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 و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ 

 لغُ إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد 
 

 

 

 

 ِحعش ِجٍظ لغُ إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد

 2016/2017ٍَؼبَ اٌجبِؼٟ ٌ شاثؼخاٌ اٌجٍغخ
 

 

 

 4/12/2016َٚإٌّؼمذح ٠َٛ األحذ اٌّٛافك  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 جبِؼخ إٌّٛف١خ          

 و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ        

 داسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد لغُ إ   
 

 

 ِحعش اجزّبع ِجٍظ لغُ إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد     

 4/12/2016َٚإٌّؼمذ ٠َٛ األحذ اٌّٛافك  

 
   َ اجزّغ أػعبء لغُ إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد ٚرٌه 4/12/2016إٔٗ فٟ ٠َٛ األحذ اٌّٛافك         

 عٍٛٞ ِحّذ صغٍٛي غٗاٌذوزٛس/ فٟ رّبَ اٌغبػخ اٌحبد٠خ ػشش ظًٙشا ثشئبعخ اٌغ١ذ األعزبر       

 سئ١ظ ِجٍظ اٌمغُ 

 :ٚثحعٛس وً ِٓ

 اٌٛظ١فخ االعُ َ

 أعزبر ثمغُ إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد أ.د/ ٔؼّخ ِصطفٝ سلجبْ 1

 أعزبر ثمغُ إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد  سث١غ ِحّٛد ٔٛفًأ.د/  2

 أعزبر ثمغُ إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد أ.د/ ِٙجخ إعّبػ١ً ِغٍُ 3

 أعزبر ِغبػذ ثمغُ إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد أ.َ.د/ ِب٠غخ ِحّذ اٌحجشٟ  4

 أعزبر ِغبػذ ثمغُ إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد أ.َ.د/ ٘جٗ هللا ػٍٟ شؼ١ت 5

 ِذسط ثمغُ إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد د/ أ١ِشح حغبْ ػجذ اٌج١ذ دٚاَ  6

 عغبدِذسط ثمغُ إداسح إٌّضي ٚاٌّؤ د/ شش٠ف ِحّذ ػط١خ حٛس٠خ  7

 ِذسط ثمغُ إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد د/ سثبة اٌغ١ذ ِشؼً 8

 ِذسط ثمغُ إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد د/ ٔٙٝ ػجذ اٌغزبس ػجذ اٌّحغٓ 9

 ِذسط ثمغُ إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد ِٕٝ ِحّذ صوٟ صمشد/  10

 

       (ثغُ هللا اٌشحّٓ اٌشح١ُ) –/ سئ١ظ اٌجٍغخ اعزًٙ اٌغ١ذ األعزبر اٌذوزٛس

 ٝ إٌحٛ اٌزبٌٟ:صُ ششع ثبٌٕظش فٟ جذٚي األػّبي ػٍ, ٚسحت عؼبدرٗ ثبٌغبدح األػعبء

 

 بدلاٌّصبد أٚالً:

 
ٚإٌّؼمااااااذح ٠ااااااَٛ األحااااااذ  اٌضبٌضااااااخاٌّصاااااابدلخ ػٍااااااٝ ِحعااااااش اٌمغااااااُ ثجٍغاااااازٗ  

 َ 6/11/2016اٌّٛافك

 

  ٚرُ اػزشاض أ.د/ ٔؼّخ سلجبْ ػٍٟ رغج١ً عٙبَ ٔصش بدلخ  ـــاٌّصرّذ اٌمشاس: 

 غ١خ ِب ٠ضجذ أْ اٌّٛظٛع ِىشس. ِٚشفك

  

 



 

 اٌؼاللبد اٌضمبف١خ ب :صب١ًٔ 
مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية الخطاب الوارد من ثشأٌ انُظش فً  -1

 -البيئة والمتضمن أن جامعة المنيا بصدد تنظيم المؤتمر الدولي األول بعنوان :

 ي اإلعاقة "" رؤية مستقبلية لتحد                    

 .م6102مارس  62-62في الفترة من 
 .رُ ػشض اٌّٛظٛع ػٍٝ اٌغبدح أػعبء اٌمغُ

 سغت فٟ االشزشان ٚاٌّؤرّش أ.د/ ٔؼّخ ِصطفٟ سلجبْ اٌمــــــشاس :

