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 52/11/5112أهم قرارات مجلس الجامعة بجلسته بتاريخ 

  

 وافق مجلس الجامعة برئاسة السيد األستاذ الدكتور / صبحى محمد غنيم " رئيس الجامعة على االتى :

 

 

 :ـ كل من والسادة أعضاء المجلس هنأ سيادته

ئب  رئبي  ناعلى تولي سيادته منصب  لسيد األستاذ الدكتور/ معوض محمد معوض الخولى ـ ا

 الجامعة لشئون التعليم والطال .

   : ـاآلتيالسيد األستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة إلى أشار  -

اإلعببالن عببن بببتا تببا  الترببدم للببدورو األولببى تمشببروعاإل تطببوير الناببام اإلدار  تالجامعبباإل 

وذلب  علبى المو بإل اإللكترونبي للوحبدو وهبو   ISO 9001وتأهيليهبا للحصبوع علبى شبهادو 

www.heep.edu.eg/uqms . 

الدكتور المهند  / أحمد شرين عتبد البرحمن ببوـ  ـ محبابا  تردمإل الجامعة تطل  إلى السيد

الثانويبة تأشببمون إلبى كليببة الترتيبة النوعيببة حتبى يمكببن  الخببوليالمنوبيبة لمبم مدرسببة أمبين 

 للكلية.إجراء توسعاإل 

 ـ محابا المنوبيبة بوـ مهند  / أحمد شرين عتد الرحمن الدكتور الإلى السيد ر خالص الشك

الفوريبببة  واالسبببتجاتة علبببى الجهبببد المتبببذوعوالجامعبببة المحابابببة وعلبببى حسبببن التعببباون تبببين 

مجمإل الكلياإل } التجبارو ـالة األكشا  والمخلفاإل الموجودو أمام طل  الجامعة إل بيوالسريعة 

 .الحاستاإل والمعلوماإل {لعلوم ـ ـ الحروق ـ اآلدا  ـ ا
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 ـ  ـب تحبدا السبيد البدكتور المهنبد  / أحمبد شبرين عتبد البرحمن ببوـ  ـ محبابا المنوبيبة

تالنسبتة لمرببر اليونسببكو عتببارو عببن أكثببر مببن } سببتعة أبدنببة { ويببتم تداخلببة دورو أو 

اثنين خالع السنة بتم التفكير ليكبون جبـء منبه لتوسبإل الجامعبة ولكبن تعبد مبمه إلبى 

 المحاباة.

تمتبادرو  تربدم السبيد البدكتور المهنبد  / أحمبد شبرين عتبد البرحمن ببوـ  ـ محبابا المنوبيبة

جامعببة لالموجببود تسببر  الليببان مرببر اليونيسببكو جببـء مببن تخصببيص  بببيتالشببرو  شخصببية 

 كليبببببببببببباإل وإنشبببببببببببباء كليبببببببببببباإل الجامعببببببببببببة بببببببببببببيللتوسببببببببببببإل  وذلبببببببببببب المنوبيببببببببببببة 

وذلب   {لخارجيبة ـ اإل تصباد والعلبوم السياسبية التجبارو ااإلعبالم ـ ـ الصبيدلة ـ  األسبنانط  } 

 .لجامعةسيكون إمابة كتيرو ل

 :ـ النار  من المطاحن إلى مجمإل الكلياإللنرع الطال  ( أتوتي  2سيتم توبير عدد )

 ( مخصص ل1عدد )تنينل. 

 لتناإل .مخصص ل( 1) عدد 

 

 مصادقات :
 

 

 : ـ  كالتاليالمصاد ة على نتيجة التراكمي لتعض كلياإل الجامعة 

  1 5112نتيجة التراكمي لكلية اآلدا  دور نوبمتر  

  5115/5112نتيجة التراكمي لكلية الـراعة دور نوبمتر للعام الجامعي. 

 ) 5112نتيجة التراكمي لكلية الحروق تشتين الكوم دور ) أكتوتر ونوبمتر. 

