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  31023102//88//2266أهم 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

ـ تقدم سيادته بخالص الشكر للسادة الزمالء األفاضل أعضاء هيئة التدريس على ثقتتمم فت  

ت إنتخابتتات راتتيس الجامعتتة بومانتتة  م تتداقية إختيتتارة لصب تتي راتتيس الجامعتتة فقتتد تصتت

 رضا كامل من السادة الزمالء  كانتت علتى مستترا راقت  فت  العصتل كصتا كتا  الصجصت  

 اإلنتخابى على مسترا راق   أخالقى.

 ـ  جه سيادته  السادة عصداء كليات  معاهد الجامعة خالص الشكر لكالً من :ـ

 ل ـ رايس الجامعة السابق.السيد األستاذ الدكترر / أحصد حامد زغلر 

  السيد األستاذ الدكترر/ محي  محصد هدهرد ـ نااتي راتيس الجامعتة ـ لشتئر  التعلتيم

  الطالب .

لبلرغ سيادتمصا سن الصعاش داعين هللا د ام البجاح  الترفيق  ال حة  العافية  مزيتد 

 من التراصل م  الجامعة.

 رحي  هبو سيادته كالً من :

 س مةوض اجخوجغ ـ جلوجغ  ألمسله ميحب عمألساً ج لألب اجةلو  س مةوض م م.اج ألس أ

. 

 س اج ةألس ز غ خلألفب ـ جلوجغ  ألمسله ميحب عمألساً ج لألب اجزااعب..اج ألس أ 

 س عائي اج ألس  شك ـ قمس  ئةمل عمألساً ج لألب اج م ئمت واجمةلوممت..اج ألس أ 

  3102/1022ـ أشار سيادته على أهصية اإلستعداد إلستقبال العام الدراس  

   اإليلهسسمم مسسه لجهألسسز وحسسألميب اجميشسسةت اججممةألسسب وقمعسسمت اجم م سساات واجسسوا

 واجمةممل واجم لئمت.

  إعسس ه اججسسساول اجساا سسألب مئ سسااً وأمم يهسسم ولوقأللهسسم ولوزألسسش اج سس ب علسسغ اجشسسةب

 اجساا ألب وألل  لفةأللهم فغ اجئوائب اإلج لاويألب اجخمحب ئمج لألب.
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 اجمجموعمت وكجك إل لألةمب اجمساجمت واجسل      اواة لق أل  اج لئب إجغ عسس مه

في إسااة اجم م اة واجلةممل مسش اج مجسب فسغ جمألسش أمسوا اج ألسمة وجأل ست اجساا سب 

 فق .

  الئس أه أل وه هيمك لواحل ئسأله اججممةسب واج لألسمت واجق سمم علسغ اجساولأله اجسواقي

  اجةمسل في اجلةممل وكجك ج اعب اجةمل وإيجمز اجوقت ول فغ اجمشم ل ولو ألس يظسم

 ئأله اج لألمت ولقلألل اجفجوة ئأله اإلسااات  لغ أل لمل اجهأل ل اإلسااي واجليظألمي.

  اجلأ ألسسس ول سسهألل سخسسول اج لئسسب اج سسا  اججسسممةي عسسه  األسسق اجسساق  اجقسسومغ ج سسأله

 اإليلهمم مه عمل اج مايألهمت.

  وقسسس لسس  إفللسسمة ئوائسسب إ سسمفألب ئمجمسسش اج لألسسمت ـ  لألسسب اجةلسسو  ـ  لألسسب اج م سسئمت

مسسمت ـ  لألسسب اجلجسسماة ـ  لألسسب الساب ـ  لألسسب اج قسسوق  مسسه اجيم ألسسب اج ائألسسب واجمةلو

 ولوافا اجةممل اذميي ئهم.

  ل سس أله اج لئسسب واج مجئسسمت اجمقئسسوجأله ئجممةسسب اجميوفألسسب   اجمسسسه اججممةألسسب   خسس ل

اذ سسئوا اذول مسسه ئسسسم اجساا سسب وهسسكا م سسسوجألب اج سسألس أ.س  يمسسسب اسسسأل  اججممةسسب 

ب ئ أل  لل  هكا اجةملألب علغ أ مل وجه ئسوه يألب مشم ل مش جشسوه اجلةلأل  واج  

  اواة اإلهلمم  ئيظمفب اجمسه واجحألميب اجسواألب.

  اإلهلمم  ئلوافا اجةيحا اذميي علغ اجئوائمت اجخمحسب ئ سل  لألسب والئسس مسه اجلةسموه

 مش اج ألس أ.س  عمألس اج لألب  أل  إيه اجم سول م سوجألب  مملب عه أمه اج لألب .

  أه أل وه هيمك ثس   عائسمت مل ا سب جلشسا ب ئجمألسش اج لألسمت ئسـ   مجمسش م موجب

 اج لألسسسمت   ـ  لألسسسب اجلجسسسماة ـ  لألسسسب الساب ـ  لألسسسب اجةلسسسو  ـ  لألسسسب اج قسسسوق

ـ  لألب اج م سئمت واجمةلومسمت   واجمجمسش اج ئسغ ـ  لألسب اج سب ـ مةهسس اج ئسس ـ  لألسب 

  لألب اإلقلحمس اجميزجي  . اجهيس ب  اجئا اجشاقغ ـ  لألب اجزااعب ـ  لألب اجلائألب ـ

 ـسسس  سسساواة إا سسسمل لقاألسسسا أخحسسسمسي اجملمئةسسسب ئمج لألسسسمت عسسسه  مفسسسب اجمو سسسوعمت اجم سسسجلب

 علغ ئايممج اجملمئةب ئحفب سواألب واجةمل علغ م معسله فغ أسام عمله.

