
  جامعة المنوفية جامعة المنوفية 
  ة لمركز المعلومات ة لمركز المعلومات اإلدارة العاماإلدارة العام
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  22001144//11//2277أهم قرارات مجلس الجامعة بجلسته بتاريخ أهم قرارات مجلس الجامعة بجلسته بتاريخ 

رئيس رئيس   --محمد غنيم محمد غنيم   صبحيصبحيوافق مجلس الجامعة برئاسة األستاذ الدكتور / وافق مجلس الجامعة برئاسة األستاذ الدكتور /   

  --الجامعة على االتى :الجامعة على االتى :

  :ـ:ـ  األتياألتيهنأ سيادته والسادة أعضاء المجلس على هنأ سيادته والسادة أعضاء المجلس على 

المسايييي  والمولاد الوباوي الفا ي  المسايييي  والمولاد الوباوي الفا ي    األخاو األخاو بداية العام الميالدي الجديد وأعيااد بداية العام الميالدي الجديد وأعيااد ـ ـ 

  أعاد  هللا على الجميع بالخي  واليم  والب كات.أعاد  هللا على الجميع بالخي  واليم  والب كات.يواي  يواي    5252وثو   وثو   

  االستفتاءاالستفتاءالفعب المص ي وفعب المووفية بصفه خاصة على وسبة الوجاح في  الفعب المص ي وفعب المووفية بصفه خاصة على وسبة الوجاح في  ـ ـ 

على الدستو  فكاوت أكثا  وسابة مفاا كة ماي ميافلاة المووفياة والتلكياد علاى على الدستو  فكاوت أكثا  وسابة مفاا كة ماي ميافلاة المووفياة والتلكياد علاى 

عما ي وأ  عما ي وأ    الت ابط والتاليم بي  أبواء المجتمع دو  خال  ع قي أو ديوي أوالت ابط والتاليم بي  أبواء المجتمع دو  خال  ع قي أو ديوي أو

  يكو  الجميع على قلب  جل وايد م  أجل الوط  العزيز مص  .يكو  الجميع على قلب  جل وايد م  أجل الوط  العزيز مص  .

خااالا التأواالس للساايد الاادكتو  مأواادي ي أيمااد فااي ي  عبااد الاا يم  فااوزي ـ خااالا التأواالس للساايد الاادكتو  مأواادي ي أيمااد فااي ي  عبااد الاا يم  فااوزي ـ ـاا ـاا 

  فايفاي  واالساتر ا واالساتر ا   االساتفتاءاالساتفتاءميافل المووفية على الجأد المباوول وال اعاع لوجااح ميافل المووفية على الجأد المباوول وال اعاع لوجااح 

  الميافلة.الميافلة.

ال يم  فوزي ـ ميافل المووفية ال يم  فوزي ـ ميافل المووفية ـ قدم السيد الدكتو  مأودي ي أيمد في ي  عبد ـ قدم السيد الدكتو  مأودي ي أيمد في ي  عبد   

  ..خطاب فك  للجامعة على مجأوداتأا مع الميافلة خطاب فك  للجامعة على مجأوداتأا مع الميافلة 

  

    :ـ:ـ  األتياألتيأشار سيادته على أشار سيادته على 

السايد األساتاو الادكتو ي السايد األساتاو الادكتو ي   ،،توجيه خطاب فك  لكل م  : السيد األستاو الدكتو ي  عيي الوز اء توجيه خطاب فك  لكل م  : السيد األستاو الدكتو ي  عيي الوز اء   --

لتعلايم العاالي لماا لتعلايم العاالي لماا السيد األستاو الدكتو ي واعب  عايي مجلاي الاوز اء ووزيا  االسيد األستاو الدكتو ي واعب  عايي مجلاي الاوز اء ووزيا  ا  ،،وزي  التخطيط وزي  التخطيط 

لصااالم معأااد الكبااد لصااالم معأااد الكبااد   ((ماعااه وثماااوو  مليااو  جويااه ماعااه وثماااوو  مليااو  جويااه ))مليااو  مليااو  081081قاادموس للجامعااة ماا  دعاام بمبلاا قاادموس للجامعااة ماا  دعاام بمبلاا 

  الرومي.الرومي.

  

  

  

  

  :ـ :ـ   األتياألتيأكد سيادته على أكد سيادته على 
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   بواتأا بمساعد  األم  الداخلي وولك ع  ط يق بواتأا بمساعد  األم  الداخلي وولك ع  ط يق تلمي  تلمي  تلمي  الكوت والت  وعمل كل كلية تلمي  الكوت والت  وعمل كل كلية

  ب لزياد  التلمي  الداخلي.ب لزياد  التلمي  الداخلي.العمال والمعاووي  وفعو  الطلبة و عاية الفباالعمال والمعاووي  وفعو  الطلبة و عاية الفبا

   االلتزامااللتزاملأو  الوتاعج في أق ب وقت ممك  في موعد أقصاس وص  فب اي  والعمل على لأو  الوتاعج في أق ب وقت ممك  في موعد أقصاس وص  فب اي  والعمل على  

فاعو  فاعو  للالكلياة الكلياة وكيال وكيال علاي أ.دي علاي أ.دي بالدقة في الوتااعج يتاى تلأا  الوتااعج فاي أيسا  صاو   فبالدقة في الوتااعج يتاى تلأا  الوتااعج فاي أيسا  صاو   ف

