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                        كلٌة االقتصاد المنزلً     

 أمانة المجالس واللجان   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانٌة محضرمجلس الكلٌة الجلسة

 م 7102/7102فً العام الجامعً  

 2/01/7102الموافق  األحدٌوم المنعقدة 
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 محضر إجتماع
 2/01/7102وافقالم األحدالجلسة االثانٌة لمجلس الكلٌة المنعقدة ٌوم 

 م 7102/ 7102فً العام الجامعً 

 صةباحا  عشةر  الحادٌةة( بقاعة االجتماعات بالكلٌة وذلك فً تمام الساعة الثانٌة الجلسة  أجتمع مجلس الكلٌة )
عمٌد الكلٌةة ورئةٌس  -شرٌف صبرى رجب األستاذ الدكتور/ السٌد برئاسة   2/01/7102ٌوم األحد الموافق 

 : المجلس وحضور كل من

 م األسم الوظٌفة

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

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

 3 أ.د/ إٌهاب أحمد محمد النعسان الكلٌة للدراسات العلٌا و البحوث ووكٌلأستاذ بقسم المالبس والنسٌج  

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

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

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

 2 أ.د/ ٌوسف عبد العزٌز الحسانٌن وعمٌد الكلٌة سابقاورئٌس القسم  أستاذ التغذٌة وعلوم االطعمة

 2 د/ حسن سلٌمان رحمهأ. أستاذ المالبس والنسٌج والترٌكو المتفرغ بكلٌة الفنون التطبٌقٌة جامعة حلوان من الخارج

 9 أ.د/ عادل جمال الدٌن الهنداوى أستاذ المالبس والنسٌج المتفرغ بكلٌة التربٌة النوعٌة جامعة طنطا من الخارج

 01 ربٌع محمود نوفلأ.د/  و اقدم األساتذة بالقسمإدارة المنزل والمؤسسات بقسم أستاذ 

 00 أ.د/ نشأت نصر الرفاعً  سمبالق اقدم االساتذة استاذ بقسم المالبس و النسٌج

 07 أ.د/ اٌهاب فاضل ابو موسى ورئٌس قسم المالبس و النسٌجاستاذ تصمٌم األزٌاء بالكلٌة 

 03 أ.د/ عماد محمد عبد الحلٌم الخولً بالقسم اقدم االساتذة أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة

 04 مد اسماعٌل مسلمأ.د/ مهجة مح إدارة المنزل والمؤسساتورئٌس قسم أستاذ 

 05 أ.د /عال ٌوسف محمد عبد الاله استاذ بقسم المالبس و النسٌج بالكلٌة من الداخل  

 06 د/ طارق محمد عبد الرحمن عفٌفً المساعدٌن اقدم االساتذة بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة مساعد أستاذ

 02 د./ منى عبد الرازق أبو شنب بالكلٌةأستاذ مساعد وقائم بعمل رئٌس قسم االقتصاد المنزلً والتربٌة 

 02 ماجدة إبراهٌم متولً األسودد./ اقدم المدرسٌن بالكلٌةبقسم المالبس و النسٌج  مدرس

بالكلٌةة بصةفته مةدٌر  المسةاعد  أسةتاذ المالبةس والنسةٌج - خالةد محٌةى الةدٌن محمةد /ى للحضةور   د.عةوقد د

 .وحدة ضمان الجودة 

حبةةا بسةةم ا الةةرحمن الةةرحٌم ومر  -عمٌةةد الكلٌةةة الجلسةةة لةةدكتور / سةةتهل السةةٌد األسةةتاذ اا
 .  األعضاء سٌادته بالسادة

 :النظر فً جدول األعمال على النحو التالى بثم شرع سٌادته 
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 -المصادق ات :-1
الموافةةةق الجلسةةةة األولةةةً  لمجلةةةس الكلٌةةةة المنعقةةةدة ٌةةةوم االحةةةد  علةةةى موضةةةوعات  ةالمصةةةادق

 . 7102/7102ام الجامعى فى الع02/9/7102

 انًقبدلخ -انمشاس :

 -بشأن النظر في :  للعرض على مجلس الكليةمذكرة   -1
 على النحو التالى : الخارجمن لمجلس الكلٌة  عضو ثالث خارجً  إضافة

 م األسم الوظٌفة

رئةةٌس اادارة المركزٌةةة للمنطقةةة الحةةرة بشةةبٌن الكةةوم التةةابع للهٌئةةة العامةةة لالسةةتثمار و 

 اطق الحرة  المن

 0 أ/ مختار أحمد رضوان

ٌؤلف مجلس أن على  0927( لسنة  49من قانون تنظٌم الجامعات رقم )  41نص المادة وذلك وفقا  ل -

 الكلٌة أو المعهد التابع للجامعة برئاسة أ.د عمٌد الكلٌة وعضوٌة : 

فى الكلٌة أو المعهد ٌعٌنون لمدة ثالثة أعضاء على األكثر ممن لهم دراٌة خاصة فى المواد التى تدرس  -هـ 

 سنتٌن قابلة للتجدٌد بقرار الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلٌة . 