 ـ  مم أشما  ألمسله إجغ يقم  مه اج اواي اإلهلمم  واجةمل اجم لما إليجمزهم.

 لجممةب مثل : ليمألب اجموااس اجكالألب ج 
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 ـ إيشمم ئاامج ئأليألب جسألسة.  

 ـ و ش قواعس جلةمل ئمجو سات كات اج مئش اجخمص.

 .إ ل ممل اجميشةت 

 .ل سأل  ول وألا اجم لشفألمت اججممةألب 

ـسس ثسس  ل سسس   سسألمسله و لسسب مسسه اج سسمسة اجةمسسسام ل سألسسس مواعألسسس مجسسمج  اج لألسسمت ومجسسمج  

جليفألكألب إلسااة اججممةب قئل أ سئوا اذق م  جوقت  مف أل مح ئوحول جمألش اجمك اات ا

مه إيةقمس مجل  اججممةب  لغ ألل  اإليلهمم مه جسول اذعممل واال  ا علألسه مسه قئسل 

  ألمسل   ئوقت  مف قئل إيةقمس اججل ب وكجك جلميمقشب اجمثماة.

ـسس وقسسس أ سسس  سسألمسله علسسغ إهلمممسسه ومواحسسلب   سسواا مجسسمج  اج لألسسمت ومةمهسسس اججممةسسب 

حسسل جمألةسسم إجسسغ م سسلور ااقسسي جافسسش جممةليسسم جسسساجمت ملقسمسسب ئسسأله واجملمئةسسب  لسسغ ي

 جممةمت محا اجمخللفب.

 

ـ  اواة اإلجلمما اجسواي مش اج مسة مسألاي اجةمو  ئمج لألمت واججممةسب واج سمسة أميسمم 

اج لألسسمت  لسسغ ألسسل  اجلواحسسل ئسسأله اججممةسسب واج لألسسمت وكجسسك جل حسسول علسسغ اجسقسسب فسسي 

   ت واجوحول جلافةب واجاقغ ئمجم لور.اذسام و اعب اجليفألك وقلب اجمش

 ـ أ س  ألمسله علغ لش ألل ججيب القلااة اؤألم جخ ب إ لاالألجألب جسألسة جلجممةب .

  

  

  م ادقات :م ادقات :

(لواحااةلوىوااطولل قلاابلو قلوااعلةو ااو لالةطا ااق لال   ااقل اا ل(لواحااةلوىوااطولل قلاابلو قلوااعلةو ااو لالةطا ااق لال   ااقل اا ل3030المصااقة على ااحلماا )لىااةةل المصااقة على ااحلماا )لىااةةل   --

لل..31023102التخصصق لال  م علالمخت فعلوك  علاآلةابلةوطل و  هلالتخصصق لال  م علالمخت فعلوك  علاآلةابلةوطل و  هل
لل
للالمصقة على حل ت جعلالتطاكم للو ضلك  ق لالجقم علكقألت ل:ـلالمصقة على حل ت جعلالتطاكم للو ضلك  ق لالجقم علكقألت ل:ـل  --

لل..لل31023102ـلك  علال بلووو للالكو لةوطل ول ولـلك  علال بلووو للالكو لةوطل ول ول

لل..31023102ـلك  علال  و لةوطلمق ولـلك  علال  و لةوطلمق ول

لل..31023102//31033103ـلك  علاآلةابلةوطلمق ولل  ق لالجقم  لـلك  علاآلةابلةوطلمق ولل  ق لالجقم  ل

لل..31023102ـلك  علالحقوقلةوطلمق ولـلك  علالحقوقلةوطلمق ول

لل..31023102ـلك  علالتجقطةلووو للالكو لةوطلمق ولـلك  علالتجقطةلووو للالكو لةوطلمق ول
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لل..31023102//31033103لتطو علووو للالكو لةوطلمق ولل  ق لالجقم  للتطو علووو للالكو لةوطلمق ولل  ق لالجقم  لـلك  علاـلك  علا

لل..31023102ـلالم هةلالف  لل تمط ضلةوطلمق ولـلالم هةلالف  لل تمط ضلةوطلمق ول

لل..31023102ـلك  علاإل تصقةلالم زل لةوطل و  هلـلك  علاإل تصقةلالم زل لةوطل و  هل

  ..31023102//31033103ـلك  علالتطو علتأه للتطوويلووو للالكو لةوطلمق ولل  ق لالجقم  لـلك  علالتطو علتأه للتطوويلووو للالكو لةوطلمق ولل  ق لالجقم  ل

لل

للت ل:ـلت ل:ـلالمصقة على حل ت جعلالتطاكم للو ضلك  ق لالجقم علكقألالمصقة على حل ت جعلالتطاكم للو ضلك  ق لالجقم علكقأل--

لللوط قمجلالت    لالمفتوح.لوط قمجلالت    لالمفتوح.لل31023102ـلك  علاآلةابلووو للالكو لةوطلمق ولـلك  علاآلةابلووو للالكو لةوطلمق وللللللللللل

ـلك  علالتجقطةلووو للالكو للوط قمجلالمحق وعلالمقل اعل وقاقللل ماق لالت  ا  لالمفتاوحلةوطلماق ولـلك  علالتجقطةلووو للالكو للوط قمجلالمحق وعلالمقل اعل وقاقللل ماق لالت  ا  لالمفتاوحلةوطلماق ول
لل..31023102

لل
  

  الصرضرعات العامة :الصرضرعات العامة :  

 ا لال اق لالجاقم  ل ا لال اق لالجاقم  للل31023102//99//00الموا قعلى احلتواك للال جاقللالجقم  اعلل  ماللوهاقلاىتواقطالماللالموا قعلى احلتواك للال جاقللالجقم  اعلل  ماللوهاقلاىتواقطالمالل  --

