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 محضر إجتماع
 13/10/2019الموافقداألحلمجلس الكلٌة المنعقدة ٌوم  األولًالجلسة 

 م 2020/ 2019فً العام الجامعً 

٠َٛ  طجبؽب   اٌؾبد٠خ ػششفٟ رّبَ اٌغبػخ  ( ثمبػخ االعزّبػبد ثبٌى١ٍخ ٚرٌه  اٌضب١ٔخاٌغٍغخ  أعزّغ ِغٍظ اٌى١ٍخ )

ػ١ّددذ اٌى١ٍددخ ٚسئدد١ظ  -شددش٠ص طددجشٜ سعددت األعددزبر اٌددذوزٛس/ اٌغدد١ذ ثشئبعددخ   13/10/2019األؽددذ اٌّٛافددك 

 س وً ِٓ :اٌّغٍظ ٚؽؼٛ

 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  البٌئة وتنمٌة المجتمع  خدمة أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة ووكٌل الكلٌة لشئون

 3 أ.د/ إٌهاب أحمد محمد النعسان ووكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا و البحوثلنسٌج  أستاذ بقسم المالبس وا

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

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

 6 أ.د/ مهجة محمد اسماعٌل مسلم والمؤسسات إدارة المنزلورئٌس قسم أستاذ 

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

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

 9 ربٌع محمود نوفل.د/ أ من الداخلإدارة المنزل والمؤسسات بقسم أستاذ 

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

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

 12 أ.د/ مدحت محمد محمود مرسً   من الداخل المالبس والنسٌج بقسم أستاذ 

 13 أ.د/ عادل جمال الدٌن الهنداوى من الخارجالتربٌة النوعٌة جامعة طنطا أستاذ المالبس والنسٌج المتفرغ بكلٌة 

 14 أ.د/ حسن سلٌمان رحمه من الخارجأستاذ المالبس والنسٌج والترٌكو المتفرغ بكلٌة الفنون التطبٌقٌة جامعة حلوان 

ار و المنيياطق رئيٌس اددارة المركزٌيية للمنطقيية الحيرة بشييبٌن الكييوم التييابع للهٌئية العاميية لالسييت م

   من الخارجالحرة 

 15 أ/ مختار أحمد رضوان

 16 نشوة عبد الرؤف توفٌقأ.د/  بالقسم اقدم االساتذة استاذ بقسم المالبس و النسٌج

 17 هبه عز الدٌن محمد ٌوسفأ.د/  بالقسم اقدم االساتذة أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة

 18 أ.د/ جٌهان علً السٌد سوٌد اقدم األساتذة بالقسم قسم االقتصاد المنزلً والتربٌةبأستاذ 

 19 هبه هللا علً محمود شعٌبأ.د/  اقدم األساتذة بالقسم إدارة المنزل والمؤسساتبقسم أستاذ 

 20 عزة محمد إبراهٌم ادسكافً د./ اقدم المدرسٌن  التغذٌة و علوم األطعمةبقسم  مدرس

لٌيية بصييفته مييدٌر وحييدة ضييمان بالك المتفييرغ أسييتاذ المالبييس والنسييٌج - محمييد خالييد محٌييى الييدٌن /ى للحضييور د.عييوقييد د

 الجودة

 وقد اعتذار عن الحضور كل من: 

 م األسم الوظٌفة

  سهام أحمد الشافعًد/  المساعدٌن اقدم االساتذةاالقتصاد المنزلً والتربٌة بقسم  مساعد أستاذ

 يم الجيدد   األعضيا  سيٌادته بالسيادةحبيا ومر سية عمٌيد الكلٌية الجلستهل السٌد األسيتاذ اليدكتور / ا

 :النظر فً جدول األعمال على النحو التالى بشرع سٌادته 
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 -المصادق ات :-1
فى العام  8/9/2019الموافق  حدلمجلس الكلٌة المنعقدة ٌوم األ األولى الجلسةعلى موضوعات  ةالمصادق -1

 . 2019/2020الجامعى 

 المصادقة  -القرار :

 بشأن النظر في :  عرض على مجلس الكليةللمذكرة   -2
اختٌيييار مم ليييً الكلٌييية فيييً لجنييية اختٌيييار العمٌيييد ي حٌيييث اجتميييع مجليييس الكلٌييية برئاسييية معيييالً السيييٌد األسيييتاذ 

ٌن  ٌلجنة المتم لة فى عضوٌن أساسرئٌس الجامعة( وإجرى اقتراع سري دختٌار الالدكتور/عادل السٌد مبارك  )

 لكلٌة مع إستبعاد أصوات من ٌرغب فى الترشٌح .اوعضو إحتٌاطً دختٌار عمٌد 

 ووفقا لإلقتراع السري تم إختٌار كال من :

 )عضو أساسً( محمد مصطفى السٌد أ.د/ -1

 )عضو أساسً( – أ.د/ محمد سمٌر الدشلوطً -2

 (عضو إحتٌاطً ) –أ.د/ٌوسف عبد العزٌز الحسانٌن  -3

صييوتا صيياحبة حييق  20المتم ليية فييً  الصييحٌحة صييواتوذلييك طبقييا لتصييوات الحاصييلٌن علٌهييا ميين إجمييالً األ

 التصوٌت .

عمٌد الكلٌة الحالً , وقد وافيق المجليس عليى عيدم أحقٌية  –شرٌف صبري رجب  وقد تقدم للترشح للعمادة أ.د/

 . أحد للترشح من داخل مجلس الكلٌة ممن قاموا بإختٌار أعضا  لجنة إختٌار العمٌد

 بشأن النظر في :  للعرض على مجلس الكليةمذكرة  -3
 على النحو التالى :حسب االقتراع السرى داخل المجلس من الداخل لمجلس الكلٌة ضم أعضا  تجدٌد 

 م األسم الوظٌفة

 1  أ.د/ مدحت محمد مرسً عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  -المالبس والنسٌج بقسم أستاذ 

على ٌؤلف  1972( لسنة  49من قانون تنظٌم الجامعات رقم )  40نص المادة وذلك وفقاً ل -

 عمٌد الكلٌة وعضوٌة : /مجلس الكلٌة أو المعهد التابع للجامعة برئاسة أ.د

قسم دورٌا كل سنة بترتٌب أقدمٌتهم فى األستاذٌة أستاذ من كل قسم على أن ٌتناوب العضوٌة  أساتذة ال – 

ولمجلس الجامعة بنا  على طلب مجلس الكلٌة أو المعهد أن ٌضم إلى عضوٌة المجلس خمسة أساتذة على 

 .العضوٌة لمدة سنة قابلة للتجدٌد األك ر ممن ال ٌتمتعون ب

 

 

 

 
 
 

 فع األمر للجامعةالموافقة مع ر     القــــــــرار:

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة    القــــــــرار:
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-4
ؼ اٌذسعبد اٌؼ١ٍّخ  ٌٍطالة ا٢ر١خ أعّبئُٙ ٚرٌه ثٕبء ػٍٝ اٌزمبس٠ش اٌفشد٠خ ٚاٌغّبػ١خ ٌٍغبدح األعبرزح أػؼبء ٌغٕخ اٌزٛط١خ ثّٕ

 -ٚإٌّبلشخ ٌٍشعبئً اٌؼ١ٍّخ ُٚ٘ : اٌفؾض

 رغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  /رخظض ِٕٝ ثالي ِؾّذ ١ِٕش  خ/اٌّبعغز١ش ٌٍطبٌج  ِٕؼ دسعخ -1

 رغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  /رخظضبٌذ ِؾّذ ص٠ٚٓ آ٠خ خ/خٌٍطبٌج اٌّبعغز١ش دسعخ ِٕؼ -2

 رغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ /رخظض أعّبء عّبي اٌغ١ذ ِؾّٛد /ٌٍطبٌجخ اٌّبعغز١ش دسعخ ِٕؼ -3

 .رغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ/آ٠خ ِؾّذ ػجذ اٌّغ١ذ ِؾّذ شز١خ رخظض/ ٌٍطبٌجخ اٌّبعغز١ش دسعخ ِٕؼ -4

 رخظض / ادسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد   ٘ذٞ ػجذ اٌفزبػ اؽّذ ػط١خِٕؼ  دسعخ اٌّبعغز١ش ٌٍطبٌجخ /  -5

 . رغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ/رخظضعٙبَ ِؾّٛد عؼ١ذ ِؾّذ أثٛ ص٠ذ /خ ٌٍطبٌج ذوزٛساح اٌ دسعخ ِٕؼ -6

 . رغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ/رخظضِؾّذ عؼ١ذ ِؾّٛد اٌّٙذٜ  /ٌٍطبٌت ذوزٛساح اٌ دسعخ ِٕؼ -7

 .9/10/2019عبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ َ ِٚٛافمخ ٌغٕخ اٌذسا8/10/2019-7 ثزبس٠خخ َ اٌؼ١ٍّبلغِٛافمخ األ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -5
  فٟ اإللزظبد إٌّضٌٟاٌّبعغز١ش   ٌذسعخ اٌّم١ذح –د٠ٕب عبِٝ اعّبػ١ً  /خ ٌٍطبٌجرغغ١ً خطخ اٌجؾش اٌّبعغز١ش 

