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 محضر إجتماع
 14/5/2017فقالموا األحدلمجلس الكلٌة المنعقدة ٌوم  التاسعةالجلسة 

 م 2017/ 2016فً العام الجامعً 

ٌعوم  صعباحا  عشعر  الحادٌعة( بقاععة االجتماععاب بالكلٌعة و لع  فعً تمعام السعاعة ة تاسععالالجلسة  أجتمع مجلس الكلٌة )
عمٌععد الكلٌععة ورئععٌس المجلععس  - شععرٌص صععبرب رجعع األسععتا  الععدكتور/ السععٌد برئاسععة   14/5/2017األحععد الموافععق 

 وحضور كل من :

 م األسم الوظٌفة

 1 أ.د/ اسالم عبد المنعم حسٌن استا  بقسم المالبس و النسٌج ووكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطال 

أسععتا  بقسععم الت  ٌعععة وعلععوم األطعمعععة ووكٌععل الكلٌععة لشعععئون البٌئععة و  دمعععة 

 المجتمع 

 2 أ.د/  الد على عبد الرحمن شاهٌن 

 3 أ.د/ ٌوسص عبد العزٌز الحسانٌن وعمٌد الكلٌة سابقالقسم ورئٌس ا أستا  الت  ٌة وعلوم االطعمة

 4 أ.د/ سلوب محمد زغلول طه أستا  إدارة المنزل والمؤسساب ورئٌس القسم بالكلٌة

 5 أ.د/ محمد سمٌر الدشلوطً  من الدا ل أستا  بقسم الت  ٌة وعلوم األطعمة وعمٌد الكلٌة سابقا

 6 أ.د/ محمد مصطفً السٌد من الدا ل وعمٌد الكلٌة سابقاأستا  بقسم الت  ٌة وعلوم األطعمة 

 7 أ.د/ فاطمة الزهراء امٌن الشرٌص من الدا ل استا   الت  ٌة وعلوم األطعمة وعمٌد الكلٌة سابقا

أستا  المالبس والنسٌج والترٌكو المتفرغ بكلٌة الفنون التطبٌقٌة جامعة حلوان 

 من ال ارج

 8 أ.د/ حسن سلٌمان رحمه

 9 أ.د/ عادل جمال الدٌن الهنداوب تا  المالبس والنسٌج المتفرغ بكلٌة التربٌة النوعٌة جامعة طنطا من ال ارجأس

 10 أ.د/ نعمة مصطفى رقبان أستا  إدارة المنزل والمؤسساب بالكلٌة اقدم االسات ة بقسم االدارة

 12 عىأ.د / نشأب نصر الرفا بالكلٌةورئٌس القسم أستا  المالبس والنسٌج 

 13 أ.د/ نهاد رشاد الطحان بالكلٌة اقدم االسات ة بقسم الت  ٌة أستا  الت  ٌة وعلوم االطعمة

 14 أ.د/ اٌها  فاضل ابو موسى استا  تصمٌم األزٌاء بالكلٌة اقدم االسات ة بقسم المالبس

 15 هأ.د /عال ٌوسص محمد عبد الال االستا  بقسم المالبس و النسٌج بالكلٌة من الدا ل  

 16 أ.د/ إٌها  أحمد محمد النعسان أستا  بقسم المالبس والنسٌج  بالكلٌة من الدا ل

 17 د./ منى عبد الرازق أبو شن  أستا  مساعد وقائم بعمل رئٌس قسم االقتصاد المنزلً والتربٌة بالكلٌة

 18 م عزٌز السٌد  ضرد./ سها اقدم االسات ة المساعدٌنبالكلٌة  الت  ٌة وعلوم االطعمة أستا  مساعد

 19 د./سحر كمال محمود فودة اقدم المدرسٌن بالكلٌة بقسم المالبس والنسٌج أستا  مساعد

بالكلٌعة بصعفته معدٌر  المسعاعد  أسعتا  المالبعس والنسعٌج -  العد محٌعى العدٌن محمعد /ى للحضعور   د.ععقد دو

 وحدة ضمان الجودة 

 األعضاء سٌادته بالسادةحبا بسم هللا الرحمن الرحٌم ومر  -الجلسة  عمٌد الكلٌةستهل السٌد األستا  الدكتور / ا

 :النظر فً جدول األعمال على النحو التالى بثم شرع سٌادته 
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 -المصادق ات :-1
فعى الععام  9/4/2017الموافعق لمجلس الكلٌة المنعقعدة ٌعوم االحعد   ةثامنالجلسة العلى موضوعاب  ةالمصادق

 . 2016/2017الجامعى 

 انًقبدهخ  -نوشاس :ا

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-1
التوصٌة بمنح الدرجاب العلمٌة  للطال  اآلتٌة أسمائهم بعد قرٌن كل منهم و ل  بناء على التقارٌر الفردٌة والجماعٌة 

 -والمناقشة للرسائل العلمٌة وهم : للسادة األسات ة أعضاء لجنة الفحص

 خغريَ وعلوم األطعوتال/  رخقـ  / ايُٛخ يؾًذ ػٛذ ؽؼالٌ/ ستٌر للطالبة منح درجة الماج -1

 خغريَ وعلوم األطعوتال/  رخقـ  /رغُٛى يؼٕك انغٛذ عهًٛبٌ   / منح درجة الماجستٌر للطالبة -2

 خغريَ وعلوم األطعوتال/  رخقـ  / ْبعش سمٕاٌ يؾًذ ػهٗ/ منح درجة الماجستٌر للطالبة  -3

 خغريَ وعلوم األطعوتال/  رخقـ  / َغالء ػجذ هللا اثشاْٛى هطت/ طالبة منح درجة الماجستٌر لل -4

 خغريَ وعلوم األطعوتال/  رخقـ  /ًْذ يقطلىًؾًذ   / منح درجة الماجستٌر للطالبة  -5

 خغريَ وعلوم األطعوتال/  رخقـ  / ؽًٛبء يأيٌٕ اثشاْٛى/ منح درجة الماجستٌر للطالبة  -6

 خغريَ وعلوم األطعوتال/  رخقـ  /ػال ػذالٌ يؾًذ ػذالٌ    / ة منح درجة الماجستٌر للطالب -7

 خغريَ وعلوم األطعوتال/  رخقـ  / كبرٍ كًبل اؽًذ ػجذ هللا/ منح درجة الماجستٌر للطالبة  -8

 خغريَ وعلوم األطعوتال/  رخقـ  / َبدٚخ عهًٛبٌ ؽغٍٛ ؽبدٖ/ منح درجة الماجستٌر للطالبة  -9

 الوالبس و الٌسيج/  سأكخ ػجذ انوبدس ػجذ انٕاؽذ يؾًذ رخقـ  /لبة منح درجة الماجستٌر للطا  -10

 هالبس و ًسيج صص/ ت /دالٌا محمد فتحً فرج بٌومً   ةللطالبدكتوراه منح درجة ال  -11

 هالبس و ًسيج  صص/ ت /سلمً محمد أبو الحسن محمد  ةللطالبدكتوراه منح درجة ال  -12

 حمد ناصر/ ت صص  / الت  ٌه وعلوم األطعمةاٌمان السٌد مة /للطالبدكتوراه منح درجة ال  -13

 9/5/2017ٔ نغُخ انذساعبد ثزبسٚخ 7/5/2017موافقة األقسام العلمٌة بتارٌخ    

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -2

ذح  نذسعخ انًبعغزٛش  كٙ االهزقبد انًُضنٙ رخقـ انًوٛ  -اعشاء فالػ انذٍٚ َذا رغغٛم خطخ انجؾش نهطبنجخ / 

أصش اعزخذاو اعزشارٛغٛخ انزذسٚظ انًزًبٚض كٙ رذسٚظ االهزقبد انًُضنٙ ػهٙ  ثؼُٕاٌ "االهزقبد انًُضنٙ ٔ انزشثٛخ  

 ف  :ػهًب  ثأٌ نغُخ األؽشا "  رًُٛخ انغهٕى انزُبكغٙ ٔ يٓبساد انزلكٛش اإلٚغبثٙ نذ٘ هبنجبد انقق األٔل اإلػذاد٘

 انٕظٛلخ ٔانزخقـ        االعى و

 انًُٕكٛخعبيؼّ  -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  -ٔ انزشثٛخ االهزقبد انًُضنٙاعزبر يغبػذ ثوغى   د/ عٛٓبٌ ػهٙ انغٛذ عٕٚذ  1

 انًُٕكٛخعبيؼّ  -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  -ٔ انزشثٛخ االهزقبد انًُضنٙيذسط ثوغى   كبهًخ سعت ؽشفد/  2

 .9/5/2017ٔنغُخ انذساعغبد انؼهٛب ثزبسٚخ  و7/5/2017يغهظ انوغى ثزبسٚخ ٔيٕاكوخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -3

رخقـ  انًوٛذح  نذسعخ انًبعغزٛش  كٙ االهزقبد انًُضنٙ اسالم عبد السالم أجود البيليرغغٛم خطخ انجؾش نهطبنجخ / 

أصش اعزخذاو ؽجكبد انٕٚت االعزًبػٛخ ػهٙ رًُٛخ يٓبساد انزكبء االعزًبػٙ ٔ  بعٌواى "االهزقبد انًُضنٙ ٔ انزشثٛخ  

 ػهًب  ثأٌ نغُخ األؽشاف  : "    انزلكٛش انُبهذ كٙ االهزقبد انًُضنٙ نذ٘ رهًٛزاد انًشؽهخ اإلػذادٚخ  