لل..31023102//31023102

  أ الً:  لجبة الصبشآت الجامعية:أ الً:  لجبة الصبشآت الجامعية:

للتوكلللج علالم وآ لوطئق علال  ةلاأل تقذلالةكتوط/لطئ سلالجقم علوىضو علكللمللال قةة:ـتوكلللج علالم وآ لوطئق علال  ةلاأل تقذلالةكتوط/لطئ سلالجقم علوىضو علكللمللال قةة:ـ

  أعضاء اللجبة من السادة أعضاء هيئة التدريس أعضاء اللجبة من السادة أعضاء هيئة التدريس 

  أىضقءأىضقء  ال قةةلاأل قتذةل وابلطئ سلالجقم علال قةةلاأل قتذةل وابلطئ سلالجقم عل

  ىضواللىضوالل  ووو للالكو ووو للالكو للأ.ة/لىم ةلك  علاله ة عأ.ة/لىم ةلك  علاله ة ع

  ىضواللىضوالل  (لمللال قةةلال مةاءل ت لحضوطه ل وققلللمقل قض هلجةوللاألىمقل(لمللال قةةلال مةاءل ت لحضوطه ل وققلللمقل قض هلجةوللاألىمقل22ىةةل ىةةل 

  ىضواللىضوالل  أ.ة/لالم توقطلاله ة  للطئ سلالجقم علأ.ة/لالم توقطلاله ة  للطئ سلالجقم عل

  ىضواللىضوالل  أ.ة/لطئ سلمج سل   لاله ة علالمة  علوك  علاله تة عأ.ة/لطئ سلمج سل   لاله ة علالمة  علوك  علاله تة ع

  واللواللىضىض  أ.ة/لمة طلمطكزلاال توقطا لاله ة علوك  علاله ة علووو للالكو أ.ة/لمة طلمطكزلاال توقطا لاله ة علوك  علاله ة علووو للالكو 

  أعضاء اللجبة من السادة اإلداريين :أعضاء اللجبة من السادة اإلداريين :

  ىضواللىضوالل  ال  ةلاأل تقذل/لأم للىق لالجقم علال  ةلاأل تقذل/لأم للىق لالجقم عل

  ىضواللىضوالل  ال  ةلاأل تقذ/لاألم للالم قىةلل وئوللالمقل علال  ةلاأل تقذ/لاألم للالم قىةلل وئوللالمقل عل

  ىضواللىضوالل  ال  ةلاأل تقذل/لمة طلىق لمكتبلأ.ة/لطئ سلالجقم علال  ةلاأل تقذل/لمة طلىق لمكتبلأ.ة/لطئ سلالجقم عل

  ىضواللىضوالل  ال  ةلالمه ةسل/لمة طلىق لاإلةاطةلال قمعلل وئوللاله ة  عال  ةلالمه ةسل/لمة طلىق لاإلةاطةلال قمعلل وئوللاله ة  ع

  ىضواللىضوالل   ةلاأل تقذل/لمة طلىق لاإلةاطةلال قمعلل وئوللالمقل عل ةلاأل تقذل/لمة طلىق لاإلةاطةلال قمعلل وئوللالمقل علال ال 

  ىضواللىضوالل  ال  ةلاأل تقذل/لمة طلىق لاإلةاطةلال قمعلل تخ   لمتقو علالخ عال  ةلاأل تقذل/لمة طلىق لاإلةاطةلال قمعلل تخ   لمتقو علالخ ع

  ىضواللىضوالل  ال  ةلاأل تقذل/لمة طلىق لاإلةاطةلال قمعلل وئوللالقق و  علال  ةلاأل تقذل/لمة طلىق لاإلةاطةلال قمعلل وئوللالقق و  عل

  ىضواللىضوالل  ال  ةلاأل تقذل/لمة طلإةاطةلالتطم مق لواإل وقءا لالصغ طةال  ةلاأل تقذل/لمة طلإةاطةلالتطم مق لواإل وقءا لالصغ طة

  ىضواللوأم  قلل ج عىضواللوأم  قلل ج ع  ال  ةلاأل تقذل/لمة طلإةاطةلمتقو علالموطوىق ال  ةلاأل تقذل/لمة طلإةاطةلمتقو علالموطوىق 

  ثانياً : لجبة الصختبرات  األجمزة العلصية :ثانياً : لجبة الصختبرات  األجمزة العلصية :

توااكلللج ااعلالمختوااطا لواألجهاازةلال  م ااعلوطئق ااعلال اا ةلاأل ااتقذلالااةكتوط/لطئاا سلالجقم ااعلتوااكلللج ااعلالمختوااطا لواألجهاازةلال  م ااعلوطئق ااعلال اا ةلاأل ااتقذلالااةكتوط/لطئاا سلالجقم ااعل

للوىضو علكللمللال قةة:ـلوىضو علكللمللال قةة:ـل

    للللأعضاء اللجبة من السادة أعضاء هيئة التدريسأعضاء اللجبة من السادة أعضاء هيئة التدريس

  أىضقءأىضقء  ال قةةلاأل قتذةل وابلطئ سلالجقم علال قةةلاأل قتذةل وابلطئ سلالجقم عل
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  أىضقءأىضقء  ال قةةلاأل قتذةل/لىمةاءلك  ق لوم قهةلالجقم عال قةةلاأل قتذةل/لىمةاءلك  ق لوم قهةلالجقم ع

  أعضاء اللجبة من السادة اإلداريين :أعضاء اللجبة من السادة اإلداريين :

  ىضواللىضوالل  ال  ةلاأل تقذل/لأم للىق لالجقم علال  ةلاأل تقذل/لأم للىق لالجقم عل

  ىضواللىضوالل  ال  ةلاأل تقذل/لمة طلىق لمكتبلأ.ة/لطئ سلالجقم علال  ةلاأل تقذل/لمة طلىق لمكتبلأ.ة/لطئ سلالجقم عل

