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 محضر إجتماع
 11/6/2017افقالمو األحدالجلسة العاشرة لمجلس الكلٌة المنعقدة ٌوم 

 م 2017/ 2016فً العام الجامعً 

 صباحا  عشر  الحادٌة( بقاعة االجتماعات بالكلٌة وذلك فً تمام الساعة العاشرة الجلسة  أجتمع مجلس الكلٌة )
عمٌدد الكلٌدة ورئدٌس  -شرٌؾ صبرى رجب األستاذ الدكتور/ السٌد برئاسة   11/6/2017ٌوم األحد الموافق 

 :المجلس وحضور كل من 

 م األسم الوظٌفة

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

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

 3 أ.د/ ٌوسؾ عبد العزٌز الحسانٌن وعمٌد الكلٌة سابقاالقسم ورئٌس  أستاذ التؽذٌة وعلوم االطعمة

 4 أ.د/ سلوى محمد زؼلول طه أستاذ إدارة المنزل والمؤسسات ورئٌس القسم بالكلٌة

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

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

 7 أ.د/ فاطمة الزهراء امٌن الشرٌؾ من الداخل استاذ  التؽذٌة وعلوم األطعمة وعمٌد الكلٌة سابقا

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

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

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

 12 أ.د/ نهاد رشاد الطحان ةبالكلٌة اقدم االساتذة بقسم التؽذٌ أستاذ التؽذٌة وعلوم االطعمة

 13 أ.د/ اٌهاب فاضل ابو موسى استاذ تصمٌم األزٌاء بالكلٌة اقدم االساتذة بقسم المالبس

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

 15 محمد النعسان أ.د/ إٌهاب أحمد أستاذ بقسم المالبس والنسٌج  بالكلٌة من الداخل

 16 د./ منى عبد الرازق أبو شنب أستاذ مساعد وقائم بعمل رئٌس قسم االقتصاد المنزلً والتربٌة بالكلٌة

 17 د./ سهام عزٌز السٌد خضر اقدم االساتذة المساعدٌنبالكلٌة  التؽذٌة وعلوم االطعمة أستاذ مساعد

 18 د./سحر كمال محمود فودة لمدرسٌناقدم ا بالكلٌة بقسم المالبس والنسٌج أستاذ مساعد

بالكلٌدة بصدفته مددٌر  المسداعد  أسدتاذ المالبدس والنسدٌج - خالدد محٌدى الددٌن محمدد /ى للحضدور   د.عدقد دو

 وحدة ضمان الجودة 

حبددا بسددم ا الددرحمن الددرحٌم ومر  -عمٌددد الكلٌددة الجلسددة سددتهل السددٌد األسددتاذ الدددكتور / ا
 األعضاء سٌادته بالسادة

 :النظر فً جدول األعمال على النحو التالى برع سٌادته ثم ش
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 -المصادق ات :-1
فدى العدام 21/5/2017الموافق لمجلس الكلٌة المنعقدة ٌوم االحد  طارئة الجلسة العلى موضوعات  ةالمصادق

 . 2016/2017الجامعى 

 اٌّظبدلخ  -اٌمشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -1
التوصٌة بمنح الدرجات العلمٌة  للطالب اآلتٌة أسمائهم بعد قرٌن كل منهم وذلك بناء على التقارٌر الفردٌة 

 -والمناقشة للرسائل العلمٌة وهم : والجماعٌة للسادة األساتذة أعضاء لجنة الفحص

  اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ -رخظض   -٘بٌخ ِؾّذ ِؾّٛد ؽغ١ٓ/  للطالبة دكتوراهمنح درجة ال -1

 اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ -رخظض   -ِؾّذ ِظطفٟ ِؾّذ ثى١ش /  للطالب الماجستٌرمنح درجة  -2

 اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ -رخظض   -ؽ١بح ِغذٞ ِؾّذ اثشا١ُ٘ خ١ًٍ /  ةللطالب الماجستٌرمنح درجة  -3

 التؽذٌة و علوم األطعمة  –تخصص  -عزة ابراهٌم السٌد محمد/  ةللطالب الماجستٌرمنح درجة  -4

                     التؽذٌة و علوم األطعمة –تخصص اؽّذ طبٌؼ ِٙذٜ   /  للطالب الماجستٌرنح درجة م -5

 التؽذٌة و علوم األطعمة  –تخصص  - ِٕٝ ِذؽذ ِؾّذ عؼ١ظخ/  ةللطالب الماجستٌرمنح درجة   -6

 علوم األطعمة  التؽذٌة و –تخصص  -ص٠ٕت شجً ػجذ اٌؾ١ّذ ؽشى١ً/  ةللطالب الماجستٌرمنح درجة   -7

 التؽذٌة و علوم األطعمة  –تخصص  - ٘جخ عؼذ ػجذ اٌظب٘ش عؼذ/  ةللطالب الماجستٌرمنح درجة   -8

 6/6/2017ٚ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ 4/6/2017بتارٌخة م العلمٌاقسموافقة األ    

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -:اٌمشاس 

 -شأن النظر في :مذكرة إدارة الدراسات العليا ب -2
ٌذسعخ اٌذوزٛساٖ  رخظض اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ ثؼٕٛاْ "فٓ اٌّم١ذح رغغ١ً خطخ اٌجؾش ٌٍطبٌجخ  / د٠ٕب ِؾّٛد ثٙغذ ؽٛاػ غالة 

 عممًا بأن لجنة اإلشراف :"   اٌّبٔذاال وشؤ٠خ اثذاػ١خ فٟ رظ١ُّ اٌّالثظ إٌغبئ١خ ثبعزخذاَ اٌّإصشاد غ١ش اٌّشئ١خ  
 اٌٛظــــــــــ١ـفخ ٚعٙـــــــــخ اٌؼّــــــــــــً ـــــــــــــــــــــُاالعــــــــــــــ َ

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  - ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  أعزبر ػال ٠ٛعف ػجذ اٌالٖأ.د/  1

 إٌّٛف١خٗ عبِؼ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  - أعزبر ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  ا٠ٙبة اؽّذ إٌؼغبْ د/ أ. 2

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  - أعزبر ِغبػذ ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  د/ ِٕٟ ؽّذٞ اٌفشِبٚٞ 3

 6/6/2017ٚ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  4/6/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً    

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 -ليا بشأن النظر في :مذكرة إدارة الدراسات الع -3
سعخ اٌذوزٛساٖ  رخظض ٌذ اٌّم١ذحرغغ١ً خطخ اٌجؾش ٌٍطبٌجخ / سػٛٞ اٌغ١ذ ػجذ اٌشؽّٓ سِؼبْ غالة 

ثؼٕٛاْ "اعزخذاَ ِشوجبد اٌغ١ٍ١ىْٛ ٌّؼبٌغخ اٌّالثظ اٌزؼ٠ٛؼ١خ ٌٍّش٠ؼبد ثؼذ ػ١ٍّخ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ 

 عممًا بأن لجنة اإلشراف :اعزئظبي اٌضذٞ  

 اٌٛظــــــــــ١ـفخ ٚعٙـــــــــخ اٌؼّــــــــــــً ــــــــــــــــــــُاالعــــــ َ

ٔبئت سئ١ظ اٌغبِؼخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس سئ١ظ ِغٍظ اداسح اٌّغزشف١بد  أؽّذ فشط اٌمبطذأ.د/  1

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  - ػ١ّذ و١ٍخ اٌطت عبثمب 

 ٛع١ب رغ١ٙض إٌغ١ظ اٌّشوض اٌمِٟٛ ٌٍجؾٛسأعزبر اٌى١ّبء ٚرىٌٕٛ ِؾّذ ػجذ إٌّؼُ سِؼبْ د/ أ. 2

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  - أعزبر ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  أ.د/ سشب ػجذ اٌشؽّٓ إٌؾبط 3

 6/6/2017ٚ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  4/6/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً    

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -4
سعخ اٌّبعغز١ش  رخظض اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ ٌذاٌّم١ذ  رغغ١ً خطخ اٌجؾش ٌٍطبٌت /  أؽّذ ِؾّٛد ِؾّذ اٌّض٠ٓ 

ثؼٕٛاْ" رأص١ش اخزالف ثؼغ ِزغ١شاد ػ١ٍّخ اٌؾ١بوخ اٌظٕبػ١خ ػٍٟ ثؼغ خٛاص االداء اٌٛظ١فٟ ٌّالثظ 

 عممًا بأن لجنة اإلشراف :"   "   اٌشجبة " ػب١ٌخ اٌزؾًّ

 اٌٛظــــــــــ١ـفخ ٚعٙـــــــــخ اٌؼّــــــــــــً ــــــــــــُاالعـــــــــــ َ