 هم : الخارجمن مجلس الكلٌة أعضاء علً  02/9/7102الكلٌة بتارٌخ  علً العلم أن تم موافقة مجلس

 م األسم الوظٌفة

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

 7 أ.د/ عادل جمال الدٌن الهنداوى  المتفرغ بكلٌة التربٌة النوعٌة جامعة طنطاأستاذ المالبس والنسٌج 

 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 -بشأن النظر في :  للعرض على مجلس الكليةمذكرة   -2

 . 7102/7102عن  سكرتارٌة مجلس الكلٌة للعام الجامعى محمد المنٌر   د االستاذ/  االعتذار المقدم من السٌ

لسكرتارٌة مجلس الكلٌة للعام الجامعى  – رحاب عبد المعز اسماعٌل الشامً/  دكتورةال تكلٌفو

7102/7102 . 

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

التوصٌة بمنح الدرجات العلمٌة  للطالب اآلتٌة أسمائهم وذلك بناء على التقارٌر الفردٌة والجماعٌة للسادة األساتذة 

 -والمناقشة للرسائل العلمٌة وهم : أعضاء لجنة الفحص

  تخصص تغذٌة و علوم أطعمة .  - أحمد مصطفً دوٌدار  /للطالب  ماجستٌرمنح درجة ال -0

 تخصص مالبس و نسٌج - رٌهام عبد العزٌز أحمد عبد المولً  / ةللطالب جستٌر مامنح درجة ال -7

  تخصص مالبس و نسٌج -ُْذ يؾًذ ْٔجّ انمشػ   / ةللطالب الدكتوراهمنح درجة  -3

 تخصص مالبس و نسٌج - َغالء يؾًذ اثشاْيى يؾشص   / ةللطالب الدكتوراهمنح درجة  -4

 3/01/7102ٔ نغُخ انذساعبد ثزبسيخ 0/01/7102بتارٌخ ةالعلمٌ قسامموافقة األ  

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -4
رغغيم خطخ انجؾش نهطبنجخ / يغشا فزؾي ػجذ انهطيف يقبجبػ انًميبذح نذسعبخ انبذازٕساِ  فبي ادلزقببد انًُضنبي 

 " إداسح انًشاْميٍ نهؾٕاس األعشي ٔ ػاللزّ ثغهٕآى ادعزمالني " رخقـ إداسح يُضل ٔ يؤعغبد ثؼُـــٕاٌ

 ػهًب  ثأٌ نغُخ األؽشاف

 الوظيفة والتخصص        االسم م

 جامعة المنوفية -كمية االقتصاد المنزلي  –إداسح يُضل ٔ يؤعغبد أستاذ متفرغ بقسم  د/ سموي محمد زغمول طه0أ 1

 جامعة المنوفية -كمية االقتصاد المنزلي  –إداسح يُضل ٔ يؤعغبد مساعد بقسم استاذ  د/ شريف محمد عطيه حورية  2

 3/01/7102ٔ نغُخ انذساعبد ثزبسيخ  1/10/2017موافقة القسم العممي بتاريخ 
 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -5

أعًبء عؼذ أؽًذ ػًبسح انًميذح نذسعخ انذازٕساِ  فبي ادلزقببد انًُضنبي رخقبـ  رغغيم خطخ انجؾش نهطبنجخ /

 إداسح يُضل ٔ يؤعغبد ثؼُـــٕاٌ " إداسح األصيبد األعشيخ ٔ ػاللزٓب ثبدَزًبء نذي ػيُخ يٍ ؽجبة انغبيؼخ  "

 ػهًب  ثأٌ نغُخ األؽشاف

 الوظيفة والتخصص        االسم م

 جامعة المنوفية -كمية االقتصاد المنزلي  –إداسح يُضل ٔ يؤعغبد ستاذ متفرغ بقسم أ د/ سموي محمد زغمول طه0أ 1

 جامعة المنوفية -كمية االقتصاد المنزلي  –إداسح يُضل ٔ يؤعغبد استاذ مساعد بقسم  د/ هبة اهلل عمي شعيب  2

 3/01/7102ٔ نغُخ انذساعبد ثزبسيخ  1/10/2017موافقة القسم العممي بتاريخ 
 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -ر :القرا

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -6

رخقـ انًالثظ ٔانُغيظ  انًبعغزيشنذسعخ  ميذحانً  -/ْذيش أؽًذ ؽغيٍ ػفيفي  نهطبنجخ رغغيم خطخ انجؾش 

   ٔػبد انقغيشح    يقبَغ انًالثظ انغبْضح في خذيخ انًؾش ثمبيبؽهٕل رقًيًيخ رطجيميخ نزٕظيف  ثؼُٕاٌ "

  -:  ػهًب  ثأٌ نغُخ األؽشاف " 

 انٕظــــــــــيـفخ ٔعٓـــــــــخ انؼًــــــــــــم ادعـــــــــــــــــــــــــــــــــــى و

 عبيؼّ انًُٕفيخ -اهيخ ادلزقبد انًُضني  -أعزبر ثمغى انًالثظ ٔانُغيظ   أ.د/ عبني انؼؾًبٔي  1

 عبيؼّ انًُٕفيخ -اهيخ ادلزقبد انًُضني  -يذسط ثمغى انًالثظ ٔانُغيظ   هللاد/ أؽًذ سيضي ػطب  2

 3/01/7102ٔ نغُخ انذساعبد ثزبسيخ  1/10/2017موافقة القسم العممي بتاريخ 
 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -7

