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أهن قرارات هجلس الجاهعة بجلسته بتاريخ أهن قرارات هجلس الجاهعة بجلسته بتاريخ 

5252//22//22001144  

  

رئيس الجامعة رئيس الجامعة   --دمحم غنيم دمحم غنيم   صبحيصبحيوافق مجلس الجامعة برئاسة األستاذ الدكتور / وافق مجلس الجامعة برئاسة األستاذ الدكتور /   

  --على االتى :على االتى :

  :ـ:ـ  األتياألتيهنأ سيادته والسادة أعضاء المجلس على هنأ سيادته والسادة أعضاء المجلس على 

  من هللا أن ً من هللا أن بمناسبة ذكرى اإلسراء ىالمعراج أعادة هللا علٌنا بالخٌر ىالٌمن ىالسعادة ىتمنبمناسبة ذكرى اإلسراء ىالمعراج أعادة هللا علٌنا بالخٌر ىالٌمن ىالسعادة ىتمن ً

  ٌجعل بلدنا مصر الحبٌبة هادئة مطمئنة.ٌجعل بلدنا مصر الحبٌبة هادئة مطمئنة.

   السٌد األستاذ الدكتىر/ دمحم تىفٌق شعبان ـ رئٌس مجلس إدارة نادي أعضاء هٌئةة التةدرٌس السٌد األستاذ الدكتىر/ دمحم تىفٌق شعبان ـ رئٌس مجلس إدارة نادي أعضاء هٌئةة التةدرٌس

  ىمجلس اإلدارة بنجاح اإلنتخابات.ىمجلس اإلدارة بنجاح اإلنتخابات.

   تشكٌل مجلس إدارة نادي أعضاء هٌئة التةدرٌس ىاختٌةار المكتةل ال نةً لةن ىتمنةً سةٌادتن تشكٌل مجلس إدارة نادي أعضاء هٌئة التةدرٌس ىاختٌةار المكتةل ال نةً لةن ىتمنةً سةٌادتن

  ح ىالتىفٌق.ح ىالتىفٌق.لوم دىام النجالوم دىام النجا

   خالص لس  ضاء الوج سادة أع سيادته وال خالص قدم  لس  ضاء الوج سادة أع سيادته وال قدم 

  الشكر لكل هن :ـ الشكر لكل هن :ـ 

  ـ على الجود المبذىل ىحسن التعاىن مةن سةٌادتن ـ على الجود المبذىل ىحسن التعاىن مةن سةٌادتن   السٌد الدكتىر الموندس / محافظ المنىفٌةالسٌد الدكتىر الموندس / محافظ المنىفٌة

  تجاه الجامعة.تجاه الجامعة.

   ًالسةٌد األسةتاذ الةدكتىر/ أحمةد أحمةد عبةد هللا اللحلةد ـ عمٌةد كلٌةة التجةارة ـ لمسةاهمتن فةً السةٌد األسةتاذ الةدكتىر/ أحمةد أحمةد عبةد هللا اللحلةد ـ عمٌةد كلٌةة التجةارة ـ لمسةاهمتن فة

  راتٌجٌة للمحافظة.راتٌجٌة للمحافظة.الخطة اإلستالخطة اإلست
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  مصادقات :مصادقات :

  
  

  
ا لنظةةام التعلةةٌم الم تةةىح بكلٌةةة   -- ا لنظةةام التعلةةٌم الم تةةىح بكلٌةةة المصةةاد ة علةةى نتٌجةةة التراكمةةً لبرنةةام  المحاسةةبة المالٌةةة طبلةةا المصةةاد ة علةةى نتٌجةةة التراكمةةً لبرنةةام  المحاسةةبة المالٌةةة طبلةةا

  ..41024102التجارة بشبٌن الكىم دىر ٌناٌر التجارة بشبٌن الكىم دىر ٌناٌر 

  

  

  موضوعات اإلحاطة :موضوعات اإلحاطة :

  

  
التةدرٌس التةدرٌس اإلحاطة بمحضةر اجتمةام مجلةس إدارة المركةد الةدىلً لتنمٌةة  ةدرات أعضةاء هٌئةة اإلحاطة بمحضةر اجتمةام مجلةس إدارة المركةد الةدىلً لتنمٌةة  ةدرات أعضةاء هٌئةة   --

  ..41024102//22//0202ىالمنعلدة بتارٌخ ىالمنعلدة بتارٌخ   41024102//41024102ىاللٌادات الجلسة األىلً للعام الجامعً ىاللٌادات الجلسة األىلً للعام الجامعً 
  

  

  

  الموضوعات العامة :الموضوعات العامة :

  
  
المىافلة على ا تراح بتشةكٌل لجنةة باسةم ل اللجنةة العلٌةا الدائمةة إلسةتراتٌجٌة الجامعةة ل تكةىن المىافلة على ا تراح بتشةكٌل لجنةة باسةم ل اللجنةة العلٌةا الدائمةة إلسةتراتٌجٌة الجامعةة ل تكةىن   --

ٌد أ.د/ رئةةٌس الجامعةةة ٌد أ.د/ رئةةٌس الجامعةةة تبعٌتوةةا لمجلةةس الجامعةةة مباشةةرة ىترفةة  تلارٌرهةةا لةةن ىٌرأسةةوا السةةتبعٌتوةةا لمجلةةس الجامعةةة مباشةةرة ىترفةة  تلارٌرهةةا لةةن ىٌرأسةةوا السةة

  ىعضىٌة كل من السادة :ـ ىعضىٌة كل من السادة :ـ 

  عضىاا عضىاا   ـ أ.د/ نائل رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا ىالبحىثـ أ.د/ نائل رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا ىالبحىث

  عضىاا عضىاا   ـ أ.د/ نائل رئٌس الجامعة لشئىن خدمة المجتم  ىتنمٌة البٌئةـ أ.د/ نائل رئٌس الجامعة لشئىن خدمة المجتم  ىتنمٌة البٌئة

  عضىاا عضىاا   ـ أ.د/ نائل رئٌس الجامعة لشئىن التعلٌم ىالطاللـ أ.د/ نائل رئٌس الجامعة لشئىن التعلٌم ىالطالل

  اا اا عضىعضى  ـ أ.د/ المنسق العام لإلستراتٌجٌةـ أ.د/ المنسق العام لإلستراتٌجٌة

  عضىاا عضىاا   ـ أ.د/ مدٌر ىحدة إدارة المشرىعات بالجامعةـ أ.د/ مدٌر ىحدة إدارة المشرىعات بالجامعة

  عضىاا عضىاا   ـ أ.د/ مدٌر مركد تىكٌد الجىدة ىاإلعتماد بالجامعةـ أ.د/ مدٌر مركد تىكٌد الجىدة ىاإلعتماد بالجامعة

  عضىاا عضىاا   ـ السٌد / أمٌن عام الجامعةـ السٌد / أمٌن عام الجامعة

  عضىاا عضىاا   ـ السٌد / مدٌر عام التخطٌط ىمتابعة الخطة                            ـ السٌد / مدٌر عام التخطٌط ىمتابعة الخطة                            

جنةة العلٌةا السةابلة ىالخاصةة بتحةدٌث ىإعةادة صةٌاؼة جنةة العلٌةا السةابلة ىالخاصةة بتحةدٌث ىإعةادة صةٌاؼة ـ كما تضم اللجنة بعض السادة أعضةاء اللـ كما تضم اللجنة بعض السادة أعضةاء الل