  ىضواللىضوالل  طةلال قمعلل وئوللالمقل علطةلال قمعلل وئوللالمقل علال  ةلاأل تقذل/لمة طلىق لاإلةاال  ةلاأل تقذل/لمة طلىق لاإلةا

  ىضواللىضوالل  ال  ةلاأل تقذل/لمة طلىق لاإلةاطةلال قمعلل موتط ق لوالمخقزلال  ةلاأل تقذل/لمة طلىق لاإلةاطةلال قمعلل موتط ق لوالمخقزل

  ىضواللىضوالل  ال  ةلاأل تقذل/لمة طلىق لاإلةاطةلال قمعلل تخ   لومتقو علالخ علال  ةلاأل تقذل/لمة طلىق لاإلةاطةلال قمعلل تخ   لومتقو علالخ عل

  ىضواللوأم  قلل ج عىضواللوأم  قلل ج ع  ال  ةلاأل تقذل/لمة طلإةاطةلمتقو علالخ عال  ةلاأل تقذل/لمة طلإةاطةلمتقو علالخ ع

  ات  الصعلرمات :ات  الصعلرمات :ثالثا: اللجبة العليا للحاسبثالثا: اللجبة العليا للحاسب

توااكللال ج ااعلال   ااقلل حق ااوق لوالم  ومااق لوطئق ااعلال اا ةلاأل ااتقذلالااةكتوط/لطئاا سلالجقم ااعلتوااكللال ج ااعلال   ااقلل حق ااوق لوالم  ومااق لوطئق ااعلال اا ةلاأل ااتقذلالااةكتوط/لطئاا سلالجقم ااعل

للوىضو علكللمللال قةةل:ـلوىضو علكللمللال قةةل:ـل
  أعضاء اللجبة من السادة أعضاء هيئة التدريسأعضاء اللجبة من السادة أعضاء هيئة التدريس

  أىضقءأىضقء  ال قةةلاأل تقذةل وابل/لطئ سلالجقم عللال قةةلاأل تقذةل وابل/لطئ سلالجقم علل
  ىضواللىضوالل  أ.ة/لىم ةلك  علالحق وق لوالم  ومق أ.ة/لىم ةلك  علالحق وق لوالم  ومق 

  ىضواللىضوالل  ىم ةلك  علاله ة علووو للالكو لىم ةلك  علاله ة علووو للالكو لللأ.ة/أ.ة/
  ىضواللىضوالل  أ.ة/لىم ةلك  علاله ة علاإللكتطو  علوم وفأ.ة/لىم ةلك  علاله ة علاإللكتطو  علوم وف

  أىضقءأىضقء  ال قةةلاأل قتذةل/لالموط وللى حلال جقللالف  عل لأىضقءله ئعلالتةط س(ال قةةلاأل قتذةل/لالموط وللى حلال جقللالف  عل لأىضقءله ئعلالتةط س(

  أعضاء اللجبة من السادة اإلداريين :أعضاء اللجبة من السادة اإلداريين :

  ىضواللىضوالل  ال  ةلاأل تقذل/لأم للىق لالجقم علال  ةلاأل تقذل/لأم للىق لالجقم عل

  ىضواللوأم  قللل ج عىضواللوأم  قللل ج ع  طلىق لمطكزلالم  ومق طلىق لمطكزلالم  ومق ال  ةلاأل تقذل/لمة ال  ةلاأل تقذل/لمة 

  

  رابعاً : مجلس إدارة ترزي  الكتاب الجامع :رابعاً : مجلس إدارة ترزي  الكتاب الجامع :

 وااكللمج ااسلإةاطةلتوز ااالالكتااقبلالجااقم  لوطئق ااعلال اا ةلاأل ااتقذلالااةكتوط/لطئاا سلالجقم ااعل وااكللمج ااسلإةاطةلتوز ااالالكتااقبلالجااقم  لوطئق ااعلال اا ةلاأل ااتقذلالااةكتوط/لطئاا سلالجقم ااعل

للوىضو علكللمللال قةةل:ـوىضو علكللمللال قةةل:ـ

  للللللأعضاء اللجبة من السادة أعضاء هيئة التدريسأعضاء اللجبة من السادة أعضاء هيئة التدريس

  ىضواللىضوالل  لجقم عللوئوللالت    لوال البلجقم عللوئوللالت    لوال البال  ةلأ.ة/ل قئبلطئ سلاال  ةلأ.ة/ل قئبلطئ سلا

  ىضواللىضوالل  ال  ةلأ.ة/ىم ةلك  علالحقوقلووو للالكو لال  ةلأ.ة/ىم ةلك  علالحقوقلووو للالكو ل

  ىضواللىضوالل  ال  ةلأ.ة/ىم ةلك  علالتطو علووو للالكو ال  ةلأ.ة/ىم ةلك  علالتطو علووو للالكو 

  ىضواللىضوالل  ال  ةلأ.ة/ىم ةلك  علاإل تصقةلالم زلحال  ةلأ.ة/ىم ةلك  علاإل تصقةلالم زلح

  ىضواللىضوالل  ال  ةلأ.ة/ىم ةلك  علالتجقطةلووو للالكو ال  ةلأ.ة/ىم ةلك  علالتجقطةلووو للالكو 

  ىضواللىضوالل  ال  ةلأ.ة/ىم ةلك  علاآلةابال  ةلأ.ة/ىم ةلك  علاآلةاب

  عضاء اللجبة من السادة اإلداريين :عضاء اللجبة من السادة اإلداريين :أأ

  ىضواللىضوالل  ال  ةلاأل تقذل/لأم للىق لالجقم علال  ةلاأل تقذل/لأم للىق لالجقم عل

  ىضواللوأم  قللل مج سىضواللوأم  قللل مج س  ال  ةلاأل تقذل/لمة طلىق لاإلةاطةلال قمعللوئوللالت    لوقلجقم عال  ةلاأل تقذل/لمة طلىق لاإلةاطةلال قمعللوئوللالت    لوقلجقم ع

