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 ٚاػزنه ػٓ ػلَ اٌؾؼٛه:

 اٌَيل اٌلوزٛه/ ٘شبَ ػجلاٌجبٍؾ يٌٛٔ              ِؾبفظ إٌّٛفيخ 

 
  ٚرٌٛى أِبٔــخ اٌغٍَخ:

  ٚشبهن ثبٌؾؼٛه :

  إكاهح أِبٔخ اٌّغبٌٌ :
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٘ننٕننؤ اٌَننيننل الٍننزننبم  اٌننلوننزننٛه/             
ِننؼننٛع ِننؾننّننل اٌننقننٌٛننى ه ننيننٌ        
اٌغبِؼخ  اٌَبكح الػؼبء ثّٕبٍجخ 
لوة اإلٔزٙبء ِٓ اٌفظً اٌنلهاٍني   

 األٚي 

ٕ٘ؤ اٌّغٌٍ ثؾٍٛي شٙو هِؼنبْ    
اٌّجبهن أػنبكٖ ا  ػنٍنينٕنب ٚػنٍنى                
األِخ اإلٍالِينخ ثنبٌنينّنٓ ٚاٌنقنينو             
ٚاٌجووبد ٚػٍى ِظؤنب اٌنؾنجنينجنخ         

 ثبألِٓ ٚاألِبْ إْ شبء ا  . 

 ثبٌؼيل اٌمِٛي ٌّؾبفظخ إٌّٛفيخ .

ـ وّب ٚعٗ ٍيبكرٗ اٌزٕٙئنخ ٌنفنوينك       
اٌننوثننٛوننْٛ ثننىننٍننيننخ اٌننٙننٕننلٍننخ                
اإلٌىزوٚٔيخ ثّٕٛف ػٍى اٌفٛى فنى    
َِبثمخ اٌوثٛوْٛ ٚاٌزى ينٕنظنّنٙنب        
إرنننؾنننبك اإلماػنننخ ٚاٌنننزنننٍنننفنننيينننْٛ          
األفنننوٚوٍنننينننٛو ػنننٍنننى َِنننزنننٛو       
اٌننغننّننٙننٛهيننخ ثننبٌننّننواونني اٌننضننبٌننش         
ٚاٌواثغ ٚاٌقبٌِ " ثبإلػبفخ إٌنى   
ؽظننٛي اٌننفننويننك ػننٍننى عننب ننيرننيننٓ        
ألفؼننً فننىننوح ٚأفؼننً رظننّننيننُ              
ٚوبٔذ اٌَّبثمخ رؼُ صالصنخ ػشنو     
فننويننك ِننّننضننٍننيننٓ ٌَننجننغ عننبِننؼننبد         

 ِظويخ.

ـ رٛعٗ ٍيبكرٗ ثقبٌض اٌشىو ٌىنً  
اٌَننبكح أػؼننبء ٘ننيننئننخ اٌننزننلهيننٌ        
ٚاٌٙيئخ اٌّؼبٚٔخ ٚاٌَبكح اٌؼبٍِيٓ 
ثبٌغبِؼخ ٌّٓ أؽبؿٖٛ ٚاإلؿّنئنٕنبْ    

 ػٍى ٍيبكرٗ أصٕبء ِوػخ.

ـ للَ ٍيبكرٗ فنبٌنض اٌشنىنو ٌنىنً           
 ِٓ :ـ

اٌَيلح أ.ك/ ٘ٛيلا ػنيد ِنؾنّنل ـ             
ٚونيننً وننٍنيننخ الكاة ـن ٌنٍننلهاٍننبد             

 اٌؼٍيب ٚاٌجؾٛس .

اٌَيلح أ.ك/ أِبٔي ػجل اٌّمنظنٛك ـ       
ٚويً وٍيخ اٌزوثيخ إٌٛػيخ ٌشئنْٛ  
اٌزؼنٍنينُ ٚاٌنـنالة ػنٍنى لنينبكرنٙنُ                  
ٌىٍيزيُٙ فالي اٌفزنوح اٌنزنى لنبِنٛا          
فيٙب ثميبِّٙب ثؼًّ ػّنينل اٌنىنٍنينخ         
ٚػننٍننى اٌننغننٙننل اٌننّننجنننٚي أصننٕننبء             

 رٌٛيّٙب اٌؼًّ.

