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 محضر إجتماع
 00/3/7102موافقالحد األلمجلس الكلٌة المنعقدة ٌوم ة ابعسالجلسة اال

 م 7102/ 7102فً العام الجامعً 

 صباحا  عشر  الحادٌة( بقاعة االجتماعات بالكلٌة وذلك فً تمام الساعة ة بعساالالجلسة  أجتمع مجلس الكلٌة )
عمٌد الكلٌةة ورئةٌس  -شرٌؾ صبرى رجب األستاذ الدكتور/ السٌد برئاسة   00/3/7102الموافق  حدٌوم األ

 ن :المجلس وحضور كل م

 م األسم الوظٌفة

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

 7 أ.د/ خالد على عبد الرحمن شاهٌن  أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة ووكٌل الكلٌة لشئون البٌئة و خدمة المجتمع 

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

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

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

 6 أ.د/ فاطمة الزهراء امٌن الشرٌؾ من الداخل ة وعلوم األطعمة وعمٌد الكلٌة سابقااستاذ  التؽذٌ

 2 أ.د/ ٌوسؾ عبد العزٌز الحسانٌن وعمٌد الكلٌة سابقاورئٌس القسم  أستاذ التؽذٌة وعلوم االطعمة

 2 .د/ حسن سلٌمان رحمهأ 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

 01 ربٌع محمود نوفلأ.د/  و اقدم األساتذة بالقسمإدارة المنزل والمؤسسات بقسم أستاذ 

 00 أ.د/ نشأت نصر الرفاعً قسمبال اقدم االساتذة استاذ بقسم المالبس و النسٌج

 07 أ.د/ اٌهاب فاضل ابو موسى  ورئٌس قسم المالبس و النسٌجاستاذ تصمٌم األزٌاء بالكلٌة 

 03 أ.د/ عماد محمد عبد الحلٌم الخولً بالقسم اقدم االساتذة أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة

 04 حمد اسماعٌل مسلمأ.د/ مهجة م إدارة المنزل والمؤسساتورئٌس قسم أستاذ 

 05 أ.د /عال ٌوسؾ محمد عبد الاله استاذ بقسم المالبس و النسٌج بالكلٌة من الداخل  

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

 02 رحمن عفٌفًد/ طارق محمد عبد ال المساعدٌن اقدم االساتذة بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة مساعد أستاذ

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

رئٌس اإلدارة المركزٌة للمنطقة الحرة بشةبٌن الكةوم التةابع للهٌئةة العامةة لالسةت مار و المنةاطق 

 الحرة من الخارج  

 09 أ/ مختار أحمد رضوان

 71 ماجدة إبراهٌم متولً األسودد./ اقدم المدرسٌن بالكلٌةالبس و النسٌج بقسم الم مدرس

بالكلٌةة بصةفته مةدٌر وحةدة ضةمان  المتفةرغ أسةتاذ المالبةس والنسةٌج - خالد محٌةى الةدٌن محمةد /د. ى للحضورعوقد د

 الجودة .

سةٌادته حبةا مربسةم   الةرحمن الةرحٌم و  -عمٌد الكلٌةة الجلسةة ستهل السٌد األستاذ الدكتور / ا

محمد عبد الحمٌد حجاج  المدرس بقسةم المالبةس و  / للدكتور و تقدٌم شهادة تقدٌر  األعضاء بالسادة

 .النسٌج لحصوله علً براءة اإلختراع 
 :النظر فً جدول األعمال على النحو التالى ب م شرع سٌادته 
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 -المصادق ات :-1
 فةى 00/7/7102الموافةق لكلٌة المنعقدة ٌةوم األحةد ة لمجلس اسادسالجلسة العلى موضوعات  ةالمصادق

 . 7102/7102العام الجامعى 

  رؼد٠ً فٟ ٌغٕخ االشساف  موضوعلسحب  -تقدٌم طلب من السٌد أ.د/ محمد مصطفً السٌد 

االلزظبد إٌّصٌيٟ رصظيض اٌزير٠يٗ ٚػٍيَٛ  اٌّعغٍخ ٌدزعخ اٌدوزٛزاٖ فٟ -ٌٍطبٌجخ / ِٕٟ ؽبِد ِؾّد ِؾسَ 

لعودة  ٛاْ " دزاظخ ث١ٌٛٛع١خ ػٍٟ رأص١س رٕبٚي ثؼغ اٌّشسٚثبد ػٍٟ ؽ١ٛأبد اٌزغبزة"األؽؼّخ رؾذ ػٕ

 .الدراسةفً الطالبة نتظام إ

   َلعُ  خظػٓ ِٕظت زئباظزبذ رظ١ُّ األش٠بء ثبٌى١ٍخ  - أ.د/ ا٠ٙبة فبػً اثٛ ِٛظٝاز رلجٛي اػزػد

 .ٚاظزّساز ظ١بدرٗ فٟ زئبظخ اٌمعُ  اٌّالثط ٚ إٌع١ظ

 المصادقة  -القرار :
 -بشأن النظر في : للعرض علي مجلس الكلية  مذكرة   -1

 -و١ٍيخ االلزظيبد إٌّصٌيٟ  - ثمعيُ اٌّالثيط ٚإٌعي١ظ  أظيزبذ -  ػجيد اٌيالٖ ِؾّيد ػال ٠ٛظفأ.د/ ضم تجدٌد 

  7102/ 30/2حتً  لداخلامن لمجلس الكلٌة  عبِؼٗ إٌّٛف١خ

على ٌؤلؾ  0927( لسنة  49ت رقم ) من قانون تنظٌم الجامعا 41نص المادة وذلك وفقا  ل -

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

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

امعة بناء على طلب مجلس الكلٌة أو المعهد أن ٌضم إلى عضوٌة المجلس خمسة األستاذٌة ولمجلس الج

 أساتذة على األك ر ممن ال ٌتمتعون بالعضوٌة لمدة سنة قابلة للتجدٌد .

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -2
ٌر الفردٌة والجماعٌة للسادة التوصٌة بمنح الدرجات العلمٌة  للطالب اآلتٌة أسمائهم وذلك بناء على التقار

 -والمناقشة للرسائل العلمٌة وهم : األساتذة أعضاء لجنة الفحص

 تخصص التؽذٌة و علوم األطعمة. - ِؾّٛد شؼجبْ زِؼبْ/    للطالب الماجستٌرمنح درجة  -0

 تخصص التؽذٌة و علوم األطعمة. - اًِ ِؾّد خؼس/   للطالبة  الماجستٌرمنح درجة  -7

 تخصص المالبس والنسٌج . - ٔغالء عّؼٗ غ١ُٕ شِٛبْ/   للطالبة  الماجستٌرجة منح در -3

 تخصص المالبس والنسٌج . - ٘د٠س ػٍٝ ِؾسٚض د٠بة/   للطالبة  الماجستٌرمنح درجة  -4

 تخصص المالبس والنسٌج . - ظبزح ؽعٓ ػجداٌصبٌك غّسٜ/   للطالبة  الماجستٌرمنح درجة  -5

 تخصص المالبس والنسٌج . -أ١ِسح ؽعٓ اثسا١ُ٘ اثسا١ُ٘ /   للطالبة  الدكتوراةمنح درجة  -6

 6/3/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 4/3/7102موافقة األقسام العلمٌة بتارٌخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -3
 إٌّصٌٟ االلزظبد فٟ  اٌّبععز١س ٌدزعخ حم١داٌّس ػجد اٌّغ١د ِؾّد ثسوبد ٘بع /ٌٍطبٌجخ اٌجؾش خطخ رعغ١ً  

فؼب١ٌخ اظزسار١غ١خ االٌؼبة اٌزؼ١ّ١ٍخ االٌىزس١ٔٚخ ٌزدز٠ط " ثؼٕـــٛاْ االلزظبد إٌّصٌٟ ٚ اٌزسث١خ  رصظض

 " االلزظبد إٌّصٌٟ فٟ ر١ّٕخ اٌزفى١س اٌزص١ٍٟ ٚ ثمبء اصس اٌزؼٍُ ٌدٞ ؽبٌجبد اٌّسؽٍخ االػداد٠خ
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 : ػٍّب ثأْ ٌغٕخ األشساف

 الوظيفة والتخصص        االسم م

ٚزئ١ط لعُ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌؾبظت االٌٟ ثى١ٍخ اٌزسث١خ إٌٛػ١خ  ِعبػد أظزبذ د/ أؽّد ِظطفٟ وبًِ ػظس 1

 . عبِؼخ إٌّٛف١خ

 إٌّٛف١خ عبِؼخ - إٌّصٌٟ االلزظبد ١خوٍ – االلزظبد إٌّصٌٟ ٚ اٌزسث١خ ثمعُ اظزبذ ِعبػد  د/ ١ٌّبء شٛوذ ػٍٟ أؽّد 2

 إٌّٛف١خ عبِؼخ - إٌّصٌٟ االلزظبد و١ٍخ – االلزظبد إٌّصٌٟ ٚ اٌزسث١خ ِدزض ثمعُ د/ ِسٚح طالػ اثسا١ُ٘ ظؼبدح  3

