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تأتي األنشطة الطالبية بأنواعها المختلفة: ثقافية، مجتمعية، صحية، وأخرى رياضية، في إطار
السعي الدؤوب نحو استخراج الطاقات الكامنة داخل الفرد، ودفع العمل المجتمعي، والتثقيف
الصحي، واالرتقاء بالمستوى األكاديمي للطالب، واكتشاف مواهبهم، وزيادة الوعي لتحقيق

طموحات المستقبل، ومواجهة االنحراف الفكري.
 

ويأتي هذا في ظل اهتمام الجامعة بتوفير مناخ مالئم، قادر على رفع المعنويات، واستدعاء
كوامن اإلبداع، وبناء جيل واٍع، قادر علي تحمل المسئولية، هدف هذه األنشطة األساسي هو بناء
شخصية متكاملة للطالب، وتنمية وتطوير قدراته وإمكاناته، ومحاولة الكشف عن مواهب
الطالب وصقلها وتوجيهها للطريق الصحيح، وتعزيز روح العمل الجماعي، وتقوية العالقات
االجتماعية، وقد كان عام 2021 مليًئا بالعديد من االنشطة الطالبية التي القت دعم األساتذة
وإدارة الجامعة على حٍد سواء، ومزال عام 2022 يضمن مزيًدا من هذه األنشطة وعدد أكبر من

الطالب، ومهارات أكثر إبداًعا وتطوًرا، فانتظرونا... 
 

كلمة العدد  

 

 

محتوى العدد 
- التدريب الميداني لكلية اإلعالم "مجلة معابر". 

- ندوة تثقيفية بكلية اإلعالم .
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"معابر" هي مبادرة أكاديمية - شبابية تهدف إلى إعادة ربط المصريين
بتراثهم الحيوي في سيناء ومحافظات القناة مع استغالل طاقات
ومواهب طلبة كلية اإلعالم في إنتاج القصص المكتوبة والمصورة.
يعمل طالب كلية اإلعالم تحت قيادة فريق من مدرسي اإلعالم
ومعاونيهم للبحث عن أكثر القصص إلهاًما من مدن القناة أو أكثرها
تشبًعا بالتراث السيناوي، فعلى مدار 9 أعداد شهرية، قامت مجلة
"معابر" بتغطية ما يقرب من 80 قصة ملهمة عن حياة الناس،

وفنونهم، وملذاتهم، وماضيهم العريق.
 

ال يشارك طالب اإلعالم في كتابة وتغطية هذه القصص فحسب، بل
يعيشون تجربة كاملة بزيارة هذه األماكن والتحدث وجًها لوجه مع
مصدر القصة، باإلضافة إلى تصوير ومونتاج الفيديوهات التي تعرض
الحًقا على صفحة "معابر" على فيسبوك للتعريف بهذه القصص بشكل

أوسع وأكثر ابتكاًرا.
 

 

 

كنا قد بدأنا التدريب واإلنتاج اإلعالمي بالكلية في وقت مبكر جًدا
من التحاق الطالب بالفرقة األولى، وبشكل يومي، ونحن نحسب

للتجربة من أن ترهقهم، ونتمناها مختلفة كذلك، بما يؤهلهم لكل
مهارات سوق العمل اإلعالمي دونما تأخير.. ومع الوقت، آن األوان
ألن يجني الصغار ثمار تعبهم ومحاوالتهم، في نجاح مستحق لهم،
وللقائمين على تدريبهم من الزمالء الكرام، في مسعى لنزولهم

على األرض بحصيلة ما اكتسبوه، ومازالوا، من مهارات اإلنتاج
اإلعالمي المحترف.. فشكًرا لهم جميًعا على اإلخالص للفكرة،

وللعمل الدؤوب.
 

