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المؤتمر العلمى االول لقسم جراحم المخ واالعصاب كلية الطب جامعة
المنوفية
المؤتمر العلمى االول لقسم جراحة المخ واالصعاب للةة الب جبععة الموفيةة ابالتررا ع
الجمعةة المارية لجراحة المخ واالصعاب تحت رصعبية
ا.د/ععفض الخفلى رئةس جبععة الموفيةة
ا.د/صعبدل حوفى رئةس المؤتمر
ا.د/صعابم جبار سكرتةر المؤتمر
ا.د/هةثم البلربجى عوسق المؤتمر
وذلك يفم الخمةس المفايق  82عبيف  8102افودق جبععة الموفيةة

العالقة بين الداء الغذاء  ..في ندوة بالتربية النوعية جامعة المنوفية
نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية ندوة
صحية لطالب الكلية جاءت بعنوان " توعية الطالب بضرورة الحفاظ على الصحة
العامة وعدم التعامل مع الباعة الجائلين"  ..الندوة تحت رعاية الدكتور معوض
الخولي رئيس الجامعة واشراف الدكتورة سحر عبد المنعم وكيل الكلية لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة.
وعن العالقة بين الغذاء واألمراض ،أكد الدكتور يحيي عبد المنعم عبد الهادي أستاذ
التغذية وعلوم األطعمة ورئيس قسم االقتصاد المنزلي بالكلية عن أنواع ال غذاء التي تسبب األمراض وخاصة األغذية
المعدة سريعــًا والتي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والمسببة للبدانة الغير صحية ،كما تناول أنواع
الفيروسات المفسدة للغذاء وعالقة ذلك باألمراض على المدى القريب والبعيد إذا ما تم االستمرار في تناولها وكذلك
المشرو بات التي تحتوى على نسبة عالية من المواد الحافظة والتي يتم شرائها من الباعة الجائلين دون االهتمام
بمصدرها.
وفي المقابل ،عدد الدكتور يحيي المزايا الصحية عند تناول الغذاء الصحي ومنها :الحفاظ على نسبة السكر في
الجسم ،التقليل من تراكم الدهون ،الحفاظ على احتواء الجسم لنسب جيدة من الفيتامينات الصحية ،عدم االصابة
بأمراض العصر كسرطان الثدي والقلب واضطرابات الجهاز الهضمي والتشوهات الخلقية والعمى وضعف البصر،
كما أن الغذاء الصحي يقي من أمراض ضغط الدم.
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حضر الندوة طالب وطالبات الكلية ،االخصائيين االجتماعيين بالمدرسين والشئون االجتماعية

أنشطة طالبية متنوعة بهندسة الكترونيات منوف

في إطار الموسم الثقافي والرياضي للجامعة :
أنشطة طالبية متنوعة بهندسة الكترونيات منوف
في إطار الموسم الثقافي والرياضي بجامعة المنوفية نظمت كلية الهندسة اإللكترونية بمنوف العديد من المسابقات الفنية والثقافية والدينية بالكلية
بمشاركة كليات الجامعة المختلفة فقد قامت الكلية بتنظيم مسابقة فى حفظ وتجويد القرآن الكريم واألحاديث النبوية لطلبة وطالبات الكلية فى
الفترة من  51وحتى  51من مارس الجاري ،كما قامت الكلية بتنظيم ورشة عمل بالمعرض الفنى إلقامة معرضا ً للفنون التشكيلية لطلبة
وطالبات الجامعة بمختلف كلياتها ووحداتها أقيم فى رحاب كلية الهندسة اإللكترونية فى الفترة من  8وحتى  51مارس الحالي ضم العديد من
األعمال الفنية مثل الرسم بالزيت والفحم وأعمال النحت وغيرها من الفنون التشكيلية وضمت لجنة تحكيم األعمال الفنية الدكتور جمعة حسين
األستاذ بكلية التربية النوعية ومن المنتظر إعالن نتائج الكليات الفائزة نهاية هذا الشهر ،كما شاركت الكلية في دوري األبطال لكليات الجامعة
في الفترة  11فبراير الماضي وحتى  12من مارس الجاري في ألعاب كرة السلة والطائرة واليد والجودو والكاراتيه والمصارعة وتنس الطاولة
كما تشارك الكلية أيضا في مهرجان األسر والذى تقام فعاليات باإلدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة في الفترة من  8مارس الجاري والذى
يستمر حتى األول من إبريل القادم في مختلف األنشطة الرياضية والثقافية والدينية  .صرح بذلك حمدي بدوي مدير عام رعاية الشباب بالكلية.
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”صحة الكلى للجميع “ ندوة تثقيفية بطب المنوفية

نظمت وحدة الكلى والزرع اقسم الببطوة اكلةة الب جبععة الموفيةة تحت رصعبية الدلرفر ععفض عحمد الخفلى رئةس الجبععة
والدلرفر يؤاد غري القبئم اعمل صعمةد الكلةة ندوة تثقةفةة لرفصعةة المفاطوةن صعن لةفةة حمبية الكلى والحفبظ صعلى صحرهب تحت
صعوفان " صحة الكلى للجمة " .

