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األداء الحكومي فى رسالة ماجستير بجامعة المنوفية
حصلت الباحثة ايناس رضوان عبد المجيد على درجة الماجستير فى اإلعالم من كلية اآلداب جامعة المنوفية بتقدير ممتاز عن الدراسة
التي تقدمت بها بعنوان " دور الصحف المصرية فى تشكيل اتجاهات الشباب الجامعة نحو األداء الحكومى "،وقد تناولت الدراسة أداء
الحكومات المصرية بعد ثورة يناير وانتهت الى أن تقدير الشباب ألداء الحكومة هو متوسط وأن نسبة كبيرة من الشباب الجامعى يحصل
على معلوماته عن أداء الحكومة ومواقع التواصل اإلجتماعى والمواقع اإلخبارية وأن هناك حالة عدم
رضا لدى الشباب عن كثير من السياسات وأوجه األداء الحكومي المصرى  ،وأوصت الدراسة بأن
تقوم الصحافة بتغطية متوازنة ألداء الحكومى بما فى ذلك السلبيات واإليجابيات وخاصة على مستوى
المحافظات المصرية.

أشرف على ال رسالة الدكتور عبد الجواد سعيد أستاذ ورئيس قسم اإلعالم بكلية اآلداب جامعة المنوفية وشارك فى لجنة المناقشة كل من
الدكتور محمد وهدان أستاذ ورئيس قسم الدراسات اإلسالمية بجامعة األزهر والدكتورة ندية القاضي أستاذ الصحافة المساعد بكلية اآلداب
جامعة المنوفية.

مناقشة 25بحثا ً في المؤتمر العلمي الدولي األول للغة العربية بآداب المنوفية
ت حت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنوفية اختتمت كلية اآلداب فعاليات المؤتمر العلمي الدولي األول لقسم اللغه
العربية تحت عنوان"أسئلة البالغة والدراسات البينية"
أشار الدكتور عيد بلبع رئيس المؤتمر األستاذ بقسم اللغة العربية والعميد االسبق للكلية أن البالغة هي معرفة وعلم ويعد هذا المؤتمر
اسلوبا تحليليا وليس علما يقدم تطبيق قواعد معينة ،وأضاف أن المؤتمر أفاد المختصين باللغة العربية من العلوم المتخصصة في
الدراسات البينية بمختلف أنشطة التواصل العلمي واإلجتماعي ،وأضاف أن المؤتمر قام
على ثالثة محاور وهي  :البالغة والنظريات األدبية ،والبالغة في الدراسات البينية،
والبالغة والخطاب اإلقناعي .وقالت الدكتورة هويدا عزت أمين عام المؤتمر والقائم بعمل
عميد الكلية أن المؤتمر ارتكز على بنيتين أساسيتين هما البالغة التي تعد أحد علوم اللغة
العربية التي تقوم على إيصال المعنى والخطاب كامال إلى الملتقي ،فاإلنسان عندما يملك
البالغة يستطيع إيصال المعنى بإيجاز إلى المستمع  ،والبنية الثانية هي الدراسات البينية
التي تتم من خالل الربط والتكامل بين المدراس الفكرية والمهنية والتقنية للوصول إلى
التتبع الوصفي ال تحليلي ،وأشارت أن من أهداف المؤتمر العلمي األول الخروج بالدرس البالغي من نطاق اإلنطواء إلى التتبع الوصفي
التحليلي ومناقشة التحديات التي تواجه الدرس البالغي وسبل تجاوزها ،واالرتقاء بالبحوث البالغية إلى المستوى العلمي العالمي .وقال
الدكتور محمد فكري الجزار مقرر المؤتمر ورئيس قسم اللغة العربية أن المؤتمر طرح األسئلة في التفكير البالغي الحديث ،كما طرح
المؤتمر أسئلته ومراجعاته المنهجية وفق تصور يتسع ليشمل كل أشكال الخطاب اللغوي ،ويتجاوزه إلى أشكال التعبير األخرى كالتعبير
بالصورة والرسم والكاريكاتير  .وتم خالل المؤتمر تكريم شخصية المؤتمر الراحل الدكتور حلمي مرزوق أستاذ النقد والبالغة لما قدّمه
في أساسيات البالغة في اللغة العربية وأفنى حياته في تعليم الطالب لعلوم وقواعد علم البالغة .وناقش  14بحثا من المشاركين في
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المؤتمر ،الذين شاركوا بإجمالي  581بحثا خالل المؤتمر من العديد من الدول العربية مثل السعودية والصومال
والسودان والجزائر والكويت وفلسطين.

الحاسبات والمعلومات تستعد للفصل إلمتحانات الدراسات العليا
صرح الدكتور عربي كشك عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنوفية إلى أن الكلية انتهت
تماما من صيانة المدرجات ووضع الجداول علي الموقع الرسمي للكلية الستقبال الطالب وبدء
مرحلة جديدة من الدراسة ،كما أكد علي أن الكلية بصدد االنتهاء من المبني الجديد منتصف الشهر
الجاري علي أن يدخل في الخدمة مع بداية الفصل الدراسى الثانى.
وأضاف عميد الكلية أن الكلية بصدد االنتهاء من االستعدادات النهائية المتحانات الدبلومات والتمهيدي الماجستير والدكتوراه ومن المقرر
أن تبدأ  7من فبراير الحالي وتستمر لمدة أسبوعين.