 انٕظٛلخ ٔانزخقـ        االعى و

 عبيؼخ انًُٕكٛخ انغبثن اعزبر انًُبْظ ٔ هشم رذسٚظ انهـخ اإلَغهٛضٚخ ٔٔكٛم كهٛخ كهٛخ انزشثٛخ  ؽغٍ عٛق انذٍٚأ.د/ أؽًذ  1
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 انًُٕكٛخعبيؼّ  -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  -ٔ انزشثٛخ االهزقبد انًُضنٙاعزبر يغبػذ ثوغى   د/ عٛٓبٌ ػهٙ انغٛذ عٕٚذ  2

 انًُٕكٛخعبيؼّ  -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  -ٔ انزشثٛخ د انًُضنٙاالهزقبيذسط ثوغى   أيبَٙ كًبل ٕٚعقد/  

 .9/5/2017و ٔنغُخ انذساعغبد انؼهٛب ثزبسٚخ 7/5/2017ٔيٕاكوخ يغهظ انوغى ثزبسٚخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -4

انًوٛذح  نذسعخ انذكزٕساِ  كٙ االهزقبد انًُضنٙ رخقـ  عادل عزث هدكوزسازة رغغٛم خطخ انجؾش نهطبنجخ / 

سؤٚخ رؾكٛهٛخ الثزكبس رقًًٛبد صالصٛخ األثؼبد ثبعزخذاو انكغشاد انًضجزخ ؽشاسٚبً كأؽذ  بعٌواى "انًالثظ ٔ انُغٛظ  

 ػهًب  ثأٌ نغُخ األؽشاف  : "    األعبنٛت انلُٛخ انًجزكشح   

 ٔانزخقـ انٕظٛلخ        االعى و

 انًُٕكٛخعبيؼّ  -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙاعزبر انًالثظ ٔ انُغٛظ ٔٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب األعجن  أ.د/ رشدي علً أحمد عٌد 1

 انًُٕكٛخعبيؼّ  -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙاعزبر انًالثظ ٔ انُغٛظ  الهأ.د/ عال ٌوسف عبد ال 2

 .9/5/2017ٔنغُخ انذساعبد انؼهٛب ثزبسٚخ  و7/5/2017ٔيٕاكوخ يغهظ انوغى ثزبسٚخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -5

انًوٛذ نذسعخ انًبعغزٛش كٙ االهزقبد انًُضنٙ رخقـ   -هيٌا هاُس فسج صليب رغغٛم خطخ انجؾش نهطبنت  / 

ٕعٛخ االداسح ٔ ػالهزٓب ثبنؼٕايم انًإصشح ػهٙ اإلَزبعٛخ داخم يقبَغ انًالثظ عٛكٕن بعٌواى "انًالثظ ٔ انُغٛظ  

 ػهًب  ثأٌ نغُخ األؽشاف  : "    انغبْضح    

 انٕظٛلخ ٔانزخقـ        االعى و

 انًُٕكٛخعبيؼّ  -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙاعزبر يغبػذ ثوغى  انًالثظ ٔ انُغٛظ  د/ عبد هللا حسٌن عبد المنعم  1

 انًُٕكٛخعبيؼّ  -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙيذسط ثوغى  انًالثظ ٔ انُغٛظ  / إٌرٌنً اسحق عبده د 2

 .9/5/2017و ٔنغُخ انذساعبد انؼهٛب ثزبسٚخ 7/5/2017ٔيٕاكوخ يغهظ انوغى ثزبسٚخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -6

انًوٛذ نذسعخ انذكزٕساِ كٙ االهزقبد انًُضنٙ رخقـ   -خليل هبسوك عبد الوٌعن داود خطخ انجؾش نهطبنت  / رغغٛم 

رؾغٍٛ انخٕاؿ األدائٛخ نهغهٕد انًجطُخ ثبألهًؾخ انغهٛهٕصٚخ ثزوُٛخ انُبَٕ ٔ اعزخذايبرٓب  بعٌواى "انًالثظ ٔ انُغٛظ  

 ؽشاف  :ػهًب  ثأٌ نغُخ األ "    كٙ انًغبالد انطجٛخ    

 انٕظٛلخ ٔانزخقـ        االعى و

 اعزبر كًٛٛبء ٔ ركُٕنٕعٛب رغٓٛض انُغٛظ ثبنًشكض انوٕيٙ نهجؾٕس أ. د/ محمد عبد المنعم رمضان  1

 انًُٕكٛخعبيؼّ  -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙاعزبر  ثوغى  انًالثظ ٔ انُغٛظ  أ.د/ رشا عبد الرحمن النحاس  2

 .9/5/2017و ٔنغُخ انذساعبد انؼهٛب ثزبسٚخ 7/5/2017 ٔيٕاكوخ يغهظ انوغى ثزبسٚخ

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -7

انًوٛذح  نذسعخ انًبعغزٛش   كٙ االهزقبد انًُضنٙ رخقـ  أسواء زفعج أحود العبد رغغٛم خطخ انجؾش نهطبنجخ / 

 "   رأصٛش ثؼل انزغٓٛضاد انُٓبئٛخ نهغهذ انقُبػٙ كٙ رقًٛى ٔ رؾكٛم انًالثظ     بعٌواى " انًالثظ ٔ انُغٛظ 

 ػهًب  ثأٌ نغُخ األؽشاف  :  

 انٕظٛلخ ٔانزخقـ        االعى و
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 انًُٕكٛخعبيؼّ  -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ اعزبر ثوغى انًالثظ ٔ انُغٛظ  أ.د/ هدي سامً غازي 1

 انًُٕكٛخعبيؼّ  -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙيذسط ثوغى  انًالثظ ٔ انُغٛظ  لسعودد/ إٌمان رأفت أبو ا 2

 .9/5/2017و ٔنغُخ انذساعبد انؼهٛب ثزبسٚخ 7/5/2017ٔيٕاكوخ يغهظ انوغى ثزبسٚخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -8

تغذيه وعموم ال لدرجة الماجستير في االقتصاد المنزلي تخصص المقيدةلبة /اية خالد محمد زوين تسجيل خطة البحث لمطا
 عمما  بأن لجنة األشرافاألطعمة بعنـــوان " انتاج جبن مطبوخ قابل لمفرد من الجبن الرومى مع الفاكهة و الخضر"  

 انٕظٛلخ ٔانزخقـ        االعى م

 عبيؼخ انًُٕكٛخ -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  –أعزبر يزلشؽ ثوغى انزـزٚخ ٔػهٕو األهؼًخ  ٚقد/ كبهًخ انضْشاء أيٍٛ انؾش0أ 1

 عبيؼخ انًُٕكٛخ -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  –أعزبر يغبػذ ثوغى انزـزٚخ ٔػهٕو األهؼًخ  د/ عٓبو ػضٚض خنش 2

 انوبْشح -ٗ نهجؾٕس انًشكض انوٕي –ثوغى انزـزٚخ ٔػهٕو األهؼًخ يغبػذ اعزبر  د/ ٔؽٛذ اؽًذ سعت 3

 .9/5/2017و ٔنغُخ انذساعبد انؼهٛب ثزبسٚخ 7/5/2017ٔيٕاكوخ يغهظ انوغى ثزبسٚخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -9
زـزّٚ انالهزقبد انًُضنٙ رخقـ نذسعخ انذكزٕساِ كٙ اانًوٛذ رغغٛم خطخ انجؾش نهطبنت/ يؾًذ عؼٛذ يؾًذ انوشػ -

 ٔػهٕو األهؼًخ ثؼُـٕاٌ" انزأصٛش انًؾزًم نجؼل إَاع يٍ أسام انلبكٓخ نزوهٛم انغًُخ كٗ ؽٕٛاَبد انزغبسة"
 ػهًب  ثأٌ نغُخ األؽشاف

 انٕظٛلخ ٔانزخقـ االعى و

 عبيؼخ انًُٕكٛخ -ؾئٌٕ انجٛئخ ٔٔكٛم كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ ن –أعزبر انزـزٚخ د / خبنذ ػهٗ ػجذ انشؽًٍ ؽب0ٍْٛأ 1

 .9/5/2017و ٔنغُخ انذساعبد انؼهٛب ثزبسٚخ 7/5/2017ٔيٕاكوخ يغهظ انوغى ثزبسٚخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -10

خغريةَ وعلةوم اللواجسةخيس فةي اتصخدةاد الوٌزلةي ح دة  لدزجةت ا انًوٛدذحسوس صالح هحود بيوهى  رغغٛم خطخ انجؾش نهطبنجخ/ -

 رأصٛش انقًؾ انؼشثٗ ػهٗ ؽٕٛاَبد انزغبسة انًقبثخ ثبنغًُخ" ػهًب  ثأٌ نغُخ األؽشاف األطعوت بعٌـواى"

 انٕظٛلخ ٔانزخقـ االعى و

 عبيؼخ انًُٕكٛخ - ٔٔكٛم كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ نؾئٌٕ انجٛئخ –أعزبر انزـزٚخ د/خبنذ ػهٗ ػجذ انشؽًٍ ؽب0ٍْٛأ 1

 .9/5/2017و ٔنغُخ انذساعبد انؼهٛب ثزبسٚخ 7/5/2017ٔيٕاكوخ يغهظ انوغى ثزبسٚخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -11

 االقتصاد المنزليفي مجال: ر الماجستيدرجة: ل انًوٛذحامنيه نزيه عبد المطيف عبد الجواد بدوى لمطالبة / تسجيل خطة البحث 
مهارات التفكير وعالقتها بالسموك االقتصادي لدى عينه من ربات األسر " : الرسالةعنوان  إدارة المنزل والمؤسساتتخصص: 