 6/3/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 4/3/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ

 عةالموافقة مع رفع األمر للجام -القرار :
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -4
 رصظض إٌّصٌٟ االلزظبد فٟ  اٌّبععز١س ٌدزعخ م١د اٌّاؽّد عّبي ئظّبػ١ً اٌعدٚد٠خ  / ٌٍطبٌت اٌجؾش خطخ رعغ١ً 

اٌزفى١س فبػ١ٍخ اظزسار١غ١خ ؽٛع اٌعّه فٟ ردز٠ط االلزظبد إٌّصٌٟ فٟ ر١ّٕخ " ثؼٕـــٛاْ االلزظبد إٌّصٌٟ ٚ اٌزسث١خ 

 : ػٍّب ثأْ ٌغٕخ األشساف االظزدالٌٟ ٚ اٌزؾظ١ً اٌدزاظٟ ٌدٞ ر١ٍّراد اٌّسؽٍخ اإلػداد٠خ  "

 الوظيفة والتخصص        االسم م

 إٌّب٘ظ ٚ ؽسق اٌزدز٠ط ٚ ػ١ّد و١ٍخ اٌزسث١خ ظبثمبً و١ٍخ اٌزسث١خ عبِؼخ ؽٕطب أظزبذ آ.د/ ػجد اٌٍّه ؽٗ اٌسفبػٟ  1

 إٌّٛف١خ عبِؼخ - إٌّصٌٟ االلزظبد و١ٍخ – االلزظبد إٌّصٌٟ ٚ اٌزسث١خ ثمعُ ِدزض  اٌّسا وجٟد/ ش١س٠ٓ شّط اٌد٠ٓ  2

 6/3/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 4/3/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -5
 إٌّصٌٟ االلزظبد فٟ  اٌّبععز١س ٌدزعخ حم١داٌّػ١ٍبء ػٍٛٞ أؽّد اٌٛو١ً  /ٌٍطبٌجخ اٌجؾش خطخ ًرعغ١  

اإلرصاْ اإلٔفؼبٌٟ ٚ ػاللزٗ ثبٌىفبءح اإلعزّبػ١خ ٚ ِعزٛٞ " ثؼٕـــٛاْ االلزظبد إٌّصٌٟ ٚ اٌزسث١خ  رصظض

 : ػٍّب ثأْ ٌغٕخ األشساف اٌطّٛػ ٌدٞ ِؼٍّبد اإللزظبد إٌّصٌٟ  "

 الوظيفة والتخصص        ماالس م

 اظزبذ ػٍُ إٌفط اٌزسثٛٞ و١ٍخ اٌزسث١خ عبِؼخ ؽٍٛاْ د/ ٔبد٠خ ػجدٖ أثٛ د١ٔب أ. 1

 عبِؼخ - إٌّصٌٟ االلزظبد و١ٍخ – االلزظبد إٌّصٌٟ ٚ اٌزسث١خ لعُٚزئ١ط  ِعبػد اظزبذ د/ ِٕٟ ػجد اٌساشق أثٛ شٕت  2

 إٌّٛف١خ

 6/3/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 4/3/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ

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

فٟ االلزظبد  اٌّم١دح ٌدزعخ اٌّبععز١س  -اظالَ ػظبَ طبٌؼ ؽّدٞ اٌجسػٟ  / ٌٍطبٌجخرعغ١ً خطخ اٌجؾش 

االِىب١ٔبد اٌزشى١ٍ١خ ٌفٓ اٌد٠ىٛثبط ٚاٌزطس٠ص اٌّغعُ الصساء ْ "رصظض اٌّالثط ٚإٌع١ظ ثؼٕٛا إٌّصٌٟ 

 : ػٍّب ثأْ ٌغٕخ األشساف   " ِالثط اٌعٙسح ثبظٍٛة اٌزشى١ً ػٍٟ اٌّب١ٔىبْ 

 الوظيفة والتخصص        األظُ َ

 خعبِؼٗ إٌّٛف١ -و١ٍخ االلزظبد إٌّصٌٟ  -ثمعُ اٌّالثط ٚإٌع١ظ   أظزبذ  ٔشأد ٔظس اٌسفبػٟأ.د/  0

 عبِؼٗ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّصٌٟ  -ثمعُ اٌّالثط ٚإٌع١ظ   أظزبذ  ػال ٠ٛظف ػجد اٌالٖأ.د/  7

 عبِؼٗ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّصٌٟ  -ثمعُ اٌّالثط ٚإٌع١ظ   أظزبذ أ.د/ اظّٙبْ اظّبػ١ً إٌغبز 3

 6/3/7102ا بتارٌخولجنة الدراسات العلٌ 4/3/7102بتارٌخ  العلمً قسم موافقة ال

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -7
رصظض اٌّم١دح ٌدزعخ اٌّبععز١س فٟ االلزظبد إٌّصٌٟ -١ِسٔب ادٚازد عٛزعٟ ثطسض /ٌٍطبٌجخرعغ١ً خطخ اٌجؾش 

 "ىٕبئط ِظساٌمد٠ّخ ألصساء عّب١ٌبد اٌّالثط اٌؾس٠ّٟاالظزفبدح ِٓ اٌصخبزف اٌمجط١خ ثاٌّالثط ٚإٌع١ظ ثؼٕٛاْ"

 : ػٍّب ثأْ ٌغٕخ األشساف

 الوظيفة والتخصص        اإلظُ َ

 عبِؼٗ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّصٌٟ  -ثمعُ اٌّالثط ٚإٌع١ظ  أظزبذ  زشدٞ ػٍٟ اؽّد ػ١دد/ .أ 0

 عبِؼٗ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّصٌٟ  -ِدزض ثمعُ اٌّالثط ٚإٌع١ظ   د/ ا٠س٠ٕٟ اظؾك ػجدٖ شٕٛدٖ 7

 6/3/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 4/3/7102بتارٌخ  العلمً قسم موافقة ال

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -8
 رير٠ٗ رصظض إٌّصٌٟ االلزظبد فٟ  اٌّبععز١س ٌدزعخ م١دحاٌّ -اظّبء ث١ِٛٝ ِؾّد  /ٌٍطبٌجخ اٌجؾش خطخ رعغ١ً  

اٌزأص١س اٌّؼبد ٌٍعىسٜ ٌؼشت اٌعّٛح ٚ ِعزصٍظبرٗ ػٍٝ اٌفئساْ اٌّظبثخ ثبٌعىسٜ ثزأص١س " ثؼٕـــٛاْ األؽؼّخ ٚػٍَٛ

 : ػٍّب ثأْ ٌغٕخ األشسافاالٌٛوعبْ"

 الوظيفة والتخصص        االسم م

 إٌّٛف١خ عبِؼخ - إٌّصٌٟ االلزظبد و١ٍخ– األؽؼّخ ٚػٍَٛ ير٠خاٌز ثمعُ أظزبذ ظٙبَ ػص٠ص خؼس /د.أ 1

 إٌّٛف١خ عبِؼخ - إٌّصٌٟ االلزظبد و١ٍخ – األؽؼّخ ٚػٍَٛ اٌزير٠خ ثمعُ ِدزض  د/ ِٝ ِؾّٛد خفبعٝ 2

 6/3/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 4/3/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ

 مر للجامعةالموافقة مع رفع األ -القرار :
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -9

 رصظض إٌّصٌٟ االلزظبد فٟ اٌّبععز١س ٌدزعخ حم١داٌّ  ٚفبء اؽّد اؽّد اٌفصسأٌٍٝطبٌجخ / اٌجؾش خطخ رعغ١ً

 عىس"بد غرائ١خ ٚ ث١ٛو١ّ١بئ١خ ػٍٝ صّبز ٚ ثرٚز اٌسِبْ ٚ ػاللزٙب ثّسع اٌدزاظ "ثؼٕـٛاْ األؽؼّخ ٚػٍَٛ  رير٠ٗ

 : ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األشساف

 الوظيفة والتخصص االسم م

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّصٌٟ –أظزبذ ثمعُ اٌزير٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ ظٙبَ ػص٠ص خؼس  0ا 1

 إٌّٛف١خ عبِؼخ - إٌّصٌٟ االلزظبد و١ٍخ – األؽؼّخ ٚػٍَٛ اٌزير٠خ ثمعُ ِدزض  د/ ٚفبء اؽّد زفؼذ 2

 6/3/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 4/3/7102قسم العلمً بتارٌخموافقة ال

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -11

 رير٠ٗ رصظض إٌّصٌٟ االلزظبد فٟ اٌّبععز١س ٌدزعخ م١دحاٌّ   شس٠ٓ ؽبِد فسؽبد ٌٍطبٌجخ / اٌجؾش خطخ رعغ١ً

الغر٠خ اٌشبئؼخ فٝ  اٌعٛق ِعز٠ٛبد ثؼغ اٌّؼبدْ اٌضم١ٍخ ٚ اٌعبِخ فٝ ثؼغ ا "ثؼٕـٛاْ األؽؼّخ ٚػٍَٛ

 : ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األشسافاٌّؾٍٝ"

 م
 الوظيفة والتخصص االسم

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّصٌٟ –أظزبذ  ِزفسؽ ثمعُ اٌزير٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ماجدة كامل الشاعر0ا 1

