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 منح دراسٌة لطالب حوض النٌل من جامعة المنوفٌة

 

 

وافق مجلس جامعة المنوفٌة فى جلسته األخٌر برئاسة الدكتور معوض الخولى رئٌس الجامعة على تقدٌم منح دراسٌة 

مقترح بالمنح المتاحة فى مجال لطالب حوض النٌل من جامعة المنوفٌة، وطالب رئٌس الجامعة عمداء الكلٌات بإعداد 

 الدراسات العلٌا فى التخصصات المختلفة تمهٌداً لمراجعتها وارسالها للمجلس األعلى للجامعات ووزارة التعلٌم العالى.

 

 

 

 "اعالن عن برنامج بعثات " نٌوتن ـ مشرفة

 

 

/ االداره المركزٌه للبعثات بالتعاون مع المركز الثقافى البرٌطانى والسفارة ٌعلن قطاع الشئون الثقافٌة والبعثات 

البرٌطانٌة فً مصر عن فتح باب التقدم لبرنامج البعثات الممول من خالل اتفاقٌة " نٌوتن ـ مشرفة" بٌن حكومة 

ٌّة ب النظام التنافسى على أن ٌتم التقدم لهما إلكترونٌاً المملكة المّتحدة لبرٌطانٌا العظمى وآٌرلندا الشمالٌة وحكومة جمهورٌة مصر العرب

 .15/54/4152وحتى  3/54/4152علً موقع قطاع الشئون الثقافٌة والبعثات فى الفترة من 

  

ٌتم التنافس وفقاُ للتخصصات النادرة والحدٌثة األكثر إسهاًما فً التنمٌة االقتصادٌة لمصر والتى تخدم الخطة القومٌة للدولة والبحث 

 العلمى و تشمل ما ٌلً:

  

دة  -  الطاقة المتجدِّ

 اإلنتاج الغذائً المستدام -

 اإلدارة المستدامة للمٌاه -

 الرعاٌة الصحٌة -
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 علم اآلثار والتراث الثقافً -

  

 أنواع اإلٌفاد :

  

  اعوام وٌجدد بحد اقصى عام رابع. 1بعثة دكتوراة كاملة لمدة  -

 وز المد بحد اقصى عام اخر.بعثة إشراف مشترك لمدة عام وٌج -

  

 األساسٌة للتقدم الشروط 

  

 -بعثة الحصول على الدكتوراة : -أوال :

 ان تكون منحة الدراسة فً مؤسسة التعلٌم العالً بالمملكة المتحدة البرٌطانٌة العظمى. -

 العلمً )مذكورة اعاله(.ان تكون الدراسة فً احد التخصصات الخمسة التً تخدم الخطة القومٌة للدولة والبحث  -

ان ٌكون المتقدم معٌدا أو مساعدا باحثا حاصال على درجة الماجستٌر أو مدرسا مساعداُ أو باحثا مساعداً فى احدى الجهات المدرجة  -

 بخطة البعثات بشرط:

 االتقل مدة التعٌٌن بجهة االٌفاد عن عامٌن فً تارٌخ اإلعالن. -

وٌجوز  37لسنة  554( من قانون البعثات 55عاما فى تارٌخ االعالن حسب المادة ) 11البعثة عن  االٌزٌد سن المتقدم للحصول على -

 )بحد اقصى عامٌن(.  للجنة التنفٌذٌة بعد أخذ رأى الجهة الموفدة التجاوز عن شرط السن العتبارات تتصل بالمصلحة العامة

 ان ٌكون المتقدم حاصال علً الماجستٌر فى تخصص البعثة. -

 ن ٌكون التقدٌرالعام للدرجة الجامعٌة األولى جٌد جدا على األقل.ا -

عند التقدم )وٌسمح بتقدٌم شهادة   IELTSدرجة فً اختبار 4أو    IBTدرجة فً  57درجه فً التوٌفل الدولً أو  331الحصول على · 

 عند السفر.  األجنبٌة( مع مراعاة المستوى اللغوى األعلى التً تطلبه الجامعات 4153ٌناٌر  47اللغة حتى 

 أن ٌكون قد أدى الخدمة العسكرٌة أو اعفى منها . -

أال ٌكون قد سبق حصوله على بعثة أو منحة بغرض الحصول على الدكتوراه وفى حاله تقدمه على منحه ولم ٌبت بقبوله فٌها عند · 

 لبعثة.و ٌلغى ترشٌحه علً ا  اإلعالن للبعثات ٌتم إٌفاده على المنحة عند قبوله بها
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 ان ٌتم اعتماد استمارات البٌانات من الجهة الموفدة ) معتمدة ومختومة من الكلٌة والجامعة( .

