
  

  

  

 

 كهٛخ االلزصبد انًُسنٙ 

 لطى إدارح انًُسل ٔانًؤضطبد 
 

 

 

 

 يؾعر يغهص لطى إدارح انًُسل ٔانًؤضطبد

 و2016/2017هؼبو انغبيؼٙ ن ثؼخطبان انغهطخ
 

 

 

 و5/3/2017ٔانًُؼمذح ٕٚو األؽذ انًٕافك  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 عبيؼخ انًُٕفٛخ          

 كهٛخ االلزصبد انًُسنٙ        

 ارح انًُسل ٔانًؤضطبد لطى إد   
 

 

 يؾعر اعزًبع يغهص لطى إدارح انًُسل ٔانًؤضطبد     

 و5/3/2017ٔانًُؼمذ ٕٚو األؽذ انًٕافك  

 
و اعزًغ أػعبء لطى إدارح انًُسل ٔانًؤضطبد ٔرنك فٙ 5/3/2017إَّ فٙ ٕٚو األؽذ انًٕافك         

رئٛص  يؾًذ زغهٕل غّ ٖضهٕذكزٕر/ ثرئبضخ انطٛذ األضزبر ان صجبًؽبرًبو انطبػخ انؾبدٚخ ػشر 

 يغهص انمطى 

 :ٔثؾعٕر كم يٍ

 انٕظٛفخ االضى و

 أضزبر ثمطى إدارح انًُسل ٔانًؤضطبد أ.د/ َؼًخ يصطفٗ رلجبٌ 1

 أضزبر ثمطى إدارح انًُسل ٔانًؤضطبد  رثٛغ يؾًٕد َٕفمأ.د/  2

 أضزبر ثمطى إدارح انًُسل ٔانًؤضطبد يٓغخ إضًبػٛم يطهىأ.د/  3

 أضزبر يطبػذ ثمطى إدارح انًُسل ٔانًؤضطبد و.د/ يبٚطخ يؾًذ انؾجشٙ أ. 3

 أضزبر يطبػذ ثمطى إدارح انًُسل ٔانًؤضطبد هللا ػهٙ شؼٛت خ/ ْجدأ.و.  4

 أضزبر يطبػذ ثمطى إدارح انًُسل ٔانًؤضطبد شرٚف ػطٛخ ؽٕرٚخد/ أ.و. 5

 انًؤضطبدأضزبر يطبػذ ثمطى إدارح انًُسل ٔ أ.و.د/ رثبة انطٛذ يشؼم 6

 يذرش ثمطى إدارح انًُسل ٔانًؤضطبد / أيٛرح ؽطبٌ ػجذ انغٛذ دٔاو .د 7

 يذرش ثمطى إدارح انًُسل ٔانًؤضطبد / َٓٗ ػجذ انطزبر ػجذ انًؾطٍ.د 8

 يذرش ثمطى إدارح انًُسل ٔانًؤضطبد يُٗ يؾًذ زكٙ صمر/ .د 9

 

       (رؽًٍ انرؽٛىثطى هللا ان) –/ رئٛص انغهطخ اضزٓم انطٛذ األضزبر انذكزٕر

 ٗ انُؾٕ انزبنٙ:صى شرع ثبنُظر فٙ عذٔل األػًبل ػه ،األػعبءٔرؽت ضؼبدرّ ثبنطبدح 

 

 بدلانًصبد أٔالً:

 
ٔانًُؼماااااذح ٚااااإو األؽاااااذ  خبيطاااااخانانًصااااابدلخ ػهاااااٗ يؾعااااار انمطاااااى ثغهطااااازّ  

 و 5/2/2017انًٕافك

 خانًصبدل انمرار:

  

 

 

 



 انؼاللبد انضمبفٛخ ب :صبًَٛ 
ٌغٕخ  أْ ٚاٌّزضّٓ الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمرات ثشؤْ إٌظش فً (1

ٚاٌّؼزّذ ِؾضش٘ب ِٓ اٌّغٍظ  5/10/2016( ثزبسٌخ  117اٌؼاللبد اٌضمبفٍخ ثغٍغزٙب سلُ )