 6/3/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 4/3/7102القسم العلمً بتارٌخموافقة 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -11
 ٚػٍَٛ رير٠ٗ رصظض إٌّصٌٟ االلزظبد فٟ  اٌّبععز١س ٌدزعخ م١دحاٌّ - ٘جٗ ِؾّد ؽٗ /ٌٍطبٌجخ اٌجؾش خطخ رعغ١ً  

اٌزأص١ساد اٌج١ٌٛٛع١خ ٌجؼغ ِظبدز اٌجسٚث١ٛر١ه ٚاٌجس٠ٚج١ٛر١ه ػٍٝ اٌؾبٌخ اٌظؾ١خ ٌٍفئساْ " ثؼٕـــٛاْ األؽؼّخ

 : ػٍّب ثأْ ٌغٕخ األشساف"اٌّظبثخ ثبٌعىس 

 الوظيفة والتخصص        االسم م

 إٌّٛف١خ عبِؼخ - إٌّصٌٟ االلزظبد و١ٍخ– األؽؼّخ ٚػٍَٛ اٌزير٠خ ثمعُ أظزبذ ٔٙبد زشبد اٌطؾبْ  /د.أ 1

 إٌّٛف١خ عبِؼخ - إٌّصٌٟ االلزظبد و١ٍخ – األؽؼّخ ٚػٍَٛ اٌزير٠خ ثمعُ ِدزض  ٔص٠ٙٗ ػجد اٌسؽّٓ خ١ًٍد/  2

 6/3/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 4/3/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 ت العليا بشأن النظر في :مذكرة إدارة الدراسا -12

 إٌّصٌٟ رصظض االلزظبد فٟ اٌّبععز١س ٌدزعخ م١دحاٌّ   ٘بعس ؽّبدح ِؾّد ؽٍفخٌٍطبٌجخ / اٌجؾش خطخ رعغ١ً -

ٌجرٚز اٌزّس ٕ٘دٜ ٚ ٜٔٛ اٌجٍؼ ػٍٝ اٌفئساْ اٌّظبثخ ثبٌعىس اٌزأص١س اٌّؾزًّ  "ثؼٕـٛاْ األؽؼّخ ٚػٍَٛ رير٠ٗ

 : ٌغٕخ األشسافػٍّب  ثأْ   " ثزأص١س االٌٛوعبْ"

 م
 الوظيفة والتخصص االسم

 إٌّٛف١خ عبِؼخ - إٌّصٌٟ االلزظبد و١ٍخ   – األؽؼّخ ٚػٍَٛ اٌزير٠خ ثمعُ أظزبذ ظٙبَ ػص٠ص خؼس /د.أ 1

 إٌّٛف١خ عبِؼخ - إٌّصٌٟ االلزظبد و١ٍخ – األؽؼّخ ٚػٍَٛ اٌزير٠خ ثمعُ ِدزض  د/ ِٝ ِؾّٛد خفبعٝ 2

 6/3/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 4/3/7102رٌخموافقة القسم العلمً بتا

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -13

 إٌّصٌٟ االلزظبد فٟ اٌّبععز١س ٌدزعخ م١دحاٌّ  ّ٘ذ ػصد ػجد اٌجبزٜ شب١ٌٍ٘ٓطبٌجخ / اٌجؾش خطخ رعغ١ً

دزاظخ ِمبزٔخ ث١ٓ رأص١س اٌش١زٛوبي ٚ ِصٍٛؽ االػشبة فٝ خفغ  "ثؼٕـٛاْ األؽؼّخ ٚػٍَٛ رير٠ٗ رصظض

 : ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األشساف" فٝ اٌفئساْ اٌّظبثخ ثبٌعّٕخ اٌٛشْ

 م
 الوظيفة والتخصص االسم

 إٌّٛف١خ عبِؼخ - إٌّصٌٟ االلزظبد و١ٍخ– األؽؼّخ ٚػٍَٛ اٌزير٠خ ثمعُ أظزبذ ظٙبَ ػص٠ص خؼس /د.أ 1

 إٌّٛف١خ عبِؼخ - إٌّصٌٟ االلزظبد و١ٍخ – األؽؼّخ ٚػٍَٛ اٌزير٠خ ثمعُ ِدزض  ف شوٝ ٔبطفاًِ ٔبطد/ 2

 6/3/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 4/3/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-14

إٌّصٌٟ  االلزظبد فٟ دوزٛزاٖ اٌ ٌدزعخ حم١داٌّ   ظبزح ػجد اٌىس٠ُ زِؼبْ اٌم١ٌٍٍٕٟطبٌجخ / اٌجؾش خطخ رعغ١ً -

اظزسار١غ١خ ئدازح رّى١ٓ ذٚٞ اٌمدزاد اٌصبطخ ؽسو١بً ٚ ػاللزٗ  "ثؼٕـٛاْ ئدازح إٌّصي ٚ اٌّإظعبد رصظض

  ثبٌعالَ االعزّبػٟ "
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 : ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األشساف

 م
 صصالوظيفة والتخ االسم

 إٌّٛف١خ عبِؼخ - إٌّصٌٟ االلزظبد و١ٍخ    ئدازح إٌّصي ٚ اٌّإظعبد ثمعُ أظزبذ ٔؼّخ ِظطفٟ زلجبْ  /د.أ 1

 عبِؼخ - إٌّصٌٟ االلزظبد و١ٍخ    ئدازح إٌّصي ٚ اٌّإظعبد لعُ  ٚزئ١ط أظزبذ  أ.د/ ِٙغخ ِؾّد اظّبػ١ً  2

 إٌّٛف١خ

 6/3/7102نة الدراسات العلٌا بتارٌخولج 4/3/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -15

 إٌّصٌٟ رصظض االلزظبد فٟ ّبععز١س اٌ ٌدزعخ حم١داٌّ  ٠بظ١ّٓ ِؾّد ػجد هللا  ٌٍطبٌجخ / اٌجؾش خطخ رعغ١ً -

فؼب١ٌخ ثسٔبِظ ئزشبدٞ لبئُ ػٍٟ اٌع١ىٛ دزاِب ٌزؾع١ٓ اظٍٛة رؼبًِ  "ثؼٕـٛاْ ئدازح إٌّصي ٚ اٌّإظعبد

 : ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األشساف " األِٙبد ِغ األؽفبي ذٚٞ إٌشبؽ اٌّفسؽ  

 م
 الوظيفة والتخصص االسم

 ٛف١خإٌّ عبِؼخ - إٌّصٌٟ االلزظبد و١ٍخ    ئدازح إٌّصي ٚ اٌّإظعبد لعُٚزئ١ط   أظزبذ ِٙغخ ِؾّد ِعٍُ    /د.أ 1

 إٌّٛف١خ عبِؼخ - إٌّصٌٟ االلزظبد و١ٍخ    ئدازح إٌّصي ٚ اٌّإظعبد معُث  ِعبػد أظزبذ  .د/ زثبة اٌع١د ِشؼً     2

 إٌّٛف١خ عبِؼخ - إٌّصٌٟ االلزظبد و١ٍخ    ئدازح إٌّصي ٚ اٌّإظعبد معُث  ِدزض د/ ز٠ٙبَ عالي ؽغبط  3

 6/3/7102نة الدراسات العلٌا بتارٌخولج 4/3/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -16

 مد مدة الدراسة لمطمبة اآلتي أسمائيم :
 السبب من المدة الدرجة التخصص اإلسم م

ئٌٟ  1/9/2017 عام أول الدكتوراة اٌزير٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ اسماء رجب شبل 0

31/8/2018 

الظزىّبي اٌسظبٌخ 

 اٌؼ١ٍّخ

ئٌٟ  1/9/2017 عام أول اٌّبععز١س اٌزير٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ سامح محمد عبد الطيف  7

31/8/2018 

الظزىّبي اٌسظبٌخ 

 اٌؼ١ٍّخ

ئٌٟ  1/9/2017 عام أول اٌّبععز١س اٌزير٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ شيماء فرج بيومي 

31/8/2018 

 الظزىّبي اٌسظبٌخ

 اٌؼ١ٍّخ

ئٌٟ  1/9/2017 عام  انً الماجستٌر     ئدازح إٌّصي ٚ اٌّإظعبد نيا محمد عبد اهلل  

31/8/2018 

الظزىّبي اٌسظبٌخ 

 اٌؼ١ٍّخ

 6/3/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 4/3/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

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

رشى١ً ٌغٕخ اٌفؾض ٚإٌّبلشخ ٌٍطبٌجخ / ظبزح أظبِخ ػجدإٌّؼُ اثسا١ُ٘ اٌّعغٍخ ٌدزعخ اٌّبععز١س فيٟ  

اٌّصٍٛؽييخ ثظييجيبد  اٌمط١ٕييخ خ االلّشييخغااللزظييبد إٌّصٌييٟ رصظييض اٌّالثييط ٚإٌعيي١ظ ثؼٕــييـٛاْ"طجب

 ب  ثأْ ٌغٕخ األشسافطد٠مخ ٌٍج١ئخ ٚذاد ِمبِٚخ ٌّٕٛ اٌجىزس٠ب" ػٍّ

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزصظض              االظُ        َ

