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 محضر إجتماع
 9/4/2017ق المواف األحدة لمجلس الكلٌة المنعقدة ٌوم الجلسة الثامن

 م 2017/ 2016فً العام الجامعً 

ٌةوم  صةباحا  عشةر  الحادٌةة( بقاعةة االجتماعةاب بالكلٌةة و لة  فةً تمةام السةاعة الثامنةة الجلسةة  أجتمع مجلس الكلٌةة  
عمٌةةد الكلٌةةة ورئةةٌس المجلةةس  - شةةرٌؾ صةةبرب رجةة األسةةتا  الةةدكتور/ السةةٌد برئاسةةة   9/4/2017األحةةد الموافةةق 

 وحضور كل من :

 م األسم لوظٌفةا

 1 أ.د/ اعالو ػجذ انًُؼى ؽغٍٛ ووكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطال  بقسم المالبس و النسٌج استا 

  .د/ خبنذ ػهٗ ػجذ انشؽًٍ شبٍْٛ أ ووكٌل الكلٌة لشئون البٌئة و خدمة المجتمع أعزبر ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األغؼًخ 

 2 أ.د/ ٕٚعف ػجذ انؼضٚض انؾغبٍَٛ ٔػًٛذ انكهٛخ عبثمبم ورئٌس القس أستا  التؽ ٌة وعلوم االطعمة

 3 أ.د / َشأد َصش انشفبػٗ بالكلٌةأستا  المالبس والنسٌج ورئٌس القسم 

 4 أ.د/ عهٕٖ يؾًذ صغهٕل غّ أستا  إدارة المنزل والمؤسساب ورئٌس القسم بالكلٌة

 5 أ.د/ يؾًذ عًٛش انذشهٕغٙ  اخلمن الد أعزبر ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األغؼًخ ٔػًٛذ انكهٛخ عبثمب

 6 أ.د/ يؾًذ يصطفٙ انغٛذ من الداخل أعزبر ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األغؼًخ ٔػًٛذ انكهٛخ عبثمب

 7 أ.د/ فبغًخ انضْشاء ايٍٛ انششٚف من الداخل اعزبر  انزغزٚخ ٔػهٕو األغؼًخ ٔػًٛذ انكهٛخ عبثمب

 8 أ.د/ ػبدل عًبل انذٍٚ انُٓذأٖ لنوعٌة جامعة طنطا من الخارجأستا  المالبس والنسٌج المتفرغ بكلٌة التربٌة ا

 9 أ.د/ َؼًخ يصطفٗ سلجبٌ أستا  إدارة المنزل والمؤسساب بالكلٌة اقدم االسات ة بقسم االدارة

 10 أ.د/ َٓبد سشبد انطؾبٌ بالكلٌة اقدم االسات ة بقسم التؽ ٌة أستا  التؽ ٌة وعلوم االطعمة

 12 أ.د/ إٚٓبة أؽًذ يؾًذ انُؼغبٌ  من الداخل س والنسٌج  بالكلٌةأستا  بقسم المالب

 13 د./ يُٗ ػجذ انشاصق أثٕ شُت أستا  مساعد وقائم بعمل رئٌس قسم االقتصاد المنزلً والتربٌة بالكلٌة

 14 د./ عٓبو ػضٚض انغٛذ خعش اقدم االسات ة المساعدٌنبالكلٌة  التؽ ٌة وعلوم االطعمة أستا  مساعد

 15 د./عؾش كًبل يؾًٕد فٕدح اقدم المدرسٌن بالكلٌة بقسم المالبس والنسٌج تا  مساعدأس

 -قد اعت ر عن عدم الحضور كل من :و 

 م األسم الوظٌفة

انًزفشؽ ثكهٛخ انفُوٌٕ انزطجٛمٛوخ عبيؼوخ  ٔانزشٚكٕ أعزبر انًالثظ ٔانُغٛظ

 ؽهٕاٌ يٍ انخبسط

 1 أ.د/ ؽغٍ عهًٛبٌ سؽًّ 

 2 أ.د/ اٚٓبة فبظم اثٕ يٕعٗ ٚبء ثبنكهٛخ الذو االعبرزح ثمغى انًالثظاعزبر رصًٛى األص

اعضةةا    سةةٌادتب بالسةةادةحبةةا بسةةم ا الةةرحمن الةةرحٌم ومر  -عمٌةةد الكلٌةةة الجلسةةة سةةت ل السةةٌد األسةةتا  الةةدكتور / ا

بتعٌةٌن سةٌادتب  –  السادة اعضا  المجلس الموقر بت نئة السٌد االسةتا  الةدكتور / شةرٌؾ صةبر رجة موقد قا المجلس 

المجلس بت نة السٌد االستا  الدكتور / خالةد علةى  عمٌدا  للكلٌة متمنٌٌن لسٌادتب بدوام الترقى وبالتوفٌق كما قام اعضا 

 متمنٌٌن لسٌادتب بدوام الترقى والتوفٌق.وكٌل الكلٌة لشئون البٌئة و خدمة المجتمع عبد الرحمن شاهٌن بالتعٌٌن بمنص  

 :النظر فً جدول األعمال على النحو التالى بثم شرع سٌادتب 
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 -المصادق ات :-1
فى العام  12/3/2017الموافق لمجلس الكلٌة المنعقدة ٌوم االحد   بعةالجلسة الساعلى موضوعاب  ةالمصادق

 . 2016/2017الجامعى 

 المصادقة.القرار :  
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -1

الدرجاب العلمٌة  للطال  اآلتٌة أسمائ م بعد قرٌن كل من م و ل  بنا  على التقارٌر الفردٌة  التوصٌة بمنح

 -والمناقشة للرسائل العلمٌة وهم : والجماعٌة للسادة األسات ة أعضا  لجنة الفحص

 عًتخغزيّ ٔعهٕو األطان/  رخصص   -يُبس يؾًٕد ػجذ انؼضٚض انغٕاق   /منح درجة الماجستٌر للطالبة   -1

 خغزيّ ٔعهٕو األطعًتانخصص/ ت - اعشاء سظب يؾًذ ايٍٛ /منح درجة الماجستٌر للطالبة - 2

 مالبس و نسٌج  خصص/ت - حًذي حساَيٍ عهي عاشٕس / منح درجة الماجستٌر للطال  -3

 خغزيّ ٔعهٕو األطعًتانخصص/ ت -عٛٓبٌ فشؽبد يؾًذ   /للطالبة  دكتوراه منح درجة ال -4 

 خغزيّ ٔعهٕو األطعًتانخصص/ ت -شفبء يؾًذ يؾًذ اثٕ عؼٛذح/ للطالبة  دكتوراه ال منح درجة -5  

 خغزيّ ٔعهٕو األطعًتانخصص/ ت -يُٗ يؾًذ يؾًذ ػضًبٌ/ للطالبة  دكتوراه منح درجة ال -6

 . مالبس و نسٌج خصص/ت - ايًاٌ ابشاْيى اسًاعيم عًاس / ةللطالبدكتوراه منح درجة ال -7

 خغزيّ ٔعهٕو األطعًتانخصص/ ت -سارة عبد العزٌز شلبً / ةللطالبتوراه دكمنح درجة ال -8

 .4/4/2017و لجنة الدراساب العلٌا بتارٌخ  2/4/2017موافقة األقسام العلمٌة بتارٌخ    

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

انًمٛذح  نذسعخ انًبعغزٛش  فٙ االلزصبد انًُضنٙ رخصص  عبيش كًال ابشاْيى يخٕني جخ / رغغٛم خطخ انجؾش نهطبن

