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ورشة عمل متخصصة إلنقاذ مزرعة جامعة المنوفية " بطوخ طنبشا "
دعا الدكتور معوض محمد الخولى رئيس جامعة المنوفية والدكتور عاطف أبو العزم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية
البيئة الى عقد ورشة عمل متخصصة بحضور نخبة متميزة من األساتذة والمتخصصين والخبراء فى مجال الطب البيطرى والزراعة
وعلوم الحيوان للوقوف على أهم المعوقات والسلبيات التى تعوق عملية النهوض بالثروة الحيوانية بالمزرعة ووضع الحلول والبدائل
لمكافحة مرض السل المتوطن بالمزرعة.
يذكر أن مزرعة الجامعة " بطوخ طنبشا " إحدى الوحدات ذات الطابع الخاص أنشئت عام  1994على مساحة  19فدان تضم المبنى
اإلدارى والعيادة البيطرية والمحلب اآللى ومخازن األعالف باإلضافة إلى مزرعة اإلنتاج النباتى والتى تبلغ
مساحتها  7أفدنة وأنشئت المزرعة بهدف إجراء التجارب والبحوث العلمية لتحسين السالالت باستخدام أحدث
األساليب العلمية والتكنولوجية وذلك بالتعاون مع المراكز البحثية ومزارع اإلنتاج الحيوانى محليا ودوليا.

وأشار الدكتور شعبان جادهللا عميد كلية الطب البطرى بجامعة السادات الى ان مزرعة طوخ طنبشا تعرضت فى
اآلونة األخيرة الى عدة إنتكاسات أهمها انتشار األمراض المتوطنة مثل مرض السل والحمى القالعية األمر الذى
أصاب مايقرب من  200رأس ماشية ،وأضاف الدكتور نبيل فايد مندوب مديرية الطب البيطرى أن المديرية قامت
مؤخرا بالحجر البيطرى على المزرعة بعد إصابة  %5من الماشية بمرض السل وذلك إحتكاما الى القانون الذى
صدر عام  1998بوجوب الحجر الببيطرى إذا رأت اللجنة البيطرية خطورة على اإلنسان بسبب أمراض الماشية بنسبة كبيرة ،وطالب
الحضور بضرورة التخلص من الماشية المصابة وتطهير المزرعة للحد من العدوى والنهوض بالثروة الحيوانية داخل المزرعة وإعادة
تأهيل المعدات وتوفير وسيلة لنقل الماشية وشراء وحدة لبسطرة األلبان.
وفى ختام فعاليات ورشة العمل دعا رئيس الجامعة الى تشكيل عدة لجان متخصصة تضم نخبة من األساتذة والمتخصصين بكلية الطب
البيطرى بجامعة السادات وأساتذة من كلية الزراعة وممثلين عن مديرية الطب البيطرى ومديرية الزراعة باالضافة الى تشكيل لجنة فنية
تم إسنادها الى الدكتور سعيد عمر عميد كلية الزراعة األسبق والدكتور سعيد خليفة عميد كلية الزراعة والدكتور أحمد بيومى وكيل كلية
الطب البيطرى لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تكون مهمتها األساسية إتخاذ كافة اإلجراءات وتذليل كافة العقبات ووضع الحلول
البديلة وتكون حلقة الربط بين الجامعة ووزارة التعليم العالى ،كما تم تشكيل لجنة إدارية ومالية بضوابط معينة برئاسة الدكتور جمال
عصر األستاذ بكلية التجارة بالجامعة.
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مسابقة علمية ورحالت لطالب زراعة المنوفية
صرح الدكتور السعيد زكي عميد كلية الزراعة جامعة المنوفية بأن إدارة رعاية الشباب
بالكلية تشهد نشاطا كبيراً خالل الفصل الدراسي الثاني حيث قامت لجنة النشاط العلمي
والتكنولوجي بعمل مسابقة فى مجال البحث العلمي بعنوان "إعادة تدوير القمامة وقش
األرز والكاوتشوك ،كم ا تنظم رحلة علمية إلى " شركة إيجيبت فودز" للصناعات
الغذائية يشارك فيها  24طالبا ً .

