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بدء الدراسة بكليتي التربية الرياضية والعلوم الصحية العام الجديد: فى مجلس جامعة المنوفية  
 بدء الدراسة بكليتي التربية الرياضية والعلوم الصحية العام الجديد: فى مجلس جامعة المنوفية

 

أعلن الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية فى جلسته األخيرة أن البرنامج الذى أعدته الجامعة للتوسع 

افق المجلس األعلى للجامعات بصفة يسير بخطوات ثابتة ،حيث و 4152/4141  األفقي وفقاً إلستيراتيجية الجامعة

نهائية على بدء الدراسة بكليتى التربية الرياضية والعلوم الصحية التطبيقية مع بدء العام الدراسي الجديد 

 .وذلك بعد إستيفاء الجامعة لكافة متطلبات بدء الدراسة  4151/4152

 

 

الحاصلين على الثانوية العامة باإلضافة إلى طالب من  511وأضاف رئيس الجامعة أنه من المقرر أن تقبل كل كلية 

التحويالت ،وأكد رئيس الجامعة أن العمل يجرى بوتيرة متسارعة فى إستيفاء متطلبات إفتتاح كليتى الطب البيطرى 

م وفنون والتكنولوجيا الحيوية،كما يجرى حالياً مراجعة اللوائح الخاصة بإنشاء عدد من الكليات النظرية الجديدة مثل كلية اإلعال

 . اإلتصال وكلية اآلثار وكلية األلسن

 

 

 األنشطة الرياضية للمدن الجامعيةجامعة المنوفية تتصدر الجامعات في ختام 

أختتمت اإلدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة المنوفية المهرجان الرياضى لألنشطة الرياضية لطالب المدن الجامعية حيث 

شارك فيه ثالث جامعات مصرية هى جامعة طنطا ، وكفر الشيخ ، المنصورة وأقيمت فعالياته تحت رعاية الدكتور معوض 

 .يس الجامعة وبحضور الدكتور عادل السيد مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطالبالخولى رئ

وقد حصلت جامعة المنوفية على المركز األول و جامعة طنطا على المركز الثانى وجامعة كفر الشيخ على 

 .المركز الثالث وجامعة المنصورة على المركز الرابع 

 

 

رياضية بالمدن الجامعية الى أن المهرجان شهد منافسات فى شتى المجاالت وأشار أيمن عطا مدير األنشطة ال

 الرياضية فى خماسى كرة القدم ، وتنس الطولة ، والشطرنج ، والدورى الثقافى

طالب وطالبة يمثلون أربع جامعات مصرية أقيم المهرجان بالصالة المغطاة بجامعة المنوفية  511وشارك فى المهرجان حوالى 

. 

هاية الفعاليات قام الدكتور عادل السيد مبارك نائب رئيس جامعة المنوفية لشؤن التعليم والطالب ، وأحمد عاطف مدير وفى ن

عام المدن الجامعية بجامعة المنوفية ، والمهندس أسامة السنوسى مدير عام المدن الجامعية بجامعة طنطا ، ونادية عويضة مدير 

شيخ ، ومحمد حسن عبدة مدير األنشطة الطالبية بجامعة المنصورة بتسليم الكؤوس والجوائز عام المدن الجامعية بجامعة كفر ال

 .على الفرق الفائزة فى المهرجان

  

 برامج ومشروعات صغيرة لطالب جامعة المنوفية

رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم تحت 

والطالب تنظم إدارة إعداد القادة باإلدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع كلية الزراعة ، والعلوم ، والتربية النوعية 

 .وطالبة من طالب الجامعةطالب  21بمشاركة " مشروع المستثمر الصغير " 

 

 

أشار جمال إسماعيل مدير إدارة إعداد القادة بجامعة المنوفية على أن المشروع يهدف إلى ربط سوق العمل 

 .بالتخصصات المطلوبة من هؤالء الطالب وتزويدهم بالمعلومات والمهارات فى الحياة العملية 
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كما يهدف المشروع إلى فتح آفاق جديدة أمام الطالب للعمل بالمشروعات الصغيرة المنتجة ونشر ثقافة العمل الحر لدى الطالب 

من خالل العديد من المشروعات التى تنفذها االدارة فى المجاالت والبرامج واكسابهم المهارات المختلفة تأكيداً على ثقافة 

 .االعتماد على الذات

 

لى أنه سوف يقوم أساتذة متخصصون فى شتى المجاالت من كلية الزراعة ، والعلوم ، والتربية النوعية بإلقاء مشيرأ إ

المحاضرات على مدار شهر كامل منهم الدكتور خميس كامل ، والدكتور أحمد يوسف ، والدكتور سعيد عبد الصبور ، 

تورة ريهام محمد خليل ، والدكتورة بيسا عبد هللا ، والدكتورة والدكتورة رشا نجيب مبارك ، والدكتورة منال الشاعر ، والدك

 .دعاء عبد المجيد جعفر 

 

