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تعيين رؤساء أقسام جدد بكلية الحقوق جامعة المنوفية
أصدر الدكتور معوض محمد الخولى رئيس جامعة المنوفية قرارا بتعيين الدكتور أحمد سلطان االستاذ بقسم
الشريعة اإلسالمية بكلية

الحقوق بشبين الكوم رئيسا لمجلس القسم ،كما أصدر قرارا بتعيين الدكتور أحمد صالح األستاذ المساعد بقسم االقتصاد والمالية العامة
بالكلية رئيسا لمجلس القسم لمدة ثالث سنوات .

خطة البعثات للعام الثالث  4102 /4102بكلية التمريض
الموافقة على خطة البعثات للعام الثالث  4151 /4152للخطة الخمسية السابعة  4152/4154وذلك الرسالها الى االدارة العامة للبعثات
تمهيدا للعرض على اللجنة التنفيذية للبعثات لتحديد االعداد والتخصصات المطلوبة وهى-:

م

التخصص العام

التخصص الدقيق

1

تمريض االطفال

تمريض االطفال التاهيلى

2

تمريض النساء

تمريض الحاالت الحرجة

3

تمريض

التحكم فى العدوى

4

تمريض صحة المجتمع

تكنولوجيا المعلومات فى التمريض صحة المجتمع

تعيين السيدة /سهام شحاتة بكلية التمريض
تعيين السيدة /سهام شحاتة مصطفى – المعيدة بقسم  /تمريض صحة االم وحديثى الوالدة بالكلية لشغل وظيفة مـدرس
مساعد بذات

القسـم والكلية وذلك نظرا لحصولها على درجة الماجستير فى التمريض تخصص ( تمريض صحة االم وحديثى الوالدة) مــن كلية
التمريض – جامعة المنوفية بتاريخ . 4152/55/54
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اعتماد تشكيل لجنة الفحص والمناقشة لرسالة الماجستير المقدمة من الطالبة  /نجوى ابراهيم
تمت الموافقة علي اعتماد تشكيل لجنة الفحص والمناقشة لرسالة الماجستير المقدمة من الطالبة  /نجوى ابراهيم راشد
المعيدة بقسم  /تمريض األطفال بدورة أغسطس  4151والمسجلة بقسم  /تمريض األطفال ( بناء علي موافقة مجلس القسم
بتاريخ . ) 4152 /55/42

لجنة الفحص والمناقشة:ـ
-5أ.د /مها إبراهيم خليفة

أستاذ بقسم  /تمريض األطفال بتمريض المنوفية (عن لجنة اإلشراف)

-4أ.د /وفاء السيد عودة

أستاذ بقسم  /تمريض األطفال بتمريض عين شمس (مناقش خارجي)

-0أ.م /تامر على سلطان

أستاذ مساعد طب األطفال بكلية طب المنوفية ( مناقش داخلى )

قبول التقارير الفردية والتقربر الجماعى من لجنة الفحص والمناقشة رسالة الدكتوراه للطالبة  /هناء السيد بكلية التمريض
قبول التقارير الفردية والتقربر الجماعى من لجنة الفحص والمناقشة لرسالة الدكتوراه المقدمة من الطالبة  /هناء السيد عبد الفتاح الصياد-
المدرس المساعد بقسم  /تمريض البالغين والمسجلة لدرجة الدكتوراة بدورة يناير  4154والتى ناقشت الرسالة بتاريخ ( 4152/55/44
بناءا على موافقة مجلس القسم بتاريخ ) 4152/54/0

اعتماد تشكيل لجنة الفحص والمناقشة رسالة الدكتوراةللطالبة  /رضا عبد العاطى بكلية التمريض
اعتماد تشكيل لجنة الفحص والمناقشة لرسالة الدكتوراة المقدمة من الطالبة  /رضا عبد العاطى الفيشاوى المدرس المساعد بقسم /
تمريض األطفال بدورة أغسطس  4151والمسجلة بقسم  /تمريض األطفال ( بناء علي موافقة مجلس القسم بتاريخ . ) 4152 /55/42
لجنة الفحص والمناقشة:ـ
-5أ.د /مها إبراهيم خليفة

أستاذ بقسم  /تمريض األطفال بتمريض المنوفية (عن لجنة اإلشراف)

-4أ.د /وفاء السيد عودة

أستاذ بقسم  /تمريض األطفال بتمريض عين شمس (مناقش خارجي)

