
  

  

  

 

 كهٛخ االقزصبد انًُضنٙ 

 قغى إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد 
 

 

 

 

 يحعش يجهظ قغى إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد

 و2016/2017هؼبو انجبيؼٙ ن نثخانثب انجهغخ
 

 

 

 و6/11/2016ٔانًُؼقذح ٕٚو األحذ انًٕافق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 جبيؼخ انًُٕفٛخ          

 كهٛخ االقزصبد انًُضنٙ        

 داسح انًُضل ٔانًؤعغبد قغى إ   
 

 

 يحعش اجزًبع يجهظ قغى إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد     

 و6/11/2016ٔانًُؼقذ ٕٚو األحذ انًٕافق  

 
و اجزًغ أػعبء قغى إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد ٔرنك 6/11/2016إَّ فٙ ٕٚو األحذ انًٕافق         

سئٛظ  عهٕ٘ يحًذ صغهٕل غّانذكزٕس/ فٙ رًبو انغبػخ انحبدٚخ ػشش ظًٓشا ثشئبعخ انغٛذ األعزبر 

 يجهظ انقغى 

 :ٔثحعٕس كم يٍ

 انٕظٛفخ االعى و

 أعزبر ثقغى إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد أ.د/ َؼًخ يصطفٗ سقجبٌ 1

 أعزبر ثقغى إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد  سثٛغ يحًٕد َٕفمأ.د/  2

 أعزبر ثقغى إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد أ.د/ يٓجخ إعًبػٛم يغهى 3

 أعزبر يغبػذ ثقغى إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد أ.و.د/ يبٚغخ يحًذ انحجشٙ  4

 أعزبر يغبػذ ثقغى إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد أ.و.د/ ْجّ هللا ػهٙ شؼٛت 5

 يذسط ثقغى إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد د/ أيٛشح حغبٌ ػجذ انجٛذ دٔاو  6

 عغبديذسط ثقغى إداسح انًُضل ٔانًؤ د/ ششٚف يحًذ ػطٛخ حٕسٚخ  7

 يذسط ثقغى إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد د/ سثبة انغٛذ يشؼم 8

 يذسط ثقغى إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد د/ َٓٗ ػجذ انغزبس ػجذ انًحغٍ 9

 يذسط ثقغى إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد يُٗ يحًذ صكٙ صقشد/  10

 

       (ثغى هللا انشحًٍ انشحٛى) –/ سئٛظ انجهغخ اعزٓم انغٛذ األعزبر انذكزٕس

 ٗ انُحٕ انزبنٙ:ثى ششع ثبنُظش فٙ جذٔل األػًبل ػه, ٔسحت عؼبدرّ ثبنغبدح األػعبء

 

 بدقانًصبد أٔالً:

 
انًصاااابدقخ ػهااااٗ يحعااااش انقغااااى ثجهغاااازّ انحبدٚااااخ ػشااااش ٔانًُؼقااااذح ٚاااإو األحااااذ  

 و 2/10/2016انًٕافق

 

 بدقخ  ـــانًصرًذ انقشاس: 

  

 

 



 انؼالقبد انثقبفٛخ ب :ثبًَٛ 
عن باب التقدٌم المنح والبعثات والمتضمن اإلعالن إدارة خطاب الوارد من الثشأٌ انُظش فٍ  -1

لبرنامج من برنامج منح فولبراٌت ٌهدف البرنامج إلً تنمٌة القدرات المهنٌة ألعضاء هٌئة 
التدرٌس بالجامعات والمعاهد العلٌا المصرٌة المانحة لدرجة الباكالورٌوي/ اللٌسانس )مرفق 

متقدمٌن للمنح( من خالل إتاحة الفرص للحصول علً منح لمدة عشرة طٌه معاٌٌر اختٌار ال

ثجؼط انجبيؼبد ثبنىالَبد  2017سجزًجش  13 –َىنُى  5فٍ انفزشح يٍ  أسابٌع

 .انًزحذح 

 .رى ػشض انًٕظٕع ػهٗ انغبدح أػعبء انقغى

 أحٛػ انًجهظ ػهًب .انقــــــشاس :

