
  

  

  

 

 كهٍخ االقزصبد انًُضنً 

 قغى إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد 
 

 

 

 

 يحضش يجهظ قغى إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد

 و2016/2017هؼبو انجبيؼً نانثبٍَخ  انجهغخ
 

 

 

 و4/10/2016ٔانًُؼقذح ٌٕو األحذ انًٕافق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 جبيؼخ انًُٕفٍخ          

 كهٍخ االقزصبد انًُضنً        

 داسح انًُضل ٔانًؤعغبد قغى إ   
 

 

 يحضش اجزًبع يجهظ قغى إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد     

 و2/10/2016ٔانًُؼقذ ٌٕو األحذ انًٕافق  

 
و اجزًغ أػضبء قغى إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد ٔرنك 2/10/2016إَّ فً ٌٕو األحذ انًٕافق         

سئٍظ  عهٕي يحًذ صغهٕل طّانذكزٕس/ فً رًبو انغبػخ انحبدٌخ ػشش ظًٓشا ثشئبعخ انغٍذ األعزبر 

 يجهظ انقغى 

 :ٔثحضٕس كم يٍ

 انٕظٍفخ االعى و

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

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

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

 أعزبر يغبػذ ثقغى إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد أ.و.د/ يبٌغخ يحًذ انحجشً  4

 أعزبر يغبػذ ثقغى إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد أ.و.د/ ْجّ هللا ػهً شؼٍت 5

 يذسط ثقغى إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد د/ أيٍشح حغبٌ ػجذ انجٍذ دٔاو  6

 عغبديذسط ثقغى إداسح انًُضل ٔانًؤ د/ ششٌف يحًذ ػطٍخ حٕسٌخ  7

 يذسط ثقغى إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد د/ سثبة انغٍذ يشؼم 8

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

 يذسط ثقغى إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد يُى يحًذ صكً صقشد/  10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       (ثغى هللا انشحًٍ انشحٍى) –/ سئٍظ انجهغخ اعزٓم انغٍذ األعزبر انذكزٕس

 ى انُحٕ انزبنً:ثى ششع ثبنُظش فً جذٔل األػًبل ػه, ٔسحت عؼبدرّ ثبنغبدح األػضبء

 

 بدقانًصبد أٔالً:

 
انًصاااابدقخ ػهااااى يحضااااش انقغااااى ثجهغاااازّ انحبدٌااااخ ػشااااش ٔانًُؼقااااذح ٌاااإو األحااااذ  

 و 4/9/2016انًٕافق

 

 بدقخ  ـــانقشاس: انًص

  

 انؼالقبد انثقبفٍخ ب :ثبًٍَ 
َّ ٔسد أليبَخ أٔانًزضًٍ  إدارة االتفاقٌات والمؤتمراتالوارد من الخطاب ثشأٌ انُظش فٙ  -1

انًزهس كتبة ٔصاسح انتؼهٛى انؼبنٙ يشفمب ثّ يششٔع ثشَبيذ انؼًم نهتؼبٌٔ انتؼهًٛٙ ٔانخمبفٙ 

ثؼذ إدخبل انزبَت انًكسٛكٙ  ثؼط  2016/2020انزذٚذ ثٍٛ يصش ٔانًكسٛك نألػٕاو 

 .انتؼذٚالد ػهّٛ 

هى ٔاإلحبغخ ٔاتخبر انالصو َحٕ يٕافبتُب ثشأ٘ انكهٛخ فٙ انجُٕد يٍ ثشربء انتكشو ثبنؼ

( ْٔٙ انجُٕد انتٙ تخص انتؼهٛى انؼبنٙ حتٙ ٚتسُٗ نإلداسح اتخبر 39-34أسلبو )

 انالصو .