 أظزبذ و١ّ١بء ٚرىٌٕٛٛع١ب إٌع١ظ ثبٌّسوص اٌمِٛٝ ٌٍجؾٛس د/ ِؾّد ػجدإٌّؼُ زِؼبْ  0ا 1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّصٌٟ –اظزبذ ثمعُ اٌّالثط ٚإٌع١ظ  أ.د/ ٔشٛح ػجداٌسؤف ػجداٌؾ١ٍُ   2

   -بْ ٌغٕخ اٌفؾض إٌّبلشخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:ػٍّب ث

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزصظض االظُ َ

 عبِؼخ ؽٕطب –اظزبذ اٌّالثط ٚإٌع١ظ اٌّزفسؽ ٚٚو١ً و١ٍخ اٌزسث١خ إٌٛػ١خ ظبثمب   د/ ػبدي عّبي اٌد٠ٓ إٌٙداٜٚ   0ا 1

 (ٚ ِمسز)  ِٕبلش 

 )  ِٕبلش( عبِؼخ إٌّٛف١خ -االلزظبد إٌّصٌٟ  و١ٍخ–اظزبذ ثمعُ اٌّالثط ٚإٌع١ظ  د/ أشسف ِؾّٛد ٘بشُ   0ا 2

 أظزبذ و١ّ١بء ٚرىٌٕٛٛع١ب إٌع١ظ ثبٌّسوص اٌمِٛٝ ٌٍجؾٛس)ِشسف ٚ ِٕبلش( د/ ِؾّد ػجدإٌّؼُ زِؼبْ  0ا 3

 (لشعبِؼخ إٌّٛف١خ)  ِشسف ٚ ِٕب -و١ٍخ االلزظبد إٌّصٌٟ –اظزبذ ثمعُ اٌّالثط ٚإٌع١ظ  أ.د/ ٔشٛح ػجداٌسؤف ػجداٌؾ١ٍُ   4

 6/3/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 4/3/7102بتارٌخ القسم العلمًموافقة 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -18

 رشى١ً ٌغٕخ اٌفؾض ٚإٌّبلشخ ٌٍطبٌجخ / ثٛظٝ ؽّدٜ فسؽبد ػجداٌالٖ اٌّعغٍخ ٌدزعيخ اٌيدوزٛزاح فيٟ -

االلزظبد إٌّصٌٟ رصظض اٌّالثيط ٚإٌعي١ظ ثؼٕــيـٛاْ"رأص١س االظيزفبدح ِيٓ اٌزم١ٕيبد اٌؾد٠ضيخ ٌٍزعي٠ٛك 

 االٌىزسٚٔٝ ثاظزصداَ رم١ٕبد اٌٛالغ اٌّدِظ فٝ رط٠ٛس ِٕظِٛخ أداء ِٕبفر ث١غ إٌّزغبد اٌٍّجع١خ" 

 : ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األشساف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزصظض              االظُ        َ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّصٌٟ –اظزبذ ثمعُ اٌّالثط ٚإٌع١ظ  د/ أشسف ِؾّٛد ٘بشُ   0ا 1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّصٌٟ –اظزبذ ثمعُ اٌّالثط ٚإٌع١ظ  أ.د/ ِدؽذ ِؾّد ِسظٝ   2

 ١ٍخ اٌؾبظجبد ٚاٌّؼٍِٛبد عبِؼخ إٌّٛف١خو –اظزبذ ِعبػد ثمعُ رىٌٕٛٛع١ب ٚاٌّؼٍِٛبد  د./ ٔٛزا ػجداٌّؼصٞ  اٌعّسٜ  3

   -ػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾض إٌّبلشخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزصظض االظُ َ

عبِؼييييخ  -و١ٍييييخ االلزظييييبد إٌّصٌييييٟ –اظييييزبذ ثمعييييُ اٌّالثييييط ٚإٌعيييي١ظ  د/ أشسف ِؾّٛد ٘بشُ   0ا 1

 )ِشسف ٚ ِٕبلش ِمسزاً(إٌّٛف١خ

عبِؼييييخ  -و١ٍييييخ االلزظييييبد إٌّصٌييييٟ –بذ ثمعييييُ اٌّالثييييط ٚإٌعيييي١ظ اظييييز أ.د/ ِدؽذ ِؾّد ِسظٝ   2

 )ِشسف ٚ ِٕبلش(إٌّٛف١خ

 -اظييزبذ اٌّالثييط ٚإٌعيي١ظ ٚٚو١ييً و١ٍييخ االلزظييبد إٌّصٌييٟ ٌشييئْٛ اٌزؼٍيي١ُ ٚاٌطييالة   أ.د/ اظالَ ػجدإٌّؼُ ؽع١ٓ  3

 )  ِٕبلش( عبِؼخ إٌّٛف١خ 

عبِؼييخ اٌصلييبش٠ك)   -و١ٍييخ اٌزسث١ييخ إٌٛػ١ييخ  –زظييبد إٌّصٌييٝ  اظييزبذ ِعييبػد ثمعييُ االل د./ ػٛاؽف ِؾّد ث١ٙظ    4

 ِٕبلش(

 6/3/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 4/3/7102بتارٌخ القسم العلمًموافقة 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :



 9 

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -19
اٌّعييغٍخ ٌدزعييخ اٌّبععييز١س فييٟ     شيي١ّبء فييسط اثييسا١ُ٘ ث١ييِٛٝبٌجييخ / رشييى١ً ٌغٕييخ اٌفؾييض ٚإٌّبلشييخ ٌٍط-

دزاظخ رأص١سثييرٚز اٌشيي١ب وصييبفغ ٌٍعييىسٜ ػٍييٝ االلزظييبد إٌّصٌييٟ رصظييض رير٠ييٗ ٚػٍييَٛ األؽؼّييخ ثؼٕــييـٛاْ"

 اٌفئساْ اٌج١ؼبء"

 ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األشساف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزصظض              االظُ        َ

ء اِيييييي١ٓ فبؽّييييييخ اٌص٘ييييييساد/ 0ا 1

   اٌشس٠ف

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّصٌٟ –ثمعُ اٌزير٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  ِزفسؽ أظزبذ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّصٌٟ –ِدزض ثمعُ اٌزير٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ    ٔص٠ٙخ ػجد اٌسؽّٓ خ١ًٍد/  2

  -ػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾض إٌّبلشخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 ٌٛظ١فخ ٚاٌزصظضا االظُ َ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّصٌٟ –أظزبذ ِزفسؽ ثمعُ اٌزير٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  ِؾّد ظ١ّس اٌدشٍٛؽٝد/ 0ا 1

 )  ِٕبلش ٚ ِمسزا(

عبِؼيييخ  -أظيييزبذ ِزفيييسؽ ثمعيييُ اٌزير٠يييخ ٚػٍيييَٛ األؽؼّيييخ و١ٍيييخ االلزظيييبد إٌّصٌيييٟ  فبؽّخ اٌص٘ساء ا١ِٓ اٌشس٠فد/ 0ا 2

 ٚ ِٕبلش()ِشسف إٌّٛف١خ

 ؽٍٛاْ)  ِٕبلشبً(عبِؼخ  -و١ٍخ االلزظبد إٌّصٌٟ  –أظزبذ اٌزير٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ    اشسف ػجد اٌؼص٠ص ػجد اٌّغ١د د/ 0ا 3

 6/3/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 4/3/7102بتارٌخ القسم العلمًموافقة 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 -راسات العليا بشأن النظر في :مذكرة إدارة الد -20

ٌدزعيخ اٌّبععيز١س فيٟ االلزظيبد  اٌّعيغً ظيبِؼ ِؾّيد ػجيد اٌٍط١يف رشى١ً ٌغٕخ اٌفؾيض ٚإٌّبلشيخ ٌٍطبٌيت / 

اٌزداخً اٌزيرٜٚ ثبظزصداَ ٚعجبد اٌّىعساد ٌّمبِٚخ اٌعّٕخ إٌّصٌٟ رصظض رير٠ٗ ٚػٍَٛ األؽؼّخ ثؼٕـــٛاْ"

 : ٌغٕخ األشساف ػٍّب  ثأْ  فٝ ذوٛز اٌفئساْ اٌج١ؼبء"

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزصظض              االظُ        َ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّصٌٟ –أظزبذ ِزفسؽ ثمعُ اٌزير٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  فبؽّخ اٌص٘ساء ا١ِٓ اٌشس٠فد/ 0ا 1

 ؼخ إٌّٛف١خعبِ -و١ٍخ االلزظبد إٌّصٌٟ –ثمعُ اٌزير٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  ِدزض   د/ ِٝ ِؾّٛد خفبعٝ 2

   -ػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾض إٌّبلشخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزصظض االظُ َ

 عبِؼييخ إٌّٛف١ييخ -و١ٍييخ االلزظييبد إٌّصٌييٟ –أظييزبذ ِزفييسؽ ثمعييُ اٌزير٠ييخ ٚػٍييَٛ األؽؼّييخ  ِؾّد ظ١ّس اٌدشٍٛؽٝد/ 0ا 1