ات والمؤتمرات بشأن مشروع البرنامج االتفاقٌإدارة الخطاب الوارد من ثشأٌ انُظش فٍ  -2
لٌم العالً لألعوام التنفٌذي بٌن جمهورٌة مصر العربٌة وسلطنة عمان فً مجال التع

وقرر  4/01/6102مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بجلسته بتارٌخ  عقد 6102/6104

ام بدراسة المجلس الموافقة علً مشروع البرنامج باإلضافة الً )التوصٌة لدي الكلٌات بالقٌ
راسة تفصٌلٌة وابداء المالحظات علً البرامج التنفٌذٌة المرسلة الٌها بصورة أكثر دقة د

البرامج مع مراعاة وجود منفعة متبادلة للطرفٌن ولٌست امتٌازات لطرف واحد ومراعاة 

 . الضوابط والشروط(

 .رى ػشض انًٕظٕع ػهٗ انغبدح أػعبء انقغى 

 ػهًب يغ انشغجخ فٙ انًشبسكخ فٙ رطجٛق ْزا انجشٔرٕكٕل.أحٛػ انًجهظ  انقــــــشاس :

إدارة البحوث العلمٌة بشأن الترشٌح لجائزة " الملك فٌصل  الخطاب الوارد منثشأٌ انُظش فٍ  -3

م ، علما بأن آخر موعد الستالم األوراق 6104/ هـ0445العالمٌة لخدمة اإلسالم " لعام 

 الموضوع علً المجالس المختصة .م لكً نتمكن من عرض 0/4/6103بالجامعة هو 
الرجاء موافاتنا بالترشٌحات طبقا " لشروط وضوابط الجائزة وصورة محضر مجلس الكلٌة 

 ونموذج المعلومات العامة بعد ملئه من قبل المرشح .
 .رى ػشض انًٕظٕع ػهٗ انغبدح أػعبء انقغى

 أحٛػ انًجهظ ػهًب . انقــــــشاس :
مكتب نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث   وارد منالخطاب الثشأٌ انُظش فٍ  -4

للجامعات سوف ٌقوم بفتح الموقع الخاص لتسجٌل السادة االساتذة  األعلىالمجلس  والمتضمن أن
 01/01/6102الراغبٌن فً االنضمام الً قوائم المحكمٌن باللجان العلمٌة الدائمة اعتبارا من ٌوم 

قع سوف ٌعمل لتحدٌث بٌانات السادة الذٌن سبق لهم التسجٌل وكذلك ولمدة شهرٌن علما بأن المو

 ." scu.eun.egسوف ٌقبل تسجٌل لمن لم ٌسبق له التسجٌل وعنوان الموقع " 

 .رى ػشض انًٕظٕع ػهٗ انغبدح أػعبء انقغى

 أحٛػ انًجهظ ػهًب . انقــــــشاس : 
والمتضمن التأكٌد علً تواجد  وزارة التعلٌم العالًالخطاب الوارد من ثشأٌ انُظش فٍ -5

العلمً فً الجامعات السادة رؤساء الجامعات والقٌادة المسئولة والقائمٌن بالتدرٌس والبحث 
وبما  القصوىإال فً حاالت الضرورة  6102/6103خالل الشهر االول لبدء العام الدراسً 

 . ال ٌخل بحسن سٌر العمل 

 .  رى ػشض انًٕظٕع ػهٗ انغبدح أػعبء انقغى

 أحٛػ انًجهظ ػهًب . انقــــــشاس :



اإلػالٌ ػٍ جىائض انذونخ إداسح انجحىس انؼهًُخ ثشأٌ ثشأٌ انُظش فٍ انخطبة انىاسد يٍ  -6