ا للةةةةرارات السةةةةٌد أ.د/رئةةةةٌس الجامعةةةةة أر ةةةةام   ا للةةةةرارات السةةةةٌد أ.د/رئةةةةٌس الجامعةةةةة أر ةةةةام  إسةةةةتراتٌجٌة الجامعةةةةة طبلةةةةا ( بتةةةةارٌخ ( بتةةةةارٌخ 884884إسةةةةتراتٌجٌة الجامعةةةةة طبلةةةةا

ىالةذٌن ىالةذٌن   41024102//0404//44( بتةارٌخ ( بتةارٌخ 02440244ى  ى    41024102//0000//4242( بتارٌخ ( بتارٌخ 02110211ى  ى    41024102//99//0101

  لم ٌسبق اإلشارة إلٌوم أعاله ىهم السادة :ـلم ٌسبق اإلشارة إلٌوم أعاله ىهم السادة :ـ

  األستاذ المت رغ بكلٌة التجارة ىرئٌس الجامعة األسبق األستاذ المت رغ بكلٌة التجارة ىرئٌس الجامعة األسبق   هٌم هٌم ـ أ.د/ دمحم دمحم إبراـ أ.د/ دمحم دمحم إبرا

األسةةةتاذ المت ةةةرغ بكلٌةةةة التجةةةارة ىنائةةةل رئةةةٌس الجامعةةةة األسةةةتاذ المت ةةةرغ بكلٌةةةة التجةةةارة ىنائةةةل رئةةةٌس الجامعةةةة   ـ أ.د/ ثابت عبد الرحمن إدرٌسـ أ.د/ ثابت عبد الرحمن إدرٌس

  للدراسات العلٌا ىالبحىث السابقللدراسات العلٌا ىالبحىث السابق
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  أستاذ إدارة األعمال ىعمٌد كلٌة التجارة السابقأستاذ إدارة األعمال ىعمٌد كلٌة التجارة السابق  ـ أ.د/ جمال الدٌن دمحم المرسًـ أ.د/ جمال الدٌن دمحم المرسً

  

  عمٌد كلٌة التجارةعمٌد كلٌة التجارة  د أحمد عبد هللا اللحلدد أحمد عبد هللا اللحلدـ أ.د/ أحمـ أ.د/ أحم

  المستشار اإلعالمً لرئٌس الجامعةالمستشار اإلعالمً لرئٌس الجامعة  ـ د/ رفعت دمحم البدريـ د/ رفعت دمحم البدري

  مدٌر عام مكتل رئٌس الجامعةمدٌر عام مكتل رئٌس الجامعة  ـ محاسل / أكرم حامد عبد الداٌمـ محاسل / أكرم حامد عبد الداٌم

  إدارة المتابعة بمكتل رئٌس الجامعة إدارة المتابعة بمكتل رئٌس الجامعة   ـ د/ ىائل محمىد فخريـ د/ ىائل محمىد فخري

  ذ إستراتٌجٌة الجامعة لحضىر إجتماعات اللجنة.ذ إستراتٌجٌة الجامعة لحضىر إجتماعات اللجنة.ـ كما ٌمكن للجنة أن تدعى كل من لن صلة بتن ٌـ كما ٌمكن للجنة أن تدعى كل من لن صلة بتن ٌ

  

الموافقــــة على تشكيل اللجنة العليا الدائمة إلستراتيجية الجامعة على أن يضم للجنة السيد أ.د/ الموافقــــة على تشكيل اللجنة العليا الدائمة إلستراتيجية الجامعة على أن يضم للجنة السيد أ.د/   --

عادل السيد صادق مبارك ـ عميد كلية التربية النوعيةة للةى التشةكيل ويستصةدر قةرار السةيد أ.د/ عادل السيد صادق مبارك ـ عميد كلية التربية النوعيةة للةى التشةكيل ويستصةدر قةرار السةيد أ.د/ 

  رئيس الجامعة.رئيس الجامعة.

  
  
حةاج / شةاكر حمةىدة ـ بشةحن تحمةل سةٌادتن كافةة تكةالٌؾ حةاج / شةاكر حمةىدة ـ بشةحن تحمةل سةٌادتن كافةة تكةالٌؾ لللل  ررمة  توجيةا الشةكمة  توجيةا الشةك  الموافقـــةـةالموافقـــةـة  --

إنشاء المعود ال نً للتمرٌض المجاىر لمستش ى منشحة سلطان بالتعةاىن مة  الجامعةة حسةل إنشاء المعود ال نً للتمرٌض المجاىر لمستش ى منشحة سلطان بالتعةاىن مة  الجامعةة حسةل 

الرسةةىمات المعةةدة بمعرفةةة مركةةد ا ستشةةارات الوندسةةٌة لجامعةةة المنىفٌةةة علةةى أن ٌكةةىن الرسةةىمات المعةةدة بمعرفةةة مركةةد ا ستشةةارات الوندسةةٌة لجامعةةة المنىفٌةةة علةةى أن ٌكةةىن 

  ىن الوندسٌة بالجامعة ىمركد ا ستشارات الوندسٌة. ىن الوندسٌة بالجامعة ىمركد ا ستشارات الوندسٌة. اإلشراؾ المباشر لإلدارة العامة للشئاإلشراؾ المباشر لإلدارة العامة للشئ
  
  
الموافقــــة علةى معاملةة مركةن تنميةة قةدرات أعضةا  ليئةة التةدريس والقيةادات بالجامعةة الموافقــــة علةى معاملةة مركةن تنميةة قةدرات أعضةا  ليئةة التةدريس والقيةادات بالجامعةة   --

كوحدة لدارية مستقلة تابعة مباشرة لرئاسة الجامعة ويخض  لمينانية الجامعة وتوض  لةا كوحدة لدارية مستقلة تابعة مباشرة لرئاسة الجامعة ويخض  لمينانية الجامعة وتوض  لةا 

ا بمواننةة الجامعةة بحسةا  الدائنةة ا بمواننةة الجامعةة بحسةا  الدائنةة قواعد ماليةة ولداريةة خاصةة بةا علةى أن يجنة  حسةابقواعد ماليةة ولداريةة خاصةة بةا علةى أن يجنة  حسةاب

  أمانات وللغا  كافة القرارات السابق لصدارلا للمركن باعتباره وحدة ذات طاب  خاص.أمانات وللغا  كافة القرارات السابق لصدارلا للمركن باعتباره وحدة ذات طاب  خاص.

  ـ  ويرف  للى المجلس األعلى للجامعات .ـ  ويرف  للى المجلس األعلى للجامعات .

  

  

% من إجمالً مىارد برنام  الوندسة الكوربٌة ىالحاسبات بكلٌةة % من إجمالً مىارد برنام  الوندسة الكوربٌة ىالحاسبات بكلٌةة 22المىافلة على صرؾ نسبة المىافلة على صرؾ نسبة   --

  مخصص لتؽطٌة األعباء اإلدارٌة ىالمالٌة بالجامعة.مخصص لتؽطٌة األعباء اإلدارٌة ىالمالٌة بالجامعة.الوندسة بشبٌن الكىم ىالالوندسة بشبٌن الكىم ىال

  ة على األتي :ـة على األتي :ـالموافقــــالموافقــــ

  

ا  ا ـة إعةةادة تىدٌة  النسةةل حتةةى ٌكةىن هنةةات مةردىد ىاسةةت ادة للعملٌةةة التعلٌمٌةة بالجامعةةة ىفلةةا ـة إعةةادة تىدٌة  النسةةل حتةةى ٌكةىن هنةةات مةردىد ىاسةةت ادة للعملٌةةة التعلٌمٌةة بالجامعةةة ىفلةةا

  على النحى التالً:ـ على النحى التالً:ـ   41024102//22//66لتحشٌرة السٌد أ.د/ رئٌس الجامعة بتارٌخ لتحشٌرة السٌد أ.د/ رئٌس الجامعة بتارٌخ 

    لإلشةةةةةةةةراؾ العةةةةةةةةام للسةةةةةةةةٌد  لإلشةةةةةةةةراؾ العةةةةةةةةام للسةةةةةةةةٌد%( مةةةةةةةةن مةةةةةةةةىارد البرنةةةةةةةةام%( مةةةةةةةةن مةةةةةةةةىارد البرنةةةةةةةةام0,20,2ـةةةةةةةة نسةةةةةةةةبة  ـةةةةةةةة نسةةةةةةةةبة  00

  أ.د/ رئٌس الجامعة.أ.د/ رئٌس الجامعة.  

