
 واإلنسانية األدبية للعلوم المنوفية جامعة مجلة إنشاء مراحل

 واإلَسةبَيخعه  االدثيةخ نهعهةىو انًُىفيةخ جبيعةخ يجهةخ) ثعُىاٌ يجهخ ثئصذاس انعهًيخ انجحىث إداسح يمتشح عشض تى -

 انتشثيةخ – انتشثيةخ) كهيةبد وكةء  انسةبدح يٍ نجُخ تشكم: ولشس 5/6/2102 ثتبسيخ وانجحىث انعهيب انذساسبد يجهس

 . انًجهخ يجبالد نتحذيذ ورنك وانجحىث انعهيب نهذساسبد(  انتجبسح – اآلداة – انحمىق – انُىعيخ

 ثبنًىافمخ انتىصيخ: ولشس 5/9/2102 ثتبسيخ ثجهسته وانجحىث انعهيب انذساسبد يجهس عه  انهجُخ لشاس عشض تى -

 . انجبيعخ يجهس إن  ويشفع

 :ولشس 25/9/2102 ثتبسيخ ثجهسته انجبيعخ يجهس عه  انًمتشح عشض تى -

 . انشأي إلثذا  األععب  نهسبدح انءئحخ تشسم

 . ثآسائهى نًىافبتُب01/9/2102 ثتبسيخ انكهيبد يخبغجخ تى -

 :ولشس 22/01/2102 ثتبسيخ انجبيعخ يجهس عه  انكهيبد ثعط سدود شضع تى -

 . انكهيبد ثبل  سدود استكًبل نحيٍ تؤجم

 . 01/01/2102 ثتبسيخ ثآسائهى نًىافبتُب انكهيبد ثبل  يخبغجخ تى -

 ثتةةبسيخ ثجهسةةته انجبيعةةخ يجهةةس عهةة  انكهيةةبد ويمتشحةةبد آسا  ظةةى  فةة  انتعةةذيءد إدساج انءئحخثعةةذ عةةشض تةةى -

 :ولشس 22/02/2102

 . انُهبئيخ نهًىافمخ نهكهيبد انُهبئيخ انًمتشحبد إسسبل

 ثةبل  آسا  تجًيةع: ولشس 22/0/2100 ثتبسيخ ثجهسته انجبيعخ يجهس عه  انُهبئيخ انكهيبد ثعط سدود عشض تى -

 . انصيبغخ يٍ نإلَتهب  انكهيبد

 .  انًىافمخ:  ولشس 25/2/2100 ثتبسيخ ثجهسته انجبيعخ يجهس عه  انُهبئ  ثشكههب انءئحخ عشض تى -

 . انًجهخ إصذاس ثشؤ09/0/2100ٌ ثتبسيخ( 2500) سلى انجبيعخ سئيس لشاس صذس -

 األعهة  انًجهةس عه  عشظهب عه  نهًىافمخ  22/2/2100 ثتبسيخ ثجهسته انجبيعخ يجهس عه  انءئحخ عشض تى -

 .  نهجبيعبد األعه  انًجهس إن  وتشفع انًىافمخ:  ولشس نهجبيعبد

 . 02/5/2100 ثتبسيخ نهجبيعبد األعه  انًجهس يخبغجخ تى -

 .  2/6/2100 ثتبسيخ( 592) سلى ثجهسته عهًب نهجبيعبد األعه  انًجهس أحيػ -

 .20/02/2100 ثتبسيخ انعهًيخ انجحىث حسبة وحذح أَشطخ ظًٍ انًجهخ َشبغ تعًيٍ تى -

 . 6/2/2102 ثتبسيخ انًجهخ تحشيش نًجهس جهسخ أول إَعمبد تى -



 ولةشس 2/9/2102 ثتةبسيخ ثجهسةته وانجحةىث انعهيةب انذساسةبد يجهةس عهة  انًجهةخ تحشيش يجهس تشكيم عشض تى -

 -: انسبدح يٍ انًجهس تشكيم عه  انًىافمخ

 انتحشيش وسئيس انًجهس سئيس                                  وانجحىث انعهيب نهذساسبد انجبيعخ سئيس َبئت/ د.أ  -

 انتحشيش يذيش                                  اآلداة ثكهيخ يتفشغ فهسفخ أستبر – غُيًه يصطف  عجذانفتبح/ د.أ -      

 تُفيزي يحشس( .                                                     وانجحىث انعهيب نهذساسبد اآلداة كهيخ وكيم/ د.أ)  -      

  تُفيزي يحشس(.                                                     وانجحىث انعهيب نهذساسبد انحمىق كهيخ وكيم/ د.أ ) -      

  

  تُفيزي يحشس( .                                                      وانجحىث انعهيب نهذساسبد انتشثيخ كهيخ وكيم/ د.أ ) -     

    

  تُفيزي يحشس( .                                             وانجحىث انعهيب نهذساسبد انُىعيخ انتشثيخ كهيخ وكيم/ د.أ) -     

  تُفيزي يحشس( .                                                     وانجحىث انعهيب نهذساسبد انتجبسح كهيخ وكيم/ د.أ ) -     

   تُفيزي يحشس( .                                            وانجحىث انعهيب نهذساسبد انًُزن  اإللتصبد كهيخ وكيم/د.أ) -     

   انتُفيزي انًُسك                                                                        وانجحىث انعهيب انذساسبد عبو يذيش -    

   

   انًجهس أييٍ                                                                                     انعهًيخ انجحىث إداسح يذيش -    

 انًبن  انًسئىل                                                                                                        يحبست -    

 انتحشيش سكشتبسيخ                                                                   انعهًيخ انجحىث إداسح يىظف  يٍ سته -    

 يىافمةةخ عهةة  ثُةةب ا 29/9/2102 ثتةةبسيخ ثجهسةةته انجبيعةةخ يجهةةس عهةة  انًجهةةخ تحشيةةش يجهةةس تشةةكيم عةةشض تةةى -

 . انًىافمخ: ولشس وانجحىث انعهيب انذساسبد يجهس

 