يغزٕ٘ انطًٕػ انغٛش٘ ٔ ػاللزّ ثزؾًم انًغؤنٛخ ٔ انذافؼٛخ نهزؼهى نذ٘ غالة  بعُٕاٌ "االلزصبد انًُضنٙ ٔ انزشثٛخ  

 :ػهًب  ثأٌ نغُخ األششاف   "     كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ عبيؼخ انًُٕفٛخ

 انٕظٛفخ ٔانزخصص        االعى و

 انًُٕفٛخعبيؼّ  -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -ٔ انزشثٛخ االلزصبد انًُضنٙاعزبر يغبػذ ثمغى   د/ عٛٓبٌ ػهٙ انغٛذ عٕٚذ  1

 انًُٕفٛخعبيؼّ  -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -ٔ انزشثٛخ االلزصبد انًُضنٙيذسط ثمغى   د/ يشٔة صالح سعادة 2

 4/4/2017و لجنة الدراساب العلٌا بتارٌخ  و.2/4/2017غهظ انمغى ثزبسٚخ ٔيٕافمخ ي

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

انًمٛذح  نذسعخ انًبعغزٛش  فٙ االلزصبد انًُضنٙ رخصص  اسًاء يحًذ عبذ انشاصقرغغٛم خطخ انجؾش نهطبنجخ / 

فؼبنٛخ اعزشارٛغٛخ انًؾطبد انؼهًٛخ فٙ رذسٚظ االلزصبد انًُضنٙ نزًُٛخ انزفكٛش  بعُٕاٌ "لزصبد انًُضنٙ ٔ انزشثٛخ  اال

 ػهًب  ثأٌ نغُخ األششاف  : "    االعزذالنٙ ٔ انذافؼٛخ نهزؼهى نذ٘ غبنجبد انًشؽهخ االػذادٚخ 

 انٕظٛفخ ٔانزخصص        االعى و

 انًُٕفٛخعبيؼّ  -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -ٔ انزشثٛخ االلزصبد انًُضنٙاعزبر يغبػذ ثمغى    د/ عٛٓبٌ ػهٙ انغٛذ عٕٚذ 1

 انًُٕفٛخعبيؼّ  -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -ٔ انزشثٛخ االلزصبد انًُضنٙيذسط ثمغى   د/ َٕسا اثشاْٛى يؾًذ غشٚت 2

 4/4/2017تارٌخ و لجنة الدراساب العلٌا ب و.2/4/2017ٔيٕافمخ يغهظ انمغى ثزبسٚخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -4
انًمٛذح  نذسعخ انذكزٕساِ  فٙ االلزصبد  ياسًيٍ صالح انذيٍ انذسٕقي عبذ انخانقرغغٛم خطخ انجؾش نهطبنجخ / 

بػهٛخ ثشَبيظ إسشبد٘ يؼشفٙ عهٕكٙ فٙ رخفٛف انزًشد ف بعُٕاٌ "انًُضنٙ رخصص االلزصبد انًُضنٙ ٔ انزشثٛخ  

 ػهًب  ثأٌ نغُخ األششاف  : " انُفغٙ ٔ أصشِ ػهٙ انغؼبدح انُفغٛخ نذ٘ غالة كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ عبيؼخ انًُٕفٛخ  

 انٕظٛفخ ٔانزخصص االعى و

 انًُٕفٛخعبيؼّ  -ٛخ يزفشؽ ثمغى ػهى انُفظ انزشثٕ٘ كهٛخ انزشثاعزبر   ػجذ انؼبل ؽبيذ ػغٕحد/ أ. 1

 انًُٕفٛخعبيؼّ  -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -ٔ انزشثٛخ االلزصبد انًُضنٙاعزبر يغبػذ ثمغى   يُٙ ػجذ انشاصق أثٕ شُتد/  2

 انًُٕفٛخعبيؼّ  -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -ٔ انزشثٛخ االلزصبد انًُضنٙيذسط ثمغى   د/ يشٔة صالح سعادة 3

 4/4/2017و لجنة الدراساب العلٌا بتارٌخ  و.2/4/2017بسٚخ ٔيٕافمخ يغهظ انمغى ثز

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

نذسعخ انًبعغزٛش فٙ االلزصبد انًُضنوٙ رخصوص رغزٚوّ ٔػهوٕو األغؼًوخ   انًمٛذح – عًش ٔعّٛ ْبشى/  رغغٛم خطخ انجؾش نهطبنجخ

 ؼُـــٕاٌ " انمًٛخ انغزائٛخ ٔانؼالعٛخ الٔساق ٔصًبس انزٕد ٔ رأصٛشْب ػهٗ انفئشاٌ انًصبثخ ثأسرفبع انذٌْٕ"ث

 ػهًب  ثأٌ نغُخ األششاف

 انٕظٛفخ ٔانزخصص        االعى و

 ؼخ انًُٕفٛخعبي -ٔٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انجٛئخ  –أعزبر ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األغؼًخ  د/ خبنذ ػهٗ ػجذ انشؽًٍ شب0ٍْٛأ 1

 4/4/2017و لجنة الدراساب العلٌا بتارٌخ  م.2/4/2017وموافقة مجلس القسم بتارٌخ 

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

زصوبد انًُضنوٙ رخصوص رغزٚوّ ٔػهوٕو نذسعوخ انوذكزٕساِ فوٙ االل انًمٛوذح انشوًٛبء فوبسٔق ػهوٗ غٛزوّ رغغٛم خطوخ انجؾوش نهطبنجوخ/

 رمٛٛى انًكَٕبد انغزائٛخ ٔ انًهٕصبد انكًٛٛبئٛخ نجؼط إَاع انضٕٚد انُجبرٛخ انًخزهفخ"األغؼًخ ثؼُـٕاٌ"

 ػهًب  ثأٌ نغُخ األششاف :

 انٕظٛفخ ٔانزخصص االعى و

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -ُضنٙ كهٛخ االلزصبد انً –أعزبر ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األغؼًخ  د/ عؾش ػضًبٌ انشبفؼ0ٗأ 1

 يشكض ثؾٕس انصؾشاء –يغبػذ لغى انجٛئخ انُجبرٛخ ٔ انًشاػٗ  ثبؽش اعزبر د/ سْبو كبيم اثشاْٛى ثذٖٔ 2

 انًشكض انمٕيٗ نهجؾٕس –ثبؽش يغبػذ ثمغى انُجبربد انطجٛخ ٔانؼطشٚخ  أعزبر د/ ػجذ انُبصش عبثش انغٛذ 3

 4/4/2017لجنة الدراساب العلٌا بتارٌخ و  و.2/4/2017ٔيٕافمخ يغهظ انمغى ثزبسٚخ 

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

نذسعوخ انًبعغوزٛش فوٙ االلزصوبد انًُضنوٙ رخصوص رغزٚوّ ٔػهوٕو  انًمٛوذح يوشٔح يؾًوٕد ثخٛوذ اؽًوذ رغغٛم خطخ انجؾوش نهطبنجوخ/

 خبظؼٍٛ نهؼالط ثبنغغٛم انذيٕٖ"ان نؾبنخ انزغزٔٚخ نًشظٗ انفشم انكهٕٖ فٗ انًشؽهخ انُٓبئٛخرمٛٛى ااألغؼًخ ثؼُـٕاٌ" 

 ػهًب  ثأٌ نغُخ األششاف :

 انٕظٛفخ ٔانزخصص االعى و

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -ػًٛذ كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –أعزبر ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األغؼًخ  د/ ششٚف صجشٖ سعت 0أ 1

