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ترشيح البربري وعبد المقصود لجائزتي فيصل وشومان
مجلس جامعة المنوفية يوافق:
ترشيح البربري وعبد المقصود لجائزتي فيصل وشومان

وافق مجلس جامعة المنوفية في جلسته األخيرة برئاسة الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة على ترشيح
الدكتور هاني سعيد البربري األستاذ المساعد بقسم الباطنة العامة بكلية الطب لجائزة الملك فيصل العالمية للطب
لعام  2016في مجال التطبيقات السريرية للجيل القادم في عالم الجينات،كما وافق على ترشيح الدكتورة أماني عبد
المقصود القائم بعمل عميد كلية التربية النوعية بأشمون أستاذ الدراسات التربوية النفسية واالجتماعية لجائزة عبد
الحميد شومان لعام 2015

جامعة المنوفية تكرم  13عميدا سابقا لكلية التربية
شهد الدكتور معوض محمد الخولى رئيس جامعة المنوفية ونواب رئيس الجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس
وعمداء الكليات الحفل الذى نظمته عميد كلية التربية بشبين الكوم بمناسبة تولى الدكتور جمال الدهشان عميد الكلية
لمدة كأول عميد بقرار جمهوري وتكريم  13عميد سابقا للكلية.

أشار رئيس الجامعة في كلمته أن هذا اليوم بمثابة عيدا لكلية التربية المنوط بها خلق جيال جديدا من المعلمين ورثة
االنبياء والمرسلين كما أننى أحمل الكثير والكثير من اإلعتزاز والتقدير بوجه خاص لكلية التربية لما لها من مكانة
علمية ،كما أشاد رئيس الجامعة بعمداء الكلية السابقين لما قدموه من جهد وعرق لرفعة شأن وإسم الكلية عاليا وطالب الجميع بالعرق
والجهد والترابط والعمل على قلب رجل واحد من اجل النهوض بالخدمة التعليمية والتربوية لخلق خريج يواكب التطور التكنولوجي
وسوق العمل كما تمنى رئيس الجامعة للعميد الجديد التوفيق والسداد فى هذه المهمة الصعبة التى توالها لتكون كلية الربية فى طليعة
كليات جامعة مصر.

وأكد عميد كلية التربية في كلمته على أهمية المهمة والمسئولية الملقاة على عاتقه وإعتبرها رسالة نبوية ومسئولية مجتمعية وأثنى
الدهشان على تكريم رئيس الجامعة له ونواب رئيس الجامعة وأكد انه لن يدخر جهدا لخدمة الكلية والجامعة وخدمة أبنائه الطالب.
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مجلس جامعة المنوفية يكرم الطالب الفائزين فى مؤتمر شباب الباحثين بأسوان
كرم مجلس جامعة المنوفية اليوم برئاسة الدكتور معوض محمد الخولى رئيس الجامعة ومشاركة الدكتور هشام
عبد الباسط محافظ المنوفية الطالب الفائزين بالمركز االول بالمؤتمر السنوى لشباب الباحثين والذى تم
تنظيمه خالل فبراير الجارى بكلية الهندسة بجامعة أسوان بمشاركة كل جامعات مصر .

فقد قام رئيس الجامعة بتكريم الطالب  :مجدى عبد الجابر وعماد عدلى بالفرقة الرابعة لقسم الحاسبات بكلية
الهندسة اإللكترونية عن مشروع " تواصل لخدمة الصم والبكم " وتكريم الطالب أحمد مدين زين الدين الطالب بالفرقة الرابعة بكلية
الحقوق عن البحث المق دم حول " تحويل المخلفات العضوية الى سماد عضوى وتكريم الطالب عبدهللا مصطفى نصار ،أحمد سليمان فايد
،أحمد عبد المعبود صالح وابراهيم محمد سلطان الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحاسبات والمعلومات عن البحث المقدم تحت عنوان "
إكتشاف أورام المخ ورسمها إعتمادا على أش عة الرنين المغناطيسى " كا تم تكريم الطالب كريم رضوان ابو جازية ،أحمد حسين عزت
،أحمد جمال ابراهيم ،عادل عالء الدين أبو النور ،أحمد أسامة عادل عاطف ،إبراهيم رضا أبو شوشة وأحمد عبد الغفار شعيب من طلبة
الفرقة الرابعة بكلية الحاسبات والمعلومات عن البحث المقدم تحت عنوان " نظام زكى للتعرف على لوخات السيارات " وتكريم الطالب
المشاركين فى مشروع " التعرف على االوجه بغض النظر عن تعبيرات الوجه وقد قام رئيس الجامعة بتكريم الطالب وإعطائهم شهادات
التقدير وحث رئيس الجامعة الطالب على اإلستمرار فى التفوق والتمثيل المشرف للجامعة فى جميع المحافل الدولية والمحلية ورفع إسم
الجامعة عاليا بين جامعات مصر ووضعها مصاف الجامعات العالمية .

