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 كلٌة االقتصاد المنزلً    

 أمانة المجالس واللجان    
 

 

 

 

 

 

 

 زبعؼخان يحضشيغهظ انكهٛخ انغهغخ

 و 2018/2019فٙ انؼبو انغبيؼٙ  

 12/5/2019انًٕافك  األحذانًُؼمذ ٕٚو 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 محضر إجتماع
 م 2019/ 2018فً العام الجامعً 2019/ 12/5الموافق األحدلمجلس الكلٌة المنعقد  ٌوم  تاسعةالالجلسة 

ٚرٕو األحرذ انًٕافرك  طرجبحب  انحبدٚخ ػشرش فٙ رًبو انغبػخ  ( ثمبػخ االعزًبػبد ثبنكهٛخ ٔرنك  خزبعؼناانغهغخ  أعزًغ يغهظ انكهٛخ )

 ػًٛذ انكهٛخ ٔسئٛظ انًغهظ ٔحضٕس كم يٍ : -ششٚف طجشٖ سعت األعزبر انذكزٕس/ انغٛذ ثشئبعخ   12/5/2019

 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 مصطفً السٌد من الداخل أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة وعمٌد الكلٌة سابقا

 5 ٌوسف عبد العزٌز الحسانٌنأ.د/  وعمٌد الكلٌة سابقاورئٌس القسم  أستاذ التغذٌة وعلوم االطعمة

 6 ا.د/ رشدي علً احمد عٌد .المالبس والنسٌج ورئٌس قسم أستاذ

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

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

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

 10 ربٌع محمود نوفلأ.د/  من الداخلإدارة المنزل والمؤسسات بقسم أستاذ 

 11 اسماعٌل مسلمأ.د/ مهجة محمد  إدارة المنزل والمؤسساتورئٌس قسم أستاذ 

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

 13 ماٌسة محمد أحمد الحبشًأ.د/  و اقدم األساتذة بالقسمإدارة المنزل والمؤسسات بقسم أستاذ 

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

 15 أ.د/ هدي سامً غازي من الداخل استاذ بقسم المالبس و النسٌج

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

 17 د./ منى عبد الرازق أبو شنبأ. أستاذ و رئٌس قسم االقتصاد المنزلً والتربٌة بالكلٌة

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

 بالكلٌة بصفته مدٌر وحددة مدمان الجدودة المتفرغ أستاذ المالبس والنسٌج

 )دعوة للحمور(

 19 خالد محٌى الدٌن محمد /د.

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

رئدٌس اددارة المركزٌددة للمنطقددة الحدرة بشددبٌن الكددوم التددابع للهٌئدة العامددة لالسددت مار و المندداطق 

 الحرة من الخارج  

 21 أ/ مختار أحمد رموان

 22 محمد زكرٌا محمد مهراند./ اقدم المدرسٌن بالكلٌة التغذٌة و علوم األطعمةبقسم  مدرس

 

سدٌادته حبدا بسدم   الدرحمن الدرحٌم ومر  -عمٌدد الكلٌدة الجلسدة ستهل السٌد األستاذ الددكتور / ا

 :النظر فً جدول األعمال على النحو التالى ب م شرع سٌادته  األعماء بالسادة
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 -المصادق ات :-1
 الموافقلمجلس الكلٌة المنعقد ٌوم األحد  ةال امنالجلسة على موموعات  ةالمصادق -1
 . 2018/2019الجامعى فى العام   2019 /14/4 

 املصادقة   رار :ـــــــــــــــــــــــــالق

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -1
انزٕطٛخ ثًُح انذسعبد انؼهًٛخ  نهطالة اٜرٛخ أعًبئٓى ٔرنك ثُبء ػهٗ انزمبسٚش انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ نهغبدح 

 -انؼهًٛخ ْٔى : ٔانًُبلشخ نهشعبئم األعبرزح أػضبء نغُخ انفحض

 رخظض  رغزٚخ ٔػهٕو األطؼًخ  – إعالو األيٛش ػجذ انشحًٍ يشٚمّ خ/يُح دسعخ انًبعغزٛش نهطبنج -1

 رخظض  رغزٚخ ٔػهٕو األطؼًخ  - عبسِ ػجذ انْٕبة ػجذ انشاصق انششٚف خ/يُح دسعخ انًبعغزٛش نهطبنج -2

 رغزٚخ ٔػهٕو األطؼًخرخظض   – إًٚبٌ يحًذ طّ يحًذ يغهىخ/نهطبنج انًبعغزٛشيُح دسعخ  -3

 رخظض  رغزٚخ ٔػهٕو األطؼًخ –إًٚبٌ يحًذ سضب انغٛذ عبد/نهطبنجخ انًبعغزٛش دسعخ يُح -4