 ـ رملَ ٍيبكرٗ ثقبٌض اٌزٕٙئخ ٌىً ِٓ :ـ

اٌَيل أ.ك/ أٍبِخ ػجل اٌنفنزنبػ ِنلٔني ـ                
 ٌزٌٛي ٍيبكرٗ ِٕظت ػّيل ٌىٍيخ الكاة 

اٌَيل أ.ك/ ِنغنلو ِنؾنّنل اٌنلٍنٛلني ـ                   
ٌزٌٛي ٍيبكرٗ ِٕظت ػّيلا ٌىٍيخ اٌزنوثنينخ    

 إٌٛػيخ

ٚرّٕى ٌّٙب وً اٌزٛفيك ٚإٌغبػ ػنٍنى         
 رٌٛي اٌَّئٌٛيخ.

ـ أكاْ ٍيبكرٗ اٌؾبكس األٌيُ إلغزيبي اٌَنينل   
اٌَّزشبه / ٘شبَ ثووبد ـ إٌب نت اٌنؼنبَ ـ         
كاػيًب ا  أْ يزغّلٖ ثوؽّزٗ ٚيلفٍٗ فَيؼ 

 عٕبرٗ.

 أؽبؽ ٍيبكرٗ اٌّغٌٍ : 

ـ ِٛافمخ اٌّغٌٍ األػٍى ٌٍغبِؼبد ثزبهيـ 
ػٍى ثنلء اٌنلهاٍنخ ثنىنٍنينخ             15/6/2015

اٌزوثيخ اٌويبػيخ ـ عبِؼخ إٌّٛفيخ إػزجبهًا 
 .2015/2016ِٓ اٌؼبَ اٌغبِؼي 

ـ ِنٛافنمنخ اٌنّنغنٍنٌ األػنٍنى ٌنٍنغنبِنؼنبد                       
 28/3/2015ثغٍَزٗ إٌّنؼنمنلح ثنزنبهينـ           

ػٍى إٌؾبق اٌـالة اٌظُ ٚاٌنجنىنُ ثنىنٍنينبد          
اٌزوثيخ إٌٛػيخ ٚؿٍت ِٛافبرنٙنُ ثنبألػنلاك       
اٌننّننمننزننوػ لننجننٌٛننٙننب ٌننٍننؼننبَ اٌننغننبِننؼنني                    

2015/2016. 

ـ ِنٛافنمنخ اٌنّنغنٍنٌ األػنٍنى ٌنٍنغنبِنؼنبد                       
 30/5/2015ثغٍَزٗ إٌّنؼنمنلح ثنزنبهينـ           

 ػٍى :ـ 

رلهيٌ ِموهاد ؽمٛق اإلَٔبْ ـ ِنلفنً       
إٌى اٌغٛكح ٚاإلػزّبك فى ِؤٍَبد اٌزؼٍيُ 

 اٌؼبٌى

 أول ٍيبكرٗ ػٍى  :

ـ رٛعيٙبد اٌَيل إٌّٙلً/ ه يٌ ِغٍنٌ  
اٌٛىهاء ثّٕغ اٌزؼبًِ ِغ ِجبكهح اٌشنواونخ     

فيّب يزؼٍك  ( MEPTاٌشوق أٍٚـيخ )  

 ثبإلشزوان في ثواِظ ِشزووخ ٌٍزؼبْٚ.

ـ ٍوػخ اإلٔزٙبء ِٓ رظؾيؼ اإلِنزنؾنبٔنبد     
 ٚإػالْ إٌزب ظ.

ـ ؽظو أػّبي اٌظيبٔخ ثبٌىٍيبد ٚاٌجلء فى 
 اٌزٕفين أصٕبء اٌؼـٍخ اٌظيفيخ.

ـ ِٛافبح اإلكاهح اٌؼبِخ ٌٍّشزويبد 
ٚاٌّقبىْ ثئؽزيبعبد اٌىٍيبد ِٓ األطٕبف 

 إٌّـيخ
) أكٚاد ٔظبفخ ـ وزبثيخ ـ أؽجبه ـ  

أعٙيح وّجيٛرو ـ ؿبثؼبد ـ إٌـ...( 
 ٚمٌه ٌـوػ ِٕبلظخ ِووييخ .

