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جامعة املنوفية تدشن األسبوع البيئي السابع ملناقشة قضايا مجتمعية واقتصادية

اجتمعت اللجنة املنظمة واجلهات 
املشاركة في االحتفال مبهرجان األسبوعي 
البيئي السابع بجامعة املنوفية للعام 
اجلامعي 2019 - 2020  حتت رعاية 
وإشراف الدكتور عادل مبارك رئيس 
اجلامعة وبرئاسةعبد الرحمن محمود 
الباجوري عميد كلية الطب البيطري    
وأعلنت اللجنة، أن أسبوع هذا العام 
سوف يقام حتت شعار ) سالمة البيئة 
..... حياة ( وسوف تبدأ الفعاليات فى 
الفترة من 11 - 14 نوفمبر املقبل 
بهدف التوعية الصحية والقانونية ورفع 
الوعي بضرورة املشاركة اجملتمعية 
للحفاظ على البيئة والسالمة الصحية 
واملهنية ونشر السعادة من خالل بيئة 
داعمة ومنتجة وتفعيل دور الشباب 
في خدمة اجملتمع والتنمية املستدامة 
وسالمة الغذاء وتنمية السلوك 
الداعم للمحافظة على البيئة بإعالء 
القيم واألخالق بني أفراد اجملتمع. 
التنظيمية  اللجنة  رئيس  وأشار 
لألسبوع أن  فعاليات األسبوع  سوف 

تناقش عدة موضوعات وقضايا بيئية 
ومجتمعية واقتصادية مهمة يحاضر 
فيها كبار اخلبراء والباحثني باجلامعة 
وجهاز املشروعات البيئية والصحية 
مبحافظة املنوفية، إلى جانب إقامة عدد 
من القوافل املتكاملة لعدد من القرى  
وتوجية قافلة متكاملة إلى قري مركز  
“منوف ”  من قبل كليات ) الزراعة 
– الطب البيطرى  –  معهد الكبد (

،قافلة متكاملة  إلى ميت أبو شيخة 
قويسنا من قبل كليات ) الطب 
– معهد الكبد – الصيدلة  ( مع 
مشاركة صندوق مكافحة األدمان و 
مشاركة جهاز شئون البيئة )بحمله 
العوادم – بقياس  نسبه الضوضاء( . 
باالضافة الى عقد ندوة بعنوان  “ 
 “ اجملتمع   وبناء  الشباب  دور 
لفضيلة الدكتور مجدى عاشور 
املستشار األكادميى لفضيلة مفتى 
الديار املصرية واملشرف واملنسق 
الشرعى وأمني الفتوى بدار األفتاء .
بالدم  باالضافة الى حمالت تبرع 

مبجمعات الكليات واسعافات أولية 
كلية   – الطب  كلية   ( قبل  من 
التمريض -  معهد الكبد القومي(
املبكر ألورام  الكشف  ، إلى جانب 
الذي  واملعرض  السرطانية،  الثدي 
سيقام في اليوم االفتتاحي لألسبوع 
يتضمن  والذي  احلقوق  بكلية 
معرًضا ألنشطة ومنتجات الكليات . 
البيئى  األسبوع  أن  بالذكر  واجلدير 
السابع يسبقه عدد من األسابيع البيئية 
الثقافية بكليات اجلامعة يتضمن عدد من 
الندوات والقوافل واملسابقات الثقافية .

إدراج جامعة املنوفية ضمن 20 جامعة مصرية في تصنيف التاميز البريطاني

مبارك  عادل  الدكتور  صرح 

أن  املنوفية  جامعة  رئيس 

وزارة التعليم العالي والبحث 

إدراج  مت  أنه  أعلنت  العلمي 

20 جامعة مصرية في تصنيف 

 Times Higher )التاميز( 

Education الدولي للعام 

2020 منها جامعة املنوفية.

وأشار مبارك إلى أن هذا التصنيف 

أفضل 1400  بترتيب  يقوم 

جامعة من 92 دولة، ويعتمد 

على السمعة األكادميية والبحث 

العلمي، متمثاًل في نسبة االقتباس 

من البحوث، باإلضافة إلى نسبة 

أعضاء هيئة التدريس إلى عدد 

الطلبة، ونسبة الطلبة األجانب، 

واستطالع  األعمال  وإدارة 

بالتعليم  متخصصني  آراء 

موجها  باخلارج،  والدراسة 

التهنئة جلميع منسوبى جامعة 

من  املزيد  ومتمنيا  املنوفية 

التقدم فى التصنيفات العاملية.