 عبيؼخ ػٍٛ شًظ -كهٛخ انطت  –اعزبر انجبغُخ ٔانكهٗ  ٛى عشؽبٌد/ اًٚبٌ اثشا0ْا 2

 4/4/2017و لجنة الدراساب العلٌا بتارٌخ  و.2/4/2017ٔيٕافمخ يغهظ انمغى ثزبسٚخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -8
نذسعوخ انًبعغوزٛش فوٙ االلزصوبد انًُضنوٙ رخصوص رغزٚوّ  انًمٛوذح -ش ػجذ انؼضٚوض انؾٕانوخ رغغٛم خطخ انجؾش نهطبنجخ/ عًبػ عًٛ

 دساعخ رأصٛش إَاع يخزهفخ يٍ يششٔثبد انطبلخ  ػهٗ يغزٕٖ انصؾخ انؼبيخ نؾٕٛاَبد انزغبسة"ٔػهٕو األغؼًخ ثؼُـٕاٌ" 

 ػهًب  ثأٌ نغُخ األششاف

 انٕظٛفخ ٔانزخصص االعى و

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -ٔٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انجٛئخ  –أعزبر ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األغؼًخ  شؽًٍ شبٍْٛد/ خبنذ ػهٗ ػجذ ان0أ 1

 4/4/2017و لجنة الدراساب العلٌا بتارٌخ  و.2/4/2017ٔيٕافمخ يغهظ انمغى ثزبسٚخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -9
نذسعوخ انًبعغوزٛش فوٙ االلزصوبد انًُضنوٙ رخصوص رغزٚوّ  انًمٛوذح - غٛم خطخ انجؾش نهطبنجخ/ اعشاء فزؾٗ ػٕض ػجوذ انهطٛوفرغ

 انزأصٛش انؼالعٗ العضاء َجبد انشٛكٕسٚب  نهفئشاٌ  انجٛعبء انًصبثخ ثبنغكش "ٔػهٕو األغؼًخ ثؼُـٕاٌ" 

 ػهًب  ثأٌ نغُخ األششاف :

 انٕظٛفخ ٔانزخصص االعى و

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –أعزبريزفشؽ ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األغؼًخ  د/ فبغًخ انضْشاء ايٍٛ انششٚف0أ 1

 4/4/2017و لجنة الدراساب العلٌا بتارٌخ  و.2/4/2017ٔيٕافمخ يغهظ انمغى ثزبسٚخ 

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

نذسعوخ انًبعغوزٛش فوٙ االلزصوبد انًُضنوٙ رخصوص رغزٚوّ  انًمٛوذح  -رغغٛم خطخ انجؾوش نهطبنجوخ/ ْوبعش اثوشاْٛى اثوشاْٛى  يؾًوٕد 

 انزمٛٛى انؾغٗ ٔ انكًٛٛبئٗ ٔانًٛكشٔثٕٛنٕعٗ نجؼط يُزغبد فٕل انصٕٚب ٔ انؾًص"ٔػهٕو األغؼًخ ثؼُـٕاٌ" 

 ػهًب  ثأٌ نغُخ األششاف:

 انٕظٛفخ ٔانزخصص ىاالع و

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –أعزبر ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األغؼًخ  د/ ؽًذٚخ اؽًذ اثشاْٛى0أ 1

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –يذسط ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األغؼًخ  د/ َضّٚٓ ػجذ انشؽًٍ خهٛم 2

 4/4/2017و لجنة الدراساب العلٌا بتارٌخ  .و2/4/2017ٔيٕافمخ يغهظ انمغى ثزبسٚخ 

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

نذسعوخ انًبعغوزٛش فوٙ االلزصوبد انًُضنوٙ رخصوص رغزٚوّ ٔػهوٕو انًمٛذح   -انشًٛبء فبسٔق يؾًذ كبثٕرغغٛم خطخ انجؾش نهطبنجخ/ 

 ٕاٌ" دساعبد كًٛٛبئٛخ ٔ ركُٕنٕعٛخ ػهٗ انضثبدٖ انًؾهٗ ٔ انًذػى ثذلٛك انشٕفبٌ"األغؼًخ ثؼُـــ

 :ػهًب  ثأٌ نغُخ األششاف

 انٕظٛفخ ٔانزخصص االعى و

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –أعزبر ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األغؼًخ  د/ يبعذح كبيم َذا انشبػش0أ 1

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ انضساػخ  –ر يزفشؽ ثمغى ػهٕو ٔركُٕنٕعٛب االنجبٌ أعزب د/ خًٛظ يؾًذ كبيم 0ا 2

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –يغبػذ ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األغؼًخ  أعزبر د/ عٓبو ػضٚض خعش 3

 4/4/2017و لجنة الدراساب العلٌا بتارٌخ  و.2/4/2017ٔيٕافمخ يغهظ انمغى ثزبسٚخ 

 موافقة مع رفع االمر للجامعة .الالقرار:  
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -12

نذسجات اناذكخٕساِ  اي اصقخ ااد انًُضناي حخ ا     انًقياذة   -  شيًاء جًاال ححًاذ صياذ   رغغٛم خطخ انجؾش نهطبنجخ/ 

سااي ي نمقً اات انًخهٕطاات حاايريش االااخالض بعاال عٕاياام انخشكيااو انبُااا ي ٔانُبعُــااـٕاٌ"     انًالبااو ٔانُسااي 
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 " عهًا  بيٌ ن ُت األششاض:  بانخيشصاٌ ٔايكاَيت ح كيهت عهي انًاَيكاٌ
 انٕظٛفخ ٔانزخصص االعى و

 انًُٕ يتجايعّ  -كهيت اصقخ اد انًُضني  -قسى انًالبو ٔانُسي  بحسخار سشذي عهي احًذ عيذح.د/  1
 جايعّ انًُٕ يت -كهيت اصقخ اد انًُضني  -سي انًالبو ٔانُبقسى  حسخار عال يٕسف عبذ انالِ.د/ ح 2

 4/4/2017و لجنة الدراساب العلٌا بتارٌخ  و.2/4/2017ٔيٕافمخ يغهظ انمغى ثزبسٚخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -13

 ااي اصقخ اااد انًُضنااي نذسجاات انًاجسااخيش  انًمٛووذح ي اصياااوسااًاح ع اااو عبااذ انًاإن  رغووغٛم خطووخ انجؾووش نهطبنجووخ/ 

حاايريش االااخالض بعاال حسااانيو انغااضل انًخخهواات عهااي انخاإا  انٕ يوياات بعُــااـٕاٌ"  انًالبااو ٔانُسااي   حخ اا 

 عهًا  بيٌ ن ُت األششاض : "نهًُسٕجاث انٕبشيت 
 انٕظٛفخ ٔانزخصص االعى و

 عبيؼخ غُطب –انزشثٛخ انُٕػٛخ  كهٛخ  –ًالثظ ٔانُغٛظ أعزبر ان ػبدل عًبل انذٍٚ انُٓذأ٘ أ.د/  1

 جايعّ انًُٕ يت -كهيت اصقخ اد انًُضني  -انًالبو ٔانُسي بقسى  حسخار حسًٓاٌ اسًاعيم انُ اس.د/ ح 2

 4/4/2017و لجنة الدراساب العلٌا بتارٌخ  و.2/4/2017ٔيٕافمخ يغهظ انمغى ثزبسٚخ 

 لجامعة .الموافقة مع رفع االمر لالقرار:  
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-14

نذسجت اناذكخٕساِ  اي اصقخ ااد انًُضناي حخ ا          انًقيذة  - ايال ياضي يشعي ياضي  رغغٛم خطخ انجؾش نهطبنجخ/ 