  ..الالزمةالالزمة  التعليم والطالب عامل كبي  في م اجعة الوتاعج وعمل اإليصاعياتالتعليم والطالب عامل كبي  في م اجعة الوتاعج وعمل اإليصاعيات

  اليالااااااة الد اسااااااية للطالااااااب ماااااا  فااااااعو  التعلاااااايماليالااااااة الد اسااااااية للطالااااااب ماااااا  فااااااعو  التعلاااااايم  باسااااااتالمباسااااااتالموتاااااا والت وتاااااا والت الكالك  التاااااازامالتاااااازام  

للتجوياد( للتجوياد(   ماا  ـ المراصاات العلمياة ـ إيراا  قيادماا  ـ المراصاات العلمياة ـ إيراا  قياد) إيرافات الرياد ـ األعاوا  ـ يااالت الي ) إيرافات الرياد ـ األعاوا  ـ يااالت الي   

  وولك لتجوب األخطاء في الوتاعج وكث   التصويبات.وولك لتجوب األخطاء في الوتاعج وكث   التصويبات.

  كلياات كلياات الجداول الد اسية التي تخا الفصل الد اسي الثاوي تكو  موجود  على مواقع الالجداول الد اسية التي تخا الفصل الد اسي الثاوي تكو  موجود  على مواقع ال

على اإلوت وت خالل أجاز  وصا  العاام وولاك لمتابعاة الطلباة للجاداول الد اساية خاالل على اإلوت وت خالل أجاز  وصا  العاام وولاك لمتابعاة الطلباة للجاداول الد اساية خاالل 

  الفصل الد اسي الثاوي.الفصل الد اسي الثاوي.

   االوتأاء م  وضع الخطط الد اسية للفصال الد اساي الثااوي وت سال للجامعاة قبال بداياة االوتأاء م  وضع الخطط الد اسية للفصال الد اساي الثااوي وت سال للجامعاة قبال بداياة

  الفصل الد اسي الثاوي.الفصل الد اسي الثاوي.

  

  مصادقات :مصادقات :  
  

  ( طالااب وطالبااة د( طالااب وطالبااة د63566356المصااادقة علااى مااوم عاادد )المصااادقة علااى مااوم عاادد ) بلااوم الد اسااات العليااا فااي الت بيااة بلااوم الد اسااات العليااا فااي الت بيااة

باألقسام والتخصصات العلمية المختلفة )سياسات التعلايم وتخطيطاه ـ الت بياة الخاصاة ـ باألقسام والتخصصات العلمية المختلفة )سياسات التعلايم وتخطيطاه ـ الت بياة الخاصاة ـ 

ت بية الطفل ـ تخطيط وتطوي  الموامج ـ الدبلوم العام في الت بية ـ أصول الت بية ـ ت بية ت بية الطفل ـ تخطيط وتطوي  الموامج ـ الدبلوم العام في الت بية ـ أصول الت بية ـ ت بية 

ا ـ ت بياة الطفال ـ ا ـ ت بياة الطفال ـ مرا وة وإدا   تعليمية ـ الصية الوفسية ـ ط ق تد يي ماد  التخصامرا وة وإدا   تعليمية ـ الصية الوفسية ـ ط ق تد يي ماد  التخصا
  بكلية الت بية.بكلية الت بية.  31053105علم الوفي الت بوي( دو  مايو علم الوفي الت بوي( دو  مايو 

  ( خمسااة طااالب دبلااوم الد اسااات العليااا فااي التخصصااات ( خمسااة طااالب دبلااوم الد اسااات العليااا فااي التخصصااات 33المصااادقة علااى مااوم عاادد )المصااادقة علااى مااوم عاادد )

العلمية المختلفة )الصيافةـ الد اسات الع بياة واإلساالمية( الادو  الثااوي للعاام الجاامعي العلمية المختلفة )الصيافةـ الد اسات الع بياة واإلساالمية( الادو  الثااوي للعاام الجاامعي 
  بكلية اآلداب.بكلية اآلداب.  31053105يي  31033103

  
  ::علما  علما  ط المجلس ط المجلس أحيأحي

  إلعال  عاا  وتاااعج مفاا وعات المفااا كة الطالبيااة لاادعم التميااز إلعال  عاا  وتاااعج مفاا وعات المفااا كة الطالبيااة لاادعم التميااز باااباااSSEESSPP))     الاادو   ( الاادو )

مف وعات وبواء على وتاعج التيكيم والتاي فاا ك مف وعات وبواء على وتاعج التيكيم والتاي فاا ك   44األولي ييث تردمت الجامعة بعدد األولي ييث تردمت الجامعة بعدد 

فيأا الخب اء م  مختل  الجامعات المصا ية ومختلا  التخصصاات الول ياة والعملياة فيأا الخب اء م  مختل  الجامعات المصا ية ومختلا  التخصصاات الول ياة والعملياة 
مفا و  فاي مفا و  واياد مفا و  فاي مفا و  واياد   33دعيام وتام ضام عادد دعيام وتام ضام عادد مفا وعات قباوالم مبامفا وعات قباوالم مبا  55تم قبول عادد تم قبول عادد 