 .رى ػشض انًٕضٕع ػهى انغبدح أػضبء انقغى

 أحٍظ انًجهظ ػهًب .انقــــــشاس :

لمنح والبعثات بخصوص الوظائف الشاغرة التً إدارة االخطاب الوارد من ثشأٌ انُظش فٙ  -2
أعلنت عنها مفوضٌة االتحاد األفرٌقً والتً ٌمكن االطالع علً شروط الوظائف والتقدم لها 

انًزكٕس ثبنًشفك يغ اػتجبس انًٕظغ ْبو ٔيشاػبح انتمذو من خالل الموقع اإللكترونً 

 فٙ انًٕاػٛذ انًحذدح .

 .انقغى رى ػشض انًٕضٕع ػهى انغبدح أػضبء 

 أحٍظ انًجهظ ػهًب . انقــــــشاس :

مكتب نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث الخطاب الوارد من ثشأٌ انُظش فٙ  -3
والمتضمن تم عرض موضوع قٌام طالب الدراسات العلٌا إقامة مأدبة احتفالٌة أو تقدٌم هداٌا 

وراه " علً السٌد األستاذ الدكتور دكت –أثناء أو بعد مناقشة الرسائل الجامعٌة " ماجستٌر 
والذي قرر " أن عدم إقامة  13/3/5132ٌوم االثنٌن الموافق  بجلستهرئٌس الجامعة الموقر 

للمحافظة علً األعراف والتقالٌد الجامعٌة والمحافظة علً كرامة هذه االحتفالٌة هو األقرب 

 .السادة أعضاء هٌئة التدرٌس "

ثبنعٛف " انًششف انخبسرٙ انضائش " فهٛمى ثزنك ٔاٌ كبٌ الثذ يٍ ػًم احتفبء 

انسبدح األسبتزح انًششفٍٛ انًستعٛفٍٛ نّ ػهٙ َفمتٓى انخبصخ دٌٔ تحًم انطبنت 

 أ٘ أػجبء .

 .رى ػشض انًٕضٕع ػهى انغبدح أػضبء انقغى

 أحٍظ انًجهظ ػهًب . انقــــــشاس :



عة للدراسات العلٌا والبحوث مكتب نائب رئٌس الجام  الخطاب الوارد منثشأٌ انُظش فٙ  -4

بضرورة  51/5/5132والمتضمن أنه بناء علً قرار مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

 االلتزام بتوحٌد اسم الجامعة باللغة االنجلٌزٌة علً كل المحررات والمعتمد من مجلس الجامعة .

 .رى ػشض انًٕضٕع ػهى انغبدح أػضبء انقغى

 انًجهظ ػهًب .أحٍظ  انقــــــشاس : 
لمركز المعلومات والمتضمنة موافاة سٌادته الخطاب الوارد من اإلدارة العامة ثشأٌ انُظش فٙ  -4

بأهم الخبراء والمتخصصٌن باإلدارة العامة للجامعة وكلٌاتها المختلفة حتً ٌتسنى مخاطبة 
 .السٌد أ/ رئٌس مركز ومدنٌة شبٌن الكوم

ح أػعبء ْٛئخ انتذسٚس رٔ٘ انخجشح فٙ يختهف ثشربء انتكشو ثًٕافبتُب ثأسًبء انسبد -

دػى انًزتًغ انًحٛػ ثًحبفظخ انًُٕفٛخ ثكبفخ لطبػبتّ ٔإداساتّ انحكٕيٛخ انًزبالد ثؼشض 

ػهٙ أٌ ٚكٌٕ انتششٛح يٍ انسبدح أػعبء ْٛئخ انتذسٚس انًشٕٓد نٓى ثبنخجشح فٙ ْزِ 

يغ رٓبد يُبظشح ٔاٌ تفبػهٕا ثبنذػى ٔانخجشاد انًزبالد ٔخبصخ انزٍٚ سجك نٓى 

 نتخصصبتٓى ٔرنك فٙ ألشة فشصخ يًكُخ .

