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  81048104//44//8282أهم قرارت مجلس الجامعة بجلسته بتاريخ أهم قرارت مجلس الجامعة بجلسته بتاريخ 

  

  

  

وافق مجلس الجامعة برئاسة السيد األستاذ الدكتور / صبحى محمد غنيم " رئيس وافق مجلس الجامعة برئاسة السيد األستاذ الدكتور / صبحى محمد غنيم " رئيس 

  --الجامعة على االتى :الجامعة على االتى :

  
  
  
  

  للضرررةرالحصولررةىلموررقل ةحارررالةاحرالحصندرعقررالمإررضلمرررضلمةلمر ضررداالم ل رر   رضرررةرالحصولررةىلموررقل ةحارررالةاحرالحصندرعقررالمإررضلمرررضلمةلمر ضررداالم ل رر   ر

للق  وررر لاررردصإةحو لح ضحرقررراق  وررر لاررردصإةحو لح ضحرقررراللمةلمع  ررردولضةصررر لا لررررلةحص إررررق ل   ررردلاررر ل رررىل ررردمةلمع  ررردولضةصررر لا لررررلةحص إررررق ل   ررردلاررر ل رررىل ررردلل

للةحص إظق قال.ةحص إظق قال.لل

  .   لل  إةول إ دًلاد دًلمرضلم ل    رحتلمةلإضةحتلرقدرقالضحنىلحصورملحصعد   .  إةول إ دًلاد دًلمرضلم ل    رحتلمةلإضةحتلرقدرقالضحنىلحصورملحصعد

  ثقفلحص ةحعضلحص قرضحإ لصارالحل رىلار لحصورلملةحص رةحوإق لةرار لحصررةيلحص  إةقرال  ثقفلحص ةحعضلحص قرضحإ لصارالحل رىلار لحصورلملةحص رةحوإق لةرار لحصررةيلحص  إةقرال  

للصضق ملا لهذهلحص رووال.صضق ملا لهذهلحص رووال.

  ـ التنسيق والتوزيع اجلغرايف :ــ التنسيق والتوزيع اجلغرايف :ـ

  لرل رر لحصعد  رالار ل ع ةمر رر لحصعد  رالار ل ع ةمر لرل وررةيلرلحصاوقررا لرلالةعر لاورر لة لر ىلإللح رر إضرقا لرل وررةيلرلحصاوقررا الةعر لاورر لة لر ىلإللح رر إضرقا

حصغراقالرل فرلحصلرق لرلحص إةاقرالولةقعرملم ل  رة لحصعد  رالررادإالار لمإلردتلحص وقردتلحصغراقالرل فرلحصلرق لرلحص إةاقرالولةقعرملم ل  رة لحصعد  رالررادإالار لمإلردتلحص وقردتل

لل:ر:رللحص ر  ضفلمإلدئ دلا لحصعد  اله حص ر  ضفلمإلدئ دلا لحصعد  اله حصغقرل ةعةضالا لحص ررقملحصعغرحا لادص وقدتلحصغقرل ةعةضالا لحص ررقملحصعغرحا لادص وقدتل

للرلح ململو.رلح ململو.للإلضحرلحص وةملرللحلصر لرلحآلثدرلرلحص راقالحص ةرقرقاإلضحرلحص وةملرللحلصر لرلحآلثدرلرلحص راقالحص ةرقرقالللللل

  ا لودصال ةاقرلحص وداظالإو المرضلصوعد  الاررسلحصوقرد لقر ملمضرداالا رضل وقردتلا لودصال ةاقرلحص وداظالإو المرضلصوعد  الاررسلحصوقرد لقر ملمضرداالا رضل وقردتل

صوعد  ال ثىلإللرقدضلحلوفدىلرلح ململرلضحرلحص وةملرلحصنض الحالع  دمقالرلحصضرحردتلصوعد  ال ثىلإللرقدضلحلوفدىلرلح ململرلضحرلحص وةملرلحصنض الحالع  دمقالرلحصضرحردتل

للحص وقدلحصاقئقالرلحآلثدرلوحص وقدلحصاقئقالرلحآلثدرلو

  تلا رضلحص وقردتلتلا رضلحص وقردتلةاإدتلموقلحصنوالح ر رح قعقالصعد  الحص إةاقالا ر لحلةصةقردتلمإلردةاإدتلموقلحصنوالح ر رح قعقالصعد  الحص إةاقالا ر لحلةصةقردتلمإلرد

لرل   ررضل لرلحصوررملحصاقوررر لاوررة لوإالررد لرل   ررضلةهرر لإللحص راقررالحصرقدضررقالالرراق لحص ررةم لرلحصوررملحصاقوررر لاوررة لوإالررد ةهرر لإللحص راقررالحصرقدضررقالالرراق لحص ررةم

لرللررر ل وقررال لرل   ررضلحلةرحمل لاوررر ل وقررالحصوررملة   ررضلحص اررض لرللررر ل وقررالحصضرحررردتلحصرقفقررا لرل   ررضلحلةرحمل لاوررر ل وقررالحصوررملة   ررضلحص اررض حصضرحررردتلحصرقفقررا

للحص إضرال لول.حص إضرال لول.