ـ ِنواعنؼنخ اٌنٕنزنب نظ ٚفنبطنخ اٌنفنوق                    
إٌٙب يخ ؽزنى ل ينزنؤفنو اٌنـنالة ػنٓ                

 اٌزغٕيل ػبَ ؽيش لثل ِٓ اٌّواعؼخ 

ـ اإلٍنزنؼنلاك ٌنٍنؼنبَ اٌنلهاٍني اٌنغنلينل                  
ِننغ ؽظننو ٍننٍننجننيننبد         2015/2016

اٌننؼننبَ اٌننّننبػنني ِٚننؾننبٌٚننخ رننالفننيننٙننب           
ٚػوع اٌقنـنؾ اٌنلهاٍنينخ لنجنً ثنلء               

 اٌؼبَ ٚإٔزلاثبد اٌزلهيٌ.

ـ عبِؼخ اٌمب٘وح أهٍٍذ فـبة ٌزوؽت 
ثئٍزّواه اٌزؼبْٚ ِغ عبِؼخ إٌّٛفنينخ   

 في اٌزؼٍيُ اٌّفزٛػ.

ـ رفؼيً اٌفظً اٌظيفي ثىٍيبد اٌزؼٍنينُ   
 اٌّفزٛػ ٚفمًب ٌٍمٛاػل.

ٚظننٙننٛه اٌننٕننزننب ننظ لننجننً ػننيننل اٌننفننـننو            
اٌّجبهن ٚاٌزؤويل ػٍى ٍنوػنخ ؿنجنبػنخ        

 اٌشٙبكاد ٌٍقويغيٓ اٌغلك.

 

 

 انزهُئبد 
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ػنٍنى      1978( ٌَنٕنخ        47ـ طوف ِورجبد شٙو يٌٛيٛ ٚأغَـٌ ٌٍؼبٍِينٓ ٚفنمنًب ٌنٍنمنبٔنْٛ )              1
 .30/6/2015أٍبٍي 

 2010ٚإػبفخ اٌؼالٚح اٌقبطخ ٌَٕنخ     30/6/2015ـ طوف ِىبفؤح اإلِزؾبٔبد ػٍى أٍبٍي 2
ؽيش أْ ِىنبفنؤح اإلِنزنؾنبٔنبد ِنمنوهح              1978( ٌَٕخ  47ٚاٌؼالٚح اٌلٚهيخ اٌّموهح فى اٌمبْٔٛ )

ثؼل فظُ َِنزنؾنمنبد طنٕنلٚق اٌنزنؤِنينٓ اإلعنزنّنبػني ٌنٍنؼنبِنٍنينٓ                              1972( ٌَٕخ 49ثبٌمبْٔٛ )
 .ثبٌغبِؼخ

% ِٓ األعو األٍنبٍني رظنوف       50اٌّٛافمـــخ ػٍى هفغ اٌؾبفي اإلػبفي ٌٍؼبٍِيٓ ثبٌقيا ٓ إٌى 
( اٌنّنؤهؿ فنى         1111ِٓ اٌّٛاهك اٌناريخ ٌىً عٙخ.ـ ٚرؼليً اٌفموح )ة( ِٓ لواه اٌغبِؼخ هلُ )    

 ٚاٌقبص ثبٌفئبد اٌزي ل رظوف ٌٙب اٌؾٛافي ٌزظجؼ:ـ 30/9/2012

" إٌّزلثْٛ ٌٍؼًّ ثبٌغبِؼخ ثغّيغ ٚؽلارٙب ٚوٍيبرٙب ؿٛاي فزوح اإلٔزنلاة ٚيَنزنضنٕنـني ِنٓ مٌنه                
اٌَب ميٓ ٚػّبي اٌقلِبد اٌّؼبٚٔخ ٚاٌظيبهفخ اٌمب ّيٓ ثبٌؼًّ فيظوف ٌُٙ اٌؾٛافي اٌّنٛػنؾنخ    

 فى اٌفموح )ة( ِٓ اٌّبكح اٌؼبشوح".

 
 

 

 

 

 -اؽيؾ اٌّغٌٍ ػٍّب:

ثنبإلؽنبؿنخ ثنجنينبْ            2015/6/3ثزٛطيخ ِغٌٍ اٌلهاٍبد اٌؼٍيب ٚاٌجؾٛس ثغٍَنزنٗ ثنزنبهينـ              
ٚاٌّنٕنشنٛهح     2015/5/28ػلكو ألثؾبس اٌَبكح أػؼبء ٘يئخ اٌزلهيٌ اٌزي رُ رَغيٍٙب ؽزى 

 ثّغالد ػبٌّيخ ٚثيبٔٙب وبٌزبٌي:ـ

 

 انعذد يشزشك فشدي جًٍع كهٍبد ويعبهذ انجبيعخ

 4085 2723 1362 يب قجهه

 386 243 143 انعذد خالل انشهش

 4471 2966 1505 28/5/2015اإلجًبنً حزى 

 انًىظىعبد انعبيخ 

 املوافقة على 
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انًىافقخ عهى انزعٍٍٍ فً وظٍفخ )أعزبر ـ 
 أعزبر يغبعذ ـ يذسط (.

