يشييشيش
العدد41:

نشرة الدراسات العليا
4152
4151/8-1/51
التاريخ -45

ديفيليه لطالبات جامعة المنوفية ينافس بيوت األزياء العالمية

نظمت كلية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس
الجامعة وحضور الدكتور عاطف أبو العزم نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع
وتنمية البيئة والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا واألستاذ زكريا كليب أمين عام الجامعة
والدكتور يوسف الحسانين عميد الكلية عرض ألحدث وأرقي األزياء بتصميم أبناء الكلية من الفرقة الرابعة قسم
المالبس والنسيج وذلك بجهود الدكتور نشأت الرفاعى رئيس القسم والدكتورة عال يوسف وتحت إشراف وكالء
الكلية الدكتور اسالم حسين للتعليم والطالب والدكتور شريف صبري للدراسات العليا والدكتور أشرف هاشم
لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة الذي أكد علي حرص الكلية علي دمج أبنائها بالسوق الخارجي وتسهيل إيجاد
فرص العمل لخريجيها وشارك في الحفل لفيف من أساتذة الكلية ورؤساء األقسام وأصحاب شركات المالبس
الجاهزة .
وعلي هامش العرض اصطحب عميد الكلية الحضور في جولة لتفقد الوحدات االنتاجية وورش العمل المختلفة
ومعامل الصباغة المتقدمة بالكلية باإلضافة إلي مكتب تنمية المهارات وريادة األعمال الذي يتبني البرنامج
االوروبي في تنمية المهارات الحياتية للشباب ويعمل علي تأهيل الخريجين من جميع كليات الجامعة لسوق العمل
من خالل دورات تدريبية مجانية واختتمت الجولة بإفتتاح معرض قسم ادارة المنزل والمؤسسات تحت اشراف
الدكتورة نعمة رقبان رئيس القسم والدكتورة موهجة مسلم رئيس المعرض .

ختام الملتقى األدبى الثانى لجامعات الدلتا بجامعة المنوفية
احتفلت جامعة المنوفية بختام فاعليات الملتقى األدبى الثانى لجامعات الدلتا خالل مايو الحالى
وقام الدكتور عادل السيد مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب بتسليم الجامعات
الفائزة الجوائز والكئوس بحضور لجنة التحكيم المتخصصة برئاسة

الدكتور محمد عزوز وكيل كلية اآلداب لشئون التعليم والطالب والدكتور هيثم زينهم والدكتور خالد عبد العال
وأحمد ماضى مدير عام رعاية الشباب وجمال العكل مدير إدارة النشاط الثقافى.
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فى مجال الشعر حصلت جامعة المنوفية على المركز الثانى وجامعة السادات على المركز األول وجاءت جامعة
بنها فى المركز الثالث ،وفى الزجل فازت جامعة بنها بالمركز األول والمنصورة بالمركز الثانى والسادات فى
المركز الثالث ،وفى القصة القصيرة فازت جامعة المنصورة بالمركز األول وبنها بالمركز الثانى والزقازيق
بالمركز الثالث ،وفى المقال حصلت جامعة كفر الشيخ على المركز األول والمنصورة فى المركز الثانى وبنها فى
المركز الثالث ،أما فى الدورى الثقافى حصلت جامعة بنها على المركز األول والسادات فى المركز الثانى وكفر
الشيخ الثالث.
وأكد الدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة فى كلمته أمام طالب الجامعات المشاركة على أهمية التواصل
بين الجامعات المصرية واستغالل وتشجيع مواهب الطالب من أجل بناء أجيال تستطيع تحمل المسؤلية السيما
وأن مستقبل مصر مرهون بتقدم وازدهار أبنائنا الطالب.