  

 -الحصول على بعثة اشراف مشترك : -ثانٌا :

 ان تكون منحة الدراسة فً مؤسسة التعلٌم العالً بالمملكة المتحدة البرٌطانٌة العظمى. -

 الخمسة التً تخدم الخطة القومٌة للدولة والبحث العلمً )مذكورة اعاله(. ان تكون الدراسة فً احدى التخصصات -

ان ٌكون المتقدم معٌدا أو مساعدا باحثا حاصال على درجة الماجستٌر أو مدرسا مساعداُ أو باحثا مساعداً فى احدى الجهات المدرجة  -

 بخطة البعثات بشرط:

 تارٌخ اإلعالن.االتقل مدة التعٌٌن بجهة االٌفاد عن عامٌن فً  -

 عاما فى تارٌخ االعالن. 13االٌزٌد سن المتقدم للحصول على البعثة عن  -

 ان ٌكون المتقدم حاصال علً الماجستٌر فى تخصص البعثة. -

عند التقدم )وٌسمح بتقدٌم   IELTSدرجة فً اختبار 4أو    IBTدرجة فً  57درجة فً التوٌفل الدولً أو  331ان ٌكون حاصل على · 

 عند السفر.  مع مراعاة المستوى اللغوى األعلى التً تطلبه الجامعات األجنبٌة (4153ٌناٌر  47شهادة اللغة حتى 

 أن ٌكون التقدٌرالعام للدرجة الجامعٌة األولى جٌد جدا على األقل . -

منحه ولم ٌبت بقبوله فٌها عند أال ٌكون قد سبق حصوله على بعثة أو منحة بغرض الحصول على الدكتوراه وفى حاله تقدمه على · 

 و ٌلغى ترشٌحه علً البعثة.  اإلعالن للبعثات ٌتم إٌفاده على المنحة عند قبوله بها

 ان ٌتم اعتماد استمارات البٌانات من الجهة الموفدة ) معتمدة ومختومة من الكلٌة والجامعة( .· 

  

 المزاٌا المادٌة للبعثة

 المصروفات الدراسٌة والبحثٌة .ٌتحمل الجانب البرٌطانى · 

 تتحمل االدارة العامة للبعثات تذاكر السفر والمرتبات والبدالت طبقا لالئحة المالٌة للبعثات للعضو حسب حالته االجتماعٌة.· 

  

 طرٌقه التقدم

  

 ٌتم التقدم الكترونٌاً من خالل الموقع اإللكترونى لقطاع الشئون الثقافٌة والبعثات  اوال : 
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casm.edu.eg-www.mohe 

 

 مع ارفاق صور جمٌع المستندات المطلوبة 15/54/4152حتى  3/54/4152خالل الفترة من 

  

حتى  5/54/4152ثانٌا : ٌتم تقدٌم جمٌع األوراق التً تم تحمٌلها الكترونٌا ورقٌاً إلى اإلدارة العامة للبعثات خالل الفترة من 

 عصراً بمجمع التحرٌر الدور السابع )ادارة الخطة(. 1صباحاً حتى  7من الساعة  15/54/4152

  

 المستندات المطلوبة

  

 ٌان معتمد بالدرجة الجامعٌة األولى والتقدٌر العام فً التخرج باللغة االنجلٌزٌةب �

 حده على دراسٌة سنه كل فً العام والتقدٌر الدراسة سنوات جمٌع فً المختلفة المواد جمٌع فً التقدٌرات بٌان �

 االنجلٌزٌة باللغة ٌعادلها اوما الماجستٌر على الحصول تثبت معتمدة شهادة �

 ادة بتارٌخ التسجٌل فً حالة أن ٌكون مسجال للدكتوراهشه �

 انواعها بجمٌع واالجازات المتقدم تقلدها التى بالوظائف التعٌٌن توارٌخ ٌوضح ومعتمد حدٌث حالة بٌان �

وب للسفر قبل تنفٌذ المطل اللغة شرط باستٌفاء وتعهد  ( االمتحان تارٌخ من سنتٌن لمدة الشهادة صالحٌة)  الصالحٌة سارٌة اللغة شهادة �

 البعثة

 خارجٌة بعثة -مشترك إشراف - داخلٌه بعثه)  البعثات طرٌق عن علمٌة مهمة أو منحة أو بعثة على حصوله ٌسبق لم المتقدم بان شهادة �

 (البعثات من الممولة البرامج من برنامج اي او - البعثات نفقة على البرامج احد - للدولة مقدمة منحة - علمٌة مهمة -

 راه معتمد من جهة االٌفادالدكتو دراسة خطة مشروع �

 العسكرٌة الخدمة من موقفه ٌفٌد ما �

 فً الحق العلمٌة وللجنة للجامعة االكادٌمى الترتٌب مراعاة مع البحثٌة الخطة على مختلفٌن أستاذٌن أو أستاذ من مبدئٌة موافقة ماٌفٌد �

 بٌنهما المفاضلة

 د االستاذ الدكتور نائب رئٌس الجامعه للدراسات العلٌا والبحوثالسٌ من معتمد البعثات لهذه للتقدم العمل جهة موافقة �

 بهم االتصال توضٌح مع الحاجة عند إلٌهم الرجوع ٌمكن مختلفٌن اساتذه ثالثة أسماء توضٌح �
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 وانجلٌزي عربً معتمدة بٌانات استمارات � 53/6/4152

 االٌفاد جهة و المهنة لخدمة المتقدم بها قام التى باالنشطة معتمدة شهادة �

  

 البرنامج الزمنً

  

     3/54/4152                                       فتح باب التقدم

     15/54/4152                                      التقدمغلق باب 

  

  ولمزٌد من المعلومات .. ٌرجى التواصل من خالل البرٌد اإللكترونى :

NewtonMosharafa.PhD@britishcouncil.org 

  

casm.edu.eg-NewtonMosharafa.PhD@mohe 
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 جائزة عبد الحمٌد شومان للباحثٌن العرب

 

 

  (4152دعوة الترشٌح للجائزة )

  

مؤسسة عبد الحمٌد شومان عن فتح تعلن الهٌئة العلمٌة لجائزة عبد الحمٌد شومان للباحثٌن العرب 

شهر  نهاٌة هو طلبات الترشٌح  فً الحقول والتخصصات العلمٌة اآلتٌة، على أن ٌكون آخر موعد لقبول 4152لجائزة العام  باب الترشٌح

 .4153شباط/فبراٌر 

  

  

 العلوم الطبٌة والصحٌة        -5

 طفل و األسرة، وأمراض فقر الدم(األمراض الوراثٌة وأثرها على المجتمع)صحة ال        ·

 التغذٌة الصحٌة )النظام الغذائً، أمراض السمنة(         ·

  

 العلوم الهندسٌة                -4

 البٌئٌة)تخطٌط المدن، أنظمة المواصالت( الهندسة         ·

 األنظمة الذكٌة)المدن الذكٌة و المستدامة و النظٌفة(         ·

  

 العلوم األساسٌة                  -1

 التكنولوجٌا و المعلوماتٌة الحٌوٌة         ·

 (Bioinformatics) 

 (Cloud Computingالحوسبة السحابٌة )         ·
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 اآلداب والعلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة واإلدارٌة                  -2

 الوسائط المتعددة على تكوٌن شخصٌة الطفل( اتربٌة الطفل)التربٌة المنزلٌة ما قبل المدرسة، أثر         ·

 التغٌر االجتماعً و عالقته بالثورة المعرفٌة و تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت.         ·

  

 العلوم الزراعٌة                  -3

 على التنوع الحٌوي. الحفاظ          ·

 السالالت الحٌوانٌة تحسٌنها         ·

  

 العلوم التطبٌقٌة                  -4

  طرق حدٌثة للطاقة البدٌلة و استخداماتها )أبحاث الطاقة، األنظمة الحدٌثة للطاقة، تحلٌة المٌاه(         ·

 تأثٌرات التغٌر المناخً على البٌئة.         ·

  

لعلمٌة والتطبٌقٌة واإلسهام فً حل مشكالت ذات تمنح الجائزة تقدٌراً لنتاج علمً متمٌز ٌؤدي نشره وتعمٌمه إلى زٌادة فً المعرفة ا

 أولوٌة محلٌاً وإقلٌمٌاً وعالمٌاً، ونشر ثقافة البحث العلمً.

