلم جد  فى   بوضع الفيلم تتم  لية التحميض ف  ما عم أ

  .أيضا األحماض بمساعدةعلى ورق حساس ثم يطبع  )النيجاتيف( حتى يتكون ؛ومحسوبة

  



 خطة محافظة قنا لتشغيل الشباب -٦٤  معاصرةت الأضواء حول الموضوعا: ٣٨/١ك 
  

  ١١٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

   على غريب محمد.أ   :المحاضر

  مدير جهاز تشغيل الشباب     

  محافظة قنا

 لشبابا لتشغيل قنا محافظة خطة  :عنوانال

 SQ3C64: الكود            ٣١/١/٢٠٠٧ ربعاءاأل   :تاريخال

    جامعة جنوب الوادى-لتنمية المشروعات الصغيرة مركز مبارك    :مكانال

  

 ،ليه دون التوقف عند الوظائف الحكومية     إمقدمة عن العمل الحر والدعوة       تناولت المحاضرة    :ملخصال

  .المجتمعفى  ثرهاأة واستعرض حيث قام المحاضر بعرض مجموعة من المشروعات الحر

  

حيـث   .وضح المحاضر فرص العمل المتاحة والفرص المستقبلية للقضاء على مـشكلة البطالـة            أكما  

المعلمـين  فـى     فرصة عمل لحملة المؤهالت العليا لسد العجز       ١٠٦٠٠ حوالىتحاول المحافظة توفير    

 فرصة عمل بمـشروع النظافـة       ١٨٠٠ والىحتوفير  تم   أيضاباإلدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة،     

ـ مدينـة ق  بعية  ا فرصة عمل جديدة بالمنطقة الصن     ٥٠٠ة  إتاحتم  والتجميل بمحافظة قنا، و     ١٠٠٠ط، و ف

الوظـائف  فـإن    وفى كل األحوال     .فرصة بمديريات الخدمات مثل الصناديق الخاصة بمديرية الصحة       

  .وعات الصغيرة تكفى الجميع ولكن العمل الحر والمشر،الحكومية ال تكفى الطالبين
 

راضى بمنطقـة    من األ  ةاستصالح مجموعة كبير  فى   خطة المحافظة المستقبلية   إلى المحاضرة   تطرقت

 ةستصالحها، كذلك تـشجيع المـشروعات الـصغير       وبمنطقة وادى قنا لتوزع على الشباب ال      الراشدة  

 لتنمية فكـر  تقديم برامج تدريبية    فى    تساهم المحافظة  كما. تسويق كافة منتجاتهم  فى   ومساعدة الشباب 

  .اآللىصغيرة والتدريب على الحاسب المشروعات ال

  

ـ باإلالمحاضـر   بعدد من التساؤالت التى قام      بمناقشة مفتوحة مع المتدربين و    وانتهت المحاضرة    ة جاب

من فرص عمل أو عمل حر أو دعم للمشروعات الصغيرة          عرضه  تم  ما  لشروط التقدم   وخاصة   ،هانع

 .ية اإلستفادة منهاإمكانو
 



  المصريةجامعاتكفوفين من طالب المالمعوقات التعليمية والحاجات النفسية لدى ال -٦٥  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 

  

  ١١٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  يمن عامرأ .د   :المحاضر

  قسم علم النفسالمدرس ب    

  جامعة القاهرة - دابكلية األ

 ت المصريةمعاكفوفين من طالب الجامالمعوقات التعليمية والحاجات النفسية لدى ال  :عنوانال

  SQ3D65: الكود            ٣١/١/٢٠٠٧ ربعاءاأل  :تاريخال

    جامعة جنوب الوادى-لمشروعات الصغيرة لتنمية امركز مبارك    :مكانال

  

يرى لكن لديه الحواس  أن ص ال يستطيع خهو ش والمكفوف   الحديث عن تناولت المحاضرة    :ملخـص ال

 جديدة تساعده على االندماج     أعمال ابتكار بل و  ؛ النمطية عمالاألفى   يستخدمها أن    التى يمكنه  خرىاأل

  .مع العالم

  

نه أو على   أسوى   غير   إنسانأنه   ربما على    ،للمكفوف نظرة متدنية   اآلخرونينظر  وفى بعض الحاالت    

نظـرة  يعانى الكفيف من     أيضاو الخاصة،   أ من المؤسسات الحكومية     ااماهتم ال يجد    اوأحيانً .كم مهمل 

ا علـى المكفـوف     يؤثر سلب وكل هذا    .أغلب األحيان فى    على كاهلهم  ًئاب والذين يعتبرونه عب   األم واأل 

  .يأخذ بالثأر منه أن نه عدو له يجبأللمبصر على ويجعله ينظر 

  

 حيث يجد نفسه    ؛سرية والجامعية الحياة األ فى   المعوقات التى يعانى منها المكفوف    وضحت المحاضرة   أ

ممـا  والتعامل مع اإلداريين بالجامعـة      الجامعية  المكتبة  أو  شياء  أ ما حوله من     إستخدامغير قادر على    

 داخل الجامعة فيوجد معوقات للتفاعـل مـع         اآلخرينيتصل بالتفاعل مع    ما ما   أ. يجعله يشعر بالعجز  

حباط لديهم، وما يتصل بالتفاعل مع الـزمالء فـالمكفوف      ثناء المحاضرات مما يزيد نسب اإل     أاألساتذة  

ـ يـسخر   الذى  المبصر    بخالف ،التواصل معهم فى  و اآلخرينالتعامل مع   فى   يجد صعوبة  ـ ا  أحيانً  نم

  .رة دونيةالمكفوف وينظر له نظ

  

  اتماستعراض مجموعة من الدورات التدريبية المقترحة لتنمية مهارات المكفوف والمحيطين بـه            أيض  

الطرق المؤدية  " وذلك كنتيجة لدراسة تفصيلية قام بها المحاضر ضمن أنشطة مشروع            ،من المبصرين 

