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                        كلٌة االقتصاد المنزلً     

 أمانة المجالس واللجان   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحادٌة عشر محضرمجلس الكلٌة الجلسة

 م 2016/2017فً العام الجامعً  

 9/7/2017الموافق  األحدٌوم المنعقدة 

 11/7/2017و الممتدة حتً ٌوم الثالثاء الموافق 
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 محضر إجتماع

 9/7/2017الموافق األحدلمجلس الكلٌة المنعقدة ٌوم  الحادٌة عشرلسة الج

 م 2017/ 2016فً العام الجامعً 

عشار  الحادٌاة( بقاعة االجتماعات بالكلٌة وذلك فً تماام السااعة الحادٌة عشر الجلسة  أجتمع مجلس الكلٌة )
عمٌاد الكلٌاة  -شارٌ  صابرر رجا   األساتاذ الادكتور/الساٌد برئاساة   9/7/2017ٌوم األحد الموافق  صباحا  

 ورئٌس المجلس وحضور كل من :

 م األسم الوظٌفة

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

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

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

 4 أ.د/ سلور محمد زغلول طه أستاذ إدارة المنزل والمؤسسات ورئٌس القسم بالكلٌة

 5 حمد سمٌر الدشلوطً أ.د/ م من الداخل أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة وعمٌد الكلٌة سابقا

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

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

 8 أ.د/ حسن سلٌمان رحمه طبٌقٌة جامعة حلوان من الخارجأستاذ المالبس والنسٌج والترٌكو المتفرغ بكلٌة الفنون الت

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

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

 11 أ.د/ نهاد رشاد الطحان بالكلٌة اقدم االساتذة بقسم التغذٌة لتغذٌة وعلوم االطعمةأستاذ ا

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

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

 14 أ.د/ إٌها  أحمد محمد النعسان قسم المالبس والنسٌج  بالكلٌة من الداخلأستاذ ب

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

 16 ضرد./ سهام عزٌز السٌد خ اقدم االساتذة المساعدٌنبالكلٌة  التغذٌة وعلوم االطعمة أستاذ مساعد

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

بالكلٌاة بصافته مادٌر  المسااعد  أساتاذ المالباس والنساٌج - خالاد محٌاى الادٌن محماد /ى للحضاور   د.عاقد دو

 وحدة ضمان الجودة 

حبااا هللا الاارحمن الاارحٌم ومر بساام  -عمٌااد الكلٌااة الجلسااة سااتهل السااٌد األسااتاذ الاادكتور / ا
 األعضاء سٌادته بالسادة
 :النظر فً جدول األعمال على النحو التالى بثم شرع سٌادته 
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 -المصادق ات :-1
فاى العاام الجاامعى 9/6/2017الموافاق الجلسة العاشرة لمجلس الكلٌة المنعقدة ٌاوم االحاد  على موضوعات  ةالمصادق

2016/2017  . 

 بدلخاٌّظ -اٌمشاس :

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

 -والمناقشة للرسائل العلمٌة وهم : األساتذة أعضاء لجنة الفحص

 .التغذٌة و علوم األطعمة -رخظض   -صٌٕت ِؾّذ عجذ اٌزٛاة  /للطالبة ماجستٌرمنح درجة ال -1

 .التغذٌة و علوم األطعمة -رخظض   -اٌض٘شاء عضّبْ ِؾّٛد ئعّبعًٍ لجٍٗ/  للطالبة الماجستٌرمنح درجة  -2

 4/7/2017ٌٚغٕخ اٌذساعبد اٌعٍٍب ثزبسٌخ 2/7/2017بتارٌخة م العلمٌاقسموافقة األ    

 األمر للجامعةالموافقة مع رفع   -القرار :
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -2

التغذٌة و علوم سعخ اٌذوزٛساٖ  رخظض ٌذ اٌّمٍذح ئٌّبْ شٛلً عجذ اٌعبي ِزًٌٛ رغغًٍ خطخ اٌجؾش ٌٍطبٌجخ  / 

عًٍ ـئشاْ   (دساعخ اٌزأصٍشاد اٌىٍٍّبئٍخ ٚ اٌزؽزٌٚخ ٚ اٌجٌٍٛٛعٍخ اٌعالعٍخ ٌؾت اٌششبد )اٌضفبءثعٕٛاْ " األطعمة

 علمًا بأن لجنة اإلشراف : "   اٌزغبسة
 اٌٛظــــــــــٍـفخ ٚعٙـــــــــخ اٌعّــــــــــــً االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ َ

 إٌّٛـٍخعبِعٗ  -وٍٍخ االلزظبد إٌّضًٌأعزبر اٌزؽزٌخ ٚ عٍَٛ األؽعّخ  أ.د/ عبدي عجذ اٌّعطً أؽّذ 1

 إٌّٛـٍخعبِعٗ  -وٍٍخ االلزظبد إٌّضًٌأعزبر اٌزؽزٌخ ٚ عٍَٛ األؽعّخ  ْ اٌشبـعًأ.د/ عؾش عضّب 2

 4/7/2017ٌٚغٕخ اٌذساعبد اٌعٍٍب ثزبسٌخ  2/7/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً    

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

رخظض   اٌّبعغزٍشسعخ ٌذ اٌّمٍذح ئعشاء عجذ إٌبطش عجذ اٌعضٌض اٌظعٍذيؾش ٌٍطبٌجخ / رغغًٍ خطخ اٌج

 علمًا بأن لجنة اإلشراف :  ِعبٌغخ األلّشخ اٌمطٍٕخ ثجٌٍّٛشاد راد خٛاص وٙشثٍخ ثعٕٛاْ "اٌّالثظ ٚإٌغٍظ 

 ــــــًاٌٛظــــــــــٍـفخ ٚعٙـــــــــخ اٌعّــــــ االعــــــــــــــــــــــــــُ َ

 أعزبر اٌىٍّبء ٚرىٌٕٛٛعٍب رغٍٙض إٌغٍظ اٌّشوض اٌمًِٛ ٌٍجؾٛس ِؾّذ عجذ إٌّعُ سِؼبْ د/ أ. 1