 

 

 منح المقدمة من حكومة بروناى

 

 

أفادت االدارة المركزٌة للعالقات الثقافٌة بشأن إعالن سفارة بروناى دار السالم بالقاهرة عن برنامج 

للحصول على   4153/4154  لمنح المقدمة من حكومة بروناى دار السالم للعام الجامعىا

 دكتوراه ( –ماجستٌر   -دبلومة  –)بكالورٌوس 

 علما بأن وزارة التعلٌم العالى ال تتحمل أى نفقات عن هذة المنحة         -

 53/54/4152السالم بالقاهرة هو وأن اخر موعد للتقدٌم بالمستندات لسفارة بروناى دار          -
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 لمزٌد من المعلومات عن المح ٌرجى الدخول على المواقع االكترونٌة التالٌة         -

      -   www.mofat.gov.bn 

bd.edu.bnwww.u         - 

www.unissa.edu.bn         - 

www.itb.edu.bn        - 

 لالستفسار ٌرجى إرسال رسالة الكترونٌة على البرٌد اإللكترونى الموضح بعد :         -

        scholarship@mfa.gov.bn  

 )مرفق خطاب سفارة بروناى(         -

 من المنحة المشار الٌها  برجاء التكرم باالحاطة واتخاذ الالزم نحو االستفادة

  

 

 

 بجامعة الشارقةالمؤتمر العربً الدولً الخامس لضمان جودة التعلٌم العالً 

 

 

 

وافق مجلس كلٌة التربٌة جامعة المنوفٌة على المذكرة المقدمة من ادارة العالقات الثقافٌة بشأن المؤتمر العربً الدولً 

 ٌة المتحدة.بجامعة الشارقة بدولة االمارات العرب 4152مارس  3-4الخامس لضمان جودة التعلٌم العالً فً الفترة من 

 -وبعرض الموضوع علً األقسام فقد رشح قسم أصول التربٌة كال من :

 األستاذ بقسم أصول التربٌة                                       علً خلٌل الدهشان  * أ.د/ جمال

 

     ٌةاألستاذ بقسم أصول الترب                                            * أ.د / صبحً شعبان شرف

م علً الترشٌح ، علما بأنه سوف ٌتم سفر أ.د / صبحً 4152/  51/ 53وكانت ء لجنة العالقات الثقافٌة قد أوصتأأ بالموافقة بتارٌخ 

 علً نفقته الخاصة ،علً أال ترسل الترشٌحات الً الجامعة اال بعد موافاتهم بخطاب قبول وملخص بحث والتقرٌر العلمً   شعبان شرف
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 ،كما هو وارد بالمذكرة المعروضة. cd ر +عن أخر مؤتم

  

 الجدٌد فى عالج التهاب الكلى المناعى فى ندوة بطب المنوفٌة

 

 

نظمت وحدة الكلى بقسم الباطنة العامة بكلٌة الطب جامعة المنوفٌة تحت رعاٌة الدكتور معوض الخولى 

القاصد عمٌد الكلٌة والدكتور أحمد ربٌع رئٌس القسم ندوة علمٌة تحت عنوان: رئٌس الجامعة والدكتور أحمد 

جلسات علمٌة طرق عالج التهابات الكلى وخاصة المناعٌة وخاصة الطرق  2"الجدٌد فى عالج التهاب الكلى المناعى" ناقشت من خالل 

 للعالج بمستشفٌات وسط الدلتا.الحدٌثة إلى جانب عرض لبعض الحاالت اإلكلٌنٌكة التى تم عالجها أو تخضع 

