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                        كلٌة االقتصاد المنزلً     

 أمانة المجالس واللجان   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عشرثانٌة ال محضرمجلس الكلٌة الجلسة

 م 2016/2017فً العام الجامعً  

 13/8/2017الموافق  األحدٌوم المنعقدة 

 20/8/2017و الممتدة حتً ٌوم األحد الموافق     
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 محضر إجتماع

 13/8/2017الموافق األحدعشر لمجلس الكلٌة المنعقدة ٌوم ثانٌة لجلسة الا

 م 2017/ 2016فً العام الجامعً 

عشكر  الحادٌكة( بقاعة االجتماعات بالكلٌة وذلك  فكً تمكام السكاعة عشر  ثانٌةالالجلسة  أجتمع مجلس الكلٌة )
عمٌكد الكلٌكة  -شكرٌ  صكبرر رجك  تور/ األستاذ الدكالسٌد برئاسة   13/8/2017ٌوم األحد الموافق  صباحا  

 ورئٌس المجلس وحضور كل من :

 م األسم الوظٌفة

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

 2 لى عبد الرحمن شاهٌن أ.د/ خالد ع أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة ووكٌل الكلٌة لشئون البٌئة و خدمة المجتمع 

 3 أ.د/ ٌوس  عبد العزٌز الحسانٌن وعمٌد الكلٌة سابقاورئٌس القسم  أستاذ التغذٌة وعلوم االطعمة

 4 أ.د/ محمد سمٌر الدشلوطً  من الداخل أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة وعمٌد الكلٌة سابقا

 5 أ.د/ محمد مصطفً السٌد من الداخل اأستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة وعمٌد الكلٌة سابق

 6 أ.د/ فاطمة الزهراء امٌن الشرٌ  من الداخل استاذ  التغذٌة وعلوم األطعمة وعمٌد الكلٌة سابقا

 7 أ.د/ حسن سلٌمان رحمه أستاذ المالبس والنسٌج والترٌكو المتفرغ بكلٌة الفنون التطبٌقٌة جامعة حلوان من الخارج

 8 أ.د/ عادل جمال الدٌن الهنداور ٌج المتفرغ بكلٌة التربٌة النوعٌة جامعة طنطا من الخارجأستاذ المالبس والنس

 9 أ.د/ نعمة مصطفى رقبان أستاذ إدارة المنزل والمؤسسات بالكلٌة اقدم االساتذة بقسم االدارة

 10 أ.د/ اٌها  فاضل ابو موسى استاذ تصمٌم األزٌاء بالكلٌة اقدم االساتذة بقسم المالبس

 11 أ.د /عال ٌوس  محمد عبد الاله االستاذ بقسم المالبس و النسٌج بالكلٌة من الداخل  

 12 أ.د/ إٌها  أحمد محمد النعسان أستاذ بقسم المالبس والنسٌج  بالكلٌة من الداخل

 13 ن د./ منى عبد الرازق أبو ش أستاذ مساعد وقائم بعمل رئٌس قسم االقتصاد المنزلً والتربٌة بالكلٌة

 14 د./سحر كمال محمود فودة اقدم المدرسٌن بالكلٌة بقسم المالبس والنسٌج أستاذ مساعد

بالكلٌكة بصكفته مكدٌر  المسكاعد  أسكتاذ المالبكس والنسكٌج - خالكد محٌكى الكدٌن محمكد /ى للحضكور   د.عكوقد د

 وحدة ضمان الجودة 

 وقد اعتذر عن الحضور كل من:

 م األسم الوظٌفة

 1 أ.د/ نهاد رشاد الطحان بالكلٌة اقدم االساتذة بقسم التغذٌة ٌة وعلوم االطعمةأستاذ التغذ

 2 د./ سهام عزٌز السٌد خضر اقدم االساتذة المساعدٌنبالكلٌة  التغذٌة وعلوم االطعمة أستاذ مساعد

 

حبككا بسككم ا الككرحمن الككرحٌم ومر  -عمٌككد الكلٌككة الجلسككة سككتهل السككٌد األسككتاذ الككدكتور / ا
 األعضاء دته بالسادةسٌا

 :النظر فً جدول األعمال على النحو التالى بثم شرع سٌادته 
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 -المصادق ات :-1
فكى العكام 9/7/2017الموافكق لمجلكس الكلٌكة المنعقكدة ٌكوم االحكد   حادٌكة عشكر الجلسكة العلكى موضكوعات  ةالمصادق

 .  2016/2017الجامعى 

 اٌّظادلت -اٌمشاس :

 -ت العليا بشأن النظر في :مذكرة إدارة الدراسا -1
التوصٌة بمنح الدرجات العلمٌة  للطال  اآلتٌة أسمائهم بعد قرٌن كل منهم وذل  بناء على التقارٌر الفردٌة والجماعٌة للسادة 

 -والمناقشة للرسائل العلمٌة وهم : األساتذة أعضاء لجنة الفحص

 .االقتصاد المزلً و التربٌة –حخظض  -٘ذٞ ِغّذ أعّذ أبٛ حى١ت  /  للطالبة ماجستٌرمنح درجة ال -1

 .االقتصاد المزلً و التربٌة -حخظض  -فاؽّت ِغّذ عبذاٌض١ًٍ عع١ذ  /  للطالبة ماجستٌرمنح درجة ال -2

 .التغذٌة و علوم األطعمة -حخظض  -أعاَ اعّاع١ً ابشا١ُ٘  /  للطالبة ماجستٌرمنح درجة ال -3

  .التغذٌة و علوم األطعمة -تخصص   - رحمفنعمة عادؿ عبد ال/ للطالبة الماجستٌرمنح درجة  -4

 .التغذٌة و علوم األطعمة -حخظض  -ا٠اث عبذ اٌظبٛس عبذ اٌّغغٓ   /  للطالبة ماجستٌرمنح درجة ال -5

 .التغذٌة و علوم األطعمة -حخظض  -اششف فخغٝ اٌشٙاٌٝ ٠ٗا  /  للطالبة ماجستٌرمنح درجة ال -6

 .التغذٌة و علوم األطعمة -حخظض  -عبذ هللا عبذ اٌعض٠ض عٕاْ ٠غشٞ  /  للطالبة ماجستٌرمنح درجة ال -7

   .التغذية و عمـو األطعمة -تخصص   - شيماء فتحي عبد الباري عبد العزيز/ لمطالبة الماجستيرمنح درجة  -8
 .ادارة المنزل و المؤسسات –حخظض  - ّ٘ج ِغّٛد اٌظاٚٞ ععذ  /  للطالبة ماجستٌرمنح درجة ال -9

 .ادارة المنزل و المؤسسات –حخظض  - عاسة عبذ اٌىش٠ُ سِؼاْ اٌم١ٍٕٟ  /  طالبةلل ماجستٌرمنح درجة ال -10

 المالبس و النسٌج –حخظض - ش١ّاء ِغّذ ٔض١ب ِٛعٟ عغ١ٍٟ  /  للطالبة ماجستٌرمنح درجة ال -11

 .المالبس و النسٌج –حخظض  - أعّاء اٌغ١ذ عبذ اٌّعطٟ أبٛ ع١ذ  /  للطالبة دكتوراهمنح درجة ال -12

 .التغذٌة و علوم األطعمة -حخظض  - ش١ّاء ِغّذ سصب اٌىشػ  /  للطالبة لدكتوراهمنح درجة ا -13

 .التغذٌة و علوم األطعمة -حخظض  - سشا ِغّذ اٌٛسالٝ  /  للطالبة لدكتوراهمنح درجة ا -14

 6/8/2017بتارٌخة م العلمٌاقسموافقة األ    

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :
  -راسات العليا بشأن النظر في :مذكرة إدارة الد -2

فٟ االلخظججاد اٌّاصغججخ١شاٌّغججضٍت ٌذسصت  الصػػعيديأحمػػد حمػػاد اسػػماء محمػػد /  تسػػجيؿ خطػػة البحػػث لمطالبػػة

اداسة اٌجزاث ٚ عقلخٙجا باٌجزواء االصخّجاعٟ ٌجذٞ ؽجق  "بعٕجوٛاْ االلخظاد إٌّضٌجٟ ٚ اٌخشب١جت حخظض  إٌّضٌٟ

 عمما  بأف لجنة األشراؼ " و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ صاِعت إٌّٛف١ت 

 اٌٛظ١فت ٚاٌخخظض االعُ َ

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ  – -اداسة إٌّضي ٚ اٌّؤعغاث بمغُ ِغاعذ أعخار  ٘بت هللا عٍٟ ِغّٛد شع١بد/ 1

 صاِعت إٌّٛف١ت - و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ – - االلخظاد إٌّضٌٟ ٚ اٌخشب١تِذسط بمغُ    ِشٚة طقط ابشا١ُ٘ ععادةد/ 2

