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 .ترشيح عمارة وخليل لجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة اإلسالم 
 

 

 

 

وافق مجلس جامعة المنوفية في جلسته األخيرة برئاسة الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة على ترشيح 

خليل األستاذ المتفرغ بقسم علم الدكتور محمد عمارة أستاذ اللغة العربية بكلية اآلداب ،والدكتور محمد السيد 

 .الحيوان بكلية العلوم لجائزة الملك فيصل العالمية فى مجال خدمة اإلسالم

   

   

 
 .ختام فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للكبد بجامعة المنوفية 

 

 

المرارية ووحدة اختتم المؤتمر الدولي الثالث لجراحة الكبد والبنكرياس والقنوات 
زراعة الكبد وقسم التخدير والعناية المركزة بالتعاون مع الجمعية المصرية االلمانية 

للجهاز الهضمي والكبد أعماله والذي عقد على مدار ثالث أيام بفندق كونراد القاهرة، 

بحضور ورعاية الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي والدكتور معوض 

س جامعة المنوفية وحضره عدد كبير من األطباء والخبراء المصريين الخولي رئي

المقيمين بإنجلترا واساتذة الجراجة بألمانيا والبرتغال وامريكا وجراحين من كليات 

 .الطب بالجامعات المصرية المختلفة

النهضة الصحية في أصبح معضلة قومية أمام تحديات " فيروس سي"حيث أكد وزير التعليم العالي خالل المؤتمر أن 

مصر، وأن الباحثين والخبراء من األطباء أصبح لديهم تحدي كبير في البحث عن وسائل عالجية قبل الخضوع إلى 

الجراحة كحل نهائي للقضاء على الفيروس وذلك أمالً في أن تصبح مصر خالية من هذا الفيروس في السنوات القليلة 

ة يقودها معهد الكبد جامعة المنوفية ويشارك فيها الجامعات المصرية للتوعية ودعا عبد لخالق إلى حملة قومي. المقبلة

 .بخطورة الفيروس وضرورة القضاء عليه

وقال الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية أن الجامعة حريصة على إقامة مثل هذه المؤتمرات التي أصبحت 

 وأن الجامعة تدعم معهد البكد القومي بكافة الوسائل التي . ملحة للوقوف أمام أمراض العصر المستعصية كفيروس سي
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حيث سجلت وحدة زراعة الكبد . تجعله قادر على استقبال أعداد أكبر من المرضي وتقديم الحلول العالجية المناسبة لهم

طريقه الفتتاح حالة زراعة للكبد ناجحة مع انتهاء مارس الماضي، كما أن المعهد في  442بالمعهد مؤخًرا ما يقرب من 

المستشفى الجديد خالل شهر ونصف ،وقد أكد الدكتور أحمد الشعراوي عميد معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية بأن 

الهدف من المؤتمر هو البحث عن الجديد في عالج أمراض الكبد والقنوات المرارية وأحدث وسائل تكنولوجيا المناظير في 

ل ذلك المؤتمر يسعى إلى تدريب األطباء بالمعهد والجامعات المصرية بكل ما هو جديد وأن المعهد من خال. جراحة الكبد

 .حتى نستطيع القضاء على أمراض الكبد في مصر خالل العشر سنوات القادمة

 

  

   

 

 .األضرار الصحية والبيئية ألغذية الباعة الجائلين في ندوه بجامعه المنوفية 
 

 

نظم قطاع خدمه المجتمع وتنمية البيئة بكلية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور 
معوض الخولي رئيس الجامعة واشراف الدكتور عاطف ابو العزم نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمه 

لعشوائية حيث اكد الدكتور يوسف المجتمع وتنميه البيئة ندوة حول االضرار الصحية والبيئية للباعة الجائلين باألسواق ا

في مصر مما يشكل خطورة % 81التي وصلت نسبة انتشارها الي   هذه األسواق  الحسانين عميد الكلية علي خطورة
كبيره نتيجة تعرض المنتج لسوء الحفظ والتخزين مما يجعلها منتجات سامه تسبب انتشار االمراض السرطانية والموت 

  كبير االن المفاجئ الذي انتشر بشكل

غير   وحذر الدكتور اسالم حسين وكيل الكلية لشؤن التعليم والطالب من تدوير الخامات النسيجية ومخلفات المستشفيات
اآلمنة الي منتجات ورقيه ومراتب يتم بيعها في تلك االسواق دون تصريح من وزاره الصحة ومثل هذه المنتجات تسبب 

 صدريةامراض الجلد والحساسية واالمراض ال

واختتم الدكتور اشرف هاشم وكيل الكلية لشؤن خدمة المجتمع ومقرر الندوة بمجموعة من التوصيات من اهمها دعوة 
منظمات المجتمع المدني لإلسهام في الحفاظ علي صحه المواطن وتوعيته بأسباب االمراض وعالقتها بالنمط الغذائي 

ط الي الشارع المصري وايجاد اسواق بديلة منتظمة وفقا للشروط البيئية وتكثيف حمالت الجهات التنفيذية إلعادة االنضبا,

تكثيف دور وسائل االعالم في التوعية والتثقيف ,والصحية تحفظ للمواطن كرامته وحقه في الحصول غذاء وملبس صحي 

مي للمرأة بتوعية ربات للمجتمع المدني بأهمية اقتناء المنتجات من داخل االسواق المنضبطة مع تفعيل دور المجلس القو

 .المنزل بعدم شراء المنتجات قبل التأكد من صالحيه المنتج ومكوناته 
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 .مكافحة العدوى وتقييم الخدمة الطبية فى مؤتمر بطب المنوفية 