  

  خامساً : مجلس إدارة صبد ق التكافل اإلجتصاعى لطالب الجامعة: خامساً : مجلس إدارة صبد ق التكافل اإلجتصاعى لطالب الجامعة: 

مقىحلل البلالجقم علوطئق علال  ةلاأل اتقذلالاةكتوط/لمقىحلل البلالجقم علوطئق علال  ةلاأل اتقذلالاةكتوط/ل وكللمج سلإةاطةلص ةوقلالتكق للاإلجت وكللمج سلإةاطةلص ةوقلالتكق للاإلجت

لل قئبلطئ سلالجقم عللوئوللالت    لوال البلوىضو علكللمللال قةةل:ـ قئبلطئ سلالجقم عللوئوللالت    لوال البلوىضو علكللمللال قةةل:ـ



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

  إدارة النشرإدارة النشر
  

  إدارة النشرإدارة النشر
  

  للأعضاء اللجبة من السادة أعضاء هيئة التدريسأعضاء اللجبة من السادة أعضاء هيئة التدريس

  ىضواللىضوالل  ال  ةلأ.ة/لىم ةلك  علاآلةابلال  ةلأ.ة/لىم ةلك  علاآلةابل

  ىضواللىضوالل  ال  ةلأ.ة/لىم ةلك  علالتطو علال وى علوأومولال  ةلأ.ة/لىم ةلك  علالتطو علال وى علوأومول

  من السادة اإلداريينمن السادة اإلداريينأعضاء اللجبة أعضاء اللجبة 

  ىضواللىضوالل  ال  ةلاأل تقذل/لمة طلىق لاإلةاطةلال قمعللطىق علالووقبال  ةلاأل تقذل/لمة طلىق لاإلةاطةلال قمعللطىق علالووقب

  

  

  

  

  سادساً: مجلس إدارة صبد ق الصد  الجامعية :سادساً: مجلس إدارة صبد ق الصد  الجامعية :

 وكللمج سلإةاطةلص ةوقلالمةللالجقم  علوطئق علال  ةلاأل تقذلالةكتوط/ل قئبلطئ سلالجقم عل وكللمج سلإةاطةلص ةوقلالمةللالجقم  علوطئق علال  ةلاأل تقذلالةكتوط/ل قئبلطئ سلالجقم عل

لللوئوللالت    لوال البلوىضو علكللمللال قةة:لوئوللالت    لوال البلوىضو علكللمللال قةة:

  ىضواللىضوالل  ال  ةلاأل تقذل/لأم للىق لالجقم علال  ةلاأل تقذل/لأم للىق لالجقم عل

  ىضواللىضوالل  ال  ةلاأل تقذل/لمة طلىق لاإلةاطةلال قمعلل مةللالجقم  عال  ةلاأل تقذل/لمة طلىق لاإلةاطةلال قمعلل مةللالجقم  ع

  أم للص ةوقأم للص ةوق  ال  ةلاأل تقذل/لمة طلح قوق لالمةللالجقم  عال  ةلاأل تقذل/لمة طلح قوق لالمةللالجقم  ع

  ىضواللىضوالل  ال  ةلاأل تقذل/لمة طلالوئوللالمقل علواإلةاط علوقلمةللالجقم  عال  ةلاأل تقذل/لمة طلالوئوللالمقل علواإلةاط علوقلمةللالجقم  ع

  ىضواللىضوالل  وللالقووللوقلمةللالجقم  علوللالقووللوقلمةللالجقم  علال  ةلاأل تقذل/لمة طلإةاطةلوئال  ةلاأل تقذل/لمة طلإةاطةلوئ

  يكلف أحد العاملين بالصد  الجامعية بوعصال سكرتارية الصجلسيكلف أحد العاملين بالصد  الجامعية بوعصال سكرتارية الصجلس

  

  

  سابعاً: مجلس إدارة الصد  الجامعية :سابعاً: مجلس إدارة الصد  الجامعية :

 وكللمج سلإةاطةلالمةللالجقم  علوطئق علال  ةلاأل تقذلالةكتوط/ل قئبلطئ سلالجقم عللوئولل وكللمج سلإةاطةلالمةللالجقم  علوطئق علال  ةلاأل تقذلالةكتوط/ل قئبلطئ سلالجقم عللوئولل

للالت    لوال البلوىضو علكللمللال قةة:الت    لوال البلوىضو علكللمللال قةة:

  للء اللجبة من السادة أعضاء هيئة التدريسء اللجبة من السادة أعضاء هيئة التدريسأعضاأعضا

  ىضواللىضوالل  ال  ةلأ.ة/لالموطفلى حلالمةللالجقم  علووو للالكو ال  ةلأ.ة/لالموطفلى حلالمةللالجقم  علووو للالكو 

  ىضواللىضوالل  ال  ةلأ.ة/لالموطفلى حلالمةللالجقم  علوم وفال  ةلأ.ة/لالموطفلى حلالمةللالجقم  علوم وف

  ىضواللىضوالل  ال  ةلأ.ة/لالموطفلى حلالمةللالجقم  علل  قلوق ال  ةلأ.ة/لالموطفلى حلالمةللالجقم  علل  قلوق 

  للأعضاء اللجبة من السادة اإلداريينأعضاء اللجبة من السادة اإلداريين

  ىضواللىضوالل   لالجقم عل لالجقم علال  ةلاأل تقذ/لأم للىقال  ةلاأل تقذ/لأم للىق

  ىضواللىضوالل  ال  ةلاأل تقذل/لمة طلىق لاإلةاطةلال قمعلل مةللالجقم  عال  ةلاأل تقذل/لمة طلىق لاإلةاطةلال قمعلل مةللالجقم  ع

