مبارك يوقع بروتوكول إنشاء مركز التطوير المهنى مع الجامعة األمريكية

رئيس جامعة المنوفية يبحث أوجه التعاون مع كبير مفتشى
الوكالــة الدوليــة للطاقة الذرية

التقــى الدكتــور عــادل مبــارك رئيــس جامعــة املنوفيــة بالدكتــور مهنــدس يــرى الســيد أبــو شــادى
كبــر مفتــى الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ورئيــس قســم الضامنــات ســابقا وعضــو املجلــس
املــرى للشــئون الخارجيــة وأســتاذ زائــر بعــدة جامعــات دوليــة واملــرف عــى مــروع تصميــم
وتصنيــع منــوذج حقيقــى ألول مفاعــل نــووى مــرى لبحــث أوجــه التعــاون بــن الجامعــة وأجهزة
األمــم املتحــدة املهتمــة بنظافــة البيئــة ووضــع آليــات تعــاون بــن الطرفــن لعمــل مرشوعــات
تطبيقيــة لخدمــة املجتمــع منهــا إنشــاء مصنــع إلنتــاج الكهربــاء والغــاز باســتخدام الفضــات
واملخلفــات واإلســتفادة مــن التخلــص منهــا بطريقــة آمنــة غــر مــرة بالبيئــة.
كــا اســتعرض مبــارك وأبــو شــادى بحضــور الدكتــور علــوى الخــوىل عميــد كليــة الهندســة
بالجامعــة إمكانيــة تنفيــذ هــذه املشــاريع ىف رحــاب الجامعــة ،واإلســتفادة مــن مشــاريع طــاب
الكليــة وأفكارهــم املتميــزة ىف تطبيقهــا وتنفيذهــا لخدمــة الجامعــة واملجتمــع ككل ،هــذا وقــد
أشــاد ابــو شــادى مبشــاريع الطــاب وأفكارهــا اإلبداعيــة ولكــن ينقصهــا فقــط اإلمكانيــات لتطويــر
الــورش واملعامــل لتنفيــذ املشــاريع بصــورة أفضــل تواكــب التطــور.
يــأىت هــذا اللقــاء عقــب النــدوة العلميــة التــى عقدتهــا كليــة الهندســة وحــارض فيهــا الدكتــور
يــرى أبــو شــادى تحــدث فيهــا عــن مقرتحــات ملشــاريع دراســية وبحثيــة وتطبيقيــة مرتبطــة
بالطاقــة النظيفــة والبيئــة بحضــور لفيــف مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب.
وجديــر بالذكــر أن املهنــدس يــرى أبــو شــادى فــاز بجائــزة نوبــل عــام  ٢٠٠٥باملشــاركة مــع
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ،وجائــزة الوكالــة الدوليــة لالمتيــاز ىف العمــل  ،٢٠٠٣وجوائــز
ومنــح مــن العديــد مــن املؤسســات ومراكــز البحــوث والجامعــات والــركات ىف مختلــف الــدول.
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اســتقبل الدكتــور عــادل مبــارك رئيــس جامعــة املنوفيــة والدكتــور أحمــد
القاصــد نائــب رئيــس الجامعــة للدراســات العليــا والبحــوث وفــد مــن
الجامعــة األمريكيــة لتوقيــع بروتوكــول إنشــاء مركــز التطويــر املهنــى
بجامعــة املنوفيــة واملقــدم مــن مــروع هيئــة املعونــة األمريكيــة إلنشــاء
مجموعــة مــن املراكــز الجامعيــة للتطويــر املهنــى بالرشاكــة مــع الجامعــات
املرصيــة ،وقــد تــم بالفعــل إنشــاء مراكــز ب  7جامعــات مرصيــة ،بهــدف
تدريــب الطــاب لالســتعداد للحيــاة املهنيــة ،واملســاهمة يف إعدادهــم
إعــدادا فعــاال لتأهيلهــم ملجــاالت العمــل املختلفــة ،كــا يُش ـكّل املركــز
نقطــة محوريــة لالتصــال والتواصــل بــن كليــات وطلبــة وخريجــي
الجامعــة مــن جانــب ،وســوق العمــل مــن جانــب آخــر ،بهــدف تطويــر
األداء عــى املســتويني التنفيــذي واالحــرايف يف الجامعــة.
وعقــب اللقــاء توجــه رئيــس الجامعــة ونائــب رئيــس الجامعــة والوفــد
واملحاســب أكــرم عبــد الدايــم أمــن عــام الجامعــة واملحاســب جــال عبــد
الســام رئيــس اإلدارة املركزيــة ملكتــب رئيــس الجامعــة يرافقهــم الدكتــور
أســامه عبــد الــرؤوف وكيــل الحاســبات واملعلومــات ،ومديــر عــام الشــئون
الهندســية إىل املجمــع النظــرى للكليــات لتفقــد املــكان املزمــع إنشــاء
املركــز عليــه وكان ىف اســتقبالهم الدكتــور شــوقى الصبــاغ عميــد التجــارة
والدكتــور عــرىب كشــك عميــد الحاســبات واملعلومــات ،وتــم االســتقرار عىل
مــكان بالــدور األرىض بكليــة الحاســبات واملعلومــات بالجامعــة ،واإلتفــاق
عــى بــدء تجهيــزه ،وإتخــاذ كافــة اإلج ـراءات الالزمــة.
بسم اهلل والصالة والسالم علي سيد الخلق أجمعين
استهل حديثي بقول مأثور للصحابي الجليل معاذ بن جبل" تعلموا
العلم فـانه تعلمه هلل خشية  ،وطلبه عباده ،ومذاكرته تسبيح،
والبحث عنه جهاد ،وتعليمه من ال يعلمه صدقه ،وبذله إلي أهله
قربة" رضي اهلل عنه.
يــأيت هــذا العــدد مواكبــا لفــرة زاخــرة باإلنجــازات  ،والتحديــات لجامعــة
املنوفيــة  ،ونجاحــات لــذا يطيــب يل أن أقــدم الشــكر والتقديــر للقيــادة
عــي مــا بذلتــه مــن جهــد وعطــاء ،هــذا الجهــد الــذي ســيظل محفــورا يف
ســجل التاريــخ لرفعــة شــأن الجامعــة .
قــد رشفــت بتــويل مســئولية قيــادة مركــز املعلومــات والتوثيــق ودعــم
إتخــاذ القــرار حديثــا ّ  ،وأري أن أفضــل  ،وأقــوي اســتثامر هــو العنــر
البــرى  ،فالقيــادة هــي القــدرة عــي التأثــر لتحقيــق أهــداف محــددة
مشــركة وتواصــل فعــال إلنجــاز املهــام والقــدرة عــي جعــل األفـراد يــؤدون
العمــل مبســتويات أكــر كفــاءة .لــذا يــأيت التدريــب للجهــاز اإلداري يف
الجامعــة وفــق اهتــام الدولــة بتضمــن مادتــن رقــم  8 ،7مــن قانــون
الخدمــة املدنيــة للعاملــن املدنيــن يف الدولــة رقــم  81لســنه  2016يف
هــذا الشــأن ،مــن أجــل تعزيــز القــدرات املؤسســية للجامعــة ،ورفــع
كفاتهــا ،وفعاليتهــا مــن خــال - :تأهيــل املــوارد البرشيــة  -تطويــر البنيــه
التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات .
ومــن أجــل إنجــاح برنامــج اإلصــاح اإلداري الــذي تتبنــاه الدولــة للعبــور
مبــر ايل مصــاف الــدول املتقدمــة ولتحقيق اسـراتيجية التنمية املســتدامة
(رؤيــة مــر  )2030لتكويــن جهــاز إداري كــفء يطبــق مفاهيــم الحوكمــه
يــأيت برنامــج الحكومــة اإللكرتونيــة وإتاحــة الخدمــات اإللكرتونيــة لتعزيــز
قيــم النزاهــة والعدالــة ،ومــن ثــم أصبحــت إدارة اقتصاديــات املعرفــة أحــد
أهــم االســتخدامات االسـراتيجية الرئيســة لتكنولوجيــا املعلومــات ودورهــا
املتعاظــم يف تطويــر املجتمــع وتحقيــق التنميــة املســتدامة.
مدير عام مركز املعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار
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كلمة العدد

عــدد جديــد يصــدر مــن هــذه النشــرة الشــهرية المتميــزة
املقــررات واملناهــج الدراســية إىل إلكرتونيــة إلدارة النشــر بقطــاع مركــز المعلومــات والتوثيــق ودعــم
يف أقــرب وقــت ،باإلضافــة إىل أهميــة تدريــب اتخــاذ الق ـرار بالجامعــة ،وهــى نشــرة دوريــة انتظرهــا
الطــاب عــى النظــام الجديــد لتدريبهــم عـ
ـى بشــغف كبيــر وذلــك لمــا تحتويــه مــن أبـواب ترصــد حـراك
كيفيــة أداء اإلمتحانــات الكرتونيــا ،وعمــل
تجــارب عمليــة بالكليــات إلكســابهم الخــرة تكنولوجــي كبيــر علــي نطــاق الجامعــة.
الالزمــة قبــل الدخــول إىل إمتحانــات نهايــة إن ربــط العمليــة التعليميــة والبحثيــة والمجتمعيــة بأحــدث
العــام .كــا تــم التطبيقــات التكنولوجيــة هــدف أصيــل تتبنــاه جامعــة
مناقشــة مهــام املركــز المنوفيــة منــذ عقــود ،زاد عنفوانــه فــي اآلونــة األخيــرة
والئحتــه ودعــم وزارة فــي ظــل زخــم معلوماتــى متعــدد المصــادر .ومــن هنــا،
اإلتصــاالت إلمــداد كان البــد مــن رصــد تلــك التطبيقــات المعلوماتيــة
املركــز بكافــة األجهزة والتكنولوجيــة بالجامعــة فــي نشــرة دوريــة توثــق مــا تبذلــه
االلكرتونيــة الالزمــة جامعــة المنوفيــة فــي هــذا اإلطــار.
للعمــل بــه لضــان ســنقرأ فــي هــذا العــدد ،بعــد أن تــم ادخــال عديــد
تحقيــق أهدافــه التحديثــات عليــه ،أكثــر مــن بــاب أهمهــا شــخصية العدد،
واســتمرارية العمــل بــه ،ومــدى إمكانيــة خدمــة المنــح الشــخصية ،البحــوث المتخصصــة ،الرســائل
املركــز للمجتمــع الخارجــى يف مختلــف مجــاالت العلميــة ،المؤتمـرات والقوافــل ،التطبيقــات التكنولوجيــة،
قيــاس التقويــم ،وأهميــة التواصــل املســتمر بــن
جميــع مراكــز التقويــم مبختلــف الجامعــات .والمؤش ـرات اإلحصائيــة .كمــا ســيرصد العــدد أيض ـاً
وأشــار أعضــاء اللجنــة إىل أنــه ســيتم عمــل تقري ـراً عــن اليوتيــوب وأفضــل المشــاهدات ،وبــاب
زيــارة ســنوية ملتابعــة العمــل باملراكــز وتقييــم اعــرف جامعتــك ،ومعلومــة تكنولوجيــة ،وكذلــك خدمــات
األداء بهــا ومــدى تطبيــق املعايــر املوضوعــة اإلعــان عــن البرامــج التدريبيــة .كل ذلــك ســنقرأه بشــكل
مــن قبــل الــوزارة وعمــل التقاريــر الالزمــة .مبتكــر وجــذاب فــي هــذا العــدد المميــز ،وكلــي ثقــة أن مــا
هــذا وقــد توجــه رئيــس الجامعــة وأعضــاء يحتويــه هــذا العــدد ســيكون بمثابــة دفعــة لكافــة قطاعــات
اللجنــة يرافقهــم الدكتــور جــال الدهشــان الجامعــة إلحــداث نقلــة تكنولوجيــة ومعلوماتيــة ملموســة
عميــد كليــة الرتبيــة والدكتــور أحمــد جــال فــي القريــب العاجــل.
عميــد كليــة الطــب والدكتــور أســامه عبــد
وفقنا اهلل دائماً لما فيه خير جامعتنا وبالدنا.
الــرؤوف وكيــل الحاســبات واملعلومــات والدكتور
والسالم عليكم ورحمة اهلل