رئيس مجلس اإلدارة 

أ.د 
عادل مبارك 

رئيس اجلامعة 

رئيس جامعة املنوفية 
يكرم الطالب الفائز باملركز 
األول في املسابقة العاملية 
 IDC ROBOCON
2019 بالواليات املتحدة 

األمريكية

كرم الدكتور عادل مبارك رئيس 
جامعة املنوفية الطالب مصطفى 
الهندسة  كلية  ساملان  األمير 
اإللكترونية مبنوف والذى فاز باملركز 
 IDC" األول في املسابقة العاملية
املقامة   "ROBOCON
مبعهد MIT بالواليات املتحدة 
االمريكية ضمن فريق مكون من ٥ 
طالب من مختلف الدول، والذى 
استطاع بناء الروبوت اخلاص به فى 
١٤ يوم مدة املسابقة وحقق املركز 
األول على مستوى جميع الفرق 
املشاركة، وجه رئيس اجلامعة التهنئة 
للطالب مشيدا مبا حققه الطالب على 
مدار سنوات املسابقة حيث حققت 
اجلامعة عام 2014 املركز الثاني 
باململكة املغربية العربية، وحصلت 
على املركز الثاني عام 2015 
بدولة سنغافورة، وعام 2016 
حصلت اجلامعة على املركز األول 
وأفضل فكرة والتي كانت مقامة 
 2017 وعام  تايالند،  بدولة 
األول  املركز  اجلامعة  اقتنصت 
بدولة الصني..وجدير بالذكر أن 
فريق جامعة املنوفية الذى شارك 
فى املسابقة ضم ٤ طالب هم: أحمد 
عبد احلميد رمضان، محمود معروف 
عبدالرازق، احمد صبري عبد العزيز، 
مصطفى االمير سلمان بكلية الهندسة 
اإللكترونية حتت إشراف الدكتور 
عبد الناصر عبد اجلواد عميد الكلية، 
ورافق الفريق الدكتور عماد محروس 
عواد عضو هيئة التدريس بالكلية.
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الغذاء الصحي واستغالل خامات البيئة البسيطة قافلة جامعة املنوفية الى تال

كل شخص يحتاج ملزيج من 
أنواع الطعام الصحي تشمل 
الكربوهيدرات  البروتينات، 
والدهون، باإلضافة إلى ما يكفي 
من الفيتامينات واملعادن، ولكننا 

نعرف اآلن أن بعض 
اخليارات ضمن هذه 
الفئات هي أفضل من 
غيرها. هناك دهون 
تقوي  والتي  جيدة، 
والدهون  الصحة، 
السيئة، والتي تزيد 
من مخاطر اإلصابة 
وينطبق  باملرض. 
الشيء نفسه على 

الكربوهيدرات والبروتينات و 
أكثر أنواع الغذاء الصحي هي 
تلك التي تخضع للمعاجلة بأقل 
قدر ممكن، مثل تلك املصنوعة 
من احلبوب الكاملة التي تأتي مع 

األلياف الطبيعية واملواد املغذية، 
واألغذية اجملهزة باحلد األدنى، 
مثل احلبوب الكاملة والفواكه و 
اخلضار والبروتني خالي الدهون، 
ومنتجات األلبان قليلة الدهون. 

بدال من املنتجات املصنوعة من 
الدقيق األبيض - الذي جرد من 
هذه املكونات املفيدة - واملشبعة 
بإضافة امللح والسكر والدهون. 
على الرغم من أن العديد من 

األطعمة املصنعة هي "مدعمة" 
بالفيتامينات، إال ان املعاجلة 
تزيل اوال املتممات الطبيعية 
واأللياف. املغذية  املواد  من 
هذا ما تناولته قافلة اليوم التي 
نفذتها إدارة القوافل 
حتت رعاية السيد 
االستاذ الدكتور عادل 
مبارك رئيس اجلامعة 
من كلية االقتصاد 
املنزلي إلى كفر الشيخ 
شحاتة – تال – 
منوفية بالتعاون مع 
هيئة تعليم الكبار 
احمللية  والوحدة 
بزاوية مبم باملنوفية وشارك 
فيها أ.د خالد على شاهني وكيل 
كلية االقتصاد املنزلي ، الدكتور  
محمد فكرى ،  والدكتورة شيماء 
مصطفى كلية االقتصاد املنزلي 

اجلدري عند حيوانات املزرعة األعراض.. الوقاية 
والعالج قافلة جامعة املنوفية الى كفر السكرية

اجلدري مرض فيروسي شديد العدوى يصيب احليوانات 
والطيور وكذلك اإلنسان، ويسبب خسائر اقتصادية للمربني 