 عممًا بأن لجنة اإلشراف : بمحافظه البحيرة"
 انٕظٛلخ ٔانزخقـ االعى و

 جامعة المنوفية. –كمية االقتصاد المنزلي  –ادارة المنزل والمؤسسات  أستاذ بقسم أ.د/ ربيع محمود عمى نوفل 1

 جامعة المنوفية. –كمية االقتصاد المنزلي  –أستاذ ورئيس قسم ادارة المنزل والمؤسسات  أ.د/ سموى محمد زغمول طه 
 .9/5/2017و ٔنغُخ انذساعبد انؼهٛب ثزبسٚخ 7/5/2017ٔيٕاكوخ يغهظ انوغى ثزبسٚخ 



 6 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة . القرار:
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -12

 :اعًبئٓى ثؼذاٜرٛخ نهطالة ههت يذ يذِ انذساعخ

 انًذح انوغى انذسعخ االعى و

  31/8/2017ئنٙ  1/9/2015ػبيٍٛ يٍ  االهزقبد انًُضنٙ ٔ انزشثٛخ يبعغزٛش كبهًخ يؾًذ ػجذ انغهٛم  1

 31/8/2017ئنٙ  1/9/2016ػبو أٔل يٍ  إدارةالمنزل والمؤسسات دكزٕساِ أحمد عبد البصير الديب فايزة 2

 .9/5/2017و ٔنغُخ انذساعبد انؼهٛب ثزبسٚخ 7/5/2017ٔيٕاكوخ يغهظ انوغى ثزبسٚخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -13
كدٙ االهزقدبد انًُضندٙ  - انًبعغدزٛشانًغدغهخ نذسعدخ   - فاطمة محمد عبعد الجلٌعل سععٌدم نغُخ انلؾـ ٔانًُبهؾخ نهطبنجخ/ رؾكٛ

برنععامج مقتععر  فععً االقتصععاد المنزلععً قععائم علععً المععد ل القصصععً لتنمٌععة رخقددـ اهزقددبد يُضنددٙ ٔ رشثٛددخ   ثؼُــددـٕاٌ" 

 ثأٌ نغُخ األؽشاف :  " ػهًب   ٌ  المرحلة االبتدائٌة  مفاهٌم التربٌة البٌئٌة و الوعً البٌئً لدي تالم

 انٕظٛلخ ٔانزخقـ              االعى م

 جامعة طنطا –كلٌة التربٌة  –استاذ المناهج و طرق التدرٌس و عمٌد كلٌة التربٌة األسبق  أ.د/ عبد الملك طه الرفاعً 1

 انًُٕكٛخعبيؼّ  -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙانكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب األعجن  اعزبر انًالثظ ٔ انُغٛظ ٔٔكٛم أ.د/ رشدي علً أحمد عٌد 2

 انًُٕكٛخعبيؼّ  -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  -ٔ انزشثٛخ االهزقبد انًُضنٙيذسط ثوغى   د/ منً كامل شمس الدٌن 3

   -:ػهًب ثبٌ نغُخ انلؾـ انًُبهؾخ ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ

 انٕظٛلخ ٔانزخقـ االعى م

 جامعة طنطا –كلٌة التربٌة  –استاذ المناهج و طرق التدرٌس و عمٌد كلٌة التربٌة األسبق  د الملك طه الرفاعًأ.د/ عب 1

 انًُٕكٛخعبيؼّ  -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙاعزبر انًالثظ ٔ انُغٛظ ٔٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب األعجن  أ.د/ رشدي علً أحمد عٌد 2

3 
 ر انًُبْظ ٔ هشم رذسٚظ انهـخ اإلَغهٛضٚخ ٔٔكٛم كهٛخ انزشثٛخ انغبثن كهٛخ انزشثٛخ عبيؼخ انًُٕكٛخ اعزب أ.د/ أؽًذ ؽغٍ عٛق انذٍٚ

4 
 انًُٕكٛخعبيؼّ  -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  -ٔ انزشثٛخ االهزقبد انًُضنٙاعزبر يغبػذ ثوغى    نًٛبء ؽٕهذ ػهٙ أؽًذد/ 

 .9/5/2017د انؼهٛب ثزبسٚخ و ٔنغُخ انذساعب7/5/2017ٔيٕاكوخ يغهظ انوغى ثزبسٚخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -14

كددٙ االهزقددبد انًُضنددٙ  -انًبعغددزٛشانًغددغهخ نذسعددخ   - هععدي محمععد أحمععد أبععو تكٌععةرؾددكٛم نغُددخ انلؾددـ ٔانًُبهؾددخ نهطبنجددخ/ 

فاعلٌععة اال تبععاراب االلكترونٌععة البنائٌععة علععً تنمٌععة التحصععٌل الدراسععً و ٕاٌ" رخقددـ اهزقددبد يُضنددٙ ٔ رشثٛددخ   ثؼُــددـ

 ثأٌ نغُخ األؽشاف :  " ػهًبعملٌاب العلم لدي طالباب المرحلة االعدادٌة فً االقتصاد المنزلً 

 انٕظٛلخ ٔانزخقـ              االعى م

 التعلٌم  كلٌة التربٌة النوعٌة جامعة المنوفٌةاستاذ مساعد ورئٌس قسم تكنولوجٌا  د/ أحمد مصطفً كامل عصر 1

 انًُٕكٛخعبيؼّ  -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  -ٔ انزشثٛخ االهزقبد انًُضنٙيذسط ثوغى   د/ احمد بهاء جابر الحجار 3

   -:ػهًب ثبٌ نغُخ انلؾـ انًُبهؾخ ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ

 انٕظٛلخ ٔانزخقـ االعى م

 استاذ تكنولوجٌا التعلٌم ووكٌل كلٌة التربٌة النوعٌة جامعة المنوفٌة  ٌدانأ.د/ محمد زٌدان عبد الحمٌد ز 1

 استاذ مساعد ورئٌس قسم تكنولوجٌا التعلٌم  كلٌة التربٌة النوعٌة جامعة المنوفٌة د/ أحمد مصطفً كامل عصر 2

 خ عبيؼخ ثُٓباعزبر يغبػذ ٔ سئٛظ هغى ركُٕنٕعٛب انزؼهٛى كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛ د/ هانً شفٌق رمزي 3

 .9/5/2017و ٔنغُخ انذساعغبد انؼهٛب ثزبسٚخ 7/5/2017يٕاكوخ يغهظ انوغى ثزبسٚخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -15
جت الواجسخيسفي اتصخداد الوٌزلةي الوسجلت لدز اٚبد ػجذ انقجٕس ػجذ انًؾغٍ /  رؾكٛم نغُخ انلؾـ ٔانًُبهؾخ نهطبنجخ -

 دساعبد ػهٗ رؾهٛم يخبهش انزؾكى انؾشعخ كٗ اَزبط ثؼل انًشثبد "ح د  حغريَ وعلوم األطعوت بعٌـــواى" 

 ػهًب  ثأٌ نغُخ األؽشاف

 انٕظٛلخ ٔانزخقـ              االعى م

 عبيؼخ انًُٕكٛخ -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  –أعزبر يزلشؽ ثوغى انزـزٚخ ٔػهٕو األهؼًخ  د/ ػبدل ػجذ انًؼطٗ اؽًذ0أ 1

 عبيؼخ انًُٕكٛخ -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  –أعزبر ثوغى انزـزٚخ ٔػهٕو األهؼًخ  د/ عؾش ػضًبٌ انؾبكؼ0ٗأ 2

 عبيؼخ انًُٕكٛخ -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  –أعزبر ثوغى انزـزٚخ ٔػهٕو األهؼًخ  د/ ػًبد ػجذ انؾهٛى انخٕن0ٗأ 

   -:غُخ انلؾـ انًُبهؾخ ػهٗ انُؾٕ انزبنٙػهًب ثبٌ ن

 انٕظٛلخ ٔانزخقـ االعى م

 عبيؼخ انًُٕكٛخ -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  –أعزبر يزلشؽ ثوغى انزـزٚخ ٔػهٕو األهؼًخ  د/ ػبدل ػجذ انًؼطٗ اؽًذ0أ 1

 عبيؼخ انًُٕكٛخ -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  –أعزبر ثوغى انزـزٚخ ٔػهٕو األهؼًخ  د/ عؾش ػضًبٌ انؾبكؼ0ٗأ 2

 عبيؼخ انًُٕكٛخ -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  –أعزبر ثوغى انزـزٚخ ٔػهٕو األهؼًخ  د/ ؽًذٚخ اؽًذ ْالل0أ 3

 يشكض انجؾٕس انضساػٛخ –يؼٓذ ثؾٕس ركُٕنٕعٛب االؿزٚخ -أعزبر يزلشؽ ثوغى ركُٕنٕعٛب االؿزٚخ ديؾًذ يقطلٗ االثضاص0ٖأ 4

 .9/5/2017و ٔنغُخ انذساعبد انؼهٛب ثزبسٚخ 7/5/2017ٔيٕاكوخ يغهظ انوغى ثزبسٚخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -16

في اتصخداد الوٌزلي  دكخوزاٍالوسجلت لدزجت ال سؽب يؾًذ ػجذانغٕاد انٕساهٗ/  رؾكٛم نغُخ انلؾـ ٔانًُبهؾخ نهطبنجخ