 . 2017وانؼهىو االجزًبػُخ نؼبو  –واِداة  –انزفىق( فٍ يجبالد انفُىٌ  –انزقذَشَخ  –)انُُم 

 َزسًُاألقسبو انؼهًُخ حزٍ  ثشجبء انزفعم ثزؼًُى ششوغ وظىاثػ انجىائض ػهٍ جًُغ -

 ػهٍ اٌ رشسم انزششُحبد يشفىػخ .نهسبدح أػعبء هُئخ انزذسَس انزقذو نهجىائض 

 .  رى ػشض انًٕظٕع ػهٗ انغبدح أػعبء انقغى

 أحٛػ انًجهظ ػهًب . انقــــــشاس :
االػالٌ ػٍ وانًزعًٍ االتفاقٌات والمؤتمرات إداسح  ثشأٌ انُظش فٍ انخطبة انىاسد يٍ -7

( وانزٌ UNILEADزح ثبة انزقذو ل : )انجشَبيج انزذسَجٍ فٍ االداسح وانقُبدح انجبيؼُخ ف

ثبنزؼبوٌ يغ إداسح انزؼهُى انًسزًش وإداسح انزؼهُى ثجبيؼخ كبسل فىٌ  DAADرُظًه هُئخ 

 .أوسُزضكٍ أونذَجىسؽ فٍ أنًبَُب 

 .  رى ػشض انًٕظٕع ػهٗ انغبدح أػعبء انقغى

 ًجهظ ػهًب .أحٛػ ان انقــــــشاس :
وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانًزعًٍ انزىجُه نذٌ كبفخ ثشأٌ انُظش فٍ انخطبة انىاسد يٍ  -8

انزأكذ يٍ أٌ انًحزىٌ األقسبو انؼهًُخ ثكهُبد انجبيؼخ ويؼبهذهب ويشاكضهب انجحثُخ ، ثأٌ َزى 

ٍ انؼهًٍ نًخزهف انشسبئم وانذساسبد وانجحىس األكبدًَُخ ، سىاء انًقذيخ نهحصىل ػه

دسجبد ػهًُخ أو إغبس حشكخ انُشش انؼهًٍ ثبنجبيؼبد ، َجهى يٍ أَخ إسبءح ثبنزصشَح أو 

 .انزهًُح نهًجزًؼبد أو انذول أو األفشاد فٍ أٌ يٍ انذول انشقُقخ أو انصذَقخ 
 .  رى ػشض انًٕظٕع ػهٗ انغبدح أػعبء انقغى

 أحٛػ انًجهظ ػهًب . انقــــــشاس :
والمتضمن الدعوة االتفاقٌات والمؤتمرات ىاسد يٍ إداسح ثشأٌ انُظش فٍ انخطبة ان -9

 6102دٌسمبر  61-05لحضور المؤتمر العربً الدولً الثالث للعالقات العامة فً الفترة من 

شرم  – 6102دٌسمبر  04-06بدال من  –القاهرة  –بفندق انتركونتٌننتال سٌتً ستارز 
 .الشٌخ

 .  رى ػشض انًٕظٕع ػهٗ انغبدح أػعبء انقغى

 أحٛػ انًجهظ ػهًب . انقــــــشاس :
والمتضمن الدعوة  االتفاقٌات والمؤتمراتثشأٌ انُظش فٍ انخطبة انىاسد يٍ إداسح  -10

لحضور الملتقً العربً بعنوان "ادماج االسس الدولٌة لمكافحة الفساد فً اعمال االدارة 
 .    الجمهورٌة التونسٌة  –دٌسمبر تونس  03-02العامة" فً الفترة من 

 .  رى ػشض انًٕظٕع ػهٗ انغبدح أػعبء انقغى

 أحٛػ انًجهظ ػهًب . انقــــــشاس :
الفاكس  االتفاقٌات والمؤتمرات والمتضمنثشأٌ انُظش فٍ انخطبة انىاسد يٍ إداسح  -11

