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جامعةاملنوفيةتدشناألسبوعالبيئيالسابعملناقشةقضايامجتمعيةواقتصادية
اجتمعتاللجنةاملنظمةواجلهات
املشاركةفياالحتفالمبهرجاناألسبوعي
البيئيالسابعبجامعةاملنوفيةللعام
اجلامعي 2020 - 2019حتت رعاية
وإشراف الدكتور عادل مبارك رئيس
اجلامعةوبرئاسةعبدالرحمنمحمود
الباجوريعميدكليةالطبالبيطري
وأعلنتاللجنة،أنأسبوعهذاالعام
سوفيقامحتتشعار(سالمةالبيئة
.....حياة)وسوفتبدأالفعالياتفى
الفترة من14-11نوفمبر املقبل
بهدفالتوعيةالصحيةوالقانونيةورفع
الوعي بضرورة املشاركة اجملتمعية
للحفاظعلىالبيئةوالسالمةالصحية
واملهنيةونشرالسعادةمنخاللبيئة
داعمةومنتجةوتفعيلدورالشباب
فيخدمةاجملتمعوالتنميةاملستدامة
وسالمة الغذاء وتنمية السلوك
الداعمللمحافظةعلىالبيئةبإعالء
القيم واألخالق بني أفراد اجملتمع.
وأشار رئيس اللجنة التنظيمية
لألسبوعأنفعالياتاألسبوعسوف

تناقشعدةموضوعاتوقضايابيئية
ومجتمعيةواقتصاديةمهمةيحاضر
فيهاكباراخلبراءوالباحثنيباجلامعة
وجهازاملشروعاتالبيئيةوالصحية
مبحافظةاملنوفية،إلىجانبإقامةعدد
منالقوافلاملتكاملةلعددمنالقرى
وتوجيةقافلةمتكاملةإلىقريمركز
“منوف ”من قبل كليات ( الزراعة
–الطب البيطرى–معهد الكبد)
،قافلةمتكاملةإلىميتأبوشيخة
قويسنا من قبل كليات ( الطب
– معهد الكبد – الصيدلة )مع
مشاركةصندوقمكافحةاألدمانو
مشاركةجهازشئونالبيئة(بحمله
العوادم–بقياسنسبهالضوضاء).
باالضافة الى عقد ندوة بعنوان “
دور الشباب وبناء اجملتمع “
لفضيلة الدكتور مجدى عاشور
املستشاراألكادميىلفضيلةمفتى
الديار املصرية واملشرف واملنسق
الشرعى وأمني الفتوى بدار األفتاء.
باالضافة الى حمالت تبرع بالدم

مبجمعات الكليات واسعافات أولية
من قبل ( كلية الطب – كلية
التمريض  -معهد الكبد القومي)
 ،إلى جانب الكشف املبكر ألورام
الثدي السرطانية ،واملعرض الذي
سيقامفياليوماالفتتاحيلألسبوع
بكلية احلقوق والذي يتضمن
معرضاألنشطةومنتجاتالكليات.
ً
واجلدير بالذكر أن األسبوع البيئى
السابعيسبقهعددمناألسابيعالبيئية
الثقافيةبكلياتاجلامعةيتضمنعددمن
الندواتوالقوافلواملسابقاتالثقافية.

إدراججامعةاملنوفيةضمن20جامعةمصريةفيتصنيفالتاميزالبريطاني
صرح الدكتور عادل مبارك جامعة من  92دولة ،ويعتمد
رئيس جامعة املنوفية أن علىالسمعةاألكادمييةوالبحث
وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي أعلنت أنه مت إدراج
20جامعةمصريةفيتصنيف
(التاميز) Times Higher
 Educationالدولي للعام
2020منها جامعة املنوفية.
وأشارمباركإلىأنهذاالتصنيف
نسبةالقتباس
يقوم بترتيب أفضل  1400العلمي،متمثلاًفي ا

منالبحوث،باإلضافةإلىنسبة
أعضاءهيئة التدريس إلى عدد
الطلبة،ونسبةالطلبةاألجانب،
وإدارة األعمال واستطالع
آراء متخصصني بالتعليم
والدراسة باخلارج ،موجها
التهنئةجلميعمنسوبىجامعة
املنوفية ومتمنيا املزيد من
التقدمفىالتصنيفاتالعاملية.