بدء حجز دورات البحث العلمى لطالب الدراسات العليا والضرورية لدخول امتحان الجزء الثانى للماجيستير بكلية الطب
والدكتوراة
تعلن وحدة التدريب التابعة لوحدة ضمان الجودة بالكلية عن بدء حجز دورات البحث العلمى
لطالب الدراسات العليا والضرورية لدخول امتحان الجزء الثانى للماجيستير والدكتوراة
تطبيقا لقرارات مجلس الكلية.

مع العلم ان توقيع وحدة التدريب على  loog bookمن مستلزمات تسليمة.

يشييشيش

نشرة الدراسات العليا
العدد8:

2014
2015/8/2/15
التاريخ/28:

موافقة مجلس الكلية على منح درجة الماجستير في أمراض الباطنة العامة للطبيب /أمجد السعيد فهمي القرنيني بكلية الطب

وافق مجلس الكلية فى جلسته الخامسة يوم االحد الموافق 2015/1/18على اعتماد التقارير الفردية والجماعية
ومنح درجة

الماجستير في أمراض الباطنة العامة للطبيب /أمجد السعيد فهمي القرنيني بتقدير عام جيدجدا ونسبة مئوية 24ر. %76

موافقة مجلس الكلية على منح درجة الماجستير في أمراض الباطنة العامة للطبيبة /إيناس عبد المنصف شهاب
وافق مجلس الكلية فى جلسته الخامسة يوم االحد الموافق 2015/1/18على اعتماد التقارير الفردية والجماعية ومنح درجة
الماجستير في أمراض الباطنة العامة للطبيبة /إيناس عبد المنصف شهاب بتقدير عام جيد //ونسبة مئوية 44ر% .67

منح درجة الماجستير في طب األطفال للطبيب /محمد عادل عبد الرحيم حسن بكلية الطب
وافق مجلس الكلية فى جلسته الخامسة يوم االحد الموافق 2015/1/18على اعتماد التقارير الفردية والجماعية
ومنح درجة الماجستير في طب األطفال للطبيب /محمد عادل عبد الرحيم حسن بتقدير عام جيد //ونسبة مئوية 2ر. %65

منح عدد ( )590خمسمائة وتسعون طالب وطالبة دبلوم الدراسات العليا في التخصصات العلمية المختلفة
وافق مجلس الجامعة برئاسة أشارالسيد األستاذ الدكتور  /معوض محمد الخولي ـ رئيس
الجامعة على منح عدد ( )590خمسمائة وتسعون طالب وطالبة دبلوم الدراسات العليا في
التخصصات العلمية المختلفة { العقود ـ قانون التجارة واإلستثمارات الدولية ـ القانون العام
ـ القانون الخاص ـ العلوم اإلدارية ـ العلوم اإلقتصادية والمالية ـ العلوم الجنائية ـ الدراسات
القضائية ـ القانون الدولي ـ حقوق اإلنسان ـ الشريعة اإلسالمية} دور أكتوبر  2014بكلية
الحقوق.
باإلضافة إلى منح عدد ( )4طالب دبلوم الدراسات العليا في التخصصات العلمية المختلفة (هندسة اإلنتاج ـ هندسة اآلالت
الكهربية) الدور الصيفي  2014بكلية الهندسة.
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مؤتمر سنوى بجامعة المنوفية للدراسات العليا لمبعوثى الجامعة فى الخارج
صرح الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا والبحوث أنه فى إطار الحرص على تعظيم اإلستفادة
من البعثات الخارجية ألبناء الجامعة فى بناء المجتمع وخدمة البيئة المحيطة يدرس قطاع الدراسات العليا بالجامعة تنظيم
مؤتمرا سنويا للدراسات العليا يقام على أرض الجامعة لمبعوثيها بالخارج وذلك بهدف نقل خبرات
العالم المتقدم الى الجامعة وأبنائها لخدمة القطاعات الرئيسية كالقطاع الطبى وقطاعات العلوم التطبيقية
والعلوم اإلنسانية وغيرها من المجاالت والقطاعات المختلفة يقوم فيه المبعوثين بعمل " سيمينار " لنقل
خبرات الجامعات

المتقدمة الى جامعة المنوفية كما سيقام على هامش المؤتمر العديد من ورش العمل التى تشرح كيفية اإلستفادة من األبحاث
العلمية فى خدمة البيئة المحيطة والتى تزيد من خبرات المتلقين ويعد هذا المؤتمر نواة لعقد مؤتمرات اخرى تساعد فى تعظيم
اإلستفادة من البعثات الخارجية ألبناء الجامعة ،كما اضاف نائب رئيس الجامعة الى انه من الضرورى العمل على تطوير آليات
البحث العلمى والدراسات العليا لتكون الجامعة جاذبة للباحثين من مختلف دول العالم والعمل على اإلستفادة من خبرات الوافدين
من طالب الجامعات األجنبية والعربية ولن يأتى ذلك إال من خالل خطة استراتيجية تهدف فى باطنها اإلستفادة من استيراد
وتصدير األفكار البناءة من خالل أبناء الجامعة فى كل أنحاء العالم .

نشرة الدراسات العليا
العدد8:

يشييشيش

2014
2015/8/2/15
التاريخ/28:

