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والطب   والتمريض  التربية  كليات  فوز  يعلن  الباجوري 
للترم  البيئي  التميز  مسابقة  يف  األولي  الثالث  باملراكز 

الثاني 

التى  التدريبية  البرامج  يستعرض  مبارك 
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القادة 

رئيس جامعة املنوفية..   

  الرياضة أسلوب حياة وسالح ملحاربة 
األمراض



عشر  ال��ت��اس��ع  ال��ع��دد  لكم  أق���دم  أن  ال��ي��وم  يسعدني 
وامل��ج��ت��م��ع؛  ال��ت��ن��م��ي��ة  ن���ش���رة  م���ن   )2021 )ي���ون���ي���و 
ت��ل��ك ال��ن��ش��رة ال��ف��ص��ل��ي��ة امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي ي��ص��دره��ا 
ق��ط��اع خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع وت��ن��م��ي��ة ال��ب��ي��ئ��ة ب��اجل��ام��ع��ة.
ستجدون يف هذا العدد موضوعات جديدة وشيقة تعبر 
القطاع  هذا  يبذله  الذي  واملخلص  الكبير  اجلهد  عن 
احليوي حتت ريادة أ.د. عبد الرحمن الباجوري )نائب 
البيئة(. وتنمية  املجتمع  لشئؤن خدمة  اجلامعة  رئيس 
ع��ن م��ب��ادرة رئيس  ت��ق��ري��راً  ال��ع��دد  ستجدون يف ه��ذا 
اجل��ام��ع��ة، “ال��ري��اض��ة أس��ل��وب ح��ي��اة”؛ وه��ي امل��ب��ادرة 
صباح  كل  التدريس  هيئة  أعضاء  فيها  ينطلق  التي 
اجلامعة،  رئيس  برفقة  الرسمية  العمل  ساعات  وقبل 
اجلامعة  رئيس  )نائب  الباجوري  الرحمن  عبد  وأ.د. 
ل��ش��ئ��ون خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع وت��ن��م��ي��ة ال��ب��ي��ئ��ة( مل��م��ارس��ة 
ال��ري��اض��ة ب��ه��دف احل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة 
اليومي، مع احلرص  العمل  واكتساب الطاقة قبل بدء 
ال��آزم��ة.  اإلح��ت��رازي��ة  اإلج����راءات  كافة  تطبيق  على 
يزخر هذا العدد برصد عديد البروتوكوالت التي وقعها 
بروتوكول  مثل  املختلفة  املجتمعية  الهيئات  مع  القطاع 
للتمية،  للخير  وبوابتك  املنوفية  جامعة  بني  التعاون 
املتميزة  الصحية  الرعاية  لتقدمي  تعاون  وبروتوكول 
جلامعة املنصورة اجلديدة، وبروتوكول تعاون بني جامعة 
املنوفية والهيئة العامة لتعليم الكبار، وبروتوكول تعاون 
ثالثي بني جامعة املنوفية والهيئة العامة لتعليم الكبار 
وجمعية رعاية خريجي اجلامعة، وبروتوكول تعاون بني 
جامعة املنوفية وشركة ويف للتسويق؛ وكلها بروتوكوالت 
تعبر عن دور اجلامعة الريادي يف التعاون مع كافة الهيئات 
واملؤسسات املجتمعية لتقدمي الدعم املادي واللوجستي 
والفني ألبناء اجلامعة من طالب وعاملني وأعضاء هيئة 
التدريس من ناحية، واملجتمع اخلارجي من ناحية أخرى.
البرامج  عن  وافية  تقارير  العدد  هذا  يف  أيضاً  نقرأ 
اإلستراتيجية  الدراسات  مركز  يقدمها  التي  التدريبية 
عن  املحورية  ال���دورة  مثل  باجلامعة  ال��ق��ادة  وإع���داد 
ومتابعة  رائدة،  بناء إستراتيجية قومية  الدولة يف  دور 
كورونا  لقاح  لتلقي  املتنقلة  الفرق  مبقر  العمل  سير 
واإلع��الن  للجامعة،  العامة  ب��اإلدارة  املعلومات  مبركز 
التميز  مسابقة  يف  اجل��ام��ع��ة  كليات  بعض  ف��وز  ع��ن 
البيئي عن الفصل الدراسي الثاني من العام اجلامعي 
التربية  كلية  م��ب��ادرة  ج��ان��ب  إل���ى   ،2021  -  2020
جتميل  بهدف  جميلة”  “جامعتي  مبادرة  يف  النوعية 
إلى  باإلضافة  هذا،  اجلامعة.  ومعاهد  كليات  وتزيني 
القطاع  ينظمها  التي  املختلفة  القوافل  ع��ن  تقارير 
املحيطة. والبيئة  باملجتمع  املتعلقة  الهامة  واملقاالت 
الكبير  ال��ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر ع��ل��ى ه����ذا اجل��ه��د  ك���ل 
الدعم  وك��ل  امل��ت��م��ي��زة،  ال��ن��ش��رة  ه��ذه  تبلور يف  ال���ذي 
التى  اإلجن��ازات  من  املزيد  إلى  أتطلع  عليه.  للقائمني 
اهلل.  ش��اء  إن  قريبة  مستقبلية  ن��ش��رات  سترصدها 

اإلفتتاحية 

 : ب��ق��ل��م 
مبارك   السيد  أ.د/عادل 

رئيس اجلامعة 
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ال��ري��اض��ة أس��ل��وب ح��ي��اة.. 
عادل  الدكتور  أطلقه  شعار 
م����ب����ارك رئ���ي���س ج��ام��ع��ة 
تطبيقه  وي��ت��اب��ع  امل��ن��وف��ي��ة 
ي��وم��ي��ا ص��ب��اح��ا ب��اس��ت��اد 
ساعات  ب��دء  قبل  اجلامعة 
الدكتور عبد  يرافقه  العمل 
نائب  ال��ب��اج��ورى  ال��رح��م��ن 
رئ���ي���س اجل��ام��ع��ة ل��ش��ئ��ون 
خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع وت��ن��م��ي��ة 
هيئة  أعضاء  وبعض  البيئة 

التدريس.
ه���ذا وي��ؤك��د م��ب��ارك على 
الرياضة  مم��ارس��ة  أهمية 
ملواجهة  الكثيرة  وفوائدها 
وتقوية  األم���راض  مختلف 
على  واحل����ف����اظ  امل���ن���اع���ة 
ومحاربة  ال��ع��ام��ة  الصحة 
الطاقة  واكتساب  السمنة 
لبدء العمل اليومى، مناشدا 
جميع أبناء اجلامعة بالنزول 
مل���م���ارس���ة ال���ري���اض���ة م��ع 
الوقائية  اإلج��راءات  اتخاذ 

واإلحترازية الالزمة.

رئيس جامعة املنوفية..   

  الرياضة أسلوب حياة وسالح ملحاربة األمراض

بروتوكول تعاون بني جامعة املنوفية ومؤسسة بوابتك للخير للتنمية

مبارك  ع���ادل  ال��دك��ت��ور  شهد 
رئ����ي����س ج���ام���ع���ة امل��ن��وف��ي��ة 
بني  ت��ع��اون  ب��روت��وك��ول  توقيع 
بوابتك  وم��ؤس��س��ة  اجل��ام��ع��ة 
بتوقيع  وق���ام  للتنمية  للخير 
ال��دك��ت��ور عبد  ال��ب��روت��وك��ول 
الرحمن الباجورى نائب رئيس 
اجلامعة لشئون خدمة املجتمع 
أحمد  والسيد/  البيئة  وتنمية 
مجلس  رئيس  محمد  حسني 
األمناء مؤسسة بوابتك للخير.

