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نادى سياسى بالجامعة ومركز إلعداد  -حوارات بين األساتذة والطالب فى األسبوع األول للدراسة  -مجلس جامعة المنوفية يقرر: 

 القيادات الطالبية

 

 

أعلن مجلس جامعة المنوفية فى جلسته األخيرة برئاسة الدكتور عاطف أبو العزم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة 

 المجتمع وتنمية البيئة 

 

هم فى إنتظام واستقرار العام الدراسى الجديد والقائم بعمل رئيس الجامعة عن سلسة من اإلجراءات الجديدة التى تسا

مشاركة الطالب فى إدارة شئونهم وانتظام العملية التعليمية واإلستقرار األمنى  وإتاحة المزيد من الفرص أمام

والمشاركة الفعالة فى مختلف أوجه النشاط داخل الجامعة، وشدد المجلس على أهمية معسكرات اإلستقبال للطالب 

مميزات كل منها ،وإتاحة الجدد ودور اإلرشاد األكاديمى والطالبى فى تعريف الطالب باألقسام العلمية المختلفة و

الفرصة أمام الطالب لإلنخراط فى األسر الطالبية وأنشطة رعاية الشباب الرياضية والثقافية والفنية ،والتوجيه بأن 

يتضمن األسبوع األول من الدراسة حوارات مفتوحة ومباشرة بين األساتذة والطالب وتعريف الطالب بحقوقهم وواجباتهم وكيفية التقدم 

ى فى حال تضرر أى طالب من عدم حصوله على حق له.بالشكو  

وصرح الدكتور معوض الخولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب بأن الجامعة أتمت كافة االستعدادات لبدء العام الدراسى 

أكتوبر  15عية إعتبارا من الجديد بصورة جيدة تحقق طموحات الجامعة والطالب وأن الجامعة سوف تبدء فى تسكين طالب المدن الجام

القادم بعد اإلنتهاء من كافة أعمال الصيانة والتحديث،وأضاف نائب رئيس الجامعة أنه يجرى العمل فى إنشاء نادى سياسى بالجامعة 

سيع إدراك يساهم فى زيادة المشاركة السياسية للطالب وتأهيلهم وتثقيفهم من خالل الندوات والبرامج غير النمطية والتى تساهم فى تو

ة الطالب للمتغيرات المعاصرة فى األنظمة السياسية المختلفة ،كما سيتم إنشاء مركز إلعداد القيادات الطالبية من خالل المعسكرات المغلق

للطالب الذين يمثلون مختلف الكليات،والعمل من خالل برامج المركز على تدريب الطالب وتأهيلهم وإكسابهم مهارات القيادة وإدارة 

 األزمات والتأثير واإلتصال الفعال والمشاركة فى صنع القرار.

المستشار اإلعالمى لرئيس الجامعةصرح بذلك الدكتور رفعت البدرى   
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  .يناير 72سبتمبر وإجازة نصف العام  72المجلس األعلى للجامعات : بدء الدراسة 

 

عقد المجلس األعلى للجامعات اجتماعاً، ظهر اليوم السبت، برئاسة د.السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم  

 العالى، وبحضور د.شريف 

ير البحث العلمى وعضو المجلس، واللواء طارق المهدى محافظ اإلسكندرية، وذلك بمقر جامعة حماد وز

اإلسكندرية بالشاطبى. ووافق المجلس على مشاركة وزارة التعليم العالى وحث الجامعات المصرية على 

، وسوف يتم خالل هذا المعرض تقديم عرض أكتوبر القادم 9-7المشاركة فى معرض التعليم الدولى الذى سيعقد فى روسيا فى الفترة من 

متكامل حول الجامعات المصرية وأنشطتها التعليمية والبحثية والتخصصات العلمية بها. ووافق المجلس على الخريطة الزمنية للعام 

 24من يوم السبت سبتمبر القادم، وتبدأ إجازة نصف العام  27، وقرر أن تبدأ الدراسة بالجامعات يوم السبت 2015/ 2014الجامعى 

وتنتهى امتحانات  2015فبراير  7، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم السبت 2015فبراير  5وحتى يوم الخميس الموافق  2015يناير 

 88. وناقش المجلس تقريراً حول مشروع تطوير المستشفيات الجامعية ويبلغ عددها 2015يونيو  25الفصل الدراسى الثانى يوم 

ألف من أعضاء هيئة التدريس  17مليون مريض سنوياً، كما تضم نحو  16-14ألف سرير وتخدم ما بين  29نحو  مستشفى وبها

ومعاونيهم من كليات الطب، ويأتى ذلك فى إطار الحرص على االرتفاع بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصرى وبصفة 

على أهمية دعم التواصل والحوار الديمقراطى مع طالب الجامعات من خالل خاصة محدودى الدخل. وفى بداية الجلسة أكد الوزير 

رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وذلك بما يسهم فى مناقشة قضايا المجتمع الطالبى وتكوين الشخصية المتكاملة 

 .للطالب الجامعى

 

 استمرار تسجيل طلبات االلتحاق بالمدن الجامعية

 

 

 أعلن الدكتور معوض الخولى نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطالب 

منوف( وجاري  –الجامعية )شبين الكوم طلب التحاق بالمدن  0211أن تم تسجيل عدد 

يقوم الطالب أوال  نى للجامعة , حيثاستمرار تسجيل طلبات االلتحاق على الموقع اإللكترو