نتيجة موت احليوانات وانخفاض اإلنتاج وتلف وتدني نوعية 
اجللود وإيقاف عمليات االستيراد والتصدير نتيجة للحظر الذي 

سيفرض على املنطقة املوبوءة باملرض. واملسبب هو فيروس يتبع لعائلة حمات 
اجلدري، و الفيروس املسبب للجدري عند األغنام واملاعز ال ينتقل لإلنسان، أما الفيروس املسبب جلدري األبقار 

املوجودة في جلد اليد نتيجة التماس فينتقل إلى اإلنسان عن طريق اجلروح 
اليد واألصابع. وانتقال املرض عن مع احليوان املصاب، مسبباً له بثراً في 
املريضة والسليمة و االتصال غير طريق االتصال املباشر بني احليوانات 
املستخدمة في املزرعة و إفرازات املباشر عن طريق األدوات واملعدات 
استنشاق رذاذ الهواء امللوث األنف واللعاب والقشور اجلافة و 
املريضة و تتشابه تقريباً األعراض بقشيرات البثور املرضية للحيوانات 
في مراحل تكون اآلفات اجللدية، املرضية عند احليوانات مع اختالفات 

وتكون مراحل تشكل اآلفات بشكل عام هذا ما تناولته قافلة اليوم التي نفذتها إدارة القوافل حتت رعاية 
السيد االستاذ الدكتور عادل مبارك رئيس اجلامعة وإشراف السيد االستاذ 

الدكتور عبد الرحمن محمود الباجورى عميد كلية الطب البيطري 
من كلية الطب البيطري إلى كفر السكرية – تال - منوفية 
بالتعاون مع مديرية الزراعة باملنوفية وشارك فيها : 

الدكتور محمد عوض كلية الطب البيطري

قافلة جامعة املنوفية العلمية 
حملطة مياه سرس الليان

حتت رعاية السيد االستاذ 

الدكتور عادل مبارك رئيس اجلامعة 

. قامت إدارة القوافل بتنفيذ قافلة 
علمية من كلية العلوم إلى محطة 

مياه الشرب بسرس الليان – منوفية 

بالتعاون مع شركة مياه الشرب وذلك 

في ظل االهتمام الشديد من قبل الدولة 

بنوعية مياه الشرب والوصول بها إلى 

املعايير القياسية العاملية وبخاصة التي 

حددتها منظمة الصحة العاملية وحرصا 

من الدولة على إنتاج كوب ماء نظيف 

لكل مواطن وملا لذلك من مردود 

صحي واجتماعي و حضاري واألهمية 

البالغة للمعامل ملراقبة جودة املياه 

املنتجة .ونوعية املواطنني بأهمية 

احملافظة على نظافة مصادر املياه وايضا 

احملافظة على مياه الشرب املنتجة .. 

وشارك فيها :أ.د مجدى مطر وكيل 

كلية العلوم ، الدكتورة غادة وجيه 

والدكتورة نهى مشعل كلية العلوم

 

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

القرية  تنفيذ خطة جتميل 
بحضور املهندس محمد قبطان 
منسق عام اجلمهورية ملبادرة 
»هاجنملها« والتي أطلقها 
رئيس اجلمهورية لزراعة األشجار 
وجتميل القرى األكثر احتياجا. 
حرص مبارك على املشاركة في 
تدشني املبادرة وتقدم الطالب 
لزراعة األشجار، مؤكدا على 
أهمية املشاركة اجملتمعة في 

حتقيق التنمية املستدامة التي 
تتماشي مع خطة 2030 
مساحة  كل  واستغالل 
تصلح للزراعة واالستفادة 
املثمرة لسد  األشجار  من 
االحتياجات اخملتلفة لألهالي، 
والنهوض باالقتصاد، وتنمية 
روح االنتماء داخل الطالب. 
وأشار قرمان إلى أنه مت تشكيل 
جلنة من قطاع خدمة اجملتمع 

رئيس جامعة املنوفية يدشن مبادرة »هاجنملها« لتطوير قرية ميت املوز

وتنمية البيئة باجلامعة وكلياتها 
اخملتلفة لدراسة الوضع بالقرية 
واحتياجاتها والتواصل مع 
اجلهات املعنية وعمل دراسة 
وعمل  االحتياجات  بهذه 
تصور ومقترح للقوافل التي 
حتتاجها القرية لتقدمي التوعية 
بكافة املشاكل والقضايا.

