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 محضر إجتماع
 04/0/7102موافقالحد األة لمجلس الكلٌة المنعقدة ٌوم خامسالجلسة اال

 م 7102/ 7102فً العام الجامعً 

عشععر  الحادٌععة( بقاعععة االجتماعععال بالكلٌععة و لععم فععً تمععام السععاعة ة خامسععالالجلسععة  أجتمععم مجلععس الكلٌععة  
عمٌعد الكلٌعة  -شعرٌ  صعبرر رجع  األستا  الدكتور/ السٌد برئاسة   04/0/7102الموافق  حدٌوم األ صباحا  

 ن :ورئٌس المجلس وحضور كل م

 م األسم الوظٌفة

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

 7 أ.د/ خالد على عبد الرحمن شاهٌن  أستا  بقسم التغ ٌة وعلوم األطعمة ووكٌل الكلٌة لشئون البٌئة و خدمة المجتمم 

 3 أ.د/ إٌها  أحمد محمد النعسان ل الكلٌة للدراسال العلٌا و البحوثووكٌأستا  بقسم المالبس والنسٌج  

 4 أ.د/ محمد سمٌر الدشلوطً  من الداخل أستا  بقسم التغ ٌة وعلوم األطعمة وعمٌد الكلٌة سابقا

 5 أ.د/ محمد مصطفً السٌد من الداخل أستا  بقسم التغ ٌة وعلوم األطعمة وعمٌد الكلٌة سابقا

 6 أ.د/ فاطمة الزهراء امٌن الشرٌ  من الداخل ة وعلوم األطعمة وعمٌد الكلٌة سابقااستا   التغ ٌ

 2 أ.د/ ٌوس  عبد العزٌز الحسانٌن وعمٌد الكلٌة سابقاورئٌس القسم  أستا  التغ ٌة وعلوم االطعمة

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

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

 01 ربٌم محمود نوفلأ.د/  و اقدم األسات ة بالقسمإدارة المنزل والمؤسسال بقسم أستا  

 00 أ.د/ نشأل نصر الرفاعً  قسمبال اقدم االسات ة استا  بقسم المالبس و النسٌج

 07 أ.د/ اٌها  فاضل ابو موسى ورئٌس قسم المالبس و النسٌجاستا  تصمٌم األزٌاء بالكلٌة 

 03 أ.د/ عماد محمد عبد الحلٌم الخولً بالقسم اقدم االسات ة أستا  بقسم التغ ٌة وعلوم األطعمة

 04 حمد اسماعٌل مسلمأ.د/ مهجة م إدارة المنزل والمؤسسالورئٌس قسم أستا  

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

 06 أ.د/ مدحل محمد محمود مرسً أستا  المالبس والنسٌج بالكلٌة من الداخل  

 02 رحمن عفٌفًد/ طارق محمد عبد ال المساعدٌن اقدم االسات ة بقسم التغ ٌة وعلوم األطعمة مساعد أستا 

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

رئٌس اإلدارة المركزٌة للمنطقة الحرة بشعبٌن الكعوم التعابم للهٌئعة العامعة لالسعت مار و المنعاطق 

 الحرة من الخارج  

 09 أ/ مختار أحمد رضوان

 71 ماجدة إبراهٌم متولً األسودد./ اقدم المدرسٌن بالكلٌةالبس و النسٌج بقسم الم مدرس

 بالكلٌة بصفته مدٌر وحدة ضمان الجودة . المتفرغ أستا  المالبس والنسٌج - خالد محٌى الدٌن محمد /ى للحضورد.عوقد د

 وقد اعت ار عن الحضور كل من:

 م األسم الوظٌفة

  0 

سعٌادته حبعا بسعم   العرحمن العرحٌم ومر  -عمٌد الكلٌعة الجلسعة /  ستهل السٌد األستا  الدكتورا

 .  األعضاء بالسادة
 :النظر فً جدول األعمال على النحو التالى ب م شرع سٌادته 
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 -المصادق ات :-1
 الموافعق    ال عاءلمجلس الكلٌة المنعقدة ٌوم ال  الرابعةالجلسة على موضوعال  ةالمصادق

 . 7102/7102جامعى فى العام ال07/07/7102

 المصادقة -اٌمشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  -1
التوصٌة بمنح الدرجال العلمٌة  للطال  اآلتٌة أسمائهم و لم بناء على التقارٌر الفردٌة والجماعٌة للسادة األسات ة 

 -والمناقشة للرسائل العلمٌة وهم : أعضاء لجنة الفحص

  . االقتصاد المنزلً و التربٌةتخصص    -  شٌماء شعبان محمد المالكً/   ماجستٌر للطالبة منح درجة ال -0

 تخصص مالبس و نسٌج . -شٌماء شعبان فتوح فرج  /   منح درجة الماجستٌر للطالبة  -7

 تخصص مالبس و نسٌج . - آٌه خالد احمد الخطٌ   /   منح درجة الماجستٌر للطالبة  -3

 تخصص التغ ٌة و علوم األطعمة . - اثزغبَ سشبد اثشا١ُ٘ ِؼٛع/  ماجستٌر للطالبة منح درجة ال -4

 تخصص التغ ٌة و علوم األطعمة . - ا١ِشح طالػ ِؾّذ اثشا١ُ٘/  منح درجة الماجستٌر للطالبة  -5

 . التربٌةاالقتصاد المنزلً و تخصص    -  اٌمان فاروق عبد الستار خلٌل/   للطالبة  دكتوراهمنح درجة ال -6

 تخصص إدارة منزل و مؤسسال. –فاٌزة أحمد عبد البصٌر الدٌ  /   للطالبة  دكتوراهمنح درجة ال -2

 تخصص مالبس و نسٌج . -نور الهدي ابراهٌم صدقً البدري /   للطالبة  دكتوراهمنح درجة ال -2

 01/0/7102و لجنة الدراسال العلٌا بتارٌخ 9/0/7102موافقة األقسام العلمٌة بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :

تخصعص المقٌعدة لدرجعة الماجسعتٌر فعً االقتصعاد المنزلعً   سعمٌحة رٌعاك كامعل محمعدتسعجٌل خطعة البحعث للطالبعة / 

األمن النفسعً و العوعً الملبسعً لعدي طعال  كلٌعة صعورة الجسعم و عالقتهعا بعاالقتصاد المنزلً و التربٌعة  بعنــعـوان   

 :علما  بأن لجنة األشرا       اإلقتصاد المنزلً جامعة المنوفٌة 

 الوظٌفة والتخصص        االسم م

 استا  النسٌج المتفرغ بقسم االقتصاد المنزلً كلٌة التربٌة النوعٌة جامعة طنطا أ.د / عادل جمال الهنداوي 0

استا  مساعد ورئٌس قسم االقتصاد المنزلً و التربٌة كلٌة االقتصاد المنزلً  ازق أبو شن   د/ منً عبد الر 7
 جامعة المنوفٌة

 01/0/7102و لجنة الدراسال العلٌا بتارٌخ  9/0/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -نظر في :مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن ال

المقٌعدة لدرجعة الماجسعتٌر فعً االقتصعاد المنزلعً   معروي مختعار عبعد الععاطً أبعو عطٌعهتسجٌل خطة البحعث للطالبعة / 

إدارة الوقل و الجهد و عالقته بمواجهة الضغوط الحٌاتٌة لدي أمهعال بعنـــوان     تخصص إدارة المنزل و المؤسسال

 :ا علما  بأن لجنة األشر    المعاقٌن سمعٌا  

 الوظٌفة والتخصص        االسم م

 كلٌة االقتصاد المنزلً جامعة المنوفٌة -استا  بقسم إدارة المنزل و المؤسسال  أ.د/ ربٌم محمود نوفل 0

 كلٌة االقتصاد المنزلً جامعة المنوفٌة مدرس بقسم إدارة المنزل و المؤسسال    محمد صقرد/ منً  7

 01/0/7102و لجنة الدراسال العلٌا بتارٌخ  9/0/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :
تخصعص المقٌعدة لدرجعة الماجسعتٌر فعً االقتصعاد المنزلعً  - سودة محمعد فتحعً عصعفورتسجٌل خطة البحث للطالبة / 

الععوعً بمتطلبععال األرجونومٌععم للتصععمٌم الععداخلً للمسععكن و عالقتععه بالحالععة بعنــععـوان     لإدارة المنععزل و المؤسسععا

 :علما  بأن لجنة األشرا     الصحٌة كما تدركه ربال األسر 

 الوظٌفة والتخصص        االسم م

 لً جامعة المنوفٌةكلٌة االقتصاد المنز -استا  ورئٌس قسم إدارة المنزل و المؤسسال  أ.د/ مهجة محمد إسماعٌل 0

 كلٌة االقتصاد المنزلً جامعة المنوفٌة استا  مساعد بقسم إدارة المنزل و المؤسسال    ربا  السٌد مشعلد/  7

 01/0/7102و لجنة الدراسال العلٌا بتارٌخ  9/0/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -الدراسات العليا بشأن النظر في :مذكرة إدارة   -

 رغز٠ٗ رخظض إٌّضٌٟ االلزظبد فٟ  اٌّبعغز١ش ٌذسعخ ػجذ اٌمٜٛ ػجذ اٌؼ١ٍُ اٌّم١ذح ا٠خ  /ٌٍطبٌجخ اٌجؾش خطخ رغغ١ً
 :ػٍّب ثأْ ٌغٕخ األششاف دساعبد و١ّ١بئ١خ ٚ ث١ٌٛٛع١خ ػٍٝ اٌظٕٛثش"" ثؼٕـــٛاْ األؽؼّخ ٚػٍَٛ

