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جامعة املنوفية حتتفل باألسبوع البيئى الثامن
ش��هد الدكتور عادل مب��ارك رئيس
اجلامع��ة والدكت��ور عبدالرحم��ن
الباجوري نائب رئيس اجلامعة لشئون
خدم��ة اجملتمع وتنمية البيئة افتتاح
مهرج��ان االس��بوع البيئ��ي الثقافي
الثامن جلامعة املنوفية حامال ش��عار
"احلف��اظ علي البيئة ..مس��ئولية
مجتمعي��ة" وذلك بحض��ور الدكتور
أحم��د القاصد نائب رئي��س اجلامعة
لش��ئون الدراس��ات العليا والبحوث
والدكتورة نانس��ي اسعد نائب رئيس
اجلامعة لش��ئون التعلي��م والطالب

واحملاس��ب اكرم عبدال��دامي أمني عام
اجلامع��ة ولفيف من عم��داء ووكالء
كليات اجلامعة واحملاس��ب جالل عبد
الس�لام رئيس اإلدارة املركزية ملكتب
رئيس اجلامعة

إثنى عشر أستاذًا من جامعة املنوفية ضمن أفضل
علماء العالم فى مسابقة جامعة ستانفورد
أع���رب الدكت���ور عادل مب���ارك رئيس
جامع���ة املنوفي���ة عن خال���ص تقديره
ألعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة
اإللكتروني���ة مبن���وف وكلية الهندس���ة
بشبني الكوم وكلية العلوم ملا حققوه من
إجناز جديد وإدراج إثنى عشر استاذاً
من أس���اتذة االكلي���ات الثالث كأفضل
علم���اء فى العال���م فى املس���ابقة التى
أطلقتها جامعة س���تانفورد عن "أفضل
 2فى املائة من علماء العالم" وعددهم
م���ا يقرب من 160ألف عالم من 149
دول���ة وذل���ك إعتم���اداً عل���ى قاعدة
بيان���اتScopus td يف حوالي 170
تخصص ،موجها لهم التهنئة على هذا
اإلجناز املستحق لكليات عريقة متميزة

عل���ى مس���توى اجلامع���ات املصري���ة،
ومنفردة ف���ى تخصصاتها والتى تضم
الكثير من العباقرة واملخترعني وأيضا
مل���ا قدموه من إجنازات بحثية يف علوم
الفيزياء والعلوم الرياضية واحلاس���ب
واجليولوجي���ا معرب���ا ً عن م���دى فخره
وبالغ تقديره لعلماء اجلامعة الفائزين
متمني���ا ً للجامع���ة مزي���دا م���ن التقدم
والرقى .

