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 كلٌة االقتصاد المنزلً

 أمانة المجالس واللجان    
 

 

 

 

 

 

 

 اٌضب١ٔخ ِؾضشِغٍظ اٌى١ٍخ اٌغٍغخ

 َ 2018/2019فٟ اٌؼبَ اٌغبِؼٟ  

 14/10/2018اٌّٛافك  األؽذإٌّؼمذح ٠َٛ 

 21/10/2018ٚ اٌّّزذح اٌٟ 
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 محضر إجتماع
 21/10/2018و الممتدة الً 14/10/2018الموافقاألحدالجلسة الثانٌة لمجلس الكلٌة المنعقد  ٌوم 

 م 2019/ 2018فً العام الجامعً 

٠ععَٛ األؽععذ  صععجبؽب   اٌؾبد٠ععخ ػ ععشفععٟ رّععبَ اٌغععبػخ  ( ثمبػععخ اتعزّبػععبد ثبٌى١ٍععخ ٚرٌععه اٌضب١ٔععخ اٌغٍغععخ  أعزّععغ ِغٍععظ اٌى١ٍععخ  

 اٌى١ٍخ ٚسئ١ظ اٌّغٍظ ٚؽضٛس وً ِٓ :ػ١ّذ  -شش٠ف صجشٜ سعت األعزبر اٌذوزٛس/ اٌغ١ذ ثشئبعخ   14/10/2018اٌّٛافك 

 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 التغذٌة وعلوم األطعمة ووكٌل الكلٌة لشئون البٌئة و خدمة المجتمع 

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

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

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

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

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

 8 عٌدا.د/ رشدي علً احمد  .المالبس والنسٌج ورئٌس قسم أستاذ

 9 أ.د/ محمد صالح محمد اسماعٌل بالقسم اقدم االساتذة أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة

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

 11 أ.د/ عادل جمال الدٌن الهنداوى جامعة طنطا من الخارجأستاذ المالبس والنسٌج المتفرغ بكلٌة التربٌة النوعٌة 

 12 أ.د/ مهجة محمد اسماعٌل مسلم إدارة المنزل والمؤسساتورئٌس قسم أستاذ 

 13 أ.د/ أمل بسٌونً عطٌه عابدٌن بالقسم اقدم االساتذة استاذ بقسم المالبس و النسٌج

 14 ماٌسة محمد أحمد الحبشًأ.د/  بالقسم و اقدم األساتذةإدارة المنزل والمؤسسات بقسم أستاذ 

 15 أ.د/ عال ٌوسف عبد الاله من الداخل استاذ بقسم المالبس و النسٌج

 16 أ.د/ مدحت محمد محمود مرسً أستاذ المالبس والنسٌج بالكلٌة من الداخل  

 17 شنبد./ منى عبد الرازق أبو أ. أستاذ و رئٌس قسم االقتصاد المنزلً والتربٌة بالكلٌة

 18 أ.د/ جٌهان علً السٌد سوٌد و اقدم األساتذة بالقسم قسم االقتصاد المنزلً والتربٌة بالكلٌةبأستاذ 

 19 د/ سالً فوزي الوراقً المساعدٌن اقدم االساتذةالمالبس و النسٌج بقسم  مساعد أستاذ

 20 زكرٌا محمد مهرانمحمد د./ اقدم المدرسٌن بالكلٌة التغذٌة و علوم األطعمةبقسم  مدرس

بالكلٌرة بصرفته مردٌر وحردة ضرمان  المتفررغ أستاذ المالبس والنسٌج - خالد محٌى الدٌن محمد /ى للحضور د.عوقد د

 إدارة المنزل و المؤسسا ت.أستاذ  -قبان ركما دعً  ا.د/ نعمة مصطفً  -الجودة 

 وقد اعتذار عن الحضور كل من: 

 م األسم الوظٌفة

رئٌس اإلدارة المركزٌة للمنطقة الحرة بشبٌن الكوم التابع للهٌئرة العامرة لالسرتثمار و المنراطق 

 الحرة من الخارج  

 1 أ/ مختار أحمد رضوان

سرٌادته حبرا بسم هللا الرحمن الرحٌم ومر  -عمٌد الكلٌة الجلسة ستهل السٌد األستاذ الدكتور / ا

 :النظر فً جدول األعمال على النحو التالى بثم شرع سٌادته الجدد   األعضاء بالسادة
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 -المصادق ات :-1
فى  30/9/2018الموافق لمجلس الكلٌة المنعقدة ٌوم األحد  الطارئة الجلسة على موضوعات  ةالمصادق

 . 2018/2019العام الجامعى 

 املصادقـــة  القرار :

 مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في : -1

 على النحو التالى :من الداخل لمجلس الكلٌة ضم أعضاء تجدٌد 

 م األسم الوظٌفة

 1 أ.د/ مدحت محمد محمود مرسً أستاذ المالبس والنسٌج بالكلٌة من الداخل  

 الموافقة مع رفع االمر لمجامعة -رار :ـــــــــالق

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : .1
العلمٌة  للطالب اآلتٌة أسمائهم وذلك بناء على التقارٌر الفردٌة والجماعٌة للسادة األساتذة التوصٌة بمنح الدرجات 

 -والمناقشة للرسائل العلمٌة وهم : أعضاء لجنة الفحص
 رخصص  رغز٠خ ٚػٍَٛ األطؼّخ  –أحمد عمروسً أبو قروش/منح درجة الماجستٌر للطالب -1

 رخصص  ئداسح إٌّضي ٚاٌّإعغبد  – عٌسى علٌاء عصام حسن/ منح درجة الماجستٌر للطالبة  -2

 رخصص  ئداسح إٌّضي ٚاٌّإعغبد  –أسماء حامد سعد صدٌق/منح درجة الماجستٌر للطالبة  -3

 رخصص  ئداسح إٌّضي ٚاٌّإعغبد -/أسماء عبد الحلٌم علً عرفاتمنح درجة الماجستٌر للطالبة  -4

 رخصص اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ -لٕجشٚفبء شؼجبْ ػط١خ عبٌُ  /منح درجة الماجستٌر للطالبة  -5

 رخصص اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ -اٌذوزٛساح ٌٍطبٌجخ/ ثٛعٟ ؽّذٞ فشؽبد ػجذ اٌالٖ منح درجة  -6

 . 10/10/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  8/10/2018موافقة األقسام العلمٌة بتارٌخ

 الموافقة مع رفع االمر لمجامعة -القرار :

 -بشأن النظر في :مذكرة إدارة الدراسات العليا   -2
 رخصص إٌّضٌٟ اتلزصبد فٟاٌّبعغز١ش  ٌذسعخٔٙبي ٠غشٜ ػجذ اٌؾ١ّذ عبد اٌّم١ذح   /ٌٍطبٌجخ اٌجؾش خطخ رغغ١ً -

ٌؾجٛة اٌزشِظ   اٌؾٍٛ ٚ اٌّش(   فٝ اٌفئشاْ اٌّصبثخ ثبٌغىش ثزأص١ش اٌزأص١ش اٌّؾزًّ  "ثؼٕـٛاْ األطؼّخ ٚػٍَٛ زغز٠ٗاٌ

 ألششافػٍّب ثأْ ٌغٕخ ا اتٌٛوغبْ"