انقاايى  بشَاااي  حيبيقااي نخًُياات انًٓاااساث َحاإ اسااخخذاو اسااهٕث عهااى انُسااي  صرااشاءبعُــااـٕاٌ"  انًالبااو ٔانُسااي  

 "ان ًانيت ٔانٕ يويت ٔانخعهيًيت نًوشٔشاث انيوم ٔاصسخوادة يُّ نخذيت انً شٔعاث ان غيشة 

 عهًا  بيٌ ن ُت األششاض :
 انٕظٛفخ ٔانزخصص االعى و

 جايعت طُيا –انخشبيت انُٕعيت   كهٛخ -حسخار انًالبو ٔانُسي   ػبدل عًبل انذٍٚ انُٓذأ٘ أ.د/  1
 جايعّ انًُٕ يت -كهيت اصقخ اد انًُضني  -انًالبو ٔانُسي بقسى  يساعذ حسخار  ٕدةسحش كًال يحًٕد د/  2

 4/4/2017و لجنة الدراساب العلٌا بتارٌخ  و.2/4/2017ٔيٕافمخ يغهظ انمغى ثزبسٚخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -15

 اي اصقخ ااد انًُضناي حخ ا   انًاجساخيشانًس هت نذسجت ٔخ االششاف نهطبنجخ / عبسح ػجذ انْٕبة ػجذ انشاصق نغُرؼذٚم فٙ 

 انؼالعٗ نجؼط انًُزغبد انغزائٛخ ػهٗ يشظٗ انزٕؽذ"زأصٛش اندساعخ " ححج عُٕاٌ خغزيّ ٔعهٕو األطعًت ان

  -انزؼذٚم انًطهٕة ْٕ :

 عبيؼخ انًُٕفٛخ" -ٔظٛفزّ / اعزبر انزغزٚخ ٔػهٕو االغؼًخد/ َٓبد سشبد انطؾبٌ 0ٔاظبفخ اعى انغٛذح ا
 نزصجؼ نغُخ األششاف

 انٕظٛفخ ٔانزخصص االعى و

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –أعزبر يزفشؽ ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األغؼًخ  د/ ػبدل ػجذ انًؼطٗ اؽًذ0أ 1

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –األغؼًخ أعزبر ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو  د/ َٓبد سشبد انطؾب0ٌا 2

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –يذسط ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األغؼًخ  د/ يؾًذ ػجذ انًغٛذ انغؼذَٗ 3

 4/4/2017و لجنة الدراساب العلٌا بتارٌخ  و.2/4/2017ٔيٕافمخ يغهظ انمغى ثزبسٚخ 

 مر للجامعة .الموافقة مع رفع االالقرار:  
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -16
 ااي اصقخ اااد انًُضنااي  انًاجسااخيشانًساا هت نذسجاات ٔنغُووخ االشووشاف نهطبنجووخ / ايووم يؾًووذ اعووًبػٛم خعووش رؼووذٚم فووٙ 

صًووبس انؾووشَكى ػهووٗ انزغٛووشاد  انجٕٛنٕعٛووخ ٔ دساعووخ رووأصٛش ححااج عُاإاٌ " خغزيااّ ٔعهاإو األطعًاات انحخ اا  

 ًٛبئٛخ ٔ انٓغزٕنٕعٛخ نهفئشاٌ انًصبثخ ثبنغًُخ"انكٛ

 عبيؼخ انًُٕفٛخ" -د/ ػًبد ػجذ انؾهٛى انخٕنٗ ٔٔظٛفزّ / اعزبر انزغزٚخ ٔػهٕو االغؼًخ0اظبفخ اعى انغٛذ ا  -انزؼذٚم انًطهٕة ْٕ :

 نزصجؼ نغُخ األششاف
 انٕظٛفخ ٔانزخصص االعى و

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –خ ٔػهٕو األغؼًخ أعزبر يزفشؽ ثمغى انزغزٚ د/ صشٚب يغهى ؽغ0ٍأ 1

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –أعزبر ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األغؼًخ  د/ ػًبد ػجذ انؾهٛى انخٕن0ٗا 2

 4/4/2017و لجنة الدراساب العلٌا بتارٌخ  و.2/4/2017ٔيٕافمخ يغهظ انمغى ثزبسٚخ 

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

انًغغهخ نذسعخ انًبعغزٛش فٙ االلزصبد انًُضنوٙ رخصوص رغزٚوّ   َؼًخ ػبدل ػجذ انشؽًٍ/ رشكٛم نغُخ انفؾص ٔانًُبلشخ نهطبنجخ

انؾوبدس فوٗ ٔظوبئف انكهوٗ فوٗ انفئوشاٌ انًؼبنغوخ  روأصٛش عوزٔس ٔ أساق انجُغوش االؽًوش فوٗ ػوالط انخهومٔػهٕو األغؼًخ ثؼُـــٕاٌ" 

 ثبنغُزبيٛغٍٛ" ػهًب  ثأٌ نغُخ األششاف :

 انٕظٛفخ ٔانزخصص              االعى و

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  ٔػًٛذ –أعزبر ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األغؼًخ  د/ ششٚف صجشٖ سعت0أ 1

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –ر ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األغؼًخ أعزب د/ ػًبد ػجذ انؾهٛى انخٕن0ٗأ 2

   -:ػهًب ثبٌ نغُخ انفؾص انًُبلشخ ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ

 انٕظٛفخ ٔانزخصص االعى و

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  ٔػًٛذ –أعزبر ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األغؼًخ  د/ ششٚف صجشٖ سعت0أ 1

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –ٔ سئٛظ لغى انزغزٚخ ٔػهٕو األغؼًخ  أعزبر عف ػجذ انؼضٚض انؾغبٍَٛد/ 0ٕٚأ 2

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –أعزبر ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األغؼًخ  د/ ػًبد ػجذ انؾهٛى انخٕن0ٗأ 3

 يؼٓذ انجؾٕس انضساػٛخ –يؼٓذ ثؾٕس ركُٕنٕعٛب االغزٚخ  –ٛب االغزٚخ أعزبر ػهٕو ٔركُٕنٕع د/ ػجٛش يؾًذ َبصش ْبس0ٌٔأ 4

 4/4/2017و لجنة الدراساب العلٌا بتارٌخ  و.2/4/2017ٔيٕافمخ يغهظ انمغى ثزبسٚخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-18
رخصص انًغغم نذسعخ انًبعغزٛش فٙ االلزصبد انًُضنٙ  -يؾًذ يصطفٙ يؾًذ ثكٛششخ نهطبنت/ رشكٛم نغُخ انفؾص ٔانًُبليذ+

 غ غجٛؼخ انخبيخ انًغزخذيخ " يثُبء انًُٕرط االعبعٙ نهجُطهٌٕ انغُٛض انشعبنٙ ثًب ٚزُبعت انًالثظ ٔانُغٛظ ٔػُٕاٌ انشعبنخ  "

 : ػهًب  ثأٌ نغُخ األششاف

 زخصصانٕظٛفخ ٔان              االعى و

 عبيؼّ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  - ٔٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انطالة مغى انًالثظ ٔانُغٛظاعزبر ث عالو ػجذ انًُؼى ؽغٍٛ إأ.د/ 1
 عبيؼّ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -مغى انًالثظ ٔانُغٛظ اعزبر يغبػذ ث د/ ػجذ هللا ػجذ انًُؼى ؽغٍٛ 2

