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 13/1/4132اهم قرارت مجلس الجامعة بتاريخ 

وافققمجلس ققججاعس لرققسج ال يققسجاعيققالجاتيقق/ صجاعققلم/واجيج قق س جلسلققلج  ققا جالققاجج

جج-اعس لرسجع ىجاال/ىج:

 ــ فوزي عبدالرحمن شيرين أحمد/ المهندس الدكتور للسيد الشكر خالصج سيادته وجه
 الغربــ  الخلفــ  الطريــ  رصــ  فــ  ســيادت  مـن المبــلو  الجهــد علــ  ـــ المنوفيــ  محـاف 
 .الكليات بمجمع

ــ  الهندســ  انلكترونيــ  وللــ   نهــا أو  كليــ  فــ   ــ كمــا ســدت ســيادت  خــالص الشــكر لكلي ـ
 تسجي  ا بحاث  عضاء هيئ  التدريس .

ــ كمـا ســدت السـيد ا ســتال الـدكتور/ مجـدم كمــا  محمـد خليــ  ـ عميـد ميهــد الكبـد ال ــوم  
ــدكتور ــوزي ـ محــاف   خــالص الشــكر للســيد ال ــدالرحمن ف المهنــدس/ أحمــد شــيرين عب

المنوفي  عل  الجهد المبلو  ف  وحدة المنا ير والدور الفيا  اللي سات بـ  وأيضـاد دور 
الجامي  والمجتمـع المـدن  الـلي أدم  لـ  وصـولنا  لـ  أفضـ  النتـائة المرجـوة فـ  هـلا 

  يتمنـ  التياسـد مـع ميامـ  المجا  والت  تخدت أبناء المحاف   كما أشار سيادت   ل   نـ
 الجامي .

 

السيد ا ستال الـدكتور/ عـاد  السـيد صـاد  مبـار  ـ عميـد كليـ  التربيـ   ـ كما هنأ سيادت 
النوعيـ  وأسـرة الكليـ  بنجـات مـقتمر سضــايا التيلـيت فـ  ا لفيـ  القالقـ  الواسـع والمــأمو  

 وحسن  عداده.
ج

ج:جـججإلى سيادته أشار ـ

o    قا جاعس لرقسجواعل ةلقسجاعلوعاقسجع  سقاتجو/ قلمجاعس لرقسجلق جج/ ج/وقاق جلقصماتج/هق 

وااءجصعكجاعرللجع ىج لءجاعشاامسجوا/خ صجخطواتجفر عسجعخللسجط  سجولس/ل جاعل وفاسج

جل جخاللجخ مجلس التجإل/ سسجفاصجعلل.

o عققسجج4132ي1ي42/قق جع ققلج ققلوتجعقق جيققلجاع  مققسجوصعققكجاققو جاعخلققاججاعلوافققمج   

ع س لرقسجولااتجلسق واجاع قلوتجسقولجاعلخق طاجاعساوعوساقسججاعلؤ/لااتج  إللااتجاعر لقس
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عيلجاع  مسجواع/أثاااتجاعي  اسجعيلجاع  مسجواع لاللجواآلعا تجع سه ةجع ىجاع/ لاسجف ج

جل ا.

o ةقق جقيقق جاتلققاارجاع ققلااسج م اققسجاعطققوجاعلققؤ/لاجاتولجعسلراققسجاع اققلجع لققاارج 

  ه لمجاعس لرس.ج4132ي1ي2اع لااسج / ااخج

o ل وايج إ ش ءج  لومجاعرق ل ا ج  عس لرق تجاعسمولاقسجلق ج اقاج عمق ءج لاجقاااجس

 السجاع/لااججوي مجوم جاعاللسسجاع/ هاصاسجواعل عاسجع   لومجعرام  جع ىجاعلس جج

جاتع ىجع س لر تجع لواف سجع اهجث جعام  جع ىجوزااتجاعل عاسجالع/ل ل  ج.

o ج/ ققامجع رقق ل ا جاإللاااققا ج  ع يقق سجع سققلجاتل ققىجع يقق لتجاعرقق ل ا جاإللاااققا ج/ ققااج  