ت��ش��م��ل ب���ن���ود ال���ب���روت���وك���ول 
للخير  بوابتك  مؤسسة  قيام 
ب��ت��ق��دمي م���س���اع���دات م��ادي��ة 
اجل��ام��ع��ة  ل��ط��الب  عينية  أو 
األك���ث���ر اح��ت��ي��اج��ا م���ن خ��الل 
مستقبلنا”  “أب��ن��اؤن��ا  م��ب��ادرة 
عام  امل��ؤس��س��ة  دشنتها  ال��ت��ى 
املؤسسة  تقدم  كما   ،.201٨
بعض املكافآت لدعم املشروع 
فى  الطالب  ملشاركة  القومى 
ال��ت��ع��اق��د احل���ر مل��ح��و األم��ي��ة 
حتت إشراف اجلامعة، وتقوم 
املؤسسة بتوفير منح أو فرص 
مجال  ف��ى  للطالب  تدريبية 

ريادة األعمال
ه���ذا وت��س��اه��م اجل��ام��ع��ة مع 
املشروعات  املؤسسة فى دعم 

التنموية ملباردة “حياه كرمية” 
داخل  املختلفة  امل��ج��االت  فى 
ن���ط���اق امل���ح���اف���ظ���ة، وت���ق���وم 
االستشارات  بتقدمي  اجلامعة 
والصحية  والعلمية  التقنية 
والهندسية والقانونية املختلفة 

التى تطلبها املؤسسة.
ح��ض��ر ت��وق��ي��ع ال��ب��روت��وك��ول 
نائب  أسعد  نانسى  الدكتورة 
رئيس اجلامعة لشئون التعليم 
ال��دك��ت��ور صبحى  وال���ط���الب، 

شرف عميد كلية التربية.



اس��ت��ع��رض ال��دك��ت��ور ع��ادل 
م����ب����ارك رئ���ي���س ج��ام��ع��ة 
امل��ن��وف��ي��ة أن��ش��ط��ة م��رك��ز 
االستراتيجية  ال��دراس��ات 
وإعداد القادة خالل اللقاء 
الذى عقده بأعضاء مجلس 

إدارة املركز.
إحاطة  االجتماع  خالل  مت 
مجلس  ب���ق���رار  امل��ج��ل��س 
اجل���ام���ع���ة ع���ل���ى إق������رار 
ال���ق���واع���د االس��ت��رش��ادي��ة 
إدارة  ب��أن��ش��ط��ة  اخل��اص��ة 
االس���ت���ش���ارات وال��ب��ح��وث، 
البرامج  مصفوفة  وع��رض 
التدريبية اخلاصة باملركز.

وع����رض ال���دك���ت���ور أح��م��د 
العام  املشرف  القوى  عبد 
للبرامج  املركز مقترح  على 
طالب  إلع���داد  التدريبية 
لسوق  وتأهيلهم  اجلامعة 
العمل وتدريبهم على كيفية 
للبحث عن فرص  التسويق 
إلمكانياته،  مالئمة  عمل 
وتنمية  وقته،  إدارة  وكيفية 

مهارات التواصل.
اجلامعة  رئيس  واف��ق  كما 
هيام  الدكتورة  مقترح  على 
مصطفى وكيل كلية التربية 
وامل���ش���رف على  ال��ن��وع��ي��ة 

بعقد  األداء  تقييم  إدارة 
ملركز  األول  العلمى  املؤمتر 
االستراتيجية  ال��دراس��ات 
ب��ع��ن��وان “ال����رؤى اجل��دي��دة 
لتبادل  اجلامعى”  للتعليم 
األفكار اجلديدة واخلبرات 

أعضاء  من  املشاركني  بني 
والهيئة  ال��ت��دري��س  ه��ي��ئ��ة 
واملجتمع  والطالب  املعاونة 
وإقليميا  محليا  اخل��ارج��ى 
التعليم  تطوير  مجال  ف��ى 
شهر  خ��الل  وذل��ك  العالى 

أكتوبر القادم “أون الين”.
حضر االجتماع من أعضاء 
نائبا  امل��رك��ز  إدارة  مجلس 

الدكتور  اجل��ام��ع��ة:  رئ��ي��س 
للتعليم  أس���ع���د  ن��ان��س��ى 
وال��ط��الب، وال��دك��ت��ور عبد 
خلدمة  الباجورى  الرحمن 
البيئة،  وت��ن��م��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع 
وامل���ح���اس���ب أك������رم ع��ب��د 

اجلامعة،  عام  أمني  الدامي 
الدكتور أمين حافظ عميد 
ك��ل��ي��ة ال����زراع����ة، ال��دك��ت��ور 
املشرف  القوى  عبد  أحمد 
الدكتور  املركز،  على  العام 
ه��ي��ام م��ص��ط��ف��ى م��ش��رف��ا 
األداء  تطوير  إدارة  على 
إكرامى  الدكتور  اجلامعى، 
إدراة  على  مشرفا  جمال 
االستراتيجية،  ال��دراس��ات 
سعيد  م��ح��م��د  ال���دك���ت���ور 
إدارة  ع��ل��ى  م��ش��رف��ا  ف���رج 
االس���ت���ش���ارات وال��ب��ح��وث، 
ال��س��ي��دة/ ه��دى ب��ط مدير 
املجلس،  وأمني  املركز  عام 
مدير  فتحى  عالء  السيد/ 
املجتمع  خدمة  شئون  عام 

وتنمية البيئة.

مبارك يستعرض البرامج التدريبية التى يقدمها مركز الدراسات االستراتيجية وإعداد القادة 

الباجوري يعلن فوز كليات التربية والتمريض والطب  باملراكز الثالث األولي يف مسابقة التميز البيئي للترم الثاني 

عقد الدكتور عبدالرحمن الباجوري 
لشئون  املنوفية  جامعة  رئيس  نائب 
خدمة املجتمع وتنمية البيئة اجللسة 
باعالن  اجللسة  مستهال  التاسعة 
نتيجة مسابقة التميز البيئي للكليات 
كلية  بفوز  أعلن  حيث  الثاني  للترم 
والتمريض  األول  ب��امل��رك��ز  التربية 
باملركز الثاني والطب باملركز الثالث 
للكليات  مالية  جوائز  تخصيص  مع 
التهنئة  ق���دم  ك��م��ا  ه���ذا   ، ال��ف��ائ��زة 
كلية  وك��ي��ل  املتيم  محمود  للدكتور 
األستاذية  علي  حلصوله  ال��ت��ج��ارة 
وماجدة عبداملجيد لتوليها مدير عام 
لشئون  اجلامعة  رئيس  نائب  مكتب 

خدمة املجتمع وتنمية البيئة.
مجلة  تفعيل  علي  ال��ب��اج��وري  أك��د 

بصدد  أنها  مشيرا  البيئية  البحوث 
احلصول علي درجة حتكيم معتمدة 
باإلضافة  ،ه��ذا  املقبل  يوليو  خ��الل 
الكبار  تعليم  بروتوكول  تفعيل  إل��ي 
عدم حصول طالب  علي  والتشديد 
والليسانس  الباكالوريوس  م��راح��ل 
للكليات النظرية على شهادة التخرج 
اال عقب محو أمية من 2-٤ مواطن.
الضوء  ال��ب��اج��وري  أل��ق��ي  كما  ه��ذا 
اخلاصة  التدريبية  ال����دورات  علي 
للمجتمع  ال��ق��ط��اع  ي��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
ال��داخ��ل��ي واخل���ارج���ي م��ش��ي��را إل��ي 
للمراكز  املقدمة  الشهادات  توحيد 
ب���ب���ارك���ود ح��ت��ي يتم  واع���ت���م���اده���ا 