كموعاد وأااعي لتساليم المرت ياات كموعاد وأااعي لتساليم المرت ياات   31043104يي33يي55علمام بلواه قاد تيادد ياوم االثواي  الموافاق علمام بلواه قاد تيادد ياوم االثواي  الموافاق 

  المعدلة إلدا   دعم التميز .المعدلة إلدا   دعم التميز .
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   ًأ.دي أ.دي     تع ض علاى تع ض علاى   التيالتيبتر ي  ع  متابعة األعمال والموضوعات بتر ي  ع  متابعة األعمال والموضوعات أحيط المجلس علماً أحيط المجلس علما

  ..31053105يي0303يي5050يتى يتى   31053105يي0101يي00 عيي الجامعة ع  الفت   م   عيي الجامعة ع  الفت   م  

ألستاذ / المدير العام المشرف على مكتب أ.د/ رئيس الجامعة ـ والسادة ألستاذ / المدير العام المشرف على مكتب أ.د/ رئيس الجامعة ـ والسادة للتوجيه الشكر توجيه الشكر   وقد تموقد تم

  ..العاملين بإدارة المتابعة بمكتب األستاذ الدكتور/ رئيس الجامعةالعاملين بإدارة المتابعة بمكتب األستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة

  

    ::الموضوعات العامةالموضوعات العامة
  

  جامعاة مديواة جامعاة مديواة الموافرة على معاملة المثل للساد  أعضاء ميعة التد يي والأيعة المعاوواة بالموافرة على معاملة المثل للساد  أعضاء ميعة التد يي والأيعة المعاوواة ب

  السادات فيما يتعلق ب سوم دو ات تومية قد ات أعضاء ميعة التد يي للت قي.السادات فيما يتعلق ب سوم دو ات تومية قد ات أعضاء ميعة التد يي للت قي.

  ترى اإلدارة : ترى اإلدارة : 

: اسااتم ا  تااد يب الساااد  أعضاااء ميعااة التااد يي والأيعااة المعاووااة الخاصااة بجامعااة : اسااتم ا  تااد يب الساااد  أعضاااء ميعااة التااد يي والأيعااة المعاووااة الخاصااة بجامعااة أوالم أوالم 

  مديوة السادات.مديوة السادات.

ديواة الساادات بالمثال ديواة الساادات بالمثال : معاملة الساد  أعضاء ميعة التد يي والأيعة المعاووة بجامعة م: معاملة الساد  أعضاء ميعة التد يي والأيعة المعاووة بجامعة مثاويام ثاويام 

  كالساد  أعضاء ميعة التد يي والأيعة المعاووة بجامعة المووفية.كالساد  أعضاء ميعة التد يي والأيعة المعاووة بجامعة المووفية.

: تروم جامعة مديوة السادات بسداد مبلا  ساتو  جويأاا قيماة الادعم المرادم ما  موازواة : تروم جامعة مديوة السادات بسداد مبلا  ساتو  جويأاا قيماة الادعم المرادم ما  موازواة ثالثام ثالثام 

التد يب بالجامعة مساممة في التكلفة اإلجمالية لكل متد ب كما مو متبع مع أعضاء التد يب بالجامعة مساممة في التكلفة اإلجمالية لكل متد ب كما مو متبع مع أعضاء 

معة المووفية على أ  يتم السداد فأ يا لصالم يساب م كز تومياة معة المووفية على أ  يتم السداد فأ يا لصالم يساب م كز تومياة ميعة التد يي بجاميعة التد يي بجا

قد ات أعضاء ميعة التد يي والرياادات جامعاة المووفياة وولاك طبراام لكتااب الم كاز قد ات أعضاء ميعة التد يي والرياادات جامعاة المووفياة وولاك طبراام لكتااب الم كاز 

  بعدد المتد بي  فأ يا.بعدد المتد بي  فأ يا.
  

    موافراااااة مجلاااااي إدا   المستفااااافيات الجامعياااااة بجلساااااتأا ال ابعاااااة الموعراااااد  بتاااااا ي  موافراااااة مجلاااااي إدا   المستفااااافيات الجامعياااااة بجلساااااتأا ال ابعاااااة الموعراااااد  بتاااااا ي
لبووك اليكومية ب قم مميز لربول تب عات الساد  لبووك اليكومية ب قم مميز لربول تب عات الساد  على فتم يساب بليد اعلى فتم يساب بليد ا  31053105يي0303يي0303

تااوفي  المسااتلزمات تااوفي  المسااتلزمات   فاايفاايأوااواعأم للمساااممة أوااواعأم للمساااممة   اخااتال اخااتال  جااال األعمااال والمااواطوي  علااى  جااال األعمااال والمااواطوي  علااى 

  واألدوية واألجأز  الطبية لدعم أوفطة المستففيات الجامعية .واألدوية واألجأز  الطبية لدعم أوفطة المستففيات الجامعية .