انزغزيخ ٔ ػهٕو رخقـ  انًبعغزيشنذسعخ  ميذحانً - غبدح أؽًذ يقطفي انؾُبٔي/ نهطبنجخ رغغيم خطخ انجؾش 

ٔ انكيُٕا في رؾغيٍ ايزقبؿ اديالػ انًؼذَيخ ٔ انزؾكى في األَيًيب في  دٔس ثزٔس انؾيب ثؼُٕاٌ " األهؼًخ

 "  انفئشاٌ
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 ػهًب  ثأٌ نغُخ األؽشاف

 ـــــــــيـفخ ٔعٓـــــــــخ انؼًــــــــــــمانٕظـ ادعـــــــــــــــــــــــــــــــــــى و

 عبيؼّ انًُٕفيخ -اهيخ ادلزقبد انًُضني  - انزغزيخ ٔ ػهٕو األهؼًخثمغى  اعزبر أ.د/ ؽًذيخ أؽًذ ْالل 1

 عبيؼّ انًُٕفيخ -اهيخ ادلزقبد انًُضني  - انزغزيخ ٔ ػهٕو األهؼًخأعزبر ثمغى   َٓبد سؽبد انطؾبٌأ.د/  2

 3/01/7102ٔ نغُخ انذساعبد ثزبسيخ  1/10/2017قسم العممي بتاريخ موافقة ال
 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -8

انزغزيخ ٔ رخقـ  انًبعغزيشنذسعخ  ميذحانً - سؽًخ عبعذ ػطيخ انؾشلبٔي / نهطبنجخ رغغيم خطخ انجؾش 

انزأصيش انًنبد نهغًُخ نًخهٕه ثؼل األػؾبة ) انيُغٌٕ ٔ انؾًش ٔ انُؼُبع ٔ ؽجخ ُٕاٌ "ثؼ ػهٕو األهؼًخ

 : ػهًب  ثأٌ نغُخ األؽشاف "  انجشاخ ( في انفئشاٌ انًقبثخ ثبنغًُخ 

 

 انٕظــــــــــيـفخ ٔعٓـــــــــخ انؼًــــــــــــم ادعـــــــــــــــــــــــــــــــــــى و

 عبيؼّ انًُٕفيخ -اهيخ ادلزقبد انًُضني  - انزغزيخ ٔ ػهٕو األهؼًخثمغى يزفشؽ أعزبر   ذ انًؼطي أؽًذػبدل ػجأ.د/  1

 عبيؼّ انًُٕفيخ -اهيخ ادلزقبد انًُضني  - انزغزيخ ٔ ػهٕو األهؼًخيذسط ثمغى  د/ ثغًخ سينبٌ انخطيت 2

 3/01/7102ٔ نغُخ انذساعبد ثزبسيخ  1/10/2017موافقة القسم العممي بتاريخ 
 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -9

انزغزيخ ٔ رخقـ  انًبعغزيشنذسعخ  ميذانً - سايض يؾًذ فالػ فًٓي فبنؼ / نهطبنت رغغيم خطخ انجؾش 

 " ( عُخ 07-6ألهفبل يٍ عٍ )رأصيش انٕعجخ انًذسعيخ ػهي رؾغيٍ انؾبنخ انقؾيخ نثؼُٕاٌ " ػهٕو األهؼًخ

 -: ػهًب  ثأٌ نغُخ األؽشاف  

 انٕظــــــــــيـفخ ٔعٓـــــــــخ انؼًــــــــــــم ادعـــــــــــــــــــــــــــــــــــى و

 فيخعبيؼّ انًُٕ -اهيخ ادلزقبد انًُضني  - انزغزيخ ٔ ػهٕو األهؼًخثمغى يزفشؽ أعزبر   ػبدل ػجذ انًؼطي أؽًذأ.د/  1

 عبيؼّ انًُٕفيخ -اهيخ ادلزقبد انًُضني  - انزغزيخ ٔ ػهٕو األهؼًخثمغى  رأعزب َٓبد سؽبد انطؾبٌ/ أ.د/  2

 3/01/7102ٔ نغُخ انذساعبد ثزبسيخ  1/10/2017موافقة القسم العممي بتاريخ 
 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 -نظر في :مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن ال -11

انزغزيخ ٔ رخقـ  انًبعغزيشنذسعخ  ميذحانً - سٔيذح ػجذ انؾًيذ انغيذ ػطب هللا /نهطبنجخرغغيم خطخ انجؾش 

غبد انؼغٕح ٔانجهؼ انًغفف يٍ انجهؼ انطبصط ػهي رإس انفئشاٌ زانزأصيش انًمبسٌ نًُثؼُٕاٌ " ػهٕو األهؼًخ

  -:  ػهًب  ثأٌ نغُخ األؽشاف "انًقبثخ ثبنكجذ 

 انٕظــــــــــيـفخ ٔعٓـــــــــخ انؼًــــــــــــم عـــــــــــــــــــــــــــــــــــىاد و

 عبيؼّ انًُٕفيخ -اهيخ ادلزقبد انًُضني  - انزغزيخ ٔ ػهٕو األهؼًخثمغى يزفشؽ أعزبر  انؾشيف فبهًخ انضْشاء أييٍأ.د/  1

 عبيؼّ انًُٕفيخ -اهيخ ادلزقبد انًُضني  - ؼًخانزغزيخ ٔ ػهٕو األهثمغى  يذسط د/يي انؾغيُي خفبعي 2