اعتمادها وعدم تزويرها 
حول  ج��ودة  فيصل  الدكتور  حت��دث 

املوجه  مواجهة  يف   الراهن  الوضع 
الثالثة لكوفيد 1٩ مشيرا أن الوضع 
إعطاء  يف  ال��دول��ة  وتسعي  مستقر 

اللقاح لكافة الشعب املصري

شدد الباجوري علي مواصلة اجلهود 
امل��ب��ذول��ة يف ال��وق��اي��ة م��ن ان��ت��ش��ار 
الفيروس مشيرا إلي أن الوقاية خير 

من العالج .
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ق��ام ال��دك��ت��ور ع���ادل م��ب��ارك رئيس 
عاشور  وال��دك��ت��ور  املنوفية  جامعة 
لتعليم  العامة  الهيئة  رئيس  عمرى 
لفتح فصول  تعاون  بروتوكول  الكبار 
وتولى  اجلامعة  لطالب  تنشيطية 
التربية  بكلية  الكبار  تعليم  مركز 
إجراء  املشروع  هذا  بتنفيذ  املنوط 
املسوح امليدانية وحصر عدد األميني 
فى املحافظة وإعداد قوائم بأسماء 
محو  فصول  ف��ى  للعمل  املرشحني 
ويقوم  احل��ر،  التعاقد  بنظام  األمية 
لرفع  تدريبية  دورات  بعقد  املركز 
كفاءة العاملني فى مجال محو األمية 
باملحافظة، ومتابعة الفصول للوقوف 
على جدية العمل بها وتقدمي تقارير 
وتسليمها  املتابعة  أعمال  عن  دورية 
ومتابعة  باملحافظة،  الهيئة  ل��ف��رع 
ومساعدتهم  األمية  من  املتحررين 
أو  النظامى  بالتعليم  االلتحاق  فى 
بفصول  إحل��اق��ه��م  ف��ى  امل��س��اع��دة 
باملرحلة  ال��دراس��ي��ة  ل��ل��م��واد  تقوية 
امل��رك��ز هذا  ي��ق��وم  اإلع���دادي���ة، كما 

البروتوكول  هذا  أن  مبارك  وأوضح 
تأكيدا لدور اجلامعات املصرية فى 
فى  واملساهمة  املجتمعية  املشاركة 
رأسها  وعلى  القومية  القضايا  حل 
قضية محو األمية ومخاطرها على 
وأهمية  امل��ص��رى،  املجتمع  ت��ط��ور 
عليها،  ل��ل��ق��ض��اء  اجل��م��ي��ع  ت��ك��ات��ف 
مشيدا مبا قامت به جامعة املنوفية 
من جناح طالبها فى محو عدد كبير 
من األميني وحتقيق مركز متقدم بني 

اجلامعات.
رئيس  نائبا  البروتوكول  توقيع  شهد 
ن��ان��س��ى أسعد  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة 
عبد  وال��دك��ت��ور  وال��ط��الب  للتعليم 
املجتمع  خلدمة  الباجورى  الرحمن 
صبحى  وال��دك��ت��ور  البيئة،  وتنمية 
مركز  إدارة  مجلس  رئ��ي��س  ش��رف 
تعليم الكبار بكلية التربية، الدكتورة 
السيدة/  املركز،  مدير  الغتمى  هبه 
الهيئة  فرع  مدير  القوى  عبد  تهانى 

باملنوفية.
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رائدة   إستراتيجية قومية  بناء  الدولة يف   املنوفية يناقش دور  القادة بجامعة  الدراسات اإلستراتيجية وإعداد  مركز 

ال����دراس����ات  م���رك���ز  األن  ع��ق��د 
اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة وإع����داد ال��ق��ادة 
عن  حيوية  دورة  املنوفية  بجامعة 
نحو  الدولة  به  تقوم  الذي  الدور 
رائ��دة  قومية  إستراتيجية  ب��ن��اء 
األمن  وحماية  املجاالت  كافة  يف 
القومي وذلك حتت رعاية الدكتور 
اجلامعة،  رئ��ي��س  م��ب��ارك  ع���ادل 
وي��ح��اض��ر ف��ي��ه��ا ال���ل���واء أرك���ان 
املستشار  السماحي  هشام  حرب 
بأكادميية  الوطني  الدفاع  بكلية 
إستقبله  والذي  العسكرية  ناصر 
الباجوري  الرحمن  عبد  الدكتور 
لشئون  اجل��ام��ع��ة  رئ��ي��س  ن��ائ��ب 
البيئة  وتنمية  املجتمع  خ��دم��ة 
والدكتور أمين حافظ عميد كلية 
إدارة  مجلس  وع��ض��و  ال���زراع���ه 
منصور  ط��ارق  واملستشار  املركز 
إستراتيجيات  وخبير  مستشار 
والدكتور  القومي  واألمن  احلرب 
إدارة  علي  املشرف  صقر  أحمد 

اللواء  وقد حتدث  التدريب..هذا 
السماحي  ه��ش��ام  ح���رب  أرك����ان 
حول الدور الرائد للدولة املصرية 
قومية  إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  وض���ع  يف 
يف  والتعمير  البناء  نحو  ه��ادف��ة 
موضًحا  بالدولة  املجاالت  كافة 
اإلستراتيجية  واألبعاد  املفاهيم 
الفساد  ومحاربة  القومي  لألمن 
ودور  والتطرف  الفكر  وإره���اب 
األمن القومي الداخلي يف حماية 
م��ؤس��س��ات ال���دول���ة، وت��ط��ل��ع��ات 
الدولة يف تشيد وإستثمار املناطق 
سيناء  يف  احليوية  اإلستراتيجية 
الكبري  ال��ق��وم��ي��ة  وامل��ش��روع��ات 

الراهنة وقضايا األمن املائي. 
ي���أت���ي ذل�����ك ض���م���ن ف��اع��ل��ي��ات 
ي��ج��ري دورات  ال���ذي  ال��ب��رن��ام��ج 
ح���ول ع����دًدا م��ن ال��ق��ض��اي��ا ذات 
الفساد  أسباب  كمحاربة  الصلة 
الدكتورة  للمستشارة  وتداعياته 
عبير فؤاد مستشارة بهيئة قضايا 

الدولة قسم املنازعات اخلارجية، 
القانونية  والنصوص   واألسباب 
أك��رم  للمحاسب  عملية  ح���االت 
اجلامعة،  عام  أمني  ال��دامي  عبد 
التشريعات  دور  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 
مكافة  يف  القضائية  واألج��ه��زة 
إنتشار ظاهرة الفساد للمستشار 
هيئة  وكيل  عريض  حامد  حسام 
القانوني  الدولة املستشار  قضايا 
املستشار  املنوفية  جامعة  لرئيس 
ال��ق��ض��ائ��ي مل��ح��اف��ظ��ة امل��ن��وف��ي��ة 

واملستشار عبد الفتاح شعيب

الدولة  قضايا  هيئة  رئيس  نائب 
لرئاسة  األع��ل��ى  املجلس  وعضو 

هيئة قضايا الدولة. 
ت��ع��ق��د ال������دورات حت��ت إش���راف 
القوي أحمد  الدكتور أحمد عبد 
ال��دراس��ات  ملركز  العام  املشرف 
وال��دك��ت��ور أح��م��د ص��اب��ر مشرف 
إدارة التدريب وهدى عبدالسالم 
مدير عام املركز وميرال اجلاويش 

مدير إدارة التدريب باملركز.

