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  .  المنوفٌة بجامعة للشطرنج الجامعات بطولة افتتاح فى جامعة20

 

 

 

 بطولة الدلتا جامعة رئٌس الحفناوى عباس الدكتور ٌرافقه المنوفٌة جامعة رئٌس الخولى محمد معوض الدكتور افتتح

 بمقر الحالى نوفمبر 15 إلى 8 من الفترة خالل وذلك المنوفٌة جامعة تستضٌفها والتى الشطرنج لبطولة العربٌة الجامعات

 . بالجامعة الشباب لرعاٌة العامة اإلدارة

 جامعة 17 منها البطولة فعالٌات فى تشارك مصرٌة جامعة 20 بؤن بالجامعة الشباب رعاٌة عام مدٌر ماضى أحمد وصرح

 تم البطولة حكام بؤن وأضاف والمستقبل، والنهضة الدلتا جامعات وهى الخاصة الجامعات من عدد الى باإلضافة  حكومٌة

 3 الى باإلضافة الطالبات من نصفهم العبٌن 8 من المشارك الفرٌق وٌتكون للشطرنج، المصرى اإلتحاد بمعرفة تعٌٌنهم

 .اإلشرافٌة الهٌئة من أعضاء

 .البطولة فعالٌات بإنطالق احتفاالا  الدلتا جامعة ورئٌس المنوفٌة جامعة رئٌس بٌن شرفٌة مبارة اقامة البطولة افتتاح شهد وقد

 

  . التكنولوجٌة التنمٌة و العلوم صندق من جدٌدة بحثٌة مشروعات تموٌل

 

 الوطنٌة المشكالت لحل العلمى البحث تموٌل و خبرات لتوجٌه العلمى البحث وزارة خطط إطار فى

 فرص إتاحة عن مإخرا أعلن قد الصندوق فإن  التكنولوجٌة التنمٌة و العلوم صندوق آلٌات خالل من

 هذه تعتبر و. الوطنٌة التحدٌات و الصناعٌة الجهات مشكالت لحل جدٌدة بحثٌة مشروعات لتموٌل

 القٌمة زٌادة خالل من المحلى القومى الناتج زٌادة فى المشاركة تستطٌع التى المتمٌزة البحثٌة الجهات لكل موجهة الفرص

 المعلومات من لمزٌد. الوطنٌة للتحدٌات إجتماعى أو/و إقتصادى مردود ذات حلول إستحداث أو الوطنٌة للصناعات المضافة

   للصندوق االلكترونى للموقع الرجوع من ٌرجى
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  .    المنوفٌة بتمرٌض ندوة فى التمرٌض مهنة وأخالقٌات آداب

 

 المنوفٌة بتمرٌض ندوة فى التمرٌض مهنة وأخالقٌات آداب

 

 وأخالقٌات آداب: عنوان تحت ندوة الجامعة رئٌس الخولى معوض الدكتور رعاٌة تتح المنوفٌة بجامعة التمرٌض كلٌة نظمت

 نحو وواجباتهن وحقوقهن عاتقهن على تقع التى والمسئولٌة المهنة بآداب والممرضات الكلٌة طالبات لتعرٌف التمرٌض مهنة

 ..والمجتمع المرضى

 

 الشعار استعرضت الندوة أن الندوة ومقررة والجراحى الباطنى التمرٌض بقسم المدرس الغفار عبد سماح الدكتور أشارت

 الذى والمجتمع بها تعمل التى والمإسسة العمل فى زمالئها وتجاه مرضاها تجاه الممرضة ومسئولٌة التمرٌض لمهنة الدولى

 تسًء التى األخطاء تتجنب وكٌف الممرضة حقوق استعراض جانب إلى مجتمعها، فى ومإثرة فاعلة تكون وكٌف فٌه تعٌش

 .مثالٌة ممرضة لتكون بها تتحلى أن ٌجب التى والصفات المهنة، إلى

 