لرلحص ورةملحصواقررال لرلحص ورةملحصواقررالةحص وقردتلحص ر رريلمإلردئ دلا ضقإررالحصرردضحتلإللحصودإرالحصعضقررضالةحص  عرضضا ةحص وقردتلحص ر رريلمإلردئ دلا ضقإررالحصرردضحتلإللحصودإرالحصعضقررضالةحص  عرضضا

لرلمضحرالحلم ردىلحص واحص وا لرلحص  رضق لةحصثررةحتلحص  ضإقرا لرلحص إضررالصو نللردتلحصاقئقرا لرلمضحرالحلم ردىلقرقرا لرلحص  رضق لةحصثررةحتلحص  ضإقرا لرلحص إضررالصو نللردتلحصاقئقرا قرقرا
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ةحص إ قالحصالرقالةحصردإة لحص عدر لرل   ضلارحمالحلمضردتلحصالررقالرل   رضل  نلر لةحص إ قالحصالرقالةحصردإة لحص عدر لرل   ضلارحمالحلمضردتلحصالررقالرل   رضل  نلر ل

للا لوملحصوةحرئلرل ارمالصوإاد دتلحصلورحةقالةحصواق قال ل دا لص وقالحصارحمال ول.ا لوملحصوةحرئلرل ارمالصوإاد دتلحصلورحةقالةحصواق قال ل دا لص وقالحصارحمال ول.

  رر ل ررضقر لحصةوررضحتلارر ل ررةاقرلم ررد  لإلل وقررالح إ لرردضل رر ل ررضقر لحصةوررضحتلارر ل ررةاقرلم ررد  لإلل وقررالح إ لرردضلضرررةرال  رردة لحصررردضالحص  ررضحتلضرررةرال  رردة لحصررردضالحص  ررضحتل 

للحص إاصررر لولللحص ةعقررر لصوع ررردالح ضحر لادص وقرررالص ررررضقملحص  وة ررردتلةحصاقدإررردتلصوةورررضحتحص إاصررر لولللحص ةعقررر لصوع ررردالح ضحر لادص وقرررالص ررررضقملحص  وة ررردتلةحصاقدإررردتلصوةورررضحت

إللالاضل  ل  دة لم إدتلحص وقدتلولةحص ردمضالا ل ضرقملحص د وق لاد ضحرحتلحص ن وفالمورقلإللالاضل  ل  دة لم إدتلحص وقدتلولةحص ردمضالا ل ضرقملحص د وق لاد ضحرحتلحص ن وفالمورقل

لل ال. ال.إظملة  إةصةعقدلحص  وة دتلص ةوقضلحصارح جلحص ر نضإظملة  إةصةعقدلحص  وة دتلص ةوقضلحصارح جلحص ر نض

  ررةاقرلا ررضلحلضةحتلحص  داقررالإللةر ل لررةقرلةنلارر لولصوةوررضحتلو ررقل رر    ل رر لمضحتل ررةاقرلا ررضلحلضةحتلحص  داقررالإللةر ل لررةقرلةنلارر لولصوةوررضحتلو ررقل رر    ل رر لمضحتل 

  م و دل.م و دل.

  ةعق لحصضمةالص ضقر لةوضحتلحصعةضاللل ةعق لحصضمةالص ضقر لةوضحتلحصعةضاللل IITTصوضةرل عدصسلحص وقدتل.صوضةرل عدصسلحص وقدتل.لل  

  

  :ـ :ـ   أكد سيادته على األتيأكد سيادته على األتيـ ـ 

  

  مورقلع قرر لحص وقردتلح ررر  ضحضلال  ودإرردتلحصفلرىلحصضرحررر لحصثرردإ لمورقلم لقرر مل ع قررالمورقلع قرر لحص وقردتلح ررر  ضحضلال  ودإرردتلحصفلرىلحصضرحررر لحصثرردإ لمورقلم لقرر مل ع قررال

لل..43024302//66//0303رةالتلموقلم ل إ   لحال  ودإدتلحص  وقالةحصإظرقالةحص نوفدتلا لرةالتلموقلم ل إ   لحال  ودإدتلحص  وقالةحصإظرقالةحص نوفدتلا لحص إ حص إ 

  ادصإراالصوورلملحص ررعةإق لاو رملحصور لار لمضحتلحال  ورد لا  رىلصعإر لندلرالص رملا رضلادصإراالصوورلملحص ررعةإق لاو رملحصور لار لمضحتلحال  ورد لا  رىلصعإر لندلرالص رملا رضل

لل ةحارالحصرقضلحصوةحتل ضقرلحل  . ةحارالحصرقضلحصوةحتل ضقرلحل  .