 3/01/7102ٔ نغُخ انذساعبد ثزبسيخ  1/10/2017موافقة القسم العممي بتاريخ 
 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -11

رخقـ انًالثظ انًبعغزيش نذسعخ  خانًغغه -ٕػ   ؽيًبء ؽؼجبٌ فز/ خ نهطبنجرؾكيم نغُخ انفؾـ ٔانًُبلؾخ 

 ػذٔي انغٓبص انزُبعهي "    يٍانٕلبيخ  في دٔس انًالثظ  ٔانُغيظ ٔػُٕاٌ انشعبنخ  "

 :ادؽشاف نغُخػهًبً ثأٌ 

 انٕظيفخ ٔانزخقـ ادعى و

َغٕي يؾًٕد انغشاة /د.أ 0  هُطبعبيؼّ  -انطتاهيخ   - انُغبء ٔانزٕنيذ أعزبر 

 عبيؼّ انًُٕفيخ -اهيخ ادلزقبد انًُضني  -مغى انًالثظ ٔانُغيظ أعزبر ث  يٕعف ػجذ انالِػال / د.أ 7

 عبيؼّ انًُٕفيخ -اهيخ ادلزقبد انًُضني  -مغى انًالثظ ٔانُغيظ أعزبر يغبػذ ث د/ عكيُخ أييٍ يؾًٕد  3

   -عمما بان لجنة الفحص المناقشة عمى النحو التالي:
 انٕظيفخ ٔانزخقـ ادعى و

 هُطب)يُبلؼ خبسعي( عبيؼّ -انزشثيخ انُٕػيخ اهيخ  -  ٔانُغيظ انًالثظ ثمغى أعزبر أ.د/ ػبدل انُٓذأي    0

 )يُبلؼ داخهي(عبيؼّ انًُٕفيخ -اهيخ ادلزقبد انًُضني  - مغى انًالثظ ٔانُغيظاعزبر ث أ.د/ سؽب يؾًذ انُؾبط   7

 عبيؼّ انًُٕفيخ -اهيخ ادلزقبد انًُضني  -ٔانُغيظ مغى انًالثظ أعزبر ث  ػال يٕعف ػجذ انالِ/ د.أ 3

 عبيؼّ انًُٕفيخ -اهيخ ادلزقبد انًُضني  -مغى انًالثظ ٔانُغيظ أعزبر يغبػذ ث د/ عكيُخ أييٍ يؾًٕد  4

ٔأٔفببذ نغُببخ انذساعبببد ثٕمببغ يزخقببـ َغبببء ٔرٕنيببذ ػنببٕاً  1/10/2017موافقةة القسةةم العممةةي بتةةاريخ 

 3/01/7102ثهغُخ انًُبلؾخ ثزبسيخ 
 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -12

انزغزيخ ٔ  رخقـانًبعغزيش نذسعخ  خانًغغه -سمب صايذ يُذي ثذس   / خ نهطبنجرؾكيم نغُخ انفؾـ ٔانًُبلؾخ 

 هي انفئشاٌ انًقبثخ ثبنغكش "   دساعخ رأصيش انخًيشح انجيشح ػ ٔػُٕاٌ انشعبنخ  "ػهٕو األهؼًخ 

 :ادؽشاف نغُخػهًبً ثأٌ 

 انٕظيفخ ٔانزخقـ ادعى و

 عبيؼّ انًُٕفيخ -اهيخ ادلزقبد انًُضني  - انزغزيخ ٔ ػهٕو األهؼًخثمغى يزفشؽ أعزبر   ػبدل ػجذ انًؼطي أؽًذأ.د/  0

 عبيؼّ انًُٕفيخ -يخ ادلزقبد انًُضنياه  - انزغزيخ ٔ ػهٕو األهؼًخثمغى يذسط  د/ ػجيش َضيّ ػجذ انشؽًٍ  7

  -عمما بان لجنة الفحص المناقشة عمى النحو التالي:
 انٕظيفخ ٔانزخقـ ادعى و

 عبيؼّ انًُٕفيخ -اهيخ ادلزقبد انًُضني  - انزغزيخ ٔ ػهٕو األهؼًخثمغى يزفشؽ أعزبر   ػبدل ػجذ انًؼطي أؽًذأ.د/  0

ػًبد يؾًذ ػجذ انؾهيى أ.د/   7

  يانخٕن

عبيؼّ  -اهيخ ادلزقبد انًُضني  - انزغزيخ ٔ ػهٕو األهؼًخأعزبر ثمغى 

 )يُبلؼ داخهي( انًُٕفيخ

د/ فبهًخ ؽغٍ يؾًذ عيذ أ. 3

 أؽًذ

يشاض  -يؼٓذ ثؾٕس ركُٕنٕعيب األغزيخ -ركُٕنٕعيب األغزيخ انًغبػذ أعزبر 

 انجؾٕس انضساػيخ )يُبلؼ خبسعي(

 3/01/7102ٔ نغُخ انذساعبد ثزبسيخ  1/10/2017موافقة القسم العممي بتاريخ 
 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -13

انزغزيخ  رخقـانًبعغزيش نذسعخ  خانًغغه -ْذي اثٕ انيضيذ يؾًذ   / خ نهطبنجرؾكيم نغُخ انفؾـ ٔانًُبلؾخ 