  ."العالى التعليم إلى

  

ن وال  وامل مع المكفوفين كـأنهم أشـخاص عـادي        أعطى المحاضر النصح للمتدربين للتع    وفى النهاية   

  .مكانيسخروا منهم ويحاولوا مساعدتهم قدر اإل



 ثقافة المخاطر ونتائجها -٦٦  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ١١٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  فؤاد خلف. د   :المحاضر

  جامعة القاهرة - األستاذ بكلية الهندسة

  ى وروب األتحاد االنم الممول مشروع هندسة المخاطر نسقوم    

 ثقافة المخاطر ونتائجها   :عنوانال

 SQ3E66: الكود            ٣١/١/٢٠٠٧ ربعاءاأل  :تاريخال

   جامعة جنوب الوادى-مركز مبارك لتنمية المشروعات الصغيرة     :مكانال
  

 فكل فعل   ،نسان فهى موجودة بوجود اإل    ةليست مستحدث وهى   ،المخاطر مفهوم   أوضحت المحاضرة : ملخصال

 .اية بوجود المخـاطر   ن على در  وبه جانب من المخاطرة، فكان قدماء المصري      يوجد   نسانأو نشاط يقوم به اإل    

 كلمـة وجـد   ت وال   ،يةنجليزاللغة اإل فى  " Risk" تعنى كلمة    وهىاللغة الهيروغليفية   فى  " إزفت" مصطلح   وجدو

  .ومرادفتهما"  الحذر-الوقاية "القرآن الكريم ولكن نجد كلمات فى ) بنفسها( مخاطر
  

 لـه   شـئ ه أو أى    أعمال ممتلكاته أو     أو نسان لحياة اإل  ا كل ما يسبب ضرر    :ويمكن تعريف المخاطر على أنها    

تجنـب   وأالمخاطر الطبيعية والتى تكون غير معلومة واليمكن السيطرة عليها          :  المخاطر أنواعمن  . عالقة به 

 إدارةهى الناتجة عن التطور التكنولوجى، وتتمثـل        فالمخاطر التكنولوجية   أما   .حدوثها مثل البراكين والزالزل   

  .ل العواقب الناتجة عن حدوث الخطرو تقليأفن تجنب فى  المخاطر
  

 مجموعة كبيرة مـن األسـباب الخاصـة         فهناك ،مصرفى   مخاطر حوادث الطرق  تناولت المحاضرة أسباب    

عدم االلتزام بالقواعد المرورية وحب الفوضى، عدم توافر مقومات الصيانة           :حوادث الطرق منها  فى   بالتسبب

وينتج عن حوادث الطرق العديد من الخسائر        . السيارات نفسها  تايإمكانالطرق أو   فى   واألمان والسالمة سواء  

أيـام  فى   مباشرة مثل الفاقد  ال مجموعة من الخسائر غير      أيضا و ،يةجتماعالخسائر المادية واال  فى   والتى تتمثل 

  .العمل والمصاريف القضائية وذلك بخالف فقدان بهجة الحياة
  

 حيث يقوم الفرد بطرح مجموعة من األسئلة عـن          ،لجتهامعا المخاطر و  إدارةأسلوب   إلىوتطرقت المحاضرة   

حدث  إذا   التخلص من هذا الخطر أو تقليل آثاره      فى    ثم عليه بعد ذلك التفكير     ،يتعرض له  أن   الخطر الذى يمكن  

 تحديد األخطار   ،دراسة منظومة العمل المرتبطة بالمخاطر    :  المخاطر إدارةخطوات   ومن   .تقاء عواقبه اوكيفية  

تقيـيم مـستوى   ، تقييم عناصر المخاطر من حيث احتمال الحدوث وشـدة المخـاطر     ،  بمنظومة العمل الكامنة  

  .المخاطرفى  التحكم، ) احتمال الحدوث×وذلك بحساب حاصل ضرب شدة الضرر (المخاطرة 
  

 والعمل علـى نـشر الثقافـة        ، المخاطر إدارة بدراسة علم    امهتميجب اال واختتمت المحاضرة بالتنبيه على أنه      

ائق الثقافيـة واألدبيـة     و والع ، النصوص القانونية  : العوائق الخاصة بمسيرته مثل    تالفى ومحاولة   ،الخاصة به 

  .داريةية واإلجتماعواال



 الطب النفسى -٦٧  معاصرةوعات الأضواء حول الموض: ٣٨/١ك 
  

  ١١٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  فؤاد فهمى. د   :المحاضر

  اض النفسية والعصبيةاألمراستشارى 

   مدينة األقصر– قصر الدولىمستشفى األ

 الطب النفسى  :عنوانال

 SL2G67: الكود            ١/٢/٢٠٠٧ الخميس   :تاريخال

  قصر ة األدينمجلس المدينة بم -المجلس القومى للمرأة فرع    :مكانال

  

علـم   أن   وضح المحاضر أ حيث   ، تناولت المحاضرة الحديث عن علم النفس والطب النفسى        :ملخصال

س  حيث يـدر   ،الطب النفسى فرع من فروع الطب الباطنى      و ،نسانكاديمى يقوم بدراسة اإل   أالنفس علم   

  . مرض نفسى ومرض عقلىإلى وينقسم ،رادةإلحساس واإلكير وافاض التى تصيب التاألمر

  

نه يصيب الجهاز    وذلك أل  ؛يطلق عليه العصاب  و الحديث عن المرض النفسى      إلىوتطرقت المحاضرة   

العامـل  : سباب التى تجعل الشخص يصاب بمـرض نفـسى         ومن األ  .مراض عضوية أالعصبى وهى   

، واالكتئـاب   والمرض النفسى يشمل القلق النفـسى      . ظروف البيئة  ، والتربية رةس ظروف األ  ،الوراثى

   .النفسى، والوسواس القهرى والهيستريا

  