%( مةن مةىارد البرنةام  لإلشةراؾ العةام للسةٌد أ.د/ نائةل رئةٌس الجامعةة %( مةن مةىارد البرنةام  لإلشةراؾ العةام للسةٌد أ.د/ نائةل رئةٌس الجامعةة 00ـ نسبة  ـ نسبة  44

  لشئىن التعلٌم ىالطالل.لشئىن التعلٌم ىالطالل.

%( مةن مةىارد البرنةام  لإلشةراؾ العةام للسةٌد مةدٌر عةام إدارة شةئىن %( مةن مةىارد البرنةام  لإلشةراؾ العةام للسةٌد مةدٌر عةام إدارة شةئىن 1,21,2ـ نسبة  ـ نسبة  22

نةةاء علةةى كشةةؾ معتمةةد مةةن السةةٌد نةةاء علةةى كشةةؾ معتمةةد مةةن السةةٌد التعلةةٌم بةةةدارة الجامعةةة ىالجوةةات المعاىنةةة لةةن بالتعلةةٌم بةةةدارة الجامعةةة ىالجوةةات المعاىنةةة لةةن ب

األستاذ أمٌن عام الجامعة ىذلت لتؽطٌة أعباء مراجعةة الخطةط ىالنتةائ  ىإصةدار األستاذ أمٌن عام الجامعة ىذلت لتؽطٌة أعباء مراجعةة الخطةط ىالنتةائ  ىإصةدار 

  الشوادات.الشوادات.

  %( تحسٌن الخدمات الطالبٌة   صندىق التطىٌر المركدي(.%( تحسٌن الخدمات الطالبٌة   صندىق التطىٌر المركدي(.44ـ نسبة  ـ نسبة  22

  ..41024102//11//00ىالذي ٌبدأ من ىالذي ٌبدأ من   41024102//41024102ىذلت اعتبارا من العام المالً ىذلت اعتبارا من العام المالً           
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السٌد األستاذ الدكتىر/ رئٌس الجامعة ل اإلدارة العامة للتخطٌط ىمتابعةة الخطةة السٌد األستاذ الدكتىر/ رئٌس الجامعة ل اإلدارة العامة للتخطٌط ىمتابعةة الخطةة مكتل مكتل مذكرة مذكرة   --  

ل ـ بشحن النظر فةً تلرٌةر عةن دٌةارة مسةئىلً ىدارة التخطةٌط ىالتعةاىن الةدىلً للجامعةة ل ـ بشحن النظر فةً تلرٌةر عةن دٌةارة مسةئىلً ىدارة التخطةٌط ىالتعةاىن الةدىلً للجامعةة 

  لمتابعة تن ٌذ استثمارات معود الكبد اللىمً .لمتابعة تن ٌذ استثمارات معود الكبد اللىمً .

  

  :ـ:ـ  ى د أصت اللجنة باألتًى د أصت اللجنة باألتًـ ـ 

ٌن الجامعةةة ىجوةةاد مشةةرىعات الخدمةةة الىطنٌةةة لللةةىات ٌن الجامعةةة ىجوةةاد مشةةرىعات الخدمةةة الىطنٌةةة لللةةىات :ةةـ ضةةرىرة تى ٌةة  برىتىكةةىل بةة:ةةـ ضةةرىرة تى ٌةة  برىتىكةةىل بةة  أى ا أى ا 

ا لةنص المةادة ر ةم  ا لةنص المةادة ر ةم المسلحة ل أسىة بما تم مة  جامعةة ك ةر الشةٌخ ىجامعةة دمنوةىر ل طبلةا المسلحة ل أسىة بما تم مة  جامعةة ك ةر الشةٌخ ىجامعةة دمنوةىر ل طبلةا

  الةةةةذي ٌتةةةةٌد للجوةةةةاد الةةةةذي ٌتةةةةٌد للجوةةةةاد   9898لسةةةةنة لسةةةةنة   8989( مةةةةن  ةةةةانىن المنا صةةةةات ىالمداٌةةةةدات ر ةةةةم ( مةةةةن  ةةةةانىن المنا صةةةةات ىالمداٌةةةةدات ر ةةةةم 2828  

  للمشةةةرىم للمشةةةرىم   كجوةةةة حكىمٌةةةة إدارة ىاسةةةتكمال عملٌةةةة تىرٌةةةد األجوةةةدة ىا  ت المطلىبةةةةكجوةةةة حكىمٌةةةة إدارة ىاسةةةتكمال عملٌةةةة تىرٌةةةد األجوةةةدة ىا  ت المطلىبةةةة

ملٌةىن جنٌةن ( ىبالتةالً الىفةاء ملٌةىن جنٌةن ( ىبالتةالً الىفةاء   8282ىهى ما ٌضمن للجامعة استخدام المبلػ المتبلً كامالا  ىهى ما ٌضمن للجامعة استخدام المبلػ المتبلً كامالا  

بالتداماتوا ىتعوداتوا م  المىردٌن ىهنا  بد من إٌضاح أن هةذا الحةل هةى الخٌةار الىحٌةد بالتداماتوا ىتعوداتوا م  المىردٌن ىهنا  بد من إٌضاح أن هةذا الحةل هةى الخٌةار الىحٌةد 

  أمام الجامعة.أمام الجامعة.

  

  

ا  ا ثانٌا الؽٌةر مسةتخدمة بكةل بنةد علةى الؽٌةر مسةتخدمة بكةل بنةد علةى   :ـ تلىم اإلدارة العامة للتخطٌط ىمتابعة الخطة بتحدٌد المبالػ:ـ تلىم اإلدارة العامة للتخطٌط ىمتابعة الخطة بتحدٌد المبالػثانٌا

حدة ىمىافاة ىدارة التخطٌط ىالتعاىن الةدىلً بوةا و ىكةذا عمةل مى ةؾ تن ٌةذي للمشةرىم حدة ىمىافاة ىدارة التخطٌط ىالتعاىن الةدىلً بوةا و ىكةذا عمةل مى ةؾ تن ٌةذي للمشةرىم 

  فً أ رل ى ت ممكن .فً أ رل ى ت ممكن .

  

ة على توقي  بروتوكول بين الجامعة وجهان مشروعات الخدمة الوطنيةة للقةوات ة على توقي  بروتوكول بين الجامعة وجهان مشروعات الخدمة الوطنيةة للقةوات الموافقــــالموافقـــــ ـ 

  المسلحة.المسلحة.

  على أية اتفاقيةة أو عقةود فرعيةة منب قةة عةن   على أية اتفاقيةة أو عقةود فرعيةة منب قةة عةن ـ تفويض السيد أ.د/ رئيس الجامعة في التوقيـ تفويض السيد أ.د/ رئيس الجامعة في التوقي

  البروتوكول.البروتوكول.
  
