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 6106/6109صب١ٔبً: خطخ اٌزؾغ١ٓ 

 اٌزخط١ؾ االعزشار١غٟ ُخطخ رؾغ١ٓ

 اٌّؼ١بس

 ٔمبؽ

 رؾزبط اٌٝ رؾغ١ٓ
 ِإششاد إٌغبػ اٌضِٓ اٌزٕف١ز ِغئ١ٌٛخ ئعشاءاد اٌزؾغ١ٓ

 اٌّٛاصٔخ

(ع١ٕٗ)  

ٟ
غ

عزشار١
ال
ؾ ا

ط١
خ

اٌز
 

ص٠بدح اٌٛػٝ ثب١ّ٘خ اٌزخط١ؾ 

االعزشار١غٝ ػٍٝ ِغزٜٛ 

 وبفخ االؽشاف

 

 

اٌُخطخ االعزشار١غ١خ  رٕٕظ١ُ ٚسشخ ػًّ -0

 ٌٍى١ٍخ 

رؾ١ًٍ ث١ئٟ ٚطفٟ  زٕظ١ُ ٚسشخ ػًّ ػٓ ر   -6

 ٚوّٟ

اٌفغٛح ث١ٓ اٌٛػغ اٌؾبٌٟ  رؾ١ًٍٔذٚحزٕف١ز ر -3

 ٚاٌّأِٛي

 سؤ٠خ ٚسعبٌخ اٌُى١ٍخ ٔشش-4

 االعزشار١غ١بد اٌجذ٠ٍخ ٚسشخ ػًّ ػٓ  -5

 اٌغب٠بد ٚاأل٘ذاف اٌغ١بعبدؽجبػخ  -6

 ٌُخطخ اٌزٕف١ز٠خ رجؼبً ٌأل٠ٌٛٚخرٛص٠غ  -7

ٌغٕخ اٌزخط١ؾ  -

 عزشار١غٟإلا

ذ٠ش ٚؽذح ػّبْ  - ُِ
 عٛدح

 ػ١ّذ اٌى١ٍخ -

 اٌى١ٍخٚو١ً  -

  عجزّجش

6107- 

 اغغطظ

6108  

اسرفبع ِغزٜٛ رجٕٝ االؽشاف  -

 اٌّخزٍفخ ٌالداسح االعزشار١غ١خ

01111 

ص٠بدح ِشبسوخ االؽشاف 

اٌّغزّؼ١خ فٝ اٌزخط١ؾ 

 االعزشار١غٝ ٌٍى١ٍخ

-  

عٙبد اٌؼًّ  اػؼبء ٔغجخ رّض١ً ص٠بدح  

ِغبٌظ اٌى١ٍخ فٝ   ٚاٌّغزف١ذ٠ٓ ٚرٜٚ اٌظٍخ

 ِٓ خبسط   ٚاٌٍغبْ إٌّجضمخ ػٕٗ

 

  اٌزخط١ؾ ٌغٕخ ِٕغك

 األعزشار١غٝ

    ّؼب١٠شاٌ ِٕغمٟ

ذ٠ش ٚؽذح ػّبْ  ُِ
 ١ُعٛدح اٌزؼٍ

 

 6107عجزّجش 

اغغطظ  –

6108 

ٌفئبد  ِغزٜٛ اٌّشبسوخ -

اٌّغزّغ اٌّخزٍفخ ٌؾؼٛس 

اعزّبػبد ٌغبْ اٌزخط١ؾ 

 االعزشار١غٝ
--- 
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  اٌم١بدح ٚاٌؾٛوّخُخطخ رؾغ١ٓ 

 ئعشاءاد اٌزؾغ١ٓ ٔمبؽ رؾزبط اٌٝ رؾغ١ٓ اٌّؼ١بس
 ِغئ١ٌٛخ

 اٌزٕف١ز
 ِإششاد إٌغبػ اٌضِٓ

 اٌّٛاصٔخ

(ع١ٕٗ)  

 

رط٠ٛش ا١ٌخ ل١بط ِشدٚد  

رذس٠ت اٌم١بداد االوبد١ّ٠خ 

 ثبٌى١ٍخ

ئػبدح ؽجغ ٚرٛص٠غ د١ًٌ اٌزٛط١ف  -

اٌٛظ١فٝ ثبٌى١ٍخ ٚرٛص٠ؼٗ ػٍٝ 

األلغبَ األوبد١ّ٠خ ٚاإلداس٠خ 

 ٚاإلو١ٕ١ٍىخ ثبٌى١ٍخ 

رٕظ١ُ اعزّبػبد ٚٚسػ ػًّ  -

ٌزٛػ١خ االداس١٠ٓ ثبٌزٛط١ف 

 اٌٛظ١فٝ

اعشاء اعزج١بٔبد ٌٍزؾمك ِٓ اٌّبَ  -

 االداس١٠ٓ ثبٌزٛط١ف اٌٛظ١فٝ 

ِذ٠ش ٚؽذح 

 ػّبْ اٌغٛدح

 اٌى١ٍخِذ٠ش 

أػؼبء فش٠ك 

  ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٝ

 

 ِٓ

0/6106 

ئٌٝ 

4/6106  

  ًؽبفظخ ئعزالَ د١ٌ

 اٌزٛط١ف ٌىً ئداسح

 ِؾبػش االعزّبػبد 

  ٔزبئظ  األعزج١بٔبد اٌذاٌخ

 ػٍٝ اٌٛػٝ ث١ٓ األداس١٠ٓ 

01111 

 

 اٌّؼ١بس
رؾزبط اٌٝ ٔمبؽ 

 رؾغ١ٓ
 ئعشاءاد اٌزؾغ١ٓ

 ِغئ١ٌٛخ

 اٌزٕف١ز
 ِإششاد إٌغبػ اٌضِٓ

 اٌّٛاصٔخ

(ع١ٕٗ)  

ٛوّخ
ؾ

ٚاٌ
اٌم١بدح 

ال ٠شبسن أػؼبء  .0 

١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٝ 

رشش١ؼ أٚ أزخبة 

 اٌم١بداد.

