
 
 يشييشيش

 
 

15/8/2014  

الدراسات العليا نشرة  
 30/1/2015التاريخ: 4العدد

 

 

 النوعية بالتربية ماجستير رسالة في" التدريس هيئة أعضاء وقضايا اإللكترونية الصحافة"

 بأشمون

 جامعة بأشمون النوعية التربية بكلية التربوي االعالم بقسم المعيدة سالم هللا عبد والء الباحثة تحصل

 لقضايا اإلليكترونية الصحافة معالجة" بعنوان الرسالة.. ممتاز بتقدير الماجستير درجة على المنوفية

 ."نحوها باتجاهاتهم وعالقتها التدريس هيئة أعضاء

 

 

 يتعرض التي للقضايا اإلليكترونية الصحافة معالجة وحجم كيفية على التعرف إلى الدراسة هدفت وقد

 أوضاعهم تعديل أو أبحاثهم إنجاز أمام عائقــًا تشكل التي المشكالت ونوعية العلمية مهامهم بانجاز والمتعلقة التدريس هيئة أعضاء لها

   .األفضل نحو والعلمية البحثية

 لها فعلية حلول تقديم على والعمل التدريس هيئة أعضاء بقضايا الدولة اهتمام ضرورة: منها هامة توصيات عدة إلى الدراسة وتوصلت

 إجراء من تمكينهم عن فضالً . العلمي للبحث كافية ميزانية تخصيص. وجه أكمل على بواجباته بالقيام التدريس هيئة عضو يتمكن حتى

 .يقدمونها التي العلمية المشروعات وتنفيذ الميدانية الدراسات

 المنوفية، جامعة النوعية التربية كلية التربوي االعالم قسم ورئيس المساعد اإلعالم أستاذ على السيد هناء الدكتورة تحكيم من الرسالة

 .شمس عين جامعة للطفولة العليا الدراسات بمهعد االعالم بقسم األستاذان خلف اعتماد والدكتورة إبراهيم معوض محمد الدكتور

 

 

 واليمن ليبيا إلى المنوفية جامعة من للمعارين واألجازات اإلعارات مد

 على المنوفية جامعة رئيس الخولى معوض الدكتور  برئاسة األخيرة جلسته فى المنوفية جامعة مجلس وافق

  األجازات أو اإلعارات مد

 

 دون الظروف تلك وحالت واليمن وسوريا ليبيا مثل إستثنائية بظروف تمر التى الدول إلى الجامعة من المعارين التدريس هيئة ألعضاء

 . عليها الحاصلين األجازة أو إعاراتهم إنتهاء بعد الوطن أرض إلى عودتهم
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 المنوفية جامعة الطب كلية لعمادة المرشحين إختيار لجنة يرأس العزم أبو

 ابو عاطف الدكتور تكليف على المنوفية جامعة رئيس الخولى معوض الدكتور  برئاسة األخيرة جلسته فى المنوفية جامعة مجلس وافق

 إختيار لجنة برئاسة البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الجامعة رئيس نائب العزم

 الجامعة رئيس نائب شلبى سعيد الدكتور عن مؤقتا بديال الطب كلية لعمادة المرشحين

 وذلك  للكلية أسبقاً  وعميدا الطب بكلية أستاذا لكونه وذلك األصلى اللجنة ورئيس السابق

الفرص وتكافؤ الشفافية لمبدأ وتحقيقا للحرج رفعا  

 . 

 من 29 الخميس حتى ويستمر يناير 25  األحد الطب كلية لعمادة الترشح باب فتح تم وقد

 الدكتورة هم مرشحين ثالثة للترشح وتقدم ، الثالثاء أمس النوعية التربية كلية لعمادة الترشح باب غلق تم السياق نفس وفى الشهر، نفس

 .حسنى حنان والدكتورة الدسوقي مجدى والدكتور المقصود عبد أمانى

 

 المهارات معمل) الى التوجه ضرورة االكلينيكية التخصصات جميع فى الثانى الجزء والماجيستير الدبلوم لدرجتى المتقدمين جميع

 بكلية الطب  االقسام لجميع(BLS) : دورة لحجز وذلك ( االكلينيكية

 على جميع المتقدمين لدرجتى الدبلوم والماجيستير الجزء الثانى فى جميع التخصصات االكلينيكية

 : ضرورة التوجه الى )معمل المهارات االكلينيكية (بالكلية وذلك لحجز دورة

 

 

(BLS)لجميع االقسام 

(ALS)لالقسام التالية: 

 مويةالقلب واالوعية الد-

 التخدير-

 طب الطوارئ-

 الباطنة العامة-

 االطفال-

 الجراحة العامة-

 2015على ان تكون هذة الدورات اجبارى وشرط اساسى لدخول االمتحان اعتبارا من دور ابريل 
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 الطب بكلية مساعد مدرس وظيفة لشغل المعيدة مطر مصطفي أميرة/ الطبيبة تعيين على الموافقة

 وظيفة لشغل بالكلية الطفيليات بقسم المعيدة مطر مصطفي أميرة/ الطبيبة تعيين بشأن  التدريس هيئة شئون مذكرة على الكلية مجلس وافق

 . المنوفية طب من الماجستير درجة علي لحصولها نظرا والكلية القسم بذات مساعد مدرس

 

 

 الطب بكلية مساعد مدرس وظيفة لشغل العزيز عبد محمد أحمد سهام/ الطبيبة تعيين على الموافقة

 بالكلية الهستولوجيا بقسم المعيدة العزيز عبد محمد أحمد سهام/ الطبيبة تعيين بشأن  التدريس هيئة شئون مذكرة على الكلية مجلس وافق

 . المنوفية طب من الماجستير درجة علي لحصولها نظرا والكلية القسم بذات مساعد مدرس وظيفة لشغل

 

 انتداب بعض السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة للتدريس خارج الجامعة للفصل الدراسي األول للعام الدراسي 2015/2014م

إحاطة مجلس الكلية علماً بموافقة السيدة أ.د/ عميد الكلية بالتفويض عن مجلس 

م بناءاً على توصية لجنة لشئون التعليم والطالب 13/1/2015الكلية بتاريخ 

م على انتداب بعض السادة أعضاء هيئة التدريس 11/1/2015بالموافقة بتاريخ 

ول للعام الدراسي بالكلية للتدريس خارج الجامعة للفصل الدراسي األ

 -م كما يلى:2014/2015

 

 * قسـم الهنـدسة المعماريـــة :

 عدد أيام االنتداب جهة االنتداب الدرجة العلمية االســـــــــم م

 مدرس د/ كمال عبدالناصر مبارك 1
 المعهد العالى للهندسة

مدينة الشروق   
 يوم واحد
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إعالن توظيف لخريجى كلية الهندسة
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 إعالن توظيف لخريجى كليه الهندسه
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