  

  

  اإلدارة العامة لشئون ليئة التدريس:ـ اإلدارة العامة لشئون ليئة التدريس:ـ 

  
  

  أستاذ مساعد ـ مدرس (.أستاذ مساعد ـ مدرس (.أستاذ ـ أستاذ ـ المىافلة على التعٌٌن فً ىظٌ ة  المىافلة على التعٌٌن فً ىظٌ ة  

  

  ذ لكل من السادة :ـ ذ لكل من السادة :ـ أوالً: التعيين في وظيفة أستاأوالً: التعيين في وظيفة أستا

  

  لطل بالجامعة.لطل بالجامعة.ماٌسة عطٌة أحمد ك افً ـ كلٌة اماٌسة عطٌة أحمد ك افً ـ كلٌة االدكتىر/ الدكتىر/   ةةـ السٌدـ السٌد00

  أحمد مصط ى عبدالعاطً ـ كلٌة الطل بالجامعة أحمد مصط ى عبدالعاطً ـ كلٌة الطل بالجامعة   ـ السٌد الدكتىر/ إٌوالـ السٌد الدكتىر/ إٌوال44

  ـ السٌد الدكتىر/ طارق المودي عبده  ىرة ـ كلٌة الطل بالجامعة.ـ السٌد الدكتىر/ طارق المودي عبده  ىرة ـ كلٌة الطل بالجامعة.22



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

  إدارة النشرإدارة النشر
  

  إدارة النشرإدارة النشر
  

  

  :ـ :ـ   لكل من السادةلكل من السادة   انياً: التعيين في وظيفة أستاذ مساعد انياً: التعيين في وظيفة أستاذ مساعد

    كلٌة الطلكلٌة الطلـ ـ   السٌد إبراهٌم اللٌثً الشاٌلالسٌد إبراهٌم اللٌثً الشاٌل  الدكتىر/الدكتىر/  ـ السٌدـ السٌد00

  ـ السٌد الدكتىر/ سالم السٌد سالم درادـ كلٌة الطل بالجامعة.ـ السٌد الدكتىر/ سالم السٌد سالم درادـ كلٌة الطل بالجامعة.44

  ـ السٌد الدكتىر/ هانً أحمد خٌري عبدالعدٌدـ كلٌة الطل بالجامعة.ـ السٌد الدكتىر/ هانً أحمد خٌري عبدالعدٌدـ كلٌة الطل بالجامعة.22

  ـ السٌد الدكتىر/ ألٌؾ عبد الحكٌم السٌد عالم ـ معود الكبد اللىمً بالجامعة ـ السٌد الدكتىر/ ألٌؾ عبد الحكٌم السٌد عالم ـ معود الكبد اللىمً بالجامعة 22

  التمرٌض بالجامعة.التمرٌض بالجامعة.  ـ السٌدة الدكتىر/ سامٌة عبد الرحٌم منصىر النجار ـ كلٌةـ السٌدة الدكتىر/ سامٌة عبد الرحٌم منصىر النجار ـ كلٌة22

  ـ السٌدة الدكتىر/منال دمحم دمحم بكر ـ كلٌة التمرٌض بالجامعة.ـ السٌدة الدكتىر/منال دمحم دمحم بكر ـ كلٌة التمرٌض بالجامعة.66

  ـ السٌد الدكتىر/ حمدي دمحم مىسً مصط ى ـ كلٌة الحاسبات ىالمعلىمات بالجامعة ـ السٌد الدكتىر/ حمدي دمحم مىسً مصط ى ـ كلٌة الحاسبات ىالمعلىمات بالجامعة 11

  ـ السٌد الدكتىر/ مصط ى مىسً دمحم شرؾ ـ كلٌة ا دال بالجامعة.ـ السٌد الدكتىر/ مصط ى مىسً دمحم شرؾ ـ كلٌة ا دال بالجامعة.88

  لٌة الوندسة اإللكترىنٌة بالجامعة.لٌة الوندسة اإللكترىنٌة بالجامعة.ـ السٌد الدكتىر/ دمحم آمىن شرابً ـ كـ السٌد الدكتىر/ دمحم آمىن شرابً ـ ك99

  ـ السٌد الدكتىر/ دمحم عبده بربار ـ كلٌة الوندسة اإللكترىنٌة بالجامعة ـ السٌد الدكتىر/ دمحم عبده بربار ـ كلٌة الوندسة اإللكترىنٌة بالجامعة 0101

  ..ـ السٌدة الدكتىر/ هالة دمحم على ىهبن ـ كلٌة التربٌة النىعٌة ـ السٌدة الدكتىر/ هالة دمحم على ىهبن ـ كلٌة التربٌة النىعٌة 0000

  

  :ـ :ـ   لكل من السادةلكل من السادة   ال اً: التعيين في وظيفة مدرس ال اً: التعيين في وظيفة مدرس

  

  كلٌة الطل بالجامعة .كلٌة الطل بالجامعة .ـ ـ جٌد مسعىدجٌد مسعىدإٌمان مسعىد عبدالإٌمان مسعىد عبدالالدكتىر/ الدكتىر/   ةةـ السٌدـ السٌد00

  ـ السٌدة الدكتىر/ منً عبدالمىلً دمحم سلٌمان ـ كلٌة الطل بالجامعة.ـ السٌدة الدكتىر/ منً عبدالمىلً دمحم سلٌمان ـ كلٌة الطل بالجامعة.44

  ـ السٌد الدكتىر/ عالء ع ت عبدالحمٌد حسن ـ كلٌة الطل بالجامعة.ـ السٌد الدكتىر/ عالء ع ت عبدالحمٌد حسن ـ كلٌة الطل بالجامعة.22

  ـ السٌدة الدكتىر/ نشىي محمىد دمحم محرم ـ كلٌة الطل بالجامعة.ـ السٌدة الدكتىر/ نشىي محمىد دمحم محرم ـ كلٌة الطل بالجامعة.22

  اهٌم الح ناىي ـ كلٌة الطل بالجامعة.اهٌم الح ناىي ـ كلٌة الطل بالجامعة.ـ السٌدة الدكتىر/ سالً دمحم إبرـ السٌدة الدكتىر/ سالً دمحم إبر22

  ـ السٌد الدكتىر/ عبدالحمٌد عصام عبدالحمٌد شاهٌن ـ كلٌة الطل بالجامعة.ـ السٌد الدكتىر/ عبدالحمٌد عصام عبدالحمٌد شاهٌن ـ كلٌة الطل بالجامعة.66

  ـ السٌد الدكتىر/ حادم متىلً دمحم عمر ـ معود الكبد بالجامعة ـ السٌد الدكتىر/ حادم متىلً دمحم عمر ـ معود الكبد بالجامعة 11

  ـ السٌد الدكتىر/ معتد دمحم عبد الؽنً خلٌ ة ـ كلٌة العلىم بالجامعة.ـ السٌد الدكتىر/ معتد دمحم عبد الؽنً خلٌ ة ـ كلٌة العلىم بالجامعة.88

  وً عٌد دمحم عبد الحمٌد ـ كلٌة العلىم بالجامعة.وً عٌد دمحم عبد الحمٌد ـ كلٌة العلىم بالجامعة.ـ السٌدة الدكتىر/ نـ السٌدة الدكتىر/ ن99

  ـ السٌدة الدكتىر/ ىفاء بسٌىنً السٌد شحاتن ـ كلٌة التجارة بالجامعة.ـ السٌدة الدكتىر/ ىفاء بسٌىنً السٌد شحاتن ـ كلٌة التجارة بالجامعة.0101