دساعبد ركُٕنٕعيخ ٔ ثيٕنٕعيخ ػهي يُزظ نؾٕو "افزخ انغيخ" يذػًخ " ٔػُٕاٌ انشعبنخ ٔ ػهٕو األهؼًخ 

 :ادؽشاف نغُخػهًبً ثأٌ  لهيهخ انكٕنيغزشٔل "   

 انٕظيفخ ٔانزخقـ ادعى و

 عبيؼّ انًُٕفيخ -اهيخ ادلزقبد انًُضني  - انزغزيخ ٔ ػهٕو األهؼًخأعزبر ثمغى   ؽًذيخ أؽًذ ْاللأ.د/  0

 عبيؼّ انًُٕفيخ -اهيخ ادلزقبد انًُضني  - انزغزيخ ٔ ػهٕو األهؼًخثمغى  أعزبر بٌ أ.د/ َٓبد سؽبد انطؾ 7

  -عمما بان لجنة الفحص المناقشة عمى النحو التالي:
 انٕظيفخ ٔانزخقـ ادعى و

 عبيؼّ انًُٕفيخ -اهيخ ادلزقبد انًُضني  - انزغزيخ ٔ ػهٕو األهؼًخأعزبر ثمغى   ؽًذيخ أؽًذ ْاللأ.د/  0

 عبيؼّ انًُٕفيخ -اهيخ ادلزقبد انًُضني  - انزغزيخ ٔ ػهٕو األهؼًخثمغى  أعزبر أ.د/ َٓبد سؽبد انطؾبٌ   7

ػًبد يؾًذ ػجذ انؾهيى أ.د/  3

  انخٕني

عبيؼّ  -اهيخ ادلزقبد انًُضني  - انزغزيخ ٔ ػهٕو األهؼًخأعزبر ثمغى 

 )يُبلؼ داخهي(انًُٕفيخ

 (ػهٕو ٔ ركُٕنٕعيب األغزيخ ثًؼٓذ ثؾٕس ركُٕنٕعيب األغزيخ)يُبلؼ خبسعياعزبر  أ.د/ ْبنخ يؾًذ صاي ػهي 4

 3/01/7102ٔ نغُخ انذساعبد ثزبسيخ  1/10/2017موافقة القسم العممي بتاريخ 
 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -14

انًغببغهخ نذسعببخ انًبعغببزيش فببي  -خ / سيٓبببو ؽًببذي ػجببذ انؾًيببذ ػقببش   يٕمببٕع انشعبببنخ نهطبنجببرؼببذيم فببي 

رؾذ ػُٕاٌ " انزبصيش انؼالعي ألٔساق انغٕساَب ٔ انمطَٕبخ ٔ ٔػهٕو األهؼًخ  رخقـ انزغزيّ ادلزقبد انًُضني

 انًشيشيخ ػهي انفئشاٌ انًقبثخ ثبنغًُخ "

  -انزؼذيم انًطهٕة في ػُٕاٌ انشعبنخ نيقجؼ  :

 " انزبصيش انؼالعي نهمطَٕخ ٔ انًشيشيخ ػهي انفئشاٌ انًقبثخ ثبنغًُخ "

 :ػهًب ثأٌ نغُخادؽشاف

 انٕظيفخ ٔانزخقـ ادعى و

 عبيؼخ انًُٕفيخ -اهيخ ادلزقبد انًُضني  –أعزبر يزفشؽ ثمغى انزغزيخ ٔػهٕو األهؼًخ  أ.د/ ػبدل ػجذ انًؼطي أؽًذ  0

 عبيؼخ انًُٕفيخ -اهيخ ادلزقبد انًُضني  –ى انزغزيخ ٔػهٕو األهؼًخ أعزبر ثمغ د/ ؽًذيخ اؽًذ ْالل1أ 7

 عبيؼخ انًُٕفيخ -اهيخ ادلزقبد انًُضني  –يذسط ثمغى انزغزيخ ٔػهٕو األهؼًخ  د/ ثغًخ سينبٌ انخطيت  3

ٔ نغُبببخ انذساعببببد ثزببببسيخ  مةةةع اعتبةةةار التعةةةديل غيةةةر جةةةوهري1/10/2017موافقةةةة القسةةةم العممةةةي بتةةةاريخ 

3/01/7102 
 مع اعتبار التعديل غير جوهري الموافقة مع رفع األمر للجامعة -انمشاس :
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -15

 إيمبف انميذ نهطهجخ اآلري اعًبئٓى :

 يٍ انًذح انذسعخ انزخقـ اإلعى و

 30/8/7108ني إ0/9/7102 ػبو صبَي دازٕساِ انًالثظ ٔ انُغيظ اشيًخ انغيذ ثذسح   0

 30/8/7108إني 0/9/7102 ػبو صبَي يبعغزيش انًالثظ ٔ انُغيظ يُي عبثش عبد ػهي 7

 30/8/7108إني 0/9/7102 ػبو عبدط دازٕساِ انًالثظ ٔ انُغيظ سايي عؼيذ يقطفي   3

 .3/01/7102ٔ نغُخ انذساعبد ثزبسيخ   0/01/7102ٔيٕافمخ يغبنظ األلغبو ثزبسيخ 
 فقة مع رفع األمر للجامعةالموا -انمشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -16