  

  ::اإلدارة العامة لشئون هيئة التدريساإلدارة العامة لشئون هيئة التدريس
  

  ( مساعد ـ مد ي (  أستاوأستاوأستاو ـ أستاو ـ الموافرة على التعيي  في وليفة )الموافرة على التعيي  في وليفة) لكل م : لكل م :   مساعد ـ مد ي  
  ذ لكل من:ـ ذ لكل من:ـ أوالً: التعيين في وظيفة أستاأوالً: التعيين في وظيفة أستا

  كلية الطب كلية الطب ـ ـ   غاد  على يس  إب اميمغاد  على يس  إب اميمـ الدكتو ي ـ الدكتو ي 00

  ..ـ الدكتو ي أيمد ميمد يسوي إب اميم ـ كلية الطب ـ الدكتو ي أيمد ميمد يسوي إب اميم ـ كلية الطب 33

  :ـ :ـ لكل منلكل من  ثانياً: التعيين في وظيفة أستاذ مساعدثانياً: التعيين في وظيفة أستاذ مساعد

  كلية الطب كلية الطب ـ ـ  يأام جالل عثما  ميفول  يأام جالل عثما  ميفول ـ الدكتو ي  ـ الدكتو ي  00

  ـ الدكتو ي زيوب عبد الخالق أمي  عتما  ـ كلية الأودسة بفبي  الكوم.ـ الدكتو ي زيوب عبد الخالق أمي  عتما  ـ كلية الأودسة بفبي  الكوم.33

  ميمد ـ كلية الز اعة بالجامعة.ميمد ـ كلية الز اعة بالجامعة.  الأاديالأاديـ الدكتو ي ماوي كمال عبد ـ الدكتو ي ماوي كمال عبد 55

  ـ الدكتو ي تغ يد كمال عم  خليل ـ كلية التم يض ـ الدكتو ي تغ يد كمال عم  خليل ـ كلية التم يض 44

  ـ السيد الدكتو ي عادل ميمد إسماعيل فاويش ـ كلية اآلداب ـ السيد الدكتو ي عادل ميمد إسماعيل فاويش ـ كلية اآلداب 33

  عبد الميس  على تاج ـ كلية اآلداب عبد الميس  على تاج ـ كلية اآلداب   ـ السيد الدكتو ي علىـ السيد الدكتو ي على66

  :ـ :ـ لكل منلكل من  وظيفة مدرسوظيفة مدرس  فيفيثالثاً: التعيين ثالثاً: التعيين 

  كلية الطب كلية الطب ـ ـ   ميمد على ميمد إب اميم الفافعيميمد على ميمد إب اميم الفافعيـ الدكتو ي ـ الدكتو ي 00
  ـ الدكتو ي أيمد ميمد عبد الفتاح فتم هللا ـ كلية الز اعة ـ الدكتو ي أيمد ميمد عبد الفتاح فتم هللا ـ كلية الز اعة 33
  ـ الدكتو ي  اجيا متولي مسعد مز و  ـ كلية الز اعة ـ الدكتو ي  اجيا متولي مسعد مز و  ـ كلية الز اعة 55



  جامعة المنوفية جامعة المنوفية 
  ة لمركز المعلومات ة لمركز المعلومات اإلدارة العاماإلدارة العام
  إدارة النشرإدارة النشر

  

  إدارة النشرإدارة النشر
  

  يمد فتم هللا يس  ـ كلية العلوم.يمد فتم هللا يس  ـ كلية العلوم.ـ الدكتو ي وأا مـ الدكتو ي وأا م44
  ..ـ الدكتو ي أيمد ميمد أيمد كفافي ـ كلية الياسبات والمعلومات ـ الدكتو ي أيمد ميمد أيمد كفافي ـ كلية الياسبات والمعلومات 33
  

    ::اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوثاإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث

   الموافرة على موم طالب الد اسات العليا د جتي )الدكتو اس ـ الماجستي  ( بكليات الموافرة على موم طالب الد اسات العليا د جتي )الدكتو اس ـ الماجستي  ( بكليات

  ومعامد الجامعة في بعض التخصصات المختلفة.ومعامد الجامعة في بعض التخصصات المختلفة.

  اآلتية :اآلتية :  الكلياتالكليات{ درجة الدكتوراه في { درجة الدكتوراه في 5353 : منع عدد    : منع عدد   أوالً أوالً 