 .  رى ػشض انًٕضٕع ػهى انغبدح أػضبء انقغى

 أحٍظ انًجهظ ػهًب . انقــــــشاس :
إداسح انجحٕث انؼهًٛخ ثشأٌ تششٛح نؼذد حالث رٕائض فٙ ثشأٌ انُظش فٙ انخطبة انٕاسد يٍ  -6

يٙ نهتًُٛخ ٔتًُح انزبئضح سُٕٚب إنٙ يؤسسبد يزبل انؼهٕو ٔانتكُٕنٕرٛب يمذيخ يٍ انجُك االسال

فمػ يٍ انذٔل األػعبء ثبنجُػ انتٙ تمغ ظًٍ حالث فئبد حٛج تتعًٍ انفئخ األٔنٙ اإلسٓبو 

انؼهًٙ أٔ انتمُٙ انًتًٛض فٙ يزبل انتًُٛخ االلتصبدٚخ ٔاالرتًبػٛخ فٙ إحذٖ دٔل االػعبء أيب 

هٕو انُٓذسخ ٔانضساػخ ٔانتكُٕنٕرٛب انحٕٛٚخ ٔػهى انفئخ انخبَٛخ فٓٙ تتعًٍ اإلسٓبو انًتًٛض فٙ ػ

األنٛبف انجصشٚخ ٔانؼهٕو انًبدٚخ ٔانًستحعشاد انصٛذالَٛخ ٔتكُٕنٕرٛب انًؼهٕيبد ٔػهى 

يتُبْٛخ انصغش ٔيصبدسْب انطبلخ انجذٚهخ .  باالنكتشَٔٛبد انذلٛمخ فٙ يزبل انصُبػخ ٔانتكُهٕرٛ

 األػعبء األلم ًَٕا .انؼهًٙ انًتًٛضح فٙ انذٔل فًٛب تتؼهك انفئخ انخبنخخ ثًؤسسبد انجحج 

 .  رى ػشض انًٕضٕع ػهى انغبدح أػضبء انقغى

 أحٍظ انًجهظ ػهًب . انقــــــشاس :
ٔانًتعًٍ أٌ إػالٌ االتفاقٌات والمؤتمرات إداسح  ثشأٌ انُظش فٙ انخطبة انٕاسد يٍ -7

شَبيذ ٚٓذف إنٙ تٕحٛذ انؼًم ػجش األكبدًٚٛخ ثبنتؼبٌٔ يغ تحبنفبد انًؼشفخ ٔانتكُٕنٕرٛب ػٍ ث

 .سهسهخ يٍ االثتكبساد انؼهًٛخ يٍ يٕارٓخ انتحذٚبد انتكُٕنٕرٛخ ٔانًزتًؼٛخ

 .  رى ػشض انًٕضٕع ػهى انغبدح أػضبء انقغى

 أحٍظ انًجهظ ػهًب . انقــــــشاس :
فٌرة االتفاقٌات والمؤتمرات بشأن لقاء السٌدة سثشأٌ انُظش فٙ انخطبة انٕاسد يٍ إداسح  -8

جمهورٌة مصر العربٌة فً أوسلو مع السٌد الدكتور/ وزٌر التعلٌم العالً فً النروٌج حٌث 
ركزت المقابلة علً أهمٌة العمل علً دعم التعاون الثقافً والعلمً بٌن البلدٌن وتنشٌط 

 برامج التبادل الطالبً والحصول علً منح دراسٌة .
 .  رى ػشض انًٕضٕع ػهى انغبدح أػضبء انقغى

 أحٍظ انًجهظ ػهًب . نقــــــشاس :ا
انسٛذ سفٛش  االتفاقٌات والمؤتمرات بشأن لقاءثشأٌ انُظش فٙ انخطبة انٕاسد يٍ إداسح  -9

 اإلَذَٔٛسٛخرًٕٓسٚخ يصش انؼشثٛخ فٙ ربكشتب ثبنسٛذ سئٛس ربيؼخ )انزبيؼخ انًحًذٚخ ( 

 -سًبساَذ ٔلذ أسفش انهمبء ػٍ :ثًُطمخ 



جتّ فٙ انتؼبٌٔ يغ إحذٖ انزبيؼبد انًصشٚخ فٙ كبفخ انزبيؼخ ػٍ سغ أػشة سئٛس -1

  انًزبالد ٔخبصخ فٙ يزبل انتًشٚط .