  االعزلبدح يٍ يخهلبد انخنش ٔ انلبكٓخ كٗ ثؼل انًُزغبد انـزائٛخ"لوم األطعوت بعٌـــواى" ح د  حغريَ وع

 ػهًب  ثأٌ نغُخ األؽشاف
 انٕظٛلخ ٔانزخقـ              االعى م

 عبيؼخ انًُٕكٛخ -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  –أعزبر يزلشؽ ثوغى انزـزٚخ ٔػهٕو األهؼًخ  د/ ػبدل ػجذ انًؼطٗ اؽًذ0أ 1

 عبيؼخ انًُٕكٛخ -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  –أعزبر ثوغى انزـزٚخ ٔػهٕو األهؼًخ  د/ ػًبد ػجذ انؾهٛى انخٕن0ٗأ 2

 يشكض انجؾٕس انضساػٛخ–أعزبريغبػذ ثوغى ركُٕنٕعٛب االؿزٚخيؼٓذ ثؾٕس ركُٕنٕعٛب االؿزٚخ  د/ كبهًخ ؽغٍ يؾًذ عٛذ اؽًذ 3

   -:انزبنٙ ػهًب ثبٌ نغُخ انلؾـ انًُبهؾخ ػهٗ انُؾٕ

 انٕظٛلخ ٔانزخقـ االعى م

 عبيؼخ انًُٕكٛخ -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  –أعزبر يزلشؽ ثوغى انزـزٚخ ٔػهٕو األهؼًخ  د/ ػبدل ػجذ انًؼطٗ اؽًذ0أ 1

 يشكض انجؾٕس انضساػٛخ –أعزبر يزلشؽ ثوغى ركُٕنٕعٛب االؿزٚخيؼٓذ ثؾٕس ركُٕنٕعٛب االؿزٚخ  د/ يؾًذ يقطلٗ االثضاص0ٖأ 2

 عبيؼخ انًُٕكٛخ -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  –أعزبر ثوغى انزـزٚخ ٔػهٕو األهؼًخ  د/ ػًبد ػجذ انؾهٛى انخٕن0ٗأ 3

 عبيؼخ انًُٕكٛخ -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  –أعزبر ثوغى انزـزٚخ ٔػهٕو األهؼًخ  د/ َٓبد سؽبد انطؾب0ٌأ 4

 .9/5/2017انؼهٛب ثزبسٚخ  و ٔنغُخ انذساعبد7/5/2017ٔيٕاكوخ يغهظ انوغى ثزبسٚخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : - 17

الوسةجلت لدزجةت الواجسةخيس فةي اتصخدةاد الوٌزلةي ح دة   ؽُدبٌ ٚغدشٖ ػجدذ هللا/  رؾكٛم نغُخ انلؾـ ٔانًُبهؾخ نهطبنجخ -

 ٛش ههغ انُخم ػهٗ خقٕثخ ركٕس انلئشاٌ انًقبثخ ثذاء انغكشٖ"رأصحغريَ وعلوم األطعوت بعٌـــواى" 

 ػهًب  ثأٌ نغُخ األؽشاف

 انٕظٛلخ ٔانزخقـ              االعى م

 عبيؼخ انًُٕكٛخ -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  –أعزبر ثوغى انزـزٚخ ٔػهٕو األهؼًخ  د/ َٓبد سؽبد انطؾب0ٌأ 1
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 عبيؼخ انًُٕكٛخ -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  –ـزٚخ ٔػهٕو األهؼًخ يذسط ثوغى انز د/ ؽًٛبء يقطلٗ انًقٛهؾٗ 2

   -:ػهًب ثبٌ نغُخ انلؾـ انًُبهؾخ ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ

 انٕظٛلخ ٔانزخقـ االعى م

 عبيؼخ انًُٕكٛخ -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  –أعزبر يزلشؽ ثوغى انزـزٚخ ٔػهٕو األهؼًخ  د/ يؾًذ يقطلٗ انغٛذ0أ 1

 عبيؼخ انًُٕكٛخ -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  –أعزبر ثوغى انزـزٚخ ٔػهٕو األهؼًخ  انطؾبٌ د/ َٓبد سؽبد0أ 2

 انوبْشح  -يؼٓذ انزـزٚخ  –أعزبر ثوغى انكًٛٛبء انزـزٚخ ٔ انزًضٛم انـزائٗ  د/ ُْبء ؽغٍٛ انغٛذ0أ 3

 .9/5/2017و ٔنغُخ انذساعبد انؼهٛب ثزبسٚخ 7/5/2017ٔيٕاكوخ يغهظ انوغى ثزبسٚخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .قرار:  ال
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -18

الوسةجلت لدزجةت الواجسةخيس فةي اتصخدةاد الوٌزلةي  عدبنٗ يؾًدذ خٛدش هللا الؽدٍٛ /  رؾكٛم نغُخ انلؾـ ٔانًُبهؾخ نهطبنجدخ -

ام انًشًٚٛدخ ٔ انُؼُدبع كدٗ انلئدشاٌ انًقدبثخ ثبنغدكش ٚزدأصٛش انُؾدبه انًندبد نهغدكش الٔسح د  حغريَ وعلوم األطعوةت بعٌــةـواى" 

 ػهًب  ثأٌ نغُخ األؽشاف   انغزشثزٕصٔعٍٛ"

 انٕظٛلخ ٔانزخقـ              االعى م

 عبيؼخ انًُٕكٛخ -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  –أعزبر ثوغى انزـزٚخ ٔػهٕو األهؼًخ  د/ ػًبد يؾًذ انخٕنٗ 0أ 1

 عبيؼخ انًُٕكٛخ -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  –يذسط ثوغى انزـزٚخ ٔػهٕو األهؼًخ  لبعٗد/ يٗ يؾًٕد انؾغُٛٗ خ 2

   -:ػهًب ثبٌ نغُخ انلؾـ انًُبهؾخ ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ

 انٕظٛلخ ٔانزخقـ االعى م

 عبيؼخ انًُٕكٛخ -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  –أعزبر ثوغى انزـزٚخ ٔػهٕو األهؼًخ  د/ ػًبد يؾًذ انخٕنٗ 0أ 1

 يؼٓذ انجؾٕس انضساػٛخ –يؼٓذ ثؾٕس ركُٕنٕعٛب انزـزٚخ  -سئٛظ ثؾٕس هغى انزـزٚخ انخبفخ د/ اؽًذ يؾًذ عؼلش0أ 2

 عبيؼخ انًُٕكٛخ -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  –أعزبر يغبػذانزـزٚخ ٔػهٕو األهؼًخ  د/ عٓبو ػضٚض خنش 3

 .9/5/2017سٚخ و ٔنغُخ انذساعبد انؼهٛب ثزب7/5/2017ٔيٕاكوخ يغهظ انوغى ثزبسٚخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -19

انًغغهخ نذسعخ انًبعغزٛش كدٙ االهزقدبد انًُضندٙ رخقدـ  َذا فجؾٗ عٕدح انغجشٔد / رؾكٛم نغُخ انلؾـ ٔانًُبهؾخ نهطبنجخ 

 ى انؼبنٗ يٍ كشكزٕص ؽشاة انزسح ثبنؾبنخ انقؾٛخ نهلئشاٌ"ػالهخ االعزٓالرـزّٚ ٔػهٕو األهؼًخ ثؼُـــٕاٌ" 

 :ػهًب  ثأٌ نغُخ األؽشاف

 انٕظٛلخ ٔانزخقـ              االعى م

 عبيؼخ انًُٕكٛخ -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  –أعزبر ثوغى انزـزٚخ ٔػهٕو األهؼًخ  د/ َٓبد سؽبد انطؾبٌ 0أ 1

   -:انزبنٙػهًب ثبٌ نغُخ انلؾـ انًُبهؾخ ػهٗ انُؾٕ 

 انٕظٛلخ ٔانزخقـ االعى م

 عبيؼخ انًُٕكٛخ -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  –أعزبر ثوغى انزـزٚخ ٔػهٕو األهؼًخ  د/ ؽًذٚخ اؽًذ ْالل0أ 1

 عبيؼخ انًُٕكٛخ -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  –أعزبر ثوغى انزـزٚخ ٔػهٕو األهؼًخ  د/ اؽشف ػجذ انؼضٚض ػجذ انًغٛذ0أ 2

 عبيؼخ انًُٕكٛخ -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  –أعزبر ثوغى انزـزٚخ ٔػهٕو األهؼًخ  بد انطؾبٌ د/ َٓبد سؽ0أ 3

 .9/5/2017و ٔنغُخ انذساعبد انؼهٛب ثزبسٚخ 7/5/2017ٔيٕاكوخ يغهظ انوغى ثزبسٚخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -20

الوسجلت لدزجت الواجسخيس في اتصخداد الوٌزلةي ح دة   انضْشاء ػضًبٌ يؾًٕد/  م نغُخ انلؾـ ٔانًُبهؾخ نهطبنجخرؾكٛ -

 انزأصٛشاد انؼالعٛخ نالعضاء انُجبرٛخ نهجطٛخ ثبعزخذاو انلئشاٌ انًقبثخ ثبنزٓبة انكهٗ"حغريَ وعلوم األطعوت بعٌـــواى" 

 : ػهًب  ثأٌ نغُخ األؽشاف

 انٕظٛلخ ٔانزخقـ              االعى م
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 عبيؼخ انًُٕكٛخ -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  –أعزبر يزلشؽ ثوغى انزـزٚخ ٔػهٕو األهؼًخ  د/ كبهًخ انضْشاء ايٍٛ انؾشٚق0أ 1