 )ِٕبلش ٚ ِمسزاً(

 عبِؼييخ إٌّٛف١ييخ -و١ٍييخ االلزظييبد إٌّصٌييٟ –معييُ اٌزير٠ييخ ٚػٍييَٛ األؽؼّييخ أظييزبذ ِزفييسؽ ث فبؽّخ اٌص٘ساء ا١ِٓ اٌشس٠فد/ 0ا 2

 )ِشسف ٚ ِٕبلش(

 ؽٍٛاْ)  ِٕبلش(عبِؼخ  -و١ٍخ االلزظبد إٌّصٌٟ  –أظزبذ اٌزير٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ      ١داشسف ػجد اٌؼص٠ص ػجد اٌّغد/ 0ا 3

 6/3/71027102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ /4/3بتارٌخ القسم العلمًموافقة 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 

 

 



 11 

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -21
ٌدزعييخ اٌّبععييز١س فييٟ االلزظييبد  خاٌّعييغٍ  أظييّبء ػييبدي اٌشييٙبٌٟ /  خرشييى١ً ٌغٕييخ اٌفؾييض ٚإٌّبلشييخ ٌٍطبٌجيي

اٌّؼييبد ٌٍزعييُّ اٌىجييدٞ ٌضالصييخ  ٌٍزييأص١س اٌص٠بدح اٌّؾزٍّييخإٌّصٌييٟ رصظييض رير٠ييٗ ٚػٍييَٛ األؽؼّييخ ثؼٕــييـٛاْ"

 :ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األشساف  اٌج١ؼبء"ر١ٌٛفبد ٔجبر١خ ثٛاظطخ اٌصػفساْ  ػٕد اٌدزاظخ ثاظزصداَ ذوٛز اٌفئساْ 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزصظض              االظُ        َ

  عبِؼخ إٌّٛف١خ -لزظبد إٌّصٌٟ و١ٍخ اال–أظزبذ ِزفسؽ ثمعُ اٌزير٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  ِؾّد ظ١ّس اٌدشٍٛؽٝد/ 0ا 1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّصٌٟ –ثمعُ اٌزير٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  ِدزض   ػج١س ٔص٠ٗ أؽّدد/  2

   -ػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾض إٌّبلشخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزصظض االظُ َ

    عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّصٌٟ –َٛ األؽؼّخ أظزبذ ِزفسؽ ثمعُ اٌزير٠خ ٚػٍ ِؾّد ظ١ّس اٌدشٍٛؽٝد/ 0ا 1

 ) ِشسف ٚ ِٕبلش ٚ ِمسزاً (  

 )ِٕبلش( عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّصٌٟ –أظزبذ ِزفسؽ ثمعُ اٌزير٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  فبؽّخ اٌص٘ساء ا١ِٓ اٌشس٠فد/ 0ا 2

 ِسوص اٌجؾٛس اٌصزاػ١خ  )  ِٕبلش(–األغر٠خ  ثّؼٙد ثؾٛس ٚ رىٌٕٛٛع١بأظزبذ     ٚؽ١د أؽّد زعتد/ 0ا 3

 6/3/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 4/3/7102بتارٌخ القسم العلمًموافقة 

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

فييٟ  اٌّبععييز١سٌدزعييخ  خاٌّعييغٍ    اثييٛ شٛشييخٔٙييب ِؾّييد ػجييد هللا/  خرشييى١ً ٌغٕييخ اٌفؾييض ٚإٌّبلشييخ ٌٍطبٌجيي

ئظزصداَ اٌّؼييبق ؽسو١ييب  ٌٛظييبئً اٌزىٌٕٛٛع١ييب ثؼٕــييـٛاْ"ّإظعييبد إٌّييصي ٚاٌئدازح االلزظييبد إٌّصٌييٟ رصظييض 

 : ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األشساف  "اٌؾد٠ضخ ٚدٚز٘ب فٟ رفؼ١ً اٌؼاللبد اإلعزّبػ١خ

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزصظض              االظُ        َ

 إٌّٛف١خ عبِؼخ - إٌّصٌٟ االلزظبد و١ٍخ    ئدازح إٌّصي ٚ اٌّإظعبد ثمعُ أظزبذ ٔؼّخ ِظطفٟ زلجبْ  /د.أ 1

 إٌّٛف١خ عبِؼخ - إٌّصٌٟ االلزظبد و١ٍخ    ئدازح إٌّصي ٚ اٌّإظعبد ثمعُ ِعبػد أظزبذ د/شس٠ف ِؾّد ؽٛز٠خ  2

   -ػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾض إٌّبلشخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزصظض االظُ َ

 ِمسزاً(  ٚ بً عبِؼخ اإلظىٕدز٠خ)ِٕبلش –و١ٍخ اٌصزاػخ  –اإللزظبد إٌّصٌٟ  أظزبذ ِزفسؽ ثمعُ أ.د/ِٛا٘ت اثسا١ُ٘ ػ١بد 1

 إٌّٛف١خ عبِؼخ - إٌّصٌٟ االلزظبد و١ٍخ    ئدازح إٌّصي ٚ اٌّإظعبد ثمعُ أظزبذ ٔؼّخ ِظطفٟ زلجبْ  /د.أ 2

 )ِشسف ٚ ِٕبلش(

 )ِٕبلش(عبِؼخإٌّٛف١خ إٌّصٌٟ االلزظبد و١ٍخ ئدازح إٌّصي ٚ اٌّإظعبد عُل ٚزئ١ط أظزبذ  أ.د/ ِٙغخ ِؾّد اظّبػ١ً  3

 إٌّٛف١خ عبِؼخ - إٌّصٌٟ االلزظبد و١ٍخ -ئدازح إٌّصي ٚ اٌّإظعبد ثمعُ ِعبػد أظزبذ د/شس٠ف ِؾّد ؽٛز٠خ  4

 (ِشسف ٚ ِٕبلش )

 6/3/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 4/3/7102بتارٌخ القسم العلمًموافقة 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -23

االلزظيبد إٌّصٌيٟ  اٌّعيغٍخ ٌدزعيخ اٌّبععيز١س فيٟ   زشب وّبي اثسا١ُ٘ اٌسفيبػٝرؼد٠ً فٟ ٌغٕخ االشساف ٌٍطبٌجخ / 

ثؼغ خٍطبد االػشبة إٌجبر١يخ ِيغ اٚ ثيدْٚ اػيبفخ  رأص١س دزاظخ"  ألؽؼّخ رؾذ ػٕيٛاْرصظض اٌزير٠ٗ ٚػٍَٛ ا

 بد اٌؾد٠دٚش ػٍٝ أبس اٌفئساْ اٌّظبثخ ثبال١ّ١ٔب"ِٔبدح عٍٛوٛ

عبِؼيخ  -د/ ٔٙبد زشبد اٌطؾيبْ ٚٚظ١فزيٗ / اظيزبذ اٌزير٠يخ ٚػٍيَٛ االؽؼّيخ0اػبفخ اظُ ا -اٌزؼد٠ً اٌّطٍٛة ٘ٛ :

 إٌّٛف١خ"
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 شسافٌزظجؼ ٌغٕخ األ

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزصظض االظُ َ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّصٌٟ  –أظزبذ ثمعُ اٌزير٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ ؽّد٠خ اؽّد ٘الي0ا 1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّصٌٟ  –ثمعُ اٌزير٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  أظزبذ د/ ٔٙبد زشبد اٌطؾب0ْا 2

 6/3/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 4/3/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

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

اٌّعغٍخ ٌدزعخ اٌّبععيز١س فيٟ االلزظيبد إٌّصٌيٟ تعديل في موضوع الرسالة لمطالبة : دعاء مصطفى عبد العزيز 

ػٕٛاْ اٌسظبٌخ : دزاظبد رىٌٕٛٛع١خ ٚ و١ّ١بئ١خ ٚ ث١ٌٛٛع١خ ػٍٝ ثؼغ اٌز١ٌٛفبد ؽؼّخ رصظض : اٌزير٠خ ٚػٍَٛ اال

 اٌيرائ١خ ٌزؾع١ٓ اٌؾبٌخ اٌظؾ١خ ٌٍّظبث١ٓ ثبٌزٛؽد

دزاظييبد رىٌٕٛٛع١ييخ ٚ و١ّ١بئ١ييخ ػٍييٝ ثؼييغ اٌز١ٌٛفييبد اٌيرائ١ييخ ٌزؾعيي١ٓ اٌؾبٌييخ اٌظييؾ١خ  -اٌزؼييد٠ً اٌّطٍييٛة : 

 ػٍّب ثأْ ٌغٕخ األشساف :جس غ١س عٛ٘س٠ب ٚ٘را اٌزؼد٠ً ٠ؼز "ٌٍّظبث١ٓ ثبٌزٛؽد
 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزصظض االظُ َ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّصٌٟ  –أظزبذ ثمعُ اٌزير٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ  د/ؽّد٠خ اؽّد ٘الي0أ 1

 6/3/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 4/3/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