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص        اتعُ َ

 جامعةالمنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلىعمٌد  و -ةاألطعم وعلوم التغذٌة أستاذ شرٌف صبرى رجب /د.أ 1

 . 10/10/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  8/10/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر لمجامعة -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -3
 رخصص إٌّضٌٟ اتلزصبد فٟاٌذوزٛساح  ٌذسعخاٌّم١ذح عؼبد ِؾّذ ػجذ اٌٛع١ذ ػالَ   /ٌٍطبٌجخ اٌجؾش خطخ رغغ١ً -

"اتعزفبدح ِٓ ثؼض اعب١ٌت اٌزغ١ٙض ٌٍغٍذ اٌؾٛس فٟ رؾغ١ٓ خصبئصخ ٌز ى١ً اٌّالثظ  ثؼٕـٛاْ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ

 ػٍّب ثأْ ٌغٕخ األششاف ىبْ" اٌؾش٠ّٟ ػٍٟ اٌّب١ٔ

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص        اتعُ َ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ  –و١ٍخ اتلزصبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ٚسئ١ظ لغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  أ.د/ سشذٞ ػٍٟ اؽّذ ػ١ذ  1

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ اتلزصبد إٌّضٌٟ  –أعزبر اٌّالثظ  ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  ػال ٠ٛعف ػجذ اٌالٖد/ .أ 2

 اٌمب٘شح   -أعزبر اٌى١ّبء اٌؼض٠ٛخ ٚاٌّٛاد اٌذاثغخ ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌغٍٛد اٌّشوض اٌمِٟٛ ٌٍجؾٛس  اٌ ؾبد ؽغٓ ٔبشٟ    د/ أ. 3

 . 10/10/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  8/10/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر لمجامعة -القرار :
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -4
 إٌّضٌٟ اتلزصبد فٟاٌذوزٛساح  ٌذسعخاٌّم١ذح ِجشٚوخ اثشا١ُ٘ ِؾّذ ػ ١جٗ   /ٌٍطبٌجخ اٌجؾش خطخ رغغ١ً -

"ئِىب١ٔخ اٌذِظ ث١ٓ اٌفٓ اٌزىؼ١جٟ ٚاٌصٛس اٌطج١ؼ١خ ٌؼًّ رص١ّّبد  ثؼٕـٛاْ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ رخصص

 ػٍّب ثأْ ٌغٕخ األششاف "  "ِجزىشح ٌّىّالد ٍِجغ١خ   

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص        اتعُ َ

 –و١ٍخ اتلزصبد إٌّضٌٟ  –إٌمذ ٚاٌززٚق اٌفٕٟ ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  أعزبر أ.د/ ٔ أد ٔصش اٌشفبػٟ         1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ 

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ اتلزصبد إٌّضٌٟ  –ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  ِذسط                                  صبف١ٕبص ِؾّذ إٌجٛٞ ِؾّذ   د/  2

 . 10/10/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  8/10/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر لمجامعة -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -5
 إٌّضٌٟ اتلزصبد فٟاٌّبعغز١ش  ٌذسعخاٌّم١ذح  / ّ٘ذ صجؾٟ وّبي صذلخٌٍطبٌجخ اٌجؾش خطخ رغغ١ً

اٌطج١ؼٟ ثبعزخذاَ  " اصشاء اٌغبٔت اٌغّبٌٟ ٌٍغبوذ اٌؾش٠ّٟ ِٓ اٌغٍذثؼٕـٛاْ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ رخصص

                                                                          "رم١ٕبد ا١ٌٍضس

 : فػٍّب ثأْ ٌغٕخ األششا 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص        اتعُ َ

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ اتلزصبد إٌّضٌٟ  –أعزبر رىٌٕٛٛع١ب اٌّالثظ  ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  سشب ػجذ اٌشؽّٓ إٌؾبط  د/ .أ 1

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ اتلزصبد إٌّضٌٟ  –أعزبر اٌّالثظ  ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  عبٌٟ اؽّذ اٌؼ ّبٚٞ    د/ أ. 2

 . 10/10/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  8/10/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 االمر لمجامعةالموافقة مع رفع  -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -6
 فيالماجستير  لدرجة المسجمة -ىاجر سامي شياب الدين دراز /ةلمطالب والمناقشة لجنةالفحص تشكيل

التقييم البيولوجي والميكروبيولوجي لنبات  "بعنـــوان األطعمة وعمومة تغذيال تخصص المنزلي االقتصاد
 بكتيريا القولون عمى الفئران المصابة بمرض السكر" البامية ونشاط

 -:ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششاف

 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اتعُ َ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اتلزصبد إٌّضٌٟ –ٚػٍَٛ األطؼّخاٌّزفشؽ أعزبر اٌزغز٠خ ِبعذح وبًِ اٌ بػشد/ 0ا 1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -اعزبر ا١ٌّىٛث١ٌٛٛعٟ ٚػ١ّذ و١ٍخ اٌؼٍَٛ   ِؾّذ رٛف١ك شؼجبْ د/ أ. 2

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اتلزصبد إٌّضٌٟ –ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األطؼّخ  ِذسط د/ٔض٠ٙٗ ػجذ اٌشؽّٓ خ١ًٍ 3

 

 

 



5 

 

 

  -إٌّبل خ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:ٚػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾص 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اتعُ َ

  ِمشسا ِٚ شفب ( عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اتلزصبد إٌّضٌٟ أعزبراٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األطؼّخاٌّزفشؽ  اٌ بػشِبعذح وبًِ د/ 0ا 1

 (عبِؼخإٌّٛف١خ  ِ شفبِٕٚبل ب -  اعزبر ا١ٌّىٛث١ٌٛٛعٟ ٚػ١ّذ و١ٍخ اٌؼٍَٛ ِؾّذ رٛف١ك شؼجبْ/ د.أ 2

  ِٕبل ب(عبِؼخ ِذ٠ٕخ اٌغبداد  –ثّؼٙذ إٌٙذعخ اٌٛساص١خ –اعزبر ٚسئ١ظ لغُ اٌج١ٛرىٌٕٛٛع١ب اٌج١ئ١خ  ٔ ٛح ِخزبس ؽغٓ سصقد/ 0ا 3

  ِٕبل ب(عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اتلزصبد إٌّضٌٟ –أعزبراٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األطؼّخ  أ.د/ ػّبد ِؾّذ اٌخٌٟٛ 4

 . 10/10/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  8/10/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر لمجامعة -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -7
 االقتصاد فيالدكتوراة  لدرجة المسجمةساره محمد رجب أبو الغار  /ةلمطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكيل
التأثير المتحمل لألسبرجس والبروكمي عمى التغيرات   "بعنـــوان األطعمة وعمومة تغذيال تخصص المنزلي

 البيولوجية والكيميائية واليستولوجية لمفئران المصابة بالسمنة"
 -:ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اتعُ َ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -إٌّضٌٟ و١ٍخ اتلزصبد –ٚػٍَٛ األطؼّخاٌّزفشؽ أعزبر اٌزغز٠خ ػبدي ػجذ اٌّؼطٟ أؽّذد/ 0ا 1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اتلزصبد إٌّضٌٟ –أعزبراٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األطؼّخ  أ.د/ ػّبد ِؾّذ اٌخٌٟٛ 2

  -إٌّبل خ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:ٚػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾص 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اتعُ َ