١ُ اٌؾبٌخ اٌزغز٠ٚخ ٌّشػٝ اٌغغ١ً اٌىٍٜٛ فٝ ثؼغ ِغزشف١بد رم١ ثؼٕٛاْ " رغز٠خ ٚػٍَٛ أؽؼّخ  رخظض 

        ِؾبفظخ إٌّٛف١خ"

 -:ػٍّب ثأْ ٌغٕخ األششاف
 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ َ

 إٌّٛف١خ عبِؼخ  و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٝ -ٚٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ  خاٌزغز٠أعزبر  شب١٘ٓ ػٍٟ أ.د/ خبٌذ  1

 .9/10/2019ِٚٛافمخ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  8/10/2019مخ اٌمغُ اٌؼٍّٟ ثزبس٠خ ِٛاف

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -6
 المنزلً االقتصاد في اٌّبعغز١ش ٌذسعخاٌّم١ذح  -ٔغّخ اٌّٛافٟ ِؾّٛد ع١ٍّبْ /خ ٌٍطبٌجرغغ١ً خطخ اٌجؾش 

رأص١ش اٚساق اٌش٠ؾبْ ٚ عزٚس االسلطْٛ فٟ اٌفئشاْ اٌّظبثخ ثبٌغىشٞ ٚ ثؼٕٛاْ " رغز٠خ ٚػٍَٛ أؽؼّخ  رخظض

 اٌّغزؾضخ ثبالٌٛوغبْ "

 -:ػٍّب ثأْ ٌغٕخ األششاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ َ

 ِؼخإٌّٛف١خعب -  و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٝ -ٚػٍَٛ االؽؼّخ  خاٌزغز٠أعزبر  أ.د/ عٙبَ ػض٠ض خؼش  1

 

 9/10/2019ِٚٛافمخ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  8/10/2019ِٛافمخ اٌمغُ اٌؼٍّٟ ثزبس٠خ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : - 7
رخظض  المنزلً االقتصاد فًز١ش ٌذسعخ اٌّبعغ اٌّم١ذح –عٕبء طالػ ص٘شاْ ؽغ١ٓ  /خٍطبٌجرغغ١ً خطخ ثؾش ٌ

االعزفبدح ِٓ عّب١ٌبد سِٛص ٚ اػالَ اٌذٚي وّظذس ٌزظ١ُّ ٚ رٕف١ز ِالثظ االؽفبي اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ ثؼٕٛاْ "

 "ٌزٕش١ؾ اٌغ١بؽخ 

 -:ػٍّب ثأْ ٌغٕخ األششاف 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ َ

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -لزظبد إٌّضٌٟ و١ٍخ اال –أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  أ.د/ عبٌٟ أؽّذ اٌؼشّبٚٞ    1

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ِغبػذ ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  د./ ِٕٟ ؽّذٞ اٌفشِبٚٞ  2

 9/10/2019ِٚٛافمخ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  7/10/2019ِٛافمخ اٌمغُ اٌؼٍّٟ ثزبس٠خ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعةاٌمشاس 

 -ذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :م -8
 المنزلً االقتصاد فً ٌذسعخ اٌذوزٛساٖاٌّم١ذح  –ِٕٟ ػجذ هللا ؽغبصٞ عبٌُ  /خٌطبٌجرغغ١ً خطخ ثؾش ا     

اعزشار١غ١خ اٌّششٚػبد  االٌىزش١ٔٚخ فٟ ر١ّٕخ ِٙبساد أزبط   فبػ١ٍخ رخظض اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ ثؼٕٛاْ "

 "اٌّظٕٛػبد اٌغٍذ٠خ 

 -:ػٍّب ثأْ ٌغٕخ األششاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ َ

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ٚسئ١ظ لغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ أ.د/ سشذٞ ػٍٟ اؽّذ ػ١ذ 1

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  أ.د/ عال ٕٚعف عثذ انالِ    2

 اٌمب٘شحعبِؼٗ  -أعزبر رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ اٌّغبػذ و١ٍخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٌٍزشث١خ   انفقٙ  د/ يًذٔح عانى  3

 

 9/10/2019ِٚٛافمخ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  7/10/2019ِٛافمخ اٌمغُ اٌؼٍّٟ ثزبس٠خ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 -: ذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر فيم-9

اٌّغغٍخ فٟ االلزظبد إٌّضٌٟ رخظض  –رؼذ٠ً فٟ ٌغٕخ االششاف ٌٍطبٌجخ / أعّبء ثٍزبعٟ أؽّذ اٌغٕب٠ٕٟ 

االلزظبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ ٚػٕٛاْ اٌشعبٌخ " فبػ١ٍخ اعزخذاَ اعزشار١غ١خ عىبِجش فٟ رذس٠ظ االلزظبد إٌّضٌٟ 

 ٌذٞ ر١ٍّزاد اٌّشؽٍخ االػذاد٠خ"  ؼشفٟ ٚوفبءح اٌزاد االوبد١ّ٠خٌّز١ّٕخ ِٙبساد اٌزفى١ش فٛق اٌ

 

أعزبر ٚسئ١ظ لغُ االلزظبد إٌّضٌٟ ٚ  -أ.د/ ِٕٝ ػجذ اٌشاصق اثٛشٕتأضافة اسم  -:التعدٌل المطلوب هو  

 عبِؼخ إٌّٛف١خ –و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –اٌزشث١خ 

 الخاصة بالرسالة المحاورالسبب :ادستفادة من خبرة  سٌادتها فً إستكمال بعض  
  بح لجنة االشراف علً النحو التالً :لتص

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ َ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ –و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ٚسئ١ظ لغُ االلزظبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ  أ.د/ ِٕٝ ػجذ اٌشاصق اثٛشٕت 1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ –شث١خأعزبر ِغبػذ ثمغُ إٌّب٘ظ ٚؽشق اٌزذس٠ظ ثى١ٍخ اٌز د/ ػالء أؽّذ ا١ٌٍّغٟ            2

 عبِؼخ إٌّٛف١خ –و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –ِذسط ثمغُ االلزظبد إٌّضٌٟ ٚاٌزشث١خ  غش٠ت د/ ٔٛسا إثشا١ُ٘ 3

 9/10/2019ِٚٛافمخ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  7/10/2019ِٛافمخ اٌمغُ اٌؼٍّٟ ثزبس٠خ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: اٌمشاس
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 -إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :ذكرة  م -10
فٟ االلزظبد  اٌّغغً ٌذسعخ اٌّبعغز١ش –/ أؽّذ عّبي اعّبػ١ً اٌغذٚد٠خ  رؼذ٠ً فٟ ٌغٕخ االششاف ٌٍطبٌت -

ؽٛع اٌغّه فٟ رذس٠ظ  اعزشار١غ١خ إٌّضٌٟ رخظض االلزظبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ ٚػٕٛاْ اٌشعبٌخ " فبػ١ٍخ

 اٌزفى١ش االعزذالٌٟ ٚاٌزؾظ١ً اٌذساعٟ ٌذٞ ر١ٍّزاد اٌّشؽٍخ االػذاد٠خ" االلزظبد إٌّضٌٟ فٟ ر١ّٕخ 

 –أعزبر ِغبػذ ثمغُ االلزظبد إٌّضٌٟ ٚاٌزشث١خ  -أ.د/ عٙبَ سفؼذ اٌشبفؼٟ أضافة اسم  -:التعدٌل المطلوب هو 

 عبِؼخ إٌّٛف١خ –و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ 

 عض المحاور الخاصة بالرسالةالسبب :ادستفادة من خبرة  سٌادتها فً إستكمال ب 
 

 ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ  : ثؼذ اٌزؼذ٠ً  اإلششاف ٌزظجؼ ٌؾٕخ 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ َ

ٚػ١ّذ  –و١ٍخ اٌزشث١خ عبِؼخ ؽٕطب-أعزبر إٌّب٘ظ ٚؽشق اٌزذس٠ظ أ.د/ ػجذاٌٍّه ؽخ اٌشفبػٟ            1

 و١ٍخ اٌزشث١خ عبثمب

و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ –ثمغُ االلزظبد إٌّضٌٟ ٚاٌزشث١خ أعزبر ِغبػذ د./ عٙبَ سفؼذ اٌشبفؼٟ            2

 عبِؼخ إٌّٛف١خ –

 –و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –ِذسط ثمغُ االلزظبد إٌّضٌٟ ٚاٌزشث١خ  د/شش٠ٓ شّظ اٌذ٠ٓ اٌّشاوجٟ 3

 عبِؼخ إٌّٛف١خ

 

 9/10/2019ثزبس٠خ  ِٚٛافمخ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب 7/10/2019ِٛافمخ اٌمغُ اٌؼٍّٟ ثزبس٠خ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: اٌمشاس

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : - 11
فصل بعض الطالب لمرحمة الماجستير تخصص تغذية و عموم االطعمة لتجاوز المدة المنصوص عمييا لمتسجيل  

