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 محضر إجتماع
 00/7/7102موافقالحد األلمجلس الكلية المنعقدة يوم سادسة الجلسة اال

 م 7102/ 7102في العام الجامعي 

عشععر  الحاديععة( بقاعععة االجتماعععال بالكليععة و لععم فععي تمععام السععاعة ة سادسععالالجلسععة  أجتمععم مجلععس الكليععة  
عميعد الكليعة  -شعري  صعبرر رجع  األستا  الدكتور/ السيد برئاسة   00/7/7102الموافق  حديوم األ صباحا  

 ن :ورئيس المجلس وحضور كل م

 م األسم الوظيفة

 0 أ.د/ اسالم عبد المنعم حسين استا  بقسم المالبس و النسيج ووكيل الكلية لشئون التعليم والطال 

 7 أ.د/ خالد على عبد الرحمن شاهين  أستا  بقسم التغ ية وعلوم األطعمة ووكيل الكلية لشئون البيئة و خدمة المجتمم 

 3 أ.د/ إيها  أحمد محمد النعسان ل الكلية للدراسال العليا و البحوثووكيأستا  بقسم المالبس والنسيج  

 4 أ.د/ محمد سمير الدشلوطي  من الداخل أستا  بقسم التغ ية وعلوم األطعمة وعميد الكلية سابقا

 5 أ.د/ محمد مصطفي السيد من الداخل أستا  بقسم التغ ية وعلوم األطعمة وعميد الكلية سابقا

 6 أ.د/ فاطمة الزهراء امين الشري  من الداخل ة وعلوم األطعمة وعميد الكلية سابقااستا   التغ ي

 2 أ.د/ يوس  عبد العزيز الحسانين وعميد الكلية سابقاورئيس القسم  أستا  التغ ية وعلوم االطعمة

 2 .د/ حسن سليمان رحمهأ أستا  المالبس والنسيج والتريكو المتفرغ بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان من الخارج

 9 أ.د/ عادل جمال الدين الهنداور أستا  المالبس والنسيج المتفرغ بكلية التربية النوعية جامعة طنطا من الخارج

 01 ربيم محمود نوفلأ.د/  و اقدم األسات ة بالقسمإدارة المنزل والمؤسسال بقسم أستا  

 00 أ.د/ نشأل نصر الرفاعي قسمبال اقدم االسات ة استا  بقسم المالبس و النسيج

 07 أ.د/ عماد محمد عبد الحليم الخولي بالقسم اقدم االسات ة أستا  بقسم التغ ية وعلوم األطعمة

 03 أ.د/ مهجة محمد اسماعيل مسلم إدارة المنزل والمؤسسالورئيس قسم أستا  

 04 مد عبد الالهأ.د /عال يوس  مح استا  بقسم المالبس و النسيج بالكلية من الداخل  

 05 أ.د/ مدحل محمد محمود مرسي أستا  المالبس والنسيج بالكلية من الداخل  

 06 د/ طارق محمد عبد الرحمن عفيفي المساعدين اقدم االسات ة بقسم التغ ية وعلوم األطعمة مساعد أستا 

 02 منى عبد الرازق أبو شن د./  أستا  مساعد وقائم بعمل رئيس قسم االقتصاد المنزلي والتربية بالكلية

رئيس اإلدارة المركزية للمنطقة الحرة بشعبين الكعوم التعابم للهيئعة العامعة لالسعت مار و المنعاطق 

 الحرة من الخارج  

 02 أ/ مختار أحمد رضوان

 

 وقد اعت ار عن الحضور كل من:

 

 م األسم الوظيفة

 0 أ.د/ ايها  فاضل ابو موسى  إلعتزاره عن رئاسة القسم سيجورئيس قسم المالبس و الناستا  تصميم األزياء بالكلية 

 7 ماجدة إبراهيم متولي األسودد./ اقدم المدرسين بالكليةبقسم المالبس و النسيج  مدرس

سعيادته حبعا بسعم   العرحمن العرحيم ومر  -عميد الكليعة الجلسعة ستهل السيد األستا  الدكتور / ا