كرم الدكتور عادل مبارك رئيس
جامعةاملنوفيةالطالبمصطفى
األمير ساملان كلية الهندسة
اإللكترونيةمبنوفوالذىفازباملركز
األولفياملسابقةالعاملية"IDC
 "ROBOCONاملقامة
مبعهد  MITبالواليات املتحدة
االمريكيةضمنفريقمكونمن٥
طالب من مختلف الدول ،والذى
استطاعبناءالروبوتاخلاصبهفى
١٤يوممدةاملسابقةوحققاملركز
األول على مستوى جميع الفرق
املشاركة،وجهرئيساجلامعةالتهنئة
للطالبمشيدامباحققهالطالبعلى
مدارسنواتاملسابقةحيثحققت
اجلامعةعام2014املركزالثاني
باململكةاملغربيةالعربية،وحصلت
على املركز الثاني عام 2015
بدولة سنغافورة ،وعام 2016
حصلت اجلامعة على املركز األول
وأفضل فكرة والتي كانت مقامة
بدولة تايالند ،وعام 2017
اقتنصت اجلامعة املركز األول
بدولة الصني..وجدير بالذكر أن
فريقجامعةاملنوفيةالذىشارك
فىاملسابقةضم٤طالبهم:أحمد
عبداحلميدرمضان،محمودمعروف
عبدالرازق،احمدصبريعبدالعزيز،
بكليةلهندسة
مصطفىالميرسلمان ا
ا
اإللكترونية حتت إشراف الدكتور
عبدالناصرعبداجلوادعميدالكلية،
ورافقالفريقالدكتورعمادمحروس
عوادعضوهيئةالتدريسبالكلية.

الغذاءالصحيواستغاللخاماتالبيئةالبسيطةقافلةجامعةاملنوفيةالىتال

بدالمناملنتجاتاملصنوعةمن
الدقيق األبيض  -الذي جرد من
هذهاملكوناتاملفيدة-واملشبعة
بإضافةامللحوالسكروالدهون.
على الرغم من أن العديد من

اجلدريعندحيواناتاملزرعةاألعراض..الوقاية
والعالجقافلةجامعةاملنوفيةالىكفرالسكرية
اجلدريمرضفيروسيشديدالعدوىيصيباحليوانات
والطيوروكذلكاإلنسان،ويسببخسائراقتصاديةللمربني
نتيجةموتاحليواناتوانخفاضاإلنتاجوتلفوتدنينوعية
اجللودوإيقافعملياتاالستيرادوالتصديرنتيجةللحظرالذي
سيفرضعلىاملنطقةاملوبوءةباملرض.واملسببهوفيروسيتبعلعائلةحمات
اجلدري،والفيروساملسببللجدريعنداألغنامواملاعزالينتقللإلنسان،أماالفيروساملسببجلدرياألبقار
املوجودةفيجلداليدنتيجةالتماس
فينتقلإلىاإلنسانعنطريقاجلروح
اليدواألصابع.وانتقالاملرضعن
معاحليواناملصاب،مسببا ًلهبثرا ًفي
املريضةوالسليمةواالتصالغير
طريقاالتصالاملباشربنياحليوانات
املستخدمةفياملزرعةوإفرازات
املباشرعنطريقاألدواتواملعدات
استنشاق رذاذ الهواء امللوث
األنف واللعاب والقشور اجلافة و
املريضةوتتشابهتقريبا ًاألعراض
بقشيراتالبثوراملرضيةللحيوانات
فيمراحلتكوناآلفاتاجللدية،
املرضيةعنداحليواناتمعاختالفات
وتكونمراحلتشكلاآلفاتبشكلعامهذاماتناولتهقافلةاليومالتينفذتهاإدارةالقوافلحتترعاية
السيداالستاذالدكتورعادلمباركرئيساجلامعةوإشرافالسيداالستاذ
الدكتورعبدالرحمنمحمودالباجورىعميدكليةالطبالبيطري
منكليةالطبالبيطريإلىكفرالسكرية–تال-منوفية
بالتعاونمعمديريةالزراعةباملنوفيةوشاركفيها:
الدكتور محمد عوض كلية الطب البيطري

حتت رعاية السيد االستاذ
الدكتورعادلمباركرئيس اجلامعة
.قامت إدارة القوافل بتنفيذ قافلة
علميةمنكليةالعلومإلىمحطة
مياهالشرببسرسالليان–منوفية
بالتعاونمعشركةمياهالشربوذلك
فيظلاالهتمامالشديدمنقبلالدولة
بنوعيةمياهالشربوالوصولبهاإلى
املعاييرالقياسيةالعامليةوبخاصةالتي
حددتهامنظمةالصحةالعامليةوحرصا
منالدولةعلىإنتاجكوبماءنظيف
لكل مواطن وملا لذلك من مردود
صحيواجتماعيوحضاريواألهمية
البالغةللمعاململراقبةجودةاملياه
املنتجة.ونوعية املواطنني بأهمية
احملافظةعلىنظافةمصادراملياهوايضا
احملافظةعلىمياهالشرباملنتجة..
وشاركفيها:أ.دمجدىمطروكيل
كلية العلوم  ،الدكتورة غادة وجيه
والدكتورةنهىمشعلكليةالعلوم