اإلفتتاحية
أ.د /ع��ادل ا ل�س�ي��د م�ب��ارك
رئيس اجلامعة
يسعدني أن أُقدم حلضراتكم هذا العدد املتميز من النشرة الفصلية لقطاع خدمة
ٍ
أنشطته ومتيز ًا يف فاعلياته.
املجتمع وتنمية البيئة ،والذي يشهد حالي ًا زخم ًا يف
يرصد ه��ذا ال�ع��دد فاعليات ح��دث ه��ام شهدته اجلامعة م��ؤخ��ر ًا وه��و مهرجان
األس�ب��وع البيئي الثقايف الثامن جلامعة املنوفية حتت شعار“ :احل�ف��اظ على
البيئة مسئولية مجتمعية” وال��ذي ُيعد حصاد ًا لألسابيع البيئية والثقافية
والتي ُعقدت بكافة كليات ومعاهد اجلامعة بهدف تعزيز قيم الوالء واإلنتماء
ل�ل�ط�لاب .وق��د شملت ت�ل��ك ال�ف��اع�ل�ي��ات ع��دي��د األن�ش�ط��ة وال �ن��دوات التوعوية
وحمالت تبرع بالدم بهدف نقل هذه اخلبرات للمجتمع اخلارجي والتفاعل
معه .تُوج كل ذلك مبهرجان امتد أسبوع ًا كامالً شهد جلسات علمية وثقافية
ودينية وع��روض � ًا فنية ت��ؤك��د جميعها على دور اجلامعة الفعال نحو أبنائها
ومجتمعها اخلارجي .و ُاختتم املهرجان بافتتاح املعرض الفني املتميز ملختلف
كليات وم�ع��اه��د اجل��ام�ع��ة حيث مت ع��رض أه��م ال�ل��وح��ات الفنية والتشكيلية
واملجسمات واألجهزة املبتكرة واملعقمات واملنتجات الطبية والغذائية والزراعية
مما يؤكد على تعدد وتنوع مهارات أبنائنا الطالب يف هذا املجال .ويرصد العدد
توقيع بروتوكول تعاون مشترك بني جامعة املنوفية وشركة اسكيلز بالس املمثل
لشركة سيرتي ب��ورت العاملية على هامش هذا املهرجان املتميز بهدف اعتماد
مركز اخلدمة العامة باجلامعة مركز تدريب واختبارات دولي .. .ويشمل العدد
وثيقة ه��ذا األسبوع البيئي والتي تُعد خارطة طريق نحو دع��م وتعزيز قطاع
خدمة املجتمع وتنمية البيئة،كما يضم هذا العدد أيض ًا تقرير ًا هام ًا عن إدراج
أحد عشر أستاذ ًا من جامعة املنوفية ضمن أفضل العلماء على مستوى العالم
يف مسابقة جامعة ستانفورد األمريكية ،وه��و إجن��از يدعو للفخر واإلع�ت��زاز.
أي �ض � ًا ،ي��وث��ق ه��ذا ال �ع��دد لسلسلة ن ��دوات ه��ام��ة ق��دم�ه��ا ال�ق�ط��اع وع�ل��ى رأس�ه��ا
ن��دوة “معايير اختيار شريك احل�ي��اة” للدكتور عمرو ال��وردان��ي (أم�ين الفتوى
وم ��دي ��ر ال �ت��دري��ب ب� ��دار اإلف� �ت ��اء امل �ص ��ري ��ة) ،ون � ��دوة “اإلج� � � ��راءات اإلح �ت��رازي��ة
للوقاية م��ن امل��وج��ة الثانية ل�ف�ي��روس ك��ورون��ا” ل�ل��دك�ت��ورة مها ال��رب��اط (وزي��رة
ال�ص�ح��ة وال �س �ك��ان األس �ب ��ق) وال��دك �ت��ورة م��اي�س��ة ش��وق��ي (ن��ائ��ب وزي ��ر الصحة
ال� �س ��اب ��ق) وال� ��دك � �ت� ��ورة غ � ��ادة ن �ص��ر (اس� �ت� �ش ��اري م �ن �ظ �م��ة ال �ص �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة)
ك� �م ��ا أش � � ��ار ال � �ع� ��دد ل� �ل� �ق ��واف ��ل امل � �ت � �ع� ��ددة ال� �ت ��ي ي �ن �ظ �م �ه��ا وأه� �م� �ه ��ا ال �ق��اف �ل��ة
ال �ط �ب �ي��ة ل �ل �ك �ش��ف ال� �ط� �ب ��ي وت ��وف� �ي ��ر ال � �ع �ل�اج ل� �ع ��دد  250م� ��ن أه� ��ال� ��ي م��رك��ز
م� � �ن � ��وف ،وق� ��اف � �ل� ��ة ل �ل �ت ��وع �ي ��ة ب ��أه� �م� �ي ��ة ت �ط �ب �ي��ق اإلج� � � � � � ��راءات اإلح � �ت� ��رازي� ��ة
مل � ��واج� � �ه � ��ة ف � � �ي � � ��روس ك� � � ��ورون� � � ��ا مل � � ��درس � � ��ة ال� � �س� � �ي � ��دة ع� ��ائ � �ش� ��ة ب� ��ال � �ب � �ت� ��ان� ��ون.
كل الشكر والتقدير لألستاذ الدكتور /عبد الرحمن الباجوري (نائب رئيس
اجلامعة لشئؤن خدمة املجتمع وتنمية البيئة) والعاملني بهذا القطاع احليوي
على هذا اجلهد املتميز ،مع خالص متنياتي لهم مبزيد من اإلجناز والتطور.
وال� � � � � � � � � � � � �س � � � � � �ل� � � � � ��ام ع� � � � � �ل� � � � � �ي� � � � � �ك � � � � ��م ورح � � � � � � � � � � �م� � � � � � � � � � ��ة اهلل وب � � � � � � ��رك � � � � � � ��ات � � � � � � ��ه

جامعة املنوفية حتتفل ب ـ ـ ــاألسبوع البيئى الثامن

خدم � ��ة املجتم � ��ع الش � ��كر ل � ��كل
كلي � ��ات اجلامعة التي ش � ��اركت يف
العديد من األنش � ��طة املجتمعية
واخلدمي � ��ة املختلف � ��ة واللجن � ��ة
املنظمة للمهرجان وهم الدكتورة
امال شحاتة نائب رئيس اللجنة
املنظمة ووكيل كلي � ��ة التمريض،
والدكتور حس � ��ن خطاب املنس � ��ق
الع � ��ام للجنة ووكي � ��ل كلية اآلداب
واعض � ��اء اللجنة الدكتور حمدي
وت � ��وت ،والدكت � ��ورة س � ��هام عزي � ��ز
والدكتور عبدالرحمن السباعي،
الدكتورة عايدة عبدالرازق ،ناهد

أن ه � ��ذا البروتوك � ��ول يأتي انطالقا
م � ��ن دور قط � ��اع خدم � ��ة املجتم � ��ع
باجلامع � ��ة يف خدم � ��ة طالبه � ��ا
وخريجيه � ��ا وتطوي � ��ر مهاراته � ��م
وتش � ��جيعهم وتأهيله � ��م ثقافي � ��ا
وعلميا واحتماعيا ملتطلبات سوق

العمل اخلارجي للقي � ��ام بادوارهم
القومية ومسؤلياتهم املجتمعية،
ه � ��ذا كم � ��ا ق � ��دم الباج � ��وري درع
اجلامع � ��ة للمهن � ��دس م � ��ازن حن � ��ا
مدير عام الشركة