اســتقبل الدكتــور عــادل مبــارك رئيــس جامعــة
املنوفيــة والدكتــور عبــد الرحمــن قرمــان نائــب
رئيــس الجامعــة لشــئون خدمــة املجتمــع وتنمية
البيئــة واملحاســب أكــرم عبــد الدايــم أمــن عــام
الجامعــة لجنــة مــن املجلــس األعــى للجامعــات
لتفقــد املــكان املخصــص إلنشــاء مركــز قيــاس
وتقويــم األداء
الجامعــى بجامعــة
املنوفيــة .رحــب
رئيــس الجامعــة
بأعضــاء اللجنــة
الدكتــورة نهــى
عزمــى مديــر
مــروع وحــدة
القيــاس والتقويــم بوحــدة إدارة مرشوعــات
تطويــر التعليــم والدكتــورة دينــا عبــد الشــاىف
والدكتــور أحمــد فخــرى خـراء بوحــدة القيــاس
والتقويــم يف رحــاب جامعــة املنوفيــة ،مشــرا
إىل أن مركــز التقويــم أنــىء يف إطــار التكليــف
الرئــاىس لتطبيــق نظــام اإلمتحانــات والتصحيــح
اإللكــروىن يف جميــع الجامعــات املرصيــة وذلــك
ضمــن توجهــات الدولــة لتطويــر نظــم التعليــم
عــى كافــة املســتويات.
وأشــار رئيــس الجامعــة إىل أهميــة تعميــم هــذه
التجربــة مــن منطلــق املمي ـزات الفريــدة التــي
تحققهــا ،وأهميــة وضــع الضوابــط واآلليــات
الالزمــة لتنفيذهــا ،والتغلــب عــى كافــة
املعوقــات التــى قــد تحــول دون تنفيذهــا ،صبحــى رشف وكيــل الرتبيــة ،والدكتــور رفيــق
وتدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس للقيــام الرببــرى والدكتــور عمــرو مســعد بتفقــد املركــز
بعمليــات التصحيــح االلكــروىن ،وتحويــل كافــة واملــكان املخصــص لــه وقاعــات التدريــب.
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نشرة المعلومات

رئيس جامعة املنوفية يعقد مجلس الجامعة بحضور املحافظ

عقــد الدكتــور عــادل مبــارك رئيــس جامعــة املنوفيــة جلســة مجلــس
الجامعــة لشــهر نوفمــر بحضــور اللــواء أركان حــرب ســعيد عبــاس محافــظ
املنوفيــة ،والدكتــور أحمــد زىك بــدر وزيــر التنميــة املحليــة األســبق وعضــو
مجلــس الجامعــة مــن الخــارج ،والدكتــور أحمــد القاصــد نائــب رئيــس
الجامعــة للدراســات العليــا والبحــوث ،والدكتــور عبــد الرحمــن قرمــان
نائــب رئيــس الجامعــة لخدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة ،واملحاســب أكــرم
عبــد الدايــم أمــن عــام الجامعــة ،وعمــداء الكليــات.
بــدأ مبــارك الجلســة بالرتحيــب باملحافــظ ىف رحــاب جامعــة املنوفيــة،
ومؤكــدا عــي اســتمرار التعــاون بــن الجامعة واملحافظــة يف كافــة املجاالت،
واســتعداد الجامعــة التــام للمســاهمة ىف خدمــة املجتمــع وتقديــم الدعــم
العلمــى والبحثــى والخدمــى ىف ســبيل تطويــر املحافظــة.
وتوجــه مبــارك بعــدة مقرتحــات ملناقشــتها ووضعهــا حيــز التنفيــذ مــن
أجــل التوســع ىف منشــآت الجامعــة ،وإنشــاء كليــات جديــدة إلســتيعاب
األعــداد املتزايــدة ســنويا مــن الطــاب ،وفكــرة التعــاون إلنشــاء جامعــة

أهليــة باملحافظــة لخدمــة طــاب محافظــات الدلتــا واملســاهمة ىف تطويــر
العمليــة التعليميــة وتخريــج طالــب مؤهــل جيــدا للمســتقبل.
كــا دعــا رئيــس الجامعــة املحافــظ للمشــاركة ىف احتفــاالت عيــد الجامعــة
الثــاىن واألربعــن ىف ديســمرب القــادم ،واســتعرض ترتيبــات واســتعدادات
الجامعــة الخاصــة باالحتفــال.
هــذا وقــد أشــاد محافــظ املنوفيــة مبنشــآت وإمكانيــات جامعــة املنوفيــة
ومكانتهــا وســط جامعــات الدلتــا كمؤسســة تعليميــة متميــزة.
مؤكــدا أيضــا عــى اســتمرارية التعــاون ىف كافــة املجــاالت ،كــا قــدم
املحافــظ التهنئــة لقيــادات الجامعــة بعيدهــا الســنوي القــادم الثــاين
واألربعــن.
مؤكــدا حرصــه عــى التواجــد ومشــاركته ىف هــذا الحــدث الســنوى الهــام،
واســتأنف رئيــس الجامعــة الجلســة باســتعراض ومناقشــة جــدول األعــال،
واحاطــة األعضــاء مبــا اســتجد مــن أعــال واملصادقــة عــى القـرارات التــى
متــت املوافقــة عليهــا.
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فــازت مــر بجائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم “تحــدى األميــة نصيــب كبــر مــن االســتفادة بهــذا املــروع الكبــر .
 "2018عــن فئــة الحكومــات ،وذلــك خــال انعقــاد قمــة املعرفــة  ،2018ومــن الجديــر بالذكــر قيــام طلبــة جامعــة املنوفيــة مبحــو أميــة مــا
عــى مــدار يومــن مبدينــة دىب.
يقــرب مــن  9174مواطــن مــن أبنــاء محافظــة املنوفيــة وذلــك ضمــن
تســلم الدكتــور طــارق شــوقى وزيــر الرتبيــة والتعليــم والتعليــم الفنــى املــروع القومــى ملحــو األميــة وتعليــم الكبــار مــن خــال مركــز
الجائــزة مــن "الشــيخ حمــدان بــن محمــد آل مكتــوم" وىل عهــد دىب تعليــم الكبــار بجامعــة املنوفيــة بكليــة الرتبيــة وبالتعــاون مــع الهيئــة
بحضــور الدكتــور عاشــور عمــرى رئيــس هيئــة تعليــم الكبــار.
العامــة ملحــو األميــة مبحافظــة املنوفيــة.
جــاء ذلــك يف إطــار الجهــود املبذولــة يف مجــال تحــدي األميــة يف الفــرة
وذلــك برعايــة الدكتــور عــادل مبــارك رئيــس الجامعــة والدكتــور عبــد
األخــرة حيــث متــت اإلشــادة مبــا تقدمــه مــر اآلن يف مجــال تحــدي
الرحمــن قرمــان نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون خدمــة املجتمــع
األميــة و تبنــي اسـراتيجيات جديــدة للقضــاء عــى األميــة؛ ومنهــا الرشاكــة
وتنميــة البيئــة والدكتــور جــال الدهشــان رئيــس مجلــس إدارة
مــع الجامعــات املرصيــة والــوزارات يف هــذا املجــال.
علــا بــأن مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم قــد طرحــت (مبــادرة املركــز والدكتــورة هبــة الغتمــي مديــر املركــز ،والدكتــور رضــا داودد
تحــدي األميــة) ملحــو أميــة ( ٣٠مليــون عــريب) ،حيــث ســيكون ملــر رئيــس فــرع تعليــم الكبــار مبحافظــة املنوفيــة.
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رئيس جامعة المنوفية يشارك في مؤتمر شباب العالم بشرم الشيخ
برعايــة وحضــور الرئيــس عبــد الفتــاح السيســى رئيــس الجمهوريــة ..شــهد
الدكتــور عــادل مبــارك رئيــس جامعــة المنوفيــة حفــل إفتتــاح منتــدى شــباب
العالــم  ،2018والمقــام بمدينــة شــرم الشــيخ ،والــذى يســتضيف مــا
يزيــد عــن  5آالف شــاب وفتــاة ،مــن  160دولــة حــول العالــم ،وتســتمر
فعالياتــه حتــى  6نوفمبــر.
أكــد الدكتــور عــادل مبــارك علــى أهميــة هــذا الملتقــى للشــباب مــن
مختلف دول العالم ليتمكن الشــباب من طرح رؤاهم وأفكارهم وتبادل
خبراتهــم وتجاربهــم ،واإلســتفادة مــن جلســات ومحــاور المنتــدى التــى
تــدور حــول الســام والتطويــر واإلبــداع ،ومناقشــة قضايــا وموضوعــات
تهــم مختلــف الفئــات الشــبابية حــول العالــم.
كمــا أن المنتــدى يشــهد إطــاق الطاقــات اإلبداعيــة للشــباب وعــرض
ٔاحــدث ابتكاراتهــم فــي مختلــف المجــاالت ،واكتشــاف مواهبهــم مــن
خــال عــرض مختلــف ٔالــوان الفنــون ،وورش العمــل المختلفــة لتأهيــل
وتدريــب الشــباب.
فــى إطــار فعاليــات اليــوم الثانــى النطــاق منتــدى شــباب العالــم .التقــى
الدكتــور عــادل مبــارك رئيــس جامعــة المنوفيــة بالعديــد مــن المشــاركين
فــى أعمــال المنتــدى ،وحــرص علــى لقــاء الشــباب مــن مختلــف الــدول
مشــيدا بمــا يتمتــع بــه الشــباب مــن قــدرات فائقــة علــى الحــوار والمشــاركة
الفعالــة والقــدرة علــى مواجهــة التحديــات والمســاهمة فــى تطويــر الــدول
وبنــاء المســتقبل.
التقــى الدكتــور عــادل مبــارك رئيــس جامعــة المنوفيــة علــى هامــش مشــاركته
فــى الفعاليــات باللــواء خالــد فــوده محافــظ جنــوب ســيناء وبعــض

