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 رئيس جامعة الزقازيق

يشارك في المؤتمر العالمي 

      للمناخ بمراكش بالمغرب

 الباريشاااارك الااادكتور خالاااد عباااد

ماااااؤتمر  فاااااي  جامعاااااةاليس ئااااار 

 ضالبحاااااااااار األباااااااااايجامعااااااااااات 

متوسااااااط للتغياااااارات المناخيااااااة ال

 المنبثق من المؤتمر العالمي

مجلس جامعة الزقازيق يعتمد 
أكثر من نصف مليون جنيه 
 لعالج أعضاء هيئة التدريس

اعتمد مجلس جامعة الزقازيق في 

جلسته األخيرة برئاسة الدكتور 

خـالد عبد البارى أكثر من مليون 

مساهمة في تكاليف عالج جنيه لل

أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

 والعاملين بالجهاز اإلداري والطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

القومي االولالمؤتمر   

)لتحقيق االمن   

الوقاية من العنف (  –الفكري  
نفي الفترة م  

2017ابريل  3-4  

تباااادأ  فاعليااااات المااااؤتمر برعايااااة 

أ.د / عبااادس عساااكر نائاااب رئااايس 

الجامعاااة لشااائون خدماااة المجتماااع  

-3وتنميااة البيئااة فااي الفتاارة ماان 

للوقاياااااااة مااااااان  2017ابريااااااال  4

وتحقياااااااااق  العنااااااااف واالرهاااااااااب

النفساااي واالمااان الفكاااري الساااالم 

لبنااااااء حيااااااة ثقافياااااة للماااااواطنين 

قااااادرة علااااى مواجهااااة الضااااغوط 

 .النفسية والفكرية

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

إنشاء كلية الجامعة تدرس 
 الحجر في صان لآلثار

الااااادكتور عباااااد الحكااااايم صااااارح    

 الجامعااااةنائااااب رئاااايس  ينالاااادنور

ملااااف إنشاااااء كليااااة ا ثااااار  برفااااع

للمجلاااااس  بمركاااااز صاااااان الحجااااار

 0األعلى للجامعات

 ةأربعااا تحتفااال بإنتااااجزراعاااة كلياااة ال
مااان األرز مقاوماااة للجفااااف  أصاااناف

 ةالملوح و

  

قاااااد قسااااام الوراثاااااة نااااادوة علمياااااة ع
بعناااااوان اأرز الجفااااااف مااااان الحلااااام 
إلااااى العلااااما وذلااااك احتفاااااال  بتحقيااااق 

إنتاااااج أربعااااة  فاااايالساااابق والريااااادة 
أصاااناف مااان األرز مقاوماااة للجفااااف 

 0والملوحة

جامعةنشرة اخبار ال  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 رؤية الجامعة
 

تتطلاااع جامعاااة الزقاااازيق إلاااى      
جامعااااااااااة معتماااااااااادة  إن تصاااااااااابح

تقدماااااه مااااان  اومشاااااهود لهاااااا بمااااا
فاااااااى التعلااااااايم  مساااااااتوى متمياااااااز

التنميااااااااااة ووالبحاااااااااا  العلمااااااااااي 

  0المجتمعية المستدامة

 جامعةالرسالة 
جامعة مصرية حكومية تقدم تعليما 

وتنموية  ةوبحوثا أكاديمي متميزا
 ةمجتمعية متفردرائدة وخدمات 
 ةلمواردها البشريوتنمية متواصلة 

في إطار من االبتكار والجودة 
 0 األخالقية واالستقاللية والقيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 :جامعة الزقازيق أهداف

خااريم متمياااز وفعاااال قاااادر علاااى إنتااااج  .1

المعرفاااة والمنافساااة فاااي ساااو  العمااال 

والمسااااااااهمة الفعالاااااااة فاااااااي تنمياااااااة 

 المجتمع

بحو  أكاديمية وتنموية فاعلة قائمة  .2

على االبتكار ومنتجة للمعرفة بمعايير 

 عالمية.

عضو هيئة تدريس متميز علميا ومهنيا  .3

 وثقافيا.