  ىضواللىضوالل  ال  ةلالةكتوط/لمة طلىق لاإلةاطةلال قمعلل وئوللال و عال  ةلالةكتوط/لمة طلىق لاإلةاطةلال قمعلل وئوللال و ع

  ىضواللىضوالل  ال  ةلاأل تقذل/لمة طلىق لاإلةاطةلال قمعللطىق علالووقبال  ةلاأل تقذل/لمة طلىق لاإلةاطةلال قمعللطىق علالووقب

  ىضواللىضوالل  ال قلب/لأم للمج سلإتحقةل البلالجقم عال قلب/لأم للمج سلإتحقةل البلالجقم ع

  ىضو لىضو ل  ل البلالمق م للوقلمةللالجقم عل  تخوهمقلال البلالمق م للوهقلوقال تطاعلال طيل البلالمق م للوقلمةللالجقم عل  تخوهمقلال البلالمق م للوهقلوقال تطاعلال طي قلو للمللا قلو للمللا

  

  

  ثامباً: تشكيل لجبة الصكتبات الجامعية :ثامباً: تشكيل لجبة الصكتبات الجامعية :



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

  إدارة النشرإدارة النشر
  

  إدارة النشرإدارة النشر
  

لال   قل لل ةطا ق  لالجقم ع لطئ س ل قئب لالةكتوط/ لاأل تقذ لال  ة لوطئق ع لالمكتوق  للج ع لال   قل وكل لل ةطا ق  لالجقم ع لطئ س ل قئب لالةكتوط/ لاأل تقذ لال  ة لوطئق ع لالمكتوق  للج ع  وكل

للوالوحوثلوىضو علكللمللال قةة:والوحوثلوىضو علكللمللال قةة:

  ة أعضاء هيئة التدريسة أعضاء هيئة التدريسأعضاء اللجبة من السادأعضاء اللجبة من الساد

  أىضقءأىضقء  ال قةةلاأل قتذةل/لوكالءلك  ق لوم قهةلالجقم علل ةطا ق لال   قلوالوحوثال قةةلاأل قتذةل/لوكالءلك  ق لوم قهةلالجقم علل ةطا ق لال   قلوالوحوث

  ىضواللىضوالل  أ.ة/لطئ سل   لالمكتوق لوك  علاآلةابأ.ة/لطئ سل   لالمكتوق لوك  علاآلةاب

  أعضاء اللجبة من السادة اإلداريينأعضاء اللجبة من السادة اإلداريين

  ىضواللوأم  قلل ج عىضواللوأم  قلل ج ع  ال  ةلاأل تقذل/لمة طلىق لاإلةاطةلال قمعلل مكتوق ال  ةلاأل تقذل/لمة طلىق لاإلةاطةلال قمعلل مكتوق 

  

  

  

  شكيل مجلس إدارة  حدة اإلنتساب الصرجة :شكيل مجلس إدارة  حدة اإلنتساب الصرجة :تاسعاً: تتاسعاً: ت

وطئق علال  ةلوطئق علال  ةللل31023102//31023102 وكللمج سلإةاطةلوحةةلاإل ت قبلالموجعلوقلجقم علل  ق لالجقم  ل وكللمج سلإةاطةلوحةةلاإل ت قبلالموجعلوقلجقم علل  ق لالجقم  ل

للاأل تقذلالةكتوط/لطئ سلالجقم علوىضو علكللمللال قةة:األ تقذلالةكتوط/لطئ سلالجقم علوىضو علكللمللال قةة:

  أعضاء اللجبة من السادة أعضاء هيئة التدريسأعضاء اللجبة من السادة أعضاء هيئة التدريس

  ىضواللىضوالل    لوال الب  لوال البال  ةلأ.ة/ل قئبلطئ سلالجقم عللوئوللالت  ال  ةلأ.ة/ل قئبلطئ سلالجقم عللوئوللالت  

  ىضواللىضوالل  ال  ةلأ.ة/ل قئبلطئ سلالجقم عللوئوللخةمعلالمجتمالوت م علالو ئعال  ةلأ.ة/ل قئبلطئ سلالجقم عللوئوللخةمعلالمجتمالوت م علالو ئع

  ىضواللىضوالل  ال  ةلأ.ة/لىم ةلك  علالحقوقال  ةلأ.ة/لىم ةلك  علالحقوق

  ىضواللىضوالل  ال  ةلأ.ة/لىم ةلك  علالتجقطةال  ةلأ.ة/لىم ةلك  علالتجقطة

  ىضواللىضوالل  ال  ةلأ.ة/لىم ةلك  علاآلةابال  ةلأ.ة/لىم ةلك  علاآلةاب

  أعضاء اللجبة من السادة اإلداريينأعضاء اللجبة من السادة اإلداريين

  ىضواللىضوالل  م عم عال  ةلاأل تقذل/لأم للىق لالجقال  ةلاأل تقذل/لأم للىق لالجق

  ىضواللوأم  قلل مج سىضواللوأم  قلل مج س  ال  ةلاأل تقذل/لمة طلىق لاإلةاطةلال قمعللوئوللالت    ال  ةلاأل تقذل/لمة طلىق لاإلةاطةلال قمعللوئوللالت    

  ىضواللىضوالل  ال  ةلاأل تقذل/لمة طلىق لالح قوق لالخقصعال  ةلاأل تقذل/لمة طلىق لالح قوق لالخقصع

      
للالموا قعلى حلتوز الالحق وق لال وح علو للك  ق لالجقم عل لوك  ق لجقم علمة  علال قةا لالموا قعلى حلتوز الالحق وق لال وح علو للك  ق لالجقم عل لوك  ق لجقم علمة  علال قةا للل--
لل