 وعدم دفع المصروفات.و ىم كاالتي:
 م االسم الدرجة القسم

 1 مرزوقة السيد ابراىيم الصياد ماجستير تغذية و عموم االطعمة

 2 رانيا ابراىيم الدسوقي مصطفي ماجستير تغذية و عموم االطعمة

 3 سارة سعيد السيد عبد اهلل ماجستير تغذية و عموم االطعمة
 4 سيير محمود سالم قونص ماجستير تغذية و عموم االطعمة

 9/10/2019ِٚٛافمخ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  7/10/2019 ِٛافمخ اٌمغُ اٌؼٍّٟ ثزبس٠خ

 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: اٌمشاس
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 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -12
 مد مدة الدراسة لمطمبة اآلتي اسمائيم:

 اٌغجت اٌّذح ِٓ اٌّذح اٌذسعخ اٌزخظض اإلعُ َ

دا١ٌب ٔبعٟ عبثش  1

   اٌغٕذٞ

اٌدددددددددددددددٟ   1/9/2019 ػبَ اٚي اٌّبعغز١ش اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ

31/8/2020 

 اعزىّبي اٌشعبٌخ اٌؼ١ٍّخ

عددد١ّخ عدددؼ١ذ ػجدددذ اٌدددشؽّٓ  2

 ع١ٍُ  

اٌدددددددددددددددددٟ   1/9/2019 ػبَ اٚي اٌذوزٛساح اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ

31/8/2020 

 اعزىّبي اٌشعبٌخ اٌؼ١ٍّخ

اٌدددددددددددددددددٟ   1/9/2019 بٟٔػبَ ص اٌذوزٛساح اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ اِبٟٔ ؽّذٞ ِؾّٛد عبٌّبْ 3

31/8/2020 

 اعزىّبي اٌشعبٌخ اٌؼ١ٍّخ

ٌجٕٟ ػجذ اٌؼض٠ض اثشا١ُ٘ اثدٛ  4

 صٌّخ  

     اٌدددددددددددددددددٟ 1/9/2019 ػبَ صبٌش اٌذوزٛساح اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ

31/8/2020 

 اعزىّبي اٌشعبٌخ اٌؼ١ٍّخ

اعّبء عؼ١ذ ِؾّذ ػٍٟ  5

 ٠ٛعص  

 إٌٝ 1/9/2019 ػبَ ساثغ اٌذوزٛساح اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ

31 /8 /2020 

 اعزىّبي اٌشعبٌخ اٌؼ١ٍّخ

 إٌٝ 1/9/2019 ػبَ صبٌش اٌّبعغز١ش ِٕضٌٝ ٚرشث١خالزظبد ػجذٖ ػجذاٌٌّٟٛ  ِؾّذ دػبء 6

31 /8 /2020 

 اعزىّبي اٌشعبٌخ اٌؼ١ٍّخ

 إٌٝ 1/9/2019 ػبَ اٚي اٌذوزٛساح الزظبد ِٕضٌٝ ٚرشث١خ ثغّٗ ِؾفٛظ ؽغٓ ِؾفٛظ   7

31 /8 /2020 

 ٌؼ١ٍّخاعزىّبي اٌشعبٌخ ا

 إٌٝ 1/9/2019 ػبَ اٚي اٌّبعغز١ش  اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ االؽؼّخ فاطمة مختار عزام 8

31 /8 /2020 

 اعزىّبي اٌشعبٌخ اٌؼ١ٍّخ

 إٌٝ 1/9/2019 ػبَ صبٟٔ اٌذوزٛساح  اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ االؽؼّخ الشيماء فاروق عمى غيتو 9

31 /8 /2020 

 اعزىّبي اٌشعبٌخ اٌؼ١ٍّخ

 إٌٝ 1/9/2019 ػبَ صبٟٔ اٌذوزٛساح اداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد سحأعّبء عؼذ أؽّذ ػّب 10

31 /8 /2020 

 اعزىّبي اٌشعبٌخ اٌؼ١ٍّخ

 إٌٝ 1/9/2019 ػبَ اٚي اٌذوزٛساح اداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد عٍّٟ ِؾّذ ِؾّذ إٌغبس 11

31 /8 /2020 

 اعزىّبي اٌشعبٌخ اٌؼ١ٍّخ

 إٌٝ 1/9/2019 ػبَ صبٟٔ اٌّبعغز١ش بداداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغ ص٠ٕت ػجذ هللا اٌشٕبٚٞ 12

31 /8 /2020 

 اعزىّبي اٌشعبٌخ اٌؼ١ٍّخ

 9/10/2019ِٚٛافمخ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  10/2019/ 8-7ثزبس٠خ خَ اٌؼ١ٍّبلغِٛافمخ اال

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -13

 انًُضنٙ االقتصاد فٙ انًاجغتٛش نذسجح انًغجهحٔظش ػٍٝ ِطش   اعشاء/ خٌٍطبٌج ٚإٌّبلشخ اٌفؾض غٕخٌ رشى١ً

رأص١ش اٚساق ٚ ثزٚس اٌجبثبظ ػٍٝ اٌخًٍ اٌؾبدس فٟ وجذ اٌفئشاْ  "تعُـــٕاٌ األطعًح ٔعهٕو تغزّٚان تخصص

 -:ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششافاٌّغزؾذس ثشاثغ وٍٛس٠ذ اٌىشثْٛ"

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض                االعُ      و

 عبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٝ -ٚػٍَٛ االؽؼّخ  خاٌزغز٠أعزبر ٚسئ١ظ  ٠ٛعص ػجذاٌؼض٠ض اٌؾغب١ٔٓد/0ا 1
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  -:ػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾض إٌّبلشخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ و

 (ِششفب)ِمشسا ٚ عبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٝ -ٚػٍَٛ االؽؼّخ  خاٌزغز٠ أعزبر ٚسئ١ظ ٠ٛعص ػجذاٌؼض٠ض اٌؾغب١ٔٓد/0ا 1

 ) ِٕبلشب ( وفش اٌش١خ –و١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ –ٚسئ١ظ لغُ االلزظبد إٌّضٌٝ  أعزبر ١ٌّبء ِؾّٛد ٌطفٝ د/ 0ا 2

 ) ِٕبلشب ( عبِؼخ إٌّٛف١خ -ٌٟ و١ٍخ االلزظبد إٌّض–أعزبراٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  ٔٙبد سشبد اٌطؾبْ د/ 0ا 3

 9/10/2019ِٚٛافمخ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  8/10/2019ِٛافمخ اٌمغُ اٌؼٍّٟ ثزبس٠خ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -14
 القتصادا فٙ انذكتٕساِ نذسجح انًغجمذ انشعٕل  يذًذ عثذ انًُصف عث/ٌٍطبٌت ٚإٌّبلشخ اٌفؾض ٌغٕخ رشى١ً

اٌٝ أٛاع  ؼؼ١غ ثبالػبفخغ"اٌزأص١شاد إٌغج١خ ٌٍغش٠ظ ٚ اٌ ثؼٕـــٛاْ األطعًح ٔعهٕو تغزّٚان تخصص انًُضنٙ

 -:ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششافاٌىشفظ ٚ اٌىشاد ػٍٝ ِشع اٌىجذ ٚ إٌّبػخ ٌٍفئشاْ اٌّؾمٛٔخ ثبٌجبساع١زبِٛي"

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض              االعُ        و

 عبِؼخإٌّٛف١خ -  االلزظبدإٌّضٌٝ و١ٍخ -خ اٌّزفشؽاالؽؼّ ٚػٍَٛ اٌزغز٠خ أعزبر د/ ِؾّذ ع١ّش اٌذشٍٛؽ0ٝا 1

 

   -ػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾض إٌّبلشخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ و

 (ِششفب)ِمشسا ٚ  عبِؼخإٌّٛف١خ-ٟو١ٍخااللزظبدإٌّضٌ -خ اٌّزفشؽؽؼّاال ٚػٍَٛ اٌزغز٠خ أعزبر د/ ِؾّذ ع١ّش اٌذشٍٛؽ0ٝا 1

 )ِٕبلشبُ(عبِؼخإٌّٛف١خ -  االلزظبدإٌّضٌٝ و١ٍخ ٚػ١ّذ-  االؽؼّخ ٚػٍَٛ اٌزغز٠خ أعزبر د/ شش٠ص طجشٜ سعت0ا 2

عبِؼدخ  -١ُ ٚ اٌطدالة عدبثمب ٌشدئْٛ اٌزؼٍدو١ٍخ االلزظدبد إٌّضٌدٟ اٌؼالع١خ ٚٚو١ً اٌزغز٠خ  أعزبر أ.د/ ٔف١غخ ؽغٓ اٌجٕب 3

 )ِٕبلشبُ(ؽٍٛاْ

 9/10/2019ِٚٛافمخ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  8/10/2019 اٌؼٍّٟ ثزبس٠خ اٌمغُِٛافمخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -15
 االقتصاد فٙانذكتٕساِ  نذسجح اٌّغغٍخٌؾ١ّذ ػجذ اٌغٕٝ د٠بة اػجذ ١ٌّبء / خٌٍطبٌج ٚإٌّبلشخ اٌفؾض ٌغٕخ رشى١ً