-0أ.د /فادي محمد الجندى

أستاذ طب األطفال بكلية طب المنوفية ( مناقش داخلى )
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أعالن عن مناقشة رسالة ماجستير للطالبة  /رانيا محمد أمين صقر بكلية العلوم
سيتم بمشيئة هللا تعالى مناقشة رسالة ماجستير
المقدمة من
الطالبة  /رانيا محمد أمين صقر بعنوان
جيوكيميائية و أمكانية تواجدات اليورانيوم لمنطقة وادى نجرس-وادى النوم  ،جنوب الصحراء الشرقية  ،مصر
Geochemistry and Uranium Potentiality of Wadi Nugrus-Wadi EL-NOM , South Eastern
Desert , Egypt

لجنة االشراف
أ.د  /ماهر داود ابراهيم داود أستاذ المعادن و الصخور  -كلية العلوم -جامعة المنوفية
أ.د  /جهاد محمد صالح أستاذ الجيولوجيا ورئيس قسم الرواسب المشعة المصاحبة  -هيئة المواد النووية
أ.د  /عبلة أحمد رجب أستاذ الجيوكيمياء ورئيس قسم المعادن  -هيئة المواد النووية
لجنة الحكم و المناقشة
أ.د  /جعفر عبد العليم أبو العينين البحرية أستاذ المعادن و الصخور  -كلية العلوم  -جامعة طنطا
أ.د  /عادل حسن األفندى أستاذ الجيولوجيا  -نائب رئيس هيئة المواد النووية سابقا
أ.د  /ماهر داود ابراهيم داود أستاذ المعادن و الصخور  -كلية العلوم -جامعة المنوفية
أ.د  /جهاد محمد صالح أستاذ الجيولوجيا ورئيس قسم الرواسب المشعة المصاحبة  -هيئة المواد النووية
وذلك يوم الخميس الموافق  4151/5/5فى تمام الساعة  55صباحا بقاعة المناقشات بالكلية بالدور الخامس و الدعوة عامة
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أعالن عن مناقشة رسالة ماجستير للطالبة  /سمر السيد ابراهيم أبو صوان بكلية العلوم
سيتم بمشيئة هللا تعالى مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة  /سمر السيد ابراهيم أبو صوان مساعد باحث بالمركز القومى للبحوث
بعنوان
مرشح السيراميك الناتوميترى المحضر بطريقة الجل كاستينج لتنقية المياه
Nano Ceramic filter Processed by Gel Casting for Water purification
لجنة االشراف
أ.د  /السيد السيد الشريفى أستاذ الكيمياء الفيزيائية المتفرغ  -كلية العلوم  -جامعة المنوفية
أ.د  /لمعى جندى جرجس أستاذ غير متفرغ  -قسم الحراريات و السيراميك و مواد البناء  -المركز القومى للبحوث
أ.د  /محمود فرج زورة أستاذ المواد المتقدمة و النانوتكنولوجى  -مركز التميز العلمى  -المركز القومى للبحوث
لجنة الحكم و المناقشة
أ.د  /عيسى السيد سيد أحمد هيكل أستاذ كيمياء األسمنت  -كلية العلوم  -جامعة عين شمس
أ.د  /أمانى عبد الحليم حسن الخشن أستاذ الكيمياء و تكنولوجيا الزجاج  -المركز القومى للبحوث
أ.د  /السيد السيد الشريفى أستاذ الكيمياء الفيزيائية المتفرغ  -كلية العلوم  -جامعة المنوفية
أ.د  /محمود فرج زورة أستاذ المواد المتقدمة و النانوتكنولوجى  -مركز التميز العلمى  -المركز القومى للبحوث
وذلك يوم التثالثاء الموافق  4152/54/01فى تمام الساعة  55صباحا بقاعة المناقشات بالكلية بالدور الخامس و الدعوة عامة

تهنئة لألستاذ الدكتور  /صابر عبد الرحمن صقر بكلية العلوم
أسرة قسم علم الحيوان تزف أسمى آيات التهانى و التبريكات للسيد

أ.د  /صابر عبد الرحمن صقر

رئيس القسم

لتجديد اختيار سيادته عضوا للجنة العلمية لترقية األساتذة و األساتذة المساعدين بالهيئة القومية للرقابة الدوائية
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