  ةحا ل عوسلحصعد  ال  لوقالحص اضملموقلمإلدتل وقالحصوملحصاقور لاوة لوإالد.لةحا ل عوسلحصعد  ال  لوقالحص اضملموقلمإلدتل وقالحصوملحصاقور لاوة لوإالد.ل  
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  مصادقات مصادقات 

  

  
  

ولث ردإة لودصرملةودصارالضاورةملحصضرحرردتلحص وقردلار لحص نللردتلولث ردإة لودصرملةودصارالضاورةملحصضرحرردتلحص وقردلار لحص نللردتل0303حص لدضإالمورقل رإعلمرضضلإلحص لدضإالمورقل رإعلمرضضلإل

حص و قرالحص ن وفرال لإظردملرردمدتل    رضا لإلورملحلوفردىلرلم ررحضلحصادوإرالحص د رالرلورملحص و قرالحص ن وفرال لإظردملرردمدتل    رضا لإلورملحلوفردىلرلم ررحضلحصادوإرالحص د رالرلورمل

حلررالرلم ررحضلحصرورملةحلةمقرالحصض ةقرالرلحل ررحضلحصعوضقرالةحص إدرروقالرلورملحص إردو لحلررالرلم ررحضلحصرورملةحلةمقرالحصض ةقرالرلحل ررحضلحصعوضقرالةحص إدرروقالرلورملحص إردو ل

لرلورملحصلرإدمدتلةحصلروالحصورحصور لرللرضرقالة رضر  لرلحصادثةصةعقردلح  وقإق قرا لرلورملحصلرإدمدتلةحصلروالدرالةلرو  د لرللرضرقالة رضر  لرلحصادثةصةعقردلح  وقإق قرا درالةلرو  د

لرلحص نرضقرلةحص إدقرال لرلعرحورالحص ظردم لرلحص ةصقرضلةم ررحضلحصإرردت لرلحصعرحورالحص د را لرلحص نرضقرلةحص إدقرالحص  إقرا لرلعرحورالحص ظردم لرلحص ةصقرضلةم ررحضلحصإرردت لرلحصعرحورالحص د را حص  إقرا

للا وقالحصوم.ا وقالحصوم.لل43004300حص ر االةملجلحلصمولضةرلم  ةارلحص ر االةملجلحلصمولضةرلم  ةارل

لل

ا وقررالحآلضحملالرراق لحص ررةملضةرلقإرردقرلا وقررالحآلضحملالرراق لحص ررةملضةرلقإرردقرلحص لرردضإالموررقلإ قعررالحص رح  رر لصارررح جلحص  وررقملحص ف ررةيلحص لرردضإالموررقلإ قعررالحص رح  رر لصارررح جلحص  وررقملحص ف ررةيل
لل..43024302

  
لل

  اإلدارة العامة لشئون هيئة التدريس:ـ اإلدارة العامة لشئون هيئة التدريس:ـ   
  

للحص ةحارالموقلحص  قق لا لةظقفالإلمر دذلرلمر دذل ردمضلرل ضرسلو.حص ةحارالموقلحص  قق لا لةظقفالإلمر دذلرلمر دذل ردمضلرل ضرسلو.

لل

  أوالً: التعيين في وظيفة أستاذ لكل من السادة :ـ أوالً: التعيين في وظيفة أستاذ لكل من السادة :ـ 

للإاص لادصعد  ا.إاص لادصعد  ا.رلحصرقضلحصض  ةر/لم دضل و ضلماضحصووقملحصنةص لرل وقالحالإ لدضلحص رلحصرقضلحصض  ةر/لم دضل و ضلماضحصووقملحصنةص لرل وقالحالإ لدضلحص 00

للرلحصرقضلحصض  ةر/لمدوفلماضلحصعدارل و ضلحصوةنقلرل وقالحص وةملادصعد  ا.لرلحصرقضلحصض  ةر/لمدوفلماضلحصعدارل و ضلحصوةنقلرل وقالحص وةملادصعد  ا.ل44

للرلحصرقضالحصض  ةر/ل آثرل د ىلحصلدا  لرل وقالحصوملادصعد  الرلرلحصرقضالحصض  ةر/ل آثرل د ىلحصلدا  لرل وقالحصوملادصعد  الرل00

للرلحصرقضلحصض  ةر/لقدررلماضحصةهدمل و ضلنوقىلرل وقالحصوملادصعد  الرلرلحصرقضلحصض  ةر/لقدررلماضحصةهدمل و ضلنوقىلرل وقالحصوملادصعد  الرل22

  ن السادة :ـ ن السادة :ـ ثانياً: التعيين في وظيفة أستاذ مساعد لكل مثانياً: التعيين في وظيفة أستاذ مساعد لكل م