  .  " محلى 120و دولى مإتمر 75 فى تشارك المنوفٌة جامعة" واحد عام فى

 

 محلى 120و دولى مإتمر 75 فى تشارك المنوفٌة جامعة:  واحد عام فى

 

 العلٌا الدراسات مجال فى كبٌرة طفرة تشهد سوف القادمة المرحلة أن الجامعة رئٌس الخولى محمد معوض الدكتور أعلن     

ا تدخر ال الجامعة وأن ، العلمى والبحث  العام وفى,  الهدف ذلك تحقٌق أمام العقبات وتذلٌل التسهٌالت كافة تقدٌم فى جهدا

 العالم دول مختلف فى خارجى مإتمر 75 فى بها التدرٌس هٌئة أعضاء خالل من الجامعة مشاركة تم 2013/2014 الدراسى

 إجمالى من% 60 بنسبة الكبد ،والتمرٌض،ومعهد الطب كلٌات تمثله الذى الطبى القطاع من مشاركة الكلٌات أكثر وكانت

 المشاركات تلك تركزت وقد, بمنوف االلكترونٌة والهندسة شبٌن، هندسة كلٌة وتمثله الهندسى القطاع كلٌات ،ٌلٌها المشاركة



 
 ٌشٌٌشٌش

 
 

15/8/2014  15/8/2014  

 نشرة العالقات الثقافٌة نشرة العالقات الثقافٌة
 2014/11/27ٌخ :التار 13العدد:  13العدد: 

 15/8/2014 
 2014/11/27ٌخ :التار

 دول بعض إلى ،وإٌطالٌا وهولندا والنمسا، وفرنسا ،وبرٌطانٌا، المتحدة الوالٌات دول فى 15/8/2014 

 .آسٌا شرق جنوب

 

ا تشهد سوف المقبلة المرحلة بؤن الجامعة رئٌس وأضاف       البحث جوائز خالل من المسار لذلك والتمٌز الدعم من مزٌدا

 .والعالمٌة المحلٌة المسابقات فى الفائزة التخرج مشروعات وتكرٌم,  والتفوق العلمى والنشر

 

 المشاركات على اإلهتمام ٌقتصر أال الجامعة رئٌس توجٌهات بؤن بالجامعة الثقافٌة العالقات مدٌر الشاٌب إٌمان وصرحت

 هٌئة ألعضاء والبحثٌة العلمٌة المشاركة تعزٌز على الوقت نفس فى العمل بل ، أهمٌتها رغم الدولٌة المإتمرات فى الخارجٌة

 المشاركة تقتصر وأال األخرى الجامعات مع الخبرات وتبادل المشاركة خالل من مصر داخل المحلى المستوى على التدرٌس

 . أهمٌته رغم الخارجى الجانب على

 

 وتركزت عمل وورش وندوات مإتمرات فى الجامعة من مشاركة 114 شهد 2013/2014 الدراسى العام بؤن وأضافت

 خالل علمٌة مإتمرات لستة الجامعة تنظٌم إلى باإلضافة ، واآلداب والزراعة والطب العلوم كلٌات  جانب من كبٌرة بصورة

 .الفترة تلك

 

  . القادم األربعاء المنوفٌة بآداب األول التوظف ملتقى فى شركة 13

 

 القادم األربعاء المنوفٌة بآداب األول التوظف ملتقى فى شركة 13

 فعالٌات المنوفٌة محافظ فوزى شٌرٌن أحمد والدكتور المنوفٌة جامعة رئٌس الخولى معوض الدكتور القادم األربعاء ٌفتتح

 فى شركة 13 بمشاركة الحالى نوفمبر 27 الى 26 من ٌومٌن مدار على ٌستمر والذى اآلداب بكلٌة األول التوظف ملتقى

 المتخصصة التوظٌف شركات من عدد الى باإلضافة المعلومات وتكنولوجٌا الجغرافٌة والمساحة واإلعالم المكتبات مجاالت