رئيسجامعةاملنوفيةيدشنمبادرة«هاجنملها»لتطويرقريةميتاملوز
دشن الدكتور عادل مبارك
رئيس جامعة املنوفية
والدكتورعبدالرحمنقرمان
نائب رئيس اجلامعة لشئون
خدمة اجملتمع وتنمية
البيئة مبادرة«هاجنملها»
بقرية ميت املوز وزراعة
 ٥٠٠شجرة مثمرة وبدء

بعد عام من
نشره في مجلة
(Nature
Communications
) عن توضيح نظير ضوئي ألفق
احلدث(املنطقه احمليطة للثقوب
السوداءوالتياليستطيعالضوء
الهروب منها) داخل شريحة
ميكروميترية،نشرالدكتورمحمود
جعفر املدرس بجامعتي املنوفية
وهامبورجللتكنولوجيابأملانيابحثا
جديدا في مجلة (Nature
 )photonicsالعاملية عن
فيملعلومات
كيفيةمعاجلةوالتحكم ا
البصريةعنطريقالضوءإلستخدامه
فياالتصاالتواحلساباتالضوئية
داخلشرائحمتناهيةالصغر.فيهذا

تنفيذ خطة جتميل القرية
بحضوراملهندسمحمدقبطان
منسق عام اجلمهورية ملبادرة
«هاجنملها» والتي أطلقها
رئيساجلمهوريةلزراعةاألشجار
وجتميلالقرىاألكثراحتياجا.
حرصمباركعلىاملشاركةفي
تدشنياملبادرةوتقدمالطالب
لزراعة األشجار ،مؤكدا على
أهميةاملشاركةاجملتمعةفي

حتقيقالتنميةاملستدامةالتي
تتماشي مع خطة2030
واستغالل كل مساحة
تصلح للزراعة واالستفادة
من األشجار املثمرة لسد
االحتياجاتاخملتلفةلألهالي،
والنهوضباالقتصاد،وتنمية
روح االنتماء داخل الطالب.
وأشارقرمانإلىأنهمتتشكيل
جلنةمنقطاعخدمةاجملتمع

وتنميةالبيئةباجلامعةوكلياتها
اخملتلفةلدراسةالوضعبالقرية
واحتياجاتها والتواصل مع
اجلهاتاملعنيةوعملدراسة
بهذه االحتياجات وعمل
تصورومقترحللقوافلالتي
حتتاجهاالقريةلتقدميالتوعية
بكافة املشاكل والقضايا.

جامعةملنوفيةفي
ا
محمودجعفرينشربحثجديدبإسم
مجلة ( )Nature photonicsالعاملية
يناقشملؤلفونكيفيةالتحكمفي
البحث ا
الضوءبواسطهالضوء،وكذلكاالنتقاالت
الضوئيةاملمكنةالناجتةعنالتغيرات
الزمنيةواملكانةية(�spatiotem
)poral modulation
داخل البصريات املوجههه (�guid
،)edopticsكماقامالباحثونفي
هذاالبحثأيضابتقدميوصفنظري
“موحد”لإلنتقاالتالضوئيهالناجته
عناالضطراباتالزمنيةواملكانيةفي

٤مجاالتمختلفةبدايةمنالبصريات
الالخطةية (�nonlinear op
 ،)ticsفيزياء البالزما (plasma
 ،)physicsالوسائط املتحركة
( ،)moving mediaومرورا
بالتأثيرات النسبهيه (�relativ
 .)istic effectsأيضا قام
املؤلفونبتقديراحلدودالقصويالتي
ميكناحلصولعليهافياألنظمةالضوئية
اخملتلفةبالنسبةلتغيرالترددات،زمن

التنمية واجملتمع

التنمية واجملتمع

كلشخصيحتاجملزيجمن
أنواعالطعامالصحيتشمل
البروتينات ،الكربوهيدرات
والدهون،باإلضافةإلىمايكفي
منالفيتاميناتواملعادن،ولكننا
نعرف اآلن أن بعض
اخليارات ضمن هذه
الفئاتهيأفضلمن
غيرها .هناك دهون
جيدة ،والتي تقوي
الصحة ،والدهون
السيئة ،والتي تزيد
من مخاطر اإلصابة
باملرض .وينطبق
الشيء نفسه على
الكربوهيدرات والبروتينات و
أكثرأنواعالغذاءالصحيهي
تلكالتيتخضعللمعاجلةبأقل
قدرممكن،مثلتلكاملصنوعة
مناحلبوبالكاملةالتيتأتيمع

األليافالطبيعيةواملواداملغذية،
واألغذية اجملهزة باحلد األدنى،
مثلاحلبوبالكاملةوالفواكهو
اخلضاروالبروتنيخاليالدهون،
ومنتجاتاأللبانقليلةالدهون.