 إٌّٛف١خ عبِؼخ-و١ٍخ اتلزصبد إٌّضٌٟ–اٌّزفشؽ ٚػٍَٛ األطؼّخ أعزبر اٌزغز٠خ ػبدي ػجذ اٌّؼطٟ أؽّذد/ 0ا 1

 ( ِمشساِٚ شفب 

 ( ِٕبل ب عبِؼخاٌضلبص٠ك -  أعزبراٌزغز٠خٚػٍَٛ األطؼّخ و١ٍخاٌزشث١خ إٌٛػ١خ  ٘بٟٔ ؽٍّٟ ِؾّذ اٌغ١ذ/ د.أ 2

  ِٕبل ب( عبِؼخإٌّٛف١خ – و١ٍخاتلزصبدإٌّضٌٟ– أعزبر اٌزغز٠خٚػٍَٛ األطؼّخ عؾشػضّبْ اٌ بفؼٟد/ 0ا 3

  ِ شفب عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اتلزصبد إٌّضٌٟ –اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األطؼّخ  أعزبر د/ ػّبد ِؾّذ اٌخٌٟٛ 4

 (ِٕٚبل ب
 . 10/10/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  8/10/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر لمجامعة -القرار :
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 -العليا بشأن النظر في :مذكرة إدارة الدراسات   -8

 فًدكتوراه ال لدرجة المسجلةإٌناس السٌد حسن نوح  /ةللطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكٌلإعادة 
دراسات بٌولوجٌة علً التدخل بٌن العناصر  "بعنـــوان األطعمة وعلومة تغذٌ تخصص االقتصادالمنزلً

  "الغذائٌة و األدوٌة الشائعة االستعمال

  :ٌغٕخ األششافػٍّب  ثأْ 

  -:ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾص إٌّبل خ 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اتعُ َ

ػععبدي ػجععذ اٌّؼطععٟ د/ 0ا 1

 أؽّذ 

عبِؼععععخ  -و١ٍععععخ اتلزصععععبد إٌّضٌععععٟ –اٌّزفععععشؽأعععععزبر اٌزغز٠ععععخ ٚػٍععععَٛ األطؼّععععخ 

  ِمشسا  ِٕٚبل ب (إٌّٛف١خ

 ِٕبل ب  إٌّٛف١خعبِؼخ  -و١ٍخ اتلزصبد إٌّضٌٟ –أعزبرثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األطؼّخ  ٔٙبد سشبد اٌطؾبْ د/ 0ا 2

 ِٚ شفبَ (

عبِؼععععععخ  -و١ٍععععععخ اتلزصععععععبد إٌّضٌععععععٟ –أعزبرثمغععععععُ اٌزغز٠ععععععخ ٚػٍععععععَٛ األطؼّععععععخ  ػّبد ِؾّذ اٌخٌٛٝ د/ 0ا 3

  ِٕبل ب (إٌّٛف١خ

  ِٕبل ب (اعزبر اٌزغز٠خ ثّؼٙذ ثؾٛس رىٌٕٛٛع١ب اتغز٠خ ِشوض اٌجؾٛس اٌضساػ١خ أ.د/ ٚؽ١ذ سعت أؽّذ 4

   مرضٌة للطالبة مرفق طٌه تقرٌر طبً بذلكسبب إعادة التشكٌل ظروف 

 . 10/10/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  10/2018/  8موافقة القسم العلمً بتارٌخ

 الموافقة مع رفع االمر لمجامعة -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -9
 االقتصاد فيالدكتوراه  لدرجة المسجمةانسام السيد حسن مختار  /ةلمطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكيل
فاعمية نموذج رايجموث التوسعي في تنمية دافعية  "بعنـــوانااإلقتصاد المنزلي والتربية  تخصص المنزلي

التعمم والتحصيل الدراسي والتفكير اإلستداللي واإلتجاه نحو مادة اإلقتصاد المنزلي لدى طالبات المرحمة 
 -:ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششافدادية"اإلع

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اتعُ َ

                      عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اتلزصبد إٌّضٌٟ – ثمغُ اإللزصبد إٌّضٌٟ ٚاٌزشث١خ أعزبر  ع١ٙبْ ػٍٟ ع٠ٛذ د/ ا. 1

                     عبِؼخ إٌّٛف١خ -إٌّضٌٟ و١ٍخ اتلزصبد –ثمغُ اإللزصبد إٌّضٌٟ ٚاٌزشث١خ  ِذسط  د/ِشٚح صالػ عؼبدٖ 2

 

 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اتعُ        َ

ػععبدي ػجععذ اٌّؼطععٟ د/ 0ا 1

 أؽّذ 

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اتلزصبد إٌّضٌٟ –اٌّزفشؽأعزبر اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األطؼّخ 

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اتلزصبد إٌّضٌٟ –أعزبرثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األطؼّخ  ٔٙبد سشبد اٌطؾبْ د/ 0ا 2

سئععع١ظ ثؾعععٛس ٚ سئععع١ظ لغعععُ اتغز٠عععخ اٌخبصعععخ ٚ اٌزغز٠عععخ اتععععجك ثّؼٙعععذ ثؾعععٛس  د/ ػضح اؽّذ ثىشٞ   3

 ِشوض اٌجؾٛس اٌضساػ١خ –رىٌٕٛٛع١ب اتغز٠خ 

د/ ِؾّعععععذ ػجعععععذ اٌّغ١عععععذ  4

 اٌغؼذٟٔ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اتلزصبد إٌّضٌٟ –ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األطؼّخ ِذسط 
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  -إٌّبل خ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:ٚػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾص 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اتعُ َ

 طٕطب  ِمشسا ِٕٚبل ب (عبِؼخ  - اٌزشث١خ عبثمب و١ٍخ أعزبرإٌّب٘ظ ٚطشق رذس٠ظ اٌؼٍَٛ ٚػ١ّذ ػجذ اٌٍّه طٗ اٌشفبػٟد/ 0ا 1

 خ  ِ شفب ِٕٚبل ب(    عبِؼخ إٌّٛف١ -و١ٍخ اتلزصبد إٌّضٌٟ – ثمغُ اإللزصبد إٌّضٌٟ ٚاٌزشث١خ أعزبر  ع٠ٛذع١ٙبْ ػٍٟ د/ ا. 2

  ِٕبل ب(عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اتلزصبد إٌّضٌٟ –ِغبػذ ثمغُ اإللزصبد إٌّضٌٟ ٚاٌزشث١خأعزبر د/ ١ٌّبء شٛلذ ػٍٟ 3

 . 10/10/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  8/10/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر لمجامعة -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -10
 االقتصاد فيالماجستير  لدرجة المسجمةا٠ّبْ ِؾّذ ػجبط اٌضجغ    /ةلمطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكيل
اِىب١ٔخ اتعزفبدح ِٓ ٘بٌه صٕبػخ اٌّالثظ اٌغب٘ضح فٟ أػّبي   "بعنـــوانالمالبس والنسيج  تخصص المنزلي

 -:ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششافاٌجبر ٛسن ثبضبفبد ثؼض اٌّؼبدْ تصشاء اٌّؼٍمبد اٌف١ٕخ"  

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اتعُ َ

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -ٚٚو١ً و١ٍخ اتلزصبد إٌّضٌٟ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس  –أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  ا٠ٙبة اؽّذ إٌؼغبْ   أ.د/  1