 .المختلفة باألقسام النهائٌة السنوات وطالب اآلداب كلٌة خرٌجى من المئات الملتقى فى ٌشارك ،كما

 فى توافرها الواجب المهارات على والتعرف العمل وسوق الكلٌة خرٌجى بٌن للتواصل جسر اقامة الى الملتقى وٌهدف

 التخصص مجاالت فى العاملة والشركات العمل سوق احتٌاجات مع لتتوافق المهارات تلك تطوٌر وكٌفٌة الكلٌة خرٌجى

 . واألهلٌة الحكومٌة

 والجغرافٌا والمكتبات اإلعالم أقسام بؤن البٌئة وتنمٌة المجتمع خدمة لشئون اآلداب كلٌة وكٌل خطاب حسن الدكتور وصرح

 من سٌتم كما ، األٌقسام تلك التخرج لمشروعات نماذج عرض خالل من الملتقى أنشطة فى بارزة بصورة تشارك واإلجتماع

 .العمل فرص توفر التى والشركات الكلٌة خرٌجى بٌن مشتركوة أرضٌات اٌجاد العمل ورش خالل
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  . األطفال بٌن العنف على والقضاء الشتاء أمراض من الوقاٌة طرق

 

 :تناقش المنوفٌة بجامعة التمرٌض كلٌة قافلة

 األطفال بٌن العنف على والقضاء الشتاء أمراض من الوقاٌة طرق

 إشراف تحت للجامعة العامة باإلدارة القوافل إدارة نظمت المنوفٌة جامعة رئٌس الخولى محمد معوض الدكتور رعاٌة تحت

 دار"  خاللها زارت التمرٌض كلٌة من قافلة البٌئة وتنمٌة المجتمع خدمة لشئون الجامعة رئٌس نائب العزم أبو عاطف الدكتور

 فى المشاركٌن التدرٌس هٌئة أعضاء خاللها ناقش تال لمركز التابعة"  دلكا طوخ بقرٌة المحمدٌة السنة أنصار جمعٌة حضانة

 الحضانة فى الشتاء فصل بداٌة مع المنتشرة األمراض من والعالج الوقاٌة طرق الدار على والمترددٌن المشرفات القافلة

 . األطفال بٌن العنف وأٌضاا  والمدارس

 

 الحضانات دور فى األطفال ٌتعرض الشتاء فصل بداٌة ومع أنه الى التمرٌض بكلٌة األستاذ رفعت جاكلٌن  الدكتورة وأشارت

 وآالم الصدٌدى الرمد والتهاب العٌن وأمراض الحلق والتهاب البرد ونزالت الزكام منها األمراض من العدٌد الى والمدارس

 ال حتى األمراض هذه مثل من الوقاٌة ضرورة على ،وأكدت والجدٌرى الجلدٌة األمراض مثل األمراض من وغٌرها البطن

 وتفشى المرض انتشار على تساعد ال حتى الفصول كثافة تقلٌل فى الوقاٌة طرق أهم ولخصت  المرض مرحلة الى تصل

 . للمكان الجٌدة التهوٌة على العمل الى إضافة الصحٌة المراحٌض استخدام بعد خاصة المستمرة النظافة ، األطفال بٌن العدوى

 هو الذى العنف إلى كبٌرة بصورة ٌمٌلون السن هذه فى األطفال أن على التمرٌض بكلٌة األستاذ دٌاب صفاء الدكتورة وأكدت

 ٌفعلوها أفعال أي على األطفال توبٌخ عن تماما االبتعاد بضرورة الدار على المشرفات ونصحت المحٌطة البٌئة من مكتسب

 فى الغٌرة ٌخلق ال حتى األطفال بٌن التمٌٌز منع وأٌضا داخله العنف تزٌد قد الطفل نفس فى سلبٌة آثار من ذلك ٌتركه لما

 . نهائٌا األطفال بٌن المقارنات منع الى إضافة بداخلهم الحقد نمو على وٌساعد نفوسهم

 

 

 