 األطؼًخ ٔػهٕو رغزٚخ  رخظض –إًٚبٌ يحًذ سضب انغٛذ ػغالٌ/نهطبنجخ انًبعغزٛش دسعخ يُح -5

 األطؼًخ ٔػهٕو رغزٚخرخظض   –ْبعش إثشاْٛى إثشاْٛى  يحًٕد انحبط ػهٙ /نهطبنجخ انًبعغزٛش دسعخ يُح -6

 األطؼًخ ٔػهٕو رغزٚخ  رخظض –ٚبعًٍٛ أحًذ عؼٛذ خهٛم/ نهطبنجخ انًبعغزٛش دسعخ يُح -7

 األطؼًخ ٔػهٕو رغزٚخ  رخظض –/ٚبعًٍٛ ػظبو ػجذ انؼضٚض أحًذنهطبنجخ انًبعغزٛش دسعخ يُح -8

 األطؼًخ ٔػهٕو رغزٚخ  رخظض –/أعًبء انغؼٛذ ػجذ انًغٛذ انغفهٕلنهطبنجخ انًبعغزٛش دسعخ يُح -9

 األطؼًخ ٔػهٕو رغزٚخ  رخظض –/يٙ يحًذ ػجذ انشحًٍ يٕعٗ ػجذ انْٕبةنهطبنجخ انًبعغزٛش دسعخ يُح  -10

 إداسح يُضل ٔيؤعغبد  رخظض –ػٕاطف عؼٛذ أعًبػٛم ػجذ انشحًٍ انًشاعٙ/نهطبنجخ انًبعغزٛش دسعخ يُح  -11

 إداسح يُضل ٔيؤعغبد  رخظض –أيُٛخ َضّٚ ػجذ انهطٛف ػجذ انغٕاد ثذٔ٘ /نهطبنجخ انًبعغزٛش دسعخ يُح  -12

 والنسيج المالبس  رخظض –ياسمين محمد سعد المصري   /نهطبنجخ انًبعغزٛش دسعخ يُح -13

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                األطعمة وعموم تغذية  تخصص –داوودانًحًذ٘فاطمة الزىراء صفاء / لمطالبة  الدكتوراة درجة منح  -14

 رخظض  رغزٚخ ٔػهٕو األطؼًخ –أحًذ يحًذ انؼذٖٔأسماء معاذ /لمطالبة  الدكتوراه درجة منح  -15

 األطعمة وعموم تغذية  تخصص –أماني رمضان عبدالرشيد منصور /لمطالبة  الدكتوراه درجة منح  -16
 رخظض  رغزٚخ ٔػهٕو األطؼًخ –أيٛشح أحًذ إثشاْٛى  حًٕدِ/لمطالبة  الدكتوراه درجة منح  -17

 ٔرشثٛخ يُضنٙ إلزظبد  رخظض – إًٚبٌ يحٙ ػجذ انًحغٍ ػٛغٗ/ لمطالبة  الدكتوراة درجة منح  -18

 ٔرشثٛخ يُضنٙ إلزظبد  رخظض – نًٛبء ػجذ انحهٛى عُذ أثٕ شؼجبٌ / لمطالبة  الدكتوراة درجة منح  -19

 إدارة منزل ومؤسسات  رخظض – إًٚبٌ يحًٕد كًبل شبٍْٛ / لمطالبة  الدكتوراة درجة منح -20

 8/5/2019ٔ نغُخ انذساعبد انؼهٛب ثزبسٚخ  5/5/2019ثزبسٚخ خ و انؼهًٛألغيٕافمخ األ

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :
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 -: ذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر فيم -2
 االلزظبد فٙ انًبعغزٛش نذسعخ انًمٛذحثششٖ يحًذ عؼٛذ يظطفٗ ػالو     /نهطبنجخ انجحش خطخ رغغٛم -

رٕاعذ انغًُخ ٔيضبػفبرٓب ثٍٛ ثؼض حبالد يشضٗ انمهت  " ثؼُـٕاٌ األطؼًخ ٔػهٕو زغزّٚان رخظض انًُضنٙ

 : ػهًب ثأٌ نغُخ األششاف ٔانكجذ ثًحبفظخ انًُٕفٛخ "

 انٕظٛفخ ٔانزخظض االعى و
   عبيؼخانًُٕفٛخ - انًُضنٙ االلزظبد كهٛخ-  األطؼًخ ٔػهٕو انزغزٚخٔسئٛظ لغى  أعزبر        ٕٚعف ػجذ انؼضٚضانحغبٍَٛ/  د0ا 1

              انًُٕفٛخ عبيؼخ -  انًُضنٙ االلزظبد كهٛخ - األطؼًخ ٔػهٕو انزغزٚخ  ثمغى  يغبػذ أعزبر  انشحًٍ ػجذ أحًذ َضٚخ ػجٛش/ د 2