 أعزبر إٌغ١ظ عبِؼخ إٌّٛف١خ ػ١ّذ اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٕٙذعخ ٚرىٌٕٛٛع١ب إٌّغٛعبد اٌّؾٍخ اٌىجشٞ  أششف ِؾّٛد ٘بشُ د/ أ. 1

 اٌضلبص٠ك عبِؼٗ  -و١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ لغُ  - ر ِغبػذ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ أعزب د/ ػٛاؽف ث١ٙظ ِؾّذ 2

 6/6/2017ٚ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  4/6/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً    

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 -ي :مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر ف -5
رخظض اٌّالثظ  فيالدكتوراه  لدرجة مقيدةالرغغ١ً خطخ اٌجؾش ٌٍطبٌجخ  / عٟٙ ِب٘ش ػجذ اٌؼض٠ض اٌغزّٟ 

"   فٟ رظ١ُّ ِالثظ إٌغبء   Feng Shuiٚإٌغ١ظ ثؼٕٛاْ "اِىب١ٔخ االعزفبدٖ ِٓ ٔظش٠ٗ ػٍُ اٌطبلخ اٌظ١ٕٟ 

 عممًا بأن لجنة اإلشراف :

 اٌٛظــــــــــ١ـفخ ٚعٙـــــــــخ اٌؼّــــــــــــً ـــــــُاالعــــــــــــــــــــــــــــ َ

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  - أعزبر ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  أ.د/ ػال ٠ٛعف ػجذ اٌالٖ  1

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  - أعزبر ِغبػذ ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  د/ عؾش وّبي فٛدٖ 2

 6/6/2017ٚ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  4/6/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً    

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -6
١ظ رخظض اٌّالثظ ٚإٌغ فيالدكتوراه  لدرجة مقيدةالرغغ١ً خطخ اٌجؾش ٌٍطبٌجخ / ٕ٘بء ِؾّٛد ِؾّذ شبدٞ  

 عممًا بأن لجنة اإلشراف :"   ثؼٕٛاْ "أصش ا٠مبع اٌّٛع١مٟ ٚثؼغ اٌزم١ٕبد االٌىزش١ٔٚخ ػٍٟ عّب١ٌبد االص٠بء  

 اٌٛظــــــــــ١ـفخ ٚعٙـــــــــخ اٌؼّــــــــــــً االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ َ

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  - أعزبر ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  أ.د/ ا٠ٙبة فبػً اثٛ ِٛعٟ  1

و١ٍخ اٌزشث١خ  –أعزبر اٌزشث١خ اٌّٛع١م١خ ٚاالداء ٚاٌزأ١ٌف ثمغُ اٌّٛع١مخ  أ.د/ػٍٟ ؽغ١ٓ ؽّذٞ إٌغبس 2

 ِذ٠ش ِشوض اٌفْٕٛ عبثمب  –إٌٛػ١خ عبِؼخ ػ١ٓ شّظ 

 6/6/2017خ ٚ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠ 4/6/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً    

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -7
رخظض اٌّالثظ  فيالدكتوراه  لدرجة مقيدةالرغغ١ً خطخ اٌجؾش ٌٍطبٌجخ / أعّبء خ١ٍفخ ِؾّذ ػجذ اٌشؽّٓ  

ظً عّب١ٌبد اػّبي ِؾّٛد عؼ١ذ اٌزشى١ٍ١خ ٚإٌغ١ظ ثؼٕٛاْ "اِىب١ٔخ االعزفبدح ِٓ اعٍٛة رطش٠ض اال٠زب١ِٓ فٟ 

 عممًا بأن لجنة اإلشراف : "  الصشاء اٌّالثظ إٌغبئ١خ 

 اٌٛظــــــــــ١ـفخ ٚعٙـــــــــخ اٌؼّــــــــــــً االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ َ

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -بد إٌّضٌٟو١ٍخ االلزظ  - أعزبر ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  أ.د/ ا٠ٙبة فبػً اثٛ ِٛعٟ  1

  ػظّذ ػجذ هللاِغ سفغ د/ ئ٠ٕبط 6/6/2017ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ ِٛافمخ  ٚ 4/6/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -8
رخظض ئداسح  فيالماجستير  لدرجة مقيدةالٛد سػب ِؾّذ اٌجىشٞ ٘ذ٘ٛد  رغغ١ً خطخ اٌجؾش ٌٍطبٌجخ / خٍ

ح اإلداس٠خ ٌٍضٚعخ فٟ ظً ػًّ اٌضٚط ثٕظبَ ءإٌّضي ٚ اٌّإعغبد  ثؼٕٛاْ "اٌىذس اٌضٚعٟ ٚ ػاللزٗ ثبٌىفب

 عممًا بأن لجنة اإلشراف : "  إٌّبٚثبد  

 ـ١ـفخ ٚعٙـــــــــخ اٌؼّــــــــــــًاٌٛظـــــــــ االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ َ

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟاعزبر ثمغُ ئداسح إٌّضي ٚ اٌّإعغبد  أ.د/ سث١غ ِؾّٛد ػٍٟ ٔٛفً  1

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌِٟذسط ثمغُ ئداسح إٌّضي ٚ اٌّإعغبد  د/ ٟٔٙ ػجذ اٌغزبس ِظطفٟ ِؾّٛد  2

 6/6/2017ٚ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  4/6/2017بتارٌخ ة القسم العلمًموافق    

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -9
ٕضي رخظض ئداسح اٌّ فيالماجستير  لدرجة مقيدةالرغغ١ً خطخ اٌجؾش ٌٍطبٌجخ / أ١ِٕخ اٌغبسؽٟ ػجذ اٌؼض٠ض خ١ٍفٗ  

 "  ٚ اٌّإعغبد  ثؼٕٛاْ "اٌىفبءح االٔزبع١خ ٌشثخ األعشح ٚ ػاللزٙب ثبألِٓ إٌفغٟ ٌألثٕبء فٟ ظً غ١بة األة  

 عممًا بأن لجنة اإلشراف : 

 اٌٛظــــــــــ١ـفخ ٚعٙـــــــــخ اٌؼّــــــــــــً االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ َ

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟعزبر ٚسئ١ظ ثمغُ ئداسح إٌّضي ٚ اٌّإعغبد ا أ.د/ عٍٛٞ ِؾّذ صغٍٛي ؽٗ  1

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟاعزبر ِغبػذ  ثمغُ ئداسح إٌّضي ٚ اٌّإعغبد  د/ ٘جٗ هللا ػٍٟ ِؾّٛد شؼ١ت   2

 6/6/2017س٠خ ٚ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزب 4/6/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً    

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -10
 الددكتوراه فدً االقتصداد المنزلدًرجدة لدالمقيدد تسجيل خطة البحث لمطالب / محمد سعيد محمد الميدد  

عنددد اسددتخداميا فددا عدداج الل ددران وراق وبددهور اهن الليددل أتخصددت تيهيددو وعمددوم ابطعمددة بعندددددوان  تددأ ير 
 :المصابة بالتسمم الكبد    عمما  بأن لجنة ابشراف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ َ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ِزفشؽ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ ِؾّذ ع١ّش اٌذشٍٛؽ0ٝأ 1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –ٚػٍَٛ األؽؼّخ  أعزبر ِزفشؽ ثمغُ اٌزغز٠خ د/ صش٠ب ِغٍُ ؽغ0ٓا 2

 6/6/2017ٚ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  4/6/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً    

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -11
الدددكتوراه فددي اادتصدداد المنصلددي تخصددت تيهيددو ٌذسعددخ اٌّم١ددذ د المنصددف عبددد الرسددول تسددجيل خطددة البحددث لمطالددب/ محمددد عبدد 

وعموم ابطعمة بعندوان التأ يرات النسبية لمسريس و الجعضيض بااضافة الا انواع الكرفس و الكرات عما مرضا الكبد والمناعدة 
 عمما  بأن لجنة ابشراف:سيتامول   المل ران المحقونة بالبار 

 الوظيلة والتخصت ااسم م

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ِزفشؽ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ ِؾّذ ع١ّش اٌذشٍٛؽ0ٝأ 1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ ِذسط  د/ ػضح ئثشا١ُ٘ االعىبفٟ  2

 6/6/2017ٚ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  4/6/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً    

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -12
الماجستير في اادتصاد المنصلدي سعخ ٌذ اٌّم١ذحتسجيل خطة البحث لمطالبة/  ىاجر معوض مصيمحا  ابت   -

بعنددددوان التأ ير المضددداد لمسدددكر اوراق وبدددهور الرجمدددة فدددا الل دددران المصدددابة تخصدددت تيهيدددو وعمدددوم ابطعمدددة 
 :عمما  بأن لجنة ابشراف بالسكر   بتأ ير اآللوكسان  