 عقلية ناتجة   ة وهو حال  : ذهان عضوى  : فيوجد منه نوعان   ،ما عن المرض العقلى ويطلق عليه الذهان      أ

 إلـى  المخ مما يؤدى     إلىا  لهو تجمع السموم ووص   ، تليف الكبد  ، الفشل الكلوى  :عن مرض عضوى مثل   

ذهـان  فهـو   خر  النوع اآل أما   حاد ومزمن،    : ومن الذهان العضوى نوعان    ،الجنون أو المرض العقلى   

البد فى كل األحوال فإنه     وظائف المخ دون التعرض للجانب العضوى و      فى    ويعنى وجود خلل   :وظيفى

  .لجمعا من جهة الطبيب المن التشخيص

  

ول مستبـصر بحالتـه     األ حيث إن  ،لمريض النفسى والمريض العقلى    الفرق بين ا   ةوضحت المحاضر أ

ما عن العـالج    أو . بحالته وبمرضه وال يدركه وال يقبل العالج       ةما الثانى فليس عنده بصير    أ ،وبمرضه

أو العالج النفـسى عـن طريـق         ذلك عن طريق العالج بالمواد الكيماوية     يتم  اض النفسية ف  األمرمن  

  .الدكتور النفسى

  

  . اإلصابة بأمراض نفسيةتجنب على نسانطمئنان والرضا يساعدان اإلعامة فإن االوبصفة 

  



  قصة تطور الفن-٦٨  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ١١٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  حمد عرابىأ محمد .د   :المحاضر

  ستاذ األ

  جامعة جنوب الوادى - كلية الفنون الجميلة

 قصة تطور الفن  :عنوانال

 SL2C68: الكود            ١/٢/٢٠٠٧ الخميس  :تاريخال

  قصر ة األدينمجلس المدينة بم -المجلس القومى للمرأة فرع    :مكانال

  

 حيث كانت بداية التاريخ هى بدايـة        ، تناولت المحاضرة الحديث عن تطور الفن عبر التاريخ        :ملخصال

 فن ما قبل التاريخ كان له دور       أن   .تعرف الكتابة بعد  تكن  لم  ف أما عصر ما قبل التاريخ       .ظهور الكتابة 

شـكال  أالكهوف القديمة بـسيطة عبـارة عـن         فى   ابة حيث كانت الكت   ؛تكوين العقيدة ومرتبط بها   فى  

 لها  ة فالحضارة الروماني  ، والطبقة الحاكمة  كان الفن يخدم السلطة   فقد   ةيما الحضارة الرومان  أ. الحيوانات

  . مبراطورىإفكر توسعى 

  

ـ فـى    بداية عصر النهـضة    أن   وضح المحاضر أو          هـم رواده  أ ومـن    ،يطاليـا إفـى    ا كـان  أوروب

 .ةنجلو صاحب لوحـة الكنيـس     أ صاحب لوحة الموناليزا وتسمى بالجيوكاندا، ومايكل        ىافنشليوناردو د 

 والتى كانت تعتمـد علـى تـصوير          المدرسة السريالية  رس الفنية فكان هناك مثالً    وكذلك تنوعت المدا  

 .بـالعلم  الفنثر أ يت بدأالتالى وب١٩القرن فى  بدايتها والمدرسة الواقعية والتى كانت ،حالم والالوعى األ

ومـن   .نه كان يتعامل مع االحساس والعاطفة     أ بدأ الفن يتسم بالتجريد كما       ة،ثيريأومع بداية المدرسة الت   

 وقدسبانية قذفت حتى التدمير     إ وتحكى قصة قرية     ، بيكاسو أعمالهم  أاللوحات لوحة جرنيكا وهى من      

  . خلفت العشرات من القتلى

  

 أهميةحساس ب ا وبدأ اإل   ميالدي ١٩٠٨لحديث فقد ظهر سنة     لفن المصرى ا  ا إلىوقد تطرقت المحاضرة    

راغب عياد، محمد ناجى، محمـود سـعيد،        (ول من الفنانين    كان الجيل األ  ف ،وجود فن مصرى حديث   

 –الخـط العربـى     (ذلك الوقت   فى    الفنون أنواعهم  أ ومن   .) ومحمد سالم  ،محمود مختار، يوسف كامل   

لمصرى الحديث فقد كانت هناك مجموعة من الفنانـات الالتـى           الفن ا فى   دور المرأة أما عن    .)الوشم

ذلـك  فى   هم اللوحات أ و .) وتحسين حليم  ، سرى ةنجى أفالطون، وجاذبي  إ(نادوا بتحرير المرأة ومنهن     

ونحـن  .  يومنا هذا  إلىوقد استمر تطور الفن المصرى الحديث       . النساءمن  الوقت كانت عن السجينات     

قى الذى يخدم المجتمع المصرى ويعرض مشاكله ويناقشها بكل صراحة          بانتظار مزيد من التطور والر    

 بطريقـة   هاسـتغالل يجب  و نسان اإل ة لخدمة  مطوع الفن رسالة  أن    ذكر المحاضر  أخيراو .ةوموضوعي

 .صحيحة



 الصحة وتلوث البيئة -٦٩  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ١١٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  عواطف عبد الرزاق. د   :المحاضر

  مدرس ال

  جامعة المنيا - كلية التمريض

  الصحة وتلوث البيئة  :عنوانال

  SM4A69: الكود            ١/٢/٢٠٠٧ الخميس  :تاريخال

  جامعة المنيا -وحدة تطوير منظومة التعليم    :مكانال

  

 وتـؤثر  ، من الخـارج نسان كل ما يحيط باإل التى تمثل  تناولت المحاضرة الحديث عن البيئة       :ملخصال

 نأل و .نظمـة المتـشابكة    مجموعة مـن األ    وهى كذلك  .رضعلى وجود الكائنات الحية على سطح األ      