أتبر الدلرفر أحمد راة رئةس قسم الببطوة إلى عار اهب عب يقر عن  44الف عريض يعةش صعلى الغسةل الكلفى عمب يكلف
الدولة سوفيب عب يقر عن علةبر جوةه تقريبب وألد راة أن أسبب اإلصباة اأعراض الكلى وانرشبرهب السري اةن المفاطوةن
يرج الى إصباة امرض السكر وضغط الدم المرتف اللذان يؤديبن إلى أضرار يي ععظم أصعضبء الجسم عثل الكلى والقل
واألوصعةة الدعفية والعةن والمخ واألصعاب إلى جبن انسداد المسبلك البفلةة ابلحافات وتضخم البروسربتب ،إضبية إلى توبول
المسكوبت يفعةب لفررات طفيلة ،لمب ترعرض الك لى أيضب للمرض نرةجة أعراض وراثةة وصعةف خلقةة وعوبصعةة لبإلصباة ابلذئبة
الحمراء أو صعدوى عةكرواةة .

وأتبر الدلرفر عحمفد قفرة رئةس وحدة الكلى إلى ان الودوة أوصت اضرورة الحفبظ صعلى عسرفى ضغط الدم احةث يكفن أقل
عن  081 / 21والحفبظ أيضب صعلى عسرفى السكر ابلدم أقل عن  041على جرام إلى جبن االعروبع صعن الردخةن والمسكوبت ادون
داصعى واإللثبر عن تر المةبه والرقلةل عن الفزن ونسبة الدهفن وعمبرسة الريبضة وخبصة المشي وتقلةل علح البعبم
واإللثبر عن توبول الفبلهة والخضروات ،لمب اتبر رئةس الفحدة الى قةبم أطببء وأصعضبء هةئة الردريس ابلقسم ابلكشف وإجراء
الرحبلةل الالزعة لوحف  021عفاطن عن الحبضرين ابلودوة لمحبولة لإللرشبف المبكر لمرض الكلى .
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المؤتمر الدولي الثالث لجراحة الكبد والبنكرياس  ..أول ابريل

فى معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية :
المؤتمر الدولي الثالث لجراحة الكبد والبنكرياس  ..أول ابريل
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يوظم ععهد الكبد القفعي اجبععة الموفيةة المؤتمر العلمي الدولي الثبلث لجراحة الكبد و البوكريبس
والقوفات المرارية يي الفررة عن  0إلى  3ااريل افودق لفنراد القبهرة ،المؤتمر تحت رصعبية الدلرفر ععفض الخفلي
رئةس الجبععة والدلرفر أحمد الشعراوي صعمةد المعهد الذي ألد صعلى أن المؤتمر يأتي يي إطبر حرص المعهد الكبد
صعلى الرفس يي إقبعة ورش العمل والودوات العلمةة والبحثةة والمؤتمرات المحلةة واالقلةمةة والدولةة حفل الجديد يي
جراحبت الكبد والموبظةر.
لمب صرح الشعراوي اأن هذا المؤتمر جبء عفالبـًب للبفرة العلمةة يي جراحبت الكبد والبوكريبس والقوفات المرارية
صعبلمةــًب وعب تقدعت اه وحدة زراصعة الكبد ابلمعهد يي اآلونة األخةرة يي تببةق أيضل اراعج العالج والجراحة يي
زراصعة الك بد حةث سجلت وحدة زراصعة الكبد ابلمعهد حرى اآلن  882حبله زراصعة اوجبح ابهر.
ويي جبن آخر ،أتبر الدلرفر خبلد أاف العال رئةس قسم جراحة الكبد والقوفات المرارية ورئةس المؤتمر إلي أن
المعهد حريص صعلى اسرقبب لل جديد يي صعالج الفةروسبت الكبدية وزراصعة الكبد وجراحة الموبظةر واسرخدعهب يي
إزاله الحافات يي القوفات المرارية خالل ذلك المؤتمر ،وذلك تحقةقــًب لضمبن تقديم أيضل رصعبية طبةة للمرضى.
عشةرًا ،إلى أن هوب ورتري صعمل يسبقن المؤتمر يفعي  30-31عبرس امقر المعهد يحضرهب الدلرفر ععفض
الخفلي رئةس الجبععة ،وسفف يرحدث خاللهب األطببء المشبرلفن صعن الجديد يي الجراحبت المخرلفة للكبد وأحدث
تقوةبت الزراصعة والرقلةل عن عضبصعفبت الربرع ،والجديد يي الموبظةر والرخدير والعوبية المرلزة.

