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تكرٌم أعضاء هٌئة التدرٌس المكرمٌن فً جوائز دولٌة

فى إطار االحتفال بالعٌد الثامن والثالثٌن لجامعة المنوفٌة برئاسة الدكتور معوض
محمد الخولى كرمت الجامعة أعضاء هٌئة التدرٌس الذٌن تم تكرٌمهم فى محافل
دولٌة وهم  :الدكتور هشام رشدى الصعٌدي استاذ الكٌمٌاء بكلٌة العلوم لحصوله
على درع المؤتمر العالمى

للكٌمٌاء التطبٌقٌة ،الدكتور اٌهاب أحمد مصطفى األستاذ بقسم الباطنة بكلٌة الطب لحصوله على جائزة افضل بوستر فى المؤتمر
األوروبى ،والدكتور شهاب عبد العال منصور المدرس بكلٌة الهندسة لفوزه بجائزة المرحوم محمد أمٌن لطفى فى مجال العلوم الفٌزٌقٌة
لعام ، 2013الدكتور جوزٌؾ جٌمى إسطفانوس األستاذ المساعد بقسم الكمٌاء بكلٌة العلوم لنشر كتاب من تألٌفه والدكتورة عال عبد المنعم
الزٌات األستاذ المساعد بكلٌة اآلداب للمشاركة اإلٌجابٌة الفعالة بالمؤتمر الدولى لمركز البحوث واالستشارات االجتماعٌة بلندن والذى
عقد بمعهد األبحاث بدولة الكوٌت .

تكرٌم  47من أعضاء هٌئة التدرٌس الذٌن بلغوا سن المعاش
فً إطار احتفال جامعة المنوفٌة بعٌدها الثامن والثالثٌن كرمت الجامعة  74من أعضاء هٌئة التدرٌس الذٌن بلؽوا سن المعاش وفى

مقدمتهم األستاذ الدكتور صبحى ؼنٌم رئٌس الجامعة السابق والدكتور سعٌد شلبى نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث السابق
والدكتور مصطفى نصر عمٌد كلٌة الهندسة والدكتور أحمد اللحلح عمٌد كلٌة التجارة السابق
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تكرٌم الحاصلٌن على جائزة مصطفى بهجت عبد المتعال
فى إطار االحتفال بالعٌد الثامن والثالثٌن لجامعة المنوفٌة برئاسة الدكتور معوض محمد الخولى رئٌس الجامعة كرمت الجامعة
أعضاء هٌئة التدرٌس الحاصلٌن على جائزة الدكتور مصطفى بهجت عبد المتعال وهم  :دوجٌه أحمد عبد الفتاح أستاذ مشارك
بقسم هندسة

المٌكانٌكٌة بكلٌة الهندسة ،د .محمد وهدان أستاذ مساعد بقسم المحاسبة بكلٌة التجارة  ،مصطفى محمد صٌرة أستاذ مساعد بقسم طب الكبد
فً األطفال بمعهد لكبد القومى ،د .هند عبد العظٌم مدرس بقسم اإلتصاالت الكهربٌة بكلٌة الهندسة اإللكترونٌة ،د .أحمد عبد الرحٌم
مدرس علوم الحاسب بقسم الرٌاضٌات بكلٌة العلوم ،د رانٌا محمد عزمى مدرس بقسم الكٌمٌاء الحٌوٌة الطبٌة بكلٌة الطب.

تكرٌم الحاصلٌن على جوائز الجامعة التقدٌرٌة
فى إطار االحتفال بالعٌد الثامن والثالثٌن لجامعة المنوفٌة برئاسة الدكتور معوض محمد الخولى كرمت الجامعة أعضاء هٌئة التدرٌس
الحاصلٌن على جائزة الجامعة التقدٌرٌة فً مجال العلوم التربوٌة والنفسٌة الدكتور عادل أبو العز سالمة األستاذ المتفرغ بقسم المناهج
وطرق التدرٌس بكلٌة التربٌة ،والدكتور محمد محمد الزٌدٌة األستاذ المتفرغ بقسم الفٌزٌاء بكلٌة العلوم والدكتورة جماالت ٌوسؾ األستاذ
المتفرغ بقسم علم الحٌوان بكلٌة العلوم لحصولهم على جائزة الجامعة التقدٌرٌة فً مجال العلوم األساسٌة ،والدكتور كمال محمد عبد
الرحمن أستاذ اإلنتاج الحٌوانً بكلٌة الزراعة ،والدكتور نادٌة عبد المجٌد أبو زٌد أستاذ علوم وتكنولوجٌا األلبان المتفرغ بكلٌة الزراعة
لحصولهم على جائزة الجامعة التقدٌرٌة فً مجال التكنولوجٌا الحٌوٌة والدكتور محى شحاته سلٌمان األستاذ بقسم علم االجتماع بكلٌة
اآلداب لحصوله على جائزة الجامعة للتفوق فً مجال العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة ،والدكتور محمد أبو الفتوح العفٌفً األستاذ المساعد
بقسم اللؽة العربٌة بكلٌة اآلداب ،والدكتور إٌملى محمد حمادة األستاذ بقسم الجؽرافٌا بكلٌة اآلداب لحصوله على جائزة الجامعة للترجمة
فً المجال األدبً ومنحهم شٌك بمبلػ مالً وشهادة تقدٌر.