محمود جعفر ينشر بحث جديد بإسم جامعة املنوفية في 
مجلة )Nature photonics( العاملية

بعد عام من

نشره  في مجلة

 Nature( 
Communications

( عن توضيح نظير ضوئي  ألفق 
احلدث )املنطقه احمليطة للثقوب 

السوداء والتي اليستطيع الضوء 

شريحة  داخل  منها(  الهروب 

ميكروميترية، نشر الدكتور محمود 

جعفر املدرس بجامعتي املنوفية 

وهامبورج للتكنولوجيا بأملانيا بحثا 

 Nature( جديدا في مجلة

عن  photonics( العاملية 
كيفية معاجلة والتحكم في املعلومات 

البصرية عن طريق الضوء إلستخدامه 

في االتصاالت واحلسابات الضوئية 

داخل شرائح متناهية الصغر. في هذا 

البحث يناقش املؤلفون كيفية التحكم في 

الضوء بواسطه الضوء، وكذلك االنتقاالت 

الضوئية املمكنة الناجتة عن التغيرات 

spatiotem-( ةللزمنية واملكاني

 )poral modulation
guid-( هااخل البصريات املوجه

ed optics(، كما قام الباحثون في 
هذا البحث أيضا بتقدمي وصف نظري 

“موحد” لإلنتقاالت الضوئيه الناجته 
عن االضطرابات الزمنية واملكانية في 

٤ مجاالت مختلفة بداية من البصريات 
nonlinear op-( ةللالخطي

 plasma( فيزياء البالزما ،)tics
physics(، الوسائط املتحركة 
)moving media(، ومرورا 
relativ-( النسبي هاالتأثيرات 

قام  أيضا   .)istic effects
املؤلفون بتقدير احلدود القصوي التي 

ميكن احلصول عليها في األنظمة الضوئية 

اخملتلفة بالنسبة لتغير الترددات، زمن 

لإلشارات  التأخير  زمن  التخزين، 

الضوئيه.

جملتمع 
التنمية وا



 

بعد مسيرة حافلة من اإلجنازات وبعد أن قضت 

مايقرب من عشرسنوات مديرا عاما للمشروعات 

البيئة لم تدخر فيها جهدا أو تبخل بكل ماهو غاٍل 

ونفيس خلدمة اجلامعة حتى فى كل األماكن واملناصب 

التى شغلتها داخل اجلامعة قامت اإلدارة العامة 

للمشروعات البيئية وقطاع خدمة اجملتمع بتكرمي 

ناهد ناصف طاحون خلروجها على املعاش وفى السطور 

القادمة نتعرف سويا من هى ناهد ناصف طاحون 

.. توليت العمل كباحث ثالث بإدارة املنح والبعثات 

خالل الفترة من عام1992 وحتى عام 1999 

ساهمت خاللها فى تنفيذ خطة البعثات الداخلية خالل 

تلك الفترة مبا تتضمنه من إجراءات ثم متت ترقيتها 

الى رئيسا لقسم العالقات الثقافيةبكلية اآلداب 

وانتقلت للعمل كباحث بإدارة الدراسات العليا خالل 

الفترة من عام 1999وحتى عام 2002 ثم مدير 

إدارة بإدارة الدراسات االستراتيجية خالل الفترة من 

2002 حتى 2008 الى أن مت اسناد أعباء اإلدارة 

العامة للمشروعات البيئية اليها عام 2008 وحتى 

شهر اكتوبر من عام 2019 لتبدأ معها مسيرة من 

اإلجنازات لإلدارة العامة للمشروعات البيئية أخلصت 

النوايا فكافئها اهلل سبحانه وتعالى بحب الناس فلم 

يعرفها أحدا اال ويحترمها ويقدرها ..

 شكرا ناهد طاحون
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 مجلس جامعة املنوفية ومجلس
البيئة يكرمان قرمان لبلوغه سن املعاش