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ اتلزصبد إٌّضٌٟ  - لغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ -أعزبر إٌمذ ٚاٌززٚق اٌفٕٟ ٔ أد ٔصش اٌشفبػٟ  أ.د/  2

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

  -إٌّبل خ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:ٚػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾص 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اتعُ َ

 ؽٍٛاْ  ِمشساٚ ِٕبل ب( عبِؼٗ -اتلزصبد إٌّضٌٟو١ٍخ  -أعزبر رص١ٕغ اٌّالثظ  ِبعذح ِؾّذ ِبضٟ أ.د/  1

 إٌّٛف١خ ِ شفب ِٕٚبل ب(عبِؼٗ  -ٚٚو١ً و١ٍخ اتلزصبد إٌّضٌٟ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس  –أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  ا٠ٙبة اؽّذ إٌؼغبْ   أ.د/  2

 إٌّٛف١خ ِٕبل ب(عبِؼٗ  -و١ٍخ اتلزصبد إٌّضٌٟ  - لغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ -أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  ِذؽذ ِؾّذ ِؾّٛد ِشعٟ  أ.د/  3

 إٌّٛف١خ ِ شفب ِٕٚبل ب(عبِؼٗ  -و١ٍخ اتلزصبد إٌّضٌٟزبر ِغبػذ ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ أع د/ ِٕٟ ؽّذٞ ػٍٟ اٌفشِبٚٞ  4

 . 10/10/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  8/10/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر لمجامعة -القرار :

 -العليا بشأن النظر في :مذكرة إدارة الدراسات   -11
 :مد مدة الدراسة لمطمبة اآلتي اسمائيم

 السبب من المدة الدرجة التخصص اإلسم م

 استكمال الرسالة العلمٌة 31/8/2019ئٌٝ 2018/ 9/ 1 عام ثالث اٌّبعغز١ش اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األطؼّخ إسراء فتحً عوض عبد اللطٌف 1

 استكمال الرسالة العلمٌة 31/8/2019ئٌٝ 2018/ 9/ 1 ػبَ أٚي اٌّبعغز١ش ٚػٍَٛ األطؼّخاٌزغز٠خ  الشيماء فاروق محمد كابوه 2

 استكمال الرسالة العلمٌة 31/8/2019ئٌٝ 2018/ 9/ 1 ػبَ أٚي الدكتوراة اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األطؼّخ ٠بع١ّٓ ع١ّش عؼفش  3

 اعزىّبي اٌشعبٌخ اٌؼ١ٍّخ 31/8/2019ئٌٝ 2018/ 9 /1 عام أول الدكتوراة المالبس والنسٌج ص٠ٕت ػجذ اٌغفبس أؽّذ فشط    4

 اعزىّبي اٌشعبٌخ اٌؼ١ٍّخ 31/8/2019ئٌٝ 2018/ 9/ 1 عام خامس الدكتوراة المالبس والنسٌج ٔغالء ِؾّذ خ١ش هللا عبٌُ 5

 اٌؼ١ٍّخاعزىّبي اٌشعبٌخ  31/8/2019ئٌٝ 2018/ 9/ 1 عام ثالث اٌّبعغز١ش المالبس والنسٌج ِشٚح ِؾّٛد سعت ِؾّذ  6

 . 10/10/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  8/10/2018 بتارٌخ ةالعلمٌ األقسامموافقة 

 الموافقة مع رفع االمر لمجامعة -القرار :
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  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -12
 طمب إيقاف القيد لمطالبة:

 . 10/10/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  8/10/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ        

 الموافقة مع رفع االمر لمجامعة -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -13
اتلزصبد  اٌّغغٍخ ٌذسعخ اٌذوزٛساٖ فٟ -ػجذ اٌٍط١ف أعّبء اٌغ١ذ اٌغؼ١ذ/رؼذ٠ً فٟ ٌغٕخ اتششاف ٌٍطبٌجخ 

اتعزفبدح ِٓ فبػ١ٍخ اٌزؼ١ٍُ اتٌىزشٟٚٔ فٟ رص١ُّ ِمشس ثؼٕٛاْ "  اٌّالثظ ٚإٌغ١ظإٌّضٌٟ رخصص 

 أ.د/ ِؾّذ ص٠ذاْ ػجذ اٌؾ١ّذاضبفخ اعُ اٌزؼذ٠ً اٌّطٍٛة ٘ٛ: "رؼ١ٍّٟ ٌزص١ُّ ٚرٕف١ز اٌغبو١ذ اٌغٍذ اٌؾش٠ّٟ 

و١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌ ئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة أعزبر رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ ٚاٌؾبعت اتٌٟ ٚٚظ١فزٗ

 :األششاف ٌزصجؼ ٌغٕخ عبِؼخ إٌّٛف١خ ثأشّْٛ

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اتعُ َ

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ اتلزصبد إٌّضٌٟ  –ٚٚو١ً اٌى١ٍخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس  –أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  ا٠ٙبة اؽّذ إٌؼغبْد/ .أ 1

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ اتلزصبد إٌّضٌٟ  –أعزبر رص١ُّ اتص٠بء  ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  ٘ذٞ ِؾّذ عبِٟ غبصٞ    د/ أ. 2

أ.د/ ِؾّذ ص٠ذاْ ػجذ  3

 اٌؾ١ّذ

و١ٍخ  –ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌ ئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  –أعزبر رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ ٚاٌؾبعت اتٌٟ 

 عبِؼخ إٌّٛف١خ  –اٌزشث١خ إٌٛػ١خ ثأشّْٛ 

 . 10/10/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  8/10/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر لمجامعة -القرار :

 -الدراسات العليا بشأن النظر في :مذكرة إدارة   -14
اتلزصبد  اٌّغغٍخ ٌذسعخ اٌذوزٛساٖ فٟ  -ػجذ اٌٍط١ف أعّبء اٌغ١ذ اٌغؼ١ذرؼذ٠ً ػٕٛاْ  اٌشعبٌخ ٌٍطبٌجخ / 

اتعزفبدح ِٓ فبػ١ٍخ اٌزؼ١ٍُ اتٌىزشٟٚٔ فٟ رص١ُّ ِمشس ثؼٕٛاْ "  اٌّالثظ ٚإٌغ١ظإٌّضٌٟ رخصص 

 "رؼ١ٍّٟ ٌزص١ُّ ٚرٕف١ز اٌغبو١ذ اٌغٍذ اٌؾش٠ّٟ 
 فبػ١ٍخ ِمشسرؼ١ٍّٟ اٌىزشٟٚٔ ٌزص١ُّ ٚرٕف١ز اٌغبو١ذ اٌغٍذ اٌؾش٠ّٟ " -رغ١١ش اٌؼٕٛاْ ١ٌصجؼ  : اٌزؼذ٠ً اٌّطٍٛة ٘ٛ

 ػٍّب ثأْ ٌغٕخ األششاف :

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اتعُ َ

و١ٍخ اتلزصبد  –ٚٚو١ً اٌى١ٍخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس  –أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  ا٠ٙبة اؽّذ إٌؼغبْ    د/ .أ 1

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -إٌّضٌٟ 

                إٌّٛف١خ  عبِؼٗ  -و١ٍخ اتلزصبد إٌّضٌٟ  –أعزبر رص١ُّ اتص٠بء  ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  ٘ذٞ ِؾّذ عبِٟ غبصٞ    د/ أ. 2