 .  األعضاء بالسادة
 :النظر في جدول األعمال على النحو التالى بادته  م شرع سي
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 -المصادق ات :-1
 فعى الععام 04/0/7102الموافق الجلسة الخامسة لمجلس الكلية المنعقدة يوم األحد على موضوعال  ةالمصادق

 . 7102/7102الجامعى 

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

 اقدم االسات ة بقسم التغ ية وعلوم األطعمة مساعد أستا   -ارق محمد عبد الرحمن عفيفي د/ طتكلي  

بقسم المالبس و  ماجدة إبراهيم متولي األسود مدرسد./للقيام بأمانة المجلس الحالي لغيا   المساعدين

 . أمين المجلس ( اقدم المدرسين بالكليةالنسيج 

 امعة  الموافقة مع رفع األمر للج -القرار :
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -2

التوصية بمنح الدرجال العلمية  للطال  اآلتية أسمائهم و لم بناء على التقارير الفردية والجماعية 

 -والمناقشة للرسائل العلمية وهم : للسادة األسات ة أعضاء لجنة الفحص

 تخصص تغ ية و علوم أطعمة .  -بُٔبٕ ثغٔخ سٓنبٕ ع/   منح درجة الماجستير للطالبة  -0

 . تخصص تغ ية و علوم أطعمة - فلبء عٔبٍ ٓؾٔذ ػشكخ/   منح درجة الماجستير للطالبة  -7

 . تخصص تغ ية و علوم أطعمة - ٓ٘بٍ ٓغؼٞد ػجذ اُغٞاد/   للطالبة  الدكتوراهمنح درجة  -3

 .تخصص إدارة منزل و مؤسسال -رحمن عطيه عبد الٛبُٚ ع٤َٔ /   للطالبة  الدكتوراهمنح درجة  -4

 6/7/7102ولجنة الدراسال العليا بتاريخ 4/7/7102موافقة األقسام العلمية بتاريخ 

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

 أُ٘ض٢ُ االهزقبد ك٢  أُبعغز٤ش ُذسعخ حو٤ذأُ ٓ٘خ هللا ٓغذٟ ٓؾٔذ ًغبة / ُِطبُجخ اُجؾش خطخ رغغ٤َ

رأص٤ش ؽشة أُبء أُٔـ٘و ٝ ػق٤ش اُشٓبٕ ػ٠ِ فؾخ اُلئشإ " ثؼ٘ـــٞإ األهؼٔخ ٝػِّٞ رـز٣ٚ رخقـ

 : ػِٔب ثإٔ ُغ٘خ األؽشافأُقبثخ ثبسرلبع عٌش اُذّ" 

 الوظيفة والتخصص        االسم م

 أُ٘ٞك٤خ عبٓؼخ - أُ٘ض٢ُ االهزقبد ٤ًِخ  – ألهؼٔخا ٝػِّٞ اُزـز٣خ ثوغْ أعزبر ػج٤ش اؽٔذ خنش /د.أ 1

 عبٓؼخ اُضهبص٣ن –٤ًِخ اُؼِّٞ –اعزبر اُل٤ض٣ب ء اُؾ٣ٞ٤خ  د/ ٓبعذح ع٤ذ ؽ٘ل0٠ا 2

 .6/7/7102ولجنة الدراسال العليا بتاريخ 4/7/7102بتاريخ القسم العلميموافقة 

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

 أُ٘ض٢ُ االهزقبد ك٢ أُبعغز٤ش ُذسعخ حو٤ذأُ  خ /٠ٓ ٓؾٔذ ػجذ اُشؽٖٔ ٓٞع٠ُِطبُج اُجؾش خطخ رغغ٤َ

 دساعخ ٓوبسٗخ ُزأص٤ش اعضاء ٗجبد اُ٘جن ػ٠ِ فٞسح ٤ُج٤ذاد "ثؼ٘ـٞإ األهؼٔخ ٝػِّٞ رـز٣ٚ رخقـ 