  ـ السٌدة الدكتىر/ منً دكً صلر ـ كلٌة ا  تصاد المندلً بالجامعة.ـ السٌدة الدكتىر/ منً دكً صلر ـ كلٌة ا  تصاد المندلً بالجامعة.0000

  

  

  

الموافقة على اإلعالن عن وظائف معيدين باألقسام اإلكلينيكية بكلية الط  بالجامعة ممةن الموافقة على اإلعالن عن وظائف معيدين باألقسام اإلكلينيكية بكلية الط  بالجامعة ممةن   --

  ( شهر بوظيفة طبي  مقيم بمستشفيات جامعة المنوفية باألقسام األتية:ـ( شهر بوظيفة طبي  مقيم بمستشفيات جامعة المنوفية باألقسام األتية:ـ3333أمضوا فترة )أمضوا فترة )

  ( معيد بقسم الجراحة.( معيد بقسم الجراحة.33ـ عدد )ـ عدد )

  ( معيد بقسم األمراض العصبية والنفسية.( معيد بقسم األمراض العصبية والنفسية.22ـ عدد )ـ عدد )

  األمراض الجلدية والتناسلية.األمراض الجلدية والتناسلية.  ( معيد بقسم( معيد بقسم11ـ عدد )ـ عدد )



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

  إدارة النشرإدارة النشر
  

  إدارة النشرإدارة النشر
  

  ( معيد بقسم األشعة التشخيصية.( معيد بقسم األشعة التشخيصية.33ـ عدد )ـ عدد )

  حاالت حرجة (.حاالت حرجة (.  44تخدير  + تخدير  +   22( معيد بقسم التخدير )( معيد بقسم التخدير )66ـ عدد )ـ عدد )

  ( معيد بقسم جراحة التجميل والحروق.( معيد بقسم جراحة التجميل والحروق.11ـ عدد )ـ عدد )

  ( معيد بقسم ط  األسرة.( معيد بقسم ط  األسرة.22ـ عدد )ـ عدد )

  ( معيد بقسم ط  األطفال .( معيد بقسم ط  األطفال .66ـ عدد )ـ عدد )

  المخ واألعصا .المخ واألعصا .  ( معيد بقسم جراحة( معيد بقسم جراحة22ـ عدد ) ـ عدد ) 

  ( معيد بقسم الط  الطبيعي والتأليل.( معيد بقسم الط  الطبيعي والتأليل.11ـ عدد ) ـ عدد ) 

  ( معيد بقسم القل  واألوعية الدموية.( معيد بقسم القل  واألوعية الدموية.11ـ عدد )ـ عدد )

  ( معيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد بقسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم األنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف واألذن والحنجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة( معيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد بقسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم األنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف واألذن والحنجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة33ـةةةةةةةةةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد )ـةةةةةةةةةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد )

  تخاط ( .تخاط ( .  11أنف وأذن وحنجرة +أنف وأذن وحنجرة +  22))    

  ( معيد بقسم الباطنة العامة.( معيد بقسم الباطنة العامة.44ـ عدد )ـ عدد )

  ية.ية.( معيد بقسم البا ولوجيا اإلكلينيك( معيد بقسم البا ولوجيا اإلكلينيك66ـ عدد )ـ عدد )

  ( بقسم أمراض النسا  والتوليد .( بقسم أمراض النسا  والتوليد .33ـ عدد )ـ عدد )

  ( معيد بقسم ط  العين وجراحتها .( معيد بقسم ط  العين وجراحتها .22ـ عدد )ـ عدد )

  ( معيد بقسم جراحة العظام.( معيد بقسم جراحة العظام.33ـ عدد )ـ عدد )

  ( معيد بقسم جراحة القل  والصدر.( معيد بقسم جراحة القل  والصدر.22ـ عدد )ـ عدد )

  ( معيد بقسم عالج األورام والط  النووى.( معيد بقسم عالج األورام والط  النووى.22ـ عدد )ـ عدد )

  (معيد بقسم األمراض الصدرية.(معيد بقسم األمراض الصدرية.22ـ عدد )ـ عدد )

  قسم األمراض المتوطنة.قسم األمراض المتوطنة.( معيد ب( معيد ب11ـ عدد )ـ عدد )
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



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

  إدارة النشرإدارة النشر
  

  إدارة النشرإدارة النشر
  

  : :   اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوثاإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث

  

المىافلة على مند طالل الدراسات العلٌا درجتً  الدكتىراه ـ الماجستٌر ( بكلٌات ىمعاهد المىافلة على مند طالل الدراسات العلٌا درجتً  الدكتىراه ـ الماجستٌر ( بكلٌات ىمعاهد 

  الجامعة فً بعض التخصصات المختل ة.الجامعة فً بعض التخصصات المختل ة.

  اآلتية :اآلتية :  الكلياتالكليات{ درجة الدكتوراه في { درجة الدكتوراه في 3232أوالً : منح عدد } أوالً : منح عدد } 

  

  الكلٌةالكلٌة  سم الطاللسم الطاللاا  مم
  التربٌةالتربٌة  عبٌر سٌد أحمد سٌد أحمدعبٌر سٌد أحمد سٌد أحمد  00
دمحم عبةةةد الةةةرحمن عبةةةد الحلةةةٌم دمحم عبةةةد الةةةرحمن عبةةةد الحلةةةٌم   44

  إبراهٌمإبراهٌم
  التربٌةالتربٌة

  ا  تصاد المندلًا  تصاد المندلً  هبن أمٌر السعٌد البناهبن أمٌر السعٌد البنا  22
  ا  تصاد المندلًا  تصاد المندلً  ٌىسؾ دمحم فؤاد حلمًٌىسؾ دمحم فؤاد حلمً  22
  ا  تصاد المندلًا  تصاد المندلً  عمرى على عثمان أبى رٌةعمرى على عثمان أبى رٌة  22
   تصاد المندلً  تصاد المندلً ا ا   إٌمان أحمد دمحم أحمد الشىرةإٌمان أحمد دمحم أحمد الشىرة  66
رىضةةةن حمةةةدة حامةةةد سةةةٌد أبةةةى رىضةةةن حمةةةدة حامةةةد سةةةٌد أبةةةى   11

  ال ضلال ضل
  التربٌة النىعٌةالتربٌة النىعٌة

  التربٌة النىعٌة التربٌة النىعٌة   ر ٌة لط ً محمىد السٌدر ٌة لط ً محمىد السٌد  88
  الحلىقالحلىق  عمرى دمحم ؼادي المارٌةعمرى دمحم ؼادي المارٌة  99
  ا دالا دال  منً دمحم هاشم دمحم منً دمحم هاشم دمحم   0101
  ا دالا دال  نىرة دمحمي ذكً الشنىانًنىرة دمحمي ذكً الشنىانً  0000
  ا دالا دال  علً عمر أبى الطعٌمة عطٌةعلً عمر أبى الطعٌمة عطٌة  0404
  ا دالا دال  لشاذلً إبراهٌملشاذلً إبراهٌمإسالم دمحم اإسالم دمحم ا  0202
  الطلالطل  ؼادة السٌد مصط ً الجرىانًؼادة السٌد مصط ً الجرىانً  0202
  الطلالطل  دالٌا فتحً دمحم العجمًدالٌا فتحً دمحم العجمً  0202
  الطلالطل  ٌاسر بوجات إبراهٌم السٌسًٌاسر بوجات إبراهٌم السٌسً  0606
نشىي عبد المطلل عبةد المجٌةد نشىي عبد المطلل عبةد المجٌةد   0101