 عبيؼخ انًُٕكٛخ -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  –يذسط ثوغى انزـزٚخ ٔػهٕو األهؼًخ  د/ ػجٛش َضّٚ اؽًذ ػجذ انشؽًٍ 2

   -:انلؾـ انًُبهؾخ ػهٗ انُؾٕ انزبنٙػهًب ثبٌ نغُخ 

 انٕظٛلخ ٔانزخقـ االعى م

 عبيؼخ انًُٕكٛخ -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  –أعزبر يزلشؽ ثوغى انزـزٚخ ٔػهٕو األهؼًخ  د/ يؾًذ عًٛش انذؽهٕه0ٗأ 1

 عبيؼخ انًُٕكٛخ -نًُضنٙ كهٛخ االهزقبد ا –أعزبر يزلشؽ ثوغى انزـزٚخ ٔػهٕو األهؼًخ  د/ كبهًخ انضْشاء ايٍٛ انؾشٚق0أ 2

 عبيؼخ ؽهٕاٌ -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  –أعزبر ثوغى انزـزٚخ ٔػهٕو األهؼًخ  د/ اؽشف ػجذ انؼضٚض ػجذ انًغٛذ0أ 3

 .9/5/2017و ٔنغُخ انذساعبد انؼهٛب ثزبسٚخ 7/5/2017ٔيٕاكوخ يغهظ انوغى ثزبسٚخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 -إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :مذكرة   -21

 ئداسح انًُضل ٔانًإعغبدرخقـ نهطبنجخ / عبسِ ػجذ انكشٚى انوهُٛٗ انًغغهخ نذسعّ انًبعغزٛش خرؾكٛم نغُّ انلؾـ ٔانًُبهؾ
 ػُٕاٌ انشعبنخ: "ئداسح انؾٕاس ٔاإلَقبد ٔػالهزٓب ثبرخبر انوشاس نذٖ انًشاْن"

 ػهًب  ثأٌ نغُخ األؽشاف :

 انٕظٛلخ ٔانزخقـ              ىاالع م

  ووكٌل كلٌه االقتصاد المنزلً االسبق جامعه المنوفٌةأستاذ إ المنزل والمؤسسات     رقبان  ىنعمة مصطفأ.د/  1

 جامعة المنوفٌة. –كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ مساعد بقسم ادارة المنزل والمؤسسات  ْجخ هللا ػهٙ ؽؼٛتد/  2

 جامعة المنوفٌة. –كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ مساعد بقسم ادارة المنزل والمؤسسات  ن دوام د/ امٌره حسا 

   -:ػهًب ثبٌ نغُخ انلؾـ انًُبهؾخ ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ

 انٕظٛلخ ٔانزخقـ االعى م

 جامعة المنوفٌة –ووكٌل كلٌه االقتصاد النزلً االسبق أستاذ إدارة المنزل والمؤسسات     نعمة مصطفً رقبان أ.د/  1

 اعزبر ثوغى اداسِ يُضل ٔانًإعغبد كهّٛ االهزقبد انًُضنٙ عبيؼّ انًُٕكٛخ أ.د/ يٓغخ ئعًبػٛم يغهى          2
 جامعة المنوفٌة –المنزلً  دكلٌة االقتصا –أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات        هبه هللا علً محمود شعٌب د/  3
 جامعة المنوفٌة –النوعٌة كلٌة التربٌة –أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  سفزٌنب صالح ٌود/  

 .9/5/2017و ٔنغُخ انذساعبد انؼهٛب ثزبسٚخ 7/5/2017ٔيٕاكوخ يغهظ انوغى ثزبسٚخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -22

 االقتصاد المنزليفي مجال: الماجستير    المسجمة لدرجة:  همت محمود الصاوي سعد  لمطالبة / ه فحص ومناقشه تشكيل لجن
 "المهارات الحياتية ألطفال التوحد وعالقتها بالتوافق األسرى"الرسالة: عنوان   إدارة المنزل والمؤسساتتخصص:     

 : ػهًب  ثأٌ نغُخ األؽشاف

 نؼًمانٕظٛلخ ٔعٓخ ا االعى و

  ووكٌل كلٌه االقتصاد المنزلً االسبق جامعه المنوفٌةأستاذ إدارة المنزل والمؤسسات     نعمة مصطفى رقبان أ.د/  1

 جامعة المنوفٌة. –كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ مساعد بقسم ادارة المنزل والمؤسسات  د/ امٌره حسان دوام  2

 نغُخ انلؾـ ٔانًُبهؾخ :

 لخ ٔعٓخ انؼًمانٕظٛ االعى و

 جامعة المنوفٌة –االقتصادالمنزلً ووكٌل كلٌه أستاذ إدارة المنزل والمؤسسات     نعمة مصطفً رقبان أ.د/  1

 أ.د/ انؾغُٛٙ سعت سٚؾبٌ           2
 سئٛظ أكبدًٚٛخ انؼهٕو ٔانزكُٕنٕعٛب ٔػًٛذ انًؼٓذ انؼبنٙ نهؼهٕو اإلداسٚخ
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 جامعة المنوفٌة –المنزلً  دكلٌة االقتصا –أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات        هبه هللا علً محمود شعٌب د/  3

 جامعة المنوفٌة. –كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ مساعد بقسم ادارة المنزل والمؤسسات  د/ امٌره حسان دوام 4

 .9/5/2017و ٔنغُخ انذساعبد انؼهٛب ثزبسٚخ 7/5/2017ٔيٕاكوخ يغهظ انوغى ثزبسٚخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -23

المســــــجمة لدرجــــــة :الــــــدكتورا                               -تشــــــكيل لجنــــــة فحــــــص ومناقشــــــة لمطالبــــــة/ فــــــايزة أحمــــــد عبــــــد البصــــــير الــــــديب
ل والمؤسســات عنــوان الرســالة :" فعاليــة برنــامم تــدريبي ألمهــات فــي مجــال : االقتصــاد المنزلــي تخصــص : إدارة المنــز

 : ػهًب  ثأٌ نغُخ األؽشافاألطفال ذوي اإلعاقة العقمية في بعض مجاالت االقتصاد المنزلي" 
 انٕظٛلخ ٔعٓخ انؼًم االعى و

 جامعة المنوفٌة. –زلً كلٌة االقتصاد المن –أستاذ ورئٌس قسم ادارة المنزل والمؤسسات  أ.د/ سلوى محمد زغلول طه  1

 جامعة إسكندرٌة     –كلٌة رٌاض االطفال  –أستاذ علم النفس الطفل المساعد  أ.د/ عال محمد الطٌبانً  2

 عممًا بأن لجنه الفحص والمناقشة :
 الوظيفة وجهة العمل االسم م

 جامعة المنوفية. –منزلي كمية االقتصاد ال –أستاذ بقسم ادارة المنزل والمؤسسات  ربيع محمد نوفلأ.د/  1

 جامعة المنوفية. كمية االقتصاد المنزلي –أستاذ ورئيس قسم ادارة المنزل والمؤسسات  أ.د/ سموى محمد زغمول طه 2

 استاذ عمم نفس الطفل المساعد كميه رياض االطفال جامعه االسكندرية د/ عال محمد الطيباني 3
 –اهم وطرق تعميم الطفل ووكيل الكميه لشئون التعميم والطالب استاذ من أ.د/جنات عبد الغنى البكتوشي 4

 جامعه االسكندريه –كميه رياض االطفال 
 .9/5/2017و ٔنغُخ انذساعبد انؼهٛب ثزبسٚخ 7/5/2017ٔيٕاكوخ يغهظ انوغى ثزبسٚخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -24

 ادار في مجال: الدكتورا    المسجمة لدرجة:ايمان ابراهيم محمد انور العزب سالم  لمطالبة / تشكيل لجنه فحص ومناقشه 
 معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية بمؤسسات الرسالة :عنوان  االقتصاد المنزليتخصص:   المنزل والمؤسسات 

 : ُخ األؽشافػهًب  ثأٌ نغ"االيواء وعالقتها بجود  الخدمات
 انٕظٛلخ ٔعٓخ انؼًم االعى و

 جامعة المنوفٌةاالسبق المنزلً  كلٌة االقتصادووكٌل إدارة المنزل والمؤسسات بأستاذ  نعمة مصطفً رقبانأ.د/  1

 يٓغخ ئعًبػٛم يغهىأ.د/  2
 اعزبر اداسِ يُضل ٔانًإعغبد كهّٛ االهزقبد انًُضنٙ عبيؼّ انًُٕكٛخ

 كلٌة االقتصاد المنزلً جامعة المنوفٌة. –أستاذ مساعد بقسم ادارة المنزل والمؤسسات  د/ امٌره حسان دوام 3

 ػهًبً ثأٌ نغُّ انلؾـ ٔانًُبهؾّ:

 انٕظٛلخ ٔعٓخ انؼًم االعى و

 جامعة المنوفٌة-االسبق   –المنزلً  كلٌة االقتصاد ووكٌلإدارة المنزل والمؤسسات بأستاذ     نعمة مصطفً رقبان أ.د/  1

 اعزبر اداسِ يُضل ٔانًإعغبد كهّٛ االهزقبد انًُضنٙ عبيؼّ انًُٕكٛخ          يٓغخ ئعًبػٛم يغهىأ.د/  2

 كلٌه الزراعة جامعه االسكندرٌة –متفرغ بقسم االقتصاد المنزلً أستاذ         .د/ٌسرٌة عبد المنعمأ 3
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 جامعة المنوفٌة–كلٌه االقتصاد المنزلى  –أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  د/شرٌف عطٌة حورٌة  4