 تنمية متكاملة ومستدامة للمجتمع . .4
 قدرات مادية وأنظمة تشغيلية  .5
وموارد بشرية تحقق المستويات  .6

 القياسية فى األداء وتهيئ وتحسن مناخ
 0العمل

ترتيب متقدم على المستوى القومي  .7
 .واإلقليمي والعالمي

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/11/16/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC/2970561
http://www.youm7.com/story/2016/11/16/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC/2970561
http://www.youm7.com/story/2016/11/16/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC/2970561
http://www.youm7.com/story/2016/11/16/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC/2970561
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 "مهرجان البيئة الرابع عشر تحت شعار "معاً نستطيع الجامعة نظمت

ق فعاليات مهرجان البيئة الرابع عشر انطال

 تحت شعار "معا نستطيع"
 

وتنمية البيئة   الذى ينظمه قطاع خدمة المجتمع 

بجامعة الزقازيق برعاية وحضور الدكتور خالد عبد 

البارى رئيس الجامعة، والدكتور عبدهللا عسكر نائب 

رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، 

وحتى  2016نوفمبر  20والتى تستمر خالل الفترة من 

وتنفذ داخل الجامعة وخارجها حيث  2017أبريل  30

قرى سبعة  لقوافل الطبية البشرية والبيطرية إلىانطلقت ا
مراكز محافظة الشرقية هى: فاقوس، وههيا، 

وأبو كبير، ومنيا  والحسينية، وديرب نجم، وبلبيس،
 القمح.

مهرجان عالمة مميزة على مستوى أنشطة ال ويعد

ستمراريته وتحقيقه لفلسفة ودور الجامعة فى الجامعة نظرا ال

البيئة المحلية والنهوض بها وتوثيق خدمة المجتمع وتنمية 

العالقة بين الجامعة والمجتمع اللتحامها بالمجتمع ومؤسساته 

المختلفة والوصول إلى المواطن البسيط فى مختلف  وأجهزته

قرى وتقديم الخدمات له بشكل مباشر ومجانى فى محل ال

 إقامته.

 الجامعيداخل الحرم  المهرجان وفعاليات ةأنشط وتعددت
 5محافظة على مدى أكثر من الوخارجه فى العديد من قرى 

شهور لتقديم خدمات متميزة بما يتناسب مع المسئولية 
االجتماعية للجامعة فى خدمة مجتمعها المحلى وتنمية بيئتها 

 0بما يساهم فى تحقيق التنمية 
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  ْ  بتمويل من االتحاد األوربيفتتاح محطة الطاقة الشمسية الحرارية بالشرقية ا ْ 

 

 

 

 
 
 

 و العالي التعليم وزيرا أطلق
 الحربي اإلنتاج

الدكتور أشرف الشيحي  
  واللواء محمد العصار

إشااااااااارة الباااااااادء لتشااااااااغيل     
محطاااااااااة وحااااااااادات حرارياااااااااة 
صاااااااغيرة بمجتمعاااااااات حاااااااوض 
البحاااااااار األباااااااايض المتوسااااااااط 
امحطااااااااة الطاقااااااااة الشمسااااااااة 
الحراريااااااااااةا فااااااااااي منطقااااااااااة 

محافظاااة اسااايكما ببلبااايس فاااي 
 .الشرقية

 االفتتاااااح اللااااواءحضاااار قااااد و   
خالااااد سااااعيد محااااافظ الشاااارقية، 
والاااادكتور محمااااد صااااقر رئاااايس 
 أكاديمياااااااااة البحااااااااا  العلماااااااااي
والتكنولوجياااااااا، وعااااااادد ا مااااااان 
السااااافراء والعلمااااااء والخباااااراء 
فاااااي مجاااااال الطاقاااااة الشمساااااية 
الحراريااااة ماااان مصاااار وإيطاليااااا 

 .وقبرص

  

 

 

  -:المشروع هذا أهمية 

يعكااااااس التعاااااااون الوثياااااااق   
باااااااين علمااااااااء مصااااااار ودول 

ويسااااهم فاااي البحااار المتوساااط 
نقاااااااال التكنولوجيااااااااا لمصاااااااار 

منهااااا فااااي تااااوفير واالسااااتفادة 
فااااااااارص عمااااااااال حقيقياااااااااة، 
ا: مشااااروعات البحاااا   موضااااح 

تحولااااااااات  والتااااااااايالعلماااااااااي 
لصاااااناعة تخلاااااق مناااااتم يااااادر 

 .العملة األجنبية على مصر

المحطااااااة واحاااااادة وتعتباااااار    
محطااااات فااااي منطقااااة  4ماااان 

 موجااااودةالبحاااار المتوسااااط وال
فااااااااااي إيطاليااااااااااا وقباااااااااارص 
واألردن، وتنااااااااتم الكهرباااااااااء 
ماااااااااان حاااااااااارارة الشااااااااااامس 
وتسااااااتخدم تكنولوجيااااااا أقاااااال 
تعقيااااااااد ا إلنتاااااااااج الكهرباااااااااء 
وتحليااااااااة الميااااااااا  والتبريااااااااد 
وتناساااااااااااااااب المجتمعاااااااااااااااات 

