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مؤتمر سنوى بجامعة المنوفية للدراسات العليا لمبعوثى الجامعة فى الخارج
صرح الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا والبحوث أنه فى إطار الحرص على تعظيم اإلستفادة من البعثات
الخارجية ألبناء الجامعة فى بناء المجتمع وخدمة البيئة المحيطة يدرس قطاع الدراسات العليا بالجامعة تنظيم مؤتمرا سنويا للدراسات
العليا يقام على أرض الجامعة لمبعوثيها بالخارج وذلك بهدف نقل خبرات العالم المتقدم الى
الجامعة وأبنائها لخدمة القطاعات الرئيسية كالقطاع الطبى وقطاعات العلوم التطبيقية والعلوم
اإلنسانية وغيرها من المجاالت والقطاعات المختلفة يقوم فيه المبعوثين بعمل " سيمينار " لنقل
خبرات الجامعات

المتقدمة الى جامعة المنوفية كما سيقام على هامش المؤتمر العديد من ورش العمل التى تشرح
كيفية اإلستفادة من األبحاث العلمية فى خدمة البيئة المحيطة والتى تزيد من خبرات المتلقين ويعد هذا المؤتمر نواة لعقد مؤتمرات اخرى
تساعد فى تعظيم اإلستفادة من البعثات الخارجية ألبناء الجامعة ،كما اضاف نائب رئيس الجامعة الى انه من الضرورى العمل على
تطوير آليات البحث العلمى والدراسات العليا لتكون الجامعة جاذبة للباحثين من مختلف دول العالم والعمل على اإلستفادة من خبرات
الوافدين من طالب الجامعات األجنبية والعربية ولن يأتى ذلك إال من خالل خطة استراتيجية تهدف فى باطنها اإلستفادة من استيراد
وتصدير األفكار البناءة من خالل أبناء الجامعة فى كل أنحاء العالم.

يشييشيش

نشرة الدراسات العليا
العدد5:

2014
2015
/8/115
التاريخ/8:

تهنئة للسيد أ.د  /جمال على خليل الدهشان بمناسبة صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بتعيين سيادته عميدا لكلية التربية
قام السيد أ.د  /معوض الخولى رئيس الجامعة بزيارة كلية التربية لتهنئة السيد أ.د  /جمال على خليل الدهشان بمناسبة صدور قرار السيد
رئيس الجمهورية بتعيين سيادته عميدا لكلية التربية بشبين الكوم.

جناح طبى فندقي ألعضاء هيئة التدريس باإلدارة الطبية بجامعة المنوفية
صرح الدكتور محمد عبد القادر الجيالني مدير عام اإلدارة العامة للشئون الطبية بأنه تم افتتاح عيادة القلب التي تضم أحدث
األجهزة الطبية وعيادة التغذية العالجية والسمنة والنحافة الشديدة ألول مرة فى اإلدارة باإلضافة إلى انه تم تطوير مدخل االدارة الطبية
بشكل حضاري كما تم االنتهاء من عمل سور شرقي وغربي يعطى اآلمان والسيطرة وعمل مظالت وأماكن
انتظار يليق بالمترددين على العيادة وصيانة وتحديث الدور الرابع والخامس وتجهيز الوحدات العالجية وثالث
وحدات أسنان حديثة ومعمل مجهز وصيدلية على أعلى مستوى
.
كما تم التعاقد على أجهزة حديثة لعيادة الجلدية والرمد وقسم اإلشاعة وتم تزويدها بأجهزة أشعة حديثة لديها
إمكانيات متطورة ومجهزة إلجراء فحوص اإليكو للقلب.
وأكد الدكتور حازم الدسوقى مدير مستشفى الطلبة على أن المستشفى استقبلت فى عام  " 19375 " 2014طالب وطالبة مشيرأ إلى ان
المستشفى تشهد نهضة علمية شاملة فى شتى المجاالت الطبية وتم تحديث نظام البار كود للمترددين على العيادات الخارجية واالستقبال
والطوارئ من الطلبة والعاملين بالجامعة وربطها بالصيدلية إلكترونيأ من أجل عمل منظومة متكاملة وللتحكم فى صرف العالج لكل
متردد ويمكن الرجوع ألى متردد فى أي وقت لمعرفة ما تم تقديمة من خدمات طبية.
وأضاف بأنه تم تكليف عدد من شباب األطباء حديث التخرج لدفع دماء جديدة وتحقيق التواصل بين األجيال وسد العجز فى بعض
التخصصات وشهدت المستشفى فى الفترة األخيرة حالة من االستقرار بعد عودة الكثير من األطباء المنتدبين ندبأ كامآل خارج اإلدارة.
وفى خطوة جديدة تسهم فى االرتقاء الطبي لشباب االطباء وافق الدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب على
منح األطباء الشباب فرصة للتدريب والتسجيل بالمستشفيات الجامعية والتعليمية لرفع كفاءتهم مشيرآ الى أنه تم االنتهاء من اقامة جناح
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طبى فندقي خمس نجوم لعالج هيئة التدريس والعاملين بالجامعة تضم  10غرف مكيفة طبقأ لنظام العاملين بالرعاية الصحية المعمول به
بالجامعة بنسبة  % 30للعاملين وبالمجان ألعضاء هيئة التدريس
باإلضافة الى أنه جارى االنتهاء من شراء سيارة اسعاف مجهزة حديثة تدخل الخدمة قريبا جدا وتم االنتهاء من تركيب األسانسير الخاص
بالجناح الفندقي .