رئيس جامعة املنوفية ونوابه يفتتحون معرض األسبوع البيئي الثامن

التــنــمـــية
و الــمجتـمـــع

افتتح الدكتور عادل مبارك رئيس
جامع��ة املنوفية والدكت��ور عبد
الرحم��ن الباج��وري نائ��ب رئيس
اجلامعة لش��ئون خدم��ة اجملتمع
وتنمي��ة البيئ��ة والدكت��ور أحمد
القاص��د نائ��ب رئي��س اجلامع��ة
لشئون الدراسات العليا والبحوث
والدكت��ورة نانس��ي أس��عد
نائ��ب رئي��س اجلامع��ة لش��ئون
التعليم والط�لاب املعرض الفني
التشكيلي املنتج خملتلف منتجات
كلي��ات جامع��ة املنوفي��ة وذلك
بحضور لفي��ف من عمداء ووكالء
كلي��ات اجلامعة..ق��دم املع��رض
العدي��د م��ن املنتج��ات الفني��ة
م��ن بورتريه��ات ولوح��ات فني��ة
وتشكيلية ومجس��مات وأجهزة
مبتك��رة ومنظف��ات ومعقمات
ومس��تحضرات جتميل ومنتجات
طبية ومالب��س ومنتجات غذائية

وزراعي��ة مختلفة من أيدي طالب
وطالب��ات اجلامعة وأنش��طتهم
اخملتلفة وهواياتهم.
شارك في املعرض كليات جامعة
املنوفي��ة اخملتلف��ة م��ن الط��ب
والتمري��ض والط��ب البيط��ري
واآلداب والزراع��ة والعل��وم
واالقتصاد املنزلي والتربية والتربية
للطفول��ة والتربي��ة النوعي��ة
والتربي��ة الرياضي��ة واحلق��وق
والتجارة واحلاس��بات واملعلومات
والصيدلة والهندسة والهندسة
اإللكتروني��ة ،كم��ا ش��ارك ف��ي
املعرض صندوق مكافحة اإلدمان،
وشارك في تنظيم املعرض قطاع
خدم��ة اجملتم��ع وتنمي��ة البيئ��ة
جامع��ة املنوفية ونس��ق املعرض
الدكت��ورة أم��ل متول��ي أبوقم��ر
املدرس املس��اعد بقس��م التربية
الفنية بكلية التربية النوعية .

التــنــمـــية

املصيلح � ��ى مدي � ��ر ع � ��ام اإلدارة
العام � ��ة للمش � ��روعات البيئي � ��ة
وعالء فتح � ��ي مدير ع � ��ام اإلدارة
العامة لشئون خدمة املجتمع.
وعل � ��ي هامش احلف � ��ل مت عرض
فيلم � ��ا تس � ��جيليا وافي � ��ا ح � ��ول
األنش � ��طة املختلف � ��ة لالس � ��ابيع
البيئي � ��ة عل � ��ي مس � ��توي كلي � ��ات
جامع � ��ة املنوفي � ��ة وعروض � ��ا فنية
لط �ل��اب وطالب � ��ات اجلامعة ويف
خت � ��ام احلف � ��ل أه � ��دى الباجورى
درع األس � ��بوع لرئي � ��س اجلامع � ��ة
والنواب ،وانتقل احلضور الفتتاح
املعرض الفني املنتج للكليات.

وقع الدكت � ��ور عادل مب � ��ارك رئيس
جامع � ��ة املنوفي � ��ة والدكت � ��ور عب � ��د
الرحم � ��ن الباج � ��وري نائ � ��ب رئيس
اجلامعة لش � ��ئون خدم � ��ة املجتمع
وتنمي � ��ة البيئة م � ��ع املهندس مازن
حن � ��ا ص � ��ادق املدي � ��ر العام لش � ��ركة
اس � ��كيلز بل � ��س والوكي � ��ل الوحي � ��د
لشركةس � ��يرتي ب � ��ورت العاملي � ��ة
بروتوك � ��ول تع � ��اون مش � ��ترك ب �ي��ن
مرك � ��ز اخلدم � ��ة العام � ��ة بجامع � ��ة
املنوفية وشركة اسكيلز بلس املمثل
لش � ��ركة س � ��يرتي ب � ��ورت العاملي � ��ة،
عل � ��ي هام � ��ش االحتف � ��ال بانطالق
فعاليات األس � ��بوع الثق � ��ايف البيئي
الثام � ��ن بحض � ��ور الدكت � ��ور أحمد
القاص � ��د نائ � ��ب رئي � ��س اجلامع � ��ة
لشئون الدراس � ��ات العليا والبحوث
والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس

اجلامعة لشئون التعليم والطالب
والدكت � ��ور محم � ��د أب � ��و احلس � ��ن
املش � ��رف العام عل � ��ي مركز اخلدمة
العامة وذلك به � ��دف اعتماد مركز
اخلدمة العام � ��ة باجلامعة كمركز
تدري � ��ب واختب � ��ارات دول � ��ي معتمد
من ش � ��ركات "سيرتي بورت العاملية،
وميكروس � ��وفت ،وادوب ،واعتم � ��اد
شهادة دولية الساس � ��يات االنترنت
واحلاس � ��وب IC3وش � ��هادة ري � ��ادة
االعم � ��ال ،EBSوش � ��هادة برنام � ��ج
التصميم الهندسي.
أكد مبارك أن التدريبات والشهادات
الدولي � ��ة س � ��تكون جلمي � ��ع ط �ل��اب
وطالبات وخريج �ي��ن اجلامعة من
خ �ل��ال دورات تدريبي � ��ة واختبارات
دولية مبركز اخلدمة العامة
وم � ��ن جانبه أش � ��ار الباج � ��وري إلى
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انطلق � ��ت فاعلي � ��ات مهرج � ��ان
االس � ��بوع البيئي الثقايف الثامن
جلامع � ��ة املنوفي � ��ة حت � ��ت رعاي � ��ة
الدكت � ��ور ع � ��ادل مب � ��ارك رئي � ��س
اجلامع � ��ة ورئاس � ��ة الدكت � ��ور
عبدالرحم � ��ن الباج � ��وري نائ � ��ب
رئي � ��س اجلامع � ��ة لش � ��ئون خدمة
املجتم � ��ع وتنمي � ��ة البيئ � ��ة حامال
ش � ��عار "ااحلف � ��اظ عل � ��ي البيئة..
مس � ��ئولية مجتمعي � ��ة" وذل � ��ك
بحضور الدكت � ��ور أحمد القاصد
نائ � ��ب رئي � ��س اجلامع � ��ة لش � ��ئون
الدراس � ��ات العلي � ��ا والبح � ��وث
والدكت � ��ورة نانس � ��ي اس � ��عد نائب
رئيس اجلامعة لش � ��ئون التعليم
والط �ل��اب واملحاس � ��ب اك � ��رم
عبدال � ��دامي أم �ي��ن ع � ��ام اجلامعة
ولفي � ��ف من عمداء ووكالء كليات
اجلامعة واملحاس � ��ب ج �ل��ال عبد
الس �ل��ام رئي � ��س اإلدارة املركزي � ��ة
ملكتب رئيس اجلامعة.
بدأ مبارك كلمته بتوجيه الشكر
لنائ � ��ب رئي � ��س اجلامعة لش � ��ئون
خدم � ��ة املجتم � ��ع وتنمي � ��ة البيئة
مل � ��ا قدم � ��ه القط � ��اع من أنش � ��طة
مجتمعي � ��ة منذ توليه مس � ��ئولية
القط � ��اع ،وتنظي � ��م األس � ��بوع
البيئ � ��ى الثام � ��ن حام �ل��ا رس � ��الة
احلفاظ على البيئة ..مس � ��ئولية
مجتمعي � ��ة وال � ��ذى يع � ��د حصادا
لألس � ��ابيع البيئي � ��ة والثقافي � ��ة
بكليات اجلامعة حيث نظمت كل
كلية أس � ��بوعا بيئي � ��ا ثقافيا ضم
العدي � ��د من األنش � ��طة والندوات
التوعوي � ��ة ومس � ��ابقات وأعم � ��ال
يدوية وحمالت تبرع بالدم ،والتى
اس � ��تهدفت تعزي � ��ز قي � ��م ال � ��والء
واالنتماء بني الطالب ومش � ��اركة
الط �ل��اب ف � ��ى كاف � ��ة الفعالي � ��ات،
مؤكدا أن تنظيم األسبوع البيئى
الثام � ��ن ف � ��ى ظل جائح � ��ة كورونا
يؤكد قدرة اجلامعة على النجاح
حتت أصع � ��ب الظروف ،ورس � ��الة

هامة للطالب لتح � ��دى الصعاب
والعط � ��اء رغ � ��م التحدي � ��ات التي
تواجه املجتمع.
واختتم كلمته مناش � ��دا الطالب
بأهمي � ��ة نق � ��ل ه � ��ذا الوع � ��ى إلى
املجتمع اخلارج � ��ى واملكان الذى
يعيشون فيه ،وحثهم علي أهمية
املشاركة فى االنتخابات البرملانية
التى بدأت منذ أمس والنزول إلى
اللجان االنتخابي � ��ة واختيار من
ميثلهم بحرية وإرادة ،واملش � ��اركة
ف � ��ى بن � ��اء مس � ��تقبل الوط � ��ن
ومايش � ��هده من تنمية وتطور فى
ظل قيادت � ��ه احلكيمة للعبور إلى
بر األمان.
أك � ��د الباج � ��وري يف كلمت � ��ه عل � ��ي
أهمي � ��ة تكات � ��ف اجله � ��ود يف
مختلف التخصص � ��ات للحفاظ
عل � ��ي البيئ � ��ة من اخط � ��ار التلوث
املختلفة مشيرا أن هذا املهرجان
الس � ��نوي يه � ��دف إل � ��ي تش � ��جيع
املش � ��اركة الطالبية ونش � ��ر ثقافة
العم � ��ل التطوع � ��ي واخلدمي بني
جميع منسوبي اجلامعة وتعريف
املجتم � ��ع الداخل � ��ي واخلارج � ��ي
بامل � ��واد الصديق � ��ة للبيئة واحلث
علي استخدامها ،هذا باإلضافة
إل � ��ي تعزي � ��ز االنتم � ��اء الوطن � ��ي
وثقاف � ��ة التنمي � ��ة املس � ��تدامة
وتعزي � ��ز التع � ��اون م � ��ع منظم � ��ات
املجتم � ��ع املدني ،كم � ��ا اعراب عن
بالغ س � ��عادته بالتعاون املثمر من
قبل جميع املش � ��اركني يف أنشطة
األس � ��ابيع البيئي � ��ة يف مختل � ��ف
الكلي � ��ات وجمي � ��ع من س � ��اهم يف
فعاليات املهرجان البيئي الثامن
للجامع � ��ة مش � ��يرا إل � ��ي أهمي � ��ة
اس � ��تمراره واس � ��تمرار روح ح � ��ب
العم � ��ل والتفان � ��ي م � ��ن أج � ��ل غد
أفضل لوطننا احلبيب مصر.
ووجه � ��ت الدكت � ��ورة س � ��ميرة عزت
رئي � ��س اللجن � ��ة املنظم � ��ة ووكيل
معه � ��د الكب � ��د القوم � ��ي لش � ��ئون

