
  جامعة المنوفية جامعة المنوفية 
  اإلدارة العامة لمركز المعلومات اإلدارة العامة لمركز المعلومات 

  إدارة النشرإدارة النشر
  

  إدارة النشرإدارة النشر
  

  

  

  31023102//1122//3300أهم قرارات مجلس الجامعة بجلسته بتاريخ أهم قرارات مجلس الجامعة بجلسته بتاريخ 

  

  

وافق مجلس  اججممةسب ئاسم سب اج سألس اذ سلمك اجسس لوا   حسئ غ م مسس ئيسأل    اسسأل  

 -: اججممةب علغ االلغ

  هنأ سيادته والسادة أعضاء المجلس كل من :ـهنأ سيادته والسادة أعضاء المجلس كل من :ـ

اً ـ اج ألس اذ لمك اجس لوا  أ مس فاج أ مس اجقمحس ـ جلوجي  سألمسل  ميحسع عمألسس

 ج لألب اجطع.

ـس اج سألس اذ سلمك اجسس لوا  م مسس علسغ عفألفسي  فيسموي ـ جلسوجي  سألمسل  ميحسع 

 عمألساً ج لألب اجةلو  .

    

 أشار سيادته باألتي :ـ

   ـ:ـ  61226122//2626//6262بعض قرارات المجلس األعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ بعض قرارات المجلس األعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ:  

  الحرر  الجرامعي نانرات ةتررة الحرر  الجرامعي نانرات ةتررة   السماح بالوجود األمني على مدار الساعة لقوات الشرطة داخلالسماح بالوجود األمني على مدار الساعة لقوات الشرطة داخل

  األمتحانات وذلك بالتنسيق مع رؤسات الجامعات.األمتحانات وذلك بالتنسيق مع رؤسات الجامعات.

   ت  تشكيل لجنة إلدخال تعرديتت علرى قرانون تن ري  الجامعرات و احتره التنويذيرة وذلرك ةري ت  تشكيل لجنة إلدخال تعرديتت علرى قرانون تن ري  الجامعرات و احتره التنويذيرة وذلرك ةري

  المواد المتعلقة بتوةير ا نضباط داخلها.المواد المتعلقة بتوةير ا نضباط داخلها.

  لحسررابات البحررو  لحسررابات البحررو    ترر  تشرركيل لجنررة لتحديررد اإلطررار العررا  للررواال الونيررة والماليررة واإلداريررةترر  تشرركيل لجنررة لتحديررد اإلطررار العررا  للررواال الونيررة والماليررة واإلداريررة

  والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.

   ممنرروا الت رراور نو نم نعمررال خارجيررة ةرري الكليررات سررون ا متحانررات ومررن حررق الشرررطة ممنرروا الت رراور نو نم نعمررال خارجيررة ةرري الكليررات سررون ا متحانررات ومررن حررق الشرررطة

  الدخول نانات استدعااها نيا  ا متحانات.الدخول نانات استدعااها نيا  ا متحانات.

  مطلوب من كل كلية تأمين الكنترو ت وذلك عن طريق :ـمطلوب من كل كلية تأمين الكنترو ت وذلك عن طريق :ـ  

  ـ األبواب الداخلية والخارجية .ـ األبواب الداخلية والخارجية .

  الحريق.الحريق.ـ طوايات ـ طوايات 
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  إدارة النشرإدارة النشر
  

  إدارة النشرإدارة النشر
  

  ـ حراسة داخلية وخارجية ـ تأمين حجرات الكنترو ت نوسها.ـ حراسة داخلية وخارجية ـ تأمين حجرات الكنترو ت نوسها.

  ـ إعطات نوبتجيات لعمال الكلية للمساعدة ةي التأمين.ـ إعطات نوبتجيات لعمال الكلية للمساعدة ةي التأمين.

ـ يوضل نن يت  تسلي  المادة ةي نوس اليو  والتصحيل يكون ةي ةترة وجيزة ويت  تحديده ـ يوضل نن يت  تسلي  المادة ةي نوس اليو  والتصحيل يكون ةي ةترة وجيزة ويت  تحديده 

    حتى يت   هور النتااج ةي نقرب وقت.حتى يت   هور النتااج ةي نقرب وقت.