بالدخول على رابط تسجيل البيانات ثم ينتقل إلى رابط سحب الملف ،وال يستكمل الطالب 

إجراءات االلتحاق إال بعد قبوله وظهور اسمه بين المقبولين وذلك بعد اإلعالن الرسمى لنتيجة 

 القادم 9/ 01القبول يوم 
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  .د التحويالت وتقليل االغتراب للطالبقواع

 قواعد التحويالت وتقليل االغتراب للطالب الذين تم ترشحهم فى المرحلتين األولي والثانية :
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 معسكرات ترفيهية لطالب الجامعة

  

تنظم االدارة العامة برعاية الشباب بالجامعة عدد من المعسكرات الترفيهية لطالب الجامعة بمعسكر  

 مشرفة ورائد(. 15طالب ,  50فرد ) 65افواج حيث يضم كل فوج عدد  9جمصة وذلك لعدد 

 

ة ويضم طالب كلي 10/8/2014وحتى يوم االحد  6/8/2014يذكر ان الفوج االول بدء من يوم االربعاء 

 10/8/2014التربية برفقة أ.د/ عطية شعبان , ويغادر الفوج الثانى )طالب كلية االداب( اليوم االحد 

تحت ريادة ا.د/ ماهر عيسى مع تمنيات قطاع شئون التعليم والطالب بالجامعة  14/8/2014حتى 

 بقضاء اوقات ممتعه للطالب

 

 

 جامعة المنوفية تشارك بمعسكرات اعداد القادة

  

انً يعهذ اعذاد انمبدح ثحهىاٌ وانزٌ  8/8/2012ش وفذ جبيعخ انًُىفُخ )انفىج انسبدط( َىو انجًعخ انًىافك سبف

 طبنت  20َضى 

 

 

االسزبر ثكهُخ انزجبسح ورنك نهًشبسكخ فٍ كبفخ االَشطخ  –وطبنجخ ويششف ويششفخ رحذ سَبدح د./ سُذ طـه 

انًعسكش عمذ انُذواد انثمبفُخ وانسُبسُخ وانهمبء ثبنسبدح انشَبضُخ وانثمبفُخ وانفُُخ واالجزًبعُخ كًب َزخهم 

 انًسئىنٍُ وَمبو هزا انفىح رحذ سعبَخ أ.د/ سُذ عجذانخبنك وصَش انزعهُى انعبنٍ ويعهذ اعذاد انمبدح ثحهىاٌ.

َزكش اٌ جبيعخ انًُىفُخ حصهذ عهً انًشكض االول فً نالثذاع وانزًُض عٍ انفىج انسبثك , كًب حصم أ./ يحًذ 

عهً افضم يششفخ  -افضم يششف ثٍُ يششفٍ انجبيعبد انًصشَخ وكزنك أ./ سهىي اثشاهُى عجذانمبدس  –عجذهللا حسٍ يحًذ 

 ورى ركشًَهى يٍ لجم انًعهذ.

  

 قبول طلباث المدن الجامعيت بالمىوفيت إليكتروويا بدًء مه اليوم

 

أعلن الدكتور/ معوض الخولى نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطالب أن   

أغسطس الحالى على موقعها اإللكترونى طلبات اإللتحاق  3الجامعة تتلقى بدًء من اليوم 

ستمر التقديم لمدة أربعة أسابيع ،حيث يقوم بالمدن الجامعية بشبين الكوم ومنوف وي

 الطالب أوال 

 

بالدخول على رابط تسجيل البيانات ثم ينتقل إلى رابط سحب الملف ،وال يستكمل الطالب إجراءات االلتحاق إال بعد قبوله وظهور اسمه 

 طف مدير عام المدن الجامعية بأن الجامعة قد القادم. وصرح أحمد عا 9/ 10بين المقبولين وذلك بعد اإلعالن الرسمى لنتيجة القبول يوم 
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أتمت كافة االستعدادات لإلسكان الطالبى فى العام الدراسى الجديد بما فى ذلك توريد التغذية وأعمال الصيانة والتجديدات على مستوى 

 فى غالبية المدن . البط 3الغرف والمطاعم والقاعات والسالمة والحماية المدنية ، وأن كثافة اإلقامة بالغرفة ال تتجاوز 

 

  

 خطواث التىسيق االلكترووي

 

 

 " CBC Extra حول خطوات التنسيق االلكترونى عبر قناة " أ.د/ معوض محمد الخولي  حوار خاص مع 

  

 شبهذ انحىاس عهً انهُُك انزبنٍ :

https://www.facebook.com/photo.php?v=776532519064203 

  

 

 

 

 بشرى سارة البىائىا الطالب و الباحثيه

 

انطالة و انجبحثٍُ يٍ االطالع  نك نزًكٍُرى افززبح انًكزجخ انشلًُخ ثكهُخ انحمىق جبيعخ انًُىفُخ ور

 انكزشوَُب عهً 

 

 فضال عٍ ايكبَُخ رذسَت انطالة عهً كُفُخ االطالع االثحبس 

 يذَش انًكزجخ انىسلُخ و انشلًُخ

 أ / صَُت انهُثً

 * انًىظف انًسئىل :

 أ/ َهً يحًذ سعذ انذٍَ جًعخ                     أ/ فشحبد عجذ انغفبس حسٍُ 

 كُىنىجُب انًعهىيبد :* وحذح ر

 انًهُذسخ / أسًبء هبًَ انغًًُُ
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