%ج رلجإع/ل لجوزااتجاعل عاقسج211%جل ج ي ججاعلا/وجإي/مل الًجع ي سجج5279 واق ج

ع ل  ققاجاعققالز جو/ط اققمجاعزاقق لتجع ققىجاعرقق ل ا ج  علي/شققها تجاعس لراققسجعسققا جإلااس قق ج

    و جاعل  جاعط اسجساثج  هجقلج/ق ج/شقمالجعس قسجلق جق قلجاعلس قججاتع قىجع س لرق تج

عيالجاتي/ صجاعلم/وايجسيا جعايىجـجالاججس لرسجعا جشقلججو  ق كجوعقلجلق جل جا

 ق لجاؤي ءجاعس لر تج  هجاسوج/وسالجلواعالجاع امجع سلجاتل ىجو لر اااجلسللت.

  ـ: األتى على سيادته أكد ـ

 ع يقق سجعتيقق/ر  هج  ققواتجاعشققاطسجال ققلجلقق جاع/ يققامجاعساققلجلر قق جفقق جس عققسجاعققلخولج  

 اعس لر .جاعط ائجإعىجاعسا 

 ع ي سجع طالوجاعل الا جف جاعلل جاعس لراسجيا/ جف لج ىجط عوجا و ج أعل لجلخ عهسج  

 ع    و جل ج/ه/اشجلوايجع غام.
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 : مصادقات

جلق ج/وقار ق ج رقلجع  سقاتجاعلوعاقسجواعل ةلقسجاعل وفاقسجس لرقسج قا ج/ه   جلصماتجع ىجاعل  لقس

ج.جاعطافا 

ج15)جعللجل حجع ىجاعل  لقس جاع/س ااسجاعر و جفىجاعر ا جاعلااي تجل  و جوط ع سجط عو(

ججاعلخ/ هسجاعر لاسجواع/خ   تج  تقي   جـجاعلي/شها تجإلااتجـجولااسرسجاعلس ي س)

ج.جاع/س اتج م اسج3152جل اوجلوا(جاإللاااسجاع/ لاس

ج

جاعلخ/ هققسجاع/خ  قق تجفققىجاعر اقق جاعلاايقق تجل  ققو جطققالوج/يققرس(ج9)جعققللجلقق حجع ققىجاعل قق لقس

جـققجاعم ا اققسجاآلالتج  ليققسجـققجاعم ا اققسجاع ققوىج  ليققسجـققجاع الاوعاماققسجاع/ط ا قق تج  ليققس)

ج.اع  ليسج م اسج3152جا  ااجلوا(ججاإل ش لاسجاع  ليس

جس قق زجلس ققججولواف ققسجاعسقق لر جاعم/قق وج/يققرااجع ققىجاعرلققلاءجلس ققججلواف ققسجع ققىجاعل قق لقس

جاعسقققق لر جاعم/قققق وجو/وزاقققق جلعقققق ج/طققققوااجمققققوا طجع ققققىجاعسقققق لر جاعم/قققق وج/وزاقققق 

ج".اع/لااجج السجوعموجاعس لر جاعم/ وج/وزا جس  زج ا جاع/ر قليجاع/ ةا "جج

ج

ج.3152جا  ااجلواجاعر و ج م اسجاع/اامل ج /اسسجع ىجاعل  لقس

جاعس قومج م اقسجاعله/قو جاع/ر قا ج  ةق  جاع ق  و  جاع/ر ا جع ا  لججاع/اامل ج /اسسجع ىجاعل  لقس

ج.3152جا  ااجلواجاعمو ج ش ا 

 

ج

 : العامة الموضوعات 

 

جاعسقق لر جاعرقق  جفقق (ج7)جاققق ج س يقق/هجاعل للاققسجاعيقق لاتجللا ققسجس لرققسجلس ققججلواف ققس -

جس لرققسجإ مقق  جفقق جاعس لرققسجا  ققسجفقق ج3152ي3ي32ج /قق ااخجاعل ر ققلتج3152ي3152

جع/س اقمجولرق و ا  جاع/قلااجج القسج عمق ءجع يق لتجاع/م ف  جاع/ألا جع  لومجاعل وفاس

ج سققلجوفقق تجعقق ج/قق س جقققلجاع/قق جاعيققالسجعآلثقق اجلاءاًجج اقق   جواع/رقق و جاع/م فققلجلقق ج وعقق ًج

