
 منفذ بيع ودعم الكتاب الجامعي

 قائمة بكتب الدعم للعام الجامعى 2013/2012

  التعليمات الخاصة بالكتاب الجامعى المقرر

تولي المنفذ خ1ل العام الجامعي المنصرم است1م وبيع الكتب والم1زم المقررة علي طلبة الكلية با,قسام  - 
ترميم)..مع حظر قيام أي جھات أخري بالكلية او أشخاص القيام بھذه المھمة  -إس1مي -العلمية الث1ثة (مصري

 التي يختص بـھا المنفذ وحده.

ية الصادرة من المجلس ا,على للجامعات, يحKدد مجلKس الكليKة الكتKب والم1Kزم المقKررة وطبقا ل1ئحة التنظيم -
بكل فصل دراسي علي حدا, وترسل ھKذه القKوائم للمنفKذ ويKتم اQتصKال بمؤلفيھKا أو ناشKريھا وبالتKالي اسKت1مھا 

وفKي أخKر الفصKل جنيھKا..  25جنيھKا ونسKخة الملزمKة  50وبيعھا للط1Kب بحيKث Q يتجKاوز سKعر نسKخة الكتKاب 
الدراسي وبعد اQنتھاء من بيع النسخ للط1ب تتم محاسKبة المؤلKف أو دور النشKر مKع ا,خKذ فKي اQعتبKار خصKم 

  % من إجمالي بيع الكتاب أو الملزمة.5نسبة المنفذ وقدرھا 

عد كل فصل دراسKي وبما ان المنفذ يتبع ماليا صندوق الخدمات التعليمية بالكلية..لذلك يتم توريد نسبة المنفذ ب -
  لخزينة الكلية التي تقوم بدورھا بتوريدھا لحساب الصندوق السابق الذكر.

كمKKا تKKم توزيKKع بعKKض الكتKKب المقKKررة فKKي الفصKKلين الدراسKKيين الماضKKيين مجانKKا علKKي الط1KKب المحتKKاجين بعKKد  -
التKي تKدعم مKن صKندوق دراسة حالتھم اQجتماعية مKن قبKل رعايKة الشKباب (ا,خصKائي اQجتمKاعي) تلKك الكتKب 

  التكافل اQجتماعي

التي تنص علي أن يوزع المركز الكتب المجانية.. لذلك قKرر مجلKس  -(طبقا للمادة الرابعة من ال1ئحة التنفيذية)
إدارة المنفذ أن يتم ذلك عن طريق منفذ بيع ودعم الكتاب الجامعي علي أن يقKوم ا,خصKائي اQجتمKاعي بدراسKة 

قدمين للحصول علي الكتاب مجانا, وبعد اQختيار والدراسKة ترسKل ھKذه القKوائم للمنفKذ ليقKوم حاQت الط1ب المت
  بدوره بتوزيع الكتاب المجاني علي من انطبقت عليھم الشروط.

وتجھيزاتKه وإمكانياتKه وبذلك تقوم إدارة المنفذ بالعمل الموكل إليھا علي خير وجه رغم ظروف المكKان     -
المحدودة التي Q تتناسب بتاتا مع حجم العمل, ولو توفرت ھذه اQحتياجات الضرورية Qكتمل وتم العمل 

  بصوره أفضل.

  العاملين بالمنفذ

  مدير تنفيذي بمنفذ بيع ودعم الكتاب الجامعي                          أ/ وفاء عبد الخالق ثروت

  سكرتارية وحسابات المنفذ                            أ/ وفاء طه عبد الرؤوف

   

   



 أسعار منفذ بيع الكتاب الجامعي

 م1حظات السعر اسم الكتاب المؤلف م

 أ.د عبد العزيز صالح 1

 35 حضارة مصر القديمة وآثارھا
  

 50 مصر والعراق  الشرق اpدنى القديم
  

 أ.د أحمد فخرى 2
 35 ا,ھرامات المصرية

  

 أ.د على رضوان 3

 35 تاريخ الفن القديم
  

 20 فن المتاحف والحفائر
  

الخطوط العامة لعصور ما قبل 
 التاريخ

35 
  

 أ.د عبد الحليم نور الدين 4

   

 50 مواقع آثار يونانية ورومانية
  

 35 مواقع آثار مصرية (الجزء اQول)
  

5 
أ.د ع1ء الدين عبد المحسن 

 شاھين

 25 حضارات الشرق ا,دنى
  

 25 التاريخ السياسي لمصر القديمة
  

 أ.د سعاد عبد العال 6
 25 المجتمع المصري القديم

  

 د. أحمد الصاوى 7
 35 النقود المتداولة فى مصر العثمانية

  

 جنيه (25 -15 ) قائمة الم1زم تتراوح ما بين

 م�حظات اسم الملزمة م

   قراءات أثرية فى اpثار المصرية (إنجليزي)  · 1

   ع1ج وصيانة اpثار العضوية والغير عضوية  · 2

   تاريخ إيران      · 3

   تاريخ بطلمي      ·  4



   تاريخ اyغريق (اليونان)      · 5

   ترميم اللوحات الجدارية      · 6

   ترميم المخطوطات والتحف الورقية      · 7

   أعمال جص واستنساخ      · 8

   مدرسة التصوير اyيراني      · 9

   مدرسة التصوير المغولية الھندية      ·   10

   مدرسة التصوير العثمانية التركية      ·     11

   الفنون اyس1مية      ·   12

   تشكيل وترميم أخشاب      ·   13

   اpفات الحشرية التى تصيب اpثار      ·   14

   التصوير الضوئي      · 15

 ويتم تغيير الم1زم حسب كل ترم دراسي

 