حاضر فى الندوة أساتذة ومتخصصٌن من كلٌة الطب بالجامعة ومركز عالج الكلى بجامعة المنصورة وطب الزقازٌق وطنطا ومعهد 

% من حاالت الغسٌل الكلوى وأن هناك 41إلى  21الكلى بمنهور، وأشار المحاضرون فى الندوة إلى أن أمراض الكلى المناعٌة تمثل 

أبحاث جدٌدة قسمت هؤالء المرضى إلى مجموعات من حٌث التغٌرات التى تحدث فى األنسجة واألجسام المضادة الموجودة بدم المرٌض 

 وعدم االعتماد على شكوى المرٌض الظاهرٌة لوصف العالج المناسب لكل حالة حسب خطورة الحالة.

وٌة البٌولوجٌة فى عالج التهابات الكلى، وأشرف على الندوة الدكتور أحمد شكر كما تم خالل الندوة استعراض نتائج األدوٌة الحدٌثة واألد

 أستاذ الكلى وأمراض الباطنة والدكتور محمود قورة رئٌس وحدة الكلى والدكتور أحمد زهران والدكتور محمود عمارة.

 

 

 االدمان وتأثٌره على الفرد واالسرة فى ندوة بتمرٌض المنوفٌة

 

تحت رعاٌة الدكتور محمد معوض الخولى رئٌس جامعة المنوفٌة والدكتورة إٌناس قاسم عمٌدة كلٌة التمرٌض 

نظم قسم تمرٌض الصحة النفسٌة للكلٌة ندوة تثقٌفٌة للتعرف بمخاطر اإلدمان وتأثٌره السلبى على الفرد واالسرة 

المالكى رئٌس القسم إلى أن مشكلة االدمان واحدة من أخطر المشكالت والمجتمع, أشارت الدكتورة معالى 

االجتماعٌة التى تواجه المجتمع المصرى ولها آثار نفسٌة واجتماعٌة وصحٌة واقتصادٌة على المدمن وأسرته 

ومجتمعه ,وقد تم خالل الندوة تعرٌف االدمان وأنواع المخدرات وأسباب االدمان وخاصة عقار الترمادول 

ا وأ ًٌ كدت الدكتورة صباح محمد ابراهٌم المدرس المساعد بالقسم ومقرر الندوة أن عقار الترمادول من االدوٌة المسكنة وإدمانه ٌؤثر تدرٌج

 على الصحة العامة وأن الشباب ٌقبلون على تناوله إلعطائهم شعوًرا زائًفا بالسعادة على عكس ما ٌسببه من تأثٌر سلبى على الكلى والكبد

 از العصبى وأوضحت أن تعاطى كمٌة كبٌرة من المنشطات من الممكن أن تؤدى إلى الوفاة أو قصور والجه

 



 شٌٌشٌش

 

53/6/4152  

 نشرة العالقات الثقافٌة
 12/4152/ 55التارٌخ : 53 العدد:

تنفسى أو توقف فى القلب أو الغٌبوبة وأشارت إلى أن عالج االدمان ٌتوقف على إدارة الشخص  53/6/4152

 المدمن ورغبته فى الشفاء وأوضحت أن 

 

أٌام تحت تأثٌر بعض االدوٌة  51إلى  5وآالم الظهر والهالوس تستمر من  أعراض انسحاب المخدر والتى تتمثل فى الصداع وعدم النوم

 شهر لعدم الرجوع إلى االدمان.54إلى 4وٌحتاج المرٌض الى عالج نفسى من 

  

 

 المؤتمر العلمى السابع والثمانون لجمعٌة الدلتا الرمدٌة اإلكلٌنٌكٌة المصرٌة

 

 

علمى السابع والثمانون لجمعٌة الدلتا الرمدٌة اإلكلٌنٌكٌة المصرٌة بالتنسٌق مع قسم طب وجراحة العٌن كلٌة الطب جامعة المؤتمر ال

المنوفٌة تحت رعاٌة األستاذ الدكتور معوض محمد الخولى رئٌس الجامعة واألستاذ الدكتور أحمد فرج القاصد عمٌد الكلٌة وذلك ٌوم 

 . بفندق الجامعة بشبٌن الكوم 2/54/4152الخمٌس الموافق 

 

  