    0الجديدة الزراعية

 

 

 

 

  

 

 

 -:أهداف المشروع        

تطاااااوير وتنفياااااذ ونشااااار  يهااااادف الاااااى
 رائااااااادة للطاقاااااااة الشمساااااااية تقنياااااااات

وتطويعهااااا ماااان أجاااال تحسااااين كفاااااءة 
الطاقاااة فاااي المبااااني العاماااة اساااتخدام 

ماااان خااااالل تصااااميم وتنفيااااذ وتطااااوير 
نمااااااذج للتركياااااز الشمساااااي الصاااااغير 

يوظااااااااف مجموعااااااااة ماااااااان األدوات و
المرنااااااااة بتطبيقااااااااات مثاااااااال إنتاااااااااج 

 التبريااااد وتحليااااةولتدفئااااة او الكهرباااااء
لخدمااااة المجتمعااااات الصااااغيرة  الميااااا 
 .المتوسط حوض البحر األبيضفي 
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األمن الصناعي والسالمة والصحة 
و  للبيئة والعاملين بالجامعة المهنية

 أهميته

تهاااتم بالحفااااظ علاااى ساااالمة       
وصاااااااااااحة جمياااااااااااع العااااااااااااملين 
بالجامعااااااة وذلااااااك بتااااااوفير بيئااااااة 
عماااال  منااااة خاليااااة ماااان مسااااببات 
الحاااااااااااااواد  أو اإلصاااااااااااااابات أو 
األمااااراض المهنيااااة وأيضااااا هااااي 

تقاااوم بوضاااع مجموعاااة مااان التاااي 
اإلجاااراءات والقواعاااد والااانظم فاااي 
إطاااااااار تشاااااااريعي تهااااااادف إلاااااااى 
الحفااااظ علاااى العااااملين مااان خطااار 
اإلصاااااااااااابة والحفااااااااااااظ علاااااااااااى 
الممتلكااااااات ماااااان خطاااااار التلااااااف 

 وذلاااااك عااااان طرياااااق والضاااااياع
عماااااااااااااااال دورات تدريبيااااااااااااااااة 
متخصصاااة فاااي مجااااالت األمااان 
الصااااناعي والسااااالمة والصااااحة 

 بالجامعااااااة المهنيااااااة للعاااااااملين
أناااواع طفاياااات الحرياااق  عااان

كيفيااااااة  اسااااااتخدامها ووكيفيااااااة 
 و الوقاياااة مااان مخااااطر الحرياااق

مخاااااااااطر الكهرباااااااااء وكيفيااااااااة 
 اسااااااتخدامكيفيااااااة  و مقاومتهااااااا

 المواد الكيميائية وتخزينها

  

 

 

 

 

 ونقلهااااا ومقاومااااة أخطارهااااا
و  اإلساااااااااعافات األولياااااااااةو 

أنظمااااااااة إنااااااااذار الحريااااااااق 

 0وكشف الحرائق

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 النوعية كلية التربيةنظمت 
 ندوة عن    

 المواجهةصناعة الفوضى وطر  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التربية  لكلية الثقافياستكماال للبرنامم 
الكلية  عقدت خدمة المجتمع في النوعي

 الباري عبد خالد د/ .أبرعاية  ندوة ثقافية
د/عبدس عسكر نائب  .أورئيس الجامعة  

و  رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع

 .ةعميد الكليصالح شريف  / د .أ  اشراف
 

 بعنوان
 )هاااااة)صاااااناعة الفوضاااااى و طااااار  المواج

 اللااااواءمحااااافظ البحياااارة األساااابق  بحضااااور
بالتنساااااايق مااااااع هاااااادهود دكتور/مصااااااطفى 

  0لالسااااااااااااااتعالمات العامااااااااااااااةالهيئااااااااااااااة 
و حضااااور السااااادة األفاضاااال وكااااالء الكليااااة 
و لفيااااف ماااان أعضاااااء هيئااااة التاااادريس و 

 .الطالب بالكلية
القافلااااة الطبيااااة للجامعااااة تواصاااال تقااااديم خاااادماتها 

  ألهالي راس غارب

واصاااالت قافلااااة الجامعااااة برئاسااااة الاااادكتور    
أعمالهااااا  جامعااااةاليس ئاااارخالااااد عبااااد الباااااري 

فاااي راس غاااارب حيااا  تقاااوم بتوقياااع الكشاااف 
الطباااااي وفحاااااص الحااااااالت وصااااارف األدوياااااة 
الالزماااااة واجاااااراء العملياااااات الجراحياااااة فاااااي 