 

اػذاد ِمزشػ ٌض٠بدح ِشبسوخ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ الخز١بس 

اٌم١بداد األوبد١ّ٠خ ٚرٌه ثؼًّ رظ٠ٛذ عشٜ ِٓ أػؼبء ١٘ئخ 

 اٌزذس٠ظ ِجبششح ٌٍؼ١ّذ ٠ٚزُ االخز١بس ِٓ ألذَ صالصخ أعبرزح

 

 

 ػ١ّذ اٌى١ٍخ

 ِغٍظ اٌى١ٍخ

 ٌغٕخ اٌّؼ١بس

8-9/6107  

رُ رطج١مٗ ِٓ ثذا٠خ 

اٌؼبَ اٌذساعٝ 

6106 /6107  

-- 

ٌُ رزٛفش لبػذح  -5

 ث١بٔبد 

ٌزؾذ٠ذ ٔغت 

اٌؾبط١ٍٓ ػٍٝ 

 6106/6107ئٔشبء لبػذح ث١بٔبد رخض اٌى١ٍخ ٌٍؼبَ اٌذساعٝ 

 ٚرُ أسعبي خطبة ٌٍؼ١ّذ الخطبس ع١بدح اٌٛو١ً

 ػ١ّذ اٌى١ٍخ

 ِذ٠ش اٌى١ٍخ
06/6106  

ٚعٛد لبػذح ث١بٔبد 

اٌؾبط١ٍٓ ػٍٝ 

 دٚساد رذس٠ج١خ

300 
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 دٚساد رذس٠ج١خ

ثؼغ ػذَ ؽظٛي  -6

ل١بداد اٌى١ٍخ ػٍٝ دٚساد 

فٝ ر١ّٕخ اٌّٙبساد 

 اإلداس٠خ.

رمذ٠ُ ِمزشػ ثؾظٛي ِٓ ٠زمذَ ٌٛظ١ف١خ ل١بد٠خ اٌؾظٛي ػٍٝ 

اعزشار١غٝرخط١ؾ –ئداسح أصِبد  –صالس دٚساد ٟ٘ ئداسح ٚلذ   

ٌغٕخ ِؼ١بس 

اٌم١بدح 

 ٚاٌؾٛوّخ

06/6107    

خطخ اٌى١ٍخ  رط٠ٛش  -7

اٌفؼ١ٍخ فٝ ر١ّٕخ اٌّٛاسد 

 اٌزار١خ.

ٚػغ خطخ رٕف١ز٠خ ٌز١ّٕخ اٌّٛاسد اٌزار١خ ِغ ٌغٕخ اٌخذِبد 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ

 ػ١ّذ اٌى١ٍخ

ٚؽذح ػّبْ 

 اٌغٛدح

 

-06/6107  

رُ اػزّبد٘ب ػّٓ 

اٌخطخ االعزشار١غ١خ 

 اٌّؾذصخ

6106-6109.  

ؽذح ٌز١ّٕخ ٚأشبء 

اٌّٛاسد اٌزار١خ 

 ثبٌى١ٍخ

 

ص٠بدح ٔغجخ   -8

 اٌزؼبْٚ دثشٚرٛوٛال
  ٚاالرظبي ثب١ٌٙئبد الثشاِٙب اٌزؼبْٚ دثشٚرٛوٛالالزشاػ 

 ػ١ّذ اٌى١ٍخ

 ِغٍظ اٌى١ٍخ

 

0-9/6108  ٚعٛد اٌجشٚرٛوٛي 
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رؾزبط اٌٝ رؾغ١ٓٔمبؽ  اٌّؼ١بس  ئعشاءاد اٌزؾغ١ٓ 
 ِغئ١ٌٛخ

 اٌزٕف١ز
 اٌضِٓ

ِإششاد 

 إٌغبػ

 اٌّٛاصٔخ

(ع١ٕٗ)  

ٛوّخ 
ؾ

ٚاٌ
اٌم١بدح 

 

ِؾذٚد٠خ ٚػٟ ِغزّغ اٌى١ٍخ ثمبْٔٛ 

 اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ ٚإٌشش

لبْٔٛ ؽمٛق اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ ٚإٌشش  –ٔشش 

 ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ اٌخبص ثبٌى١ٍخ. –

ٚ ػًّ ٍِظمبد ثأُ٘ إٌمبؽ اٌٛاسدح ثبٌمبْٔٛ 

اسعبء ِجٕٝ اٌى١ٍخ  ٚرؼ١ٍمٙب فٟ ِخزٍف

 ٚاٌّغزشف١بد.

ٚ اٌزٛاطً اٌّجبشش ِغ ثؼغ اػؼبء ١٘ئخ 

اٌزذس٠ظ ٚثؼغ سؤعبء االلغبَ ٌٍزٛػ١خ 

 ثبٌمبْٔٛ

 ٌغٕخ اٌّؼ١بس

 

 اٌّمبثالد- 6107أوزٛثش

االعزج١بٔبد -

 اٌخبطخ ثزٌه

3111 

االعشاءاد اٌّزخـزح فٟ اٌّىزجخ  رط٠ٛش

 ٌٍؾفبظ ػٍٝ ؽمٛق اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ

اعزّبع ِغ ِٛظفٟ اٌّىزجخ ٚاؽالػُٙ ػًّ 

ػٍٝ لبْٔٛ اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ ف١ّب ٠خظُٙ ِغ 

 اٌز٠ٕٛٗ ػٓ ا١ّ٘خ رطج١مٗ

 ِذ٠ش اٌّىزجخ

اٌؼب١ٍِٓ 

 ثبٌّىزجخ

ٌغٕخ 

أخالل١بد 

 اٌجؾش اٌؼٍّٝ

 ِمبثالد 610 7أوزٛثش

 اعزج١بٔبد

-- 

ؼذاٌخ فٟ رٛص٠غ اٌ رط٠ٛش اعشاءاد 

 االششاف ػٍٝ اٌشعبئً

ثىً ِغبٌظ االلغبَ ثٕظبَ ارخبر لشاساد 

ِؾذد ِٚؼٍٓ ٌزٛص٠غ االششاف ػٍٝ سعبئً 

 اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ

ِغبٌظ 

 األلغبَ

ٚعٛد ا١ٌخ  ٠6108ٕب٠ش

رٛص٠غ االششاف 

 ػٍٝ اٌشعبئً

-- 

اعشاءاد ٌؼّبْ اٌؼذاٌخ فٟ رٛص٠غ  رط٠ٛش

 اػجبء اٌزذس٠ظ

ِشاعؼخ عذاٚي اٌزذس٠ظ اٌخبطخ ثىً االلغبَ 

ٚاٌزأوذ ِٓ ػذاٌخ  –إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ  –

 رٛص٠غ اػجبء اٌزذس٠ظ

ِغبٌظ 

 األلغبَ

 ِمبثالد 610 6أوزٛثش

 اعزج١بٔبد

511 
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اعشاءاد ٌؼّبْ اٌؼذاٌخ فٟ رٛص٠غ  رط٠ٛش