" دراس  ات اكنولوجي  ة م كيمياعي  ة عل    بع       ي  ة الموافق  ة م  ع اع  دان العن  وان ليص    ق  رر مجل  س الكل الق  رار :
  م رفع األمر للجامعة مع اعت ار التعدان غير جوهري "للمصابين بالتوحد  الغذاعية لتحسين الحالة الغذاعيةالتوليف ات  

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -25
اإللزظبد  فٌٟدوزٛزاح  اٌّعغً ٌدزعخ ا - خ١ًٍ ِجسٚن ػجد إٌّؼُ داٚد    / بٌتٌٍطرؼد٠ً ِٛػٛع اٌسظبٌخ  

رؾع١ٓ اٌصٛاص االدائ١خ ٌٍغٍٛد اٌّجطٕخ ثباللّشخ رصظض اٌّالثط ٚإٌع١ظ ٚػٕٛاْ اٌسظبٌخ  " إٌّصٌٟ 

 "    اٌع١ٍٍٛش٠خ ثزم١ٕخ إٌبٔٛ ٚاظزصداِبرٙب فٟ اٌّغبالد اٌطج١خ   

 المجاالت فً  واستخداماتها النانو بتقنٌة السلٌلوزٌة باألقمشة المبطنة للجلود اإلنتاجٌة الخواص تحسٌن "اٌزؼد٠ً اٌّطٍٛة 

  اٌؼٍّٟٚ٘را اٌزؼد٠ً ٠ؼزجس غ١س عٛ٘س٠ب ٚظجت اٌزؼد٠ً ٘ٛ اصساء اٌغبٔت  "   الطبٌة

 ػٍّبُ ثأْ ٌغٕخ اإلشساف :

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزصظض االظُ َ

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزظبد إٌّصٌٟ  - رىٌٕٛٛع١ب اٌّالثط  ثمعُ اٌّالثط ٚإٌع١ظ أظزبذ  أ.د/ زشب ػجد اٌسؽّٓ إٌؾبض  1

 اٌّسوص اٌمِٟٛ ٌٍجؾٛس   - ١ّبء ٚ رىٌٕٛٛع١ب إٌع١ظ ١أظزبذ و ِؾّد ػجد إٌّؼُ زِؼبْأ.د/  2

 6/3/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 4/3/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 للجل ود اإلنتاجي ة الكف  اةة احس ين"   اع دان العن وان ليص   ر مجل س الكلي ة الموافق ة م ع  قر  -القرار :
رفع    " ليص  اكثر دقة مع الط ية المجاالت في  ماستخدامااها النانو بتقنية السليلوزاة باألقمشة الم طنة

   اعت ار التعدان غير جوهريم   األمر للجامعة
 
 
 -: أن النظر فيمذكرة إدارة الدراسات العليا بش -26
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 -ٌّبععز١س لعُ اٌّالثط ٚإٌع١ظ  ٚذٌه الظزٕفبذ ِساد اٌسظٛة  ٌٍطالة االرٟ اظّبئُٙ :طالة اِروسح اٌيبء اٌم١د ٌ

 اٌدزعخ االظُ َ 

 ِبععز١س ِالثط ٚ ٔع١ظ  أ١ِٕخ ػجد اٌصبٌك ظ١د 1

 ِبععز١س ِالثط ٚ ٔع١ظ ظبزح أؽّد ١ِٕس اٌمظجٟ 2

 ععز١س ِالثط ٚ ٔع١ظِب فس٠د فٛشٞ فس٠د اٌؼس٠ف 3

 4/3/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -27

الخاص بترقيو  مدرس بقسم المالبس و النسيج  - د/ محمد عبد الحميد حجاج ـتسجيل قائمة االبحاث ل
ولجنة الدراسات العلٌا  4/3/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ د بالقسم .سيادتو الي استاذ مساع

 6/3/7102بتارٌخ
 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -28

ــدم ــ ن تق ــا والبحــوث  ب ــة لمدراســات العمي ــدكتور وكيــل الكمي ــوارد مــن الســيد ادســتاذ ال  الخطــاب ال
المعتمـــدة و التـــي تقـــوم بـــ جراء البحـــوث و  المراكـــز البح يـــة  أســـماءالمـــوقرة ســـام العمميـــة قاد

ادمـاكن المعتـرف بيـا عمميـا التـي يـتم بيـا التجـارب الدراسات المعمميـة لطـالب الدراسـات العميـا و 
ى يتسـنى لنـا حسـن تـح لعرضـيا عمـي مجمـس الكميـة العتمادىـاالخاصة بمرحمة الدراسات العميـا 

 6/3/7102لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخموافقة . ر العممية التعميمية في مرحمة الدراسات العمياسي

التسجيالت المقدمة لمدراسـات العميـا ال يـتم التشـكيل ليـا إال بعـد تقـديم  2018ابتدءًا من شير يناير  -:القرار  
 ببح ومية و التجارب الخاصة الدراسات المعم ما يفيد مكان الجية البح ية التي أجري الطالب فييا 

 رفع ادمر لمجامعة مع التنبيو عمي رؤساء االقسام بالمراكز البح ية والموافقة    

  -بشأن النظر ف  :  التعليممذكرة قسم شئون    -29
الفرقة الرابعة شعبة التؽذٌة و  – سارة جالل حسن الدٌاش/ األجازة المرضٌة المقدمة من الطالبة 

بناء علً التقرٌر الطبً الوارد من اإلدارة  6/7/7102بداٌة من  شهر و نصؾدة لم  علوم األطعمة

 .4/3/7102بتارٌخ  لجنة شئون التعلٌم موافقة . 7102/7102الطبٌة بالجامعة  فً العام الجامعً 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
  -بشأن النظر ف  :  التعليممذكرة قسم شئون    -30

الفرقة الرابعة شعبة التؽذٌة و  – إسراء نبٌل سمٌر علً عطوةمرضٌة المقدمة من الطالبة / األجازة ال

بناء علً التقرٌر الطبً الوارد من اإلدارة الطبٌة  4/7/7102بداٌة من شهر لمدة   علوم األطعمة

 .4/3/7102بتارٌخ  لجنة شئون التعلٌم موافقة . 7102/7102بالجامعة  فً العام الجامعً 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -قرار :ال
  -بشأن النظر ف  :  التعليممذكرة قسم شئون    -31
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  7102/7102مقترح مواعٌد االمتحانات بالكلٌة للفصل الدراسً ال انً للعام الجامعً 
  -برجاء التكرم بالموافقة على المواعٌد االتٌة :

 71/5/7102حتى ٌوم األحد  07/5/7102تبدأ اإلمتحانات العملٌة ٌوم السبت الموافق   -0

 . 77/5/7102إمتحانات التخلؾ والتحمٌل  ٌوم ال ال اء الموافق  -7

كما وارد من إدارة شئون  79/5/7102امتحانات مادة حقوق اإلنسان ٌوم ال ال اء الموافق  -3

 التعلٌم بالجامعة فترة مسائٌة
 ة  الث أٌام لكل فرقة فى األسبوع .لمد 31/5/7102تبدأ اإلمتحانات النظرٌة ٌوم االربعاء الموفق  -4

   04/6/7102تنتهً اإلمتحانات ٌوم الخمٌس الموافق     -5

 .4/3/7102بتارٌخ  لجنة شئون التعلٌم موافقة 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
  -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاة هيئة التدراس" بشأن النظر ف  : -32

مدرس بقسم التؽذٌة و علوم األطعمة علً منحه اجةازة  -تور/ محمود عبد الحمٌد خلٌل  الطلب المقدم من الدك

 . 72/7/7109و حتً  72/7/7102اعتبارا  من مرافقة زوجة لمدة عام خامس 

 .4/3/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 
  -ة هيئة التدراس" بشأن النظر ف  :مذكرة قسم شئون العاملين " اعضا -33
بوظٌفةة  االقتصاد المنزلً و التربٌةة بقسم استاذ مساعد  منً عبد الرازق أبو شنبتعٌٌن السٌدة الدكتورة /   

أستاذ  بذات القسم  بالكلٌة و ذلك بناء علً ما جاء بتقرٌر اللجنةة العلمٌةة الدائمةة لترقٌةة االسةاتذة و األسةاتذة 

 .6/3/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ  7102/ 7/ 71ٌخ   المساعدٌن  بتار

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
  -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاة هيئة التدراس" بشأن النظر ف  : -34
 ِيدزض ِعيبػد ثمعيُبوظٌفةة  اٌزير٠خ ٚػٍَٛ االؽؼّيخمعٌدة بقسم  -ػسفخ ِؾّد طفبء عّبي تعٌٌن السٌدة /   

موافقة القسم العلمةً  7102/ 7/ 00و ذلك بناء علً منحها درجة الماجستٌر بتارٌخ  اٌزير٠خ ٚػٍَٛ االؽؼّخ

 .6/3/7102بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
  -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاة هيئة التدراس" بشأن النظر ف  : -35

بخصوص رأى المشرفٌن ومجلس القسم بخصوص  مكتب األمٌن العام  من الخطاب الوارة من ادارة الجامعة
 رانٌا عادل عبد الحمٌد  -7اسماء جمال نور الدٌن            -0الطالبتٌن

 .دارٌة من عدمهإلكذلك راى القسم بمدى تقدمهم بالرساله و مدى امكانٌة نقلهم الى وظائؾ ا
سات العلٌا بالكلٌة إلمداد القسم بالتقارٌر السنوٌة و كذلك مخاطبة الدرا6/3/7102بتارٌخ   القسم العلمً قرر 

 رأي المشرفٌن الخاص بهؤالء الطالب و العرض علً لجنة شئون اعضاء هٌئة التدرٌس التخاذ الالزم .