 6/8/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً و   

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

اٌّغججضٍت ٌذسصججت اٌّاصغججخ١شفٟ االلخظججاد  عواطػػؼ سػػعيد اسػػماعيؿ المراسػػي  /  تسػػجيؿ خطػػة البحػػث لمطالبػػة
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ِشاسوت األَ ٌطفجً اٌشٚػجت ٚ عقلخجٗ بّٕجٖٛ االدساوجٟ ٚ "إٌّضي ٚ اٌّؤعغاث بعٕوٛاْ حخظض اداسة إٌّضٌٟ

 : عمما  بأف لجنة األشراؼاالصخّاعٟ" 

 اٌٛظ١فت ٚاٌخخظض االعُ َ

ٚٚو١ججً و١ٍججت االلخظججاد إٌّضٌججٟ ٌشجج ْٛ اٌب١ ججت  اداسة إٌّججضي ٚ اٌّؤعغججاث أعججخار بمغججُ  د/ٔعّت ِظطفٟ سلبا0ْا 1

 صاِعت إٌّٛف١ت -ظاد إٌّضٌٟ و١ٍت االلخ –األعبك

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ  – اداسة إٌّضي ٚ اٌّؤعغاث أعخار ِغاعذ بمغُ  د/ا١ِشة عغاْ دٚاَ  0ا 2

 6/8/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً و   

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
  -نظر في :مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن ال -4

 اٌّغججضٍت ٌذسصتاٌججذوخٛساٖ فججٟ االلخظججاد إٌّضٌججٟ فاطمػػة السػػيد عبػػد الرشػػيد /  تسػػجيؿ خطػػة البحػػث لمطالبػػة

حججير١ش اٌّٛس٠ٕضججا عٍججٝ حٛص٠ججي ٚاٌخججير١ش اٌّزججبؾ ٌٍّٕاعججت ٌٍّخٍججٛؽ  "حخظججض حيز٠ججٗ ٚعٍججَٛ األؽعّججت بعٕججوٛاْ

 عمما  بأف لجنة األشراؼ اٌىاد١َِٛ ٚ اٌشطاص فٝ اٌف شاْ "

 

 اٌٛظ١فت ٚاٌخخظض عُاال َ

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ  –أعخار بمغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت  د/عّذ٠ت اعّذ ٘قي  0ا 1

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ  –أعخار بمغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت  د/ٔٙاد سشاد اٌطغاْ  0ا 2

 6/8/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً و   

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -5  
حخظجض  اٌّغجضٍت ٌذسصتاٌجذوخٛساٖ فجٟ االلخظجاد إٌّضٌجٟ منػ  سػعد سػالماف /  تسجيؿ خطة البحث لمطالبة -

ضاء إٌباح١ت عٍٝ اِشاع  اٌغّٕت دساعاث حىٌٕٛٛص١ت ٚ غزائ١ت ٌخير١ش بعغ االص"حيز٠ٗ ٚعٍَٛ األؽعّت بعٕوٛاْ

 عمما  بأف لجنة األشراؼ ٚ ِؼعفاحٙا فٝ اٌف شاْ"

 اٌٛظ١فت ٚاٌخخظض االعُ َ

 صاِعت إٌّٛف١ت -ٚع١ّذ و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ  –أعخار بمغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت  د/ شش٠ف طبشٜ سصب0أ 1

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ –ز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت أعخارٚ سئ١ظ لغُ اٌخي د/ ٠ٛعف عبذ اٌعض٠ض اٌغغا0ٓ١ٔأ 2

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ  –أعخار بمغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت  د/ عٙاَ عض٠ض خؼش0ا 3

 6/8/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً و   

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 -ات العليا بشأن النظر في :مذكرة إدارة الدراس -6

 ِذ ِذة اٌذساعت ٌٍطٍبت ا٢حٟ أعّائُٙ :

 ِٓ اٌّذة اٌذسصت اٌخخظض اإلعُ َ

 31/8/2018إٌٟ 1/9/2017 عاَ أٚي ِاصغخ١ش ِقبظ ٚ ٔغ١ش ِشٚة ِغّٛد سصب ِغّذ عبذ سبٗ 1

 31/8/2018إٌٟ 1/9/2017 عاَ أٚي ِاصغخ١ش ِقبظ ٚ ٔغ١ش ِغّذ خ١ّظ عبذٖ ابشا١ُ٘ 2
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 31/8/2018إٌٟ 1/9/2017 عاَ راٌذ دوخٛساٖ ِقبظ ٚ ٔغ١ش سٔذا عغٓ عٍٟ عغٓ 3

 31/8/2018إٌٟ 1/9/2017 عاَ رأٟ دوخٛساٖ ِقبظ ٚ ٔغ١ش ش١ّاء االِاَ ِغُ االِاَ ص٠ذاْ 4

 31/8/2017إٌٟ 1/9/2016 اٚي عاَ دوخٛساٖ ِقبظ ٚ ٔغ١ش ٔضقء ِغّذ إبشا١ُ٘ ِغشص 5

 2017/ 8/ 31إٌٝ 1/9/2016 عاَ رأٟ ِاصغخ١ش حيز٠ٗ ٚعٍَٛ األؽعّت ذ اٌٛاعذاعّاء شعباْ ِغّذ عب 6

 2017/ 8/ 31إٌٝ 1/9/2016 عاَ أٚي ِاصغخ١ش حيز٠ٗ ٚعٍَٛ األؽعّت اعشاء فخغٝ عٛع 7

 2017/ 8/ 31إٌٝ 1/9/2016 عاَ رأٟ ِاصغخ١ش حيز٠ٗ ٚعٍَٛ األؽعّت ا٠ٗ ِغّذ اعّذ ؽع١ّت 8

 31/8/2018إٌٟ 1/9/2016 عا١ِٓ ِاصغخ١ش ِقبظ ٚ ٔغ١ش ١ت٘ذٞ ِغّذ سفعج ِغّذ عط 9

  2017 /6/8 بتارٌخ موافقة القسم العلمً    

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -7
 ذسصجت اٌّاصغجخ١شفٟ االلخظجاداٌّغجضٍت ٌ حشى١ً ٌضٕت اٌفغض ٚإٌّالشت ٌٍطاٌبت / اشضاْ عّذٜ اٌغ١ذ ابشا١ُ٘ 

دساعججت حججير١ش اٌغججشاسة اٌّشحفعججت عٍججٝ بعججغ أججٛا  " إٌّضٌججٟ حخظججض حيز٠ججٗ ٚعٍججَٛ األؽعّججت بعٕووججوٛاْ

 "ص٠ٛث اٌطعاَ

 -:عٍّا  بيْ ٌضٕت األششاف

  -عٍّا باْ ٌضٕت اٌفغض إٌّالشت عٍٝ إٌغٛ اٌخاٌٟ:

 اٌٛظ١فت ٚاٌخخظض االعُ َ

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ  –بمغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت أعخار ِخفشغ  د/ ١ٌٍٝ اعّذ اٌبذ٠ٜٛ 0أ 1

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ  –أعخار ِخفشغ بمغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت  د/ ِاصذة واًِ اٌشاعش0أ 2

 صاِعت إٌّٛف١ت -ّٕضٌٟ و١ٍت االلخظاد اٌ –أعخار بمغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت  د/ عّاد عبذ اٌغ١ٍُ اٌخ0ٌٝٛأ 3

 ِشوض اٌبغٛد اٌضساع١ت –ِعٙذ بغٛد حىٌٕٛٛص١ا االغز٠ت -أعخار اٌظٕاعاث اٌيزائ١ت د/ عب١ش ِغّذ ٘اسْٚ اٌذلاق0ا 4

 6/8/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً و   

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
  -:مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في   -8 
اٌّغجضٍت ٌذسصجت اٌجذوخٛساٖ فجٟ االلخظجاد  ِٕاي ِغعٛد عبجذ اٌضٛادِغّجذ/  حشى١ً ٌضٕت اٌفغض ٚإٌّالشت ٌٍطاٌبت -

اٌعقلت ب١ٓ اٌّاخٛر ِٓ ف١خجا١ِٓ د ٚ ِغجخٜٛ صٍٛوجٛص اٌجذَ عٕجذ إٌّضٌٟ حخظض حيز٠ٗ ٚعٍَٛ األؽعّت بعٕوووٛاْ "

 ِشػٝ اٌغىشٜ"

 اٌٛظ١فت ٚاٌخخظض              االعُ َ

 ِعت إٌّٛف١تصا -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ  –أعخار ِخفشغ بمغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت  د/ ١ٌٍٝ اعّذ اٌبذ0ٜٛ٠أ 1

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ  –أعخار بمغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت  د/ عّاد عبذ اٌغ١ٍُ اٌخ0ٌٝٛأ 2

 اٌٛظ١فت ٚاٌخخظض              االعُ َ

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ  –أعخار بمغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت  د/ عظاَ عبذ اٌغافع0أ 1