  عبد المطللعبد المطلل
  الطلالطل

بالل عبةد المحسةن عبةد المةؤمن بالل عبةد المحسةن عبةد المةؤمن   0808
  منتصرمنتصر

  الطلالطل

رمضةةان عبةةد المةةنعم بكةةر عبةةد رمضةةان عبةةد المةةنعم بكةةر عبةةد   0909
  المنعمالمنعم

    الدراعةالدراعة

  الدراعةالدراعة  عبد الرحمن دمحم عبد هللا علًعبد الرحمن دمحم عبد هللا علً  4141
  الدراعةالدراعة  دمحم أحمد عبد هللا فرحاندمحم أحمد عبد هللا فرحان  4040
هنةةةادي عبةةةد الةةةرحمن محمةةةىد هنةةةادي عبةةةد الةةةرحمن محمةةةىد   4444

  الدهٌمًالدهٌمً
  الوندسةالوندسة

  الوندسةالوندسة  عرفة سٌد دمحم منصىرعرفة سٌد دمحم منصىر  4242
  التمرٌضالتمرٌض  سلىي السٌد محمىد داىدسلىي السٌد محمىد داىد  4242
أمةةانً علةةى عبةةد السةةالم سةةٌؾ أمةةانً علةةى عبةةد السةةالم سةةٌؾ   4242

  الدٌنالدٌن
  التمرٌضالتمرٌض

  التمرٌضالتمرٌض  إبراهٌمإبراهٌم  شٌماء السٌد عبد هللاشٌماء السٌد عبد هللا  4646
  التمرٌضالتمرٌض  حسناء عٌد شعبان أحمد مىسًحسناء عٌد شعبان أحمد مىسً  4141
  العلىمالعلىم  عادل عبد المنصؾ طن نصارعادل عبد المنصؾ طن نصار  4848
  العلىمالعلىم  منً السٌد سٌؾ حمدمنً السٌد سٌؾ حمد  4949
محمةةةةةىد بركةةةةةات علةةةةةً عبةةةةةد محمةةةةةىد بركةةةةةات علةةةةةً عبةةةةةد   2121

  الرسىلالرسىل
  العلىمالعلىم

نصر الدٌن محمىد عبد الرحمن نصر الدٌن محمىد عبد الرحمن   2020
  السٌد الونديالسٌد الوندي

  العلىمالعلىم

  العلىمالعلىم  نىرا دمحم عبد العدٌد األبٌارينىرا دمحم عبد العدٌد األبٌاري  2424
 ً ً  انيا   اآلتية :اآلتية :  الكلياتالكليات{ درجة الماجستير في { درجة الماجستير في 4646: منح عدد }: منح عدد }   انيا

  الكلٌةالكلٌة  اسم الطاللاسم الطالل  مم
دعةةةةةاء لط ةةةةةً عبةةةةةد الةةةةةرحمن دعةةةةةاء لط ةةةةةً عبةةةةةد الةةةةةرحمن   00

  رمضانرمضان
  التربٌةالتربٌة

شٌماء عبد اللادر دمحم عبد اللادر شٌماء عبد اللادر دمحم عبد اللادر   44
  اللصاصاللصاص

  التربٌةالتربٌة



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

  إدارة النشرإدارة النشر
  

  إدارة النشرإدارة النشر
  

  التربٌةالتربٌة  سحر مصط ى دمحم شعالنسحر مصط ى دمحم شعالن  22
  ا  تصاد المندلًا  تصاد المندلً  هالن جمٌل عطٌن عبد الرحمنهالن جمٌل عطٌن عبد الرحمن  22
  ا  تصاد المندلًا  تصاد المندلً  ري سلطانري سلطانهدي السٌد الجىههدي السٌد الجىه  22
  ا  تصاد المندلًا  تصاد المندلً  كرٌستٌنا جىدة جىرجً جىدةكرٌستٌنا جىدة جىرجً جىدة  66
شٌرٌن دمحم حسن حسةن إبةراهٌم شٌرٌن دمحم حسن حسةن إبةراهٌم   11

  عامرعامر
  ا  تصاد المندلًا  تصاد المندلً

  ا  تصاد المندلً ا  تصاد المندلً   حادم حاتم محمىد الكىرانًحادم حاتم محمىد الكىرانً  88
الوندسة الوندسة   مرىة اللٌثً محجىل مدكىرمرىة اللٌثً محجىل مدكىر  99

  اإللكترىنٌةاإللكترىنٌة
مةةةً عبةةةد العظةةةٌم إبةةةراهٌم أبةةةى مةةةً عبةةةد العظةةةٌم إبةةةراهٌم أبةةةى   0101

  الحسنالحسن
دسة دسة الونالون

  اإللكترىنٌةاإللكترىنٌة
الوندسة الوندسة   عماد عبد العاطً دمحم كرٌمعماد عبد العاطً دمحم كرٌم  0000

  اإللكترىنٌةاإللكترىنٌة
الوندسة الوندسة   دمحم سعٌد دمحم شلبًدمحم سعٌد دمحم شلبً  0404

  اإللكترىنٌةاإللكترىنٌة
خالةةد عبةةد هللا أحمةةد السةةلمان أل خالةةد عبةةد هللا أحمةةد السةةلمان أل   0202

  علًعلً
  الحلىقالحلىق

أحمةةد مرعةةً داٌةةد عبةةد الجةةابر أحمةةد مرعةةً داٌةةد عبةةد الجةةابر   0202
  مدكىرمدكىر

  ا دالا دال

دعةةةةاء ٌىسةةةةؾ عبةةةةد الةةةةرحمن دعةةةةاء ٌىسةةةةؾ عبةةةةد الةةةةرحمن   0202
  السحٌمًالسحٌمً

  ا دالا دال

  ا دالا دال  حسن محمىدحسن محمىد  ٌحًٌ دمحم أحمدٌحًٌ دمحم أحمد  0606
  التجارةالتجارة  أحمد دمحم ىحٌد  مرهأحمد دمحم ىحٌد  مره  0101
  التجارةالتجارة  مرىة الوادي أحمد الصاريمرىة الوادي أحمد الصاري  0808
بسةةةةةةمة عةةةةةةادل عبةةةةةةد العدٌةةةةةةد بسةةةةةةمة عةةةةةةادل عبةةةةةةد العدٌةةةةةةد   0909

  مصط ىمصط ى
  الطلالطل

  الطلالطل  دمحم أحمد مجدي دمحم عبد الحمٌددمحم أحمد مجدي دمحم عبد الحمٌد  4141
  الطلالطل  م ٌد أحمد م ٌد على ناصؾم ٌد أحمد م ٌد على ناصؾ  4040
  الطلالطل  دمحم حمدي دمحم  طلاطدمحم حمدي دمحم  طلاط  4444
أمٌةةر سةةعد عبةةد ال تةةاح محمةةىد أمٌةةر سةةعد عبةةد ال تةةاح محمةةىد   4242

  لمودي سلٌملمودي سلٌماا
  الطلالطل

إٌمةةةةةةان كمةةةةةةال الةةةةةةدٌن دكةةةةةةً إٌمةةةةةةان كمةةةةةةال الةةةةةةدٌن دكةةةةةةً   4242
  عىاضًعىاضً

  الطلالطل

  الطلالطل  أحمد عبد األحد محمىد باشةأحمد عبد األحد محمىد باشة  4242
  الطلالطل  عماد حمدان دمحم إبراهٌمعماد حمدان دمحم إبراهٌم  4646
أسةةماء دمحم رفعةةت عبةةد العدٌةةد أسةةماء دمحم رفعةةت عبةةد العدٌةةد   4141