ا ا وبدني  صحي نسان تحقيق سالمة اإل   إلىالتى تؤدى   وساسية للبيئة   البيئة تشمل جميع المقومات األ    سالمة  

وعقلي غذيـة،   المياه النقية، المسكن الصحى، سـالمة األ       :هم مقومات البيئة الصحية   أن من   إ ف ،اا ونفسي

  . طريقة صحيحةدمية بالوقاية من الحوادث، مكافحة الحشرات، التخلص من المخلفات اآل

  

 نـسان ل اإل افعكنتاج أل لبيئة  المكونات األساسية ل  فى   حداث تغيرات إ هو   :التلوث أن   وضح المحاضر أو

م مع المكان الذى يعيش فيه الكـائن         ظهور بعض المواد التى ال تتالء      إلى مما يؤدى    ؛نشطته اليومية أو

  تلوث الهواء وهو من    : التلوث نواعأومن  . النظام البيئى مكونات عناصر    اختالل   إلىيؤدى  كما   ،الحى

  .المائى، والتلوث الغذائى التلوث، والتلوث السمعى، والتلوث البصرى، والتلوث أنواعخطر أ

  

 والتأثيرات السلبية بصورة عامة علـى       ، الحديث عن كيفية الحد من التلوث      إلىوقد تطرقت المحاضرة    

اض المعديـة،   األمـر يادة الحوادث، وانتشار     الرطوبة، وعدم توافر مصدر مياه نقى، وز       : مثل نساناإل

  . تجنب التلوثنسان وشروط المسكن الصحى الذى يحقق لإل،وانتشار الحشرات الناقلة لألمراض

  

 وخاصـة التـى   ، المحافظة على سالمة البيئة من جميع الملوثات    أهميةوفى النهاية أكد المحاضر على      

  .نسانمة اإل سالإلى وأنشطته وذلك كله يهدف نسانتصدر عن اإل

  



 التكنولوجيا وفرص عمل الشباب -٧٠  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ١١٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  حمد على رضوانأ. د   :المحاضر

  رئيس قسم علوم الحاسب

  جامعة المنيا -كلية العلوم 

 التكنولوجيا وفرص عمل الشباب   :عنوانال

  SM4B70: الكود            ١/٢/٢٠٠٧ الخميس   :تاريخال

   جامعة المنيا-وحدة تطوير منظومة التعليم     :مكانال

  

 إلـى  المتقدمةعن نقل التكنولوجيا على المستوى التاريخى من الدول          تناولت المحاضرة الحديث     :ملخصال

اسـتبدال  يتم  حيث   ،النمو والتطور هم مراحل   أالتغير التكنولوجى يعتبر من      حيث إن . المتقدمةالدول غير   

الحيـاة والنهـضة    كافـة نـواحى     فى    التطور علىما يساعد   م حديثة   أخرىتقليدية ب الوسائل  المور أو   ألا

غريقية تعنى المهارة الفنية أو الممارسة أو المساهمة أو المعرفة الفنية           إ هى كلمة    :والتكنولوجيا .بالمجتمع

  . نتاجرف والقدرات التى تحسن اإلمعاأو مجموعة ال

  

تطـوير وزيـادة    ال بهدفالمعلوماتية   عصر   إلىالوصول  ائد التكنولوجيا   وهم ف أمن   أن   وضح المحاضر أو

 تـوفير  وأالمناسبة العمل توفير فرص فى  راسة الصحيحة الجيدة للمعلومات حيث تساهم الد   ،فرص التنمية 

 . الجهل من السكان   مثلر من التحديات التى تواجه تكنولوجيا المعلومات        ي وهناك الكث  .االحتياجات المطلوبة 

 كنيم التكنولوجيا والمعلومات  هميةدراك أل و اإل أو الحماس   أقدام من الشعب    عدم اإل  أن    المحاضر إضافو

هم المـشاكل   أمن  يعد  يات المادية   مكاناإلعدم توافر    ولكن   .تمعاالشعوب والمجت تدهور حال    إلىيؤدى  أن  

 على التغلب   نسانمساعدة اإل فى    التكنولوجيا أهميةوتتلخص   .هاإستخدام و التى تواجه تكنولوجيا المعلومات   

 أهميـة  أن   نالحـظ  أن   ويجب. على المشاكل والظروف التى تواجهه وحل المشكالت بأقل مجهود ممكن         

  .وجودهافى  ها وتطبيقها وليس فقطإستخدامكيفية فى  التكنولوجيا تكمن

  

هـم  أتعتبر البطالة مـن     و يهمثيرها عل أوطريقة ت مشاكل الشباب    الحديث عن    إلىوقد تطرقت المحاضرة    

من يصاب  لمثال  على سبيل ا   فمنهم   ،غلب الشباب أصرة وتؤثر بالسلب على     معايامنا ال أفى   مشاكل الشباب 

 حيـث يمكننـا     ،المنطقة العربية فى    وسائل التغلب على البطالة    إلى المحاضر   إشارو. باليأس بعد التخرج  

، وتوفير المـشاريع    عمال هذا النوع من األ    إلىير نظرة المجتمع    ي الحرفية وتغ  عمال األ إلىتوجيه الشباب   

   .المناسبة التى تساعد على تقليل البطالة

  

 متطلباتها من   التالىطبيعة الوظائف وب  فيه  تغيرت  الذى  هذا العصر   ب الشاب   معرفةن  ضرة بأ اختتمت المحا و

المجاالت التكنولوجية فسوف يتـوج هـذا       فى   بتنمية مهاراته ثم بالعمل الجاد    ذلك   واتبع   ،مهارات وقدرات 

  .بنجاح دائم



 إذاعة شمال الصعيد ضمن منظومة اإلعالم بمصر -٧١  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ١٢٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  حسن البنا .أ   :المحاضر