الشــخصيات العامــة ،اســتعرضوا فيــه جــدول أعمــال المنتــدى وفعالياتــه
فــى ثانــى أيامــه.
ومناقشــة دور الجامعــات والمحافظــات لتدريــب وتأهيــل الشــباب
والمســاهمة فــى تفعيــل أفــكار وتوصيــات المنتــدى وفــي ثالــث أيــام
المنتــدى شــارك الدكتــور عــادل مبــارك رئيــس جامعــة المنوفيــة فــى جلســة
بعنــوان «كيــف نبنــى قــادة المســتقبل».
أشــار مبــارك إلــى أن الجلســة شــملت عرضــا مشــتركا حــول التعليــم
وإعــداد القــادة للمســتقبل قدمهــا الدكتــور خالــد عبــد الغفــار وزيــر التعليــم
العالــى والبحــث العلمــى ،والدكتــور طــارق شــوقى وزيــر التربيــة والتعليــم
والتعليــم الفنــي اســتعرضا خاللــه تطويــر منظومــة التعليــم فــى مصــر ،وماتــم
تنفيــذه خــال الفتــرة الماضيــة والخطــة المســتقبلية للتطويــر ،والتأكيــد
أن الجامعــات ليســت مكانــا فقــط لتلقــى العلــوم ،وأهميــة دورهــا فــى
تربيــة وبنــاء الطــاب وتأهيلهــم لمواجهــة التحديــات ومواكبــة ســوق العمــل
واكتشــاف قدراتهــم ومواهبهــم.

إنشاء وحدة قياس االقتباس العلمي

يعتبــر فحــص االنتــاج الفكــري ضــد االنتحــال أحــد أهــم األدوات لتحســين
مخرجــات البحــث العلمــي والحفــاظ علــى الســمعة األكاديميــة للجامعــة فــى
األوســاط العلميــة المحليــة واالقليميــة والدوليــة وعلــى ذلــك نصــت قواعــد
الترقيــات بالمجلــس األعلــى للجامعــات
فــى دورتهــا الثانيــة عشــر(-2016
 )2019علــى فحــص اإلنتــاج
العلمــي للمتقدميــن ضــد االنتحــال
العلمــي بواســطة أحــد البرامــج بوحــدة
المكتبــة الرقميــة بالمجلــس األعلــى
للجامعــات أو برامــج مشــابهة متوفــرة
بالجامعــات المصريــة كمــا اعتمــد
المجلــس مدونــة أخالقيــات النشــر
العلمي.ويعـ�د برنامـ�ج �iThen
 ticateمــن أشــهر البرامــج التــي
تقــوم بوظيفــة كشــف االنتحــال العلمــي فــى البحــوث العلميــة وســائر اإلنتــاج
الفكــري ،حيــث يســاعد الباحثيــن والمؤسســات التعليميــة والبحثيــة ودور
النشــر والمجــات العلميــة علــى تحســين جــودة مخرجــات البحــث العلمــي
وحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة لإلنتــاج العلمــي واألدبــي فمــن الصعــب بــل
مــن المســتحيل التغلــب علــى هــذا المحــرك فــى اخفــاء االنتحــال والتشــابه فــى
البحــوث والرســائل العلميــة.
تعتبــر الســرقات العلميــة جريمــة أخالقيــة قبــل أن تكــون علميــة ،ولكــن درجــة
خطــورة هــذه الجريمــة تتبايــن مــن مجتمــع إلــى آخــر ،فهنــاك بلــدان ال تتســامح
مــع مثــل هــذه الجرائــم ،ويترتــب عليهــا ائتــاف العمــل العلمــي وتعويــض المؤلف
األصلــي المتضــرر ونــزع الدرجــات أو االمتيــازات التــي ترتبــت علــى العمــل

العلمــي المســروق ،وعلــى ضــوء ذلــك قامــت وحــدة المكتبــة الرقميــة بجامعــة
المنوفيــة بوضــع آليــات عمــل تتوافــق مــع ق ـرار المجلــس األعلــى للجامعــات
الخــاص بهــذا الشــأن وتــم تدريــب العناصــر البشـرية للقيــام بإعــداد التقاريــر مــن
خـلال البرنامـ�ج �iThen
 ، ticateكمــا تــم توفيــر
عــدد ثــاث أجهــزة
حاســبات آليــة وعــدد
ماكينــة تصويــر وكذلــك
عــدد واحــد ماســح ضوئــي،
وبــدأت الخدمــة بالفعــل فــى
ديســمبر 2017م وذلــك
بالتطبيــق علــى األبحــاث
العلميــة أبحــاث الترقيــة)
لدرجــة أســتاذ مســاعد
وأســتاذ .وبعــد أن أثبتــت التجربــة فعاليتهــا قامــت وحــدة المكتبــة الرقميــة
بالجامعــة بعمــل تصــور لتطبيــق كشــف نســبة االقتبــاس العلمــي علــى (رســائل
الماجســتير والدكتــوراه) قبــل إجازتهــا للمناقشــة بحيــث ال تزيــد نســبة االقتبــاس
عــن  %25كمــا هــو مطبــق علــى األبحــاث العلميــة وتــم عــرض الموضــوع علــى
مجلــس الجامعــة جلســة نوفمبــر2018م وتأمـ�ل إدارة الجامعـ�ة أن تتحقـ�ق
اإلفــادة المرجــوة مــن هــذا التطبيــق أال وهــى( جــودة مخرجــات البحــث العلمي).
مدير وحدة المكتبة الرقمية
(د  /السيد رجب األسرج)
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نشرة المعلومات

رئيس جامعة المنوفية يشهد تدشين مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على
فيروس  Cبمحافظة المنوفية

شــهد الدكتــور عــادل مبــارك رئيــس جامعــة املنوفيــة مؤمتــر تدشــن مبــادرة رئيــس الجمهوريــة للقضــاء عــى فــروس ىس والكشــف عــن األمـراض غــر
الســارية والــذى تنظمــه املحافظــة تحــت رعايــة الدكتــورة هالــه زايــد وزيــر الصحــة واللــواء أركان حــرب ســعيد عبــاس بحضــور قيــادات املحافظــة
ووكيــل وزارة الصحــة ولفيــف كبــر مــن الشــخصيات العامــة ونــواب مجلــس الشــعب ،ونائبــا رئيــس الجامعــة الدكتــور أحمــد القاصــد للدراســات العليــا
والبحــوث والدكتــور عبــد الرحمــن قرمــان لخدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة.
أعــرب مبــارك عــن أهميــة متثيــل جامعــة املنوفيــة ىف تدشــن املبــادرة عــى أرض محافظــة املنوفيــة ضمــن مبــادرة مليــون صحــة التــى أطلقهــا الرئيــس
عبــد الفتــاح الســيىس رئيــس الجمهوريــة والتــى تــأىت إنطالقــا مــن توجهــات الدولــة للقضــاء عــى فــروس ىس وإعــان مــر خاليــة مــن املــرض مــن
خــال فحــص ماليــن املواطنــن عــى مســتوى الدولــة ،مشـرا إىل أن هــذه املبــادرات تهــدف ىف املقــام األول إىل تعــاون وتالحــم كافــة الجهــات املعنيــة
مــع املواطنــن لبنــاء وطــن قــوي .وأكــد مبــارك أن الجامعــة تبنــت منــذ أعــوام إطــاق مبــادرة جامعــة املنوفيــة خاليــة مــن فــروس ىس ،وقامــت بعمــل
مســح كامــل لعــدد  ٨٢ألــف طالــب وموظــف وعمــل التحاليــل الالزمــة وتقديــم العــاج املجــاىن للحــاالت املصابــة ،كــا قامــت الجامعــة ألول مــرة
بعمــل مســح لطــاب الدراســات العليــا ىف ســابقة للجامعــة وحرصــا عــى ســامة الطــاب.
كــا قــام معهــد الكبــد بعمــل قوافــل جابــت  ٤٣قريــة مــن قــرى املحافظــة وعملــت التحاليــل ألكــر مــن  ٢٧٧ألــف مواطــن وقدمــت العــاج مجــاىن
لكافــة املصابــن.
واختتــم مبــارك كلمتــه بتقديــم التحيــة للســيد رئيــس الجمهوريــة عــى إطالقــه مبــادرة  ١٠٠مليــون صحــة والنتائــج املرتتبــة عليهــا ىف القضــاء عــى
فــروس ىس واألم ـراض غــر الســارية ،مؤكــدا عــى أهميــة مشــاركة جميــع أطيــاف الشــعب ،وأن يكــون املواطــن إيجــاىب .