 يذ يذح انذساعخ نهطهجخ اآلري أعًبئٓى :

 يٍ انًذح انذسعخ انزخقـ اإلعى و

 30/8/7108إني 0/9/7102 ػبو صبَي دازٕساِ انًالثظ ٔ انُغيظ أيبَي ػضًبٌ ؽفُي   0

 30/8/7108إني 0/9/7102 ػبو صبَي يبعغزيش هؼًخانزغزيخ ٔػهٕو األ إعشاء فزؾي ػٕك 7

 30/8/7108إني 0/9/7106 ػبييٍ يبعغزيش انزغزيخ ٔػهٕو األهؼًخ سٔيذح ػجذ انؾًيذ انغيذ ػطب هللا 3

 3/01/7102ٔ نغُخ انذساعبد ثزبسيخ   0/01/7102ٔيٕافمخ يغبنظ األلغبو ثزبسيخ 
 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -انمشاس :

 -ذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :م -17

 :انشعٕة ْٔى  انزيٍ اعزُفزٔا يشاد التغذية وعموم األطعمةانًفقٕنيٍ نطالة انذساعبد انؼهيب نذسعخ انًبعغزيشٔ انذازٕساِ لغى يزاشح 

 3/01/7102ٔ نغُخ انذساعبد ثزبسيخ  1/10/2017موافقة القسم العممي بتاريخ 
 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 دورة القيد التخصص الدرجة سبب الفصل االسم م

 2015سبتمبر التغذية وعموم األطعمة الماجستير سوباستنفاذ سنوات الر  أسماء طارق عطيه سيد أحمد 1
 2015سبتمبر التغذية وعموم األطعمة الماجستير استنفاذ سنوات الرسوب شيماء سمير حسن دايمه 2
 2015سبتمبر التغذية وعموم األطعمة الماجستير استنفاذ سنوات الرسوب جهاد جاد اهلل محمد مصطفى موسى  3
 2016يناير  التغذية وعموم األطعمة الماجستير استنفاذ سنوات الرسوب محمد حسينخمود عبد الباسط عمر  4
 2016يناير التغذية وعموم األطعمة الماجستير استنفاذ سنوات الرسوب سمر صالح عبد المجيد يونس 5
 2015برسبتم التغذية وعموم األطعمة الماجستير استنفاذ سنوات الرسوب إسراء جالل عبد الحميد العقباوى 6
 2015يناير  التغذية وعموم األطعمة الدكتوراة استنفاذ سنوات الرسوب ايمان صالح الدين أحمد شما 7
 2016يناير التغذية وعموم األطعمة الدكتوراة استنفاذ سنوات الرسوب زينب طه أحمد محمد المنياوى 8
 2012سبتمبر وعموم األطعمة التغذية الدكتوراة استنفاذ سنوات الرسوب منى ابراهيم فهيم خميل 9

 2015سبتمبر التغذية وعموم األطعمة الدكتوراة استنفاذ سنوات الرسوب مايسة عبد النبى الغتيمى 10
 2015سبتمبر التغذية وعموم األطعمة الدكتوراة استنفاذ سنوات الرسوب مني محروس عطا احمد مدين 11
 2015سبتمبر التغذية وعموم األطعمة الدكتوراة الرسوب استنفاذ سنوات همام محمد وجيه رياض الطنطاوي 12
 2014سبتمبر التغذية وعموم األطعمة الدكتوراة استنفاذ سنوات الرسوب هبه عمي حسن خميفة 13
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 -ة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :مذكر  -18

اػزًبد انخطخ انذساعيخ نًشؽهخ انذساعبد انؼهيبب )دثهبٕو يبعغبزيش دازبٕساِ( نغًيبغ انزخققببد اًبب ٔسدد يبٍ 

  .7102/7108األلغبو انؼهًيخ  نهفقم انذساعي األٔل نهؼبو انغبيؼي 
 3/01/7102سيخ ٔ نغُخ انذساعبد ثزب 1/10/2017موافقة القسم العممي بتاريخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -19

دازبٕساِ( ثؼبذ اعزيببص انًمبثهبخ انؾخقبيخ  -يبعغزيش  -لجٕل عًيغ انطالة انًزمذييٍ نهميذ نهذساعبد انؼهيب)دثهٕو

  7108/ 7102ادخزجبس  نهؼبو انغبيؼي  ٔاديزؾبٌ انزبْيهي في األلغبو انؼهًيخ هجمبً نُزيغخ

 3/01/7102ٔ نغُخ انذساعبد ثزبسيخ  1/10/2017موافقة القسم العممي بتاريخ 
  الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :          

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -21

 .7106/7102نهؼبو انغبيؼي  فيبد ٔ يؤعغبدنذثهٕو رغزيخ يغزؾ5/00/7102ثذء ايزؾبَبد دٔس َٕفًجش 
 3/01/7102نغُخ انذساعبد ثزبسيخ موافقة 
 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :         

 -بشأن النظر في : العالق ات الثق افية  مذكرة إدارة   -21
ضمن ااعالن كتاب اكادٌمٌة البحث العلمً و التكنولوجٌا و المت 01/9/7102بتارٌخ الخطاب الوارد 

التفصٌلً عن مبادرة ) جسور التنمٌة( أحد برامج األكادٌمٌة و المبنٌة علً الخبرات المتراكمة لبرامج مختلفة 