مبارك والباجورى يوقعان بروتوكول تعاون مشترك بني جامعة املنوفية وشركة اسكيلز بلس املمثل
لشركة سيرتي بورت العاملية
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األسبوع البيئى الثامن

األسبوع البيئى الثامن

االهتمام  ..االحترام  ..التقدير من أجل حياة زوجية سعيدة يف ندوة توعوية بجامعة املنوفية
م��ن أجل خل��ق مجتم��ع متوازن
وصح��ي نظ��م قط��اع خدم��ة
اجملتمع وتنمي��ة البيئة بجامعة
املنوفية حتت رعاية الدكتور عادل
مب��ارك رئيس اجلامع��ة وبحضور
ورئاس��ة الدكت��ور عبدالرحم��ن
الباج��وري نائ��ب رئي��س اجلامعة
لش��ئون خدمة اجملتم��ع وتنمية
البيئ��ة ن��دوة توعوي��ة علمي��ة
ثقافية ح��ول كيفي��ة مواجهة
فيروس كورون��ا و"معايير اختيار
ش��ريك احلياة " للدكت��ور عمرو
الوردان��ي أم�ين الفت��وي ومدي��ر
التدري��ب ب��دار اإلفت��اء املصري��ة
بحض��ور الدكتور أس��امة مدني
رئي��س اجللس��ة وعمي��د كلي��ة
اآلداب والدكت��ور حس��ن خطاب
مدير الندوة ووكيل كلية اآلداب .
أك��د الباج��وري عل��ي اهتم��ام
اجلامع��ة بدوره��ا اخلدم��ي ف��ي
حل مش��كالت اجملتمع الصحية
واألخالقي��ة والبيئي��ة بوجه عام
ودعم طالب وطالبات باعتبارهم
س��فراء اجلامع��ة للمجتم��ع
اخلارج��ي وتعزي��ز قي��م ال��والء
واالنتماء بني الطالب ومش��اركة
الط�لاب ف��ى كاف��ة الفعاليات
،وأهمي��ة نقل ه��ذا الوع��ى إلى
اجملتم��ع اخلارج��ى وامل��كان الذى
يعيش��ون في��ه ..واس��تفاض
الورداني في محاضرة دينية ثرية
حول كيفية اختيار شريك احلياة

االحترازي��ة التي اتخذته��ا وزارة
الصح��ة ملواجه��ة التحدي��ات
الت��ي م��رت به��ا الب�لاد اثن��اء
جائح��ة كورون��ا ودع��م اجلامعة
مبستش��فياتها وكوادرها للحد
من انتش��ار الفيروس،كما تناول
أع��راض الفي��روس وكيفية اتباع
تعليم��ات الع��زل املنزل��ي ف��ي
احل��االت البس��يطة وعدم اخللط
بني اإلصاب��ة بكورونا وغيرها من
فيروسات البرد العادية.

التــنــمـــية
و الــمجتـمـــع

نظم��ت إدارة القوافل بجامعة
املنوفية قافل��ة طبية بالتعاون
م��ع كلي��ة الط��ب ف��ي إطار
األس��بوع البيئ��ي الثقاف��ي
الثام��ن ال��ذي ينظم��ه قطاع
خدم��ة اجملتم��ع باجلامع��ة
.حت��ت رعاي��ة الدكت��ور عادل
مبارك رئيس اجلامعة و اش��راف
الدكتور عبدالرحمن الباجورى
نائ��ب رئي��س اجلامعة لش��ئون
خدم��ة اجملتمع وتنمي��ة البيئة

 .واملشرف العام على القوافل
الدكت��ور محمود ق��ورة عميد
كلية الط��ب و الدكت��ور عبد
الرحمن الس��باعي وكيل كلية
الطب لش��ئون خدم��ة اجملتمع
 ،قام��ت إدارة القواف��ل بتنفيذ
قافل��ة طبي��ة متكامل��ة م��ن
كلي��ة الطب إلى جعية منوف
للتنمي��ة االجتماعي��ة مبدينة
من��وف ضم��ت  4تخصصات
طبية .