 8/5/2019ٔ نغُخ انذساعبد انؼهٛب ثزبسٚخ  5/5/2019يٕافمخ انمغى انؼهًٙ ثزبسٚخ 

 بالجامعةالموافقة مع رفع االمر    -القرار :
 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -3
 انًُضنٙ االلزظبد فٙانًبعغزٛش  نذسعخ انًمٛذحْجّ فزح هللا يٕعٗ ػهٙ حغٍ    /نهطبنجخ انجحش خطخ رغغٛم -

دراست التأثير المحتمل لسهرة الموز واوراق الببببز في الفئران  " ثؼُـٕاٌ األطؼًخ ٔػهٕو زغزّٚان رخظض

 : ػهًب ثأٌ نغُخ األششاف" المصببت بمرض السكر المستحث ببأللوكسبن 
 انٕظٛفخ ٔانزخظض        االعى و
 انًُٕفٛخ عبيؼخ -  كهٛخ االلزظبد انًُضنٗ   -   انًزفشؽ خٔػهٕو االطؼً خانزغزٚأعزبر  أ.د/صشٚب يغهى حغٍ 1

  انًُٕفٛخ عبيؼخ -  كهٛخ االلزظبد انًُضنٗ   -  خ ٔػهٕو االطؼً خانزغزٚأعزبر   أ.د/ ػًبد يحًذ انخٕنٗ   2

 8/5/2019ٔ نغُخ انذساعبد انؼهٛب ثزبسٚخ  5/5/2019يٕافمخ انمغى انؼهًٙ ثزبسٚخ 

 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :
 -: العليا بشأن النظر فيمذكرة إدارة الدراسات   -4

 االقتصاد فيالماجستير  لدرجة المسجلت فبطًخ طهؼذ ػجذ انشحًٍ عٛف ة/لمطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكيل
انٕلبئٙ نهظًؾ انؼشثٙ َٔجبد انطشطٕفخ ػهٗ لشحخ انزأصٛش   "بعنـــوان األطعمة وعموم تغذيو خصصت المنزلي

 : ثأٌ نغُخ األششافػهًب   انًؼذح فٙ انفئشاٌ انجبنغخ " 

 انٕظٛفخ ٔانزخظض              االعى        م

 انًُٕفٛخ عبيؼخ -  انًُضنٗ االلزظبد كهٛخ   -  االطؼًخ ٔػهٕو انزغزٚخ أعزبر ْجّ ػضانذٍٚ ٕٚعف/  د.أ 1

   -ػهًب ثبٌ نغُخ انفحض انًُبلشخ ػهٗ انُحٕ انزبنٙ:

 انٕظٛفخ ٔانزخظض االعى م

 حهٕاٌ) يمشسا ٔيُبلشب(عبيؼخ  - االلزظبد انًُضنٙانًزفشؽ كهٛخ  انزغزٚخ ٔػهٕو األطؼًخ أعزبر فشطأ.د/ يحًذ حًذ٘  1

 (يُبلشب يششفبٔ)انًُٕفٛخ عبيؼخ -  انًُضنٗ االلزظبد كهٛخ   -  االطؼًخ ٔػهٕو انزغزٚخ أعزبر ٕٚعف ػضانذٍٚ ْجّ/  د.أ 2

 )يُبلشب( انًُٕفٛخ عبيؼخ -  انًُضنٗ االلزظبد كهٛخ  -  االطؼًخ ٔػهٕو انزغزٚخ أعزبر ػجٛش أحًذ خضش/  د.أ 3

 8/5/2019ٔ نغُخ انذساعبد انؼهٛب ثزبسٚخ  5/5/2019يٕافمخ انمغى انؼهًٙ ثزبسٚخ 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :
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 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في-5
 :اآلتي اسمائيم الطالب إيقاف قيد

 انغجت يٍ انًذح انذسعخ انزخظض اإلعى و

 سػبٚخ ٔانذ يغٍ 31/8/2019إنٗ 2018/ 9/ 1 أٔلػبو  انًبعغزٛش ٔػهٕو االطؼًخ خانزغزٚ يحًٕد سضب انذٚت 1

 ظشٔف يشضٛخ 31/8/2019إنٗ 2018/ 9/ 1 ػبو أٔل انذكزٕساح ٔػهٕو االطؼًخ خانزغزٚ ىند أحمد ياسين 2

 8/5/2019ٔ نغُخ انذساعبد انؼهٛب ثزبسٚخ  5/5/2019 ثزبسٚخ خانؼهًٛ األلغبويٕافمخ 

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

إنرررٗ 2019/ 5/ 21نطرررالة دثهرررٕو رغزٚرررخ  انًغزشرررفٛبد ٔانًؤعغررربد فرررٙ انفزرررشح يرررٍ ثرررذء انزرررذسٚت انظرررٛفٙ