 .9/5/2017و ٔنغُخ انذساعبد انؼهٛب ثزبسٚخ 7/5/2017ٔيٕاكوخ يغهظ انوغى ثزبسٚخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -25

فةةي اتصخدةةاد الوٌزلةةي  الواجسةةخيسالوسةةجلت لدزجةةت وق نغُددخ االؽددشاف نهطبنجددخ / يددشٔح اؽًددذ ؽجٛددت مددٛرؼددذٚم كددٙ  -

انزددأصٛش انًؾزًددم نهجشٔكهددٗ ٔػددٛؼ انـددشاة كًقددذس ححةةج عٌةةواى " خغريةةَ وعلةةوم األطعوةةت الح دةة  

 نهكبسَزٍٛ نخلل انزأصٛشاد انغبَجٛخ نهغٛغجالرٍٛ كؼالط كًٛبٖٔ كٗ انلئشاٌ"

   -انزؼذٚم انًطهٕة ْٕ :

 عبيؼخ انًُٕكٛخ" -هٛى انخٕنٗ ٔٔظٛلزّ / اعزبر انزـزٚخ ٔػهٕو االهؼًخد/ ػًبد ػجذ انؾ0امبكخ اعى انغٛذ ا
 نزقجؼ نغُخ األؽشاف

 انٕظٛلخ ٔانزخقـ االعى و

 عبيؼخ انًُٕكٛخ -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  –أعزبر ثوغى انزـزٚخ ٔػهٕو األهؼًخ  د/ ػًبد يؾًذ ػجذ انؾهٛى0أ 1

 عبيؼخ انًُٕكٛخ -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  –ٔػهٕو األهؼًخ أعزبريغبػذ ثوغى انزـزٚخ  د/ ػجٛش اؽًذ خنش 2

 عبيؼخ انًُٕكٛخ -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  –يذسط ثوغى انزـزٚخ ٔػهٕو األهؼًخ  كبء اؽًذ سكؼذ ٔد/ 3

 .9/5/2017و ٔنغُخ انذساعبد انؼهٛب ثزبسٚخ 7/5/2017ٔيٕاكوخ يغهظ انوغى ثزبسٚخ 

 لجامعة .الموافقة مع رفع االمر لالقرار:  
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -26

فةي اتصخدةاد الوٌزلةي  الواجسةخيسالوسةجلت لدزجةت ونغُخ االؽدشاف نهطبنجدخ / اعدًبء ػدبدل يؾًدذ انؾدٓبنٗ رؼذٚم كٙ  -

انضٚدبدح انًؾزًهدخ نهزدأصٛش انًندبد نهزغدًى انكجدذٖ ندضالس ححةج عٌةواى " خغريَ وعلوم األطعوةت الح د  

 لبد َجبرٛخ ثٕاعطخ انضػلشاٌ ػُذ انذساعخ ثبعزخذاو ركٕس انلئشاٌ انجٛنبء"رٕنٛ

   -انزؼذٚم انًطهٕة ْٕ :

 عبيؼخ انًُٕكٛخ" -امبكخ اعى انغٛذح د/ ػجٛش َضّٚ اؽًذ ػجذ انشؽًٍ ٔٔظٛلزٓب / يذسط انزـزٚخ ٔػهٕو االهؼًخ
 نزقجؼ نغُخ األؽشاف

 انٕظٛلخ ٔانزخقـ االعى و

 عبيؼخ انًُٕكٛخ –كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  –أعزبر ثوغى انزـزٚخ ٔػهٕو األهؼًخ  نذؽهٕهٗد/ يؾًذ عًٛش ا0أ 1

 عبيؼخ انًُٕكٛخ -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  –يذسط ثوغى انزـزٚخ ٔػهٕو األهؼًخ  د/ ػجٛش َضّٚ اؽًذ ػجذ انشؽًٍ 2

 .9/5/2017و ٔنغُخ انذساعبد انؼهٛب ثزبسٚخ 7/5/2017ٔيٕاكوخ يغهظ انوغى ثزبسٚخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -27

فةةي اتصخدةةاد الوٌزلةةي  الواجسةةخيسالوسةةجلت لدزجةةت ونغُددخ االؽددشاف نهطبنجددخ / عددبنٗ يؾًددٕد اعددًبػٛم   رؼددذٚم كددٙ  -

كٕكددبدٔ ٔ يغزخهقددبرًٓب ػهددٗ انزـٛددشاد رددأصٛش صًددبس انكٛددٕٖ ٔ االححةةج عٌةةواى "خغريةةَ وعلةةوم األطعوةةت الح دةة  

 انجٕٛنٕعٛخ ٔ انكًٛٛبئٛخ ٔ انٓغزٕثبصٕنٕعٛخ نهلئشاٌ انجذُٚخ"  

   -انزؼذٚم انًطهٕة ْٕ :

د/ ايبَٗ ػجذ انشؽًٍ ػهٗ يزٕنٗ ٔٔظٛلزّ / سئٛظ ثؾٕس ثًشكض انجؾٕس انضساػٛخ ثًؼٓدذ ركُٕنٕعٛدب االؿزٚدخ 0امبكخ اعى انغٛذ ا

 هغى اؿزٚخ خبفخ–
 غُخ األؽشافنزقجؼ ن

 انٕظٛلخ ٔانزخقـ االعى و

 عبيؼخ انًُٕكٛخ -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  –أعزبر ثوغى انزـزٚخ ٔػهٕو األهؼًخ  د/ ػًبد يؾًذ ػجذ انؾهٛى0أ 1

 عبيؼخ انًُٕكٛخ -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  –يذسط ثوغى انزـزٚخ ٔػهٕو األهؼًخ  د/ ايم َبفق صكٗ َبفق 2
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 هغى اؿزٚخ خبفخ–سئٛظ ثؾٕس ثًشكض انجؾٕس انضساػٛخ ثًؼٓذ ركُٕنٕعٛب االؿزٚخ  شؽًٍ ػهٗ يزٕنٗد/ ايبَٗ ػجذ ان0ا 3

 .9/5/2017و ٔنغُخ انذساعبد انؼهٛب ثزبسٚخ 7/5/2017ٔيٕاكوخ يغهظ انوغى ثزبسٚخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -28

اتصخدةةاد الوٌزلةةي  يفةة الةةدكخوزاٍالوسةةجلت لدزجةةت ويٕمددٕع انشعددبنخ نهطبنجددخ / اعددًبء عًددبل َددٕس انددذٍٚ ذٚم كددٙ رؼدد -

ٔ ثٕٛنٕعٛدددخ ػهدددٗ االعدددزشٔعُٛبد انُجبرٛدددخ  دساعدددبد ركُٕنٕعٛدددخححةةةج عٌةةةواى " خغريةةةَ وعلةةةوم األطعوةةةت الح دةةة  

 انًغزخهقخ يٍ ثزٔس انكزبٌ"

   -انزؼذٚم انًطهٕة ْٕ :

زشٔعُٛبد انُجبرٛخ ػهٗ ؽبنخ انؼظبو كٗ انلئدشاٌ يغزأفدهخ انًجدبٚل كًُدٕرط الَوطدبع دساعبد رأصٛش االع

 عْٕش٘ ػهًبً ثأٌ انزؼذٚم     انطًش"

  ػهًب  ثأٌ نغُخ األؽشاف

 انٕظٛلخ ٔانزخقـ االعى و

 عبيؼخ انًُٕكٛخ –كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  –أعزبر انزـزٚخ ٔػهٕو األهؼًخ  د/ ْجخ ػض انذٍٚ ٕٚعق0أ 1

 عبيؼخ انًُٕكٛخ -كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ  –ثوغى انزـزٚخ ٔػهٕو األهؼًخ  أعزبر يغبػذ د/ػجٛش اؽًذ خنش  2

 .9/5/2017و ٔنغُخ انذساعبد انؼهٛب ثزبسٚخ 7/5/2017ٔيٕاكوخ يغهظ انوغى ثزبسٚخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 -في :  مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر -29

اتصخدةاد الوٌزلةي  يفة الواجسةخيسالوسةجلت لدزجةت ويٕمٕع انشعبنخ نهطبنجخ / اعًبء عًبل انغدٛذ يؾًدٕد رؼذٚم كٙ  -

 روٛٛى انؾبنخ انـزائٛخ نالهلبل يشمٙ عشهبٌ انكجذ"ححج عٌواى " خغريَ وعلوم األطعوت الح د  

   -انزؼذٚم انًطهٕة ْٕ :

ػهٙ انزـٛدشاد انجٕٛنٕعٛدخ ٔ انكًٛٛبئٛدخ ٔ انٓغدزٕٕٚنٕعٛخ نهلئدشاٌ  رأصٛش أٔسام انُٓذثبء انجشٚخ ٔ انشعهخ

 عْٕش٘ ػهًبً ثأٌ انزؼذٚم     انًقبثخ ثبنغًُخ "

  ػهًب  ثأٌ نغُخ األؽشاف

 انٕظٛلخ ٔانزخقـ االعى و

 انًُٕكٛخعبيؼخ  –ٔ ػًٛذ كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ األعجن  –أعزبر انزـزٚخ ٔػهٕو األهؼًخ  د/ يؾًذ يقطلٙ انغٛذ 0أ 1

 عبيؼخ انًُٕكٛخ –ٔ ػًٛذ كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ األعجن  –أعزبر انزـزٚخ ٔػهٕو األهؼًخ  عًٛش انذؽهٕهٙ د/ يؾًذ0أ 2