انصحخ  –أٔظح سٛبدتّ أٌ انزبيؼخ تتكٌٕ يٍ انكهٛبد انتبنٛخ )انتًشٚط ٔانؼهٕو انصحٛخ  -2

 –االلتصبد ٔانؼهٕو انطجٛؼٛخ ٔانشٚبظٛبد  –انُٓذسخ  –انخمبفخ ٔانهغبد األرُجٛخ  –انؼبيخ 

 غت األسُبٌ (. –نغزائٛخ انُٓذسخ ا

ثشربء انتكشو ثبإلحبغخ ٔانتفعم ثسشػخ يٕافبتُب ثشأ٘ انكهٛخ ٔيمتشحبتٓب ، ٔرنك حتٙ  -

 ٚتسُٗ نإلداسح اتخبر انالصو .

 .  رى ػشض انًٕضٕع ػهى انغبدح أػضبء انقغى

 أحٍظ انًجهظ ػهًب . انقــــــشاس :
ت والمؤتمرات بشأن النظر فً مدي االتفاقٌاثشأٌ انُظش فٙ انخطبة انٕاسد يٍ إداسح  -10

إمكانٌة التعاون مع جامعة االٌرلندٌة من خالل إبرام اتفاق توأمة بٌنها وبٌن احدي الجامعات 
 المصرٌة ، وذلك لالستفادة من المنح الدراسٌة التً تقدمها الجامعة االٌرلندٌة .

حاتها ، وذلك حتً برجاء التكرم باإلحاطة والتفضل بسرعة موافاتنا برأي الكلٌة ومقتر -
 الالزم .    اتخاذلإلدارة  ٌتسنى

 .  رى ػشض انًٕضٕع ػهى انغبدح أػضبء انقغى

 أحٍظ انًجهظ ػهًب . انقــــــشاس :
االتفاقٌات والمؤتمرات بشأن لقاء السٌد سفٌر ثشأٌ انُظش فٙ انخطبة انٕاسد يٍ إداسح  -11

لجامعة المركزٌة فً كٌتو وهً من كال من رئٌس اجمهورٌة مصر العربٌة فً اإلكوادور مع 
أكبر الجامعات العامة األكوادورٌة ، ورئٌس جامعة سان فرانسٌسكو األكوادورٌة  وهً من 
أكبر الجامعات الخاصة فً اإلكوادور . حٌث أكد الجانبان علً أهمٌة فتح قنوات تعاون ثنائً 

 .فً الجوانب التعلٌمٌة واألكادٌمٌة 
لتفضل بسرعة موافاتنا برأي الكلٌة ومقترحاتها ، وذلك حتً برجاء التكرم باإلحاطة وا -

 ٌتسنى لإلدارة اتخاذ الالزم .   

 .  رى ػشض انًٕضٕع ػهى انغبدح أػضبء انقغى

 أحٍظ انًجهظ ػهًب . انقــــــشاس :
والمتضمن أنه ورد االتفاقٌات والمؤتمرات ثشأٌ انُظش فٙ انخطبة انٕاسد يٍ إداسح  -12

الٌسكو  –تاب اللجنة كتاب اللجنة الوطنٌة للتربٌة والعلوم والثقافة )ٌونسكو ألمانة المجلس ك
للمؤتمر العام للرابطة حول ) التعلٌم حافزا  32والمرفق به نشرة عن الدورة ال  اٌسٌكو ( –

 5131نوفمبر  31-31لالبتكار والمجتمعات المستدامة ( والمزمع عقدة خالل الفترة من 

 .ند تاٌال –بمدنٌة بانكوك 
واتخاذ الالزم نحو اإلعالن عن المؤتمر المشار إلٌه بعالٌة للسادة برجاء التكرم باإلحاطة  -

 .    الراغبٌن فً المشاركة 

 .  رى ػشض انًٕضٕع ػهى انغبدح أػضبء انقغى

 أحٍظ انًجهظ ػهًب . انقــــــشاس :
دٌل مواعٌد صرف الشئون المالٌة بخصوص تع ثشأٌ انُظش فٙ انخطبة انٕاسد يٍ إداسح -13

بعض مستحقات السادة أعضاء هٌئة التدرٌس والعاملٌن بالجامعة حفاظا علً مواعٌد الصرف 
 وتوفٌر مستحقات العاملٌن فً المواعٌد المحددة .