 ) ثؼذ اعزجؼبد االعبصاد انشعًٛخ ( 27/7/2019

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :
 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في :-7
إدارة االتفاقيات والمؤتمرات والمتضمن أنه ورد ألمانة المجلس كتاب وزارة الخطاب الوارد من  -

البرنامج التنفٌذي بٌن حكومة جمهورٌة مصر العربٌة وحكومة دولة التعليم العالي والمرفق به 
وقد تم عرض  9190 – 9191 – 9102الكوٌت فً مجال التعلٌم العالً والبحث العلمً لألعوام 

واوصت اللجنة بمخاطبة  86/3/8137( بتاريخ 311العالقات الثقافية رقم )البرنامج علي لجنة 

 الجامعة لتفعيل االستفادة من المواد العامة المدرجة في هذا البرنامج  .
  -بترشٌح:  المالبس والنسٌجأفاد قسم 

 (3بالمادة رقم) فً تبادل الزٌارات أستاذ ورئيس قسم المالبس والنسيج – أ. د/ رشدى على أحمد عٌد -1
 8/5/2019و لجنة العالقات ال قافٌة بتارٌخ  5/5/2019بتارٌخالعممي موافقة مجمس القسم 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :
 -ذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في :م-8

أكاديمية البحث إدارة االتفاقيات والمؤتمرات والمتضمن ان بشأن النظر في الخطاب الوارد من  -

العلمي والتكنولوجيا سوف تقوم بإنتاج برنامج تليفزيوني للمسابقات العلمية بعنوان " القاهرة تبتكر 
" يهدف من خالله الي تشجيع وبث روح االبتكار ونشر ثقافة المنافسة بين أفراد الشعب المصري   

 6/3/8137لجنة العالقات الثقافية علما بتاريخ تاحيط.

 احيط المجلس علما -القرار :
 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في :-9

إدارة الوافدين والمتضمن كتاب اتحاد الجامعات العربية والمتضمن بشأن النظر في الخطاب الوارد من  -

 االكاديمي للجامعات العربية وذلك في التصنيف:الدعوة لحضور المؤتمر الدولي الرابع لمعامل التأثير
 6/3/8137لجنة العالقات الثقافية علما بتاريخ تاحيطبالقاهرة .8137/ 82/4 -83الفترة من

 احيط المجلس علما -القرار :
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 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في :-10

  إدارة االتفاقيات والمؤتمرات والمتضمن االيميل الموجة للسيد بشأن النظر في الخطاب الوارد من 
الواليات المتحدة  –أ.د/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث من جامعة هارفورد لألعمال 

االمريكية لإلعالن عن برنامج كبار الموطنين التنفيذيين بأفريقيا الذي تقدمة الجامعة بالشراكة مع 

 . 8137معهد جوردن للعلوم التجارية وذلك ابتداء من أغسطس 

 6/3/8137لجنة العالقات الثقافية علما بتاريخ تاحيط

 احيط المجلس علما -القرار :
 -بشأن النظر في : قسم البحوث العلمية  مذكرة  -11

الخطاب الوارد من االدارة العامة للدراسات العليا ادارة البحوث العلمية بشأن كتاب هيئة قضايا الدولة 
  المتضمن فتح باب الترشيح لعدد من الجوائز : و نظار و قف المستشار / محمد شوقي الفنجري و

 بعرض الخطاب علي السادة اعضاء هيئة التدريس رغب في الترشح :
 استاذ و رئيس قسم المالبس و النسيج .    أ.د/ رشدي علي احمد عيد  
 مدرس بقسم إدارة المنزل و المؤسسات .    د/ هناء سعيد سالمه         

 فع االمر بالجامعةالموافقة مع ر   -القرار :
 -بشأن النظر في :  قسم البحوث العلميةمذكرة   -12

انزمذٚشٚخ (  –انزفٕق  –انخطبة انٕاسد يٍ اداسح انجحٕس انؼهًٛخ ثشأٌ يُح عٕائض عبيؼخ انًُٕفٛخ ) انزشغٛؼٛخ 

 .  2018/2019ٔ كزا يغبل عبئضح انزبنٛف انؼهًٙ ٔ عبئضح انزشعًخ نؼبو 

رى اػززاس أ.د/ سشذ٘ ػهٙ احًذ ػٛذ اعزبر ٔ سئٛظ لغى انًالثظ ٔ انُغٛظ نزغبٔص ػًش عٛبدرّ ػٍ انغٍ 

 انًُبعت نهزششح نهغبئضح. 