  5112دور ستتمتر المنـلي اال تصادنتيجة التراكمي لكلية. 
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 نتيجبببة التراكمبببي لتبببرام  التعلبببيم المفتبببوش تكليبببة اآلدا  تشبببتين الكبببومالمصببباد ة علبببى  -

 . 5112دور نوبمتر  

( طالب  وطالتبة دتلبوم الدراسباإل العليبا تاأل سبام والتخصصباإل 15المصاد ة على منا عدد ) -

العلمية المختلفة )هندسة وعلوم الحاستاإل ـ هندسة اإللكترونياإل واإلتصباالإل الكهرتيبة ـ 

 تكلية الهندسة اإللكترونية. 5112ترونياإل الصناعية والتحكم( دور يونيو هندسة اإللك

 

 

 .لشئون هيئة التدريسموضوعات اإلدارة العامة  

 الموافقة على التعيين فى وظيفة } أستاذ مساعد ـ مدرس { .

 للسيد الدكتور/ خالد موسى محمود أتو العينين ـ كلية الط   أوالً: التعيين في وظيفة أستاذ
 

 :ـ  لكل من السادة ثانياً: التعيين في وظيفة أستاذ مساعد
 أحمد محمد محمد يوسف ـ كلية العلوم. ـ السيد الدكتور/ 1
 السيدو الدكتور/ أميرو محمد محمود الشريف ـ كلية الط .ـ 5
 ـ كلية الط .تور/ أسامة على إتراهيم الكيالني ـ السيد الدك2
 هللا ـ معهد الكتد ـ عشم سيد الدكتور/ عماد كامع ربعإل ـ ال4
 .كلية الهندسة تشتين الكومـ السيد الدكتور/ عالء على عتد الغنى تشند  ـ 2

 :ـ  لكل من السادة ثالثاً: التعيين فى وظيفة مدرس
 كلية التجارو ـ السيد الدكتور/ محمد عتد المرصود أحمد أتو سليمان ـ 1
 ية التجارو.ـ السيدو الدكتور/ عال عتد المنصف تسيونى ـ كل5
 ـ السيدو الدكتور/ شيماء حسين محمود المتإل ـ كلية العلوم 2
 ـ السيد الدكتور/ أحمد ثروإل أحمد نصار ـ كلية الط  .4
 ـ السيد الدكتور/ سعيد إسماعيع عتدالرحمن اإلمام ـ كلية الط .2
 ـ السيدو الدكتور/ سمر أحمد الرباعى خليع ـ كلية الط .6
 ميرو ماهر أحمد محمد تدو  ـ كلية الط .ـ السيدو الدكتور/ أ7
 ـ كلية الط . الجد ـ السيدو الدكتور/ شيرين بتحى محمود سيد أحمد 8
 حسنين ـ كلية الط .عتد هللا ـ السيدو الدكتور/ رانيا عتدهللا 9

 ـ السيدو الدكتور/ باطمة الدسو ى أحمد إتراهيم شحاته ـ كلية الط .11
 حى برحاإل عيسى ـ كلية الهندسة تشتين الكوم.ـ السيدو الدكتور/ عتير صت11
 ـ السيد الدكتور/ خالد نتيع عتد الواحد إسماعيع ـ كلية الحاستاإل والمعلوماإل.15
 
 
 
 
 
 

 لدراسات العليا والبحوث :ا- 
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 :ـ الكليات( درجة الدكتوراه في 18عدد ) الموافقة على منح  

 

 الكلية إسم الطال  م
 العلوم يخهد  حسن عتد العايم الش 1

 العلوم حمادو محمد هاشم علي 5

 الحروق أحمد إسماعيع حسن غانم 2

 الحروق إكرام عتد الرحيم السيد محمد عوض 4

 الترتية حسين محمد شحاإل حسين 2

 الترتية النوعية أسماء جاتر محمد تدو  6

 الترتية النوعية باطمة كامع شديد محمود 7

 الـراعة عادع محمد عمر السيد األشرر 8

 الـراعة نهلة مختار بتوش مرسي 9

 الهندسة اإللكترونية وليد سعد بؤاد حلمي السيد 11

 الهندسة اإللكترونية جماع عطية حسين عثمان 11

 اإل تصاد المنـلي عتير عتد هللا حسنين محسن 15

 اإل تصاد المنـلي مروو صالش إتراهيم سعادو 12

  تصاد المنـلي اإل إنجي عتد الرحمن حسن محمد 14

 اآلدا  أحمد محمد أحمد جعودو 12

 اآلدا  هيثم ـينهم مرسي ترغوا 16

 اآلدا  هاني إسماعيع محمد رممان 17

 اآلدا  على محمد حسن على 18

 

