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 الجامعية المدن عام مدير عاطف أحمد/ األستاذ السيد تكريم حفل

 

 مدير عاطف أحمد/ األستاذ السيد تكريم حفل النواب السادة و الخولى معوض/ الدكتور األستاذ السيد اليوم حضر

 السادة و العام األمين السيد بحضور ذلك و للمعاش القانونية السن سيادته بلوغ بمناسبة الجامعية المدن عام

  العاملين و العموم المديرين و المساعدين األمناء

 

 .الجامعية بالمدن

 

 

 

 المنوفية علوم ضيافة في ياباني وفد.. التطبيقية العلمية األبحاث نشر بهدف

استضافت كلية العلوم جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور معوض .. تعزيزاً التفاقية التعاون بين جامعة المنوفية وجامعة كيوشو اليابانية

الخولى رئيس الجامعة والدكتور محمد عفيفي عميد الكلية الوفد الياباني المشكل من الدكتور سوشى كيوكاوا أستاذ المناخ وعلوم األرض 

ث طايش سوزوكى بجامعة كيوشو اليابانية وذلك فى زيارة علمية لنشر األبحاث العلمية والتطبيقية بين الجامعتين وتبادل الخبرات والباح

 .العلمية

صرح الدكتور محمد أبو الحسن وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه تم اصطحاب الوفد إلى منطقة البحر األحمر 

وذلك فى رحلة علمية استغرقت أسبوعاً بغرض الكشف عن مناجم الحديد وتحديد العمر الزمنى لها فى منطقتي القصير  بمرسى علم

 .وسفاجا

كما تخللت الزيارة ندوة علمية حول التاريخ الجيولوجي والتغيرات المناخية لرواسب الحديد فى العصور البيولوجية القديمة، وحضر 

د عفيفى والدكتور محمد أبو الحسن والدكتور مدحت غريب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا ولفيف من الدكتور محم: الندوة كل من

أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية والوفد الياباني الذى تحدث عن أنواع الخامات المعدنية فى الصحراء الشرقية وأسباب التغيرات 

رات المناخية القديمة باإلضافة إلى معرفة معدل األكسجين الموجود قديما وحديثاً من المناخية الحديثة فى مصر من خالل دراسة التغي

 .خالل راسب الحديد

وأسفرت الزيارة على منح بعثات للمعيدين والمدرسين المساعدين إلى اليابان وذلك من خالل برنامج الصداقة المصرية اليابانية بغرض 

مل األبحاث وتبادل الخبرات وتم ترشيح الباحثة هناء عبد النبي المدرس المساعد بقسم التدريب على األجهزة العلمية الحديثة وع

 .أشهر 7الجيولوجيا للسفر قريباُ فى زيارة لليابان لمدة 
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 بكلية العلوم القمحاوى محمد منعمال عبد منار/  للطالبة ماجستير رسالة مناقشة

 سيتم بمشيئة هللا تعالى مناقشة رسالة الماجستير المقدمة 

 منار عبد المنعم محمد القمحاوى / الطالبة

 بعنوان

 انتاج بعض المركبات القاتلة ليرقات دودة القطن المصرية بواسطة بكتيريا موراكسيال كاترالس

production of some insecticidal compounds by Moraxella Catarrbhalis 

Aganist larvae of Spodoptera littoralis 

 

 لجنة االشراف

 صابحة محمود الصباغ/ د .أ

 جامعة المنوفية -كلية العلوم  -قسم النبات  -أستاذ الميكروبيولوجى 

 هانم حامد صقر/ د .أ

 جامعة المنوفية -كلية العلوم  -لحيوان قسم ا -أستاذ مساعد حشرات 

 لجنة الحكم و المناقشة

 سامى أمين عدايل/ د .أ

 جامعة الزقازيق -معهد بحوث صحة الحيوان  -رئيس بحوث البكتيريولوجى 

 أميرة محمد أبو طالب/ د .أ

 جامعة القاهرة -كلية العلوم  -أستاذ الميكروبيولوجى 

 صابحة محمود الصباغ/ د .أ

 جامعة المنوفية -كلية العلوم  -قسم النبات  -أستاذ الميكروبيولوجى 

 هانم حامد صقر/ د .أ

 جامعة المنوفية -كلية العلوم  -قسم الحيوان  -أستاذ مساعد حشرات 
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 صباحا بقاعة المناقشات الدور الخامس 51فى تمام الساعة  42/0/4151وذلك يوم االحد الموافق 