لذ ٔبلشذ اٌّٛضٛػبد اٌّذسعخ  17/11/2016( ثزبسٌخ 655األػٍى ٌٍغبِؼبد ثغٍغزٗ سلُ )

ٛضٛػبد اٌجشٔبِظ اٌزٕفٍزي فً ِغبي اٌزشثٍخ ٚاٌزؼٍٍُ فً عذٚي أػّبٌٙب ٚوبْ ِٓ ثٍٓ ٘زٖ اٌّ

ْ رمَٛ ؤاٌٍغٕخ ث ذٚلذ أٚط 2016/2018اٌؼبًٌ ثٍٓ ط.َ.ع ٍِّٚىخ اٌجؾشٌٓ ٌألػٛاَ 

اٌغبِؼبد ثزفؼًٍ االعزفبدح ِٓ اٌّٛاد اٌزً رخض اٌزؼٍٍُ اٌؼبًٌ فً ٘زا اٌجشٔبِظ ًٚ٘ أسلبَ 

  .( 20( ٚؽزً اٌّبدح )14)

 .نطبدح أػعبء انمطىرى ػرض انًٕظٕع ػهٗ ا

 أؽٛػ انًغهص ػهًب . انمــــــرار :

ْ عبِؼخ أ ٚاٌّزضّٓ الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمراتثشؤْ إٌظش فً  (2

داسٌخ عٛف رمَٛ ثزٕظٍُ اٌّؤرّش اٌؼًٍّ وٍٍخ االلزظبد ٚاٌؼٍَٛ اإل -اٌٍشِٛن 

 6 – 4شح ِٓ ط اٌّبي اٌجششي فشص ٚرؾذٌبد " ٚرٌه خالي اٌفزأثؼٕٛاْ " س

 رشوٍب. -اعطٕجٛي  م2017ثشًٌإ

 .رى ػرض انًٕظٕع ػهٗ انطبدح أػعبء انمطى 

 أؽٛػ انًغهص ػهًب . انمــــــرار :

ْ عبِؼخ أ ٚاٌّزضّٓ الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمراتثشؤْ إٌظش فً ( 3

اْ " إٌّظِٛخ ٚي ثؼٕٛاٌذٚي اٌؼشثٍخ ثبٌغضائش عٛف رمَٛ ثؼمذ اٌٍّزمً اٌؼشثً األ

 –ٍمطبػً اٌضساػً ٌاٌزٍّٕخ االلزظبدٌخ  ىصش٘ب ػٍأاٌزىبٍٍِخ إلداسح االثزىبس ٚاالثذاع ٚ

اٌظٕبػبد اٌغزائٍخ " ٚرٌه ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌغبِؼخ اٌجشٌطبٍٔخ ثّظش ٚاٌّغٍظ اٌمًِٛ 

 مصر . –م بمقر الجامعة البرٌطانٌة  2017اثشًٌ   5 – 3ٌٍّشأح ٚرٌه خالي اٌفزشح ِٓ 
 .رض انًٕظٕع ػهٗ انطبدح أػعبء انمطىرى ػ

 أؽٛػ انًغهص ػهًب . انمــــــرار : 

ْ اٌغّؼٍخ أ ٚاٌّزضّٓ الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمراتثشؤْ إٌظش فً ( 4

االفشٌمٍخ ٌٍزٍّٕخ اٌّغزذاِخ ثبٌزؼبْٚ ِغ ِٕزذي اٌؼٍّبء اٌؼشة عٛف رمَٛ ثزٕظٍُ 

اٌؼٍّبء اٌؼشة ثؼٕٛاْ " اٌجؾش اٌؼًٍّ ٚاٌزٍّٕخ  اٌّؤرّش اٌذًٌٚ اٌغبدط ٌّٕزذي

" ٚرٌه خالي اٌفزشح ِٓ  ثٍخ ٚاإلفشٌمٍخ ِٚٛاعٙخ اٌزؾذٌبداٌّغزذاِخ فً اٌذٚي اٌؼش

 ثششَ اٌشٍخ. –ثفٕذق دسٌّض ثٍزش  م2017اثشًٌ  25 –22

 .رى ػرض انًٕظٕع ػهٗ انطبدح أػعبء انمطى

 أؽٛػ انًغهص ػهًب . انمــــــرار : 