و قام��ت القافل��ة بالكش��ف اطف��ال و د محمدعب��د احلميد
وتقدمي العالج اجملاني لنحو  250عظام ود نسمة سمير جلدية
مريض من أهالي منوف ش��ارك ود مصطفى مكرم باطنة
ف��ي القافل��ة د غ��ادة عص��ام

حول ال��دور املؤسس��ي الذي من
ش��أنه توفير اإلمكان��ات الالزمة
للمس��اعدة ف��ي وض��ع آلي��ات
تطبي��ق اإلج��راءات االحترازي��ة
للوقاي��ة والعالج ملواجهة املوجة
الثاني��ة لفي��روس كورون��ا حيث
تناولت إمكانات وق��درات الدولة
في الوقاية من انتش��ار الفيروس
ونش��ر ثقاف��ة التباع��د وارت��داء
الكمام��ات الواقية وتوفيرها في

األس��واق  . .أدار الندوة الدكتورة
ع��زة عبدالعزي��ز اس��تاذ ورئيس
قس��م امليكروبيولوج��ي ورئيس
وح��دة مكافحة الع��دوى ومقرر
اجللس��ة كم��ا ق��دم الباج��وري
درع االس��بوع البيئ��ي الثقاف��ي
الثامن للضيوف تقديرا جلهدهم
املش��كور ف��ي نش��ر الوع��ي
اجملتمعي وشهادات شكر وتقدير
للدكتور محمود قورة والدكتورة

اإلجراءات االحترازية ملواجهة فيروس كورونا يف قافلة جلامعة املنوفية مبدرسة السيدة عائشة بالبتانون
نظم��ت إدارة القواف��ل بجامع��ة
املنوفي��ة قافل��ة طبي��ة بالتعاون
مع معهد الكب��د القومي وكلية
التمري��ض وصن��دوق مكافح��ة
اإلدم��ان إل��ي مدرس��ة الس��يدة
عائش��ة بالبتانون وذل��ك في إطار
األس��بوع البيئ��ي الثقافي الثامن
الذي ينظمه قطاع خدمة اجملتمع
باجلامعة .حتت رعاية الدكتور عادل
مب��ارك رئي��س اجلامعة و اش��راف
الدكت��ور عبدالرحم��ن الباج��ورى
نائب رئيس اجلامعة لشئون خدمة

اجملتمع وتنمية البيئة  .واملش��رف
الع��ام عل��ى القواف��ل الدكت��ور
هش��ام عبد الدائ��م عميد معهد
الكب��د و الدكتور ة إيناس قاس��م
عميد كلي��ة التمريض والدكتورة
س��ميرة ع��زت والدكت��ورة آم��ال
شحاتة وكيلي املعهد والتمريض
لش��ئون خدم��ة اجملتم��ع ،قام��ت
القافل��ة بش��رح تفاعلي للطالب
ع��ن كيفي��ة الوقاية م��ن فيروس
كورون��ا وطرق إنتق��ال العدوي إلي
جان��ب الط��رق الس��لمية الرتداء

التــنــمـــية

قافلة جامعة املنوفية الطبية تقوم بالكشف الطبي وتقدم العالج ل ـ ــ 250من أهالي منوف

من منطل��ق دور جامعة املنوفية
التوع��وي ملواجهة خط��ر املوجة
الثانية لفيروس كورونا استقبل
الدكت��ور ع��ادل مب��ارك رئي��س
اجلامعة والدكت��ور عبد الرحمن
الباج��وري نائ��ب رئي��س اجلامعة
لش��ئون خدمة اجملتم��ع وتنمية
البيئة والدكت��ور أحمد القاصد
نائ��ب رئي��س اجلامع��ة لش��ئون
الدراس��ات العلي��ا والدكت��ورة
نانس��ي اس��عد نائ��ب رئي��س
اجلامع��ة لش��ئون التعلي��م
والط�لاب الدكتورة مه��ا الرباط
أس��تاذ الصح��ة العام��ة ط��ب
القاهرة ووزير الصحة والس��كان
األس��بق املبع��وث اخل��اص ملدير
منظم��ة الصح��ة والدكت��ورة
مايس��ة ش��وقي أس��تاذ ورئيس
قس��م الصح��ة العام��ة وطب
اجملتمع بط��ب القاهرة ونائب وزير
الصحة س��ابقا والدكتورة غادة
نص��ر اس��تاذ الصح��ة العام��ة
بطب القصر العيني واستشاري
منظمة الصحة العاملية ورئيس
قطاع وزي��ر الصحة س��ابقا في
ن��دوة توعوي��ة ح��ول "اإلجراءات
االحترازي��ة لكوفي��د  19في ظل
املوجة الثانية "  ..أكد الباجوري
عل��ي أهمي��ة اتخ��اذ اإلج��راءات
االحترازي��ة للوقاية من انتش��ار
فيروس كورونا في املوجة الثانية

قب��ل الوق��وع ف��ي أزم��ة ثاني��ة
حاملني ش��عار الوقاي��ة خير من
العالج ويأتي هذا عن طريق الدور
الفردي واملؤسس��ي في مواجهة
الفيروس.
أش��ار الدكت��ور محم��ود ق��ورة
عميد كلية طب املنوفية ورئيس
اجللس��ة أن اجلامع��ة واجه��ت
اجلائحة األولي بكافة إمكاناتها
وكوادره��ا م��ع عم��ل دؤب ومت
تخط��ي األزم��ة مؤك��دا أهمية
الوقاية حتي ال نتعرض ملثل هذه
األزمة من جديد.
حتدث��ت الدكت��ورة مه��ا ح��ول
الدروس املس��تفادة م��ن اجلائحة
ف��ى موجته��ا األول��ي وكيفي��ة
اس��تغاللها ف��ي جت��اوز املوج��ة
الثاني��ة مؤك��ده أن اجملتم��ع هو
الدرع الواقي لتجاوز أي أزمة وهو
الشريك األساسي الفعال وليس
متلقي ل��ذا البد أن يجتمع الكل
في جناح كل أزمة.
وم��ن جانبه��ا أش��ارت الدكتورة
غادة أنن��ا البد أن نغير س��لوكنا
العام ونس��تمر ف��ي اتخاذ كافة
اإلج��راءات االحترازي��ة حلماي��ة
أنفس��نا واجملتم��ع بش��كل عام
ألنن��ا نعيش ف��ي بوتق��ة واحدة
والش��خص املص��اب بإمكان��ه
إصاب��ة  15ش��خص حول��ه ،
م��ا حتدث��ت الدكت��ورة مايس��ة