 بعد عشر سنوات من العطاء اإلدارة
 العامة للمشروعات البيئية تكرم ناهد

طاحون
كرم مجلس جامعة املنوفية فى جلسته التى عقدت 
برئاسة الدكتور عادل مبارك رئيس اجلامعة الدكتور 
عبد الرحمن قرمان نائب رئيس اجلامعة لشئون 
خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  لبلوغه سن املعاش.
وجه مبارك باسم مجلس اجلامعة الشكر للدكتور قرمان 
ملا قدمه خالل سنوات عمله ومجهوداته فى تأدية مهامه 
واملساهمة فى تطوير قطاع خدمة اجملتمع وتنمية البيئة 
وخدمة اجلامعة ككل، والعمل ضمن فريق العمل 
والتعاون إلعالء املصلحة العامة للجامعة، وأشاد مبارك 
مبجهودات قرمان على مدار سنوات عمله، وماحققه من 
إجنازات فى قطاع خدمة اجملتمع وتنمية البيئة وخدمة 
اجلامعة، ومايتمع به من أخالق يشهد بها اجلميع، 
ومؤكدا على استمرار عطائه وتعاونه خلدمة اجلامعة، 
متمنيا له التوفيق فى عمله كأستاذ جامعى بكلية احلقوق 
كما وجه قرمان كلمات شكر جمللس اجلامعة 
ومجلس شئون خدمة اجملتمع لهذه اللفتة التى 
تدل على روح اإلخاء والتعاون بني أسرة جامعة 
املنوفية، مؤكدا على امتداد أواصر التعاون بني 
السابقني واحلاليني ونقل خبراتهم لزمالئهم ومعربا 
عن سعادته بالعمل مع فريق عمل حريص على 
النجاح، متمنيا املزيد من النجاح والتقدم والتعاون 
بني اجلميع لتحقيق التقدم املنشود جلامعة املنوفية.
حضر التكرمي الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية 
احمللية األسبق وعضو اجمللس من اخلارج ونائب 
رئيس اجلامعة الدكتور أحمد القاصد، والدكتور 
معوض اخلولى رئيس اجلامعة السابق وعمداء الكليات 
واحملاسب أكرم عبد الدامي أمني عام اجلامعة حيث 
ألقى كل منهم كلمة شكر وتقدير للمحتفى  .

شكرا دكتور قرمان 

شكــــرا ً.. دكتور قرمان   شكــــرا ناهــد طاحــون
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تعزيز قيم املواطنة 
قافلة جامعة املنوفية الى 

ميت خلف

املواطنة هو إنتماء إلى دولة معينة و 
لذالك فهى تتطلب وجود دولة ووطن 
ذى أنشطة و عالقات إجتماعية بني 
الفرد و الدولة و إلتزام بالتعايش 
السلمى بني أفراد اجملتمع و مشاركة 
فى احلقوق و الواجبات و إحترام نظام 
الدولة و عالقته باحلاكم على املستوى 
الدستورى و القانونى و السياسى و 
الثقافى فيعبر املواطن عن رأيه و 
مصاحله بحرية . و املواطنة عقد - 
سياسي واجتماعي -، جند تفاصيله 
اآلمرة في أحكام - الدستور والنظام 
-. كما جند روحه الوجدانية امللهمة 
طواعية في محاضن - األُسرة والتعليم 
- التي عليها الرهان الكبير في حتقيق 
قيم املواطنة ؛ باعتبارها قضية حضارية، 
تظهر في أهمية التربية األولى لإلنسان 
في عملية تلقني املعايير، والقيم لألفراد، 
وذلك عن طريق األسرة، والتعليم؛ 
من أجل صياغة شخصية املواطن، 
املواطنة  مقومات  على  وتعويده 
الصاحلة، و االنتماء إلى مجتمع تربط 
أفراده مشتركات - اجتماعية وسياسية 
موروث  عنه  سيتولد  وثقافية -، 
مشترك من املبادئ، والقيم، والعادات، 
والسلوكيات، التي ستسهم في تشكيل 
شخصية املواطن، ومنحها خصائص 
متيزها عن غيرها، - وبالتالي - املشاركة 
في كل ما يهم تدبير، ومصير، وبناء، 
وازدهار الوطن، - سواء - بدوافع ذاتية، 
أو بقناعات نابعة من اإلميان بأهميتها.
هذا ما تناولته قافلة اليوم التي نفذتها 
إدارة القوافل حتت رعاية السيد االستاذ 
الدكتور / عادل مبارك رئيس اجلامعة 
من كلية التربية إلى ميت خلف – شبني 
الكوم - منوفية بالتعاون مع هيئة 
تعليم الكبار باملنوفية وشارك فيها :
التربية  أ.د/ محمود فوزى كلية 

أسامه عبد الرؤوف وكيال 

حلاسبات ومعلومات املنوفية

أصدر الدكتور عادل مبارك رئيس 

جامعة املنوفية قرارا بتعيني الدكتور 

أسامه عبد الرؤوف وكيال لكلية 

احلاسبات واملعلومات خلدمة اجملتمع 

وتنمية البيئة ملدة ثالث سنوات.