 صصالوظيفة والتخ        االسم م

 إٌّٛف١خ عبِؼخ - إٌّضٌٟ االلزظبد و١ٍخ -األؽؼّخ ٚػٍَٛ اٌزغز٠خ ثمغُ ِزفشؽ أعزبر اٌفذ سشبد خبؽش /د.أ 1

 01/0/7102و لجنة الدراسال العلٌا بتارٌخ  9/0/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -بشأن النظر في :مذكرة إدارة الدراسات العليا   -

 إٌّضٌٟ االلزظبد فٟ اٌّبعغز١ش ٌذسعخ اٌّم١ذح  خ /ا٠ٕبط ػجذ هللا ِؾّٛد ساػٌٍٝطبٌج اٌجؾش خطخ رغغ١ً -
 االخؼش ٚ بد و١ّٛؽ٠ٛ١خ ٚ ث١ٌٛٛع١خ ػٍٝ اٌشبٜ )االعٛد ٚ االث١غ ٚدساع "ثؼٕـٛاْ األؽؼّخ ٚػٍَٛ رغز٠ٗ رخظض 

 :ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششاف"اٌج١ؼبءاالٌٚٛٔظ( ٌزم١ًٍ ٔغجخ اٌغىش فٝ اٌفئشاْ  

 الوظيفة والتخصص االسم م

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ِزفشؽ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ فبؽّخ اٌض٘شاء ا١ِٓ اٌشش٠ف  0ا 1

 إٌّٛف١خ خعبِؼ - إٌّضٌٟ االلزظبد و١ٍخ – األؽؼّخ ٚػٍَٛ اٌزغز٠خ ثمغُ ِذسط  د/ ِٝ ِؾّٛد خفبعٝ 2

 01/0/7102و لجنة الدراسال العلٌا بتارٌخ  9/0/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -

 رخظض إٌّضٌٟ لزظبداال فٟ اٌّبعغز١ش ٌذسعخ حم١ذاٌّ  خ / اعشاء ٔظش ػٍٝ ِطشٌٍطبٌج اٌجؾش خطخ ًرغغ١ -

رأص١ش اٚساق ٚ ثزٚس اٌجبثبظ ػٍٝ اٌخًٍ اٌؾبدس فٝ وجذ اٌفئشاْ اٌّغزؾش ثشاثغ وٍٛس٠ذ  "ثؼٕـٛاْ األؽؼّخ ٚػٍَٛ رغز٠ٗ 

 :ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششافاٌىشثْٛ" 

 الوظيفة والتخصص االسم م

عبِؼتتخ  -و١ٍتتخ االلزظتتبد إٌّضٌتتٟ – أعتتزبر ٚ سئتت١ظ لغتتُ اٌزغز٠تتخ ٚػٍتتَٛ األؽؼّتتخ د/يوسف عبد العزيز الحسانين0ا 1

 إٌّٛف١خ
 01/0/7102و لجنة الدراسال العلٌا بتارٌخ  9/0/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -

 إٌّضٌٟ االلزظبد فٟ اٌّبعغز١ش ٌذسعخ حم١ذاٌّ ١ذ اٌٙٛاسٜخ /االء ػٍٝ ػجذ اٌؾٌٍّطبٌج اٌجؾش خطخ رغغ١ً -
 "اعزخذاَ اٌجبثٛٔظ ٚ اٌجمذٚٔظ ٌزؾغ١ٓ ٚظبئف اٌىٍٝ فٝ اٌفئشاْ االٌج١ٕٛ "ثؼٕـٛاْ األؽؼّخ ٚػٍَٛ رغز٠ٗ رخظض 

 :ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششاف

 الوظيفة والتخصص االسم م

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –زغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ أعزبر ِزفشؽ ثمغُ اٌ د/ ِؾّذ ِظطفٝ اٌغ١ذ ػٍٝ  0ا 1

 01/0/7102و لجنة الدراسال بتارٌخ  9/0/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -

 إٌّضٌٟ االلزظبد فٟ اٌّبعغز١ش ٌذسعخ حم١ذاٌّ جذ اٌجبعؾ ِؾّذ ػٍٝ خ / عبسح ػٌٍطبٌج اٌجؾش خطخ رغغ١ً -
 دساعخ رأص١ش اٌّظبدس اٌغزائ١خ ٌٍج١زبعٍٛوبْ )اٌخ١ّشح ٚ اٌشؼ١ش ٚ ػ١ش "ثؼٕـٛاْ األؽؼّخ ٚػٍَٛ رغز٠ٗ رخظض 

 :ٌغٕخ األششاف ػٍّب  ثأْ"اٌغشاة ( ػٍٝ دْ٘ٛ اٌغ١شَ ٚ ِؤششاد االداء ٌٍفئشاْ اٌّغزاٖ ػٍٝ ٚعجبد ػب١ٌخ اٌذْ٘ٛ  

 الوظيفة والتخصص االسم م

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ ؽّذ٠خ اؽّذ ٘الي  0ا 1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ ٔٙبد سشبد اٌطؾب0ْا 2

 01/0/7102و لجنة الدراسال العلٌا بتارٌخ  9/0/7102مً بتارٌخ موافقة القسم العل

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -

  رغز٠ٗ رخظض إٌّضٌٟ االلزظبد فٟ اٌّبعغز١ش ٌذسعخ اٌّم١ذح  خ / وش٠ّبْ ٔظش ع١ذ اؽّذ  ٌٍطبٌج اٌجؾش خطخ رغغ١ً -
 اٌّظبثخ ثبٌغىشٜ اٌزأص١ش اٌّؼبد ٌٍغىشٜ ٌٍغّبق ٚ اٌىشوُ ٚ ِغزخٍظبرّٙب ػٍٝ اٌفئشاْ "ثؼٕـٛاْ األؽؼّخ ٚػٍَٛ

 : ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششافثزأص١ش االٌٛوغبْ" 

 الوظيفة والتخصص االسم م

 ِؼخ إٌّٛف١خعب -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ عٙبَ ػض٠ض خؼش  0ا 1

 01/0/7102و لجنة الدراسال العلٌا بتارٌخ  9/0/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : 

 ٚػٍَٛ رغز٠ٗ رخظض إٌّضٌٟ ظبدااللز فٟ اٌّبعغز١ش ٌذسعخ اٌّم١ذحخ /عبسح ؽبِذ ؽغٓ ٠ٛٔظ ٌٍطبٌج اٌجؾش خطخ رغغ١ً

 ص١ش ص٘ٛس االرس٠ْٛ ػٍٝ اٌخًٍ اٌؾبدس فٝ اٌىجذ ٚ اٌّغزؾذس ثشاثغ وٍٛس٠ذ وشثْٛ فٝ دساعخ رأ "ثؼٕـٛاْ األؽؼّخ 

 : ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششاف فئشاْ اٌزغبسة" 

 الوظيفة والتخصص االسم م

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ – أعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ د/ ؽّذ٠خ اؽّذ ٘الي  0ا 1

 01/0/7102و لجنة الدراسال العلٌا بتارٌخ  9/0/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 
 
 



 6 

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -

 رغز٠ٗ رخظض إٌّضٌٟ االلزظبد فٟ اٌّبعغز١ش ٌذسعخ حم١ذاٌّ   خ / ٚعبَ طبٌؼ اثشا١ُ٘ ٌٍطبٌج اٌجؾش خطخ رغغ١ً

 رأص١ش اػبفخ ١ٌج٠ٛه اع١ذ ٌزؾغ١ٓ ص٠ذ ثزسح اٌىزبْ ٌؼالط اٌفئشاْ اٌّظبثخ ثبسرفبع  "ثؼٕـٛاْ األؽؼّخ ٚػٍَٛ 

 : علما  بأن لجنة األشراف دهون الدم "
 الوظيفة والتخصص االسم م

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –مغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ أعزبر ث د/ عؾش ػضّبْ اٌشبفؼٝ  0ا 1

 01/0/7102و لجنة الدراسال العلٌا بتارٌخ  9/0/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -

 إٌّضٌٟ االلزظبد فٟ اٌذوزٛساح ٌذسعخ اٌّم١ذح  خ /ا١ِٕخ اٌغ١ذ ِؾّذ ِطش ؽ١ش اٌجشبٌجٌٍط اٌجؾش خطخ رغغ١ً -
 ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششاف:عٛدح اٌخجض اٌّذػُ ثجؼغ ِخب١ٌؾ اٌؾجٛة" "ثؼٕـٛاْ األؽؼّخ ٚػٍَٛ رغز٠ٗ رخظض 

 الوظيفة والتخصص االسم م

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –ٍَٛ األؽؼّخ أعزبر ِزفشؽ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػ د/ ١ٌٍٝ اؽّذ اٌجذ٠ٜٛ  0ا 1

 01/0/7102و لجنة الدراسال العلٌا بتارٌخ  9/0/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -

المقٌدة لدرجة الماجستٌر تخصص المالبس والنسٌج بعنوان  رد زكً نقوال جٌنا ادوا / للطالبةتسجٌل خطة البحث 

      استخدام تكنولوجٌا النانو لرفم كفاءة االداء الوظٌفً للمالبس الطبٌة المستخدمة فً غرفة العملٌال  

 :علما  بأن لجنة األشرا 

 الوظٌفة والتخصص االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  -بقسم المالبس والنسٌج   أستا  عبد الرازق  سها محمد حمدي أ.د/ 0

 شعبة بحوث الصناعال النسجٌة المركز القومً للبحوث استا  مساعد حسن محمد عبد المحسن ابراهٌم د/  7

 جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  -بقسم المالبس والنسٌج  مساعد  أستا  شٌماء مصطفً عبد العزٌز د/  3