األطعمةاملصنعةهي"مدعمة"
بالفيتامينات ،إال ان املعاجلة
تزيل اوال املتممات الطبيعية
من املواد املغذية واأللياف.
هذاماتناولتهقافلةاليومالتي
نفذتهاإدارةالقوافل
حتت رعاية السيد
االستاذالدكتورعادل
مباركرئيساجلامعة
من كلية االقتصاد
املنزليإلىكفرالشيخ
شحاتة – تال –
منوفيةبالتعاونمع
هيئةتعليمالكبار
والوحدة احمللية
بزاوية مبم باملنوفية وشارك
فيهاأ.دخالدعلىشاهنيوكيل
كليةاالقتصاداملنزلي،الدكتور
محمدفكرى،والدكتورةشيماء
مصطفىكليةاالقتصاداملنزلي

ملنوفيةلعلمية
جامعة ا
قافلة ا
حملطة مياه سرس الليان

التخزين ،زمن التأخير لإلشارات
الضوئيه.

شكــــراناهــدطاحــون

كرممجلسجامعةاملنوفيةفىجلستهالتىعقدت
برئاسةالدكتورعادلمباركرئيساجلامعةالدكتور
عبدالرحمنقرماننائبرئيساجلامعةلشئون
خدمةاجملتمعوتنميةالبيئةلبلوغهسناملعاش.
وجهمباركباسممجلساجلامعةالشكرللدكتورقرمان
ملاقدمهخاللسنواتعملهومجهوداتهفىتأديةمهامه
خدمةجملتمعوتنميةالبيئة
واملساهمةفىتطويرقطاع ا
وخدمةاجلامعةككل،والعملضمنفريقالعمل
إلعالءملصلحةالعامةللجامعة،وأشادمبارك
والتعاون ا
مبجهوداتقرمانعلىمدارسنواتعمله،وماحققهمن
إجنازاتفىقطاعخدمةاجملتمعوتنميةالبيئةوخدمة
اجلامعة،ومايتمعبهمنأخالقيشهدبهااجلميع،
ومؤكداعلىاستمرارعطائهوتعاونهخلدمةاجلامعة،
لهلتوفيقفىعملهكأستاذجامعىبكليةاحلقوق
متمنيا ا
كما وجه قرمان كلمات شكر جمللس اجلامعة
ومجلسشئونخدمةاجملتمعلهذهاللفتةالتى
تدل على روح اإلخاء والتعاون بني أسرة جامعة
املنوفية ،مؤكدا على امتداد أواصر التعاون بني
السابقنيواحلالينيونقلخبراتهملزمالئهمومعربا
عنسعادتهبالعملمعفريقعملحريصعلى
النجاح،متمنيااملزيدمنالنجاحوالتقدموالتعاون
بنياجلميعلتحقيقالتقدماملنشودجلامعةاملنوفية.
حضرالتكرميالدكتورأحمدذكىبدروزيرالتنمية
احمللية األسبق وعضو اجمللس من اخلارج ونائب
رئيساجلامعةالدكتورأحمدالقاصد،والدكتور
معوضاخلولىرئيساجلامعةالسابقوعمداءالكليات
واحملاسبأكرمعبدالداميأمنيعاماجلامعةحيث
ألقىكلمنهمكلمةشكروتقديرللمحتفى.
شكرا دكتور قرمان