مشاريع صغيرة سيتم تدريب الطالب عليها وإكسابهم  2وأكد أحمد عبد الواحد ماضى مدير عام رعاية الشباب أن هناك 

، وصناعة المنظفات بأنواعها وأشكال يدوية فى  المهارات الفنية فى صناعة منتجات األلبان ،برنامج صناعة العطور بأنواعها

 .فن الكروشية ، وفن التطريز بشرائط الستان ، وصناعة اإلكسسوارات حلى وقالئد ومشروعات التشغيل والحياكة 

 

 

 فى ندوة بتجارة المنوفية" العنف واالرهاب " توعية الطالب من مخاطر 

تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولى رئيس جامعة المنوفية والدكتور شوقى الصباغ عميد كلية التجارة بالجامعة نظم 

معية بحضور حمدى النجار رئيس الج" معأ ضد العنف واالرهاب " قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية ندوة بعنوان 

العامة لحقوق االنسان بالمنوفية ونائب رئيس االتحاد النوعى للجمعيات الحقوقية والعدالة االنتقالية و لفيف من أعضاء هيئة 

 .التدريس والطالب وتأتى هذه الندوة فى إطار الموسم الثقافى للكلية فى العام الجامعى الحالى 

 

ئيسية تدور معظمها حول مفهوم االرهاب وتطوره على مر العصور ، أشار  عميد الكلية أن الندوة تتضمن عدة محاور ر

والعوامل التى ساعدت على ظهور العنف واالرهاب ، والدول الراعية له ، واثاره على العالم بأثرة إضافة الى الدور الرائع 

كد الدكتور احمد عبد هللا اللحلح والعظيم التى قامت به القوات المسلحة المصرية فى مواجهة اإلرهاب الداخلى والخارجى  ، وا

استاذ ادارة االعمال وعميد كلية التجارة السابق ان الندوة انتهت الى العديد من التوصيات الهامة التى تؤكد على دعم الشعب 

 .المصرى فى مواجهة االرهاب ودور الجامعة فى المساهمة فى تغيير بعض المفاهيم واالفكار الغير صحيحة لدى الطالب 

 

 

 رئيس جامعة المنوفية يفتتح المعرض الخيرى لذوى االحتياجات الخاصة

ب رئيس الجامعة شهد الدكتور معوض محمد الخولى رئيس جامعة المنوفية والدكتور عاطف أبو العزم نائ

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة افتتاح المعرض الخيرى الذى 

نظمته جمعية خدمة المجتمع بالجامعة لصالح ذوى اإلحتياجات الخاصة والذى يستمر لمدة ثالثة ايام بمشاركة 

 .ريةمعظم كليات ووحدات الجامعة وعدد من الجمعيات الخي

 

أشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة تستعد فى الفترة المقبلة لعمل معرضاً سنوياً للجمعيات الخيرية يقام فى 

رحاب الجامعة بكلية اإلقتصاد المنزلى يخدم ذوى اإلحتياجات الخاصة واأليتام وذلك إيمانا بدور الجامعة فى 

 .خدمة المجتمع والبيئة المحيطة 

 

لجامعة أن مشاركة عدد من الجمعيات الخيرية مثل جمعية الهالل األحمر وجمعية تراث بلدنا ومشاركة وأضاف نائب رئيس ا

نقابة المهندسين  يؤكد على رؤية الجامعة فى التفاعل مع المجتمع المحلى ،حيث تقوم الجمعيات بعرض منتجاتها من مالبس 

ص دخل هذه المعارض لخدمة ذوى اإلحتياجات ومفروشات ومصنوعات يدوية من خزف وفخار وأعمال الصدف  ويخص

الخاصة وال يقتصر األمر على الجمعيات الخيرية فقط بل يمتد إلى مشاركة كليات الجامعة فى تلك الفعاليات مثل كلية اإلقتصاد 

 .المنزلى وكلية التربية النوعية 
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 زيارة وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد لجامعة المنوفية

 

عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون /معوض الخولى رئيس الجامعة و االستاذ الدكتور / استقبل االستاذ الدكتور

 التعليم و 

 

 4151ابريل  9الى  7الطالب  وفد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد القائم بزيارة كلية الهندسة فى الفترة من 

 

 

 

 

 طالب ومدرس بمدرسة الشهيد عبد الرحمن الديب بشبين الكوم 863الكشف على : فى قافلة لجامعة المنوفية 

 

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولى رئيس الجامعة 

وإشراف الدكتور عاطف أبو العزم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة قافلة طبية من كلية الطب زارت 

ين الكوم قام أعضاء هيئة التدريس المشاركين فى القافلة بالكشف المجانى خاللها مدرسة الشهيد عبد الرحمن الديب بمدينة شب

طالب ومدرس بالمدرسة وقام األطباء بتشخيص حاالت حساسية وتنيا ونشاط بالغدد الدرقية وآالم الركبة والفخذ  028على 

ب بين األطفال كما قاموا أيضاً والتهاب فى مجرى البول والتهاب الحلق والمعدة واألذن الوسطى واألنيميا وسرعة الترسي