 الوظيلة والتخصت ااسم م

 جامعة المنوفية -كمية اادتصاد المنصلي  –أستاه بقسم التيهية وعموم ابطعمة  د/ حمدية احمدىال 0ا 1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –ِذسط ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  ٗ اؽّذد/ ػج١ش ٔض٠ 2

 6/6/2017ٚ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  4/6/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً    

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -13
اٌّبعغدز١ش فدٟ االلزظدبد إٌّضٌدٟ سعدخ ٌذ اٌّم١ذح نليسة ياسر ع مان حميدة/  طة البحث لمطالبةتسجيل خ 

رخظددض رغز٠ددٗ ٚػٍددَٛ األؽؼّددخ ثؼٕددـٛاْ"اٌىفبءح اٌؼالع١ددخ ٌغددزٚس اٌجٕغددش ػٍددٝ اٌفئددشاْ اٌّظددبثخ 

 :عمما  بأن لجنة ابشراف ثبٌخًٍ اٌىٍٜٛ ٚ اٌذاء اٌغىشٜ"

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ َ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ِغبػذ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  ء ػٍٝ ِغذ اٌش١خ د/ ٔغال 1

 6/6/2017ٚ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  4/6/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً    

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 -نظر في :مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن ال -14
اٌّبعغدز١ش فدٟ االلزظدبد إٌّضٌدٟ ٌذسعدخ اٌّم١دذح  سدارة احمدد عبدد الحميدد الباصدير /  تسجيل خطة البحدث لمطالبدة 

رخظددض رغز٠ددٗ ٚػٍددَٛ األؽؼّددخ ثؼٕددـٛاْ"دساعخ ِمبسٔددخ ثدد١ٓ االعددزخذاَ اٌؼالعددٝ ٌّؼددبداد االوغددذح ٚ 

 عمما  بأن لجنة ابشرافش وؾٌٛٝ"إٌظبَ اٌغزائٝ اٌٛطفٝ فٝ ِشػٝ االٌزٙبة اٌىجذٜ ٚ اٌذٕ٘ٝ اٌغ١

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ َ

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

 ص١ًِ رغز٠خ ػالع١خ ثّغزشفٝ وجذ اٌّؾٍخ اٌزؼ١ٍّٝ د/ عّش ِؾّٛد سصق 2

 6/6/2017ٚ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  4/6/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً    

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -15
اٌّبعغددز١ش فددٟ االلزظددبد إٌّضٌددٟ سعددخ ٌذ اٌّم١ددذح مددريم محمددود را ددب/  تسددجيل خطددة البحددث لمطالبددة  

زأص١ش اٌّؼدبد ٌٍغدّٕخ ٌٍمشفدخ ٚصّدبس اٌزفدبػ فدٝ اٌفئدشاْ رخظض رغز٠ٗ ٚػٍَٛ األؽؼّخ ثؼٕدـٛاْ"اٌ

 : عمما  بأن لجنة ابشرافاٌّظبثخ ثبٌغّٕخ"

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ َ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ِزفشؽ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/اٌفذ سشبد خبؽش 0ا 1

 6/6/2017ٚ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  4/6/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً    

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -16
اٌّبعغددز١ش فددٟ االلزظددبد إٌّضٌددٟ سعددخ ٌذ اٌّم١ددذح  نيددا ايمددن عبددد البدددي /  تسددجيل خطددة البحددث لمطالبددة

أص١ش اٚساق اٌضػزش ٚاٌش٠ؾدبْ ػٍدٝ اٌزغ١دشاد اٌج١ٌٛٛع١دخ رخظض رغز٠ٗ ٚػٍَٛ األؽؼّخ ثؼٕـٛاْ"ر

 : عمما  بأن لجنة ابشراف ٚ اٌى١ّٛؽ٠ٛ١خ ٚ اٌٙغزٌٛٛع١خ فٝ اٌفئشاْ اٌّظبثخ ثبٌغّٕخ"

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ َ

 ّٕٛف١خعبِؼخ اٌ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ِغبػذ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ ٔغالء ػٍٝ ِغذ اٌش١خ  1

 6/6/2017ٚ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  4/6/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً    

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : - 17
ٟ االلزظددبد إٌّضٌددٟ اٌّبعغددز١ش فددٌذسعددخ اٌّم١ددذح  سددميرة حامددد بدددر الدددين محمددود /  تسددجيل خطددة البحددث لمطالبددة 

رخظض رغز٠ٗ ٚػٍَٛ األؽؼّخ ثؼٕـٛاْ"رم١١ُ اٌؾبٌخ اٌغزائ١خ ٌّشػٝ االٌزٙبة اٌىجدذٜ عدٝ ٚ اٌّؼدبٌغ١ٓ 

 عمما  بأن لجنة ابشراف"2017ثؼمبس اٌغفٛعجٛف١ش )عٛفبٌذٜ(ثّغزشفٝ وجذ اٌّؾٍخ اٌزؼ١ٍّٝ ٌؼبَ

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ َ

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

 ِغزشفٝ وجذ اٌّؾٍخ اٌزؼ١ٍّٝ –ص١ًِ رغز٠خ اٌؼالع١خ  د/ عّش ِؾّٛد سصق  2

 6/6/2017ٚ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  4/6/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً    

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -81
فدٟ االلزظدبد إٌّضٌدٟ  ذوزٛساٖاٌسعخ ٌذ اٌّم١ذح لمياء عبد الحميد عبد الينا /  تسجيل خطة البحث لمطالبة

رخظددض رغز٠ددٗ ٚػٍددَٛ األؽؼّددخ ثؼٕددـٛاْ"اعزخذاَ ِغددبؽ١ك االٔبٔددبط ٚ اٌىّىددٛاد ٌّمبِٚددخ عٙددذ 

 : عمما  بأن لجنة ابشراف ِبد اٌجٛربع١ُ"ٚشاْ اٌج١ؼبء ثجشاالوغذح اٌّؾذس ثٛاعطخ ؽمٓ اٌفئ

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ َ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ِزفشؽ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ ِؾّذ ع١ّش اٌذشٍٛؽ0ٝأ 1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –ؼّخ أعزبر ِزفشؽ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽ د/ فبؽّخ اٌض٘شاء ا١ِٓ اٌشش٠ف0أ 2

 6/6/2017ٚ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  4/6/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً    

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -19
اٌّبعغز١ش فدٟ االلزظدبد إٌّضٌدٟ سعخ ٌذ اٌّم١ذ د السيد السيد رمضان السي/  تسجيل خطة البحث لمطالب -

رخظض رغز٠ٗ ٚػٍَٛ األؽؼّخ ثؼٕـٛاْ"اٌزأص١ش اٌّؾزًّ ٌجزٚس اٌشعٍخ ٚ اٌىزبْ ٌزم١ٍدً اٌغدّٕخ فدٝ 

 عمما  بأن لجنة ابشراف ؽ١ٛأبد اٌزغبسة 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ َ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ً و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ ٌشئْٛ خذِخ اٌّغزّغ ٚاٌج١ئخ ٚٚ  –أعزبر اٌزغز٠خ د/ خبٌذ ػٍٝ ػجذ اٌشؽّٓ شب0ٓ١٘أ 1

 6/6/2017ٚ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  4/6/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً    

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -20
اٌّبعغدز١ش فدٟ االلزظدبد إٌّضٌدٟ سعدخ ٌذ اٌّم١ذح رباب سعيد محمد شمبا /  لمطالبةتسجيل خطة البحث  -

رخظض رغز٠ٗ ٚػٍَٛ األؽؼّخ ثؼٕـٛاْ"دٚس اٌزم١١ُ اٌغزائٝ فدٝ رؾغد١ٓ طدؾخ االؽفدبي اٌّظدبث١ٓ 

 : عمما  بأن لجنة ابشراف ثبٌفشً اٌىٍٜٛ"

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ َ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –ر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ أعزب د/ػبدي ػجذ اٌّؼطٝ اؽّذ  0ا 1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ –و١ٍخ اٌطت  –اعزبر ِغبػذ ثمغُ االؽفبي  ال٘ٛٔٝاٌ د/ دا١ٌب ١ِٕش 2

 6/6/2017ٚ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  4/6/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً    

 ألمر للجامعةالموافقة مع رفع ا -اٌمشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -21
فدٟ اٌّالثدظ ٚإٌغد١ظ ّبعغدز١ش ٌذسعدخ اٌ خاٌّغغٍ -أ٠ٗ ٚع١ٗ ِؾّذ اٌغ١ذ   رشى١ً ٌغٕخ اٌفؾض ٚإٌّبلشخ ٌٍطبٌجدخ/ 