 إٌّٛـٍخعبِعٗ  -وٍٍخ االلزظبد إٌّضًٌ  - أعزبر ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغٍظ  أ.د/ سشب عجذ اٌشؽّٓ إٌؾبط 2

 إٌّٛـٍخعبِعٗ  -ٍخ االلزظبد إٌّضًٌوٍ  - ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغٍظ ِذسط  د/ ئٌٕبط ِٛعى ِؾّذ ِٛعى 3

 4/7/2017ٌٚغٕخ اٌذساعبد اٌعٍٍب ثزبسٌخ  2/7/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً    

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

ثعٕٛاْ ٌذسعخ اٌذوزٛساٖ  رخظض اٌّالثظ ٚإٌغٍظ ٌّمٍذح رغغًٍ خطخ اٌجؾش ٌٍطبٌجخ / أٍِشح وّبي اٌذٌٓ ِؾّذ ؼالة ا

"االرغب٘بد اٌؾذٌضخ ـً رغٍٙض األلّشخ اٌغٍٍٍٛصٌخ ٌٍؾظٛي عًٍ خٛاص رىٌٕٛٛعٍخ ٍِّضح ثبعزخذاَ عضٌئبد اٌّعبدْ 

 علمًا بأن لجنة اإلشراف :إٌبٍِٔٛزشٌخ   "  

 ـــــــخ اٌعّــــــــــــًاٌٛظــــــــــٍـفخ ٚعٙــ االعــــــــــــــــــــــــــُ َ

 أعزبر اٌىٍّبء ٚرىٌٕٛٛعٍب رغٍٙض إٌغٍظ اٌّشوض اٌمًِٛ ٌٍجؾٛس ِؾّذ عجذ إٌّعُ سِؼبْ د/ أ. 1

 إٌّٛـٍخعبِعٗ  -وٍٍخ االلزظبد إٌّضًٌ  - أعزبر ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغٍظ  أ.د/ سشب عجذ اٌشؽّٓ إٌؾبط 2
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 4/7/2017ٌٚغٕخ اٌذساعبد اٌعٍٍب ثزبسٌخ  2/7/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً    

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

ئداسح إٌّضي ٚ رخظض   اٌّبعغزٍشسعخ ٌذ اٌّمٍذح ٘ذي عجذ اٌفزبػ أؽّذ عطٍخ رغغًٍ خطخ اٌجؾش ٌٍطبٌجخ / 

 األعشي وّب رذسوٗ سثخ األعشح ٚ عاللزٗ ثغٍٛن اٌطفً ِع اٌّّزٍىبد "رششٍذ االعزٙالن ثعٕٛاْ " اٌّإعغبد

 علمًا بأن لجنة اإلشراف :     

 اٌٛظــــــــــٍـفخ ٚعٙـــــــــخ اٌعّــــــــــــً االعــــــــــــــــــــــــــُ َ

 إٌّٛـٍخعبِعٗ  -اللزظبد إٌّضًٌوٍٍخ ا  -ٚسئٍظ لغُ ئداسح إٌّضي ٚ اٌّإعغبد أعزبر   عٍٛي ِؾّذ صؼٍٛي ؽٗد/ أ. 1

 إٌّٛـٍخعبِعٗ  -وٍٍخ االلزظبد إٌّضًٌ  -ِذسط ثمغُ ئداسح إٌّضي ٚ اٌّإعغبد  د/ ًٔٙ عجذ اٌغزبس عجذ اٌّؾغٓ  2

 4/7/2017ٌٚغٕخ اٌذساعبد اٌعٍٍب ثزبسٌخ  2/7/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً    

 ةالموافقة مع رفع األمر للجامع  -القرار :
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -6

رخظض   اٌّبعغزٍشسعخ ٌذ اٌّمٍذح ٚـبء ِؾّٛد عجذ اٌٛ٘بة عجذ اٌؾىٍُ اٌمبػً رغغًٍ خطخ اٌجؾش ٌٍطبٌجخ / 

 رأصٍش ٔجبد اٌخٍخ اٌجٍذٌخ عًٍ ِشع اٚوغبالد اٌجٛي اـئشاْ اٌزغبسة  "ثعٕٛاْ " اٌزؽزٌخ ٚ عٍَٛ األؽعّخ 

 بأن لجنة اإلشراف :علمًا      

 اٌٛظــــــــــٍـفخ ٚعٙـــــــــخ اٌعّــــــــــــً االعــــــــــــــــــــــــــُ َ

 عبِعٗ إٌّٛـٍخ -وٍٍخ االلزظبد إٌّضًٌ  -اعزبر اٌزؽزٌخ ٚعٍَٛ األؽعّخ ٚ عٍّذ اٌىٍٍخ  أ.د/ ششٌؿ طجشي سعت 1

 4/7/2017ٌذساعبد اٌعٍٍب ثزبسٌخ ٌٚغٕخ ا 2/7/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً    

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

ـ ً اٌّالث ظ ٚإٌغ ٍظ  ذوزٛساٖ ٌذسعخ اٌ  خاٌّغغٍ - اٌمشػ ٕ٘ذ ِؾّذ ٚ٘جٗ رشىًٍ ٌغٕخ اٌفؾض ٚإٌّبلشخ ٌٍطبٌجخ/ 

ثشٔبِظ ِمزشػ ٌزٍّٕ خ اٌّش شٚعبد اٌظ ؽٍشح ـ ً ِغ بي ِىّ الد خ  "رخظض اٌّالثظ ٚإٌغٍظ ٚعٕٛاْ اٌشعبٌ

 "   عبٍِٓ(  -اٌّالثظ ٚ اٌّفشٚشبد ـً ِشؽٍخ اٌّٙذ) ِٓ ٌَٛ

 عٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششاؾ :  

 اٌٛظٍفخ ٚاٌزخظض االعُ َ

االلزظبد  وٍٍخ  -ٚسئٍظ لغُ اٌّالثظ ٚ إٌغٍظ عبثمبمغُ اٌّالثظ ٚإٌغٍظ  اعزبر ث أ.د/ ٔشأد ٔظش اٌشـبعً 1