رئيس جامعة املنوفية يشهد اجللسة األولى جمللس خدمة اجملتمع للعام اجلامعى ٢٠١٩ / 2020

افتتح الدكتور عادل مبارك 
رئيس جامعة املنوفية اجللسة 
خدمة  شئون  جمللس  األولى 
اجملتمع وتنمية البيئة للعام 
اجلامعى ٢٠٢٠/٢٠١٩ بحضور 
عدد من عمداء الكليات ووكالء 
الكليات لشؤن خدمة اجملتمع 
ووكالء وزارة  البيئة  وتنمية 
الصحة والزراعة ومدير الهيئة 
العامة لتعليم الكبار ومديرى 
العموم بقطاع شئون خدمة 
اجملتمع واملشروعات البيئية.
واستهل رئيس اجلامعة اجللسة 
بتقدمي التهنئة جلموع األمة 
االسالمية بالعام الهجرى اجلديد 
كما قدم الشكر للدكتور عبد 
رئيس  نائب  قرمان  الرحمن 
اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع 
وتنمية البيئة السابق على 
مابذله من جهد وعطاء طوال 
مدة خدمته، والتهنئة للدكتور 

والدكتور نعيم  أمين عميرة 
فوزى لتعيينهما عميدين لكليات 

الهندسة االلكترونية والتربية 
الرياضية كما قدم اجمللس التهنئة 
للمهندس أشرف سعد عبد اخلالق 
لتوليه منصب مدير مديرية 
الزراعة وتوجيه الشكر حلمدى 
جامع وكيل املديرية السابق .
خطة  وضع  اجمللس  واقترح 
مستقبلية للعام القادم وتكليف 
كلية اآلداب قسم اجلغرافيا 
بترتيب القرى األكثر احتياجا بناء 
على معايير موضوعية على أسس 

علمية ومراعاة عدم توجيه أكثر 
من قافلة أو ندوة لقرية واحدة 

خالل العام ويستثنى من ذلك 
اختيار إحدى القرى لتطويرها 
وجعلها قرية منوذجية، إضافة 
إلى تضمني اخلطة املشكالت التى 
يعانى منها أفراد اجملتمع وتوجيه 
احللول املناسبة من خالل الندوات 
والقوافل وورش العمل للفئات 
املستهدفة وتوجيهها بالتبعية 
إلى اجلهات التنفيذية اخملتصة.
وأكد اجمللس على ضرورة الترحيب 
بالطالب اجلدد من أسر خدمة اجملتمع 

واالعالم عن أنشطة القطاع والتنبيه 
على أهمية تواجدهم ومشاركاتهم 
فى مختلف االنشطة والفعاليات.
وفى نهاية اجللسة طالب رئيس 
اجلامعة بتشكيل جلنة ملتابعة 
األنشطة والفعاليات التى قام بها 
القطاع من تشجير للقرى وقوافل 
توعوية وقياس مدى جناح هذه 
املشاركات وإعداد تقرير مفصل عنها.
وقدم رئيس اجلامعة مقترحا بالقيام 
بقافلة متكاملة بالتعاون مع 
احملافظة خلدمة أبنائها، باإلضافة 

الى إعداد تقارير ربع سنوية حول 
احلسابات اخلتامية للوحدات 
وذلك  اخلاص  الطابع  ذات 
لتحديد عوامل الضعف والقوة 
وعوامل املكسب والنجاح .
واختتم رئيس اجلامعة كلمته 
بالشكر جلميع منسوبى اجلامعة 
ملا قدموه من جهد لنجاح 
أسبوع شباب اجلامعات الثانى 
ملتحدى اإلعاقة، مؤكدا على 
ضرورة العمل بنفس الشعار 
ليكمل اجلميع بعضه والبد 
من تواصل القطاعات فالكل 
يتشارك لظهور الصورة بالشكل 
الالئق باسم اجلامعة ككل.

جملتمع 
التنمية وا

حتت رعاية الدكتور عادل 
مبارك رئيس جامعة املنوفية 

وحتت إشراف الدكتور صبحى شرف 
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا وقائم 
بعمل عميد الكلية و الدكتورة هبة الغتمى 
مدير مركز تعليم الكبار.. اختتمت فعاليات 
دورة إعداد معلم الكبار وكان مع املتدربني 
اليوم الدكتورة فتيحة احمد بطيخ وكيل 
الكلية لشئون التعليم والطالب والتى أكدت 
على أهمية محو األمية اللغوية واحلسابية 
لدى املرأة فى الريف وذوى املهن اخملتلفة 

مما يساعد على تخطى احلواجز التى تقف 
عائقا أمام تعليم هذه الفئات ومنها احلاجز 
النفسى واالجتماعى واالقتصادى نحو أفق 

جديدة لتطوير حياة هذه الفئات.
كما تطرق اللقاء إلى عرض ألهم مداخل 
تدريس اللغة واملهارات اللغوية واحلسابية 
باستثمار املواقف احلياتية واألنشطة اليومية 
واملهن ملن يتم محو أميتهم بآليات تعليم 
وتعلم تكنولوجية توفر الوقت واجلهد الالزم 
لتعليمهم وتعلمهم لينضموا إلى صفوف 