 ٚصاسة اٌظغت  –اٌّعٙذ اٌمِٛٝ ٌٍخيز٠ت  –اعخشاسٜ اٌخيز٠ت االو١ٕ١ٍى١ت  د/ ١ٔباي عبذ اٌشعّٓ ابٛ اٌعق0أ 2

 غىش باٌّعٙذ اٌمِٛٝ ٌٍغىش ٚ اٌيذد اٌظّاءاعخشاسٜ اِشاع اٌباؽٕت ٚاٌ د/ عاؽف عبذ إٌّعُ بغ0ٝٔٛ١ا 3
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 :عٍّا  بيْ ٌضٕت األششاف

  -عٍّا باْ ٌضٕت اٌفغض إٌّالشت عٍٝ إٌغٛ اٌخاٌٟ:

 اٌٛظ١فت ٚاٌخخظض االعُ َ

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ  –أعخار بمغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت  اٌغافع د/ عظاَ عبذ0أ 1

 وزارة الصحة –اٌّعٙذ اٌمِٛٝ ٌٍخيز٠ت  –اعخشاسٜ اٌخيز٠ت االو١ٕ١ٍى١ت  د/ ١ٔباي عبذ اٌشعّٓ ابٛ اٌعق0أ 2

 اٌظغتٚصاسة  –اٌّشوض اٌمِٛٝ ٌٍبغٛد  -اعخار اٌخيز٠ت اٌّخفشغ د/ عغٓ صوٝ ا0ٓ١ِا 3

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ  –أعخار بمغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت  د/ ٘بت عض اٌذ٠ٓ ٠ٛعف0أ 4

 6/8/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً و   

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : - 9
اٌّغججضٍت ٌذسصججت اٌّاصغججخ١ش فججٟ  إٌّالشججت ٌٍطاٌبججت /اعججقَ ِغّججٛد شججذ٠ذ ابججٛ اٌغججعٛدحشججى١ً ٌضٕججت اٌفغججض ٚ 

 االلخظاد إٌّضٌٟ حخظض حيز٠ٗ ٚعٍَٛ األؽعّت بعٕوووٛاْ" اٌخم١١ُ اٌخيزٜٚ ٚ اٌخىٌٕٛٛصٝ ٌٍب اٌمش  اٌعغٍٝ"

 عٍّا  بيْ ٌضٕت األششاف

 اٌٛظ١فت ٚاٌخخظض              االعُ َ

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ  –أعخار بمغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت  د/ عظاَ عبذ اٌغافع0أ 1

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ  –أعخار بمغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت  د/ ٘بت عض اٌذ٠ٓ ٠ٛعف0أ 2

 صاِعت إٌّٛف١ت -ٟ و١ٍت االلخظاد إٌّضٌ –أعخار ِغاعذ بمغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت  د/ عب١ش اعّذ خؼش 3

  -عٍّا باْ ٌضٕت اٌفغض إٌّالشت عٍٝ إٌغٛ اٌخاٌٟ:

 اٌٛظ١فت ٚاٌخخظض االعُ َ 

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ  –أعخار بمغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت  د/ عظاَ عبذ اٌغافع0أ 1

ظججاد إٌّضٌججٟ ٌشجج ْٛ خذِججت اٌّضخّججي ٚح١ّٕججت ٚٚو١ججً و١ٍججت االلخ–أعججخار اٌخيز٠ججت د/ خاٌذ عٍٝ عبذ اٌشعّٓ شا0ٓ١٘أ 1

 صاِعت إٌّٛف١ت -اٌب١ ت 

 صاِعت إٌّٛف١ت –و١ٍت اٌضساعت –اعخار ٚسئ١ظ لغُ عٍَٛ ٚحىٌٕٛٛص١ا االغز٠ت  د/ عقء اٌذ٠ٓ اٌغ١ذ اٌبٍخاص0ٝأ 3

 ت إٌّٛف١تصاِع -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ  –أعخار بمغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت  د/ ٘بت عض اٌذ٠ٓ ٠ٛعف0أ 4

 6/8/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً و   

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -10
حشى١ً ٌضٕت اٌفغض ٚإٌّالشت ٌٍطاٌبت / غادة  ٠غجشٜ عبجذ اٌّض١جذ ِظجطفٝ اٌّغجضٍت ٌذسصجت اٌّاصغجخ١ش فجٟ  -

ض حيز٠ٗ ٚعٍَٛ األؽعّت بعٕووجوٛاْ"دساعت ِماسٔجت بج١ٓ اٌضقحج١ٓ اٌغ١جٛأٝ ٚ إٌبجاحٝ ٚ االلخظاد إٌّضٌٟ حخظ

 : عٍّا  بيْ ٌضٕت األششاف حطب١ماحٗ فٝ بعغ إٌّخضاث اٌيزائ١ت " 

 اٌٛظ١فت ٚاٌخخظض              االعُ َ

 صاِعت إٌّٛف١ت -ظاد إٌّضٌٟ و١ٍت االلخ –أعخار ِخفشغ بمغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت  د/ ١ٌٍٝ اعّذ اٌبذ٠ٜٛ 0أ 1

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ  –أعخار بمغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت  د/ عّاد عبذ اٌغ١ٍُ اٌخ0ٌٝٛأ 2

   -عٍّا باْ ٌضٕت اٌفغض إٌّالشت عٍٝ إٌغٛ اٌخاٌٟ:
 اٌٛظ١فت ٚاٌخخظض االعُ َ

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ  –أعخار ِغاعذ بمغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت  د/ اٌفج ِغّٛد ٔظاس 4
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 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ  –ز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت أعخار ِخفشغ بمغُ اٌخي د/ ١ٌٍٝ اعّذ اٌبذ٠ٜٛ 0أ 1

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ  –أعخار ِخفشغ بمغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت  د/ ِغّذ ِظطفٝ اٌغ١ذ0أ 2

 ِعت إٌّٛف١تصا -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ  –أعخار بمغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت  د/ عّاد عبذ اٌغ١ٍُ اٌخ0ٌٝٛأ 2

 ِشوض اٌبغٛد اٌضساع١ت –اعخار اٌظٕاعاث اٌيزائ١ت بّعٙذ بغٛد حىٌٕٛٛص١ا االغز٠ت  د/ عب١ش ِغّذ ٘اسْٚ اٌذلاق0ا 4

 6/8/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً و   

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -11 
ى١ً ٌضٕت اٌفغض ٚإٌّالشت ٌٍطاٌب /  اعّذ ِظطفٝ عغٓ د٠ٚذاساٌّغضً ٌذسصت اٌّاصغخ١ش فجٟ االلخظجاد حش -

إٌّضٌججٟ حخظججض حيز٠ججٗ ٚعٍججَٛ األؽعّججت بعٕووججوٛاْ" حم١جج١ُ اٌغاٌججت اٌيزائ١ججت ٌقؽفججاي لبججً ٚ بعججذ صساعججت إٌخججا  

 : عٍّا  بيْ ٌضٕت األششاف  اٌعظّٝ"

 ظضاٌٛظ١فت ٚاٌخخ              االعُ َ

 صاِعت إٌّٛف١ت -ٚع١ّذ و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ  –أعخار بمغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت  د/ شش٠ف طبشٜ سصب0أ 1

   -:عٍّا باْ ٌضٕت اٌفغض إٌّالشت عٍٝ إٌغٛ اٌخاٌٟ
 اٌٛظ١فت ٚاٌخخظض االعُ َ

 صاِعت إٌّٛف١ت -إٌّضٌٟ ٚع١ّذ و١ٍت االلخظاد  –أعخار بمغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت  د/ شش٠ف طبشٜ سصب0أ 1

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ –أعخارٚ سئ١ظ لغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت  د/ ٠ٛعف عبذ اٌعض٠ض اٌغغا0ٓ١ٔأ 1

 اٌّشوض اٌمِٛٝ ٌٍبغٛد–أعخار اعخار بمغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ االؽعّت  د/ ٚع١ذ اعّذ سصب0أ 3

 6/8/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً و   

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : - 12
ِٕٝ ِغّذ ٔض١ب اٌغباعٝ اٌّغضٍت ٌذسصجت اٌّاصغجخ١ش فجٟ االلخظجاد / حشى١ً ٌضٕت اٌفغض ٚإٌّالشت ٌٍطاٌبت  -

 ت ٌعجذد ِجٓ االؽفجاي اٌّظجاب١ٓ باٌزقر١ّجاإٌّضٌٟ حخظض حيز٠ٗ ٚعٍَٛ األؽعّت بعٕووجوٛاْ" حم١ج١ُ اٌغاٌجت اٌيزائ١ج

 : عٍّا  بيْ ٌضٕت األششاف    )ا١ّ١ٔا اٌبغشاالب١غ اٌّخٛعؾ ( بّغافظت إٌّٛف١ت  "