   بمحافظة المنياذاعة شمال الصعيدإرئيس 

  اإلذاعة والتليفزيون المصرى اتحاد

  بمصرعالمإذاعة شمال الصعيد ضمن منظومة اإل  :عنوانال

 SM4C71: الكود            ١/٢/٢٠٠٧ الخميس   :تاريخال

  جامعة المنيا -وحدة تطوير منظومة التعليم    :مكانال

  

ل ة وخاصـة إذاعـة شـما   قليمية المصريذاعات اإل تناولت المحاضرة الحديث عن تاريخ اإل    :ملخصال

 وتتـضمن   ،١٩٨٣سـنة   فـى    قليميةذاعات اإل ذاعة شمال الصعيد ضمن شبكة اإل     إ إنشاءتم  . الصعيد

ذاعة القاهرة الكبرى ثم إ تليها  ،ةعهد الثور فى   ةسكندريذاعة اإل إبت  أذاعات بد إقليمية عشر   ذاعات اإل اإل

قاليم أ تغطية جميع    إلقليمية هذه اإلذاعات ا    وكان هدف  .قليميةذاعات اإل الدلتا فشمال الصعيد ثم باقى اإل     

  .قاليم بمختلف فئاتهمجمهورية مصر العربية وتنمية الوعى القومى لساكنى هذه األ

  

الـشباب  توعيـة   قليمية هو   ذاعات اإل الهدف الرئيسى لهذه اإل    أن    الحديث عن  إلىوتطرقت المحاضرة   

ض للعديـد مـن      يتعـر  الشباب حيث إن ،  من المجتمع المصرى  % ٤٠ر من   كثأالمصرى الذى يمثل    

ضـرارها  أذاعات المصرية تالفى    ذاعات الخارجية التى يجب على اإل      من بعض اإل   المؤثرات الضارة 

   .وتنمية وتثقيف شباب المجتمع المصرى

  

ذاعة مع المجتمع لتطـوير     هناك العديد من الخطط والدراسات التى تجريها اإل        أن   وضحت المحاضرة أ

 :ذاعة منهـا  العديد من الطرق لتطوير اإل    هناك  ودفها المرجو،   ليها وتحقيق ه  إنفسها وجذب المستمعين    

  .أبحاث المندوبين ،ةت التليفونيتصاال اال،وسائل المستمعينفى   النظر،حتياجات الشباباهم تحديد أ

  

الشباب هو كل    أن    كما ، هو عصب الدولة ويخاطب كافة فئات الشعب       عالمن اإل بأ ةالمحاضراختتمت  و

وذلك لكبر نسبته بالمجتمع وألنه هو مـستقبل         ؛ ال يتطور   واعٍ لوطن بال شبابٍ   وا ،الحاضر والمستقبل 

  .البلد

  



 فرص عمل الشباب بالمنطقة الصناعية بالمنيا -٧٢  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ١٢١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  محمد متولى. م   :المحاضر

  رئيس المنطقة الصناعية

   المنياةمحافظ

 فرص عمل الشباب بالمنطقة الصناعية بالمنيا  :عنوانال

 SM4D72: الكود            ١/٢/٢٠٠٧ الخميس   :تاريخال

  جامعة المنيا -نظومة التعليم وحدة تطوير م   :مكانال

  

 النيل على مـساحة      تقع شرق  التىالمنطقة الصناعية بالمنيا      تناولت المحاضرة الحديث عن    :ملخصال

 كم جنوب الكوبرى العلوى على النيـل        ١٢رض صحراوية وتبعد عن مدينة المنيا        على أ  ا فدانً ١٥١٦

 – صـناعات غذائيـة      :صناعات عديدة منها  تخطيط المنطقة الصناعية لتسع     تم  وقد   . كم ٦وعلى بعد   

 صـناعات   -مستلزمات طبية    - ورق   – صناعات هندسية ومواد بناء      – منسوجات   – وأثاثاتموبيليا  

  . مركز خدمات– صناعات جلدية –ميائية ي صناعات ك–معدنية 

  

رض األمنح  يتم   حيث   .منح لمستثمرى الصناعات  هناك العديد من المزايا التى تُ      أن   وضح المحاضر أو

ت اءعفـا اإل وتتمتع المشروعات المقامة داخل المنطقـة ب       .صغيرة مشروع   قام كاملة المرافق إل   ا،مجانً

ـ   علـى    أيضا كما يحصل  ،والمزايا المقررة بقانون ضمان المشروع     دوات  سـواء أ   ،هكامـل احتياجات

  . وتحديد التسويق لهعملهتم  ويقوم المستثمر بتقديم خطة المشروع الذى ،و الكهرباء والماءأدخال اإل

  

ذكر تكاليفها وعدد فرص العمـل    تم   حيث   ،بعض المشروعات ى  لعء  بإلقاء الضو  المحاضرة   قامتوقد  

الموارد المتاحة حيث تتمتـع محافظـة المنيـا         وتخصيصها  تم   المشروعات التى    أيضا و ،المتوقعة بها 

المـوارد  فـى    مرموقـة ال تهـا كانبممن المحافظات   بعوامل وموارد طبيعية تجعلها تتميز عن غيرها        

 الزراعى  نتاجاإلفى    المحافظات أكبر وتعتبر محافظة المنيا من      ،راضى والمحاصيل الزراعية حيث األ  

الصحراوية القابلـة لالستـصالح علـى       ألف فدان، وكذلك تتمتع بزيادة الرقعة        ٦٣٥زراعة  يتم  حيث  

بالنـسبة لعـدد    ظة على مستوى الجمهورية     ثالث محاف  تعد   فهىلموارد السياحية   أما ا  .الطريق الشرقى 

 المتاحـة العديدة  لموارد   وبناء على ا   .التعدينيةموارد  العديد من ال  ا ب يالمزارات السياحية، كما تتمتع المن    

  .ة العديد من المشروعاتإقاممحافظة المنيا فيمكن للمستثمرين فى 

  