  د. األميرة سماح فرج
عميدة كلية اإلعالم

 جامعة سيناء - بالقنطرة شرق
 
 

كلية اإلعالمكلية اإلعالمكلية اإلعالم
التدريب الميداني ضمنالتدريب الميداني ضمنالتدريب الميداني ضمن      مجلة "معابر"مجلة "معابر"مجلة "معابر"

الصادرة عن كلية اإلعالم جامعة سيناء، فرعالصادرة عن كلية اإلعالم جامعة سيناء، فرعالصادرة عن كلية اإلعالم جامعة سيناء، فرع
القنطرة شرقالقنطرة شرقالقنطرة شرق

ندوات توعوية وإنتاج محترف علىندوات توعوية وإنتاج محترف على
  أرض الواقع: طالب كلية اإلعالم يستعدون لسوق العملأرض الواقع: طالب كلية اإلعالم يستعدون لسوق العمل

قامت إدارة التسويق باالتفاق مع أحد المتميزين في مجال اإلعالم
F7 هشام زكريا، مسؤول تصميم وإعداد إعالنات تلفزيونية بشركة
McCann Cairo، والجدير بالذكر، أنه من خريجي كلية اإلعالم بجامعة
سيناء فرع العريش حيث تم إقامة هذه المحاضرة يوم السبت
الموافق 18 سبتمبر 2021 وذلك بحضور عدد 30 طالب وشهدت
المحاضرة حضور عميد كلية اإلعالم األستاذة الدكتورة األميرة سماح

فرج، والعديد من السادة أعضاء هيئة التدريس. 
 

كانت الندوة تضمن معلومات حصرية عن سوق العمل، حيث كان
غرض الندوة الرئيسي انخراط الطالب مع كوادر و امثلة مشرفة في
مجال اإلعالم ورؤية خطوات نجاحهم، وذلك من أجل تكوين فكرة عن
ما سيحمله المستقبل. وتشجع العديد من الطالب عقب الندوة و
تواصل مع المحاضر هشام زكريا متسائلين عن فرص تدريب بالشركة
التابع لها، و بالفعل تواصلوا معه على منصة الفيسبوك وتبادل

بعض الطالب االرقام معه حتى يكونوا على تواصل مستمر. 
 

ندوة تثقيفية بكلية اإلعالم 
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طالب العالقات العامة يدشنون حملةطالب العالقات العامة يدشنون حملةطالب العالقات العامة يدشنون حملة
   "جرب تقول أل" للتوعية بأهمية الحدود الشخصية"جرب تقول أل" للتوعية بأهمية الحدود الشخصية"جرب تقول أل" للتوعية بأهمية الحدود الشخصية   

يحرص أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من اليوم األول في
كلية اإلعالم على تدريب طالب الكلية على العمل الميداني
في محاولة لمحاكاة سوق العمل الذي ينتظرهم بعد
سنوات الدراسة األربعة. يأتي نتاج هذا التدريب المكثف على
هيئة ندوات توعوية، وإنتاج إعالمي مرئي، ومسموع،

ومكتوب.
في إطار حملتهم التوعويه، نظم طالب قسم العالقات
العامة بكلية اإلعالم جامعة سيناء فرع القنطرة شرق ندوة
بعنوان "جرب تقول أل" يوم الثالثاء الموافق 21 ديسمبر
2021 لتوعية طالب الجامعة بأهمية رسم الحدود الشخصية
والعمل على احترامها، بمشاركة من د. منال حلمي، مدرس
العالج الطبيعي والمحاضر النفسي كمتحدث رئيسي للندوة،
وبحضور د. األميرة سماح فرج عميد كلية اإلعالم بجامعة
سيناء فرع القنطرة شرق، ود. صبري خالد رئيس قسم
العالقات العامة السابق بالكلية. جاءت الندوة ضمن
مجموعة فعاليات توعوية يقوم بها طالب الفرقة الثالثة
بالقسم للتدريب على تخطيط الحمالت اإلعالنية وتنفيذها

على أرض الواقع.
ُتلقي "جرّب تقول أل" الضوء على المفاهيم األساسية
الخاصة بالحدود الشخصية وأنواعها من مادية، وجسدية،