 . 5/5/2019يٕافمخ انمغى انؼهًٙ  ثزبسٚخ 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :
 

 -بشأن النظر في :  قسم البحوث العلميةمذكرة   -31
عبيؼررخ انًُٕفٛررخ ثشرأٌ إعررزحذاس عرربئضح ألفضررم  –انخطربة انررٕاسد يررٍ اإلداسح انؼبيرخ نهذساعرربد انؼهٛررب ٔانجحرٕس 

دكزٕساِ( رًُح فٙ ػٛذ انغبيؼخ انغُٕ٘ نزشغٛغ انجبحضٍٛ يٍ أثُبء عبيؼخ انًُٕفٛخ فٙ  -سعبنخ ػهًٛخ )يبعغزٛش

عُٕٚب ٔٚغرزًش انزمرذو نًرذح صالصرخ أشرٓش يرٍ رربسٚخ  عًٛغ انًغبالد انًٛذاَٛخ انؼهًٛخ ٔاألدثٛخ ٔٚؼهٍ ػٍ انغبئضح

                    أفضم سعبنخ دكزٕساِ : اإلػالٌ.

  رى اضبفخ رششٛح د/ اُٚبط يحًذ يٕعٙ            يذسط ثمغى انًالثظ ٔ انُغٛظ 

   5/5/2019يٕافمخ انمغى انؼهًٙ ثزبسٚخ 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :
  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -14

  - ة نيااو المقياادة بالفرقااة الثا  امٌددرة عدداطف حسددن الجمددلاالجااازة المرضااية المقدمااة ماان الطالبااة / 

بنااءا علاي التقريار   83/1/8137ياوم ابتاداء مان تااريخ  23لمادة تخصص تغذياة و علاوم االطعماة 

 . 3/3/8137الطبي الوارد من االدارة الطبية بالجامعة موافقة لجنة شئون التعليم بتاريخ 



7 

 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :
  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -51

  -و المقيادة بالفرقاة الثانياة    هددٌر سدالم عبدد المقصدود جمدالمان الطالباة /  العذر المرضاي المقادم

 لرعاية طفال.  8136/8137االقتصاد المنزلي و التربية بوقف ايقادها عن العام الجامعي تخصص 

 . 3/3/8137موافقة لجنة شئون التعليم بتاريخ 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :
  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -61

 : 8136/8137للعام الجامعي  التدرٌب الصٌفًمواعٌد 

 8137/ 88/5و تنتهي يوم  35/4/8137يوم االحد الموافق لفرقة الثانية تبدأ من ا . 

  36/5/8137و تنتهي  35/4/8137الفرقة الثالثة تبدا من االحد الموافق . 

 . 3/3/8137موافقة لجنة شئون التعليم بتاريخ  

 االمر بالجامعةالموافقة مع رفع    -القرار :
  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -71

تخصدد   9102خرٌجددة دور ٌونٌدده  -تصددوٌب نتٌجددة الطالبددة / شددرٌن محمددد خمددر السددٌد زعٌددر 

تبدٌن ان الطالبدة ناجحدة بتقددٌر جٌدد و   MISاالقتصاد المنزلً و التربٌدة نتٌجدة خطدي فدً برندامج 

 و هً كالتالً :مدرجة فً نتٌجة التراكمً فً بند المقبول 

 النتٌجة بعد التصحٌح النتٌجة قبل التصحٌح الشعبة االسم م 

االقتصددددددددداد المنزلدددددددددً و  شرٌن محمد خمر السٌد زعٌر 3

 التربٌة

 1920/2141 المجموع 1920/2141 المجموع

 %22.12 النسبة %22.12 النسبة

 جٌد// التقدٌر مقبول التقدٌر

 . 3/3/8137موافقة لجنة شئون التعليم بتاريخ  

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :
  -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -81
لتجدٌدد اجدازة    ادارة المنزل و المؤسسات مساعد بقسم مدرس  -  اٌه احمد اسماعٌل/  م.مالطلب المقدم من  

 .5/5/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ  . رعاٌة الطفل 

  

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :
  -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -91
لتجدٌد االجازة    التغذٌة و علوم االطعمة مساعد بقسم استاذ  -ناصرالفت محمود ابراهٌم / دالطلب المقدم من  

بدون مرتب للعام السادس علدً التدوالً للتعاقدد بجامعدة الحددود الشدمالٌة بالمملكدة العربٌدة لسٌادتها الممنوحة 

 .5/5/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ  . السعودٌة  

  

 بالجامعةالموافقة مع رفع االمر    -القرار :
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  -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -20
 لتجدٌدد االجدازة الممنوحدة   التغذٌدة و علدوم االطعمدة بقسم استاذ   -اٌمن السٌد العدوي/ أ.دالطلب المقدم من  

  . جامعة الحدود الشمالٌة بالمملكة العربٌة السعودٌة  ب  تعاقدللادس  بدون مرتب للعام الس لسٌادته