المـصانع  فـى    سـواء ه المنطقة   للشباب المتميز فرص عمل عديدة بهذ      أن   وفى الختام ذكر المحاضر   

  . الصناعات الصغيرة التى تدعمها المحافظةإنشاءفى   وكذلك،تهاإقامالمقامة أو المخطط 

  



 مصر فى التنمية وتطويرالتعليم -٧٣  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ١٢٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  حمد بهاء الدين شحاتهأ. أ   :المحاضر

  مدير مديرية التربية والتعليم 

  المنيامحافظة 

 مصرفى  التنمية وتطويرالتعليم  :عنوانال

 EM1A73: الكود            ١/٢/٢٠٠٧ الخميس   :تاريخال

  جامعة المنيا -وحدة تطوير منظومة التعليم    :مكانال

  

ا أصـبح أمـر   ن هذا التطـوير     أ و ،مصرفى   تطوير التعليم   تناولت المحاضرة الحديث عن    :ملخصال

خرأت بغض النظر عن     ،ا اآلن ضروري فترات طويلة   لالتأخر   هذاو،  اه كثير  خـضع  ا ولكن   لم يكن متعمد

  .ولينمنها السياسات الفردية لبعض المسئكون قد يلظروف متعددة 

  

ن تطـوير   أ و ،تكون سياسة التعليم ثابتة تابعة للمجلس القومى للتعلـيم         أن   نه يجب أوضح المحاضر   أو

فـى   ا من الهيئات الممولة لتطـوير التعلـيم       كثر تحمس أ من داخلنا ونكون     ان يكون نابع  وأالتعليم البد   

ـ يم يرتكز على ثالثة محاور هى اإل      تطوير التعل أيضا أن    وذكر   .مصر  – المدرسـة    –الطالـب   (ة  تاح

  ).المركزيةلتطبيق ا(، والنظم ) الجودةعتمادتهيئة المدارس ال(، والجودة ) الكتاب-المعلم 

  

نشطة الطالبية داخل المدرسة لما لها من دور فعـال           األ أهمية  الحديث عن  إلىوقد تطرقت المحاضرة    

يير الجودة هى   امعأيضا أن   وضحت  أنها تفرغ شحنات الطالب، و     أل ؛راسيةى مادة د  أ عن   أهميةيقل   ال

 - المـنهج    – المـدارس    – دارة اإل –المدرسـة   ( ة مجاالت وهـى   يير القومية وتشمل خمس   معانفس ال 

مبـادرة  يعـد    والـذى معلمين  بالالخاص   لكادرا المحاضرة للحديث عن   توتطرق. )المشاركة القومية 

عمليـة  فـى    يمانه القوى بدور المعلـم    برنامجه االنتخابى إل  فى   مهوريةالجشخصية من السيد رئيس     

فى  دور نقابة المعلمين  المحاضر  سرد  أالمعوقات التى واجهت التطبيق و    ت المحاضرة   تناولكما  . التنمية

  .تطبيق الكادر الخاص

  

م وفى تطـويره    التعليفى   ستثمارقاطرة التنمية بمصر تبدأ من اال      أن   علىبالتأكيد   ةالمحاضراختتمت  و

  .بصورة مستمرة ليلبى احتياجات المجتمع

  



 التنمية واإلقراض فى ى ودورهجتماعلصندوق االا -٧٤  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ١٢٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  رشاد ريحان .م   :المحاضر

  رامى نبيل كامل .م    

  ى للتنمية جتماعالصندوق اال

  أسوانمحافطة 

 التنمية واإلقراضفى  ى ودورهجتماعالصندوق اال  :عنوانال

 SN2G74: الكود            ٧/٢/٢٠٠٧ ربعاءاأل  :تاريخال

    جامعة جنوب الوادى-سوان أة بفرع كلية الهندس   :مكانال

  

 عن  ،ه بهدف مساعدة الشباب   إنشاءتم  ى الذى   جتماعمقدمة حول الصندوق اال    تناولت المحاضرة    :ملخصال

 والتى ،مصرفى  التى تعمل على تخفيض نسبة البطالةالصغيرة ة المشروعات قام إلمواالًأقراضهم إطريق  

  .افر فرص توظيف بالقدر الكافىعداد الخريجين وعدم توأتجت عن زيادة ن

  

 لجنـة األمانـة     ،دارةيتكون من مجلس اإل   حيث  ى  جتماعللصندوق اال دارى  إلالهيكل ا المحاضرة   توضحأ

إما المنح التى ال ترد بالتعاون مـع        :  الطريقتين ىحدإالتمويل عن طريق الصندوق من خالل       يتم   و .العامة

: الـصندوق  هاستهدفتى ي من الفئات ال  والبنوك،  مع  تعاون  باليتم  قتراض والذى    أو عن طريق اال    ،المحافظة

ـ  أت من الشباب وقاطنى المناطق التى هى        معاة وخريجى الجا  أالمر ت أوضـح و .ا للخـدمات  كثر احتياج

المـستندات المطلوبـة    و ، وشروط الحصول على القروض والمنح     ،الشروط العملية لإلقراض  المحاضرة  

  .همايلكل

  

 :ن لها طبيعتين  أيتعاون معها الصندوق و    أن   المشروعات التى يمكن  يث عن    الحد إلىالمحاضرة  تطرقت  و

ئمـة ومـضى علـى      ا والثانية هى المشروعات الق    ،مض سنة على بدء نشاطها    ت القائمة بالفعل ولم     ولىاأل

فيها  ة يساهم الصندوق بنسبة صغير    ةخيرى تمارس النشاط العاملة به، وفى هذه األ       أ ،تشغيلها أكثر من عام   

 تتراوح  :مالىالدعم ال ،   والدعم الفنى  مالى الدعم ال  نه يقدم أقتراض من الصندوق    من مزايا اال  و%. ١٥ تبلغ