البحوث العلمية بشأن اإلعالن عن جوائز الدولة إدارة الخطاب الوارد من ثشأٌ انُظش فً  -2
والعلوم االجتماعية لعام  –واآلداب  –مجاالت الفنون  التفوق( في –التقديرية  –)النيل 

 .و6102

 .رُ ػشض اٌّٛظٛع ػٍٝ اٌغبدح أػعبء اٌمغُ 

 أح١ػ اٌّجٍظ ػٍّب .اٌمــــــشاس :

ثشأٌ ذساسبد انؼهٍب ٔانجحٕس انخطبة انٕاسد يٍ يكزت َبئت سئٍس انجبيؼخ نهفً ثشأٌ انُظش  -3

ٔافك  و2/11/2016ً جهسزّ انًُؼمذح ثزبسٌخ حبغخ ثأٌ يجهس انذساسبد انؼهٍب ٔانجحٕس فاإل

 ..ػهً رطجٍك انعٕاثػ انزبنٍخ فً ايزحبَبد غالة انذساسبد انؼهٍب ثكبفخ كهٍبد انجبيؼخ

 .رُ ػشض اٌّٛظٛع ػٍٝ اٌغبدح أػعبء اٌمغُ

 أح١ػ اٌّجٍظ ػٍّب . اٌمــــــشاس :
ٔانًزعًٍ أٌ جبيؼخ  إدارة االتفاقيات والمؤتمرات الخطاب الوارد منثشأٌ انُظش فً  -4

انٕلبٌخ يٍ انؼُف  –انفكشي  األئٍل " رحمٍك األانضلبصٌك سٕف رمٕو ثزُظٍى انًؤرًش انمٕيً 

 و.2017 إثشٌم4-3ٔاالسْبة " ٔرنك فً انفزشح يٍ 

 .رُ ػشض اٌّٛظٛع ػٍٝ اٌغبدح أػعبء اٌمغُ

 أح١ػ اٌّجٍظ ػٍّب . اٌمــــــشاس : 
ٔانًزعًٍ يب ٔسد نهجبيؼخ يٍ  إدارة البحوث العلمية الخطاب الوارد منثشأٌ انُظش فً -5

 . و7102يؤسسخ انكٌٕذ نهزمذو انؼهًً ثشأٌ دػٕح نهزششٍح نجبئضح انكٌٕذ نؼبو 

 ٔنًضٌذ يٍ انًؼهٕيبد ٌشجً يخبغجخ يكزت انجٕائض ػهً ػُٕاٌ انجشٌذ اإلنكزشًَٔ انزبنً: -
KWPrize@Kfas.org.  أٔ صٌبسح يٕلغ انًؤسسخwww.kfas.org . 

 و7102َٔحٍػ ػهى سٍبدركى أٌ آخش يٕػذ نمجٕل انزششٍحبد ثبنجبيؼخ ْٕ َٓبٌخ شٓش ٌُبٌش  -

حزً ٌزسُى نُب انؼشض ػهً انًجبنس انًخزصخ ػهً أٌ ٌزعًٍ انزششٍح كبفخ انًسزُذاد 

 انًطهٕثخ .

 .  ٛع ػٍٝ اٌغبدح أػعبء اٌمغُرُ ػشض اٌّٛظ

 أح١ػ اٌّجٍظ ػٍّب . اٌمــــــشاس :
كض انمٕيً نهجحٕس ٔانًزعًٍ إػالٌ انهجُخ انًشكهخ انًش ثشأٌ انُظش فً انخطبة انٕاسد يٍ -6

ثشأٌ رششٍح  5/10/2016ثزبسٌخ  321ثمشاس انسٍذ ٔصٌش انزؼهٍى انؼبنً ٔانجحش انؼهًً سلى 

نٍٓئخ انمٕيٍخ نالسزشؼبس يٍ انجؼذ ػٍ فزح ثبة انزمذو نشغم ٔظٍفخ انًزمذيٍٍ نشغم ٔظٍفخ سئٍس ا

نسُخ  505سئٍس انٍٓئخ . ٔرنك فً ظٕء انششٔغ انٕاسدح ثمشاس انسٍذ ٔصٌش انجحش انؼهًً سلى 

2014 . 