الوارد من االدارة الخاص بالمنح المقدمة من الحكومة الهندٌة والبرامج التدرٌبٌة لعام 

الت التنموٌة المختلفة وذلك فً اطار البرنامج الهندي للتعاون الفنً فً مجا 6102/6103

 .واالقتصادي 

 . مرفق طٌة : فاكس الحكومة الهندٌة موضحا به شروط التقدٌم    

 .  رى ػشض انًٕظٕع ػهٗ انغبدح أػعبء انقغى

 

 

 أحٛػ انًجهظ ػهًب . انقــــــشاس :



المجلس فاقٌات والمؤتمرات والمتضمن االتثشأٌ انُظش فٍ انخطبة انىاسد يٍ إداسح  -12
  -العربً للدراسات العلٌا والبحث العلمً مرفق به أحدث اصدار من :

 المجلة العربٌة للتكنولوجٌا الحٌوٌة                              
 م 6102ٌناٌر  – 0443( ربٌع األول 0العدد ) 05المجلة                    

صصة دورٌة ، ٌصدرها المجلس العربً للدراسات العلٌا وهً مجلة دولٌة علمٌة متخ
والبحث العلمً ، وتهدف الً تشجٌع التعاون والتقنً لتطوٌر المعرفة بٌن سائر الجامعات 

 .العربٌة 

 . " للحصول علً كافة المقاالت " مجانا 

 المرفق طٌهاألبحاث للنشر بالمجلة من خالل الرابط  ال رسال.    

 .  انغبدح أػعبء انقغىرى ػشض انًٕظٕع ػهٗ 

 أحٛػ انًجهظ ػهًب . انقــــــشاس :
جبيؼخ انًُىفُخ ثشأٌ ػقذ دوساد رذسَجُخ يٍ خالل ثشأٌ انُظش فٍ انخطبة انىاسد يٍ  -13

انهُئخ انقىيُخ نعًبٌ جىدح انزؼهُى واالػزًبد ) نهحصىل ػهٍ شهبدح يؼزًذح يٍ انهُئخ ( فٍ 

جُُه نهفشد  400نٍ يذح انذوسح ثالثخ أَبو وقًُخ االشزشاك انزقىَى انزارٍ نًؤسسبد انزؼهُى انؼب

 . رسذد ػُذ انزسجُم نذٌ يشكض رىكُذ انجىدح ثبنجبيؼخ 
 لــــــــــــــــــــــــذا 

برجاء موافاتنا بالسادة أعضاء هٌئة التدرٌس الراغبٌن فً االشتراك فً موعد أقصاه أسبوع 
 بٌنهم السادة :من تارٌخ استالم الخطاب علً أن ٌكون من 

 مدٌر وحدة ضمان الجودة  -0

    نائب مدٌر وحدة الجودة  -6

 .  رى ػشض انًٕظٕع ػهٗ انغبدح أػعبء انقغى

أ أ.و.د/ سثابة يشاؼم أأ.د/ َؼًاخ سقجابٌ أ أ.د/ يٓجاخ يغاهى أ أ.و.د/ ْجاّ هللا شاؼٛت :سغت كم يٍ انقــــــشاس :

 . يُٗ يحًذ صكٙ صقش/د.
االتفاقٌات والمؤتمرات والمتضمن الدعوة سد يٍ إداسح ثشأٌ انُظش فٍ انخطبة انىا -14

المؤتمر العربً الخامس عشر لألسالٌب الحدٌثة فً ادارة المستشفٌات تحت عنوان لحضور 
" تحسٌن نوعٌة وقٌمة الرعاٌة الصحٌة المستدامة من خالل مشاركة المستفٌد فً منظومة 

دولة االمارات العربٌة  –و ظبً اب 6102دٌسمبر  3-1الرعاٌة الصحٌة " فً الفترة من 

 .    المتحدة

 .  رى ػشض انًٕظٕع ػهٗ انغبدح أػعبء انقغى

 أحٛػ انًجهظ ػهًب . انقــــــشاس :
يكزت َبئت سئُس انجبيؼخ نشئىٌ خذيخ انًجزًغ ثشأٌ انُظش فٍ انخطبة انىاسد يٍ  -15

