
* "بنك المعرفة المصرى " بعنوان . ندوة
تحت رعايه قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث وتحت اشراف السيد

علي / د.والسيد أ* عميد الكلية * شوقى محمد عبد القوى الصباغ / د.أ
وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا *شريف عبد الوهاب ورده 

*والبحوث
الساعة الحادية عشر بقاعة 2016/12/21اقيم اليوم األربعاء الموافق 

* بنك المعرفة المصرى" المناقشات بالدورالثالث بالكلية ندوة بعنوان 
مدير مشروع " السيد رجب األسرج/وقد حاضر الندوه السيد الدكتور " 

...م* يسري عالم/ والسيد الدكتور" المكتبة الرقمية بالجامعة









* "بنك المعرفة المصرى " بعنوان . ندوة
تحت رعايه قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث وتحت اشراف السيد

علي / د.والسيد أ* عميد الكلية * شوقى محمد عبد القوى الصباغ / د.أ
وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا *شريف عبد الوهاب ورده 

*والبحوث
الساعة الحادية عشر بقاعة 2016/12/21اقيم اليوم األربعاء الموافق 

* بنك المعرفة المصرى" المناقشات بالدورالثالث بالكلية ندوة بعنوان 
مدير مشروع " السيد رجب األسرج/وقد حاضر الندوه السيد الدكتور " 

...م* يسري عالم/ والسيد الدكتور" المكتبة الرقمية بالجامعة







(تعويم الجنيه المصري)ندوه بعنوان 
د تحت رعايه اللجنه الثقافيه باداره رعايه الشباب عق

(  ب)بمدرج 2016/10/26اليوم االربعاء الموافق 
م تعوي)الساعه الثانيه عشر ظهرا ندوه ثقافيه بعنوان 

سيد / د.و قد حاضر الندوه السيد أ( الجنيه المصري
استاذ االقتصاد بالكليه*علي طه 

مع تحيات اللجنه الثقافيه برعايه الشباب









ندوة 2016/10/25عقد اليوم الثالثاء الموافق 
ايه من بيئية بعنوان التلوث البيئي وكيفية الوق

أحمد أحمد عبد / د.أضراره وقد حاضر الندوة أ
استاذ اداره االعمال وعميد الكليه *هللا اللحلح 

بالكلية الساعه (ب )وذلك بمدرج* السابق
العاشره والنصف صباحا









وتحت 2016/11/17عقد يوم الخميس الموافق 
رعايه قطاع شئون خدمة المجتمع و تنميه البيئه ندوة

للسيد" دور الدولة فى النشاط اإلقتصادى " بعنوان 
مدرس بقسم " عصام أحمد البدرى / الدكتور 

حيث حضر الندوه السيد " اإلقتصاد والمالية العامة 
الدكتور اشرف خليفه مدرس بقسم المحاسبه والسيد

توفيق محمد كمال المدير العام واتحاد طالب / االستاذ
الكليه









/  د.أالعلمي السنوى للكليه برئاسة السيدالمؤتمر 
اليوم الثالثاء * عميد الكليه* شوقي الصباغ

بقاعه المناقشات بالكليه 17/5/2016الموافق 
الساعه الثانيه عشر ظهرا











رئيس تشرفت كليه التجاره جامعه المنوفيه اليوم بالحضور الكريم للسيد
م معوض الخولي ونائب رئيس الجامعه لشئون التعلي/ د.جامعه المنوفيه أ
علي مبارك ولفيف من قيادات الجامعه إلفتتاح العام/ د.والطالب السيد أ

/  د.الدراسي الجديد وكان في شرف استقبالهم عميد كليه التجاره السيد أ
شوقي محمد عبد القوي الصباغ ووكيل الكليه لشون التعليم والطالب 

محمد وهدان حيث / د.أمجد حامد عماره ورئيس قسم المحاسبه أ/ د.أ
قاموا سيادتهم بجوله سريعة لتفقد أحوال الدراسه في المجمع بجميع 
الكليات وقد بدء إتحاد طالب كليه التجارة تحت رعايه إداره رعايه 
الشباب بتعريف الطالب باألنشطه المختلفة وإستقبال الطالب الجدد