 اٌٛظ١فت ٚاٌخخظض              االعُ َ

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ  –أعخار بمغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت  د/ عغش عزّاْ اٌشافع0ٝأ 1

 صاِعت إٌّٛف١ت  -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ –أعخار بمغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت  د/ ٔٙاد سشاد اٌطغا0ْأ 2

   -:ٌضٕت اٌفغض إٌّالشت عٍٝ إٌغٛ اٌخاٌٟ ٚ
 اٌٛظ١فت ٚاٌخخظض االعُ َ

 ّٕٛف١تصاِعت اٌ -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ  –أعخار بمغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت  د/ عغش عزّاْ اٌشافع0ٝأ 1

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ  –أعخار بمغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت  د/ ٔٙاد سشاد اٌطغا0ْأ 1

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ  –أعخار ِخفشغ بمغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت  د/ عادي عبذ اٌّعطٝ اعّذ0أ 3

 اٌذلٝ -اٌضساع١ت اعخار بّشوض اٌبغٛد  ٘اٌت ِغّذ صوٝ عٍٝ  4

 6/8/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً و   

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -13
ٌذسصجت اٌجذوخٛساٖ فجٟ االلخظجاد   اٌّغجضً –سػجا ِغّجذ ع١جذ عجاٌُ  حشى١ً ٌضٕجت اٌفغجض ٚإٌّالشجت ٌٍطاٌجب / -
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ٌّقبظ ٚ إٌغ١ش بعٕوووٛاْ" حط٠ٛش ِمشس حىٌٕٛٛص١ا اٌّعذاث ٚ دعّٗ بٛعائؾ اٌخعٍُ اٌغذ٠زجت إٌّضٌٟ حخظض ا

 ٌشفي ِٙاساث خش٠ش ِذاسط اٌزأٛٞ اٌفٕٟ   "

 عٍّا  بيْ ٌضٕت األششاف

 اٌٛظ١فت ٚاٌخخظض              االعُ َ

 صاِعت إٌّٛف١ت -اد إٌّضٌٟ و١ٍت االلخظاستاذ و رئيس قسـ المالبس و النسيج  أ.د/ نشأت نصر الرفاعي 1

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ استاذ بقسـ المالبس و النسيج  أ.د/ مدحت محمد محمود مرسي 2

   -:عٍّا باْ ٌضٕت اٌفغض إٌّالشت عٍٝ إٌغٛ اٌخاٌٟ
 اٌٛظ١فت ٚاٌخخظض االعُ َ

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ  استاذ و رئيس قسـ المالبس و النسيج أ.د/ نشأت نصر الرفاعي 1

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ استاذ بقسـ المالبس و النسيج  أ.د/ مدحت محمد محمود مرسي 1

 أستاذ المالبس والنسٌج المتفرغ بكلٌة التربٌة النوعٌة جامعة طنطا من الخارج أ.د/ عادؿ جماؿ الديف الينداوي 3

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ اعخار ِغاعذ بمغُ اٌّقبظ ٚ إٌغ١ش  اٌفشِاٚٞ د/ ِٕٟ عّذٞ 4

 6/8/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً و   

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -41  
اٌّغضٍت ٌذسصت اٌذوخٛساٖ فٟ االلخظجاد  -قء ِغّذ إبشا١ُ٘ ِغشص حشى١ً ٌضٕت اٌفغض ٚإٌّالشت ٌٍطاٌب / ٔض -

إٌّضٌٟ حخظض اٌّقبظ ٚ إٌغ١ش بعٕوووٛاْ" فاع١ٍت بشٔاِش ِمخشط الوغا  ؽق  اإلعذاد٠ت ا١ٌّٕٙت ِٙجاساث 

 عٍّا  بيْ ٌضٕت األششاف اعذاد اٌباحشٚٔاث باٌطش٠مت اٌّبغطت ٚ حٕف١ز٘ا باعخخذاَ اٌغاعب األٌٟ"

 اٌٛظ١فت ٚاٌخخظض االعُ َ

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ استاذ بقسـ المالبس و النسيج  أ.د/ عال يوسؼ عبد الاله 1

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ استاذ بقسـ المالبس و النسيج  أ.د/ رشا عبد الرحمف النحاس  2

   -:عٍّا باْ ٌضٕت اٌفغض إٌّالشت عٍٝ إٌغٛ اٌخاٌٟ
 اٌٛظ١فت ٚاٌخخظض االعُ َ

 عٍٛاْصاِعت  - اٌفْٕٛ اٌخطب١م١تو١ٍت استاذ تكنولوجيا المالبس  أ.د/ أحمد حسني خطاب 1

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ استاذ بقسـ المالبس و النسيج  عبد الالهعال يوسؼ أ.د/  1

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ لنسيج استاذ بقسـ المالبس و ا أ.د/ رشا عبد الرحمف النحاس  3

 صاِعت إٌّٛف١ت -اعخار بمغُ اٌّقبظ ٚ إٌغ١ش و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ  عاٌٟ أعّذ اٌعشّاٚٞد/  4

 6/8/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً و   

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
  -لنظر في :مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن ا -15
اٌّغجضٍت ٌذسصجت  - س٠ٙجاَ عبجذ اٌعض٠جض أعّجذ عبجذ اٌّجٌٟٛ اٌطٕطجاٚٞحشى١ً ٌضٕت اٌفغض ٚإٌّالشت ٌٍطاٌجب /  -

دساعت ف١ٕجت ٚ حطب١م١جت ٌغفجع ٚ طج١أت فٟ االلخظاد إٌّضٌٟ حخظض اٌّقبظ ٚ إٌغ١ش بعٕوووٛاْ"  ٌّاصغخ١شا

 : " عٍّا  بيْ ٌضٕت األششافٌّخخاسة ٚ حش١ُِ األص٠اء اٌخاس٠خ١ت حطب١فاً عٍٟ بعغ إٌّارس ا

 اٌٛظ١فت ٚاٌخخظض االعُ َ

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ استاذ بقسـ المالبس و النسيج ووكيؿ الكمية لشئوف التعميـ و الطالب  إسالـ عبد المنعـ حسيفأ.د/  1
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 ما٘شةصاِعت اٌ - ا٢راس و١ٍت جات األثرية مساعد ترميـ و صيانة المنسو استاذ   حربي عز الديف حسف النجارد/  2

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ مدرس بقسـ المالبس و النسيج  د/ عبد اهلل عبد المنعـ حسيف 3

   -:عٍّا باْ ٌضٕت اٌفغض إٌّالشت عٍٝ إٌغٛ اٌخاٌٟ
 اٌٛظ١فت ٚاٌخخظض االعُ َ

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ البس و النسيج ووكيؿ الكمية لشئوف التعميـ و الطالب استاذ بقسـ الم أ.د/ إسالـ عبد المنعـ حسيف 1

 و كيؿ كمية اآلثار لشئوف الدراسات العميا و الحوث جامعة القاىرة  –استاذ ترميـ اآلثار  أ.د/ جمعو محمد محمود عبد المقصود 1

 جامعة المنوفية -كمية االقتصاد المنزلي  استاذ تصميـ األزياء أ.د/ ايياب فاضؿ ابو موسي 3

 ما٘شةصاِعت اٌ - ا٢راس و١ٍت مساعد ترميـ و صيانة المنسوجات األثرية استاذ   حربي عز الديف حسف النجارد/  4

 6/8/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً و   

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
  -عليا بشأن النظر في :مذكرة إدارة الدراسات ال -16   
فجٟ  ٌّاصغجخ١شاٌّغجضٍت ٌذسصجت ا - ٘جذٞ ِغّجذ سفعجج ِغّجذ عط١جتحشى١ً ٌضٕت اٌفغجض ٚإٌّالشجت ٌٍطاٌجب /  -

اٌخذس٠ب اٌخغ٠ٍٟٛ ٌشبا  اٌخش٠ض١ٓ فجٟ ِضجاي طجٕاعت ” االلخظاد إٌّضٌٟ حخظض اٌّقبظ ٚ إٌغ١ش بعٕوووٛاْ

 : " عٍّا  بيْ ٌضٕت األششافاٌّقبظ اٌضا٘ضة 

 اٌٛظ١فت ٚاٌخخظض العُا َ

 صاِعت إٌّٛف١ت -ر بمغُ اٌّقبظ ٚ إٌغ١ش و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ تااس مدحت محمود مرسيأ.د/  1

 صاِعت إٌّٛف١ت -ر بمغُ اٌّقبظ ٚ إٌغ١ش و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ تااس أ.د/ ايياب احمد النعساف 2

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ النسيج  بقسـ المالبس و استاذ مساعد د/ مني حمدي الفرماوي 3

   -:عٍّا باْ ٌضٕت اٌفغض إٌّالشت عٍٝ إٌغٛ اٌخاٌٟ
 اٌٛظ١فت ٚاٌخخظض االعُ َ

 استاذ متفرغ بقسـ االقتصاد المنزلي بكمية التربية النوعية جامعة طنطا أ.د/ عادؿ جماؿ الديف الينداوي 1