 عبيؼخ انًُٕكٛخ –ٔ ػًٛذ كهٛخ االهزقبد انًُضنٙ األعجن  –أعزبر انزـزٚخ ٔػهٕو األهؼًخ  د/ كبهًخ انضْشاء انؾشٚق 0أ 

 .9/5/2017و ٔنغُخ انذساعبد انؼهٛب ثزبسٚخ 7/5/2017خ ٔيٕاكوخ يغهظ انوغى ثزبسٚ

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -30

 فةي اتصخدةاد الوٌزلةي ح دة  الخغريةت وعلةوم األطعوةتالةدكخوزاٍ الوسجلت لدزجت عٓبد يؾًذ كإاد الؽٍٛ  ئٚوبف انوٛذ نهطبنجخ /  -

 لظسوف خاصت. وذلك 31/8/2017الى 1/4/2017لودٍ حسم ثاًى هي 

 .9/5/2017و ٔنغُخ انذساعبد انؼهٛب ثزبسٚخ 7/5/2017ٔيٕاكوخ يغهظ انوغى ثزبسٚخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -31

فةي اتصخدةاد الوٌزلةي ح دة  الخغريةت وعلةوم الواجسةخيس الوسةجلت لدزجةت ًدذ انغدٛذ عدهًٛبٌ  اًٚبٌ عًدبل يؾانـبء انوٛذ نهطبنجخ / 
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 . لسحب الولفوذلك  2016األطعوت 

 .9/5/2017و ٔنغُخ انذساعبد انؼهٛب ثزبسٚخ 7/5/2017ٔيٕاكوخ يغهظ انوغى ثزبسٚخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 -ا بشأن النظر في :مذكرة إدارة الدراسات العلي -32

 2017/2018دكزٕساِ ( نهؼبو انغبيؼٙ  –يبعغزٛش  –هًٛخ دػى انجؾٕس نهطالة انًوٛذٍٚ ٔ انًغغهٍٛ )دثهٕو 

  2016/2017ػهًبً ثبٌ هًٛخ دػى انجؾٕس نهؼبو انغبثن 

  دكزٕساِ يبعغزٛش دثهٕو انذسعخ

 612.75 512.75 412.75 هجم انضٚبدحهًٛخ دػى انجؾٕس 

 700 600 450 ثؼذ انضٚبدحنجؾٕس هًٛخ دػى ا

 .9/5/2017يٕاكوخ نغُخ انذساعبد انؼهٛب ثزبسٚخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -33

 28/6/2017ئندٙ   2017/ 1/6نهدذثهٕيبد  ػهدٗ اٌ ٚجدذأيٍ  2016/2017يوزشػ يٕاػٛذ انزذسٚت انقٛلٙ نهؼبو انغدبيؼٙ

 . 15/8/2017ئنٙ  2017/ 1/7ٔيٍ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:البحوث العلمية  ذكرةم -34

 انالئؾخ انزُلٛزٚخ نهُؾش انؼهًٗ ثبنكهٛخ" يغهخ االهزقبد انًُضنٗ "

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 لعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:ذكرة لم -35

فً الفترة الفرقة األولً دكتوراه قسم ت  ٌة و علوم أطعمة  -/ إٌمان زكرٌا محمد عطٌة  لطالبةاألجازة المقدمة من ا

و  عدم د ول االمتحاناب التحرٌرٌةو 2016/2017للفصل الدراسً الثانً للعام الجامعً   1/6/2017 – 22/5من 

بالعمل بالسلطاب السعودٌة و د ول مادة الت لص مادة الكٌمٌاء الحٌوٌة و فسٌولوجٌا ال  اء حٌث أنه  ل  الرتباطها 

 سٌعقد امتحان الت لص  الل شهر رمضان حٌث تمنح السلطاب السعودٌة اجازة فً ه ا الوقب . 

 مرفق طٌه صورة جواز السفر  واالقامة.

  انخبيغخ يٍ انالئؾخ انذاخهٛخ نهكهٛخ انلوشح  29ؽغت انًبدح ًٕاكوخ انػذو  -انوشاس :

 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في : -36
االهزقدبد انًُضندٙ كدٙ خذيدخ ٔرًُٛدخ  انًإرًش انخبؿ ثبنكهٛخ انًإرًش انذٔنٙ انخبيظ انؼشثٙ انزبعغ ػؾش 

 ٍ:هغبو انؼهًٛخ سؿت كٙ انزشؽؼ كم يألانًغزًغ ٔ انجٛئخ ؽٓش َٕكًجش ثؼشك انًٕمٕع ػهٙ ا

 )ثجؾش(اعزبر يغبػذ انًالثظ ٔانُغٛظ        د./ ػجذ هللا ػجذ انًُؼى ؽغٍٛ .1

 )ثجؾش( انًالثظ ٔانُغٛظ أعزبر يغبػذ عؾش كًبل كٕدح                    / .د .2

 ثوغى انًالثظ ٔ انُغٛظ   )ثجؾش( أعزبر يغبػذ                  عكُٛخ أيٍٛ         د/  .3

 اعزبر ثوغى انزـزٚخ ٔ ػهٕو األهؼًخ ) ثجؾش(           أ.د/ ْجخ ػض انذٍٚ ٕٚعق   .4

 ثوغى انزـزٚخ ٔ ػهٕو األهؼًخ ) ثجؾش( د/ يٙ خلبعٙ                           يذسط .5

  ثوغى انزـزٚخ ٔ ػهٕو األهؼًخ ) ثجؾش( د/ ػجٛش َضّٚ                            يذسط .6

 االهزقبد انًُضنٙ ٔ انزشثٛخ   )ثجؾش(يذسط ثوغى      عهٕ٘ َبفش                 د./  .7

 يذسط ثوغى االهزقبد انًُضنٙ ٔ انزشثٛخ   )ثجؾش(د/ يٓب ؽؼٛت                           .8

 )ثجؾش(أ.د/ َؼًخ سهجبٌ                       أعزبر ثوغى ئداسح انًُضل ٔ انًإعغبد  .9
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 )ثجؾش(د/ يُٙ فوش    يذسط ثوغى ئداسح انًُضل ٔ انًإعغبد  .10

 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .لقرار:  ا
 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في : -37

انخطدبة انددٕاسد يدٍ ئداسح االرلبهٛددبد ٔ انًددإرًشاد ٔ انًزندًٍ يددب ٔسد يدٍ يإعغددخ ؽددلٛن عجدش يشكوددب ثددّ 

 . 2017االػالٌ ثجشَبيظ رجبدل انطالة نهؾقٕل ػهٙ صيبنخ ؽلٛن عجش 

 2017/ 9/5الثقافٌة  بتارٌخ  العالقابلجنة موافقة 
 القرار: احيط المجلس علماً .

 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في : -38
انؼبيخ نهؼالهبد انضوبكٛدخ " ئداسح االرلبهٛدبد ٔ انًدإرًشاد ثخقدٕؿ ئػدالٌ كهٛدخ داسح انٕاسد يٍ اإلانخطبة 

كدٙ انلزدشح  انًزوذيدخاندذٔنٙ انشاثدغ نهؼهدٕو  انذساعبد انؼهٛب نهؼهٕو انًزوذيخ عبيؼخ ثُٙ عٕٚق ػدٍ انًدإرًش

 .ثًذُٚخ انـشدهخ 11/2017/ 10-7يٍ 

 2017/ 9/5العالقاب الثقافٌة  بتارٌخ لجنة موافقة 
 القرار: احيط المجلس علماً .

 -ذكرة إدارة شئون التعليم بشأن النظر في :م -39
 نشاثؼخ يالثظ ٔ َغٛظ  ؽٛش رى ئٚوبف هٛذِ نجهٕؽ انلشهخ ا -ٚوبف انوٛذ نهطبنت / يؾًذ كزؾٙ ػًش انغٛذ ؽًبد ئٔهق 

يشكدن  نؾٍٛ رؾذٚذ يٕهلّ يٍ انزغُٛذ رى رودذٚى يدب ٚدذل ػهدٙ يٕهلدّ يدٍ انزغُٛدذ ٔ اَدّ ؿٛدش يطهدٕة َٓبئٛدبً ػبو   28عٍ 

 . 7/5/2017موافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ  .هّٛ

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 -ئون التعليم بشأن النظر في :ذكرة إدارة شم-40

نهلقدم انذساعدٙ انضدبَٙ    رـزٚدخ ٔ ػهدٕو اهؼًدخ  ضبَٛدخانلشهدخ ان - ْبٚدذ٘ أؽدشف ثٛدٕيٙ انؾدشهبٔ٘ /  خٚوبف انوٛذ نهطبنجئ

 .انؼزس االعزًبػٙ )ٔمغ (ثغجت  2016/2017نهؼبو انغبيؼٙ

 . 7/5/2017موافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ 

 االمر للجامعة .  الموافقة مع رفعالقرار:  
 -ذكرة إدارة شئون التعليم بشأن النظر في :م -41

ػهدددٗ اٌ  نغًٛدددغ انلدددشم ٔ انؾدددؼت كًدددب ٔسد ثبنًدددزكشح 2016/2017يوزدددشػ يٕاػٛدددذ انزدددذسٚت انقدددٛلٙ نهؼدددبو انغدددبيؼٙ

 . 7/5/2017موافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ ٔ  .27/7/2017ٔ ُٚزٓٙ 2017 /17/6ٚجذأ

 رفع االمر للجامعة .الموافقة مع  القرار:  
  -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -42

