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مجلس جامعة المنوفية يمنح  25ماجستير
وافق مجلس جامعة المنوفية فى جلسته األخيرة برئاسة الدكتور معوض الخولى رئيس
:الجامعة على منح  14ماجستير شملت جميع التخصصات العلمية بالجامعة لكل من

نهى محمد أبو حسين ،أميرة مصطفى مطر (الطفيليات) ،ابتهال متولى محمد ،رضا أبو الفتح
أحمد (الفسيولوجيا اإلكلينيكية) ،سهام أحمد عبد العزيز (الهستولوجى) ،رشا توفيق جبه
(الباثولوجيا اإلكلينيكية)  ،على عبد الهادى شرف ،حسناء محمود عزب ،إلهام عزيز عطيه ،رانيا خضرى عالم (طب األطفال) ،رجاء
السيد الشيشينى (طب األسرة)  ،شيماء محمد أبو النور ،شيماء على حويت ،رفعت محمود الرفاعى ،إيهاب محمود خليفه (األمراض
الصدرية وعالج األلم) ،غادة محمود عبد العال (التخدير والعناية المركزة وعالج األلم) ،محمد حمدين مندور (التخدير والعناية المركزة
وعالج األلم) ،ماجد عبد الجزار ،محمود محمد معوض (األشعة التشخيصية)  ،محمد سعيد خليل ،أحمد عبد العظيم أبو سالم (جراحة
العظام) ،عماد الدين محمد عبد النبى (الباطنة العامة) ،محمود على أبو زيد (الجراحة العامة) ،أسماء عبد الكريم قناوى (أمراض القلب
واألوعية الدموية) الطب ،محمد عبد القوى أحمد على (طرق تدريس العلوم) ،سحر سامى منصور (تربية الطفل) ،أسامه سمير خلف هللا
(طرق تدريس الرياضيات) التربية ،إبراهيم عطيه سالمه (إدارة األعمال) ،أحمد نعيم المشطاوى (المحاسبة) التجارة ،صالح معوض
خليفة ،نيفين بسيونى علوى (الكيمياء العضوية) ،فوزى حماد سالم (فيزياء الجوامد) ،أمانى عبد هللا محمد (الميكروبيولوجيا) ،محمد
محمود غنيم (الطبقات والترسيب) العلوم ،محمود صديق حسانين (الفاكهة) الزراعة ،نهى شوقى األبيض ،محمد جابر ملهط (علوم
الحاسب) الحاسبات والمعلومات ،أميرة السيد بركات (التربية الفنية) التربية النوعية ،السيد عبد الغنى الشين ،هانى فتحى موسى (هندسة
وعلوم الحاسبات) ،محمد يحيى عباس (هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية) ،كيرلس أيوب زاهر (هندسة االتصاالت) الهندسة
االلكترونية ،نجوان السيد برعى (الهندسة االنشائية) الهندسة ،سهام شحاته مرزوق (تمريض صحة األم وحديثى الوالدة) التمريض،
مصطفى عيد شبايك ،شريف محمد زايد (الدراسات اإلسالمية قسم اللغة العربية) ،رجب عبد الحميد حسنين (المكتبات) ،محمد السيد
شحاته (الدراسات اللغوية قسم اللغة العربية) ،سالى صبحى سالم (الفلسفة الحديثة والمعاصرة) ،أسامه غريب صالح ،هانم عبد الرحمن
جاد هللا (المكتبات) ،الزهراء محمد ناصف (الدراسات األدبية قسم اللغة العربية(

مجلس جامعة المنوفية يمنح  91دكتوراه
وافق مجلس جامعة المنوفية فى جلسته األخيرة برئاسة الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة على منح  51دكتوراه شملت جميع
التخصصات العلمية بالجامعة لكل من:

شيماء عبد الستار العسكرى (الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة) ،محمد أحمد سمير ،زين عبد
اللطيف صابر (طب األطفال) ،أحمد عبد الرحمن األسدودى (األمراض الصدرية والتدرن)،
مؤمنة سعيد الحامولى (طب المناطق الحارة وصحتها) ،طارق عبد السالم الحناوى (التخدير
والعناية المركزة وعالج األلم) نجوى أحمد فرج (طب األسرة) الطب ،أمينة سامى سليمان،
نجالء محمد فشكل (التغذية وعلوم األطعمة) االقتصاد المنزلى ،سوزان حسين سراج (طرق
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تدريس العلوم) ،والء إسماعيل عفيفى (مناهج وطرق تدريس العلوم) ،شيماء محمد السامولى
(ناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية) ،بسمة وجيه أبو السعود (طرق تدريس الكيمياء والطبيعة) التربية ،محمود رمضان خطاب
(الكيمياء غير العضوية) العلوم ،محمد سيد عبد العال (المحاصيل الحقلية) الزراعة ،مصطفى على جاب هللا (القانون الجنائى) الحقوق،
شامية غمرى الشربينى (هندسة االتصاالت) الهندسة االلكترونية ،ماهى محمد مليجى ،محمد سيد أحمد (الدراسات اإلسالمية قسم اللغة
العربية).

برنامج متطور لتأهيل طالب الدراسات العليا بجامعة المنوفية فى اللغة االنجليزية
أعلن مجلس جامعة المنوفية فى جلسته االخيرة برئاسة الدكتور معو ض محمد الخولى رئيس الجامعة موافقة المجلس على
مقترح مجلس

الدراسات العليا لتنفيذ برنامج متطور للغة االنجليزية ليكون بديال ً الختبار TOEFLالكتساب مهارات اللغة االنجليزية
لطالب الدراسات العليا المسجلين لدرجتى الماجستير والدكتوراه وغيرهم .

إعالن
التحليل اإلحصائي وذلك ))SPSSيعلن المركز الدولي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة المنوفية عن انعقاد دورة
لألعضاء هيئة التدريس والباحثين وسوف يتم تحديد موعد الدورة عند اكتمال العدد المطلوب على أن يكون تكلفة الدورة  211جنيه
لعضو هيئة التدريس  111جنية للمتدرب من خارج الجامعة بإجمالي  01ساعة بواقع  6ساعات يوميا ولمدة خمس أيام
للحجز مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو االتصال على األرقام التالية
محمد فرج إسماعيل

موبيل 15111016281 /

تليفون ارضي 1284052181 /

عناية األستاذ /
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فرص عمل حقيقية لخريجى جامعة المنوفية بالملتقى األول لجمعية الخريجين
تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية والدكتور أحمد شيرين فوزى محافظ اإلقليم وبحضور عدد كبير من رجال
األعمال بجمهورية مصر العربية نظمت جمعية رعاية خريجى الجامعة برئاسة الدكتور مغاورى شحاتة دياب رئيس
الجامعة األسبق الملتقى األول للتوظيف تحت عنوان " تأهيل الخريجين لمواكبة سوق العمل "

وأكد رئيس الجمعية فى إفتتاح الملتقى أن الهدف من إشهارجمعية رعاية الخريجين كان واليزال هو رعاية خريجى الجامعة
فى شتى المجاالت والتخصصات وبرغم توقف الجمعية عن النشاط طيلة السنوات الماضية إال أن هدفها كان وال يزال هو
رعاية أبناء جامعة المنوفية ومساعدتهم فى الحصول على فرص عمل حقيقية من خالل التعاون مع النقابات والصندوق
اإلجتماعى وال جمعيات األهلية ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص وأشار شحاتة إلى أن الجمعية بصدد توفير جزء
.من مشروع المليون فدان الذى طرحته الدولة لصالح خريجى الجامعة لتحقيق أكبر إستفادة فعلية لهم