 عبِعٗ إٌّٛـٍخ -إٌّضًٌ

 عبِعٗ إٌّٛـٍخ -وٍٍخ االلزظبد إٌّضًٌ  -مغُ اٌّالثظ ٚإٌغٍظ ث اعزبر ِغبعذ د/ ِّذٚػ ِجشٚن 2

 

  -عٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾض إٌّبلشخ عٍى إٌؾٛ اٌزبًٌ:

 اٌٛظٍفخ ٚاٌزخظض االعُ َ

وٍٍخ االلزظبد   -ئٍظ لغُ اٌّالثظ ٚ إٌغٍظ عبثمبٚسمغُ اٌّالثظ ٚإٌغٍظ  اعزبر ث أ.د/ ٔشأد ٔظش اٌشـبعً 1

 عبِعٗ إٌّٛـٍخ -إٌّضًٌ

 أعزبر اٌّالثظ ٚ إٌغٍظ وٍٍخ اٌزشثٍخ إٌٛعٍخ عبِعخ ؽٕطب  أ.د/ عبدي عّبي اٌذٌٓ إٌٙذاٚي  2

 عبِعٗ إٌّٛـٍخ -وٍٍخ االلزظبد إٌّضًٌ  -مغُ اٌّالثظ ٚإٌغٍظ ثاعزبر  أ.د/ ئٌٙبة أؽّذ إٌعغبْ 3

 عبِعٗ إٌّٛـٍخ -وٍٍخ االلزظبد إٌّضًٌ  -مغُ اٌّالثظ ٚإٌغٍظ ث اعزبر ِغبعذ د/ ِّذٚػ ِجشٚن 

 4/7/2017ٌٚغٕخ اٌذساعبد اٌعٍٍب ثزبسٌخ  2/7/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً    
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 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -8

ـً اٌّالثظ ٚإٌغٍظ  ٌذوزٛساٌٖذسعخ ا خاٌّغغٍ - أعّبء اٌغٍذ عجذ اٌّعطً أثٛ عٍذ  رشىًٍ ٌغٕخ اٌفؾض ٚإٌّبلشخ ٌٍطبٌجخ/ 

سؤي رشىٍٍٍخ عذٌذح ٌأللّشخ اٌّظٕعخ ِٓ األٌٍبؾ اٌضعبعٍخ ثبعزخذاَ رخظض اٌّالثظ ٚإٌغٍظ ٚعٕٛاْ اٌشعبٌخ  "

        ْ ٌغٕخ األششاؾ :عٍّب  ثأ"   أعٍٛة اٌزشىًٍ عًٍ اٌّبٍٔىبْ 

 اٌٛظٍفخ ٚاٌزخظض االعُ َ

وٍٍخ االلزظبد   -ٚسئٍظ لغُ اٌّالثظ ٚ إٌغٍظ عبثمبمغُ اٌّالثظ ٚإٌغٍظ  اعزبر ث أ.د/ ٔشأد ٔظش اٌشـبعً 1

 عبِعٗ إٌّٛـٍخ -إٌّضًٌ

 ِعٗ إٌّٛـٍخعب -وٍٍخ االلزظبد إٌّضًٌ  -مغُ اٌّالثظ ٚإٌغٍظ ثاعزبر  أ.د/ عال ٌٛعؿ عجذ اٌالٖ 2

  -عٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾض إٌّبلشخ عٍى إٌؾٛ اٌزبًٌ:

 اٌٛظــــــــــٍـفخ ٚعٙـــــــــخ اٌعّــــــــــــً االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ َ

 عبِعخ ؽٕطب –اٌزشثٍخ إٌٛعٍخ   -أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغٍظ  أ.د/ عبدي عّبي اٌذٌٓ إٌٙذاٚي 1

وٍٍخ   -ٚسئٍظ لغُ اٌّالثظ ٚ إٌغٍظ عبثمبمغُ اٌّالثظ ٚإٌغٍظ  اعزبر ث ٔظش اٌشـبعً أ.د/ ٔشأد 2

 عبِعٗ إٌّٛـٍخ -االلزظبد إٌّضًٌ

 عبِعٗ إٌّٛـٍخ -وٍٍخ االلزظبد إٌّضًٌ  -مغُ اٌّالثظ ٚإٌغٍظ ثاعزبر  أ.د/ عال ٌٛعؿ عجذ اٌالٖ 3

 عبِعٗ إٌّٛـٍخ -وٍٍخ االلزظبد إٌّضًٌ  -إٌغٍظ مغُ اٌّالثظ ٚثاعزبر  أ.د/ ئٌٙبة أؽّذ إٌعغبْ 4

 4/7/2017ٌٚغٕخ اٌذساعبد اٌعٍٍب ثزبسٌخ  2/7/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً    

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -9

اٌزؽزٌ خ ٚ عٍ َٛ ـ ً  ذوزٛساٖ ٌذسعخ اٌ خاٌّغغٍ - ِظٍؾً ٘الي ثذٚي سٌٙبَ رشىًٍ ٌغٕخ اٌفؾض ٚإٌّبلشخ ٌٍطبٌجخ/ 

ر  أصٍش ثع  غ ِغزخٍظ  بد األع  ضاء إٌجبرٍ  خ عٍ  ً ع  شؽبْ اٌىج  ذ اٌؾ  بدس ثٛاع  طخ ٚعٕ  ٛاْ اٌشع  بٌخ  "األؽعّ  خ 

 عٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششاؾ :"     اٌجٕضٚثٍشٌٓ  

 اٌٛظٍفخ ٚاٌزخظض االعُ َ

 عبِعٗ إٌّٛـٍخ -وٍٍخ االلزظبد إٌّضًٌ  -ٚعٍَٛ األؽعّخ ٚ عٍّذ اٌىٍٍخ  اعزبر اٌزؽزٌخ أ.د/ ششٌؿ طجشي سعت 1

 عبِعٗ إٌّٛـٍخ -وٍٍخ االلزظبد إٌّضًٌ  -اعزبر ٚ سئٍظ لغُ اٌزؽزٌخ ٚعٍَٛ األؽعّخ  أ.د/ ٌٛعؿ عجذ اٌعضٌض اٌؾغبٍٔٓ 2

