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تمريض المنوفية تنفذ مشروعا لرفع الوعى الصحى واإلسعافات األولية لطالب الجامعة

بالتعاون مع كلية اآلداب :

تمريض المنوفية تنفذ مشروعا لرفع الوعى الصحى
واإلسعافات األولية لطالب الجامعة
في إطار اإلهتمام بالمشروعات الطالبية لدعم التميز نظم فريق من طالب كلية التمريض جامعة المنوفية
مشروعا لرفع الوعي الصحي لدى طالب الجامعة تجاه اإلسعافات األولية وذلك بالتعاون مع كلية اآلداب
بالجامعة من خالل قسم اللغة الفرنسية بالكلية تحت إشراف الدكتورة إيناس قاسم عميد كلية التمريض والدكتورة
جيهان دياب إستشاري المشروع ويشمل الفريق المشارك مجموعة من الطالب هم  :محمد صابر مدير المشروع،
وحسام فتحي نائب مدير المشروع ،ومحمد منصور ومصطفى جمال وأحمد محمد ومحمد رمضان وإسراء رميح
وآية محمد وأمل حماده .
وصرحت الدكتورة إيناس قاسم أن المشروع يأتى فى إطار حرص الجامعة على دعم مشروعات التميز إضافة
الى الدور الحيوى الذى تقوم به الجامعة فى خدمة أفراد المجتمع ومثل هذه المشروعات تساهم وبشكل كبير فى
عملية التوعية لطالب الجامعة فى حاالت اإلصابة وكيفية التعامل مع اإلصابات عن طريق اإلسعافات األولية .
وأشار أفراد الفريق إلى أهمية مبادي اإلسعافات األولية ودور الشخص المسعف تجاة الحاالت المصابة بالكسور
أو الحروق أو الجروح أو حدوث نزيف للشخص المصاب ،مشيراً إلى اإلسعاف األولي قد ينقذ حياة المصاب
بتقديم رعاية طبية عاجلة قبل نقله إلى المستشفى لمنع تدهور حالة المصاب الصحية  ،و شهد المشروع بعض
الجوانب العملية مثل اإلصابة بالنزيف والحروق بجميع درجاتها ،وحاالت اإلغماء والتعامل معها إلفاقة
المصاب ،إضافة إلى حاالت إرتفاع ضغط الدم ،وإنفخفاض الضغط ،وهبوط الدورة الدموية ،وغيبوبة السكر
وأسباب نقص السكر في الدم،و أعراض غيبوبة السكر .
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مسابقة المبتكر الشاب لمشروعات التخرج لطالب جامعة المنوفية

فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين جمعية نهضة المحروسة والمجلس األعلى للجامعات يجرى اآلن
فى جامعة المنوفية تنفيذ برنامج جوائز المبتكر الشاب -مسابقة دماغ مصرى وهى “جائزة التميز فى
تطبيق مشاريع التخرج”.
صرح الدكتور عادل السيد مبارك نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطالب بأن المشروع عبارة عن
مسابقة لمشروعات التخرج لطالب كليات الزراعة والهندسة والعلوم والحاسبات والمعلومات لدعم الطلبة فى
مجال البحث العلمى والتطوير عن طريق تشجيع ودعم تمويل مشروعات التخرج واألبحاث الخاصة ،مشيرا إلى
أنه سيتم اختيار أفضل  55بحث من مشروعات التخرج وتم رصد مبلغ  6آالف جنيه لكل بحث فائز من خالل
لجنة التحكيم التى تضم أساتذة وخبراء متخصصين فى هذا المجال.
وأكد أحمد ياسر منسق برنامج جوائز المبتكر الشاب لجمعية نهضة المحروسة على أنه سيتم عقد لقاءات أسبوعية
مع طالب تلك الكليات من أجل تقديم الدعم والمشورة لمشروعات التخرج الخاص بهم وتقديم مزيد من المعلومات
عن البرنامج وأنشطته وتسليط الضوء على أهمية البحث العلمى فى المرحلة القادمة.
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المؤتمر االقليمي في مجال ضمان الجودة في التعليم العالي والمقرر عقده في الفترة من  7الي  8يونيو
 5102بالقاهرة
يتشرف قطاع الدراسات العليا والبحوث جامعة المنوفية باالعالن عن المؤتمر االقليمي في مجال ضمان الجودة في التعليم
العالي والمقرر عقده في الفترة من  7الي  8يونيو  4151بالقاهرة برعاية وزارة التعليم العالي ومنظمة اليونسكو والهيئة
االلمانية للتبادل العلمي  DAADبالتعاون مع الشبكة العربية لضمان جودة التعليم العالي ANQAHE
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مراكز متقدمة لتجارة المنوفية فى الدورة التجارية الحتفاالت الطالب بانتهاء العام الدراسى

صرح الدكتور شوقى الصباغ عميد كلية التجارة جامعة المنوفية أن الكلية
حصدت العديد من المراكز المتقدمة بالدورة التجارية الكشفية الـ  05لجوالى كليات
التجارة بالجامعات المصرية والتى نظمتها كلية التجارة بجامعة عين شمس ،حيث
حصل فريق الجوالة بتجارة المنوفية على المراكز األولى فى جميع المسابقات التى
شاركت بها الكلية (الدينية والثقافية والرياضية والخدمة العامة).
وأضاف عميد الكلية أن طالب الفرقة الرابعة بشعبة اللغة اإلنجليزية قد احتفلت بيوم ) (Fun dayبمناسبة انتهاء
العام الدراسى وقرب تخرجهم من الكلية فى احتفال دورى يقام فى نفس الوقت من كل عام يشمل العديد من
الفقرات الفنية والترفيهية ويشارك فيه أعضاء هيئة التدريس الطالب فرحتهم بقرب تخرجهم وبدء تاريخ جديد من
الحياة العملية.