 01/0/7102و لجنة الدراسال العلٌا بتارٌخ  9/0/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -

المقٌدة لدرجة الماجستٌر تخصص المالبس والنسٌج بعنوان امٌرة رضا صالح حسٌنً   / للطالبةتسجٌل خطة البحث 

   االستفادة من القٌم التشكٌلٌة والجمالٌة للخط العربً فً ا راء مالبس السهرة بأسلو  التشكٌل علً المانٌكان  

 :علما  بأن لجنة األشرا 

 الوظٌفة والتخصص االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  -بقسم المالبس والنسٌج   أستا    عبد الالهعال ٌوسأ.د/  0

 جامعه المنوفٌة -بقسم المالبس والنسٌج كلٌة االقتصاد المنزلًاستا  مساعد  د/ منً حمدي الفرماوي 7

 01/0/7102و لجنة الدراسال العلٌا بتارٌخ  9/0/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -

التراث الشعبً المقٌدة لدرجة الماجستٌر تخصص المالبس والنسٌج بعنوان  مروة علً محمد الجناٌنً   / للطالبةتسجٌل خطة البحث 

 :علما  بأن لجنة األشرا    تصمٌم المزدوج وتسوٌقة الكترونٌاال وبعك الوسائل الزخرفٌة لتطوٌر مالبس السٌدال بمفهوم

 الوظٌفة والتخصص االســــــــــــــــــــــم م

 جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  -بقسم المالبس والنسٌج  مساعد  أستا  احمد رمزي عطا  د/  0

 جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  -والنسٌج  بقسم المالبس  مساعد أستا  سكٌنه امٌن محمود د/  7

 01/0/7102و لجنة الدراسال العلٌا بتارٌخ  9/0/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -

تخصص المالبس والنسٌج لماجستٌر لدرجة ا هالمسجل - ارة عبد الحمٌد عامر السٌد س /ة للطالبتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة 

استحداث تصمٌمال مقتبسة من الزخار  الصٌنٌة وفن النوتان تصلح للطباعة علً المالبس النسائٌة وعنوان الرسالة   

   :علما  بأن لجنة األشرا باستخدام الحاس  االلً    

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 المنوفٌةجامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  - أستا  ورئٌس بقسم المالبس والنسٌج سابقا نشأل نصر الرفاعًأ.د/  0

 المنوفٌةجامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلًأستا  المالبس والنسٌج  أ. د/ سالً أحمد العشماوي   7

  -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:

 الوظٌفة والتخصص ــــــــــــــــــــــــــــماالســـــــ م

 المنوفٌةجامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلًأستا  ورئٌس بقسم المالبس والنسٌج سابقا  نشأل نصر الرفاعًأ.د/  0

 المنوفٌةجامعه  -لًكلٌة االقتصاد المنز  -ووكٌل الكلٌة لشئون الدراسال العلٌا  أستا  المالبس والنسٌج  اٌها  احمد النعسان أ.د/  7

 حلوان وعمٌد معهد الموضة سابقا جامعه  الفنون التطبٌقٌة كلٌة أستا  االل المالبس الجاهزة  أ. د/ محمد البدري عبد الكرٌم  3

 المنوفٌةجامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  - أستا  المالبس والنسٌج  أ. د/ سالً أحمد العشماوي   4

 01/0/7102و لجنة الدراسال العلٌا بتارٌخ  9/0/7102ارٌخ موافقة القسم العلمً بت

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -

تخصص المالبس والنسٌج ماجستٌر لدرجة ال ةالمسجل -اسراء طارق أحمد قندٌل   /ة للطالبتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة     

العمارة الٌونانٌة والرومانٌة كمصدر الستحداث تصمٌمال مالبس سهرة بأسلو  التشكٌل علً المانٌكان     وعنوان الرسالة   

 :علما  بأن لجنة األشرا 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 المنوفٌةجامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  -أستا  المالبس والنسٌج  عال ٌوس  عبد الاله أ.د/  0

 المنوفٌةجامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  - أستا  مساعد بقسم المالبس والنسٌج  سكٌنة أمٌن محمود / د 7

   -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:

 الوظٌفة والتخصص االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 المنوفٌةجامعه  -وعٌة التربٌة النكلٌة أستا  وعمٌد  أ.د/ حنان حسنً ٌشار  0

 المنوفٌةجامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  - أستا  تصمٌم االزٌاء بقسم المالبس والنسٌج  هدي محمد سامً غازي د/ .أ 7

 المنوفٌةجامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  -أستا  بقسم المالبس والنسٌج  عال ٌوس  عبد الاله أ.د/  3

 المنوفٌةجامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  - ا  مساعد بقسم المالبس والنسٌج أست سكٌنة أمٌن محمود د/  4

 01/0/7102و لجنة الدراسال العلٌا بتارٌخ  9/0/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 
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 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -

تخصص المالبس لماجستٌر لدرجة ا ةالمسجل - هدٌر علً محروس دٌا  /ة للطالبوالمناقشة  تشكٌل لجنة الفحص

امكانٌة تحسٌن خواص المالبس الوقائٌة للعاملٌن فً تحضٌر العالج الكٌماوي والنسٌج وعنوان الرسالة   

 :علما  بأن لجنة األشرا لمرضً السرطان    

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 المركز القومً للبحوث   - أستا  كٌمٌاء و تكنولوجٌا النسٌج  المنعم رمضان محمد عبدأ.د/  0

 المنوفٌةجامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  - أستا  بقسم  المالبس والنسٌج  أ. د/ اسمهان اسماعٌل  النجار  7

 جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  -قسم المالبس والنسٌج أستا  مساعد ب د/ سكٌنة أمٌن محمود  3

  -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:

 الوظٌفة والتخصص االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 حلوانجامعه  -الفنون لتطبٌقٌة كلٌة   - أستا  تكنولوجٌا المالبس والنسٌج  أ.د/ احمد حسنً خطا   0

 المنوفٌةجامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  - سٌج بقسم المالبس والنسٌج أستا  الن أ.د/ رشدي علً أحمد عٌد 7

 المركز القومً للبحوث   - أستا  كٌمٌاء و تكنولوجٌا النسٌج  محمد عبد المنعم رمضانأ.د/  3

 ةالمنوفٌجامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  - أستا  بقسم  المالبس والنسٌج  أ. د/ اسمهان اسماعٌل  النجار  4

 01/0/7102و لجنة الدراسال العلٌا بتارٌخ  9/0/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -

المالبس ص تخصاة  لدكتورلدرجة ا ةالمسجل - أمٌرة حسن ابراهٌم ابراهٌم /ة للطالبتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة 

 :                      علما  بأن لجنة األشرا سموكس صٌاغال تشكٌلٌة لالقمشة علً المانٌكان باستخدام فن االوالنسٌج وعنوان الرسالة   

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 المنوفٌةجامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  - أستا  النسٌج بقسم المالبس والنسٌج  أ.د/ رشدي علً أحمد عٌد 0

 المنوفٌةجامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  - أستا  بقسم  المالبس والنسٌج  د/ عال ٌوس  عبد الاله أ. 7

  -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:

 الوظٌفة والتخصص االســــــــــــــــــــــــــــــم م

 المنوفٌةجامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  - بقسم المالبس والنسٌج  أستا  النسٌج أ.د/ رشدي علً أحمد عٌد 0

 حلوان جامعه -كلٌة االقتصاد المنزلً  - أستا  التشكٌل علً المانٌكان  بقسم المالبس والنسٌج  أ.د/ سمر علً محمد  7

 المنوفٌةجامعه  -ًكلٌة االقتصاد المنزل  - أستا  بقسم  المالبس والنسٌج  أ. د/ عال ٌوس  عبد الاله  3

 المنوفٌةجامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  - أستا  بقسم  المالبس والنسٌج  أ. د/ اسمهان اسماعٌل  النجار  4

 01/0/7102و لجنة الدراسال العلٌا بتارٌخ  9/0/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -الدراسات العليا بشأن النظر في :مذكرة إدارة   -

رشى١ً ٌغٕخ اٌفؾض ٚإٌّبلشخ ٌٍطبٌجتخ / عٙتبد ػجتذ اٌغتٛاد طتبثش  اٌّغتغٍخ ٌذسعتخ اٌّبعغتز١ش فتٟ االلزظتبد إٌّضٌتٟ  -

 رخظض رغز٠ٗ ٚػٍَٛ األؽؼّخ ثؼٕـــٛاْ"اٌزأص١ش اٌؼالعٝ اٌّؾزًّ ٌٍت ٚ لشٛس ٚ ثزٚس فبوٙخ اٌىبوب٠ب

    ِArtocarpus heterophyllus))"ٜػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششاف ػٍٝ روٛس اٌفئشاْ اٌج١ؼبء اٌّظبثخ ثبٌزغُّ اٌىجذ 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض              االعُ        م

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ –أعزبر ِزفشؽ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ فبؽّخ اٌض٘شاء ا١ِٓ اٌشش٠ف  0ا 1
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 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ِزفشؽ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ   د/ صش٠ب ِغٍُ ؽغٓ 0ا 2

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –ِذسط ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ ِٝ ِؾّٛد خفبعٝ 2

   -ػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾض إٌّبلشخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ م

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -ٚػ١ّذ و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ِزفشؽ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  / ِؾّذ ع١ّش اٌذشٍٛؽٝ  د0ا 1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ –أعزبر ِزفشؽ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ فبؽّخ اٌض٘شاء ا١ِٓ اٌشش٠ف  0ا 2

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –فشؽ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ أعزبر ِز د/ صش٠ب ِغٍُ ؽغٓ  0ا 3