  -عٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾض إٌّبلشخ عٍى إٌؾٛ اٌزبًٌ:

 اٌٛظٍفخ ٚاٌزخظض االعُ َ

 عبِعٗ إٌّٛـٍخ -وٍٍخ االلزظبد إٌّضًٌ  -اعزبر اٌزؽزٌخ ٚعٍَٛ األؽعّخ ٚ عٍّذ اٌىٍٍخ  أ.د/ ششٌؿ طجشي سعت 1

 عبِعٗ إٌّٛـٍخ -وٍٍخ االلزظبد إٌّضًٌ  -اعزبر ٚ سئٍظ لغُ اٌزؽزٌخ ٚعٍَٛ األؽعّخ  أ.د/ ٌٛعؿ عجذ اٌعضٌض اٌؾغبٍٔٓ 2

 عبِعٗ إٌّٛـٍخ -وٍٍخ االلزظبد إٌّضًٌ  -زؽزٌخ ٚعٍَٛ األؽعّخ اٌّزفشغ اعزبر اٌ أ.د/ عبدي عجذ اٌّعطً أؽّذ 3

  -اعزبر اٌزؽزٌخ ٚعٍَٛ األؽعّخ ٚٚوًٍ وٍٍخ اٌزشثٍخ إٌٛعٍخ ٌٍذساعبد اٌعٍٍب ٚ اٌجؾٛس  ٘بًٔ ؽًٍّ اٌغٍذ أ.د/  

 عبِعخ اٌضلبصٌك

 4/7/2017سٌخ ٌٚغٕخ اٌذساعبد اٌعٍٍب ثزب 2/7/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً    

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

اٌزؽزٌخ ٚ ـً  ّبعغزٍش اٌّغغً ٌذسعخ اٌ - أؽّذ عّشٚعً ِؾّذ أثٛ لشٚػ رشىًٍ ٌغٕخ اٌفؾض ٚإٌّبلشخ ٌٍطبٌت/ 

 "   ٛعٍخ ٚ ثٌٍٛٛعٍخ عًٍ صّبس اٌمشطخدساعبد وٍٍّبئٍخ ٚ رىٌٕٛٚعٕٛاْ اٌشعبٌخ  "عٍَٛ األؽعّخ 
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 عٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششاؾ :

 اٌٛظٍفخ ٚاٌزخظض االعُ َ

 عبِعٗ إٌّٛـٍخ -وٍٍخ االلزظبد إٌّضًٌ  -اعزبر اٌزؽزٌخ ٚعٍَٛ األؽعّخ ٚ ٚوًٍ اٌىٍٍخ ٚشئْٛ اٌجٍئخ ٚ رٍّٕخ اٌّغزّع عبثمب   أ.د/ صشٌب ِغٍُ ؽغٓ  1

 عبِعٗ إٌّٛـٍخ -وٍٍخ االلزظبد إٌّضًٌ  -اعزبر اٌزؽزٌخ ٚعٍَٛ األؽعّخ  ُ أ.د/ عّبد ِؾّذ عجذ اٌؾٍٍ 2

  -عٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾض إٌّبلشخ عٍى إٌؾٛ اٌزبًٌ:

 اٌٛظٍفخ ٚاٌزخظض االعُ َ

 ٍخعبِعٗ إٌّٛـ -وٍٍخ االلزظبد إٌّضًٌ  -اعزبر ٚ سئٍظ لغُ اٌزؽزٌخ ٚعٍَٛ األؽعّخ  أ.د/ ٌٛعؿ عجذ اٌعضٌض اٌؾغبٍٔٓ 1

وٍٍخ   -عبثمب   ٚوًٍ اٌىٍٍخ ٚشئْٛ اٌجٍئخ ٚ رٍّٕخ اٌّغزّعاعزبر اٌزؽزٌخ ٚعٍَٛ األؽعّخ ٚ  أ.د/ صشٌب ِغٍُ ؽغٓ  2

 عبِعٗ إٌّٛـٍخ -االلزظبد إٌّضًٌ

 -ؽٍٛاْ عبِعٗ  -اعزبر اٌزؽزٌخ ٚعٍَٛ األؽعّخ ٚ عٍّذ وٍٍخ االلزظبد إٌّضًٌ عبثمب   أ.د/ أششؾ عجذ اٌعضٌضعجذ اٌّغٍذ 3

 عبِعٗ إٌّٛـٍخ -وٍٍخ االلزظبد إٌّضًٌ  -اعزبر اٌزؽزٌخ ٚعٍَٛ األؽعّخ  عّبد ِؾّذ عجذ اٌؾٍٍُ اٌخًٌٛ د/ أ. 

 4/7/2017ٌٚغٕخ اٌذساعبد اٌعٍٍب ثزبسٌخ  2/7/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً    

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

اٌزؽزٌ خ ٚ عٍ َٛ ـ ً  ذوزٛساٖ ٌذسعخ اٌ  خاٌّغغٍ -شٍّبء ِؾّذ سعت اٌىشػ / خرشىًٍ ٌغٕخ اٌفؾض ٚإٌّبلشخ ٌٍطبٌج 

رمٍٍُ إٌشبؽ اٌّؼبد ٌٍغىش ٌ ألٚساق اٌز ٍٓ اٌجشش ًِٛ ٚ األٌٚغ خ ٚ اٌغٍٍٍّّٕ ب ـ ً ٚعٕٛاْ اٌشعبٌخ  "األؽعّخ 

 عٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششاؾ : "   ٛوغبْ اٌفئشاْ اٌّظبثخ ثبٌغىشي  ٌزأصٍش األٌ

 اٌٛظٍفخ ٚاٌزخظض االعُ َ

 عبِعٗ إٌّٛـٍخ -وٍٍخ االلزظبد إٌّضًٌ  -األعجكاعزبر اٌزؽزٌخ ٚعٍَٛ األؽعّخ ٚ عٍّذ اٌىٍٍخ  أ.د/ ِؾّذ عٍّش عجذهللا اٌذشٍٛؽً 1