هندسة شبين وهندسة منوف تفوزان بجائزة التميز البيئى

أعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة نتيجة التميز البيئى لكليات الجامعة فى المسابقة
التى أقيمت تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة والتى اشترك فيها 7
كليات فى نهاية الفصل الدراسى الثانى وهى كليات هندسة شبين الكوم وهندسة
االلكترونيات بمنوف والعلوم والحاسبات والمعلومات والتمريض والطب ومعهد الكبد،
وقد حصلت كليتى الهندسة بشبين الكوم وهندسة االلكترونيات بمنوف على المركز األول
مناصفة.
وأشار الدكت ور عاطف أبو العزم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة قامت بتنظيم
هذه المسابقة لتشجيع الكليات على التميز والوقوف على أوجه القصور ومعالجتها وتعميم سياسة الجودة بين
الكليات ،وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من القطاع لمعاينة الكليات المشاركة من حيث جودة المعامل والمخازن
والمدرجات والتجمل الخارجى والنظافة.
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تكريم الفائزين في معرض " إبداعات تصميمية " بجامعة المنوفية
أقام قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية حفالً لتكريم الفنانين من أعضاء هيئة التدريس بالقسم
والطالب والطالبات الذين فازوا بالمراكز األولى بمعرض "إبداعات تصميمية" ،حيث تم التكريم بحضور
الدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب والدكتورة أماني عبد المقصود وكيل الكلية
لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال عميد الكلية.
وأشرف على فعاليات المعرض الدكتورة إيمان نوار بقسم التربية الفنية والتي أكدت بأن القسم لديه حرص دائم
على إقامة مثل هذة المعارض بين الحين واألخر لجميع الفرق بقسم التربية الفنية لتشجيع الطالب والطالبات على
اإلبداع ومحاكاة الطبيعة والثقافات المختلفة بالمجتمع عبر اإلبداعات التصميمية.
وقالت الدكتورة أماني عبد المقصود بأن الكلية تميزت مؤخرًا في "المعرض التشكيلي" الذي أقيم على مستوى
الجامعة وفازت الكلية بجائزة "أحسن معرض" على المستوى الجامعة وهذا ما جعل الكلية على حرص دؤوب
في إقامة معارض مماثلة تنافسية بين الطالب لحثهم على التفوق الدائم داخل الكلية وخارجها ومن ثم رأت الكلية
أن ءيتضمن الحفل تكرم الطالب الفنانين الذين تميزوا في هذا المعرض وذلك ضمن تكريم زمالئهم في معرض
"ابداعات تصميمة".

وعلى هامش التكريم  ..أشارت الدكتورة عبير عبد هللا رئيس قسم التربية الفنية بالكلية إلى أن التكريم قد شمل
أيضـًا تكريم الفنانين من الطالب بالفرقة الثانية والثالثة والهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس الذين ساهموا في
تنمية قدرات الطالب وذلك من خالل المعارض التي شاركوا فيها على مدار العام بالكلية لجميع تخصصات
التربية الفنية ،ومن هذه المعارض " رونا  " – "4حوار مع الطبيعة" – " تشكيالت إبداعية " لمادة الخزف.
وفي سياق أخر ..أقامت الكلية حفالً لختام األنشطة الطالبية ،كرمت من خالله الطالب والطالبات المشاركين في
األنشطة المختلفة والحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات التي تمت بالجامعة والكلية كاألنشطة " الرياضية
– العلمية – الثقافية – الفنية – االجتماعية – الجوالة – األسر طالبية".
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اإلعالن عن المنح الدراسية المقدمه من مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم االنحياز
والدول النامية ) (NAMبالهند.

يتشرف قطاع الدراسات العليا والبحوث ..بالتعاون مع اكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا االعالن عن المنح الدراسية المقدمه
من مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم االنحياز والدول النامية ( )NAMبالهند .
للستعالم وملئ استمارة التسجيل الكترونيا على
www.namstct.org
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 62لجنة خاصة فى امتحانات جامعة المنوفية

أشار الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية إلى أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكليات
الجامعة ستبدأ السبت الموافق  40من مايو الحالى بعد انتهاء الطالب من امتحانات العملى ومادة حقوق
اإلنسان على أن تنتهى االمتحانات يوم السبت  40يونيو القادم.
وأوضح أنه تم اإلنتهاء من وضع جداول االمتحانات على مواقع الكليات االلكترونية وتشكيل لجان الممتحنين
ولجان الكونتروالت ،كما تم وضع قواعد الرأفة على أن تكون موحدة بالنسبة لكل من الكليات النظرية والعملية
بالجامعة إعماال لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الطالب.
وأكد الدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب أنه تم تشكيل  64لجنة خاصة للطالب
مراعاة لظروف الطالب سواء لجان طبية أو لجان المحبوسين الذين قدموا طلبات ألداء االمتحانات منهم  44لجنة
طبية  51طالب بكلية اآلداب و  1بالحقوق وطالب بالحاسبات و  0بالتربية وطالب بالزراعة وطالب بالهندسة
االلكتروينة.
بينما تم تشكيل  03لجنة للطالب المحبوسين على ذمة قضايا وطالب ببرنامج التعليم المفتوح.