  -:ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ نغُخ انفؾص انًُبلشخ ٔ

 انٕظٛفخ ٔانزخصص االعى و

 عبيؼخ غُطب –انزشثٛخ انُٕػٛخ   كهٛخ -أعزبر انًالثظ ٔانُغٛظ  أ.د/ ػبدل عًبل انذٍٚ انُٓذأ٘ 1

 ٕفٛخعبيؼّ انًُ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -ٔٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انطالة مغى انًالثظ ٔانُغٛظاعزبر ث أ.د/ أعالو ػجذ انًُؼى ؽغٍٛ  2
3 

 عبيؼّ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -مغى انًالثظ ٔانُغٛظ  اعزبر ث أ.د/ اٚٓبة اؽًذ انُؼغبٌ 
4 

 عبيؼّ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -مغى انًالثظ ٔانُغٛظ اعزبر يغبػذ ث د/ ػجذ هللا ػجذ انًُؼى ؽغٍٛ
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 4/4/2017ساب العلٌا بتارٌخ و لجنة الدرا و.2/4/2017يٕافمخ يغهظ انمغى ثزبسٚخ 

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

فٙ انًالثظ ٔانُغٛظ رخصص انًالثظ ذكزٕساِ انًغغم نذسعخ ان -عبنى سظب يؾًذ ػٛذ رشكٛم نغُخ انفؾص ٔانًُبلشخ نهطبنت/

ّ ثٕعبئػ انزؼهٛى انؾذٚش نشفغ يٓبسح خشٚظ يذاسط انضبَٕ٘ ًشس ركُٕنٕعٛب انًؼذاد ٔدػرطٕٚش يمٔانُغٛظ ٔػُٕاٌ انشعبنخ "

 : ػهًب  ثأٌ نغُخ األششافانفُٙ  " 

 انٕظٛفخ ٔانزخصص              االعى و

 عبيؼّ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -لغى انًالثظ ٔانُغٛظ  اعزبر ٔسئٛظ  أ.د/ َشأد َصش انشفبػٙ 1

 عبيؼّ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -مغى انًالثظ ٔانُغٛظ  اعزبر ث يذؽذ يؾًذ يؾًٕد يشعٙ أ.د/ 2

   -ػهًب ثبٌ نغُخ انفؾص انًُبلشخ ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ:

 انٕظٛفخ ٔانزخصص االعى و

 نًُٕفٛخعبيؼّ ا -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -لغى انًالثظ ٔانُغٛظ  اعزبر ٔسئٛظ  أ.د/ َشأد َصش انشفبػٙ 1

 عبيؼّ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -مغى انًالثظ ٔانُغٛظ  اعزبر ث أ.د/ يذؽذ يؾًذ يؾًٕد يشعٙ 2
 عبيؼخ غُطب –انزشثٛخ انُٕػٛخ   كهٛخ -أعزبر انًالثظ ٔانُغٛظ  أ.د/ ػبدل عًبل انذٍٚ انُٓذأ٘ 3

 عبيؼّ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -مغى انًالثظ ٔانُغٛظ اعزبر يغبػذ ث د/ يُٙ ؽًذ٘ انفشيبٔ٘ 4

 4/4/2017و لجنة الدراساب العلٌا بتارٌخ  و.2/4/2017يٕافمخ يغهظ انمغى ثزبسٚخ 

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

فووٙ االلزصووبد انًُضنووٙ  -انًغووغهخ نذسعووخ انووذكزٕساِ   -انجصووٛش انووذٚت/ فووبٚضح أؽًووذ ػجووذ رشووكٛم نغُووخ انفؾووص ٔانًُبلشووخ نهطبنجووخ

رخصص إداسح انًُوضل ٔانًؤعغوبد   ثؼُــوـٕاٌ" فؼبنٛوخ ثشَوبيظ روذسٚجٙ أليٓوبد األغفوبل رٔ٘ االػبلوخ انؼمهٛوخ فوٙ ثؼوط يغوبالد 

 " ػهًب  ثأٌ نغُخ األششاف :االلزصبد انًُضنٙ   

 انٕظٛفخ ٔانزخصص              االعى و

 جامعة المنوفية. –كلية االقتصاد المنزلي  –أستاذ ورئيس قسم ادارة المنزل والمؤسسات  أ.د/ سلوى محمد زغلول طه  1

 اعزبر ػهى َفظ انطفم انًغبػذ كهٛخ سٚبض األغفبل عبيؼخ االعكُذسٚخ د/ عال محمد الطيباني  2

   -:ػهًب ثبٌ نغُخ انفؾص انًُبلشخ ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ

 ٕظٛفخ ٔانزخصصان االعى و

 جامعة المنوفية. –كلية االقتصاد المنزلي  –ادارة المنزل والمؤسسات اعزبر ثمغى  أ.د/ سثٛغ يؾًذ َٕفم 1

 جامعة المنوفية. –كلية االقتصاد المنزلي  –أستاذ ورئيس قسم ادارة المنزل والمؤسسات  أ.د/ سلوى محمد زغلول طه  2

 عزبر انًُبْظ ٔ غشق رؼهٛى انطفم ٔٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔ انطالة كهٛخ سٚبض األغفبل عبيؼخ االعكُذسٚخا أ.د/ جنات عبد الغني البكتوشي  3

 اعزبر ػهى َفظ انطفم انًغبػذ كهٛخ سٚبض األغفبل عبيؼخ االعكُذسٚخ د/ عال محمد الطيباني  4

 4/4/2017خ و لجنة الدراساب العلٌا بتارٌ و.2/4/2017ٔيٕافمخ يغهظ انمغى ثزبسٚخ 

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

 المنزلً و التربٌة وهم كاالتً: تخصص االقتصاد و تخصص مالبس و نسٌج  الؽا  القٌد والتسجٌل للطال  اآلتً أسمائ م

 انغجت ٔ انزخصص انذسعخ االعــــــى و

 انت ا  المدة القانونٌة وعدم سداد الرسوم و اعت ار السادة المشرفٌن مالبس ونسٌج ماجستٌر أنور عبد العزٌزدعا  محمد  1

 انت ا  المدة القانونٌة وعدم سداد الرسوم و اعت ار السادة المشرفٌن ماجستٌرمالبس ونسٌج شٌما  محمود محمد محمود  2
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 ت ا  المدة القانونٌة وعدم سداد الرسوم و اعت ار السادة المشرفٌنان ماجستٌرمالبس ونسٌج سارة فوزي منصور جبر 3

 انت ا  المدة القانونٌة وعدم سداد الرسوم و اعت ار السادة المشرفٌن ماجستٌرمالبس ونسٌج منً عشري مؽربً 4

 ر السادة المشرفٌنانت ا  المدة القانونٌة وعدم سداد الرسوم و اعت ا ماجستٌرمالبس ونسٌج آمنب عبد العلٌم مبرو  5

 انت ا  المدة القانونٌة وعدم سداد الرسوم و اعت ار السادة المشرفٌن ماجستٌرمالبس ونسٌج خٌري عبد العزٌز عبد اللطٌؾ 6

 انت ا  المدة القانونٌة وعدم سداد الرسوم و اعت ار السادة المشرفٌن ماجستٌرمالبس ونسٌج محمد عبد الوها  محمد الحفنً 7

 انت ا  المدة القانونٌة وعدم سداد الرسوم و اعت ار السادة المشرفٌن ماجستٌرمالبس ونسٌج حسان علً بركةنٌفٌن  8

 انت ا  المدة القانونٌة وعدم سداد الرسوم و اعت ار السادة المشرفٌن ماجستٌرمالبس ونسٌج ؼادة ابو الوفا رفاعً 9