وفكرية، وروحية، وجنسية.
انقسمت الندوة إلى قسمين أساسيين، تحدثت د. منال
حلمي في أولهما عن أهمية عدم إصدار األحكام على اآلخرين
خاصًة واهتم القسم الثاني من الندوة بمفاهيم أساسية عن
الحدود الشخصية، وأنواعها، وأهمية االلتزام بها لضمان
عالقات أكثر راحة. كما شارك طالب الفرقة األولى بكلية
اإلعالم في تمثيل مشاهد تعكس التعدي على بعض الحدود
الشخصية، مشاهد بعينها تتكرر في حياتنا اليومية، وتركوا
التعليق بعدها لمتحدث الجلسة لتوضيح الرسائل المقصودة،
التي تتضمن كيفية التعامل مع األشخاص المتعديين على

مساحاتنا الشخصية، وتجنب تكرار مثل هذه األفعال.
اختتمت د. منال حلمي الندوة بعشر نصائح للشباب للحفاظ
على مساحاتهم الشخصية وكيفية أخذ ردود فعل صحية

للتعامل مع المتعديين عليها.

الحملة تأتي فى إطار تدريب الطالب
على التفكير وتصميم الحمالت

اإلعالنية المختلفة، والتي يأتي من
ضمنها الحمالت التوعوية، اختار

طالب الفرقة الثالثة بقسم
العالقات العامة بكلية اإلعالم

جامعة سيناء بالقنطرة شرق، أن
تكون أولي حمالتهم عن فكرة

الحدود الشخصية وعدم التسرع فى
إصدار األحكام على اآلخرين خاصة
بعد ما لمسوه فى طالب الفرقة

األولي ومع بداية حياتهم الجامعية
من احتياجهم للتوجيه والنصح الدائم
حتى تكون بيئة الدراسة بيئة صحية

سليمة.
 

د. صبري خالد
مدرس العالقات العامة واإلعالن

سابق بالكلية
جامعة سيناء - القنطرة شرق 

 

إن أكثر ما أسعدني هو روح الطالب
المليئة بالطاقة والحماس،

باإلضافة إلى تفاعل الطالب أثناء
الندوة ورد فعل الحضور عن

موضوع الندوة وأهميته، وفى
النهاية تكريمي الذي جاء كالتاج

فوق رأسي لتكتمل فرحتي باليوم
كله.

 
د. منال حلمي

مدرس العالج الطبيعي ومحاضر
الندوة

جامعة سيناء - القنطرة شرق
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كانت جميع ردود أفعال الٌطالب إيجابية، فبعضهم أراد االشتراك في
كورسات لتعلم المهارة وجاء ذلك ضمن اسئلة وجهت للمحاضرة هبة
ماهر. فقررت الكلية إقامة سلسلة ندوات لتعليم لغة اإلشارة بحيث

هدفنا هو تنمية مهارات الطالب العملية بجانب التعليم المهني.
حيث أن هناك أهمية كبيرة في تعلم طرُق التعامل مع فئة الصم

والبكم، أرى أن ذلك دورنا ككلية اوًال تبني خطة المشاركة اجتماعية،
وثانًيا إعطاء الطالب مهارات تميزهم في سوق العمل

 
 

د. هالة عز الدين
عميد كلية العالج الطبيعي

جامعة سيناء - القنطرة شرق 
 

خالل مقابلة مجلة SU الصادرة عن كلية اإلعالم بجامعة سيناء مع
الدكتورة/ هالة عز الدين، عميدة كلية العالج الطبيعي بفرع الجامعة
بالقنطرة شرق، وضحت بعض التفاصيل عن ندوة أقيمت حديًثا بالكلية

وهي ندوة "لغة اإلشارة" مع المحاضرة هبة ماهر. 
حيث أوضحت أن سنوًيا يتم وضع خطة خاصة بأنشطة المشاركة االجتماعية
للكلية، يتم أخذ الموافقة عليها في بداية العام الدراسي من رئيس

الجامعة.
وبناء على ذلك، تم التنسيق مع إدارة مكتب تنمية الطالب لندوة تعليمية
مع األستاذة / هبه ماهر مدربة ومترجمة لغة اإلشارة والتي أقيمت يوم
الثالثاء 14 سبتمبر 2021. وذلك من ضمن إطار خطة الكلية إلقامة انشطة
طالبية تعليمية لتنمية مهارات مطلوبة في سوق العمل، لتعليم طالب
كلية العالج الطبيعي من جميع الفرق طرق التعامل مع المرضى المصابين
بالصم والبكم. باإلضافة إلى أنه كان في إطار توقيت تدعيم جهود الدولة