 اٌّىبفبد ٚاٌغضاءاد

ػًّ الئؾخ داخ١ٍخ ٚاػؾخ ِٚؼٍٕخ خبطخ 

 ثمٛاػذ  اٌضٛاة ٚاٌؼمبة ثغ١ّغ الغبَ اٌى١ٍخ

 اٌى١ٍخ ػ١ّذ -

 ُِٕغك -

 ٚفش٠ك

 اٌّؼ١بس

ذ٠ش ػبَ  - ُِ
 اٌى١ٍخ

ٚعٛد ا١ٌخ  610 8فجشا٠شأ

 اٌضٛاة ٚ اٌؼٍمبة

 االعزج١بٔبد

-- 

اربؽخ د١ًٌ اٌّّبسعبد االخالل١خ ٌٍّٕٙخ 

 ٌىً االؽشاف اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ ثبٌى١ٍخ

 

 

رٛص٠غ ٔغخخ ِٓ ٚص١مخ اخالل١بد إٌّٙخ 

 ػٍٝ ع١ّغ االلغبَ.

ٚ اسعبٌٙب ٌغ١ّغ االلغبَ ػٓ ؽش٠ك 

 االٌىزشٟٚٔ ٌّٕغمٟ اٌغٛدح.اٌجش٠ذ 

ٔشش اٌٛص١مخ ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ اٌخبص  

 ثبٌى١ٍخ.

 اٌى١ٍخ ػ١ّذ -

 ُِٕغك -

 اٌّؼ١بس

 ٌغٕخ سئ١ظ -

رؾش٠ش اٌّٛلغ 

 اإلٌىزشٟٚٔ

 6108عجزّجش

 6100أوزٛثش

 ٚعٛد اٌذ١ًٌ

 اٌّمبثالد

01111 

 

ػشع ِشبس٠غ اثؾبس  ِؾذٚد٠خ

اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ ػٍٝ ٌغٕخ اخالل١بد 

 اٌجؾش اٌؼٍّٟ

ارخبر لشاس ِٓ لجً ِغٍظ اٌى١ٍخ ثبٌضاَ 

اٌجبؽض١ٓ ثؼشع ِشبس٠غ اثؾبس اٌّبعغز١ش 

ٚاٌذوزٛساٖ ػٍٝ ٌغٕخ اخالل١بد اٌجؾش 

 اٌؼٍّٟ ثبٌى١ٍخ وششؽ ٌٍّٛافمخ ػ١ٍٙب.

 ػ١ّذ اٌى١ٍخ

 ٚو١ً اٌى١ٍخ

ٌغٕخ 

أخالل١بد 

 اٌجؾش اٌؼٍّٝ

 6108اوزٛثش

 

 ٚعٛد اٌمشاس

 اٌّمبثالد

-- 

د١ًٌ الخالل١بد اٌّؼٍُ  اٌزٛعغ فٝ ٔشش 

 اٌغبِؼٟ ثبٌى١ٍخ.

 

١ِضـــبق أخالل١بد اٌّؼٍـــــُ رؾذ٠ش 

 اٌغبِؼٟ 

ٚ ٔششٖ ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ اٌخبص 

 ثبٌى١ٍخ.

 اٌى١ٍخ ػ١ّذ

 ُِٕغك -

 اٌّؼ١بس

 ٌغٕخ سئ١ظ -

رؾش٠ش اٌّٛلغ 

 اإلٌىزشٟٚٔ

 ٚعٛد اٌذ١ًٌ 6108ِبسط 

 اٌّمبثالد

3111 
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 داسٞخطٗ رؾغ١ٓ اٌغٙبص اإل

رؾزبط اٌٝ رؾغ١ٓٔمبؽ  اٌّؼ١بس  ئعشاءاد اٌزؾغ١ٓ 
 ِغئ١ٌٛخ

 اٌزٕف١ز
 ِإششاد إٌغبػ اٌضِٓ

 اٌّٛاصٔخ

(ع١ٕٗ)  

ٙبص 
غ

اٌ
ٞ

الداس
ا

 
  

 ِؼب١٠ش الخز١بس اٌم١بداد االداس٠ٗ رط٠ٛش

 

 ِؼب١٠ش الخز١بس ٚرؼ١١ٓ اٌم١بداد رؾذ٠ش

 ثٕبءا ػٍٟ االعزج١بٔبد.

اػالْ ٚٔشش رٍه اٌّؼب١٠ش ثبالداساد 

اٌّخزٍفٗ  ٚػٍٟ اٌظفؾخ االٌىزش١ٔٚخ 

ٌٍى١ٍٗ ٚاٌزؼش٠ف ثٙب ٚاٌجذء فٟ 

 .رطج١مٙب

 

 

اػؼبء 

 اٌّؼ١بس

 

د٠غّجش 

6108 

 ٚعٛد اٌّؼب١٠ش ٚ اػزّبد٘ب

 اعزج١بْ ٌزؾذ٠ش اٌّؼب١٠ش.

 

5111   

اعزؾذاس اٌى١ٍٗ ٌّؼب١٠ش و١ّٗ ٚٔٛػ١ٗ   

 ِجزىشح ٌزم١١ُ اداء اٌم١بداد ٚاٌؼب١ٍِٓ.

اعزؾذاس ثؼغ اٌّؼب١٠ش ٌٍزم١١ُ ٚرُ 

 اػالٔٙب ثبالداسد اٌّخزٍفٗ.