ووااأللصااطفلالمققوااللال قااةيللطصاا ةلاألجااقزا لووااأللصااطفلالمققوااللال قااةيللطصاا ةلاألجااقزا للل31033103علعل(لل اا (لل اا 8888الموا قااعلى ااحلالفتااو)لط اا ل الموا قااعلى ااحلالفتااو)لط اا ل 

االىت قة علل  اقةةلأىضاقءله ئاعلالتاةط سلوال اقم  للوقلجقم اعلالمحاقل للل م اقاللو او لال اللاالىت قة علل  اقةةلأىضاقءله ئاعلالتاةط سلوال اقم  للوقلجقم اعلالمحاقل للل م اقاللو او لال الل

القق و  لوالتحلل ل ت لإ ت فقذهقل واللمةةلالخةمعلأ وةلوماقل ات لإتوقىاهلوقلجقم اق لالمصاط علالقق و  لوالتحلل ل ت لإ ت فقذهقل واللمةةلالخةمعلأ وةلوماقل ات لإتوقىاهلوقلجقم اق لالمصاط عل

مسلو  اقةلال او سلوذلايلت  ا طاللل  اقةةلمسلو  اقةلال او سلوذلايلت  ا طاللل  اقةةلاألخط)لوم هاقلى احل او للالم اقللجاقم ت لىا للوااألخط)لوم هاقلى احل او للالم اقللجاقم ت لىا للوا

أىضقءله ئعلالتاةط سلوال اقم  لل ا لالحصاوللى احلحقها لالقاق و  لوالة اتوطيلةوللى اقءلأىضقءله ئعلالتاةط سلوال اقم  لل ا لالحصاوللى احلحقها لالقاق و  لوالة اتوطيلةوللى اقءل

  وموقعلال جوءلل قضقءل حلهذالالوأل.وموقعلال جوءلل قضقءل حلهذالالوأل.

علتتى صتترم الصقابتتل الصتتادا لرصتتيد اإلجتتازات اإلعتياديتتة للستتادة أعضتتاء هيئتتة علتتى صتترم الصقابتتل الصتتادا لرصتتيد اإلجتتازات اإلعتياديتتة للستتادة أعضتتاء هيئتتة   الصرافقةالصرافقةـتتـتت

ين على الصعاش لبلرغ السن القانرنية  التت  لتم يتتم ين على الصعاش لبلرغ السن القانرنية  التت  لتم يتتم التدريس  العاملين بالجامعة الصحالالتدريس  العاملين بالجامعة الصحال

  أستبفادها طرال مدة الخدمة د   اللجرء للقضاء ف  هذا الشو .أستبفادها طرال مدة الخدمة د   اللجرء للقضاء ف  هذا الشو .
%  من إجصال  قيصة الصبلغ الصب رم ل احي الشو   ذلك %  من إجصال  قيصة الصبلغ الصب رم ل احي الشو   ذلك 0101ـ  على أ  يتم تح يل  نسبة ـ  على أ  يتم تح يل  نسبة 

على على   على سبيل التبرع ل بد ق عالج السادة أعضاء هيئة التدريس  العاملين بالجامعةعلى سبيل التبرع ل بد ق عالج السادة أعضاء هيئة التدريس  العاملين بالجامعة

  أ  يتم  ض  الضرابط الالزمة من البراح  الصالية  اإلدارية.أ  يتم  ض  الضرابط الالزمة من البراح  الصالية  اإلدارية.
لل
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  اإلدارة العامة لمركز المعلومات اإلدارة العامة لمركز المعلومات 
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  مرضرعات اإلدارة العامة لشئر  هيئة التدريس.مرضرعات اإلدارة العامة لشئر  هيئة التدريس.

للالموا قعلى حلالت   لل  لوم فعل أ تقذلم قىةلـلمةطسل(.الموا قعلى حلالت   لل  لوم فعل أ تقذلم قىةلـلمةطسل(.لل

ال ا ةةلالاةكتوط/لهواعلللى احلمحماوةلوا  بلك  اعلال ا ةةلالاةكتوط/لهواعلللى احلمحماوةلوا  بلك  اعل:ـل:ـلللأ الً: التعيين ف   ظيفة أستاذ مساعدأ الً: التعيين ف   ظيفة أستاذ مساعد

لل زل . زل .اإل تصقةلالماإل تصقةلالم

  ثانياً: التعيين ف   ظيفة مدرس:ـ ثانياً: التعيين ف   ظيفة مدرس:ـ 

للـلال  ةلالةكتوط/هوق لطوةيلمحموةلى حلـلك  علالتطو علال وى ع.ـلال  ةلالةكتوط/هوق لطوةيلمحموةلى حلـلك  علالتطو علال وى ع.00

للـلال  ةلالةكتوط/لمحموةلحقمةلىوةلالم  حلى ةلـلك  علالتطو علال وى علـلـلال  ةلالةكتوط/لمحموةلحقمةلىوةلالم  حلى ةلـلك  علالتطو علال وى علـل33

للـلال  ةةلالةكتوط/ل هقلحمةيلمحمةلزو للـلك  علالتطو عل.ـلال  ةةلالةكتوط/ل هقلحمةيلمحمةلزو للـلك  علالتطو عل.22

للةلال ال لالغتمحلـلك  علالتطو ع.ةلال ال لالغتمحلـلك  علالتطو ع.ـلال  ةةلالةكتوط/لهوعلال  ةلىوـلال  ةةلالةكتوط/لهوعلال  ةلىو22

للـلال  ةلالةكتوط/لمحمةلىوةلالطحمللالووطوجحلح للـلك  علاله ة علووو للالكو .ـلال  ةلالةكتوط/لمحمةلىوةلالطحمللالووطوجحلح للـلك  علاله ة علووو للالكو .55