انتداب السٌد ا.د /فؤاد سالمه لتدرٌس مقررات الدراسات العلٌا بدمنهور
اوصى مجلس قسم اإلرشاد الزراعً والمجتمع الرٌفً بالموافقة على انتداب السٌد ا.د /فؤاد عبد اللطٌؾ سالمه
األستاذ المتفرغ بالقسم

لتدرٌس مقررات الدراسات العلٌا بكلٌة الزراعة ـ جامعة دمنهور(مقرر السكان الرٌفٌون) ( ،مقرر المجتمع الرٌفً)
بواقع عدد (3ساعه نظرى أسبوعٌا) وذلك خالل الفصل الدراسً األول للعام الجامعً . 2015/2014
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تكرٌم الحاصلٌن على الماجستٌر والدكتوراه
فً إطار احتفاالت جامعة المنوفٌة بعٌدها السنوى ال 38برئاسة الدكتور معوض الخولى كرمت الجامعة  38من
الحاصلٌن على درجتى

الماجستٌر والدكتوراه فقد كرمت الجامعة ( )13طالبًا من الحاصلٌن على الماجستٌر و( )25من الحاصلٌن على الدكتوراه بكلٌات الجامعة
المختلفة .

ترقٌة األستاذ الدكتور  /مجدي محمد صابر ٌونس لٌصبح أستاذا بكلٌة التربٌة
تهنئ كلٌة التربٌة جامعة المنوفٌة األستاذ الدكتور  /مجدي محمد صابر ٌونس األستاذ بقسم أصول التربٌة بشبٌن الكوم
وذلك لموافقة

مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتارٌخ  2014/11/27على ترقٌته بوظٌفة أستاذ بذات القسم بالكلٌة مع دوام التوفٌق والنجاح.

ترقٌة الدكتورة  /أمل محمد مختار كامل الحنفً لتصبح مدرسا بكلٌة التربٌة
تهنئ كلٌة التربٌة جامعة المنوفٌة الدكتورة  /أمل محمد مختار كامل الحنفً المدرس بقسم المناهج وطرق التدرٌس بكلٌة
التربٌة بشبٌن

الكوم وذلك لموافقة مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتارٌخ  2014/12/29على ترقٌتها بوظٌفة مدرس مناهج وطرق تدرٌس رٌاضٌات
بذات القسم بالكلٌة مع دوام التوفٌق والنجاح.

انتداب ا.د /محمد مدحت مصطفى للتدرٌس بجامعة االسكندرٌة
توصٌة مجلس قسم االقتصاد الزراعً بالموافقة على انتداب السٌد ا.د /محمد مدحت مصطفى األستاذ المتفرغ بالقسم لتدرٌس مقرر
"تارٌخ الفكر األقتصادى" لطالب الدراسات العلٌا بكلٌة الزراعة ـ جامعة اإلسكندرٌة ( سابا باشا) بواقع عدد (3ساعه نظري أسبوعٌا)
وذلك خالل الفصل الدراسً األول للعام الجامعً . 2015/2014
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انتداب اساتذة بالمحاصٌل لتدرٌس مقرر (إحصاء وتصمٌم تجارب) بكلٌة االقتصاد المنزلى لطالب الفرقة الثانٌة
دكتوراه
الموافقة على توصٌة مجلس قسم المحاصٌل بالموافقة على انتداب كل من السادة:

ا.د /أبوزٌد نبوى خلٌــل

ا.د /حسان عبدالجٌد دوام

أستاذ ورئٌس القسـم

أستاذ متفرغ بالقسم

لتدرٌس مقرر (إحصاء وتصمٌم تجارب) بكلٌة االقتصاد المنزلى لطالب الفرقة الثانٌة دكتوراه تؽذٌة وعلوم األطعمة بواقع 2
ساعة نظري  2 +ساعة عملً أسبوعٌا ً وذلك خالل الفصل الدراسً األول للعام الجامعى2015/2014
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