 .  رُ ػشض اٌّٛظٛع ػٍٝ اٌغبدح أػعبء اٌمغُ



 غٍت اٌزشش١ح أ.د/ ِٙجخ إعّبػ١ً ِغٍُاٌمــــــشاس :
انخطبة انٕاسد يٍ يكزت انسٍذ االسزبر انذكزٕس َبئت سئٍس انجبيؼخ فً ثشأٌ انُظش  -7

انسفش نشئٌٕ خذيخ انًجزًغ ٔرًٍُخ انجٍئخ ثشأٌ االجشاءاد انٕلبئٍخ انٕاجت ارجبػٓب ػُذ 

 .انًٕثٕءح ثجؼط االيشاض انًؼذٌخ . ٔااللبيخ ٔانؼٕدح يٍ انذٔل

 .  رُ ػشض اٌّٛظٛع ػٍٝ اٌغبدح أػعبء اٌمغُ

 أح١ػ اٌّجٍظ ػٍّب . اس :اٌمــــــش
يكزت انسٍذ االسزبر انذكزٕس َبئت سئٍس انجبيؼخ ثشأٌ انُظش فً انخطبة انٕاسد يٍ  -8

ثًشكض نشئٌٕ خذيخ انًجزًغ ٔرًٍُخ انجٍئخ ٔانًزعًٍ إػالٌ يشكض انذساسبد انٕغٍُخ ٔانكبئٍ 

ح نذٔسح نزأٍْم شجبة اإلثذاع ٔانزًٍُخ انزبثغ نًحبفظخ انًُٕفٍخ ٔانزي ٌؼهٍ ػٍ فزح ثبة انزششٍ

( ٔنهزشجٍغ ػهً إَشبء يشبسٌغ Graphic Designerجٍٍ نهؼًم كًذسثٍٍ فً يجبل )ٌانخش

 . صغٍشح فً يجبل انذساسخ 
 ثشجبء انزكشو يٍ سٍبدركى ثزششٍح يٍ رشَّٔ يُبسجب نٓزِ انذٔسح . -

 .  رُ ػشض اٌّٛظٛع ػٍٝ اٌغبدح أػعبء اٌمغُ

 أح١ػ اٌّجٍظ ػٍّب . اٌمــــــشاس :
انخطبة انٕاسد يكزت انسٍذ االسزبر انذكزٕس َبئت سئٍس انجبيؼخ نشئٌٕ ثشأٌ انُظش فً  -9

 31/10/2016انزؼهٍى ٔانطالة ثشأٌ احبغخ سٍبدرك ػهًب اٌ يجهس انجبيؼخ ٔافك ثزبسٌخ 

يذخم انً انجٕدح ٔاالػزًبد  –ػهً رٕصٌغ انذسجخ انؼظًً اليزحبٌ يمشسي ) حمٕق االَسبٌ 

ٍى انؼبنً ثكهٍبد ٔيؼبْذ انجبيؼخ ٔرنك اػزجبسا يٍ انؼبو انجبيؼً فً يؤسسبد انزؼه

( دسجخ  15( دسجبد أػًبل سُّ    ) 5) -دسجخ ػهً انُحٕ انزبنً : 20ًْٔ  2016/2017

 .ناليزحبٌ انزحشٌشي   

 .  رُ ػشض اٌّٛظٛع ػٍٝ اٌغبدح أػعبء اٌمغُ

 أح١ػ اٌّجٍظ ػٍّب . اٌمــــــشاس :
أنه ورد والمتضمن  االتفاقيات والمؤتمراتطبة انٕاسد يٍ إداسح ثشأٌ انُظش فً انخ -10

والعلوم الثقافية بشأن سعي إدارة التربية ألمانة المجلس كتاب اللجنة الوطنية المصرية للتربية 
 بالمنظمة الي تطوير الدورتين العلميتين الصادرتين عنها وهما :

