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جامعة المنوفية فى افتتاح الدورة الرياضية بالمنيا تحت شعار" كلنا ايد واحدة "

يشارك الدكتور معوض محمد الخولى رئيس جامعة المنوفية فى افتتاح الدورة الرياضية المتخصصة التى تستضيفها جامعة
المنيا والتى تقام تحت شعار "كلنا ايد واحدة" بحضور الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى وذلك فى الفترة من  1إلى
 4فبراير الجارى وتهدف الدورة التى يشارك فيها أكثر من  800طالب وطالبة
يمثلون  18جامعة للتعارف وتبادل الخبرات والمهارات بين طالب الجامعات
المشاركة ،وقد وقف المشاركون دقيقة حداداً على أرواح شهداء العريش ،وتجدر
اإلشارة أن جامعة المنوفية قد أتمت كافة التجهيزات إلفتتاح كلية التربية الرياضية
الجديدة بها اعتباراً من العام الدراسى القادم للطالب والطالبات .

جامعة المنوفية تشارك في المؤتمر الرابع لشباب الباحثين بأسوان
تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية تشارك الجامعة فى فعاليات
المؤتمر العلمي الرابع لشباب الباحثين والذى تنظمه جامعة اسوان بالتعاون مع مشروع
تطوير األنشطة الطالبية بوزارة التعليم العالي خالل األسبوع األول من فبراير الحالي
.
وصرح أحمد ماضي مدير عام اإلدارة العامة لرعاية الشباب بأن الدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
والطالب قد وافق على المشاركة في هذا المؤتمر حيث يمثل الجامعة  13طالبا ً من بين المتميزين والفائقين وهم  :أحمد رأفت
شوقى ،أحمد عبد البديع ،ضحى جبريل من كلية الحقوق ،ومحمد عبد الرحمن ومحمد رمضان ومجدى عبد الجابر وحازم
ابراهيم من كلية الهندسة اإللكترونية بمنوف ومحمد ممدوح صالح بالهندسة بشبين الكوم ومن كلية الحاسبات والمعلومات
خمسة طالب وهم أحمد فوزى محمد ،أحمد جمال ابراهيم ،أحمد عبد الغفار شعيب ،ابراهيم محمد سلطان ،أحمد سليمان فايد ،
وستتناول األبحاث موضوعات هامة منها :تحويل المخلفات العضوية الى سماد واإلستزراع السمكى والتتقنية المتناهية الصغر
والبيئة الزراعية وتوصيل جهاز خدمة الصم والبكم والعمارة الخضراء.
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حملة للتشجير وتجميل األرصفة بأيدى طالب جامعة المنوفية

تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولى رئيس جامعة المنوفية والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
والطالب تنظم اإلدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة وإدارة إعداد القادة خالل أنشتطها السنوية معسر خدمة عامة لتجميل
وتشجير اإلدارة العامة لرعاية الشباب وشارع ستاد الجامعة بالبر الشرقى بداية من فندق الجامعة وحتى نهاية الشارع أمام
مجمع المواقف بشبين الكوم.

وأشار جمال اسماعيل مدير إدارة إعداد القادة أن المعسكر يشارك فيه  35طالب وطالبة يتخلله أعمال دهانات وتجميل
لألرصفة وعمل لوحات مضيئة واسترشاديه ورسومات فنية تعبر عن البيئة المحيطة وتجميل وتشجير وعمل حدائق صغيرة
ووضع أعالم مصر على الحدائق العامة .

منح للطالب المصريين بأذربيجان
ورد للجامعة كتاب المجلس األعلى للجامعات والمتضمن أن الجامعة األكاديمية الدبلوماسية (  ) ADAأذربيجان تقدم عدد (  ) 5منح
للطالب المصريين للحصول على :
 -1درجة البكالوريوس في التخصصات التالية ( العالقات الدولية – العالقات الحكومية واالجتماعية – االقتصاد – إدارة األعمال –
علوم الحاسب اآللي – هندسة النظم وتكنولوجيا المعلومات )
 -2درجة الماجستير فى التخصصات التالية ( العالقات الدبلوماسية والدولية – السياسة االجتماعية – إدارة األعمال )
• علما بأن المنحة تشمل مصاريف الدراسة والكتب واإلقامة بأماكن فاخرة وتتراوح قيمة المصروفات للطالب الواحد ما
بين  11000إلى  18000دوالر.