 .  رى ػشض انًٕضٕع ػهى انغبدح أػضبء انقغى

  انقــــــشاس :



يكتت َبئت سئٛس انزبيؼخ نشئٌٕ خذيخ انًزتًغ ثشأٌ انُظش فٙ انخطبة انٕاسد يٍ  -14

ٔتًُٛخ انجٛئخ ٔانًتعًٍ أٌ يشكض انششق األٔسػ اإللهًٛٙ نهُظبئش انًشؼخ نهذٔل انؼشثٛخ 

 -سٛمٕو ثتُظٛى ٔسشخ ػًم فٙ يزبل :

" أعظ انغاليخ ٔانصحخ انًٍُٓخ ٔرقٍٍى األثش انجٍئً نهًُشآد اإلشؼبػٍخ ٔانصُبػٍخ 

 . 51/31/5131-31من الفترة فً  ٔانجزشٔنٍخ"

 .  رى ػشض انًٕضٕع ػهى انغبدح أػضبء انقغى

  انقــــــشاس :
المنح والبعثات بخصوص ارسال الكود  ثشأٌ انُظش فٙ انخطبة انٕاسد يٍ إداسح -15

 المؤسسً للوحدة الحسابٌة الخاصة بكم .
بكلٌتكم الموقرة برجاء التفضل بالعلم والتنبٌه باتخاذ ما ٌلزم نحو ابالغ الوحدة الحسابٌة  -

 واعتبار الموضوع هام وعاجل .
 والتواصل مباشرة مع المركز للبعثات حٌث أن العنوان موضح بالمرفق . -

 .  رى ػشض انًٕضٕع ػهى انغبدح أػضبء انقغى

  انقــــــشاس :
االتفاقٌات والمؤتمرات بشأن اإلعالن ثشأٌ انُظش فٙ انخطبة انٕاسد يٍ إداسح  -16

ؤتمر الدولً التعددٌة والتعاٌش السلمً فً مصر والذي ستعقده الجامعة والمشاركة فً الم

-5بالتعاون مع بٌت العائلة المصرٌة والمركز الثقافً القبطً األرثوذكسً فً الفترة من 
وبدار الضٌافة  –بقاعة المؤتمرات بالمركز الثقافً األرثوذكسً بالقاهرة  5132ماٌو 4

 جامعة عٌن شمس .
إلحاطة واتخاذ الالزم نحو اإلعالن عن المؤتمر المشار إلٌه بعالٌة للسادة برجاء التكرم با -

 الراغبٌن فً المشاركة  .   

 .  رى ػشض انًٕضٕع ػهى انغبدح أػضبء انقغى

  انقــــــشاس :
َبئت سئٛس انزبيؼخ نشئٌٕ انتؼهٛى ٔانطالة ثشأٌ انُظش فٙ انخطبة انٕاسد يٍ  -17

حعش ارتًبع انزهسخ األٔنٙ نًزهس إداسح رٓبص تٕصٚغ ٔانًتعًٍ يشفك نسٛبدتكى غّٛ ي

ٔانز٘ تى  15/8/2016انًُؼمذح ثتبسٚخ  2016/2017انزبيؼٙ فٙ انؼبو انزبيؼٙ انكتبة 

 -حٛج لشس : 30/8/2016ػشظّ ػهٙ يزهس انزبيؼخ ثزهستّ انًُؼمذح ثتبسٚخ 

 انًصبدلخ . -

ٌخالف سٌحال الً  مع االلتزام بضوابط الكتاب فً الشكل والمضمون والسعر ومن -
 . التحقٌق وٌمنع من تدرٌس المادة

الكتاب النظري والعملً ٌكون فً محتوي واحد وٌمنع عمل أي مذكرات إٌضاحٌة أو  -
 شٌت والعمٌد مسئول عن متابعة التنفٌذ .