 .5/5/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار : 
 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكلية قسم المالبس و النسيج  مذكرة -21

 .  81/2/8137للقسم يوم الثالثاء الموافق   8136/8137للعام الجامعي  االولالسنوي انعقاد المؤتمر العلمي 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :
 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكلية قسم التغذية و علوم االطعمة  مذكرة -22

للقسام ياوم األحاد    8136/8137انعقااد الماؤتمر العلماي السانوي االول للعاام الجاامعي االعالن عن 

 .  37/3/8137الموافق 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :
 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكلية قسم المالبس و النسيج  مذكرة -32

االفاة المقدمة من أ.د/ شريف صبري عميد الكلية عن أ/ احمد عباد الادايم مادرس الماادة بالقسام عان 

   3/3/8137سيرته الشخصية و امكانية اسناد مقررات عملية له بالقسم .موافقة القسم العلمي بتاريخ 

 مع رفع االمر بالجامعة اسناد مقررات عملية له بالقسمعلي    الموافقة  -القرار :
 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة  مذكرة   -24

 .2018/2019( للعام الجامعً تاسعةالالمجتمع و تنمٌة البٌئة ) الجلسة خدمة محمر اجتماع لجنة شئون 

 احيط المجمس عمما    -القرار :

 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكلية قسم المالبس و النسيج  مذكرة -52
 و ما تم الوصول الٌه من نتائج اٌجابٌة وهً : لخرٌجٌنملتقً اتوصٌات 

طالاب و تفعيال التادريب االسابوعي فاي المصاانع  81االهتمام باالرشاد الطالباي فاي المصاانع مهنيااً لعادد أوالً : 

 .كتطبيق .

 . االنتاج الصناعيعليها و محاكاة التصنيع و التبرع من قبل المصانع بماكينات حديثة لتدريب الطالب ثانياً : 

 . تفرغ الطالب دراسيا للتدريب االسبوعي في المصانعثالثاً: 

 رابعاً : االهتمام بتفضيل التدريب الميداني من قبل قسم المالبس.

 خامساً: التطور التكنولوجي و التقنيات الحديثة و تطبيقها في المناهج.

 ة .سادساً : رفع مستوي اللغة االنجليزية العامة و التخصصي

 3/3/8137موافقة القسم العلمي بتاريخ  سابعاً : رفع مستوي الطالب من ناحية الفنيات التي تخص الحاسب. 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :
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 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكلية قسم ادارة المنزل و المؤسسات  مذكرة- 26
 الوصول الٌه من نتائج اٌجابٌة وهً :و ما تم خرٌجٌن توصٌات ملتقً ال

 مثل :أوالً : االتجاه نحو إقامة مشروعات صغيرة و متناهية الصغر

 الخاصة. االحتياجات وذوي العاديين طفاللأل *دور الحضانات

 * دور ونوادي المسنين .

 ا.ه* مؤسسات تجهيز حفالت و أدوات

 المفارش و مكمالت الزٌنة و الدٌكور و تجهٌز قاعات العرائس.مشروعات خاصة بالمهارات الٌدوٌة كاالكسسوارات و *

 ثانياً : االتجاه نحو إقامة مؤسسة تخدم كل من فئتي المسنين و االطفال االيتام.

الستشارات االسرية يخدم المجتمع المدني و مؤسسة كلية االقتصااد المنزلاي فاي لثالثاً: االتجاه نحو تأسيس مركز 

 3/3/8137م العلمي بتاريخ خرجيها . موافقة القس

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :
 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكلية االقتصاد المنزلي و التربيةقسم    مذكرة -22

 توصٌات ملتقً الخرٌجٌن و ما تم الوصول الٌه من نتائج اٌجابٌة وهً :

 التي تنظمها الكلية كالمؤتمرات وورش العمل .تفعيل مشاركة الخريجين في فعاليات  أوالً : 

 .اعادة مادة االقتصاد المنزلي الي مادة اساسية و ليست كنشاط تدرس لكل الطالب و ليس باالختيار ثانياً : 

 تدريس مادة االقتصاد المنزلي في مدارس البنين و البنات .ثالثاً:

 ٌجٌن و تفعٌلها لتٌسٌر التواصل بٌن الخرٌجٌن و ادارة الكلٌة.رابعاً : استكمال الخطوات المتبقٌة النشاء رابطة الخر

جامعاة  –خمساً : السعي لعمل بروتوكول تعاون بين مديرية التربية و التعليم بالمنوفية و كلياة االقتصااد المنزلاي 

 .    المنوفية بشان توظيف خريجين كلية االقتصاد المنزلي )المتفوقات ( بالمدارس الخاصة 

 3/3/8137موافقة القسم العلمي بتاريخ  

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :
 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكلية التغذية و علوم االطعمةقسم    مذكرة -28

 توصيات ملتقي الخريجين و ما تم الوصول اليه من نتائج ايجابية وهي :

نحااو تغيياار مساامي الكليااة و لااتكن كليااة علااوم الحياااة يعتمااد علااي مختلااف  اتخاااذ الااالزم بعااة ومراعاااة متا أوالً : 

 التخصصات التي يتم تدرسها بالكلية .