وأشار عميد الكلية إلى المشاركة في دورة القوافل الطالبية المتكاملة الرابعة والتي تستضيفها جامعة المنيا نهاية الشهر الحالي،كما يتم
تنظيم دوري األبطال الثالث بمعرفة االتحاد الر ياضي باالشتراك مع الجامعة في جميع األلعاب مثل كرة القدم والطائرة واليد واأللعاب
الفردية في الفترة من  22من الشهر الحالي إلى  23من شهر مارس المقبل.
وأضاف عميد الكلية أنه تم االشتراك فى مسابقة اإللقاء الشعري والزجل على مستوى الجامعة وتجهيز مطوية عبارة عن أسئلة تطرح
على الطلبة تحتوي على أسئلة دينية وثقافية ومعلومات عامة وذكاء وكلمات متقاطعة وكذلك عمل مهرجان داخل الكلية واالشتراك في
دوري المعلومات.

 3عروض مسرحية بلغة االشارة لمدرسة األمل للصم والبكم بالقناطر الخيرية
في قافلة بجامعة المنوفية:
 3عروض مسرحية بلغة االشارة لمدرسة األمل للصم والبكم بالقناطر الخيرية
دعت مدرسة األمل للصم والبكم بالقناطر الخيرية محافظة القليوبية كلية التربية النوعية جامعة المنوفية لتنظيم
قافلة فنية مسرحية ألطفال الم درسة ،حيث قدمت القافلة خاللها ثالث عروض مسرحية تعليمية بلغة االشارة.

وهدفت تلك العروض المسرحية إلى تذليل بعض معوقات المناهج وخاصة اللغة االنجليزية التي يصعب على
االطفال فهمها بسهولة ،فجاءت أحدى العروض المسرحية بعنوان "الحروف االنجليزية" شرحت من خاللها
معان ي بعض الكلمات بشكل درامي مترجم بلغة االشارة حيث تجاوب األطفال مع احداث المسرحية ،كما قدمت
الكلية مسرحية ترفيهية وأخرى قصصية تعليمية لبعض القيم االخالقية.
وفي جانب اخر ،قامت الدكتورة مروة عبد العليم زالبية مدرس اعالم تربوي بعمل ورشة عمل مع معلمي ومعلمات المدرسة حول كيفية
تصميم العرائيس الستخدامها في تجسيد ادوار المسرحيات كوسيلة ترفيهية بلغة االشارة ..وفي نفس السياق قامت الدكتورة مي طعمية
مدرس مساعد قسم المسرح بإلقاء ندوة حول دور االيجابي لألعمال المسرحية في تبسيط المناهج الدراسية ومساعدة األطفال على تلقي
المعلومات بشكل اكثر فاعلية.
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القافلة من تنظيم االدارة العامة للقوافل المتكاملة وتحت اشراف الدكتور عاطف أبو العزم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة.
تحويل المخلفات إلى سماد عضوي فى بحث طالبي بجامعة المنوفية
تمكن طالبين بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة المنوفية من التوصل إلى طريقة علمية لتحويل
المخلفات النباتية والحيوانية الصلبة منها والسائلة الى نوع من السماد العضوي الذى يساعد فى
حل مشكالت المخلفات البيئية باإلضافة الى زيادة اإلنتاجية الزراعية وذلك من خالل البحث
المقدم تحت عنوان " تحويل المخلفات العضوية إلى سماد " والذى حصل على المركز األول على
مستوى جامعات مصر فى مؤتمر شباب الباحثين والذى تم انعقاده مؤخرا بكلية الهندسة بجامعة
أسوان .

وأشار الباحث أحمد مدين عبد البديع أحد أفراد فريق العمل إلى أن الفكرة جاءت بسبب انتشار مشكلة المخلفات الزراعية والصناعية
والغذائية فى البيئة المحيطة برغم أنها منتجات ثانوية داخل منظومة اإلنتاج الزراعي والصناعي الغذائي ولما لهذه المشكلة من تأثير
مباشر على صحة اإلنسان والمظهر الحضاري وما تسببه هذه المخلفات من القضاء حيوانات وكائنات التربة الزراعية مثل ( ديدان
األرض وبيكتريا التأزت )األمر الذى دفعنا للتفكير فى إنجاز هذا البحث ،وأضاف أن البحث يقدم حلوال جذرية لهذه المشكلة البيئية
الخطيرة من خالل إعادة تدوير هذه المخلفات لالستفادة منها فى عدة مجاالت بتحويلها إلى أسمدة عضوية طبيعية أو أعالف غير تقليدية
تساهم فى تحقيق زراعة نظيفة وتؤدى إلى حماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطن وفى الوقت نفسه تساعد فى تحقيق عائد
اقتصادي مرضى يزيد من دخل المزارع وتنمية المجتمع القروى بصفة خاصة وتطويره مما تنعكس آثاره اإليجابية على المجتمع بصفة
عامة كما أوضح البحث خطورة أن يتم تسميد األراضى الزراعية بأسمدة عضوية غير مكتملة النضوج وما يسببه ذلك فى انتشار بعض
األعشاب الضارة واألمراض مثل مرض التفحم والديدان الثعبانية " النيماتودا " .
شارك فى البحث أحمد رأفت شوقى سراج الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق بجامعة المنوفية