اصددشاء ِالثددظ اٌغدد١ذاد ِٚىّالرٙددب ثجمب٠ددب االلّشددخ ػددٓ ؽش٠ددك رخظددض اٌّالثددظ ٚإٌغدد١ظ ٚػٕددٛاْ اٌشعددبٌخ  "

 ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششاف :"     quilling artاعزخذاَ فٓ ٌف اٌٛسق اٌٍّْٛ 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ َ

 عبِؼٗ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  -مغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  اعزبر ث أ.د/ ٘ذٞ عبِٟ غبصٞ  1

 عبِؼٗ إٌّٛف١خ -ٌٟو١ٍخ االلزظبد إٌّض  -مغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ ِذسط ث د/ سا١ٔب ؽغٕٟ ١٘ىً 2

  -ػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾض إٌّبلشخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ َ

 إٌّٛف١خعبِؼخ  –و١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ   -ػ١ّذ و١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  أ.د/ ؽٕبْ ؽغٕٟ ٠شبس  1

 عبِؼٗ إٌّٛف١خ -إٌّضٌٟو١ٍخ االلزظبد   -مغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  اعزبر ث أ.د/ ػال ٠ٛعف ػجذ اٌالٖ 2

 عبِؼٗ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  - مغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظاعزبر ث أ.د/ ٘ذٞ عبِٟ غبصٞ 3

 6/6/2017ٚ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  4/6/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً    

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 -ت العليا بشأن النظر في :مذكرة إدارة الدراسا -22
فٟ اٌّالثظ ّبعغز١ش ٌذسعخ اٌ خاٌّغغٍ - ش١ّبء ِؾّذ ٔغ١ت ِٛعٝ ػغ١ٍٝ  رشى١ً ٌغٕخ اٌفؾض ٚإٌّبلشخ ٌٍطبٌجخ/ 

االعزفبدح ِٓ ثشِغ١بد اٌؾبعت االٌٝ ) األٚرٛوبد ( فٝ ثٕبء ٚإٌغ١ظ رخظض اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ ٚػٕٛاْ اٌشعبٌخ  "

        ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششاف :"   شعبٌٝ اٌىالع١ه ٌٍزطج١ك فٝ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخإٌّٛرط األعبعٝ ٌٍغبو١ذ اٌ

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ َ

 عبِؼٗ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  -مغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  اعزبر ث أ.د/ ِذؽذ ِؾّذ ِؾّٛد ِشعٝ 1

 عبِؼٗ إٌّٛف١خ -١خ االلزظبد إٌّضٌٟوٍ  -مغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ ِذسط ث د / أعّبء ِٙذٜ اٌخشٓ 2

  -ػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾض إٌّبلشخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظــــــــــ١ـفخ ٚعٙـــــــــخ اٌؼّــــــــــــً االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ َ

 عبِؼخ ؽٕطب –اٌزشث١خ إٌٛػ١خ   -أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  أ.د/ ػبدي عّبي اٌذ٠ٓ إٌٙذاٚٞ 1

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  - أعزبر ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  أ.د/ ِذؽذ ِؾّذ ِؾّٛد ِشعٝ 2

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  - أعزبر ِغبػذ ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  د/ ِّذٚػ أؽّذ ِجشٚن 

 6/6/2017ساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ ٚ ٌغٕخ اٌذ 4/6/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً    

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -23
اٌّغغٍخ ٌذسعخ اٌّبعغز١ش فٟ  رشى١ً ٌغٕخ اٌفؾض ٚإٌّبلشخ ٌٍطبٌجخ / ش١ّبء فزؾٝ ػجذ اٌجبسٜ -

دساعخ رأص١ش اٌى١ٌّٛٛد ػٍٝ اٌفئشاْ " ْااللزظبد إٌّضٌٟ رخظض رغز٠ٗ ٚػٍَٛ األؽؼّخ ثؼٕـــٛا

 -ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششاف: اٌّظبثخ ثبٌغىشٜ

 

  -ػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾض إٌّبلشخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ َ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اٌضساػخ  –أعزبر ِزفشؽ ثمغُ اٌظٕبػبد اٌغزائ١خ   د/ اثٛ اٌفزؼ ػجذ اٌمبدس اٌجذ 0ٜٛ٠أ 1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  /خبٌذ ػٍٝ ػجذ اٌشؽّٓ شب١٘ٓد0أ 2

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  اٌشبفؼٝد/ عؾشػضّبْ 0أ 2

 طخ اٌجؾٛس ٌشئْٛ اٌجؾٛس ٚاٌزذس٠تاعزبر ِغبػذ ٚٚو١ً ِؾ د/ ػجذ إٌّؼُ عبِٝ ػجذ إٌّؼُ 0ا 3

 6/6/2017ٚ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  4/6/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً    

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -24
ّغغٍخ ٌذسعخ اٌّبعغز١ش فٟ االلزظبد اٌ رشى١ً ٌغٕخ اٌفؾض ٚإٌّبلشخ ٌٍطبٌجخ / ا٠خ اششف اٌشٙبٌٝ

اٌجزٚس ( ػٍٝ  –رأص١ش اٌزغز٠خ ثبٌش٠ؾبْ )األٚساق دساعخ  " ٚػٍَٛ األؽؼّخ ثؼٕـــٛاْ إٌّضٌٟ رخظض رغز٠ٗ

 ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششاف اٌىجذ ثبعزخذاَ ساثغ وٍٛس٠ذ اٌىشثْٛ فٝ ؽ١ٛأبد اٌزغبسة" اٌخًٍ اٌؾبدس فٟ ٚظبئف 

 ٛظ١فخ ٚاٌزخظضاٌ              االعُ َ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –اعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ ِبعذح وبًِ اٌشبػش0ا 1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -ٚٚو١ً اٌى١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ ٌشئْٛ اٌج١ئخ  –أعزبر اٌزغز٠خ د/ خبٌذ ػٍٝ ػجذ اٌشؽّٓ شب0ٓ١٘أ 2

   -إٌؾٛ اٌزبٌٟ: ػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾض إٌّبلشخ ػٍٝ

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ َ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –اعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ ِبعذح وبًِ اٌشبػش0ا 1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -ٚٚو١ً اٌى١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ ٌشئْٛ اٌج١ئخ  –أعزبر اٌزغز٠خ د/ خبٌذ ػٍٝ ػجذ اٌشؽّٓ شب0ٓ١٘أ 2

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اٌضساػخ  -أعزبر ػٍَٛ ٚ رىٌٕٛٛع١ب االغز٠خ   / ػالء اٌذ٠ٓ اٌغ١ذ اٌجٍزبعٝد0أ 3

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –اعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ ٘جخ ػض اٌذ٠ٓ ٠ٛعف0ا 4

 6/6/2017زبس٠خ ٚ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ث 4/6/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً    

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -25
فدٟ االلزظدبد إٌّضٌدٟ  اٌّبعغدز١شاٌّغغٍخ ٌذسعخ ٚ رؼذ٠ً فٟ ٌغٕخ االششاف ٌٍطبٌجخ / ٕ٘ذ اؽّذ ٠بع١ٓ -

بئ١دخ إٌجبر١دخ إٌشدطخ ث١ٌٛٛع١دب ػٍدٝ رؾذ ػٕٛاْ " دساعخ اٌّٛاد اٌى١ّ١زغز٠ٗ ٚػٍَٛ األؽؼّخ اٌرخظض 

 اٌغّٕخ ٚ ِؼبػفزٙب فٝ اٌفئشاْ"

  -اٌزؼذ٠ً اٌّطٍٛة ٘ٛ :

عبِؼددخ  -د/ ػّددبد ػجددذ اٌؾٍدد١ُ اٌخددٌٛٝ ٚٚظ١فزددٗ / اعددزبر اٌزغز٠ددخ ٚػٍددَٛ االؽؼّددخ0اػددبفخ اعددُ اٌغدد١ذ ا

 إٌّٛف١خ"

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض              ُـــــــــــــــاالع َ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/خبٌذ ػٍٝ ػجذ اٌشؽّٓ شب0ٓ١٘أ 1

 اعزبر ِغبػذ ٚٚو١ً ِؾطخ اٌجؾٛس ٌشئْٛ اٌجؾٛس ٚاٌزذس٠ت عبِٝ ػجذ إٌّؼُ د/ ػجذ إٌّؼُ 0ا 2
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 ٌزظجؼ ٌغٕخ األششاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ َ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ٚسئ١ظ لغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  غب١ٔٓد/ ٠ٛعف ػجذ اٌؼض٠ض اٌؾ0أ 1

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

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -لزظبد إٌّضٌٟ و١ٍخ اال –ِذسط ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ اًِ ٔبطف صوٝ ٔبطف 3

 6/6/2017ٚ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  4/6/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً    