 

اػؼبء 

فش٠ك 

اٌغٙبص 

 االداسٞ

 

اسرفبع ٔغجٗ سػب اٌؼب١ٍِٓ ػٓ  6108اثش٠ً

 اعب١ٌت اٌزم١١ُ اٌّزجؼٗ.

ِؼب١٠ش و١ّٗ ٚٔٛػ١ٗ  ٚعٛد

 ٌزم١١ُ االداء ٚاٌجذء فٟ رطج١مٙب

-------- 

خطخ رذس٠ج١ٗ ِؼزّذٖ ٌٍم١بداد  رط٠ٛش

ثٕبءا ػٍٟ االؽز١بعبد  االداس٠ٗ ٚاٌؼب١ٍِٓ

 اٌزذس٠ج١ٗ.

ٚػغ ٚاػزّبد خطٗ  رذس٠ج١ٗ ؽجمب 

ٌالؽز١بعبد ٚص٠بدح ٔٛع ٚػذد اٌجشاِظ 

ٚص٠بدح اػذاد اٌفئبد اٌّغزٙذفٗ 

رزٕبعت ِغ االؽز١بعبد  ٚٚػغ ثشاِظ

 الػزّبد٘ب ٚسثطٙب ثخطخ اٌغبِؼٗ

ٌٍزذس٠ت.ٚػًّ اعزج١بٔبد ٌم١بط 

 ِشدٚد اٌزذس٠ت ػٍٟ اٌّزذسث١ٓ

 

 ٚو١ً اٌى١ٍخ

 ِذ٠ش اٌى١ٍٗ

اػؼبء 

فش٠ك 

اٌغٙبص 

 االداسٞ

 

رؾذ٠ذ ٚرخظ١ض ا١ٌّضا١ٔٗ  6108ِب٠ٛ

 اٌالصِٗ ٌزٍه اٌخطٗ خاٌّب١ٌ

ِؼزّذٖ ػٍٟ   خخط عٛدٚ

 االعزج١بٔبد

اٌجذء فٟ رٕف١ز ثؼغ اٌذٚساد 

ِضً اداسح االصِبد ٚاٌىٛاسس 

 ٚاداسح اٌغٛدٖ

3111   

ِشاعؼٗ ِؾزٛٞ اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١ٗ ثٕبءا 

 ػٍٟ اٌزغز٠ٗ اٌشاعؼٗ

اٌّخظظبد اٌّب١ٌٗ ٚا١ٌّضا١ٔٗ  ص٠بدح

 اٌالصِخ ٌٍزذس٠ت ثبٌى١ٍٗ

االعزفبدح ِٓ ٔزبئظ رم١١ُ ِشدٚد 

ِشاعؼٗ  اٌزذس٠ت ػٍٟ اٌّزذسث١ٓ فٟ  

ٚرط٠ٛش ٚرؼذ٠ً ِؾزٛٞ ثؼغ  

 اٌجشاِظ

ػ١ّذ 

 اٌى١ٍخ

ػؼبء أ

 اٌّؼ١بس

اٌّؾزٛٞ اٌزذس٠جٟ ٌجؼغ  ١ٔٛ٠6108ٛ

اٌجشاِظ اطجؼ دل١مب ِٕٚبعجب 

 ٌٍفئٗ اٌّغزٙذفخ

6111 



 2019-2016خطة التحسين

 كلية االقتصاد المنزلى جامعة المنوفية 
 

134 
 

 

 

رمذ٠ُ ؽٍت ٌٍغ١ذ ػ١ّذ اٌى١ٍٗ ٌزؾذ٠ذ 

 اٌّخظظبد اٌالصِٗ

 

رؾذ٠ش اعزج١بْ ل١بط ِشدٚد  

ط اٌزذس٠ت ػٍٟ اٌّزذسة ٚل١ب

ِٚؾزٛٞ اٌجشاِظ عٛدٖ 

 اٌزذس٠ج١ٗ

ػذَ ١ِىٕٗ اٌّىبرت االداس٠ٗ ٚاعشاءاد 

 اٌؼًّ رؼزّذ ػٍٟ اٌغغالد اٌٛسل١ٗ

 

 

 

اٌجذء فٟ رض٠ٚذ ثؼغ االلغبَ 

 ثبالعٙضح اٌالصِٗ

ػ١ّذ 

 اٌى١ٍٗ

 ِذ٠ش اٌى١ٍٗ

ِٕغمٟ -

ِؼ١بس 

اٌغٙبص 

 االداسٞ

عجزّجش 

6108 

ثبالعٙضح اٌالصِٗ  رٛفش

ٚاالدٚاد اٌّىزج١ٗ االصِٗ 

 بٌّىبرتث ١ٌّىٕٗ اٌؼًّ

310111  

ػذَ رٛافش ثؼغ االعشاءاد اٌزظؾ١ؾ١ٗ 

)رٛص٠غ ٌزؾغ١ٓ اٌشػب اٌٛظ١فٟ

 اٌّىبفبءاد,اٌشػب٠ٗ 

 

 ,اٌزؼبًِ ِغ اٌشىبٚٞ(

 

االعزفبدح ِٓ ٔزبئظ اعزج١بْ اٌشػب 

ف١ّب ٠خض رٛص٠غ  اٌٛظ١فٟ ٌض٠بدرٗ

 ,اٌزؼبًِ ِغ اٌشىبٚٞ( اٌّىبفبءاد,

ٔشش ِٕٚبلشخ ٔزبئظ اٌشػب اٌٛظ١فٟ 

فٟ ِغّٛػٗ ِٓ اٌٍمبءاد االعجٛػ١ٗ 

 ثبٌؼب١ٍِٓ

 اٌى١ٍخ ٚو١ً

سؤعبء 

االداساد 

 اٌّخزٍفٗ

ِٕغمٟ 

ِؼ١بس 

اٌغٙبص 

 االداسٞ

ٛ١ٌٛ٠ 

6108 

 اعزج١بْ ل١بط اٌشػب اٌٛظ١فٟ

 اٌّمبثالد 

---------- 
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ُّشبسوخخطخ رؾغ١ٓ  ُّغزّؼ١خ  اٌ  اٌج١ئخ ٚر١ّٕخاٌ