والعالم لتكريم يوم ذوي االحتياجات الخاصة الموافق يوم 3 سبتمبر.
حيث أضافت الدكتورة هالة أن من خالل التدريب العملي واجهه الطالب
مشكلة في التعامل مع فئة مرضى ذوي االحتياجات، المصابين بالصم

والبكم، ومن هنا ظهرت أهمية فكرة إقامة ندوة تثقيفية للغة اإلشارة.
التواصل بين أخصائي العالج الطبيعي وبين المريض سيظل مفقود طالما
االخصائي ال يمكنه فهم شكوى المريض، وايًضا عدم قدرة األخصائي على

توصيل معلومات عن طريق التمارين العالجية واستخدامات األجهزة.
 

 
أُجريت العديد من الدراسات لتقديم تفسيرات هامة خاصة
بالتبرع بالدم وفوائده، حيث كان الناتج ان فرصة االصابة
بالنوبات القلبية تقل بنسبة 80٪ في التبرع من الدم يعد من
األعمال النبيلة واإلنسانية التي ينخرط فيها الفرد مع المجتمع.
فلوال التبرع بالدم و انتشار ثقافته بين األفراد في المجتمع لما

أنقذت حياة الماليين من الناس. 
من ضمن اهتمامات الجامعة بالجانب االجتماعي فقد قامت
الجمعية العلمية لطالب كلية الصيدلة EPSF التابعة لكلية
الصيدلة تنظيم حملة للتبرع بالدم لمدة ثالث أيام من 18 إلى
20 سبتمبر 2021 حيث تم التنسيق مع اإلدارات المختلفة
لتجهيز وتنظيم الحدث توفير مكان لهم في الجزء الخارجي

 .N بجوار مبني
حيث تم تجميع عدد 116 كيس دم خالل الثالث أيام الحملة،
وقامت عميد كلية الصيدلة بالتنسيق مع الكليات ونواب
رئيس الجامعة وكيل شؤون الطالب بالموافقة على دخول
عدد من طالب الجمعية المحاضرات للتوعية وعمل دعاية

للتبرع بالدم.
 

  ندوة كلية العالج الطبيعي "لغة اإلشارة" لدعم خطةندوة كلية العالج الطبيعي "لغة اإلشارة" لدعم خطة
جامعة سيناء الخاصة بأنشطة المشاركة االجتماعيةجامعة سيناء الخاصة بأنشطة المشاركة االجتماعية

واليوم العالمي لذوي االحتياجات الخاصةواليوم العالمي لذوي االحتياجات الخاصة
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Egypt's President Abdel Fattah Al Sisi stated during a
united nation session in September 2021, "Egypt realised
that the goal of any development plans was the citizens,
which is the reason for setting strategies aimed to meet
the Egyptians ambitions and needs in proper living
circumstances and jobs" 
Al-Sisi further stated that 'Egypt Vision 2030' national
agenda announced by the government was a
comprehensive frame for Egypt's efforts in adopting the
UN SDGs". 
The blood donation campaign took place from
December 18th, 2021, for three days to implement the
university's directives and objectives and continue its
interest in the social aspect, serving the university's
community and the nearby area.
Faculty of Dentistry clinics offer free treatments to give
back to the 'neighbors' the people in the area. Offering
complete treatment for 20,000+ cases each year. As well
as several community initiatives for the nearby
community. 
The following is a few places the university covered:
1. Qantara City Council
2. Al-Abd Factory
3. Jalabana Village in Qantara Sharq
4. East Qantara School
5. East Qantara Youth Centre
6. Al-Shahid Al-Jasmi Secondary school
7. East Qantara Church

Is it possible for world leaders to agree on shared
objectives and plans of action in an international
system where states fiercely defend their supremacy
and policy autonomy, especially when it comes to
controversial subjects such as "Global development"?
Transforming our world plan for 2030 will make you
believe it could be done. A plan was set in 2015 also
known as the United States resolution. This plan
included 17 different goals directed to the world's top-
level priorities for cooperation protecting people. It
promotes prosperity and preserves the planet.