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -26
فدٟ االلزظدبد إٌّضٌدٟ رخظدض  اٌّبعغدز١شغغٍخ ٌذسعدخ اٌّٚ رؼذ٠ً فٟ ٌغٕخ االششاف ٌٍطبٌجخ / ِب١٘زبة ِؾّٛد ِؾّذ -

رؾذ ػٕٛاْ " دساعدبد ث١ٌٛٛع١دخ ٚث١ٛو١ّ١بئ١دخ ػٍدٝ ثؼدغ إٌجبردبد اٌٛسل١دخ اٌشدبئؼخ ٚ رأص١ش٘دب زغز٠ٗ ٚػٍَٛ األؽؼّخ اٌ

 اٌّؾزًّ ػٍٝ اٌفئشاْ اٌّظبثخ ثبسرفبع اٌى١ٌٛغزشٚي"

  -اٌزؼذ٠ً اٌّطٍٛة ٘ٛ :

 عبِؼخ إٌّٛف١خ" -ؾ١ٍُ اٌخٌٛٝ ٚٚظ١فزٗ / اعزبر اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ االؽؼّخد/ ػّبد ػجذ ا0ٌاػبفخ اعُ اٌغ١ذ ا

 ٌزظجؼ ٌغٕخ األششاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ َ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ ػّبد ػجذ اٌؾ١ٍُ اٌخ0ٌٝٛا 1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –مغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ أعزبر ِغبػذ ث د/ ؽبسق ِؾّذ ػجذ اٌشؽ0ّٓ 2

 6/6/2017ٚ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  4/6/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً    

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -27
االلزظدبد  ٟٚاٌّغغٍخ ٌذسعخ اٌّبعغدز١ش فد بٌخ ٌٍطبٌجخ / اعّبء ػجذ اٌؼبؽٝ ؽغت لشعرؼذ٠ً فٟ ِٛػٛع اٌشع -

 إٌّضٌٟ رخظض اٌزغز٠ٗ ٚػٍَٛ األؽؼّخ رؾذ ػٕٛاْ " رم١١ُ إٌظبَ اٌغزائٝ ألؽفبي اٌزٛؽذ"

 ف:ششاػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األ"فبػ١ٍخ ثشٔبِظ اٌزضم١ف اٌغزائٝ الِٙبد ٚ ِششفبد اؽفبي اٌزٛؽذ"اٌزؼذ٠ً اٌّطٍٛة ٘ٛ 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ َ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ –و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ِزفشؽ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ ِؾّذ ِظطفٝ اٌغ١ذ0أ 1

 عبِؼخ إٌّظٛسح –و١ٍخ اٌطت  –اعزبر اٌطت إٌفغٝ  د/ ِظطفٝ ػجذ إٌّؼُ ػّش0ٚا 2

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ أعزبر ِغبػذ ثمغُ اٌزغز د/ ؽبسق ِؾّذ ػجذ اٌشؽّٓ 3

 6/6/2017ٚ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  4/6/2017بتارٌخ ِغ اػزجبس اٌزؼذ٠ً عٛ٘شٜ موافقة القسم العلمً    

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -28
 اٌذساعخ ٌٍطٍجخ ا٢رٟ أعّبئُٙ : ِذ ِذح

 ِٓ اٌّذح اٌذسعخ اٌزخظض اإلعُ َ

 31/8/2017ئٌٟ 1/9/2016 ػبَ أٚي ّبعغز١شاٌ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ عّش اٌشؾبد ِؾّذ ػجذ اٌشاصق   1

 31/8/2017ئٌٟ 1/9/2016 ػبَ أٚي اٌذوزٛساٖ الزظبد ِٕضٌٟ ٚ رشث١خ  ئ٠ّبْ فبسٚق ػجذ اٌغزبس 2

 31/8/2017ئٌٟ 1/9/2016 ػبَ أٚي اٌّبعغز١ش رغز٠ٗ ٚػٍَٛ األؽؼّخ شش٠ف ػض٠ض ٌج١ت 3

 31/8/2017ئٌٟ 1/9/2016 ػبَ صبٟٔ اٌّبعغز١ش رغز٠ٗ ٚػٍَٛ األؽؼّخ دػبء ِظطفٝ ػجذ اٌؼض٠ض 4

 6/6/2017ٚ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  َ.4/6/2017ِٚٛافمخ ِغبٌظ األلغبَ ثزبس٠خ 
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 مر للجامعةالموافقة مع رفع األ -اٌمشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -29
 ئ٠مبف اٌم١ذ ٌٍطٍجخ ا٢رٟ أعّبئُٙ :

 ِٓ اٌّذح اٌذسعخ اٌزخظض اإلعُ َ

ػددددددددددبَ  اٌذوزٛساٖ الزظبد ِٕضٌٟ ٚ رشث١خ  ِب١٘زبة ِؾّذ ِؾّذ ٠ٛٔظ 1

 صبٌش

 31/8/2017ئٌٟ 9/2016/

 ٌشػب٠خ اٌٛاٌذح اٌّغٕخ

فش٠دددددذ فدددددٛصٞ فش٠دددددذ  2

 ؼش٠فاٌ

ػددددددددددبَ  ّبعغز١شاٌ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ

 أٚي

 31/8/2017ئٌٟ 1/9/2016

 ٌٍغفش خبسط اٌجالد

 6/6/2017ٚ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  َ.4/6/2017ِٚٛافمخ ِغبٌظ األلغبَ ثزبس٠خ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-30
١ُ ػٍدٝ  اٌّغدغٍخ ٌذسعدخ اٌّبعغدز١ش فدٟ االلزظدبد إٌّضٌدٟ ظد١ذ ٌٍطبٌجخ / ٔدذا ِؾّدذ ػجدذ اٌؼاٌغبء اٌم

 ٚرٌه ٌظشٚف خبطخ ثبٌطبٌجخ 2016رخظض اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ 

 6/6/2017ٚ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  4/6/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م -31
ػٍّدب  اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ ثؼغ ا١ٌٚبء اِٛس اٌطٍجخ ثخظٛص سعٛة اثٕبئُٙ فدٝ ِدبدح )اٌزغز٠دخ اٌؼالع١دخ (

ٚرُ فظٍُٙ ِدغ لغُ اٌزغز٠خ ٚ ػٍَٛ األؽؼّخ ثبٔٗ لذ أزٙذ فشطزُٙ فٝ اٌؾظٛي ػٍٝ دسعخ اٌذوزٛساٖ 

 .ٔغبؽُٙ فٝ ثبلٝ اٌّٛاد

ٔز١غخ ٘دإالء اٌطدالة لدذ اػٍٕدذ ِدٓ لجدً اٌى١ٍدخ ٚ أْ : )اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ( ُ اٌؼٍّٟمغاٌلشس 

 .ٙخ اخزظبص ثٙزا اٌّٛػٛعرُ اػزّبد٘ب ِٓ لجً ئداسح اٌغبِؼخ ٌزٌه أطجؼ اٌمغُ اٌؼٍّٟ ١ٌظ ع

 مع رفع األمر للجامعةالعتماد النتيجة  الموافقة  عدم   -اٌمشاس :

 ة بشأن النظر في:ذكرة للعرض على مجلس الكليم -32
 (طؾخ ث١ئخ )ػٓ ؽؼٛس اِزؾبْ ِبدح  -ٚعبَ ؽّذٞ ػٍٟ غ١ُٕ/ اٌؼزس اٌّشػٟ اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌجخ

 اٌفظً اٌذساعٟ اٌضبرٟ ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ /فشلخ األٌٟٚ ِبعغز١ش رخظض رغز٠خ ٚ ػٍَٛ أؽؼّخ ٌٍ

2016/2017 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 لس الكلية بشأن النظر في:ذكرة للعرض على مجم -33
ػٓ ؽؼٛس اِزؾبْ ِبدح  -اٌؼزس اٌّشػٟ اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌت/ ِؾّذ ػجذ إٌّظف ػجذ اٌشعٛي

رخظض رغز٠خ ٚ ػٍَٛ أؽؼّخ اٌفظً اٌذساعٟ اٌضبرٟ  اٌضب١ٔخ دوزٛساٖ ( ٌٍفشلخ رخط١ؾ ٚعجبد )

 2016/2017ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م -34
رغز٠خ ػٓ ؽؼٛس اِزؾبْ ِبدح ) -١ٌّبء ػجذ اٌؾ١ّذ د٠بة / خاٌؼزس اٌّشػٟ اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌج

دوزٛساٖ  رخظض رغز٠خ ٚ ػٍَٛ أؽؼّخ اٌفظً اٌذساعٟ اٌضبرٟ ٌٍؼبَ  ٌٟٚ( ٌٍفشلخ األ ػالع١خ

