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

الدراسات العليا لتنفيذ برنامج متطور للغة االنجليزية ليكون بديل ا الختبار TOEFLالكتساب مهارات اللغة االنجليزية لطلب الدراسات
العليا المسجلين لدرجتى الماجستير والدكتوراه وغيرهم .

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 علم (طب األطفال) ،رجاء
السيد الشيشينى (طب األسرة) ،شيماء محمد أبو النور ،شيماء على حويت ،رفعت محمود الرفاعى ،إيهاب محمود خليفه (األمراض
الصدرية وعلج األلم) ،غادة محمود عبد العال (التخدير والعناية المركزة وعلج األلم) ،محمد حمدين مندور (التخدير والعناية المركزة
وعلج 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 سلمه (إدارة األعمال) ،أحمد نعيم المشطاوى (المحاسبة) التجارة ،صلح معوض
خليفة ،نيفين بسيونى علوى (الكيمياء العضوية) ،فوزى حماد سلم (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 اإلسلمية قسم اللغة العربية) ،رجب عبد الحميد حسنين (المكتبات) ،محمد السيد
شحاته (الدراسات اللغوية قسم اللغة العربية) ،سالى صبحى سلم (الفلسفة الحديثة والمعاصرة) ،أسامه غريب صالح ،هانم عبد الرحمن
جاد هللا (المكتبات) ،الزهراء محمد ناصف (الدراسات األدبية قسم اللغة العربية).
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قبول التقارير الفردية والتقربر الجماعى ومنح الدرجة العلمية لطالبة بكلية التمريض
قبول التقارير الفردية والتقربر الجماعى ومنح الدرجة العلمية درجة الماجستير فى التمريض للطالبة /هدى السعيد
احمد المنتصر

أخصائية تمريض والمقيدة بقسم  /تمريض صحة المجتمع من الخارج بدورة أغسطس  4112حيث قبلت الرسالة
من لجنة الفحص والمناقشة بتاريخ  ( 4152/55/2بناء على موافقة مجلس القسم بتاريخ )4152/55/42

أعالن عن مناقشة رسالة ماجستير للطالبة  /شيماء على عبد السالم شريف بكلية العلوم
سيتم بمشيئة هللا تعالى مناقشة رسالة ماجستيرالمقدمة من الطالبة  /شيماء على عبد السلم شريف
بعنوان
دراسات وراثية و جزيئية النتاج االيثانول الحيوى بواسطة كائنات دقيقة معينة تنمو على
سكر الطحالب
Genetic and Molecular Studies on Bioethanol Production by Certain
Microorganisms grown on Algal Sugar

لجنة االشراف
أ.د  /محمد مدحت محمد غريب أستاذ الميكروبيولوجى  -وكيل الكلية للدراسات العليا  -كلية العلوم  -جامعة المنوفية
د  /رجاء عبد الفتاح حمودة أستاذ مساعد التكنولوجيا الحيوية الميكروبية  -معهد بحوث الهندسة الوراثية و التكنولوجيا الحيوية  -جامعة
مدينة السادات
د  /عابدين حامد الزناتى مدرس التكنولوجيا الحيوية الميكروبية  -معهد بحوث الهندسة الوراثية و التكنولوجيا الحيوية  -جامعة مدينة
السادات
لجنة الحكم و المناقشة
أ.د  /محمد ابراهيم على أستاذ الميكروبيولوجى المتفرغ  -كلية العلوم  -جامعة القاهرة
أ.د  /سهام محمد سلمة شاش أستاذ الميكروبيولوجى  -كلية العلوم  -جامعة بنها
أ.د  /محمد مدحت محمد غريب أستاذ الميكروبيولوجى  -وكيل الكلية للدراسات العليا  -كلية العلوم  -جامعة المنوفية
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د  /رجاء عبد الفتاح حمودة أستاذ مساعد التكنولوجيا الحيوية الميكروبية  -معهد بحوث الهندسة الوراثية و التكنولوجيا الحيوية  -جامعة
مدينة السادات
وذلك يوم االربعاء الموافق  4152/54/42فى تمام الساعة  55صباحا بقاعة المناقشات بالكلية بالدور الخامس و الدعوة عامة

أعالن عن مناقشة رسالة دكتوراه للطالبة  /هبة عبد العظيم السيد ابراهيم
سيتم بمشيئة هللا تعالى مناقشة رسالة الدكتوراه فى الكيمياء العضوية المقدمة من الطالبة  /هبة عبد العظيم السيد ابراهيم
بعنوان
تشييد و النشاط البيولوجى لمشتقات التريازولوبيريميدين الجديدة مشتقاتها من الجليكوزيدات و السكريات اللحلقية
Synthesis and Biological Activity of Triazolopyrimidine Derivatives and Acyclic sugar Derivatives
لجنة االشراف
أ.د  /ابراهيم فتحى زيد أستاذ الكيمياء العضوية  -كلية العلوم  -جامعة المنوفية
أ.د  /عادل عبد الهادى نصار أستاذ الكيمياء العضوية  -كلية العلوم  -جامعة المنوفية
لجنة الحكم و المناقشة
أ.د  /أحمد على فضه أستاذ الكيمياء العضوية  -كلية العلوم  -جامعة المنصورة
أ.د  /أحمد اسماعيل هاشم أستاذ الكيمياء العضوية  -كلية العلوم  -جامعة عين شمس
أ.د  /ابراهيم فتحى زيد أستاذ الكيمياء العضوية  -كلية العلوم  -جامعة المنوفية
أ.د  /عادل عبد الهادى نصار أستاذ الكيمياء العضوية  -كلية العلوم  -جامعة المنوفية
وذلك يوم الخميس الموافق  4152/54/41فى تمام الساعة  55صباحا بقاعة المناقشات بالكلية و الدعوة عامة

