نشرة الدراسات العليا
العدد10:

يشييشيش

2014
2015
/8/3
/15
التاريخ/15

حفل تكريم المهندس توفيق ساير داير
اليوم االثنين الموافق  2015/3/9تم تكريم السيد المهندس توفيق ساير داير أمين عام الجامعة بمناسبة بلوغه سن
.
المعاش و ذلك بقاعة المؤتمرات بمركز المعلومات باإلدارة العامة للجامعة

حضر حفل التكريم األستاذ الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة و أ.د /عباس الحفناوى رئيس الجامعة السابق و أ.د /ثابت إدريس
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث السابق كما قام بتشريف الحفل السادة نواب الجامعة الحاليين و السادة أمناء الجامعة
السابقين و لفيف من السادة العاملين بجامعة المنوفية

برامج ماجستير ودكتوراه في الدبلوماسية الثقافية
ورد للجامعة كتاب "أكاديمية الدبلوماسية الثقافية" والمتضمن اإلعالن عن فتح باب التقدّم للتسجيل في برامج
الحصول على درجات (

البكالوريوس/الليسانس – الماجستير – الدكتوراه) في الدبلوماسية الثقافية لعام 2015م والمقدّمة من األكاديمية بالتعاون مع جامعات :
 Babes-Bolyaiبررومانيا ،وكذا جامعة  Bucharestبإيطاليا ،وبوخارست  Sienaبألمانيا ،وسيينا Furtwangenفورت فاجن
برومانيا ،والتي ستبدأ من برنامج فصل الربيع ( 11مايو 2015م).
لمزيد من التفاصيل ،وللتقدّم لهذه البرامج ،يُرجَ ى زيارة الموقع اإللكتروني:
http://www.ccds-berlin.de/
أو البريد اإللكتروني:
info@culturaldiplomacy.org

اعالن عن وظيفة رئيس المعهد القومى للمعايرة
تم فتح باب التقدم لشغل وظيفة رئيس المعهد القومى للمعايرة و ذلك اعتبارا من  2015/3/15و ذلك فى
ضوء قرارى السيد
وزير البحث العلمى رقم  505لسنة  2014بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء المراكز او المعاهد او الهيئات البحثية
و رقم  73لسنة  2015بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس المعهد القومى للمعايرة
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منح دراسية مقدمه من المجلس الصيني للمنح -للعام الدراسي  2016/2015للحصول على الماجستير والدكتوراه
منح دراسية مقدمه من المجلس الصيني للمنح-للعام الدراسي  2016/2015للحصول على الماجستير والدكتوراه
التفاصيل على الرابط التالي-:
http://www.mohe-casm.edu.eg/Main_menu/Grants/valid_Grand/China%20csc/China.jsp

الموافقة على التسجيل لدرجة الماجستير فى العلوم الهندسية فى الهندسة المدنية (هندسة إنشائية) للمهندس /أشرف السيد
أحمد سعد بكلية الهندسة بشبين الكوم
عرض مذكرة قسم الهندسة المدنية بشأن توصية مجلس القسم بجلسته رقم( )6بتاريخ 2015/2/1بالموافقة على التسجيل
لدرجة الماجستير فى العلوم الهندسية فى الهندسة المدنية (هندسة إنشائية) للمهندس /أشرف السيد أحمد سعد المقيد بدورة
أكتوبر 2012

 عنوان الرسالة باللغة العربية  " :تأثير اإلضافات الكيميائية والمعدنية على خواص وديمومة أنواع مختلفة من الخرسانة" عنوان الرسالة باللغة االنجليزية:Effect of Chemical and Mineral Admixtures on the Properties and Durability of Different Types of
Concrete
 تحت إشراف: )1أ.د /منير محمد كمال

أستاذ مقاومة واختبار المواد المتفرغ بكلية الهندسة جامعة المنوفية

 )2د /.زينب عبد الخالق عتمان

أستاذ مساعد بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة المنوفية

 )3د /.نهى محمد سليمان

مدرس بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة المنوفية
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الموافقة على القيد لدرجة دكتور الفلسفة فى الهندسة للمهندسة  /نجوان السيد أبو العنين برعي بكلية
الهندسة
عرض مذكرة قسم الهندسة المدنية بشأن توصية مجلس القسم بجلسته رقم( )6بالموافقة على القيد لدرجة دكتور
الفلسفة فى الهندسة للمهندسة  /نجوان السيد أبو العنين برعي الحاصلة على درجة الماجستيربتاريخ2014/11/24من
كلية الهندسة – جامعة المنوفية

 مجال التخصص الرئيسي :هندسة مدنية مجال التخصص الفرعي  :هندسة إنشائيةلجنة االمتحان الشامل على النحو التالي -:
 )1أ.د /خالد محمد حيزه

أستاذ المنشآت الخرسانية بكلية الهندسة جامعة المنوفية

 )2أ.د /كامل سيد أحمد قنديل

أستاذ المنشآت المعدنية المتفرغ بكلية الهندسة جامعة المنوفية

 )3د /.إبراهيم حسن هاشم

أستاذ مساعد بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة المنوفية

 )4د /.عالء على بشندى

أستاذ مساعد بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة المنوفية

 )5د /.إبراهيم محمود مهدي
القـرار

يشييشيش

توصى اللجنة بالموافقة
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تعيين السيد االستاذ الدكتور /شكري سعد شكر هللا رئيسا لمجلس قسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة
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موقع  Google Scholarالخاص بأعضاء هيئة التدريس كلية الهندسة بشبين الكوم /جامعة المنوفية
فى اطار حرص كلية الهندسة بشبين الكوم علي زيادة المستوى التكنولوجي فى الكلية  ،فنرجو من أعضاء هيئة التدريس ملئ النوذج
google scholarاآلتي لعمل قاعدة بيانات خاصة بمواقع اعضاء هيئة التدريس على موقع
…https://docs.google.com/…/1mpM2qyHbYp8drIswOAF3qZ…/viewform

IT:والى استفسار يرجى التواصل معنا على االيميل الرسمى لوحدة
itunit@sh-eng.menofia.edu.eg
مع تحيات
IT UNIT
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