 : ػِٔب  ثإٔ ُغ٘خ األؽشافاُغ٤شّ ك٠ اُلئشإ"

 الوظيفة والتخصص االسم م

 عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ -٤ًِخ االهزقبد أُ٘ض٢ُ –أعزبر ثوغْ اُزـز٣خ ٝػِّٞ األهؼٔخ  د/ عٜبّ ػض٣ض خنش  0ا 1

 أُ٘ٞك٤خ عبٓؼخ - أُ٘ض٢ُ االهزقبد ٤ًِخ – األهؼٔخ ٝػِّٞ اُزـز٣خ ثوغْ ٓذسط  د./ػضح ٓؾٔذ االعٌبك٠ 2

 .6/7/7102ولجنة الدراسال العليا بتاريخ 4/7/7102بتاريخ القسم العلميموافقة 

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

 رخقـ أُ٘ض٢ُ االهزقبد ك٢ أُبعغز٤ش ُذسعخ حو٤ذأُ -ُِطبُجخ /رغ٤ْ٘ ٓؾٔذ اُغ٤ذ  اُجؾش خطخ رغغ٤َ

 ص٤ش أُنبد ُِغٌش ُضٔبس اُزٔش اُٜ٘ذٟ ٝ اُخشٝة ك٠ اُلئشإ أُقبثخ اُزأ "ثؼ٘ـٞإ األهؼٔخ ٝػِّٞ رـز٣ٚ 

 : ػِٔب  ثإٔ ُغ٘خ األؽشاف االًُٞغبٕ " زأص٤شثثبُغٌش 

 م
 الوظيفة والتخصص االسم

 عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ -٤ًِخ االهزقبد أُ٘ض٢ُ –أعزبر  ٓزلشؽ ثوغْ اُزـز٣خ ٝػِّٞ األهؼٔخ  د/الفت رشاد خاطر0ا 1
 .6/7/7102ولجنة الدراسال العليا بتاريخ 4/7/7102بتاريخ العلميالقسم موافقة 

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

 أُ٘ض٢ُ االهزقبد ك٢ أُبعغز٤ش ُذسعخ حو٤ذأُ -خ /ا٣خ ػجذ أُ٘ؼْ ػجذ اُؼض٣ض ُِطبُج اُجؾش خطخ رغغ٤َ -

اُزأص٤ش أُؾزَٔ ُؾت اُشؽبد ٝ اُوشهْ ُخلل ٝصٕ اُلئشإ  "ثؼ٘ـٞإ األهؼٔخ ٝػِّٞ ز٣ٚرـ رخقـ 

 : ػِٔب  ثإٔ ُغ٘خ األؽشاف أُقبثخ ثبُغٔ٘خ "

 م
 الوظيفة والتخصص االسم

 عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ -٤ًِخ االهزقبد أُ٘ض٢ُ –أعزبر  ٓزلشؽ ثوغْ اُزـز٣خ ٝػِّٞ األهؼٔخ  د/الفت رشاد خاطر0ا 1
 .6/7/7102ولجنة الدراسال العليا بتاريخ 4/7/7102بتاريخ القسم العلمي موافقة

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

 أُ٘ض٢ُ االهزقبد ك٢ أُبعغز٤ش ُذسعخ ٔو٤ذحاُ  خ /كبهٔخ هِؼذ ػجذ اُشؽُِٖٔطبُج اُجؾش خطخ رغغ٤َ

 اُزأص٤ش اُٞهبئ٠ ُِقٔؾ اُؼشث٠ ٝ ٗجبد اُطشهٞكخ ػ٠ِ هشؽخ أُؼذح "ثؼ٘ـٞإ األهؼٔخ ٝػِّٞ ز٣ٚرـ رخقـ 

 : ػِٔب  ثإٔ ُغ٘خ األؽشاف اُلئشإ اُجبُـخ" ك٠ 

 م
 الوظيفة والتخصص االسم

عبٓؼتتخ  -٤ًِتتخ االهزقتتبد أُ٘ضُتت٢ –أعتتزبر ثوغتتْ اُزـز٣تتخ ٝػِتتّٞ األهؼٔتتخ  د/ىبة عز الدين يوسف0ا 1

 أُ٘ٞك٤خ
 .6/7/7102ولجنة الدراسال العليا بتاريخ 4/7/7102بتاريخ القسم العلميموافقة 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة   -القرار :
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-8

  ٢ُأُ٘ض االهزقبد ك٢ أُبعغز٤ش ُذسعخ  و٤ذأُ  - اُغ٤ذ عب٠ٓ ٓؾٔذ فجبػ /  ُِطبُت اُجؾش خطخ رغغ٤َ

  رأص٤ش ع٤ٖ٘ أُؾٔؼ ٝ ػالهزخ ثبُغشهبٕ" "ثؼ٘ـٞإ األهؼٔخ ٝػِّٞ رـز٣ٚ رخقـ

 : ػِٔب  ثإٔ ُغ٘خ األؽشاف

 م
 الوظيفة والتخصص االسم

 -٤ًِتتخ االهزقتتبد أُ٘ضُتت٢ –أعتتزبر ٓزلتتشؽ ثوغتتْ اُزـز٣تتخ ٝػِتتّٞ األهؼٔتتخ  د/محمد مصطفى السيد0ا 1

 عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ
 عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ -٤ًِخ اُطت –اعزبر ٝسئ٤ظ هغْ االٝساّ  د/ ناصر محمد عبد البارى0ا 

 .6/7/7102ولجنة الدراسال العليا بتاريخ 4/7/7102بتاريخ القسم العلميموافقة 

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

 أُ٘ض٢ُ االهزقبد ك٢ أُبعغز٤ش ُذسعخ و٤ذحأُ  بٕ خ /آب٠ٗ اُغ٤ذ ع٤ُِِٔطبُج اُجؾش خطخ رغغ٤َ

رأص٤ش هؾٞس اُجشروبٍ ٝ ا٤ُٞعل٠ ٝ ا٤ُِٕٔٞ ػ٠ِ اُؾبُخ اُقؾ٤خ  "ثؼ٘ـٞإ األهؼٔخ ٝػِّٞ رـز٣ٚ رخقـ

 ػِٔب  ثإٔ ُغ٘خ األؽشافٝ اُـزائ٤خ ُلئشإ اُزغبسة أُقبثخ ثبُغٔ٘خ"

 م
 الوظيفة والتخصص االسم

 عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ -٤ًِخ االهزقبد أُ٘ض٢ُ –زبر ٓزلشؽ ثوغْ اُزـز٣خ ٝػِّٞ األهؼٔخ أع د/محمد مصطفى السيد0ا 1
 .6/7/7102ولجنة الدراسال العليا بتاريخ 4/7/7102بتاريخ القسم العلميموافقة 

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

 رخقـ أُ٘ض٢ُ االهزقبد ك٢ أُبعغز٤ش ُذسعخ و٤ذحأُ -ك٤ج٢ كٞص١ رٞٓب كش٣ذ خ/ُِطبُج اُجؾش خطخ رغغ٤َ

 صشاءإلدساعخ رؾ٤ِ٤ِخ ُجؼل اُضخبسف اُوجط٤خ ٝ االعال٤ٓخ ٝ اُذٓظ ث٤ْٜ٘  "ثؼ٘ـٞإ أُالثظ ٝ اُ٘غ٤ظ  

 : ػِٔب  ثإٔ ُغ٘خ األؽشافٝ أٌُٔالد " اُو٤ٔخ اُل٤٘خ ٝ اُزشاص٤خ ُزق٤ْٔ أُلشٝؽبد 

 م
 الوظيفة والتخصص االسم

 عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ -٤ًِخ االهزقبد أُ٘ض٢ُ –أعزبر ٓغبػذ ثوغْ أُالثظ ٝ اُ٘غ٤ظ   د/ممدوح أحمد مبروك 1

 عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ -٤ًِخ االهزقبد أُ٘ض٢ُ –ٓذسط ثوغْ أُالثظ ٝ اُ٘غ٤ظ   د/ إيريني اسحق عبده شنوده 2

 .6/7/7102جنة الدراسال العليا بتاريخول 4/7/7102بتاريخ القسم العلميموافقة 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة   -القرار :
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -11
 أُ٘ض٢ُ االهزقبد ك٢ اُذًزٞساٙ ُذسعخ ٔو٤ذحاُ  خ /ٛ٘ذ ئثشا٤ْٛ ؽغٖ اُؾغ٢٘٤  ُِطبُج اُجؾش خطخ رغغ٤َ

 اػذاد ٓ٘زظ ر٢ِ٤ٌٔ ٖٓ األهٔؾخ ؿ٤ش أُ٘غٞعخ ٓوبّٝ اُجٌزش٣ب "ثؼ٘ـٞإ أُالثظ ٝ اُ٘غ٤ظ  رخقـ 

 : ػِٔب  ثإٔ ُغ٘خ األؽشافٝ اُلطش٣بد ثبعزخذاّ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُ٘بٗٞ ٝ ٓٞاد فذ٣وخ اُج٤ئخ " 

 م
 الوظيفة والتخصص االسم

 أُشًض اُو٢ٓٞ ُِجؾٞس –أعزبر ٤ًٔبء ٝ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُ٘غ٤ظ  أ.د/محمد عبد المنعم رمضان 1
 عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ -٤ًِخ االهزقبد أُ٘ض٢ُ  –اعزبر  ثوغْ أُالثظ ٝ اُ٘غ٤ظ   عال يوسف عبد الالهأ.د/  2

 عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ -٤ًِخ االهزقبد أُ٘ض٢ُ  –اعزبر  ثوغْ أُالثظ ٝ اُ٘غ٤ظ   أ.د/ ىدي محمد سامي غازي 3

 .6/7/7102ولجنة الدراسال العليا بتاريخ 4/7/7102بتاريخ القسم العلميموافقة 

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

 أُ٘ض٢ُ االهزقبد ك٢ أُبعغز٤ش ُذسعخ ٔو٤ذحاُخ /أعٔبء ثِزبع٢ أؽٔذ اُغ٘ب٢٘٣ ُِطبُج اُجؾش خطخ رغغ٤َ

٤غ٤خ عٌبٓجش ك٢ رذس٣ظ اإلهزقبد كبػ٤ِخ اعزخذاّ اعزشار "ثؼ٘ـٞإ االهزقبد أُ٘ض٢ُ ٝ اُزشث٤خ  رخقـ 

ػِٔب   أُ٘ض٢ُ ُز٤ٔ٘خ ٜٓبساد اُزل٤ٌش كٞم أُؼشك٢ ٝ ًلبءح اُزاد األًبد٤ٔ٣خ ُذ١ ر٤ِٔزاد أُشؽِخ اإلػذاد٣خ  "

 : ثإٔ ُغ٘خ األؽشاف

 الوظيفة والتخصص االسم م

 عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ أعزبر ٓغبػذ ثوغْ أُ٘بٛظ ٝ هشم اُزذس٣ظ ث٤ٌِخ اُزشث٤خ د/عالء أحمد المميجي   1
 عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ -٤ًِخ االهزقبد أُ٘ض٢ُ  –ٓذسط ثوغْ االهزقبد أُ٘ض٢ُ ٝ اُزشث٤خ   د/ نورا ابراىيم غريب  2

 .6/7/7102ولجنة الدراسال العليا بتاريخ 4/7/7102بتاريخ القسم العلميموافقة 

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

 االهزقبد ك٢ أُبعغز٤ش ُذسعخ ٔو٤ذحاُ صٛشاء كٞص١ عؼذ ػجبط أُٜذ١  خ /ُِطبُج اُجؾش خطخ رغغ٤َ

 -االعزغبثخ -"كؼب٤ُخ اعزخذاّ ئعزشار٤غ٤خ ) اُجذا٣خثؼ٘ـٞإ االهزقبد أُ٘ض٢ُ ٝ اُزشث٤خ  رخقـ أُ٘ض٢ُ

ُز٤ٔ٘خ اُزل٤ٌش اُ٘بهذ ٝ ؽت االعزطالع ُذ١ ر٤ِٔزاد اُقق اُزو٣ْٞ ( ك٢ رذس٣ظ ٓبدح االهزقبد أُ٘ض٢ُ 

 : ػِٔب  ثإٔ ُغ٘خ األؽشاف "  االٍٝ اإلػذاد١

 م

 الوظيفة والتخصص االسم

 أعزبر   أُ٘بٛظ ٝ هشم اُزذس٣ظ ث٤ٌِخ اُزشث٤خ عبٓؼخ ه٘طب أ.د/عبد الممك طو الرفاعي  1

 هزقبد أُ٘ض٢ُ ٝ اُزشث٤خ  ٤ًِخ االهزقبد أُ٘ض٢ُ عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خاعزبر ٓغبػذ  ثوغْ اال د/ سيام أحمد رفعت الشافعي   2

 عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ -٤ًِخ االهزقبد أُ٘ض٢ُ  –ٓذسط ثوغْ االهزقبد أُ٘ض٢ُ ٝ اُزشث٤خ   د/ شيرين شمس الدين المراكبي 3

 .6/7/7102ولجنة الدراسال العليا بتاريخ 4/7/7102بتاريخ القسم العلميموافقة 

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

 االهزقبد ك٢ أُبعغز٤ش ُذسعخ ٔو٤ذحاُ أ٣خ ؽٔذ١ ٓؾٔذ ع٤ذ أؽٔذ اُغوب  خ /ُِطبُج اُجؾش خطخ رغغ٤َ

خالٍ  "ئٌٓب٤ٗخ اُز٘جإ ثبُقالثخ اُ٘لغ٤خ ٖٓثؼ٘ـٞإ االهزقبد أُ٘ض٢ُ ٝ اُزشث٤خ  رخقـ أُ٘ض٢ُ

 "  أعب٤ُت اُزل٤ٌش ك٢ مٞء اُزخقـ األًبد٢ٔ٣ ُذ١ هالة ٤ًِخ االهزقبد أُ٘ض٢ُ عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ

 : ػِٔب  ثإٔ ُغ٘خ األؽشاف

 الوظيفة والتخصص االسم م

٤ًِتتتخ االهزقتتتبد  –ثوغتتتْ االهزقتتتبد أُ٘ضُتتت٢ ٝ اُزشث٤تتتخ   اعتتتزبر ٓغتتتبػذ   جييان السيد سويد د/   2

 عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ -أُ٘ض٢ُ 

 -٤ًِتتخ االهزقتتبد أُ٘ضُتت٢  –ثوغتتْ االهزقتتبد أُ٘ضُتت٢ ٝ اُزشث٤تتخ  ٓتتذسط  مروة صالح سعادةد/  3

 عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ

 .6/7/7102ولجنة الدراسال العليا بتاريخ  4/7/7102بتاريخ القسم العلميموافقة 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة   -القرار :
 -نظر في :مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن ال -15
رؾتت٤ٌَ ُغ٘تتخ اُلؾتتـ ٝأُ٘بهؾتتخ ُِطبُجتتخ / ٜٓتتب ػجتتذ أُتت٘ؼْ ؽغتتٖ    أُغتتغِخ ُذسعتتخ أُبعغتتز٤ش كتت٢  -

االهزقتتبد أُ٘ضُتت٢ رخقتتـ رـز٣تتٚ ٝػِتتّٞ األهؼٔتتخ ثؼ٘ــتتـٞإ"اُزأص٤ش اُؼالعتت٠ ُٔغتتزخِـ اُزٔتتش ٝ ٗتتٟٞ 

 اُزٔش ػ٠ِ اٌُبد٤ّٓٞ أُؾذس ُِزغْٔ ك٠ اُلئشإ" 

 : ػِٔب  ثإٔ ُغ٘خ األؽشاف

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخقـ              االعْ        ّ