اعزخذاَ ِغبؽ١ك االٔبٔبط ٚ اٌىّىٛاد ٌّمبِٚخ عٙذ   "تعُـــٕاٌ األطعًح ٔعهٕوح تغزٚان تخصص انًُضنٙ

 : ػٍّب ثأْ ٌغٕخ األششاف.االوغذح اٌّؾذس ثٛاعطخ ؽمٓ اٌفئشاْ اٌج١ؼبء ثجشِٚبد اٌجٛربع١ُ 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض              االعُ        و

 عبِؼخإٌّٛف١خ -  االلزظبدإٌّضٌٝ و١ٍخ -  اٌّزفشؽ خاالؽؼّ ٚػٍَٛ اٌزغز٠خ أعزبر د/ ِؾّذ ع١ّش اٌذشٍٛؽ0ٝا 1

 عبِؼخإٌّٛف١خ -  إٌّضٌٝ االلزظبد و١ٍخ -اٌّزفشؽ خاالؽؼّ ٚػٍَٛ اٌزغز٠خ أعزبر د/ فبؽّخ اٌض٘شاء ا١ِٓ اٌشش٠ص0ا 2

   -خ اٌفؾض إٌّبلشخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:ػٍّب ثبْ ٌغٕ

 9/10/2019ِٚٛافمخ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  8/10/2019 اٌؼٍّٟ ثزبس٠خ اٌمغُِٛافمخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ و

 (ِششفب)ِمشسا ٚ  عبِؼخإٌّٛف١خ- ٟااللزظبدإٌّضٌ و١ٍخ -اٌّزفشؽ خاالؽؼّ ٚػٍَٛ اٌزغز٠خ أعزبر د/ ِؾّذ ع١ّش اٌذشٍٛؽ0ٝا 1

 )ِٕبلشبُ( عبِؼخإٌّٛف١خ -  اللزظبدإٌّضٌٝا و١ٍخ -  اٌّزفشؽ خاالؽؼّ ٚػٍَٛ اٌزغز٠خ أعزبر ا١ِٓ اٌشش٠ص د/ فبؽّخ اٌض٘شاء0ا 2

 و١ٍخ -اٌّزفشؽ ٚٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ عبثمب اٌزغز٠خ أعزبر ٘ذٜ عالِٗ اثشا١ُ٘ /د.أ 3

 )ِٕبلشبُ(ؽٍٛاْعبِؼخ -  إٌّضٌٝ االلزظبد
 )ِٕبلشبُ( عبِؼخإٌّٛف١خ -  ٌٝو١ٍخااللزظبدإٌّض -خاالؽؼّ ٚػٍَٛ اٌزغز٠خ أعزبر د/ عٙبَ ػض٠ض خؼش0ا 4
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-16
 االقتصاد فٙانًغجهح نذسجح انًاجغتٛش  ؽْٛعب١ِخ سشذٞ ؽغٕٟ ؽب/ خٌٍطبٌج ٚإٌّبلشخ اٌفؾض ٌغٕخ رشى١ً

اٌزأص١ش اٌؾبفع ٌٍىجذ ٌٕٛٞ اٌّشّش ٚاٌجشلٛق فٟ اٌفئشاْ "  تعُـــٕاٌ األطعًح ٔعهٕو تغزّٚان تخصص انًُضنٙ

 اٌّظبثخ ثبٌىجذ "

 : ػٍّب ثأْ ٌغٕخ األششاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض              االعُ        و

 عبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٝ -  اٌّزفشؽ ٚػٍَٛ االؽؼّخ خاٌزغز٠زبر أع ػبدي ػجذ اٌّؼطٟ أؽّذد/ 0ا 1

 عبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٝ -ٚػٍَٛ االؽؼّخ  خاٌزغز٠أعزبر ٚسئ١ظ لغُ  ٠ٛعص ػجذ اٌؼض٠ض اٌؾغب١ٔٓ     د/ 0ا 2

   -ػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾض إٌّبلشخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 9/10/2019ِٚٛافمخ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  8/10/2019 اٌؼٍّٟ ثزبس٠خ اٌمغُِٛافمخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -17
 انًُضنٙ االقتصاد فٙنذسجح انذكتٕساِ  ١ِّٛٔٗ ػجذ اٌٛاؽذ خ١ٍفخ / خٌٍطبٌج ٚإٌّبلشخ اٌفؾض ٌغٕخ رشى١ً

رؾذ٠ذ رأص١ش اعزخذاَ ٚعجخ ػب١ٌخ اٌجشٚر١ٓ ٠زجؼٙب رّش٠ٕبد س٠بػ١خ "  تعُـــٕاٌ طعًحاأل ٔعهٕو تغزّٚان تخصص

 ."BIAٌض٠بدح اٌىزٍخ اٌؼؼ١ٍخ ٌّشػٝ اٌىجذ اٌّضِٓ ثبعزخذاَ عٙبص وزٍٗ اٌغغُ 

 -: ػٍّب ثأْ ٌغٕخ األششاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض              االعُ        و

 عبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٝ -ٚػٍَٛ االؽؼّخ اٌّزفشؽ  خز٠اٌزغأعزبر  ِؾّذ ِظطفٝ اٌغ١ذد/ 0ا 1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -اعزبر ثّؼٙذ اٌىجذ اٌمِٛٝ د / ٕ٘بء ِظطفٝ ثذسا0ْا 2

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -ِذسط رخذ٠ش ثّؼٙذ اٌىجذ اٌمِٛٝ ٔغالء ِظطفٝ ؽغ١ٓد/ 3

   -ػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾض إٌّبلشخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 9/10/2019ِٚٛافمخ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  8/10/2019 اٌؼٍّٟ ثزبس٠خ اٌمغُِٛافمخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: اٌمشاس

 

 

 فخ ٚاٌزخظضاٌٛظ١ االعُ و

 عبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٝ -  اٌّزفشؽ ٚػٍَٛ االؽؼّخ خاٌزغز٠أعزبر  ػبدي ػجذ اٌّؼطٟ أؽّذد/ 0ا 1

 (ِششفب)ِمشسا ٚ 

  إٌّٛف١خ عبِؼخ -  و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٝ -ٚػٍَٛ االؽؼّخ خاٌزغز٠أعزبر ٚسئ١ظ لغُ  ٠ٛعص ػجذ اٌؼض٠ض اٌؾغب١ٔٓ     د/ 0ا 2

 (ٚ ِٕبلشبُ  فب)ِشش
 )ِٕبلشبُ(ؽٍٛاْعبِؼخ -  إٌّضٌٝ االلزظبد و١ٍخ – االؽؼّخ ٚػٍَٛ اٌزغز٠خ أعزبر ا١ِٕخ عالي سفؼذ /د.أ 3

 عبِؼخإٌّٛف١خ-إٌّضٌٝ االلزظبد و١ٍخ-خاالؽؼّ ٚػٍَٛ اٌزغز٠خ ِغبػذ ثمغُ أعزبر د/ ِٝ ِؾّٛد خفبعٝ 4

 ) ِٕبلشبُ( 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض عُاال و

 (ِششفب)ِمشسا ٚ عبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٝ -ٚػٍَٛ االؽؼّخ اٌّزفشؽ  خاٌزغز٠أعزبر  ِؾّذ ِظطفٝ اٌغ١ذد/ 0ا 1

 )ِششفب ٚ ِٕبلشبُ(عبِؼخ إٌّٛف١خ -اعزبر ثّؼٙذ اٌىجذ اٌمِٛٝ د / ٕ٘بء ِظطفٝ ثذسا0ْا 2

 إٌّظٛسح)ِٕبلشبُ( عبِؼخ -زشث١خ إٌٛػ١خو١ٍخ اٌ - اٌّزفشؽ خٚػٍَٛ االؽؼّ خٌزغز٠اأعزبر  د/ اٌغ١ذ اٌجذساٜٚ ٠ٛعص0ا 3

 )ِٕبلشبُ( عبِؼخإٌّٛف١خ -  إٌّضٌٝ االلزظبد و١ٍخ -خاالؽؼّ ٚػٍَٛ اٌزغز٠خ  أعزبر د/ عؾش ػضّبْ اٌشبفؼ0ٝا 4



 

 

10 

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -18
 االقتصاد فٙانًاجغتٛش  نذسجح اٌّغغٍخفبؽّخ ِخزبس ِؾّذ ػضاَ  /خٌٍطبٌج ٚإٌّبلشخ اٌفؾض ٌغٕخ رشى١ًاػبدح 

زٚس اٌىبوبٚ ػٍٝ اٌزغ١شاد اٌج١ٌٛٛع١خ ٚاٌى١ّبئ١خ ٚ رأص١ش ث   "تعُـــٕاٌ األطعًح ٔعهٕو تغزّٚان تخصص انًُضنٙ