وانًزعًٍ رحقُقب نشسبنخ جبيؼخ انًُىفُخ فٍ سفغ يسزىٌ انىػٍ انجُئٍ ثٍُ ورًُُخ انجُئخ 

 . غالة انجبيؼخ ودوسهى انشائذ فٍ انُهىض ثكهُبرهى وإسسبء قًُخ انؼًم انُذوٌ

( بتارٌخ 6041وبناءا علً توجٌهات اللجنة المشكلة بقرار السٌد أ.د/ رئٌس الجامعة رقم )

-00بوع البٌئً الرابع . والمقرر عقده فً الفترة من " علً تنفٌذ فاعلٌات األس2/5/6102"

نزا َشجى يٍ سُبدركى إفبدرُب ػٍ يذي إيكبَُخ يشبسكخ كهُزكى انًىقشح    . 6102دٌسمبر  01

فٍ انًؼبسض انزٍ سزقبو خالل األسجىع انجُئٍ انشاثغ وفٍ حبنخ انًشبسكخ َىد يٍ سُبدركى 

ثهب فٍ انًؼشض فٍ أقشة وقذ يًكٍ حزً  يىافبرُب ثبألَشطخ وانًُزجبد انزٍ سزشبسكىٌ

 َزسًُ نُب ارخبر انالصو.

 .  رى ػشض انًٕظٕع ػهٗ انغبدح أػعبء انقغى



 أحٛػ انًجهظ ػهًب . انقــــــشاس :
االتفاقٌات والمؤتمرات والمتضمن االعالن ثشأٌ انُظش فٍ انخطبة انىاسد يٍ إداسح  -16

 . 6103موجة للباحثٌن الجدد( تونس الخاص بالدورة التدرٌبٌة )التدرٌب العملً ال

 وٌشترط فٌمن ٌتقدم للمشاركة فً هذه الدورة :
 ان ٌكون حاصل علً درجة الدكتوراه او ما ٌعادلها من خبرة بحثٌة . -

 االنتساب او االنتماء الً مؤسسة اكادٌمٌة من مصر . -

 اجادة ممتازة لمهارات اللغة االنجلٌزٌة .   -

 .  ػعبء انقغىرى ػشض انًٕظٕع ػهٗ انغبدح أ

 أحٛػ انًجهظ ػهًب . انقــــــشاس :
يكزت َبئت سئُس انجبيؼخ نشئىٌ خذيخ انًجزًغ ثشأٌ انُظش فٍ انخطبة انىاسد يٍ  -17

م 2016/2017ورًُُخ انجُئخ ثشأٌ اإلػالٌ ػٍ انًسبثقخ انجحثُخ انًشكضَخ نثقبفخ انًشأح نؼبو 

  -بعنوان :
 إشكالٌة ثقافٌة " –رٌة " العولمة وهوٌة المرأة المص        

إدارة الشئون  –علما بأن آخر موعد لتسلٌم األعمال إلً اإلدارة العامة لفرع ثقافٌة المنوفٌة 
 م .61/01/6102ثقافة المرأة ٌوم الثالثاء الموافق  –الثقافٌة 

 .  رى ػشض انًٕظٕع ػهٗ انغبدح أػعبء انقغى

 أحٛػ انًجهظ ػهًب . انقــــــشاس :
انسُذ األسزبر انذكزىس َبئت سئُس انجبيؼخ يكزت ظش فٍ انخطبة انىاسد يٍ ثشأٌ انُ -18

نشئىٌ انزؼهُى وانطالة وانًزعًٍ فٍ إغبس انًقزشحبد انجذَذح نالحزفبل ثؼُذ انجبيؼخ نهؼبو 

 .انحبنٍ )األسثؼىٌ( سُزى ركشَى انكهُخ انًزًُضح ظًٍ فؼبنُبد االحزفبل وفقب نهًؼبَُش

 .  بدح أػعبء انقغىرى ػشض انًٕظٕع ػهٗ انغ

 أحٛػ انًجهظ ػهًب . انقــــــشاس :

 انذساعبد انؼهٛب -:ثبنثب

 ثشأٌ رغجٛم خطخ انجحث نهطبنجخ : عٓبو َصش ػجذ انحًٛذ خعٛش  -1

ػُٕاٌ انشعبنخ : انًشبسكخ االجزًبػٛخ ٔانغٛبعٛخ ٔػالقزٓب ثًٓبساد إداسح 

 انزاد نذ٘ سثخ األعشح .

 انًششفٌٕ :
  َٕفم      أعزبر ثقغى إداسح انًُضل ٔانًؤعغبدأ.د/ سثٛغ يحًٕد ػهٙ 

 جبيؼخ انًُٕفٛخ –كهٛخ االقزصبد انًُضنٙ                                         

 يصطفٙ انضاكٙ         أعزبر ٔسئٛظ قغى إداسح األعشح ٔانطفٕنخ  ٗأ.د/ يُ

 جبيؼخ األصْش –كهٛخ االقزصبد انًُضنٙ                                          

 يحًذ صكٙ صقش          يذسط ثقغى إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد  ٗد/ يُ

 جبيؼخ انًُٕفٛخ –كهٛخ االقزصبد انًُضنٙ                                             
 .  رى ػشض انًٕظٕع ػهٗ انغبدح أػعبء انقغى

 رًذ انًٕافقخ . انقــــــشاس :

        آٚخ ػجذ انشبفٙ ػهٙ أثٕ عهٛىهطبنجخ:  ن بشأن منح درجة الدكتوراه -2

 فٙ يجبل : االقزصبد انًُضنٙ                                    انذكزٕساِ   انًغجهخ نذسجخ :    

 رخصص : إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد   

  رًُٛخ ٔػٙ انًشاْقٍٛ ثئداسح انًششٔػبد انصغٛشح فٙ انًؤعغبد االٕٚائٛخ  . ػُٕاٌ انشعبنخ :



 نجُخ انفحص ٔانًُبقشخ :
 نجُخ انفحص ٔانًُبقشخ :

 انٕظٛفخ ٔجٓخ انؼًم االعى و

 كلٌة االقتصاد  –قسم إدارة المنزل والمؤسسات ب أستاذ أ.د/ نعمة مصطفً رقبان   1
 جامعة المنوفٌة  –المنزلً 

  -الزراعة كلٌة  –أستاذ متفرغ بقسم االقتصاد المنزلً   لٌلً محمد إبراهٌم الخضري أ.د/   2
 جامعة اإلسكندرٌة –  

     كلٌة االقتصاد  –بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  مساعد أستاذ      ماٌسة محمد الحبشً/ أ.م.د  3
 جامعة المنوفٌة  –المنزلً 

 كلٌة االقتصاد –أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  هبه هللا علً شعٌبأ.م.د/  4
 نوفٌةجامعة الم –المنزلً 

 نجُخ اإلششاف :

 انٕظٛفخ ٔجٓخ انؼًم االعى و

كلٌة االقتصاد    –أستاذ ورئٌس قسم إدارة المنزل والمؤسسات  أ.د/ نعمة مصطفً رقبان    1
 جامعة المنوفٌة –المنزلً

 –كلٌة االقتصاد  المنزلً –أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  هبه هللا علً شعٌبأ.م.د/  2
 ة المنوفٌةجامع

 –كلٌة االقتصاد  المنزلً –بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  مدرس      د/ نهً عبد الستار عبد المحسن 2
 جامعة المنوفٌة

 رى ػشض انخطبة ػهٙ انغبدح أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ ثبنقغى .                 