س مـال   أبحسب حجم المشروع، كذلك تعطى فترات السماح بحـسب دورة ر          % ١١ إلى% ٧نسبته بين   

  .يبيةوادر وعقد الدورات التدرتوفير كفى   يتمثل:الدعم الفنىأما  . شهور وحتى سنة٣المشروع من 

  

الخبـرة الشخـصية لـصاحب      :  وهى العوامل التى يتوقف عليها نجاح المشروع     اختتمت المحاضرة بذكر    

يدار المشروع بحيـث  أيضا أن  و ،موقع المشروع والتسويق له   و ، وقدرته على التحمل والعزيمة    ،المشروع

  .على عائد يمكن تحقيقهأقل تكاليف ممكنة ويحقق أ



 ورشة عمل المشاركة الشعبية وتعبئة موارد المجتمع -٧٥  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ١٢٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  فىعامر سعد مصط. أ   :المحاضر

   اإلقليمى للجمعيات األهلية تحادالمدير العام لال    

  أسوانمحافظة 

 ورشة عمل المشاركة الشعبية وتعبئة موارد المجتمع  :عنوانال

  SN2C75: الكود            ٧/٢/٢٠٠٧ ربعاءاأل   :تاريخال

    جامعة جنوب الوادى-سوان أكلية الهندسة بفرع    :مكانال

  

هو الـشخص   و ى،الشخص الذك صفات   عن   كلمات لها معنى  مة  المقدفى    تناولت المحاضرة  :ملخصال

       مفهـوم  بتفسير   قام كما،  يحقق المزيد كى  تعلم  لا ل الذى حقق العديد من اإلنجازات بنجاح ومازال مستعد

 ،ية لمجتمعـه  جتماعالحياة السياسية واال   فى   ايلعب فيها الفرد دور    التى   العملية :وهوالمشاركة الشعبية   

وضـع أفـضل     فـى     وكذلك ،وضع األهداف العامة لهذا المجتمع     فى   ن يشارك ة أل وتكون لديه الفرص  

ـ     ، وتكون   نجاز هذه األهداف  إتحقيق و  على   تساعد التى   الوسائل فـى   اعملية إسهام المـواطنين تطوع 

إدراك المواطن كما تكلم عن   . بالتمويل أو بالوقت أو بغير ذلك       أو بالعمل أو   ى التنمية سواء بالرأ   أعمال

 فيما يقترح من قرارات     ىالبحث عن حلول لها وإبداء الرأ      فى    قضايا ومشاكل مجتمعه واشتراكه    لحقيقة

  .بشأنها

  

تحديـد   فـى    تـساعد  حيـث    ،تنمية المجتمـع   فى    المشاركة الشعبية  أهمية إلىثم تطرقت المحاضرة    

ـ معاتواجه سكان المجتمع مما يسهل التخطيط ورسم السياسات ل         التى   الصعوبات والمشكالت  هـذه  ة  لج

احتياجـات   على   التعرف فى   تعتبر وسيلة فعالة  و مع مراعاة تحديد األولويات      ،المشكالت والصعوبات 

ـ  ىالعنصر البشر  فى    المقصود ىجتماعإحداث التغيير اال   فى   تساهمكذلك   ،المجتمع ومشكالته   ى والبيئ

 لـدى   مسئولية واالنتماء تنمية اإلحساس بال  ، وكذلك   تدعيم مفهوم الديمقراطية بالمجتمع    فى   تساهمو .معا

   .قيم السلبية واالنعزالية على المواطن والقضاء

  

األطراف المـشاركة    و ،القضية المراد تعبئة الموارد لها    : التالىفى   ما قضيةب األطراف المعنية    وتتمثل

 وما يتوقعه الطرف    ،حل القضية المطروحة   فى   الدور المتوقع من كل طرف     أيضاو،  والمعنية بالقضية 

  .نى من القضيةالمع

  

 مـصادر   اكتـشاف  : عن طريـق   تعبئة موارد المجتمع  فى   المشاركة الشعبية يمكن تحقيق   وفى النهاية   

فـى   الـراغبين  الممولين  اماهتمبحث عن مجاالت    لا و ،مؤسسات وال فرادمن خالل األ  التمويل بالمجتمع   

   .العمل التطوعى



 مطبوعات البرامج التدريبية بالمشروع  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ١٢٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  

 مطبوعات البرامج التدريبية بالمشروع
  

  

هداء مكتبـات   إتم  تداولها بين المهتمين بالمشروع، كما      يتم  ا للمشروع و  تب مؤلفة خصيص  كافة هذه الك  

  .هو المركزلهم جميعا  والناشر ، منهاات والكليات والمكتبات العامة نسخًمعاالجا

  

  

 ):٢٠٠٧عام  ( العربيةالكتب) أ(
  

  .طرق قياسها وأساليب تنميتها:  المحاجة، محمدىطريف شوق -١

 . القواعد اللغوية األساسية للكتابة العلمية،عبدالعزيز سنمحمد ح -٢

 . "تنمية مهارات البحث العلمى"دليل مشروعات التخرج من برنامج  ،كاسب وعبدالعليم هاشم سيد -٣