للرلحصرقضالحصض  ةر/لإضقالماضلحصإا ل و ضلحصردض لرل وقالحآلضحملادصعد  ا.لرلحصرقضالحصض  ةر/لإضقالماضلحصإا ل و ضلحصردض لرل وقالحآلضحملادصعد  ا.ل00

للرلحصرقضلحصض  ةر/لمارحهقملماضلحصف ديلر ضد لرل وقالحآلضحملادصعد  الرلحصرقضلحصض  ةر/لمارحهقملماضلحصف ديلر ضد لرل وقالحآلضحملادصعد  ال44

للرلحصرقضالحصض  ةر/لإ  الموقلرقدضلحصل قضىلرل وقالحص  رقضلادصعد  الرلحصرقضالحصض  ةر/لإ  الموقلرقدضلحصل قضىلرل وقالحص  رقضلادصعد  ال00

للرل وقالحص راقالادصعد  ا.رل وقالحص راقالادصعد  ا.رلحصرقضلحصض  ةر/ل و ةضلاةا لمو ضلاضة لرلحصرقضلحصض  ةر/ل و ةضلاةا لمو ضلاضة ل22

للرلحصرقضالحصض  ةر/لص قدتلماضلحص عقضلماضلحص ةحمللقو لرل وقالحص راقالادصعد  ا.رلحصرقضالحصض  ةر/لص قدتلماضلحص عقضلماضلحص ةحمللقو لرل وقالحص راقالادصعد  ا.55

للرلحصرقضلحصض  ةر/لمرلمل و ضلمارحهقملحصضرةإ لرل وقالحص إضرالالاق لحص ةم.رلحصرقضلحصض  ةر/لمرلمل و ضلمارحهقملحصضرةإ لرل وقالحص إضرالالاق لحص ةم.66

للرلحصرقضلحصض  ةر/لرحئضل و ضل د ىلورةإالرل وقالحص إضرالالاق لحص ةم.رلحصرقضلحصض  ةر/لرحئضل و ضل د ىلورةإالرل وقالحص إضرالالاق لحص ةم.77

لل ةر/لم قرالا و لماضحص دو لمفقف لرل وقالحصوملادصعد  ا. ةر/لم قرالا و لماضحص دو لمفقف لرل وقالحصوملادصعد  ا.رلحصرقضالحصض رلحصرقضالحصض 00

للرلحصرقضالحصض  ةر/لضحصقدل إقرلضرةإ لحصلهةإ ل وقالحصوملادصعد  ا.رلحصرقضالحصض  ةر/لضحصقدل إقرلضرةإ لحصلهةإ ل وقالحصوملادصعد  ا.99

للرلحصرقضالحصض  ةر/لماالعدارلمإ رلارجلرل وقالحصوملادصعد  الرلحصرقضالحصض  ةر/لماالعدارلمإ رلارجلرل وقالحصوملادصعد  ال0303

للرلحصرقضلحصض  ةر/لهلدمللفق لإوملماةعرقضالرل وقالحصوملادصعد  الرلحصرقضلحصض  ةر/لهلدمللفق لإوملماةعرقضالرل وقالحصوملادصعد  ال0000

لل  ةر/لقدررل و ضلم رلحصلق لرل وقالحصوملادصعد  ا.  ةر/لقدررل و ضلم رلحصلق لرل وقالحصوملادصعد  ا.رلحصرقضلحصضرلحصرقضلحصض0404

  ثالثاً: التعيين في وظيفة مدرس لكل من السادة :ـ ثالثاً: التعيين في وظيفة مدرس لكل من السادة :ـ 
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  اإلدارة العامة لمركز المعلومات اإلدارة العامة لمركز المعلومات 

  رة النشررة النشرإداإدا
  

  إدارة النشرإدارة النشر
  

للرلحصرقضالحصض  ةر/لمر دتللليلموقلحصغ قتلرلا وقالحآلضحملادصعد  ال.رلحصرقضالحصض  ةر/لمر دتللليلموقلحصغ قتلرلا وقالحآلضحملادصعد  ال.00

للرلحصرقضلحصض  ةر/لمو ضل و ضلماضلحص دىلرقضلمو ضلرل وقالحصارحمالادصعد  ا.رلحصرقضلحصض  ةر/لمو ضل و ضلماضلحص دىلرقضلمو ضلرل وقالحصارحمالادصعد  ا.44

للرل و ةضلموقلحصرقضلرل وقالحص عدرالادصعد  ا.رل و ةضلموقلحصرقضلرل وقالحص عدرالادصعد  ا.رلحصرقضلحصض  ةر/لإدضرلحصرقضلحصض  ةر/لإدض00

للرلحصرقضالحصض  ةر/لادقاالماضلحص ةعةضلماضلحصووقفللود  لرل وقالحص وةملادصعد  ا.رلحصرقضالحصض  ةر/لادقاالماضلحص ةعةضلماضلحصووقفللود  لرل وقالحص وةملادصعد  ا.22