 صاِعت إٌّٛف١ت -غُ اٌّقبظ ٚ إٌغ١ش و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ ر بمتااس أ.د/ ايياب احمد النعساف 1

 صاِعت إٌّٛف١ت -ر بمغُ اٌّقبظ ٚ إٌغ١ش و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ تااس مدحت محمود مرسيأ.د/  3

 صاِعت إٌّٛف١ت -ر بمغُ اٌّقبظ ٚ إٌغ١ش و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ تااس سالس احمد العشماويأ.د/  4

 6/8/2017بتارٌخ القسم العلمً موافقة و   

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -71
فججٟ  ّاصغججخ١شاٌّغججضٍت ٌذسصججت اٌ -حشججى١ً ٌضٕججت اٌفغججض ٚإٌّالشججت ٌٍطاٌججب / شجج١ّاء شججعباْ ِغّججذ اٌّججاٌىٟ  -

لٍجك اٌّغجخمبً إٌّٙجٟ ٚ عقلخجٗ باٌذافع١جت بعٕووجوٛاْ"  ب١جت االلخظجاد إٌّضٌجٟ ٚ اٌخشااللخظاد إٌّضٌٟ حخظجض 

 "ٌإلٔضاص فٟ ػٛء اٌخخظض االواد٠ّٟ ٌذٞ ؽق  و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ صاِعت إٌّٛف١ت 

 :عٍّا  بيْ ٌضٕت األششاف

 اٌٛظ١فت ٚاٌخخظض االعُ َ

 صاِعت إٌّٛف١ت -١ت االلخظاد إٌّضٌٟ وٍمساعد بقسـ االقتصاد المنزلي و التربية استاذ  جيياف عمي السيد سويدد/  1

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ مدرس بقسـ االقتصاد المنزلي و التربية  د/ مروة صالح ابراىيـ سعادة  2

   -:عٍّا باْ ٌضٕت اٌفغض إٌّالشت عٍٝ إٌغٛ اٌخاٌٟ
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 اٌٛظ١فت ٚاٌخخظض االعُ َ

 النفس التربوي كمية التربية جامعة المنوفية استاذ عمـ أ.د/ لطفي عبد الباسط محمد 1

 و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ استاذ مساعد بقسـ االقتصاد المنزلي و التربية  د/ مني عبد الرازؽ ابوشنب 1

 و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ استاذ مساعد بقسـ االقتصاد المنزلي و التربية  د/ جيياف عمي السيد سويد 3

 6/8/2017بتارٌخ ًموافقة القسم العلم و   

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -81
فجٟ االلخظجاد  اٌجذوخٛساٌٖذسصجت اٌّغجضٍت ٚ  حعذ٠ً فٟ ٌضٕت االششاف ٌٍطاٌبت / ٚفجاء اٌشجغاث اعّجذ اٌبشِجاٜٚ -

ش بججزٚس ع١ٍججب اٌشججٛن ٚ اٌى١ٕججٛا عٍججٝ اٌخي١ججشاث حغججج عٕججٛاْ " حججير١خيز٠ججٗ ٚعٍججَٛ األؽعّججت اٌإٌّضٌججٟ حخظججض 

 اٌب١ٌٛٛص١ت  ٚاٌى١ّ١ائ١ت ٚ اٌغخ٠ٌٛٛٛص١ت ٌٍف شاْ اٌّظابت باٌغىش ٚ اٌغّٕت"

  -اٌخعذ٠ً اٌّطٍٛ  ٘ٛ :

 صاِعت إٌّٛف١ت" -د/ عّاد عبذ اٌغ١ٍُ اٌخٌٛٝ ٚٚظ١فخٗ / اعخار اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ االؽعّت0اػافت اعُ اٌغ١ذ ا

 ٌخظبظ ٌضٕت األششاف

 اٌٛظ١فت ٚاٌخخظض االعُ َ

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ  –أعخار بمغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت  د/ ِاصذة واًِ اٌشاعش0ا 1

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ  –أعخار بمغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت  د/ عّاد عبذ اٌغ١ٍُ اٌخ0ٌٝٛا 2

 6/8/2017رٌخبتا موافقة القسم العلمً و   

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : - 19
فجٟ االلخظجاد إٌّضٌجٟ  اٌذوخٛساٖاٌّغضٍت ٌذسصت ٚ حعذ٠ً فٟ ٌضٕت االششاف ٌٍطاٌبت / دعاء ِغّذ اٌغ١ذ ِغعذ  -

( chenopodium quinoaصجٝ ٌبجزٚس اٌى١ٕجٛا)حغجج عٕجٛاْ " اٌخجير١ش اٌعقخيز٠جٗ ٚعٍجَٛ األؽعّجت اٌحخظض 

 ٚ اٌبذ٠ٕت"اٌغ١ٍّت وعاًِ ِؼاد ٌٍغىشٜ فٝ روٛس اٌف شاْ اٌب١ؼاء 

  -اٌخعذ٠ً اٌّطٍٛ  ٘ٛ :

صاِعجت  -د/ فاؽّجت اٌض٘جشاء اِج١ٓ اٌشجش٠ف / اعجخار ِخفجشغ بمغجُ اٌخيز٠جت ٚعٍجَٛ االؽعّجت0اػافت اعجُ اٌغج١ذة ا

 إٌّٛف١ت"

 صاِعت إٌّٛف١ت" -اعّذ عبذ اٌشعّٓ / ِذسط بمغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ االؽعّت اػافت اعُ اٌغ١ذة د/ عب١ش ٔض٠ٗ

 ٌخظبظ ٌضٕت األششاف

 اٌٛظ١فت ٚاٌخخظض االعُ َ

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ  –أعخار ِخفشغ بمغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت  د/ِغّذ ع١ّش اٌذشٍٛؽ0ٝا 1

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ  –ِخفشغ بمغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت  أعخار د/ فاؽّت اٌض٘شاء ا١ِٓ اٌشش٠ف0ا 1

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ  –أعخار ِخفشغ بمغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت  د/ رش٠ا ِغٍُ عغ0ٓا 

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ  –ِذسط بمغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت  د/ عب١ش ٔض٠ٗ اعّذ عبذ اٌشعّٓ 2

 6/8/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً و   

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -20 
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فجٟ االلخظجاد إٌّضٌجٟ  اٌّاصغجخ١شٌذسصجت اٌّغضٍت ٚ  ١ُ٘حعذ٠ً فٟ ٌضٕت االششاف ٌٍطاٌبت / ٘اصش ابشا١ُ٘ ابشا -

حغج عٕٛاْ " اٌخم١١ُ اٌغغٝ ٚاٌى١ّ١ائٝ ٚ ا١ٌّىشٚ ب١ٌٛجٛصٝ  ٌجبعغ ِٕخضجاث خيز٠ٗ ٚعٍَٛ األؽعّت اٌحخظض 

 فٛي اٌظ٠ٛا ٚ اٌغّض "

  -اٌخعذ٠ً اٌّطٍٛ  ٘ٛ :

 صاِعت إٌّٛف١ت" -ٚعٍَٛ االؽعّت د/ عّاد عبذ اٌغ١ٍُ اٌخٌٛٝ ٚٚظ١فخٗ / اعخار اٌخيز٠ت0اػافت اعُ اٌغ١ذ ا

 ٌخظبظ ٌضٕت األششاف

 اٌٛظ١فت ٚاٌخخظض االعُ َ

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ  –أعخار بمغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت  د/ عّذ٠ت اعّذ ٘قي0ا 1

 صاِعت إٌّٛف١ت -ٕضٌٟ و١ٍت االلخظاد اٌّ –أعخار بمغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت  د/ عّاد عبذ اٌغ١ٍُ اٌخ0ٌٝٛا 2

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ  –ِذسط بمغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت  د/ ٔض٠ٙٗ عبذ اٌشعّٓ خ١ًٍ 3

 6/8/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً و   

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : - 21
فٟ االلخظاد إٌّضٌجٟ  اٌّاصغخ١شٌذسصت اٌّغضٍت ٚ  حعذ٠ً فٟ ٌضٕت االششاف ٌٍطاٌبت / ا٠ت ِغّذ اعّذ ؽع١ّت  -

ب١ٌٛٛص١ججت عٍججٝ إٌّخضججاث حىٌٕٛٛص١ججت ٚحغججج عٕججٛاْ " دساعججاث و١ّ١ائ١ججت ٚ خيز٠ججٗ ٚعٍججَٛ األؽعّججت اٌحخظججض 

  -اٌخعذ٠ً اٌّطٍٛ  ٘ٛ : اٌّذعّت باٌبشٚوٍٝ"

 صاِعت إٌّٛف١ت" -اد سشاد اٌطغاْ ٚٚظ١فخٗ / اعخار اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ االؽعّتد/ 0ٙٔاػافت اعُ اٌغ١ذة ا