   المدة القانونٌة وعدم سداد الرسوم و اعت ار السادة المشرفٌنانت ا ماجستٌرمالبس ونسٌج دعا  محمد السٌد دروٌش 10

 انت ا  المدة القانونٌة وعدم سداد الرسوم و اعت ار السادة المشرفٌن ماجستٌرمالبس ونسٌج محمود توفٌق محمود زناتً 11

 سح  الملؾ اقتصاد منزلى وتربٌة الدكتوراه دعا  جابر عبد القوي حرفوش 12

 سح  الملؾ الدكتوراه اقتصاد منزلى وتربٌة بد الرحٌم أبو الؽٌطزٌن  عٌد ع 13

 سح  الملؾ الماجستٌراقتصاد منزلى وتربٌة أمانً سعٌد محمد الشافعً 14

 سح  الملؾ الماجستٌراقتصاد منزلى وتربٌة دالٌا عبد المنعم عبد القوي محمد 15

   الملؾسح الماجستٌراقتصاد منزلى وتربٌة دعا  محمد علً سعده 16

 سح  الملؾ الماجستٌراقتصاد منزلى وتربٌة رضوي وجٌب زكرٌا عبد الستار 17

 سح  الملؾ الماجستٌراقتصاد منزلى وتربٌة فاطمة محمد عبد الحمٌد أحمد  18

 سح  الملؾ الماجستٌراقتصاد منزلى وتربٌة وال  السٌد متولً أبو المعاطً 19

 4/4/2017و لجنة الدراساب العلٌا بتارٌخ  و.2/4/2017ٔيٕافمخ يغهظ انمغى ثزبسٚخ 

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

 مد مدة الدراسة للطلبة اآلتي أسمائهم :

 انغجت انًذح انمغى انذسعخ االعى و

 إنٙ 1/4/2016ػبو أٔل يٍ انًالثظ ٔانُغٛظ يبعغزٛش أؽًذ عًبل ػالو   1

31/8/2017 

 االنزؾبق ثبنغٛى

يؾًذ ؽغٍٛ ػجذ  2

 انٓبد٘ ؽًٕدح  

إنٙ 1/9/2016ػبو أٔل يٍ  انًالثظ ٔانُغٛظ يبعغزٛش

31/8/2017 

سػبٚخ انٕانذح 

 انًغُّ

 1/9/2015ػبو أٔل  يٍ انزغزٚخ ٔػهٕو األغؼًخ يبعغزٛش اعشاء فزؾٗ ػٕض   3

 31/8/2016انٗ

 نظشٔف يشظٛخ

ٗ ػجذ ؽغٍٛ ثُٓغ 4

 انؼضٚض  

 1/4/2017ػبو أٔل  يٍ ٔػهٕو األغؼًخ انزغزٚخ يبعغزٛش

 31/8/2017انٗ

 نظشٔف يشظٛخ

ْجخ اؽًذ اثشاْٛى  5

 غُٛى  

 8/ 31إنٗ 1/9/2016ػــبو أٔل  فٙ انفزشح يٍ  رغزّٚ ٔػهٕو األغؼًخ انذكزٕساِ

/2017 

 يذ يذِ انذساعخ 

َٓب يؾًذ ػجذ هللا اثٕ  6

 شٕشخ  

 8/ 31إنٗ  1/9/2016ػــبو أٔل فٙ انفزشح يٍ  سح انًُضل ٔانًؤعغبدادا انًبعغزٛش

/2017 

 يذ يذِ انذساعخ 

 4/4/2017و لجنة الدراساب العلٌا بتارٌخ  و.2/4/2017ٔيٕافمخ يغهظ انمغى ثزبسٚخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -23
 .كما ورد من األقسام العلمٌة  2015/2016رٌر السنوٌة للعام الجامعً التقا

 4/4/2017و لجنة الدراساب العلٌا بتارٌخ  و.2/4/2017ثزبسٚخ  االلغبو انؼهًٛخٔيٕافمخ يغهظ 

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

 للدبلوماب و الماجستٌر و الدكتوراه فً الفترة  2016/2017لفصل الدراسً الثانً للعام الجامعً بد  االمتحاناب ل

 . 4/6/2017إلً  21/5/2017من 

 4/4/2017و لجنة الدراساب العلٌا بتارٌخ  و.2/4/2017ٔيٕافمخ يغهظ انمغى ثزبسٚخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
  -ملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى :مذكرة قسم شئون العا -25

و بقسم التؽ ٌة و علوم األطعمة بالكلٌة مساعد  أستا  بوظٌفة  –  مً عبد الخالق خفاجً/  ةالدكتور تعٌٌن السٌدة 

ة  ل  بنا  علً ما جا  بالتقرٌر الجماعً من اللجنة العلمٌة الدائمة لالقتصاد المنزلً لترقٌة االسات ة و األسات 

 .2/4/2017موافقة القسم العلمً بتارٌخ  . 2017/ 3  /  23 بتارٌخ  المساعدٌن 

 مع رفع االمر للجامعة .على مستوى االساتذة واالساتذة المساعدين  الموافقة  القرار:  
  -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -26

و بالكلٌة  إدارة المنزل و المؤسساببقسم مساعد  أستا  بوظٌفة  – عبد الجٌد   أمٌرة حسان/  ةالدكتورتعٌٌن السٌدة 

 ل  بنا  علً ما جا  بالتقرٌر الجماعً من اللجنة العلمٌة الدائمة لالقتصاد المنزلً لترقٌة االسات ة و األسات ة 

 .2/4/2017موافقة القسم العلمً بتارٌخ  . 2017/ 3  /  23 بتارٌخ  المساعدٌن 

 الموافقة على مستوى االساتذة واالساتذة المساعدين مع رفع االمر للجامعة .قرار:  ال
  -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -27

/ محمود عبد الحمٌد خلٌل مدرس بقسم التؽ ٌة و علوم األطعمة لمدة عام رابع األجازة المقدمة من السٌد الدكتور

 .2/4/2017موافقة القسم العلمً بتارٌخ لمرافقة الزوجة .  27/2/2018و حتً  28/2/2017من  اعتبارا  

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
  -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -28

و  ل  بالكلٌة  القتصاد المنزلً و التربٌة ابقسم مدرس بوظٌفة  – هالة صبري عبد الحلٌم ٌوسؾ   /  ةتعٌٌن السٌد

إعتبارا من  بنا  علً حصول ا علً درجة دكتوراه الفلسفة فً االقتصاد المنزلً تخصص االقتصاد المنزلً و التربٌة 

 .2/4/2017موافقة القسم العلمً بتارٌخ  . 12/3/2017

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
  -عاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى :مذكرة قسم شئون ال -29

بوظٌفة مدرس بقسم إدارة المنزل و المؤسساب  بالكلٌة و  ل  بنا  علً  –تعٌٌن السٌدة / رٌ ام جالل دسوقً حجاج    

 . 12/3/2017حصول ا علً درجة دكتوراه الفلسفة فً االقتصاد المنزلً تخصص إدارة المنزل و المؤسساب إعتبارا من 

 .2/4/2017موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
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  -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -30
لتاسةع و للعةام اأستا   مساعد بقسةم التؽ ٌةة و علةوم األطعمةة  -األجازة المقدمة من الدكتور / محمد فكري منصور سراج الدٌن  

 للتعاقد مع جامعة المل  سعود  كلٌة علوم األؼ ٌة و الزراعة. 2017/2018 ل  عن العام الجامعً 

 .2/4/2017موافقة القسم العلمى بتارٌخ  

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
  -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -31