مثل برنامج توكتن ) نقل المعرفة من خالل المغتربٌن( حٌث ٌمكن تلخٌص الفكرة القائم علٌها برنامج جسور 

 غب فً االشتراك  :و بعرض الموضوع علً األقسام العلمٌة ر التنٌمة 

 أ.د/ نعمة مصطفً رقبان              استاذ بقسم إدارة المنزل و المؤسسات        -0

 د/ فاطمة حسان دوام                مدرس بقسم إدارة المنزل و المؤسسات                                -7

 نزل و المؤسسات       د/ رٌهام جالل حجاج                مدرس بقسم إدارة الم -3

   و ٌعرض األمر علً مجلس الكلٌة 7102/ 3/01بتارٌخ علما  العالقات الثقافٌةاحٌط لجنة     

أحيط المجلس علماً مع سحب الترشيحات لعدم استيف ائهم الشروط المنصوص عليها) العمل للخارج لمدة   -انمشاس :
 عشر سنوات (

 -شأن النظر في :ب العالق ات الثق افية  مذكرة إدارة   -22
 07-00كلٌة التربٌة جامعة المنوفٌة فً الفترة من العلمً السابع الدولً الثالث الذي سوف ٌعقد ب المؤتمر

  تحت  عنوان " التربٌة الوجدانٌة فً المجتمعات العربٌة فً ضوء التحدٌات المعاصرة "   7102أكتوبر 

 راك  :و بعرض الموضوع علً األقسام العلمٌة رغب فً االشت 

 االقتصاد المنزلً و التربٌة استاذ مساعد بقسم                 جٌهان علً السٌد سوٌدد/  -0

 7102/ 3/01العالقات الثقافٌة  بتارٌخ لجنة موافقة 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -انمشاس :
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  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون    -23
ذو يٍ انخبسط فشفخ أخيشح ثبنفشلخ انضبَيخ في انؼبو انغبيؼي مى ؽك انزانًفقٕنيٍ ٔ نٓانطالة يزاشح 

رشثٕي  ( 7)يالثظ ٔ  (5) ( رغزيخ ،2) ،إداسح  (2)ثؼذ عذاد انشعٕو انًمشسح ٔ ػذدْى  7102/7108

 .3/01/7102ثزبسيخ  انزؼهيىؽئٌٕ  ( هبنت  . يٕافمخ نغُخ70اإلعًبني )

 ألمر للجامعةالموافقة مع رفع ا -القرار :         

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون    -24
ذو يٍ انخبسط ام ؽغت ؽبنزّ ثبنفشلخ انضبنضخ في انؼبو انغبيؼي مانًفقٕنيٍ ٔ نٓى انؾك انزانطالة يزاشح 

 هبنت يالثظ . 6ثؼذ عذاد انشعٕو انًمشسح ٔ ػذدْى  7102/7108

 .3/01/7102ثزبسيخ  انزؼهيىؽئٌٕ  يٕافمخ نغُخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :         

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون    -25
انضبَيخ ثمجٕل انؼزس انًشمي ػٍ اديزؾبَبد انًميذ ثبنفشلخ  –انًهيغي  انطهت انًمذو يٍ انطبنت / يقطفي َجٕي

 . إلداسح انطجيخ ثبنغبيؼخ نطجي انٕاسد يٍ ااثُبء ػهي انزمشيش  7102/7108نهؼبو انغبيؼي 

 .3/01/7102ثزبسيخ  انزؼهيىؽئٌٕ  يٕافمخ نغُخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :         

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون    -26
نُغيظ فشفخ انًميذح ثبنفشلخ انضبَيخ ثؾؼجخ انًالثظ ٔ ا -ْذيش اؽشف عؼيذ عهيًبٌ /  خانطهت انًمذو يٍ انطبنج

  .ٔ انطبنجخ ؽبفهخ ػهي انضبَٕيخ انؼبيخ ؽؼجخ ػهٕو  أخيشح ثمجٕل رؾٕيهٓب إني ؽؼجخ إداسح انًُضل ٔ انًؤعغبد

 .3/01/7102ثزبسيخ  انزؼهيىؽئٌٕ  يٕافمخ نغُخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :         

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون    -27
انًميذ ثبنفشلخ انضبَيخ ثؾؼجخ انزغزيخ ٔ ػهٕو األهؼًخ ثبلي  -اي ْذْٕد رػهي انًمذو يٍ انطبنت / يؾًذ  انطهت

 ػبدح ثبنًٕافمخ ػهي رؾٕيهّ اني ؽؼجخ إداسح انًُضل ٔ انًؤعغبد .  نإل

 .3/01/7102ثزبسيخ  انزؼهيىؽئٌٕ  يٕافمخ نغُخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :         

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون    -28
يبعًيٍ ػبدل اثشاْيى فشؽبد  : اعًٓب انيثزؼذيم   – انطهت انًمذو يٍ انطبنجخ / يبعًيٍ ػبدل اثشاْيى انُغبس

 .3/01/7102ثزبسيخ  انزؼهيىؽئٌٕ  يٕافمخ نغُخ  .اثشاْيى ٔ يشفك هيّ ادٔساق انخبفخ ثزقؾيؼ ادعى

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :         