 ئعشاءاد اٌزؾغ١ٓ رؾزبط اٌٝ رؾغ١ٓٔمبؽ  اٌّؼ١بس
 ِغئ١ٌٛخ

 اٌزٕف١ز
 ِإششاد إٌغبػ اٌضِٓ

 اٌّٛاصٔخ

 (ع١ٕٗ)

شبسوخ
ُّ اٌ

 
ٚر١ّٕخ

غزّؼ١خ 
ُّ اٌ

 
اٌج١ئخ

 

 اٌخطخ اٌزٕف١ز٠خ رط٠ٛش  

اػذاد خطخ رشزًّ ػٍٝ اٌزىٍفخ ٚ  -

اٌفزشاد اٌض١ِٕخ ٚ اٌّغئٛي ػٓ 

 اٌزٕف١ز

ٚؽذح ػّبْ 

 اٌغٛدح

 أػؼبء

 اٌّؼ١بس

01 

00-

6108 

ٚعٛد  خطخ رشزًّ ػٍٝ 

اٌزىٍفخ ٚ اٌفزشاد اٌض١ِٕخ 

 ٚ اٌّغئٛي ػٓ اٌزٕف١ز

-- 

اإلعزفبدح ِٓ ٔزبئظ اٌزم١١ُ ِٓ فؾض ٔزبئظ 

 اإلعزج١بٔبد آساء 

رؾ١ًٍ االعزج١بٔبد ِغ ٚػغ 

 ِمزشؽبد رؾغ١ٓ

 

 

 ػ١ّذ اٌى١ٍخ

 ٚو١ً اٌى١ٍخ

ٚؽذح ػّبْ 

 اٌغٛدح

 

01/ 

6/6108 

 

ٚعٛد خطخ رٕف١ز٠خ ثٕبءا 

 ػٍٝ االعزج١بٔبد

 ِمبثٍخ 

01111 

 ػؼف اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ ٌذػُ أٔشطخ خذِخ اٌّغزّغ.

أشبء ٚؽذح ٌز١ّٕخ اٌّٛاسد اٌزار١خ 

 ثبٌى١ٍخ

اٌؼًّ ػٍٝ ص٠بدح اٌزجشػبد ِٓ 

اٌّغزّغ اٌّؾ١ؾ ٚ اٌّغزف١ذ٠ٓ 

 ثبٌخذِخ

 ػ١ّذ اٌى١ٍخ

 ٚو١ً اٌى١ٍخ

ٚؽذح ػّبْ 

 اٌغٛدح

 

06/ 

01/6108 

ٚعٛد ٌغٕخ ٌز١ّٕخ اٌّٛاسد 

 اٌزار١خ ثبٌى١ٍخ

ص٠بدح اٌّٛاسد اٌزار١خ 

ثبٌى١ٍخ ٘زا اٌؼبَ ػٓ اٌؼبَ 

 اٌّبػٝ

5111 

الطالب والخرٌجٌن حسٌنخطة ت  

 اٌّؼ١بس
رؾزبط ٔمبؽ 

 اٌٝ رؾغ١ٓ
 ِإششاد إٌغبػ اٌضِٓ اٌزٕف١ز ِغئ١ٌٛخ ئعشاءاد اٌزؾغ١ٓ

 اٌّٛاصٔخ

(ع١ٕٗ)  

ة 
ال

ط
اٌ

ٓ
غ١

خش٠
ٚاٌ

 

 

توزٌع دلٌل 
الطالب بصورة 

 غٌر منتظمة

تحمٌل دلٌل الطالب على الموقع  .1
 الرسمً 

وحدة ضمان 
 الجودة بالكلٌة

بداٌة العام 
الجامعً 

 م2018-2019

 10000 زٌارة موقع الكلٌة

توزٌع الدلٌل على طالب زٌادة معدل   .2
 الفرقة األولى.

وحدة ضمان 
 الجودة بالكلٌة

بداٌة العام 
الجامعً 

2018-2019 

 مقابالت مع الطالب
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محاولة جذب 
 الواافدٌن

 إدارة الكلٌة. التنسٌق مع رعاٌة الوافدٌن بالجامعة  .1
رعاٌة الطالب 

 بالكلٌة.

اإلطالع على الخطابات الرسمٌة بٌن  م2016ٌناٌر   
 الكلٌة ورعاٌة الوافدٌن.

0 

وضع إعالنات المسابقات واألنشطة   .2
 الكلٌةموقع الطالبٌة فً نطاق 

 إدارة الكلٌة.
رعاٌة الطالب 

 بالكلٌة.

الوافدٌن فى كلٌات  مقابالت مع الطالب م2016نوفمبر 
 .اخري

500 

إقامة ٌوم لألنشطة واإلحتفال بالطالب  .3
 بالكلٌات االخري الوافدٌن 

 عمٌد الكلٌة
 وكٌل الكلٌة

 مقرر المعٌار
رعاٌة الطالب 

 بالكلٌة

 مقابالت مع الطالب م2018أبرٌل 
 مشاهدة الصور التذكارٌة 

2000 

ْ
ٛ
خش٠

ٚاٌ
ة 

ال
ط

 اٌ

قواعد  تحدٌث
لتحدٌد الطالب 

المتفوقٌن 
 والمبدعٌن

القواعد المنظمة لتحدٌد  تحدٌث .1
الطالب المتفوقٌن والمبدعٌن و نشرها 

 على الموقع الرسمً للكلٌة.
 

 إدارة الكلٌة.
رعاٌة الطالب 

 بالكلٌة.

 زٌارة موقع الكلٌة. 2018ابرٌل 
مع الطالب المتفوقٌن  الذٌن تم  مقابالت

 تكرٌمهم فً مؤتمر الكلٌة.
 
 

10000 

قواعد  تطوٌر
لتحدٌد الطالب 

المتعثرٌن 

تشكٌل لجنة لدعم الطالب المتعثرٌن  .1
 ووضع برنامج لرعاٌتهم.