 " ثبٌغّٕخ ٌٛع١خ ٌٍفئشاْ اٌّظبثخ ٠ٛاٌٙغزٛ

 اػززاس اٌذوزٛسح / شف١مخ ػجذ اٌؾ١ّذ صوٟ اٌغجت - 

 : ػٍّب ثأْ ٌغٕخ األششاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ َ

 عبِؼخإٌّٛف١خ -  زظبد إٌّضٌٝو١ٍخ االل -ٚػٍَٛ االؽؼّخ اٌّزفشؽ  خاٌزغز٠أعزبر  صش٠ب ِغٍُ ؽغٓ د/ 0ا 1

 عبِؼخإٌّٛف١خ -  ٝو١ٍخ االلزظبد إٌّضٌ -ٚػٍَٛ االؽؼّخ  خاٌزغز٠أعزبر  ػّبد ِؾّذ اٌخٌٟٛ د/0ا 2

   -ػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾض إٌّبلشخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ َ

 (ِششفب)ِمشسا ٚ عبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٝ - ٚػٍَٛ االؽؼّخ اٌّزفشؽ خاٌزغز٠أعزبر  صش٠ب ِغٍُ ؽغٓ د/ 0ا 1

 )ِٕبلشبُ(إٌّٛف١خ عبِؼخ -  و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٝ -ٚػٍَٛ االؽؼّخ اٌّزفشؽ  خاٌزغز٠أعزبر  اٌفذ سشبد خبؽش د/0ا 2

 )ِٕبلشبُ(ؽٍٛاْ   عبِؼخ  -االلزظبد إٌّضٌٝو١ٍخ–ٚػٍَٛ االؽؼّخ خاٌزغز٠أعزبر ِٕٟ عبِٟ اٌؾٍجٟ  د/ 0ا 3

 )ِششفب ِٕٚبلشبُ(إٌّٛف١خ عبِؼخ -  ٝو١ٍخ االلزظبد إٌّضٌ -ٚػٍَٛ االؽؼّخ  خاٌزغز٠أعزبر  ػّبد ِؾّذ اٌخٌٟٛد/0ا 4

 9/10/2019ِٚٛافمخ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  8/10/2019 اٌؼٍّٟ ثزبس٠خ اٌمغُِٛافمخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 -رة الدراسات العليا بشأن النظر في :مذكرة إدا-19
اإللزظبد  فٟاٌذوزٛساٖ ٌذسعخ  اٌّغغً -خ١ًٍ ِجشٚن ػجذ إٌّؼُ داٚد  ٌٍطبٌت/رشى١ً ٌغٕخ اٌفؾض ٚإٌّبلشخ 

نهجهٕد انًثطُح تاألقًشح انغهٛهٕصٚح تتقُٛح  رؾغ١ٓ اٌىفبءح االٔزبع١خؼٕٛاْ "ثرخظض اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ إٌّضٌٟ 

 . "ا فٗ انًجاالخ انطثٛح انُإَ ٔاعتخذاياتٓ

 : ػٍّب ثأْ ٌغٕخ األششاف
 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ و

 انًشكض انقٕيٙ نهثذٕث  –أعتار كًٛاء ٔتكُٕنٕجٛا انُغٛج  ِؾّذ ػجذ إٌّؼُ سِؼبْ  أ.د/  1

 خإٌّٛف١عبِؼٗ  -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  -أعزبر رىٌٕٛٛع١ب اٌّالثظ  أ.د/ سشب ػجذ اٌشؽّٓ إٌؾبط     2

   -ػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾض إٌّبلشخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ و

 -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ ٚٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة أ.د/ اعالَ ػجذ إٌّؼُ ؽغ١ٓ 1

 )ِمشسا ٚ ِٕبلشبُ(إٌّٛف١خعبِؼٗ 

 )ِششفب ٚ ِٕبلشبُ(إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –عزبر رىٌٕٛٛع١ب اٌّالثظأ أ.د/ سشب ػجذ اٌشؽّٓ إٌؾبط     2

 )ِششفب ٚ ِٕبلشبُ(اٌّشوض اٌمِٟٛ ٌٍجؾٛس  –أعزبر و١ّبء ٚرىٌٕٛٛع١ب رغ١ٙض إٌغ١ظ  ِؾّذ ػجذ إٌّؼُ سِؼبْ  أ.د/  3

ىٌٕٛٛع١ب اٌّالثظ ٚاٌّٛػخ ثى١ٍخ اٌفْٕٛ اٌزطج١م١خ أعزبر ِغبػذ ٚلبئُ ثؼًّ سئ١ظ لغُ ر د./ اؽّذ ِؾّٛد ػجذٖ اٌش١خ      4

 )ِٕبلشبُ(ثٕٙب عبِؼٗ 

 9/10/2019ِٚٛافمخ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  7/10/2019 اٌؼٍّٟ ثزبس٠خ اٌمغُِٛافمخ 
 

 إلختيار مناقشا بدرجة أستاذ طبق ا لقرار مجلس الكلية  يعاد للقسم العلمي -اٌمشاس :
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-20
 اٌذوزٛساٖنذسجح  انًغجهح -عٓٙ ياْش عثذ انعضٚض انغتًٙ   /ح نهطانثتشأٌ تشكٛم نجُح انفذص ٔانًُاقشح يزكشج 

ايكاَٛح االعتفادج يٍ َظشٚح عهى انطاقح انصُٛٙ عُٕاٌ "تتخصص انًالتظ ٔانُغٛج  اإلقتصاد انًُضنٙفٙ 

"fengshui”    " فٙ تصًٛى يالتظ انُغاء" 

 -: ػٍّب ثأْ ٌغٕخ األششاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض              االعُ        و

 انًُٕفٛحجايعّ  -كهٛح االقتصاد انًُضنٙ  –أعتار انًالتظ ٔانُغٛج  أ.د/عال ٕٚعف عثذ انالِ  1

 انًُٕفٛحجايعّ  -ُضنٙ كهٛح االقتصاد انً –أعتار يغاعذ تقغى انًالتظ ٔانُغٛج  / عذش كًال فٕدِد. 2

   -ػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾض إٌّبلشخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ َ

 (ِششفب)ِمشسا ٚ إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  .د/عال ٕٚعف عثذ انالِ أ 1

 -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –اٌى١ٍخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب  ٚاٌجؾٛسأعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ ٚٚو١ً  أ.د/ اٚٓاب ادًذ انُعغاٌ 2

 )ِٕبلشبُ(إٌّٛف١خعبِؼٗ 

 )ِٕبلشبُ( د١ِبؽعبِؼٗ  -و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌزطج١م١خ  –أعزبر ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  ٔغالء ػجذ اٌخبٌك ؽؼ١ّٗ   أ.د/  3

)ِششفب إٌّٛف١خعبِؼٗ  -بد إٌّضٌٟ و١ٍخ االلزظ –أعزبر ِغبػذ ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  د/ عؾش وّبي فٛدٖ 4

 ِٕٚبلشبُ(

 9/10/2019ِٚٛافمخ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  7/10/2019 اٌؼٍّٟ ثزبس٠خ اٌمغُِٛافمخ  

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: اٌمشاس

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -21
اإلفتصاد فٙ اٌّبعغز١شنذسجح  انًغجهح -ٛاء عهٙ ادًذ صاتخ عهٙ  عه/ح نهطانثتشكٛم نجُح انفذص ٔانًُاقشح 

دساعح تذهٛهّ ألصٚاء انقشٌ انعششٍٚ ٔكٛفٛح االعتفادج يُٓا فٙ عًم  عُٕاٌ "تتخصص انًالتظ ٔانُغٛج  انًُضنٙ

 "    تصًًٛاخ نًالتظ صفاف انًشأج انًذجثح 

 -: ػٍّب ثأْ ٌغٕخ األششاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ َ

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

 إٌّٛف١خعبِؼٗ أعزبر ِغبػذ ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  د./  عى١ٕخ ِؾّٛد أ١ِٓ 2

 -ػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾض إٌّبلشخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ َ

 ِٕبلشبُ(ِمشسا ٚ )أستاذ المالبس والنسٌج المتفرغ بكلٌة التربٌة النوعٌة جامعة طنطا  أ.د/ ػبدي عّبي اٌذ٠ٓ ٕ٘ذاٚٞ      1

 (ِششفب ٚ ِٕبلشبُ )إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  أ.د/ػال ٠ٛعص ػجذ اٌالٖ  2

 )ِٕبلشبُ(إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –الثظ ٚإٌغ١ظ أعزبر اٌّ أ.د/ ٘ذٞ عبِٟ غبصٞ     3

عبِؼٗ  -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ِغبػذ ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  د/ عى١ٕخ ِؾّٛد أ١ِٓ 4

 )ِششفب ٚ ِٕبلشبُ(إٌّٛف١خ

 9/10/2019ِٚٛافمخ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  7/10/2019 اٌؼٍّٟ ثزبس٠خ اٌمغُِٛافمخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 



 

 

12 

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -22
فٙ اٌّبعغز١شنذسجح  انًغجهح -اعالو عصاو صانخ دًذ٘ انثشعٙ/ح نهطانثنجُح انفذص ٔانًُاقشح نهًاجغتٛش تشكٛم