مبارك واخلولى يوقعان بروتوكول تعاون لتقدمي رعاية 
صحية متميزة ملنسوبى جامعة املنصورة اجلديدة

رئيس  مبارك  عادل  الدكتور  وقع 
معوض  والدكتور  املنوفية  جامعة 
املنصورة  جامعة  رئيس  اخلولى 
اجل��دي��دة ب��روت��وك��ول ي��ه��دف إلى 
ال���ت���ع���اون ب���ني اجل��ام��ع��ت��ني فى 
تقدمي اخلدمة والرعاية الصحية 
ألعضاء هيئة التدريس والعاملني 
وال���ط���الب ب��ج��ام��ع��ة امل��ن��ص��ورة 

اجلديدة.
جامعة  تلتزم  أن  الطرفان  واتفق 
الطبية  الرعاية  بتقدمي  املنوفية 
جامعة  ل���دى  ال��ع��ام��ل��ني  جل��م��ي��ع 
الكشف  تشمل  وال��ت��ى  امل��ن��ص��ورة 
وال��ع��الج ب��ال��ع��ي��ادات اخل��ارج��ي��ة 
املنوفية،  ج��ام��ع��ة  مبستشفيات 
وإج�����راء ال��ع��م��ل��ي��ات اجل��راح��ي��ة 

وج��م��ي��ع أن����واع ال��ع��الج األخ���رى 
ال����الزم����ة، وإج�������راء ال��ف��ح��وص 
املعملية واألشعة وكافة الفحوص 
األدوي���ة  وص���رف  التشخيصية، 

الالزمة للمرضى.
ه��ذا وق��د أع���رب ال��ط��رف��ان عن 
س��ع��ادت��ه��م��ا ب��ه��ذا ال��ت��ع��اون بني 
فى  للتوسع  والسعى  اجلامعتني 
لصالح  ال��ت��ع��اون  أوج���ه  مختلف 

اخلدمة التعليمية.
نائبا  ال��ب��روت��وك��ول  ت��وق��ي��ع  ش��ه��د 
نانسى  الدكتور  اجلامعة  رئيس 
والدكتور  والطالب  للتعليم  أسعد 
خلدمة  الباجورى  الرحمن  عبد 

املجتمع وتنمية البيئة.

العدد التاسع عشر -يونيو 2021 - التنمية والمجتمع 

الكبار لتعليم  العامة  والهيئة  املنوفية  جامعة  بني  تعاون  بروتوكول 
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الفرق  العمل مبقر  سير  يتفقد  املنوفية  جامعة  رئيس 
املتنقلة لتلقى لقاح كورونا مبركز املعلومات

رئيس  مبارك  ع��ادل  الدكتور  تفقد 
مبقر  العمل  سير  املنوفية  جامعة 
كورونا  لقاح  لتلقي  املتنقلة  ال��ف��رق 
العامة  ب����اإلدارة  امل��ع��ل��وم��ات  مب��رك��ز 
بالتعاون  والذى مت جتهيزه  للجامعة 
أب��ن��اء  لتطعيم  ال��ص��ح��ة  وزارة  م��ع 
فيصل  ال��دك��ت��ور  بحضور  اجل��ام��ع��ة 
جوده وكيل وزارة الصحة باملحافظة.

أكد مبارك أن الدولة تولي اهتماما 
كبيرا باملواطنني وتسعى لتقدمي كافة 
الرعاية الصحية والطبية لهم  أوجه 
خاصة يف ظل جائحة كورونا، وقامت 
بتوفير اللقاح املضاد للفيروس جلميع 
املواطنني حرصاً على الصحة العامة 
الفيروس، مشيرا  انتشار  واحلد من 
مساعدة  على  اجلامعة  ح��رص  إل��ى 
أبنائها وتسهيل تلقى اللقاح، وقامت 
بتوفير  الصحة  وزارة  مع  بالتعاون 
إلعطائهم  ب��اجل��ام��ع��ة  أم��اك��ن  ع���دة 

اإلج�����راءات  تطبيق  وس���ط  ال��ل��ق��اح 
االح���ت���رازي���ة وال��وق��ائ��ي��ة مل��واج��ه��ة 
الفيروس واستمرار العمل بها بكامل 
األس��ب��وع،  أي���ام  م���دار  على  طاقتها 
للدفعة  اليوم اجلرعة األولى  وبدأت 

األولى من املسجلني لتلقى اللقاح.
عامة  املواطنني  جميع  مبارك  ودعا 
وأبناء جامعة املنوفية خاصة بسرعة 
اإللكترونى  امل��وق��ع  على  التسجيل 
صحتهم  على  حرصا  اللقاح،  لتلقى 
وس��الم��ت��ه��م وجت��ن��ب ح���دة اإلص��اب��ة 

بالفيروس.
الدكتور  نائباه  اجلامعة  رئيس  رافق 
وال��ط��الب  للتعليم  أس��ع��د  ن��ان��س��ى 
الباجورى  الرحمن  عبد  وال��دك��ت��ور 
البيئة،  وت��ن��م��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع  خل��دم��ة 
عام  مدير  الدسوقى  والدكتور حازم 

اإلدارة الطبية باجلامعة.

 بروتوكول تعاون ثالثى بني جامعة املنوفية والهيئة العامة لتعليم الكبار وجمعية رعاية خريجى اجلامعة

وقع الدكتور عادل مبارك رئيس 
جامعة املنوفية والدكتور عاشور 
عمرى رئيس الهيئة العامة لتعليم 
اخلولى  معوض  والدكتور  الكبار 
جمعية  إدارة  م��ج��ل��س  رئ��ي��س 
املنوفية  جامعة  خريجى  رعاية 
ورئيس جامعة املنصورة اجلديدة 

بروتوكول تعاون ثالثى بينهم.
املنوفية  جامعة  أن  مبارك  أك��د 
الكبار  تعليم  مركز  فى  متمثلة 
بكلية التربية أن توقيع بروتوكول 
لتعليم  العامة  الهيئة  مع  التعاون 
الكبار وجمعية رعاية اخلريجني 
لبدء تنفيذ جتربة رائدة بجامعة 
األطراف  بني  والتعاون  املنوفية، 
الثالثة وأهمية االستغالل األمثل 
ل��ك��ل م��امت��ل��ك��ه األط������راف من 
عامة،  سياسة  لوضع  امكانيات 
هذه  فى  العمل  أسلوب  وحتديد 
األه��داف  يحقق  مب��ا  االتفاقية 

املنشودة من البروتوكول.
البروتوكول  ب��ن��ود  وتشمل  ه��ذا 
لطالب  تنشيطية  ف��ص��ول  فتح 

واحتسابها  شهر  مل��دة  اجلامعة 
مبحو  الطالب  اجن���ازات  ضمن 
أمية عدد من الدارسني كمتطلب 
تعليم  مركز  يتولى  كما  للتخرج، 
املشروع  تنفيذ  باجلامعة  الكبار 
ملحو أمية عمال اجلامعة والقرى 