 المجلة العربية للتربية 

  مجلة تعليم الجماهير 

 6102حا به بيانات باألبواب الثابتة والموضوعات المحددة إلعداد لمجلتين لعام موض

 .     education@alecso.org.tnوالبريد االلكتروني إلرسال المواد نشرها وهو 

 .  رُ ػشض اٌّٛظٛع ػٍٝ اٌغبدح أػعبء اٌمغُ

 أح١ػ اٌّجٍظ ػٍّب . اٌمــــــشاس :

 

 

 

 

 

 



 اٌذساعبد اٌؼ١ٍب -صبٌضب:

 أ١ِٕخ صوش٠ب ِحّذ ِحّذ ٕ٘ذاٚٞ خطة البحث للطالبة /   بشأن تسجيل -1
 إداسح انًُضل ٔانًؤسسبدتخصص:           يبجسزٍشالمسجلة لدرجة:   

    االلزصبد انًُضنً.في مجال:  
اعزخذاَ اٌضٚط ٌشجىبد اٌزٛاصً االجزّبػٟ ِٓ ٚجٙاخ ٔظاش اٌضٚجاخ ٚػاللزاٗ  العنوان باللغة العربية:       

      اٌّشىالد األعش٠خ  ثئداسرٙب ٌجؼط

 ٌجٕخ اإلششاف :

 اٌٛظ١فخ ٚجٙخ اٌؼًّ االعُ َ

كلية االقتصاد   –أستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  نوفل     علي أ.د/ ربيع محمود  1
 جامعة المنوفية –المنزلي 

     –والطفولة أستاذ ورئيس قسم إدارة مؤسسات األسرة       مني مصطفي الزاكي محمدأ.د/  2
 جامعة األزهر –كلية االقتصاد المنزلي 

االقتصاد كلية  –إدارة المنزل والمؤسسات مدرس بقسم       مني محمد زكي صقرد/   3
 جامعة المنوفية –المنزلي 

 رُ ػشض اٌخطبة ػٍٝ اٌغبدح أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌمغُ . 

 رّذ اٌّٛافمخ . اٌمــــــــشاس:

 ٠غشا أحّذ عؼذ ػجذ اٌؼبغٟ  لبة /  للطا مد مدة الدراسةبشأن  -2

 إداسح انًُضل ٔانًؤسسبدتخصص:         انذكزٕساِالمسجلة لدرجة:   

    االلزصبد انًُضنً.في مجال:  
 ر١ّٕخ ٚػٟ ِّٚبسعبد االِٙبد ٌٍحذ ِٓ اٌّشىالد االجزّبػ١خ ٌٍّشا٘م١ٓ. العنوان باللغة العربية:       

 ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌمغُ . رُ ػشض اٌخطبة ػٍٝ اٌغبدح أػعبء 

 رّذ اٌّٛافمخ . اٌمــــــــشاس:

 

 : شئْٛ أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظساثؼب
َ/ إ٠ّبْ ِحّذ لطت ثشأْ اٌّٛافمخ ػٍٟ رؼ١ٕٙب ثٛظ١فخ  اٌخطبة اٌٛاسدثشأْ  -1

حصٍذ  ٙبِذسط ِغبػذ  ثمغُ إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد ثبٌى١ٍخ ح١ش أٔ

رخصص إداسح إٌّضي اػزجبسا ِٓ  ػٍٟ دسجخ اٌّبجغز١ش فٟ االلزصبد إٌّضٌٟ

9/10/2016َ. 

 رُ ػشض اٌخطبة ػٍٝ اٌغبدح أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌمغُ . 

 رّذ اٌّٛافمخ . اٌمــــــــشاس:

ثشأْ اٌخطبة اٌٛاسد د/ أ١ِشح حغبْ ػجذ اٌج١ذ دٚاَ ثشأْ لبئّخ اٌجحٛس  -2

ؼ١ٍّخ اٌذائّخ اٌؼ١ٍّخ اٌّمذِخ ٌٍزحى١ُ ٌٍّشح اٌضب١ٔخ اٌخبصخ ثٙب إٌٟ اٌٍجٕخ اٌ

ٌاللزصبد إٌّضٌٟ ٌٍزشل١خ ٌذسجخ أعزبر ِغبػذ إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد 

 ثزاد اٌمغُ ٚاٌى١ٍخ .