 .  رى ػشض انًٕضٕع ػهى انغبدح أػضبء انقغى

  انقــــــشاس :
ئٛس انزبيؼخ نشئٌٕ انتؼهٛى ٔانطالة َبئت سثشأٌ انُظش فٙ انخطبة انٕاسد يٍ  -18

 15/8/2016ثُبءا ػهٙ تٕصٛبد يزهس إداسح تٕصٚغ انكتبة انزبيؼٙ انًُؼمذ ٕٚو ٔانًتعًٍ 

ثتٕحٛذ انًؼبٚٛش انفُٛخ ٔانشكهٛخ إلخشاد انكتبة  30/8/2016ٔيٕافمخ يزهس انزبيؼخ ثتبسٚخ 

إلخشاد انكتبة انزبيؼٙ ٔكزنك  انزبيؼٙ ، ٚسؼذَٙ اٌ أسفك نسٛبدتكى انًؼبٚٛش انفُٛخ ٔانشكهٛخ

نٛتى تؼًًٛٓب ػهٙ انسبدِ اػعبء ْٛئخ انتذسٚس  2016/2017تسؼٛشح انكتبة انزبيؼٙ نؼبو 

 .ثكهٛتكى انًٕلشح ، ٔاششاف سٛبدتكى ػهٙ تُفٛز رنك 

 .  رى ػشض انًٕضٕع ػهى انغبدح أػضبء انقغى



  انقــــــشاس :

 انذساعبد انؼهٍب -ساثؼب :

 إًٌبٌ يحًذ قطت ػجذ انغًُ            انطبنجخ:ثشؤٌ يُح  -1

 انًغجهخ نذسجخ : يبجغزٍش                               فً يجبل : االقزصبد انًُضنً        

 رخصص : إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد   

 "انزحفٍض ٔػالقزّ ثبنكفبءح اإلَزبجٍخ نشثخ األعشح"  ػُٕاٌ انشعبنخ : 

 نجُخ انفحص ٔانًُبقشخ :

 انٕظٍفخ ٔجٓخ انؼًم االعى و

 كلية   –أستاذ ورئيس قسم إدارة المنزل والمؤسسات  أ.د/ نعمة مصطفي رقبان     1
 جامعة المنوفية –االقتصاد المنزلي 

جامعة  –كلية الزراعة  –أستاذ بقسم االقتصاد المنزلي  أ.د/ سميرة أحمد قنديل 2
 االسكندرية

كلية  االقتصاد  –إدارة المنزل والمؤسسات أستاذ بقسم  أ.د/ مهجة محمد مسلم     3
 جامعة المنوفية –المنزلي 

كلية    –أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  أ.م.د/ هبه هللا علي شعيب       3
 جامعة المنوفية –االقتصاد المنزلي 

 نجُخ اإلششاف :

 انٕظٍفخ ٔجٓخ انؼًم االعى و

 كلية   –تاذ ورئيس قسم إدارة المنزل والمؤسسات أس أ.د/ نعمة مصطفي رقبان     1
 جامعة المنوفية –االقتصاد المنزلي 

كلية    –أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  أ.م.د/ هبه هللا علي شعيب       2
 جامعة المنوفية –االقتصاد المنزلي 

لية االقتصاد ك –مدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  د/ أميرة حسان دوام  3
 جامعة المنوفية  –المنزلي 

 رى ػشض انخطبة ػهً انغبدح أػضبء ٍْئخ انزذسٌظ ثبنقغى . 