 ِشوض اٌجؾٛس اٌضساػ١خ –ِؼٙذ ثؾٛس رىٌٕٛٛع١ب االغزثخ –اعزبر رىٌٕٛٛع١ب االغز٠خ  د/ ِؾّذ ِظطفٝ االثضاسٜ 0ا 4

 01/0/7102و لجنة الدراسال العلٌا بتارٌخ  9/0/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    قال
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -

رشى١ً ٌغٕخ اٌفؾتض ٚإٌّبلشتخ ٌٍطبٌجتخ / ا١ِٕتخ طتجشٜ االطتالثٝ  اٌّغتغٍخ ٌذسعتخ اٌّبعغتز١ش فتٟ االلزظتبد إٌّضٌتٟ  -

 ف ػٍٝ دْ٘ٛ ٚ عىش اٌذَ فٝ فئشاْ اٌزغبسة"رخظض رغز٠ٗ ٚػٍَٛ األؽؼّخ ثؼٕٛاْ " دساعخ رأص١ش ثزالد اٌٛسد اٌّغف

 : ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض              االعُ        م

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -ٚػ١ّذ و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ِزفشؽ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ ِؾّذ ِظطفٝ اٌغ١ذ  0ا 1

 إٌّٛف١خ عبِؼخ - إٌّضٌٟ االلزظبد و١ٍخ ٚ ػ١ّذ-خ األؽؼّ ٚػٍَٛ اٌزغز٠خ ثمغُ  أعزبر شش٠ف طجشٜ سعت /د.أ 2

   -ػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾض إٌّبلشخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ م

 ٚ ٔبئت سئ١ظ عبِؼخ إٌّٛف١خ  ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌطالة –أعزبر ػٍَٛ األؽؼّخ  د/ ػبدي اٌغ١ذ طبدق  ِجبسن 0ا 1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ –أعزبر ِزفشؽ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  ؾّذ ِظطفٝ اٌغ١ذ  د/ 0ِا 2

 إٌّٛف١خ عبِؼخ - إٌّضٌٟ االلزظبد و١ٍخ ٚ ػ١ّذ-خ األؽؼّ ٚػٍَٛ اٌزغز٠خ أعزبر شش٠ف طجشٜ سعت /د.أ 3

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ –األؽؼّخ  أعزبر ٚ سئ١ظ لغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ د/يوسف عبد العزيز الحسانين0ا 4
 01/0/7102و لجنة الدراسال العلٌا بتارٌخ  9/0/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :

ؼخ سعت سِؼبْ ػجذ اٌؾ١ّذ   اٌّغغٍخ ٌذسعخ اٌّبعغز١ش فٟ االلزظبد إٌّضٌٟ رشى١ً ٌغٕخ اٌفؾض ٚإٌّبلشخ ٌٍطبٌجخ / سث١ 

 ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششاف: رخظض رغز٠ٗ ٚػٍَٛ األؽؼّخ ثؼٕـــٛاْ"االعزفبدح ِٓ ثزٚس اٌىزبْ فٝ رظ١ٕغ ِٕزغبد غزائ١خ"
 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ        م

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ –٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ أعزبر ثمغُ اٌزغز د/ ػظبَ ػجذ اٌؾبفع ؽغ١ٓ  0ا 1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –ِذسط ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ ٚفبء اؽّذ سفؼذ 2

   -ػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾض إٌّبلشخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ م

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ –أعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ ػظبَ ػجذ اٌؾبفع ؽغ١ٓ  0ا 1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ –أعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ ػّبد ِؾّذ اٌخٌٛٝ  0ا 2

 ِشوض اٌجؾٛس اٌضساػ١خ –ِؼٙذ ثؾٛس رىٌٕٛٛع١ب االغزثخ –اعزبرػٍَٛ رىٌٕٛٛع١ب االغز٠خ  د/ اؽّذ ِؾّذ عؼفش  0ا 3



 11 

 01/0/7102و لجنة الدراسال العلٌا بتارٌخ  9/0/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -

غغٍخ ٌذسعخ اٌّبعغز١ش فٟ االلزظبد إٌّضٌتٟ رشى١ً ٌغٕخ اٌفؾض ٚإٌّبلشخ ٌٍطبٌجخ / اًِ ِؾّذ اعّبػ١ً خؼش   اٌّ  -

رخظض رغز٠ٗ ٚػٍَٛ األؽؼّتخ ثؼٕــتـٛاْ"رأص١ش صّتبس اٌؾتشٔىش ػٍتٝ اٌزغ١تشاد اٌج١ٌٛٛع١تخ ٚ اٌى١ّ١بئ١تخ ٚ اٌٙغتزٌٛٛع١خ 

 ٌٍفئشاْ اٌّظبثخ ثبٌغّٕخ"ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششاف :

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ        م

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –ِزفشؽ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ أعزبر  د/ صش٠ب ِغٍُ ؽغٓ  0ا 1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ ػّبد ِؾّذ اٌخٌٛٝ  0ا 2

   -ػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾض إٌّبلشخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ م

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ –أعزبر ِزفشؽ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  صش٠ب ِغٍُ ؽغٓ   د/0ا 1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ –أعزبر ٚ سئ١ظ لغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/يوسف عبد العزيز الحسانين0ا 
 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  –ٚػٍَٛ األؽؼّخ  أعزبر اٌزغز٠خ د/ ٠ؾ١ٝ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اٌٙبدٜ  0ا 3

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ –أعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ ػّبد ِؾّذ اٌخٌٛٝ  0ا 4

 01/0/7102و لجنة الدراسال العلٌا بتارٌخ  9/0/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 ع رفع األمر للجامعةالموافقة م -: رار    الق
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -

رشى١ً ٌغٕخ اٌفؾض ٚإٌّبلشخ ٌٍطبٌجخ /فبؽّتخ ِٕشتبٜٚ ؽغتت اثتٛ إٌتٛس   اٌّغتغٍخ ٌذسعتخ اٌّبعغتز١ش فتٟ االلزظتبد  -

ٚاألعتٛد ٚاٌىتشوُ فتٝ  إٌّضٌٟ رخظض رغز٠ٗ ٚػٍَٛ األؽؼّخ ثؼٕـــٛاْ"رم١١ُ إٌشبؽ اٌّؼبد ٌٍشِٚبر٠ٛتذ ٌٍزتٛد األثت١غ

 : اٌفئشاْ اٌّظبثخ ثبٌشِٚبر٠ٛذ"ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ        م

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ –أعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ عؾش ػضّبْ اٌشبفؼٝ  0ا 1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ –األؽؼّخ  أعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ د/ ػّبد ِؾّذ اٌخٌٛٝ  0ا 2

 

   -ػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾض إٌّبلشخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ َ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ –أعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ عؾش ػضّبْ اٌشبفؼٝ  0ا 1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ –ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  أعزبر د/ ػّبد ِؾّذ اٌخٌٛٝ  0ا 

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ –أعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ ِبعذح وبًِ ٔذا اٌشبػش  0ا 3

 شّظعبِؼخ ػ١ٓ  -و١ٍخ اٌجٕبد –أعزبر اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ ا٠ّبْ ِؾّذ اٌّزٌٛٝ   0ا 4

 01/0/7102و لجنة الدراسال العلٌا بتارٌخ  9/0/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -

١ش فتٟ االلزظتبد إٌّضٌتٟ رشى١ً ٌغٕتخ اٌفؾتض ٚإٌّبلشتخ ٌٍطبٌتت/ ػتبدي فتٛصٜ فتؤاد ػجتذٖ   اٌّغتغً ٌذسعتخ اٌّبعغتز -

 رخظض رغز٠ٗ ٚػٍَٛ األؽؼّخ ثؼٕـــٛاْ"دساعبد ث١ٌٛٛع١خ ػٍٝ رأص١ش اٌىبٌغ١َٛ فٝ ٔغت ػب١ٌخ ِٓ اٌشطبص"

 : ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششاف
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 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض ُــــــاالع م

 عبِؼخ إٌّٛف١خ - و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ–أعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ عؾش ػضّبْ اٌشبفؼٝ  0ا 1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ –أعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ ٔٙبد سشبد اٌطؾبْ  0ا 2

   -ػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾض إٌّبلشخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ م

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ –ؽؼّخ أعزبر ِزفشؽ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األ د/ ػبدي ػجذ اٌّؼطٝ اؽّذ  0ا 1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ –أعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ عؾش ػضّبْ اٌشبفؼٝ  0ا 

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ –أعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ ٔٙبد سشبد اٌطؾبْ  0ا 3

 ِشوض اٌجؾٛس اٌضساػ١خ –ِؼٙذ ثؾٛس رىٌٕٛٛع١ب االغزثخ –اٌظٕبػبد اٌغزائ١خ  اعزبر ٌخ ِؾّذ صوٝ   د/ ٘ب0ا 4

 01/0/7102و لجنة الدراسال العلٌا بتارٌخ  9/0/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -:مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في   -

رشى١ً ٌغٕخ اٌفؾض ٚإٌّبلشخ ٌٍطبٌجخ / فبؽّخ شؼجبْ ػجذٖ ػضاَ    اٌّغغٍخ ٌذسعخ اٌّبعغز١ش فتٟ االلزظتبد إٌّضٌتٟ  -

رخظتتض رغز٠تتٗ ٚػٍتتَٛ األؽؼّتتخ ثؼٕــتتـٛاْ"رأص١ش اٌمشفتتخ ٚ اٌىضثتتشح ػٍتتٝ اٌفئتتشاْ اٌّظتتبثخ ثبسرفتتبع و١ٌٛغتتزشٚي اٌتتذَ ٚ 