  الكليةالكلية  اسم الطالباسم الطالب  مم
  العلومالعلوم  مالة عبد العزيز السيد بدوي مالة عبد العزيز السيد بدوي   00
  العلومالعلوم  سامم يمدي ميمود ميمد وجمسامم يمدي ميمود ميمد وجم  33
  العلومالعلوم  ميمد عبد اليميد عبد اليفيل الجملميمد عبد اليميد عبد اليفيل الجمل  55
  االقتصاد الموزلياالقتصاد الموزلي  جماالت بد  ميمد الفري جماالت بد  ميمد الفري   44
  االقتصاد الموزلياالقتصاد الموزلي  د فامي د فامي إيواي ميمد صاب  السيإيواي ميمد صاب  السي  33
  االقتصاد الموزلياالقتصاد الموزلي  عبي  عماد يسا  يسي  علىعبي  عماد يسا  يسي  على  66
  االقتصاد الموزلىاالقتصاد الموزلى  آالء إب اميم ميمد ميمد السباعيآالء إب اميم ميمد ميمد السباعي  77
  األقتصاد الموزلىاألقتصاد الموزلى   ياب  أفت عبد ال ازق ميمد ياب  أفت عبد ال ازق ميمد  88
  االقتصاد الموزلىاالقتصاد الموزلى  فيماء أيمد وبوي توفيقفيماء أيمد وبوي توفيق  33
  الطبالطب  الفيماء ميمود ميمد اليوفيالفيماء ميمود ميمد اليوفي  0101
  الطبالطب  عبد الفتاح جوم عبد الفتاح جوم   سوزي فوزيسوزي فوزي  0000
  الطبالطب  م فت  جب عبد ال يم  وصا م فت  جب عبد ال يم  وصا   0303
  الطبالطب  أف   على ميمد الدم داش أيمد سالمأف   على ميمد الدم داش أيمد سالم  0505
  الطبالطب  ميمد سيد ميمد الغ باويميمد سيد ميمد الغ باوي  0404
  الطبالطب  فؤاد ميمد الفيات عبد العليم زواتيفؤاد ميمد الفيات عبد العليم زواتي  0303
  الطبالطب  فاطمة فعبا  ميمد قوديلفاطمة فعبا  ميمد قوديل  0606
  الطبالطب  سم  إب اميم ميمد غاومسم  إب اميم ميمد غاوم  0707
  الت بيةالت بية  د ميمد العجميد ميمد العجميعبد هللا ميمد يمعبد هللا ميمد يم  0808
  الت بيةالت بية  عبد هللا سعيد سعيد الأاج يعبد هللا سعيد سعيد الأاج ي  0303
  الز اعةالز اعة  عاعفة ميمد متولي البطاويعاعفة ميمد متولي البطاوي  3131
  الز اعةالز اعة  إلأام أمي  ميمد الد إلأام أمي  ميمد الد   3030
  اآلداباآلداب  أمال ميمد فضيل خويف أمال ميمد فضيل خويف   3333
  اليروقاليروق  ميمد فوزى إب اميم موسيميمد فوزى إب اميم موسي  3535
  اليروقاليروق  جمال أيمد سيد أيمد ميكلجمال أيمد سيد أيمد ميكل  3434
  اليروقاليروق  سليم ب  ميمد ب  خميي الفودوديسليم ب  ميمد ب  خميي الفودودي  3333
  اليروقاليروق  ميثم السيد أيمد عيسى ميمد موا ميثم السيد أيمد عيسى ميمد موا   3636
  التم يضالتم يض  سماح ميمد عبد العليم اليمصيسماح ميمد عبد العليم اليمصي  3737
  التم يضالتم يض  وص س ميمود ميمود عويدوص س ميمود ميمود عويد  3838
  التم يضالتم يض  أمي   بخاط س عوض هللا  افدأمي   بخاط س عوض هللا  افد  3333
  التم يضالتم يض  م وس أيمد إب اميم فامي م وس أيمد إب اميم فامي   5151
  التم يضالتم يض  عزس عبد هللا مصطفى غويمعزس عبد هللا مصطفى غويم  5050
  التم يضالتم يض  أمل عبد ال ازق فتم هللا أيمد أبو السيدأمل عبد ال ازق فتم هللا أيمد أبو السيد  5353
  التم يض التم يض   أوجي السيد إسماعيل الدعوفيأوجي السيد إسماعيل الدعوفي  5555
  التم يضالتم يض  سماح الجا يي مص ي عبد العزيزسماح الجا يي مص ي عبد العزيز  5454
  التم يضالتم يض  سأام ميمد عبد العليم إمامسأام ميمد عبد العليم إمام  5353
  التم يضالتم يض  أميمة سعيد ميمود يس  فياتهأميمة سعيد ميمود يس  فياته  5656
  يضيضالتم التم   أماوي عبد العزيز إب اميم جمعهأماوي عبد العزيز إب اميم جمعه  5757
  التم يضالتم يض  فات  يس  ميمد عالمفات  يس  ميمد عالم  5858
  التم يضالتم يض  لبوى السيد ملييي سالملبوى السيد ملييي سالم  5353

  

  

  { درجة الماجستير في المجاالت اآلتية :{ درجة الماجستير في المجاالت اآلتية :4040ثانياً : منع عدد   ثانياً : منع عدد   

  الكليةالكلية  اسم الطالباسم الطالب  مم
  العلومالعلوم  أمل يس  إب اميم مافمأمل يس  إب اميم مافم  00
  العلومالعلوم  ميمد يس  يوويميمد يس  يووي  سا  سا    33
  العلومالعلوم  ميمد السيد يسيب م جا ميمد السيد يسيب م جا   55



  جامعة المنوفية جامعة المنوفية 
  ة لمركز المعلومات ة لمركز المعلومات اإلدارة العاماإلدارة العام
  إدارة النشرإدارة النشر

  