و الــمجتـمـــع
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مؤكدا احلرص أن يتحلي ش��ريك
احلي��اة بالفه��م اجلي��د ملعن��ي
الرجول��ة واالنوث��ة وكيفية إدارة
اخلالف وتوافر االحت��رام والتقدير
واالحترام ب�ين الطرفني هذا كما
ح��ذر م��ن االرتب��اط بالش��خص
االنان��ي ،املس��تبد املتعال��ي،
الش��كاك اله��دام ،الس��لبي
الناق��م ،الناق��د اله��دام معرفا
ال��زواج بأنه اكب��ر مرحلة عمرية
ف��ي حياتن��ا وه��و عالق��ة حتتاج
وتستحق االستثمار فيها ووضع
رؤي وخط��ط مس��تقبلية قابلة
للتطوي��ر العتباره كائن حي يبدأ
بالطفولة ويبق��ي حتي النضج
وهو عالقة إنسانية حتتاج الرعاية
وتس��تحق الدراس��ة ،كم��ا حذر
الوردان��ي من االحب��اط واالصابة
باملناع��ة النفس��ية الضعيف��ة
والتفكي��ر بطريق��ة فردي��ة
واملزاجي��ة والتش��كيك والعيش
ف��ي دور الضحي��ة واحلساس��ية
كما اثري الندوة مبس��ابقة دينية
الزائ��دة والعش��وائية م��ع حث
بجوائ��ز رمزي��ة قدمه��ا الدكتور
األزواج والزوجات عل��ي التواصل
الباج��وري والدكت��ور الوردان��ي
واحلديث البناء  ،هذا وقام الورداني
للط�لاب والطالب��ات الفائزي��ن
بتلق��ي االستفس��ارات واإلجابة
ه��ذا كم��ا ق��دم الباج��وري درع
عل��ي تس��اؤالت احلض��ور مؤكدا
االسبوع البيئي وش��هادة تقدير
عل��ي ض��رورة ح��ل املش��كالت
للدكتور عمرو الورداني لتشريفه
بطريقة علمية خاصة إذا تكررت
وحضورة جامعة املنوفية.
نفس نوع املش��كلة واللجوء الي
وعل��ى هام��ش الن��دوة حت��دث
وحدة اإلرشاد األسري بدار اإلفتاء
الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة
املصري��ة قبل اتخ��اذ قرار الطالق
الصحة باملنوفية حول اإلجراءات

اإلجراءات االحترازية للوقاية من املوجة الثانية من فيروس كورونا يف ندوة توعوية بجامعة املنوفية

املاس��ك وتعقي��م األي��دي ،كم��ا
تناولت القافل��ة مخاطر التدخني
وبق��اء الط�لاب ف��ي أماك��ن بها
مدخن�ين عل��ي تقلي��ل املناع��ة
وتعرضه��م العدوي  ..ش��ارك في

القافل��ة دكتورة هناء أبو ش��ريدة
كلية التمريض والدكتورة س��الي
وحي��د معهد الكب��د ومصطفي
س��يف الني من صندوق مكافحة
اإلدمان
العدد السادس عشر  -ديسمبر2020
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قافلة من كلية الهندسة االلكترونية يف
زيارة ملصانع توشيبا العربي بقويسنا
العدد السادس عشر  -ديسمبر 2020

رئيس مجلس اإلدارة

أ.د /عادل مبارك
رئيس اجلامعة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

أ.د/عبد الرحمن محمود الباجورى

نائب رئيس اجلامعة
مدير التحرير

ابراهيم طه
أسرة التحرير

مهـا صبـرى -هناء املنوفى -
منى الهوارى  -سحر سراج  -اميان
اجلمبالطى  -تغريد القرش  -بدرية
صالح  -رشا بركات  -نرمني صديق

اإلخراج الفنى
العالقات العامة واإلعالم
ب��االدارة العامة للمشروعات
البيئية بقطاع خدمة اجملتمع
وتنمية البيئة
املراسالت

التــنــمـــية

جمهورية مصر العربية -محافظة
املنوفية  -شبني الكوم جامعة
املنوفية  -اإلدارة العامة

و الــمجتـمـــع

اإلدارة العامة للمشروعات
البيئية

ش جمال عبد الناصر

Tel/Fax : +2 048 2222963
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+20482235677
مطابع جامعة املنوفية