 ِشع اٌغىش"ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششاف :

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض        االعُ م

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ –أعزبر ِزفشؽ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ ِبعذح وبًِ اٌشبػش  0ا 1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ –أعزبر ِغبػذ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ ؽبسق ِؾّذ ػجذ اٌشؽّٓ   2

   -فؾض إٌّبلشخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:ػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌ

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ م

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ –أعزبر ِزفشؽ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ ِبعذح وبًِ اٌشبػش  0ا 1

 عبِؼخػ١ٓ شّظ –و١ٍخ اٌجٕبد –أعزبر لغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ايمان محمد المتولى 0ا 2
 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ –أعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ ػّبد ِؾّذ اٌخٌٛٝ  0ا 3

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ –أعزبر ِغبػذ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ ؽبسق ِؾّذ ػجذ اٌشؽّٓ   4

 01/0/7102العلٌا بتارٌخ و لجنة الدراسال  9/0/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -

تخصص المالبس لدكتوراة  المسجل لدرجة ا - خلٌل مبروم عبد المنعم داود      / للطال تعدٌل موضوع الرسالة 

دائٌة للجلود المبطنة باالقمشة السلٌلوزٌة بتقنٌة النانو واستخداماتها تحسٌن الخواص االوالنسٌج وعنوان الرسالة   

 فً المجاالل الطبٌة                       

تحسٌن تقنٌال االنتاج و الخواص االدائٌة للجلود المبطنة باالقمشة السلٌلوزٌة بتقنٌة النانو  التعدٌل المطلو  

 وسب  التعدٌل هو ا راء الجان  العلمً  غٌر جوهرٌاالتعدٌل ٌعتبر  واستخداماتها فً المجاالل الطبٌة      وه ا

 :علما  بأن لجنة األشرا 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 المنوفٌةجامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  - أستا  تكنولوجٌا المالبس  بقسم المالبس والنسٌج  أ.د/ رشا عبد الرحمن النحاس  0

 المركز القومً للبحوث   - أستا  كمٌاء و تكنولوجٌا النسٌج  ضانمحمد عبد المنعم رمأ.د/  7

معم اعتبعار  01/0/7102لجنعة الدراسعال العلٌعا بتعارٌخ موافقعة و  9/0/7102موافقة القسم العلمً بتعارٌخ 
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 التعدٌل جوهري

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 
 -ي :مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر ف -

اٌّغتتغٍخ ٌذسعتتخ اٌّبعغتتز١ش فتتٟ االلزظتتبد إٌّضٌتتٟ رخظتتض :  مددروا احمددد حبيدد  تعددديف  ددض مواددوا الرسددالة لل البددة :

اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ االؽؼّخ  ػٕٛاْ اٌشعبٌخ " اٌزأص١ش اٌّؾزًّ ٌٍجشٚوٍٝ ٚ ػ١ش اٌغشاة وّظذس ٌٍىتبسٔز١ٓ ٌخفتغ اٌزتأص١شاد 

 " اٌغبٔج١خ ٌٍغ١غجالر١ٓ وؼالط و١ّبٜٚ فٝ اٌفئشاْ

"اٌزأص١ش اٌّؾزًّ ٌٍجشٚوٍٝ ٚ ػ١ش اٌغشاة  ٌخفتغ اٌزتأص١شاد اٌغبٔج١تخ ٌٍغ١غتجالر١ٓ وؼتالط و١ّتبٜٚ  -اٌزؼذ٠ً اٌّطٍٛة :

 :ػٍّب ثأْ ٌغٕخ األششاف. التعدٌل جوهريمم اعتبار  فٝ اٌفئشاْ "

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ َ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ػّبد ِؾّذ  اٌخ0ٌٝٛأ 1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ ػج١ش اؽّذ خؼش 0أ 2

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –ِذسط ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/  ٚفبء اؽّذ سفؼذ 

 01/0/7102و لجنة الدراسال العلٌا بتارٌخ  9/0/7102خ موافقة القسم العلمً بتارٌ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -

االلزظتبد إٌّضٌتٟ رخظتض  اٌّغغٍخ ٌذسعخ اٌتذوزٛساٖ فتٟ رؼذ٠ً فٟ ٌغٕخ االششاف ٌٍطبٌجخ / ا١ِشح ؽّذٜ ػجذ اٌؾ١ٍُ   -

اٌزتأص١شاد اٌج١ٌٛٛع١تخ اٌّؾزٍّتخ ٌضّتبس اٌىتبوٝ ٚ اٚسالٙتب ػٕتذ اٌزم١ت١ُ ػٍتٝ روتٛس "  ٚػٍتَٛ األؽؼّتخ رؾتذ ػٕتٛاْ اٌزغز٠تٗ

 اٌفئشاْ اٌّظبثخ ثبٌغىشٜ ٚ االٌزٙبة اٌىجذٜ"

عبِؼتخ  -د/ ػج١تش ٔض٠تٗ اؽّتذ ٚٚظ١فزتٗ / ِتذسط اٌزغز٠تخ ٚػٍتَٛ االؽؼّتخ0اػتبفخ اعتُ اٌغت١ذح ا -اٌزؼذ٠ً اٌّطٍتٛة ٘تٛ :

 : ٌزظجؼ ٌغٕخ األششاف إٌّٛف١خ"

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ َ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –أعزبرِزفشؽ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ ِؾّذ ِظطفٝ اٌغ١ذ0ا 1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -ٚػ١ّذو١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ شش٠ف طجشٜ سعت0ا 2

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ –أعزبر ٚ سئ١ظ لغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/يوسف عبد العزيز الحسانين0ا 3
 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –ِذسط ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/  ػج١ش ٔض٠ٗ اؽّذ 4

 01/0/7102علٌا بتارٌخ و لجنة الدراسال ال 9/0/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -

إٌّضٌتٟ رخظتض  اٌّغتغٍخ ٌذسعتخ اٌّبعغتز١ش فتٟ االلزظتبد رؼذ٠ً فٟ ٌغٕخ االششاف ٌٍطبٌجخ / ِش٠ُ ِؾّٛد ساغت ػجتذٖ

 اٌّؼبد ٌٍغّٕخ ٌٍمشفخ ٚ صّبس اٌزفبػ فٝ اٌفئشاْ اٌّظبثخ ثبٌغّٕخ  اٌزأص١ش"  اٌزغز٠ٗ ٚػٍَٛ األؽؼّخ رؾذ ػٕٛاْ

 -د/ ػّتتبد ػجتتذ اٌؾٍتت١ُ اٌختتٌٛٝ ٚٚظ١فزتتٗ / اعتتزبر اٌزغز٠تتخ ٚػٍتتَٛ االؽؼّتتخ0اػتتبفخ اعتتُ اٌغتت١ذ ا -اٌزؼتتذ٠ً اٌّطٍتتٛة ٘تتٛ :

 ٌزظجؼ ٌغٕخ األششافعبِؼخ إٌّٛف١خ"

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ َ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –ِزفشؽ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  أعزبر د/ اٌفذ سشبد خبؽش0أ 1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ ػّبد ػجذ اٌؾ١ٍُ اٌخ0ٌٝٛا 2

 01/0/7102و لجنة الدراسال العلٌا بتارٌخ  9/0/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 
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 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -

إٌّضٌتٟ رخظتض اٌزغز٠تٗ  رؼذ٠ً فٟ ٌغٕخ االششاف ٌٍطبٌجخ / ٔٙٝ ا٠ّٓ وغبة  اٌّغغٍخ ٌذسعخ اٌّبعغز١ش فٟ االلزظتبد -

اٌزغ١تتتشاد اٌج١ٌٛٛع١تتتخ ٚ اٌى١ّٛؽ٠ٛ١تتتخ        ٚ رتتتأص١ش اٚساق اٌضػزتتتش ٚ اٌش٠ؾتتتبْ ػٍتتتٝ "  ٚػٍتتتَٛ األؽؼّتتتخ رؾتتتذ ػٕتتتٛاْ

 اٌٙغزٌٛٛع١خ فٝ اٌفئشاْ اٌّظبثخ ثبٌغّٕخ"

  -اٌزؼذ٠ً اٌّطٍٛة ٘ٛ :

 عبِؼخ إٌّٛف١خ" -د/ ػّبد ػجذ اٌؾ١ٍُ اٌخٌٛٝ ٚٚظ١فزٗ / اعزبر اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ االؽؼّخ0اػبفخ اعُ اٌغ١ذ ا

 ٌزظجؼ ٌغٕخ األششاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ َ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  ػّبد ػجذ اٌؾ١ٍُ اٌخٌٛٝد/ 0ا 1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –ِغبػذ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  أعزبر د/ ٔغالء ػٍٝ اٌش١خ 2

 01/0/7102ٌا بتارٌخ و لجنة الدراسال العل 9/0/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -

ٚاٌّغغٍخ ٌذسعخ اٌّبعغز١ش فٟ االلزظتبد إٌّضٌتٟ رخظتض رؼذ٠ً فٟ ٌغٕخ االششاف ٌٍطبٌجخ / ٘بعش ِؼٛع ِظ١ٍؾٝ  -

ّؼبد ٌٍغتىش الٚساق ٚ ثتزٚس اٌشعٍتخ فتٝ اٌفئتشاْ اٌّظتبثخ ثبٌغتىش ثزتأص١ش اٌزأص١ش اٌ"  اٌزغز٠ٗ ٚػٍَٛ األؽؼّخ رؾذ ػٕٛاْ

 االٌٛوغبْ "

  -اٌزؼذ٠ً اٌّطٍٛة ٘ٛ :