بالكلٌةةة علةةى  بقسةةم التؽ ٌةةة  أسةةتا  التؽ ٌةةة وعلةةوم األطعمةةة المتفةةرغ  – حسةةن ثرٌةةا مسةةلم /  ةالةةدكتوراالسةةتا ة  ةانتةةدا  السةةٌد

خةالل الفصةل الدراسةى  تؽ ٌةة عالجٌةة متقدمةة  بمرحلةة الدراسةاب العلٌةا دكتةوراهمةادة  المنوفٌةةجامعة التمرٌض التدرٌس بكلٌة 

 .2/4/2017ساعاب نظرب .موافقة القسم العلمى بتارٌخ  2ع بواق  11/2/2017( اسبوع من 15لمدة   الثانً 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 -بشأن النظر في :  عالق ات الثق افيةمذكرة إدارة ال -32

 الخطا  الوارد من إدارة االتفاقٌاب والمؤتمراب والمتضمن موافات م باآلتً :

لتنفٌ ي المعقود بٌن جم ورٌة مصر العربٌة وحكومةة جم ورٌةة بولٌفٌةا االستفادة من البنود العامة من البرنامج ا –
 م.2016/2018لألعوام 

مةن  (1 المةادة  ىحد السادة أعضا  هٌئةة التةدرٌس القةائمٌن بالعمةل بالكلٌةة ٌرؼة  فةً الترشةح علةأ ا كان إموافاتنا عما  .1
 : بتٌة عنٌادتب وك ل  البٌاناب اآلمع مراعاة موافاتنا بالسٌرة ال اتٌة لس بعالٌةلٌب إالبرنامج المشار 

 الدرجة الوظٌفٌة وتارٌخ ا. .2
 ج ة الحصول علً درجة الدكتوراه . .3
 سفرٌاتب السابقة علً برنامج تنفٌ ي خالل آخر خمس سنواب.  .4
 سفرٌاتب السابقة بنفقاب من الجامعة خالل آخر ثالث سنواب. .5

 المالبس و النسٌج :الخطا  علً األقسام العلمٌة رؼ  فً الترشح من قسم عرض وب

 استا  المالبس و النسٌج . -مرسً   محمود السٌد األستا  الدكتور/ مدحب 

 . 4/4/2017موافقة لجنة العالقاب الثقافٌة بتارٌخ 

 . فى حالة وجود تنسيق مع الجانب البوليفى    الموافقة مع رفع االمر للجامعةالقرار:  
 -ظر في :بشأن الن  عالق ات الثق افيةمذكرة إدارة ال -33

الخطا  الوارد من اإلدارة العامة للعالقاب الثقافٌة " إدارة االتفاقٌاب والمؤتمراب" بخصوص دعوة جامعةة االسةكندرٌة  

ٌولٌةو  -28-26لعقد مؤتمرها الدولى السنوب الثانى بعنوان" التكامل المعرفى واالبتكار : طرٌقا للتقدم" فى الفترة مةن 

 0جامعة االسكندرٌة–الط  كلٌة  –بقاعة المؤتمراب 2017

 الخطا  علً األقسام العلمٌة لم ٌرؼ  أحد فً الترشح.عرض وب

 . 4/4/2017موافقة لجنة العالقاب الثقافٌة بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 -بشأن النظر في :  عالق ات الثق افيةمذكرة إدارة ال -34

سامً ؼازي استا  تصمٌم األزٌا  بقسم المالبس و النسٌج بخصوص حضةور الطل  المقدم من السٌدة أ.د/ هدي محمد 

المؤتمر الخاص بالجمعٌة السعودٌة لعلوم الحٌاة بالمملكة العربٌة السعودٌة تحب عنوان  األنسان و التنمٌةة البٌئٌةة فةً 

عالقتةةب بالموضةةة أبرٌةةل و االشةةترا  ببحةةث تحةةب عنةةوان   التصةةمٌم البٌئةةً و  20-18( فةةً الفتةةرة مةةن  2030رؤٌةةة 

 الخطا  علً األقسام العلمٌة رؼ  فً الترشح من قسم المالبس و النسٌج :عرض وب المستدامة ( 

 .ببحث  – استا  تصمٌم األزٌا  بقسم المالبس و النسٌج       أ.د/ هدي محمد سامً ؼازي -

 . 4/4/2017بتارٌخ   بالتفوٌض( موافقة لجنة العالقاب الثقافٌة 
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 افقة مع رفع االمر للجامعة .المو القرار:  
 -بشأن النظر في :  شئون التعليممذكرة إدارة   -53

قسم إدارة المنزل و  لمرحلة البكالرٌوسالفرقة الثانٌة  -إٌناس أشرؾ درازالمقدمة من الطالبة /  االجازة المرضٌة

  .5/4/2017ة شئون التعلٌم بتارٌخ موافقة  لجن 19/2/2017اعتبارا من ش رٌن لمدة المؤسساب   

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 -بشأن النظر في :  شئون التعليممذكرة إدارة   -63

قسم إدارة المنزل و لمرحلة البكالرٌوس الفرقة الثانٌة   - فرجس ام رمضان المقدمة من الطالبة /  المرضٌةاالجازة 

  .5/4/2017شئون التعلٌم بتارٌخ  ةموافقة  لجن 10/3/2017اعتبارا من ش رلمدة المؤسساب   

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 -بشأن النظر في :  شئون التعليممذكرة إدارة   -73

قسم إدارة المنزل و   لمرحلة البكالرٌوس الفرقة الثانٌة -إٌمان عز الدٌن أحمد المقدمة من الطالبة /  االجازة المرضٌة

  .5/4/2017ة شئون التعلٌم بتارٌخ موافقة  لجن4/4/2017إلً 4/3/2017من المؤسساب   

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 -بشأن النظر في :  شئون التعليممذكرة إدارة   -83

قسم االقتصاد المنزلً و لمرحلة البكالرٌوس  إٌقاؾ القٌد المقدم من الطالبة / علٌا  صالح السٌد منتصر  الفرقة الثانٌة

 . أم بسب  رعاٌة 2016/2017ة للعام الجامعً التربٌ

  .5/4/2017ة شئون التعلٌم بتارٌخ موافقة  لجن

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 -بشأن النظر في :  شئون التعليممذكرة إدارة   -39

  3/6/2017ٌوم السبب الموافق 2016/2017 بد  االمتحاناب للفصل الدراسً الثانً للعام الجامعً

  -الرجا  التكرم بالموافقة على المواعٌد االتٌة :

 21/5/2017حتى ٌوم األحد  13/5/2017تبدأ اإلمتحاناب العملٌة ٌوم السبب الموافق   -1

 كما وارد من الجامعة  23/5/2017امتحاناب مادة حقوق اإلنسان ٌوم الثالثا  الموافق  -2

 30/5/2017حتى  24/5/2017تبدأ اإلمتحاناب التخلؾ والتحمٌل  ٌوم األربعا   -3

 17/6/2017لمدة ثالث أٌام لكل فرقة فى األسبوع وحتى  1/6/2017ٌوم الخمٌس  تبدأ اإلمتحاناب النظرٌة -4

   10/9/2017الدور الثانى  دور سبتمبر ( ٌوم األحد  تبدأ اإلمتحاناب  -5

  .5/4/2017ة شئون التعلٌم بتارٌخ موافقة  لجن

 لجامعة .الموافقة مع رفع االمر لالقرار:  
 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م -04

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

 القرار : احيط المجلس علماً .
 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: -14

 ن بوحدة ضمان الجودة و اجتماعات ا   مـرفـق ( .تقارٌر الوضع الراه

 القرار : احيط المجلس علماً .
 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م -24
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نقل عدد من الكتٌباب   اختباراب و مقاٌٌس تربوٌة ( من ع دة المكتبة إلً ع دة قسم االقتصاد المنزلةً و التربٌةة و 

قسم االقتصاد المنزلةً و التربٌةة حٌةث أن هة ه  االختبةاراب و المقةاٌٌس ( ال تسةتخدم   ل  بنا ا علً طل  أ.د/ رئٌس

إال ألعضا  قسم االقتصاد المنزلً و التربٌة و ال ٌئة المعاونة بالقسةم و قةررب اللجنةة الموافقةة و عةرض الموضةوع 

 علً مجلس الكلٌة .