 جا امجلالل جلي/وىجعمل  جوصعكج،جعسزهج وجولر و ا  جاع/لااجج السج عم ء

ج
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جاع قق لومجل ققاجامققو ج  جلقق   جعققلا  جعققاججاعيقق لاتجللا ققسجس لرققسج ققأ جع لقق ًجج أيققا   -

ج.اعل وفاسج س لرس

ج

جع قىجشقاسهجاع/قواوجع قلجاعلساقلجع قليجاعلم/واجاتي/ صجاعيالجاي جإطالمجع ىجاعلواف س -

(ج1)جلقلاججع قىجـقج ااقوجسيقا يجاعلم/واجاتي/ صجاعيالجاي جإطالمجو ام ًج(ج2)جللاج

ج.  عم اس

جاعلر اااج/ط امجع ىج3152ي3ي3ج / ااخجاإلعم/او اسجاع  ليسجم اسجلس ججلواف س -

ج.سلهجع ىجقي جملج ا  لججع ىجاع ولاس

ج يققراجع قق ج/ لالققهجع ققىجواعرلققلجاعطققالوجع ققىجواع/ايققااجاعسقق لر جاعم/قق وجلعقق جع ققىجاعلواف ققس
جـ:جم ع/ ع جل ماجوقتجف جاعس لر جاعم/ وجو ولجومل  جاعط عوجاا مجالجل  يو

ج(.جIT)ججل جم اسجملجس سجل ج3,1ج ل  اجاعس لر جاعم/ وج/وزا جس  زجلع جـ5

ج يقق سجلقق جاعله/ققو جاع/ر ققا جلامققزجلقق جم اققسجمققلجس ققسجلقق جفقق لرجوسققولجس عققسجفقق جـقق3

ج.اعس لر جاعم/ وج/وزا جعس  زجال  جا/ جاع امج رل%ج22جاعـج

ج%.91جل ج لالًججع /ر قل%ج92ج  ي سجاع/لااجج السج عم ءجاعي لتجل جاع/ر قلجـ2

جوصعكج3152ي1ي5جل جإع/  ااًججاعهل تج سلا جاعلؤق/سجع رل عسجاتي ي جاتساجاف جع ىجاعلواف س

ج  جع ىجاع السجل ج أقلجع خ  جواعلر ش تجع /ألا جاع ولاسجاع السجل  قمسجع ىج   ءاًج

جلا/   ج/ امجاع/ جاعلؤق/سجع رل عسج3152ي3152جاعل ع جاعر  جلواز سجع ىجاع امجا/ 

جلا/   ج/ امجاع/ جع رل عسجاعخ  سجواعسي   تجاع   لامجع ىجواع امجاعلواز سجل 

ججـ:اع/ ع جاعسلولجسيوج3152ي1ي5جل جإع/  ااجوصعكجاعصا/اسجاعلواالجل 

ج

 اعلؤ ــل

جاتي ي جاتسا

 اع/رلالجق ل

 ف جاع/رلالج رلجاتي ي جاتسا

 3157ي7ي5 3152ي2ي5 3151ي7ي5 3152ي7ي5 3152ي1ي5

 311 311 591 591 581 581 ع ع جلؤ ل

 581 571 571 521 521 511 اعل/ويطجفومجلؤ ل

 571 521 521 511 511 521 ل/ويطجلؤ ل

 521 511 511 521 521 521 صعكجل لو 

ج

ج

ج

ج
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 : التدريس هيئة أعضاء لشئون العامة اإلدارة موضوعات

 