إبرٌل      وكٌل الكلٌة
2018 

 

 10000 كشوف الدعم
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وبرامج 
 رعاٌتهم

 الكلٌةعمٌد  لدعم الطالبإقامة معرض للمالبس  .2
 وكٌل الكلٌة

 ابرٌل
 م2018

 500 مقابالت مع الطالب

عدم الوعى 
بنظام الرٌادة 

العلمٌة 
والساعات 

 المكتبٌة

توعٌة الطالب بمفهوم الرٌادة العلمٌة  .1
وكذلك الساعات المكتبٌة عن طرٌق 

مقابالت مع الطالب والتوعٌة عن 
 طرٌق لقاءات فً مدرجات الطلبة.

 تبنً مفهوم الرٌادة العلمٌة .  .2

الجودة  وحدة
 بالكلٌة.

 0 مقابالت مع الطالب .1 م2018فبراٌر 

قاعدة تحدٌث 
بٌانات ٌمكن 

اإلستدالل منها 
على مدى 

مشاركة الطالب 
 فً األنشطة

مخاطبة اإلدارة العامة لمركز  .1
المعلومات لعمل قاعدة البٌانات لرعاٌة 

 الطالب. 

 عمٌد الكلٌة
 

اإلطالع على الخطاب الموجه من عمٌد  م 2016نوفمبر 
الكلٌة إلى مدٌر مركز المعلومات 

 بالجامعة

0 

قاعدة بٌانات خاصة برعاٌة  تحدٌث .2
 الطالب.

 

اإلدارة العامة 
 لمركز المعلومات 

اإلطالع على البرنامج على الحاسب األلً  2018نوفمبر 
 الخاص برعاٌة الطالب.

0 

عمل برنامج لتطوٌرأداء العاملٌن  .3
 بقسم رعاٌة الطالب بالكلٌة. 

اإلدارة العامة 
لمركز المعلومات 

والتوثٌق 
 بالجامعة

اإلطالع على خطاب الترشح للدورة   2018نوفمبر 
 وشهادة اجتٌاز الدورة.

0 

عمل بٌانات بعدد الطالب المشاركٌن  .4
فً األنشطة المختلفة فً العامٌن 

 الماضٌٌن.

رعاٌة الطالب 
 بالكلٌة.

اإلطالع على اإلحصاٌة الموجودة  م2018دٌسمبر 
بالدراسة الذاتٌة لمعٌار الطالب 

 والخرٌجون

0 

المشاركة 
للطالب فً 
األنشطة 
 الطالبٌة

 

اإلعالن عن جمٌع األنشطة الطالبٌة  .1
 على موقع الكلٌة.

رعاٌة الطالب 
 بالكلٌة.

 وحدة الجودة.

من أكتوبر 
 م2017

 0 موقع الكلٌةزٌارة 
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فاعلٌة  زٌادة
دور 

 الخرٌجٌنوحدة

 الخرٌجًخرٌجً ا وحدةمخاطبة  .1
والوقوف على الدور المنوط بها تجاه 

 الخرٌجٌن

نوفمبر   عمٌد الكلٌة
 م2018

اإلطالع على الخطاب الرسمً بٌن الكلٌة 
 كلٌة االقتصاد المنزلىورابطة خرٌجً 

0 

للخرٌج تحمٌل الخدمات التً تقدمها ا .2
الموقع الرسمً للكلٌة للتعرٌف  على
 بها.

وحدة ضمان 
 الجودة بالكلٌة

بداٌة العام 
الجامعً 

 م2017-2018

 0 زٌارة موقع الكلٌة

التواصل معهم عبر البرٌد اإللكترونً  .1
و إعالمهم بالدورات والمؤتمرات التً 

تجرى فً الكلٌة بعد إلتحاقهم بسوق 
 العمل.

 اإلطالع على البرٌد اإلكترونً. م1/4/2017من شئون الخرٌجٌن
 

0 

متابعتهم عن طرٌق إستبٌان سنوي  .2
لقٌاس مستوى الرضاء عن أداء 

 الكلٌة بعد إنخراطهم فً سوق العمل.

اإلطالع على اإلستبٌانات واإلجراءات  م2017سبتمبر  شئون الخرٌجٌن
 التصحٌحٌة فً ضوء اإلستبٌانات.
 مقابالت مع نماذج من الخرٌجٌن. 

1000 

 اإلطالع على البرٌد اإلكترونً. م2017عام  شئون الخرٌجٌن دعوتهم للمؤتمر السنوي للكلٌة. .3
 مقابالت مع نماذج من الخرٌجٌن.

0 
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  ٌّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ ٚ اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخُخطخ رؾغ١ٓ ا

 اٌّٛاصٔخ

 ع١ٕٗ()
 ِإششاد إٌغبػ

 اٌضِٓ

 

 ِغئ١ٌٛخ

 اٌزٕف١ز
رؾزبط اٌٝ رؾغ١ٓٔمبؽ  ئعشاءاد اٌزؾغ١ٓ  اٌّؼ١بس 

01111 

 ع١ٕٗ

 ص٠بدح اٌٛػٝ

 اعزج١بٔبد

 ِمبثالد

 فش٠ك اٌّؼ١بس 9-6106

 

 ٌغبْ اٌزٛػ١خ

ػٍٝ ع١ّغ ألغبَ  NARSرٛص٠غ 

اٌى١ٍخ ثال اعزضٕبء ٚ ػًّ ؽّالد 

 ٌزٛػ١خ اٌّغزّغ اٌذاخٍٟ.

ٚػٟ اٌّغزّغ اٌذاخٍٟ ثبٌّؼب١٠ش اٌم١ِٛخ 

 اٌؾب١ٌخ ِؾذٚد

اٌّؼب١٠ش 

 االوبد١ّ٠خ

6111 

 ع١ٕٗ

أزشبس اٌشؤ٠خ ٚ اٌشعبٌخ 

 ثؼذ سح ثبٌى١ٍخ

ِؼشفخ اٌطالة ٚ  ص٠بدح

 أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ.