 عبِؼخ إٌّٛف١خ" -د/ ػّبد ػجذ اٌؾ١ٍُ اٌخٌٛٝ ٚٚظ١فزٗ / اعزبر اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ االؽؼّخ0اػبفخ اعُ اٌغ١ذ ا

 ٌزظجؼ ٌغٕخ األششاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ َ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  اؽّذ ٘اليد/ ؽّذ٠خ 0ا 1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ ػّبد ػجذ اٌؾ١ٍُ اٌخ0ٌٝٛا 2

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -د إٌّضٌٟ و١ٍخ االلزظب –ِذسط ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ ػج١ش ٔض٠ٗ اؽّذ 3

 01/0/7102و لجنة الدراسال العلٌا بتارٌخ  9/0/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -

تخصص المالبس والنسٌج  دكتوراهلدرجة ال سجل الم  - محمد حس  محمد مٌز   /للطال   الغاء القٌد والتسجٌل

ٚرٌه الػززاس اٌّششف١ٓ   تحقٌق أفضل اسلو  قٌاسً الداء االدارة التجارٌة داخل مصانم المالبس الجاهزة  بعنوان  

 :علما  بأن لجنة األشرا و عدم سداد الرسوم الدراسٌة ٚ أزٙبء اٌّذح اٌمب١ٔٛٔخ 

 الوظٌفة والتخصص ــــماالســـــــــــــــــــــــــــــــ م

 جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  -بقسم المالبس والنسٌج   أستا  رشدي علً احمد عٌد أ.د/  0

 المنوفٌةجامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  - أستا  مساعد بقسم  المالبس والنسٌج  د/ عبد   عبد المنعم حسٌن   7

 01/0/7102و لجنة الدراسال العلٌا بتارٌخ  9/0/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -

تخصص المالبس والنسٌج  دكتوراهلدرجة ال سجلةالم  -مروة ابراهٌم محمد مسعود  /للطالبة  الغاء القٌد والتسجٌل
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تشكٌل وتولٌ  خامة الفضة وبعك خامال البٌئة ال راء القٌم الفنٌة والجمالٌة للمشغوالل النسٌجٌة  تقنٌالبعنوان  

 . و عدم سداد الرسوم الدراسٌةٚرٌه الػززاس اٌّششف١ٓ ٚ أزٙبء اٌّذح اٌمب١ٔٛٔخ   السٌاحٌة  

  -اإلشرا  : علما  بان لجنة

 ة والتخصصالوظٌف االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

كلٌة   -ووكٌل الكلٌة لشئون الطال  بقسم المالبس والنسٌج   أستا  اسالم عبد المنعم حسٌن أ.د/  0

 جامعه المنوفٌة -االقتصاد المنزلً

 المنوفٌةجامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  - أستا  بقسم  المالبس والنسٌج  أ.د/ سالً احمد العشماوي    7

 01/0/7102و لجنة الدراسال العلٌا بتارٌخ  9/0/7102بتارٌخ  موافقة القسم العلمً

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -

لدرجععة الماجسععتٌر فععً االقتصععاد المنزلععً  سععجلةالم إٌنععاس حسععن شععاكر علععً محمععودللطالبععة /  إلغععاء القٌععد و التسععجٌل

فاعلٌة االنترنٌل فً التعلعٌم المتعزامن و الالمتعزامن لطالبعال المرحلعة قتصاد المنزلً و التربٌة  بعنـــوان   االتخصص 

  علمعا و ععدم سعداد الرسعوم الدراسعٌةٚرٌه الػززاس اٌّششف١ٓ ٚ أزٙتبء اٌّتذح اٌمب١ٔٛٔتخ      ال انوٌة فً مادة االقتصاد  

 :بأن لجنة األشرا 

 صالوظٌفة والتخص االسم م

 المنوفٌةجامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  -استا  التغ ٌة و علوم األطعمة  أ.د/ ٌوس  عبدالعزٌز الحسانٌن 0

 استا  المناهج و طرق التدرٌس المتفرغ كلٌة التربٌة جامعة كفر الشٌخ  رحمه  ( أ.د/ صالح الدٌن سلٌمان حمامه 7

 المنوفٌةجامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  -قتصاد المنزلً والتربٌة استا  متفرغ بقسم اال د/ أحمد بهاء الحجار 3

 01/0/7102و لجنة الدراسال العلٌا بتارٌخ  9/0/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -

بٌتت / شتش٠ف ػض٠تض ٌج١تت  اٌّغتغً ٌذسعتخ اٌّبعغتز١ش فتٟ االلزظتبد إٌّضٌتٟ رخظتض اٌزغز٠تخ اٌغبء اٌم١تذ ٚاٌزغتغ١ً ٌٍط

ٚػٍَٛ األؽؼّخ ثؼٕٛاْ ".اٌزتأص١شاٌج١ٌٛٛعٟ ٚاٌزغتزٚٞ ٌغٕت١ٓ اٌمّتؼ اٌّخّتش " ٚرٌته الػزتزاس اٌّشتشف١ٓ ٚ أزٙتبء اٌّتذح 

 :بأن لجنة األشرا  " ػٍّب  اٌمب١ٔٛٔخ

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  ٚػ١ّذ –أعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  طجشٜ سعت د/ شش٠ف0ا 0

 01/0/7102و لجنة الدراسال العلٌا بتارٌخ  9/0/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -

اٌّغتغٍخ ٌذسعتخ اٌّبعغتز١ش فتٟ االلزظتبد إٌّضٌتٟ رخظتض اٌزغز٠تخ  رانيا محمد الحسدينى اٌغبء اٌم١ذ ٚاٌزغغ١ً ٌٍطبٌجخ /

ٚػٍَٛ األؽؼّخ   ثؼٕٛاْ "دساعبد و١ّ١بئ١خ ٚث١ٌٛٛع١تخ ػٍتٝ فبوٙتخ اٌى١تٛٞ." ٚرٌته الػزتزاس اٌّشتشف١ٓ ٚ أزٙتبء اٌّتذح 

 :بأن لجنة األشرا  ّب  ػٍ .و عدم سداد الرسوم الدراسٌة اٌمب١ٔٛٔخ 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ِزفشؽ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  أ.د/عادل عبد المعطً أحمد 0

 ١خعبِؼخ إٌّٛف -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ ػّبد ػجذ اٌؾ١ٍُ اٌخ0ٌٝٛا 7

 01/0/7102و لجنة الدراسال العلٌا بتارٌخ  9/0/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -

  ل  إيقاف القيد لل لبة اآلتض أسمائهم :
 السب  من المدة الدرجة التخصص اإلسم م

 رعاٌة طفل 31/8/2019اٌٝ 1/9/2012 عامٌن  اٌّبعغز١ش اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ ا محمد عبد الحميد محمددين 0

 للسفر للخارج 31/8/2018اٌٝ 1/9/2012 أولػبَ اٌّبعغز١ش اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ احمد عبد الخالق ابراهيم 7

 سػب٠خ اٌٛاٌذح 31/8/2018اٌٝ 1/9/2012 رابم ػبَ اٌذوزٛساٖ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ ٘ذٜ ػف١فٝ ١٘ىً 3

 01/0/7102و لجنة الدراسال العلٌا بتارٌخ  9/0/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -

 مد مدا الدراسة لل لبة اآلتض أسمائهم :
 السب  من المدة لدرجةا التخصص اإلسم م

 العزىّبي اٌشعبٌخ اٌؼ١ٍّخ 31/8/2018ا1/9/2012ٌٝ عام أول اٌّبعغز١ش اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ تهانى محمود محمد   0

 العزىّبي اٌشعبٌخ اٌؼ١ٍّخ 31/8/2018ا1/9/2012ٌٝ عام أول دوزٛساٖ ِالثظ ٚ ٔغ١ظ بوسض حمدي  رحات عبد الاله 7

 العزىّبي اٌشعبٌخ اٌؼ١ٍّخ 31/8/2018اٌٝ 9/2016/ عامٌن اٌّبعغز١ش اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ   ػبدي فٛصٜ فؤاد ػجذٖ  3

 01/0/7102و لجنة الدراسال العلٌا بتارٌخ  9/0/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -

لدرجعة الماجسعتٌر تخصعص المالبعس  بالفرقة ال انٌةالمقٌدة فٌبً فوزي تومة فرٌد   / لع ر المرضً المقدم من الطالبةا

 عن حضور مادة   العوامل االجتماعٌة و السٌكولوجٌة للملبس ( بناء علً التقرٌر الطبً المرفق .والنسٌج 

 01/0/7102لجنة الدراسال العلٌا بتارٌخ  موافقة 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -

 01/0/7102لجنة الدراسال العلٌا بتارٌخ موافقة دبلوم  غ ائٌال  المستشفٌال والمؤسسال( . 7102اعتماد نتٌجة دور نوفمبر 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -: لدراسات العليا بشأن النظر فيمذكرة إدارة ا -

 كما وردل من األقسام العلمٌة.7102/7102الخطط الدراسٌة للفصل الدراسً ال انً للعام الجامعً 

 01/0/7102لجنة الدراسال العلٌا بتارٌخ موافقة  9/0/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 : رة الدراسات العليا بشأن النظر فيمذكرة إدا  

ضرورة تقعدٌم خطعا  معتمعد معن الجهعة المسعئولة ععن إجعراء التجعار  العملٌعة للدارسعٌن المسعجلٌن لمرحلعة 

الماجستٌر و الدكتوراه و تقدٌمه إلدارة الدراسال العلٌا بالكلٌة لتوضعٌح موقع  العدارس معن إجعراء تجاربعه و 

عععة السععادة الععزمالء أعضععاء هٌئععة التععدرٌس المشععرفٌن لعع لم    لحسععن سععٌر مكععان تنفٌعع ه لتلععم التجععار  و متاب
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 01/0/7102لجنة الدراسال العلٌا بتارٌخ موافقة  العملٌة التعلٌمٌة لمرحلة الدراسال العلٌا.

