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رسٍُ اٌشٙبداد ثؼذ اٌّشاجؼٗ ٌٍّٛظف اٌّخزض طبدت ػٙذح اٌشٙبداد.
يز ٌٝٛاٌّٛظف اٌّخزض طبدت ػٙذح اٌشٙبداد رسٍيُ اٌشٙبداد ٌّٕــــذٚة رشسٍٗ اٌىٍيــــخ ٌزسٍُ اٌشٙبداد
ثبيظبي ثؼذ٘ب طجمب ٌٍؼذد اٌز ٜرـــــُ رسٍيّٗ ٌيزُ رٛليؼٙــــب ِٓ أ.د /ػّيذ اٌىٍيخ ٚرٌه ٌزسٍيّٙب ٌسىشرـــــبسيخ
اٌسبدح ػّذاء اٌىٍيبد اٌّخزظخ ثّٛجت ايظبي ثؼذد اٌشٙبداد اٌّطٍٛة رٛليؼٙب ِـٓ ػّيذ اٌىٍيخ ِــــٓ اطً
ٚطٛسح يٛلغ اٌسىشريش ػٍ ٝاالطً ٚرزشن ٌٗ اٌظٛسح.
ثؼذ اػزّبد اٌشٙبداد ِٓ ػّيذ اٌىٍيخ – رزُ اػبدرٙب اٌـــــ ٝاالداسح اٌّخزظخ ثبٌجبِؼــٗ ثبٌؼـــــذد ٚاسزــــالَ
االيظبي ٚرذفظ طٛس االيظبالد ثيٓ االداسح اٌزؼٍيّيخ ِٕٚذٚة اٌىٍيخ فٍِ ٝف خبص طشف االداسح اٌّزوٛسح .
يزجغ ٔفس إٌظبَ اٌسبثك ثبٌٕسجخ الػزّبد اٌشٙبداد ِٓ سئيس اٌجبِؼٗ.
يىزت ٌٍىٍيخ ٌّٛافبح اٌجبِؼٗ ثميّخ اٌشٙبداد اٌز ٝرّذ اجشاءاد رذشيش٘ب ٚاػزّبد٘ب ثشيه ثبسُ أِيٓ ػـــبَ
اٌجبِؼٗ ٚشيه اخش ثبسُ طٕذٚق اٌزطٛيش اٌّشوض ٜثبٌجبِؼٗ ٚثبٌٕسجخ ٌّشوض اٌزؼٍيُ اٌّفزٛح يشسً اٌشيه
ثبسُ اٌذسبة اٌّشوضٌّ ٜشوض اٌزؼٍيُ اٌّفزٛح .
يسٍُ اِيٓ اٌّخضْ اٌىٍيخ اٌشٙبداد اٌّشاد طشفٙب ٚاٌّؼزّذٖ ِــــٓ سئيس اٌجبِؼٗ طجمب ٌمشاس ِٕــــخ اٌذسجٗ
ٚيذشس ِذضش ثزٌه ِٓ اطً ٚطٛسح رذزفظ اداسح اٌخشيجيٓ اِ ٚشوض اٌزؼٍيُ اٌّفزٛح وً فيّب يخظٗ ثبالطً
ٚيزسٍُ ِٕذٚة اٌىٍيخ اٌظٛسح .
رذشس اٌىٍيخ ثؼذد اٌشٙبداد اٌّسٍّخ ٌٙب ارْ طشف 111ع.ح ِٓ اطً ٚثالس طٛس يٛلؼٙب ِــــٕذٚة اٌىٍيخ
ثبالسزالَ ٚيؼزّذ٘ب ٚ ،رذفظ طٛسح ِٕٙب ٌذ ٜاٌّٛظف اٌّخزض ( ػٙذح اٌشٙبداد)ٚ ،رشسً طـــٛسح الداسح
اٌّخبصْ ثبٌجبِؼٗ ( ٌزسٛيخ اٌؼٙذح )ٚيذزفظ ِٕذٚة اٌىٍيخ ثظٛسح .
اليجٛص اْ رذزفظ اداسح اٌّخبصْ ثبٌجبِؼٗ ا ٚاداسح اٌخشيجيٓ اِ ٚـــشوض اٌزؼٍيُ اٌّفزٛح ثأيخ شٙبداد رمـشس
االسزغٕبء ػٕٙب.
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يزىجَ الخشيج الى شئىى الطلجخ ثبلكليخ الزى رخشج هٌهب ويمذم طلت ثبسن عويذ الكليخ للوىافمخ عليهب
وعليهب ثالس طىاثع ثوي الطبثع الىاحذ ( 01جٌيهبد ) .
جىاة هىجهَ لوذيش عبم االداسح العبهخ لشئىى الزعلين والطالة ثبلجبهعَ .
ثن يزىجَ الخشيج ثهزيي الجىاثيي الى االداسح العبهخ لشئىى الزعلين والطالة ثبداسح الجبهعَ ويذفع
الخشيج ثوي شهبدٍ الوسزخشج ( 031هبئخ وثالثىى جٌيهب ) أهب ارا كبًذ الوطلىة اسزخشاج ثذل
ربلف يشفك هع االوساق الوطلىثَ الشهبدٍ الزبلفَ ويذفع الخشيج ( 01جٌيَ ثوبًىى جٌيهب فمط الغيش
عي ثوي الشهبدٍ ).
يزن رىليع الوخزص وهذيش االداسح والوذيش العبم وعويذ الكليخ وسئيس الجبهعَ على الشهبدٍ فى فزشح
صهٌيَ ثالس ايبم هي وصىل الطلت ودفع الخشيج هصبسيف اسزخشاجهب.
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اإلداسح اٌؼـــــــــــــــــبِخ
شـــــئ ْٛاٌزؼٍيـُ ٚاٌطــــــالة
إداسح اٌخشيجيٓ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



خريجى جامعة المنوفية دور مايو 6102
الكلية

االجمـــــــالـــــــــــى

الزراعح

802

اهلندسح تشثني

070

اللهندسح االلكرتونيح

495

الرتتيح

4075

العلىم

480

التجارج

4779

الطة

87

احلقىق

4454

االداب

4585

االقتصاد املنزىل

877

التمريض

427

الرتتيح النىعيح

540

احلاسثاخ واملعلىماخ

857

املعهد الفىن للتمريض

708

االجمالى

8822
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