 رًذ انًٕافقخ . -انقــــــــشاس:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أيٍشح أحًذ يحًذ انقفبػ           نطبنجخ: ثشؤٌ يُح ا 2 - -

 انًُضنً     نًغجهخ نذسجخ : انًبجغزٍش                              فً يجبل : االقزصبدا    

 رخصص : إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد   

 انزكبء انٕجذاًَ ٔػالقزّ ثئداسح انؼالقبد األعشٌخ نهًزضٔجبد  . ػُٕاٌ انشعبنخ : 

 نجُخ انفحص ٔانًُبقشخ :

 انٕظٍفخ ٔجٓخ انؼًم االعى و

   كلية –قسم إدارة المنزل والمؤسسات ورئيس أستاذ     نعمة مصطفي رقبان أ.د/  1
 جامعة المنوفية –صاد المنزلي االقت

      – إدارة مؤسسات األسرة والطفولةقسم ورئيس أستاذ    مني مصطفي الزاكيأ.د/   2
 ألزهرجامعة ا –االقتصاد المنزلي  كلية

كلية     –أستاذ مساعد بقسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة   أ.م.د/ شيرين جالل محفوظ      3
 معة األزهر  جا –االقتصاد المنزلي 

   كلية  –م إدارة المنزل والمؤسسات أستاذ مساعد بقس       مايسة محمد الحبشي أ.م.د/  4
 جامعة المنوفية –االقتصاد المنزلي 

 نجُخ اإلششاف :

 انٕظٍفخ ٔجٓخ انؼًم االعى و

   كلية –قسم إدارة المنزل والمؤسسات ورئيس أستاذ     نعمة مصطفي رقبان أ.د/  1
 جامعة المنوفية –تصاد المنزلي االق

      – إدارة مؤسسات األسرة والطفولةقسم ورئيس أستاذ    مني مصطفي الزاكيأ.د/   2
 ألزهرجامعة ا –االقتصاد المنزلي  كلية

   كلية –قسم إدارة المنزل والمؤسسات ورئيس أستاذ   أ.م.د/هبه هللا علي محمود شعيب 3
 منوفيةجامعة ال –االقتصاد المنزلي 

 رى ػشض انخطبة ػهً انغبدح أػضبء ٍْئخ انزذسٌظ ثبنقغى .  

 رًذ انًٕافقخ . -انقــــــــشاس:

           آٌخ ػجذ انشبفً أثٕ عهٍى نهطبنجخ:     نهذكزٕساِثشؤٌ رشكٍم نجُخ انفحص ٔانًُبقشخ  -3 

 االقزصبد انًُضنً    فً يجبل :                             انذكزٕساِانًغجهخ نذسجخ :     

 رخصص : إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد   

 .   انًشاْقٍٍ ثئداسح انًششٔػبد انصغٍشح فً انًؤعغبد اإلٌٕائٍخٔػً رًٍُخ ػُٕاٌ انشعبنخ : 

 نجُخ انفحص ٔانًُبقشخ :

 انٕظٍفخ ٔجٓخ انؼًم االعى و

االقتصاد    كلية –قسم إدارة المنزل والمؤسسات بأستاذ     نعمة مصطفي رقبان أ.د/  1
 جامعة المنوفية –المنزلي 

  –كلية الزراعة  –متفرغ بقسم االقتصاد المنزلي أستاذ    ليلي إبراهيم الخضري أ.د/   2
 جامعة اإلسكندرية

   كلية  –أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات        مايسة محمد الحبشي أ.م.د/  3
 وفيةجامعة المن –االقتصاد المنزلي 

   كلية  –أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات         هبه هللا علي محمود شعيبأ.م.د/  4
 جامعة المنوفية –االقتصاد المنزلي 

 



 نجُخ اإلششاف :

 انٕظٍفخ ٔجٓخ انؼًم االعى و

االقتصاد    كلية –قسم إدارة المنزل والمؤسسات بأستاذ     نعمة مصطفي رقبان أ.د/  1
 جامعة المنوفية –منزلي ال

   كلية  –أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات    هبه هللا علي شعيب د/ م .أ.  2
 جامعة المنوفية –االقتصاد المنزلي 

االقتصاد  كلية –قسم إدارة المنزل والمؤسسات ب مدرس عبد المحسن نهي عبد الستار د/ 3
 جامعة المنوفية –المنزلي 