شكٛهٛح نفٍ انذٚكٕٚاج ٔانتطشٚض انًجغى الثشاء االيكاَٛاخ انت عُٕاٌ "تتخصص انًالتظ ٔانُغٛج  اإلقتصاد انًُضنٙ

 -: ػٍّب ثأْ ٌغٕخ األششاف"   يالتظ انغٓشج تاعهٕب انتشكٛم عهٙ انًاَٛكاٌ

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ َ

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ أ.د/ ٔشأد ٔظش اٌشفبػٟ 1

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –ر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ أعزب أ.د/ػال ٠ٛعص ػجذ اٌالٖ  2

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  أ.د/ اعّٙبْ اعّبػ١ً إٌغبس 3

  -ػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾض إٌّبلشخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ َ

 )ِمشسا ٚ ِٕبلشبُ(إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ ٚسئ١ظ لغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظر أعزب أ.د/ سشذ٘ عهٙ ادًذ عٛذ 1

 )ِششفب ٚ ِٕبلشبُ(إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ أ.د/ َشأخ َصش انشفاعٙ 2

 )ِششفب  ٚ ِٕبلشبُ(إٌّٛف١خعبِؼٗ  -ٌٟ و١ٍخ االلزظبد إٌّض –أعزبر ٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  أ.د/عال ٕٚعف عثذ انالِ  3

 )ِٕبلشبُ(أستاذ المالبس والنسٌج المتفرغ بكلٌة التربٌة النوعٌة جامعة طنطا       .د/ ػبدي عّبي اٌذ٠ٓ ٕ٘ذاٚٞأ 4

 9/10/2019ِٚٛافمخ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  7/10/2019 اٌؼٍّٟ ثزبس٠خ اٌمغُِٛافمخ 

 األمر للجامعة  الموافقة مع رفع -اٌمشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -23
 اإللزظبد إٌّضٌٟفٟ اٌّبعغز١شاٌّغغٍخ ٌذسعخ  ص٠ٕت ػجذهللا اٌشٕبٚٞ /ٌٍطبٌجخ رشى١ً ٌغٕخ اٌفؾض ٚإٌّبلشخ 

 .  "١خ" اٌزٛافك اٌضٚاعٟ ٚػاللزٗ ثذافؼ١خ اإلٔغبص ٌٍطبٌجخ اٌغبِؼؼٕٛاْ ث رخظض إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد

 -: ػٍّب ثأْ ٌغٕخ األششاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ َ

 خو١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ عبِؼخ إٌّٛف١ –أعزبر إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد  نعمة مصطفي رقبانأ.د/  1

 و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ عبِؼخ إٌّٛف١خ –لغُ إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد ٚسئ١ظ  أعزبر ِٙغخ ِؾّذ ِغٍُأ.د/  2

 و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ عبِؼخ إٌّٛف١خ –مغُ إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد ِغبػذ ث أعزبر ا١ِشح ؽغبْ دٚاَ .د/ 3

 -ػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾض إٌّبلشخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخظض االعُ َ

 (ِششفب)ِمشسا ٚخٕٛف١عبِؼخ اٌّ و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ –أعزبر إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد  نعمة مصطفي رقبان أ.د/ 1

 (ِٕبلشبُ ) عبِؼخ إٌّٛف١خ –و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ –أعزبر ثمغُ إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد  سث١غ ِؾّٛد ٔٛفً  أ.د/  2

 (ٚ ِٕبلشبُ ِششفب ) و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ عبِؼخ إٌّٛف١خ –لغُ إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد ٚسئ١ظ  أعزبر ِٙغخ ِؾّذ ِغٍُ أ.د/ 3

 (ِٕبلشبُ ) و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ عبِؼخ األص٘ش –ٚسئ١ظ لغُ إداسح ِؤعغبد األعشح ٚاٌطفٌٛخ  أعزبر شيرين جالل محفوظ أ.د/ 4

 9/10/2019ِٚٛافمخ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  7/10/2019 اٌؼٍّٟ ثزبس٠خ اٌمغُِٛافمخ 

 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :
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 -سات العليا بشأن النظر في :مذكرة إدارة الدرا-24
دوزٛساٖ(اٌز٠ٓ اعزبصٚا اٌّمبثٍخ اٌشخظ١خ ٚ االِزؾبْ اٌزب١ٍٟ٘   –ِبعغز١ش  -لجٛي ؽالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب )دثٍَٛ 

 9/10/2019ِٛافمخ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ . وّب ٚسدد ِٓ االلغبَ اٌؼ١ٍّخ .2019/2020ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ 

 ع األمر للجامعةالموافقة مع رف -اٌمشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-25
 (الدكتوراه -الماجستير  )الدراسات العمياقسم التغذية و عموم االطعمة لطالب التقارير النصف سنوية الواردة من 

 9/10/2019ِٚٛافمخ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  8/10/2019ِٛافمخ اٌمغُ اٌؼٍّٟ ثزبس٠خ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اس :اٌمش

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -26
  -ٚرٌه ٌألعجبة اٌزب١ٌخ :ٌٍطالة اٌّغغ١ٍٓ األرٟ أعّبئُٙ  اٌغبء اٌم١ذ ٚاٌزغغ١ً

 -: ١خ.ػذَ عذاد اٌشعَٛ اٌذساع –3 0أزٙبء اٌّذح اٌمب١ٔٛٔخ  –  2.اػززاس اٌغبدح اٌّششف١ٓ  -1
 اٌذسعخ اٌزخظض ُاإلع َ

 اٌّبعغز١ش اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ أؽّذ ِشعٟ فٛدٖ   1

 اٌّبعغز١ش اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ ِؾّذ ػبؽص ػجذ اٌغ١ّغ اثٛ غب١ٌخ    2

 اٌّبعغز١ش اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ أؽّذ ِؾّذ ػّبد اٌذ٠ٓ ِزٌٟٛ    3

 اٌّبعغز١ش اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ اؽّذ اٌؼشّبٚٞ اؽّذ اثٛ ص٠ذ   4

 اٌّبعغز١ش اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ ذ اثٛ غضاٌخ  اثشا١ُ٘ ِؾّ 5

 اٌّبعغز١ش اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ أعّبء ِشعٟ ِظطفٟ اٌّشذ   6

 اٌّبعغز١ش اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ ِٕبي اثشا١ُ٘ اؽّذ   7

 اٌّبعغز١ش اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ ِبعذح ِؾّٛد ا١ِٓ ِؾّذ   8

 اٌّبعغز١ش اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ سشب ػٍٟ خ١شثه   9

 اٌّبعغز١ش اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ ٌشؽّٓ اٌجظبي  ؽ١ّذح ػجذ ا 10

 اٌّبعغز١ش اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ ٟٔٙ ػٍٟ ؽبفع ؽغٓ 11

 9/10/2019ِٚٛافمخ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  7/10/2019ِٛافمخ اٌمغُ اٌؼٍّٟ ثزبس٠خ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -27
 :فظً ثؼغ اٌطالة ٌّشؽٍخ اٌّبعغز١ش رخظض رغز٠خ ٚ ػٍَٛ االؽؼّخ العزٕفبد ِشاد اٌشعٛة.ٚ ُ٘ وبالرٟ

 م االسم سبب الفصل الدرجة القسم

 1 خديجة عبد اهلل محمد ناجي استنفاذ مرات الرسوب ماجستير تغذية و عموم االطعمة

 2 مان شوقي عبد الرحمن ترهاي استنفاذ مرات الرسوب ماجستير تغذية و عموم االطعمة

 8/10/2019ِٛافمخ اٌمغُ اٌؼٍّٟ ثزبس٠خ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -اٌمشاس :



 

 

14 

 -بشأن النظر فى :  التعليمكرة قسم شئون  مذ-28
شعبه ة) باقٌة لإلعادة( ال انٌبالفرقة  المقٌدة– ٌاسمٌن جمال عبد الستار مصطفى  الطلب المقدم من الطالبة/ 

 التغذٌة وعلوم األطعمةترغب فى التحوٌل لشعبة  نسٌجمالبس و

 7/10/2019 ِٛافمخ ٌغٕخ شئْٛ اٌزؼ١ٍُ ثزبس٠خ

 -بشأن النظر فى :  التعليمكرة قسم شئون  مذ-29
التغذٌة وعلوم شعبه باقٌة لإلعادة( ة) بالفرقة ال انٌ المقٌدة– أمٌرة محمد سعٌد فاضل الطلب المقدم من الطالبة/ 

 لشعبة إدارة المنزل و المؤسساتترغب فى التحوٌل  األطعمة

 7/10/2019 ِٛافمخ ٌغٕخ شئْٛ اٌزؼ١ٍُ ثزبس٠خ

 -بشأن النظر فى :  التعليمكرة قسم شئون  مذ-30
 مالبس ونسٌجشعبه ة) باقٌة لإلعادة( بالفرقة ال انٌ المقٌدة– ري الننهأمنٌة صب الطلب المقدم من الطالبة/ 