رئيس جامعة المنوفية :حزمة من الخدمات النوعية للطالب ذوى اإلحتياجات
الخاصة

أعلن الدكتور معوض محمد الخولى رئيس جامعة المنوفية أن الجامعة تقوم حاليا
بإنشاء مركز نوعى لرعاية المكفوفين بالجامعة ومقره كلية اآلداب  ،حيث يقوم المركز
من خالل نخبة من المتخصصين بتقديم كافة الخدمات واألنشطة وتقديم الرعاية الكاملة وتلبية إحتياجاتهم  ،جاء
ذلك خالل إحتفال مركز الخدمة العامة بالجامعة بتكريم  51من الطالب المكفوفين من خريجى الدورة األولى
لتعليم مبادىء الحاسب اآللى ،كما أعلن رئيس الجامعة أيضا عن تخصيص أيام محددة فى أجندة النشاط
الرياضى بالصالة الرياضية المغطاة بإستاد الجامعة تتيح للطالب المكفوفين ممارسة األنشطة الرياضية الخاصة
بهم مثل كرة الهدف " الجرس " وغيرها من ألعاب القوى مثلهم مثل أقرانهم األصحاء وذلك تأكيدا على مبدأ
تكافؤ الفرص ومراعاة حقوقهم المكفولة فى العيش داخل المجتمع ،كما أعلن رئيس الجامعة عن تقديم منح
للرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللى "  " I.C.D.Lلذوى اإلحتياجات الخاصة من المكفوفين وذلك فى إستجابة
فورية من الجامعة لرغبات ومطالب أهالى المكفوفين وذوى اإلحتياجات الخاصة .
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جامعة المنوفية تحتفل بالطالب المكفوفين خريجى دورات الحاسب اآللى

شهد الدكتور معوض محمد الخولى رئيس جامعة المنوفية والدكتور عاطف أبو العزم
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عادل مبارك نائب
رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب والدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
وبحضور عدد من األساتذة واعضاء هيئة التدريس بالجامعة حفل تكريم طالب الجامعة المكفوفين خريجى الدورة
األولى لتعليم مبادىء الحاسب اآللى بمركز الخدمة العامة بالجامعة ،كما حضر الحفل أسر الطالب المكرمين.
وأشار رئيس الجامعة فى كلمته الى قدرات أبنائنا الطالب اليوم تعد وساما على صدورنا جميعا وأن ما فعله
هؤالء الطالب من ذوى اإلحتياجات الخاصة يعد درسا كبيرا البد أن يتعلم منه األصحاء والمبصرون  ،كما يجب
تصدير ما فعلوه الى المجتمع المحيط ليكون عبرة لألصحاء قبل ذوى اإلحتياجات الخاصة اآلخرين  ،ورسالة
يتعلمون منها أن الصبر والجهد واإلجتهاد والعرق هم أساس تحقيق األمل وتجاوز الصعاب ،واضاف رئيس
الجامعة أن دور الجامعة فى خدمة المجتمع يمتد ليشمل كافة الفئات فى المجتمع المحيط  ،وأنها لم ولن تدخر جهدا
أو مشورة أو مساعدة ألحد من أفراد المجتمع إيمانا من كونها بيت الخبرة ومنارة العلم والمعرفة فى وسط الدلتا ،
وأن هذا الدور من صميم رسالتها.
واضاف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الى أن جامعة المنوفية بشكل عام ومن خالل
قط اع خدمة المجتمع بشكل خاص تسعى بكل قوة لتقديم كافة سبل الدعم ألبناءنا من ذوى اإلحتياجات الخاصة
تأكيدا على الرسالة الحقيقية للجامعة فى خدمة كل فئات المجتمع وقد قامت الجامعة فى الفترة القليلة الماضية
بتنظيم يوم لذوى اإلحتياجات الخاصة قامت فيه الجامعة بتكريم المتميزين من متحدى اإلعاقة  ،وأن تكريمهم
اليوم بمناسبة إجتيازهم أولى الدورات التعليمية لمبادىء الحاسب اآللى هو خير شاهد على نجاحهم فى اختبار
تحدى اإلعاقة .
وأكد الدكتور عالء النعنانى المشرف على المركز على أن تكريم  51من المكفوفين إلجتيازهم أول دورات
الحاسب اآللى لذوى اإلحتياجات الخاصة هو بمثابة ميالد حقيقى للمركز ككل كما يؤكد رسالة المركز فى خدمة
أبناء المجتمع من ذوى اإلحتياجات الخاصة ليساعدهم فى التغلب على إعاقتهم للتأقلم مع المجتمع الذى يعيشون
فيه وفى نهاية اإلحتفال قام رئيس الجامعة بتكريم  51من الطالب المكفوفين الذين إجتازوا الدورة بإهدائهم
شهادات التخرج .
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حفل ختام األنشطة الطالبية بالحاسبات والمعلومات جامعة المنوفية