 اآلتية :ـ الكليات( درجة الماجستير في  56ثانياً ـ منح عدد )

 الكلية إسم الطال  م
 لعلوما محمود عتد العـيـ محمد عيسى 1

 العلوم تالع محمد السيد حريشة 5

 العلوم خطا  عفيفي بهمي علي خطا  2

 التجارو مياء الدين صتحي محمد هالع 4

 التجارو مي محمد أحمد الشامي 2

 التمريض هناء عتد الحميد الرط  رموان 6

 الترتية  أشرف عفيفي محمد السيد 7

 الترتية إينا  حلمي عربة على سليمان 8

 الترتية النوعية ي محمد عتد الراـق طعيمهم 9

 الترتية النوعية عماد محمود محمد محمود 11

 الترتية النوعية شيماء جماع الدين عتد الحميد علي 11

 الترتية النوعية سماء عتد السالم السيد حجاـ  15

 الهندسة اإللكترونية أحمد محمد محمود بار  12

 الهندسة اإللكترونية دانعـ الدين تدو  جاد الر  حم 14

 الهندسة اإللكترونية محمد جاتر السيد محمد األتيض 12

 اإل تصاد المنـلي أسماء ممدوش عتد المنعم محمد 16
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 اإل تصاد المنـلي نيهاع حمد  محمد محمد عطية  اسم 17

 الهندسة محمد متار  عتد المحسن الورا ي 18

 الهندسة أسماء بريد إسماعيع ناصف 19

 اآلدا  محمود علي عتد الحميد الهجين 51

 اآلدا  سيد محمد حمد  الشامي 51

 اآلدا  تسنإل عنتر شها  أحمد الشاع 55

 اآلدا  إسالم عتد العـيـ محمد الجند  52

 اآلدا  محمد هالع أحمد علي 54

 اآلدا  جماع عتد الحي محمود تدر 52

 اآلدا  عال حمد  محمود الشر او  56
 

 

معادلة طال  كليباإل األـهبر المتربدمين للريبد تتمهيبد  الماجسبتير ببى اآلدا   سبم النار بي  -

للعبببام الجبببامعى  5112اللغبببة العرتيبببة تخصبببص ت الدراسببباإل اإلسبببالمية ت دورو أكتبببوتر 

 تكلية اآلدا . 5112/5114

 6/11/5112ـ تم العرض على مجل  الدراساإل العليا والتحوا تجلسته المنعردو تتباريخ 

 :ـ  اآلتىأوصي تحيا 

 2/6/5115ـبب إلغبباء  ببرار مجلبب  الدراسبباإل العليببا والتحببوا تجلسببته المنعرببدو تتبباريخ 1

 تشأن عدم  توع طال  جامعة األـهر وكلية دار العلوم.

ـبب يببتم  تببوع طببال  األـهببر وكليببة دار العلببوم ترسببم اللغببة العرتيببة تخصببص ت دراسبباإل 5

 إسالميةت.

الرسم والكليبة التبد مبن إجتياـهبا تنجباش للحصبوع  يرها مجلسـ المواد التكميلية التى أ 2

 على السنة التمهيدية.

 لية من المرحلة الجامعية األولى المرترش دراستها.يت على أن يتم إجتياـ المواد التحم

 على:ـ الموافقـــــة القـــــرار : 

بش  أن ع  د   2/6/1551إلغ  اء ق  رار مجل  س الدراس  ات العلي  ا بجلس  ته المنعق  دة بت  اريخ  ـ  1 

 قبول طالب جامعة األزهر وكلية دار العلو  .

 ي     تم قب     ول ط     الب األزه     ر وكلي     ة دار العل     و  بقس     م اللغ     ة العربي     ة ت ص        ـ     5

 " دراسات إسالمية ".