  إدارة النشرإدارة النشر
  

  األقتصاد الموزلىاألقتصاد الموزلى  بد العليم علىبد العليم علىمالة صالح عمالة صالح ع  44
  الموزلىالموزلى  االقتصاداالقتصاد  مبه على يس  خليفةمبه على يس  خليفة  33
  االقتصاد الموزلىاالقتصاد الموزلى  مبة عادل طلعت الس سيمبة عادل طلعت الس سي  66
  الطبالطب  أيمد فا وق ميمد عبد اليميدأيمد فا وق ميمد عبد اليميد  77
  الطبالطب  إسالم ميمود على عبيدإسالم ميمود على عبيد  88
  الطبالطب  ميمد يمدي إب اميم عبد ال يم ميمد يمدي إب اميم عبد ال يم   33
  الطبالطب  ماجد ميمد ميمد خليفهماجد ميمد ميمد خليفه  0101
  الطبالطب  الي ف حالي ف حباسم جمال غباسم جمال غ  0000
  الطبالطب   اويا سعيد عبد الغوي السعداوي اويا سعيد عبد الغوي السعداوي  0303
  الطبالطب  ميمد أيمد صب ى سليما  اليديويميمد أيمد صب ى سليما  اليديوي  0505
  الطبالطب  أيمد سعيد فأيم موصو أيمد سعيد فأيم موصو   0404
  الطبالطب  ميمد ميمود  زق سالمة فعبا ميمد ميمود  زق سالمة فعبا   0303
  الطبالطب  أيمد عبد الفتاح أيمد خليلأيمد عبد الفتاح أيمد خليل  0606
  الطبالطب  ميمد يس  ميمد على ف يجميمد يس  ميمد على ف يج  0707
  الطبالطب  د جاس د جاس ميمميم فا عادل ميمد عبد الموعم  فا عادل ميمد عبد الموعم   0808
  الطبالطب  ف ي  صبيي موفاوي خليفة عام ف ي  صبيي موفاوي خليفة عام   0303
  الطبالطب  اليولياليوليفيماء سعد يس  فيماء سعد يس    3131
  الطبالطب   ضا يس   اغب ميمد ضا يس   اغب ميمد  3030
  الطبالطب  وليد ميمد أيمد البك اويوليد ميمد أيمد البك اوي  3333
  الطبالطب  ف ي  مختا  عبد العليم ووي ف ي  مختا  عبد العليم ووي   3535
  الطبالطب  في ي  ميمد موسي عفيفيفي ي  ميمد موسي عفيفي  3434
  الطبالطب  إيواي صبيي عطية زم ا إيواي صبيي عطية زم ا   3333
  الطبالطب  عبد اللطي  الموسيعبد اللطي  الموسي  ميمد عبد اليميدميمد عبد اليميد  3636
  الطبالطب  سا   زغلول سيد أيمد السيد فا يسا   زغلول سيد أيمد السيد فا ي  3737
  التجا  التجا     ضا فاك  على ميمد عبد الك يم ضا فاك  على ميمد عبد الك يم  3838
  التجا  التجا    يسي  ثرل وأا  العتيبييسي  ثرل وأا  العتيبي  3333
  الت بيةالت بية  عاصم السيد السيد ميمد فك عاصم السيد السيد ميمد فك   5151
  الأودسةالأودسة  ميمد عبد هللا ميمد ميمد عبدسميمد عبد هللا ميمد ميمد عبدس  5050
  الز اعةالز اعة  ميمد ممدوح ميمد عبد اليفيلميمد ممدوح ميمد عبد اليفيل  5353
  الز اعةالز اعة  ميمد فتيي ميمد عم ا ميمد فتيي ميمد عم ا   5555
  الأودسة اإللكت وويةالأودسة اإللكت ووية  غاد  موي  فاك  جادغاد  موي  فاك  جاد  5454
  اآلداباآلداب  أمل سعد زغلول مسعد اليفاشأمل سعد زغلول مسعد اليفاش  5353
  اآلداباآلداب  مسعود أيمد بد  الصباغمسعود أيمد بد  الصباغ  5656
  اآلداباآلداب  م و  عبد ال يم  على ميمد المأدى م و  عبد ال يم  على ميمد المأدى   5757
  اآلداباآلداب  معتز ميمد أمي  ميمد العزبيمعتز ميمد أمي  ميمد العزبي  5858
  لتم يضلتم يضاا   ياب صب ي مصطفى مواوة ياب صب ي مصطفى مواوة  5353
  التم يضالتم يض  علياء عبد العاطى ف ج تعلبعلياء عبد العاطى ف ج تعلب  4141
    التم يضالتم يض  سمي  يمدى يافل الوجا سمي  يمدى يافل الوجا   4040

  

   الموافرة على تيديد مجال جاعز  جامعة المووفية للتللي  العلمي وجاعز  جامعة المووفياة الموافرة على تيديد مجال جاعز  جامعة المووفية للتللي  العلمي وجاعز  جامعة المووفياة
  31043104ـ المجال الميدد للجاعزتي  ) التللي  العلمي ـ الت جمة( لعام ـ المجال الميدد للجاعزتي  ) التللي  العلمي ـ الت جمة( لعام   31043104للت جمة لعام للت جمة لعام 

  األدبي.األدبي.مو المجال مو المجال 
  

   عباد المتعاال عباد المتعاال الموافرة على تيديد الكلياات السات الم فاية لجااعز  أ.دي مصاطفى بأجات الموافرة على تيديد الكلياات السات الم فاية لجااعز  أ.دي مصاطفى بأجات

معأااد معأااد   --الطاابالطااب  --التجااا  التجااا    --العلااومالعلااوم  --الأودسااة اإللكت وويااةالأودسااة اإللكت وويااة  --الأودسااةالأودسااة))31043104للمتمياازي  لعااام للمتمياازي  لعااام 

  (.(.الكبدالكبد

  

  

  ـ التفوق ـ التردي ية لعامـ التفوق ـ التردي ية لعام  الموافرة على تيديد مجاالت جواعز جامعة المووفية ) التفجيعيةالموافرة على تيديد مجاالت جواعز جامعة المووفية ) التفجيعية  
31043104::--  