مبارك يكرم متطوعى مستشفيات جامعة املنوفية  VMUHلفوزهم باملركز الثالث عىل مستوى الوطن العرىب

قــام الدكتــور عــادل مبــارك رئيــس جامعــة املنوفيــة بتكريــم طــاب مبــادرة متوطعــى مستشــفيات الجامعــة  VMUHعقــب فوزهــم باملركــز الثالــث ىف ختــام
فعاليــات امللتقــى العــريب للمبــادرات الشــبابية الــذى نظمتــه وزارة الشــباب والرياضــة ،ضمــن فعاليــات «القاهــرة عاصمــة الشــباب العــريب» تحــت رعايــة الســيد
الرئيــس عبــد الفتــاح الســييس رئيــس الجمهوريــة ،وشــارك يف امللتقــى شــباب مــن دول «مــر ،الســودان ،موريتانيــا ،جــزر القمــر ،الصومــال ،البحريــن  ،الســعودية
 ،اإلمــارات  ،األردن ،اليمــن» ،والــذى شــارك فيــه مــن مــر ســبع مبــادرات شــبابية.
وجــه مبــارك الشــكر للطــاب عــى متثيلهــم للجامعــة بصــورة مرشفــة تليــق مبكانــة الجامعــة ،معربــا عــن تقديــره لإلنجــاز الــذى حققــوه عــى مســتوى الــدول
العربيــة ،متمنيــا املزيــد مــن التقــدم واإلســتمرار ىف دعمهــم املعنــوى للمــرىض وكافــة الخدمــات التــى يقدموهــا.
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رئيس جامعة املنوفية يدعو اإلعالميني ملساندة الجامعة يف نرش خططها التنموية

عقــد الدكتــور عــادل مبــارك رئيــس جامعــة املنوفيــة مؤمتــرا صحفيــا
بحضــور الدكتــور أســامه مــدىن عميــد كليــة اآلداب واملستشــار اإلعالمــى
للجامعــة وأمــل النجــار مديــر عــام العالقــات العامــة واإلعــام ومراســى
العديــد مــن الصحــف واملواقــع اإلعالميــة والقنــوات التلفزيونيــة إللقــاء
الضــوء عــى أهــم املســتجدات بالجامعــة.
بــدأ مبــارك حديثــه بالرتحيــب بالحضــور ،مؤكــدا عــى أهميــة التعــاون
املثمــر والبنــاء مــن أجــل دعــم وتطويــر الجامعــة ،ووضــع آليــات وضوابــط
التعــاون بــن الطرفــن ،وأهميــة التأكــد مــن املعلومــة قبــل نرشهــا وأخذهــا
مــن مصدرهــا الصحيــح والتعــاون مــن أجــل املصلحــة العامــة ،ألن اإلعــام
هــو مــرآة املجتمــع والــذى يعكــس األنشــطة واملجهــودات املبذولــة،
وعــرض أهــم القضايــا ملحاولــة حلهــا.
كــا اســتعرض رئيــس الجامعــة أهــم أنشــطة الجامعــة يف الفــرة الحاليــة
منــذ توليــه رئاســة الجامعــة ،وألقــى الضــوء عــى خطــة الجامعــة
اإلسـراتيجة والتــى تنتهــى عــام  2020والبــدء يف وضــع الخطــة االسـراتيجية
الجديــدة ليبــدأ العمــل بهــا ،مشــرا إىل أهميــة منهجيــة األداء لتحقيــق
األهــداف املرجــوة مــا يســاعد يف إنجــاز العديــد مــن املرشوعــات.
وأكــد مبــارك أنــه لــن يبــدأ يف أى مرشوعــات جديــدة قبــل اإلنتهــاء مــن
املرشوعــات القامئــة وفــق أولويــات التنفيــذ خاصــة التــى متــس بصــورة
مبــارشة الطالــب واملريــض ،واســتطرد للحديــث عــن املستشــفيات
الجامعيــة واإلنشــاءات الجديــدة وتعليــة مبنــى الطــوارىء والعيــادات
الخارجيــة والقضــاء عــى قوائــم اإلنتظــار ،مشـرا إىل دور اإلعــام يف عــرض
املشــكالت التــى تواجــه املستشــفيات الجامعيــة مــن أجــل القضــاء عليهــا.
ثــم أجــاب مبــارك عــى تســاؤالتهم التــى دارت حــول املــدن الجامعيــة
مش ـرا إىل أن الجامعــة بهــا  11مدينــة جامعيــة يســكن بهــا  ٤٦٠٠طالــب
وطالبــه تحــرص الجامعــة عــي تقديــم أفضــل خدمــه لهــم حرصــا منهــا
عــى مصلحــة الطــاب والعمــل عــى راحتهــم ،وأنــه ال يتــواىن عــن مســاعدة
أى طالــب لتســكينه وحــل مشــاكله.

كــا تحــدث مبــارك عــن التصحيــح اإللكــروىن وانــه تــم تخصيــص مــكان
ملركــز القيــاس والتقويــم بــإدارة الجامعــة لتدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس
عــى آليــة اعــداد بنــوك االســئله و التصحيــح اإللكــروىن ،وتعريــف الطــاب
بكيفيــة اإلجابــة عــى األســئلة وتدريبهــم قبــل تطبيقــه عــى مســتوى
الكليــات وعمــل تجــارب عمليــة لإلمتحانــات لتدريــب الطــاب ،كــا ألقــى
الضــوء عــى اســتعدادات الجامعــة إلمتحانــات الفصــل الــدراىس األول
وتشــكيل لجــان بــكل كليــة لتطبيــق اللوائــح والضوابــط وتقريــر عــن أعــداد
الطــاب وعــدد اللجــان واألماكــن والكنــروالت.
وىف هــذا اإلطــار تحــدث مبــارك عــن الكليــات الجديــدة بالجامعــة والعمــل
بكليــة اإلعــام وتجهيزهــا بأحــدث األجهــزة متمنيــا العمــل بهــا يف بدايــة
العــام الــدراىس القــادم ،كــا أشــار إىل كليــة طــب األســنان وتكلفــة
تأسيســها وتجهيزهــا الكبــرة لتكــون عــى قــدر املســتوى املطلــوب وبصــدد
العمــل عــى تجهيزهــا فــور توفــر اإلعتــادات املاليــة الخاصــة بهــا.
هــذا وقــد أشــار إىل أهميــة التوســع يف املنشــآت الجامعيــة وإنشــاء كليــات
جديــدة بتخصصــات جديــدة إلســتيعاب األعــداد املتزايــدة مــن الطــاب
ســنويا وتخــدم التوجــه الحديــث للــدول لتخريــج كــوادر قــادرة عــى
مواكبــة التقــدم.
وبســؤاله عــن كيفيــة االســتفادة مــن مرشوعــات تخــرج الطــاب أعلــن
مبــارك أنــه بصــدد عمــل ملتقــى موســع عــى مســتوى الجامعــة يعــرض
فيــه املرشوعــات الطالبيــة ويدعــو إليــه رجــال األعــال والصناعــة لتبنــى
هــذه املرشوعــات ووضعهــا يف حيــز التنفيــذ.
اختتــم مبــارك اللقــاء بالحديــث عــن اســتعدادات الجامعــة لالحتفــال
بعيدهــا الثــاىن واألربعــن والــذى ســيتم عــى مــدار يومــان الســبت واألحــد
 23 ،22ديســمرب الحــاىل ،وسيشــهد جلســة املجلــس األعــى للجامعــات
بحضــور وزيــر التعليــم العــاىل ووزيــر الرتبيــة والتعليــم وأعضــاء املجلــس
األعــى للجامعــات.