 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 : مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في  

ن خعععارج مصعععر بقائمعععة المحكمعععٌن الخاصعععة بمجلعععة الكلٌة مجلةاالقتصعععادالمنزلً جامععععة إدراج محكمٌعععنن مععع

المنوفٌة(لكً تتماشً مم مواد الالئحة التنظٌمٌة الصادرة من المجلس األعلً للجامعال والمعمول بها باللجنة 

 01/0/7102لجنة الدراسال العلٌا بتارٌخ موافقة  العلمٌة لترقٌة األسات ة و األسات ة المساعدٌن .

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون  

ثٕبء ػٍٝ اٌخطبة اٌٛاسد ِٓ االداسح اٌؼبِخ ٌشئْٛ  2018/2019االػذاد اٌّمزشػ لجٌٛٙب فٝ اٌؼبَ اٌغبِؼٝ  

 9/0/7102بتارٌخ  لجنة شئون التعلٌم ِٛافمخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة ثبٌغبِؼخ.

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون    

اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌجخ / ٘ذ٠ش اششف عؼ١ذ ٚاٌّم١ذح ثبٌفشلخ اٌضب١ٔخ شؼجخ اداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد فشطخ اخ١شح ِٓ 

لجنة شئون  ِٛافمخاعزّبػٝ اعبصح سػب٠خ ؽفً .ثٛلف ل١ذ٘ب ٌٍؼبَ اٌضبٔٝ ػٍٝ اٌزٛاٌٝ ػزس  2012/2018اٌخبسط 

 9/0/7102بتارٌخ  التعلٌم

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون    

اٌؼزس اٌّشػٝ اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌجخ / اعّبء اٌؾغ١ٕٝ ِؾّذ اٌغؼ١ذ  ٚاٌّم١ذح ثبٌفشلخ اٌضب١ٔخ شؼجخ اٌّالثظ 

ثٕبء ػٍٝ اٌزمش٠ش اٌطجٝ اٌٛاسد ِٓ االداسح اٌطج١خ  2012/2018ظ ػٓ اِزؾبٔبد اٌفظً اٌذساعٝ االٚي ٚإٌغ١

 9/0/7102بتارٌخ  لجنة شئون التعلٌم ِٛافمخ ثبٌغبِؼخ .

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   

ش٠ّخ ػجذ اٌغٛاد اٌّغبٚسٜ   ٚاٌّم١ذح ثبٌفشلخ االٌٚٝ شؼجخ ػبِخ ثٛلف ل١ذ٘ب ػٓ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌجخ / و

 9/0/7102بتارٌخ  لجنة شئون التعلٌم ِٛافمخػزس اعزّبػٝ سػب٠خ ٚاٌذح  . 2012/2018اٌؼبَ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون    

ِٓ اٌطبٌجخ / اثزغبَ ِؾّٛد ِؾّٛد ٠ٛعف   ِششؾخ ثبٌفشلخ االٌٚٝ شؼجخ ػبِخ فٝ اٌؼبَ اٌغبِؼٝ  اٌطٍت اٌّمذَ

 9/0/7102بتارٌخ  لجنة شئون التعلٌم ِٛافمخ .ثغؾت اٌٍّف ِٓ اٌى١ٍخ  2012/2018

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 :بشأن النظر فى    التعليممذكرة قسم شئون  

ِٓ اٌطبٌجخ / اثزٙبي ِؾّذ عبثش اٌذ٠جخ ٚاٌّم١ذح ثبٌفشلخ اٌضبٌضخ شؼجخ اٌزغز٠خ ٌّذح صالس اعبث١غ  خشػ١خ  اٌّمذِاالعبصح اٌّ

 لجنة شئون التعلٌم ِٛافمخثٕبء ػٍٝ اٌزمش٠ش اٌطجٝ اٌٛاسد ِٓ االداسح اٌطج١خ ثبٌغبِؼخ . 5/12/2012ثذا٠خ ِٓ ربس٠خ 

 9/0/7102بتارٌخ 

 رفع األمر للجامعةالموافقة مع   -: رار    الق
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 -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون  
االعبصح اٌّشػ١خ  اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌجخ / ِٕبس ػجذ اٌّمظٛد ػجذ اٌّمظٛد ؽغٓ ٚاٌّم١ذح ثبٌفشلخ اٌضبٌضخ شؼجخ اداسح 

االداسح ثٕبء ػٍٝ اٌزمش٠ش اٌطجٝ اٌٛاسد ِٓ  5/12/2012إٌّضي ٚاٌّؤعغبد ٌّذح صالس اعبث١غ ثذا٠خ ِٓ ربس٠خ 

 اٌطج١خ ثبٌغبِؼخ.

 9/0/7102بتارٌخ  لجنة شئون التعلٌم ِٛافمخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون  

اٌّزوشح اٌخبطخ ثإػفبء اٌطبٌت /اؽّذ ِؾّذ فزؾٝ اٌؾفٕبٜٚ ٚاٌّم١ذ ثبٌفشلخ اٌضبٌضخ شؼجخ اداسح إٌّضي ثإػفبئخ 

ِبدح اٌّؾبعجخ ٔظشا ٌذساعزخ ٌٙب اصٕبء ل١ذح ثبٌفشلخ اٌضب١ٔخ شؼجخ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ }لجً رؾ٠ٍٛخ{ اٌٝ شؼجخ  ِٓ

 . اداسح إٌّضي

 9/0/7102بتارٌخ  لجنة شئون التعلٌم ِٛافمخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون  

ٓ اٌطبٌت/ اؽّذ ػٍٟ اثٛ ا١ٌض٠ذ ػطٟ ٚاٌّم١ذ ثبٌفشلخ اٌضبٌضخ شؼجخ اٌزغز٠خ ٚ ػٍَٛ األؽؼّخ ػٓ اٌطٍت اٌّمذَ ِ

ؽؼٛس ِبدح " رغز٠خ اٌفئبد اٌؾغبعخ"  ثٕبء ػٍٝ اٌزمش٠ش اٌطجٝ اٌٛاسد ِٓ االداسح اٌطج١خ ثبٌغبِؼخ ٌّذح صالس 

 9/0/7102بتارٌخ  لجنة شئون التعلٌم ِٛافمخ  . 9/1/2018ا٠بَ ثذا٠خ ِٓ ربس٠خ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون  

اٌؼزس اٌمٙشٞ اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌجخ/ ع١ٍٙخ ػجذ اٌفزبػ ع١ٍّبْ  ٚاٌّم١ذح ثبٌفشلخ األٌٟٚ  ػٓ ؽؼٛس ِبدح" اٌفغ١ٌٛٛعٟ 

لجنة شئون  ح ػٓ ِٛػذ األِزؾبْ.  ِٛافمخٚرٌه ٌؾذٚس ؽبدصخ ػٍٟ اٌطش٠ك ٚٚطٌٛٙب ِزأخش 13/1/2018" ٠َٛ 

 04/0/7102بتارٌخ  التعلٌم

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون  

لغُ  -اٌٛاسدح ِٓ االلغبَ اٌؼ١ٍّخ ) لغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ2012/2018ٌغبْ اٌّّزؾ١ٕٓ ٌٍفظً اٌذساعٝ االٚي 

 9/0/7102بتارٌخ  لجنة شئون التعلٌم ِٛافمخ  ّٕضٌٝ ٚاٌزشث١خ (.االلزظبد اٌ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
  -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -
بوظٌفعة معدرس بقسعم إدارة المنعزل و المؤسسعال ة /  نهعً عبعد السعتار عبعد المحسعن تعٌعٌن السعٌدة العدكتور 

أستا  مساعد  ب ال القسم  بالكلٌة و  لم بناء علً معا جعاء بتقرٌعر اللجنعة العلمٌعة الدائمعة لترقٌعة االسعات ة و 

 .9/0/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ  7102/ 07/ 09األسات ة المساعدٌن  بتارٌخ   

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
  -ين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى :مذكرة قسم شئون العامل -
تعٌٌن السٌدة الدكتورة/ رانٌا حسنً هٌكل مدرس بقسم المالبس و النسٌج بوظٌفة أستا  مساعد  ب ال القسم   

بالكلٌة و  لم بناء علً ما جاء بتقرٌر اللجنعة العلمٌعة الدائمعة لترقٌعة االسعات ة و األسعات ة المسعاعدٌن بتعارٌخ 

 .9/0/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ  7102/ 07/ 71

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
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  -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -
معٌعدة بقسعم التغ ٌعة و علعوم األطعمعة لمنحهعا  -الطل  المقدم من السٌدة / أسماء السعٌد عبد المجٌعد الغفلعول 

تعارٌخ قٌامهعا لمدة عام اول   لمرافقة الزوج( ال ي ٌعمل بالمملكة العربٌة السعودٌة و  لم اعتبعارا  معن أجازة 

 .9/0/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ  بها.

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
  -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -

مععدرس  بقسععم إدارة المنععزل و المؤسسععال   -لمقععدم مععن الععدكتورة / أٌععة عبععد الشععافً علععً ابععو سععلٌم  الطلعع  ا

موافقعة  لمنحها أجازة   لمرافقة الزوج( الع ي ٌعمعل باإلمعارال العربٌعة و  لعم اعتبعارا  معن تعارٌخ قٌامهعا بهعا.

