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 بكلية الطب اسعد نانسى الدكتورة لالستاذة تهنئة

 بدوام تمنياتنا مع والطالب التعليم لشئون للكلية وكيال اسعد نانسى/  الدكتورة االستاذة تعيين تم

  الترقى

 

 

 

 جابر بكلية الطب الواحد عبد محمد الدكتور لالستاذ تهنئة

 والتوفيق والتقدم الرقى من مزيد له متنميا االستاذية درجة على سيادتة لحصول جابر الواحد عبد محمد/ الدكتور نهنئ

 

 

 التجارة بكلية العليا بالدراسات مستشفيات إدارة مادة تدريس على الكلية مجلس موافقة

 جاد سالمة محمد/ د.أ قيام على 45/54/4152 الموافق األحد يوم والمنعقدة الرابعة جلستة فى الكلية مجلس وافق

  التوليد بقسم األستاذ

 

 4152/4151 الجامعي للعام المنوفية جامعة التجارة بكلية العليا بالدراسات مستشفيات إدارة مادة بتدريس بالكلية النساء وأمراض

 

العليا  الدراسات لطلبة المجتمع وطب العامة الصحة بقسم( البحث طرق- طبى احصاء) مقرر محاضرات حضور

 بكلية الطب

 4152 اكتوبر دورة من اعتبارا االول الجزء والماجيستير الدبلوم لدرجة المقيدين العليا الدراسات طالب جميع على

  محاضرات حضور

 

 الشرعى الطب بقسم المحاضرات حضور الطبية للقيم وبالنسبة المجتمع وطب العامة الصحة بقسم( البحث طرق- طبى احصاء) مقرر

 . االكلينكية والسموم
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 العليا الدراسات لشئون الجامعة رئيس نائب منصب لتولية القاصد فرج احمد الدكتور لالستاذ تهنئة

 القاصد فرج احمد/ الدكتور السيداالستاذ بتهنئة بالكلية والعاملين التدريس هيئة اعضاء الطب كلية اسرة تتشرف

  رئيس نائب منصب لتولية

 

 العليا الدراسات لشئون الجامعة

 

 

 لبن محمد صبحى محمد/ الطبيب من المقدمن الماجيستير رسالة لمناقشة دعوة

 درجة على للحصول لبن محمد صبحى محمد/ الطبيب من المقدمة الماجيستير رسالة مناقشة تعالى بمشيئةهللا سيتم

  طب فى الماجيستير

 

 التهاب من يعانون الذين المرضى فى الكبد لتليف كعالمة الدموية الصفائح حجم متوسط بعنوان وصحتها الحارة المناطق

 .التوفيق ولى وهللا التعليمى باالستوديو صباحا العاشرة الساعة 52/5/4151 الموافق االربعاء يوم وذلك سى المزمن الكبد

 

 اليونانية أونانيس الكسندر مؤسسة منح

وذلك  4151/4152تعلن مؤسسة الكسندر أونانيس اليونانية عن مجموعة من المنح الدراسية لغير اليونانيين فى تخصصات مختلفة لعام  

ومنح للطالب , ألساتذة الجامعات و الحاصلين على درجة الدكتوراه ( شهور 2:  3تتراوح من )إلجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه 

يتم التقدم الكترونيا أو ترسل استمارة البيانات و المستندات على عنوان " مرفق( "شهور 51:  1تتراوح من )المسجلين لدرجة الدكتوراه 

 ؤسسة بأثينا وهوالم

 4151يناير  35علما بأن اإلدارة المركزية للبعثات ال تتحمل أية نفقات عن المنح وأن آخر موعد للتقدم هو 

 يمكن االطالع على مزيد من المعلومات و التفاصيل من خالل الموقع االلكترونى الموضح بعد

  http://195.97.30.46/scholarships/ForElapp21.nsf/CategA?OpenForm 
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 بكلية التربية شنب أبو بيومي خليل شريف/  للطالب ماجستير رسالة مناقشة

. 8/5/4151 الموافق الخميس يوم وذلك  شنب أبو بيومي خليل شريف/  للطالب التربية في ماجستير رسالة مناقشة تم

  تحت والرسالة

 

 ". الكالم في واالسترسال اللجلجة باضطرابي المنباة والوجدانية المعرفية المتغيرات بعض" عنوان

  من والمناقشة الفحص لجنة وتكونت

 محمود شحاتة المنعم عبد/ د.أ

 إبراهيم الباسط عبد لطفي/  د.أ

 شمس جمال نعيمة/  د.أ

 الخيال أحمد محمود/  د.أ

 السويد – تشالمرز جامعة من مقدمة الماجستير لدرجة دراسية منح 05

 