 

 بكلية العلوم قطقاط محمود زغلول عالء/  للباحث دكتوراه رسالة مناقشة عن أعالن

 وراه المقدمة منسيتم بمشيئة هللا تعالى مناقشة رسالة دكت

 عالء زغلول محمود قطقاط/ الباحث 

 المدرس المساعد بجامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا

 بعنوان

 عن بعض أساليب الجديدة لتشفير محتوى الوسائط المتعددة

on some new approaches for multimedia content encryption 

 

 لجنة االشراف

 محمد سعيد عبد الوهاب/ د .أ

 جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا -عميد كلية تكنولوجيا المعلومات  -أستاذ علوم الحاسب 

 محمد أمين عبد الواحد/ د .أ

 جامعة المنوفية -كلية العلوم  -أستاذ علوم الحاسب و رئيس قسم الرياضيات 

 أحمد عبد الرحيم عبد اللطيف/ د 

 جامعة المنوفية - كلية العلوم -مدرس علوم الحاسب بقسم الرياضيات 

 لجنة الحكم و المناقشة

prof.E.J.Yannakoudakis 

prof. Of Computer Science , Department of infomatics , Athens , Greece 

 محمد هاشم عبد العزيز/ د .أ

 جامعة عين شمس -كلية الحاسبات و المعلومات  -أستاذ علوم الحاسب 

 محمد سعيد عبد الوهاب/ د .أ
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 جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا -عميد كلية تكنولوجيا المعلومات  -علوم الحاسب أستاذ 

 محمد أمين عبد الواحد/ د .أ

 جامعة المنوفية -كلية العلوم  -أستاذ علوم الحاسب و رئيس قسم الرياضيات 

 طلعت السيد الدنف/ د .أ

 ( بديال عن الحكم االجنبى) ة المنوفية جامع -كلية العلوم  -قسم الرياضيات  -أستاذ الرياضيات البحتة 

 المناقشات صباحا بقاعة  55فى تمام الساعة  42/0/4151وذلك يوم الخميس الموافق 

 

 

 بكلية التربية الوكيل السيد فوزي هبة/  للطالبة ماجستير رسالة مناقشة اعالن

ك يوم وذل هبة فوزي السيد الوكيل /في التربية للطالبة  ماجستير سيتم مناقشة رسالة

بعض العوامل النفسية المنبنة " والرسالة تحت عنوان   58/0/4151األربعاء الموافق

".بالصمود النفسي لدى عينة من طالب الجامعة  

:وتكونت لجنة الفحص والمناقشة من   

 

 عبد المنعم شحاتة محمود

 عبد العال حامد عجوة

 نعيمة جمال شمس

 

 

 

 االمريكيه المتحده بالواليات جامعية دراسيه منحه

 المعلومات من للمزيد المصريه الحكومه مع بالتعاون االمريكية الحكومه تمولها والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا العلوم في

 الموقع علي والدخول بالكلية الشباب رعاية الى التوجه والشروط

 

http://www.usaid.gov/egypt 
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 بكلية الهندسة عتمان احمد السيد/ الدكتور االستاذ السيد لجائزة الترشح باب فتح

 السيد/ الدكتور االستاذ السيد لجائزة الترشح باب فتح عن االعالن طنطا جامعة مع بالتعاون والبحوث العليا الدراسات اعقط يتشرف

  احمد

 

 (  جنية51111) بقيمة االنشائية الهندسة بحوث ومجال والتوليد النساء أمراض مجال فى السنوية عتمان

 05/0/4151 اقصاه موعد فى وذلك
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 والقيادات التدريس هيئة أعضاء السادة قدرات لتنمية الدولى المركز من 5102ابريل شهر خالل تنفيذها ترحالمق البرامج قائمة

 بالجامعة

 

 