 

انغٍذانذكزىس/ عًبد علهلً حلهلًلً أحلًلذ               
يىعً  ـ فً وظٍفخ أعلزلبر ثلقلغلى علال              

 األوساو وانطت انُىوي ثكهٍخ انطت ـ.

ـ انغٍذح انذكزىس/ جٍهبٌ صالح صلبد    2
سص  اهلل ـلل فللً وظللٍللفللخ أعللزللبر ثللقللغللى                 

 انطفٍهٍبد ثكهٍخ انطت.

ـ انغٍذ انذكزىس/ حغلبو انلذٌلٍ يل لًلىد            3
أثى انعٍٍٍُ ـ فى وظٍفخ أعزبر رخصص "   
يىاسد ثششٌخ " ثقغى إداسح األعًبل ثكهٍخ  

 ـانزجبسح 

 

ـ  انغٍذح  انذكزىس/غبدح ي ًىد ثغٍىًَ  1
عهطبٌ ـ فً وظٍفخ أعزبر يغلبعلذ ثلقلغلى          

 انقهت واألوعٍخ انذيىٌخ ثكهٍخ انطت.

ـ انغٍذ انذكزىس/ هلبَلً يل لًلذ يل لًلذ                2
عهً هٍكم ـ فلى وظلٍلفلخ أعلزلبر يغلبعلذ               
 رللللللللللللللللللللللللللخللللللللللللللللللللللللللصللللللللللللللللللللللللللص 

" حلٍلىاٌ صساعلً " ثلقلغلى انل لشلشاد                     
اإلقزصبدٌخ وانل لٍلىاٌ انلضساعلً ثلكلهلٍلخ              

 انضساعخ.

ـ انغٍذح انذكلزلىس/ إٌلًلبٌ أحلًلذ حغلٍ               3
خللًللٍللظ ـلل فللى وظللٍللفللخ أعللزللبر يغللبعللذ               
رخلصلص " علهلى َلفلظ انلطلفلم" ثلقلغلى                         

 سٌبض األطفبل ثكهٍخ انزشثٍخ 

ـ انغٍذ انذكزىس/ يصطلفلى يل لًلذ أثلى            4
طللبحللىٌ ـلل فللى وظللٍللفللخ أعللزللبر يغللبعللذ             
رلخلصلص " أدة وَلقلذ " ثلقلغلى انلهل للخ                         

 انعشثٍخ آداثهب ثكهٍخ اَداة.

ـ انغٍذ انذكزلىس/ فلشٌلذ يلىقلً يل لًلذ                5
ان صشي ـ فً وظٍفخ أعزبر يغبعذ ثقغلى  
هللُللذعللخ اإلنللكللزللشوَللٍللبد واإلرصللب د             

 انكهشثٍخ ثكهٍخ انهُذعخ اإلنكزشوٍَخ.

 

 

 

 

ـ 1
انغٍذ انذكزىس/ عبيً ي ًذ يل لًلذ فلش         
خهٍم ـ فً وظٍفخ يذسط ثلقلغلى انلقلبَلىٌ         

 انعبو  ثكهٍخ ان قى .

ـ انغٍذح انذكلزلىس/ وفلبح أحلًلذ سفلعلذ               2
صكً يصطفى ـ فً وظٍفخ يذسط ثلقلغلى    
انز زٌخ وعهىو األطعًخ ثكلهلٍلخ اإلقلزلصلبد         

 انًُضنً.

ـ انغٍذ انذكزىس/ عجذ انلهلطلٍلح صلالح           3
انذٌٍ عجذ انهطٍح انعهًًٍ ـ فلً وظلٍلفلخ         
يللذسط ثللقللغللى انللزللشللخللٍللص اإليللعللبعللً         

 وانزصىٌش انطجً ثًعهذ انكجذ.

ـ انغٍذح انذكزىس/ َشىي عجلذ انلًلطلهلت         4
عجذ انًجٍذ عجذ انًلطلهلت ـل فلً وظلٍلفلخ               
يذسط ثقغى انز بنٍلم انلطلجلٍلخ وأيلشاض           

 انذو وانًُبعخ ثًعهذ انكجذ.