واألح���ي���اء وم���راك���ز امل��ح��اف��ظ��ة 
واملحافظات محل سكن الطالب 
املتخصصني  األساتذة  باشراف 
باجلامعة، ويقوم املركز بالتعاون 

م���ع ف����رع ال��ه��ي��ئ��ة ب��امل��ح��اف��ظ��ة 
وطالب  اجلامعة  شباب  بتدريب 
أساليب  على  العليا  ال��دراس��ات 
وطرق تعليم الكبار، ومينح مركز 
شباب  باجلامعة  الكبار  تعليم 
املشروع  فى  املشاركني  اجلامعة 

حوافز طبقا لإلمكانيات املتاحة 
دارس  لكل  ويصرف  باجلامعة، 
فتحها  مت  التى  بالفصول  ناجح 
مبلغ 2٥0 جنيها للطالب )املعلم( 

امل��ش��ارك ف��ى امل��ش��روع ع��ن كل 
جمعية  وت��ش��ارك  ن��اج��ح.  دارس 
قوائم  بإعداد  اخلريجني  رعاية 
فى  للعمل  امل��رش��ح��ني  ب��أس��م��اء 
كمدرسني،  األمية  محو  فصول 
للدارسني  مادية  حوافز  وتقدمي 
فى فصول محو األمية واملشاركة 
ال��ط��رف��ان اآلخ���ران مبتابعة  م��ع 
امل��ت��ح��رري��ن م��ن األم��ي��ة وتقدمي 
تعليمهم  الستكمال  لهم  الدعم 
للمتحررين  عمل  فرص  وتوفير 

من األمية.
نائبا  ال��ب��روت��وك��ول  توقيع  شهد 
نانسى  الدكتور  اجلامعة  رئيس 
أسعد للتعليم والطالب والدكتور 
خلدمة  الباجورى  الرحمن  عبد 
والدكتور  البيئة،  وتنمية  املجتمع 
ص��ب��ح��ى ش���رف رئ��ي��س مجلس 
بكلية  الكبار  تعليم  مركز  إدارة 
الغتمى  هبه  الدكتورة  التربية، 
مدير املركز، السيدة/ تهانى عبد 
القوى مدير فرع الهيئة باملنوفية.

وشركة  املنوفية  جامعة  بني  تعاون  بروتوكول  توقيع 
“ويف wave” للتسويق

شهد الدكتور عادل مبارك رئيس 
بروتوكول  توقيع  املنوفية  جامعة 
تعاون بني اجلامعة وشركة “ويف 
بتوقيع  وق��ام  للتسويق،   ”wave
البروتوكول الدكتور عبد الرحمن 
اجلامعة  رئيس  نائب  الباجورى 
وتنمية  املجتمع  خ��دم��ة  لشئون 
البيئة والسيد/ محمد أحمد عبد 

الغنى مدير الشركة.
التعاون  الباجورى أن هذا  أوضح 
ب����ني م���رك���ز اخل����دم����ة ال��ع��ام��ة 
إلى  مشيرا  والشركة،  باجلامعة 
ال��ع��ام��ة يعد  م��رك��ز اخل��دم��ة  أن 
من  كثير  ف��ى  متخصص  م��رك��ز 

واالختبارات  التدريبية  املجاالت 
تسويق  إل���ى  وي��ح��ت��اج  ال��دول��ي��ة 
مايقوم بتنفيذه من دورات وبرامج 
التعاون  على  الطرفان  اتفق  لذا 
فيما بينهما لتنفيذ هذا التسويق 
تسويق  خ��ط��ة  ال��ش��رك��ة  وت���ق���دم 
امل��وارد  وتوفير  للسوق  ودراس���ة 
لتنفيذ  امل��ت��خ��ص��ص��ة  ال��ب��ش��ري��ة 

اخلطة التسويقية.
حضر توقيع البروتوكول الدكتورة 
نانسى أسعد نائب رئيس اجلامعة 
لشئون التعليم والطالب، والدكتور 
على  املشرف  احلسن  أبو  محمد 

مركز اخلدمة العامة باجلامعة.
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النوعية  ال��ت��رب��ي��ة  ك��ل��ي��ة  ش��ارك��ت 
يف امل��ه��رج��ان ال��ث��ان��ي وال��ث��الث��ون 
ألس����ر ك��ل��ي��ات ج��ام��ع��ة امل��ن��وف��ي��ة  
أقيمت  وال��ذي  م   2020/2021
الكلية  واشتركت   ، إبريل  شهر  يف 
أس��ر طالبية   6 ب  امل��ه��رج��ان  يف 
ه��م أس���رة ط��الب م��ن أج��ل مصر 
وأسرة خدمة املجتمع وتنمية البيئة 
وأس��رة الفتح وأس��رة إب��دأ بنفسك 
وأسرة األسرة شاركوا يف املجاالت 
ال��ري��اض��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ، 
العام  ال��درع  علي  الكلية  وحصلت 
نهلة  األس��ت��اذة  وف���ازت  للمهرجان 
جمال علي جائزة اإلثانة يف املجال 

الرياضي .
وق���د ج����اءت األس����ر ال��ف��ائ��زة من 
أعلنتها  كما  النوعية   التربية  كلية 
الشباب  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة  اإلدارة 
التالى  النحو  املنوفية على  بجامعة 
:يف املجال الرياضي حصلت أسرة 
“خدمة املجتمع وتنمية البيئة” علي 
املركز األول يف كرة السرعة طلبة 
بينما حصلت أسرة “األسرة” علي 
املركز الثاني وأسرة “ابدأ بنفسك” 

فقد  وب��ه��ذا   ، الثالث  امل��رك��ز  علي 
فازت أسرة “خدمة املجتمع وتنمية 
املجتمع “ بدرع كرة السرعة طلبة. 
كما جاءت أسرة “الفتح” يف  املركز 
و  طالبات  السرعة  كرة  يف  الثاني 
أسرة “خدمة املجتمع وتنمية البيئة 
“ امل��رك��ز  ال��ث��ال��ث وج����اءت أس��رة 

املركز  أجل مصر” يف  من  “طالب 
الرابع . كما حصلت أسرة “خدمة 
البيئة” يف مسابقة  املجتمع وتنمية 
باملركز  طالبات  البدنية  اللياقة 
الثالث، بينما حصلت أسرة “الفتح” 

علي املركز الرابع يف كرة السلة.
 وع��ل��ي م��س��ت��وي امل���ج���ال ال��ف��ن��ي 

م��ن أج��ل  حصلت أس���رة “ط���الب 
يف  األول  امل���رك���ز  ع��ل��ي  م���ص���ر” 
فازت  وقد  الفوتوغرايف  التصوير 
أسرة “طالب من أجل مصر “بدرع 
ال��ف��وت��وغ��رايف،  التصوير  مسابقة 
علي  “الفتح”  أس��رة  حصلت  بينما 
الفنون  مسابقة  يف  الثاني  املركز 

التشكيلية. 
أم���ا  على امل��س��ت��وى ال��ث��ق��ايف فقد  
املجتمع  “خ��دم��ة  أس����رة  ح��ص��ل��ت 
يف  الثاني  باملركز  البيئة”  وتنمية 
وف��ازت  القصيرة  القصة  مسابقة 

باملركز الرابع يف مسابقة املقال.