أعالن عن مناقشة رسالة ماجستير للطالبة  /مريم أحمد عبد المجيد عزام بكلية العلوم
سيتم بمشيئة هللا تعالى مناقشة رسالة ماجستير المقدمة من الباحثة  /مريم أحمد عبد المجيد عزام
تحت عنوان
تشييد و تقييم بيولوجى لمتراكبات فلزية جديدة تحتوى على مجموعة األلفا أمينوفسفونات
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Synthesis and Biological Evaluation of New Metal Complexes Containing aAminophosphonate Moiety
لجنة االشراف
أ.د  /ابراهيم الطنطاوى السيد أستاذ الكيمياء العضوية  -كلية العلوم  -جامعة المنوفية
د  /هناء عبد الطيف البرعى أستاذ الكيمياء الغير عضوية المساعد  -كلية العلوم  -جامعة المنوفية
د  /أحمد عبد العليم حسن مدرس الكيمياء عضوية  -كلية العلوم  -جامعة المنوفية
لجنة المناقشة
أ.د  /عادل بسيونى السيد شحاته أستاذ الكيمياء العضوية  -رئيس و مدير المعهد القومى للقياس و المعايرة
أ.د  /ماجد شفيق أنطنيوس أستاذ الكيمياء العضوية  -كلية العلوم  -جامعة عين شمس
أ.د  /ابراهيم الطنطاوى السيد أستاذ الكيمياء العضوية  -كلية العلوم  -جامعة المنوفية
د  /هناء عبد الطيف البرعى أستاذ الكيمياء الغير عضوية المساعد  -كلية العلوم  -جامعة المنوفية
و الدعوة عامة و ذلك ان شاء هللا يوم االحد الموافق  4152/54/45فى تمام الساعة  5ظهرا بقاعة المناقشات بالدور الخامس بالكلية

تهنئة للدكتور  /محمد محمد أبو شادى بكلية العلوم
يتقدم قسم الرياضيات بالتهنئة للسيد الدكتور  /محمد محمد أبو شادى االستاذ المساعد بقسم الرياضيات لحصول
سيادته على جائزة البحث

العلمى فى العلوم االساسية المقدمة من مؤسسة مصر الخير متمنيين لسيادته دوام التقدم و الرقى .
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"منحة مشروعات التخرج " بكلية العلوم
فى ضوء تطبيق استراتيجية تطوير التعليم العالى فى مصر نتشرف بأن نعلن لسيادتكم عن موافقة معالى السيد االستاذ الدكتور  /وزير
التعليم العالى على تبنى مشروعات التخرج لطلب الكليات العملية من خلل تمويل تلك المشروعات بشرط ان يكون مخرج المشروع
عبارة عن منتج نهائى قابل للتطبيق حتى يتسنى االستفادة منه فى الحياه العملية .
ونحيط سيادتك علما بأنه سيتم تمويل  3مشروعات لكل جامعة بقيمة اجمالية  410111جنية (فقط عشرون الف جنيها ) للمشروع الواحد
على ان يتم تقديم مقترحات المشروعات المتقدمة للتمويل من خلل البريد االلكترونى
pmu@heep.edu.eg
يوميا حتى موعد غايته يوم السبت الموافق  51يناير  4151بعنوان
"منحة مشروعات التخرج "

أعالن عن مناقشة رسالة دكتوراه للطالب  /محمد عبد الحميد عبد الرحمن دياب بكلية العلوم
سيتم بمشيئة هللا تعالى مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الطالب  /محمد عبد الحميد عبد الرحمن دياب باحث مساعد بالمركز القومى
للبحوث
بعنوان
تحسين خواص الورق باستخدام بعض مواد الطمى المحلية
Improvement of paper properties by using some indigenous clays

لجنة االشراف
أ.د  /ابراهيم فتحى زيد أستاذ الكيمياء العضوية  -كلية العلوم  -جامعة المنوفية
أ.د  /ايفلين موريه أستاذ خواص الورق الطبيعية و مدير معمل الورق و الطباعة بمعهد البولى تكنيك  -جرنوبل  -فرنسا
أ.د  /نبيلة أحمد الشناوى نور الدين أستاذ باحث  -قسم السليلوز والورق  -المركز القومى للبحوث
أ.د  /محمد لطفى حسن أستاذ باحث  -قسم السليلوز والورق  -المركز القومى للبحوث
لجنة الحكم و المناقشة
أ.د  /على على سرحان أستاذ الكيمياء العضوية و التطبيقية  -كلية العلوم  -جامعة المنصورة
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أ.د  /محمد محمد أحمد السخاوى أستاذ باحث  -قسم السليلوز و الورق  -المركز القومى للبحوث
أ.د  /ابراهيم فتحى زيد أستاذ الكيمياء العضوية  -كلية العلوم  -جامعة المنوفية
أ.د  /نبيلة أحمد الشناوى نور الدين أستاذ باحث  -قسم السليلوز والورق  -المركز القومى للبحوث
وذلك يوم االحد الموافق  4152/54/45الساعة  55صباحا بقاعة المناقشات
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