ج
ج(.جللاججـجلي علج ي/ صجـج ي/ ص)جوةاهسجف جاع/راا جع ىجاعلواف سجج-

  ـ: السادة من لكل أستاذ وظيفة في التعيين: أوالا 

ج.  عس لرسجاعطوجم اسجس  ـجاويمج  ايجساسجيجاعلم/واجاعيالجـ5

ج.  عس لرسجاعطوجم اسجـجع لاعاازمجما ءج سللج ش  يجاعلم/واجاعيالجـ3

ج.اعمو ج ش ا جاعس ومجم اسجـجإل  جاعي/ اجع لجيسايجاعلم/واتجاعيالتجـ2

ج.اعر و جم اسجـجاع   غجل اوكجلسلولج   سسيجاعلم/واتجاعيالتجـ2

ج

ج

ج

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

ججاعل زع جاالق/  لجم اسجـجيرلجلسللجيرلجسلليج ش  يججاعلم/واجاعيالجـ5

ج.  عس لرسجاعل زع جاالق/  لجم اسجـج   اجإ اا ا جلسلولج عهتيجاعلم/واتجاعيالتجـ3

ج.  عس لرسجاإلعم/او اسجاع  ليسجم اسجـجيرلجع لاعغ ىجع لاعه/  يجاعلم/واجاعيالجـ2

ج.  عس لرسجواعلر ول تجاعس ي  تجم اسجـجع لاعاسل جع لاعاؤمج ي لسيجاعلم/واجاعيالجـ2

ججـجاعطوجم اسجـجع لاعلوسولجيالجلسللجط اميجاعلم/واجاعيالجـ1

ج.  عس لرسجاعطوجم اسجـجسيا ج سللجل  اج سللجلسلليجاعلم/واجاعيالجـ2

ج.  عس لرسجاعطوجم اسجـجزا/و جع لاعسلالجف ل ج  جج شاميجاعلم/واجاعيالجـ7

ج.ج  عس لرسجاعم لج لر لجـجاعشال جيرالجع ىجع   يجاعلم/واجاعيالجـ8

  ـ: السادة من لكل مدرس وظيفة في التعيين: ثالثاا 

ج.  عس لرسجاعر و ج م اسجـجلسللجلسللجاعغه اجع لجهللاجع لياعلم/واجاعيالجـ5

ج.  عس لرسجاع/س اتجم اسجـجاعغه اجع لجع الجلسي يجاعلم/واجاعيالجـ3

ج.  عس لرسجاع/س اتجم اسجـجز اجاعيالجسل لجإماال يجاعلم/واجاعيالجـ2
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ج.  عس لرسجاآللاوجم اسجع فاسـجي ع جلرورجلألو جوساليجاعلم/واجاعيالجـ2

ج.  عس لرسجاع ول جاعم لجلر لجـجاعومالجاعرزازجع لجاشليج    يجاعلم/واجاعيالجـ1

ج.  عس لرسجاعطوجم اسجـجفاالجاعيالجع ىجل  ايجاعلم/واتجاعيالتجـ2

ج.  عس لرسجاعطوجم اسجـجاججاموا جع لاعسلالجسي  يجاعلم/واجاعيالجـ7

جلققققلاججوةاهققققسجفقققق جـققققجلسلققققولجاعر  ققققلا جزاقققق جلسلققققولج سلققققليجاعققققلم/واجاعيققققالجـقققق8

ج.  عس لرسجاعطوج م اسجواعس ساتجواتص جات مج  ي "جيلرا ت"جج

ج.اعس لرسجاعطوجم اسجـجي عل  جلسللجع لاعاؤومجلسللجل يجاعلم/واتجاعيالتجـ9

جج  عس لرسجاعطوجم اسجـجعسواج سللجي ل جإ اا ا ج اها يجاعلم/واتجاعيالتجـ51

ج.  عس لرسجاعطوجم اسجـجع لهللاجع لاعس فةجع لاعاسل جط اميجاعلم/واجاعيالجـ55

ج.ج  عس لرسجاآللاوجم اسجـجاعغزوع جلسلولجاعلا جلس ج شاييجاعلم/واتجاعيالتجـ53

ج

ج.

ج

 : والبحوث العليا للدراسات العامة اإلدارة موضوعات

 

ججاعل سي/ااجـجاعلم/وااه)جلاس/ جاعر ا جاعلااي تجطالوجل حجع ىجاعلواف س جولر  لج م ا ت(

ج.اعلخ/ هسجاع/خ   تج ررجف جاعس لرس

ج

ج

 : اآلتية الكليات في الدكتوراه درجة{ 31}  عدد منح:  أوالا 

 