  أوالم : جاعز  الجامعة التفجيعية :أوالم : جاعز  الجامعة التفجيعية :

  المجاالت العلميةالمجاالت العلمية--



  جامعة المنوفية جامعة المنوفية 
  ة لمركز المعلومات ة لمركز المعلومات اإلدارة العاماإلدارة العام
  إدارة النشرإدارة النشر

  

  إدارة النشرإدارة النشر
  

  العلوم الطبية والبيط يةالعلوم الطبية والبيط ية  ((00

  العلوم الز اعية.العلوم الز اعية.  ((33

  المجال األدبي واإلوساويالمجال األدبي واإلوساوي--

  العلوم التجا ية.العلوم التجا ية.--

  ثاويا : جاعز  الجامعة للتفوق:ثاويا : جاعز  الجامعة للتفوق:

      المجاالت العلميةالمجاالت العلمية--

  العلوم الأودسية والمعلوماتية والياسبات.العلوم الأودسية والمعلوماتية والياسبات.  ((00

  رية.رية.الفوو  الجميلة والتطبيالفوو  الجميلة والتطبي  ((33

  المجال األدبي واإلوساوي المجال األدبي واإلوساوي --

  واإلوساوية. واإلوساوية.   االجتماعيةاالجتماعيةالعلوم العلوم --

  ::التردي يةالتردي ية: جاعز  الجامعة : جاعز  الجامعة   ثالثام ثالثام 

      المجاالت العلمية :المجاالت العلمية :--

    ..العلوم األساسيةالعلوم األساسية  ((00

  التكوولوجيا الييوية.التكوولوجيا الييوية.  ((33

  المجال األدبي واإلوساوي المجال األدبي واإلوساوي --

  الت بوية والوفسية. الت بوية والوفسية. لعلوم لعلوم اا--
      

  : : شئون التعليم والطالبشئون التعليم والطالب

   لجوة لجوة   فيفيمل  كلية الت بية ال ياضية بفبي  الكوم جامعة المووفية مل  كلية الت بية ال ياضية بفبي  الكوم جامعة المووفية   الالاستكماستكمالموافرة على الموافرة على

  الوزا يالوزا يالر ا  الر ا    واستصدا واستصدا الالعية م  المجلي األعلى للجامعات الالعية م  المجلي األعلى للجامعات   العتمادالعتمادالرطا  وولك الرطا  وولك 
علااى علااى   31053105يي0303يي5151موافرااة مجلااي الجامعاة بجلسااته الموعراد  بتااا ي  موافرااة مجلااي الجامعاة بجلسااته الموعراد  بتااا ي  وو  مااوا الفال .مااوا الفال .  فايفاي

  جامعة المووفية.جامعة المووفية.  إوفاء كلية الت بية ال ياضية بفبي  الكوم ـإوفاء كلية الت بية ال ياضية بفبي  الكوم ـ

    الموافرة على مرت ح بعض المفا وعات بموفا ت قطاا  فاعو  التعلايم والطاالب لزيااد  الموافرة على مرت ح بعض المفا وعات بموفا ت قطاا  فاعو  التعلايم والطاالب لزيااد

  ومي:ومي:الموا د المالية للرطا  وخدمة الطالب والعاملي  والجمأو  بالميافلة الموا د المالية للرطا  وخدمة الطالب والعاملي  والجمأو  بالميافلة 

الموافرااة علااى إوفاااء بوتيكااات فااي سااو  مديوااة العلااوم للطالبااات، وسااو  مديوااة الموافرااة علااى إوفاااء بوتيكااات فااي سااو  مديوااة العلااوم للطالبااات، وسااو  مديوااة   ((00

لطااالب وايتياجاات المجتماع وت فااع إلاى لجوااة لطااالب وايتياجاات المجتماع وت فااع إلاى لجوااة األمال البيا ي لتااوفي  الخادمات األمال البيا ي لتااوفي  الخادمات 

  ..الموف تالموف ت

  الموافراة علااى ت كياب لويااات إعالويااة خا جياة كبياا   علااى ساو  مديوااة األماالالموافراة علااى ت كياب لويااات إعالويااة خا جياة كبياا   علااى ساو  مديوااة األماال  ((33

  أو يمام السباية الستغاللأا كدعاية وإعال  للف كات وخالفه.أو يمام السباية الستغاللأا كدعاية وإعال  للف كات وخالفه.  