وٍٍخ   -عبثمب   ٌجٍئخ ٚ رٍّٕخ اٌّغزّعٚوًٍ اٌىٍٍخ ٚشئْٛ ااعزبر اٌزؽزٌخ ٚعٍَٛ األؽعّخ ٚ  أ.د/ صشٌب ِغٍُ ؽغٓ  2

 عبِعٗ إٌّٛـٍخ -االلزظبد إٌّضًٌ

  -عٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾض إٌّبلشخ عٍى إٌؾٛ اٌزبًٌ:

 اٌٛظٍفخ ٚاٌزخظض االعُ َ

 ٗ إٌّٛـٍخعبِع -وٍٍخ االلزظبد إٌّضًٌ  -األعجكاعزبر اٌزؽزٌخ ٚعٍَٛ األؽعّخ ٚ عٍّذ اٌىٍٍخ  أ.د/ ِؾّذ عٍّش عجذهللا اٌذشٍٛؽً 1

وٍٍخ   -عبثمب   ٚوًٍ اٌىٍٍخ ٚشئْٛ اٌجٍئخ ٚ رٍّٕخ اٌّغزّعاعزبر اٌزؽزٌخ ٚعٍَٛ األؽعّخ ٚ  أ.د/ صشٌب ِغٍُ ؽغٓ  2

 عبِعٗ إٌّٛـٍخ -االلزظبد إٌّضًٌ

 عبِعٗ إٌّٛـٍخ -ًوٍٍخ االلزظبد إٌّضٌ  -اعزبر اٌزؽزٌخ ٚعٍَٛ األؽعّخ ٚ عٍّذ اٌىٍٍخ عبثمب   أ.د/ ـبؽّخ اٌض٘شاءأٍِٓ اٌششٌؿ 3

 ٚوًٍ أعجك ِعٙذ ثؾٛس رىٌٕٛٛعٍب األؼزٌخ ِشوض اٌجؾٛس اٌضساعٍخ أ.د/ ِؾّذ ِظطفً اٌغٍذ اإلثشاصي 4

 4/7/2017ٌٚغٕخ اٌذساعبد اٌعٍٍب ثزبسٌخ  2/7/2017بتارٌخ موافقة القسم العلمً    

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :
 -عليا بشأن النظر في :مذكرة إدارة الدراسات ال -12

اٌزؽزٌ خ ٚ عٍ َٛ األؽعّ خ ـ ً ّبعغ زٍش  ٌذسع خ اٌ خاٌّغ غٍ -أعبَ اعّبعًٍ اث شاٍُ٘ عج ذ اٌؾٍ ٍُ  رشىًٍ ٌغٕخ اٌفؾض ٚإٌّبلشخ ٌٍطبٌجخ/ 

 اِىبٍٔ  خ رمٍٍ  ً اسرف  بو عٍٛو  ٛص اٌ  ذَ ٚ اٌز  أصٍشاد اٌغبٔجٍ  خ ٌّ  شع اٌج  ٛي اٌغ  ىشي ثبع  زخذاَ ٚعج  بد اٌفئ  شاْٚعٕ  ٛاْ اٌشع  بٌخ  "

 عٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششاؾ اٌّؾزٌٛخ عًٍ ثزٚس اٌغٛاـخ ـً اٌفئشاْ اٌجٍؼبء   "   

 اٌٛظٍفخ ٚاٌزخظض االعُ َ

 عبِعٗ إٌّٛـٍخ -وٍٍخ االلزظبد إٌّضًٌ  -األعجكاعزبر اٌزؽزٌخ ٚعٍَٛ األؽعّخ ٚ عٍّذ اٌىٍٍخ  أ.د/ ِؾّذ عٍّش عجذهللا اٌذشٍٛؽً 1

 عبِعٗ إٌّٛـٍخ -وٍٍخ االلزظبد إٌّضًٌ زٌخ ٚعٍَٛ األؽعّخ اٌزؽ ِذسط د/ ـزؾٍخ شجً عٕذٌخ  2
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  -عٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾض إٌّبلشخ عٍى إٌؾٛ اٌزبًٌ:

 اٌٛظٍفخ ٚاٌزخظض االعُ َ

 عبِعٗ إٌّٛـٍخ -وٍٍخ االلزظبد إٌّضًٌ  -األعجكاعزبر اٌزؽزٌخ ٚعٍَٛ األؽعّخ ٚ عٍّذ اٌىٍٍخ  أ.د/ ِؾّذ عٍّش عجذهللا اٌذشٍٛؽً 1

 عبِعٗ إٌّٛـٍخ -وٍٍخ االلزظبد إٌّضًٌ  -اعزبر اٌزؽزٌخ ٚعٍَٛ األؽعّخ ٚ عٍّذ اٌىٍٍخ عبثمب   أ.د/ ـبؽّخ اٌض٘شاء آٍِ اٌششٌؿ  2

األؼزٌخ ِشوض اٌجؾٛس االٌجبْ ِعٙذ ثؾٛس ٚ رىٌٕٛٛعٍب ثؾٛس رىٌٕٛٛعٍب اعزبر ثمغُ  ٚؽٍذ أؽّذ سعتأ.د/  3

 اٌغٍضح   –اٌضساعٍخ 

 4/7/2017ٌٚغٕخ اٌذساعبد اٌعٍٍب ثزبسٌخ  2/7/2017بتارٌخ سم العلمًموافقة الق    

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

 ِذ ِذح اٌذساعخ ٌٍطٍجخ اَرً أعّبئُٙ :

 ِٓ اٌّذح اٌذسعخ اٌزخظض اإلعُ َ

ٌّٕ        ً ط        الػ ـ        شط  1

 ٔٛساٌذٌٓ

إٌّضٌ    ً ٚ االلزظ    بد 

 اٌزشثٍخ

ئٌ                                    ً 1/9/2016 صبًٔ عبَ ّبعغزٍشاٌ

31/8/2017 

 4/7/2017ٌٚغٕخ اٌذساعبد اٌعٍٍب ثزبسٌخ  2017 /2/7بتارٌخ موافقة القسم العلمً    

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -14

دوزٛساٖ(  اٌفز شح  -ِبعغزٍش –)دثٍَٛ  2017/2018ٌٍعبَ اٌغبِعً  2017ٌذٚسح عجزّجش  ـزؼ ثبة اٌمٍذ ٌٍذساعبد اٌعٍٍب