منح دراسية مقدمه من كوريا الجنوبية للعام الدراسي  2016/2015للحصول
على الماجستير والدكتوراه.
افادت سفاره كوريا الجنوبية بالقاهرة بأن الحكومة الكورية تقدم عدد
من المنح للطالب المصريين لمرحله الدراسات العليا (الماجستير ـ الدكتوراه )
للعام الدراسي , 2016/2015تعطى األولوية فى التقدم لهذه المنح للتخصصات
ذات العالقة بالتعليم الفني والتقني.

مدة الدراسة :
للماجستير ( عام لغة  +عامين دراسيين)
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الدكتوراه ( عام لغة  3 +أعوام دراسية)

المنحة تغطى االتى:ـ
-قيمه تذاكر الطيران

ومرتب شهري قيمته  900.000اون كورىوبدل وصول قدره  200.000أون كورىمصاريف البحث للفصل الدراسي تتراوح بين  210.000الى  240.000أون كورى حسب التخصص.مصاريف دراسة اللغة والمصاريف الدراسيةطبع رساله من  500.000الى  800.000اون كورى-تأمين صحى قيمته  20.000أون كورى

* اّخر موعد للتقدم لهذه المنح 2015/3/5
* يتم الحصول على استمارة التقدم من خالل الموقع اإللكترونى الموضح بعد :
www.niied.go.kr
http://www.studyinkorea.go.kr/en/cop/bbs/JobBoard/selectBoardArticle.do
وعلى الساده الراغبين فى التقدم لهذه المنح بالتوجه مباشره بكافة المستندات المطلوبة الى المركز الثقافي الكوري بسفاره كوريا
الجنوبية بالقاهرة بالعنوان التالى (  8شارع بولس حنا ـ الدقي ـ الجيزه )
اإلدارة المركزية للبعثات ال تتحمل اّية نفقات عن هذه المنح

منح دراسية مقدمه من االتحاد األوروبي
أفاد المكتب الثقافي المصري بباريس بإعالن  Erasmus Mundusبشأن منح برنامج الماجستير الجديد DYCLAM LET'S IMAGINE
 ، HERITAGE For The Futureعلى أن يتم التقدم من خالل الموقع اإللكتروني الموضح بعد:ـ
http://www.dyclam.eu/en

·

ويمكن للساده الراغبين الحصول على إستمارة التقدم من خالل الرابط التالى :

نشرة شئون الطالب
العدد3:

2014
2015
/8//15
التاريخ 3/30:

http://www.dyclam.eu/future-students/part-dyclam

·

كما يمكن االطالع على مزايا المنح من خالل زيارة الرابط اإللكتروني االتى :ـ

http://www.dyclam.eu/future-students/scholarships-financial-supports

·

مده الدراسة عامين (  4فصول دراسية )

· الدول التي ستتم بها الدراسة  :فرنسا ـ المانيا ـ البرازيل

أخر موعد لتلقى اوراق الساده المرشحين . 2015/3/15

اإلدارة المركزية للبعثات ال تتحمل اّيه نفقات عن هذه المنح

منح دراسية مقدمة من وزارة التعليم و البحث العلمى بروسيا اإلتحادية 2016-2015
تم تخصيص عدد من المنح الدراسية للطالب المصريين للحصول على درجه الدكتوراه للدارسين الذين يعتزمون الدراسة فى الجامعات
الحكومية الروسية على حساب الطرف الروسي.
أن الطالب االجانب ( المصريين) سوف يحصلوا طوال فتره دراستهم على منح
ماليه ( لاللتحاق بهيئات الدراسات العليا فقط) وأماكن السكن الجامعي تتطابق
ظروفها المعيشية مع ظروف المواطنين الروس الذين يدرسون على حساب
تخصصات الميزانية الفيدرالية الروسية.