 2016/2017اٌغبِؼٟ
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 للجامعة  الموافقة مع رفع األمر -اٌمشاس :

 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م -35
دوزٛساٖ   ٌٌٟٚفشلخ األا -فٛص٠خ ػجذ اٌغزبس ػجذ اٌمٛٞ  / خاٌؼزس اٌّشػٟ اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌج

 2016/2017اٌفظً اٌذساعٟ اٌضبرٟ ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ ػٓ رخظض رغز٠خ ٚ ػٍَٛ أؽؼّخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م -36
دوزٛساٖ  رخظض  ٌٌٟٚفشلخ األا -أ٠ّبْ صوش٠ب ِؾّذ ػط١خ  / خاٌؼزس اٌّشػٟ اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌج

 2016/2017اٌفظً اٌذساعٟ اٌضبرٟ ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ ػٓ رغز٠خ ٚ ػٍَٛ أؽؼّخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:المنزلي و التربية    قسم االقتصادذكرة  م -37
 ِٓ اٌغٛدح ٌٍغبدح اػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚ ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ  اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ اٌّمزشؽخ

 ٚ اٌّشزًّ ػٍٟ اٌذٚساد ا٢ر١خ :((  لغُ االلزظبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ))

 دٚسح فٟ اإلؽظبء ٚ اٌزم٠ُٛ اٌزشثٛٞ . -1

 اٌجؾش اٌؼٍّٟ.دٚسح فٟ ِؼب١٠ش  -2

 4/6/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً دٚسح فٟ أعظ ٚ أخالل١بد إٌشش اٌؼٍّٟ . -3

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:التغذية وعلوم األطعمة  قسم  ذكرة  م -38
 ٌزذس٠ظ ٚ ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ِٓ اٌغٛدح ٌٍغبدح اػؼبء ١٘ئخ ا اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ اٌّمزشؽخ

 ٚ اٌّشزًّ ػٍٟ اٌذٚساد ا٢ر١خ : )) لغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ ((

 أعبع١بد اٌزغز٠خ اٌؼالع١خ. -1

 رم١١ُ اٌغّٕخ ٚإٌؾبفخ ٚرمذ٠ش اؽز١بعبرٙب. -2

 ِؼبداد األوغذح ٚ دٚس٘ب فٟ اٌغزاء ٚ اٌزغز٠خ . -3

 ذاخٍٟ ٌظؾخ ٚعالِخ اٌغزاء.اٌّشاعغ رأ١ً٘ اٌ -4

 الد ؽفع اٌزغز٠خ .اٌغذ٠ذ فٟ ِغب -5

 رم١١ُ اٌؾبٌخ اٌغزائ١خ. -6

 رذ٠ٚش اٌّخٍفبد ٚ إٌٛارظ اٌضب٠ٛٔخ ٌٍغزاء . -7

 طؾخ ٚعالِخ اٌغزاء. -8

 اٌزغز٠خ األٔجٛث١خ. -9

 إٌشش اٌذٌٟٚ ٌٍجؾٛس فٟ ِغبالد اٌغزاء ٚ اٌزغز٠خ . -10

 .رغبسة إٌظُ اٌج١ٌٛٛع١خ اٌّؼ١ٍّخ خبسط  اٌغغُ فٟ ِغبي اٌغزاء ٚ اٌزغز٠خ  -11

 ٟ .اٌزضم١ف اٌغزائ -12

  . اٌغذ٠ذ فٟ ِغبالد اٌزظ١ٕغ اٌغزائٟ  -13
 4/6/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :
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 للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: قسم إدارة المنزل و المؤسسات  ذكرة  م -93
 ٠ظ ٚ ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ِٓ اٌغٛدح ٌٍغبدح اػؼبء ١٘ئخ اٌزذس اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ اٌّمزشؽخ -1

 ٚ اٌّشزًّ ػٍٟ اٌذٚساد ا٢ر١خ : ((المؤسسات  إدارة المنزل و  )) لغُ 

 .ِؼب١٠ش اػزّبد اٌجشاِظ 

  ٟاٌجشٔبِظ االؽظبئ SPSS  . ٍٟفٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخ 

  ثشٔبِظAuto CAD  . ٍٟفٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخ 

  ثشاِظADMX3  ٍٟفٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخ 

  ثشٔبِظPhotoshop   ُاٌذاخٍٟ .فٟ اٌزظ١ّ 

 ئػبد ٚ وزبثخ اٌشعبئً اٌؼ١ٍّخ ٚ اٌّإٌفبد ٚ االثؾبس ثٍغخ ػشث١خ ع١ٍّخ ) إٌؾٛ االػشاة- 

ػالِبد اٌزشل١ُ ٚ و١ف١خ اعزخذاِٙب فٟ وزبثخ  –أُ٘ األخطبء إٌؾ٠ٛخ اٌشبئؼخ ٚ رظؾ١ؾٙب 

 رؾغ١ٓ اٌخؾ اٌؼشثٟ (. –اٌشعبئً ٚ اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ 

 .اٌذساعخ اٌزار١خ 

 ر١غٟ .اٌزخط١ؾ االعزشا 

 . ٟاٌّشاعغ اٌخبسع 

 .رٛط١ف اٌجشاِظ 

  ُثٕه األعئٍخ( –اعزشار١غ١خ اٌزذس٠ظ ) ؽشق اٌزم٠ٛ 

 . فٓ اإلداسح اٌّإعغ١خ 

 . دٚس أخظبئٟ ئداسح إٌّضي ٚ اٌّإعغبد 

 .اٌضمخ ثبٌٕفظ 

 .عٛأت اٌؼ١ٍّخ اإلداس٠خ ٚ ئداسح اٌّٛاسد ثبٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ 

 . ًِٙبساد اٌزٛاط 

 ٌجىُ.ٌغخ اإلشبسح ٌٍظُ ٚ ا 

ئػذاد ٚ ئطذاس عش٠ذح سع١ّخ ِطجٛػخ ٌمغُ ئداسح إٌّضي ٚ اٌّإعغبد رزٕبٚي  -2

ِٛػٛػبد اٌمغُ ٚ اخجبسٖ ٚ االخجبس اٌّّٙخ ػٍٟ ِغزٛٞ اٌى١ٍخ ػٍٟ ِٛلغ االٔزشٔذ ػٍٟ 

ٚ رٕبٚي اٌغش٠ذح االٌىزش١ٔٚخ  Home management and Institiounsطفؾخ اٌمغُ 

شلز١ٓ اٌضب١ٔخ ٚ اٌضبٌضخ ٚ رٌه رؾزاششاف د/ ِٕٟ ِؾّذ ِزبثؼخ أٔشطخ اٌزذس٠ت اٌظ١فٟ ٌٍف

  .صوٟ طمش )سئ١ظ اٌزؾش٠ش(

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في : -40
 16/5/2017اٌخطبة اٌٛاسد ِٓ ئداسح االرفبل١بد ٚ اٌّإرّشاد ٚ اٌّزؼّٓ أٔٗ ٚسد ٌإلداسح ثزبس٠خ 

إلداسح اٌّشوض٠خ ٌٍؼاللبد اٌضمبف١خ ئداسح إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ ٚ اٌّإرّشاد ٚ اٌّزؼّٓ وزبة وزبة ا

ا٠غ١غىٛ( ٌزمذ٠ُ األٚساق ٌٍّشبسوخ فٟ  -ا١ٌغىٛ -اٌٍغٕخ اٌٛؽ١ٕخ ٌٍزشث١خ ٚ اٌؼٍَٛ ٚ اٌضمبفخ )٠ٛٔغىٛ

مذ خالي اٌفزشح ( ٚ اٌزٞ ع١ؼ2017)ا٠غً 2017اٌّإرّش اٌذٌٟٚ اٌشاثغ ؽٛي ث١ئبد اٌزؼ١ٍُ اٌزوٟ ٌؼبَ 

 2017/ 6/6العالقات الثقافٌة  بتارٌخ لجنة موافقة  اٌظ١ٓ . -ثجى١ٓ  23-25/10/2017ِٓ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :
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 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في : -41
زددددبس٠خ اٌخطددددبة اٌددددٛاسد ِددددٓ ئداسح االرفبل١ددددبد ٚ اٌّددددإرّشاد ٚ اٌّزؼددددّٓ أٔددددٗ ٚسد ٌددددإلداسح ث

اٌّددإرّش اٌددذٌٟٚ )وزددبة عبِؼددخ عٕددٛة اٌددٛادٞ ٚ اٌّزؼددّٓ أْ اٌغبِؼددخ ثظددذد ػمددذ  16/5/2017