املتنورين املتعلمني املثقفني.
كما ضم اليوم مع الباحثة اسماء مكى 
ماجستير صحة نفسية العديد من األنشطة 
اجلديدة التى مت عملها والعمل بها داخل 
قاعة التدريب باإلضافة إلى طرح العديد 
من أفكار انشطة جديد قيد التنفيذ ونزول 
املتدربني بها فى فصولهم اخلاصة ودار اليوم 
بتفعيل فنية لعبة االدوار والنمذجة فى شرح 
تفصيلى بالطريقة واالدوات التى جتعل من 
مهمة املعلم مهمة ميسورة داخل الفصل 
ومبا يضمن وصول املتعلم للنجاح فى 

االمتحان واتقان مهارة القراءة 
والكتابة.

إعداد  دورة  ختام 
معلم الكبار بتربية املنوفية

ناهد غيم وكيال لشئون 
خدمة اجملتمع بتربية املنوفية 
أصدر الدكتور عادل مبارك رئيس 
جامعة املنوفية قرارا بتعيني الدكتورة 
ناهد محمد غنيم األستاذ بقسم 
اللغة  تدريس  وطرق  املناهج 
اإلجنليزية بكلية التربية جامعة املنوفية 
وكيال للكلية لشئون خدمة اجملتمع 
وتنمية البيئة ملدة ثالث سنوات.

دعاء فوزى مدرس مساعد 
مراجع  املنوفية  بجامعة 

جمللتني دوليتني
ستطاعت الدكتورة دعاء فوزي 
اللبودي املدرس املساعد بكلية 
التمريض جامعة املنوفية كسب ثقة 
اجمللة األمريكية ألبحاث التمريض 
علي مجهودها املتميز في مراجعة 
أحد األبحاث العلمية لتصبح بذلك 
مدرس مساعد مراجعا جمللتني 
علميتني دوليتني هما مجالت 
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الدكتورة دعاء فوزى  وأشارت 
اجملالت  هذه  اختيار  أن  إلى 
العضائها من احملكمني واملراجعني 
يأتى بناء علي املراجعة املتميزة 
وفقا للمعايير العاملية في تقييم 
األبحاث العلمية كشرط لالنضمام 
اجمللة. فريق  ضمن  كمراجع 

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

كرمت نقابة املهن الزراعية 
الزراعة  كلية  خريجني  أوائل 
بجامعة املنوفية وهم الطالبة 
زينب الشحات مرسى علوش 
والطالبة أمل عزت محمود حسن 
والطالب حمدى ماهر الغيدانى 

والطالبة إميان على إبراهيم 
الفقى وذلك ضمن تكرمي 100 
خريج في كليات الزراعة من اجلامعات 
بالدقي  الزراعيني  بنادي  املصرية 
بحضور وزير الزراعه و عمداء معظم 
كليات الزراعة باجلامعات ومسئولي 

جهاز مشروعات اخلدمة 
الوطنية وأعضاء جلنة الزراعة 
والشركات  بالبرملان  والري 
اإلستثمارية في قطاع الزراعة، 
جاء ذلك ضمن خطة النقابة 
لربط اخلريجني بسوق العمل.
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رئيس مجلس اإلدارة  

رئيس التحرير

نائب رئيس التحرير

 مدير التحرير

 أسرة التحرير

 اإلخراج الفنى

املراسالت

اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر 
والتقدير واإلمتنان لكل من ساهم 
في النجاح الباهر ألسبوع شباب 
اجلامعات الثاني ملتحدي اإلعاقة 
والذي أقيم مؤخراً بجامعتنا 
الرائعة  الصورة  إن  العزيزة. 
واملشهد املتميز لكل جانب من 
جوانب هذه الفاعلية، والتي شهد 
على جناحها اجلميع، هي نتاج جهد 
وتفاني وإنكار ذات لعدد كبير من 
أبناء جامعة املنوفية ومحبيها. لقد 
بذل اجلميع قصارى جهدهم بال كلل 
أو ملل كي يروا جامعتهم الغراء في 
أبهى صورها وهي تنظم الفاعليات 
على أكمل وجه، وتقدم للوفود 
املشاركة الرعاية والعناية وتلبي 
احتياجاتهم بكل دقة ونظام. إن 
كلمات الشكر والثناء ال تفي الزمالء 
واألصدقاء واألبناء حقهم. لقد 
تفانوا جميعاً ولم يقصروا، وأنا هنا 
ممنت وفخور بعطائهم الالمحدود.
أتوجه بالشكر والتقدير أوال ً 
لفخامة الرئيس/ عبد الفتاح 
السيسي )رئيس اجلمهورية( على 
رعايته ألبنائنا متحدي اإلعاقة، 
أصحاب الهمم، وهو الدافع األول 
لتنظيمنا لهذا األسبوع احلافل. 
أتقدم أيضا بالشكر لألستاذ 
الدكتور/ خالد عبد الغفار معالي 
)وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي( على رعايته ودعمه 
جلامعة املنوفية في تنظيم هذه 
الفاعلية الهامة. كما أشكر أيضاً 
سيادة اللواء أركان حرب/ سعيد 
عباس )محافظ املنوفية( وجميع 
أجهزة محافظة املنوفية األمنية 
والتنفيذية والرقابية واألهلية على 
كل ما قدموه من دعم وخدمات 
متصلة طوال فاعليات األسبوع. 