"Meeting the demands of the present without
jeopardizing future generations' ability to fulfill their
own needs" is a standard definition of sustainable
development. These 17 global goals must be met by
2030, aligned with the Egyptian vision. The targets
can help organizations in identifying which critical
SDG concerns to tackle.

For a long time, Egypt has been eager to establish the
Sustainable Development Goals (SDGs) and
incorporate them into all elements of its
development programs and policies. Nonetheless, the
world's crises over the last two years have shown the
effectiveness of the 2030 Sustainable Development
Goals agenda and the need to approach it from a
holistic viewpoint.

20302030
  

SDGsSDGs
ININ  

A CAPSULEA CAPSULE

What comes to mind when you hear about theWhat comes to mind when you hear about the
Sustainable Development Goals (SDGs)?Sustainable Development Goals (SDGs)?
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SU WAY OF
SAYING
WELCOME TO
NEWCOMERS..

The day-included activities
made the students' first-year
experience fun and games and
an educational, informative one.
Students of SU received their IDs
and necessary documents and
were vaccinated at the university
vaccine center. As per the latest
governmental policies, it is
obligatory to be vaccinated to
enter any official establishment
in Egypt. Moreover, the
orientation day started on
October 2nd and ended on
October 5, dividing the days
between the six university
faculties to follow the safety
measurements of the ministry of
health. 
In addition to the orientation
day, the university held a
welcome party on Sunday,
October 24th, 2021. The day had
many entertaining sections for
SU travellers, such as interactive
games and music, in addition to
a show by a local Egyptian
stand-up comedian band “The
Elite”. Lastly, students displayed
their talents and singing
performances. In addition, a
competition was held for the
new travellers, and valuable
prizes were awarded as
incentives such as Mobiles and
Air Pods. 
 

The transition from high
school to university can be
very challenging, as you must
adapt to a new whole
environment. 
Many questions come up in
students' heads, "will I fit in?"
"Will I make friends easily"
"Whom should I ask if I have
any inquiries?" Universities are
keen to resolve all these
concerns by setting up
engaging events before the
school starts to guide its
students' journey. "Orientation
day" is typically held a few
days before the beginning of
university classes. Its main
purpose is to guide students
and introduce them to the
realm of university life,
starting from academics to
social life. Sinai university,
Qantara branch is one of the
universities in Egypt that is
determined to offer the best
university experience; through
holding social and academic
events directed to entertain
and educate its students. SU
magazine will be taking you
on a virtual tour through its
events that were previously
dedicated to its community in
2021.
Starting with the university
orientation day held on
Saturday, October 2nd, 2021.

The hidden challenges and how universities
are conquering their way through 
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The most important reasons for my success
and superiority, whether in the republic's

championships, the Arab championship, or
the university championship, are continuous
training, perseverance, my love for shooting,

and the trainers' interest in me." 
 

Menna Khedr
Level Two - Faculty of Mass communication

Sinai University - Qantara Sharq
 

The OSD organised the event, during the movie
night, I got the chance to hang out with my

colleagues in a less-stressful environment. We
watched one of the James Bond movies. I had so

much fun, and they even gave us popcorn and
Ice-cream for free!

 
Mohamed Ibrahim

Level Three - Faculty of Physical Therapy
Sinai University - Qantara Sharq

 
 

As part of its commitment to sports, the university
competed in the Universities Sports Federation shooting
championship.
Mina Ahmed Khedr, a student in the second year of the
Faculty of Mass Communication at Sinai University, the
Egyptian national team-shooting champion, a junior rifle
under the age of 21, and a player of Al-Qanat Sports Club,
participated in the universities' shooting championship
held on Friday, October 15th, 2021. At Al-Qanat Sports Club,
we were shooting the field under the sponsorship of Suez
Canal University. Many universities participated in it, such
as the British University, Misr International University,
including Suez Canal University and Badr University.
The Sinai University team included student Menna Ahmed
Khader (Rifle), Magdy Mohamed Hafez (Rifle), Ashrakat Fikri
(Pistol), and Omar Muhammad Seif El-Din (Pistol). 
 Menna Khedr won second place at the university level and
a silver medal for shooting a rifle. Khedr also told the SU
magazine team exclusively، that she aspires to win more
championships and competes in the World Shooting
Championship.