ـ انغٍذح انذكزىس/ إًٌبٌ عٍلح علهلٍلًلبٌ        5
إثللشاهللٍللى ـلل فللى وظللٍللفللخ يللذسط ثللقللغللى              
رًشٌط ص خ األو وحذٌثً انى دح ثكهٍخ 

 انزًشٌط.

ـ انغٍذح انذكزىس/ أيم خهٍفخ أحًذ خهٍم  6
ـ فً وظٍفخ يذسط ثقغى رًشٌط صل لخ   

 األو وحذٌثً انى دح ثكهٍخ انزًشٌط.

ـ انغٍذح انلذكلزلىس/ هلُلبح انغلٍلذ أحلًلذ                   7
يبهٍٍ ـ فً وظٍفخ يذسط ثقغى رًشٌلط  
صلل للخ األو وحللذٌللثللً انللى دح ثللكللهللٍللخ                

 انزًشٌط.

ـ انغٍذ انذكزىس/ يل لًلذ علجلذ انغلًلٍلع                8
حغٍٍ ي ًذ ـ فً وظٍلفلخ يلذسط ثلقلغلى           
انعهىو األعبعٍخ انهُذعٍخ ثكهٍخ انلهلُلذعلخ       

 ثشجٍٍ انكىو.

ـ انغٍذ انذكزلىس/ أحلًلذ يل لًلذ يل لًلذ                 9
انُجبس ـ فى وظٍفخ يذسط ثقغلى هلُلذعلخ       
اإلنكزشوٍَبد انصُبعٍخ وانلزل لكلى ثلكلهلٍلخ           

 انهُذعخ اإلنكزشوٍَخ .

ـ انغٍذ انذكزىس/ يذحذ أحًذ رلىفلٍل        10
عجذ انهبدي ـ فلى وظلٍلفلخ يلذسط ثلقلغلى               

علهلىو انل لبعللت ثللكلهلٍللخ انل للبعلجللبد               
 وانًعهىيبد.

ـ انغٍذح انلذكلزلىس/ يلٍلًلبح علجلذ                11
ان ًٍذ عجذ انلًلجلٍلذ حغلُلٍلٍ ـل فلً                  
وظللٍللفللخ يللذسط ثللقللغللى األيللعللخ                  

 انزشخٍصٍخ ثكهٍخ انطت.

ـ انغٍذح انذكزىس/ هجه أحًذ أحًذ  12
انجُب ـ فً وظٍفخ يذسط رخصلص "    
رشثٍخ طفم" ثلقلغلى سٌلبض األطلفلبل            

 ثكهٍخ انزشثٍخ .

 

 

 

 

انًىافقخ عهلى رلعلٍلٍلٍ يلعلٍلذٌلٍ يلٍ                 
أوائم خشٌجً انغلُلزلٍلٍ األخلٍلشرلٍلٍ           
 ثجعط انكهٍبد ثبنجبيعخ ثبنزكهٍح .

ـ اََغخ / أعًبح صلجل لً يلعلجلبٌ          1
يشف ـ ثىظٍفخ يعٍذح ثقغى انًلُلبهل     
وطللش  انللزللذسٌللظ يللعللجللخ " انللهلل للخ             
اإلَجهٍضٌخ" ثكهٍخ انزشثٍخ ثلبنلجلبيلعلخ         

 ثبنزكهٍح.

ـ اََغخ/ أيٍشح عجذ اهلل عجذ انعظٍى 2
يلُللزلصللش ـلل ثلىظللٍلفللخ يللعللٍلذح ثلقللغللى               
رلًلشٌلط انصلل لخ انلُللفلغلٍلخ ثلكلهلٍللخ                  

 انزًشٌط ثبنجبيعخ ثبنزكهٍح.

انًىافقلخ علهلً َلقلم انغلٍلذ األعلزلبر                   
انذكزىس/ أيشف عجذانهطٍح انخلىنلً    
ـل أعللزلبر وسئللٍللظ قغللى انللزلًللشٌللُللبد            
وانجًجبص ثكهٍخ انلزلشثلٍلخ انلشٌلبظلٍلخ             
ثجبيعلخ يلذٌلُلخ انغلبداد إنلى كلهلٍلخ                  
انزشثٍخ انشٌبظٍخ جلبيلعلخ انلًلُلىفلٍلخ           

 ثذسجزه انًبنٍخ.