إتفاقية للتعاون العلمى بين جامعة المنوفية والمنار التونسية
وقع الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية إتفاقية إطارية للتعاون العلمى بين
جامعة المنوفية وجامعة المنار تونس إحدى الجامعات التونسية العريقة،وأكد رئيس جامعة
المنوفية أنه بموجب تلك اإلتفاقية يتم التنسيق والتعاون بين الجامعتين في المجاالت العلمية
والبحثية واألكاديمية المختلفة،فضالًعن تبادل زيارات األساتذة واإلشراف المشترك،كما يتبع تلك
اإلتفاقية توقيع إتفاقيات تعاون متخصصة بين الكليات المناظرة إلثراء المجال البحثى واألكاديمى
في الجامعتين.
تجدر اإلشارة إلى أن تلك اإلتفاقية تم توقيعها على هامش زيارة رئيس الجامعة إلى تونس وإلقاء
محاضرة عن التجربة المصرية في مجال الجودة واإلعتماد.
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)المواعيد الجديدة) لمسابقة أفضل  51إبتكار للجامعات والمعاهد البحثية المصرية لعام
( 5151بعد التأجيل(

هام وعاجل جدآ
(المواعيد الجديدة) لمسابقة أفضل  51إبتكار للجامعات والمعاهد البحثية المصرية لعام
( 4151بعد التأجيل)
السادة األفاضل ..
بعد التحية ،،،

بناء على المراسالت التى وصلتنا بخصوص طلب تأجيل تاريخ أخر موعد لقفل باب استالم طلبات التقدم للمسابقة المذكورة
أعاله نظرآ لتداخل أجازة نصف العام مع موعد التقدم للمسابقة  ،فقد تم تمديد المواعيد  ،وأصبح أخر موعد إلستالم طلبات
المشاركة في المسابقة هو يوم  43مارس  .. 4151ويتم التقدم من خالل نفس الرابط
.www.connectarabs.com/groups/135

مرفق معلومات المسابقة بعد التعديل بالمواعيد الجديدة.

رجاء التكرم بتعميم ذلك علي الجميع  ،وعلى مواقعكم اإللكترونية  ،وكذلك على لوحات اإلعالنات.

متمنين للجميع التوفيق ...
شبكة كونكت أرابز لإلبتكارات والتواصل العلمي والصناعي واإلجتماعي وريادة األعمال
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لإلستفسار يمكن التواصل على :
بريد الكتروني uni-comp2015@connectarabs.com :
فاكس +202 2418 5812 :
تليفون +202 2418 6253 :
موبايل +20122 787 2822 :

التقدم للمشروعات البحثية التطبيقية لعام 5102
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هندسة المنوفية تكرم فريق " الفورميال " الفائز بالمركز السابع عالميا
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قامت كلية الهندسة بشبين الكوم جامعة المنوفية بتكريم الفريق المشارك بمسابقة " فورميال "
والفائز بالمركز السابع عالميا بمشاركة جميع جامعات العالم والمقامة بإنجلترا خالل العام الماضي .
وأوضحت الدكتورة عزة الشين عميد الكلية أن المسابقة عبارة عن تصميم وتصنيع سيارة سباق من نوع فورميال وتقام فى  9دول على
مستوى العالم وهى انجلترا وألمانيا وامريكا الشمالية وأسبانيا وروسيا وقد شارك الفريق فى النسختين السابقتين من المسابقة األمر الذى
نفذه الطالب بحرفية عالية .
وأضاف المشرفون من أعضاء هيئة التدريس على أسرة " فورموال " أن المشروع يتم من خالل فريق طالبي بحت يضم حوالي 31
طالبًا من التخصصات المختلفة ويدعمهم فنيًا هيئة التدريس تخصص محركات بقسم هندسة القوى الميكانيكية ،وأن إدارة الكلية ال تدخر
جه ًدا فى دعم المشروع الطالبي ،باإلضافة إلى األقسام العلمية المختلفة والتى تتيح جميع إمكانياتها أمام طالب المشروع المشاركين فى
أعمال التصميم والتصنيع.
ويقول المشرفون أن المشروع تضمن  2مراحل بدأت المرحلة األولى بتكوين الخلفية العلمية والفنية للمشروع ثم التصميمات المطلوبة
ألجزاء السيارة ،ثم تصنيع األجزاء المطلوبة وتجميعها ،وأخيرً ا إجراء االختبارات المطلوبة على السيارة ،كما تكون المشروع من قسمين
أحدهما فنى ي ضم مجموعة المحرك ،ومجموعة الفرامل ،ومجموعة التعليق وعجلة القيادة ،ومجموعة ناقل الحركة ،ومجموعة الهيكل
وجسم السيارة ،ومجموعة العجالت واإلطارات والنظام الكهربي ،أما القسم اإلداري فيضم مجموعة العالقات العامة ومجموعة الموارد
البشرية ،ومجموعة توفير الدعم وأخيرً ا مجموعة الدعاية واإلعالن.
وقد قامت عميدة الكلية بتكريم الدكاترة :عوض صيام ،أحمد السيسى،صفوت عبد المسيح ،محمد عاصى،موسى محمد المشرفين على
المشروع كما تم تكريم الطالب المشاركين في المسابقة بإعطائهم شهادات التقدير وميداليات الكلية.

البرامج المقترح تنفيذها خالل شهر مارس  5102من المركز الدولى لتنمية قدرات السادة
أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة
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