 4/7/2017ٌغٕخ اٌذساعبد اٌعٍٍب ثزبسٌخ ِٛاـمخ      15/9/2017ئًٌ  15/8/2017ِٓ 

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

 االقتصاد المنزلً و التربٌة بقسم  األستاذ المساعد – منً عبد الرازق أبو شن بحاث المقدمة من د/ قائمة األتسجٌل 

 بالكلٌة . االقتصاد المنزلً و التربٌة لترقً لدرجة استاذ بقسم 

 4/7/2017ٌٚغٕخ اٌذساعبد اٌعٍٍب ثزبسٌخ  م.2/7/2017وموافقة مجلس القسم بتارٌخ 

 ألمر للجامعةالموافقة مع رفع ا  -القرار :
 -ذكرة إدارة شئون التعليم بشأن النظر في :م -16

اٌفشلخ اٌضبٍٔخ  رخظض رؽزٌخ ٚ عٍَٛ أؽعّخ عٓ  -اٌعزس اٌّشػً اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌت / أؽّذ عًٍ أثٛ اٌٍضٌذ 

ثٕبء عًٍ  2016/2017ـظً دساعً صبًٔ ٌٍعبَ اٌغبِعً 15/6/2017ِبدح )أعٙضح ٚأدٚاد ِٕضٌٍخ( ٌَٛ 

 ً اٌّشـك.اٌزمشٌش اٌطج

 . 2017 /4/6موافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار : -اٌمشاس :
 -ذكرة إدارة شئون التعليم بشأن النظر في :م-17

رخظض   ٌشاثعخاٌفشلخ ا - ِشٚح أششؾ ِؾّذ عجذ إٌّعُ/  خاٌعزس اٌّشػً اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌج

ـظً دساعً  13/6/2017( ٌَٛ شئْٛ طؾٍخ ِٚشالجخ اٌغٛدح ح )رؽزٌخ ٚ عٍَٛ أؽعّخ عٓ ِبد

 ثٕبء عًٍ اٌزمشٌش اٌطجً اٌّشـك. 2016/2017ٌٍعبَ اٌغبِعًصبًٔ 

 . 2017 /4/6موافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :
 -ذكرة إدارة شئون التعليم بشأن النظر في :م -18
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 األًٌٚ شعجخ عبِخاٌفشلخ  - عجذ اٌشؽّٓ ِؾغٛة ؽغٓ اٌغٍذاٌّمذَ ِٓ اٌطبٌت / اٌعزس اٌّشػً 

ثٕبء 2017 /2016ٌٍعبَ اٌغبِعًـظً دساعً صبًٔ  14/6/2017( ٌَٛ اٌٍؽخ اٌعشثٍخعٓ ِبدح )

 . 2017 /2/7موافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ  عًٍ اٌزمشٌش اٌطجً اٌّشـك.

 لجامعةالموافقة مع رفع األمر ل  -القرار :
 -ذكرة إدارة شئون التعليم بشأن النظر في :م -19

عٓ  األًٌٚ شعجخ عبِخاٌفشلخ  - ِؾّذ ؽّذي ِؾّذ ثشوبداٌعزس اٌّشػً اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌت / 

 2017 /2016ٌٍعبَ اٌغبِعًـظً دساعً صبًٔ  5/6/2017( ٌَٛ طؾخ عبِخ ٚ رّشٌغِبدح )

 . 2017 /2/7موافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -لقرار :ا
 -ذكرة إدارة شئون التعليم بشأن النظر في :م-20

خ  رخظض رؽزٌخ ٚ عٍَٛ ضبٍٔاٌفشلخ اٌ - ئعالَ عبدي ععفشاٌعزس اٌّشػً اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌت / 

 ثٕبء عًٍ اٌزمشٌش اٌطجً اٌّشـك.2016/2017ٌٍعبَ اٌغبِعًاٌفظً دساعً صبًٔ أؽعّخ عٓ 

 . 2017 /2/7نة شئون التعلٌم بتارٌخ موافقة لج

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :
 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في : -21

وز بة  10/4/2017اٌخطبة اٌٛاسد ِٓ ئداسح االرفبلٍبد ٚ اٌّإرّشاد ٚ اٌّزؼّٓ أٔٗ ٚسد ٌإلداسح ثزبسٌخ 

طبؽجخ اٌغّٛ اٌٍّىً األٍِ شح ع ٍّخ ثٕ ذ اٌؾغ ٓ سئ ٍظ  ارؾبد اٌغبِعبد اٌعشثٍخ ٚ اٌّزؼّٓ ِب ٚسد ِٓ

ثخظ ٛص عم ذ إٌّز ذي اٌع بًٌّ ٌٍعٍ َٛ  2017اٌغّعٍخ اٌعٍٍّخ اٌٍّىٍخ ٚسئ ٍظ إٌّز ذي اٌع بًٌّ ٌٍعٍ َٛ

ٚ ثع  شع  11/11/2017-7رؾ  ذ اٌشعبٌ  خ اٌٍّىٍ  خ اٌغ  بٍِخ ثعٕ  ٛاْ " اٌعٍ  ُ ٌٍغ  ٍُ" ـ  ً اٌفز  شح ِ  ٓ 

 :ظ سؼت ـً اٌزششٍؼاٌخطبة عًٍ اٌغبدح أعؼبء ٍ٘ئخ اٌزذسٌ
 اعزبر ثمغُ ئداسح إٌّضي ٚ اٌّإعغبد . –أ.د/ ٔعّخ ِظطفً سلجبْ  -1

 2017/ 4/7العالقات الثقافٌة  بتارٌخ لجنة موافقة  اعزبر ثمغُ اٌزؽزٌخ ٚ عٍَٛ األؽعّخ .  -أ.د/ ِبعذح وبًِ اٌشبعش   -2

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :
 -لثق افية بشأن النظر في :مذكرة العالق ات ا -22