 7/10/2019 ِٛافمخ ٌغٕخ شئْٛ اٌزؼ١ٍُ ثزبس٠خ.   التغذٌة وعلوم األطعمةترغب فى التحوٌل لشعبة 

 -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون  -31
 مالبيس ونسيٌجشدؼجخ  2002خش٠غخ دٚس ١ٔٛ٠دٛ  – رضا عبد الفتاح السٌد أحمد محمد/  ّمذَ ِٓ اٌطبٌجخاٌطٍت اٌ

 غجبشددٟ ٚ ِشفددك ثبٌطٍددت االٚساق ٚ اٌّغددزٕذاد.   رضييا عبييد الفتيياح السييٌد أحمييد محمييدثزظددؾ١ؼ اعددّٙب اٌددٟ / 

 7/10/2019 ِٛافمخ ٌغٕخ شئْٛ اٌزؼ١ٍُ ثزبس٠خ

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون  -32
الحاصلة على الشهادة األجنبٌة المعادلة )الدبلومة األمرٌكٌة –ساره عماد محمد غالب  الطالبة/ إستمارة نجاح

ADٌة ( والموافقة علً قبول الطالبة بعد عقد أمتحان مواد مؤهلة كشرط للقبول للغٌر الحاصلٌن على ال انو

العامة وترشٌح الطالبة لتقسام العلمٌة المختلفة بدون شرط فى حاله نجاحها بالفرقة األولى والمواد المؤهلة 

 7/10/2019ِٛافمخ ٌغٕخ شئْٛ اٌزؼ١ٍُ ثزبس٠خ. الفن والتصمٌم(  -هى)كٌمٌا  

  -لنظر فى :بشأن ا  التعليممذكرة قسم شئون  -33
ٌوستٌنا ماهر متى المقٌدة بالفرقة ال ال ة  شعبة التغذٌة و علوم االطعمة بوقف قٌدها المقدم من الطالبة / الطلب 

 لسفرها للخارج ومرفق طٌه األوراق الدالة على ذلك. 2019/2020اجتماعً(عن العام الجامعً  )عذر

 7/10/2019 ثزبس٠خموافقة لجنة شئون التعلٌم  

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة    القــــــــرار:

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة    القــــــــرار:

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة    القــــــــرار:

 ع األمر للجامعةالموافقة مع رف    القــــــــرار:

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة    القــــــــرار:

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة    ـــــرار:القـــ
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   -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون  -34
فاطمة سامي سيد أحمد )مستجدة(ترغب  فى التحويل من الكمية الي كمية  اقتصاد الطمب المقدم من الطالبة/ 

 منزلي حموان
  7/10/2019 ثزبس٠خموافقة لجنة شئون التعلٌم 

 -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -35
و المحولٌن من شعبة إلً  2019/2020اعفا  الطالب الباقٌن لإلعادة بالفرقة ال انٌة فً العام الجامعً 

 :اد الشعبة المحولة إلٌها كاالتًاخري من دراسة مواد مطابقة لمو

 مالحظات جة و التقدٌرالدر المادة األســــم م

إلً شعبة  تغذٌة وعلوم األطعمةمحولة من شعبة  مقبول        59 حٌوي ٌمٌا ك أمٌرة محمد سعٌد فاضل 1

 جٌدجدا      39 لغة إنجلٌزٌة  إدارة المنزل و المؤسسات

إلً شعبة  مالبس ونسٌجمحولة من شعبة  ممتاز          44 لغة إنجلٌزٌة  وفا  عبد الحمٌد صابر  2

 اإلقتصاد المنزلي والتربية

محولة من شعبة إدارة المنزل و المؤسسات إلً  مقبول        31 لغة إنجلٌزٌة  ٌاسمٌن جمال السٌد محمد 3

  اإلقتصاد المنزلي والتربيةشعبة 

محولة من شعبة مالبس ونسٌج إلً شعبة تغذٌة  مقبول       62 محاسبة  أمنٌة صبري الننه 4

 ألطعمةوعلوم ا

 7/10/2019 ِٛافمخ ٌغٕخ شئْٛ اٌزؼ١ٍُ ثزبس٠خ

 
 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في :-36
جايعح انًُٕفٛح عٕف تقٕو تعًم  –أٌ كهٛح انتشتٛح انخطاب انٕاسد يٍ إداسج االتفاقٛاخ ٔانًؤتًشاخ ٔانًتضًٍ  -

"انتشتٛح انخهقٛح فٙ انًجتًعاخ انعشتٛح )انٕاقع ٔانًأيٕل(" فٙ انفتشج تعُٕاٌ  انذٔنٙ انشاتع  -نعهًٙ انتاععانًؤتًش ا

 جايعح انًُٕفٛح . –فٙ سداب كهٛح انتشتٛح تشثٍٛ انكٕو  2019أكتٕتش  31- 30يٍ 
 : كال من ادقتصاد المنزلى والتربٌة بترشٌحأفاد قسم  -
 )مشارك ببحث( -أستاذ مساعد بقسم اإلقتصاد المنزلى والتربية - ػٍٝ أؽّذ د/١ٌّبء شٛلذ  -1 

 )مستمع ( -أستاذ مساعد بقسم اإلقتصاد المنزلى والتربية -ش ٔبطعؼ١ذ ػجذ اٌغٕٝ عٍٛٞ د/ -2

 )مستمع ( -أستاذ مساعد بقسم اإلقتصاد المنزلى والتربية -إثشا١ُ٘ عؼبدح  ِشٚح طالػد/ -3

 9/10/2019 و لجنة العالقات ال قافٌة  بتارٌخ 7/10/2019بتارٌخالعممي موافقة القسم 
 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :

 
 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة    القــــــــرار:

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة    القــــــــرار:
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 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في :-37
يشكض انخذيح انعايح جايعح انًُٕفٛح ٔانًتضًٍ أٌ انًشكض تصذد عقذ دٔساخ تذسٚثٛح نهغادج انخطاب انٕاسد يٍ  -

 . 2019/2020عٍٛ انًغاعذٍٚ نعاو انًعٛذٍٚ ٔانًذس

 : إدارة المنزل والمؤسسات بترشٌحأفاد قسم  -
 معيدة بقسم إدارة المنزل والمؤسسات. -د/ أبرار عاطف قاسم 

 9/10/2019 لجنة العالقات ال قافٌة  بتارٌخ 7/10/2019بتارٌخالعممي موافقة القسم 
 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :

 بشأن النظر في :  للعرض على مجلس الكلية مذكرة-38
الحاصـمة عمـى دكتـوراه فـى اإلقتصـاد المنزلـي  – من الباحثة / إيمان محي عبد المحسـن عيسـىالطمب المقدم 

 جامعـة المنوفيـة بشـإن إتاحـة الفرصـة لمتـدريب عمـى العمـل الجـامعي بقسـم –قسم اإلقتصاد المنزلـي والتربيـة 
 الكمية لمحصول عمى خبرة تدريسة  .اإلقتصاد المنزلي والتربية ب

ثشددشؽ ػددذَ اٌؾظددٛي ػٍددٝ شددٙبدح خجددشح رذس٠غدد١خ ٚ ػددذَ اٌددضاَ اٌمغددُ ثددزٌه ثزددبس٠خ  اٌمغددُ اٌؼٍّددٟ ِٛافمددخ

7/10/2019 

 بشأن النظر في :  للعرض على مجلس الكليةذكرة  م-39  
الحاصـمة عمـى دكتـوراه فـى اإلقتصـاد المنزلـي   – سند ابوشـعبانمن الباحثة / لمياء عبد الحميم الطمب المقدم 

 جامعـة المنوفيـة بشـإن إتاحـة الفرصـة لمتـدريب عمـى العمـل الجـامعي بقسـم –قسم اإلقتصاد المنزلـي والتربيـة 
 اإلقتصاد المنزلي والتربية بالكمية لمحصول عمى خبرة تدريسة  .

