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تهنئت للطيذ أ.د /حبزم ابراهين صبلح
تقدم السيد أ.د  /عاطف السيد أبو العزم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم
بعمل رئيس الجامعة أثناء انعقاد لجنة المنشآت بخالص التهاني للسيد أ.د /حازم ابراهيم صالح وكيل كلية
الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمناسبة اختيار سيادته ملحقا ثقافيا لجمهورية مصر العربية
بواشنطن بالواليات المتحدة األمريكية .

مناقشات رسائل ماجستٌر بكلٌات الجامعة
أوآل :كلٌة العلوم
ضيتن بوشيئت هللا تعبلى هنبقشت رضبلت هبجطتيرالوقذهت هي الببحثت  /لويبء
هحروش هحروش ضعذ
بعنىاى"تحضير و تىصيف طيفى و التأثير البيىلىجى لوترامببث ليجنذاث
جلىمىز الهيذرازوى الجذيذة"
preparation , Spectroscopic Characterization and Biological Activity of Metal
Complexes of New Glucose Hydrazone
لجنت االشراف
أ.د  /عبذه ضعذ الطبل أضتبر النيويبء الغير عضىيت  -قطن النيويبء  -مليت العلىم  -جبهعت الونىفيت
لجنت الحنن و الونبقشت
أ.د  /رجبء الشيخ شهيب أضتبر النيويبء التحليليت و الغير العضىيت  -عويذ مليت العلىم ببلسقبزيق ضببقب  -قطن
النيويبء  -مليت العلىم  -جبهعت السقبزيق
أ.د  /هنى عبذ العسيس أضتبر النيويبء التحليليت و الغير عضىيت  -قطن النيويبء  -مليت البنبث  -جبهعت عينشوص
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أ.د  /عبذه ضعذ الطبل أضتبر النيويبء الغير عضىيت  -قطن النيويبء  -مليت العلىم  -جبهعت الونىفيت
ورلل يىم الخويص الوىافق  2012/9/11فى توبم الطبعت  10صببحب بقبعت الونبقشبث ببلنليت ببلذور الخبهص
و الذعىة عبهت.

أعالى عي هنبقشت رضبلت هبجطتير للطبلبت  /هبلت فبيس عبذ الببضظ هبروك ضبلوبى
صيحٌ بَشيئة هللا جعبىي ٍْبقشة رصبىة ٍبجضحير اىَقذٍة ٍِ

اىطبىبة  /هبىة فبيز عبذ اىببصط ٍبروك صبىَبُ
اىببحثة بأمبديَية اىبحث اىعيَي و اىحنْوىوجيب بعْواُ
"دراصة حيوه بعض اىَعبدالت اىحفبضيية اىجزئية غير اىخطية في ٍوجبت اىَبء"
study of some solutions of Nonlinear partial Differential equations in Water Waves
جحث اشراف
أ.د  /عيي ٍبهر أبو رابية أصحبر اىفيزيبء اىْظرية  -قضٌ اىريبضيبت  -ميية اىعيوً  -جبٍعة اىَْوفية
د  /موثر ٍحَذ حضِ ٍذرس اىريبضيبت اىحطبيقية  -قضٌ اىريبضيبت  -ميية اىعيوً  -جبٍعة اىَْوفية
لجنت الحنن و الونبقشت
أ.د ّ /بيو جوفيق اىضبع أصحبر اىريبضيبت اىحطبيقية  -قضٌ اىريبضيبت  -ميية اىحربية  -جبٍعة عيِ شَش
أ.د  /عبذ اىرحَِ حضيِ عيضوى أصحبر اىريبضيبت اىحطبيقية  -قضٌ اىريبضيبت  -ميية اىعيوً  -جبٍعة اىَْيب
أ.د  /عيي ٍبهر أبو رابية أصحبر اىفيزيبء اىْظرية  -قضٌ اىريبضيبت  -ميية اىعيوً  -جبٍعة اىَْوفية
ورىل بَشيئة هللا جعبىي يوً اىثالثبء اىَوافق  2014/9/23اىضبعة  11صببحب بقبعة اىَْبقشبت ببىنيية
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استمارة تسجٌل الدراسات العلٌا بكلٌة الهندسة بشبٌن الكوم

للتسجٌل فى الدراسات العلٌا بكلٌة الهندسة للعام الجامعى 4102/4102

عن طرٌق ملىء االستمارة على الموقع التالى :
/http://193.227.24.15/pg

تولً األستاذ الدكتور /أمجد حامد عمارة منصب وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب بكلٌة التجارة جامعة المنوفٌة.
تتقدم أسرة كلية التجارة  -جامعة المنوفية بخالص التهنئة للسيد األستاذ الدكتور /أمجد حامد عمارة بمناسبة تولي
سيادتة منصب " قائم بعمل " وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مع تمنياتنا لسيادته بدوام الرقي واإلزدهار في
الحياة العلمية والعملية .

تهنئة لألستاذ الدكتور سمر جابر أحمد سلٌمان بكلٌة الطب
ٌتقدم قسم الصحة العامة وطب المجتمع برئاسة األستاذ الدكتور محمود أبو سالم بخالص التهانى وأطٌب األمانى لألستاذ
الدكتور سمر جابر أحمد سلٌمان لترقٌة سٌادتها لدرجة أستاذ ورئٌسة قسم الطب الطبٌعى والروماتٌزم والتأهٌل مع تمنٌاتنا
بدوام التوفٌق والسداد
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نتٌجة دبلوم جراحة جزء أول وباطنة جزء ثانى دور إبرٌل  4102بكلٌة الطب

يرجى الدخول على هذا اللينك http://mu.menofia.edu.eg/med/view/64550/ar
لمعرفة نتيجةدبلوم جراحة جزءأول ودبلوم باطنة جزء ثانى دور إبريل . ) 2014

منح د /مختار محفوظ شتلة المدرس بقسم طب األسرة بكلٌة الطب أجازة لمدة عام أول
وافق مجلس الكلٌة خالل جلستة الثانٌة عشر على مذكرة شئون هٌئة التدرٌس ـ بشأن الموافقة على منح
د /مختار محفوظ
شتلة المدرس بقسم طب األسرة بالكلٌة أجازة لمدة عام أول بدون مرتب للعمل بالمملكة العربٌة
السعودٌة اعتبارا من تارٌخ قٌامة باألجازة

أجازة لمدة عام أول بدون مرتب للعمل بجامعة مؤتة باألردن

وافق مجلس الكلٌة خالل جلستة الثانٌة عشر على مذكرة شئون هٌئة التدرٌس ـ بشأن الموافقة على منح أ.د /منى
محمد كامل

السبكً األستاذ بقسم الطفٌلٌات بالكلٌة أجازة لمدة عام أول بدون مرتب للعمل بجامعة مؤتة باألردن اعتبارا من تارٌخ قٌامها باألجازة
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ترقٌة بقسم جراحة التجمٌل والحروق

وافق مجلس الكلٌة خالل جلستة الثانٌة عشر على مذكرة شئون هٌئة التدرٌس ـ بشؤن الموافقة على تعٌٌن الطبيب /حسام حسن

فوزيالمعيد بقسم جراحة التجمٌل والحروق بالكلية لشغل وظٌفة مدرس مساعد بذات القسم والكلٌة نظرا لحصوله علي درجة
الماجستير من طب المنوفية .