ػًّ ٍِظمبد ٚ الفزبد ئػبف١خ  فش٠ك اٌّؼ١بس 9-6106

ٌٍزٛػ١خ ثبٌشؤ٠خ ٚ اٌشعبٌخ وّب ٠زُ 

ٔشش اٌّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ ٚ أ٘ذاف 

 اٌجشٔبِظ اٌزؼ١ٍّٟ

ٚ  ِؾذٚد٠خ رٛص٠غ وز١ت اٌشؤ٠خ ٚ اٌشعبٌخ

 أ٘ذاف اٌجش ٔبِظ اٌزؼ١ٍّٟ

01111 

ارفبل١بد ِغ أؽشاف  ٚعٛد

ِغزّؼ١خ ِٚزبثؼخ اٌخش٠ظ 

ٌذ٠ٙب ػٍٝ أْ رىْٛ راد 

 ؽبثغ ئل١ٍّٟ 

اػزجبس رٛط١بد ٘زٖ 

اٌزٛط١ف  ػٕذ اٌغٙبد

 اٌغذ٠ذ ٌٍجشٔبِظ 

 -فش٠ك اٌّؼ١بس 9-6107

األؽشاف 

اٌّغزّؼ١خ اٌمذ٠ّخ 

 ٚ اٌؾذ٠ضخ

اعزمظبء ٚرؾ١ًٍ آساء األؽشاف 

اٌّغزّؼ١خ ٚ عٛق اٌؼًّ اٌّؾٍٟ ٚ 

اإلل١ٍّٟ ٚ اٌؼبٌّٟ لجً رٛط١ف 

عذ٠ذ ٌجشٔبِظ ثىبٌٛس٠ٛط اٌطت ٚ 

 اٌغشاؽخ

ٚعٛد دساعخ ِغزّؼ١خ ٌم١بط  ِؾذٚد٠خ

اؽز١بعبد عٛق اٌؼًّ اٌّؾٍٟ ٚ اإلل١ٍّٟ ٚ 

اٌؼبٌّٟ ِٓ اٌجشٔبِظ اٌزؼ١ٍّٟ / اٌّمشساد 

اٌذساع١خ اٌزٞ رمذِٗ اٌى١ٍخ ٌطالة اٌّشؽٍخ 

ؼ١خ األٌٚٝ لجً ٚػغ أٚي ٚص١مخ ٌزٛط١ف اٌغبِ

 ٘زا اٌجشٔبِظ ٚ ِمشسارٗ اٌذساع١خ

411 

االؽالع ػٍٝ ِشبسوبد 

ؽم١م١خ فٟ اٌجؾش اٌؼٍّٟ 

 ٌطالة اٌجىبٌٛس٠ٛط

9-6107 

9-6107 

 ٚو١ً اٌى١ٍخ 

 أػؼبء اٌّؼ١بس

 ِٕغمٝ األلغبَ

ئششان اٌطالة فٟ اٌجؾش اٌؼٍّٟ 

 فٟ األلغبَ رذس٠غ١ب 

اٌطالة فٟ أٔشطخ ٌٍجؾش  ئدساط ِشبسوخص٠بدح

 اٌؼٍّٟ فٟ وً اٌّمشساد

 

 

  



 2019-2016خطة التحسين

 كلية االقتصاد المنزلى جامعة المنوفية 
 

140 
 

 رؾغ١ٓ اٌزذس٠ظ ٚاٌزؼٍُخطة 

 اٌّؼ١بس
رؾزبط اٌٝ ٔمبؽ 

 رؾغ١ٓ
 ِإششاد إٌغبػ اٌضِٓ اٌزٕف١ز ِغئ١ٌٛخ ئعشاءاد اٌزؾغ١ٓ

اٌزىب١ٌف ع٠ٕٛبً 

 )ع١ٕٗ(

 
ِؼبٌغخ ػؼف 

 اٌّٛاسد

أشبء ٚؽذح ٌز١ّٕخ اٌّٛاسد 

 اٌزار١خ ثبٌى١ٍخ

 ِغٍظ اٌى١ٍخ

 

3-6108 

00-6108 

 ٚعٛد ٚؽذح ٌز١ّٕخ اٌّٛاسد اٌزار١خ ثبٌى١ٍخ

 ص٠بدح اٌّٛاسد اٌزار١خ ثبٌى١ٍخ
-- 
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 ػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ أُخطخ رؾغ١ٓ 

 اٌّؼ١بس رؾزبط اٌٝ رؾغ١ٓٔمبؽ  أشطخ اٌزؾغ١ٓ اإلؽبس اٌضِٕٟ ِغإ١ٌخ اٌزٕف١ز ِإشش االداء ٚإٌغبػ ا١ٌّضا١ٔخ

9111 

اٌّشبسو١ٓ ِٓ اعزج١بٔبد 

اػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

 ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ

 ِغٍظ اٌى١ٍخ

 ٚو١ً اٌى١ٍخ

عجزّجش 

6106 

 عجزّجش

6160 

ص٠بدح االػزّبداد اٌخبطخ 

ثجشاِظ اٌزذس٠ت وّب ٘ٛ ِٛػؼ 

 ثبٌخطخ اٌزٕف١ز٠خ ٌٍى١ٍخ

لظٛس اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ اٌالصِخ ٌذػُ خطؾ 

ٚثشاِظ رذس٠ت أػؼبء ١٘ئبح اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ 

 .اٌّؼبٚٔخ
 

31111 

ص٠بدح اٌٛاسد اٌزار١خ ٚ 

اٌّٛاسد اٌخبطخ  ثبٌجؾش 

 اٌؼٍّٝ

 اٌجبؽض١ٓاعزج١بٔبد 

 ػ١ّذ اٌى١ٍخ

 ِذ٠ش اٌى١ٍخ

عجزّجش 

6106 

 

ص٠بدح االػزّبداد اٌّب١ٌخ ٌذػُ 

  اٌجؾش اٌؼٍّٟ

 ص٠بدح اٌّٛاسد اٌزار١خ ثبٌى١ٍخ 

لظٛس اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ اٌالصِخ ٌذػُ اٌجؾش 

 اٌؼٍّٟ

 

 

اٌؼٍّٟ ٚاألٔشطخ اٌؼ١ٍّخ األخشٜ اٌجؾشُخطخ رؾغ١ٓ   

 ِإششاد إٌغبػ اٌضِٓ اٌزٕف١ز ِغئ١ٌٛخ ئعشاءاد اٌزؾغ١ٓ رؾزبط اٌٝ رؾغ١ٓٔمبؽ  اٌّؼ١بس
اٌزىب١ٌف 