الموافرااة علااى وراال صااالة م كااز خاادمات التغويااة المليااق بمديوااة الز اعااة ماا  الموافرااة علااى وراال صااالة م كااز خاادمات التغويااة المليااق بمديوااة الز اعااة ماا    ((55

الطاابق األ ضاي وتجأياز الطاابق العلاوي إلقاماة اليفاالت الطاابق األ ضاي وتجأياز الطاابق العلاوي إلقاماة اليفاالت الطابق العلاوي إلاى الطابق العلاوي إلاى 

  واألف اح لخدمة المواطوي  على أ  يتم ترديم الخدمة م  المد  الجامعية.واألف اح لخدمة المواطوي  على أ  يتم ترديم الخدمة م  المد  الجامعية.
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  إدارة النشرإدارة النشر
  

( ملعب خماسي مكفو  في مجمع الكليات الول ي بجوا  ( ملعب خماسي مكفو  في مجمع الكليات الول ي بجوا  33إوفاء عدد )إوفاء عدد )  يؤجليؤجل  ((44

المبوى الجديد لكلية الياسبات والمعلومات لمما سة األوفاطة الطالبياة وتالجي س المبوى الجديد لكلية الياسبات والمعلومات لمما سة األوفاطة الطالبياة وتالجي س 

  م  مبوي كلية الياسبات والمعلومات.م  مبوي كلية الياسبات والمعلومات.  االوتأاءاالوتأاءللجمأو  ليي  للجمأو  ليي  

الموافرة على إوفاء م كز عالج طبيعاي فاامل ومتخصاا فاي اساتاد الجامعاة الموافرة على إوفاء م كز عالج طبيعاي فاامل ومتخصاا فاي اساتاد الجامعاة   ((33

لتواف  المتطلبات األساسية م  أجأز  وأدوات  ياضية بالتعاو  مع قسم العالج لتواف  المتطلبات األساسية م  أجأز  وأدوات  ياضية بالتعاو  مع قسم العالج 

  تمع عامة.تمع عامة.الطبيعي باإلدا   العامة للفعو  الطبية لخدمة العاملي  وأف اد المجالطبيعي باإلدا   العامة للفعو  الطبية لخدمة العاملي  وأف اد المج

الموافرة على بواء مديوة للطالبات بمديوة موو  على قطعة األ ض التابعة لكلية الموافرة على بواء مديوة للطالبات بمديوة موو  على قطعة األ ض التابعة لكلية   ((66

الأودسااة اإللكت وويااة أو فاا اء قطعااة أ ض بموااو  السااتيعاب جميااع الطالبااات الأودسااة اإللكت وويااة أو فاا اء قطعااة أ ض بموااو  السااتيعاب جميااع الطالبااات 

  المغت بات باعتبا ما كلية ف يد  على مستوى الجمأو ية.المغت بات باعتبا ما كلية ف يد  على مستوى الجمأو ية.

وب لخدمااة وب لخدمااة الموافرااة علااى اسااترطا  قطعااة أ ض بجااوا  الفواادق لعماال كااوفي فااالموافرااة علااى اسااترطا  قطعااة أ ض بجااوا  الفواادق لعماال كااوفي فاا  ((77

  وزالء الفودق وأعضاء ميعة التد يي.وزالء الفودق وأعضاء ميعة التد يي.

  على توصية مجلس شئون التعليم والطالب بجلسته المنعقدة بتاريخعلى توصية مجلس شئون التعليم والطالب بجلسته المنعقدة بتاريخ  الموافقـــــةالموافقـــــة  

الطالب الطالب   أعدادأعدادإضافة طالب الف ق األعلى الميملي  بمواد تخل  إلى إضافة طالب الف ق األعلى الميملي  بمواد تخل  إلى   عليعلي  ..31043104//00//0404

موسيرية بفعبة موسيرية بفعبة   تد ي بأا آلةتد ي بأا آلة  التيالتيالمر  ات الد اسية المر  ات الد اسية   فيفيالمستجدي  بالف ق المختلفة المستجدي  بالف ق المختلفة 

  الت بية الموسيرية بكلية الت بية الووعية بلفمو .الت بية الموسيرية بكلية الت بية الووعية بلفمو .

   ( ـ تجاا ى ـ تجاا ى   صاواعيصاواعيالموافرة على تر ي  اللجوة المفكلة لد اسة إعاد  تفعيل الفعب الفوية ) الموافرة على تر ي  اللجوة المفكلة لد اسة إعاد  تفعيل الفعب الفوية

  ( بكلية الت بية بفبي  الكوم.( بكلية الت بية بفبي  الكوم.

  ::منمن  اللجنةاللجنةتشكل تشكل قـــــرار قـــــرار 

  ليا والبحوث ليا والبحوث نائب رئيس الجامعة للدراسات العنائب رئيس الجامعة للدراسات الع      منتصر منتصر   شلبيشلبيـ أ.د/ سعيد ـ أ.د/ سعيد 

  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالبنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب    ـ أ.د/ معوض محمد معوض الخوليـ أ.د/ معوض محمد معوض الخولي

  عميد كلية التربيةعميد كلية التربية    ـ أ.د/ لطفى عبد الباسط إبراهيم ـ أ.د/ لطفى عبد الباسط إبراهيم 

  عميد كلية الهندسة بشبين عميد كلية الهندسة بشبين     ـ أ.د/ مصطفى نصر محمد نصرـ أ.د/ مصطفى نصر محمد نصر

  عميد كلية الهندسة اإللكترونيةعميد كلية الهندسة اإللكترونية    ـ أ.د/ سعيد محمد أمين الحلفاوىـ أ.د/ سعيد محمد أمين الحلفاوى
  

  مة المجتمعمة المجتمعشئون خدشئون خد
  

بإوجااازات وتوصاايات الواادوات والروافاال المتكاملااة خااالل فااأ  وااوفمب  بإوجااازات وتوصاايات الواادوات والروافاال المتكاملااة خااالل فااأ  وااوفمب    أياايط المجلااي علماااأياايط المجلااي علمااا
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