ثشؤْ اٌّؤرّش اٌذًٌٚ  الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمراتٌٕظش فً ثشؤْ ا( 5

 .2017 اثشًٌ 5 -3ِبساد اإل –اٌشبسلخ  2017اٌّٛ٘جخ ٚاالثذاع 

 .رى ػرض انًٕظٕع ػهٗ انطبدح أػعبء انمطى

 

 أؽٛػ انًغهص ػهًب . انمــــــرار : 



ٚاٌّزضّٓ أٔٗ ٚسد ألِبٔخ  والمؤتمراتالخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات ثشؤْ إٌظش فً  (6

اٌّغٍظ وزبة ٚصاسح اٌزؼٍٍُ اٌؼبًٌ ٚاٌّشفك ثٗ ِششٚع اٌجشٔبِظ اٌزٕفٍزي ثٍٓ ؽىِٛخ وٛسٌب 

ٚاٌّمزشػ ِٓ  2018/ 2016اٌذٌّمشاطٍخ اٌشؼجٍخ ٚؽىِٛخ عّٙٛسٌخ ِظش اٌؼشثً ٌألػٛاَ 

 اٌغبٔت اٌىٛسي .

 .رى ػرض انًٕظٕع ػهٗ انطبدح أػعبء انمطى

 أؽٛػ انًغهص ػهًب . ـــــرار :انمـ 

ٌغٕخ  أْ ٚاٌّزضّٓ الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمراتثشؤْ إٌظش فً  (7

ٚاٌّؼزّذ ِؾضش٘ب ِٓ اٌّغٍظ األػٍى  5/10/2016( ثزبسٌخ 117اٌؼاللبد اٌضمبفٍخ ثغٍغزٙب سلُ )

د اٌّذسعخ فً عذٚي لذ ٔبلشذ اٌّٛضٛػب 17/11/2016( ثزبسٌخ 655ٌٍغبِؼبد ثغٍغزٗ سلُ )

أػّبٌٙب ٚوبْ ِٓ ثٍٓ ٘زٖ اٌّٛضٛػبد اٌجشٔبِظ اٌزٕفٍزي فً ِغبي اٌزشثٍخ ٚاٌزؼٍٍُ اٌؼبًٌ ثٍٓ 

 :ٚلذ أٚطذ اٌٍغٕخ ثبالرً  2016/2018ط.َ.ع ٚثٌٍٛفٍب ٌألػٛاَ 

 (6-1رمَٛ اٌغبِؼبد ثزفؼًٍ االعزفبدح ِٓ اٌّٛاد اٌزً رخض اٌزؼٍٍُ اٌؼبًٌ ًٚ٘ أسلبَ ) : أْ أٚالا  

 .فٍّب ػذا اٌّبدح االًٌٚ 
 .(1اٌّبدح سلُ ) ىاٌّغٍظ ثّششؼ أعبعً ٚآخش اؽزٍبطً ػٍ خأْ رمَٛ اٌغبِؼبد ثّٛافبح أِبٔ صبٍٔب:

 .رى ػرض انًٕظٕع ػهٗ انطبدح أػعبء انمطى

 أؽٛػ انًغهص ػهًب . انمــــــرار : 

ٌغٕخ  أْ زضّٓٚاٌّ الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمراتثشؤْ إٌظش فً  (8

ٚاٌّؼزّذ ِؾضش٘ب ِٓ اٌّغٍظ  5/10/2016( ثزبسٌخ  117اٌؼاللبد اٌضمبفٍخ ثغٍغزٙب سلُ )

لذ ٔبلشذ اٌّٛضٛػبد اٌّذسعخ فً  17/11/2016( ثزبسٌخ 655األػٍى ٌٍغبِؼبد ثغٍغزٗ سلُ )

اٌؼبًٌ عذٚي أػّبٌٙب ٚوبْ ِٓ ثٍٓ ٘زٖ اٌّٛضٛػبد اٌجشٔبِظ اٌزٕفٍزي فً ِغبي اٌزشثٍخ ٚاٌزؼٍٍُ 