شـكــــــر .. وتقـــديـر
والشكر موصول أيضاً لزمالئي 
األعلى  اجمللس  أعضاء  األعزاء 
للجامعات على تشريفهم ودعمهم، 
وللسادة اإلعالميني وأعضاء مجلس 
النواب وأصحاب الفكر والرأي، 
فلهم مني جميعاً كل الشكر 
واإلمتنان. للوفود املشاركة جميعاً 
من أبنائي أصحاب القدرات الفائقة، 
أرسل لهم رسالة حب وتقدير على 
مشاركتهم الفعالة، فقد أثبتوا 
للجميع أنهم ميتلكون من املواهب 
والقدرات التي جتعلهم في الصفوف 
األمامية خلدمة وتقدم بلدهم.
أما أبناء جامعة املنوفية الذين 
تفانوا في جناح هذه الفاعلية 
وقفة  معهم  فلي  الباهرة، 
قدمتم  لقد  وإجالل.  محبة 
مثال يٌحتذى به للتفاني وإنكار 
الذات، وبذلتم فوق طاقاتكم، 
ولم تتأخروا حتى تظهر جامعة 
املنوفية أثناء تنظيم هذا األسبوع 
بالشكل الذي يرضينا جميعاً، 
ويليق مبكانة جامعتنا العريقة.
أشكر زمالئى وأساتذتي من رؤساء 
جامعة املنوفية السابقني، وأعضاء 
دعمهم  على  التدريس  هيئة 
املتواصل، والوقوف بقلب رجل 
واحد طوال تنظيم الفاعلية. 
أشكر اجلهاز اإلداري للجامعة 
على تذليل كل الصعاب وتسيير 
العمل بسالسة طوال فترة إنعقاد 
األنشطة واملنافسات. كما أشكر 
أبنائي الطالب املتطوعني على 
جهدهم وسهرهم على راحة 
أقرانهم من أصحاب الهمم.
أتوجه كذلك بجزيل اإلمتننان للجان 
اإلعداد لهذا األسبوع الهام، وهي 
اللجان التي عملت بصمت وهدوء، 
وبشكل دؤوب ومتصل بفترة طويلة 

قبل إنعقاد الفاعليات، وأثنائها، 
حتى وبعد إنتهائها. لقد بذل 
اجلميع هنا كل طاقاتهم حتى ال 
يكون هناك تقصير في أي جانب 
من جوانب الفاعلية. فكانت 
اإلقامة والتغذية واإلنتقاالت 
واإلعالم واملنافسات في شتى 
اجملاالت على أكمل وجه، يتولى 
إدارتها ومتابعتها على مدار األربع 
وعشرون ساعة كتيبة منتقاة 
من خيرة أبناء جامعة املنوفية، 
سهروا وتفانوا ينشدون النجاح 
حتى حتقق بشهادة اجلميع.
أشكركم جميعاً من عميق 
وجداني. فأنا فخور كوني أنتسب 
منارة  أصبحت  جامعة  إلى 
بإرادتكم الصادقة وجهدكم 
اخمللص. فال أملك أمام هذا احلب 
جتاه  أظهرمتوه  الذي  اجلارف 
جامعة املنوفية سوى أن أقف 
إجالالً واحتراماً لكل إبن أو زميل 
أو صديق تفانى في خدمة جامعته، 
داعياً املولى عز وجل أن يحفظكم 
وينير بصيرتكم ويلهمكم العزمية 
على مواصلة العمل واإلجتهاد، 
وأن يحفظ وطننا الغالي مصر 
لنراه عالياً، خفاقاً بني األمم.

أ. د / عادل مبارك 
رئيس اجلامعة 