القاصد  :الربنامج التنفيذي بني مرص والبحرين لعامي 2020-2019

الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس جامعة املنوفية لشئون الدراسات العليا والبحوث وافق عيل مرشوع الربنامج التنفيذي
املقرتح بني مرص والبحرين لعامي  2020-2019للتعامل يف مجال التعليم العايل.
أكد القاصد عيل رضورة تفعيل تسجيل األبحاث العلمية  ،وتسجيل الباحثني من خالل  Google Scholarوالذي يعد من أهم
محركات البحث العلمي األكادميي .
كام قرر تشكيل لجنة لفحص ترشيحات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لجوائز الدولة والجوائز العلمية الدولية .
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•عمــل ضمــن فريــق العمــل للمشــروع القومــي لتنميــة
االس ـ ـ ــم  :عادل السيد صادق مبارك
قــدرات أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة المنوفيــة كمشــرف
تاريخ الميالد 1963/10/1 :
تنفيــذي للبرامــج .2004
الوظيفة الحالية:
•رئيــس فريــق إعــداد الدراســة الالزمــة لمشــروع انشــاء
أستاذ علوم االغذية ورئيس الجامعـة
نظــام داخلــى للجــودة بكليــة التربيــة النوعيــة مــع أعضــاء
المؤهالت العلمية:
دكتــوراه الفلســفة فــي العلــوم الزراعيــة (علــوم وتكنولوجيــا الفريــق .2004•رئيــس مشــروع إنشــاء نظــام داخلــي للجــودة واالعتمــاد
األغذيــة) كليــة الزراعــة جامعــة المنوفيــة .1997
ماجســتير فــي العلــوم الزراعيــة شــعبة علــوم وتكنولوجيــا بكلية التربية النوعية – جامعة المنوفية .2007/2005األغذيــة (صناعــات غذائيــة) كليــة الزراعــة جامعــة •محكــم للعديــد مــن مشــروعات التطويــر المســتمر
والتأهيــل لالعتمــاد ( )CIQAPوحــدة إدارة
األزهــر.1992
بكالوريــوس فــي العلــوم الزراعيــة شــعبة علــوم وتكنولوجيــا المشــروعات المجلــس األعلــى للجامعــات منــذ 2005األغذيــة (صناعــات غذائيــة) كليــة الزراعــة جامعــة •استشــاري فــي مشــروع ( The Egypt
Education Reform Program
األزهــر.1986
( (EERPبرنامــج إقامــة نظــم داخليــة لضمــان
التدرج الوظيفي :
الجــودة ) فــي كليــات التربيــة النوعيــة وريــاض األطفــال بالكليــات ومتابعــة ســير العمــل بهــا اعتبــاراً مــن15
رئيس جامعة المنوفية 2018/10/23
وذلــك لمراجعــة المعاييــر األكاديميــة القوميــة المرجعيــة  2015/8/حتــى اآلن .
قائم بعمل رئيس جامعة المنوفية 2018/9/20
 NARSألداء الطالــب المعلــم  11- 8ابريــل مديــر وحــدة الجــودة بكليــة التربيــة النوعيــة
نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون التعليــم والطــاب
.2 0 0 9 /2 0 0 8
.2 0 0 8
.2 0 1 5 /1 /1
•المشــاركة بمشــروع تطويــر التعليــم ( .)ERPوذلــك •التعــاون الخارجــي والشـراكات مــع العديــد مــن الجامعات
عميد كلية التربية النوعية جامعة المنوفية .2013/8/1
بالمشــاركة مــع استشــاريين أجانــب مــن الواليــات المتحــدة •رئاســة وعضويــة العديــد مــن اللجــان بالمجلــس االعلــى
عميد كلية التربية النوعية جامعة المنوفية 2010/8/1
األمريكيــة وكنــدا إلعــداد المــادة التدريبيــة للمعاييــر للجامعات.
وكيــل الكليــة لشــئون التعليــم والطــاب
األكاديميــة القوميــة المرجعيــة  NARSلمحتــوى •رئاســة وعضويــة العديــد مــن اللجــان داخــل جامعــة
2 0 1 0 /2 0 0 7 : 7 /8
برنامــج االقتصــاد المنزلــي  2008 /8/ 14 -7/ 24المنوفيــة .
أســتاذ علــوم األطعمــة بقســم االقتصــاد المنزلــى
•مــدرب بمشــروع تطويــر التعليــم ( )EERPللعديــد مــن ابرز االنجازات خالل فترة عمل سيادته
2007/6
كنائب لرئيس جامعة المنوفية لشئون
اإلش ـراف علــى قســم تكنولوجيــا التعليــم  : 2011ورش العمل .2008
التعليم والطالب
•تحكيــم العديــد مــن المشــروعات البحثيــة التنافســية
.2 0 1 3
رئيــس مجلــس قســم العلــوم الموســيقية بالكليــة بــإدارة المشــروعات بالمجلــس األعلــى للجامعات 2013اوال قطاع التعليم :
•المشــاركة فــى مشــروع متابعــة وتقييــم البرامــج الجديــدة ا .على مستوى الجامعة
.2 0 1 1 : 2 0 1 2
قائــم بعمــل وكيــل الكليــة للدراســات العليــا بوحــدة ادارة المشــروعات بالمجلــس األعلــى للجامعــات كليات الجديدة والمستحدثة بجامعة المنوفية
.1كلية التربية الرياضية .العام الجامعي 2016/2015
أســتاذ مســاعد بقســم (مشــروع ال ـ .2018 )Food Safety
البحــوث2003:2007
.2كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة العــام الجامعــي
مجال الخبرات:
االقتصــاد المنزلــى .2002
2 0 1 6 /2 0 1 5
•الخبرات في مجال جودة وتطوير التعليم :
مدرس بقسم االقتصاد المنزلى .1997
إعــداد االدلــة ومعاييــر االعتمــاد والمعاييــر االكاديميــة .3كلية الطب البيطري العام الجامعي 2017/2016
مدرس مساعد بقسم االقتصاد المنزلي .1995
.4كلية الصيدلة العام الجامعي 2017/2016
وتحكيمهــا .
اإلنتاج العلمي:
ـدء الدراســة بهــا مــن
ـ
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ـ
س
(
ـرة.
ـ
ك
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ـة
ـ
ل
الطفو
ـة
ـ
ي
.5كل
اتيجي
ر
االست
التخطيط
•مجال
الرســائل العلميــة المشــارك ســيادته فــي األش ـراف عليهــا
ً
عضو فى العديد من اللجان لوضع الخطط االســتراتيجية العــام الجامعــى )2019/2018
( )16رســالة دكتــوراه  )4( ،رســالة ماجســتير .
.6كليــة طــب االســنان ( ســيتم بــدءً الدراســة بهــا مــن العــام
الرســائل العلميــة المشــارك ســيادته فــي تحكيمهــا ( )26والتنفيذية
•فــي مجــال تنميــة قــدرات أعضــاء هيئــة التدريــس الجامعى )2019/2018
رســالة دكتــوراه  )16( ،رســالة ماجســتير.
ـدء الدراســة بهــا مــن العــام
ـ
ب
ـيتم
 .7كليــة االعــام ( سـ
بلغــت االبحــاث العلميــة المحكمــة لســيادته ( )19ومعا ونيهــم
ً
مــدرب معتمــد بالمركــز الدولــي لتنميــة قــدرات أعضــاء الجامعــى )2019/2018
بحــث .
بلغــت االبحــاث العلميــة المنشــورة لســيادته ( )25بحــث هيئــة التدريــس بجامعــة المنوفيــة وذلــك فــي العديــد مــن البرامج الجديدة والمستحدثة بكليات ومعاهد الجامعة
•كلية الهندسة بشبين
البرامــج
.
•الخب ـرات فــي زيــارات االعتمــاد والمراجعــة الخارجيــة .1برنامــج الطاقــة الجديــدة والمتجــددة (الق ـرار الــوزاري
المهمات العلمية والرسمية
 2001مهمــة علميــة بجامعــة كيوشــو باليابــان لمــدة ســتة بالهيئــه القوميــة لضمــان جــودة التعليــم واالعتمــاد للعديــد رقــم  3175بتاريــخ )2016/8/2
.2برنامــج هندســة الميكاترونيــات (الق ـرار الــوزاري رقــم
مــن كليــات الجامعــات المصريــة .
أشــهر.
 2005/11/19 – 9/14الســفر ألســبانيا لحضــور •( Peer Reviewerمراجــع نظيــر) بــإدارة  845بتاريــخ )2017/2/13
المشــرعات بالمجلــس األعلــى للجامعــات رئيس ـاً وعضــو •كلية الهندسة االلكترونية بمنوف
نــدوة.
.1برنامــج هندســة االتصــاالت والشــبكات(القرار الــوزاري
فريــق لمراجعــة العديــد مــن الكليــات .
 2015/4/30 -28مهمة رسمية إلى األردن.
 2015/12/10 – 6مهمــة رســمية إلــى ســلطنة •القيــام بالعديــد مــن زيــارات المتابعــة والدعــم الفنــي رقــم  1938بتاريــخ )2016/6/15
للعديــد مــن الكليــات علــى مســتوي الجامعــات المصريــة.2 .برنامــج الهندســة الطبيــة الحيويــة( الق ـرار الــوزاري رقــم
عمــا ن .
 2017/3/21 – 19مهمة رسمية إلى اإلمارات• .متابعــة وتقويــم البرامــج الجديــدة ادارة المشــروعات وزارة  1938بتاريــخ )2016/6/15
.3برنامــج هندســة التحكــم الصناعيــة( القـرار الــوزاري رقــم
التعليــم العالي
 2017/4/21 – 19مهمة رسمية إلى األردن.
 2017/11/15- 12مهمة رسمية إلى االمارات• .خب ـرات فــي مجــال اعــداد المــواد التدريبيــة لتطويــر  4825بتاريخ )2016/9/24
•كليــة الطب
التعليــم
المؤتمرات العلمية
برنامــج الطــب والجراحــة التكاملي(الق ـرار الــوزاري رقــم
المشاركة فى فعاليات العديد من المؤتمرات العلمية •االشراف في مجال جودة التعليم:
المشــرف علــى مركــز الجــودة بالجامعــة ووحــدات الجــودة  995بتاريــخ )2015/4/8