ختلفةوتعريفهم بكل ما يتعلق بالعمليه التعليميه واألنشطة الطالبيه الم





شوقي محمد عبد القوي الصباغ عميد / د.تحت رعايه السيد أ
امجد حامد عماره وكيل الكليه لشئون التعليم / د.الكليه والسيد أ

سيد طه مستشار اللجنة / والطالب وتحت اشراف السيد الدكتور
سالمه منصور مدير اداره رعايه الشباب اقيم امس / الفنيه والسيد

المشهد * العرض المسرحي2016/12/13الثالثاء الموافق 
صالح عبد الصبور واخراج / تأليف أ* االخير من مأساه الحالج

محمود السبورات حيث قدم فريق المسرح بالكليه هذا العرض / أ
المسرحي ليكون ضمن المهرجان الطالبي المصغر للفنون 

2017/2016المسرحيه للعام الجامعي 











احمد سعيد شحاته االصفر / تكريم الطالب 
ه التعليم المفتوح الفرق) طالب بكليه التجاره 

جامعه المنوفيه لحصوله علي المركز ( الثانيه 
الثالث علي مستوي جامعات العالم للجامعات 

ه المقامه في البرتغآل في لعبه الكارتيه كومتي
كيلو ونتمني له مزيدا من 84فردي وزن فوق 

الف مبروك......التفوق 







/د .والسيد أ* عميد الكليه*شوقي الصباغ / د.يهنئ السيد أ
والسيد*وكيل الكليه لشؤون التعليم والطالب . *امجد عماره

وكيل الكليه لشئون *علي شريف عبد الوهاب / د.أ
احمد سعيد شحاته / الطالب *الدراسات العليا والبحوث

لثانيه التعليم المفتوح الفرقه ا) االصفر طالب بكليه التجاره 
جامعه المنوفيه لحصوله علي المركز الثالث علي مستوي( 

جامعات العالم للجامعات المقامه في البرتغآل في لعبه 
كيلو ونتمني له مزيدا 84الكارتيه كومتيه فردي وزن فوق 

الف مبروك......من التفوق 







:وتقدم دائما يد العون لهم ومن هؤالء الطالب . كليه تجاره جامعه المنوفيه للنهوض بطالبها وتشجعهم علي التحفيز وممارسة مواهبهمتسعي 
:إسالم وهدان. 1

طالب بكلية تجارة جامعة المنوفية فرع شبين الكوم
مطرب

:أهم أعماله 
شارك فى مسابقة نجم الجامعات المصرية وحصل على المركز الثانى

مسابقة الدلتا برعاية وزارة الشباب والرياضة وحصل على المركز األول

:محمود مدين . 2
طالب بكلية تجارة جامعة المنوفية فرع شبين الكوم

Beatbox and popping dance
:أهم أعماله 

شارك فى مسابقة للمواهب بجامعة المنوفية كلية تجارة
Beatbox and popping dance وحصل على المركز األول فى مجال

والمركز األول على مستوى المسابقة
:محمد يحيى المصرى. 3

طالب بكلية تجارة شعبة لغة جامعة المنوفية فرع شبين الكوم
شاعر

:أهم أعماله 
شارك فى مسابقة للمواهب بجامعة المنوفية كلية تجارة

وحصل على المركز األول فى مجال الشعر
.ومن أفضل ثالثة مواهب على مستوى المسابقة 

:محمد مجدى السعدنى.4
طالب بكلية تربية رياضية جامعة المنوفية فرع السادات

منشد دينى
:أهم أعماله 

شارك فى مسابقة النجم الذهبى على قناة المديح وحصل على المركز األول على مستوى محافظة المنوفية
شارك فى مسابقة الشارقة الثقافية لشباب الجامعات

الف مبرووك ونتمني لهم مزيدا من التقدم والنهوض بمستقبل مشرق في مواهبهم وحياتهم العلميه





حصول كليه التجاره علي المركز 
االول في مسابقه العروض المسرحيه 

المصغر للجامعة للفصل الدراسي 
الف 2017/2016االول 

مبروووووووك





الطالب اآلتي اسماؤهن * وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب* *امجد حامد عماره/ د.والسيد أ* عميد الكليه* شوقي الصباغ/ د.يهنيء السيد أ
:لفوزهم في مسابقه الكاراتيه علي مستوي الجامعه وهم