 –ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌ ئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  –أعزبر رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ ٚاٌؾبعت اتٌٟ  أ.د/ ِؾّذ ص٠ذاْ ػجذ اٌؾ١ّذ 3

 عبِؼخ إٌّٛف١خ  –و١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ ثأشّْٛ 

   غٌر  جوهرٌاعلى اعتبار التعدٌل تعدٌال 

 . 10/10/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  8/10/2018بتارٌخ  موافقة القسم العلمً

 مع اعتبار التعدٌل غٌر جوهري الموافقة مع رفع االمر لمجامعة -القرار :

 
 

 السبب من المدة الدرجة التخصص اإلسم م

 سػب٠خ طفً 31/8/2019إلى 1/9/2018 عام أول اٌّبعغز١ش اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ ١ِشٔب ادٚسد عٛسعٟ 1
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 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -15
دوزٛساح(  اٌّغزبص٠ٓ ٌٍّمبثٍخ اٌ خص١خ  -ِبعغز١ش  –لجٛي اٌطالة اٌّزمذ١ِٓ ٌٍم١ذ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب دثٍَٛ     

  8102/8102ٚاإلِزؾبْ اٌزأ١ٍٟ٘ فٝ األلغبَ اٌؼ١ٍّخ طجمب ٌٕز١غخ اإلخزجبس ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ 

 . 10/10/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  8/10/2018موافقة األقسام العلمٌة بتارٌخ

 الموافقة مع رفع االمر لمجامعة -القرار :

 -بشأن النظر في :  العالق ات الثق افيةمذكرة   -16
الخطاب الوارد من االدارة العامة لمعالقات الثقافية ادارة االتفاقيات والمؤتمرات المتضمن أن أكاديمية  -     

عداد لممعرض السنوي الخامس عمي التوالي " لمعرض القاىرة الدولي اإلوالتكنولوجي بصدد البحث العممي 
بقاعة جياز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بارض  2018نوفمبر  9-8فترة من لالبتكار" وذلك خالل ال
 عرض الموضوع عمي االقسام العممية تم ترشيح من قسم المالبس و النسيج  :وب  . المعارض بمدنية نصر

 استاذ المالبس و النسيج بالكمية   -    أ.د / رشا عبد الرحمن النحاس
 . 10/10/2018ولجنة العالقات الثقافٌة بتارٌخ  8/10/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ

 الموافقة مع رفع االمر لمجامعة -القرار :

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -17
( 16ثبٌفشلخ اتٌٟٚ ٚ ػذدُ٘   ٞ٘ذ اخشباٌّزوشح اٌخبصخ ثبٌطالة اٌّؾ١ٌٛٓ ِٓ اٌى١ٍخ اٌٟ و١ٍبد ٚ ِؼ

 ٚ اخشُ٘ اٌطبٌجخ / وش٠ّخ ػجذ اٌغٛاد اٌّغبٚسٞ.  –أٌُٚٙ اٌطبٌجخ /د١ٔب ِؾّذ ػجذ إٌّؼُ اٌغ١ذ 

 . 8/10/2018  ِٛافمخ ٌغٕخ شئْٛ اٌزؼ١ٍُ ثزبس٠خ

 الموافقة مع رفع االمر لمجامعة  -شاس :ـــــــــــــاٌم 
  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -18

بٌفشلخ ثاتػٍٟ  ثبٌفشق ٞ٘ذ اخشباٌّزوشح اٌخبصخ ثبٌطالة اٌّؾ١ٌٛٓ ِٓ اٌى١ٍخ اٌٟ و١ٍبد ٚ ِؼ

ٚ اخشُ٘ اٌطبٌجخ / ؽغٕبء  –( أٌُٚٙ اٌطبٌجخ /ِٕبس ٠ؾٟ اٌغ١ذ ؽبفع اٌغ١ذ  7اٌضبٌضخ  ٚ ػذدُ٘  

 . 8/10/2018  ِٛافمخ ٌغٕخ شئْٛ اٌزؼ١ٍُ ثزبس٠خ ِؾّذ اٌجىشٞ. 

 الموافقة مع رفع االمر لمجامعة  -شاس :ـــــــــــــاٌم 
  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -19

 اٌّزوشح اٌخبصخ ثبٌطالة اٌّفص١ٌٛٓ ٚ ٌُٙ ؽك اٌزمذَ ِٓ اٌخبسط ثبٌفشلخ اٌضبٌضخ وال  ؽغت ؽبٌزٗ. 

 . 8/10/2018  ِٛافمخ ٌغٕخ شئْٛ اٌزؼ١ٍُ ثزبس٠خ

 الموافقة مع رفع االمر لمجامعة  -شاس :ـــــــــــــاٌم 
  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -20

اٌّزوشح اٌخبصخ ثبٌطالة اٌّفص١ٌٛٓ ٚ ٌُٙ ؽك اٌزمذَ ِٓ اٌخبسط فشصخ أخ١شح ثبٌفشلخ اٌضب١ٔخ 

 . 8/10/2018. ِٛافمخ ٌغٕخ شئْٛ اٌزؼ١ٍُ ثزبس٠خ   2018/2019ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ 

  رفع االمر لمجامعةالموافقة مع  -رار :ــــالق
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  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -21
اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌجخ / ػضح ِؾّذ ِؾّذ ػجذ اٌغ١ذ صب٠ٛٔخ ػبِخ ثبل١خ ٌإلػبدح ثبٌفشلخ اٌضب١ٔخ 

شؼجخ "اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ " ثزؾ٠ٍٛٙب اٌٟ شؼجخ " اٌزغز٠خ ٚ ػٍَٛ اتطؼّخ " فٟ اٌؼبَ 

 . 8/10/2018ٌغٕخ شئْٛ اٌزؼ١ٍُ ثزبس٠خ/ ِٛافمخ 2018/2019اٌغبِؼٟ 

 الموافقة مع رفع االمر لمجامعة  -شاس :ـــــــــــــاٌم 
  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -22

اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌجخ / ٚفبء ػجذ اٌؾ١ّذ صبثش اتخٕبٚٞ  صب٠ٛٔخ ػبِخ ثبل١خ ٌإلػبدح ثبٌفشلخ 

ظ " ثزؾ٠ٍٛٙب اٌٟ شؼجخ " اٌزغز٠خ ٚ ػٍَٛ اتطؼّخ " فٟ اٌؼبَ اٌضب١ٔخ شؼجخ   "اٌّالثظ ٚ إٌغ١

 . 8/10/2018ِٛافمخ ٌغٕخ شئْٛ اٌزؼ١ٍُ ثزبس٠خ/  2018/2019اٌغبِؼٟ 

 الموافقة مع رفع االمر لمجامعة  -شاس :ـــــــــــــاٌم 
  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -23

اٌؼف١فٟ  صب٠ٛٔخ ػبِخ ثبل١خ ٌإلػبدح ثبٌفشلخ اٌضب١ٔخ شؼجخ   اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌجخ / ِٟ ِغؼذ 

"اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ " ثزؾ٠ٍٛٙب اٌٟ شؼجخ " اٌزغز٠خ ٚ ػٍَٛ اتطؼّخ " فٟ اٌؼبَ اٌغبِؼٟ 