ديسمبر 2018
فــي انجــاح اســبوع شــباب الجامعــات المصريــة األول
•كلية الحاسبات والمعلومات
.1برنامــج الحوســبة المعلوماتيــة الحيوية(الق ـرار الــوزاري لمتحــدي اإلعاقــة ()2018
•شــهادة شــكر وتقديــر مــن المجلــس العربــي لتدريــب
رقــم  3565بتاريــخ )2017/8/8
.2برنامــج هندســة البرمجيات(القـرار الــوزاري رقــم  5218طــاب الجامعــات العربيــة للمشــاركة فــي الملتقــى
الطالبــي االبداعــي التاســع عشــر بعنــوان (الريــادة واالبــداع
بتاريخ )2017/10/19
وتحديــات القــرن الواحــد والعش ـرين) والــذي عقــد فــي
•كلية الحاسبات والمعلومات
.1البرنامــج التجســيري (الق ـرار الــوزاري رقــم  2405رحــاب الجامعــة االمريكيــة فــي رأس الخيمــة دولــة االمــارات
العربيــة المتحــدة ()2018
بتاريــخ )2016/7/9
.2البرنامــج التخصصــي فــي التمريــض (القـرار الــوزاري رقــم •شــهادة شــكر وتقديــر مــن وزارة التعليــم العالــى االدارة
العامــة لرعايــة الطــاب لجهــوده فــي تنظيــم فاعليــات اســبوع
 2405بتاريــخ )2016/7/9
شــباب الجامعــات الحــادي عشــر ســبتمبر 2017
ب  -المستوي االقليمي
حصــول الجامعــة علــى المركــز األول ضمــن فاعليــات •شــهادة شــكر وتقديــر مــن جامعــة المنوفيــة للمشــاركة
الملتقــى الطالبــي االبداعــى بالمجلــس العربــي لثــاث الفعالــة فــي انجــاح اســبوع شــباب الجامعــات الحــادي عشــر
ســبتمبر 2017
ســنوات متتاليــة.
•شــهادة شــكر وتقدير من المجلس العربي لتدريب طالب
ثانيا قطاع الرعايه الطبية :
•عمــل فحــص طبــي للكشــف عــن فيــروس  Cلطــاب الجامعــات العربيــة للمشــاركة فــي الملتقــى الثانــي والعشـرين
الجامعــة وكذلــك المســتجدين بمرحلتــي البكالوريــوس لتبــادل عــروض تدريــب طــاب الجامعــات العربيــة المنعقــد
والدراســات العليــا وطــاب المــدن الجامعيــة بإجمالــي فــي جامعــة الفيــوم فــي جمهوريــة مصــر العربيــة()2016
عــدد  38000طالــب وطالبــة  ,وجــاري عــاج الحــاالت •شــهادة شــكر وتقديــر مــن جامعــة الفيــوم للمشــاركة الفعالــة
فــي ملتقــى تبــادل تدريــب طــاب الجامعــات العربيــة
االيجابيــة منهــا علــى نفقــة الجامعــة.
•تدشــين اول صيدليــة تخــدم المجتمــع الجامعــي مــن 2016
(اعضــاء هيئــة تدريــس وهيئــة معاونــة وعامليــن) وكذلــك •شــهادة شــكر وتقدير من المجلس العربي لتدريب طالب
الجامعــات العربيــة للمشــاركة فــي الملتقــى الثالث والعشـرين
المجتمــع الخارجــي
•العمــل علــى تنميــة المــوارد الذاتيــة للجامعــة مــن خــال لتبــادل عــروض تدريــب طــاب الجامعــات العربيــة المنعقــد
توقيــع الكشــف الطبــي لطــاب مرحلــة الدراســات العليــا فــي جامعــة العيــن للعلــوم والتكنولوجيــا فــي دولــة االمــارات
بالجامعــة بــدءاً مــن العــام الجامعــي  2018/2017العربيــة المتحــده(.)2017
•اســتحداث عيــادات خارجيــة بــاإلدارة الطبيــة لتفعيلهــا •شــهادة شــكر وتقديــر مــن جامعــة قنــاة الســويس لمشــاركته
االيجابيــة والفعالــة فــي اســبوع شــباب الجامعــات المصريــة
لخدمــة الجمهــور.
العاشــر(.)2015
ثالثا قطاع رعاية الشباب :
•المشــرف علــي تنظيــم وتنفيــذ فاعليــات اســبوع شــباب •شــهادة شــكر وتقديــر مــن وحــده التخطيــط االســتراتيجي
الجامعــات المصريــة الحــادي عشــر خــال الفتــرة مــن -14ودعــم السياســات بــوزارة التعليــم العالــي تقدي ـراً لــدورة
االيجابــي ومســاهمته البنــاءه فــي ورشــة العمــل الخاصــة
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•اعــداد وتنفيــذ الالئحــة الماليــة واالداريــة لألكاديميــة باعــداد الخطــط التنفيذيــة لخطــة الحكومــة المصريــة لتطويــر
الرياضيــة وبــدء العمــل بهــا واالســتفادة منهــا فــي تنميــة التعليــم العالــي  2030-2015والتــى عقــدت بمقــر وزارة
التعليــم العالــي
المــوارد الذاتيــة للجامعــة منــذ 2016/4/4
•انشــاء مراكــز الفنــون المتخصصــة (علمــي – فنــى – •شــهادة شــكر وتقديــر مــن وحــده التخطيــط االســتراتيجي
ودعــم السياســات بــوزارة التعليــم العالــي تقدي ـراً لــدورة
جوالــة ) باإلضافــة الــى المنتخبــات الرياضيــة
•تطويــر المخيــم الدائــم لطــاب الجامعــة والبيئــة المحيطــة االيجابــي ومســاهمته البنــاءه فــي ورشــة العمــل الخاصــة
بربــط وحــدات التخطيــط االســتراتيجي بالجامعــات
بميــت خلــف.
المصريــة.
•تطوير نزل الشباب باإلدارة العامة لرعاية الشباب
•شــهادة شــكر وتقديــر مــن المجلــس العربــي لتدريــب
•تطوير المخيم الدائم لطالب الجامعة بجمصة
•افتتــاح المركــز الدائــم لتنميــة المهــارات العلميــة والعمليــة طــاب الجامعــات العربيــة للمشــاركة فــي الملتقــى الواحــد
والعش ـرين لتبــادل عــروض تدريــب طــاب الجامعــات
لطــاب الجامعــة بــاإلدارة العامــة لرعايــة الشــباب
•اصدار العدد االول من نشرة قطاع التعليم والطالب العربيــة المنعقــد فــي جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا االردنيــة
فــي بالمملكــة االردنيــة الهاشــمية (.)2015
رابعا قطاع المدن الجامعية
زيــادة الســعة االســتيعابية للمــدن الجامعيــة مــن  2600الــي •جائــزة أ.د /مصطفــي بهجــت عبــد المتعــال للمتميزيــن مــن
أعضــاء هيئــة التدريــس عــام 2006
 4300طالــب وطالبــة
افتتــاح مدينــة الطالبــات الجديــدة بقريــة المــاي بســعة • 68شــهادة خبــرة مــن الهيئــة القوميــة لضمــان جــودة التعليــم
واالعتمــاد.
س ـرير وذلــك بالتعــاون مــع مؤسســة مصــر الخيــر.
افتتــاح مدينــة الطالبــات الجديــدة بمدينــة اشــمون لخدمــة •شــهادة تقديــر مــن جامعــة المنوفيــة لحصــول الكليــة علــى
التميــز البيئــي.
الطالبــات المغتربــات بســعة  100س ـرير.
تركيــب كامي ـرات مراقبــة علــى االســوار الخارجيــة لمدينتــي •شهادة تقدير من الجامعة الكندية.
الطالبــات القديمــة والجديــدة حرصــا علــى تأميــن اقامــة •شهادة تقدير من مركز الجودة بجامعة عين شمس.
•درع أكاديميــة الشــرطة تقدي ـرا علــى المجهــودات
الطالبــات داخــل المــدن الجامعيــة.
اســتيفاء االشــتراطات الصحيــة بالمــدن الجامعيــة وفق ـاً المبذولــة وتقديــم الدعــم الفنــي وتدريــب القــادة والضبــاط
علــى معاييــر الجــودة والتقوييــم الذاتــي(.)2014
لمعاييــر وزارة الصحــة.

انطالق تدريب برنامج

"الثقافة املجتمعية للوقاية من
الفساد ومكافحته"

يف ضــوء التعــاون املثمــر بــن وزارة االتصاالت
وتكنولوجيــا املعلومــات ،مــن خــال املركــز
التنافــي للتعلــم اإللكــروين ،وهيئــة الرقابــة
اإلداريــة  ،انطلقــت مبــادرة تدريــب العاملــن
بالجهــاز اإلداري للدولــة واملواطنــن عــى
برنامــج "الثقافــة املجتمعيــة للوقايــة مــن
الفســاد ومكافحتــه".
ِوف إطــار ذلــك عقــد مبقــر األكادمييــة
الوطنيــة ملكافحــة الفســاد التابعــة لهيئــة
الرقابــة اإلداريــة يف الفــرة مــن  24إىل 26
ســبتمرب  2018عــدة ورش عمــل لعــدد مــن
العاملــن بكافــة وحــدات الجهــاز اإلداري
بالدولــة للتدريــب عــى كيفيــة االســتخدام
الفنــي للمنظومــة مــن خــال املوقــع
اإللكــروين لهيئــة الرقابــة اإلداريــة عــى بوابــة
الحكومــة اإللكرتونيــة .
ويهــدف الربنامــج إىل رفــع الوعــي التثقيفــي
لقيــم النزاهــة والشــفافية يف عــدة مجــاالت
هــذا ،ويتــاح املحتــوى الخــاص بالــدورة
بصــورة إلكرتونيــة ويحصــل املتــدرب عــى
شــهادة للــدورة تفيــد بإمتامهــا.
وقــد كان لجامعــة املنوفيــة دورا فعــاال حيــث
أرســلت الجامعــة متدربــن لحضــور دورة
مكافحــة الفســاد وصــار بإمــكان الجامعــة
االســتفاده مــن آليــات محاربــة الفســاد
املطروحــة مــن قبــل الرقابــة اإلداريــة.

هندسة منوف تسطع يف
سامء مراكش

"هندســة
قســم
حصــل
واإلتصــاالت
اإللكرتونيــات
الكهربيــة" عــى جائــزة ""Ciscoo
يف املؤمتــر الــدويل الســنوي املنعقــد
يف "املغــرب" ،بحضــور جميــع
ممثــي أكادمييــات سيســكو بجميع
دول العــامل.

الشهادات والجوائز:

•شــهادة شــكر وتقديــر مــن جامعــة المنيــا للمشــاركة الفعالــه
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نشرة المعلومات

رئيس جامعة املنوفية يعقد الجلسة الشهرية للجنة املنشآت الجامعية

عقــد الدكتــور عــادل مبــارك رئيــس جامعــة املنوفيــة الجلســة الشــهرية للجنــة املنشــآت الجامعيــة ملتابعــة ماتــم تنفيــذه مــن خــال مركــز البحــوث واالستشــارات
الهندســية واإلدارة العامــة للشــئون الهندســية والــركات املســئولة واملوقــف التنفيــذى منــذ الجلســة املاضيــة ،مؤكــدا عــى أهميــة اإلنتهــاء مــن كافــة املرشوعــات
وفــق األولويــات املتفــق عليهــا ،والعمــل وفــق الخطــة املوزعــة للمشــاريع وتعــاون كافــة األط ـراف املعنيــة لإلنتهــاء منهــا.
كــا اســتعرض مبــارك ماتــم مناقشــته خــال اجتامعــه بالرشكــة املســند إليهــا بعــض أعــال اإلنشــاءات والتجهيـزات بكليــات الجامعــة ،ومناقشــة الحلــول املناســبة
ملشــاكل التأخــر.
هــذا وقــد ناقــش رئيــس الجامعــة وأعضــاء اللجنــة جــدول األعــال وآليــات تنفيــذه ،والتأكيــد عــى أهميــة اإلنتهــاء مــن أعــال صيانــة املصاعــد بجميــع منشــآت
الجامعــة ومتابعــة الصيانــة الدوريــة.
حــر الجلســة أعضــاء اللجنــة :الدكتــور أحمــد القاصــد نائــب رئيــس الجامعــة للدراســات العليــا والبحــوث والدكتــور عبــد الرحمــن قرمــان نائــب رئيــس الجامعــة
لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة واملحاســب أكــرم عبــد الدايــم أمــن عــام الجامعــة وعمــداء كليــات الرتبيــة والزراعــة والطــب والهندســة والحاســبات
واملعلومــات والطــب البيطــرى والرتبيــة للطفولــة املبكــرة ،وكيــل كليــة الطــب نائبــا عــن عميــد الطــب ،رئيــس اإلدارة املركزيــة للمستشــفيات الجامعيــة ،ومديــر مركــز
البحــوث واالستشــارات الهندســية واملستشــار الهنــدىس لرئيــس الجامعــة وأعضــاء الجهــاز اإلدارى :رئيــس اإلدارة املركزيــة ملكتــب رئيــس الجامعــة ومديــرى عمــوم
الشــئون الهندســية واملاليــة والقانونيــة والتخطيــط واملتابعــة.
رئيس جامعة املنوفية يتفقد مزرعة الراهب قــام مبــارك بتفقــد املزرعــة وماتضمــه مــن معامــل بحثيــة رافــق رئيــس الجامعــة الدكتــور عبــد الرحمــن
عقــب جولتــه يف وحــدة بحــوث طــوخ طنبشــا ومدرجــات جاهــزة الســتقبال الطــاب ،والعنابــر ومتابعــة العمــل قرمــان نائــب رئيــس الجامعــة لخدمــة املجتمــع
صبــاح اليــوم ..توجــه الدكتــور عــادل مبــارك بهــا وتواجــد العــال والجهــاز اإلدارى ،مؤكــدا عــى أهميــة وتنميــة البيئــة ،واملحاســب أكــرم عبــد الدايــم
رئيــس جامعــة املنوفيــة إىل مزرعــة الراهــب إســتغالل املزرعــة بحثيــا وخدميــا وانتاجيــا لتحقيــق أقــى أمــن عــام الجامعــة ،والدكتــور ســعيد عمــر
التــى تضم  30فدانـــًــا كمزرعة بحثيــة وإنتاجية اســتفادة واملســاهمة الفعالــة يف تطويــر الزراعــة يف مــر .املستشــار الزراعــى لرئيــس الجامعــة ولفيــف
كبــر مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بكليــة
لكليــة الزراعــة بجامعــة املنوفيــة ،وبهــا حقــل
الزراعــة واملحاســب جــال عبــد الســام رئيــس
إرشــادى ميثــل نقطــة مضيئــة ومســتحدثة يف
اإلدارة املركزيــة ملكتــب رئيــس الجامعــة.
املجــال الزراعــى ،ومجــال ملشــاريع الطــاب
يخــدم تجاربهــم وأبحاثهــم باســتخدام أحــدث
األســاليب الزراعيــة.