_: مركز اول في مسابقه الكومتيه جماعي.1
*احمد محمود صبري*
محمود اشرف عبد السميع* 
اشرف عيسي* 
اسامه عبد الفتاح البسيوني* 
محمدي اشرف محمدي* 
84مركز اول في مسابقه الكومتيه الفردي تحت ميزان فوق . 2
احمد محمود صبري رجب*
84مركز تاني في مسابقه كومتيه الفردي تحت ميزان . .3
همام صبحي محمود*
75مركز تالت في مسابقه كومتيه فردي تحت ميزان . 4
مصطفي لطفي شاهين* 
مركز تاني كاتا جماعي. 5
احمد اسامه فتحي* 
اسامه عبد الفتاح البسيوني* 
همام صبحي محمود*
*احمد محمود صبري*

الف مبرووووك





*عميد الكليه* شوقي الصباغ/ د.يهنيء السيد أ
وكيل الكليه * *امجد حامد عماره/ د.والسيد أ

فريق كليه التجاره* لشئون التعليم والطالب
للتايكوندو لحصوله علي المركز االول علي 

للمره الرابعه " درع الجامعه "مستوي الجامعه 
الف مبرووووك.......علي التوالي







امجد حامد / د.والسيد أ* عميد الكليه*شوقي محمد عبد القوي الصباغ / د.يهنئ السيد أ
ة لفوزهم في مسابق. الطالب االتي اسماؤهن* وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب*عماره 

(بنين وبنات)دورىالشطرنج علي مستوي الكليه 
الف مبروووك........ 

(بنات)
(الفرقه الثالثه مركز اول ) هاجر بحيري عبد العزيز .1
(الفرقه الثالثه مركز ثاني ) سمر عصام امين . 2
(الفرقه الرابعه مركز ثالث ) ايمان عادل الشافعي . 3
(الفرقه الثالثه مركز رابع) نورهان علي حسن . 4
(بنين)
(الفرقه الثالثه مركز اول ) عمر امين احمد نصار . 1
(الفرقه الرابعه مركز ثاني ) محمود عبد العزيز محمود . 2
(الفرقه الرابعه مركز ثالث ) عماد ميالد عادل . 3
(الفرقه الرابعه مركز رابع) محمد محمود عبد العزيز الدويك . 4







امجد حامد / د.والسيد أ* عميد الكليه*شوقي محمد عبد القوي الصباغ / د.يهنئ السيد أ
ة لفوزهم في مسابق. الطالب االتي اسماؤهن* وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب*عماره 

(بنين وبنات)دورىالشطرنج علي مستوي الكليه 
الف مبروووك........ 

(بنات)
(الفرقه الثالثه مركز اول ) هاجر بحيري عبد العزيز .1
(الفرقه الثالثه مركز ثاني ) سمر عصام امين . 2
(الفرقه الرابعه مركز ثالث ) ايمان عادل الشافعي . 3
(الفرقه الثالثه مركز رابع) نورهان علي حسن . 4
(بنين)
(الفرقه الثالثه مركز اول ) عمر امين احمد نصار . 1
(الفرقه الرابعه مركز ثاني ) محمود عبد العزيز محمود . 2
(الفرقه الرابعه مركز ثالث ) عماد ميالد عادل . 3
(الفرقه الرابعه مركز رابع) محمد محمود عبد العزيز الدويك . 4







عميد *شوقي محمد عبد القوي الصباغ / د.يهنئ السيد أ
وكيل الكليه لشئون *امجد حامد عماره / د.والسيد أ* الكليه

جري ) فريق الكليه في ألعاب القوى * التعليم والطالب
لفوزه بالمركز األول ( ووسب ورمي قرص ودفع جوله 

علي مستوي الجامعه وفوزه بدرع الدوري في العاب القوي 
ه ونتمني لهم مزيدا من التفوق والتقدم في االنشطه الطالبي