• يمكن التقدم لهذه المنحة عن طريق استيفاء استمارة التقدم بموقع الجامعة االلكتروني التالي :
www.ada.edu.az
• لمزيد من المعلومات عن هذه المنحة يمكن مراسلة البريد االلكتروني التالي :
admission@ada.edu.az
• علما ً بأن اإلدارة المركزية للبعثات ال تتحمل أية نفقات عن هذه المنحة.
ADA
www.ada.edu.az
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ورشة عملherbal medicine: drug discovery from herbs-approaches innovations and :
applications
ورد للجامعة كتاب أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمتضمن قيام األكاديمية بالتعاون مع مركز العلم والتكنولوجيا لدول
عدم االنحياز والدول النامية )  ( NAMوالذي يقوم بالتعاون مع جامعة )  ( JSSبميسوري بدولة الهند بتنظيم ورشة عمل
دولية حول:
, herbal medicine: drug discovery from herbs-approaches,
innovations and applications

فى الفترة من  30مارس وحتى  3ابريل 2015م بدولة الهند
لمزيد من المعلومات يُرجى مراجعة الرابط التالى:
WWW.namstct.org
Centre for Science and Technology of the Non-Aligned and Other Developing Countries
www.namstct.org
ورشة عمل بالقاهرة في مجال (الرقابة اإلشعاعية).
ورد للجامعة كتاب مركز الشرق األوسط اإلقليمي للنظائر المشعة للدول العربية بشأن اإلعالن عن ورشة العمل في مجال:
الرقابة اإلشعاعية
وذلك خالل الفترة من  15مارس 2015م –  26مارس 2015م
جدير بالذكر أن رسم االشتراك للورشة هو ( 700ج سبعمائة جنيه مصرية فقط) ويتم التسجيل قبل موعد الورشة بوقت كافٍ.

لمزيد من المعلومات يُرجى مراجعة رابط البرامج التدريبية على موقع المركز.
http://www.merrcac.org/pdf/5.pdf
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www.merrcac.org

جامعة المنوفية تشارك فى أسبوع شباب المدن الجامعية الثالث بجامعة سوهاج
صرح الدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب أن الجامعة سوف تشارك
فى فعاليات األسبوع الثالث للمدن الجامعية والمقرر انعقاده فى جامعة سوهاج فى الفترة من  7وحتى
 13من فبراير الجاري .

وأكد أحمد عاطف عبد الرؤوف مدير عام المدن الجامعية بجامعة المنوفية على أن اإلدارة سوف
تشارك بوفد مكون من م ائة طالب وطالبة ومشرفين فى معظم األنشطة والفعاليات التى تقام خالل
األسبوع منها  :خماسي كرة القدم والكرة الطائرة وتنس الطاولة طالب وطالبات وكرة السلة والعاب
القوى وسباق الضاحية طالب والشطرنج باإلضافة الى المسابقة الفنية والثقافية والطالب المثالي والقرآن الكريم والمقال ومجلة الحائط
وغيرها من المسابقات وأشار إلى أن الدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب قد التقى البعثة قبل السفر وحثهم
على التمثيل المشرف للجامعة والخروج بالجامعة فى أبهى صورها وتحقيق مراكز متقدمة فى معظم األلعاب والمسابقات .

كورال جامعة المنوفية في المسابقة الثقافية إبداع 3
تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة شارك منتخب جامعة المنوفية للكورال والموسيقي
في المسابقة السنوية لدولة اإلمارات العربية الشقيقة مسابقة إبداع  3جائزة الشارقة الثقافية لشباب
الجامعات والمعاهد العليا لعام  2015وصرح الدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
والطالب أن المسابقة نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي

والجامعات الحكومية والخاصة واألكاديميات للعام الثالث علي التوالي في المجاالت الثقافية والفنية ،وأضاف أن الجامعة تشارك فى
فعاليات المسابقة بفريق الكورال والموسيقي والمراسل التلفزيونيى واإلنشاد الدينى ،وصرح الدكتور محمد شاهين مدير عام النشاط الفنى
بجامعة المنوفية بقيام فريق الموسيقى والكورال بالعرض على مسرح المدينة الشبابية بأبو قير باإلسكندرية أمام اللجنة التى شكلت برئاسة
منير الوسيمى نقيب الموسيقيين السابق والمايسترو هانى شنودة وأحمد ياسين التهامى المبتهل الدينى الكبير مؤكداً على أن اللجنة أشادت
بالعروض التى قدمتها جامعة المنوفية فى الغناء الجماعى والغناء الفردى  ،مشيراً إلى أن سيتم إقامة المرحلة الثانية من التصفيات خالل
هذا الشهر فى األقصر وأسوان وبعدها سوف تعلن النتائج النهائية فى حفل كبير فى ابريل القادم على مسرح وزارة الشباب بتسليم
الجوائز المالية للفائزين وسوف يتضمن الحفل عرض الفرق الفائزة بالمركز األول والثانى فى كافة المسابقات .
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