 اعم اس اعط عوجاي   

 اعر و  اعساوا  جل طهىجيرالجل  ل 5

 اعر و  شس /هجع لاع طامجع لاعلوسولجف ازت 3

 اعر و  لساوججع لاعسلالجلساوججهللاجع ل 2

 اع/ا اس اع  وىجلسللجع ىجس للجلسلول 2

 اعس وم اعرط اجلسللجع لاعس ا ج سلل 1
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 اعس وم ي ل  جعا لجياللسجصا وجفال  2

 اعس وم اعل  لج سللجع لهللاج سلل 7

 اعس وم قوطسجع لاعرزازجع لاعه/  ج  ال 8

 اآللاو لسلولجخ اهسجط رتج  س 51

 اآللاو اعغ/اتجع  ج ال ج يل ء 55

 اعطو اعل ايجع لاعسلالجسي جسي   53

 اعطو اعرسل جلسللجاعيالجي/   52

 اعطو ع لهللاجلسللجل  واجلسلل 52

 اعطو ي ع جع ىجلسللجلسلولجساال  51

 اعطو اع ر ججع ىجشهامج سلل 52

 اعطو ق لالجع  جع لاعلام جعلاو 57

 اعطو اعلشلجل طهىجلاي جلسلل 58

 اع/س ات عومج  وجع لاعاسل جاسوجلسلل 59

 اعل زع جاالق/  ل عل اجلسلولجلسللجل   31

جع قققلجف لققق جلسلقققلج  قققااعلا ج يقققاا  35
 اعر ا 

 اعل زع جاالق/  ل

 اعل زع جاالق/  ل ي ع جاعرزوجع /اجمل لجف طلس 33

 اعل زع جاالق/  ل ع زاج خ سجلااللجي ات 32

 اعل زع جاالق/  ل ع لهجس للجيرالج يل ء 32

 اعزااعس  سللجيالجاعر لجع لجلسللج سلل 31

 

 

 : اآلتية الكليات في الماجستير درجة{ 27} عدد منح:  ثانياا 

 