التنمية

بعد مسيرة حافلة من اإلجنازات وبعد أن قضت
مايقربمنعشرسنواتمديراعاماللمشروعات
غال
البيئةلمتدخرفيهاجهداأوتبخلبكلماهو ٍ
ونفيسخلدمةاجلامعةحتىفىكلاألماكنواملناصب
التىشغلتهاداخلاجلامعةقامتاإلدارةالعامة
للمشروعاتالبيئيةوقطاعخدمةاجملتمعبتكرمي
ناهدناصفطاحونخلروجهاعلىاملعاشوفىالسطور
القادمةنتعرفسويامنهىناهدناصفطاحون
..توليتالعملكباحثثالثبإدارةاملنحوالبعثات
خالل الفترة من عام 1992وحتى عام 1999
ساهمتخاللهافىتنفيذخطةالبعثاتالداخليةخالل
تلكالفترةمباتتضمنهمنإجراءاتثممتتترقيتها
الىرئيسالقسمالعالقاتالثقافيةبكليةاآلداب
وانتقلتللعملكباحثبإدارةالدراساتالعلياخالل
الفترةمنعام1999وحتىعام2002ثممدير
إدارةبإدارةالدراساتاالستراتيجيةخاللالفترةمن
 2002حتى 2008الى أن مت اسناد أعباءاإلدارة
العامةللمشروعاتالبيئيةاليهاعام2008وحتى
شهراكتوبرمنعام2019لتبدأمعهامسيرةمن
اإلجنازاتلإلدارةالعامةللمشروعاتالبيئيةأخلصت
النوايافكافئهااهللسبحانهوتعالىبحبالناسفلم
يعرفها أحدا اال ويحترمها ويقدرها ..
شكرا ناهد طاحون

مجلسجامعةاملنوفيةومجلس
البيئةيكرمانقرمانلبلوغهسناملعاش

واجملتمع

التنمية واجملتمع

بعدعشرسنواتمنالعطاءاإلدارة
العامةللمشروعاتالبيئيةتكرمناهد
طاحون

شكــــرا ً ..دكتور قرمان

رئيس جامعة املنوفية يشهد اجللسة األولى جمللس خدمة اجملتمع للعام اجلامعى ٢٠١٩

افتتح الدكتور عادل مبارك
رئيسجامعةاملنوفيةاجللسة
األولى جمللس شئون خدمة
اجملتمع وتنمية البيئة للعام
اجلامعى٢٠٢٠/٢٠١٩بحضور
عددمنعمداءالكلياتووكالء
الكلياتلشؤنخدمةاجملتمع
وتنمية البيئة ووكالء وزارة
الصحةوالزراعةومديرالهيئة
العامةلتعليمالكبارومديرى
العموم بقطاع شئون خدمة
اجملتمع واملشروعات البيئية.
واستهلرئيساجلامعةاجللسة
بتقدمي التهنئة جلموع األمة
االسالميةبالعامالهجرىاجلديد
كماقدمالشكرللدكتورعبد
الرحمن قرمان نائب رئيس
اجلامعةلشئونخدمةاجملتمع
وتنمية البيئة السابق على
مابذلهمنجهدوعطاءطوال
مدةخدمته،والتهنئةللدكتور

الهندسةااللكترونيةوالتربية
الرياضيةكماقدماجمللسالتهنئة
للمهندسأشرفسعدعبداخلالق
لتوليه منصب مدير مديرية
الزراعةوتوجيهالشكرحلمدى
جامع وكيل املديرية السابق.
واقترح اجمللس وضع خطة
مستقبليةللعامالقادموتكليف
كلية اآلداب قسم اجلغرافيا
بترتيبالقرىاألكثراحتياجابناء
علىمعاييرموضوعيةعلىأسس

خالل العام ويستثنى من ذلك
اختيار إحدى القرى لتطويرها
وجعلها قرية منوذجية ،إضافة
إلىتضمنياخلطةاملشكالتالتى
يعانىمنهاأفراداجملتمعوتوجيه
احللولاملناسبةمنخاللالندوات
والقوافل وورش العمل للفئات
املستهدفةوتوجيههابالتبعية
إلىاجلهاتالتنفيذيةاخملتصة.
وأكداجمللسعلىضرورةالترحيب
بالطالباجلددمنأسرخدمةاجملتمع

أمين عميرة والدكتور نعيم
فوزىلتعيينهماعميدينلكليات

علميةومراعاةعدمتوجيهأكثر
من قافلة أو ندوة لقرية واحدة

واالعالمعنأنشطةالقطاعوالتنبيه
علىأهميةتواجدهمومشاركاتهم
فىمختلفاالنشطةوالفعاليات.
وفى نهاية اجللسة طالب رئيس
اجلامعة بتشكيل جلنة ملتابعة
األنشطةوالفعالياتالتىقامبها
القطاعمنتشجيرللقرىوقوافل
توعوية وقياس مدى جناح هذه
املشاركاتوإعدادتقريرمفصلعنها.
وقدمرئيساجلامعةمقترحابالقيام
بقافلة متكاملة بالتعاون مع
احملافظةخلدمةأبنائها،باإلضافة