  

  

  مصادقات :مصادقات :
  

  
      31023102ية التمريض دور نوةمبر ية التمريض دور نوةمبر نتيجة التراكمي لكلنتيجة التراكمي لكلالمصادقة على المصادقة على 

  
( طتب دبلرو  الدراسرات العليرا ةري التخصصرات العلميرة المختلورة ( طتب دبلرو  الدراسرات العليرا ةري التخصصرات العلميرة المختلورة 22المصادقة على منل عدد )المصادقة على منل عدد )  --

  بكلية الزراعة.بكلية الزراعة.  31023102)كيميات التحاليل الزراعية ـ مبيدات اآلةات( دور نوةمبر )كيميات التحاليل الزراعية ـ مبيدات اآلةات( دور نوةمبر 
  
  
  
  
  
  
ت العليرا ةري التخصصرات العلميرة المختلورة ت العليرا ةري التخصصرات العلميرة المختلورة ( طتب دبلرو  الدراسرا( طتب دبلرو  الدراسرا22المصادقة على منل عدد )المصادقة على منل عدد )  --

بكليررة بكليررة   31023102)وندسررة التطبيقررات الهيدروليكيررة ـ وندسررة القرروم الكهربيررة( الرردور الصرريوي )وندسررة التطبيقررات الهيدروليكيررة ـ وندسررة القرروم الكهربيررة( الرردور الصرريوي 

  الهندسة.الهندسة.
  

  
  

  اإلدارة العامة لشئون هيئة التدريس.اإلدارة العامة لشئون هيئة التدريس.

  
  

  المواةقة على التعيين ةي و يوة )نستاذ ـ نستاذ مساعد ـ مدرس (.المواةقة على التعيين ةي و يوة )نستاذ ـ نستاذ مساعد ـ مدرس (.  --

  
  لكل من السادة :ـ لكل من السادة :ـ   أوالً: التعيين في وظيفة أستاذأوالً: التعيين في وظيفة أستاذ

  ـ السيد الدكتور/ محمود حسان رشوان سيف الدين ـ كلية الزراعة. ـ السيد الدكتور/ محمود حسان رشوان سيف الدين ـ كلية الزراعة. 00

  ـ السيد الدكتور/ محمد توةيق شعبان محمد شعبان ـ كلية العلو .ـ السيد الدكتور/ محمد توةيق شعبان محمد شعبان ـ كلية العلو .33

  ـ السيدة الدكتور/ صوات عبد ال اور نمين مصطوى ـ كلية الطب.ـ السيدة الدكتور/ صوات عبد ال اور نمين مصطوى ـ كلية الطب.22

  ين الكو .ين الكو .ـ السيد الدكتور/ صبحى شعبان على شرف ـ كلية التربية بشبـ السيد الدكتور/ صبحى شعبان على شرف ـ كلية التربية بشب44

  ـ السيد الدكتور/ إست  عبد المنع  عبدهللا حسين ـ كلية األقتصاد المنزلي.ـ السيد الدكتور/ إست  عبد المنع  عبدهللا حسين ـ كلية األقتصاد المنزلي.55

  
  

  ثانياً: التعيين في وظيفة أستاذ مساعد لكل من السادة :ـ ثانياً: التعيين في وظيفة أستاذ مساعد لكل من السادة :ـ 

  ـ السيدة الدكتور/  عزة زغلول لبيب سيد نحمد ـ كلية الطب .ـ السيدة الدكتور/  عزة زغلول لبيب سيد نحمد ـ كلية الطب .00

  ـ السيدة الدكتور/ سحر على محمد على ـ كلية الطب.ـ السيدة الدكتور/ سحر على محمد على ـ كلية الطب.33

  الدكتور/ نكا  إسماعيل عبد الرحمن اإلما  ـ كلية الطب.الدكتور/ نكا  إسماعيل عبد الرحمن اإلما  ـ كلية الطب.ـ السيد ـ السيد 22

  ـ السيدة الدكتور/ إيمان صتح موسى داوود ـ كلية التمريض.ـ السيدة الدكتور/ إيمان صتح موسى داوود ـ كلية التمريض.44
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  ـ السيد الدكتور/ عبد الوتاح مندم الزناتى ـ كلية الزراعة.ـ السيد الدكتور/ عبد الوتاح مندم الزناتى ـ كلية الزراعة.55

  ـ السيد الدكتور/ شهاب عبد العال منصور حسن ـ كلية الهندسة بشبين الكو .ـ السيد الدكتور/ شهاب عبد العال منصور حسن ـ كلية الهندسة بشبين الكو .66

  عبد الوتاح محمد عبد الوتاح محروس ـ كلية الهندسة بشبين الكو .عبد الوتاح محمد عبد الوتاح محروس ـ كلية الهندسة بشبين الكو .  ـ السيد الدكتور/ـ السيد الدكتور/77