 ع٠ٕٛبً )ع١ٕٗ(

ش
ؾ

اٌج
 

 ٟ
اٌؼٍّ

طخ 
ش

ألٔ
ٚا

ٜ
خش

أل
اٌؼ١ٍّخ ا

 

ػذد األثؾبس إٌّشٛسح  رؾذ٠ش

ِؾ١ٍب ٚد١ٌٚب ٚلٛاػذ ث١بٔبد 

 ١ٍّٗ ػٍٝ ِٛلغ اٌى١ٍخ اٌجؾٛس اٌؼ

 

رط٠ٛش ٚرؾذ٠ش لبػذح ث١بٔبد 

ٌٍجؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌغبس٠خ ثبٌى١ٍخ( 

٠غًٙ ػٓ ؽش٠مٙب اعزذػبء 

 ئٌىزش١ٔٚبً اٌج١بٔبد 

 اٌى١ٍخا١ِٓ 

 اٌٛو١ً

ٚؽذح ػّبْ 

 اٌغٛدح 

عجزّجش 

6106 

رمش٠ش شبًِ ٠ٛػؼ اٌٛػغ اٌؾبٌٟ  -

ٚاٌٛػغ اٌّأِٛي ٌمبػذح ث١بٔبد اٌى١ٍخ 

 فٟ ع١ّغ اٌمطبػبد

ُّخشعبد  - ُِؾذدح اٌ خطخ رٕف١ز٠خ 

ٚاٌّغئ١ٌٛخ ٚاإلؽبس اٌضِٕٟ ٌالٔزٙبء 

ُّغزٙذفخ  ِٓ رغز٠خ اٌّؼٍِٛبد اٌ

 ئ -

-- 
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 خطخ رؾغ١ٓ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب

رؾزبط اٌٝ رؾغ١ٓٔمبؽ  اٌّؼ١بس  
 اٌّٛاصٔخ ِإششاد إٌغبػ اٌضِٓ اٌزٕف١ز ِغئ١ٌٛخ ئعشاءاد اٌزؾغ١ٓ

(ع١ٕٗ)  

 

لٍخ ٚػٟ أػؼبء ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ 

 ثبٌّؼب١٠شاالوبد١ّ٠خ 

 

ص٠بدح ػًّ ٔذٚاد ٚ ِؾبػشاد رٛػ١خ  -

خبطخ ثبٌغٛدح ١ٌٍٙئخ اٌّؼبٚٔخ ٚ ؽالة 

 اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚػًّ خطخ ٌٍزٛػ١خ

الزشاػ ػًّ ٍِظمبد ٚ ِط٠ٛبد  -

خبطخ ثبٌغٛدح رٍظك ٚ رٛصع ػٍٝ 

 ؽالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب

 ػ١ّذ اٌى١ٍخ-

ػّبْ ٚؽذح  -

 اٌغٛدح ثبٌى١ٍخ

ٌٛٝ ِؼ١بس ئِغ -

 اٌذساعبد اٌؼ١ٍب

ٚعٛد خطخ ٌٍزٛػ١خ  - 5/6108

ثّفب١ُ٘ اٌغٛدح ٚ ٌغٕخ 

ٌٍزٛػ١خ ِٓ ٚؽذح ػّبْ 

 اٌغٛح ثبٌى١ٍخ

ٚعٛد ٍِظمبد خبطخ  -

ثبٌغٛدح فٝ ع١ّغ أٔؾبء 

 اٌى١ٍخ 

10000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌغٛدح ٚاٌزط٠ٛش خطخ رؾغ١ٓ ئداسح
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رؾزبط اٌٝ رؾغ١ٓٔمبؽ  اٌّؼ١بس  ِإششاد إٌغبػ اٌضِٓ اٌزٕف١ز ِغئ١ٌٛخ ئعشاءاد اٌزؾغ١ٓ 
 اٌّٛاصٔخ

(ع١ٕٗ)  

 

 

ِخظظبد ِب١ٌخ  ػذَ ٚعٛد 

 ِٕبعجخ

 

ِب١ٌخ رفٝ   رٛف١ش ئؽز١بعب د

 ٚؽذح ػّبْ اٌغٛدح

 ١ٌٛ٠ٛ اٌى١ٍخ ػ١ّذ

6108 

 

 % ِٓ اْ اٌّٛاسد اٌزار١خ01رؾذ٠ذ  

 ** اٌزٜ رمَٛ ثٗ ٚؽذح ػّبْ اٌغٛدح 

اؽز١بعبد اٌٛؽذح ٠زُ اعز١فبئٙب ِٓ خالي  -

 اٌظشف ِٓ اٌّخبصْ اٌّٛعٛدح ثبٌى١ٍخ

--- 

 
ٔشش صمبفخ اٌغٛدح ػٍٝ ِغزٜٛ 

أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ 

ؼبٚٔخ ٚاٌطالة ٚاالداس١٠ٓ ُّ  اٌ

أػؼبء ١٘ئخ  رٛػ١خ

ؼبٚٔخ  ُّ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌ

ٚاٌطالة ٚاالداس١٠ٓ 

 ثّفب١ُ٘ اٌغٛدح

ذ٠ش - ػّبْ  ٚؽذحُِ

 عٛدح اٌزؼ١ٍُ

فشق              -

اٌزخط١ؾ اإلعزشار١غٝ  

شاعؼخ اٌذاخ١ٍخ ُّ  ٚاٌ

  ٠ٕب٠ش

6106- 

د٠غّجش  

6106 

ٚؽالة أػؼبء ١٘ئخ رذس٠ظ ١٘ٚئخ ِؼبٚٔخ  -

 ٍِّْٛ  ثبٌغٛدحٚئاداس١٠ٓ 

وز١ت ِٚؾبػشاد ٌٚمبءاد   طٛس ِٓ  -

 اٌزؼش٠ف  ثّفب١ُ٘ اٌغٛدح

 

5111 

 

 ***فٟ ؽبي ٚعٛد ِذٜ صِٕٟ ٚاعغ فاْ رٌه 

 