كرمتنقابةاملهنالزراعية
أوائل خريجني كلية الزراعة
بجامعةاملنوفيةوهمالطالبة
زينب الشحات مرسى علوش
والطالبةأملعزتمحمودحسن
والطالبحمدىماهرالغيدانى

والطالبة إميان على إبراهيم
الفقى وذلك ضمن تكرمي 100
خريجفيكلياتالزراعةمناجلامعات
املصرية بنادي الزراعيني بالدقي
بحضوروزيرالزراعهوعمداءمعظم
كلياتالزراعةباجلامعاتومسئولي

جهازمشروعاتاخلدمة
الوطنيةوأعضاءجلنةالزراعة
والري بالبرملان والشركات
اإلستثماريةفيقطاعالزراعة،
جاءذلكضمنخطةالنقابة
لربطاخلريجنيبسوقالعمل.

2020 /

دعاء فوزى مدرس مساعد
بجامعة املنوفية مراجع
جمللتني دوليتني

الىإعدادتقاريرربعسنويةحول
احلسابات اخلتاميةللوحدات
ذات الطابع اخلاص وذلك
لتحديدعواملالضعفوالقوة
وعوامل املكسب والنجاح .
واختتمرئيساجلامعةكلمته
بالشكرجلميعمنسوبىاجلامعة
ملا قدموه من جهد لنجاح
أسبوعشباباجلامعاتالثانى
ملتحدى اإلعاقة ،مؤكدا على
ضرورة العمل بنفس الشعار
ليكمل اجلميع بعضه والبد
منتواصلالقطاعاتفالكل
يتشاركلظهورالصورةبالشكل
الالئق باسم اجلامعة ككل.

ناهد غيم وكيال لشئون
خدمةاجملتمعبتربيةاملنوفية

أصدر الدكتور عادل مبارك رئيس
جامعةاملنوفيةقرارابتعينيالدكتورة
ناهدمحمدغنيماألستاذبقسم
املناهج وطرق تدريس اللغة
جامعةملنوفية
ا
اإلجنليزيةبكليةالتربية
وكيالللكليةلشئونخدمةاجملتمع
وتنمية البيئة ملدة ثالث سنوات.

ستطاعتالدكتورةدعاءفوزي
اللبودياملدرساملساعدبكلية
جامعةملنوفيةكسبثقة
التمريض ا
اجمللةاألمريكيةألبحاثالتمريض
عليمجهودهااملتميزفيمراجعة
أحداألبحاثالعلميةلتصبحبذلك
مدرس مساعد مراجعا جمللتني
علميتني دوليتني هما مجالت

حتترعايةالدكتورعادل
مباركرئيسجامعةاملنوفية
وحتتإشرافالدكتورصبحىشرف
وكيلالكليةلشئونالدراساتالعلياوقائم
بعملعميدالكليةوالدكتورةهبةالغتمى
مديرمركزتعليمالكبار..اختتمتفعاليات
دورةإعدادمعلمالكباروكانمعاملتدربني
اليومالدكتورةفتيحةاحمدبطيخوكيل
الكليةلشئونالتعليموالطالبوالتىأكدت
علىأهميةمحواألميةاللغويةواحلسابية
لدى املرأة فى الريف وذوى املهن اخملتلفة
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وأشارت الدكتورة دعاء فوزى
إلى أن اختيار هذه اجملالت
العضائهامناحملكمنيواملراجعني
يأتى بناءعلي املراجعة املتميزة
وفقاللمعاييرالعامليةفيتقييم
األبحاثالعلميةكشرطلالنضمام
كمراجع ضمن فريق اجمللة.

أسامهعبدالرؤوفوكيال
حلاسبات ومعلومات املنوفية

أصدر الدكتور عادل مبارك رئيس
جامعةاملنوفيةقرارابتعينيالدكتور
أسامه عبد الرؤوف وكيال لكلية
احلاسباتواملعلوماتخلدمةاجملتمع
وتنمية البيئة ملدة ثالث سنوات.