ح خجدددشح رذس٠غددد١خ ٚ ػدددذَ اٌدددضاَ اٌمغدددُ ثدددزٌه ثزدددبس٠خ ِٛافمدددخ اٌمغدددُ اٌؼٍّدددٟ ثشدددشؽ ػدددذَ اٌؾظدددٛي ػٍدددٝ شدددٙبد

7/10/2019 

 مذكرة قسم اإلقتصاد المنزلي والتربية بشأن النظر في :-40
إشــتراك د/ رحــاب عبــد المعــز الشــامي فــى اإلشــراف العممــي عمــى التربيــة العمميــة لمفرقــة الثالثــة لقســم اإلقتصــاد  

   2019/2020المنزلي والتربية خالل الفصل الدراسي األول لمعام الجامعي 

 لي والتربية بشأن النظر في :مذكرة قسم اإلقتصاد المنز -41
إشتراك د/ شارييان محمد محمد الصادق  فى اإلشراف العممي عمى التربية العممية لمفرقة الثالثة لقسم اإلقتصاد  

   2019/2020المنزلي والتربية خالل الفصل الدراسي األول لمعام الجامعي 

 ػذَ اٌّٛافمخ   القــــــــرار:

                                                                                        ػذَ اٌّٛافمخ                                                                                                                    القــــــــرار:

                                                                                        ػذَ اٌّٛافمخ                                                                                                                     ــــــــرار:الق

                                                                                                                                                                               ػذَ اٌّٛافمخ                             القــــــــرار:
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 -مذكرة قسم التغذية وعلوم األطعمة بشأن النظر في : -42
(ثؾش 2ٛس / ِؾّذ فىشٜ ِٕظٛس ثشفغ اٚساق رشش١ؼ ع١بدرٗ ٌؼذد )ثخظٛص اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌذوز

 ِغالد ػ١ٍّخ ػب١ٌّخ. فٟػٍّٟ ٌّىبفأح إٌشش اٌؼٍّٟ 

 8/10/2019ثزبس٠خاٌؼٍّٟ ِٛافمخ اٌمغُ 

 -بشأن النظر في :  قسم التغذية وعلوم األطعمةمذكرة  -43
 د/ ٔغالء ػٍٝ ِغذ اٌش١خ  -2 د/٘جٗ ػض اٌذ٠ٓ ٠ٛعص0أ-1 -ساع١خ ٚ اٌّمذَ ِٓ وً ِٓ:طخ اٌذؽٍت رؼذ٠ً اٌخ

 -ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ :  د/ ِؾّذ فىشٜ عشاط اٌذ٠ٓ -2

 أسم المادة بعد التعديل أسم المادة قبل التعديل   العضو الق ائم بالتدريس م  

 اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ غزائٟ اٌفشلخ اٌشاثؼخ رضم١ص   أ.د/ هبه عز الدٌن ٌوسف   1

 األؽؼّخ

اٌزغز٠خ  رؾ١ًٍ أؽؼّخ اٌفشلخ اٌضب١ٔختحضٌر 

 ٚػٍَٛ األؽؼّخ

 إعداد أطعمة )خضر وفاكهة(الفرقة ال ال ة  د/ ٔغالء ػٍٝ ِغذ اٌش١خ 2

 اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ

غزائٟ اٌفشلخ اٌشاثؼخ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ رضم١ص  

 األؽؼّخ

اٌزغز٠خ  أؽؼّخ اٌفشلخ اٌضب١ٔخ رؾ١ًٍتحضٌر  د/ ِؾّذ فىشٜ عشاط اٌذ٠ٓ   3

 ٚػٍَٛ األؽؼّخ

إعداد أطعمة )خضر وفاكهة(الفرقة ال ال ة  

 اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ

 8/10/2019بتارٌخالعممي موافقة القسم 

 :مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في -44
 رمبس٠ش اٌٛػغ اٌشا٘ٓ ثٛؽذح ػّبْ اٌغٛدح ٚ اعزّبػبرٙب ) ِـشفـك ( . 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: - 45
 .ثبٌّغٍظٚفك اٌٛص١مخ  اٌّشفمخ  (2030-2020)إػزّبد ِب رُ إٔغبصٖ ِٓ اٌخطخ اإلعزشار١غ١خ ٌٍى١ٍخ  

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:-46
 ٚفك اٌىشص اٌّشفك ثبٌّغٍظ . 2019/2020اػزّبد رشى١ً ِٕغمٟ ٚفشق ِؼب١٠ش اٌغٛدح ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ  

 ذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م-47
  .اػزّبد اإلعشاءاد اٌزظؾ١ؾ١خ ثٕبء ػٍٝ رمبس٠ش اٌجشاِظ ٚاٌّمشساد ٚرم١١ُ ٔزبئظ اإلعزج١بٔبد 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة    اٌمــــــــشاس:

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة    القــــــــرار:

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة    القــــــــرار:

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة    القــــــــرار:
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 ر فى :بشأن النظ" اعضاء هيئة التدريس" شئون العاملين    قسممذكرة  -48

 تجذٚذ اجاصج سعاٚح انطفم أعتار يغاعذ تقغى انًالتظ ٔانُغٛج  -َٓٙ يذًذ عثذِ انغٛذ  يٍ د/ انطهة انًقذو

   7/10/2019بتارٌخالعممي موافقة القسم 

 بشأن النظر فى :ضاء هيئة التدريس" " اعشئون العاملين    قسممذكرة  - 49

 نًذج عاو نشعاٚح انطفم  - اإلقتصاد المنزلى والتربية يذسط تقغى - االجاصج انًقذيح يٍ د/شٛشٍٚ شًظ انذٍٚ

   7/10/2019بتارٌخالعممي موافقة القسم 

 بشأن النظر فى :" اعضاء هيئة التدريس" شئون العاملين    قسمذكرة  م-50

 يذسط تقغى انًالتظ ٔانُغٛج  -أعًاء يٓذٖ انخشٍ  يٍ د/ اإلعتقانح انًقذيح

   7/10/2019بتارٌخالعممي موافقة القسم 

 ظر في:نذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن الم -51
دوالر بالعملة المصيرٌة لكيل محكيم حٌيث انيه  50إدراج قٌمة تحكٌم البحث المقدم من الخارج وقٌمتها بما ٌعادل 

 وتم ادعتراض من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات المجلة الٌوجد فى الئحة 

 ي للمحاسباتو التوصية بإعادة مخاطبة الجهاز المركز  الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :

 ظر في:ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النم-52
بتعٌن   2020/2024حتى  2019/2020من   الخطاب الوارد من األقسام العلمٌة بشأن تعدٌل الخطة الخمسٌة

  على التوالى بكل قسم من األقسام األربعةمعٌد 

    الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 ظر في:ى مجلس الكلية بشأن النذكرة للعرض علم-53
الميدرس بقسيم التغذٌية -الخطاب الوارد من الجامعة بشأن انها  خدمة د/ محمود عبد الحمٌد عبد اللطٌف خلٌيل  

 وعلوم األطعمة .

  أحيط المجلس علما    -:القرار 

 ظر في:بشأن النالمجتمع و تنمية البيئة    خدمة  لجنة شئونذكرة  م-  54

 .2019/2020( للعام الجامعً  ال انٌةالمجتمع و تنمٌة البٌئة ) الجلسة  خدمة شئون محضر اجتماع لجنة 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :

 
 
 

 رفع األمر للجامعة  عدم قطع األجازة قبل مرور عام مع  الموافقة مع    القــــــــرار:

 رفع األمر للجامعة  عدم قطع األجازة قبل مرور عام مع  الموافقة مع    القــــــــرار:

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة    القــــــــرار:
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 ظر في:ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النم- 55

  2020فجشا٠ش ػبَ  25-24رأع١ً ١ِؼبد اٌّؤرّش اٌغٕٛٞ ٌٍى١ٍخ إٌٟ  

 ع األمر للجامعةالموافقة مع رف  -القرار :

 ظر في:ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النم- 56
تمام  –مخاطبة كمية الزراعة    اإلخالء  عمميةومتابعة جامعة المنوفية لتنفيذ وا 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :

 

 ١ٔخ ػظشا  .ٚفٝ ٔٙب٠خ االعزّبع ٚاالٔزٙبء ِٓ عذٚي األػّبي سفؼذ اٌغٍغخ فٟ رّبَ اٌغبػخ اٌضب

 ةرئيس المجلس عميد الكلي                أمين المجلس                                             

 
 )أ.د/ شريف صبرى رجب (                      (عزة محمد اإلسكافيد./)     
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 مكتب العميد                                                  كلية اإلقتصاد المنزلي                      
          

 السيد األستاذ الدكتور / رئيس جامعة المنوفية       
 تحية طيبة وبعد ""

 
( بتارٌخ ال انٌة )الجلسة نتشرف بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة  

  2019/2020فً العام الجامعً  13/10/2019

 ادتكم بخير ""وكل عام وسي
 "" وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التقدير واالحترام

                   
                  

 عميد الكلية                                                       
 

 شريف صبرى رجب (/ )أ.د                                                              
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 مكتب العميد                                                     كلية اإلقتصاد المنزلي                  

             
 جامعة المنوفية  -مدير عام ادارة الدراسات العليا السيد األستاذ / 

 تحية طيبة وبعد ""
 

( بتارٌخ ال انٌة )الجلسة نتشرف بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة    
 2019/2020فً العام الجامعً  13/10/2019

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

                          
           

 عميد الكلية                                                       
 

 شريف صبرى رجب (/ )أ.د                                                              
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 مكتب العميد                                      كلية اإلقتصاد المنزلي                  

        
 لبحوثالسيد األستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا وا 

 جامعة المنوفية
 تحية طيبة وبعد ""                     

 
( بتارٌخ ال انٌة )الجلسة نتشرف بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة    
 .2019/2020فً العام الجامعً  13/10/2019

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

                                    
 عميد الكلية                                                       

 
 شريف صبرى رجب (/ )أ.د                                                              

 

 

  

 

 

 

 



 

 

23 

 

                                    

  ............................................................................................................................................................... 

URL : http:// homEcom.menofia.edu.eg                      TEL: 048 / 22199768 

e-mail : homecom@mailer.menofia.edu.eg                TEL -   Fax :048 / 22199768 