 0مختلف التخصصات
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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء كلية طب 

 وجراحة الفم واألسنان بجامعة الزقازيق

رئيس الحكومة بتعديل بعض أحكام الالئحة وافق  

التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 

بإنشاء كلية طب وجراحة الفم و  1972لسنة  49

األسنان ويعتبر قرار الموافقة علي إنشاء كلية طب 

حقق حلم الكثير قد وجراحة الفم واألسنان بالجامعة 

بأن جامعة الزقازيق  الشرقية علمامن أبناء محافظة 

 العلميو البح   العاليالتعليم  فيمن الجامعات الرائدة 

وخدمة المجتمع المحيط بها، بما تضمه من كليات 

كافة التخصصات الطبية والعلوم اإلنسانية،  فيومعاهد 

كافة  فيوبما تقدمه من خدمات للطالب والباحثين 

ولكن المجاالت على مدى أكثر من ثالثة وأربعين عاما، 

األمر الذي يعد نقصا  0تنقصها كلية لطب الفم واألسنان

تقديم الخدمة الصحية بالمجتمع المحلى،  فيواضحا 

وكذلك الخدمة المجتمعية للطالب الحاصلين على 

الثانوية العامة ويضطرون إلى التقدم إلى كليات أخرى 

لذلك  0بعيدة عن مجتمعهم مما يشكل عبئا على األسر

طوات إلنشاء كلية لطب وجراحة الفم بدأت الجامعة خ

وتوالت الخطوات اإلجرائية  1991واألسنان منذ عام 

إلى أن توجت هذ  الجهود بقرار مجلس الوزراء 

بالموافقة علي تعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية 

لسنة  49لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 

سنان وإنشاء كلية طب وجراحة الفم واأل 1972  

 

الشيحي وزير التعليم العالي فد. أشروضع   

األسنان  وجرحة الفم و حجر األسـاس لكلية طـب   

قام د. أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبح   

ديسمبر ، ورافقه اللواء أركان  18العلمي يوم 

حرب خـالد سعيد محـافـظ الشرقيـة و د. خالد عبد 

 الجامعية،و القيـادات  الجامعيـةالباري رئيس 

الفـم  طـب وجـراحـةبوضع حجر األسـاس لكلية 

.واألسنان  
جامعة الزقازيق توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية 

 إلنشاء مستشفى الطوارئ

في اطار التعاون المشترك بين الجامعة والهيئة 
الهندسية بالقوات المسلحة تم التوقيع على 

ارة هيئة االشغال العسكرية بروتوكول تعاون مع اد
إلنشاء مستشفى الطـوارئ التابعة للجامعة وسيتم 

.2019العمل بها لمدة ثال  سنوات منتهية في   

 

 

 

  

 

 

 

 

  بروتوكول تعاون بين جامعة الزقازيق والهيئة العامة لتعليم الكبار
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اسامة فراج  رئيس وقع الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق والدكتور 

الهيئة القومية لمحو االمية وتعليم الكبار على بروتوكول للتعاون المشترك تنفيذا 

لقرار المجلس االعلى للجامعات المصرية بهدف القضاء على مشكلة االمية بقرى 

ومراكز محافظة الشرقية بحضور الدكتور عبدالحكيم نور الدين ،نائب رئيس 

خدمة ئون لدكتور عبد س عسكر ،نائب رئيس الجامعة لشن التعليم وائوالجامعة لش

  المجتمع وتنمية البيئة .

والبروتوكول ينص على انشاء وحدة لتعليم الكبار بالجامعة حي  تكون حلقة وصل 

بين ما تقوم به كليات الجامعة في مجال تعليم الكبار والهيئة العامة لتعليم الكبار 

، وأن  طالب مطلب للتخرج في الكليات النظرية وأن يكون محو أمية عدد ثمانية

تكون مادة تعليم الكبار في قطاعات ) الدراسات التربوية ، والخدمة االجتماعية ، 

والتربية النوعية ، واالقتصاد المنزلي وا داب ( مادة علمية ولها تطبيق ميداني . 

الجامعات المصرية  على أن يتم البدء بمحو أمية العاملين بالجامعة تمهيدا  إلعالن

 .خالية من األمية خالل العام الدراسي القادم

 اشراف

 

فريق               مدير ادارة اإلحصاء             مدير عام مركز المعلومات    

 اإلعداد

                           أمانى يهجت                            م/ عزة عبدالغنى          
   عالء فهمى 

                                                                                                                                                                 
 فائزة عبدس 

                                                                                                                                                                    
 ايمان محمد                                                                                                                

                                                                                                                                                                        
                                                                         ريهام