 

يللىافللقللخ يللجللهللظ كللهللٍللخ انللهللُللذعللخ              
اإلنكزشوٍَخ ثجهغزخ انًُعقذح ثلزلبسٌل       

عهى رجذٌذ ظى انغلٍلذ      7/6/2015
أ.د/ كًبل حغٍ عىض اهلل ـ األعزلبر    
انًزفشغ ثقغى هُذعخ اإلنلكلزلشوَلٍلبد        
واإلرصللب د انللكللهللشثللٍللخ ثللبنللكللهللٍللخ           
نععىٌخ يجهظ انكهٍلخ إعلزلجلبسا يلٍ          

 اإلداسح انعبيخ نشئىٌ هٍئخ انزذسٌظ

 5اٌظفؾخ  2015/6/29أُ٘ لواهاد ِغٌٍ اٌغبِؼخ ثغٍَزٗ ثزبهيـ 

 أًٚل: اٌزؼييٓ في ٚظيفخ أٍزبم 

صبٔيًب: اٌزؼييٓ في ٚظيفخ أٍزبم َِبػل 

 صبٌضًب: اٌزؼييٓ في ٚظيفخ ِلهً  

 ـاٌّٛافمخ ػٍي رؼييٓ وً ِٓ :



 

 ووي اٌّؼٍِٛبد اػلاك : شيّبء اثٛ إٌغب                                          اكاهح إٌشو                                        ِ           

  

ِٕؼ كهعزي )اٌلوزٛهاٖ ـ اٌّبعَزيو ( في ثؼغ اٌزقظظبد اٌّقزٍفخ ثىٍيبد ِٚؼب٘ل اٌغبِؼخ 
 وّبيٍى:ـ

 :{ درجة الدكتوراه فى اجملاالت اآلتية 52أوالً : منح عدد } 

( اٌنىنينّنينبء        3) -( اٌّالثٌ ٚإٌَيظ1)—( اٌزغنيخ ٚػٍَٛ األؿؼّخ1)-اٌشويؼخ اإلٍالِيخ  (1)
( 1) -اٌؾيٛاْ اٌيهاػي -( األهاػي 1)  -( اٌفَيٌٛٛعيب  1) -( اٌغيٛفيييبء 1)       -اٌؼؼٛيخ

(ا ٌنّنينىنبٔنينىنب اٌنٙنٕنلٍنينخ فنى ِنغنبي                         1) —(ٌفٍَفخ اٌؾليضخ ٚاٌّؼنبطنوح   1) —ػٍُ إٌفٌ
ً 2)   —اٌّيىبٔيب إٌٙلٍيخ (ؿنت اٌنّنٕنبؿنك اٌنؾنبهح             2(ا طٛي اٌزنوثنينخ )       1)   —(روثيخ اٌـف

( اٌنؼنٍنَٛ       2) -( اٌؼٍَٛ اٌـجيخ األٍبٍيخ ) اٌـفيٍنينبد(           1(اٌغواؽخ اٌؼبِخ )  1)  -ٚطؾزٙب  
( ؿنت     1) -( ألشنؼنخ اٌنزنشنقنينظنينخ                    1اٌـجيخ ا ألٍبٍيخ) اٌىيّيبء اٌؾنينٛينخ اٌنـنجنينخ ( )                

 (عواؽخ اٌمٍت ٚاٌظله.1) —األؿفبي

 

 { درجة املاجستير في اجملاالت اآلتية :68منح عدد } صبٔيًب : 
اٌنىنينّنينبء        —إكاهح اٌنّنٕنيي ٚاٌنّنؤٍنَنبد             —اٌزغنينخ ٚػنٍنَٛ األؿنؼنّنخ            —اٌّالثٌ ٚإٌَيظ 

—اٌننقننٍننيننخ ٚاألَٔننغننخ ٚوننيننّننيننبء األَٔننغننخ             —اٌننىننيننّننيننبء غننيننو اٌننؼننؼننٛيننخ          —اٌننفننيننييننب ننيننخ  
ِنجنينلاد    —اٌّؾبطيً اٌؾمٍيخ—ٌؾبٍجبد اٌؼٍّيخ—اٌفٍٛها ٚرظٕيف إٌجبد  —اٌّيىوٚثيٌٛٛعيب

رنّنوينغ طنؾنخ األَ ٚؽنلينضني               -رّويغ طنؾنخ اٌنّنغنزنّنغ            -كاهح األػّبي —اٌّؾبٍجخ -الفبد
اٌلهاٍبد األكثينخ  —ربهيـ اٌؼظٛه اٌٍٛـي  —اٌلهاٍبد اإلٍالِيخ لَُ اٌٍغخ اٌؼوثيخ—اٌٛلكح