نظمت كلية الهندسة االلكترونية جامعة املنوفية
برئاسة الدكتور أمين السيد عميره عميد الكلية
والدكتور رمضان عبد احلميد الشنوانى وكيل
الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة قافلة
زارت خاللها مصانع توشيبا العربي باملنطقة
الصناعية بقويسنا ل�لاس��ت��ف��ادة م��ن اخل��ب��رات
ومتابعة ما تقوم به شركات توشيبا العربى من
إجنازات وذلك حتت رعاية الدكتور عادل مبارك
رئيس اجلامعة والدكتور عبدالرحمن الباجورى
نائب رئيس اجلامعة خلدمة املجتمع وتنمية البيئة
 .وبحضور لفيف م��ن األس��ات��ذة وأع��ض��اء هيئة
التدريس والطالب من مختلف األقسام بالكلية.
أستقبل وف��د اجلامعة املهندس محمد العربى
رئيس مجموعة شركات العربى ورافقهم يف جولة
داخل ركن صناعة الغساالت األتوماتيكية واللمبات
الفلورست من أول تكوين الزجاج حتى إخراجها
ملبة مضيئة ،وصناعة التليفزيونات وانتهت اجلولة
بزيارة مصنع تكيفات شارب .
وناقش املهندس محمد العربى وفد اجلامعة فيما
شاهدوه وخاصة الطالب املوهوبني واستمع الي
مالحظاتهم ومقترحاتهم بعد هذه الزيارة.
وأع��رب الدكتور أمي��ن عميرة عميد الكلية عن
سعادته بهذة ال��زي��ارة م��ؤك��دا على توسيع سبل
التعاون بني الكلية ومجموعة العربى بعمل ملتقى
توظيف بالكلية وتدريب طالب الكلية باملصانع
حتى يتسنى لهم اكتساب اخلبرة ومواكبة سوق
العمل واالستفادة من خبرات املهندسني مبصانع
العربي.

احلفاظ على البيئة  ..مسؤلية

أ.د/عبدالرحمنمحمودالباجورى
نائ��ب رئي��س اجلامع��ة لش��ئون خدم��ة
املجتمع وتنمية البيئة
إسمحوا لى ان أستهل كلمتى لهذا العدد املتميز من
النشرة الدورية لقطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة
بتوجيه ال�ش�ك��ر ل�ك��ل م��ن س��اه��م ف��ى إجن ��اح فعاليات
األسبوع البيئى الثامن جلامعة املنوفية حامالً شعار “
احلفاظ على البيئة مسؤلية مجتمعية “ والذى يعد
حصاد ًا لألسابيع البيئية والثقافية بكليات اجلامعة
 ..وج� ��اءت ال��رس��ال��ة ال �ت��ى ح�م�ل�ه��ا األس �ب ��وع ال�ث��ام��ن
م��ن منطلق املسؤلية اإلجتماعية جلامعة املنوفية
متمثلة فى قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة جتاه
البيئة املحيطة وال��ذى يولى القطاع إهتمام ًا كبير ًا
بها وأود أن أش�ي��ر إل��ى امل��وض��وع��ات ال�ه��ام��ة وال �ن��دوات
التثقيفية ال�ت��ى تناولها نخبةً كبيرة م��ن األس��ات��ذة
وامل �ت �خ �ص �ص�ين ال ��ذي ��ن إس �ت �ض��اف �ت �ه��م اجل��ام �ع��ة فى
رحابها خ�لال فعاليات األسبوع مثل معايير إختيار
شريك احلياة لفضيلة الدكتور عمرو الوردانى أمني
الفتوى ومدير التدريب بدار اإلفتاء املصرية وأيضا
اإلج� � ��راءات اإلح �ت��رازي��ة وط ��رق ال��وق��اي��ة م��ن امل��وج��ة
ال�ث��ان�ي��ة ل �ف �ي��روس ك��ورون��ا امل�س�ت�ج��د وع ��دد وف �ي��ر من
النصائح واإلرش ��ادات قدمتها الدكتورة مها الرباط
وزي ��ر ال�ص�ح��ة وال�س�ك��ان األس �ب��ق ون�خ�ب��ة متميزة من
األساتذة واملتخصصني فى الشأن الطبى والوقائى
ول ��م ي�ك��ن ال �ق �ط��اع مب �ن��أى ع��ن ال�ب�س�ط��اء م��ن أه��ال��ى
وأب�ن��اء املحافظة فقد ق��ام القطاع بتسيير ع��دد ًا من
القوافل املتكاملة من مختلف التخصصات بكليات
اجلامعة ضمن أنشطة وفعاليات األسبوع للوصول
ال��ى أك�ب��ر ع��دد م��ن املستفيدين م��ن أب �ن��اء املحافظة
ف��ى ال�ق��رى وامل��راك��ز كما شمل األس�ب��وع إص��دار وثيقة
األسبوع البيئى الثامن لتكون مبثابة خارطةُ الطريق
للمرحلة القادمة للحفاظ على البيئة  ..وفى نهاية
كلمتى ال يسعنى إال أن أتقدم بعظيم شكرى وإمتنانى
لكل منسوبى اجلامعة داعي ًا اهلل أن يوفق اجلميع إلى
مافيه اخلير من أج��ل رفعة وتقدم جامعتنا الفتية
العريقة
والسالم عليكم ورحمةُ اهلل وبركاتُه