 .9/0/7102القسم العلمً بتارٌخ 

 جامعةالموافقة مع رفع األمر لل -: رار    الق
 -بشأن النظر في :  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة  

 .لدور الرابم لخدمة الطال  لالتبرع المقدم من أسرة  أجٌال ( المتم ل فً فلتر لتنقٌة المٌاه فً 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م        

 .7102/7102( للعام الجامعً  الخامسةئون المجتمم و تنمٌة البٌئة   الجلسة محضر اجتماع لجنة ش

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: -
 رمبس٠ش اٌٛػغ اٌشا٘ٓ ثٛؽذح ػّبْ اٌغٛدح ٚ اعزّبػبرٙب ) ِـشفـك ( . 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -مذكرة إدارة العالق ات الثق افية  بشأن النظر في : -  

ٌٍؼاللبد اٌضمبف١خ اداسح االرفبل١بد ٚاٌّؤرّشاد ثشأْ اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ اٌذٌٟٚ  اٌؼبِخ اٌخطبة اٌٛاسد ِٓ االداسح

اٌزخظظبد إٌٛػ١خ ٚ رٌه خالي اٌخبِظ ٚ اٌذٌٟٚ اٌضبٌش ثؼٕٛاْ " االرغب٘بد اٌؼب١ٌّخ اٌّؼبطشح ٚ رط٠ٛش 

 ثبٌؼ١ٓ اٌغخٕخ عبِؼخ ػ١ٓ شّظ .ػٍّب  ثأْ سعُ االشزشان : 2018فجشا٠ش  22-20اٌفزشح ِٓ 

 ( ع١ٕٙب  ِظش٠ب  1200اٌّشبسوخ ثجؾش )

 ( ع١ٕٙب  ِظش٠ب  200اٌّشبسوخ ثجؾش ثذْٚ البِخ )

 ع١ٕٙب  ِظش٠ب   900اٌّشبسوخ ثذْٚ ثؾش ؽؼٛس

 ب  ِظش٠ب  ( ع1200ٙ١ٕاٌّشبسوخ ثّؼشع )

 ( ع١ٕٙب  ِظش٠ب  ٌٍّشافك .900)

 رُ رشش١ؼ ِٓ لغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ   :ٚ ثؼشع اٌخطبة ػٍٟ اٌغبدح أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

  اعزبر ثمغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ    )ثجؾش(   -أ.د / سشب ػجذ اٌشؽّٓ إٌؾبط 

   )د/ عبٌٟ اٌٛسالٟ      اعزبر ِغبػذ ثمغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ  )ثجؾش                                    

  )د/ عؾش وّبي فٛدح                اعزبر ِغبػذ ثمغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ  )ثجؾش 

ثأٔٗ رُ  14/1/2018ٚلشسد  ٌغٕخ اٌؼاللبد اٌضمبف١خ ثزبس٠خ 9/1/2018ِٛافمخ اٌمغُ اٌؼٍّٟ  ثزبس٠خ 

 ػشػٗ فٟ اٌٍغٕخ اٌغبثمخ ٚ رُ اٌزشش١ؼ ػ١ٍٗ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -بشأن النظر في : العالق ات الثق افية  مذكرة إدارة   -  

ٌٍؼاللبد اٌضمبف١خ اداسح االرفبل١بد ٚاٌّؤرّشاد ثشأْ اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ اٌذٌٟٚ  اٌؼبِخ داسحاال اٌخطبة اٌٛاسد ِٓ
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ِبسط  23-/21ٟ اٌفزشح ِٓ اٌزؼ١ٍُ إٌٛػٟ ٚدٚسٖ فٟ اثزىبس ِششٚػبد ٌز١ّٕخ ٚ رط٠ٛش ع١ٕبء فاٌخبِظ 

ى١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ عبِؼخ ؽٕطب رؾذ ػٕٛاْ " اٌزؼ١ٍُ إٌٛػٟ ٚ دٚسٖ فٟ اثزىبس ِششٚػبد ٌز١ّٕخ ٚ ث 2018

 ػٍّب  ثأْ سعُ االشزشان :رط٠ٛش ع١ٕبء ٚ رٌه فٟ اٌفزشح ِٓ اٌزٞ عٛف ٠ؼمذ ثّذ٠ٕخ ششَ اٌش١خ .

 ( ع١ٕٙب  ِظش٠ب  1450اٌّشبسوخ ثجؾش أٚ ِؼشع )

 ( ع١ٕٙب  ِظش٠ب  1350ّشبسوخ ثٛسلخ ثؾض١خ  )اٌ

 ( ع١ٕٙب  ِظش٠ب  1350اٌّشبسوخ ٌجبؽضٟ اٌّبعغز١ش أٚ اٌذوزٛساٖ )

 ( ع١ٕٙب  ِظش٠ب  1350اٌّشبسوخ ثبٌؾؼٛس شبٍِخ اإللبِخ  )

 ( ع١ٕٙب  ِظش٠ب  ٌٍّشافك .1150)

 ١ش اٌّظش١٠ٓ.ع١ٕٙب  ِظش٠ب  ٌٍّشبسوخ ثذْٚ ثؾش غ١ش شبًِ اإللبِخ ٚ االٔزمبالد ٌغ (300)

 (دٚالس ٌٍّشبسوخ ثجؾش أٚ ِؼشع أٚ ٚسلخ ثؾض١خ 400)

 ( دٚالس ٌٍّشبسوخ ثبٌؾؼٛس شبًِ اإللبِخ 300)

 ( دٚالس ٌٍّشافك 250)

 رُ رشش١ؼ ِٓ لغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ   : ٚ ثؼشع اٌخطبة ػٍٟ اٌغبدح أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 .إٌغ١ظ  )ثجؾش(                                          اعزبر ثمغُ اٌّالثظ      سشب ػجذ اٌشؽّٓ إٌؾبطد/ أ ٚ 

 .ثمغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ   )ثجؾش(                      اعزبر               ٘ذٞ عبِٟ غبصٞد/ أ 

 .ثمغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ  )ثجؾش(                                       اعزبر         ػال ٠ٛعف ػجذ اٌالٖ د/ أ   

 .ثمغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ  )ثجؾش(                                      اعزبر               اعّٙبْ إٌغبسد/ أ 

  /ثمغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ  )ثجؾش(    اعزبر ِغبػذ             عؾش وّبي فٛدٖد 

  /ثمغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ  )ثجؾش(        ِذسط              سا١ٔب ؽغٕٟ ١٘ىًد                        

رُ ثأٔٗ  14/1/2018ٌغٕخ اٌؼاللبد اٌضمبف١خ ثزبس٠خ ٚلشسد  9/1/2018ِٛافمخ اٌمغُ اٌؼٍّٟ  ثزبس٠خ 

 ػشػٗ فٟ اٌٍغٕخ اٌغبثمخ ٚ رُ اٌزشش١ؼ ػ١ٍٗ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -بشأن النظر في : العالق ات الثق افية  مذكرة إدارة   -  

ٌٍؼاللبد اٌضمبف١خ اداسح االرفبل١بد ٚاٌّؤرّشاد ثشأْ ػمذ دٚسح رذس٠ج١خ  اٌؼبِخ بة اٌٛاسد ِٓ االداسحاٌخط

رخظظ١خ ألاػذاد اعزشبس١٠ٓ فٟ ِغبي اػذاد خجشاء فٟ ِغبي رم١١ُ اٌزأص١ش اٌج١ئٟ ٌٍّششسٚػبد ٚ رٌه خالي 

 اٌؼٍَٛ عبِؼخ ػ١ٓ شّظ  ثّشوض اٌذساعبد ٚ االعزشبساد اٌؼ١ٍّخ و١ٍخ 2018ِبسط  8-6اٌفزشح ِٓ 

 ٚ ثؼشع اٌخطبة ػٍٟ اٌغبدح أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 رُ رشش١ؼ ِٓ لغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ   : 

     أ.د / ٘ذٞ عبِٟ غبصٞ    اعزبر ثمغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ 
  /ثمغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ  ِذسط              سا١ٔب ؽغٕٟ ١٘ىًد 

 رشش١ؼِغ  14/1/2018ٌٚغٕخ اٌؼاللبد اٌضمبف١خ ثزبس٠خ 9/1/2018ِٛافمخ اٌمغُ اٌؼٍّٟ  ثزبس٠خ 

  أ.د/ سشذٞ ػٍٟ ػ١ذ اعزبر ثمغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ 

 أ.د/ أششف ِؾّٛد ٘بشُ اعزبر ثمغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 -بشأن النظر في : العالق ات الثق افية  مذكرة إدارة   

 ل :ما ٌستجد من أعما
أعماال  بما جاء به قررل اللجنعة ععدم قبعول  00/9/7102( بتارٌخ 7022بالنسبة لقرار رئٌس الجامعة رقم  

أي خطابال ترشٌح ألي مؤتمرال بدون انهاء األوراق الخاصة بتسجٌل السادة أعضاء هٌئة التدرٌس ألبحا هم 

   وتنشٌط صفحتهم الخاصة .google scholarعلً   

 14/1/2018اللبد اٌضمبف١خ ثزبس٠خِٚٛافمخ ٌغٕخ اٌؼ
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 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رار    الق
 

 

 ػظشا  ......ٚفٝ ٔٙب٠خ االعزّبع ٚاالٔزٙبء ِٓ عذٚي األػّبي سفؼذ اٌغٍغخ فٟ رّبَ اٌغبػخ

            
 لكليةرئيس المجلس عميد ا              أمين المجلس                                        

 
 )د./ ماجدة إبراهيم متولي  (                             )أ.د/ شريف صبرى رجب (     
 

 