 . 8/10/2018ِٛافمخ ٌغٕخ شئْٛ اٌزؼ١ٍُ ثزبس٠خ/ 2018/2019

 الموافقة مع رفع االمر لمجامعة  -شاس :ـــــــــــــاٌم 
  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -24

أخصبئٟ ِىزجبد صبٟٔ ثبٌى١ٍخ ثزذس٠ظ  -ش١ّبء فبسٚق شؼالْ  / اٌذوزٛسح اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ

 2018/2019اٌغضء اٌؼٍّٟ ٌّبدح اٌىّج١ٛرش ٌٍفشلخ اٌضبٌضخ ٚ اٌشاثؼخ فٟ اٌؼبَ اٌغبِؼٟ 

٠ىْٛ اٌؼًّ ثؼذ عبػبد اٌؼًّ ػٍٟ اْ  8/10/2018ِٛافمخ ٌغٕخ شئْٛ اٌزؼ١ٍُ ثزبس٠خ/ 

 .اٌشع١ّخ

 الموافقة مع رفع االمر لمجامعة  -شاس :ـــــــــــــاٌم 
 مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -25
بقسررم المالبررس و النسررٌج  للقٌررام بالترردرٌس اسررتاذ  –سشععب ػجععذ اٌععشؽّٓ إٌؾععبطالرردكتور / االسررتاذ  انتررداب 

ٌّشؽٍخ اٌجىبٌٛس٠ٛط ٠َٛ ٚاؽذ اعجٛػ١ب خالي اٌفصعً اٌذساععٟ  و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌزطج١م١خ عبِؼخ ثٕٙبلطالب 

 .8/10/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ  . 2018/2019اتٚي ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ 

 الموافقة مع رفع االمر لمجامعة -رار :   الق

 النظر فى :مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن   -26
مسراعد بقسرم المالبرس و النسرٌج  للقٌرام بالتردرٌس لطرالب اسرتاذ  –ِّعذٚػ اؽّعذ ِجعشٚن انتداب الدكتور / 

ٌّشؽٍخ اٌجىبٌٛس٠ٛط ٠َٛ ٚاؽعذ اععجٛػ١ب خعالي اٌفصعً اٌذساععٟ اتٚي  و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌزطج١م١خ عبِؼخ ثٕٙب

 .8/10/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ  . 2018/2019ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ 

 الموافقة مع رفع االمر لمجامعة -رار :   الق
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 مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -27
مردرس بقسرم المالبرس و النسرٌج  للقٌرام بالتردرٌس لطرالب  –ئ٠ٕبط ِٛعٟ ِؾّذ ِٛعٟ /  ةانتداب الدكتور

٠عع١ِٛٓ اعععجٛػ١ب خععالي اٌفصععً  ثٛالععغ اٌجىععبٌٛس٠ٛط ٌّشؽٍععخ و١ٍععخ اتلزصععبد إٌّضٌععٟ عبِؼععخ اٌؼععش٠ 

 .8/10/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ  . 2018/2019اٌذساعٟ اتٚي ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ 

 الموافقة مع رفع االمر لمجامعة -رار :   الق

 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة   -28
مردرس متفررغ بقسرم االقتصراد المنزلرً و  -التبرع المقردم مرن الردكتور / محمرد بسرٌونً أحمرد 

و  ( جنٌهرا285سرعر الكرسرً الواحرد )( كرسً بالسرتٌك مجردول  11التربٌة عبارة عن عدد )
 . ( جنٌها فقط ال غٌر 3135اجمالً الفاتورة )

 الموافقة مع رفع االمر لمجامعة -القرار :

 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة   -29
مدرس بقسم التغذٌة و علوم االطعمرة   -من الدكتور / محمد عبد المجٌد السعدنً  التبرع المقدم

اجمررالً  ( جنٌهررا285سررعر الكرسررً الواحررد )( كرسررً بالسررتٌك مجرردول 18عبررارة عررن عرردد )
   . .   ( جنٌها فقط ال غٌر5130الفاتورة )

 الموافقة مع رفع االمر لمجامعة -القرار :

 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة   -30
  المالبررس و النسررٌجمرردرس بقسررم  -سررناء محمررد شرراهٌنالتبرررع المقرردم مررن الرردكتورة / 

( جنٌهررا 285( كرسررً بالسررتٌك مجرردول سررعر الكرسررً الواحررد ) 14 عبررارة عررن عرردد )
 .( جنٌها فقط ال غٌر 3990واجمالً الفاتورة )

 الموافقة مع رفع االمر لمجامعة -القرار :

 -: بشأن النظر في  علي مجلس الكليةللعرض  مذكرة   -31
مردرس بقسرم التغذٌرة و علروم  -التبرع المقدم مرن الردكتورة / مرً عبرد الخرالق غرٌرب  

( 285( كرسرً بالسرتٌك مجردول سرعر الكرسرً الواحرد )17االطعمة  عبارة عرن عردد )
 .( جنٌها فقط ال غٌر 4845اجمالً الفاتورة )جنٌها 

 االمر لمجامعةالموافقة مع رفع  -القرار :
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 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: -32
 اعتماد الخطة التدريبية لمقيادات االكاديمية . -1

ألعضاء ىيئة التدريس و التي تشمل موضوعات التصحيح االلكتروني و  يبيةالتدر  اعتماد الخطة -2
استخدام القاعات الذكية و برامجيا و السبورات الذكية ومعايير الورقة االمتحانية و تقييميا و طرق 

 .التدريس  
االستراتيجي و يبية ألعضاء الجياز اإلداري بالكمية و تشمل موضوعات التخطيط التدر  ةاعتماد الخط -3

 الىداف االستراتيجية و إدارة الجودة و معايير التقييم اإلداري و منظومة االعتماد و الميارات اإلدارية .ا

 اعتماد الخطة التدريبية لمطالب و تأىيميم لسوق العمل و تشمل ميارات التوجيو الميني . -4

 النحو التالي : بيان بأسماء السادة منسقي المعايير بعد التعديل نظرًا العتذار البعض و ىي عمي -5

 االسم المعيار االسم المعيار
 أ.د/ أعّٙبْ إٌغبس  القيادة و الحوكمة    أ.د/ خالد محي الدين       التخطيط االسترتيجي  

 أ.د/ سموي زغمول أعضاء ىيئة التدريس   أ.د/ عال يوسف     إدارة الجودة و التطوير  
 أ.د/ عماد الخولي الموارد المالية و المادية  أ.د/ سيام عزيز               الجياز اإلداري

 أ.د/ خالد محي الدين المعايير االكاديمية      اشرف ىاشمأ.د/  الطالب و الخريجون  
 أ.د/ نياد رشاد البحث العممي ئ٠ٙبة فبضًأ.د/  التدريس و التعمم   

 أ.د/ رباب مشعل المشاركة المجتمعية        أ.د/ محمد صالح       الدراسات العميا  

  الموافقة مع رفع االمر لمجامعة -القرار :

 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: -33
 رمبس٠ش اٌٛضغ اٌشا٘ٓ ثٛؽذح ضّبْ اٌغٛدح ٚ اعزّبػبرٙب   ِـشفـك ( . 