  سالمةسالمة
  الطلالطل

أمةةةل دمحم حمةةةدي عبةةةد الةةةرادق أمةةةل دمحم حمةةةدي عبةةةد الةةةرادق   4848
  أحمد أحمد 

  الطل الطل 

  الطلالطل  رٌوام أحمد عبد العدٌد حسنرٌوام أحمد عبد العدٌد حسن  4949
  الطلالطل  ح على الجدارح على الجدارعبٌر عبد ال تاعبٌر عبد ال تا  2121
  الطلالطل  مرٌم عادل فؤاد عبد الملتمرٌم عادل فؤاد عبد الملت  2020
نوةةةاد بةةةدر عبةةةد العةةةاطً السةةةٌد نوةةةاد بةةةدر عبةةةد العةةةاطً السةةةٌد   2424

  علىعلى
  الطلالطل

  الطلالطل  منٌر دمحم دمحم السٌد خضٌرمنٌر دمحم دمحم السٌد خضٌر  2222
إٌناس سعٌد عبد المطلل عثمان إٌناس سعٌد عبد المطلل عثمان   2222

  ردقردق
  الطلالطل

  الطلالطل  شٌرٌن دمحم الرفاعً طاٌلشٌرٌن دمحم الرفاعً طاٌل  2222
  الطلالطل  عدٌدة ماهر السٌد الشرملسًعدٌدة ماهر السٌد الشرملسً  2626
  الطلالطل  الرؼًالرؼًإٌمان شحاتن أحمد إٌمان شحاتن أحمد   2121
  الوندسةالوندسة  فاطمة رضا السٌد عمارةفاطمة رضا السٌد عمارة  2828
سمر خٌري عبةد الملصةىد عبةد سمر خٌري عبةد الملصةىد عبةد   2929

  ال تاحال تاح
  الوندسةالوندسة

  الوندسةالوندسة  محمىد فتحً إبراهٌم داٌدمحمىد فتحً إبراهٌم داٌد  2121
  الوندسةالوندسة  مكرم شكري عٌد مٌخائٌلمكرم شكري عٌد مٌخائٌل  2020
نجةةةةىي إبةةةةراهٌم عبةةةةد السةةةةمٌ  نجةةةةىي إبةةةةراهٌم عبةةةةد السةةةةمٌ    2424

  الخٌاطالخٌاط
  التمرٌضالتمرٌض

  العلىمالعلىم  عمر عدادي أحمد العداديعمر عدادي أحمد العدادي  2222



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

  إدارة النشرإدارة النشر
  

  إدارة النشرإدارة النشر
  

  العلىمالعلىم  مد سالمانمد سالمانٌاسر صالح بدر أحٌاسر صالح بدر أح  2222
  العلىمالعلىم  حسٌن علً دمحم على أبى دٌدحسٌن علً دمحم على أبى دٌد  2222
  العلىمالعلىم  صالح سالم عىبص علٌانصالح سالم عىبص علٌان  2626

  
  
  
المىافلةةة علةةى معادلةةة طةةالل كلٌةةات الدراسةةات العربٌةةة ىاإلسةةالمٌة المتلةةدمٌن لللٌةةد بتموٌةةدي المىافلةةة علةةى معادلةةة طةةالل كلٌةةات الدراسةةات العربٌةةة ىاإلسةةالمٌة المتلةةدمٌن لللٌةةد بتموٌةةدي   --

الماجستٌر فةً ا دال  سةم اللؽةة العربٌةة تخصةص ل الدراسةات اإلسةالمٌة ل دىرة أكتةىبر الماجستٌر فةً ا دال  سةم اللؽةة العربٌةة تخصةص ل الدراسةات اإلسةالمٌة ل دىرة أكتةىبر 

  بكلٌة ا دال.بكلٌة ا دال.  41024102//41024102للعام الجامعً للعام الجامعً   41041022

  

ـ الموافقة على تسجيل طال  كليات الدراسات العربية واإلسالمية المتقدمين للقيةد بتمهيةد  ـ الموافقة على تسجيل طال  كليات الدراسات العربية واإلسالمية المتقدمين للقيةد بتمهيةد  

  الماجسةةةةةتير فةةةةةي اآلدا  قسةةةةةم اللغةةةةةة العربيةةةةةة تخصةةةةةص   الدراسةةةةةات اإلسةةةةةالميةالماجسةةةةةتير فةةةةةي اآلدا  قسةةةةةم اللغةةةةةة العربيةةةةةة تخصةةةةةص   الدراسةةةةةات اإلسةةةةةالمية

  بكلية اآلدا .بكلية اآلدا .  23142314//23132313للعام الجامعي للعام الجامعي   23132313  دورة أكتوبر   دورة أكتوبر   

  ول طةةةةةةةةةةال  مةةةةةةةةةةن جامعةةةةةةةةةةة األنلةةةةةةةةةةر بالدراسةةةةةةةةةةات العليةةةةةةةةةةا ول طةةةةةةةةةةال  مةةةةةةةةةةن جامعةةةةةةةةةةة األنلةةةةةةةةةةر بالدراسةةةةةةةةةةات العليةةةةةةةةةةا ـةةةةةةةةةة وعةةةةةةةةةةدم قبةةةةةةةةةةـةةةةةةةةةة وعةةةةةةةةةةدم قبةةةةةةةةةة

  في األعوام القادمة لال بعد تعديل الالئحة.في األعوام القادمة لال بعد تعديل الالئحة.  
  
  
  

  : :   اإلدارة العامة لشئون التعليم والطال اإلدارة العامة لشئون التعليم والطال 
  

  
المىافلة على طلل كلٌة الطل دٌادة عدد ال صل   فصلٌن ( بالمدرسة الثانىٌة ال نٌة للتمرٌض المىافلة على طلل كلٌة الطل دٌادة عدد ال صل   فصلٌن ( بالمدرسة الثانىٌة ال نٌة للتمرٌض   --

ىفٌةة لصةالد المستشة ٌات الجامعٌةة علةى أن ٌكلةؾ ىفٌةة لصةالد المستشة ٌات الجامعٌةة علةى أن ٌكلةؾ التابعة لمعود الكبد اللىمً بجامعةة المنالتابعة لمعود الكبد اللىمً بجامعةة المن

  خرٌجى ال صلٌن للعمل بوا.خرٌجى ال صلٌن للعمل بوا.
  

ل ل 2121ا تراح كلٌة العلىم    رسىم التسجٌل للساعة المعتمدة فً ال صل الصٌ ً لا تراح كلٌة العلىم    رسىم التسجٌل للساعة المعتمدة فً ال صل الصٌ ً ل  المىافلة علىالمىافلة على  --    

  ..أسىة بجامعة اللاهرة ىبعض الجامعات األخرىأسىة بجامعة اللاهرة ىبعض الجامعات األخرى  جنٌوا(جنٌوا(

  وتعمم على الكليات التي تطبق الساعات المعتمدة.وتعمم على الكليات التي تطبق الساعات المعتمدة.