مبارك وقرمان يتفقدان املستشفيات الجامعية
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تفقــد الدكتــور عــادل مبــارك رئيــس جامعــة املنوفيــة والدكتــور عبدالرحمــن قرمــان نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة املستشــفيات
الجامعيــة ملتابعــة ســر العمــل باملستشــفيات الجامعيــة ،واإلطمئنــان عــى تقديــم الخدمــة العالجيــة املطلوبــة.
قــام مبــارك وقرمــان يرافقهــم الدكتــور أحمــد جــال الديــن عميــد كليــة الطــب ورئيــس مجلــس إدارة املستشــفيات الجامعيــة ،والدكتــور عــاء الســيىس رئيــس اإلدارة
املركزيــة للمستشــفيات الجامعيــة بتفقــد قســم الطــوارىء ومتابعــة الحــاالت املرضيــة وســؤالهم عــن أى شــكاوى ،واإلســتامع إليهــم مش ـرا إىل أن املرتدديــن عــى
املستشــفيات الجامعيــة عليهــم أيضــا مســئولية مشــركة ىف توفــر الراحــة للمــرىض واملحافظــة عــى نظافــة املــكان والعنايــة بــه ،مــن أجــل النجــاح ىف تقديــم الخدمــة
العالجيــة املطلوبــة وتأديــة املستشــفيات دورهــا الخدمــى والعالجــى للمجتمــع ككل.
كام تفقد مبارك األقسام املختلفة باملستشفى واملعامل واإلطمئنان عىل انتظام العمل وكفاءة األجهزة.
ثــم توجــه رئيــس للجامعــة لتفقــذ املنشــآت الجديــدة وأدوار التعليــة ومتابعــة التشــطيبات بهــا ،مؤكــدا عــى أهميــة اإلســتغالل األمثــل للمــوارد املوجــوذة ،ومشــددا
عــى رسعــة اإلنتهــاء مــن كافــة التشــطيبات والتجهيـزات الالزمــة ىف أرسع وقــت لزيــادة أعــداد غــرف العمليــات واملعامــل الســتيعاب أعــداد املــرىض املتزايــدة.

ديسمبر 2018

رئيس جامعة املنوفية يشهد فعاليات امللتقى  ٢٥لتبادل
طالب الجامعات العربية

رسائل علمية
اسم الباحثة:

كلـية الـرتبية

أسامء صبحي شعبان رشف
الدرجة العلمية :ماجستري
عنوان الرسالة:

برنامج قائم عىل تحليل الخطاب
لتنمية املهارات الشفهية يف اللغة
اإلنجليزية لدى الطالب املعلمني

شــهد الدكتــور عــادل مبــارك رئيــس جامعــة
املنوفيــة إنطــاق فعاليــات امللتقــى الخامــس
والعرشيــن لتبــادل عــروض تدريــب طــاب
الجامعــات العربيــة التابــع التحــاد الجامعــات
العربيــة ،والــذي تنظمــه هــذا العــام جامعــة
مــر للعلــوم والتكنولوجيــا ،بحضــور ممثلــن
عــن  35جامعــة مبدينــة دهــب مبحافظــة
جنــوب ســيناء.
اســتمر امللتقــى ملــدة خمســة أيــام تتخللــه
حلقــات نقاشــية وعــرض لتجربــة وقصــة
نجــاح جامعــة مــر للعلــوم والتكنولوجيــا
ىف برنامــج التبــادل الطــايب وحصولهــا عــى
املركــز األول عــى مســتوى اتحــاد الجامعــات
العربيــة ،كــا يتضمــن الربنامــج جلســات
تبــادل فــرص التدريــب بــن الجامعــات
وتوقيــع اتفاقيــات تعــاون بينهــم.
أكــد مبــارك أن امللتقــى فرصــة هامــة للتبــادل
الطــاىب بــن الجامعــات مــن مختلــف

لجنة اإلرشاف:

الــدول وتقويــة أوارص التعــارف والتواصــل أ.د /.أحمد حسن سيف الدين د /.هبـة السيد الغتمي
بــن الطــاب العــرب ،ومناقشــة التحديــات مستخلص الدراسة بالعربية
واملعوقــات التــى تواجــه التبــادل الطــاىب تبحــث الدراســة الحاليــة كيــف ميكــن اســتخدام تحليــل
والعمــل عــى حلهــا ،وإســتعراض أفــكار الخطــاب يف تنميــة املهــارات الشــفهية لــدى الطــاب معلمــي
اللغــة اإلنجليزيــة بكليــة الرتبيــة جامعــة املنوفيــة .حيــث
جديــدة آلليــات تطويــره.
هــذا وقــد حــر حفــل االفتتــاح الدكتــور شــملت عينــة الدراســة ( )40طال ًبــا مــن طــاب الفرقــة
طايــع عبداللطيــف مستشــار وزيــر التعليــم الرابعــة .حيــث قامــت الباحثــة بإعــداد قامئــة فحــص املهارات
الشــفهية ،واختبــار مهــارات التواصــل الشــفهي ،واســتامرة
العــايل لألنشــطة الطالبيــة ،ومديــر معهــد
تصحيــح االختبــار ،وبرنامــج تحليــل الخطــاب .حيــث جــرى
إعــداد القــادة،
تعليــم الطــاب كيفيــة اســتخدام تحليــل الخطــاب وخطواتــه
اللــواء طــارق البــاز رئيــس مجلــس مدينــة وذلــك خــال الفصــل الــدرايس األول مــن العــام الجامعــي
دهــب ،أحمــد القيســية مديــر املجلــس 2018/2017م .وبعــد ذلــك ،جــرت مالحظــة أداء الطــاب
العــريب للتدريــب واإلبــداع الطــايب ،الدكتــورة املعلمــن مــن أف ـراد العينــة وذلــك باســتخدام قامئــة فحــص
خديجــة محمــد عطيــة ممثــل املجلــس العريب املهــارات الشــفهية .حيــث أســفرت النتائــج عــن وجــود
للتدريــب واالبــداع الطــاب واختتــم الحفــل عالقــة ارتباطيــة إيجابيــة بــن درجــات الطــاب يف االســتامع
بتكريــم الجامعــة للمشــاركني ىف فعاليــات ودرجاتهــم يف التحــدث.
الكلــات املفتاحيــة :برنامــج قائــم عــى تحليــل الخطــاب،
امللتقــى وإهدائهــم دروع تذكاريــة.
املهــارات الشــفهية يف اللغــة اإلنجليزيــة.

منح وبعثات

منح مجرية لدراسة البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه

املنــح املقدمــة مــن (هيئــة متبــس) املجريــة للعــام  20200 / 2019لدراســة الدكتــوراه ،واملاجســتري،
والبكالوريــوس يف العلــوم (الزراعيــة ،واإلنســانية ،االقتصاديــة ،الهندســية ،الطبيــة والصحيــة،
االجتامعيــة ،الكمبيوتــر وتكنولوجيــا املعلومــات ،الفنــون).
عــدد منــح الدكتــوراه ( ،)15ويشــرط يف املتقــدم أال يزيــد عمــره عــن  32ســنة ،وأن يكــون قــد أمــى
عامــن يف وظيفــة مــدرس مســاعد بأحــد الجامعــات أو املراكــز البحثيــة املرصيــة.
عــدد منــح املاجســتري ( ،)20ويشــرط يف املتقــدم أال يزيــد عمــره عــن  30ســنة ،وأن يكــون قــد
أمــى عامــن يف وظيفــة معيــد بأحــد الجامعــات أواملراكــز البحثيــة املرصيــة.
عــدد منــح البكالوريــوس ( ،)65ويشــرط يف املتقــدم حصولــه عــى الثانويــة العامــة أو مــا يعادلهــا،
وأال يزيــد عمــره عــن  21ســنة.
آخــر موعــد للتقــدم لهــذه املنــح يــوم األربعــاء املوافــق  ،2019 / 1/16وأن يتــم التقــدم بــاألوراق
لــإدارة العامــة للبعثــات مبجمــع التحريــر.
وللحصول عىل املزيد من املعلومات ميكن الرجوع للموقع اإللكرتوىن اآلىت:
http://studyinhungary.hu/…/stipendium-hungaricum-scholarshi
وموقع قطاع الشئون الثقافية والبعثات_http://www.mohe-casm.edu.eg/…/valid :
الدراسة بدون رسوم ،وأن اإلقامة باملدن الجامعية ،فضال عن توافر الخدمات الصحية األساسية ،وبدل
منحة شهرية.