 .حالة منهم إلى مستشفيات جامعة المنوفية إلجراء اإلسعافات والفحوصات والتحاليل والمتابعة 41بتحويل مايقرب من 

 

شارك فى القافلة الدكتورة أميرة الشحات مصطفى من قسم الجلدية والدكتور مصطفى محمد سرجة من قسم العظام والدكتورة 

ن قسم األطفال والدكتور مصطفى بكرى حامد من قسم الباطنة والدكتور أحمد محمد باشا من قسم األنف واألذن سارة محمد م

 .والحنجرة 

 

 

 للكتاب مشروع تخرج لطالب قسم المكتبات بآداب المنوفية" فرح " معرض 

 

" فرح "طالب الفرقة الرابعة لقسم المكتبات بكلية اآلداب جامعة المنوفية معرض كتاب بعنوان  نظم مجموعة من

كمشروع تخرج  برعاية الدكتور محمد عزوز وكيل الكلية لشئون التعليم الطالب وإشراف الدكتورة مريم منصور 

 .صالح، األستاذ بكلية اآلداب قسم مكتبات

 

ح ، أن الهدف الرئيس من إقامة المعارض هو تدريب الطالب علي الحياة واشارت الدكتورة  مريم منصور صال

العملية قبل الخروج لسوق العمل وتاهيلهم علي اقامة معارض والتسويق الوعية المعلومات بشتي الطرق المتاحة لهم 

 .في اسواق العمل خارج اسوار الجامعة 

 

ي عديدة للمعرض منها اتاحة مصارد المعلومات للطالب وأضاف محمد أبو حجر منسق المعرض  ، أن هناك أهداف أخر

باسعار رمزية ، وتوفير اوعية المعلومات بالجامعة كبديال  عن السفر الي القاهرة وتوفير الوقت والجهد علي الطالب 

 .والطالبات 
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 المجلس األعلى للجامعات يوافق على الالئحة الجديدة لكلية اآلداب بجامعة المنوفية

 

أصدر الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى ورئيس المجلس األعلى للجامعات القرار الوزارى  رقم 

بشأن تعديل الالئحة الداخلية لكلية اآلداب جامعة المنوفية والموافقة على توصية مجلس   4151لسنة  5185

 جامعة المنوفية والمجلس 

 

عديل الالئحة الداخلية للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة وتضمن القرار إلحاق الالئحة الدراسية األعلى للجامعات بشأن ت

 .للبرنامج الجديد 

 

  

 

  

 

  

 

 تفقد الدكتورعامــًا 38التخطيط العمرانى لقرية صراوة بعد توقف : الجغرافيا بجامعة المنوفيةمشروع تخرج لطالب 

 
 

الخولي رئيس جامعة المنوفية أحد أهم مشروعات التخرج بكلية اآلداب معوض 

مركز أشمون، وهو " صراوة"قسم جغرافيا شعبة المساحة والذي نـُفذ بقرية 

حديثة وذلك " فك زمام"ا باستخدام خرائط مشروع إعادة تخطيط القرية عمرانيــً 

 .عامــًا على أخر تخطيط للقرية 87بعد مرور 

حيث تفقد رئيس الجامعة مع الدكتورة هويدا عزت القائم بأعمال العميد والدكتور 

سامي ابراهيم بقسم الجغرافيا كلية اآلداب والمشرف على المشروع مع الطالب خطوات المشروع على أراض الواقع وما 

المساحات المتواجدة من األحواض المشاركون في المشروع من خرائط حديثة للقرية بعد رفع  توصل إليه الطالب والطالبات

فك "وبناًء على النتائج التي توصل إليها فريق المشروع من إخراج خريطة . فدان 211الزراعية والعمرانية بمساحة تصل إلى 

 .عام مستقبالً  511حديثة كقاعدة بيانات لـ " زمام

ية والتقنية التي تخدم القسم في تدريب الطالب والطالبات وأعلن رئيس الجامعة استعداد الجامعة لتوفير كافة االمكانات التكنولوج

على تنفيذ مشروعاتهم على أرض الواقع وخدمة المجتمع المحيط بيهم، مؤكًدا على حرص الجامعة في توفير معمل مساحة 

المشروع سوف  قريبــًا يحتوى على كافة األجهزة التي تفي بتدريب الطالب على مثل هذه المشروعات وأشار إلى أن مثل هذا

تخطيط القرى مما يساهم في تذليل العقبات التي تقف  يوفر لمحافظة المنوفية المزيد من قاعدة البيانات التي تحتاجها في إعادة 

حائل دون إقامة المشروعات التنموية المختلفة كالصرف الصحي والمياه والغاز والكهرباء وتوسيع للشوارع والمحافظة على 

ن الزحف العمراني، وأن الجامعة في استعداد تام لتوفير الكوادر البشرية التي تخدم هذا المجال مع المحافظة البقع الخضراء م

 .في إقامة وتحديث مشروعاتها التنموية
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