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الهدوء يسود امتحانات جامعة المنوفية و 65لجنة خاصة و 39حالة غش

تشهد امتحانات جامعة المنوفية حالة من الهدوء واالستقرار األمني ،وأكد الدكتور معوض
الخولى رئيس الجامعة أنه ال توجد شكوى من الطالب  ،وأن لجان االمتحانات مؤمنة بشكل
تام وأشار إلى أنه تم تأمين اللجان وغرف الكنتروالت ،وتوفير المناخ المناسب ألداء

الطالب المتحاناتهم ،كما طلب رئيس الجامعة من عمداء الكليات ضرورة تواجد أعضاء هيئة
التدريس بالكليات في األيام التي يؤدى فيها الطالب مقرراتهم التدريسية ،وسرعة االنتهاء من أعمال التصحيح وإعالن النتائج قبل بدء
الفصل الدراسي الثاني ..وأشار إلى انه تم رصد  39حالة غش منها  37بالحقوق واثنان بكلية التربية النوعية بأشمون ،في حين تم تنظيم
 65لجنة خاصة للطالب داخل الكليات وخارجها للمرضى وذوى االحتياجات الخاصة والمحبوسين على ذمة قضايا :منهم  22لجنة طبية
بالحقوق واآلداب ولجنة واحدة في كل من الحاسبات والمعلومات والتربية  ..باإلضافة إلى  43لجنة داخل سجن شبين الكوم منهم 10
لكلية الحقوق و 8باآلداب و 6بالزراعة و 4بهندسة شبين الكوم وطالب منوف و 4بالحاسبات و 9بالتجارة وطالب بالطب وطالب بالعلوم.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن االمتحانات الفصل الدراسي األول سوف تنتهى  24يناير الحالي وتبدأ أجازه نصف العام من  24يناير إلى
 5فبراير القادم على أن تبدأ امتحانات التعليم المفتوح  24يناير الحالي ومادة حقوق اإلنسان في منتصف مايو القادم.

هدوء في امتحانات التربية النوعية بأشمون
قام الدكتور عادل السيد مبارك نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطالب بجولة ميدانية تفقد فيها سير أعمال االمتحانات بكلية
التربية النوعية بأشمون  ،واطمئن نائب رئيس الجامعة على توافر مناخ الهدوء واالنضباط الذى تجرى فيه أعمال
االمتحانات وتواجد أعضاء هيئة التدريس ووكالء الكلية لمتابعة العمل باللجان المختلفة.

وصرح الدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة أن التواصل يتم مع جميع لجان االمتحانات بكليات الجامعة
المختلفة من خالل غرفة العمليات التي تم تشكيلها بقطاع التعليم والطالب بإدارة الجامعة وذلك للمتابعة الفورية لكافة أعمال االمتحانات
،وأضاف نائب رئيس الجامعة أنه يجرى حاليا اعداد برنامج ثقافي ورياضي وترفيهي للطالب خالل فترة أجازه نصف العام يتيح لجميع
الطالب والطالبات االشتراك في مختلف األنشطة في إطار ذلك البرنامج .
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ورشة عمل "إدارة وتقويم األداء المؤسسي في المنظمات الحديثة" بشرم الشيخ.

ورد للجامعة رسالة إلكترونية من المنظمة العربية للتنمية اإلدارية تتضمن اإلعالن عن ورشة عمل بعنوان:
"إدارة وتقويم األداء المؤسسي في المنظمات الحديثة"

وذلك خالل الفترة من  18 – 15فبراير/شباط 2015م بمدينة شرم الشيخ
وتستهدف الورشة تزويد المشاركين بالمهارات الالزمة التي تمكنهم من القيام بتقييم األداء المؤسسي في منظماتهم،
وتحسين أداء العمليات،أو النظام من خالل المقارنة بين نتائج وطريقة األداء الحالي مع المؤشرات القياسية ،كما يكتسب
المشارك مهارة في التعامل مع مصادر المعلومات المختلفة التي تمكنه من تحديد مؤشرات األداء المعيارية ،ألغراض
التقييم والمقارنة.
ّ
المنظمات.
وهذه الورشة مهمة للعاملين في كافة القطاعات واألقسام اإلدارية العليا والقيادات اإلشرافية في
علما بأن رسم االشتراك للمشارك الواحد هو  $700سبعمائة دوالر فقط ال غير ،وفي حالة ترشيح الجهة أكثر من أربعة مشاركين يكون
المقعد الخامس مجانيا .ويتم سداد الرسوم إلكترونيا.
لمزيد من التفاصيل ،يُرجى التواصل مع السكرتير التنفيذي أ .حسن دياب :جوال 00201128899033 :والبريد اإللكتروني :
hdiaab@arado.org.eg
أو مراجعة موقع المنظمة على اإلنترنت:
http://www.arado.org.eg/homepage/ActDetail.aspx?actid=20994

خطوات التسجيل فى نظام تسجيل الدراسات العليا بكلية الطب
خطوات التسجيل فى نظام تسجيل الدراسات العليا
1يرجى الدخول على اللينك التالى التمام عملية التسجبلhttp://193.27.24.15/pg
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*اسم الطالب -اسم االب -اسم الجد -اللقب-االسم بالكامل (باللغتين العربية واالنجليزية)

*بيانات الميالد(تاريخ الميالد-ومكان الميالد (القارة-الدولة -المحافظة -المركز القرية))
3ادخال بيانات اخر مؤهل تم الحصول علية:*مكان المؤهل:
1الدولة2الجامعة3الكلية4القسم5مسمى المؤهل*تاريخ الحصول على المؤهل
1العام االكاديمى الحاصل فية الطالب على المؤهل2تاريخ الحصول علية طبقا لشهادة التخرج4ادخال بيانات القيد الجديدطبيعة طالب الدراسات العليا (منحة -عضو هيئة تدريس –خارجى

تسليم كراسات العملى لقسم الطفيليات لطالب الفرقة الثالثة بكلية الطب
على طالب الفرقة الثالثة تسليم كراسات العملى لقسم الطفيليات اعتبارا من 2015/1/4
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تعلن اللجنة الثقافية باتحاد الطالب عن اقامة مسابقة بكلية الطب

تعلن اللجنة الثقافية باتحاد الطالب عن اقامة مسابقة فى مجالت الحائط فى الموضوعات الثقافية المتنوعة وتسلم االعمال لمسئول النشاط
الثقافى برعاية الشباب

امتحان اعمال السنة لطلبة الفرقة الثالثة بقسم الطفيليات بكلية الطب
سوف يقوم قسم الطفيليات بعمل امتحان اعمال السنة لطلبة الفرقة الثالثة وذلك يوم السبت الموافق 2015/2/21

عقد امتحان نصف العام( )BLOCK 1لطالب الفرقة الثالثة بكلية الطب
سوف يتم عقد امتحان نصف العام( )BLOCK 1لطالب الفرقة الثالثة يوم الخميس الموافق 2015/1/22الساعة التاسعة والنصف ص فى
الموضوعات االتية