 رًذ انًٕافقخ . انقــــــــشاس: 

           انزالٔ٘أعًبء أحًذ ػجذ انًجٛذ نهطبنجخ:     بقشخ انًبجغزٛشثشأٌ رشكٛم نجُخ انفحص ٔانًُ -3

 انًغجهخ نذسجخ :انًبجغزٛش                          فٙ يجبل : االقزصبد انًُضنٙ        

 رخصص : إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد   

 ٔجبد األعش انًًزذح  . انٕػٗ ثئداسح ثؼط انًٕاسد ٔػالقزّ ثبنشظب ػٍ انحٛبح نذٖ صػُٕاٌ انشعبنخ : 

 نجُخ انفحص ٔانًُبقشخ :
 انٕظٛفخ ٔجٓخ انؼًم االعى و

جامعة  –المنزلً      االقتصاد    كلٌة –قسم إدارة المنزل والمؤسسات بأستاذ     نعمة مصطفً رقبان أ.د/  1
 المنوفٌة

كهٛخ االقزصبد  -نطفٕنخ األعشح ٔايؤعغبد عزبر ٔسئٛظ قغى إداسح أ يصطفٙ انضاكٙ         ٗ أ.د/ يُ 2

 جبيؼخ األصْش –انًُضنٙ 

 

 جامعة –المنزلً      كلٌة االقتصاد  – ادارة مؤسسات األسرة والطفولةأستاذ         د/ شرٌن جالل محفوظأ. 3
 االزهر

 –منزلً ال داالقتصا كلٌة –م إدارة المنزل والمؤسسات أستاذ مساعد بقس        هبه هللا علً محمود شعٌبأ.م.د/  4
 جامعة المنوفٌة

 نجُخ اإلششاف :

 انٕظٛفخ ٔجٓخ انؼًم االعى و

 االقتصاد المنزلً كلٌة –قسم إدارة المنزل والمؤسسات بأستاذ     رقبان  ىنعمة مصطفأ.د/  1
 جامعة المنوفٌة – 

االقزصبد  كهٛخ -أعزبر ٔسئٛظ قغى إداسح يؤعغبد األعشح ٔانطفٕنخ  يصطفٙ انضاكٙ          ٗأ.د/ يُ 2

 جبيؼخ األصْش –انًُضنٙ 

 – المنزلًكلٌة االقتصاد  –أستاذ مساعد بقسم ادارة المنزل والمؤسسات   الحبشًأ.م.د/ ماٌسة محمد  3
 جامعة المنوفٌة.

 رى ػشض انخطبة ػهٙ انغبدح أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ ثبنقغى .  



 رًذ انًٕافقخ . -انقــــــــشاس:

        ُْبء يُٓٙ عهًٛبٌ يصطفٙ نهطبنجخ:   ٌربشأن منح درجة الماجست-4

 فٙ يجبل : االقزصبد انًُضنٙ                                    انًبجغزٛش انًغجهخ نذسجخ :    

 رخصص : إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد   

  .  ٔػٙ سثخ األعشح ثًٓبسح انزفبٔض ٔػالقزّ ثئداسح األصيبد  ػُٕاٌ انشعبنخ :

 نًُبقشخ :نجُخ انفحص ٔا
 نجُخ انفحص ٔانًُبقشخ :

 انٕظٛفخ ٔجٓخ انؼًم االعى و

 كلٌة االقتصاد  –قسم إدارة المنزل والمؤسسات ب أستاذ أ.د/ نعمة مصطفً رقبان   1
 جامعة المنوفٌة  –المنزلً 

 داالقتصا كلٌة – ادارة مؤسسات األسرة والطفولةأستاذ         د/ شرٌن جالل محفوظأ. 2
 االزهر جامعة –المنزلً 

 -األعشح ٔانطفٕنخ يؤعغبد عزبر ٔسئٛظ قغى إداسح أ أ.د/ يُٙ يصطفٙ انضاكٙ          3

 جبيؼخ األصْش –كهٛخ االقزصبد انًُضنٙ 
كلٌة    –أستاذ مساعد بقسم ادارة المنزل والمؤسسات  أ.م.د/ ماٌسة محمد الحبشً  4