 :ٚلذ أٚطذ اٌٍغٕخ ثبالرً  2016/2018ثٍٓ ط.َ.ع سِٚبٍٔب ٌألػٛاَ 

( 9-3ْ رمَٛ اٌغبِؼبد ثزفؼًٍ االعزفبدح ِٓ اٌّٛاد اٌزً رخض اٌزؼٍٍُ اٌؼبًٌ ًٚ٘ أسلبَ )أ أٚال : 

 .فٍّب ػذا اٌّبدح اٌشاثؼخ
 .(4ًٍ اٌّبدح سلُ )اٌّغٍظ ثّششؼ أعبعً ٚآخش اؽزٍبطً ػ خأْ رمَٛ اٌغبِؼبد ثّٛافبح أِبٔ صبٍٔب:

 .رى ػرض انًٕظٕع ػهٗ انطبدح أػعبء انمطى

 أؽٛػ انًغهص ػهًب . انمــــــرار : 
ثشؤْ لشاس اٌغٍذ أ.د/ سئٍظ  الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمراتثشؤْ إٌظش فً ( 9

 ٚاٌّزضّٓ االرً  3/10/2016ثزبسٌخ  2400اٌغبِؼخ سلُ 

خز اٌّٛافمبد أاٌغبِؼخ ٚ ال ثؼذ اٌشعٛع إٌىإعٙخ  خي ثشٚرٛوٛالد ِغ أٌػذَ ػمذ أ : ىٌٚاٌّبدح األ

 اٌّطٍٛثخ ٚاٌزؤوذ ِٓ اٌٛضغ اٌمبًٔٛٔ ٌٍغٙبد اٌزً ٌزُ االرفبق ِؼٙب.

خبطخ رّٕؼ افبدح ٌٍٚغذ شٙبدح ٌٍذٚساد اٌزذسٌجٍخ اٌزً رٕفز ثٕبءا ػًٍ االرفبلٍبد اٌ اٌّبدح اٌضبٍٔخ :

 .ِغ اٌغٙبد اٌّظشػ ٌٙب اٌؼًّ

فابدح ػآ ّٔاب رّإؼ اإلإٚ شٙبدح ػٓ ثشاِظ دساعٍخ ٌفظٛي دساعٍخ ٚأفبدح إٌؾظش وٍٍب  :ٌّبدح اٌضبٌضخا

 عبػبد رذسٌجٍخ فمظ .

 ال رّٙش االفبداد إٌّّٛؽخ ثخبرُ شؼبس اٌغّٙٛسٌخ فمظ.دح اٌشاثؼخ : اٌّب



 .رى ػرض انًٕظٕع ػهٗ انطبدح أػعبء انمطى

 أؽٛػ انًغهص ػهًب . انمــــــرار : 
ْ اٌغّؼٍااخ اٌّزضاآّ أ الخطاااب الااوارد ماان إدارة االتفاقٌااات والمااؤتمراتثشااؤْ إٌظااش فااً  (01

اٌذٌٍٚخ ٌزىٌٕٛٛعٍب اٌٍّبٖ عٛف رمَٛ ثزٕظٍُ اٌّؤرّش اٌذًٌٚ اٌؼششْٚ ٌزىٌٕٛٛعٍب اٌٍّبٖ ٚرٌه خاالي 

 .  ثّذٌٕخ اٌغشدلخ 2017ِبٌٛ  20 – 18اٌفزشح ِٓ 

 .رى ػرض انًٕظٕع ػهٗ انطبدح أػعبء انمطى

 أؽٛػ انًغهص ػهًب . انمــــــرار : 
دارة الدراساات إدارة العامة للدراسات العلٌا والبحوث اإلالخطاب الوارد من ثشؤْ إٌظش فً  (11

ً وتحدٌاد اختصاصااتو وكلا  نشاا  مرزاا الادام اللوجساتمقترح الخاص بإالعلٌا بشأن الموافاة بال

 .م5/1/7117بتارٌخ المنعقدة بجلستو  توصٌات مجلس الدراسات العلٌا والبحوث الى بنا   

 .رى ػرض انًٕظٕع ػهٗ انطبدح أػعبء انمطى 

 أؽٛػ انًغهص ػهًب . انمــــــرار : 
االدارة العامة للدراسات العلٌا والبحوث ادارة الدراسات الخطاب الوارد من ثشؤْ إٌظش فً  (12

 الً تحدٌد المجال 01/1/7117خ ن مجلس الجامعة قد وافق بجلستو المنعقدة بتارٌأالعلٌا بشأن 

 لمنح جائاتً : 7117العلمً لعام 

 .أوال التألٌف العلمً 
 ثانٌا الترجمة .