 وذلك السويدي العالي التعليم مجلس قبل من ممولة 4151 عام في دراسية منحة 11 إلى يصل ما تشالمرز جامعة أعلنت

 في جاء لما وفقا وذلك تشالمرز، جامعة قبل من هذا المنح برنامج ويدار. الدراسية رسومهم دفع عن المسؤولين للطلبة

 .منحة موقع

 

 ببرنامج لاللتحاق المقدم والطلب  جامعته ومكانة التراكمي معدله يتضمن الذي الطلب لمقدم األكاديمي التميز على االختيار يعتمد

 .تشالمرز جامعة في الماجستير

 األهلية

 جامعة في للدراسة الدراسة رسوم دفع عن المسؤولين االوروبية االقتصادية والمنطقة االوروبي االتحاد دول خارج من المواطنين

 .سويدية

 .الماجستير برنامج من األولى للسنة الطلبات مقدمي

 المنحة قيمة

 (سنتان مدته برنامج/دراسية فصول 2) الدراسة رسوم من% 51 بنسبة خصم
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 خالل الدراسة رسوم من% 81 تغطي أخرى منحة على األول الدراسي عامهم في يتفوقون الذين الطلبة يحصل يمكن

 .الدراسة من واألخيرة الثانية سنتهم

 .آخر تمويل أي المنحة على الحاصلين يمنح ال

 4151 يناير 51 هو الطلبات لتقديم موعد آخر

 .الصفحة هذه زيارة يرجى للمنحة، التقديم خطوات تفاصيل لمعرفة

http://www.chalmers.se/en/education/fees-finance/Pages/Apply-for-scholarship.aspx 

  

 الماجستير برامج

 .التطبيقية الميكانيكا

 .التطبيقية الفيزياء

 .الحضري والتصميم العمارة

 .آلية هندسة

 .الحيوية الطبية الهندسة

 .الحيوية التكنولوجيا

 .االتصاالت هندسة

 .المعقدة التكيفية االنظمة

 .ومنطق ولغات خوارزميات: الحاسوب علم

 .الحاسوب وشبكات أنظمة

 .البناء مشاريع وإدارة تصميم

 .المستدامة التنمية أجل من التصميم

 .الكهربائية الطاقة هندسة

 .المدمجة االلكترونية النظم تصميم

 .الحاسوبية والعلوم الهندسية الرياضيات

 .األعمال وريادة تصميم
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 .الصناعي التصميم هندسة

 .الصناعية البيئة علم

 .والبيئية التحتية البنية هندسة

 .والمستدامة المبتكرة الكيميائية الهندسة

 .التفاعل وتصميم تكنولوجيات

 .الدولية المشاريع إدارة

 .االبتكار واقتصاد ادارة

 .البحرية اإلدارة

 .المواد وكيمياء النانو تكنولوجيا

 .المواد هندسة

 .النانو تكنولوجيا

 .المحيطات وهندسة البحرية المنشآت

 .النووية الهندسة

 .الفلك وعلم الفيزياء

 .المنتجات تطوير

 .االنتاج هندسة

 .والعمليات الجودة إدارة

 .البرمجيات هندسة

 .واالهتزاز الصوت

 .البناء وتكنولوجيا المنشآت هندسة

 .التوريد سلسلة إدارة

 .المستدامة الطاقة نظم

 .والميكاترونيكس والتحكم النظم

 .والفضاء والضوئيات الالسلكية الهندسة
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 التدريس هيئة أعضاء السادة لبعض واألكاديمية العلمية األنشطة

العلمية واألكاديمية لبعض السادة أعضاء هيئة التدريس وذلك على النحو التالىأستعرض المجلس األنشطة  : 

ـ:أ ـ المشاركة فى لجنة الحكم على الرسالة العلمية اآلتية           

أسم عضو هيئة 

(المحكم)لتدريس  
الطالبه/ الطالب  أسم المكان الذي يتم فيه التحكيم القسم  الدرجة العلمية 

اللطيف سالمةفؤاد عبد / د.ا  
اإلرشاد الزراعي 

 والمجتمع الريفى

كلية التربية النوعية ـ جامعة 

 المنوفية
 ماجستير وسام سعيد محمد خليقة

درية محمد خيرى/ د.ا  
جامعة _كلية االقتصاد المنزلى 

 األزهر بطنطا

نهلة عبد الواحد حامد 

 حسين
 ماجستير

أبو الفتح البديوي/د.أ  
علوم وتكنولوجيا 

 األغذية
 الدكتوراه صبري محمد السيد الشيمي كلية الزراعة جامعة بنها

محمد السيد سلطان/ د.أ  إنتاج الدواجن 
جامعة كفر –كلية الزراعة 

 الشيخ

إبراهيم عرفه إبراهيم 

 الخياط
 الدكتوراه
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