اكليف أ.د/ رعيس قسم التغذاة ممكين الكلية للدرس ات العلي ا م ال ح وث بض رمرة مخاا  ة الس يدة /  -القرار :
 بتحداد الجهة ال حثية التي ام إجراة التجارب العملية الخاصة بالرسالةلها  عبد الحمٌدرانٌا عادل 

 مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاة هيئة التدراس" بشأن النظر ف  : -36
بقسةم التؽذٌةة و علةوم األطعمةة  للقٌةام اسةتاذ  – محمد مصطفً السةٌد  الدكتور / االستاذ  انتداب السٌد
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نظةةرا  لتعةةدٌل الخطةةة الدراسةةٌة الدراسةةات العلٌةةا بكلٌةةة التربٌةةة النوعٌةةة جامعةةة طنطةةا   بالتةةدرٌس لطةةالب

 لدٌهم لوفاة أ.د/ عبد الرحمن محمد عطٌه

( سةةاعة 7بواقةةع )المنزلةةً بقسةةم االقتصةةاد   و علةةوم األطعمةةة تخصةةص تؽذٌةةة ( للفرقةةة األولةةً حلقةةات بحةةثمةةادة )

 نظري أسبوعٌا  

( 0بواقةع )  المنزلةً بقسةم االقتصةاد و علةوم األطعمةةتخصةص تؽذٌةة  ةل ةل اا للفرقةة(  تشةرٌع ؼةذائً مادة ) 

 . 7102/7102و ذلك خالل العام الجامعً   ساعة نظري أسبوعٌا  

 .6/3/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 ن النظر ف  :مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاة هيئة التدراس" بشأ -37

بقسةةم التؽذٌةةة و علةةوم األطعمةةة   مسةةاعد اسةةتاذ –   طةةارق محمةةد عبةةد الةةرحمنالةةدكتور /  انتةةداب السةةٌد

نظةةرا  لتعةةدٌل الخطةةة للقٌةةام بالتةةدرٌس لطةةالب الدراسةةات العلٌةةا بكلٌةةة التربٌةةة النوعٌةةة جامعةةة طنطةةا  

 الدراسٌة لدٌهم لوفاة أ.د/ عبد الرحمن محمد عطٌه

بقسةم االقتصةاد  و علةوم األطعمةة تخصةص تؽذٌةة  انٌةة( للفرقةة ال ل التؽذٌةة و علةوم األطعمةة بحةث فةً مجةامادة )

موافقةة القسةم العلمةً . 7102/7102و ذلةك خةالل العةام الجةامعً  ( ساعة نظةري أسةبوعٌا  4بواقع ) المنزلً

 .6/3/7102بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 املين " اعضاة هيئة التدراس" بشأن النظر ف  :مذكرة قسم شئون الع -38

للقٌةةام   المالبةةس و النسةةٌجبقسةةم  مةةدرس –   إٌنةةاس موسةةً محمةةد موسةةً/  ةالةةدكتور ةانتةةداب السةةٌد

   العرٌشجامعة  االقتصاد المنزلًبكلٌة  البكالرٌوسبالتدرٌس لطالب 

 ( (تصمٌم النماذج وتنفٌذ المالبس ) خارجٌة نساءمادة) بواقع   المالبس و النسٌجتخصص  ة انٌللفرقة ال 

 . أسبوعٌا  ( ساعة تطبٌقً 6و )( ساعة نظري 7)           

 ( ( للفرقة ال انٌة0مادة )تنفٌذ مالبس) ( سةاعة تطبٌقةً 4( سةاعة نظةري و )7بواقةع )  بويتخصص االقتصاد المنزلً و التر

 أسبوعٌا   .

 ( للفرقة المنظور هندسًمادة )أسبوعٌا  ( ساعة تطبٌقً 4)بواقع  األسرة و الطفولة ساتإدارة مؤستخصص   انٌة 

 ( للفرقة أسس تصمٌم مادة ) ًأسبوعٌا  ( ساعة تطبٌقً 7و )( ساعة نظري 7بواقع ) األول . 
 .6/3/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ  7102/  7102الفصل الدراسً ال انً للعام الجامعً  خالل و ذلك

ب أن م ادة ا المنظ ور الهندس ي س ليس      كلية االقتصاد المنزلي جامع ة الع را   ا ةالموافقة مع مخا -القرار :
 ضمن اخصص قسم المالبس م النسيج بالكلية مع رفع األمر للجامعة

 بشأن النظر ف  :  ال حوث العلميةمذكرة قسم   -39
( بتارٌخ 734امعة رقم )و المتضمن قرار رئٌس الج الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للدراسا العلٌا و البحوث

( عشرة آالؾ جنٌها  01111بمنح جائزة براءة االختراع و ٌنص علً أن تمنح مكافاة مالٌة قدرها ) 72/0/7106

بعمل براءة اختراع من السادة أعضاء هٌئة التدرٌس و الهٌئة المعاونة والطالب و ٌقبل من لجنة لكل من ٌقوم 

علً الجائزة. وبعرض الخطاب علً السادة أعضاء هٌئة التدرٌس رؼب  ق عدد مرات حصول العضوالالجوائز مع اط

 .6/3/7102القسم العلمً بتارٌخ موافقة  مدرس بقسم المالبس و النسٌج . – د/ محمد عبد الحمٌد حجاج: فً الترشٌح

 مع رفع األمر للجامعةاحيط المجلس علماً   -رار :   الق
 -: ظر فيبشأن الن  قسم المالبس م النسيجمذكرة   -41
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و المتضمن ان الجمعية الخطاب الوارد من مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
عقد المؤتمر الدولي التاسع حول : "اآلفاق المستقبمية لمتنمية المستدامة االفريقية لمتنمية المستدامة بصدد 

م في فندق 2018إبريل  4 - 1الفترة من  في الدول العربية واإلفريقية ومواجية التحديات "  في 
 دريمزبيتش بمرسي عمم بالبحر ادحمر

 :رغب في الترشح من قسم المالبس و النسيج 
 4/3/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ  ) ببحث (استاذ المالبس و النسيج . -أ.د/ أشرف محمود ىاشم 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 -: بشأن النظر في  المالبس م النسيج  قسممذكرة   -41

 بس و النسيج .القسم الممن عمل ممتقي لمخريجين 
 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 -: بشأن النظر في  قسم إدارة المنزل م المؤسساتمذكرة   -42
 و الدورات المقترحة ىي :عمل دورات تخصصية في مجال إدارة المنزل و المؤسسات و ذلك لترقية أعضاء ىيئة التدريس 

 و الجيد في إدارة المنزل. تادساليب الحدي ة إلدارة الوق 

 .فنيات إعداد أدوات ادبحاث في مجال التخصص 

 .التصميم الداخمي لممنزل و المؤسسات 

 .الحديث في أبحاث إدارة المنزل و المؤسسات 

  االتجاىات الحدي ة في استخدام برنامجSPSS  جتماعية بشكل عام .في مجال العموم اال 

 4/3/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 
 م احول لمركز الخدمة العامة  الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 -: بشأن النظر في  قسم إدارة المنزل م المؤسساتمذكرة   -34
و العمل مية الطمب المقدم من قسم إدارة المنزل و المؤسسات بش ن تطوير العممية التعميمية بالك 

لتعظيم االستفادة من المحتوي ساعات العممي الي ساعات تطبيقية لتحويل البنظام الجودة و االعتماد 
 .العممي لممقررات الدراسية بما يخدم تخصص إدارة المنزل و المؤسسات 

 4/3/2018موافقة القسم العممي بتاريخ 
 اعاد للقسم العلمي    -:القرار  

 
 
 
 

 -: بشأن النظر في  ارة المنزل م المؤسساتقسم إدمذكرة   -44
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) مادة الصحة العامة لمفرقة مقرر موضوع ض لعر الطمب المقدم من قسم إدارة المنزل و المؤسسات 
مادة التشعيب لدخول قسم إدارة المنزل و المؤسسات تطالب ب رجاع تدريس المادة لقسم إدارة  ادولي ( وىي

و تطالب بعرض  ليتمشي مع تطوير العممية التعميمية بالكميةخول القسم المنزل  حيث انيا مادة التشعيب لد
 .الموضوع عمي لجنة شئون التعميم و الطالب بالجامعة 

 4/3/2018موافقة القسم العممي بتاريخ 
م عرض الموضوع علي لجنة شئون التعليم بالجامعة    الموافقة مع رفع االمر للجامعة -: رار    الق  

  -بشأن النظر ف  :  ة المكت ةلجنمذكرة    -45
 مناقشة موضوع عدم تناسب مساحة المكتبة مع عدد المترددين مما يعمل عمي تكدس المكتبة قررت لجنة المكتبة :