وزارة التعليم العالى تعدل شروط إعالن خطة البعثات والمنح لعام 2015
قررت اللجنة التنفيذية للبعثات برئاسة السيد األستاذ الدكتور /السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى بجلستها المنعقدة بتاريخ 13/01/2015
الموافقة على تعديل بعض شروط إعالن خطه البعثات للعام الثالث  2015/2014وغيرها من البعثات والمنح على النحو التالي :
فى حالة عدم تحقيق المستوى اللغوي المطلوب بالنسبة إلعالن خطة البعثات للعام الثالث  2015/2014يسمح بتقديم إيصال أو إفادةبحجز موعد إلختبار اللغة وذلك خالل فتره اإلعالن ويتم تقديم مايفيد تحقيق المستوى اللغوي المطلوب قبل .2015/2/28

الموفد فى أجازه دراسية فقط يعد على رأس العمل ومن ثم يسمح له بالتقدم لإلعالن .يسمح للمقيدين لدرجة الدكتوراه بالتقدم لبعثات اإلشراف المشترك مع ضرورة إرفاق خطه بحث معتمده من القسم العلمى والجهة الموفدةوالمشرف المصري والمشرف االجنبى مع تقديم إقرار من المرشح أنه فى حاله رفض القسم تسجيل خطة البحث التي تم قبول ترشيحه
عليها ،ال يتم تنفيذ الجزء الخارجي للبعثة قبل التسجيل للدكتوراه وتقديم خطه معتمده من القسم وجهه اإليفاد والمشرف المصري
واالجنبى.

أعالن عن مناقشة رسالة ماجستير للطالب  /أحمد عبد المولى أحمد عطية بكلية العلوم
سيتم بمشيئة هللا تعالى مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الطالب  /أحمد عبد المولى أحمد عطيه بعنوان
استخدام مستخلصات نباتية للتخليق األمن لجزئيات المعادن النانومترية
Using of plant Extracts in Green synthesis of Metal Nanoparticles
لجنة االشراف
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أ.د  /صالح محمد القوصى
أستاذ الكيمياء العضوية – قسم الكيمياء – كلية العلوم – جامعة المنوفية
د  /ميرفت فرج زايد
مدرس الكيمياء العضوية – قسم الكيمياء – كلية العلوم – جامعة المنوفية
لجنة المناقشة
أ.د  /زكريا اسماعيل على
رئيس قسم الكيمياء – هيئة الطاقة الذرية
أ.د  /عماد عبد الملك األشقر
أستاذ األطياف – المركز القومى للبحوث
أ.د  /صالح محمد القوصى
أستاذ الكيمياء العضوية – قسم الكيمياء – كلية العلوم – جامعة المنوفية
وذلك بمشيئة هللا تعالى يوم الثالثاء الموافق  2015/2/17بقاعة المناقشات بكلية العلوم الدور الخامس فى تمام الساعة  11صباحا