  
  

نظر فً دٌادة ملابل تةدرٌس السةاعات التدرٌسةٌة فةً ال صةل الصةٌ ً لبةرام  التعلةٌم الم تةىح نظر فً دٌادة ملابل تةدرٌس السةاعات التدرٌسةٌة فةً ال صةل الصةٌ ً لبةرام  التعلةٌم الم تةىح الال

  % عن النسبة الملررة لكل فئة ألعضاء هٌئة التدرٌس فً ال صىل األساسٌة.% عن النسبة الملررة لكل فئة ألعضاء هٌئة التدرٌس فً ال صىل األساسٌة.2121بنسبة بنسبة 

  41024102//22//0202ـ تم العرض على مجلةس شةئىن التعلةٌم ىالطةالل بجلسةتن المنعلةدة بتةارٌخ ـ تم العرض على مجلةس شةئىن التعلةٌم ىالطةالل بجلسةتن المنعلةدة بتةارٌخ 

  أى اإلدارة ىٌرف  لمجلس اإلدارةل.أى اإلدارة ىٌرف  لمجلس اإلدارةل.حٌث أىصً بالمىافلة على رحٌث أىصً بالمىافلة على ر

حٌةةث أىصةةً حٌةةث أىصةةً   41024102//22//4040ـةة تةةم العةةرض علةةى مجلةةس اإلدارة بجلسةةتن المنعلةةدة بتةةارٌخ ـةة تةةم العةةرض علةةى مجلةةس اإلدارة بجلسةةتن المنعلةةدة بتةةارٌخ 

  باألتً :ـ ل المىافلة على رأى اإلدارة ىٌرف  لمجلس الجامعةل.باألتً :ـ ل المىافلة على رأى اإلدارة ىٌرف  لمجلس الجامعةل.

الموافقــــة على نيادة المقابل الماد  للساعات التدريسية في الفصل الصيفي لبرامج التعليم الموافقــــة على نيادة المقابل الماد  للساعات التدريسية في الفصل الصيفي لبرامج التعليم 

% عةةن النسةةبة المقةةررة لكةةل فئةةة ألعضةةا  ليئةةة التةةدريس فةةي الفصةةول % عةةن النسةةبة المقةةررة لكةةل فئةةة ألعضةةا  ليئةةة التةةدريس فةةي الفصةةول 3333بنسةةبة بنسةةبة   المفتةةو المفتةةو 

  األساسية.األساسية.
  
  

  اإلدارة العامة لشئون خدمة المجتم .اإلدارة العامة لشئون خدمة المجتم .
  



  جامعة المنوفية جامعة المنوفية 
  اإلدارة العامة لمركز المعلومات اإلدارة العامة لمركز المعلومات 
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    41024102باإلحاطة بتىصٌات الندىات ىاللىافل المتكاملة التً تم تن ٌذها خالل شوري أبرٌل ىماٌى باإلحاطة بتىصٌات الندىات ىاللىافل المتكاملة التً تم تن ٌذها خالل شوري أبرٌل ىماٌى 

  ــأوالً : الندوات :أوالً : الندوات :

كلٌةةة التربٌةةة النىعٌةةة بحشةةمىن ٌةةىم السةةبت المىافةةق كلٌةةة التربٌةةة النىعٌةةة بحشةةمىن ٌةةىم السةةبت المىافةةق ـةة نةةدىة البرمجةةة العصةةبٌة المنعلةةدة بـةة نةةدىة البرمجةةة العصةةبٌة المنعلةةدة ب00

0404//22//41024102..  

ـ ندىة ل السٌاحة البٌئٌة بمحافظة المنىفٌة ل ىالتً علدت بالجامعة ٌةىم الثالثةاء المىافةق ـ ندىة ل السٌاحة البٌئٌة بمحافظة المنىفٌة ل ىالتً علدت بالجامعة ٌةىم الثالثةاء المىافةق 44

0202//22//41024102..  

  : القوافل المتكاملة:: القوافل المتكاملة: انياً  انياً 

  ..44102102//22//11ـ اللافلة الدراعٌة لإلدارة الدراعٌة ببركة السب  ٌىم ا ثنٌن المىافق ـ اللافلة الدراعٌة لإلدارة الدراعٌة ببركة السب  ٌىم ا ثنٌن المىافق 00

ـةةة اللافلةةةة الدراعٌةةةة للمركةةةد اإلرشةةةادي بسةةةبت األحةةةد بحشةةةمىن ٌةةةىم ا ثنةةةٌن المىافةةةق ـةةة اللافلةةةة الدراعٌةةةة للمركةةةد اإلرشةةةادي بسةةةبت األحةةةد بحشةةةمىن ٌةةةىم ا ثنةةةٌن المىافةةةق 44

0202//22//41024102..  

  

المىافلة على ت عٌل مركد بحىث الطا ة الجدٌدة ىالمتجددة بالجامعة ـ ىحدة ذات طةاب  خةاص المىافلة على ت عٌل مركد بحىث الطا ة الجدٌدة ىالمتجددة بالجامعة ـ ىحدة ذات طةاب  خةاص   --

  بمدٌنة السادات ىإعادة تشكٌل مجلس اإلدارة.بمدٌنة السادات ىإعادة تشكٌل مجلس اإلدارة.

  امعة م  مراعاة تحدٌد الملر الالدم لذلت.امعة م  مراعاة تحدٌد الملر الالدم لذلت.ر السٌد األستاذ الدكتىر/ رئٌس الجر السٌد األستاذ الدكتىر/ رئٌس الجااـ أشـ أش

  ة على :ـ ة على :ـ الموافقـالموافقـ

  .تفعيل مركن بحوث الطاقة الجديدة والمتجددة على أن يكون مقره بالجامعة.تفعيل مركن بحوث الطاقة الجديدة والمتجددة على أن يكون مقره بالجامعة  

   لعادة تشكيل مجلس لدارة المركن وضم السةيد أ.د/ عميةد كليةة العلةوم لتشةكيل مجلةس لعادة تشكيل مجلس لدارة المركن وضم السةيد أ.د/ عميةد كليةة العلةوم لتشةكيل مجلةس

  اإلدارة.اإلدارة.

  

ئةةً مناصةة ة بةةٌن الكلٌتةةٌن ال ةةائدتٌن ى ةةدرها ئةةً مناصةة ة بةةٌن الكلٌتةةٌن ال ةةائدتٌن ى ةةدرها المىافلةةة علةةى تلسةةٌم جةةائدة مسةةابلة التمٌةةد البٌالمىافلةةة علةةى تلسةةٌم جةةائدة مسةةابلة التمٌةةد البٌ    --

جنٌةةن ( لكةةل كلٌةةة علةةى أن ٌةةتم تىدٌةة  المكافةةحة علةةى المشةةاركٌن مةةن اإلدارٌةةٌن جنٌةةن ( لكةةل كلٌةةة علةةى أن ٌةةتم تىدٌةة  المكافةةحة علةةى المشةةاركٌن مةةن اإلدارٌةةٌن   42114211  

ىالعمال بالكلٌات ال ائدة بناء على ا تراح السٌد أ.د/ عمٌد الكلٌة ىبمىافلة السٌد أ.د/ رئٌس ىالعمال بالكلٌات ال ائدة بناء على ا تراح السٌد أ.د/ عمٌد الكلٌة ىبمىافلة السٌد أ.د/ رئٌس 

  الجامعة على الصرؾ من المىادنة العامة للجامعة.الجامعة على الصرؾ من المىادنة العامة للجامعة.

لتحدٌةةد الكلٌةةات ال ةةائدة ىترتٌبوةةا ى ةةد فةةادت بالجةةائدة لتحدٌةةد الكلٌةةات ال ةةائدة ىترتٌبوةةا ى ةةد فةةادت بالجةةائدة   41024102//22//22عةةت اللجنةةة ٌةةىم عةةت اللجنةةة ٌةةىم ـةة اجتمـةة اجتم

  مناص ة بٌن كل من :ـمناص ة بٌن كل من :ـ

  .كلٌة التمرٌض.كلٌة التمرٌض  

  .كلٌة الوندسة اإللكترىنٌة بمنىؾ.كلٌة الوندسة اإللكترىنٌة بمنىؾ  

  