.ومشوارهم العلمي 





وكيل *امجد حامد عماره / د.والسيد أ* عميد الكليه*شوقي محمد عبد القوي الصباغ / د.يهنئ السيد أ
)  عنوان لفوزهم في المسابقه البحثيه الثقافية ب. الطالب االتي اسماؤهن* الكليه لشئون التعليم والطالب

الف مبروووك( ...كيف تنمي مهاراتك وتصبح رجل اعمال
(مركز اول . ) لبني احمد عبد الحليم. 1
(مركز ثاني . ) تقي محمد السيد الصباحي. 2
(مركز ثالث . )احمد علي احمد غنيم.3
(مركز رابع . )معتز احمد عواد شاهين.4
(مركز خامس . )محمد علي عبد هللا صقر. 5
(مركز تشجيعي . )ايمان علي شعبان محمد.6
(مركز تشجيعي . )ايه ابراهيم عبد الواحد. 7
(مركز تشجيعي . )نرمين رضا علي السيد.8
(مركز تشجيعي . )يوستينا وجيه ابراهيم. 9

(مركز تشجيعي . )نوفانا رزق هللا نوار صليب. 10



وكيل الكليه لشئون * امجد حامد عماره/ د.يهنئ السيد أ
حسن حسن عبد النبي لحصوله / التعليم والطالب الطالب

علي المركز الثالث في مهرجان الدوري الرياضي بين فرق 
كليات الجامعه في لعبه تنس الطاوله ونتمني له مزيدا من 

. التقدم في الحياه العلميه واالنشطه الرياضيه المختلفه
الف مبرووووك...





تكريم الساده االساتذه أعضاء هيئة التدريس من
2016قبل طالب دفعه 



تكريم الساده االساتذه أعضاء هيئة التدريس من
2016قبل طالب دفعه 



دوره 2016/10/11عقد اليوم الثالثاء الموافق 
رياضيه تنشيطيه بالكليه الختيار افضل 

العناصر تمهيدا لالشتراك في دوري الجامعه 
تنظمها 2017/2016الرياضي للعام الجامعي 

.اللجنه الرياضية بإداره رعايه الشباب











بعض االنشطه الرياضيه الطالبيه تحت رعايه
(تنس طاوله)إداره رعايه الشباب 
2016/10/9اليوم االحد الموافق







زياره اتحاد طالب كليه التجاره يوم االثنين 
57357لمستشفي 2016/10/31الموافق 

وادخال البسمه والسرور علي االطفال المرضي 
يا بالمستشفي ونتمني لهم الشفاء والمعافاه لهم

شكرا التحاد طالب كليه ......رب العالمين 
التجاره وطالب كليه التجاره







... معسكر اعداد القاده الذي اقيم في جامعة قناة السويس 
وقد تم ارسال فوج ... تحت رعاية وزير التعليم العالى 

ره ممثل عن جامعة المنوفيه بقيادة نخبه من اساتذه كليه التجا
ليه سيد طه الدكتور بقسم االقتصاد بالك/ومن بينهم السيد د

وقد .. طاهر محمد عبد الصمد سلطان /كما حضر الطالب 
شارك في المعسكر جميع جامعات مصر والذي خالله 

شاركت المنوفيه في العديد من االنشطه وقد حصل الطالب 
،،...طاهر محمد على افضل قائد للمعسكر /

الف مبروك والي مزيد من التقدم











ستاذ والسيد اال* عميد الكليه*شوقي الصباغ/يهنئ السيد االستاذ الدكتور
/  الطالب* وكيل الكليه لشؤون التعليم والطالب*امجد عماره / الدكتور

فوزه احمد نبوي ابوهاشم الطالب بالفرقه الثالثه شعبه اللغه االنجليزيه ل
ببطولة الجمهوريه للجامعات المصريه والحاصل علي المركز االول 

م وذلك يو(كمال االجسام )رياضه . للمره الثانيه على التوالي في مسابقه
الجمعه الماضي باالسكندريه حيث حصل علي الميداليه الذهبيه

الف مبروووك......نتمني له المزيد من التوفيق والتقدم 









محمد اسامه رجب في الملتقي القمي / شهاده تقدير للطالب 
الثالث لمهارات العروض التقديميه علي مستوى الجامعات 
والمعاهد المصريه وقد حازت جامعه المنوفيه علي المركز 