للـلال  ةلالةكتوط/لطزقلم  وةلطزقلللىوةلـلك  علاله ة علووو للالكو .ـلال  ةلالةكتوط/لطزقلم  وةلطزقلللىوةلـلك  علاله ة علووو للالكو .66

للـلال  ةلالةكتوط/لهق  ل م طلجطجسلح  للـلك  علاله ة علووو للالكو .ـلال  ةلالةكتوط/لهق  ل م طلجطجسلح  للـلك  علاله ة علووو للالكو .77

للوط/لمحموةلى مقللإوطاه  لى حلـلك  علال ب.وط/لمحموةلى مقللإوطاه  لى حلـلك  علال ب.ـلال  ةلالةكتـلال  ةلالةكت88

للـلال  ةةلالةكتوط/لإ مقللىوةال وحلال  ةلالمصطيلـلك  علال ب.ـلال  ةةلالةكتوط/لإ مقللىوةال وحلال  ةلالمصطيلـلك  علال ب.99

للـلال  ةةلالةكتوط/ل جوالل  ط)لكقمللصقل)لـلك  علال ب.ـلال  ةةلالةكتوط/ل جوالل  ط)لكقمللصقل)لـلك  علال ب.0101
  

  اإلدارة العامة للدراسات العليا  البحرث.اإلدارة العامة للدراسات العليا  البحرث.

للكمق  ح:ـكمق  ح:ـلل  ق   ق الكالكالموا قعلى حلم )لةطجت ل الةكتوطاهلـلالمقج ت طل(ل  لو ضلالموا قعلى حلم )لةطجت ل الةكتوطاهلـلالمقج ت طل(ل  لو ضللل--
لل::اآلت علاآلت علللالك  ق الك  ق {لةطجعلالةكتوطاهل  ل{لةطجعلالةكتوطاهل  ل77أواللل:لم )لىةةل}أواللل:لم )لىةةل}

  الك  عالك  ع  ا  لال قلبا  لال قلب    
  اله ة عاله ة ع  هقلعلىوةلالم  بلإوطاه  لىمطهقلعلىوةلالم  بلإوطاه  لىمط  00
  اله ة عاله ة ع  محموةل م طلىوةلالمح للإوطاه  محموةل م طلىوةلالمح للإوطاه    33
  اله ة عاله ة ع  غقةةلأحمةلىوةلالغ حل سغقةةلأحمةلىوةلالغ حل س  22
  اآلةاباآلةاب  آ ق لم صوطلى حلوهقبلالة لآ ق لم صوطلى حلوهقبلالة ل  22
  اآلةاباآلةاب  قمحلال  ةقمحلال  ةصف  قزلمحموةل صف  قزلمحموةل   55
  اآلةاباآلةاب  صقوطلإوطاه  لمحمةلمحط صقوطلإوطاه  لمحمةلمحط   66
  التطو عالتطو ع    قءلأ وطل صطلىوةلل  قءلأ وطل صطلىوةلل  77

  

  ::اآلت علاآلت علللالك  ق الك  ق {لةطجعلالمقج ت طل حل{لةطجعلالمقج ت طل حل99 ق  قل:لم )لىةةل} ق  قل:لم )لىةةل}

  الك  عالك  ع  ا  لال قلبا  لال قلب    
  التمط ضالتمط ض   قم علأحمةلىوةلالفتقحللول) قم علأحمةلىوةلالفتقحللول)  00

اله ة ااااااااااااااااااااااعلاله ة ااااااااااااااااااااااعل  أم طةلىوةلالم   لمحموةلى حلأم طةلىوةلالم   لمحموةلى حل  33
  اإللكتطو  عاإللكتطو  ع

  اله ة عاله ة ع  قءلمحموةل ط ةلك قبلقءلمحموةل ط ةلك قبلأ مأ م  22
  ال بال ب   قصطلممةوحلىوةلالواحةلىوةلال و  قصطلممةوحلىوةلالواحةلىوةلال و   22
  ال  و ال  و   ىمطول   ةلزكحلىف ف ىمطول   ةلزكحلىف ف   55
  ال  و ال  و   والءلو وقللال  ةلجقةووالءلو وقللال  ةلجقةو  66
  اآلةاباآلةاب   وزالل ق زلمحموةلى ح وزالل ق زلمحموةلى ح  77
  اآلةاباآلةاب  ىوةلللمص فحلمحمةلالوق اىوةلللمص فحلمحمةلالوق ا  88
  اآلةاباآلةاب   قم)لأ وطلإوطاه  لحموةة قم)لأ وطلإوطاه  لحموةة  99

  
  

لل
  مة لشئر  التعليم  الطالب.مة لشئر  التعليم  الطالب.مرضرعات اإلدارة العامرضرعات اإلدارة العا

لل
%لماللأىاةاةلال االبل%لماللأىاةاةلال االبل55توص علمج سلك  اعلاله ة اعلاإللكتطو  اعللوقل امقحلل اةةلتوص علمج سلك  اعلاله ة اعلاإللكتطو  اعللوقل امقحلل اةةلللقلموا قعلى حقلموا قعلى حــ

للوقلفط علاإلىةاةيلوالم قول للل فط علاألولحلوقلتحو للمللالك  ع.وقلفط علاإلىةاةيلوالم قول للل فط علاألولحلوقلتحو للمللالك  ع.
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  إدارة النشرإدارة النشر
  

للـلىة لالموا قعلى حلأيلتوطىق لخقصعلوقلتحو ال لوت م لى حلوق  لالك  ق ل.ـلىة لالموا قعلى حلأيلتوطىق لخقصعلوقلتحو ال لوت م لى حلوق  لالك  ق ل.
  
  


