
 ٌشٌٌشٌش

 
 

15/8/2014  15/8/2014  

العالقات الثقافٌةنشرة  العالقات الثقافٌةنشرة    
2العدد:  2العدد:    14/8/2014التارٌخ : 

15/8/2014  
 14/8/2014التارٌخ :

15/8/2014   

 

 

 عىىان ححج المىىفيت بجامعت وذوة في الهاللي الذيه سعذ الذكخىر

 (والخشذد والمغاالة األزهريت الىسطيت بيه الذيه)

 

استاذ الفقة  –استضاف مركز اعداد القادة بجامعة المنوفٌة السٌد أ.د/ سعد الدٌن الهاللً 

المقارن بجامعة االزهر فى ندوة تحت عنوان )الدٌٌن بٌن الوسطٌة األزهرٌة والمغاالة والتشدد( 

توعٌة الطالب بأن االسالم ٌدعو الى الوسطٌة وٌنبذ العنف والتطرف والمغاالة وأن االسالم لم ٌنتشر بالسٌف وانما   واستهدفت الندوة

 انتشر بالتوحٌد واألخالق.

 :الب الهاللً فى عده قضاٌا اهمها الطوناقش 

 المتاجرة بالدٌن من أجل تحقٌق مكاسب سٌاسٌة.

 هل ٌوجد ما ٌسمى برجل الدٌن أو علماء الدٌن.

 قضٌة االلحاد التى ظهرت فً مصر مؤخراً.

 قضٌة الخروج على الحاكم الظالم.

 لماذا تسمح الدولة ببٌع الخمور فً بعض المالهى الٌلٌة.
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المشروع الفائز فً الملتقى الطالبً اإلبداعً السادس عشر فً اتحاد الجامعات العربٌة  تكرٌم

  و الذي عقد بجامعة طنطا

 

حصل فريق كلية الهندسة اإللكترونية  -المجلس العربي لتدريب طالب الجامعات العربية 

مشروع  جامعة المنوفية عن مشروع المنصة المصرية عالية االرتفاع كأحسن -بمنوف 

ضمن فعاليات الملتقى الطالبى اإلبداعى السادس عشر الذى  3102هندسى مصرى لعام 

  أقيم بجامعة طنطا.

وقام السيد األستاذ الدكتور عاطف السيد أبو العزم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة 

يم المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل رئيس الجامعة و المشرف العام على المشروع بتكر

 أعضاء فريق المشروع

  

 . المؤحمر العربي الذولي الخامس لضمان جىدة الخعليم العالي

 

 العربً للمؤتمر العامة األمانة لرسالة اإلشارة متضمًنا اإلسالمً العالم جامعات اتحاد من رسالة للجامعة وردت   

 .الهاشمٌة األردنٌة بالمملكة الزرقاء جامعة ومقّره العالً، التعلٌم جودة لضمان

مؤتمر فعالٌات فً للمشاركة الدعوة الرسالة وتضمنت بً ال لدولً العر خامس ا ضمان ال لٌم جودة ل عالً، التع  ال

ٌة اإلمارات بدولة الشارقة بجامعة م2015 مارس 5-3 من الفترة فً انعقاده والمقرر حدة العرب لك. المت  من وذ

 .المؤتمر محاور أحد فً الكتابة خالل

 : التالً اإللكترونً البرٌد مع التواصل ٌرجى المعلومات من لمزٌد

   iacqa@iacqa.org أو   agamy@sharjah.ac.ae 

 0096252821100 - 0097165050015: هانف
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 . دوراث حذريبيت في إطار البروامج الهىذي للخعاون الفىي

 

 

 

 الفنً للتعاون الهندي البرنامج إطار فً 2014/2015 عام خالل متعددة تنموٌة مجاالت فً تدرٌبٌة دورات الهندٌة الحكومة تقّدم

 (ITEC) واالقتصادي

 

 

  

 . العالمٌة المناظٌر جراحً جمعٌة مؤتمر

 

 

 المدرس شاهٌن عٌد أحمد محمود/ الطبٌب سفر على  عشر الحادٌة جلستة خالل الكلٌة مجلس وافق

 مؤتمر لحضور األمرٌكٌة المتحدة بالوالٌات فٌجاس الس إلى بالكلٌة العامة الجراحة بقسم المساعد

 حٌث الجامعة نفقة على 2014 سبتمبر 12 حتى 10 من الفترة فً العالمٌة المناظٌر جراحً جمعٌة

 . بالمؤتمر مقبول بحث له
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 . فٌجاس بالس العالمٌة المناظٌر جراحً جمعٌة مؤتمر

 

 

 

 المساعد المدرس مصطفً ملٌجً ربٌع رامً/ الطبٌب سفر على عشر الثانٌة جلستة خالل الكلٌة مجلس وافق

 الفترة فً العالمٌة المناظٌر جراحً جمعٌة مؤتمر لحضور بأمرٌكا فٌجاس الس إلى بالكلٌة العامة الجراحة بقسم

 . بالجمعٌة عضوا لٌس وهو بالمؤتمر مقبول بحث له حٌث الجامعة نفقة على 2014 سبتمبر 13 حتى 10 من

 