 ( ايام عمي أن تقسم القوي بالمكتبة تبادليًا يومي 6تفتح المكتبة ابوابيا طوال ايام ادسبوع )
 ومين الساعة ال انية ظيرا.السبت و الخميس و يكون اإلنصراف خالل الي

  .تخصيص  ال ة أيام لمفرقة ادولي و ال ال ة و  ال ة أيام لمفرقة ال انية و الرابعة لدخول المكتبة 
 .4/3/7102بتارٌخ  موافقة لجنة المكتبة 

  الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 بشأن النظر ف  :  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة   -46

مقدم من مؤسسة الفاضل لتنمية المجتمع ب ىمية التواصل و التعاون مع ادكاديميات المتخصصة في الطمب ال
تنمية الميارات الحياتية ترجو التعامل مع الكمية باعتبارىا من المؤسسات المرموقة و المتميزة في المجتمع في 

 عة المكمفين بالخدمة العامة .لدي خريجي الجاماقامة سمسمة من المحاضرات لتنمية الميارات الحياتية 
ورفةع  الموافقة بعد عرض اوجه التعةاون المقتةرح و الموافقةات الرسةمٌة المعمةول بهةا فةً هةذا الشةأن :رار الق

 االمر للجامعة

 -مذكرة إدارة العالق ات الثق افية  بشأن النظر في : -74
و الذي سيعقد في رحاب )   IACQA2018المؤتمر العربي الدولي ال امن لضمان جودة التعميم العالي )

 . 2018نيسان /ابريل  14-11الجميورية المبنانية خالل الفترة من  –الجامعة المبنانية الدولية 
 :و بعرض الخطاب عمي السادة اعضاء ىيئة التدريس تم ترشيح

 أ.د/ نعمة مصطفي رقبان استاذ بقسم إدالرة المنزل و المؤسسات .  
رئيس قسم إدارة المنزل و المؤسسات بالتفويض عن مجمس القسم بتاريخ وقد وافق االستاذ الدكتور 

و كذلك وافق السيد االستاذ الدكتور عميد الكمية بالتفويض عن لجنة العالقات ال قافية  26/2/2018
 11/3/2018ِٚٛافمخ ٌغٕخ اٌؼاللبد اٌضمبف١خ ثزبز٠خ  26/2/2018و مجمس الكمية بتاريخ 

 مع رفع األمر للجامعةس علماً  احيط المجل -رار :   الق
 -مذكرة إدارة العالق ات الثق افية  بشأن النظر في : - 42

كتاب وزارة الخارجية الـذي يتضـمن مقابمـة السـيد سـفيرنا فـي نواكشـوط و السـيد وزيـر التعمـيم العـالي و 
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خـالل زيارتـو  البحث العممي في موريتانيا الذي أكد رغبتو في تفعيل البرنـامج التنفيـذي الـذي تـم توقيعـو
خاصـة أىميـو  2017/2018بالقاىرة في يوليو الماضي بين البمدين فـي مجـال التعمـيم العـالي لمعـوام 

تفعيــل تبــادل ادســاتذة و البــاح ين فــي التخصصــات ذات اإلحتيــاج حيــث تــم االتفــاق عمــي قيــام الجانــب 
يم لمصـر و كـذلك تخصصـات الموريتاني بتحديـد اسـماء البـاح ين الموريتـانين الـذين يرغبـون فـي زيـارت

ادساتذة و الباح ين المصريين الـذين يرغبـون فـي اسـتقداميم الـي موريتانيـا . و بعـرض الخطـاب عمـي 
  اسـتاذ بقسـم المالبـس و النسـيج بالكميـة . -أ.د/ رشـدي عمـي احمـد عيـد  -:السادة اعضاء ىيئة التدريس تم ترشيح 

 11/3/2018ِٚٛافمخ ٌغٕخ اٌؼاللبد اٌضمبف١خ ثزبز٠خ

   الموافقة مع رفع األمر للجامعة-رار :    الق
 ذكرة للعرض عل  مجلس الكلية بشأن النظر في:م -49

رئٌس اإلدارة المركزٌة للمنطقة الحرة العامة بشبٌن الكوم لحاجتهم إلً السٌد األستاذ / الجواب الوارد من 

نتاج الخاصة بالمالبس الجاهزة ) عمال خمسمائة عامل لجمٌع مراحل اإل( 511)عدد من العمالة ٌبلػ حوالً 

 .جودة ...الخ( مع العلم ان لدٌهم قسم للتدرٌب إذا كانت العمالة ؼٌر مدربة  -مساعدٌن –ماكٌنات 

   الموافقة مع رفع األمر للجامعة-رار :    الق
 ذكرة للعرض عل  مجلس الكلية بشأن النظر في:م -51

 ضاة هيئة التدراس م هي :اشكين لجنة للت رعات اشكن من السادة اع
 ا.د/ عميد الكمية           أ.د/ شريف صبري رجب     -1
 استاذ التغذية و عموم االطعمة           أ.د/ محمد مصطفي السيد   -2
 وكيل الكمية لشئون التعميم و الطالب       أ.د/ اسالم عبد المنعم حسين   -3
 اذ و رئيس قسم إدارة المنزل و المؤسساتاست             أ.د/ ميجة محمد مسمم   -4
 وكيل الكمية لمدراسات العميا و البحوث           أ.د/ ايياب أحمد النعسان -5
 أمين الكمية                أ./ سعد حامد بدير   -6
 مراقب مالي   -7
ادقسام العمميـة بالكميـة و تياجات حعمي أن تتولي المجنة تحديد ا الموافقة مع رفع األمر للجامعة-رار :    الق
، و عمــي ان تكــون جميــع اجــراءات الشــراء دي أصــناف طبقــًا لنجــراءات القانونيــة و يخــدم الكميــة  بمــا

اإلداريــة و المخزنيــة المتعــارف عمييــا ، و عمــي أن تقــوم المجنــة بعــرض تقريــر دوري عــن حســاب تمــك 
 . و آليو التصرف التبرعات

 
 لية بشأن النظر في:ذكرة للعرض عل  مجلس الكم -51

االسـتاذ بقسـم التغذيـة و عمـوم ادطعمـة بمبمـ   –التبرع المقدم من االستاذ الدكتور/ عصام عبد الحافظ حسين 
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 جنييًا فقط الغير و ذلك كاعتراف بفضل الكمية. ألفين (2000 قدره )
 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :
 
 عل  مجلس الكلية بشأن النظر في:مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض   -52

 رمبز٠س اٌٛػغ اٌسا٘ٓ ثٛؽدح ػّبْ اٌغٛدح ٚ اعزّبػبرٙب ) ِـسفـك ( . 

 رُ اٌؼسع ٚاؽ١ؾ اٌّغٍط ػٍّبً  -اٌمساز :

 
 ذكرة للعرض عل  مجلس الكلية بشأن النظر في:م -53

 .7102/7102معً ( للعام الجا سابعةالمحضر اجتماع لجنة شئون المجتمع و تنمٌة البٌئة ) الجلسة 

 اؽ١ؾ اٌّغٍط ػٍّبً  -اٌمساز :

 

 ػظساً .اٌضب١ٔخ  ٚفٝ ٔٙب٠خ االعزّبع ٚاالٔزٙبء ِٓ عدٚي األػّبي زفؼذ اٌغٍعخ فٟ رّبَ اٌعبػخ

            
 رعيس المجلس عميد الكلية              أمين المجلس                                        

 
 

 اأ.د/ شراف ص رى رجب س         س                      م األسودماجدة إبراهيد./ا     
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 السيد األستاذ الدكتور / رعيس جامعة المنوفية             
 احية اي ة مبعد ""

( بتارٌخ  السابعة )الجلسة نتشرؾ بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة  
  7102/7102 فً العام الجامعً 00/3/7102

 مكن عام مسياداكم بخير ""
 "" مافضلوا سياداكم بق ول مافر التقدار ماالحترام

                                    
 عميد الكلية                                                  

 
  رى رجب سشراف ص/ اأ.د                                                              
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 جامعة المنوفية  -السيد األستاذ / مدار عام ادارة الدراسات العليا             
 احية اي ة مبعد ""

 ( السابعة )الجلسة كم صورة من محضر مجلس الكلٌةنتشرؾ بأن نرسل لسٌادت
 7102/7102فً العام الجامعً  00/3/7102بتارٌخ 

 مكن عام مسياداكم بخير ""
 "" مافضلوا سياداكم بق ول مافر التقدار ماالحترام

                                    
 ية  عميد الكل                                                

 
 شراف ص رى رجب س/ اأ.د                                                              
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 السيد األستاذ الدكتور / ناعب رعيس الجامعة للدراسات العليا مال حوث        
 جامعة المنوفية
 احية اي ة مبعد ""

 ( السابعة )الجلسة نتشرؾ بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة
 7102/7102فً العام الجامعً  00/3/7102بتارٌخ 

 مكن عام مسياداكم بخير ""
 "" داكم بق ول مافر التقدار ماالحتراممافضلوا سيا

                                    
 عميد الكلية                                                  

 
 شراف ص رى رجب س/ اأ.د                                                              
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