أعالن عن مناقشة رسالة ماجستير للطالب  /خيرى ابراهيم الصفتى بكلية العلوم
سيتم بمشيئة هللا تعالى مناقشة رسالة ماجستير المقدمة من الطالب  /خيرى ابراهيم الصفتى
بعنوان
دراسات على تأثير البكتريا الملوثة لألعالف األسماك على محتوى العلف و صحة األسماك
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لجنة االشراف

أ.د  /محمد توفيق شعبان أستاذ الميكروبيولوجى بقسم النبات  -كلية العلوم  -جامعة المنوفية
لجنة المناقشة

أ.د  /وجيه عبد الفتاح الشونى أستاذ الميكروبيولوجى بقسم النبات  -كلية العلوم  -جامعة طنطا
أ.د  /منال محمود النجار أستاذ الميكروبيولوجى بمعهد القومى لعلوم و البحارو المصايد
أ.د  /محمد توفيق شعبان أستاذ الميكروبيولوجى بقسم النبات  -كلية العلوم  -جامعة المنوفية
وذلك يوم السبت الموافق  2015/2/14فى تمام الساعة  11صباحا بقاعة المناقشات بكلية العلوم  -جامعة المنوفية

أعالن عن مناقشة رسالة ماجستير للطالب  /محمد عبد الموجود فرغلى مصطفى بكلية العلوم
سيتم بمشيئة هللا تعالى مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الطالب  /محمد عبد الموجود فرغلى مصطفى
بعنوان
تصنيع و توصيف متراكب الجرافين النانومترى لمعالجة المياه
Synthesis and Characterization of Graphene Nanocomposite for Water Treatment
لجنة االشراف
أ.د  /رمضان مهدى البهنساوى
أستاذ الكيمياء التحليلية و الغير عضوية  -قسم الكيمياء  -كلية العلوم  -جامعة المنوفية
د  /طاهر أحمد صالح الدين

أستاذ مساعد  -المعمل المركزى للنانوتكنولوجى و المواد المتقدمة  -مركز البحوث الزراعية
لجنة المناقشة
أ.د  /على مصطفى حسن أستاذ الكيمياء الغير عضوية و التحليلية  -قسم الكيمياء  -كلية العلوم  -جامعة االزهر
أ.د  /أسامة أحمد فؤاد أستاذ علوم المواد و رئيس قسم مركبات و تكنولوجيا النانو سابقا  -معهد البحوث و تطوير الفلزات
أ.د  /رمضان مهدى البهنساوى أستاذ الكيمياء التحليلية و الغير عضوية  -قسم الكيمياء  -كلية العلوم  -جامعة المنوفية
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د  /طاهر أحمد صالح الدين أستاذ مساعد  -المعمل المركزى للنانوتكنولوجى و المواد المتقدمة  -مركز البحوث

الزراعية
وذلك يوم بمشيئة هللا تعالى يوم االثنين الموافق  2015/2/16بقاعة علم الحيوان بكلية العلوم فى تمام الساعة  12ظهرا

احتفال العاملين بتعيين األستاذ الدكتور جمال الدهشان عميدا
يتقدم العاملين بكلية التربية جامعة المنوفية من أعضاء هيئة تدريس وموظفين بأرق التهاني
لألستاذ الدكتور جمال خليل الدهشان لتعيينه

عميدا للكلية  .وفي إطار ذلك أقام العاملين بالكلية احتفاال بهذه المناسبة وذلك يوم السبت الموافق  . 2015/2/14مع أطيب األمنيات
بمزيد من النجاح والتقدم لسيادته وللكلية في فترة عمادته.
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