عبٓؼتتتخ  -٤ًِتتتخ االهزقتتتبد أُ٘ضُتتت٢ –أعتتتزبر ثوغتتتْ اُزـز٣تتتخ ٝػِتتتّٞ األهؼٔتتتخ  د/ ٜٗبد سؽبد اُطؾبٕ  0ا 1

 أُ٘ٞك٤خ

د/ ؽتتتتتتتت٤ٔبء ٓقتتتتتتتتطل٠  2

 أُق٤ِؾ٠  

عبٓؼتتخ  -٤ًِتتخ االهزقتتبد أُ٘ضُتت٢ –ٓتتذسط ثوغتتْ اُزـز٣تتخ ٝػِتتّٞ األهؼٔتتخ 

 أُ٘ٞك٤خ

   -ُغ٘خ اُلؾـ أُ٘بهؾخ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ: ػِٔب ثبٕ

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخقـ االعْ ّ

د/ ػتتتتتبدٍ ػجتتتتتذ أُؼطتتتتت٠ 0ا 1

 اؽٔذ  

 -٤ًِتتخ االهزقتتبد أُ٘ضُتت٢ –أعتتزبر ٓزلتتشؽ ثوغتتْ اُزـز٣تتخ ٝػِتتّٞ األهؼٔتتخ 

 عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ

 عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ -٢ ٤ًِخ االهزقبد أُ٘ضُ–أعزبر ثوغْ اُزـز٣خ ٝػِّٞ األهؼٔخ  د/ ٜٗبد سؽبد اُطؾبٕ  0ا 2

/ كبهٔتتخ ؽغتتٖ ٓؾٔتتذ عتت٤ذ د. 3

 اؽٔذ  

 –ٓؼٜتتذ ثؾتتٞس رٌُ٘ٞٞع٤تتب االؿز٣تتخ  –اعتتزبر رٌُ٘ٞٞع٤تتب اُزـز٣تتخ أُغتتبػذ 

 ٓشًض اُجؾٞس اُضساػ٤خ

 .6/7/7102ولجنة الدراسال العليا بتاريخ 4/7/7102بتاريخ القسم العلميموافقة 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة   -القرار :
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -16
رؾ٤ٌَ ُغ٘خ اُلؾـ ٝأُ٘بهؾخ ُِطبُجخ / ػبئؾخ ًبَٓ فبُؼ ػجبط     أُغغِخ ُذسعخ أُبعغتز٤ش كت٢  -

االهزقتتبد أُ٘ضُتت٢ رخقتتـ رـز٣تتٚ ٝػِتتّٞ األهؼٔتتخ ثؼ٘ــتتـٞإ"رأص٤ش ثؼتتل ٓغزخِقتتبد اُجشدهتتٞػ ػِتت٠ 

 ش٣ٖ ك٠ اُلئشإ"عشهبٕ اٌُجذ اُؾبدس ثٞاعطخ اُج٘ضٝث٤

 ػِٔب  ثإٔ ُغ٘خ األؽشاف

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخقـ              االعْ        ّ

 عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ -٤ًِخ االهزقبد أُ٘ض٢ُ –أعزبر ٓزلشؽ ثوغْ اُزـز٣خ ٝػِّٞ األهؼٔخ  د/ ٓؾٔذ ٓقطل٠ اُغ٤ذ  0ا 1

 عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ -٤خ االهزقبد أُ٘ض٢ُ ٝػ٤ٔذ ًِ –أعزبر ثوغْ اُزـز٣خ ٝػِّٞ األهؼٔخ  د/ ؽش٣ق فجشٟ سعت  0ا 2

   -ػِٔب ثبٕ ُغ٘خ اُلؾـ أُ٘بهؾخ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ:

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخقـ االعْ ّ

 ٝ ٗبئت سئ٤ظ  عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ ُؾئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝاُطالة–أعزبر ػِّٞ األهؼٔخ  د/ ػبدٍ اُغ٤ذ ٓجبسى   0ا 1