للرلحصرقضلحصض  ةر/ل و ةضل و ضل و ةضلورق لرل وقالحصودرادتلةحص  وة دتلادصعد  ا.رلحصرقضلحصض  ةر/ل و ةضل و ضل و ةضلورق لرل وقالحصودرادتلةحص  وة دتلادصعد  ا.55

للرلحصرقضلحص  إضس/لمر دمقىل و ضللررلحصرقضرل وقالحص إضرالالاق لحص ةم.رلحصرقضلحص  إضس/لمر دمقىل و ضللررلحصرقضرل وقالحص إضرالالاق لحص ةم.66

للرلحصرقضلحصض  ةر/ل و ضل إلةرل و ضلماضهللالرل وقالحصوملادصعد  ا.رلحصرقضلحصض  ةر/ل و ضل إلةرل و ضلماضهللالرل وقالحصوملادصعد  ا.77

للرلحصرقضالحصض  ةر/لعقل ل و ةضل و ضلردصملرل وقالحصوملادصعد  ا.رلحصرقضالحصض  ةر/لعقل ل و ةضل و ضلردصملرل وقالحصوملادصعد  ا.00

للرلحصرقضلحصض  ةر/ل و ضل رر ل لوفقلحص لضرل وقالحصوملادصعد  ا.رلحصرقضلحصض  ةر/ل و ضل رر ل لوفقلحص لضرل وقالحصوملادصعد  ا.99

للرلحصرقضلحصض  ةر/لملرفلموقلحصض رضحشلردصملرل وقالحصوملادصعد  ا.رلحصرقضلحصض  ةر/لملرفلموقلحصض رضحشلردصملرل وقالحصوملادصعد  ا.0303

للرلحصرقضلحصض  ةر/لوردملمدضىلورق لماضحص  و لرل وقالحصوملادصعد  ا.رلحصرقضلحصض  ةر/لوردملمدضىلورق لماضحص  و لرل وقالحصوملادصعد  ا.0000

للرلحصرقضالحصض  ةر/لإ  ل و ضل و ضلضحةضرل وقالحصوملادصعد  ا.رلحصرقضالحصض  ةر/لإ  ل و ضل و ضلضحةضرل وقالحصوملادصعد  ا.0404

للرلحصرقضالحصض  ةر/لر  ملحصرقضل و ضلحص ع  لرل وقالحصوملادصعد  ا.رلحصرقضالحصض  ةر/لر  ملحصرقضل و ضلحص ع  لرل وقالحصوملادصعد  ا.0000

لل

لل
للاإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث : اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث : 

لل

لة  دهضل لا وقدت لو لحص دعر قر لر لإلحصض  ةرحه لضرع   لحص وقد لحصضرحردت لولم ل إع لموق لة  دهضلحص ةحارا لا وقدت لو لحص دعر قر لر لإلحصض  ةرحه لضرع   لحص وقد لحصضرحردت لولم ل إع لموق حص ةحارا

للحصعد  الحصعد  ال

لل
  { درجة الدكتوراه في الكليات اآلتية :{ درجة الدكتوراه في الكليات اآلتية :0000أوالً : منح عدد } أوالً : منح عدد } 

  

  

  حص وقاحص وقا  حرملحصودصمحرملحصودصم  مم
عق ررد ل و ررضلموررقلماررضلحصف ررديلعق ررد ل و ررضلموررقلماررضلحصف ررديل  00

  واق واق 
  حآلضحمحآلضحم

لررررقرق لاقلررررىلماررررضلحصرررررو  للررررقرق لاقلررررىلماررررضلحصرررررو  ل  44
  مو ضلور مو ضلور 

  حآلضحمحآلضحم

  ح إ لدضلحص إاصقح إ لدضلحص إاصق   إقلموقل و ضلا  للرر إقلموقل و ضلا  للرر  00
  ح إ لدضلحص إاصقح إ لدضلحص إاصق  رلدلموقل و ضلورق لحصع ىرلدلموقل و ضلورق لحصع ى  22
  حص عدراحص عدرا  ةادتلارقةإ لحصرقضللود اةادتلارقةإ لحصرقضللود ا  55
  حص راقاحص راقا   ل ىلندصضلمر دمقىل و ض ل ىلندصضلمر دمقىل و ض  66
مارضلحصو قرضلملرردملمارضلحصو قررضلمارضلحصو قرضلملرردملمارضلحصو قررضل  77