بنج ا  للحص ول   القس م والكلي ة الب د م ن إجتيازه ا يأقرها مجلس  التيالمواد التكميلية ـ 2

 على السنة التمهيدية.
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أوالً  5112منا جائـو السيد أ.د/ مصطفى تهجإل عتد المتعاع ـ للمتميـين لعبام  موابرة على -

: ـ  مببنا جببائـو السببيد أ.د/ مصببطفى تهجببإل عتببد المتعبباع للمتميببـين مببن أعمبباء هيئببة 

 التدري  وهم :ـ 

 الوايفة إسم المرشا الكلية م

 مدر  ترسم علوم الحاس  د/ حمد  محمد موسى الحاستاإل والمعلوماإل 1

 مدر  ترسم متيداإل اآلباإل د/ هانى كماع عتد الهاد  محمد الـراعة 5

 مدر  ترسم علم النف  الترتو  د/ نواع شر او  تخيإل الترتية 2

 
 ثانياً:ـ منا جائـو السيد أ.د/ مصطفى تهجإل عتد المتعاع للمتميـين من الطال  وهم :ـ 

 النستة التردير العام الشعتة اإلسم الكلية

 %94,12 ممتاـ مإل مرتتة الشرف ـ  مد عاشور جتريعرنا مح الط 

أمانى عتد الحكيم بتحى  التجارو
 عطا هللا

 %92,21 ممتاـ مإل مرتتة الشرف محاستة ـ عرتى

 

للسيدو الدكتورو/ صاتحة  5112لموابرة منا جائـو جامعة المنوبية ) التأليف العلمي(  لعام ا-

 .العلميالمجاع  بيتكلية العلوم ـ محمود الصتاغ ـ أستاذ مساعد ترسم النتاإل 

 

 لكع من السادو :ـ  5112موابرة على منا مكابأو تراءو اإلخترا  لعام  -

  أ.د/ نادية عتد المجيد أتو ـيد ـ أستاذ األلتان المتفرغ تكلية الـراعبة وذلب  عبن تبراءو
 إخترا  تعنوان :ـ 

حابابببة مبببن الفسببباد ت طريربببة إلسبببتخالص الفالبونيبببداإل مبببن نتببباإل الكركديبببة كمبببادو   
 ت .الكيماو 

   الطتي  / تاسم عتد الفتاش الجـار ـ المدر  المساعد ترسم األطفباع تكليبة الطب  وذلب
 للشد على الفرراإل العنرية . كهرتائيعن تراءو إخترا  تعنوان :ـ ت جهاـ 

 
 
 
 

 
ة تتعببديع الريمبب 51/11/5112توصببية لجنببة الجببوائـ تجلسببتها المنعرببدو تتبباريخ  بببيالناببر  -

 :ـ التاليالمالية للجوائـ على النحو 

 تعد التعديع  تع التعديع إسم الجائـو م
 جنيها 11111 جنيها 7111 جائـو الجامعة التشجيعية 1

 جنيها 12111 جنيها 11111 جائـو الجامعة للتفوق 5

 جنيها51111 جنيها 12111 جائـو الجامعة الترديرية 2

 جنيها 7211 جنيها 2111 العلميجائـو الجامعة للتأليف  4

 جنيها 7211 جنيها 2111 جائـو الجامعة للترجمة 2

جنيهببببا لكببببع مببببن يرببببوم  12111 جنيها 51111 جائـو الجامعة لتراءو اإلخترا  6
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تعمببع تببراءو إختببرا  مببن السببادو 
أعمبباء هيئببة التببدري  والهيئببة 
المعاونببببة والطببببال  ويرتببببع مببببن 

 اللجنة

 تاريخ موابرة مجل  الجامعة.ـ على أن يطتق هذا إعتتارا من 
 

 
 شئون التعليم والطالب.