سئٍظ اٌغبِعخ ثشأْ اإلع الْ ع ٓ ـ زؼ ث بة ٌٍّ ٕؼ اٌذساع ٍخ ثبٌٛالٌ بد  اٌذوزٛس / ٌٍغٍذ األعزبر اٌخطبة اٌٛاسد

ٚ ثع  شع اٌخط  بة عٍ  ً اٌغ  بدح أعؼ  بء ٍ٘ئ  خ  .اٌّزؾ  ذح األِشٌىٍ  خ ـ  ً ثشٔ  بِظ ر  ذسٌظ اٌٍؽ  بد األعٕجٍ  خ 

 2017/ 4/7العالقات الثقافٌة  بتارٌخ لجنة قة مواف ـً اٌزششٍؼ أؽذ شؼتثبٌىٍٍخ ٌُ ٌاٌزذسٌظ 
 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :

 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في : -23
وٍٍ  خ اٌزشثٍ  خ عبِع  خ إٌّٛـٍ  خ ثش  بْ ؽؼ  ٛس اٌّ  إرّش اٌعٍّ  ً اٌغ  بثع اٌ  ذًٌٚ اٌضبٌ  ش ثعٕ  ٛاْ " اٌزشثٍ  خ  دع  ٛح

ـً سؽ بة  2017اوزٛثش  12-11ـً ػٛء اٌزؾذٌبد اٌّعبطشح  ـً اٌفزشح ِٓ اٌٛعذأٍخ ـً اٌّغزّعبد اٌعشثٍخ 

ثبٌىٍٍ خ ٚ ثعشع اٌخطبة عًٍ اٌغبدح أعؼبء ٍ٘ئخ اٌز ذسٌظ وٍٍخ اٌزشثٍخ ثشجٍٓ اٌىَٛ عبِعخ إٌّٛـٍ خ 

موافقاة اساتاذ مسااعد بقسام االقتصااد المنزلاً و التربٌاة  –:د/ لمٌاء شاوقت علاً  سؼت ـً اٌزششٍؼ

 2017/ 4/7ت الثقافٌة  بتارٌخ العالقالجنة 
 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :
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 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في : -24
ثخظ ٛص  اٌخطبة اٌٛاسد ِٓ ِىزت اٌغٍذ االعزبر اٌذوزٛس ٔبئت سئٍظ اٌغبِعخ ٌشئْٛ اٌزعٍ ٍُ ٚ اٌط الة

اع  ذاد ل  بدح ٌٙ  ُ داخ  ً اٌغبِع  خ  عم  ذ دٚسحٍ  ذا ٌِ  ٓ اٌّذسع  ٍٓ ( رّٙ 2ٍ٘ئ  خ ِعبٚٔ  خ   2رشش  ٍؼ )ع  ذد 

ٚ ثعشع اٌخطبة عًٍ اٌغ بدح أعؼ بء ٍ٘ئ خ  ٌالعزفبدح ُِٕٙ ـٍّب ثعذ ـً لٍبدح اـٛاط اٌّعٙذ اٌخبطخ 

 ثمغُ اٌزؽزٌخ ٚ عٍَٛ األؽعّخاستاذ  –أ.د/ هبة عز الدٌن ٌوس    : سؼت ـً اٌزششٍؼثبٌىٍٍخ اٌزذسٌظ 

 2017/ 4/7خ العالقات الثقافٌة  بتارٌلجنة موافقة 
 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :

 -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -25
بشانن التغذٌاة وعلاوم األطعماة المادرس بقسام  -محماد عباد المجٌاد الساعدنً  /الطل  المقدم من السٌد الدكتور

للعاااام الجاااامعً   االماااام عباااد الااارحمن بااان فٌصااال "معاااة بجا"ساااٌادته للعمااال االعاااارة الممنوحاااة لتجدٌاااد 

 . 2/7/2017وموافقة القسم العلمى بتارٌخ العام الخامس  2017/2018

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :

 -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -26
بشانن التغذٌاة وعلاوم األطعماة المادرس بقسام  -الخاالق غرٌا   ماً عباد /ة الادكتور ةالطل  المقدم مان الساٌد

للعاااام الجاااامعً   االماااام عباااد الااارحمن بااان فٌصااال "بجامعاااة "للعمااال  اساااٌادتهاالعاااارة الممنوحاااة لتجدٌاااد 

 . 2/7/2017وموافقة القسم العلمى بتارٌخ  للعام الرابع 2017/2018

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :
 للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:سم إدارة المنزل و المؤسسات  قكرة  ذم -72

علً الجودة و االعتماد  اولحصقد  إدارة مؤسسات األسرة و الطفولة جامعة حلوان باعتبارهمتبنً الئحة قسم 

 .2/7/2017.موافقة القسم العلمً بتارٌخ من الهٌئة القومٌة للجودة واالعتماد

 رفع األمر للجامعةالموافقة مع    -القرار :
 للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:قسم إدارة المنزل و المؤسسات  كرة  ذم -82

كلٌاة التربٌاة النوعٌاة  –لنقال ساٌادتها مان قسام االقتصااد المنزلاً   - الطل  الوارد من د/ فاطماة حساان دوام

 .2/7/2017العلمً بتارٌخ  بالكلٌة .موافقة القسم دارة المنزل و المؤسساتجامعة أسوان إلً قسم إ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :
 -مذكرة للعرض علي مجلس الكلية بشأن النظر في : -29

 2017/2018دوزٛساٖ ( ٌٍعبَ اٌغبِعً  –ِبعغزٍش  –لٍّخ دعُ اٌجؾٛس ٌٍطالة اٌّمٍذٌٓ ٚ اٌّغغٍٍٓ )دثٍَٛ 

  2016/2017عٍّب  ثبْ لٍّخ دعُ اٌجؾٛس ٌٍعبَ اٌغبثك 

  دوزٛساٖ ِبعغزٍش دثٍَٛ اٌذسعخ

 612.75 512.75 412.75 لجً اٌضٌبدحلٍّخ دعُ اٌجؾٛس 

 1500 1500 1000 ثعذ اٌضٌبدحلٍّخ دعُ اٌجؾٛس 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :
 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م -03