 ٌخظبظ ٌضٕت األششاف

 اٌٛظ١فت ٚاٌخخظض االعُ َ

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ  –أعخار بمغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت  د/ عّذ٠ت اعّذ ٘قي0ا 1

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ  –عٍَٛ األؽعّت أعخار بمغُ اٌخيز٠ت ٚ د/ ٔٙاد سشاد اٌطغا0ْا 2

 6/8/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً و   

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : - 22
صتاٌجذوخٛساٖ فجٟ االلخظجاد إٌّضٌجٟ ٌذساٌّغجضٍت ٚ  حعذ٠ً فٟ ٌضٕت االششاف ٌٍطاٌبت / سا١ٔا عادي عبذ اٌغ١ّذ  -

حغججج عٕججٛاْ " اٌججّٕؾ اٌيججزائٝ اٌغججائذ ٚعقلخججٗ باٌّخقصِججت اال٠ؼجج١ت بجج١ٓ خيز٠ججٗ ٚعٍججَٛ األؽعّججت اٌحخظججض 

  -اٌخعذ٠ً اٌّطٍٛ  ٘ٛ : اٌباٌي١١ٓ"

 صاِعت إٌّٛف١ت" -د/ ٔضقء عٍٝ ِضذ اٌش١خ ٚٚظ١فخٙا / اعخار ِغاعذ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ االؽعّتسفي اعُ اٌغ١ذة 

 ٌخظبظ ٌضٕت األششاف

 اٌٛظ١فت ٚاٌخخظض االعُ َ

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ  –أعخار بمغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت  د/ عّذ٠ت اعّذ ٘قي0ا 1

 صاِعت إٌّٛف١ت -و١ٍت االلخظاد إٌّضٌٟ  –أعخار  ِغاعذ بمغُ اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت  د/ ؽاسق عبذ اٌشعّٓ عف١ف0َ0ٝا 2

 6/8/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً و   

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

 إ٠ماف ل١ذ  ٌٍطٍبت ا٢حٟ أعّائُٙ :

 ِٓ اٌّذة اٌذسصت اٌخخظض اإلعُ َ
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 31/8/2017إٌٟ 1/9/2016 عاَ أٚي ِاصغخ١ش ِقبظ ٚ ٔغ١ش عٍّٟ إبشا١ُ٘ عافع 1

 31/8/2017إٌٟ 1/9/2016 عاَ أٚي دوخٛساٖ إداسة إٌّضي ٚ اٌّؤعغاث  عٍّٟ ِغّذ ِغّذ إٌضاس 2

 31/8/2017إٌٟ 1/9/2016 عاَ أٚي دوخٛساٖ إداسة إٌّضي ٚ اٌّؤعغاث  ا٠ّاْ ِغّٛد وّاي شا١٘ٓ 3

 31/8/2017إٌٟ 1/9/2016 عاَ أٚي دوخٛساٖ إداسة إٌّضي ٚ اٌّؤعغاث  اعّاء ععذ اعّذ عّاسة 4

 31/8/2017إٌٟ 1/9/2016 عاَ أٚي دوخٛساٖ إداسة إٌّضي ٚ اٌّؤعغاث  ا٠ّاْ عبذ اٌغقَ عبذ اٌّض١ذ  5

 31/8/2017إٌٟ 1/9/2016 عاَ أٚي دوخٛساٖ إداسة إٌّضي ٚ اٌّؤعغاث  ٔٙاي ٠ٛعف عبذ اٌشءٚف خ١ًٍ 6

 31/8/2017إٌٟ 1/9/2016 عاَ أٚي دوخٛساٖ اث إداسة إٌّضي ٚ اٌّؤعغ ٘ذٚء ِغّذ عع١ذ فا٠ض اٌضضاس 7

  2017 /6/8بتارٌخ موافقة القسم العلمً    

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

 ٕضٌٟ حخظض فٟ االلخظاد اٌّاٌّاصغخ١ش اٌّغضٍت ٌذسصت ِشٚة اعّذ ِظطفٝ عب١ب  اٌياء اٌم١ذ ٌٍطاٌبت / 

    اعخزاس اٌّششف١ٓ -3أخٙاء اٌّذة اٌما١ٔٛٔت   -2عذَ عذاد اٌشعَٛ اٌذساع١ت   -1اٌخيز٠ت ٚعٍَٛ األؽعّت  ٚرٌه  

  2017 /6/8بتارٌخ موافقة القسم العلمً 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -:اٌمشاس 

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -25
 فٟ االلخظاد إٌّضٌٟ حخظض اٌّاصغخ١ش اٌّغضٍت ٌذسصت ص٘شة اٌٛسدعبذ اٌفخاط عبذ اٌٛ٘ا   ١ذ ٌٍطاٌبت / اٌياء اٌم -

    اعخزاس اٌغادة اٌّششف١ٓ  -2عذَ عذاد اٌشعَٛ اٌذساع١ت   -1اإداسة إٌّضي ٚ اٌّؤعغاث ٚرٌه  

  2017 /6/8بتارٌخ موافقة القسم العلمً 

 للجامعةالموافقة مع رفع األمر   -:اٌمشاس 

 للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:قسم التغذية و علوم األطعمة  مذكرة  -62

 بىاٌش٠ٛط اٌخشب١ت إٌٛع١ت شعبت االلخظاد -خشب١تاٌبىاٌش٠ٛط  –ٍٟ بىاٌش٠ٛط اٌضساعت عاٌطق  اٌغاطٍْٛ  لبٛي

 أعٛة بّا واْ  2017/2018ٌٍعاَ اٌضاِعٟ حيز٠ت اٌّغخشف١اث ٚ اٌّؤعغاث  اٌذساعاث اٌع١ٍا بذبٍَٛ ّٕضٌٟاٌ 

 . 2017 /6/8بخاس٠خ ِٛافمت اٌمغُ اٌعٍّٟ .2016ِخبي ِٓ لبً ِٕز فخظ اٌذساعاث اٌع١ٍا باٌى١ٍت ٚ عخٟ عاَ 

  الموافقة مع رفع األمر للجامعة -:اٌمشاس 

 مذكرة قسم المالبس و النسيج للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:-72

عة حمواف بالكمية نظرا العتمادىامف قبؿ الييئة القومية لضماف الجودة واإلعتمػاد تطبيؽ الئحة قسـ الجمود جام
 . األكاديمي
 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -:اٌمشاس 

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -82
صاِعت ؽٕطا اٌٝ ِٓ و١ٍت االدا   اٌخغ٠ًٛٚاٌخٝ حشغب فٝ  - ٠اع١ّٓ واًِ اٌغما / ِٓ اٌطاٌبت اٌطٍب اٌّمذَ

 شعبت عٍّٟ  302.5. اٌطاٌبت عاطٍت عٍٝ ِضّٛ   2017/2018باٌفشلت االٌٚٝ فٝ اٌعاَ اٌضاِعٝ  اٌى١ٍت

 .254.5٘ٛ  2016/2017عٍٛ َ عٍّا باْ اٌغذ االدٔٝ ٌٍعاَ اٌضاِعٝ 

 .9/8/2017ِٛافمت ٌضٕت ش ْٛ حع١ٍُ بخاس٠خ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -:اٌمشاس 

  -بشأن النظر فى :  التعليمة قسم شئون  مذكر  -92
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ِٓ و١ٍت اٌخشب١ت شب١ٓ اٌىَٛ  اٌخغ٠ًٛ ٚاٌخٝ حشغب فٝ   - ِٓ ٌطاٌبت / اعشاء اعاِت عبذ اٌّؤِٓ اٌطٍب اٌّمذَ

اٌطاٌبت عاطٍت عٍٝ  2017/2018ى١ٍٗ باٌفشلٗ االٌٚئ فٝ اٌعاَ اٌضاِعٝ اٌباٌفشلت اٌزا١ٔٗ اٌٟ  صاِعت إٌّٛف١ت

ِٛافمت 254.5٘ٛ  2016/2017عٍّٟ عٍٛ َ عٍّا باْ اٌغذ االدٔٝ ٌٍى١ٍٗ ٌٍعاَ اٌضاِعٝ شعبت 381.5ِضّٛ  

 .9/8/2017ٌضٕت ش ْٛ حع١ٍُ بخاس٠خ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -:اٌمشاس 

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -30
ِٓ و١ٍت اٌضاسعت صاِعت االعىٕذس٠ت  اٌخغ٠ًٛفٝ  ٚاٌخٝ حشغب -فاؽّت ؽٍعج ِغّٛد اعّذ  / ِٓ اٌطاٌبت اٌطٍب اٌّمذَ

شعبت عٍّٟ عٍٛ َ عٍّا  301. اٌطاٌبت عاطٍت عٍٝ ِضّٛ   2017/2018باٌفشلت االٌٚٝ فٝ اٌعاَ اٌضاِعٝ  تى١ٍاٌإٌٟ 