  
  ثالثاً: التعيين فى وظيفة مدرس لكل من السادة :ـ ثالثاً: التعيين فى وظيفة مدرس لكل من السادة :ـ 

  ـ السيدة الدكتور/ مني صتح الدين محمود حبيب كلية الطب بالجامعة.ـ السيدة الدكتور/ مني صتح الدين محمود حبيب كلية الطب بالجامعة.00

  ـ السيد الدكتور/ محمود عبد الحميد عبد اللطيف خليل كلية األقتصاد المنزلي ـ السيد الدكتور/ محمود عبد الحميد عبد اللطيف خليل كلية األقتصاد المنزلي 33

  يدة الدكتور/ مروة صتح إبراوي  سعادة ـ كلية األقتصاد المنزلي بالجامعة.يدة الدكتور/ مروة صتح إبراوي  سعادة ـ كلية األقتصاد المنزلي بالجامعة.ـ السـ الس22

  ـ السيدة الدكتور/ الشيمات محمد محمد المهدن ـ كلية الحقوق.ـ السيدة الدكتور/ الشيمات محمد محمد المهدن ـ كلية الحقوق.44

  ـ السيد الدكتور/ ويا  زينه  مرسى برغو  ـ كلية اآلداب.ـ السيد الدكتور/ ويا  زينه  مرسى برغو  ـ كلية اآلداب.55

  بالجامعة.بالجامعة.  ـ السيد الدكتور/ عبد الحميد محمد عبد الحميد عامرـ كلية التربية النوعيةـ السيد الدكتور/ عبد الحميد محمد عبد الحميد عامرـ كلية التربية النوعية66

  ـ السيدة الدكتور/ شيمات محسن حسين عطا ـ كلية التربية النوعية بالجامعة  ـ السيدة الدكتور/ شيمات محسن حسين عطا ـ كلية التربية النوعية بالجامعة  77
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث.اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث.
  

  المواةقة على منل درجتي )الدكتوراه ـ الماجستير ( ةي بعض التخصصات المختلوة.المواةقة على منل درجتي )الدكتوراه ـ الماجستير ( ةي بعض التخصصات المختلوة.
  اآلتية :اآلتية :  الكليات الكليات { درجة الدكتوراه في { درجة الدكتوراه في 3333أوالً : منح عدد } أوالً : منح عدد } 

  الكليةالكلية  اس  الطالباس  الطالب    
  العلو العلو   نها محمد ةتل هللا حسننها محمد ةتل هللا حسن  00
إيمرررران الدسرررروقى عبررررد الحميررررد إيمرررران الدسرررروقى عبررررد الحميررررد   33

  الشنوانيالشنواني
  العلو العلو 

  الحقوقالحقوق  عتت محمد نمين عمرعتت محمد نمين عمر  22
إيمررررران محمرررررد مخترررررار السررررريد إيمررررران محمرررررد مخترررررار السررررريد   44

  محمودمحمود
  ا قتصاد المنزليا قتصاد المنزلي

  ا قتصاد المنزليا قتصاد المنزلي  نوروان محمد على السيد صقرنوروان محمد على السيد صقر  55
  ا قتصاد المنزليا قتصاد المنزلي  ن جنة ن جنة إلها  محمود رمزإلها  محمود رمز  66
  التجارة التجارة   محمود محمد علي محمد عامرمحمود محمد علي محمد عامر  77
ةاطمررررة عبررررد المقصررررود نحمررررد ةاطمررررة عبررررد المقصررررود نحمررررد   88

  سليمانسليمان
  الزراعةالزراعة

  الزراعةالزراعة  محمد سمير محمد يونس محمد سمير محمد يونس   99
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  الزراعةالزراعة  نحمد محمد عبد الوتاح ةتل هللانحمد محمد عبد الوتاح ةتل هللا  0101
  الزراعةالزراعة  راجيا متولي مسعد مزرواراجيا متولي مسعد مزروا  0000
شرررررريف محمرررررد عبرررررد ال نررررري شرررررريف محمرررررد عبرررررد ال نررررري   0303

  الجناينيالجنايني
  الزراعةالزراعة

  التربيةالتربية  وانى إيليا حناون بشانوانى إيليا حناون بشان  0202
السررررريد إبرررررراوي  علررررري السررررريد السررررريد إبرررررراوي  علررررري السررررريد   0404