 إٌٙلٍخ اٌىٙوثيخ—ٌٕٙلٍخ اإلٔشب يخ -لَُ اٌٍغخ اإلٔغٍيييخ

٘نٕنلٍنخ     -ٕ٘لٍخ اإلٌىزوٚٔيبد ٚاإلرظبلد اٌىٙوثيخ -إٌٙلٍخ اٌّؼّبهيخ -ٕ٘لٍخ األشغبي اٌؼبِخ
ؿت إٌّنبؿنك اٌنؾنبهح         —روثيخ اٌـفً  —اٌظؾخ إٌفَيخ—ٚػٍَٛ اٌؾبٍجبد ٕ٘لٍخ اإلرظبلد

ٌزقليو ٚاٌؼنٕنبينخ اٌنّنوونيح ٚػنالط              —اٌغواؽخ اٌؼبِخ-ػالط األٚهاَ ٚاٌـت إٌٛٚو  -ٚطؾزٙب
ٓ          —اٌجبصٌٛٛعنينب اإلونٍنينٕنينىنينخ            -ؿت األؿفبي  —األٌُ األِنواع اٌنجنبؿنٕنخ        —ؿنت ٚعنواؽنخ اٌنؼنين

اٌنؼنٍنَٛ اٌنـنجنينخ            —ؿنت الٍنوح    -عنواؽنخ اٌنؼنظنبَ          —أِواع اٌمٍت ٚاألٚػيخ اٌلِٛيخ—اٌؼبِخ
اٌؼٍَٛ اٌـجينخ الٍنبٍنينخ ) اٌنىنينّنينبء اٌنؾنينٛينخ                         —الٍبٍيخ) اٌّيىٛثيٌٛٛعيب اٌـجيخ ٚإٌّبػخ 

 -اٌؼٍَٛ اٌـجيخ الٍبٍيخ ) اٌفَيٌٛٛعنينب (         -اٌؼٍَٛ اٌـجيخ الٍبٍيخ ) اٌَٙزٌٛٛعيب ( —اٌـجيخ
 ٔظُ اٌّؼٍِٛبد . —اٌزٌٛيل ٚاِواع إٌَب —اٌـت اٌـجيؼى ٚاٌزؤ٘يً —الشؼخ اٌزشقيظيخ

  

 

  6اٌظفؾخ 

 الدرادات العليا والبحوث 

 املوافقة على
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مقترح لتعديل الالئحة الداخلية ملرحلتي البكالوريوس والدرادات العععلعيعا  
ً لعتعقعاريعر العلعجعنعة  بكلية احلادبات واملعلومات بعد تنفيذ كل التعديالت املطلوبة طبقعا

 .املشكلة لفحص ومراجعة مقترح الالئحة اجلديدة للدرادات العليا بالكلية

 

  

تعديل القيمة املالية جلائزة براءة اإلختراع إلى عشرة آالف جنيه بدال من خمسعة عشعر  
 ألف جنيه، وإطالق عدد مرات حصول العضو على اجلائزة وبنفس الشروط.

 

 

 

مقترح مذكرة التفاهم بني جامعة املنوفية عع وجعامعععة تعععز إحعد  

 .احلكومية اليمنيةاجلععععامعععععععععات 

 

 

 

 اٌزوثيخ اٌويبػيخ } ثٕيٓ ـ ثٕبد { ٚاٌؼٍَٛ اٌظؾيخ اٌزـجيميخ. ٌننٛعنننٛ ونننٍنننينننزننني     

 

لٛاػل رؾٛيً ٚٔمً ٚإػبكح ليل ؿالة اٌغبِؼخ ٚؿالة اٌنّنؤ٘نالد اٌنؼنٍنينب ٚاٌنزنؼنٍنينُ                   

 وبٌزبٌي :ـ  2015/2016اٌّفزٛػ ٌٍؼبَ اٌغبِؼي 

 ـ إٍزّواه رـجيك لٛاػل اٌزؾٛيً ٚٔمً ٚإػبكح اٌميل ٌٍـالة ٚؿالة اٌزؼٍيُ اٌّفزٛػ ٚمٌه ثزـجيك اٌّبكح1