  لدهق لدهق 
  حصومحصوم

  حصومحصوم  م م رد عل و ضلعدضل ررد عل و ضلعدضل ر  00
  حصومحصوم   لوفقلملدملادضىل و ض لوفقلملدملادضىل و ض  99
  حصومحصوم  مق د ل ر ةضلماضلحصعقضل ر ةضمق د ل ر ةضلماضلحصعقضل ر ةض  0303
  حصومحصوم  إلة ل و ةضل و ضل ورمإلة ل و ةضل و ضل ورم  0000
  حصومحصوم  ردص ل و ضلمارحهقملحصوفإدة ردص ل و ضلمارحهقملحصوفإدة   0404
  حصومحصوم   إقلماضلحص ةص ل و ضلروق د  إقلماضلحص ةص ل و ضلروق د   0000
  حصومحصوم  ملتلمفتلماضلحصو قضلور ملتلمفتلماضلحصو قضلور   0202
  حص وةمحص وةم  رضدلماضهلقةرفل و ضرضدلماضهلقةرفل و ض  0505
  حص وةمحص وةم  الحصعةهر الحصعةهر هدإ لمو ضلموقهدإ لمو ضلموق  0606
  حص وةمحص وةم  إ  لمقضل و ضلماضلحصو قضإ  لمقضل و ضلماضلحصو قض  0707
رررإقالماررضلحص رررقملماررضلحصرررو  لرررإقالماررضلحص رررقملماررضلحصرررو  ل  0000

  حصرر و حصرر و 
  حص وةمحص وةم

  

  



  جامعة المنوفية جامعة المنوفية 
  اإلدارة العامة لمركز المعلومات اإلدارة العامة لمركز المعلومات 

  رة النشررة النشرإداإدا
  

  إدارة النشرإدارة النشر
  

  

  

  { درجة الماجستير في الكليات اآلتية :{ درجة الماجستير في الكليات اآلتية :5353ثانياً : منح عدد }ثانياً : منح عدد }

  

  حص وقاحص وقا  حرملحصودصمحرملحصودصم  مم
  حآلضحمحآلضحم   ضوتلرعمل و ضل إضةه ضوتلرعمل و ضل إضةه  00
  حآلضحمحآلضحم  لقرق لم ق لنوقىلموقلقرق لم ق لنوقىلموق  44
  حآلضحمحآلضحم   قضلور لحصلةره قضلور لحصلةرهع دىلماضلحصوع دىلماضلحصو  00
 و رررضلصوفررر لا ررر لمورررقلمارررةل و رررضلصوفررر لا ررر لمورررقلمارررةل  22

  حص إق حص إق 
  حآلضحمحآلضحم

إفرررررق لا رقررررردلماررررررحهقملمارررررضلإفرررررق لا رقررررردلماررررررحهقملمارررررضل  55
  حصرو  حصرو  

  حآلضحمحآلضحم

هرررررررررضقرلورررررررررر ل لررررررررروفقلهرررررررررضقرلورررررررررر ل لررررررررروفقل  66
  حص لقوو حص لقوو 

  حآلضحمحآلضحم

رررررد قالع رررردىل و ررررضل قلإرررر لرررررد قالع رررردىل و ررررضل قلإرررر ل  77
  مارحهقممارحهقم

  حآلضحمحآلضحم

  حآلضحمحآلضحم   إ لورق ل و ضلإلر إ لورق ل و ضلإلر  00
اررررررر الماررررررضلحص إعرررررر لمو ررررررضلاررررررر الماررررررضلحص إعرررررر لمو ررررررضل  99

  مر دمقىمر دمقى
  حص  رقضحص  رقض

  حص  رقضحص  رقض  هللال لوفقلماةلر  هللال لوفقلماةلر  لللفدتلماضلفدتلماض  0303
  حص  رقضحص  رقض  ضمدتلصوف لمفقف لحصررشضمدتلصوف لمفقف لحصررش  0000
وررررردملاحهرررررل و ررررضل ارررررة لوررررردملاحهرررررل و ررررضل ارررررة ل  0404

  رةقومرةقوم
  حصارحمالحصارحمال

  حصارحماحصارحما   و ةضللليلماضلحصغفدرلإإضقى و ةضللليلماضلحصغفدرلإإضقى  0000
  حصورة حصورة   حص ارة لنوقفالموقلنوقفاحص ارة لنوقفالموقلنوقفا  0202
  حصورة حصورة   ندصضلماةلعلىلروق د لماضلهللاندصضلماةلعلىلروق د لماضلهللا  0505
ررردرالموررقلوررر لماررضلحصرررلملررردرالموررقلوررر لماررضلحصرررلمل  0606

  حلرةضحلرةض
  إ لدضلحص إاصقإ لدضلحص إاصقح ح 

  ح إ لدضلحص إاصقح إ لدضلحص إاصق  رورلو ض لماضلحصووقفلإدا رورلو ض لماضلحصووقفلإدا   0707
  ح إ لدضلحص إاصقح إ لدضلحص إاصق  هاال إقرل و ةضلحصرور  هاال إقرل و ةضلحصرور    0000
  ح إ لدضلحص إاصقح إ لدضلحص إاصق  نوةضل و ضلو االحصرقضلم درانوةضل و ضلو االحصرقضلم درا  0909
 و ةضلرقدضلحصررقضلمو رضلمارضل و ةضلرقدضلحصررقضلمو رضلمارضل  4343