ممايساعدعلىتخطىاحلواجزالتىتقف
عائقاأمامتعليمهذهالفئاتومنهااحلاجز
النفسىواالجتماعىواالقتصادىنحوأفق
جديدة لتطوير حياة هذه الفئات.
كماتطرقاللقاءإلىعرضألهممداخل
تدريساللغةواملهاراتاللغويةواحلسابية
باستثماراملواقفاحلياتيةواألنشطةاليومية
واملهنملنيتممحوأميتهمبآلياتتعليم
وتعلمتكنولوجيةتوفرالوقتواجلهدالالزم
لتعليمهموتعلمهملينضمواإلىصفوف
املتنورين املتعلمني املثقفني.
كما ضم اليوم مع الباحثة اسماءمكى
منألنشطة
ماجستيرصحةنفسيةالعديد ا
اجلديدة التى مت عملها والعمل بها داخل
قاعةالتدريبباإلضافةإلىطرحالعديد
منأفكارانشطةجديدقيدالتنفيذونزول
املتدربنيبهافىفصولهماخلاصةوداراليوم
بتفعيلفنيةلعبةاالدواروالنمذجةفىشرح
تفصيلىبالطريقةواالدواتالتىجتعلمن
مهمةاملعلممهمةميسورةداخلالفصل
ومبايضمنوصولاملتعلمللنجاحفى
االمتحانواتقانمهارةالقراءة
والكتابة.

املواطنةهوإنتماءإلىدولةمعينةو
لذالكفهىتتطلبوجوددولةووطن
ذى أنشطة و عالقات إجتماعية بني
الفرد و الدولة و إلتزام بالتعايش
السلمىبنيأفراداجملتمعومشاركة
فىاحلقوقوالواجباتوإحترامنظام
الدولةوعالقتهباحلاكمعلىاملستوى
الدستورىوالقانونىوالسياسىو
الثقافى فيعبر املواطن عن رأيه و
مصاحله بحرية  .و املواطنة عقد -
سياسيواجتماعي،-جندتفاصيله
اآلمرةفيأحكام-الدستوروالنظام
.كما جند روحه الوجدانية امللهمةطواعيةفيمحاضن-األُسرةوالتعليم
التيعليهاالرهانالكبيرفيحتقيقملواطنةباعتبارهاقضيةحضارية،
؛
قيما
تظهرفيأهميةالتربيةاألولىلإلنسان
فيعمليةتلقنياملعايير،والقيملألفراد،
وذلك عن طريق األسرة ،والتعليم؛
منأجلصياغةشخصيةاملواطن،
وتعويده على مقومات املواطنة
الصاحلة،واالنتماءإلىمجتمعتربط
أفرادهمشتركات-اجتماعيةوسياسية
وثقافية  ،-سيتولد عنه موروث
مشتركمناملبادئ،والقيم،والعادات،
والسلوكيات،التيستسهمفيتشكيل
شخصيةاملواطن،ومنحهاخصائص
متيزهاعنغيرها-،وبالتالي-املشاركة
في كل ما يهم تدبير،ومصير،وبناء،
وازدهارالوطن-،سواء-بدوافعذاتية،
أوبقناعاتنابعةمناإلميانبأهميتها.
هذاماتناولتهقافلةاليومالتينفذتها
إدارةالقوافلحتترعايةالسيداالستاذ
الدكتور/عادلمباركرئيساجلامعة
منكليةالتربيةإلىميتخلف–شبني
الكوم  -منوفية بالتعاون مع هيئة
تعليمالكبارباملنوفيةوشاركفيها:
أ.د /محمود فوزى كلية التربية

التنمية واجملتمع

التنمية واجملتمع

بحضور وزير الزراعة نقابة املهن الزراعية تكرم أوائل اخلريجني بزراعة
املنوفية واجلامعات املصرية

ختام دورة إعداد
معلمالكباربتربيةاملنوفية

تعزيزقيماملواطنة
قافلةجامعةاملنوفيةالى
ميت خلف
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رئيس مجلس اإلدارة