Our ChampionsOur ChampionsOur Champions   

Sinai University medal winners

Popcorn and chill? SU magazine
spotted the latest being in

Qantara Campus 

"We know your story" is the motto of Sinai
university. Therefore, it has always been keen to
break the barriers between its students to build
transparent and solid communication channels for
a better student experience. 
What better way to bring people together than a
movie? One of the approaches was a "Movie
Night," as it's an excellent opportunity for students
to spend time as a community inside of the
regular school hours to help form long-lasting
bonds. They shared stories, enjoyed the music, and
created memories in a stress-free environment.
This event took place on Saturday, November 13th,
2021, organised by the university's Office of
Students' Development. The event was located in
an outdoor area. This wasn't the first movie night
held by OSD, and the other was in October with
more than 100 attendees. As for the second movie
night, it had around 200 attendees gathered in a
friendly atmosphere. 
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The OSD Department, in a joint partnership with the Marketing
Department, organized a special educational seminar for
students of the Faculty of Pharmacy, presented by Dr. Sherif
Kamal, General Director of Pharmacy and Director of Clinical
Pharmacy Program at Hospital 57357, which was held on
Sunday, December 5th, 2021. 
The seminar's main objective is to give a realistic vision to
students about “what is coming” and the latest updates in the
scientific area. In addition to highlighting the importance of
clinical pharmacists to the medical field. 
The seminar was dedicated to fifth and fourth-year students;
however, based on the students' feedback, the faculty dean
and teaching staff saw that the workshop is essential for all
students to attend and are planning to hold it next semester.
The lecture contained necessary information about real clinical
cases, connecting the academic with actual field experience
from an expert like Dr. Sherif Kamal. 

According to Kamal, a doctor can't substitute the role of the
clinical pharmacist when it comes to knowing the side effects
of medications. So, here comes the importance of job roles he
talked about during the session. Students after the session
learned more about how they’re perceived in the job market
and boosted their self-worth by giving them a motivational
speech.

 It's way better to see the construction
site in person, the experience is totally

different from regular classes.
 

 Islam Gamal
 Level Two - Faculty of Architecture

Sinai university - Qantara Sharq
 

Within the framework of activating the role of

the Student Development Department,

implementing the directions of the higher

management and balancing the scientific

and practical side of university students to

highlight their identity through activating the

program for training and field visits to benefit

from previous experiences and burden the

knowledge side.

In this regard, the Student Development

Department organized a field visit to the

highest building in Africa (the iconic tower),

which consists of 80 floors in the new

administrative capital for students of the

Faculty of Engineering on Tuesday, November

14th, 2021, to get acquainted with the project

from the beginning until the delivery of the

concrete building. Metallurgy, in the presence

of 13 male and female students from the

College of Engineering.

Faculty of pharmacy hosted 
Dr. Sherif Kamal 

 

Engineering students in the
"iconic tower" field visit
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Here’s to the crazy ones. The misfits. The rebels. The
troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who
see things differently. They’re not fond of rules. And they have no

respect for the status quo. You can praise them, disagree with
them, quote them, disbelieve them, glorify or vilify them. About the

only thing you can’t do is ignore them. Because they change
things.

 
They invent. They imagine. They heal. They explore. They create.

They inspire. They push the human race forward. Maybe they have
to be crazy. How else can you stare at an empty canvas and see a

work of art? Or sit in silence and hear a song that’s never been
written? Or gaze at a red planet and see a laboratory on wheels?
While some see them as the crazy ones, we see genius. Because
the people who are crazy enough to think they can change the

world, are the ones who do.

- Steve Jobs


