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ترشيح عمارة وخليل لجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة اإلسالم
وافق مجلس جامعة المنوفية في جلسته األخيرة برئاسة الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة على ترشيح
الدكتور محمد عمارة أستاذ اللغة العربية بكلية اآلداب ،والدكتور محمد السيد خليل األستاذ المتفرغ بقسم علم
الحيوان بكلية العلوم لجائزة الملك فيصل العالمية فى مجال خدمة اإلسالم.
مؤتمر شباب الباحثين التاسع بكلية التربية بالوادى الجديد الثالثاء –  14أبريل 2015
تحت رعاية
االستاذ الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس جامعة اسيوط
االستاذ الدكتور احمد جعيص نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا
االستاذ الدكتور نصر محمد محمود عميد الكلية
االستاذ الدكتور محمد عبد الواحد وكيل الكلية للدراسات العليا
أوالا :أهداف المؤتمر:
تشخيص العقبات والتحديات التي توجه البحث العلمي في مصر ،ومحاولة حلها.
تعزيز دور الجامعات المصرية في العمل المشترك ،الخاص بالبحث العلمي.
عرض نماذج لتجارب دولية ومحلية و إقليمية ،متميزة في مجال البحث العلمي؛ لالستفادة منها.
عقد اتفاقيات شراكة علمية بين جامعات مصر والهيئات والمراكز البحثية.
التعرف على المبادئ الموجهة ألخالقيات البحث العلمي
التعرف على الشروط األخالقية للبحث العلمي.
إبراز دور أخالقيات البحث العلمي في تجويد مخرجات الدراسات العليا
ثانياا :محاور المؤتمر:
محاور "مهارات البحث العلمي"
المحور األول :الفجوة بين البحث العلمي وتطبيقاته.
المحور الثاني :معايير جودة البحث التربوي.
المحور الثالث :تطوير منهجية البحث العلمي  ،وآليات دعم البحوث التطبيقية.
المحور الرابع :التحديات والعقبات التي تواجه البحث العلمي
المحور الخامس :تعزيز قنوات االتصال بين المؤسسات البحثية.
المحور السادس :تجارب ناجحة في البحث العلمي.
محاور" أخالقيات البحث العلمي"
المحور األول :المبادئ الموجهة ألخالقيات البحث العلمي
المحور الثاني :أخالقيات الباحث في الجامعات والمراكز البحثية ،ومجتمع البحث.
المحور الثالث :الشروط األخالقية للبحوث العلمية.
المحور الرابع :المناخ األخالقي للعمل اإلداري ودوره في تحقيق أهداف البحث العلمي.
المحور الخامس :أخالقيات البحث العلمي ودورها في تجويد مخرجات الدراسات العليا
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ورشة عمل تدريبيه للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين وطالب
الدراسات العليا والبحوث بكلية التربية
يعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث  -جامعة المنوفية عن
ورشة عمل تدريبيه للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونة والباحثين وطالب الدراسات العليا والبحوث بكلية
التربية للتدريب علي قواعد البيانات العالمية ومخرجات
مشروع ميكنة المكتبات بالجامعات المصرية
وذلك يوم االثنين الموافق  6/4/2015م في تمام الساعة
العاشرة صباحا بمكتبة كلية التربية .

تقييم مسابقة أفضل  15إبتكار للجامعات والمعاهد البحثية المصرية لعام 2015
نرفق لكم كشف  Excelبالمتقدمين من كليتكم للمشاركة في المسابقة المذكورة أعاله  ،رآجين حسب الشروط المعلنة والسابق
إرسالها إليكم القيام بأعمال التقييم على أن تكون الفكرة أو البحث أو اإلختراع أو المشروع المقدم يساهم في حل مشاكل مجتمعية
حالية وقابل للتنفيذ والتطبيق العملي السريع ..
ويتم التقييم بواسطة لجنه تحكيم تتفضلو بتكوينها من ثالثة إلى خمسة من األساتذة  ..علما بأن إجمالي درجات التقييم  80درجة
موزعة كالتالي -:
 30درجة  :لمدى صالحية ومساهمة الفكرة/البحث/األختراع/المشروع المقدم فى حل أحد التحديات الملحة التى تواجه
·
المجتمع.
 20درجة  :لمدى الجاهزية للتنفيذ العملى.
·
 15درجة  :لمدى سهولة التنفيذ عمليآ.
·
 15درجة  :لمدى سرعة التطبيق لإلستفادة العملية.
·
وذلك كما هو مذكور بكشف التقييم المرفق الخاص بالمتسابقين من كليتكم االيميل.
لذا يرجى التقييم طبقا لما سبق وإعادة كشف  Excelإلينا بعد ملئه ووضع الدرجات وذلك قبل يوم  2015/5/25حتى يتمكن
الفائزين الذين تنطبق عليهم الشروط من المشاركة في التصفية النهائية على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية ..
هذا ونرفق لكم مرة أخرى شروط ومعلومات المسابقة .
وتفضلوا بقبول وافر التحية والتمنيات بالفوز
أعالن عن مناقشة رسالة ماجستير للطالبة  /غادة محمود على الحداد بكلية العلوم
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سيتم بمشيئة هللا تعالى مناقشة الماجستير
المقدمة من
الطالبة  /غادة محمود على الحداد
بعنوان
تحضير قطب محمل بطبقة رقيقة من عديد ( -8,1ثنائى امين النفثالين ) و جزيئات معدن كمحس و حفاز كهربى
preparation of poly ( 1,8-diaminonaphthalene ) film Electrode loaded with Dispersed Metal particles as
Effective Electrocatalyst and Sensor
لجنة االشراف
أ.د  /مجدى عبد العظيم كامل
أستاذ الكيمياء الفيزيائية  -كلية العلوم  -جامعة المنوفية
د  /خالد محمود حسن عبد الرحيم
مدرس الكيمياء غير العضوية  -قسم الفيزيقا و الرياضيات الهندسية  -كلية الهندسة االلكترونية  -جامعة المنوفية
لجنة الحكم و المناقشة
أ.د  /محمد متولى غنيم
أستاذ متفرغ الكيمياء الفيزيائية  -كلية العلوم  -جامعة طنطا
أ.د  /سعيد عبد الرحمن مصطفى صالح
أستاذ الكيمياء الفيزيائية  -كلية العلوم  -جامعة القاهرة
أ.د  /مجدى عبد العظيم كامل
أستاذ الكيمياء الفيزيائية  -كلية العلوم  -جامعة المنوفية