تعديل اللوائح الخاصة بقسم التغذية و علوم االطعماة لتشاتمل علاي مجااالت جديادة فاي ساوق العمال و منهاا :ثانياً 

 االنتاج. -الجودة 

لمواكبااة التطاورات التااي تحادث فااي سااوق الخاارجين بصافة دوريااة  برنااامج لتنميااة مهاارات -وضااع خطاة  ثالثااً: 

 العمل.

رابعاااً : ادخااال مقااررات عمليااة باااللوائح الدراسااية للباارامج التااي يقاادمها القساام تخااتص بالتاادريب الميااداني فااي 

 المستشفيات و المصانع و الشركات و ذلك اثناء تدريس المقررات )اشبه بالتربية العملي(.

بجامعة المنوفية للتواصل فيما بيانهم  –خريجي قسم التغذية و علوم االطعمة موعة تحت مسمي خامسا: انشاء مج

 في جميع االمور التي تهم التخصص.

هيئاات ( لعارض التخصاص بصاورة معبارة  –سادساً : وضع خطة لمخاطبة الجهات المختلفاة بالدولاة )وزارات 

  الي اخره. panflect (-cd-)شاملة ذلك 

 3/3/8137القسم العلمي بتاريخ . موافقة 



11 

 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :
 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكلية قسم التغذية و علوم االطعمة  مذكرة -29

كمستشااراً  سايادته لعمالاستاذ التغذية و علوم االطعمة  محمد صالح اسماعٌلالطلب المقدم من أ.د/ 
   علمياً في مجال التخصص في غير اوقات العمل الرسمية .

 3/3/8137موافقة القسم العلمي بتاريخ 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :
 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة   -30

الاي مكتباة الكلياة نساخة مان اصاداراتهم  ئهمالجواب الصادر من رابطة التربويين العرب بشأن اهادا
الكتاب التربوياة التاي سلسالة  و كذلك نسخة مانمن المجالت العلمية المحكمة التي تصدرها الرابطة 

 .اصدرتها الرابطة و ذلك بقيمة تقديرية قدرها عشرون الف جنيها مصريا 

لجن ة لعم    حص ر و كق  ديم كقري  ر  م ع ككلي  س قس م االقتص  اد المنزل  ي و التربي ة بتش  كي   الموافق  ة    -الق رار :
 رفع االمر بالجامعةمع  مفص  باعداد الكتب و اسمائها و كحديد القيمة الشرائية لك  كتاب  

 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: - 31 
 رمبسٚش انٕضغ انشاٍْ ثٕحذح ضًبٌ انغٕدح ٔ اعزًبػبرٓب ) يـشفـك ( . 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :
 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: -32

 . اػزًبد رٕطٛبد يهزمٙ انزٕظٛف انضبنش 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :
 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: -33

 . اػزًبد رٕطٛبد يهزمٙ انخشٚغٍٛ االٔل 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :
 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: -34

 لشاس اَشبء ساثطخ خشٚغٙ كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ عبيؼخ انًُٕفٛخ .

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :
 عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:  مذكرة -35

 فزح حغبة خبص إلشزشاكبد ساثطخ خشٚغٙ كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ عبيؼخ انًُٕفٛخ .

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :
 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: -36

 . اػزًبد َظبو ٔ انّٛ االسشبد ٔ انزٕعّٛ  انًُٓٙ نهطالة انخشٚغٍٛ 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :
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 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة   -37

بشااأن جااائزة التميااز  81/2/8137( بتاااريخ 38قاارار الساايد االسااتاذ الاادكتور عميااد الكليااة باارقم )

الحكومي تحت رعاية السايد رئايس الجمهورياة / عباد الفتااح السيساي و تحقيقاا الساتراتيجية التنمياة 

و التااي تقضااي بتكااوين جهاااز إداري كاافء و فعااال يطبااق مفاااهيم  8111رؤيااة مصاار المسااتدامة 

 و يساهم بدوره في تحقيق التنمية قرر االتي: الحوكمة
 عمٌد الكلٌة ) مستلم الجائزة فً حالة الفوز ( –مدٌر المؤسسة : ا.د/ شرٌف صبري رجب  :(0مادة )

 : ٌتم تشكٌل فرٌق العمل لجائزة التمٌز الحكومً بالكلٌة علً النحو التالً :( 9مادة )