فى إطار حرص جامعة المنوفية على اإلهتمام باألنشطة الطالبية داخل الجامعة أقامت
كلية الحاسبات والمعلومات حفل ختام األنشطة الطالبية للعام الجامعى الحالى تحت رعاية
الدكتور معوض محمد الخولى رئيس الجامعة والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة
لشئون التعليم والطالب والدكتور عربى كشك عميد الكلية وذلك بحضور نخبة من األساتذة وأعضاء هيئة
التدريس بالكلية وعدد من الطالب والعاملين .
حيث أكد عميد الكلية فى كلمته على أهمية األنشطة الطالبية ودورها البناء فى تشكيل فكر الطالب الجامعى مما
ينعكس مستقبال على األجيال القادمة والدور البارز الذى يقومون به فى بناء المستقبل وخلق جيل يقدس فكرة
اإلنتماء للوطن وأكد كشك على أهمية األنشطة الطالبية باعتبارها أساس النجاح لدى األفراد داخل الكلية،وطالب
الجميع باإلصرار والعزيمة والترابط والتكاتف لرفعة اسم الكلية عالياً،كما أثنى على دور رعاية الشباب
والمجهود المبذول من أجل جذب الشباب من أبناء الكلية لممارسة األنشطة وتفعيلها مع مختلف أنواعها الثقافية
والرياضية والدينية والفنية وإعادة التأكيد على أن القيم والمبادىء أساس المعاملة اإلنسانية .
وفى نهاية الحفل قام عميد الكلية بتكريم األسر الطالبية وإهداء شهادات تقدير للطالب المتميزين فى مختلف
األنشطة الطالبية .

نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا يتفقد اعمال إمتحانات الدبلومات

فى زيارة تفقدية إلمتحانات الدراسات العليا قام الدكتور أحمد فرج القاصد نائب
رئيس جامعة المنوفية لشئون الدراسات العليا والبحوث بمتابعة سير عملية
اإلمتحانات الخاصة بدبلومات الدراسات العليا بكليات الجامعة المختلفة .
وطالب القاصد خالل الزيارة بضرورة اإللتزام بكافة القواعد والضوابط التى

يشييشيش
العدد41:

نشرة الدراسات العليا
4152
4151/8-1/51
التاريخ -45

تحافظ على سير العملية التعليمية بشكل جيد مما يصب فى صالح الطالب ويصنع خريج دراسات
عليا متميز .

إفتتاح مكتبة قسم الجغرافيا بآداب المنوفية

تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولى رئيس جامعة المنوفية قامت
الدكتورة هويدا عزت محمد عميد كلية اآلداب بافتتاح المكتبة الخاصة بقسم
الجغرافيا بالكلية بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وعدد من طالب القسم والعاملين
..
أشارت الدكتورة إيملي محمد حلمي رئيس القسم الى أن افتتاح المكتبة خطوة هائلة لتدريب الطالب
على المتابعة الميدانية واإلستزادة من الثقافات المختلفة لكبار الكتاب فى مجال الجغرافيا والعلوم
اإلنسانية كما تحتوى المكتبة ايضا على مجموعة هائلة من الخرائط والدراسات التى تنير طريق
الطالب وتساعد طلبة الدراسات العليا فى إنجاز أبحاثهم واستكمال دراساتهم .
وأضافت زينب سلوم أمين مكتبة قسم الجغرافيا أن إفتتاح المكتبة يتيح المعلومة المعلوماتية
للطالب من أبناء الكلية والقسم  ،كما تحدثت عن مراحل توثيق المكتبة من جرد وتصنيف الكتب
وترتيبها وأعداد وتنسيق الفتات لفروع المكتبة ،وعمل سجل إلكتروني وقاعدة بيانات للمكتبة،
لتسهيل الخدمة للطالب للتعامل مع المكتبة ..