عميد  زيدان  محمد  الدكتور  وأكد 
ال��ك��ي��ل��ة  ع��ل��ى أه��م��ي��ة األن��ش��ط��ة 
صقل  فى  الهام  ودوره��ا  الطالبية 
م��خ��ت��ل��ف  ال����ط����الب يف  م����واه����ب 
والتقدير  التحية  ووج��ه  املجاالت، 
وروداه���ا  بالكلية  األس���ر   لطالب 

وإدارة رعاية الشباب بالكلية .
كما وجهت الدكتورة هيام مصطفي 
املجتمع  الكلية لشئون خدمة  وكيل 
للطالب  الشكر   البيئة   وتنمية 
ورواد األسر بالكلية الذين شاركوا 
الشباب   رعاية  وإدارة  املهرجان  يف 
وأك�����دت ع��ل��ي أه��م��ي��ة اإله��ت��م��ام 
ب��األن��ش��ط��ة ال��ط��الب��ي��ة ك��ج��زء من 
شخصيتهم  وتكوين  الطلبة  إع��داد 
املتكاملة ومن جانبه صرح األستاذ 
تألوا  ال  الكلية  أن  حسان   محمد 
جهداً يف دعم كافة املواهب الفنية 
واستثمارها  املواهب  تلك  تنمية  و 
الطالب  تشجيع  إل���ى   ب��اإلض��اف��ة 
على االنخراط يف األنشطة الفنية 
و الثقافية والرياضية وقدم التهنئة 
والعاملني  الفائزة  األس��رة  لطالب 

بإدارة الشباب بالكلية .

النوعية تشارك يف بدء مبادرة جامعتي جميلة 

النوعية  التربية  كلية  شاركت 
امل��ن��وف��ي��ة يف جتميل  ج��ام��ع��ة 
وذلك  اجلامعة  كليات  وتزين 
جميلة  جامعتي  مبادرة  ضمن 
ال���ت���ي دع����ت إل��ي��ه��ا ال���دول���ة 
الكليات  تساهم  بأن  مؤخًرا  
الفنية باجلامعات مبشروعات 

جتميل املجتمع املحيط بها. 
محمد  الدكتور  قام  وقد  هذا 
عميد  بعمل  ال��ق��ائ��م  زي����دان 
ال��ت��رب��ي��ة ال��ن��وع��ي��ة وال��دك��ت��ور 
كلية  ع��م��ي��د  ق�����ورة  م��ح��م��ود 
الطب بتوقيع بروتوكول تعاون 
لتجيمل كلية الطب وذلك بناًء 
عادل  الدكتور  توجيهات  على 
والتي  اجلامعة  رئيس  مبارك 
ستليها حزمة من بروتوكوالت 
ال���ت���ع���اون م���ع ك���اف���ة ك��ل��ي��ات 
لتجميلها  اجلامعة  ومعاهد 
وتنفيذ بعض األعمال الفنية.

وق�����د ش������ارك ط�����الب ق��س��م 
يف  بالكلية  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ت��رب��ي��ة 
جتميل مبنى الكلية باإلضافة 
إلى قسم األطفال باملستشفى 
هيام  الدكتورة  بحضور  وذلك 
لشئون  الكلية  وكيل  مصطفى 
خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع وال��دك��ت��ورة 
اي��ن��اس ش��ح��ات��ه رئ��ي��س قسم 
التربية الفنية والدكتور ميالد 
إبراهيم األستاذ بقسم التربية 
الفنية والدكتورة أماني فرغل 
األستاذ املساعد بقسم التربيه 

الفنيه.
ك��م��ا ص���رح ال��دك��ت��ور زي���دان 
ب����أن ال���ط���الب ش����ارك����وا يف 
جتميل املبني عن طريق رسم 
الفنية  ال��ل��وح��ات  م��ن  العديد 
واجل����داري����ات، وذل����ك ضمن 

مشروعات التخرج.

العدد التاسع عشر -يونيو 2021 - التنمية والمجتمع 

قافلة جامعة املنوفية الطبية تقوم بالكشف وتقدم العالج ألهالى 
قرية جزيرة احلجر

حت��ت رع��اي��ة االس��ت��اذ ال��دك��ت��ور  ع��ادل 
م���ب���ارك رئ��ي��س اجل��ام��ع��ة و اش���راف 
الباجورى  الدكتور عبدالرحمن  االستاذ 
خدمة  لشئون  اجل��ام��ع��ة   رئيس  نائب 
العام  واملشرف  البيئة  وتنمية  املجتمع 
الدكتورمحمود  االستاذ  القوافل  على 
ق����ورة ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ط��ب واالس���ت���اذ 
وكيل  السباعي  الرحمن  عبد  الدكتور  
كلية الطب لشئون خدمة املجتمع قامت 
قافلة  بتنفيذ  باجلامعة  القوافل  إدارة 
طبية متكاملة من كلية الطب الى قرية 
شارك  الشهداء  مبركز  احلجر  جزيرة 
فيها نخبة متميزة من األطباء مبختلف 

التخصصات 
 وأش�����ار امل���ش���رف ع��ل��ى ال��ق��اف��ل��ة أن 
األهالي  على  بالكشف  قامت  القافلة 
املشاركني  ق��ام  وكما  ال��ع��الج   وت��ق��دمي 
التدريس  هيئة  أع��ض��اء  م��ن  بالقافلة 
م��ب��ادرة  ضمن  األه��ال��ىوذل��ك  بتوعية 
حياة كرمية وبالتعاون مع مؤسسة حياة 
كرمية ومديرية الصحة وشارك فيها:- 
والدكتور  رم��د   مندور  سامح  الدكتور 
محمود  والدكتور  عظام  اسامة  احمد 
مجدى  عمرو  والدكتور   باطنة  الريفى 
انف واذن والدكتورة  مها احمد نفسية 
واعصاب  مخ  سالم  محمد  والدكتور  
والدكتور  عادل سعد. جراحة والدكتورة 

هدير يحي اطفال

النوعية تفوز بالدرع العام ملهرجان أسر جامعة املنوفية
 وطالب من أجل مصر وخدمة املجتمع يحصدون املراكز األولي يف التصوير الفوتوغرايف وكرة السرعة
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التقييم البيئي لنوعية املياه باملصارف الزراعية مبحافظة املنوفية: املظاهر وُسبل التصدي

ال��زراع��ي��ة  اإلدارة  نظم  أدت 
خ���الل ال��ق��رن ال��ع��ش��ري��ن إل��ى 
حدوث تغيرات واسعة النطاق 
واملجاري  األرض��ي  الغطاء  يف 
امل��ائ��ي��ة وم��س��ت��ودع��ات امل��ي��اه 
اجلوفية؛ مما أسهم يف تدهور 
الزراعية  اإليكولوجية  النظم 
وتقويض العمليات التي تدعم 
اس��ت��دام��ت��ه��ا؛ وم���ن ه��ن��ا تبرز 
بيئي  ت��ق��ي��ي��م  إج�����راء  أه��م��ي��ة 
التأثيرات؛  تلك  حجم  لتقدير 
تعد  املخاطر  إدارة  إن  حيث 
وتنفيذ  وتقييم  حتديد  عملية 
الالزمة  التنفيذية  اإلج��راءات 
ل��ل��ح��د م���ن ت��داع��ي��ات��ه��ا على 
ال��ن��ظ��ام اإلي��ك��ول��وج��ي وصحة 

اإلنسان.
 ي��وج��د مب��ح��اف��ظ��ة امل��ن��وف��ي��ة 
تتوزع  زراع��ًي��ا  مصرفاً   20٤6
مغطى،  مصرًفا   1٩٥7 بواقع 
مكشوفاً،  مصرفاً   ٨٩ مقابل 
 ٤.3  –  ٩٥.7( بنسبة شكلت 
بإجمالي  ال��ت��رت��ي��ب،  ع��ل��ى   %
 37٨-113( بلغ  زراع��ي  زم��ام 
فدانا زراعياً / كم من أطوال 
واملكشوفة(  املغطاة  املصارف 
عام  الترتيب  على  باملحافظة 