 الجائزةالدور المنوط به في ملف  الوظيفة االسم

 رئٌس الفرٌق وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب  أ.د/ اسالم عبد المنعم حسٌن

 منسق الفرٌق وكٌل الكلٌة لشئون البٌئة و خدمة المجتمع   أ.د/ خالد على عبد الرحمن شاهٌن 

 منسق الفرٌق وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا و البحوث    أ.د/ إٌهاب أحمد محمد النعسان

 ملف الحوكمة أمٌن الكلٌة سعد حامد بدٌرا/ 

 ملف الموارد المالٌة قائم بعمل مدٌر إدارة الشئون المالٌة  ا/ حسناء عبد العزٌز عبد الرحمن

 ملف الخدمات التعلٌمٌة و الخرٌجٌن مدٌر إدارة شئون التعلٌم د/ اٌهاب صالح زٌن الدٌن

 المشروعات و التدرٌبملف  باحث شئون تعلٌم اول ا/ ماجدة فتحً عامر

 الشكاوي و المقترحات باحث دراسات علٌا  انى ا/ منً صالح الزمر

 رعاٌة الطالب و االبتكار اخصائً اجتماعً  انً ا/ مها احمد خلٌل

 االداء و التقٌٌم باحث شئون تعلٌم  انً ا/ مروة محمود عبد الفتاح

 المخاطر البٌئة و باحث شئون تعلٌم  انً ا/ منً مجدي عفٌفً 

  

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :
 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة   -38

 .تكليف أ.د/ ايهاب احمد النعسان بإجراء تجربة االخالء للكلية كاحدي متطلبات الجودة 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :
 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة   -39

 .دعوة رئيس االتحاد لحضور مجلس الكلية كممثل عن الطالب كاحدي متطلبات الجودة 

 بالجامعة الموافقة مع رفع االمر  -القرار :
 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة   -40

مها شعبان عبد  /الطالبة  و –المقدم من الطالبتان / مني محمد عبد العزيز عامر  االلتماس  
المقيدين بالفرقة الثانية دكتوراه قسم إدارة المنزل و المؤسسات عن حضور مادة  - الفتاح عطوان

 . ) الحاسب االلي( نظراً لظروف مرضية
 3/3/8137موافقة القسم العلمي بتاريخ  

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :
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 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة   -41
تحديث الخطة الخطاب الوارد من مكتب االستاذ الدكتور / رئيس الجامعة  بخصوص 

 . 8181/8111االستراتيجية للجامعة ووضع خطة استراتيجية جديدة 

 

برئاسة السيد االستاذ الدكتور / عميد الكلية و عضوية السادة ال وكالء و الس يد  كم كشكي  لجنة   -القرار :
وضع  الصورة  و جاري  و كم االطالع علي الخطة السابقة  واالعتماد  امين الكلية و مدير وحدة ضمان الجودة  

 مع رفع االمر للجامعة   0000/0000من الخطة االستراكيجية الجديدة   النهائية  
 

 

 ظٓشا    انٕاحذحٔفٗ َٓبٚخ االعزًبع ٔاالَزٓبء يٍ عذٔل األػًبل سفؼذ انغهغخ فٙ رًبو انغبػخ  

           
 

 رئيس المجلس عميد الكلية                                                   أمين المجلس              
 
 
 )أ.د/ شريس صبرى رجب (                              محمد زكريا مهران(د./)    
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 السيد األستاذ الدكتور / رئيس جامعة المنوفية

 كحية طيبة لسيادككم وبعد ""
 

 (التاسعة نتشرف بين نرسل لسٌادتكم صورة من محمر مجلس الكلٌة)الجلسة
 2018/2019فً العام الجامعً  12/5/2019بتارٌخ         

 وك  عام وسيادككم بخير ""
 "" وكفضلوا سيادككم بقبول وافر التقدير واالحترام

 
 

 عميد الكلية                                                         
 

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

 (التاسعة نتشرف بين نرسل لسٌادتكم صورة من محمر مجلس الكلٌة)الجلسة
 2018/2019فً العام الجامعً  12/5/2019بتارٌخ         

 وك  عام وسيادككم بخير ""
 "" وافر التقدير واالحتراموكفضلوا سيادككم بقبول  
 
 

 عميد الكلية                                                            
 

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

 كحية طيبة لسيادككم وبعد ""
 (التاسعة نتشرف بين نرسل لسٌادتكم صورة من محمر مجلس الكلٌة)الجلسة

 2018/2019فً العام الجامعً  12/5/2019بتارٌخ         

 عام وسيادككم بخير ""وك   
 "" وكفضلوا سيادككم بقبول وافر التقدير واالحترام

 
 

 عميد الكلية                                                              
 

 شريس صبرى رجب (/ )أ.د                                                              
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