 عمماً احيط المجمس  -القرار :

 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة   -34
 .2018/2019( للعام الجامعً ثانٌةالمحضر اجتماع لجنة شئون المجتمع و تنمٌة البٌئة ) الجلسة 

 احيط المجمس عمماً  -القرار :

 -: بشأن النظر في  قسم إدارة البحوث العلمية للعرض علي مجلس الكليةمذكرة   -35
اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ ث أْ اإلػالْ ػٓ اٌخطبة اٌٛاسد ِٓ اتداسح اٌؼبِخ ٌٍؼاللبد اٌضمبف١خ اداسح 

اٌزفٛق( فٟ  –اٌزمذ٠ش٠خ  –عٛائض اٌذٌٚخ  ا١ًٌٕ ٌٍّجذػ١١ٓ اٌّصش١٠ٓ ٚا١ًٌٕ ٌٍّجذػ١ٓ اٌؼشة 

 .2018/2019ٚاٌؼٍَٛ اتعزّبػ١خ( ٌٍؼبَ  –ا٢داة  –ِغبتد  اٌفْٕٛ 

 ئداسح إٌّضي ٚ اٌّإعغبد: سغت فٟ اٌزششؼ ِٓ لغُ

 استاذ بقسم إدارة المنزل و المؤسسات )عن العلوم االجتماعٌة ( –أ.د/ نعمة مصطفً رقبان  

 .8/10/2018بتارٌخ موافقة القسم العلمً

 الموافقة مع رفع االمر لمجامعة -القرار :
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 -: بشأن النظر في  قسم تغذية و علوم أطعمة للعرض علي مجلس الكليةمذكرة   -36

كمنسق لمجودة  ةمقسم التغذية و عموم األطعاستاذ مساعد ب تكميف د/ عبير نزيو خميل 
   .8/10/2018بتارٌخ موافقة القسم العلمً قسم العن 

 الموافقة مع رفع االمر لمجامعة -القرار :

 -: بشأن النظر في  المالبس و النسيج للعرض علي مجلس الكليةمذكرة   -37

كمنسق لمجودة المالبس و النسيج قسم غازي استاذ بسامي  ىدي محمدد/ أ.تكميف 
  .8/10/2018بتارٌخ موافقة القسم العلمً قسم العن 

 الموافقة مع رفع االمر لمجامعة -القرار :

 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكلية  االقتصاد المنزلي و التربيةقسم  مذكرة   -38

كمنسق االقتصاد المنزلي و التربية قسم استاذ   ب  أ. د/ جييان السيد سويد تكميف
   .8/10/2018بتارٌخ موافقة القسم العلمً قسم اللمجودة عن 

 الموافقة مع رفع االمر لمجامعة -القرار :

 -: بشأن النظر في  قسم إدارة المنزل و المؤسسات للعرض علي مجلس الكليةمذكرة   -39

كمنسق بقسم إدارة المنزل و المؤسسات استاذ مساعد   -رباب السيد مشعلتكميف د/ 
  .8/10/2018بتارٌخ موافقة القسم العلمًقسم اللمجودة عن 

 الموافقة مع رفع االمر لمجامعة -القرار :

 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة   -40
اٌغبِؼخ ث أْ اٌخطبة اٌٛاسد ٌٍى١ٍخ ِٓ اٌغ١ذ اٌٍٛاء ِؾبفع إٌّٛف١خ اٌٟ اٌغ١ذ اٌذوزٛس / سئ١ظ 

١خ اٌّؾ١ٍخ ث أْ ر غ١غ ئٔ بء ِؼب٘ذ رىٌٕٛٛع١خ ِذح اٌذساعخ ثٙب ّئشبسح اٌغ١ذ اٌٍٛاء ٚص٠ش اٌزٕ

عٕزبْ ٠ّٚىٓ اْ رغزىًّ أسثؼخ عٕٛاد دساع١خ رؼزّذ ثصفخ اعبع١خ ػٍٟ اٌزذس٠ت اٌؼٍّٟ ٚ عٛدح 

اٌزىٌٕٛٛعٟ ِغ ضشٚسح رؾذ٠ذ اٌجشاِظ ٚاٌخش٠غ١ٓ ، ف١غت ِٛافبح اٌّؾبفظخ ثبؽز١بعبرٙب ِٓ اٌزؼ١ٍُ 

إٌّبطك اٌزٟ ٠ّىٓ اْ رغزٛػت أ بء ِؼب٘ذ عذ٠ذح ٌٙزا إٌٛع ِٓ اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌؼذد اٌّؾزًّ اٌزؾبلٗ 

 ثبٌّؼٙذ ٚ اٌزخصصبد اٌّطٍٛثخ اٌزٟ رزٛلف ِغ طج١ؼخ اٌّؾبفظخ  .

 تابعة للكلٌة   مخاطبة السادة رؤساء االقسام العلمٌة بضرورة تقدٌم مقترح إلنشاء معاهد  -القرار :
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 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة   -41

بإعادة تسكين غرف )مكاتب(السادة أعضاء ىيئة التدريس بحيث  تكميف السادة رؤساء االقسام العممية
 بغرفة منفصمةوالسادة العمداء السابقين كل منيم واحدة ، تدريس بغرفة  ىيئة  عضونين ثنا (2)كل يكون 

 بما ال يخل النظام العام بالكمية .
 الموافقة مع رفع االمر لمجامعة -القرار :

 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة   -42

ئيس قسم المالبس والنسيج بضرورة موافاة ر لألستاذ الدكتور مخاطبة االستاذ الدكتور / عميد الكمية 
 بقسم المالبس و النسيج من عدمو .مدرس  -سيادتو عن موقع و تواجد د/ مني سمطان 

 الموافقة مع رفع االمر لمجامعة -القرار :

 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة   -43

 وىم كاآلتي :المحكمين الدوليين السادة اعتماد قائمة 
 اسم البلد اسم الدكتور القسم

 ٚ
ظ 
الث
اٌّ

ظ
غ١
إٌ

 prof.Dr-ing Laourine Ezzeddine Germany 
Dr.Georgios Toskas Carolina State 

Dr. Assad Farooq        Pakistan 

 ٚ
اٌزغز٠خ 

 َٛ
ػٍ

طؼّخ
أل
ا

 Dr.Antonis Ampatzoglou United Kingdom 

Dr.Shahrul Razid Sarbini Malaysia 

Dr.Maria Dermiki Ireland 

ئداسح 

ي
إٌّض

 

 ثغذاد أ.د/ أشٛاق عبِٟ عشع١ظ ػ١غٟ ٌّٛصح 

 اٌغؼٛد٠خ د/ اثزغبَ ثٕذ ػجذ هللا اٌضَٚ .أ

ِٕضد صبرال

 ٟ
ٌ

رشٚ 

ث١خ
 

 فٍغط١ٓ  ػف١ف ؽبفع أؽّذ ص٠ذاْ أ.د/ 

 

 الموافقة مع رفع االمر لمجامعة -القرار :

 -: بشأن النظر في  قسم إدارة المنزل و المؤسسات للعرض علي مجلس الكليةمذكرة   -44
اٌغبػبد اٌزطج١م١خ اٌؼ١ٍّخ ٚ ؽشصب  ػٍٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٔظشا  ٌزؾًّ اٌغبدح اٌّؼ١ذ٠ٓ اٌؾذ اتلصٟ ٌؼذد 

ثبٌى١ٍخ ٌزؾم١ك عٛدح اٌزؼ١ٍُ ٚ ػذَ ص٠بدح اٌؼتء ػٍٟ اٌغبدح اٌّؼ١ذ٠ٓ ِّب ٠إدٞ اٌٟ عٛء اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚ 

موافقة القسم العلمً  رذ٘ٛس ِغزٛٞ اٌطٍجخ فبٌمغُ ت ٠غزط١غ رؾًّ عبػبد صائذح ِٓ الغبَ اخشٞ .