ات الثالث بمشاركه كليه التجارة وكليه العلوم وكليه الحاسب
محمد اسامه / والمعلومات بفضل العرض الذي قدمه الطالب

.رجب
الف مبروووووك





*عميد الكليه*شوقي محمد عبد القوي الصباغ/ د.يهنئ السيد ا

فريق * وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب*امجد حامد عماره / د . م.والسيد أ

علي مستوى 32الجواله بالكليه الحاصل علي المركز االول في الدوره الكشفيه ال

...الجامعه

ونتمني لهم مزيدا من التقدم في جميع االنشطه وحياتهم العلميه

الف مبرووووك





*عميد الكليه*شوقي محمد عبد القوي الصباغ/ د.يهنئ السيد ا

فريق * وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب*امجد حامد عماره / د . م.والسيد أ

الكره الطائرة بالكليه الحاصل علي المركز الثالث علي مستوي القطاعات ودورى 

...الجامعات

ونتمني لهم مزيدا من التقدم في جميع االنشطه وحياتهم العلميه







بكليه التجارة جامعه / د.الساعه الواحده أ( 3)بقاعه 27/3/2016أقيم اليوم األحد الموافق 

د السي* عميدكليه *شوقي محمد عبد القوي الصباغ /د.المنوفيه برعاية وتحت اشراف السيد أ

علي شريف عبد الوهاب / د.م.امجد عمار وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب و السيد أ/د .م.ا

وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث والساده رؤساء األقسام العلميه ندوة *وردة 

للساده أعضاء هيئة التدريس والساده أعضاء الهيئه المعاونه وطالب الدراسات العليا بعنوان 

**اكتشف منهجية بحثك **
find your research mathodology









عميد / د.مسابقه الطالب والطالبه المثاليه تحت رعاية السيد ا

دارة وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب وإ/ د .الكلية والسيد أ

محمود اللحلح اليوم ./رعايه الشباب ومشرف اللجنه السيد د

8/3/2016الموافق 









ندوة بيئية بعنوان التعامل في سوق األوراق

المالية لدعم االقتصاد المصرى اليوم الموافق 

2/3/2016









شوقي محمد عبد / د .يهنيء السيد ا

القوي الصباغ عميدكليه التجاره 

أمجد حامد /د.جامعه المنوفيه والسيد ا

عمارة وكيل الكليه لشئون التعليم 

والطالب

ى فريق الكليه للتاكيندو لحصوله عل

المركز األول على مستوى الجامعه

ويتمنى لهم مزيدا من التقدم 

واالزدهار

الف مبرووووووووك





مسابقه دورى المعلومات العامه باللجنة الثقافية لرعاية الشباب









باب تنفيذ مشروع االبتكار بالتعاون مع البرامج الثقافيه التطوعية بوزارة الش

الذى أقيم بكلية التجارة اليوم الثالثاء **إنجاز مصر**بالتعاون مع مؤسسة 

.والذى تخلل ورش عمل لفرق مكونه من الطالب 23/2/2016الموافق 

عميد الكليه وإدارة رعايه الشباب كليه التجارة.د .تحت رعايه السيد أ









د د شوقي الصباغ عميد الكليه والسي.يهنيء السيد أ

د امجد حامد عمارة وكيل الكليه لشئون التعليم .أ

والطالب فريق الكليه لكرة اليد لحصولهم علي 

المركز االول علي مستوي الجامعه ونتمني لهم 

مزيدا من التقدم في الحياه العلميه





د شوقي محمد عبد القوي الصباغ عميد الكليه .يهنئ السيد أ

د امجد حامد عمارة وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب.والسيد أ

تجارة طالب بالفرقه الثالثه بكلية ال) محمد ياسر النفيلي / الطالب

لحصوله علي المركز االول والميدالية الذهبيه علي مستوي ( 

متر رجال ضمن فريق العاب القوي 800جامعات مصر 

بجامعه المنوفية ضمن فاعليات اسبوع شباب المدن الجامعيه 

ح الرابع بجامعة كفر الشيخ مع تمنياتنا لهم بدوام التقدم والنجا

المستمر باذن هللا