 . الموافقةالقرار :  
 للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:ت  قسم إدارة المنزل و المؤسساذكرة  م -34

 أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل و  - قائمة األبحاث العلمية المقدمة من د/ مايسة محمد الحبشيتسجيل 

اللجنة العلمية الدائمة للترقيات لشغل درجة أستاذ بقسم إدارة  ىلإالتي سوف تتقدم سيادتها بها  و المؤسسات

 .2/4/2017موافقة القسم العلمى بتاريخ  .ليةبالك المنزل والمؤسسات

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:قسم إدارة المنزل و المؤسسات  ذكرة  م -44

 مدرس بقسم إدارة المنزل و -عبد المحسن عبد الستار د/ نهىقائمة األبحاث العلمية المقدمة من تسجيل 

بقسم لشغل درجة أستاذ مساعد اللجنة العلمية الدائمة للترقيات  ىلإالتي سوف تتقدم سيادتها بها  و ساتالمؤس

 .2/4/2017)تدعيم(.موافقة القسم العلمى بتاريخ بالكلية إدارة المنزل والمؤسسات 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة .القرار:  
 ي:ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر فم -54

رئٌس القسم لب الحق بتكلٌؾ آخر بتصحٌح المقرر فى حالب تأخٌر التصحٌح مع الحرمان من مكافةأة التصةحٌح  -1

على ان ٌكةون المصةحح الجدٌةد مةن ضةمن القةائمٌن بتةدرٌس المقةرر او المشةاركٌن فةى لجنةة الممتحنةٌن لة ل  

 المقرر .

لمشةاركٌن فةى تةدرٌس المقةرر مشةتركٌن فةى اسئلة االمتحاناب تسلم لرئٌس القسم   علةى ان ٌكةون جمٌةع ا -2 -2

 وضع االسئلة فى ورقة او اكثر .

ة التدرٌس عن تسلٌم االمتحاناب او اعمال التصةحٌح للمةادة العلمٌةة تسةند المةادة فى حالة امتناع عضو هٌئ -3 -3

 لؽٌرة مع حرمانب من تدرٌس المقرر فى العام القادم .

وم االطعمةةة ٌكلةةؾ السةةٌد االسةةتا  الةةدكتور / ٌوسةةؾ عبةةد العزٌةةز بالنسةةبة للدبلومةةة الم نٌةةب بقسةةم التؽ ٌةةة وعلةة -4

  للدبلومة الم نٌة الخاصة والخدماب الؽ ائٌة . CDنسخ ورقٌة + 6الحسانٌن بتج ٌز 

بالنسبة لدبلومةة االرشةاد االسةرب بقسةم ادارة المنةزل والمؤسسةاب  ٌكلةؾ السةٌدة االسةتا ة الةدكتورة / سةلوب  -5

 للدبلومة  . CDرقٌة +نسخ و 6محمد زؼلول  بتج ٌز 

بالنسبة لدبلومة انتاج المالبس الجاهزة  بقسم المالبةس والنسةٌج  ٌكلةؾ السةٌد االسةتا  الةدكتور / نشةأب نصةر  -6

 للدبلومة  . CDنسخ ورقٌة + 6الرفاعى  بتج ٌز 

خةامس  السٌدة االستا ة الدكتورة / عال محمةد عبةد الةاله االسةتا  بقسةم المالبةس والنسةٌج كعضةو تجدٌد تعٌٌن  -7

كلٌةةة علةةى عبةد الةرحمن شةةاهٌن وكةٌال لل و لة  لتعٌةةٌن السةٌد االسةةتا  الةدكتور / خالةدللخبةرا  مةن داخةةل الكلٌةة 

 لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة .

الموافقةةة علةةى تخصةةٌص مبةةالػ التبرعةةاب العٌنٌةةة المقدمةةة مةةن السةةادة المتقةةدمٌن مةةن اعضةةا  هٌئةةة التةةدرٌس  -8

 الكلٌة .للترقى الى مٌزانٌة مؤتمر 

 صفحة . 20ادنى الى  دصفحة كح 15زٌادة عدد صفحاب المجلة العلمٌة للكلٌة من  -9

م جةة اسةماعٌل مسةلم مةع ترشةٌح عضةو / انشا  مركز اعالمى داخل الكلٌة برئاسة السٌدة االستا ة الةدكتورة -10

 كافة المجاالب.فى الكلٌة ونشاط من كل قسم على ان تكون الم مة الرئٌسٌة للمركز هى التعرٌؾ بدور 

عدم جواز المشاركة فى اكثر من لجنة من اللجان المنبثقة عةن مجلةس الكلٌةة علةى ان ٌمثةل العضةو فةى لجنةة  -11
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 للالقدمٌة المطلقة الكتسا  الخبراب.رس واستا  مساعد بكل لجنة طبقا  واحدة فقط وٌتم االستعانة بمد

  امةٌن الشةرٌؾ للقٌةام باعمةال ادارة التخطةٌط االسةتراتٌجى تكلٌؾ السٌدة االسةتا ة الةدكتورة / فاطمةة الزهةرا -12

بوحدة ضمان الجودة مةع تكلٌةؾ احةد االعضةا  مةن كلٌةة التجةارة" احةد االعضةا  المتخصصةٌن فةى ادارة التخطةٌط 

 االستراتٌجى " واعداد الملؾ الخاص ب ا . 

 القرار: الموافقة على ماجاء بالمذكرة .
 الثانية بعد الظهر .من جدول األعمال رفعت الجلسة في تمام الساعةوفى نهاية االجتماع واالنتهاء  

 عميد الكليةرئيس المجلس                                     أمين المجلس                     
                                                                

 
 )أ.د/ شريف صبرى رجب (                   )د./  سحر كمال محمود فودة  (           
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 ور / رئيس جامعة المنوفيةتلسيد األستاذ الدكا             
 حية طيبة وبعد ""ت

( الثامنة الجلسة  نتشرؾ بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة     
 . 2016/2017 الجامعًالعام  فً 9/4/2017بتارٌخ 

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

                                    
 عميد الكلية                                                  

 
 ( شريف صبرى رجب/ أ.د  )                                                            
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 جامعة المنوفية  -لسيد األستاذ / مدير عام ادارة الدراسات العلياا             
 حية طيبة وبعد ""ت

( الثامنة الجلسة  حضر مجلس الكلٌةنتشرؾ بأن نرسل لسٌادتكم صورة من م     
 . 2016/2017 الجامعًالعام  فً 9/4/2017بتارٌخ 

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

                                    
 عميد الكلية                                                  

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

 حية طيبة وبعد ""ت
( الثامنة الجلسة  نتشرؾ بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة     

 . 2016/2017 الجامعًالعام  فً 9/4/2017تارٌخ ب

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

                                    
 عميد الكلية                                                  

 
 ( شريف صبرى رجب/ أ.د  )                                                            
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