 .رى ػرض انًٕظٕع ػهٗ انطبدح أػعبء انمطى

 أؽٛػ انًغهص ػهًب . انمــــــرار : 
اسات االدارة العامة للدراسات العلٌا والبحوث ادارة الدرالخطاب الوارد من ثشؤْ إٌظش فً  (13

الً تحدٌد الزلٌات  01/1/7117العلٌا بشأن ان مجلس الجامعة قد وافق بجلستو المنعقدة بتارٌخ 

  -زالتالً :7117الست المرشحة لجائاة السٌد أ.د/ مصطفً بهجت ابد المتعال لعام 

 زلٌة اآلداب – 4زلٌة الحقوق        – 0معهد الزبد           – 7زلٌة الطب          – 1

 زلٌة االقتصاد المنالً  – 6زلٌة التمرٌض      – 5

 .رى ػرض انًٕظٕع ػهٗ انطبدح أػعبء انمطى

 أؽٛػ انًغهص ػهًب . انمــــــرار : 
اٌخطبة اٌٛاسد ِٓ االداسح اٌؼبِخ ٌٍذساعبد اٌؼٍٍب ٚاٌجؾٛس اداسح اٌذساعبد ثشؤْ إٌظش فً  (14

 ػٓ ثشٔبِظ : ٌإلػالٌْذػٛح االػالْ ػٓ فزؼ ثبة ا ٌإلداسحاٌؼٍٍب ثشؤْ أٔٗ ٚسد 

( Egyptian – Spanish Joint Technological Co – Operation Program ) 

همٌة العالمٌة بٌن المنظمات المصرٌة االن ان المشرواات كات األاإل ىلإٌهدف البرنامج 
ا بأن المشرواات التً سٌتم اختٌارها سٌتم تموٌلها من الجانبٌن المصري الم   سبانٌةواإل
 االسبانً .و

 .رى ػرض انًٕظٕع ػهٗ انطبدح أػعبء انمطى

 أؽٛػ انًغهص ػهًب . انمــــــرار : 
الخطاب الوارد من االدارة العامة للدراسات العلٌا والبحوث ادارة الدراسات ثشؤْ إٌظش فً  (15

لتطبٌقٌة ان بد  التقدم بالمشرواات البحثٌة ا لإلاالنالعلٌا بشأن قرار لجنة المشرواات البحثٌة 

 .        7117)الممولة من الجامعة ( لعام 



 .رى ػرض انًٕظٕع ػهٗ انطبدح أػعبء انمطى

رمااذو أ.د/ َؼًااخ يصااطفٙ رلجاابٌ ، أ.و.د/ رثاابة يشااؼم ثًشاارٔع ثؾضااٙ ثؼُاإاٌ :  انمـــــااـرار : 

 انٕظٛفٙ . فبػهٛخ ثرَبيظ رذرٚجٙ ٔرٚبدح األػًبل إلػذاد انفزٛبد نهًطزمجم ٔانزخطٛػ
اٌّزضّٓ اْ ِشوض اٌششق  الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمراتشؤْ إٌظش فً ( ث16

االٚعظ االلًٍٍّ ٌٍٕظبئش اٌّشؼخ ٌٍذٚي اٌؼشثٍخ عٍمَٛ ثزٕظٍُ ٚسشخ ػًّ فً ِغبي اٌشلبثخ 

 .َ 4/5/2017 – 23/4/2017االشؼبػٍخ فً اٌفزشح ِٓ 

 .رى ػرض انًٕظٕع ػهٗ انطبدح أػعبء انمطى

 أؽٛػ انًغهص ػهًب . ـــرار :انمـــ 
اٌّزضّٓ اْ عبِؼخ الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمرات ( ثشؤْ إٌظش فً 17