عباقرة الكمبيوتر

ألول مــرة بالجامعــة تقــام مســابقة "ECPC Local
 "Contestأول مســابقة برمجــة عــى مســتوى العــامل
تحــت رعايــة  ICPCCوتقــدم للمســابقة ( )21فريــق
كل فريــق مكــون مــن ( )3مربمجــن ،كان مــدة االختبــار
( )5ســاعات كــا تــم تعــن رقابــة قصــوى من ًعــا للغــش،
وترشــح لتصفيــات الجمهوريــة ( )7فــرق تــم اختيارهــم
حســب عــدد االجابــات الصحيحــة لــكل فريــق.
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نشرة المعلومات

رئيس جامعة املنوفية يفتتح املهرجان الكشفى ٣٦

افتتــح الدكتــور عــادل مبــارك رئيــس جامعــة املنوفيــة فعاليــات املهرجــان
الكشــفي الســادس والثالثــن واإلرشــادي العرشيــن عــى أرض املخيــم
الكشــفي مبيــت خلــف والــذى تنظمــه إدارة الجوالــة والخدمــة العامــة
بــاإلدارة العامــة لرعايــة الشــباب بالجامعــة خــال الفــرة مــن  23إىل 29
نوفمــر.
شــهد املهرجــان حضــور الدكتــور أحمــد القاصــد نائــب رئيــس الجامعــة
لشــئون الدراســات العليــا والبحــوث ،والدكتــور عبــد الرحمــن قرمــان
نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة ،وعمــداء
الكليــات واملحاســب جــال عبــد الســام رئيــس اإلدارة املركزيــة ملكتــب
رئيــس الجامعــة وعاكــف بــدر مديــر عــام رعايــة الشــباب.
أعــرب مبــارك عــن ســعادته بهــذا التجمــع الكبــر والطــاب املشــاركني ىف
هــذا النشــاط الطــاىب الحيــوى الــذى ينمــي مهاراتهــم القياديــة والقــدرة
عــى تحمــل املســئولية واالعتــاد عــى النفــس ،وتنميــة املهــارات الكشــفية
والشــخصية لديهــم مــن خــال املعســكرات والرحــات والــدورات التدريبية

وورش العمــل ،مؤكــدا عــى تواجــده الدائــم وســط الطــاب ومشــاركتهم يف
أنشــطتهم ،متمنيــا أســبوعا ناجحــا متميـزا يــؤىت مثــاره ويحقــق أهدافــه.
كــا وجــه رئيــس الجامعــة التحيــة لرعايــة الشــباب ومجهوداتهــم يف
تحقيــق طفــرة يف األنشــطة الطالبيــة وفــوز الطــاب مبراكــز متقدمــة يف
مختلــف املنافســات ،واســتمرار مســرة العمــل كأرسة واحــدة تضــم
الطــاب وقيــادات الجامعــة وأعضــاء هيئــة التدريــس والجهــاز اإلدارى.
ويقــام املهرجــان الكشــفي مبشــاركة  15كليــة مــن كليــات الجامعــة ،حيــث
يشــارك مــن كل كليــة  7جوالــن و 4جــواالت إضافــة إىل مــرف ومرشفــة،
وبــدأ الحفــل بطابــور العــرض للكليــات املشــاركة ومراســم تســليم األعــام
ورفعهــا ،وتحيــة العلــم.
ويشــهد املهرجــان منافســات بــن الطــاب يف مجــاالت التســابق وهــي
املجــال الدينــي ،ومجــال القيــم واإلتجاهــات الكشــفية ،واملجــال الكشــفي
واإلرشــادي ،واملجــال الثقــايف ،واملجــال الفنــي واملعــارض ،إضافــة إىل مجــال
الخدمــة العامــة.

رئيس جامعة املنوفية يجتمع مع طالب اإلتحاد

اجتمــع الدكتــور عــادل مبــارك رئيــس جامعــة املنوفيــة مــع طــاب إتحــاد
جامعــة املنوفيــة بقاعــة مجلــس الجامعــة بحضــور الطالــب محمــود البــاز رئيــس
إتحــاد طــاب الجامعــة ونائبــه
محمــد مجــدي مصطفــي.
هنــأ مبــارك طــاب اإلتحــاد
بفوزهــم يف اإلنتخابــات التــي
أجريــت مؤخــراً كــا هنئهــم
باملولــد النبــوي الرشيــف.
وأكــد رئيــس الجامعــة عــى أهمية
اإلتحــادات الطالبيــة ومهامهــا،
وطالبهــم بالتعــاون فيــا بينهــم
والســر يف إتجــاه واحــد لتحقيــق
املصلحــة العامــة مبــا يخــدم طــاب
الجامعــة.
كــا ناشــد رؤســاء اللجــان بتحقيــق طفــرة نوعيــة داخــل الجامعــة عــن طريــق
زيــادة عــدد الطــاب املشــاركني يف األنشــطة الطالبيــة عــن طريــق رفــع الوعــي
لــدي عــدد كبــر مــن الطــاب ،والحفــاظ عــي نظافــة الكليــات مــن الداخــل
والخــارج ،واقــرح عمــل يــوم يف حــب الكليــة يشــمل القيــام بتنظيــف الكليــة
ومشــاركة الطــاب يف ذلــك لتحســن صــورة الكليــة.
وطالــب مبــارك إتحــاد جامعــة املنوفيــة بعقــد نــدوات توعويــة وتثقيفيــة داخل
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الكليــات ،والرتكيــز عــي الظواهــر اإليجابيــة ذات املــردود اإليجــايب ،وشــدد عــي
عــدم اإلنســياق وراء أي معلومــات قــد تكــون مغلوطــة ،وإســتيفاء املعلومــات
بدقــة مــن مصادرهــا الحقيقيــة.
كــا اســتمع مبــارك إىل
استفســارات الطــاب وأجــاب
عليهــا ،وأوضــح أنــه فيــا
يخــص مشــاكل الطــاب أنــه
البــد مــن متابعــة الطــاب
املتعرسيــن دراســياً والطــاب
الغــر قادريــن عــي ســداد
املصاريــف ومســاعدتهم عــى
اتخــاذ اإلجــراءات التــى تكفلهــا
الجامعــة والتوجــه للمســئولني
لحــل مشــاكلهم ،كــا تحــدث
عــن املشــاكل التــي تواجــه طــاب املــدن الجامعيــة ،واســتمع القرتاحــات طــاب
اإلتحــاد نيابــة عــن طــاب الجامعــة ومناقشــة تنفيذهــا.
حــر اللقــاء املحاســب جــال عبــد الســام رئيــس اإلدارة املركزيــة ملكتــب
رئيــس الجامعــة ،عاكــف بــدر مديــر عــام رعايــة الشــباب ،مرفــت بطيقــه مديــر
عــام مكتــب نائــب رئيــس الجامعــة للتعليــم والطــاب ،وأمــل الصــاوي القائــم
بعمــل مديــر إدارة األرس واالتحــادات الطالبيــة.
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أعرف جامعتك

اإلدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار
م /صفاء مصطفي حسنين

مدير عام اإلدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

تعتبــر اإلدارة العامــة لمركــز المعلومــات والتوثيــق ودعــم -9تصميم وانتاج المق اررات االلكترونية.
اتخــاذ الق ـرار إحــدي اإلدارات الهامــة والحيويــة بالجامعــة -10إصــدار األدلــة والنشـرات والكتيبــات والمطويــات التعريفيــة
والتابعــة للســيد األســتاذ الدكتــور رئيــس الجامعــة ،وتتكون والبنـرات االعالنية.
مــن  9إدارات حيويــة ( إدارة الحاســبات-إدارة اإلحصــاء -اإلنجازات:
إدارة دعــم واتخــاذ القــرار-إدارة التوثيــق-إدارة النشــر-إدارة  -1ربــط برنامــج المرتبــات ببرنامــج شــئون العاملين(الم ـوارد
الشــبكة--إدارة البرمجــة-إدارة التدريــب-إدارة تكنولوجيــا البشــرية) بــاالدارة العامــة للجامعــة.
 -2إنشاء برنامج لكنتروالت الساعات المعتمدة.
التعليــم).
-3إنشاء برنامج إدارة المخازن باستخدام تقنية الباركود.
األهداف واالختصاصات:
-1دعــم القيــادات بالجامعــة بالبيانــات والمعلومــات مــن خــال  -4إنشــاء قاعــدة بيانــات لجميــع معامــل الكليــات والمدرجــات
وقاعــات التدريــس.
ربــط قواعــد البيانــات بــاالدارات المختلفــة للجامعــة .
 -2امــداد القيــادات بالمعلومــات الموثقــة لســرعة اتخــاذ القـرار  -5إنشاء قاعدة بيانات للرسائل العلمية المجازة بالجامعة.
-6تثبيــت برنامــج االجــازات علــي الســيرفر وربــط االجهــزة
فــي الوقــت المناســب.
-3ربــط جميــع وحــدات وكليــات الجامعــة بشــبكة اتصــاالت بــادارة االجــازات .
متقدمــة وتحديــث موقــع الجامعــة و�تاحــة االســتفادة مــن قواعــد -7االنتهــاء مــن تركيــب وتشــغيل خــط الربــط االســلكي لمعهــد
إ
الكبــد القومــي وتوصيلــه بشــبكة الجامعــة عــن طريــق تقنيــة
البيانــات الوطنيــة والعالميــة.
-4إنشــاء قاعــدة بيانــات لصيانــة أجهــزة الحاســبات وطرفياتهــا Y-MAX
-8تركيــب وتشــغيل جهــاز حمايــة وتأميــن شــبكة معلومــات
علــي مســتوي الجامعة.
-5وضــع المواصفــات الفنيــة ألجهــزة الحاســبات وملحقاتهــا الجامعــة الجديــد. Fortigate900D
-9إنشاء برنامج مرتبات خاص بالكادر الطبي.
عنــد الش ـراء.
-6إنشــاء قواعــد بيانــات وبرامــج لميكنــة الجهــاز اإلداري -10إنشــاء برنامــج مكافــأت التربيــة العملــي بكليــة التربيــة
الرياضيــة.
بالجامعــة .
-7توثيــق الوثائــق والمســتندات والعقــود والملفــات الورقيــة وفــى اطــار إيجــاز االنجــازات التــي تحققــت مــن خــال العمــل
بالمحــاور االتيــة:
بالجامعــة الكترونيــا.
 -8تدريــب وتأهيــل الجهــاز االداري بالجامعــة علــي اســتخدام رفع كفاءة شبكة ومركز معلومات الجامعة .
الربط بين تطبيقات نظم المعلومات االدارية بالجامعة.
تكنولوجيــا المعلومــات.
تفعيل وتشغيل البوابات االلكترونية للجامعة.

جامعة المنوفية تتزين الستقبال عام جديد واالحتفال بعيدها42

يف اطــار اســتعداد الجامعــة لالحتفــال بعيدهــا الثــاين واألربعــون تحــت قيــادة رئيــس الجامعــة
الســيد األســتاذ الدكتــور /عــادل مبــارك اســتعدادات ضخمــه واحتفاليــة كبــرة.
لإلحتفــال وتكريــم ابناءهــا أوائــل الخريجــن واملتميزيــن يف مجــايل املاجســتري والدكتــوراه وتكريــم
الفائزيــن بجوائــز الجامعــة املختلفــة.
وترحب الجامعة بالسادة الضيوف الحارضين يف رحاب جامعة املنوفية .
رئيس التحرير
م /صفاء مصطفي حسنني
مدير عام مركز املعلومات
مدير التحرير
إيناس فوزي أبوالنور
مدير إدارة النرش

إشراف عام
السيد األستاذ الدكتور /عادل السيد مبارك
رئيس الجامعة
إرشاف
املحاسب /أكرم حامد عبدالدايم
أمني عام الجامعة

فريق التحرير
شيامء أبو النجا
أسامء يوسف غايل
د/مرفت مفيد
سارة الحلواين
هبه فاروق صالح
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