 رُ ػشض اٌخطبة ػٍٝ اٌغبدح أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌمغُ . 

 رّذ اٌّٛافمخ . اٌمــــــــشاس:

ثشأْ اٌخطبة اٌٛاسد َ.َ/ آ٠خ ػجذ اٌشبفٟ ػٍٟ أثٛ ع١ٍُ  ثشأْ اٌّٛافمخ  -3

ٟ رؼ١ٕٙب ثٛظ١فخ ِذسط  ثمغُ إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد ثبٌى١ٍخ ح١ش ػٍ



فٟ االلزصبد إٌّضٌٟ رخصص إداسح إٌّضي  اٌذوزٛسحإٟٔٔ حصٍذ ػٍٟ دسجخ 

 َ.13/11/2016اػزجبسا ِٓ 

 رُ ػشض اٌخطبة ػٍٝ اٌغبدح أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌمغُ . 

 رّذ اٌّٛافمخ . اٌمــــــــشاس:

       

 

 ِب ٠غزجذ ِٓ أػّبيخبِغب : 
 

إٌظش٠خ ٚرُ االرفبق ػٍٟ أْ رىْٛ اِزحبٔبد رُ إٌظش فٟ ِٛظٛع االِزحبٔبد  -1

ِٛظٛػ١خ ٚرُ ػشض خّغخ أٔٛاع ٌٙب ٚأْ رشّـً ػٍٟ ج١ّـغ ِحزٛٞ 

اٌّمشس ٚرحمك ِخشجبد اٌزؼ١ٍُ ٚغش٠مخ اٌزم١١ُ ٚرٛص٠غ اٌذسجخ ٚج١ّغ 

 اٌج١بٔبد. 

 اٌزذس٠ظ ثبٌمغُ . رُ ػشض اٌخطبة ػٍٝ اٌغبدح أػعبء ١٘ئخ 

 رّذ اٌّٛافمخ . اٌمــــــــشاس:

رُ ػشض اٌجٕٛد اٌزب١ٌخ ػٍٟ اٌّجٍظ اٌمغُ ٚلذ ٚافك األػعبء ػٍاٟ اػزّابدٖ  -2

 : فٟ اٌّجٍظ ٚإجشاء ِب ٠ٍضَ

 ِؼب١٠ش اخز١بس اٌم١بداد األوبد١ّ٠خ -1
 إجشاءاد اٌزضاَ اٌّؤعغخ ثحمٛق اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ  -2
 ع١خ اٌم١ِٛخ اػزّبد اٌّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ اٌمب -3
 رمش٠ش اٌّشاجغ اٌذاخٍٟ ٚاٌخبسجٟ  -4
 أعب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ  -5
 إجشاءاد سفغ ِغزٛٞ اٌشظب ٌٍطالة  -6
 اخالل١بد إٌّٙخ ٚاٌجحش اٌؼٍّٟ  -7
     االسشبد األوبد٠ّٟ  -8
 ٌجبْ اٌّشاجؼخ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسج١خ-9

 رُ ػشض اٌخطبة ػٍٝ اٌغبدح أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌمغُ . 

 رّذ اٌّٛافمخ . س:اٌمــــــــشا

ٚفٟ ٔٙب٠خ االجزّبع ٚاالٔزٙبء ِٓ جذٚي األػّبي لبَ سئ١ظ اٌّجٍاظ ثزماذ٠ُ اٌشاىش   

ٌألػعبء ػٍٝ رؼبُٚٔٙ غٛاي فزشح سئبعازٗ ٌٍجٍغاخ ٚرّٕاٝ ٌٍج١ّاغ اٌزٛف١اكع ٚسفؼاذ 

 اٌجٍغخ فٟ رّبَ اٌغبػخ اٌٛاحذح ٚإٌصف ظًٙشا.

 سئ١ظ اٌمغُ                        أ١ِٓ اٌّجٍظ                                  

 

 (ِحّذ صغٍٛي غٗ ٜعٍٛأ.د/ )       ِٕٝ ِحّذ صوٟ صمش(                    / .) د 

                               

  ػ١ّذ اٌى١ٍخلبئُ ثؼًّ                                

 

 شش٠ف صجشٞ سجت() أ.د/                            