  الجباليالجبالي
  الطبالطب

  الطبالطب  نحمد عطية السباعي عزا نحمد عطية السباعي عزا   0505
محمرررررد علررررري محمرررررد إبرررررراوي  محمرررررد علررررري محمرررررد إبرررررراوي    0606

  الشاةعيالشاةعي
  الطبالطب

حسا  عادل حسين عبد المعطي حسا  عادل حسين عبد المعطي   0707
  عمرعمر

  الطبالطب

  الطبالطب  حسا  عبد الحميد رضوان يسحسا  عبد الحميد رضوان يس  0808
نحمررررد إبررررراوي  نحمررررد إبررررراوي  نحمررررد إبررررراوي  نحمررررد إبررررراوي    0909

  شلششلش
  الهندسةالهندسة

  التربية النوعيةالتربية النوعية  دعات محمد عبد الحميد الداليدعات محمد عبد الحميد الدالي  3131
محمررد عبررد الحميررد عبررد الحميررد محمررد عبررد الحميررد عبررد الحميررد   3030

  رزقرزق
  اآلداباآلداب

  اآلداباآلداب  سعاد اروت محمد ناصف سعاد اروت محمد ناصف   3333

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  { درجة الماجستير فى المجاالت اآلتية :{ درجة الماجستير فى المجاالت اآلتية :2929ثانياً : منح عدد } ثانياً : منح عدد } 

  الكليةالكلية  اس  الطالباس  الطالب    
  العلو العلو   إيمان محمد نبون نبو ال ارإيمان محمد نبون نبو ال ار  00
  العلو العلو   محمد نحمد ال نيميمحمد نحمد ال نيمي  ميمي  33
  الحقوقالحقوق  السيد نحمد الطنطاوم عبد التالسيد نحمد الطنطاوم عبد الت  22
  ا قتصاد المنزليا قتصاد المنزلي  ن ت سعيد قمصان سعيدن ت سعيد قمصان سعيد  44
  ا قتصاد المنزليا قتصاد المنزلي  إيمان زكريا محمد عطيةإيمان زكريا محمد عطية  55
  ا قتصاد المنزليا قتصاد المنزلي  مري  نبيل ن ير شكر هللامري  نبيل ن ير شكر هللا  66
  ا قتصاد المنزليا قتصاد المنزلي  شيمات ةؤاد ذكي العويوي شيمات ةؤاد ذكي العويوي   77
  التجارةالتجارة  مدمدواضل محمد قاس  محواضل محمد قاس  مح  88
  التجارةالتجارة  ونات صالل يونس عبد الكري ونات صالل يونس عبد الكري   99
ربرراب سررمير ةتحرري عبررد الررداي  ربرراب سررمير ةتحرري عبررد الررداي    0101

  نبو عربنبو عرب
  التجارةالتجارة

نجرررتت النعمررراني عبرررد الحررراة  نجرررتت النعمررراني عبرررد الحررراة    0000
  النعمانيالنعماني

  الزراعةالزراعة

  الهندسة اإللكترونيةالهندسة اإللكترونية  نحمد حمدن نحمد عرةهنحمد حمدن نحمد عرةه  0303
  التربيةالتربية  نمل رضا عبد المولي قمبرنمل رضا عبد المولي قمبر  0202
    التربيةالتربية  صابر محمد نحمد نبو شادنصابر محمد نحمد نبو شادن  0404
  الطبالطب  وان  محمد بدون السيدوان  محمد بدون السيد  0505
  الطبالطب  و ت عبد الته إسماعيل إبراوي و ت عبد الته إسماعيل إبراوي   0606
  الطبالطبنحمررد محمررد كامررل عبررد الحرراة  نحمررد محمررد كامررل عبررد الحرراة    0707



  جامعة المنوفية جامعة المنوفية 
  اإلدارة العامة لمركز المعلومات اإلدارة العامة لمركز المعلومات 

  إدارة النشرإدارة النشر
  

  إدارة النشرإدارة النشر
  

  جاب هللاجاب هللا
مروة محمد محمود محسب عبد مروة محمد محمود محسب عبد   0808

  العالالعال
  الطبالطب
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مواةقة السيد ن.د/ نااب رايس الجامعة للدراسات العليا والبحو  بالتوويض عن مجلس مواةقة السيد ن.د/ نااب رايس الجامعة للدراسات العليا والبحو  بالتوويض عن مجلس 

ة للسيدة ن.د/ نادية ة للسيدة ن.د/ نادية على ترشيل كلية الزراععلى ترشيل كلية الزراع  31023102//0303//3232الدراسات العليا والبحو  بتاريخ الدراسات العليا والبحو  بتاريخ 