( ِٓ اٌال ؾخ اٌزٕفينيخ ٌمبْٔٛ رٕظيُ اٌغبِؼبد ٚلٛاػل ٚلواهاد اٌّغٌٍ األػٍى ٌٍغنبِنؼنبد ٚلنواهاد        86)  

 .2015/2014ِغٌٍ اٌغبِؼخ اٌقبطخ ثٙنا اٌشؤْ ٚاٌنو رُ رـجيمٙب في اٌؼبَ اٌغبِؼي 

 ٌننزننٕننظننيننُ اٌننغننبِننؼننبد ٚل ننؾننزننٗ اٌننزننٕننفننينننيننخ                       1972( ٌَننٕننٗ        49ـنن رننـننجننيننك ِننب ٚهك ثننمننبٔننْٛ )                    2

( ِٓ اٌال ؾخ اٌزٕفينيخ ٚونٌه ِنب ٚهك ِٚنب ينوك ِنٓ              86ِٓ اٌمٛاػل اٌقبطخ ثبٌزؾٛيالد ٚثبألفض اٌّبكح ) 

لواهاد اٌّغٌٍ األػٍى ٌٍغبِؼبد ػٍى ؿالة اٌزؼٍيُ ثّوؽٍخ اٌجىبٌنٛهينًٛ ٚاٌنٍنينَنبٔنٌ ٚؿنالة اٌنزنؼنٍنينُ                    

ػٍى أْ يـجك إػنزنجنبهًا ِنٓ األٍنجنٛع األٚي ِنٓ شنٙنو أغَنـنٌ                         2015/2016اٌّفزٛػ ٚمٌه ػٓ اٌؼبَ 

 ٚؽزى شٙو ِٓ ثلايخ اٌلهاٍخ. 2015

املوافقة 

املوافقة 

 اإلدارة العامة للعالقات الثقافية 

 املوافقة على 

 اإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب

 املوافقة على 

 املوافقة علي 
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 االدارة العامة لشئون خدمة اجملتمع 

 املوافقة على 

 10000عنٕنينٗ إٌنى            5000اٌّٛافمخ ػٍي هفغ ِىبفؤح اٌىٍيبد في َِبثمخ اٌزّيي اٌجيئي ِٓ )   

 .2015/2016عٕيٗ( ٌٍؼبَ اٌغبِؼي 

 

 

 ػٍى إٌؾٛ اٌزبٌي:ـ 2015/2016إػبكح رشىيً ٌغٕخ " اٌزّيي اٌجيئي " ٌٍؼبَ اٌغبِؼي 

 وكٍم كهٍخ انعهىو نشئىٌ خذيخ انًجزًع ورًٍُخ انجٍئخ سئٍغًبأ.ك/ ِؾّل أثٛ اٌؾَٓ -1

 ععىًا وكٍم كهٍخ انزشثٍخ نشئىٌ خذيخ انًجزًع ورًٍُخ انجٍئخأ.ك/ ػٍى ؽَيٓ ػـيخ -2

 ععىًا وكٍم كهٍخ انزشثٍخ انُىعٍخ نشئىٌ خذيخ انًجزًع ورًٍُخ انجٍئخأ.ك/ ٍؾو ػجل إٌّؼُ -3

 ععىًا وكٍم كهٍخ اإلقزصبد انًُضنً نشئىٌ خذيخ انًجزًع ورًٍُخ انجٍئخأ.ك/ أشوف ِؾّٛك ٘بشُ -4

وكٍم كهٍخ انهُذعخ اإلنكزشوٍَخ نشئىٌ خذيخ انًجزًع ورًٍُخ انجٍئلخ أ.ك/ ػجلإٌبطو ِؾّل ػجل اٌغٛاك   -5

 ععىًا 

 أِيٓ ػبَ اٌغبِؼخ ٚٚويً أٚي اٌٛىاهح ػؼًٛا   أ./ ىوويب وٍيت ِؾّل شؾبرٗ-6

 ِليو ػبَ اإلكاهح اٌؼبِخ اٌّشوٚػبد اٌجيئيخ ػؼًٛا    اٌَيلح/ ٔب٘ل ٔبطف ؿبؽْٛ-7

 ِليو ػبَ شئْٛ فلِخ اٌّغزّغ ػؼًٛا   اٌَيلح/ ِيوفذ ِٕيو ربٚػوًٚ-8

 ِليو إكاهح إٌّشآد اٌغبِؼيخ ٌغيو اٌـالة ػؼًٛااٌَيل/ طالػ اٌليٓ ِوٍى         -9

 