 اعم اس اعط عوجاي   

 اعر و  عهاه جع لاعسوالجاعيروليج لا س 5

 اعر و  إيل عالجم للج لا جل  ل 3

 اعر و   اللجع لاعماا جيرلجلسلل 2

 اعر و  اع لاي جاش لجلسلولجلاوت 2

 اعر و  اع  وس جإ اا ا جلسللج س ت 1

 اع/ا اس   ا جسيا جع لهللاج  لت 2



 جامعة المنوفية

 االدارة العامة لمركز المعلومات

 ادارة النشر

 ادارة النشر

 واعلر ول تجاعس ي  ت عط هللاج سللجاعيالج  الجلسللجط ام 7

 اإلعم/او اسجاع  ليس عثل  جم للجلسللجع لاعولولج  س 8

 اإلعم/او اسجاع  ليس لسللجل طهىجل طهىجإ اا ا جع   9

 اع ول جاعم لجلر ل اموا جلسللجع ىجلسللج    51

 اع ول جاعم لجلر ل عطاسج  س جع لاعلسالجي ل  55

 اع ول جاعم لجلر ل اعلايط ج   اجلسلولج ش   53

 اع  ليس  سللجلسللجالم  جاسوجالم   52

 اآللاو س ا سجع لاعه/  جإ اا ا ج سلل 52

 اآللاو سل لتجلسللج سللجلاوه 51

 اآللاو اع  لاجع لج سللجاع  لاجع لج ةلاس 52

 اعطو لوي جع اوجع لاعاءومج     57

 اعطو اعطوالجسي جفوزيجلسلل 58

 اعطو فااججلسللجلسلولج سللجط ام 59

 اعطو عطاسج يسمجاعلياحجع لجسوزفا  31

 اعطو ق ي جل طهىجع  جي لح 35

 اعطو جاعل/وع جلسللجازم 33

 اعطو    اجاعيالجف اومجلسللجإا  و 32

 اعطو ش   ج سللجع لاعل كجل   32

 اعطو اعيلالويجع لاعل  ولجف اومجلسلل 31

 اعطو ع اجع ىجفاججي وي 32

 اعطو اعلا جشامجلسللجل طهىجلا   37

 اعطو لساوججلسللجي ال  ج ل ل 38

 اعطو علااتجع /اجفوزىجلسللجإال   39

 اعطو سي ا جف ل جيلااجلسللجاعلا جعل ل 21

 اعطو ط سسجاعيلا جع لج سللجوالل 25

 اعطو اال     جع لاعرةا جسلليج سلل 23

 اعطو ع ىجلاي جاعسلالجع لجلسللجاش  22

 اعطو س اطجي ال  جاعيال جع لجسي   22

جاعهققق /حجلسلقققلجاعلر/ ققق جلسلقققلج سلقققل 21
 اويم

 اعطو

 اعطو   وسللتجاعسلالجع لجعو ىجاعيال 22

 اعطو اعلا  جع لاعاسل جازمج لاات 27



 جامعة المنوفية

 االدارة العامة لمركز المعلومات

 ادارة النشر

 ادارة النشر

 

ج

ج

ج

جاعل  و جعل حج ل ومجاإلعم/او اسجاع  ليسجعم اسجاعلاخ اسجاعاللسسجلشاوعجع ىجاعلواف س -

ج.جاعلر/للتجاعي ع تج  ة  "ججاع السا تجسولت"ججف جاعل   

 

ج

 

ج

 : والطالب التعليم لشئون العامة اإلدارة موضوعات

 

ج

(ج3152جا ق ااجلوا)ججاع م عوااوججلاس سجاع  ليسج م اسجاع/اامل ج /اسسجاع/ل لجع ىجاعلواف س

ج.اعلر/للتجاعي ع تج ة  "ججواعس ي  تجاعم ا اسجاع  ليسج ا  لج

ج

ج

جلولجس لرق تجعطقالوجاعل وفاقسجس لرقسجلق جلاايقاسجلق حج/قوفااجع ق جاعل قل جساقثجل جاعلواف س

جـ:م ع/ ع جاع م عوااوججعلاس سجاع الجسور

   جسل وااقسجوإعق جلق جواعيقهاجاع قس جواع/قألا جاإلق لقسج ه  تج/غط جاعل سسج/مو ج

ج.اعرا اسجل ا

 اعطو اعر لع ج سللجعلع ج سلل 28

 اعطو لطاجلسللجي ل جإال   29

 اعطو اع  اجيامجل ااج  الج سلل 21

 اعطو اعري  ج سللجلسللجاعلا جيااججل  ا 25

 اعطو ل اوكجع لاعس ا جع  جهللاج  ه 23

 اعطو اعشوا س جإ اا ا جاع طامجع لج سلل 22

 اع/س ات ل مىج سللج ال جلسللجخ عل 22

 اعل زع جاالق/  ل عط هللاجس للجساللجلع ء 21

 اعل زع جاالق/  ل اويمجش ماجهللاجازمج  ه 22

 اعل زع جاالق/  ل او ججلسللجلسللجل  ا/ و 27



 جامعة المنوفية

 االدارة العامة لمركز المعلومات

 ادارة النشر

 ادارة النشر

   ع   جاعليلولجول .............جج،جاعلااياسجاعم/و"ججاعلاايسج ه  تج/سلالجا/ ج." 

   ج  ق جع   قولجاعلؤ  قسجع لقوالجوف ق جاعل وفاقسجس لرقسج م اق تج  الع/س مجاعطالوجا /ز ج

 ـ:جا ىجمل جوصعك
ج  ليقس"ججاعزااعقسجـقجواعلر ولق تجاعس يق  تجـقجاإلعم/او اقسجاع  ليقسجـجاع  ليسجم اس

 (ف طجاا مسجع ل )ججزااعاس

ج(.ف طجع و جع ل )ججاعر و جـجاع/لاارجـجاعطوجم اسج

ج"(جع و جـجاا مس"ججع ل )ججل زع جاق/  لجـجزااعسجـجاعر و جم اس

ج( ل  ججـجع ل )ججاع وعاسجاع/ا اسجـجاعس ومجـجاآللاوجـجاع/س اتجـجاع/ا اسجم اس

 ج.اعل وفاسجس لرسجم ا تجل جم اسجملج/ي/وع   جاع/ جاعطالوج علالج/سلال

   جاعشاوطجع ىجاس/ويجاعلااياسجاعل حجع ىجاعلواف سج رلجاإل /ا تجع ىجلوق جا/وفاج

 .االع/س مجو لوصججع لاايسجاعلط و سجواتواام
ج

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