عبد المجيد نبو زيد عبدهللا ـ األستاذ المتورغ بقس  " علو  وتكونولوجيا األلبان " لجاازة الدولة عبد المجيد نبو زيد عبدهللا ـ األستاذ المتورغ بقس  " علو  وتكونولوجيا األلبان " لجاازة الدولة 

التقديرية ةي العلو  التكنولوجية المتقدمة التي تخد  المجا ت الزراعية من نكاديمية البح  التقديرية ةي العلو  التكنولوجية المتقدمة التي تخد  المجا ت الزراعية من نكاديمية البح  

  العلمي والتكنولوجيا.العلمي والتكنولوجيا.

  

  
  ..اإلدارة العامة لشئون خدمة المجتمعاإلدارة العامة لشئون خدمة المجتمع

  

توصية مجلس شراون خدمرة المجتمرع وتنميرة البيارة بجلسرته المنعقردة بتراريخ توصية مجلس شراون خدمرة المجتمرع وتنميرة البيارة بجلسرته المنعقردة بتراريخ   نحيط المجلس علمانحيط المجلس علما

باإلحاطرررة بتوصررريات وإنجرررازات القواةرررل المتكاملرررة خرررتل شرررهر نكتررروبر باإلحاطرررة بتوصررريات وإنجرررازات القواةرررل المتكاملرررة خرررتل شرررهر نكتررروبر   31023102//0303//0505

  كالتالي :ـ كالتالي :ـ   31023102ونوةمبر وديسمبر ونوةمبر وديسمبر 

  أوالً : الندوات .أوالً : الندوات .

  التربيرة النوعيرة بأشرمون يرو  التربيرة النوعيرة بأشرمون يرو    ندوة نعرف دستورك التري عقردت ةري مردرح الحضرارة بكليرةندوة نعرف دستورك التري عقردت ةري مردرح الحضرارة بكليرة

  ..31023102//0101//3838ا انين المواةق ا انين المواةق 

   31023102//0000//3434ندوة زراعة نسطل المنازل التي عقدت ةي كلية الزراعة يو  األحد المواةق ندوة زراعة نسطل المنازل التي عقدت ةي كلية الزراعة يو  األحد المواةق..  

  ثانياً : القوافل المتكاملة.ثانياً : القوافل المتكاملة.
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   قاةلررة طبيررة اسررتانااية لمدرسررة ميررت المرروز ا بتداايررة بشرربين الكررو  يررو  ا انررين المواةررق قاةلررة طبيررة اسررتانااية لمدرسررة ميررت المرروز ا بتداايررة بشرربين الكررو  يررو  ا انررين المواةررق

44//0000//31023102..  

    31023102//0000//66قاةلة طيبة لقرية نشلي  ـ مركز قويسنا ـ يو  قاةلة طيبة لقرية نشلي  ـ مركز قويسنا ـ يو..  

   31023102//0000//0202قاةلة طبية لقرية ميت القصرن ـ قويسنا ةي قاةلة طبية لقرية ميت القصرن ـ قويسنا ةي..  

    31023102//0000//3030قاةلة طبية لقرية ن  خنان ـ قويسنا يو  قاةلة طبية لقرية ن  خنان ـ قويسنا يو..  

    31023102//0000//0000قاةلة زراعية إلى اإلدارة الزراعية بشبين الكو  يو  قاةلة زراعية إلى اإلدارة الزراعية بشبين الكو  يو..  
  

  بووز كل من بووز كل من   31043104//31023102  األولاألولي الوصل الدراسي ي الوصل الدراسي نتيجة التميز البيانتيجة التميز البيا  إعتنإعتنالمواةقة علي المواةقة علي 

  كلية التربية النوعية باشمون كلية التربية النوعية باشمون   --00

  كلية الزراعة بشبين الكو كلية الزراعة بشبين الكو   --33

  

المواةقرة علررى إعتمرراد تقريررر اللجنررة المشرركلة لدراسررة وتحليررل وتجميررع الحسرراب الختررامي للعررا  المواةقرة علررى إعتمرراد تقريررر اللجنررة المشرركلة لدراسررة وتحليررل وتجميررع الحسرراب الختررامي للعررا    --

هرا المختلورة ) هرا المختلورة ) للمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة وكلياتللمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة وكليات  31023102//31033103المالي المالي 

  بشبين الكو  ـ منوف ـ نشمون (.بشبين الكو  ـ منوف ـ نشمون (.
  

  