 إٌّظٛسح عٛف رمَٛ ثزٕظٍُ اٌّؤرّش اٌؼًٍّ االٚي ثؼٕٛاْ "اٌجؾش اٌؼًٍّ ٚاالثزىبس اٌزىٌٕٛٛعً"

 .9/3/2017 – 7رٌه خالي اٌفزشح ِٓ 

 .أػعبء انمطىرى ػرض انًٕظٕع ػهٗ انطبدح 

 أؽٛػ انًغهص ػهًب . انمــــــرار : 
ثشؤْ االفبدح ثٛسٚد وزبة سئٍظ  ِٓ ِىزت سئٍظ اٌغبِؼخ اٌخطبة اٌٛاسد( ثشؤْ إٌظش فً 18

لطبع اٌغبِؼبد ٚاٌزؼٍٍُ اٌؼبًٌ ثبٌغٙبص اٌّشوضي ٌٍّؾبعجبد ؽٍش أُٔٙ ثظذد اعشاء ِزبثؼخ 

ِشفمب ثٗ اعزّبسح  َ  2016/2017ٍِٛخ خالي اٌؼبَ ٚرمٌُٛ اداء اٌخذِخ اٌزؼٍٍٍّخ ثبٌغبِؼبد اٌؾى

 .( ٚسلخ 24( ٚسلخ ٚوزا اعزّبسح ِزبثؼخ األلغبَ اٌؼٍٍّخ ػذد )3ِزبثؼخ إٌّشآد ػذد)

 .رى ػرض انًٕظٕع ػهٗ انطبدح أػعبء انمطى

 أؽٛػ انًغهص ػهًب . انمــــــرار : 
زّبد ٚاٌّزضّٓ اٌّٛافمخ ٔؾٛ ٚؽذح ضّبْ اٌغٛدح ٚاالػِٓ  اٌخطبة اٌٛاسد( ثشؤْ إٌظش فً 19

رىٍٍف ِب رشٚٔٗ عٍبدرىُ ِٕبعجب ِٓ اٌغبدح أػضبء ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ ٌٍمٍبَ ثّّٙٗ رؼذًٌ اٌّؼبٌٍش االرً 

 .روش٘ب ثؼذ ٚفك ِزطٍجبد اٌغٛدح اٌغذٌذح 

 التخطٌط االستراتٌجً وامل خطة استراتٌجٌة وتنفٌكها جدٌدة بالزلٌة . -1

 المعاونة . أاضا  هٌئة التدرٌس والهٌئة -2

 الدراسات العلٌا . - -4                                 التدرٌس والتعلم . -3

 المعاٌٌر االزادٌمٌة والبرامج . -6الطالب والخرٌجٌن .                            -5

 .رى ػرض انًٕظٕع ػهٗ انطبدح أػعبء انمطى

 أؽٛػ انًغهص ػهًب . انمــــــرار : 

 اضبد انؼهٛبب: انذرصبنضً 

 ضًبػ عٕدح ػهٙ ْٔجّنهطبنجخ:                    انذكزٕراِدرعخ ثشأٌ يُؼ  -1

 فٙ يغبل : االلزصبد انًُسنٙ                             انذكزٕراِانًطغهخ نذرعخ :    

 رخصص : إدارح انًُسل ٔانًؤضطبد   

ٕػٙ ثبنًؤضطبد انخٛرٚخ ٔػاللزّ انذػى األضر٘ نًشبركخ انشجبة فٙ انؼًم انزطػُٕاٌ انرضبنخ : 

 .  ثئداررٓى نجؼط انًٕارد



 نغُخ اإلشراف :

 انٕظٛفخ ٔعٓخ انؼًم االضى و

 كلٌة االقتصاد المنزلً –أستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  أ.د/ نعمة مصطفى رقبان     1
 جامعة المنوفٌة – 

كلٌة االقتصاد  –المنزل والمؤسسات قسم إدارة ورئٌس  أستاذ     محمد زغلول طه  ىسلوأ.د/  2
 جامعة المنوفٌة – المنزلً

كهٛخ  -أضزبر ٔرئٛص لطى إدارح يؤضطبد األضرح ٔانطفٕنخ  انساكٙ          ٗأ.د/ يُٗ يصطف 3