وانتهى الملتقى الى العديد من التوصيات الهامة منها  :تغيير البرامج والمقررات الدراسية وانشاء قاعدة بيانات خاصة بالخريجين
ومساهمة منظمات المجتمع المدنى ومنظمات األعمال فى توظيف وتصنيف تلك المقررات ومشاركة رجال االعمال وأصحاب الشركات
وابرام العديد من اإلتفاقات مع الجهات المعنية بأحوال الخريجين ومتطلبات سوق العمل  ،كما تضمن الملتقى إفتتاح العديد من المعارض
اإلنتاجية وتوقيع بروتوكوالت تعاون مع كبرى الشركات الصناعية فى مصر لتوفير فرص عمل حقيقية ألبناء الجامعة فى مختلف
.المجاالت

ترقيات وتعيينات جديدة فى جامعة المنوفية
وافق مجلس جامعة المنوفية فى جلسته األخيرة برئاسة الدكتور معوض الخولى رئيس
.الجامعة على تعيين وترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس فى كافة التخصصات

حيث وافق على التعيين فى وظيفة أستاذ لكل من :حاتم محمد عبد القادر (قسم نظم
المعلومات) كلية الحاسبات والمعلومات ،وجيه أحمد العسكرى (هندسة القوى الميكانيكية)
الهندسة ،عبد المنعم سلطان (الشريعة اإلسالمية) الحقوق ،منال موسى إبراهيم (إدارة
.التمريض) التمريض

وفى وظيفة أستاذ مساعد لكل من :منال كمال أبو النجا (انتاج الدواجن) ،منى رشدى خليل (البساتين) الزراعة ،محمد سيد عبد القادر
(الفيزيقا والرياضيات الهندسية) الهندسة االلكترونية ،أحمد فؤاد شمس الدين (جراحة العظام) ،أميرة محمد الصعيدى (الطب الشرعى

نشرة الدراسات العليا
العدد52:

يشييشيش

4152//812
التاريخ /51/51:
4152
4152/8/51
والسموم االكلينيكة) الطب ،ريهام محمد الشريف (العلوم الفنية) التربية النوعية.
وفى وظيفة مدرس لكل من :دعاء صالح الجندى (الباطنة العامة) ،أمانى إبراهيم عمار (الطفيليات) الطب ،محمدى شعبان عبد العال
(الجغرافيا) اآلداب ،على محمد عبد السالم (هندسة القوى الميكانيكية) الهندسة ،مروة أحمد جودة ،داليا عبد العاطى شافعى (الطفيليات)
معهد الكبد القومى.

فرج عضوا بمجلس شئون التعليم بجامعة المنوفية
وافق مجلس جامعة المنوفية فى جلسته األخيرة برئاسة الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة على
تجديد تعيين الدكتور على فرج

مدير مركز التعليم المفتوح وعميد كلية الزراعة األسبق عضوا بمجلس شئون التعليم والطالب لمدة عامين.

العفيفي يحصل على جائزة الجامعة للتأليف العلمي لعام 5192
قرر مجلس جامعة المنوفية فى جلسته األخيرة برئاسة الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة على منح الدكتور
محمد أبو الفتوح العفيفى

األستاذ المساعد بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب بشبين الكوم جائزة الجامعة للتأليف العلمى لعام  4152فى
المجال األدبى.
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إعالن نتيجة دبلوم الدراسات العليا بعلوم المنوفية
وافق مجلس جامعة المنوفية فى جلسته األخيرة برئاسة الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة على منح  510طالب
وطالبة دبلوم

الدراسات العليا بكلية العلوم دور مايو  4152فى تخصصات :علوم الحاسب والتحاليل الوراثية والكيمياء الحيوية
.والفيزياء اإلشعاعية والكيمياء الشرعية والميكروبيلوجيا

منح دراسية لطالب حوض النيل من جامعة المنوفية
وافق مجلس جامعة المنوفية فى جلسته األخير برئاسة الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة على
تقديم منح دراسية لطالب حوض النيل

من جامعة المنوفية ،وطالب رئيس الجامعة عمداء الكليات بإعداد مقترح بالمنح المتاحة فى مجال
.الدراسات العليا فى التخصصات المختلفة تمهيداً لمراجعتها وارسالها للمجلس األعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى
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