ثّذ٠ٕدددخ  17/8/2017-15ٚ رٌددده خدددالي اٌفزدددشح ِدددٓ ( األٚي ٌٍز١ّٕدددخ اٌضساػ١دددخ ٚ خذِدددخ اٌّغزّدددغ 

 2017/ 6/6العالقات الثقافٌة  بتارٌخ لجنة موافقة  اٌغشدلخ.
 لجامعةالموافقة مع رفع األمر ل -اٌمشاس :

 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في : -42
ِٛافمددخ اٌٍغٕددخ اٌؼبِددخ ٌٍؼاللددبد اٌضمبف١ددخ ئداسح اٌّددٕؼ ٚ اٌجؼضددبد ثشددأْ  داسحاإلاٌخطددبة اٌددٛاسد ِددٓ 

ٌؼددددبَ  EGEPاٌزٕف١ز٠ددددخ ٌٍجؼضددددبد ػٍددددٟ اإلػددددالْ اٌضددددبٟٔ ٌّجددددبدسح اٌزؼٍدددد١ُ اٌّظددددش٠خ ا١ٌبثب١ٔددددخ 

 ٟ ٌمطبع اٌشدئْٛ اٌضمبف١دخ ٚ اٌجؼضدبدخالي اٌّٛلغ االٌىزشٚٔػٍٟ أْ ٠ىْٛ اٌزمذَ ِٓ  2017/2018

و ذلددك للحصددول علددً بعثددات خارجٌددة أو إشددراؾ مشددترك أو  2/7/2017حتددً  7/5/2017فددً الفتددرة مددن 

  2017/ 6/6العالقات الثقافٌة  بتارٌخ لجنة موافقة مهمات علمٌة .
 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 -ت الثق افية بشأن النظر في :مذكرة العالق ا-43
ثّّٙدخ ػ١ٍّدخ إلعدشاء أثؾدبس ِدب  َاٌّٛافمخ ػٍٟ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ د/ فٛصٞ عؼ١ذ شدش٠ف ٌٍم١دب

ٚ رٌدددده ثّؼٙددددذ  31/3/2018ٚ ؽزددددٟ  1/9/2017ثؼددددذ اٌددددذوزٛساٖ ٚ رٌدددده فددددٟ اٌفزددددشح ِددددٓ 

DTNW2017/ 6/6العالقات الثقافٌة  بتارٌخ لجنة موافقة  ٚرٌه ثز٠ًّٛ شخظٟ  ثأٌّب١ٔب 
 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في : -44
ٌٍؼاللبد اٌضمبف١خ " ئداسح إٌّؼ ٚ اٌجؼضدبد ثخظدٛص ئػدالْ اٌخطبة اٌٛاسد ِٓ اإلداسح اٌؼبِخ  

ٌطدددالة اٌجؾدددٛس  2018( ٌؼدددبَ MEXTاٌؾىِٛدددخ ا١ٌبثب١ٔدددخ ػدددٓ ِدددٕؼ ٌٍذساعدددخ فدددٟ ا١ٌبثدددبْ) 

 2017/ 6/6العالقات الثقافٌة  بتارٌخ لجنة موافقة  ٓ ِٓ خش٠غٟ اٌغبِؼبد .اٌّظش١٠
 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 -بشأن النظر في :  قسم البحوث العلميةمذكرة  -45
ٚ اٌزدٟ رمدذِٙب  2017داسحاٌغبِؼدخ ثخظدٛص اٌغد١ّؾ ٌٍز١ّٕدخ األفش٠م١دخ ٌؼدبَ ئاٌخطبة اٌٛاسد ِٓ 

ٚ رغددٍؾ  2013 مدذَ اٌؼٍّددٟ إلؽ١دبء ردشاس اٌدذوزٛس/ ػجددذ اٌدشؽّٓ اٌغد١ّؾ ػدبَِإعغدخ اٌى٠ٛدذ ٌٍز

 اٌزؼ١ٍُ(  -اٌظؾخ -األِٓ اٌغزائٟ )اٌغبئضح اٌؼٛء ػٍٟ إٌغبؽبد فٟ اٌّغبالد اٌزؼ١ّ١ٍخ :

 ِٓ : ٚ ثؼشع اٌخطبة ػٍٟ اٌغبدح أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ سغت فٟ اٌزشش١ؼ والا 

 ثمغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ .أعزبر     أ.د/ سشب ػجذ اٌشؽّٓ إٌؾبط  -1

 ثمغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ .ِغبػذ أعزبر د/ عى١ٕخ أ١ِٓ ِؾّٛد               -2

 . 4/6/2017ِٛافمخ لغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ ػٍٟ اٌزشش١ؼ ثزبس٠خ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 -بشأن النظر في :  قسم البحوث العلميةمذكرة   -46
ثشأْ رؾذ٠ذ اٌى١ٍبد اٌغذ اٌّششؾخ ٌغدبئضح أ.د/ ِظدطفٟ ثٙغدذ اسحاٌغبِؼخ دئاٌخطبة اٌٛاسد ِٓ 

–و١ٍدخ اٌزّدش٠غ  -و١ٍدخ اٌؾمدٛق –ِؼٙذ اٌىجذ  –ٚ ُ٘ وب٢رٟ: و١ٍخ اٌطت  2017ػجذ اٌّزؼبي ٌؼبَ 

 و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ .  -و١ٍخ األداة

 :ٚ ثؼشع اٌخطبة ػٍٟ اٌغبدح أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ سغت فٟ اٌزشش١ؼ وً ِٓ 
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 . ئداسح إٌّضي ٚ اٌّإعغبد ثمغُ ِغبػذ أعزبر      د/ ٘جخ هللا ػٍظ شؼ١ت  -1

 . االلزظبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خأعزبر ِغبػذ ثمغُ               عٙبَ سفؼذ اٌشبفؼٟد/  -2

 . 4/6/2017ػٍٟ اٌزشش١ؼ ثزبس٠خ  االلغبَ اٌؼ١ٍّخ ِٛافمخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 
 -إدارة شئون التعليم بشأن النظر في :  ذكرةم -47

  2016/2017تشكٌل لجان الممتحنٌن قسم االقتصاد المنزلً و التربٌة الفصل الدراسً الثانً 

 . 4/6/2017موافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 
 -ذكرة إدارة شئون التعليم بشأن النظر في :م -48

  2017/2018التشعٌب لطالب الفرقة الثانٌة للعام الجامعً  مقترح

 بأن النسب المقترحة لكل قسم كاآلتً :  4/6/2017قررت لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ 

 % اقتصاد منزلً و تربٌة 15          -% إدارة منزل   15         –% مالبس 30 -% تؽذٌة            40

وعٌن من بداٌة الدراسة وفقا  لالئحة وفدً حالدة الرؼبدة فدً التحوٌدل بعدد ذلدك علً أن ٌكون التحوٌل لمدة أسب

 جنٌها  لصالح صندوق تطوٌر الخدمات التعلٌمٌة . 200ٌتم تحصٌل مبلػ و قدره 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 
 -ذكرة إدارة شئون التعليم بشأن النظر في :م -49

قوم بطبع أكثر من نسخة مختصرة فدً نفدس الوقدت ) اعمدال االمتحاندات( ووفقدا احتٌاج الكلٌة لطابعة حدٌثة ت

 لتوصٌات الجودة بخصوص االمتحانات )األسئلة الموضوعٌة( .

 . 2017 /4/6موافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ  

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 
 -ذكرة إدارة شئون التعليم بشأن النظر في :م-50
اٌفشلخ اٌشاثؼخ  رخظض رغز٠خ ٚ  -زس اٌّشػٟ اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌجخ / ٕ٘بء عبثش ِؾّذ ػف١فٟ اٌؼ

ٚ ػًّ ٌغٕخ خبطخ  8/6/2017ػٍَٛ أؽؼّخ ػٓ ِبدح )رخط١ؾ ٚ رم٠ُٛ اٌغ١بعخ اٌغزائ١خ( ٠َٛ 

 2016/2017ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ  11/6/2017ثبٌى١ٍخ أصٕبء فزشح االِزؾبْ اثزذاء ِٓ األؽذ اٌّٛافك 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -:اٌمشاس 

 
 -ذكرة إدارة شئون التعليم بشأن النظر في :م -51

اٌفشلخ اٌضب١ٔخ  رخظض رغز٠خ ٚ ػٍَٛ  -اٌؼزس اٌمٙشٞ اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌجخ / ٠غشا ِؾّذ اٌشؼبس 

 2016/2017ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ 11/6/2017أؽؼّخ ػٓ ِبدح )اٌٍغخ األٔغ١ٍض٠خ( ٠َٛ 

 ع رفع األمر للجامعةالموافقة م -اٌمشاس :
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 -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -53
بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة مساعد أستاذ  -نصار  د إبراهٌمالفت محم /الطلب المقدم من السٌدة الدكتورة