جامعة المنوفية أكثر الجامعات المصرية جذبا للدراسات العليا
صرح الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة تعد من
اولى الجامعات المصرية جذبا لطالب الدراسات العليا خاصة فى مجال الطب وأكثرها إسهاما فى حل
أزمة تسجيل طالب الماجستير والدكتوراه على مستوى كليات

الطب بالجامعات المصرية ،وأضاف نائب رئيس الجامعة أن أعداد المقبولين للتسجيل للدراسات العليا
بكلية الطب هذا العام وصلت الى  9آالف طالب وطالبة لتكون بذلك أعلى الجامعات جذبا لطالب الماجيستير والدكتوراه  ،وأنه من
المقرر إنشاء كلية الدراسات العليا فى المرحلة الثانية من استراتيجية الجامعة فى التوسع األفقي لتكون جامعة المنوفية ثانى جامعة
مصرية لديها كلية للدراسات العليا.
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حرمان الطالب /محمد مختار السيد داود من دخول إمتحان مادة (انتقال حرارة تطبيقي) والمقيد بدبلوم الدراسات العليا بكلية الهندسه
بشبين الكوم
إحاطة مجلس الكلية علما ً بموافقة السيدة أ.د/عميد الكلية بالتفويض عن مجلس الكلية بتاريخ 4152/54/41م
بنا ًء على موافقة السيد أ.د/
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بالتفويض عن اللجنة بتاريخ 4152/54/41م على حرمان الطالب/
محمد مختار السيد داود من

دخول إمتحان مادة (انتقال حرارة تطبيقي) والمقيد بدبلوم الدراسات العليا الفصل الدراسى األول للعام الجامعى 4151/4152م نظراً
لتجاوزه نسبة الغياب.

حرمان الطالب التالية أسماؤهم من دخول إمتحان مادة (توربينان غازية) والمقيدين بدبلوم الدراسات العليا بكلية الهندسة
شبين الكوم
إحاطة مجلس الكلية علما ً بموافقة السيدة أ.د/عميد الكلية بالتفويض عن مجلس الكلية بتاريخ 4152/54/41م بنا ًء على موافقة السيد أ.د/
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بالتفويض عن اللجنة بتاريخ  4152/54/41م على حرمان الطالب التالية أسماؤهم من دخول
إمتحان مادة
(توربينان غازية) والمقيدين بدبلوم الدراسات العليا الفصل الدراسى األول للعام الجامعى 4151/4152م نظراً لتجاوزهم
نسبة الغياب وهم-:

م
1
3
5

االســـم
محمد عبدالقوى الشال
اياد عبدالباسط سعيد
محمد أحمد المرسى

م
2
4
---

االســـم
محمد سعد كامل دياب
أحمد رمضان حسن
-----
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حرمان الطالب التالية أسماؤهم من دخول إمتحان مادة (تكييف هواء) والمقيدين بدبلوم الدراسات العليا الفصل الدراسى
األول بكلية الهندسه بشبين الكوم
إحاطة مجلس الكلية علما ً بموافقة السيدة أ.د/عميد الكلية بالتفويض عن مجلس الكلية بتاريخ 4152/54/41م بنا ًء على موافقة السيد أ.د/
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بالتفويض عن اللجنة بتاريخ  4152/54/41م على حرمان الطالب التالية أسماؤهم من دخول
إمتحان مادة (تكييف هواء) والمقيدين بدبلوم الدراسات العليا الفصل الدراسى األول للعام الجامعى 4151/4152م نظراً لتجاوزهم نسبة
الغياب وهم:-

م
االســـم
 1عبدالفتاح عطا هللا عبدالفتاح
 3عمر طلعت زناتى

م
2
--

االســـم
محمد مختار السيد داوود
----

تعلن ادارة الدراسات العليا والبحوث بكلية الطب عن بدء التقدم بالمشروعات البحثية التطبيقية
لعام 2115
تعلن ادارة الدراسات العليا والبحوث عن بدء التقدم بالمشروعات البحثية التطبيقية لعام 5102
على ان يتم عرض المشروع البحثى المقترح على مجلسى القسم والكلية وذلك الختيار النماذج
المتميزة من المشروعات التى تفيد المجتمع وتخدم الخطة االستراتيجية للجامعة والدولة علما بان
مدة االعالن ثالثة اشهر من تاريخ االعالن تنتهى فى 5102/4/52
 يمكن الحصول على نموذج التقدم للمشروعات البحثية التطبيقية من خالل موقع ادارة البحوث العلمية بموقع الجامعةيمكن التقدم بنماذج المشروعات الدارة البحوث العلمية بالجامعةموافقة مجلس كلية الطب على منح الدكتور /محمد سليمان رزق
وافق مجلس الكلية فى جلستة الخامسة يوم االحد الموافق  5102/0/01على منح الدكتور /محمد سليمان رزق المدرس بقسم
الكيمياء الحيوية بالكلية إجازة خاصة بدون مرتب لمدة عام أول للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من أخالء طرفة
بالكلية
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موافقة مجلس كلية الطب على منح درجة الدكتوراه في التوليد وأمراض النساء للطبيب /إبراهيم على سيف النصر
وافق مجلس الكلية فى جلستة الخامسة يوم االحد الموافق 5102/0/01على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجة
الدكتوراه في التوليد وأمراض النساء للطبيب /إبراهيم على سيف النصر
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