وذلك يوم الخميس الموافق  2015/4/9فى تمام الساعة  11صباحا بقاعة المناقشات بالكلية بالدور الخامس و الدعوة عامة

يشييشيش
العدد13:

نشرة الدراسات العليا
2014
2015
/8//4/1
التاريخ15 :

أعالن عن مناقشة رسالة ماجستير للباحث  /أسامة فريد محمد زيد بكلية العلوم
سيتم بمشيئة هللا تعالى مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من
الباحث  /أسامة فريد محمد زيد
بعنوان
دراسة عملية األدمصاص لبعض أيونات المعادن المختارة باستخدام السيليلوز المعدل
Adsorption Studies of some selected Ions on prepared Modified Cellulose

لجنة االشراف
أ.د  /ابراهيم أحمد ابراهيم
أستاذ الكيمياء غير العضوية  -مركز بحوث و تطوير الفلزات
د  /أحمد محمد محمد يوسف
أستاذ مساعد الكيمياء الفيزيائية  -قسم الكيمياء  -كلية العلوم  -جامعة المنوفية
لجنة الحكم و المناقشة
أ.د  /السيد على عبد العال
أستاذ الكيمياء غير العضوية  -مركز بحوث و تطوير الفلزات
أ.د  /محمد شعبان عتريس
أستاذ الكيمياء غير العضوية  -هيئة المواد النووية
أ.د  /ابراهيم أحمد ابراهيم
أستاذ الكيمياء غير العضوية  -مركز بحوث و تطوير الفلزات
د  /أحمد محمد محمد يوسف
أستاذ مساعد الكيمياء الفيزيائية  -قسم الكيمياء  -كلية العلوم  -جامعة المنوفية

وذلك بمشيئة هللا يوم الخميس الموافق  2015/4/9فى تمام الساعة  12ظهرا بقاعة المناقشات بكلية العلوم جامعة المنوفية و الدعوة عامة
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انتداب األستاذ الدكتور صبحي شعبان شرف إلى جامعة السادات

وافق مجلس كلية التربية برئاسة األستاذ الدكتور  /جمال الدهشان – عميد اكلية ورئيس المجلس – على المذكرة المقدمة من
قسم أصول التربية بشأن موافقة كلية التربية جامعة السادات على انتداب أ.د /صبحي شعبان شرف لتدريس بعض المقررات
بالدراسات العليا فصل دراسي ثاني للعام الجامعي  2015/2014على النحو التالي-:

عدد الساعات

المقرر
اختيار وتدريب مديري المدارس
2
من منظور مقارن
االتجاهات الحديثة في التنمية
2
المهنية
2
التربية المقارنة

الدرجة العلمية
دبلوم مهني (تربية مقارنة)
دبلوم خاص (أصول تربية)
دبلوم خاص (أصول تربية)

انتداب األستاذ الدكتور مجدي محمد يونس إلى جامعة السادات
وافق مجلس كلية التربية برئاسة األستاذ الدكتور  /جمال الدهشان – عميد اكلية ورئس المجلس – على
المذكرة المقدمة من قسم أصول التربية بشأن موافقة كلية التربية جامعة السادات على انتداب أ.د /مجدي
محمد صابر يونس لتدريس بعض المقررات بالدراسات العليا فصل دراسي ثاني للعام الجامعي
 2015/2014على النحو التالي-:

المقرر

عدد الساعات

الدرجة العلمية

القيادة التربوية

2

دبلوم مهني (أصول تربية)

منهج البحث المقارن في التربية

2

دبلوم خاص (تربية مقارنة)

سياسات التعليم في مصر وتشريعاته

2

ماجستير (أصول تربية)

منح الماجستير للباحثة  /هبة عبد السالم أحمد جاد بكلة التربية
وافق مجلس كلية التربية جامعة المنوفية برئاسة األستاذ الدكتور جمال الدهشان – عميد الكلية – على
المذكرة المقدمة من إدارة الدراسات العليا والبحوث بشأن التوصية بمنح درجة الماجستير في التربية للطالبة /
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هبة عبد السالم أحمد جاد تخصص مناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية عنوان
الرسالة (اثر استخدام التعليم المدمج في تنمية بعض أنماط الكتابة باللغة اإلنجليزية
لدى طالب المدارس الثانوية التجارية).
لجنة اإلشراف :
أ.د /فاطمة صادق محمد
د /.رضوان جبر السبكي
وتشكلت لجنة الحكم و المناقشة من كال من :
أ.د /أحمد حسن سيف الدين
أ.د /فاطمة صادق محمد
أ.د /منى سالم زعزع