للعام – العربٌة السعودٌة المملكة جامعة الحدود الشمالٌة للتعاقد مع بدون مرتب بخصوص تجدٌد األجازة 

 .4/6/2017وموافقة القسم العلمى بتارٌخ  م 2017/2018 الدراسً 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -54
االقتصاد المنزلى والتربٌدة  بشدأن  المدرس بقسم -محمد علً محمد بسٌونى  /الطلب المقدم من السٌد الدكتور

وحتددً  1/8/2017اعتبددارا  مددن سددٌادته للعمددل بجامعددة طبددرق بلٌبٌددا عددام تاسددع  االعددارة الممنوحددة لتجدٌددد 

 . 4/6/2016وموافقة القسم العلمى بتارٌخ  31/7/2018

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 -لتدريس" بشأن النظر فى :مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة ا -55
  بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة بخصوص تجدٌد األجازة مدرس  -محمد زكرٌا مهران  /الدكتور الطلب المقدم من السٌد

  31/7/2018وحتً  1/8/2017اعتبارا  من عام سادس  – المملكة العربٌة السعودٌة للعمل  ب "إعارة" 

 .4/6/2017وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -56
أٌمن السدٌد العددوى  أسدتاذ بقسدم التؽذٌدة وعلدوم األطعمدة بخصدوص  /الطلب المقدم من السٌد األستاذ الدكتور

كلٌده   –المملكدة العربٌدة السدعودٌة  -الحددود الشدمالٌةللتعاقدد مدع جامعده للعام الرابدع بدون مرتب أجازة منح 

 . 4/6/2017العلمى بتارٌخ وموافقة القسم   2017/2018العلوم و اآلداب  للعام الدراسً 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -57
المدرس بقسم المالبس والنسٌج  -شاهٌن  سناء محمد عبد الوهاب  /سٌدة الدكتورة الطلب المقدم من ال

جامعً للعام ال المملكة العربٌة السعودٌة للتعاقد بجامعة القصٌم ب "إعارة"   بخصوص تجدٌد األجازة

 .4/6/2017وموافقة القسم العلمى بتارٌخ    2017/2018

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -58
االستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمدة بشدأن تجدٌدد  -اسالم احمد حٌدر /الطلب المقدم من السٌد االستاذ الدكتور

 بجامعدة ام القدرى لعربٌدة السدعودٌةزوجة التى تعمل بالمملكدة االمرافقة للعام الثانً لاالجازة الخاصة بسٌادته 

 .4/6/2017وموافقة القسم العلمى بتارٌخ   2017/2018ًلعام الجامعل

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -59
واألساتذة المساعدٌن والتدى أفدادت فدى  التقرٌر العلمى الوارد من اللجنة العلمٌة الدائمة لترقٌة السادة األساتذة

التؽذٌدة و بقسدم  االستاذ المسداعد  – سهام عزٌز خضر  تقرٌرها أن مستوى اإلنتاج العلمى للسٌدة الدكتورة /

تؽذٌددة و علددوم األطعمددة بددذات القسددم بالكلٌددة   بسددٌادتها للترقٌددة لدرجددة أسددتاذ  ٌرقددىبالكلٌددة علددوم األطعمددة  

وموافقة  4/6/2017 بتارٌخ ى مستوى االساتذة واالساتذة المساعدٌن على التعٌٌن عل وموافقة القسم العلمى
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 .علً مستوي األساتذة 4/6/2017القسم العلمى بتارٌخ 

 مع رفع األمر للجامعة علً مستوي األساتذةالموافقة   -اٌمشاس :

 -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -60
المدرس بقسم المالبس والنسٌج  -شاهٌن  سناء محمد عبد الوهاب  /لمقدم من السٌدة الدكتورة الطلب ا

بالكلٌة طبقا  لقرار اللجنة العلمٌة الدائمة بقسم المالبس و النسٌج  ها بوظٌفة أستاذ مساعد تعٌٌن بخصوص

علً  4/6/2017علمى بتارٌخ وموافقة القسم ال لالقتصاد المنزلً لترقٌة االساتذة و االساتذة المساعدٌن .

 .مستوي األساتذة و األساتذة المساعدٌن

 مع رفع األمر للجامعةعلي مستوي األساتذة و األساتذة المساعدين  الموافقة    -اٌمشاس :

 -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -61
بقسدم التؽذٌدة وعلدوم األطعمدة مسداعد أسدتاذ  - حامد علدً بكدرالسٌد  /الطلب المقدم من السٌد األستاذ الدكتور

للعدام  السادس المملكة العربٌة السعودٌة للعام ا أم القري للتعاقد مع جامعه بدون مرتب أجازة منح بخصوص 

العلمددى وموافقددة القسددم  قسددم التؽذٌددة االكلٌنكٌددة . –بكلٌددة العلددوم الطبٌددة التطبٌقٌددة  2017/2018الجددامعً 

 . 4/6/2017بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -62
بقسددم التؽذٌددة وعلددوم  أسددتاذ - عصددام عبددد الحددافظ حسددٌن بددودي  /الطلددب المقدددم مددن السددٌد األسددتاذ الدددكتور

  المملكة العربٌة السعودٌة للعدام  -التطبٌقٌة جامعة جازان  تجدٌد إعارة لكلٌة العلوم الطبٌةاألطعمة بخصوص 

 . 4/6/2017العلمى بتارٌخ موافقة القسم  2017/2018الجامعً 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -63
نار مرسى الدسوقى الشامى المدرس بقسم االقتصداد المنزلدى والتربٌدة بخصدوص م  /الطلب المقدم من السٌدة الدكتورة

 . 4/6/2017وموافقة القسم العلمى بتارٌخ   1/7/2017تجدٌد اجازة مرافقة زوج لمدة عام اعتبارا  من 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 -ذكرة قسم ادارة المنزل بشأن النظر في :م- 64
قسم ادارة المنزل والمؤسسات الدى قسدم ادارة مؤسسدات االسدرة والطفولده وتعددٌل الئحدة القسدم تؽٌٌر مسمى 

حتً تتوافق مع الئحة قسم مؤسسات االسرة والطفوله بكلٌة االقتصاد المنزلى جامعه حلوان وذلدك باعتبدارهم 

 قد حصلوا على االعتماد .

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -:اٌمشاس 

 -م المالبس و النسيج بشأن النظر في :مذكرة قس -65
الموافقددة علددً إنشدداء قسددم تكنولوجٌددا الجلددود و الصددناعات الجلدٌددة طبقددا  لالئحددة قسددم تكنولوجٌددا الجلددود و 

رٌوس و وبكلٌة االقتصاد المنزلى جامعه حلوان مرحلدة البكدال الصناعات الجلدٌة داخل قسم المالبس و النسٌج

 الدراسات العلٌا   .

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -:اٌمشاس 

 -مذكرة قسم المالبس و النسيج بشأن النظر في : -66
الموافقة علً برنامج التؽذٌة العالجٌة باللؽة اإلنجلٌزٌة  حتً تتوافق مع الئحة كلٌة االقتصاد المنزلدً جامعدة 
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 حلوان  .

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 دة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:مذكرة موضوعات الجو  -67

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

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م -68
 .2016/2017للعام الجامعً  (   لعاشرةمحضر اجتماع لجنة شئون المجتمع و تنمٌة البٌئة ) الجلسة ا

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 وفى نهاية االجتماع واالنتهاء من جدول األعمال رفعت الجلسة في تمام الساعةالثانية بعد الظهر .
 

 رئيس المجلس عميد الكلية                                   أمين المجلس                     
                                                                

 
 )أ.د/ شريف صبرى رجب (           )د./ سحر كمال محمود فودة  (                    
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 السيد األستاذ الدكتور / رئيس جامعة المنوفية             
 تحية طيبة وبعد ""

( ةعاشرال)الجلسة  ل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌةنتشرؾ بأن نرس    
 . 2016/2017فً العام الجامعً  11/6/2017بتارٌخ 

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

                                    
 عميد الكلية                                                  

 
 شريف صبرى رجب (/ )أ.د                                                              
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 جامعة المنوفية  -ر عام ادارة الدراسات العلياالسيد األستاذ / مدي             
 تحية طيبة وبعد ""

( ةعاشرال)الجلسة  نتشرؾ بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة     
 . 2016/2017فً العام الجامعً  11/6/2017بتارٌخ 

 وكل عام وسيادتكم بخير ""
 "" 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 ""
( ةعاشرال)الجلسة  نتشرؾ بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة     

 . 2016/2017فً العام الجامعً  11/6/2017بتارٌخ 

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

                                    
 عميد الكلية                                                  

 
 شريف صبرى رجب (/ )أ.د                                                              
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