 

 
 

الباسط يونس محافظ تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولى رئيس جامعة المنوفية والدكتور هشام عبد 

  أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور فؤاد غريب القائم بعمل عميد الكلية /المنوفية والدكتور

من ابريل  52ينظم قسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب مؤتمره العلمى السنوى الثالث وذلك بوم الثالثاء الموافق 

 .ة االحتفاالت الكبرى بالكلية الجارى بقاع

وصرح الدكتور محمود أبو سالم رئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب ورئيس المؤتمر أن المؤتمر سوف يناقش 

ميدانية منها الممارسات المتعلقة بمكافحة العدوى وتقييم الخدمة الطبية المقدمة للمرضى فى استقبال الطوارئ   بحوث 7

ت جامعة المنوفية وشبين الكوم التعليمي باإلضافة الى مناقشة جودة العملية التعليمية لطالب الكلية بعد سنة من بمستشفيا

االعتماد والجودة ومدى رضا مقدمى الخدمة الصحية والمرضى عن الخدمات الطبية فى مجال طب األسرة ،وأضاف رئيس 

 .الشعبي وعالقته بالبدانة بين طالب المدارس بمدينة بنها المؤتمر أنه سوف يناقش أيضا معدل انتشار مرض الربو 

   

   

 

جامعة المنوفية تشارك في المعرض الدولي الثالث واألربعين لالختراعات 

 . بسويسرا

 

 

وافق الدكتور معوض محمد الخولى رئيس جامعة المنوفية على مشاركة الجامعة فى المعرض 

 52وحتى  51فى الفترة من  بسويسرا " جينيف "الثالث واألربعين لإلختراعات والمقرر انعقاده فى مدينة الدولى 

محمد فتحي عبدالشافي أبو السيد المدرس المساعد بقسم التخدير  الدكتور : ابريل الجارى حيث تقرر سفر كل من 

بكلية الطب وسوف يقوم المشاركون فى والدكتور باسم عبد الفتاح الجزار المدرس المساعد بقسم األطفال 

المعرض بعرض االختراعيين المقدمين من الجامعة والذى قامت الهيئة المنظمة للمعرض بالموافقة عليهم 

تحويل " للمشاركة فى المعرض وهى اختراع  واختيارهم من بين ثمانى اختراعات كانت قد تقدمت بهم الجامعة 

جهاز كهربائي للشد على الفقرات " واختراع آخر عبارة عن " حمول جهاز الموبايل إلى جهاز رسم قلب م

 .العنقية



 

 يشييشيش

 
 

51/8/4152 

 العالقات الثقافية نشرة
 :13     العدد

 4/2/4151:التاريخ

 

  

مؤتمر تكنولوجيا وتقنيات التعليم والتعليم اإللكتروني، الشارقة، 

  م4151أكتوبر  7-1اإلمارات، 

 

  
تكنولوجيا وتقنيات : والدراسات المؤتمر الدولي األول تنظم اكاديمية روفان للتدريب

 .4151أكتوبر  17-11االلكتروني أيام  التعليم والتعليم

 :األهداف

هيئة التدريس من مختلف  يهدف هذا المؤتمر إلى عرض الدراسات واألبحاث الحديثة والتي سيقدمها أعضاء

التعليم باإلضافة إلى المتخصصين في التعليم االلكتروني  الجامعات العربية في تخصصات وفروع تكنولوجيا وتقنيات

 .والتعليم عن بعد

 :المحاور

والبحوث والتجارب التي  لجلسات العلمية وورش العمل المصاحبة عددا من الدراساتسيتناول المؤتمر في ا

والجهات المشاركة في المواضيع ذات الصلة بالمحاور  سيطرحها ويعرضها األساتذة المشاركون من الجامعات

 :التالية

 .تكنولوجيا التعليم –

 .تقنيات التعليم في التعليم العام والعالي –

 .يسأساليب التدر –

 .التطبيقات التكنولوجية الحديثة –

 .التعليم االلكتروني –

 .التعليم عن بعد –

 .الوسائط التعليمية –

 .التصميم التعليمي –

 .توظيف التقنية الحديثة في التعليم –

 .تقييم استخدام التقنيات التعليمية –

 .التدريب التقني –

 .الحاسب اآللي والبرامج اإللكترونية –

 .السحابية التطبيقات –

 .اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي –

 .مصادر التعلم وأوعية المعلومات –

 .المكتبات الرقمية –

 :شروط المشاركة

 4151اغسطس  51صفحة وارساله الى االيميل قبل  54يمكن المشاركة ببحث بحيث ال يتجاوز  –

 يمكن المشاركة بالحضور فقط –
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 :مواعيد هامة

 4151اغسطس  51البحث كامال وتأكيد التسجيل  اخر موعد الرسال –

 4151اكتوبر  1بدء فعاليات المؤتمر  –

 :العنوان

 االمارات العربية المتحدة –الشارقة  –فندق هيلتون 

 االمارات العربية المتحدة: الدولة

 الشارقة: المدينة

 11234728200701: الهاتف

  http://eteconf.com :الموقع اإللكتروني 

              eteconfe@gmail.com :لكترونيالبريد اإل

الكوفي بريك والغداء + سي دي ابحاث المؤتمر + كتاب ابحاث المؤتمر + حقيبة المؤتمر : مسؤولية الجهه المنظمة 

 حسب برنامج المؤتمر

 الطيران والسفر: مسؤولية الباحث 

 

 

 

 