201٨م
يف  الشديد  للقصور  وتبًعا     
أنظمة التخلص من املخرجات 
كاملخلفات  السلبية،  السكانية 
ع��دم  ظ���ل  ويف  ب���أن���واع���ه���ا، 
الدولة،  من  ال��رادع��ة  الرقابة 
املكشوفة  امل��ص��ارف  حت��ول��ت 
ال���ت���ي ت���خ���ت���رق ال��ت��ج��م��ع��ات 
أحد  إلى  واحلضرية  الريفية 
للتخلص  الرئيسة  اخل��ي��ارات 
اللون  إل��ى  مياهها  فتحولت 
األس��ود؛ مما يشير إلى وجود 
Anaero- الهوائية  ���روف 

تؤكد   bic Conditions
املستويات املرتفعة لألكسجني 

فضالً  كيميائياً،  املستهلك 
الصحية  احل��ال��ة  ت��دن��ي  ع��ن 
بؤراً  يجعلها  ال��ذي  األم��ر  لها؛ 
تقويض  عن  فضالً  ممرضه، 
دوره��������ا األس�����اس�����ي ك��أح��د 
للنشاط  الرئيسة  امل��ق��وم��ات 

الزراعي.
باملصارف  املياه  نوعية  أوالً: 

الزراعية:
 تصب مياه تلك املصارف يف 
يقدر  إذ  النيل؛  بنهر  النهاية 
مياه  م��ن  النهر  يف  يضخ  م��ا 
ال��ص��رف ال���زراع���ي ب��ح��وال��ي 
م3/سنوياً، حيث  مليار   13.7
يستقبل فرع رشيد مبفرده من 
مبحافظة  الزراعية  املصارف 
م3/  13٤66( حوالي  املنوفية 
ي��وم( م��ن ال��ص��رف ال��زراع��ي، 
تتوزع بواقع )7700 ألف م3/
ي���وم( م��ن م��ص��رف ال��ره��اوي، 
و)227٥ م3/يوم( من مصرف 
 16٩1  – و)1٨00  التحرير، 
م3/يوم( من مصرفا تال وَسبل 
بالترتيب، و)3٥٥ م3/يوم( من 
ولقد  البحر،  زاوي���ة  مصرف 
املياه  نوعية  مؤشرات  تباينت 
لنماذج من املصارف املكشوفة 
واخلضراوية  )تال  باملحافظة 

وَسبل(، على النحو التالي:
)أ( اخلصائص الطبيعية:

ارتفعت  احل�����رارة:  درج���ة   %
باملصارف؛  املياه  درجة حرارة 
املسموح  إذ جت��اوزت احل��دود 
بها )3 درجات مئوية(، وبلغت 
ال��زراع��ي��ة  ب��امل��ص��ارف   )ْ  31(

الثالثة.
جاءت  الهيدروجيني:  األس   %
املسموح  احلدود  ضمن  القيم 
-6.٥( الثالثة  باملصارف  بها 
قليالً  ارت��ف��ع��ت  وإن   ،)٨.٥
مب��ص��ريف ت��ال واخل��ض��راوي��ة 

مقارنة مبصرف َسبل.

%  امل�����واد ال��ص��ل��ب��ة ال��ع��ال��ق��ة 
تركيزات  ارتفعت  وال��ذائ��ب��ة: 
املواد الصلبة العالقة مبصريف 
ت���ال واخل���ض���راوي���ة م��ق��ارن��ة 
مبصرف َسبل، لتبلغ )٤٨-22-
بالترتيب،  ملليجرام/لتر(   1٨
أم���ا امل����واد ال��ص��ل��ب��ة ال��ذائ��ب��ة 
ف���ت���ج���اوزت ق��ي��م��ه��ا احل����دود 
من مصرف  بكل  بها  املسموح 
م��ل��ل��ي��ج��رام��ا/  1٤36( َس��ب��ل 

 ،)11٨0( تال  ومصرف  لتر(، 
اخلضراوية  مبصرف  وتدنت 
بتركيزات بلغت )11٨0 -٥٨0 

ملليجراما/لتر(.
)ب( اخلصائص الكيميائية:

تتوقف  ال���ذائ���ب:  األك��س��ج��ني 
جودة احلياة املائية على تركز 
تدنت  وقد  املذاب،  األكسجني 
تركيزاته باملصارف الثالثة؛ إذ 

لم تتفق مع احلدود 
 ٥ ع��ن  تقل  )ال  بها  امل��س��م��وح 
وبلغت  م��ل��ل��ي��ج��رام��ات/ل��ت��ر(، 
ملليجرامات/  3-2.1-1.3(
ل��ت��ر( مب���ص���ارف ت���ال وَس��ب��ل 

واخلضراوية بالترتيب.
األكسجني الكيميائي املمتص: 
احل��دود  التركيزات  جت���اوزت 
ي��زي��د على  ب��ه��ا )ال  امل��س��م��وح 
ارتفع  إذ  ملليجراما/لتر(؛   ٥0
اخلضراوية  مبصرف  التركيز 
ليبلغ )1٤٨(، ثم مصريف َسبل 
وتال ليبلغ )72-6٤ ملليجرام/

لتر( بالترتيب.
ال��ع��ن��اص��ر ال��ث��ق��ي��ل��ة: ج���اءت 
تركيزات الرصاص والكادميوم 
والكروم والفسفور يف احلدود 
امل���س���م���وح ب���ه���ا ب���امل���ص���ارف 
الثالثة، يف حني جتاوز كل من 
مصريف َسبل وتال يف تركيزات 
ع��ن��ص��ر ال��ن��ت��ي��روج��ني ال��كُ��ل��ي 
بتركيزات بلغت )2.2٤-٨.22 
بالترتيب،  ملليجراما/لتر( 

اخلضراوية  مبصرف  وتدنت 
)13.3 ملليجراما/لتر(.

ال��ب��ي��ئ��ي��ة  اإلدارة  ث����ان����ي����اً: 
للمصارف:

البيئي  البعد  إدخ���ال  يعتمد 
املتكاملة  اإلدارة  منظومة  يف 
املائية، على مجموعة  للموارد 
على  ن��ب��رزه��ا  األدوات،  م��ن 

النحو التالي:
االيكولوجي:  النظام  تقييم  أ. 
يتم  ال��ت��ي  امل��ع��اي��ي��ر  تتلخص 
على أساسها إخضاع مشاريع 
اإلدارة املتكاملة للموارد املائية 
)حجم  على  البيئي  للتقييم 
حساسية  م���دى   - امل���ش���روع 
وات���س���اع امل��ح��ي��ط امل��ت��أث��ر - 
املحتملة  امل�����ردودات  طبيعة 

ودرجة تعقيدها(.
وإع���������ادة  ال�����ت�����دوي�����ر  ب- 
االستخدام: إن التدوير وإعادة 
االس��ت��خ��دام ل��ه أوج���ه تطبيق 
كبير  بشكل  ويعتمد  ك��ث��ي��رة، 
واإلمكانيات  األول��وي��ات  على 