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون    -29
ثبنفشلخ انضبَيخ  رشثٕي إلػبدح ليذْب فشفخ اخيشح نهؼبو  –انطهت انًمذو يٍ انطبنجخ / ػهيبء فالػ يُزقش 

 .3/01/7102ثزبسيخ  انزؼهيىؽئٌٕ  يٕافمخ نغُخ . 7102/7108انغبيؼي 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :         
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 للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:قسم المالبس و النسج  ذكرة  م - 31
انًذسط ثمغى انًالثظ ٔ انُغيظ ثؾأٌ انزظهى يٍ لشاس  -انخطبة انٕاسد يٍ د/ ايًبٌ سأفذ أثٕ انغؼٕد 

ح رشييٍ يززبنييٍ ثؼذ ؽقٕنّ ػهي يغهظ انمغى نغُٕاد عبثمخ انخبؿ ثزكهيف انًذسط ثبنًٕاد انؼًهيخ نًذ

 دسعخ انذازٕساِ.

ْزا انٕمغ نهًغبػذح ػهي عذ انؼغض في انزذسيظ انؼًهي ؽيش  0/01/7102فئٌ انمغى انؼهًي الش ثزبسيخ

ٔفٕل انًؼيذ ٔ انًذسط انًغبػذ إني انؾذ األلقي يٍ انُقبة ثغجت صيبدح اػذاد انطالة ٔ نزمُيٍ انٕمغ 

عبَت انًٕاد انُظشيخ انزي يكهفٓى ثٓب انمغى انؼهًي ثبإلمبفخ إني اعزكًبل ػذد  فئٌ ْزا اإلعشاء يكٌٕ إني

انغبػبد انًزجميخ في انُقبة نكم يذسط ٔ ننجو انًغأنخ ثبنمغى انؼهًي ٔ ريغيش انؼًهيخ انزؼهيًيخ 

 خقٕفبً ثؼذ صيبدح األػذاد انًهزؾمخ ثبنمغى .

اقرها مجلس  التي  ء بالخطة التدريسية المعتمدة من مجلس القسم و حفظ الشكوي و االلتزام بما جا -القرار :         
 الكلية و لجنة شئون التعليم  

 للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:قسم المالبس و النسج  ذكرة  م -31
رى رغهيى اعطٕاَبد انًمشساد ٔ انًقفٕفبد ٔ انجشايظ انخبفخ ثبنمغى نًشؽهخ انجكبنشيٕط ٔ 

 نغٕدح ثبنكهيخ.انذساعبد اني ٔؽذح ا

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:قسم المالبس و النسج  ذكرة  م -32

 رى ػًم اعزًبع إلعزكًبل انُمبه انًزجميخ يٍ يزطهجبد اػًبل انغٕدح.

 0/01/7102يٕافمخ يغهظ انمغى ثزبسيخ

 معةالموافقة مع رفع األمر للجا -القرار :
 

 -بشأن النظر في :  للعرض على مجلس الكليةمذكرة   -33
فتح باب التحوٌل بٌن الشعب المختلفة لجمٌع الطالب حسب القواعد المنظمة و تحدٌد النسب النهائٌة للتحوٌل 

اخر موعد للتحوٌالت لضمان  07/01/7102بناءا علً اخر توزٌع للطالب و اعتبار  ٌوم الخمٌس الموافق 

 مرار العملٌة التعلٌمٌة بٌن الطالب .حسن سٌر است

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 

 -بشأن النظر في :  للعرض على مجلس الكليةمذكرة   -34
عند الحاجة إلً تعٌٌن هٌئة تدرٌس لألقسام المختلفة بالكلٌة و ذلك ضمن المادة  ىمدرسإعطاء األولوٌة ل

 . ختٌار و اتباع ااجراءات القانونٌة المتبعة فً هذا الشأن ضوابط محددة ضمانا  للحٌادٌة عند اا

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
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 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: -35
 رمبسيش انٕمغ انشاٍْ ثٕؽذح مًبٌ انغٕدح ٔ اعزًبػبرٓب ) يـشفـك ( . 

 ع األمر للجامعةالموافقة مع رف -انمشاس :

 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م -36
 .7102/7102( للعام الجامعً   الثانٌةمحضر اجتماع لجنة شئون المجتمع و تنمٌة البٌئة ) الجلسة 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 

 . ظهراً ام الساعةالثانية  وفى نهاية االجتماع واالنتهاء من جدول األعمال رفعت الجلسة في تم

           
 أمين المجلس                                          رئيس المجلس عميد الكلية              

 
 )د./ ماجدة إبراهيم متولي  (                             )أ.د/ شريف صبرى رجب (     
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 الدكتور / رئيس جامعة المنوفية  السيد األستاذ             
 تحية طيبة وبعد ""

 (الثانٌة )الجلسة نتشرف بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة
 7102/7102فً العام الجامعً  2/01/7102بتارٌخ 

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

                                    
 عميد الكلية                                                  

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

 (الثانٌة )الجلسة نتشرف بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة
 7102/7102فً العام الجامعً  2/01/7102بتارٌخ 

 ر ""وكل عام وسيادتكم بخي
 "" وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التقدير واالحترام

                                    
 عميد الكلية                                                  

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

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

 7102/7102فً العام الجامعً  2/01/7102بتارٌخ 

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

                                    
 عميد الكلية                                                  

 
 شريف صبرى رجب (/ )أ.د                                                              
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