  حصو قضحصو قض
  ح إ لدضلحص إاصقح إ لدضلحص إاصق

  ققح إ لدضلحص إاصح إ لدضلحص إاص  ص قدتلماضلحصووقملرإضلماةلل اد ص قدتلماضلحصووقملرإضلماةلل اد   4040
حص إضرالحص إضرال   و ضل غدةر للود  ل إلةر و ضل غدةر للود  ل إلةر  4444

  ح ص  رةإقاح ص  رةإقا
  حص عدراحص عدرا  ع قىلور ل و ضلإدرمع قىلور ل و ضلإدرم  4040
 و ررةضلماررضلحصإارر لماررضلحصررر ق ل و ررةضلماررضلحصإارر لماررضلحصررر ق ل  4242

   إلةر إلةر
  حص عدراحص عدرا

  حص راقاحص راقا  ا قعالحصرقضلماضلحصو قضلحصوال ا قعالحصرقضلماضلحصو قضلحصوال   4545
  حص راقالحص راقال  ضمدتلع دىلحصورقإ لودوة ضمدتلع دىلحصورقإ لودوة   4646
  حص راقاحص راقا  ملتلمدوفلماضلحص إ ملحصواد ملتلمدوفلماضلحص إ ملحصواد   4747
  حص راقاحص راقا  رحهقمل و ضلغرقمرحهقمل و ضلغرقمهدصالماهدصالما  4040
  حصومحصوم  مو لماةلاقضلموقلهلىمو لماةلاقضلموقلهلى  4949
ماضلحصل ضللاو لماضلحصلر ضلماضلحصل ضللاو لماضلحصلر ضل  0303

  ماةلحصإلرماةلحصإلر
  حصومحصوم

لررررةإ للررررةإ ل و ررررضل  ررررةص للررررةإ للررررةإ ل و ررررضل  ررررةص ل  0000
  حل دمحل دم

  حصومحصوم

  حصومحصوم  مو ضل و ضل ةحا ل إلةرمو ضل و ضل ةحا ل إلةر  0404
  حصومحصوم  ها لقوقدلحصرقضلمو ضلمو ضها لقوقدلحصرقضلمو ضلمو ض  0000
  حصومحصوم  مو ضلرد  لر ضلإداقىمو ضلرد  لر ضلإداقى  0202
  ممحصوحصو   و ضل و ضلمو ضلهعرس و ضل و ضلمو ضلهعرس  0505
  حصومحصوم  رةإدتل و ضلموقلحصلرقفرةإدتل و ضلموقلحصلرقف  0606
  حصومحصوم  لق دتلمارحهقملم ق لحص رقفلق دتلمارحهقملم ق لحص رقف  0707
  حصومحصوم  ضقإدل  ةص ل و ةضلاررقمضقإدل  ةص ل و ةضلاررقم  0000
  حصومحصوم   و ضلمارحهقملمارحهقملقدرق  و ضلمارحهقملمارحهقملقدرق   0909



  جامعة المنوفية جامعة المنوفية 
  اإلدارة العامة لمركز المعلومات اإلدارة العامة لمركز المعلومات 

  رة النشررة النشرإداإدا
  

  إدارة النشرإدارة النشر
  

  حصومحصوم  إاقىلماضلهللالمو ضلعدضإاقىلماضلهللالمو ضلعدض  2323
  حصومحصوم  ةصقضل و ضلمو ضل و ضلحصفر لةصقضل و ضلمو ضل و ضلحصفر ل  2020
  حصومحصوم  ماضلحصو قضل و ضل و ضلضهق ماضلحصو قضل و ضل و ضلضهق   2424
  حصومحصوم  ادم لنوقىادم لنوقىهدصالمو ضلحصرهدصالمو ضلحصر  2020
  حصومحصوم  ضو لحصا ر ل و ضلماضلحصادإ ضو لحصا ر ل و ضلماضلحصادإ   2222
  حصومحصوم  قدر ق لحصع قىلحصرقضلإدمةضقدر ق لحصع قىلحصرقضلإدمةض  2525
  حصومحصوم  ضمدتل ر ضلا حضلمر دمقىضمدتل ر ضلا حضلمر دمقى  2626
  حصومحصوم  ضحصقدل و ضلإإضقىلور لحص ةحر ضحصقدل و ضلإإضقىلور لحص ةحر   2727
لرررررررق لع قررررررىلماررررررةلحصقاقررررررضللرررررررق لع قررررررىلماررررررةلحصقاقررررررضل  2020

  حص  إدة حص  إدة 
  حصومحصوم

 إررردىلمارررضلحصف رررديلمارررضلحصو قرررضل إررردىلمارررضلحصف رررديلمارررضلحصو قرررضل  2929
  حصعاحرحصعاحر