و المحتوي نجاز عضو هٌئة التدرٌس للمقرر المكل  لتدرٌسه تقدٌم رئٌس القسم تقرٌرا  سرٌا  عن نسبة ا

 .عرض الموضوع علً عمٌد الكلٌة  ثمالعلمً 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :
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 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م -13
 .2016/2017الجامعً ( للعام   الحادٌة عشرمحضر اجتماع لجنة شئون المجتمع و تنمٌة البٌئة ) الجلسة 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :
 مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:-32

المتقاعس عن استٌفاء متطلبات الجودة فاً حالاة عادم اساتٌفاء المتطلباات الخاصاة باالجودة و المكلا  بهاا مان مجلاس  - 1

رار بعاادم اسااتٌفاء المتطلبااات ٌااتم خصاام باادل الجااودة بالكاماال مااع ماان باادل الجااودة و فااً حالااة التكاا %50القساام ٌااتم خصاام 

 الحرمان من التدرٌس.

ضرورة موافاة مجلس الكلٌة عن طرٌق األقسام العلمٌة بتحدٌد لجنة لمتابعة أوراق الجودة الخاصة بالقسام و ٌراعاً أن  2-

 األربعة:ٌتم اختٌارهم من الحاصلٌن علً الدورات التدرٌبٌة 

 الدراسة الذاتية . -4الخطة االستراتيجية    -3توصيف المقررات.   -2الذاتي.  التقويم  - 1

 اجتماع اسبوعً لمباشرة شئون الجودة و ما تقدم من انجاز . -3   

 تعٌٌن ) أ.د/ عال محمد عبد الاله و أ.د/ سها حمدي عبد الرازق ( نوا  لمدٌر الجودة بالكلٌة. -4

 و أ.د/ خالد علً عبد الرحمن شاهٌن  ( المنسق بٌن الجودة و االقسام العلمٌة بكامل هٌئاتها. نتكلٌ ) أ.د/ نعمة مصطفً رقبا -5

 . للعمل بوحدة الضمان و الجودة عبد الصمد محمد الشناورتكلٌ  أ/ رنا  - 6     

 % من حافز الجودة لعضو هٌئة التدرٌس الذي لم ٌرسل قائمة باألبحاث الخاصة به.25خصم  -7     

 لمخاطبات تتم بالمكاتبات الرسمٌة و التارٌخ .ا -8

 ٌكون هناك تقٌٌم كل اسبوعٌن لمشروع الجودة . -9

 ابالغ مجلس الكلٌة كتابة بما تم إنجازه. -10

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :
 مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:-33

 .  زشؽًٍ ِبوٍٕخ إٌغٍظ  ثمغُ اٌّالثظ ٚ إٌغٍظارخبر اإلعشاءاد ٚ اإلٔشبءاد اٌالصِخ ٌ
 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :

 مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:-34

المذكرة الواردة من اإلدارة العامة لشئون هٌئة المجتمع بخصوص تشكٌل لجنة لتحدٌد القٌمه اإلٌجارٌه للقاعات و 

 دات ذات الطابع الخاص  :المعامل التابعة للوح

 :ًتم تشكٌل لجنة لتحدٌد القٌمة اإلٌجارٌة للقاعات و المعامل بالكلٌة حٌث قررت اللجنة التال 

خّغْٛ عٍٕٙب رخظُ ِٓ اٌّجٍػ اٌّؾظً ِٓ اٌطبٌت ٚرٛسد اًٌ طٕذٚق  50رخظٍض ِجٍػ  ٌزُ بالنسبة للقاعات : 

 ئؾخ اٌّشوض اٌّعزّذٖ ِٓ ٚصاسح اٌّبٌٍٗ ٌٍّشوض .اٌزىبـً اٌّشوضي ٌٚٛسد ثبلً اٌّجٍػ ٌٚٛصو ؽجمب ٌال

 : )عٍٕٙب رخظُ ِٓ اٌّجٍػ اٌّؾظً ِٓ اٌطبٌت ٚرٛسد اًٌ 50ٌٛسد ِجٍػ ثبٌٕغجخ ٌٍّعبًِ )اٌزغبسة اٌجٌٍٛٛعٍخ

 طٕذٚق اٌزىبـً اٌّشوضي ٌٚٛسد ثبلً اٌّجٍػ اٌّؾظً ٌٚٛصو ؽجمب  ٌالئؾخ اٌّشوض اٌّعزّذٖ ِٓ ٚصاسح اٌّبٌٍٗ .

 .بعجخ ٚ اٌخظُ ِٓ ربسٌخ ِغٍظ اٌىٍٍخ اعزجبسا ِٓ ربسٌخٗ ٚ ٌشاعً رٌه ـٍّب عجك ٚ ٌزُ اٌّؾ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :
 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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 ور / رئيس جامعة المنوفيةتلسيد األستاذ الدكا             
 حية طيبة وبعد ""ت

( الحادٌة عشر)الجلسة  ةنتشر  بنن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌ 
 . 2016/2017 الجامعًالعام  فً 11/7/2017و الممتدة حتً 9/7/2017بتارٌخ 

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

                  
                   

 كلية  عميد ال                                                
 

 ( شريف صبرى رجب/ أ.د  )                                                            
 

 

 

..............................................................................................................................................................  
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 جامعة المنوفية  -الدراسات العليا  لسيد األستاذ / مدير عام ادارةا        
 حية طيبة وبعد ""ت

)الجلسة  نتشر  بنن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة          
 الجامعًالعام  فً 11/7/2017و الممتدة حتً 9/7/2017( بتارٌخ الحادٌة عشر

2016/2017 . 

 وكل عام وسيادتكم بخير ""
 "" ير واالحترامتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التقدو 

                                    
 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
( الحادٌة عشر)الجلسة  جلس الكلٌةنتشر  بنن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر م

 . 2016/2017 الجامعًالعام  فً 11/7/2017و الممتدة حتً 9/7/2017بتارٌخ 

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

                                    
 عميد الكلية                                                  

 
 ( شريف صبرى رجب/ أ.د  )                                                            
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