رئيس التحرير

نائب رئيس التحرير

مدير التحرير
أسرة التحرير

اإلخراج الفنى

املراسالت

شـكــــــر  ..وتقـــديـر
اسمحواليأنأتقدمبخالصالشكر
والتقديرواإلمتنانلكلمنساهم
فيالنجاحالباهرألسبوعشباب
اجلامعاتالثانيملتحدياإلعاقة
والذي أقيم مؤخرا ً بجامعتنا
العزيزة .إن الصورة الرائعة
واملشهد املتميز لكل جانب من
جوانبهذهالفاعلية،والتيشهد
علىجناحهااجلميع،هينتاججهد
وتفانيوإنكارذاتلعددكبيرمن
أبناءجامعةاملنوفيةومحبيها.لقد
بذلاجلميعقصارىجهدهمبالكلل
أومللكييرواجامعتهمالغراءفي
أبهىصورهاوهيتنظمالفاعليات
على أكمل وجه ،وتقدم للوفود
املشاركةالرعايةوالعنايةوتلبي
احتياجاتهمبكلدقةونظام.إن
كلماتالشكروالثناءالتفيالزمالء
واألصدقاءواألبناءحقهم.لقد
تفانواجميعا ًولميقصروا،وأناهنا
ممنتوفخوربعطائهمالالمحدود.
أتوجه بالشكر والتقدير أوال ً
لفخامة الرئيس /عبد الفتاح
السيسي(رئيساجلمهورية)على
رعايته ألبنائنا متحدي اإلعاقة،
أصحابالهمم،وهوالدافعاألول
لتنظيمنالهذااألسبوعاحلافل.
أتقدم أيضا بالشكر لألستاذ
الدكتور/خالدعبدالغفارمعالي
(وزير التعليم العالي والبحث
العلمي) على رعايته ودعمه
جلامعةاملنوفيةفيتنظيمهذه
الفاعليةالهامة.كماأشكرأيضا ً
سيادةاللواءأركانحرب/سعيد
عباس(محافظاملنوفية)وجميع
أجهزةمحافظةاملنوفيةاألمنية
والتنفيذيةوالرقابيةواألهليةعلى
كل ما قدموه من دعم وخدمات
متصلةطوالفاعلياتاألسبوع.

والشكر موصول أيضا ًلزمالئي
األعزاء أعضاء اجمللس األعلى
للجامعاتعلىتشريفهمودعمهم،
وللسادةاإلعالمينيوأعضاءمجلس
النواب وأصحاب الفكر والرأي،
فلهم مني جميعا ًكل الشكر
واإلمتنان.للوفوداملشاركةجميعا ً
منأبنائيأصحابالقدراتالفائقة،
أرسللهمرسالةحبوتقديرعلى
مشاركتهمالفعالة،فقدأثبتوا
للجميعأنهمميتلكونمناملواهب
والقدراتالتيجتعلهمفيالصفوف
األمامية خلدمة وتقدم بلدهم.
أما أبناء جامعة املنوفية الذين
تفانوا في جناح هذه الفاعلية
الباهرة ،فلي معهم وقفة
محبة وإجالل .لقد قدمتم
مثال يٌحتذى به للتفاني وإنكار
الذات ،وبذلتم فوق طاقاتكم،
ولمتتأخرواحتىتظهرجامعة
املنوفيةأثناءتنظيمهذااألسبوع
بالشكل الذي يرضينا جميعاً،
ويليقمبكانةجامعتناالعريقة.
أشكرزمالئىوأساتذتيمنرؤساء
جامعةاملنوفيةالسابقني،وأعضاء
هيئة التدريس على دعمهم
املتواصل ،والوقوف بقلب رجل
واحد طوال تنظيم الفاعلية.
أشكر اجلهاز اإلداري للجامعة
علىتذليلكلالصعابوتسيير
العملبسالسةطوالفترةإنعقاد
األنشطةواملنافسات.كماأشكر
أبنائي الطالب املتطوعني على
جهدهم وسهرهم على راحة
أقرانهم من أصحاب الهمم.
أتوجهكذلكبجزيلاإلمتننانللجان
اإلعدادلهذااألسبوعالهام،وهي
اللجانالتيعملتبصمتوهدوء،
وبشكلدؤوبومتصلبفترةطويلة

أ .د  /عادل مبارك
رئيس اجلامعة
قبلإنعقادالفاعليات،وأثنائها،
حتى وبعد إنتهائها .لقد بذل
اجلميعهناكلطاقاتهمحتىال
يكونهناكتقصيرفيأيجانب
من جوانب الفاعلية .فكانت
اإلقامة والتغذية واإلنتقاالت
واإلعالمواملنافساتفيشتى
اجملاالتعلىأكملوجه،يتولى
إدارتهاومتابعتهاعلىمداراألربع
وعشرونساعةكتيبةمنتقاة
منخيرةأبناءجامعةاملنوفية،
سهرواوتفانواينشدونالنجاح
حتى حتقق بشهادة اجلميع.
أشكركم جميعا ً من عميق
وجداني.فأنافخوركونيأنتسب
إلى جامعة أصبحت منارة
بإرادتكم الصادقة وجهدكم
اخمللص.فالأملكأمامهذااحلب
اجلارف الذي أظهرمتوه جتاه
جامعة املنوفية سوى أن أقف
إجالال ًواحتراما ًلكلإبنأوزميل
أوصديقتفانىفيخدمةجامعته،
داعيا ًاملولىعزوجلأنيحفظكم
وينيربصيرتكمويلهمكمالعزمية
علىمواصلةالعملواإلجتهاد،
وأنيحفظوطنناالغاليمصر
لنراه عالياً ،خفاقا ً بني األمم.