 .9/8/2017.ِٛافمت ٌضٕت ش ْٛ حع١ٍُ بخاس٠خ 254.5٘ٛ  2016/2017باْ اٌغذ االدٔٝ ٌٍعاَ اٌضاِعٝ 

 مع رفع األمر للجامعة  الموافقة -:اٌمشاس 

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -31
إٌٟ إٌّٛف١ت صاِعت  ٢دا ِٓ و١ٍت ا اٌخغ٠ًٛٚاٌخٝ حشغب فٝ  - إ٠ٕاط ِضذٞ شعباْ ععفاْ / ِٓ اٌطاٌبت اٌطٍب اٌّمذَ

عٍّا  س٠اػتبت عٍّٟ شع272.5. اٌطاٌبت عاطٍت عٍٝ ِضّٛ   2017/2018باٌفشلت االٌٚٝ فٝ اٌعاَ اٌضاِعٝ  تى١ٍاٌ

 .9/8/2017.ِٛافمت ٌضٕت ش ْٛ حع١ٍُ بخاس٠خ 254.5٘ٛ  2016/2017باْ اٌغذ االدٔٝ ٌٍعاَ اٌضاِعٝ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -:اٌمشاس 

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -23
 2017/2018ت باٌفظً اٌذساعٝ االٚي إٌّضٌٝ ٚاٌخشب١ت ٚاٌخاط اٌخطت اٌذساع١ت اٌٛاسدة ِٓ لغُ االلخظاد-

 .9/8/2017ِٛافمت ٌضٕت ش ْٛ حع١ٍُ بخاس٠خ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -:اٌمشاس 

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -33
 : 2017/2018ِٛاد اٌخشع١ب ٌّشعٍت اٌبىاٌش٠ٛط باٌى١ٍت ٌٍعاَ اٌضاِعٟ 

 دة اٌخشع١ب )ِبادئ اٌخشب١ت(.لغُ األلخظاد إٌّضٌٟ ٚ اٌخشب١ت ِا 

 ( و١ّ١اء عؼ٠ٛتلغُ اٌخيز٠ت ٚ عٍَٛ األؽعّت ِادة اٌخشع١ب) ٍَٛعٍّٟ ع 

 .ٚ )و١ّ١اء عؼ٠ٛت + عٍُ األع١اء اٌعاَ  ( عٍّٟ س٠اػت 

 ( فٓ ٚ حظ١ُّلغُ اٌّقبظ ٚ إٌغ١ش ِادة اٌخشع١ب.) 

 ( طغت عاِت ٚ حّش٠غلغُ إداسة إٌّضي ٚ اٌّؤعغاٌج ِادة اٌخشع١ب.) 

 . 2017 /6/8بتارٌخ ةم العلمٌاقسوافقة األم

  الموافقة مع رفع األمر للجامعة -:اٌمشاس 

  -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -34
التغذٌكة بقسكم  اسكتاذ  –محمد صالح محمد إسكماعٌل  / دكتورالاالستاذ المقدم من تجدٌد اجازة مرافقة الزوجة 

 . 2017 /6/8بتارٌخ موافقة القسم العلمً 2017/2018للعام الجامعً  ألطعمةو علوم ا

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

  -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -53
االقتصكاد المنزلكً و قسكم المدرس ب  -سارة فتح ا فتح ا الشامً  / دكتورةلاألجازة الممنوحة لصفة تغٌٌر 

للعمككل بالمملكككة  31/7/2018إلككً  1/8/2017لمككدة عككام اعتبككارا  مككن مككن مرافقككة زوج إلككً اعككارة  التربٌككة
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   2017 /6/8بتارٌخ موافقة القسم العلمً  . العربٌة السعودٌة 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

  -دريس" بشأن النظر فى :مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة الت -36
االقتصاد المنزلً و المدرس بقسم   -وسام محمد أحمد بكر   / دكتورة المقدم من التجدٌد اجازة مرافقة الزوج 

   2017 /6/8بتارٌخ موافقة القسم العلمً  2017/2018للعام الجامعً  التربٌة

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

  -عاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى :مذكرة قسم شئون ال -73
ادارة المنزل المدرس بقسم   -اسماعٌل المسلمً    دنجالء محم / دكتورة المقدم من التجدٌد االجازة )اعارة( 

و ذلككك  للعمكككل بالمملككككة العربٌكككة  31/7/2018إلكككً  1/8/2017لعكككام سكككادس اعتبكككار مكككن  و المؤسسكككات 

   2017 /6/8بتارٌخ لقسم العلمًموافقة ا .  2018السعودٌة

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

  -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -83
للعكام الثكانً المدرس بقسم االقتصاد المنزلً و التربٌة   -من الدكتورة / منً كامل شمس الدٌن   ةتجدٌد األجازة المقدم

 للتعاقد مع جامعة الشقراء كلٌة التربٌة بعفٌ  المملكة العربٌة السعودٌة. 2017/2018العام الجامعً  و ذل  عن

 6/8/2017موافقة القسم العلمى بتارٌخ  

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

  -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -93
للعكام المكدرس بقسكم االقتصكاد المنزلكً و التربٌكة   -  نهاد حسكٌن محمكد  سكراج مقدمة من الدكتورة / تجدٌد األجازة ال

المملكككة  العلككوم و اآلدا  بصككامطة كلٌككة جككازان  للتعاقككد مككع جامعككة 2017/2018الثككانً و ذلكك  عككن العككام الجككامعً 

 6/8/2017موافقة القسم العلمى بتارٌخ   العربٌة السعودٌة.

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

  -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -40
نجالء محمد عبد الفتاح محمد سالم  المدرس بقسم االقتصاد المنزلً  / دكتورة المقدم من التجدٌد االجازة )اعارة( 

للعمل بالمملكة العربٌة السعودٌة بكلٌةالعلوم و اآلدا  لعام رابع  و ذل    2017/2018للعام الجامعً  و التربٌة

  2017 /6/8بتارٌخ موافقة القسم العلمً    بعنٌزة.

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

  -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -14
االقتصكاد بقسكم  االسكتاذ المسكاعد  -ان علكً السكٌد سكوٌد  جٌهك / دكتورة الك االسكتاذة  المقدم مكنقطع االجازة 

 )لرعاٌة الطفل(  وموافقة السٌد االستاذ الدكتور / رئٌس جامعة.  المنزلً و التربٌة

  2017 /6/8بتارٌخ موافقة القسم العلمً    

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 -دريس" بشأن النظر فى :مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة الت -24
 بشيْ لطي االصاصة إٌّّٛعت ٌغ١ادحٗ ) أخذا  وٍٟ( حغج ِغّٟ  -اٌخطا  اٌٛاسد ِٓ أ.د/ أششف ِغّٛد ٘اشُ 

  2017 /6/8بتارٌخ موافقة القسم العلمً    .اعاسة  ٚرٌه عمب ِٛافمت اٌغ١ذ االعخار اٌذوخٛس / سئ١ظ اٌضاِعت
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 جامعةالموافقة مع رفع األمر لل -القرار :

 -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -43
بمغُ  ِذسط ِغاعذ -عٍٟ ٔمً االعخارة / ِشٚة عٛع خٕاف١ش ِشعٟ بشيْ اٌّٛافمت سئ١ظ اٌضاِعت ِٓ اٌخطا  اٌٛاسد 

  2017 /6/8بتارٌخ موافقة القسم العلمً. ٌظشٚف خاطت بشًّ األعشة اٌّقبظ ٚ إٌغ١ش إٌٟ صاِعت وفش اٌش١خ 
 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

  -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -44
  التغذٌة و علوم األطعمةبقسم  عصام عبد الحافظ بودي  استاذ  / دكتور المقدم من التجدٌد االجازة )اعارة( 

 . 2017 /6/8بتارٌخ ة القسم العلمًموافق 2017/2018للعام الجامعً 
 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

  -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -54
 استاذ مساعد بقسم إدارة المنزل و المؤسسات بقبول تظلمها -الطل  المقدم من د/ سمحاء سمٌر ابراهٌم محمد 

ترقٌتها قتصاد المنزلً لترقٌة السادة و االساتذة المساعدٌن و الخاص بعدم لالالعلمٌة الدائمة من قرار اللجنة  

لدرجة استاذ وتم قبول التظلم من قبل اللجنة االستشارٌة العلٌا للتظلمات بالمجلس االعلً للجامعات و اعادة 

 رقً لدرجة استاذ التفً مل  ترقٌتها و قرار اللجنة  النظر
 02/8/0202بتاريخ علي مستوي األساتذة م العلمي موافقة القس

 مع رفع األمر للجامعة علي مستوي األساتذةالموافقة    -القرار :
 مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:-46

حتككً العككام الجككامعً  2019/2020الخطككة الخمسككٌة الجدٌككدة لتكلٌكك  المعٌككدٌن اعتبككارا  مككن العككام الجككامعً 

2023/2024 . 