 8/10/2018بتارٌخ

تم العرض علً لجنة شئون تعلٌم طارئة و أوصت اللجنة بإلزام القسم العلمً بتدرٌس الساعات العملٌرة بمرا  -القرار :

 ساعة النصاب الخاص بعضو الهٌئة المعاونة و تعدٌل الخطة التدرٌسٌة 48ال ٌتعدي 
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 -: بشأن النظر في  قسم إدارة المنزل و المؤسسات للعرض علي مجلس الكليةمذكرة   -45
اٌّٛافمخ ػٍٟ ل١بَ أػضبء لغُ ئداسح إٌّضي ٚ اٌّإعغبد ثزذس٠ظ ِمشس   صؾخ ػبِخ ٚ رّش٠ض ( اػزجبسا  ِٓ اٌؼبَ 

ؽ١ش اْ ِغٍظ اٌى١ٍخ ٚافك ػٍٟ اْ رىْٛ ِبدح   اٌصؾخ اٌؼبِخ ٚ اٌزّش٠ض ( ٟ٘ ِبدح  2018/2019اٌذساعٟ  

ػٍٟ اْ رىْٛ  2017/2018افك ِغٍظ اٌى١ٍخ اٌؼبَ اٌذساعٟ وّب ٚ 2008/2009اٌز ؼ١ت فٟ اٌؼبَ اٌذساعٟ 

 و١ٍخ اٌزّش٠ض.                         .3لغُ اٌزغز٠خ ٚ ػٍَٛ اتطؼّخ    .2  د.لغُ ئداسح إٌّضي ٚ اٌّإعغب.1 ِٕبصفخ ث١ٓ اتلغبَ األر١خ :

تم العرض علً لجنة شئون تعلٌم طارئة و أوصرت اللجنرة بمناصرفة المرادة برٌن كرل مرن كلٌرة التمررٌض و  -رار :ــالق

 كلٌة االقتصاد المنزلً  ,علً ان ٌتم مناصفة نصف المادة المقرر للكلٌة بٌن قسم التغذٌة وقسم  ادارة المنزل 

 -: بشأن النظر في  قسم تغذية و علوم أطعمة للعرض علي مجلس الكليةمذكرة   -46
ٔظشا  ٌظشٚف ثؼض أػضبء ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ٚ ِذسع١ٓ اٌّبدح ثبٌمغُ ٚ اٌزٟ ٠زشرت ػ١ٍٙب ص٠بدح اتػجبء اٌزذس٠غ١خ 

ػٍٟ اٌمبئ١ّٓ ثبٌزذس٠ظ اٌؼٍّٟ ٌزا ٔشعٛ ِٓ لغُ ئداسح إٌّضي ٚ اٌّإعغبد ثزشش١ؼ أؽذ اٌغبدح ِٓ أػضبء 

 ا١ٌٙئخاٌّؼبٚٔخ ٌزذس٠ظ اٌّمشساد اٌذساع١خ ا٢ر١خ :

 ئداسح إٌّضي ٚ اٌّإعغبد : لغُ

 ( مجموعة (4صناعات غذائية )أ( )عددىا ) 
 ( مجموعة ( 17أعداد اطعمة خضر و فاكية )عددىا )ً8/10/2018بتارٌخ موافقة القسم العلم . 

تم العرض علً لجنة شئون تعلٌم طارئة و أوصرت اللجنرة بتحمرل أعضراء هٌئرة التردرٌس مرن المدرسرٌن و  -لقرار :ا

 االساتذة المساعدٌن بكافة االقسام العملٌة لتدرٌس العملً لحسن سٌر العملٌة التعلٌمٌة 

 -: بشأن النظر في  شئون التعليم و الطالب للعرض علي مجلس الكليةمذكرة   -47

اٌّزىشسح ِٓ ػذَ رذس٠ظ اٌّمشساد اٌؼ١ٍّخ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚ ػٍَٛ األطؼّخ ثبإلضبفخ اٌٟ طالة شىبٚٞ اٌطالة 

اٌفشلخ اتٌٟٚ ٚٔظشا تسرفبع اٌىضبفخ اٌطالث١خ ٚ ل١بَ أػضبء ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ثضُ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّغّٛػبد فٟ ٚلذ 

 ٚاؽذ ٚٚعٛد ثؼض اٌّغّٛػبد ٌُ ٠زُ اٌزذس٠ظ ٌٙب ؽزٟ ا٢ْ .

م العرض علً لجنة شئون تعلٌم طارئة و أوصت اللجنة باالستعانة بالسادة أعضاء هٌئة التدرٌس من ت -القرار :

المدرسٌن و االساتذة المساعدٌن لتدرٌس المقررات العملٌة لسد العجز لجمٌع االقسام العلمٌة حتً ال ٌتعدي نصاب 

 . ساعة( و بما ال ٌتعارض مع الخطة الدراسٌة  48الهٌئة المعاونة عن )

 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة   -48

 ٔغت ِخبطجخ ٌغٕخ شئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌطالة ثضشٚسح رؼذ٠ً أػذاد لجٛي اٌطالة ثبٌفشلخ األٌٟٚ ٚ وزٌه 

 ثبأللغبَ اٌؼ١ٍّخ ثّب ٠زٕبعت ِغ اٌّٛاسد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّزبؽخ .اٌطالة 

 احيط المجمس عمماً  -القرار :

 -: بشأن النظر في  الكليةللعرض علي مجلس  مذكرة   -49

 رى١ٍف اٌغبدح سؤعبء األلغبَ اٌؼ١ٍّخ إلعز١فبء اٌّمشساد اإلٌىزش١ٔٚخ اٌخبصخ ثبٌذثٍِٛبد ا١ٌّٕٙخ .

 احيط المجمس عمماً  -القرار :

 ٚفٝ ٔٙب٠خ اتعزّبع ٚاتٔزٙبء ِٓ عذٚي األػّبي سفؼذ اٌغٍغخ فٟ رّبَ اٌغبػخ اٌضب١ٔخ ػصشا  .

 رئيس المجلس عميد الكلية                    المجلس                       أمين               
 

 )أ.د/ شريف صبرى رجب (                    محمد زكريا مهران(د./)     
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 السيد األستاذ الدكتور / رئيس جامعة المنوفية             
 تحية طيبة وبعد ""

 (الثانٌة )الجلسة محضر مجلس الكلٌة نتشرف بأن نرسل لسٌادتكم صورة من
 2018/2019فً العام الجامعً  21/10/2018و الممتدة حتً 14/10/2018بتارٌخ 

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

                   
                  

 عميد الكلية                                                        
 

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

 (الثانٌة )الجلسة الكلٌةنتشرف بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس 
 2018/2019فً العام الجامعً  21/10/2018و الممتدة حتً 14/10/2018بتارٌخ 

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

                  
               

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

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

 2018/2019فً العام الجامعً  21/10/2018و الممتدة حتً 14/10/2018بتارٌخ 

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

                                    
 عميد الكلية                                                            

 
 شريف صبرى رجب (/ )أ.د                                                              
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