ئنٙ كهٛخ انزشثٛدخ انُٕػٛدخ عبيؼدخ انضهدبصٚن  اعزبر انًالثظ ٔ انُغٛظ  اَزذاة انغٛذ األعزبر انذكزٕس / َؾأد َقش انشكبػٙ

هدخ انشاعدبد انؼهٛدب )اندذثهٕو انخدبؿ (انغدُخ األٔندٙ هغدى نزذسٚظ يوشس )هنبٚب انلٍ ٔ انضوبكخ كٙ انًغزًغ( انخبؿ ثًشؽ

موافقعة القسعم العلمعى بتعارٌخ  عدبػخ يؼزًدذح . 2كقدم دساعدٙ صدبَٙ ثٕاهدغ  2016/2017انؼهٕو انلُٛخ نهؼبو انغبيؼٙ 

7/5/2017 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
  -النظر فى :  مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن -43

انًؼٓدذ اعدزبر رقدًٛى انًالثدظ ثوغدى انًالثدظ ٔ انُغدٛظ  ئندٙ   - اَزذاة انغٛذ األعزبر انذكزٕس / ئٚٓبة كبمم أثٕ يٕعٙ
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نهؼدبو ثٕاهغ ٕٚيبً ٔاؽذاً أعدجٕػٛبً كدٙ انلقدم انذساعدٙ انضدبَٙ زذسٚظ هن انؼبنٙ نهُٓذعخ ٔ ركُٕنٕعٛب انًُغٕعبد ثبنًؾهخ 

 7/5/2017فقة القسم العلمى بتارٌخ موا .2016/2017انغبيؼٙ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
  -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -44

إدارة المنععزل و بقسععم  اسععتا  مسععاعد  سععمحاء سععمٌر محمععد إبععراهٌم  /الععدكتورة الطلعع  المقععدم مععن السععٌدة 

المملكععة العربٌععة  –للعععام الثععامن لجامعععة طٌبععة ال اصععة بسععٌادتها  زة االعععارةاجععا تجدٌععد بشععأنالمؤسسععاب 

  7/5/2017.موافقة القسم العلمى بتارٌخ   2017/2018السعودٌة و  ل  للعام الجامعً 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
  -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -45

االجعازة  قطعع بقسم المالبس و النسعٌج   بشعأن المساعدالمدرس   شٌماء جمال زٌد /الطل  المقدم من السٌدة 

  4/4/2017بتارٌخ بالتفوٌض .موافقة القسم العلمى  2/5/2017اعتبارامن  الطفلال اصة بسٌادتها لرعاٌة 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
  -لين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى :مذكرة قسم شئون العام -46

 لع  بنعاء وبوظٌفة أستا  مسعاعد  بالكلٌعة و   المالبس و النسٌج المدرس بقسم  –   ممدو  أحمد مبرو  تعٌٌن السٌد الدكتور / 

علً مسعتوي االسعات ة  علمً. موافقة القسم ال  لترقٌة األسات ة و االسات ة المساعدٌن علً ما جاء بتقرٌر اللجنة العلمٌة الدائمة 

  2017/ 5/3بتارٌخ  و األسات ة المساعدٌن 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
  -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -47

ل الدراسً الثانً للعام الجامعً للفصللمعهد الفنً للتمرٌض ترشٌح القسم العلمً للجنة الممتحنٌن لمادة الت  ٌة التطبٌقٌة 

 تم ترشٌح كل من :علما بان 2016/2017

 أ.د/ػًبد يؾًذ ػجذ انؾهٛى انخٕنٙ                  انؾبكؼٙأ.د/ سحر عثمان       أ.د/ نهاد رشاد الطحان          

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
  -التدريس" بشأن النظر فى :مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة   -48

كهٛدخ انزشثٛدخ ئندٙ ثوغدى ئداسح انًُدضل ٔ انًإعغدبد اعدزبر   -اَزذاة انغٛذح األعزبرح انذكزٕسح / عهٕ٘ يؾًذ صؿهٕل هّ  

ثشَددبيظ ئداسح انًُددضل ٔ انًإعغددبد يشؽهددخ انذساعددبد انؼهٛددب   -هغددى ػهددٕو االهزقددبد انًُضنددٙ  انُٕػٛددخ عبيؼددخ انضهددبصٚن 

كددٙ انلقددم  عددبػخ يؼزًددذح (  2نهزددذسٚظ ثٕاهددغ  س ) هنددبٚب األعددشح ٔ انًغزًددغ كددٙ ػقددش انزكُٕنٕعٛددب )دكزددٕساِ ( يوددش

 7/5/2017موافقة القسم العلمى بتارٌخ  .2016/2017انذساعٙ انضبَٙ نهؼبو انغبيؼٙ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م .49

 .ي تعدٌالب علً ال طة ال مسٌة فً ضوء المعاٌٌر و المت ٌراب الموضوعٌة التً قد تكون قد طرأب بعد وضع ال طةوجود أ

 مع رفع االمر للجامعة .  عدم وجود أي تعديالتالقرار: 
 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م -50

 .2016/2017( للعام الجامعً    تاسعةمحضر اجتماع لجنة شئون المجتمع و تنمٌة البٌئة ) الجلسة ال

  القرار: احيط المجلس علماً 
 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م-51
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  . عمٌد الكلٌةبناء علً تعلٌمات أ.د/تشكٌل المركز االعالمً بكلٌة االقتصاد المنزلً  جامعة المنوفٌة 

 القرار: احيط المجلس علماً 
 للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:لوم األطعمة  قسم التغذية و عذكرة  م-52

 :مدرس بقسم الت  ٌة و علوم األطعمة بعنوان   -ل د/ نزٌهه عبد الرحمن  لٌل ًتقدٌم مشروع بحث

Investigating the comparative effect of different protein-rich dietary 

sources and amino acid supplement on muscle strength 

 انخبفخ ثبنًؾشٔع انجؾضٙ ٚؼبد نهوغى انؼهًٙ العزٛلبء األٔسام  -انوشاس :

 مذكرة موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:-53

 :االتٌة و ال اصة بمعٌار أعضاء هٌئة التدرٌس  داعتماد البنو

 .ضو هٌئة التدرٌس الئحة دا لٌة لتقوٌم اداء ع ( أ

 التدرٌس و ٌتضمن :ملص انجاز عضو هٌئة  (  

 نتائج استبٌان تقوٌم ال اتً . -2بطاقة تعرٌص.                                        -1

 نتائج استبٌان تقوٌم الزمالء.    - 4نتائج استبٌان تقوٌم الطلبة                       -3

 قوٌم عمٌد الكلٌة .نتائج استبٌان ت -6نتائج استبٌان تقوٌم رئٌس القسم العلمً        -5

 التقوٌم المتبادل بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس . -7

 الموافقة مع رفع األمر للجامعةالقرار:  
 مذكرة موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:-54

 تقارٌر الوضع الراهن بوحدة ضمان الجودة و اجتماعاتها ) مـرفـق ( .

 القرار: احيط المجلس علماً 
 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م-55

 ال طة البحثٌة لألقسام األربعة . اعتمادموضوعاب الجودة و -1

 لألقسام فً شهر ٌولٌو.تحدٌد المؤتمر العلمً  -2

 . 2017/2018تطبٌق التصحٌح االلكترونً إبتداء من العام القادم  -3

استا  مساعد بالقسم  –د/ جٌهان سوٌد  قٌام ل  را  الدراسٌة لقسم االقتصاد المنزلً و التربٌة نظ طة التعدٌل  -4

 .بأجازة رعاٌة طفل 

 عدم وجود تعدٌالب علً ال طة ال مسٌة . -5

 الموافقة مع رفع األمر للجامعةالقرار:  
 وفى نهاية االجتماع واالنتهاء من جدول األعمال رفعت الجلسة في تمام الساعةالثانية بعد الظهر .

 رئيس المجلس عميد الكلية                                          أمين المجلس              
                                                                

 
 )أ.د/ شريف صبرى رجب (          )د./ سحر كمال محمود فودة  (                    
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 يس جامعة المنوفيةور / رئتلسيد األستاذ الدكا             
 حية طيبة وبعد ""ت

( التاسعة)الجلسة  نتشرص بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة     
 . 2016/2017 الجامعًالعام  فً 14/5/2017بتارٌخ 

 وكل عام وسيادتكم بخير ""
 "" تفضلوا سيادتكم بقبول وافر التقدير واالحترامو 

                                    
 عميد الكلية                                                  

 
 ( شريف صبرى رجب/ أ.د  )                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................................................................................................................................  
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 جامعة المنوفية  -لسيد األستاذ / مدير عام ادارة الدراسات العلياا             
 حية طيبة وبعد ""ت

)الجلسة  نتشرص بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة          
 . 2016/2017 الجامعًالعام  فً 14/5/2017( بتارٌخ التاسعة

 م بخير ""وكل عام وسيادتك
 "" تفضلوا سيادتكم بقبول وافر التقدير واالحترامو 

                                    
 عميد الكلية                                                  

 
 ( شريف صبرى رجب/ أ.د  )                                                            
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 والبحوث  العليا  نائب رئيس الجامعة للدراسات/  الدكتور  لسيد األستاذا             
 جامعة المنوفية                                                                                   

 حية طيبة وبعد ""ت
( التاسعة)الجلسة  نتشرص بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة     

 . 2016/2017 الجامعًالعام  فً 14/5/2017بتارٌخ 

 وكل عام وسيادتكم بخير ""
 "" افر التقدير واالحترامتفضلوا سيادتكم بقبول و و 

                                    
 عميد الكلية                                                  

 
 ( شريف صبرى رجب/ أ.د  )                                                            
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