 6/8/2017افقة األقسام العلمٌة بتارٌخ مو

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :
 للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:قسم االقتصاد المنزلي و التربية  مذكرة  -47

 .نظرا  لحاجة القسم إلٌهم 2017/2018للعام الجامعً  ( معٌد لقسم االقتصاد المنزلً و التربٌة2تكلٌ  عدد )

 6/8/2017افقة القسم العلمً بتارٌخ مو

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :
 للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:قسم إدارة المنزل و المؤسسات  مذكرة  -48

 .نظرا  لحاجة القسم إلٌهم 2017/2018للعام الجامعً  ( معٌد لقسم إدارة المنزل و المؤسسات2تكلٌ  عدد )

 6/8/2017م العلمً بتارٌخ موافقة القس

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :
 مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:-49

المػدرس بقسػـ االقتصػاد المنزلػي و التربيػة بمبمػ  قػدره  -التبرع المقدـ مف الػدكتورة/ منػي كامػؿ بسػيوني شػمس الػديف 
لممساىمة في اعماؿ المؤتمر العممي و المقرر انعقػاده فػي شػير اكتػوبر ( خمسة أالؼ جنييًا فقط الغير و ذلؾ 5000)

2017 . 
 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
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 مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:-50

( خمسػة أالؼ 5000بمبمػ  قػدره ) التغذية و عموـ األطعمػةالمدرس بقسـ  - محمد زكريا محمد ميرافالتبرع المقدـ مف الدكتور/ 
 . 2017جنييًا فقط الغير و ذلؾ لممساىمة في اعماؿ المؤتمر العممي لمكمية و المقرر انعقاده في شير اكتوبر 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:-51

( 5000المػػدرس بقسػػـ االقتصػػاد المنزلػػي و التربيػػة بمبمػػ  قػػدره ) -ـسػػالالتبػػرع المقػػدـ مػػف الػػدكتورة/ نجػػالء محمػػد عبػػد الفتػػاح  
 . 2017خمسة أالؼ جنييًا فقط الغير و ذلؾ لممساىمة في اعماؿ المؤتمر العممي لمكمية و المقرر انعقاده في شير اكتوبر 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:-52

المػػدرس بقسػػـ إدارة المنػػزؿ و المؤسسػػات بمبمػػ  قػػدره  -التبػػرع المقػػدـ مػػف الػػدكتورة/ منػػاؿ الدسػػوقي الشػػامي 
 ( خمسة أالؼ جنييًا فقط الغير و ذلؾ مف أجؿ رفعة شأف الكمية .5000)

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:-35

المػػدرس بقسػػـ إدارة المنػػزؿ و المؤسسػػات بمبمػػ  قػػدره  -لمقػػدـ مػػف الػػدكتورة/ نجػػالء محمػػد اسػػماعيؿ المسػػممي التبػػرع ا
 و ذلؾ مف أجؿ رفعة شأف الكمية . خمسة األؼ جنييا فقط الغير( 5000)

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:-45

المػػدرس بقسػػـ االقتصػػاد المنزلػي و التربيػػة بمبمػػ  قػػدره  -دـ مػػف الػدكتورة/ سػػارة فػػتح اهلل فػػتح اهلل الشػامي  التبػرع المقػػ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .( ألؼ جنييًا فقط الغير و ذلؾ لرفع شأف الكمية    1000)

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:-55

( 5000االسػتاذ المسػاعد بقسػـ التغذيػة و عمػوـ األطعمػة بمبمػ  قػدره ) –التبرع المقدـ مف الدكتور/ السيد حامد عمي السػيد بكػر 
 .مف أجؿ رفعة شأف الكميةة بالكمية مأالؼ جنييًا فقط الغير و ذلؾ كتبرع لقسـ التغذية و عمـو األطع خمسة

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:-65

البػػس و النسػػيج  بمبمػػ  قػػدره اسػػتاذ مسػػاعد بقسػػـ الم -التبػػرع المقػػدـ مػػف الػػدكتورة/ سػػناء محمػػد عبػػد الوىػػاب شػػاىيف
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ( اربعة أالؼ جنييًا فقط الغير و ذلؾ مساىمة لرفع شأف الكمية   .                                                               4000)

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:-65

اسػتاذ مسػاعد بقسػـ إدارة المنػزؿ و المؤسسػات بمبمػ  قػدره  -التبرع المقدـ مف الدكتورة/ سمحاء سمير ابراىيـ محمػد  
 الكمية .و و المؤسسات  ( خمسة أالؼ جنييًا فقط الغير و ذلؾ مف أجؿ رفعة شأف قسـ إدارة المنزؿ5000)

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :



 17 

 
 مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:-57

االسػتاذ بقسػـ التغذيػة و عمػـو األطعمػة بمبمػ   –التبرع المقدـ مف االستاذ الدكتور/ عصاـ عبد الحافظ حسيف 
 اعتراؼ بفضؿ الكمية.أالؼ جنييًا فقط الغير و ذلؾ ك ثالثة( 3000قدره )

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:-85

( 5000مػدرس بقسػـ االقتصػاد المنزلػي و التربيػة  بمبمػ  قػدره ) –التبرع المقدـ مػف الػدكتورة/ نيػاد حسػيف محمػد سػراج
 شأف الكمية.خمسة  أالؼ جنييًا فقط الغير و ذلؾ مساىمة لرفع 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 مذكرة الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:-95

 ىي مكونة مف السادة :و مف السادة اعضاء ىيئة التدريس تشكيؿ لجنة لمبحث العممي 
 أستاذ بقسـ التغذية وعمـو األطعمة  -   أ.د/ محمد سمير الدشموطي  
 أستاذ بقسـ التغذية وعمـو األطعمة -د العزيز الحسانيف  أ.د/ يوسؼ عب 
 إدارة المنزؿ و المؤسساتأستاذ بقسـ  -  أ.د/ نعمة مصطفي رقباف 

 المالبس و النسيجأستاذ بقسـ  -  أ.د/ نشأت نصر الرفاعي 
 المالبس و النسيجأستاذ بقسـ  -  أ.د/ رشدي عمي احمد عيد 

 امعةالموافقة مع رفع األمر للج -القرار :
 مذكرة موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:-60

 .و المنسقٌن للمعٌار و اسماء الفرٌق التابع لهم من  السادة اعضاء هٌئة التدرٌسمعاٌٌر الجودة 

 حس  المذكرة المرفقة

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 الكلية بشأن النظر في:مذكرة موضوعات الجودة للعرض على مجلس   -61

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

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:-26

 2016/2017عػاـ الجػامعي مقترح الخطة السنوية و ما تـ انجازه لقطاع شئوف خدمة المجتمع و تنمية البيئػة بالكميػة لم
 أواًل : الندوات داخؿ و خارج الكمية             ثانيًا : مشروعات بيئية و صحية. مف حيث :

 خامسًا: المؤتمرات .   رابعًا: نشاط الوحدات اإلنتاجية ذت الطابع الخاص. قوافؿ التثقيفية و التوعية     ثالثًا: ال 
 احيط المجلس علماً  -القرار :

 ية االجتماع واالنتهاء من جدول األعمال رفعت الجلسة في تمام الساعةالثانية بعد الظهر .وفى نها
 أمين المجلس                                          رئيس المجلس عميد الكلية              
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 ()د./ سحر كمال محمود فودة  (                             )أ.د/ شريف صبرى رجب       
 

 
 

 السيد األستاذ الدكتور / رئيس جامعة المنوفية             
 تحية طيبة وبعد ""

( الثانٌة عشر  )الجلسة نتشر  بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة  
  2016/2017فً العام الجامعً  20/8/2017و الممتدة حتً 13/8/2017بتارٌخ 

 وكل عام وسيادتكم بخير ""
 "" يادتكم بقبول وافر التقدير واالحتراموتفضلوا س

                                    
 عميد الكلية                                                  

 
 شريف صبرى رجب (/ )أ.د                                                              
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 جامعة المنوفية  -السيد األستاذ / مدير عام ادارة الدراسات العليا             
 تحية طيبة وبعد ""

( ر الثانٌة عش )الجلسة نتشر  بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة  
 2016/2017فً العام الجامعً  20/8/2017و الممتدة حتً 13/8/2017بتارٌخ 

 وكل عام وسيادتكم بخير ""
 "" وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التقدير واالحترام

                                    
 عميد الكلية                                                  

 
 شريف صبرى رجب (/ )أ.د                                                              
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 األستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوثالسيد               
 جامعة المنوفية

 تحية طيبة وبعد ""
( الثانٌة عشر  )الجلسة نتشر  بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة  

 . 2016/2017فً العام الجامعً  20/8/2017و الممتدة حتً 13/8/2017بتارٌخ 

 "" وكل عام وسيادتكم بخير
 "" وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التقدير واالحترام

                                    
 عميد الكلية                                                  

 
 شريف صبرى رجب (/ )أ.د                                                              
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