  حصومحصوم

  حص وةمحص وةم  حصغرادة حصغرادة للمو ضلاةا لرلدضمو ضلاةا لرلدض  5353

  

  

  اإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب : اإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب :   

  

عإق ردتول ردارىل ظررةفلمةرح لحصورلملعإق ردتول ردارىل ظررةفلمةرح لحصورلمللل55عإق دلولارضالًل ر لإلعإق دلولارضالًل ر لإللل0505حص ةحارالموقل ولقىل اوغلإلحص ةحارالموقل ولقىل اوغلإل

حص ر عضق لحص  ررض ق لصلص ورد لادصعد  رالمورقلم ل رةضولصلردصعللرإضة ل ورةقرلحصنرض دتلحص ر عضق لحص  ررض ق لصلص ورد لادصعد  رالمورقلم ل رةضولصلردصعللرإضة ل ورةقرلحصنرض دتل

 د الصلئة لحص  وقملةحصولملاضتحًل  لحص دملحصعد   ل د الصلئة لحص  وقملةحصولملاضتحًل  لحص دملحصعد   لحص  وق قالادصعد  الم لورق لح ضحرالحصحص  وق قالادصعد  الم لورق لح ضحرالحص
ولوردا لعد  رالائرالن ررالعإق ردل ةضر لولوردا لعد  رالائرالن ررالعإق ردل ةضر ل44ةذص لملةالموقل ولقىلمرضضلإلةذص لملةالموقل ولقىلمرضضلإللل43054305//43024302

لل..43374337//00//4444موقلووملحالص ود لواردًلصررحرل عوسلحصعد  الاعور  لا درق لموقلووملحالص ود لواردًلصررحرل عوسلحصعد  الاعور  لا درق ل
لل
  اإلدارة العامة لشئون خدمة المجتمع.اإلدارة العامة لشئون خدمة المجتمع.  

  

للىلحص   د وا.ىلحص   د وا.ح ودوالا ةلقدتلحصإضةحتلةحصرةحاح ودوالا ةلقدتلحصإضةحتلةحصرةحا

  أوالً :ـ الندوات :ـأوالً :ـ الندوات :ـ

رللإضةال لمإ دجلمقشلحصغرحمل أوضلحص لدرق لحصلغقرال لحص  لمرضتلا وقالحصارحمرالقرةملرللإضةال لمإ دجلمقشلحصغرحمل أوضلحص لدرق لحصلغقرال لحص  لمرضتلا وقالحصارحمرالقرةمل00

لل..43024302//00//0303حلوضلحص ةحا لحلوضلحص ةحا ل

  ثانياً :ـ انجازات القوافل المتكاملة:ـثانياً :ـ انجازات القوافل المتكاملة:ـ

لل:ر:رمإعداحتلةمإلوالحصرةحاىلحصواقامإعداحتلةمإلوالحصرةحاىلحصواقارلرل

لل..43024302//00//0000حصثلثدتلحص ةحا لحصثلثدتلحص ةحا لللرلإرقالحص رحإقالرل ر الحصل ضحتلرل إةاقالرلقةمرلإرقالحص رحإقالرل ر الحصل ضحتلرل إةاقالرلقةم00

لل..43024302//00//4545رلإرقالر والحلإعملرل ر المل ة لرل إةاقالرلقةملحصثلثدتلحص ةحا لرلإرقالر والحلإعملرل ر المل ة لرل إةاقالرلقةملحصثلثدتلحص ةحا ل44
  ثالثاً :ـ إنجازات وأنشطة القوافل العلمية:ـثالثاً :ـ إنجازات وأنشطة القوافل العلمية:ـ

لرلحص إورررالحصلررإدمقالارةقرررإدلقررةملحصن ررقسلحص ةحارر ل لرلحص إورررالحصلررإدمقالارةقرررإدلقررةملحصن ررقسلحص ةحارر لمرررلإداوررالص لررإ لحصةررردملصو ر ررة  مرررلإداوررالص لررإ لحصةررردملصو ر ررة 
لل..43024302//44//4747

لرلإداورالص لرإ لحلرر  لرلإداورالص لرإ لحلرر م لرل إةاقرالقرةملم لرلحص ردا لص عورسل ضقإرالإةقررإد لرل إةاقرالقرةملضالة رضةقرلحصر د را لرلحص ردا لص عورسل ضقإرالإةقررإد ضالة رضةقرلحصر د را

لل..43024302//00//4646حلرا دتلحص ةحا لحلرا دتلحص ةحا ل

جلرلإداوالص ووال قدهلحصلرملاررقال قتلنوفلرل ر اللاق لحص ةملرل إةاقالرلقةملحصن قسلجلرلإداوالص ووال قدهلحصلرملاررقال قتلنوفلرل ر اللاق لحص ةملرل إةاقالرلقةملحصن قسل
لل..43024302//00//4747حص ةحا لحص ةحا ل

  

  
  

  