 عبيؼخ األزْر –االلزصبد انًُسنٙ 

 نغُخ انفؾص ٔانًُبلشخ :

 انٕظٛفخ ٔعٓخ انؼًم االضى و

 –المنزلً  دكلٌة االقتصا –إدارة المنزل والمؤسسات أستاذ بقسم  رقبان     ىأ.د/ نعمة مصطف 1
 جامعة المنوفٌة

كلٌة  -أضزبر ٔرئٛص لطى إدارح يؤضطبد األضرح ٔانطفٕنخ  أ.د/ حنان محمد السٌد أبو صبري  2
 حلوانجامعة  –االقتصاد المنزلً 

 –المنزلً  دكلٌة االقتصا –أستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات     مهجة إسماعٌل مسلمأ.د/  3
 جامعة المنوفٌة

كهٛخ  -أضزبر ٔرئٛص لطى إدارح يؤضطبد األضرح ٔانطفٕنخ  انساكٙ          ٗأ.د/ يُٗ يصطف 4

 عبيؼخ األزْر –االلزصبد انًُسنٙ 

 رى ػرض انخطبة ػهٙ انطبدح أػعبء ْٛئخ انزذرٚص ثبنمطى . 

 رًذ انًٕافمخ .انمــــــــرار: 

           رٚٓبو عالل دضٕلٙ ؽغبطنهطبنجخ:                                عخ انذكزٕراِدرثشأٌ يُؼ  -2

 فٙ يغبل : االلزصبد انًُسنٙ         انًطغهخ نذرعخ :انذكزٕراِ                             

 رخصص : إدارح انًُسل ٔانًؤضطبد   

ٍٛ ٔػاللزٓب ثئدارح انًٓبراد انؾٛبرٛخ نطالة انزؼهٛى رفؼٛم ثرايظ انزًُٛخ انجشرٚخ نهًؼهًػُٕاٌ انرضبنخ : 

 .  األضبضٙ

 نغُخ اإلشراف :
 انٕظٛفخ ٔعٓخ انؼًم االضى و

 االلزصبد انًُسنٙ كهٛخ –مطى إدارح انًُسل ٔانًؤضطبد ثأضزبر     رلجبٌ  َٗؼًخ يصطفأ.د/  1

 عبيؼخ انًُٕفٛخ – 

 كهٛخ االلزصبد انًُسنٙ       –ٔانًؤضطبد  أضزبر ثمطى ادارح انًُسل أ.د/ يٓغخ يؾًذ يطهى  2

 عبيؼخ انًُٕفٛخ. – 

 نغُخ انفؾص ٔانًُبلشخ :
 انٕظٛفخ ٔعٓخ انؼًم االضى و

جامعة  –المنزلً  دكلٌة االقتصا –أستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  أ.د/ نعمة مصطفً رقبان     1
 المنوفٌة

 عبيؼخ االضكُذرٚخ –كهٛخ انسراػخ  –طى االلزصبد يُسنٙ يزفرؽ ثمأضزبر   مواهب إبراهٌم عٌادأ.د/  2

جامعة  –المنزلً  دكلٌة االقتصا –أستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات     مهجة إسماعٌل مسلمأ.د/  3
 المنوفٌة

المنزلً  دكلٌة االقتصا –بقسم إدارة المنزل والمؤسسات مساعد  أستاذ          رثبة انطٛذ يشؼمد/ و.أ. 4
 جامعة المنوفٌة –

 رى ػرض انخطبة ػهٙ انطبدح أػعبء ْٛئخ انزذرٚص ثبنمطى . 