 نخطبة ػهً انغبدح أػضبء ٍْئخ انزذسٌظ ثبنقغى . رى ػشض ا 

 رًذ انًٕافقخ .  -انقــــــــشاس:

 أيٍُخ سجت يحشٔط انجضاس               بشأن تسجيل خطة البحث للطالبة /    -4

 إداسح انًُضل ٔانًؤسسبدتخصص:           انًبرستٛشالمسجلة لدرجة:   

    االلتصبد انًُضنٙ.في مجال:  
: مشووكالت ذوي القوودرات الخاصووة العقليووة كمووا توودركها األمهووات وعالقتهووا ان باللغووة العربيووةالعنووو 

       بالضغوط األسرية .

 نجُخ اإلششاف :     

 انٕظٍفخ ٔجٓخ انؼًم االعى و

كلية االقتصاد   –أستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات       نعمة مصطفي رقبانأ.د/  1
 ةجامعة المنوفي –المنزلي 

كلية االقتصاد  –مدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  د/ أميرة حسان دوام  2
 جامعة المنوفية  –المنزلي 

 رى ػشض انخطبة ػهى انغبدح أػضبء ٍْئخ انزذسٌظ ثبنقغى . 

 رًذ انًٕافقخ . انقــــــــشاس:

 

 

 خبيغب : شئٌٕ أػضبء ٍْئخ انزذسٌظ
ساِ انًقذيخ يٍ انذكزٕسح/ ُْبء عؼٍذ ثشؤٌ رقشٌش نجُخ فحص سعبنخ انذكزٕ -1

 إثشاٍْى عاليخ انًذسط انًغبػذ ثقغى إداسح انًُضل ٔانًؤعغبد 

 رى ػشض انخطبة ػهى انغبدح أػضبء ٍْئخ انزذسٌظ ثبنقغى . 

 رًذ انًٕافقخ . انقــــــــشاس:

 

 

 

 

 

 



 عبدعب : يب ٌغزجذ يٍ أػًبل 
افقخ ػهً سٌظ ثبنقغى ثبنًٕثشجبء انزكشو يٍ انحغبثبد انخبصخ ثؤػضبء ٍْئخ انزذ -1

إسعبل كشف حغبة نكم ػضٕ يٕضحب فٍّ َٕػٍخ انًغزحقبد انًبنٍخ ٔرٕاسٌخ 

 رحصٍهٓب ٌٔغهى إنً سئٍظ انقغى انؼهًً .

 رى ػشض انخطبة ػهى انغبدح أػضبء ٍْئخ انزذسٌظ ثبنقغى .  

 رًذ انًٕافقخ . انقــــــــشاس:

م انًُبقشخ( ػهً أٌ ٌقذو عًٍٍُبس انزشكٍم )قج رًذ انًٕافقخ ػهً ػقذ  -2

انجبحث فً ٔسقزٍٍ يهخص ثبنهغخ انؼشثٍخ نهشعبنخ ػهً أٌ ٌكزًم يهخص 

 ألْى انُزبئج انؼهًٍخ .

 رى ػشض انخطبة ػهى انغبدح أػضبء ٍْئخ انزذسٌظ ثبنقغى . 

 رًذ انًٕافقخ . انقــــــــشاس:

 

 

ػًاابل قاابو سئااٍظ انًجهااظ ثزقااذٌى ٔفااً َٓبٌااخ االجزًاابع ٔاالَزٓاابء يااٍ جااذٔل األ

انشكش نألػضبء ػهى رؼبَٔٓى طٕال فزشح سئبعزّ نهجهغخ ٔرًُى نهجًٍغ انزٕفٍق، 

 ٔسفؼذ انجهغخ فً رًبو انغبػخ انٕاحذح ٔانُصف ظًٓشا.

 سئٍظ انقغى                        أيٍٍ انًجهظ                                  

  

 (عهٕي يحًذ صغهٕل طّأ.د/ )                           يُى يحًذ صكً صقش(/ .) د 

 

 

 ػًٍذ انكهٍخقبئى ثؼًم                                        

 

 ششٌف صجشي سجت() أ.د/                                