 
 

 الموابرة على اآلتى:ـ

  أن تكببون مواعيببد تببدء إمتحانبباإل الفصببع الدراسببي األوع  وإجبباـو نصببف العببام وتببدء
للتعلببيم  5112/5114الدراسببة واإلمتحانبباإل تالفصببع الدراسببي الثبباني للعببام الجببامعي 

لمفتوش لكلياإل الجامعة تالتوابق مبإل الخريطبة الناامي ومادو حروق اإلنسان والتعليم ا
الـمنيببة الصببادرو مببن المجلبب  األعلببى للجامعبباإل والخريطببة الـمنيببة لببوـارو الترتيببة 

 والتعليم بى هذا الشأن وبرا للجدوع اآلتى:ـ 
 إلي من تيان

 51/9/5112تداية من الستإل الموابق  تدء العام الجامعي

 52/1/5114الخمي  الموابق  11/1/5114تإل الموابق الس إمتحاناإل الفصع الدراسي األوع

 إمتحاناإل الفصع الدراسي األوع
 ) للتعليم المفتوش (  

 ـ 52/1/5114الستإل الموابق 

 6/5/5114الخمي  الموابق  52/1/5114الستإل الموابق  إجاـو نصف العام

 8/5/5114تداية من الستإل الموابق  الدراسة تالفصع الدراسي الثاني

 2/6/5114الخمي   ية الدراسة تالفصع الدراسي الثانينها

 19/6/5114الخمي  الموابق  7/6/5114الستإل الموابق  إمتحاناإل الفصع الدراسي الثاني

 

  تبببرام  التعلبببيم المفتبببوش تالشبببراكة مبببإل جامعبببة الرببباهرو يبببتم اإلتفببباق علبببى مواعيبببد
 إمتحاناتهم مإل جامعة الراهرو.

 موعببدا لعرببد إمتحببان مببادو حرببوق اإلنسببان  57/2/5114 تحديببد يببوم الثالثبباء الموابببق
 لجميإل كلياإل الجامعة.

  يجوـ أن تكون اإلمتحاناإل  تع ذل  تأستو  لإلمتحانباإل العمليبة والشبفوية وإمتحانباإل
 التدري  .

   يفوض السيد أ.د/ نائ  رئي  الجامعة لشئون التعلبيم والطبال  ببى الموابربة علبى أ
 مواعيد تخالف ذل .

 ال تعرد إمتحانباإل ببي األعيباد الرسبمية ) عيبد المبيالد ـ عيبد الغطبا  ـ عيبد  يراعي أن
 الشرطة ـ المولد النتو ( أسوو توـارو الترتية والتعليم بي هذا الشأن.

 

 
 شئون خدمة المجتمع : -

  



            جامعة المنوفية 

 اإلدارة العامة لمركز المعلومات 

 إدارة النشر
 

 إدارة النشر
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توصبية مجلب  شبئون خدمبة المجتمبإل وتنميبة التيئبة تجلسبته المنعربدو ت احيط المجلب  علمبا 

تاإلحاطببة تتوصببياإل وإنجبباـاإل الروابببع المتكاملببة لشببهر أكتببوتر  17/11/5112تتبباريخ 

 :ـ  كالتالي 5112ونوبمتر 

  51/11/5112 ابلة طتية لررية ـوير مركـ شتين الكوم تتاريخ. 

  1/11/5112 ابلة ترتوية لجمعية رعاية األسرو تشتين الكوم تتاريخ. 

  8/11/5112يخ تجروان مركـ التاجور تتار اإلدار  ابلة ـراعية للمركـ. 

  58/11/5112 ابلة طتية لررية أتخاص ـ مركـ التاجور ـ تتاريخ. 

  تشبتين  االتتدائيبةخاصة تمرض الغدو النكابية تمدرسبة األحمديبة  استثنائية ابلة طتية

 .2/11/5112الكوم تتاريخ 

  58/11/5112 ابلة ـراعية لإلدارو الـراعية تمركـ الشهداء تتاريخ. 

 :ـ  تكلية العلوم الروابع العلميةـ 

 .19/9/5112ـ محطة مياه الشر  تررية الرومة ـ مركـ تركة الستإل تتاريخ 1

 . 56/9/5112ـ مركـ أشمون تتاريخ 5

 .51/9/5112ـ  رية شنوان 2

 .9/11/5112ـ تركة الستإل تتاريخ  الصحيـ محطة الصرف 4

 .5/11/5112ـ  محطة مياه الشر  تررية طمال  ـ تتاريخ 2
 