 رًذ انًٕافمخ .انمــــــــرار: 

           فبغًخ انجكر٘ يؾًذ انجطَٕٛٙ)يبعطزٛر(               نهطبنجخ: ثشأٌ رطغٛم خطخ انجؾش -3

 االلزصبد انًُسنٙ     انًطغهخ نذرعخ :انًبعطزٛر                          فٙ يغبل :    

 رخصص : إدارح انًُسل ٔانًؤضطبد   

 .ثؼط انًٓبراد انشخصٛخ ٔػاللزٓب ثأضبنٛت انزطٕق نذ٘ ػُٛخ يٍ رثبد األضرػُٕاٌ انرضبنخ : 

 نغُخ اإلشراف :

 انٕظٛفخ ٔعٓخ انؼًم االضى و

 تصاد المنزلًاالق كلٌة –قسم إدارة المنزل والمؤسسات بأستاذ      ربٌع محمود نوفل أ.د/  1
 جامعة المنوفٌة – 

كهٛخ  -أضزبر ٔرئٛص لطى إدارح يؤضطبد األضرح ٔانطفٕنخ  أ.د/ يُٗ يصطفٗ انساكٙ          2

 عبيؼخ األزْر –االلزصبد انًُسنٙ 

    االقتصاد  كلٌة –قسم إدارة المنزل والمؤسسات بمدرس  د/ منً محمد زكً صقر  3
 جامعة المنوفٌة – المنزلً

 رض انخطبة ػهٙ انطبدح أػعبء ْٛئخ انزذرٚص ثبنمطى . رى ػ

 رًذ انًٕافمخ .انمــــــــرار: 

 

 راثؼب: أػعبء ْٛئخ انزذرٚص 
ثشأٌ انخطبة انٕارد يٍ انؼاللبد انضمبفٛخ ٔانًزعًٍ رمرٚر ػهًٙ ػٍ  -1

 يؤرًر أ.د/ يٓغخ إضًبػٛم يطهى .

  رى ػرض انخطبة ػهٙ انطبدح أػعبء ْٛئخ انزذرٚص ثبنمطى .

 أؽٛػ انًغهص ػهًب .انمــــــــرار: 

 

 خبيطب: يب ٚطزغذ يٍ أػًبل
أرفك أػعبء يغهص انمطى ثئلرار لبئًخ انًغالد انؼهًٛخ انزبنٛخ نالػزًبد  -1

 .  لطى إدارح انًُسل ٔانًؤضطبد ٔانُشر فًٛب ٚخص أثؾبس 

 رى ػرض انخطبة ػهٙ انطبدح أػعبء ْٛئخ انزذرٚص ثبنمطى . 

 ًذ انًٕافمخ يٍ لجم أػعبء انمطى .رانمــــــــرار: 

 َرعٕ انًٕافمخ ػهٙ فزؼ دثهٕيخ يُٓٛخ نهمطى ثبضى رػبٚخ ٔرأْٛم انًؼبلٍٛ  -

 ٔفزؼ دثهٕيخ ٔأخر٘ انزصًٛى انذاخهٙ ثبنًؤضطبد االضرح ٔانطفٕنخ 

 رى ػرض انخطبة ػهٙ انطبدح أػعبء ْٛئخ انزذرٚص ثبنمطى . 

 عبء انمطى .انمــــــــرار: رًذ انًٕافمخ يٍ لجم أػ

 

 

 

 



 

َرعٕ انًٕافمخ ػهٙ فزؼ دثهٕيخ يُٓٛخ نهمطى ثبضى انزصًٛى انذاخهٙ  -2

 . نهًؤضطبد األضرح ٔانطفٕنخ 

 رى ػرض انخطبة ػهٙ انطبدح أػعبء ْٛئخ انزذرٚص ثبنمطى . 

 رًذ انًٕافمخ يٍ لجم أػعبء انمطى .انمــــــــرار: 

 

ػًبل لبو رئٛص انًغهص ثزمذٚى انشكر ٔفٙ َٓبٚخ االعزًبع ٔاالَزٓبء يٍ عذٔل األ

نألػعبء ػهٗ رؼبَٔٓى غٕال فزرح رئبضزّ نهغهطخ ٔرًُٗ نهغًٛغ انزٕفٛك، ٔرفؼذ 

 انغهطخ فٙ رًبو انطبػخ انٕاؽذح ٔانُصف ظًٓرا.

 رئٛص انمطى                        أيٍٛ انًغهص                                  

 

 (يؾًذ زغهٕل غّ ٖضهٕأ.د/ )                          يُٗ يؾًذ زكٙ صمر( / .) د 

 

 ػًٛذ انكهٛخلبئى ثؼًم                                

 

 شرٚف صجر٘ رعت() أ.د/                            