  . التخطيط والرقابة،عمران على كامل -٤

  .ىبداعالتفكير النمطى واإلخالد عبدالمحسن طه بدر،  -٥

 .بحث وكتابة المشروع المقترح للبحث مناهج ال،سامى طايع -٦

 . التحليل اإلحصائى للبيانات،موسى أمانى -٧

 .تكوين الفرق والعمل الجماعى، عادل محمد زايد -٨

 . المخاطرإدارةتقييم وعاطف محمد عبدالمنعم،  -٩

 .تصالمهارات االسالم، أحمد عازة محمد  -١٠

 . مهارات التفاوض،جالل أحمد فهمى -١١

 .سلوبالقدرة والمهارة واأل:  التفكير التحليلى،امرأيمن ع -١٢

  .حل المشاكل وصنع القرارعبدالرحيم،  عبداهللا محمد -١٣

  . الضغوطإدارة ،جمعة سيد يوسف -١٤

 . وصنع القراردارة المحاسبة لإل، حسنفرغلى أحمد -١٥

  . اإلدارىقتصادأساسيات االكوثر عبدالفتاح األبجى،  -١٦

  .قتصاديةدراسات الجدوى اال وصالح محمد عمران، خليل محمد خليل -١٧

 .اإلطار المعرفى والتقييم المحاسبى:  البيئة والتنمية المستدامة،أحمد فرغلى حسن -١٨

 .من أجل حياة صحية:  إرشادات الصحة العامة،دوارة سلمى وهانى راتب -١٩



 مطبوعات البرامج التدريبية بالمشروع  معاصرةأضواء حول الموضوعات ال: ٣٨/١ك 
  

  ١٢٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  .اتوالتحديالفرص  : المشروعات الصغيرة، الدينلاكمجمال و سيد كاسب -٢٠

  .صرةمعا أضواء حول الموضوعات السيد كاسب، -٢١

  

  

  ):٢٠٠٥عام  (يةنجليز اإلالكتب) ب(
 
22- Kamel Ali Omran, Planning and Controlling. 
23- Shaker Abdel Hamid Soliman, Systems and Creative Thinking. 
24- Samy Tayie, Research Methods and Writing Research Proposals. 
25- Amany Mousa, Statistical Data Analysis. 
26- Adel Zayed and Mostafa kamel, Teams and Work Groups. 
27- Atef M. A-Moneim, Risk Assessment and Risk Management. 
28- Inas Mohamed Abou Youssef, Communication Skills. 
29- Ahmed Fahmy Galal, Negotiation Skills. 
30- Ayman Amer, Analytical Thinking. 
31- Mohamed A. Abdel Reheem, Problem Solving and Decision Making. 
32- Gomaa Sayed Yousef, Stress Management. 
33- Ahmed Farghally, Accounting for Management and Decision Making. 
34- Fakhry El-Din El-Feky, Basics of Managerial Economics. 
35- Ashraf El-Sharkawy, Economic Feasibility Studies. 
36- Ahmed Farghally, Health, Safety and Environment. 
37- Mohamed Hani Ratib and Salma Dowara, Wellness Guidelines: Healthful 
Life. 
38- Sayed Kaseb and Abdel-Alim Hashem, General Lectures Directory. 

  



  

 

 العالى التعليم إلىمشروع الطرق المؤدية 
  الشرآاء

  .مؤسسة فورد -  . الهندسة، جامعة القاهرةآلية -
القاهرة، وعين شمس، وأسيوط، وحلوان،     : تمعاجا -

ويف،     ى س وم، وبن وادى، والفي وب ال ا، وجن والمني
  .وسوهاج

  .جمعية جيل المستقبل -  .المجلس القومى للمرأة -
  

  يةنجليزالكتب اإل
1- Planning and Controlling. 
2- Systems and Creative Thinking. 
3- Research Methods and Writing 

Research Proposals. 
4- Statistical Data Analysis. 
5- Teams and Work Groups. 
6- Risk Assessment and Risk 

Management. 
7- Communication Skills. 
8- Negotiation Skills. 
9- Analytical Thinking. 
10- Problem Solving and Decision 

Making. 
11- Stress Management. 
12- Accounting for Management and 

Decision Making. 
13- Basics of Managerial Economics. 
14- Economic Feasibility Studies. 
15- Health, Safety and Environment. 
16- Wellness Guidelines: Healthful Life.
17- General Lectures Directory. 

  رسالة المشروع
ن الجا   ريجين م الب والخ ارات الط ع مه ت اعمرف

سريع       دماج ال المجتمع   فى    المختلفة لمساعدتهم على االن
ع حاجة البحث العلمى   ا يتناسب م اراتهم بم وصقل مه

  .وسوق العمل
  
  

  مطبوعات البرامج التدريبية
  الكتب العربية

  .طرق قياسها وأساليب تنميتها:  المحاجة-١
 . القواعد اللغوية األساسية للكتابة العلمية-٢
ارات  " دليل مشروعات التخرج من برنامج   -٣ تنمية مه

 ".البحث العلمى
 . التخطيط والرقابة-٤
 .ىبداع التفكير النمطى واإل-٥
 .مناهج البحث وآتابة المشروع المقترح للبحث -٦
 . التحليل اإلحصائى للبيانات-٧
 . تكوين الفرق والعمل الجماعى-٨
 . المخاطرإدارة تقييم و-٩
 .تصال مهارات اال-١٠
 . مهارات التفاوض-١١
 .سلوبالقدرة والمهارة واأل:  التفكير التحليلى-١٢
  . حل المشاآل وصنع القرار-١٣
 . الضغوطإدارة -١٤
 . وصنع القراردارة المحاسبة لإل-١٥
 . اإلدارىقتصاد أساسيات اال-١٦
 .قتصادية دراسات الجدوى اال-١٧
يم     :  البيئة والتنمية المستدامة   -١٨ اإلطار المعرفى والتقي

 .المحاسبى
 .من أجل حياة صحية:  إرشادات الصحة العامة-١٩
  .الفرص والتحديات:  المشروعات الصغيرة-٢٠
  .صرةامع أضواء حول الموضوعات ال-٢١

  اإلنترنتموقع المشروع على شبكة 
www.Pathways.cu.edu.eg  

  
  . جامعة القاهرة– آلية الهندسة –مرآز تطوير الدراسات العليا والبحوث : الناشر

  +)٢٠٢ (٥٧٠٣٦٢٠:   فاآس    +) ٢٠٢ (٥٦٧٨٢١٦، +)٢٠٢ (٥٧١٦٦٢٠: ت
  capscu@capscu.com:  بريد إلكترونى   www.capscu.com: اإلنترنت على شبكة الموقع

 