واجلدوى االقتصادية.
من  املياه:  نوعية  ضوابط  ج- 
التلوث  على  السيطرة  خ��الل 
منهجان  وه��ن��اك  امل��ن��ب��ع،  م��ن 
التدفق  منهج  هما:  ذل��ك،  يف 
ومنهج  ل��ل��ن��ف��اي��ات،  امل��ن��ت��ظ��م 
إذ  امل��ي��اه؛  نوعية  م��واص��ف��ات 
يطبق األول على كل تصرفات 
معينة،  منطقة  يف  النفايات 
موقع  كل  على  اآلخ��ر  ويطبق 
املياه  لنوعية  وفقاً  ح��دة  على 
بالبيئة املحيطة، أو على أفضل 
التكنولوجيات املتاحة أو أقلها 

تكلفة، وميكن اجلمع بينهما.
ورس��وم  التلوث  غ��رام��ات   -٤
البيئية  ال��رس��وم  إن  ال��ب��ي��ئ��ة: 
م��ص��م��م��ة ل��ت��ع��ك��س ت��ك��ل��ف��ة 
الناجمة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  اخل��س��ائ��ر 
املائية،  امل��وارد  استخدام  عن 

د. محمد فرج عبد العليم عالم
مدرس اجلغرافية الصحية بكلية اآلداب 



فتعد  التلوث  غ��رام��ات  أم��ا 
الرسوم  من  خاصة  نوعية 
التكلفة  ت��ع��ك��س  ال��ب��ي��ئ��ي��ة، 
املالية واالقتصادية لصرف 
امللوثات على املحيط املائي، 
وع����ن ط���ري���ق ف����رض مثل 
ه���ذه ال���رس���وم؛ مي��ك��ن حث 
املُلوثني على تخفيض تدفق 
يدفعون  إنهم  إذ  امللوثات؛ 
ث��م��ن ت��ده��ور ن��وع��ي��ة امل��ي��اه 
األح��وال  كل  ويف  املحيطة، 
ق��درة  ذل��ك  تطبيق  يحتاج 

مؤسسية وإدارية عالية.
املبدأ  ه��ذا  تطبيق  وق��د مت 
وقواعده  ضوابطه  وتأطير 
م��واد،  عشر  يف  التنظيمية 
 ٤02 رق��م  ال��ق��رار  تضمنها 
اخل����اص  200٩م  ل��س��ن��ة 
التنفيذية  الالئحة  بتعديل 
لسنة   ٤٨ رق����م  ل��ل��ق��ان��ون 
الوقت  يف  أن��ه  إال  1٩٨2م، 
ذاته ينبغي اإلش��ارة إلى أن 
باإلضافة  املذكور،  القانون 
والصرف  ال��ري  قانون  إل��ى 
تتعلق  قصور  أوجه  يكتنفها 
يجري  إذ  بهما؛  بالعقوبات 

القانون  من   16 امل��ادة  نص 
1٩٨2م  ل��س��ن��ة   ٤٨ رق����م 
اإلخالل  عدم  “مع  أن  على 
بقانون  امل��ق��ررة  ب��األح��ك��ام 
على  ي��ع��اق��ب  ال���ع���ق���وب���ات 
و3   2 املواد  أحكام  مخالفة 
من  و٤و٥و7  أخ��ي��رة  ف��ق��رة 
ه���ذا ال��ق��ان��ون وال���ق���رارات 
ال  مدة  باحلبس  له  املنفذة 
تزيد على سنة، وبغرامة ال 
جنيه،  خمسمائة  ع��ن  تقل 
جنيه  ألفي  على  تزيد  وال 
أو بإحدى هاتني العقوبتني، 
املخالفة  ت��ك��رار  ح��ال��ة  ويف 
وعندما  العقوبة”،  تضاعف 
لسنة   ٤ ال���ق���ان���ون  ص����در 
البيئة،  ش���أن  يف  1٩٩٤م 
نصوص  على  اإلب��ق��اء  رؤي 
1٩٨2م  لسنة   ٤٨ القانون 
مع قانون البيئة، ويف جميع 
األح�����وال ي��ل��ت��زم امل��خ��ال��ف 
املخالفة  األع��م��ال  ب��إزال��ة 
إخالل  دون  تصحيحها،  أو 

باحلق يف إلغاء الترخيص.

هذه  فيها  تصدر  مرة  كل  يف  واإلع��ت��زاز  الفخر  ما ميألني  دائماً 
النشرة الفصلية لقطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة؛ النشرة التي 
توثق املجهود الكبير واإلجناز املخلص ملنسوبي هذا القطاع احليوي 
الذي أشرف برئاسته. معي فريق عمل دؤوب متفان يدفعني دفعاً 
ومجتمعنا  الغراء  جامعتنا  ألبناء  املتنوعة  اخلدمات  تقدمي  نحو 
املحيط الذي يتلمس هذه اخلدمات النوعية من بيت خبرة عريق 

هو جامعة املنوفية بكلياتها ومعاهدها وإداراتها املختلفة.
استطعنا بدعم وحتفيز ورعاية أ.د. عادل مبارك )رئيس اجلامعة( 
واملؤسسات  الهيئات  خ��دم��ات  م��ن  ونستفيد  خدماتنا  نقدم  أن 
املجتمعية املختلفة بشكل جديد ومبتكر وغير معهود، فصرنا قطاع 
يستقطب الدعم املادي والفني من مؤسسات وهيئات تسعى بخطى 
حثيثة نحونا، وصرنا نحن بيت خبرة عريق يستغل كافة إمكانات 

اجلامعة لتقدميها ألبناء املجتمع اخلارجي بحرفية وإتقان.
تنفيذ  لهو  املميز من إجنازات وفعاليات  العدد  إن ما يشمله هذا 
خلطة عمل محكمة وإمتداد طبيعي إلجنازات سابقة. فالبروتوكوالت 
العديدة واملتنوعة التي يوثقها هذا العدد قد زادت ألكثر من الضعف 
تعبيراً عن تزايد ثقة الهيئات واملؤسسات املجتمعية، بل واجلامعات 
هذا  يقدمها  أن  التي ميكن  اخلدمات  تفرد  اجلديدة، يف  األهلية 
أو  البيطرية  أو  الطبية  سواء  النوعية،  القوافل  احليوي.  القطاع 
الزراعية أو التوعوية، أصبحت مصدر ثقة قرى ومراكز املحافظة. 
الدورات التدريبية التي تقدمها مراكز القطاع املتخصصة صارت 
تستقطب أفضل املدربني وتقدم أفضل البرامج املعتمدة للمتدربني 
واملسابقات  اجلوائز  اخلارجي.  املجتمع  وأبناء  اجلامعة  أبناء  من 
التابعة للقطاع اكتسبت ثقة اجلميع ملوضوعيتها وجتردها. كما أن 
كليات ومعاهد  القطاع مثل مبادرة جتميل  التي يطلقها  املبادرات 
من  اجلامعة  ألبناء  كورونا  فيروس  لقاح  تلقي  ومبادرة  اجلامعة، 
تقدم خدمات  عمالقة  مبادرات  التدريس،  هيئة  وأعضاء  عاملني 
منسوبي  كافة  على  باإليجاب  تؤثر  وغير مسبوقة  ون��ادرة  عظيمة 

اجلامعة.
سنظل نسير قدماً وبخطًى حثيثة نحو األفضل. سنظل نبحث عن 
التميز مهما كلفنا األمر من جهد ومثابرة. سنظل أوفياء جلامعتنا 

احلبيبة ومصرنا الغالية مهما كانت التحديات.

بقلم : 
أ.د/ عبد الرحمن محمود الباجورى 

نائب رئيس اجلامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة 
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