كما تتم تغطيه المصروفات المتعلقة بتنظيم استقبال الطالب األجنبي عند وصوله
الى روسيا اإلتحادية فى المطار ونقله الى مكان دراسته.
يتحمل الدارس قيمه شراء بوليصة التأمين الصحي الروسية.
على ان يتم توافر شروط البعثات فى المرشحين وهى على النحو التالى :ـ
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أن يكون المرشح مصري الجنسية وااليزيد سنه عن  32عاما.

·

ال تقل مده الخدمة بالعمل عن عامين ويعمل مدرس مساعد او باحث مساعد بإحدى الجامعات الحكومية المصرية أو المعاهد او
·
المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات.
اإلجادة التامة للغة اإلنجليزية تحدثا وكتابه مع تقديم شهاده صالحة تفيد تحقيق مستوى  61فى اختبار IBTاو  5درجات فى اختبار
·
الـ . IELTS
اّخر موعد للتقدم لهذه المنح 2015/3/25
المستندات المطلوبة :ـ
.1

موافقة الجهة الموفدة على ترشيح الدارس للمنحة.

.2

نسخه من استمارة التقدم  + Applicationصوره من شهاده اللغة

.3

إستمارة البيان ات باللغة العربية معتمده من جهة العمل ( موضحا بها تاريخ التعيين ).

 .4خطة البحث باللغة العربية واللغة اإلنجليزية معتمده.
.5

نبذه عن الحياة العلمية "  ".C.Vباللغة اإلنجليزية معتمده .

يتم التقدم من خالل الموقع اإللكترونى الموضح بعد :
http://en.russia.edu.ru/enter/2123
www.russia-edu.ru

يتم تقديم المستندات المطلوبة الى اإلدارة المركزية للبعثات بمجمع التحرير ـ الدور السابع ـ الحجرة رقم 8
افتتاح المهرجان الكشفي السادس عشر للعام الجامعي الحالي بجامعة المنوفية
تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية يفتتح الدكتور عادل السيد مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون
التعليم والطالب

مهرجان الجامعة الكشفي الثاني والثالثين اإلرشادي السادس عشر للعام الجامعى 2015/2014وذلك بمخيم الجامعة الكشفي بقرية ميت
خلف يوم االحد الموافق  2015/3/ 8الساعة الحادية عشر صباحا ً بحضور لفيف من االساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ويشارك
فى المهرجان  12فريق للكشافة يمثلون  12كلية من كليات الجامعة المختلفة .
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95 %نسبة النجاح فى بكارليوس طب الجراحة بجامعة المنوفية
إعتمد الدكتور معوض محمد الخولى رئيس جامعة المنوفية نتيجة الفرقة السادسة بكلية
الطب بالجامعة والتى تعد الدفعة  28لشئون التعليم والطالب أن نسبة النجاح بلغت
،وتقدم لإلمتحان  368طالب وطالبة نجح منهم  360طالبا حصل منهم  59طالبا 95%
وطالبة

على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف و 204على تقدير جيد جدا و 89على تقدير جيد و 8على تقدير مقبول واعلنت أن العشرة األوائل هم
أحمد محمد فوزى ،ايمان السيد غنيم  ،أية السيد العبساوى  ،أية خيرت على  ،إيهاب لطفى عبد ربه  ،احمد عادل زكريا  ،دعاء ناصر
محمد  ،علياء إبراهيم عليوة ،محمد صالح عبيد وأمل جمال موسى صرح بذلكالدكتور فؤاد غريب القائم بعمل عميد الكلية

الملتقى العلمى الثامن لطب األطفال
الملتقى العلمى الثامن لطب األطفال بالتعاون مع الجمعية المصرية لطب األطفال وحديثى الوالدة بالمنوفية وقسم طب األطفال جامعة
المنوفية وذلك يوم األحد الموافق  3/8الساعة العاشرة صباحا بقاعة اإلحتفاالت بكلية طب المنوفية
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