 جامعة المنوفٌة. –االقتصاد المنزلً 
 ف :نجُخ اإلششا

 انٕظٛفخ ٔجٓخ انؼًم االعى و

كلٌة االقتصاد    –أستاذ ورئٌس قسم إدارة المنزل والمؤسسات  أ.د/ نعمة مصطفً رقبان    1
 جامعة المنوفٌة –المنزلً

 -األعشح ٔانطفٕنخ يؤعغبد عزبر ٔسئٛظ قغى إداسح أ أ.د/ يُٙ يصطفٙ انضاكٙ          2

 شجبيؼخ األصْ –كهٛخ االقزصبد انًُضنٙ 
 –كلٌة االقتصاد  المنزلً –بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  مدرس      أمٌرة حسان دوامد/  2

 جامعة المنوفٌة

 رى ػشض انخطبة ػهٙ انغبدح أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ ثبنقغى .                 

 رًذ انًٕافقخ .  -انقــــــــشاس:

 

 : شئٌٕ أػعبء ْٛئخ انزذسٚظساثؼب
سد يٍ يكزت انغٛذ األعزبر انذكزٕس/ سئٛظ انجبيؼخ انخطبة انٕاثشأٌ  -1

 ػهٙ رؼٍٛ انغٛذ  26/9/2016ٔانًزعًٍ انًٕافقخ ثًجهظ انجبيؼخ ثزبسٚخ 

انذكزٕس/ ششٚف يحًذ ػطّٛ حٕسٚخ انًذسط ثقغى إداسح انًُضل االعزبر 

انًُضنٙ ثبنجبيؼخ ثٕظٛفخ أعزبر يغبػذ ثزاد ٔانًؤعغبد ثكهٛخ االقزصبد 

 انقغى ثبنكهٛخ .

 رى ػشض انخطبة ػهٗ انغبدح أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ ثبنقغى . 

 رًذ انًٕافقخ . انقــــــــشاس:

ػهٙ ٔانًزعًٍ انًٕافقخ  شئٌٕ ْٛئخ انزذسٚظثشأٌ انخطبة انٕاسد يٍ  -2

نشغم رشقٛخ انغٛذ االعزبر انذكزٕس/ سثبة انغٛذ ػهٙ ػجذ انحًٛذ يشؼم 

" ثزاد انقغى ٔثبنكهٛخ  ٔظٛفخ أعزبر يغبػذ " إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد

ٔرنك غجقب نًب ٔسد ثبنهجُخ انؼهًٛخ انذائًخ نالقزصبد انًُضنٙ نزشقٛخ االعبرزح 

 .ٔاألعبرزح انًغبػذٍٚ 



 رى ػشض انخطبة ػهٗ انغبدح أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ ثبنقغى . 

 رًذ انًٕافقخ . انقــــــــشاس:

 

 يب ٚغزجذ يٍ أػًبل : خبيغب
 

  ٔفٙ َٓبٚخ االجزًبع ٔاالَزٓبء يٍ جذٔل األػًبل قبو سئٛظ انًجهظ ثزقذٚى 

      انشكش نألػعبء ػهٗ رؼبَٔٓى غٕال فزشح سئبعزّ نهجهغخ ٔرًُاٗ نهجًٛاغ     

 انزٕفٛقأ ٔسفؼذ انجهغخ فٙ رًبو انغبػخ انٕاحذح ٔانُصف ظًٓشا.          

 سئٛظ انقغى                        أيٍٛ انًجهظ                                  

  

 (يحًذ صغهٕل غّ ٖعهٕأ.د/ )       يُٗ يحًذ صكٙ صقش(                    / .) د 

 

 ػًٛذ انكهٛخقبئى ثؼًم                                        

 

 ششٚف صجش٘ سجت() أ.د/                                