عبٓؼتتخ  -٤ًِتتخ االهزقتتبد أُ٘ضُتت٢ –ز٣تتخ ٝػِتتّٞ األهؼٔتتخأعتتزبر ٓزلتتشؽ هغتتْ اُزـ د/محمد سمير الدشموطى 0ا 2

 أُ٘ٞك٤خ
عبٓؼتتتخ  -٤ًِتتتخ االهزقتتتبد أُ٘ضُتتت٢ –أعتتتزبر ٓزلتتتشؽ ثوغتتتْ اُزـز٣تتتخ ٝػِتتتّٞ األهؼٔتتتخ  د/ ٓؾٔذ ٓقطل٠ اُغ٤ذ  0ا  3

 أُ٘ٞك٤خ

ؼتتتخ عبٓ -ٝػ٤ٔتتذ ٤ًِتتتخ االهزقتتبد أُ٘ضُتت٢  –أعتتزبر ثوغتتْ اُزـز٣تتخ ٝػِتتتّٞ األهؼٔتتخ  د/ ؽش٣ق فجشٟ سعت  0ا 4

 أُ٘ٞك٤خ

 .6/7/7102ولجنة الدراسال العليا بتاريخ 4/7/7102بتاريخ القسم العلميموافقة 

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

االهزقبد  ش ك٢أُغغِخ ُذسعخ أُبعغز٤ - رؼذ٣َ ك٢ ُغ٘خ االؽشاف ُِطبُجخ / دػبء ٓقطل٠ ػجذ اُؼض٣ض  

أُ٘ضُتت٢ رخقتتـ اُزـز٣تتٚ ٝػِتتّٞ األهؼٔتتخ رؾتتذ ػ٘تتٞإ " دساعتتبد رٌُ٘ٞٞع٤تتخ ٝ ٤ٔ٤ًبئ٤تتخ ٝ ث٤ُٞٞع٤تتخ 

 ػ٠ِ ثؼل اُز٤ُٞلبد اُـزائ٤خ ُزؾغ٤ٖ اُؾبُخ اُقؾ٤خ ُِٔقبث٤ٖ ثبُزٞؽذ"

 -ٔتخد/ ٜٗبد سؽبد اُطؾبٕ ٝٝظ٤لزتٚ / اعتزبر اُزـز٣تخ ٝػِتّٞ االهؼ0ا امبكخ اعْ  -اُزؼذ٣َ أُطِٞة ٛٞ :

 عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ"

 ُزقجؼ ُغ٘خ األؽشاف

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخقـ االعْ ّ

 عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ -٤ًِخ االهزقبد أُ٘ض٢ُ  –أعزبر ثوغْ اُزـز٣خ ٝػِّٞ األهؼٔخ  د/ ؽٔذ٣خ اؽٔذ ٛال0ٍا 1

 ٤خعبٓؼخ أُ٘ٞك -٤ًِخ االهزقبد أُ٘ض٢ُ –أعزبر ثوغْ اُزـز٣خ ٝػِّٞ األهؼٔخ  د/ ٜٗبد سؽبد اُطؾب0ٕا 2

 .6/7/7102ولجنة الدراسال العليا بتاريخ 4/7/7102بتاريخ القسم العلميموافقة 

 يعاد للقسم العلمي إلضافة طبي  متخصص  -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -18
االهزقتبد أُ٘ضُت٢ رخقتـ  أُغتغِخ ُذسعتخ اُتذًزٞساٙ كت٢  رؼذ٣َ ك٢ ُغ٘خ االؽشاف ُِطبُجخ / ٢٘ٓ ؽبٓتذ ٓؾٔتذ ٓؾتشّ  

 اُزـز٣ٚ ٝػِّٞ األهؼٔخ رؾذ ػ٘ٞإ " دساعخ ث٤ُٞٞع٤خ ػ٢ِ رأص٤ش ر٘بٍٝ ثؼل أُؾشٝثبد ػ٢ِ ؽ٤ٞاٗبد اُزغبسة"

 -د/ ٓؾٔتذ ٓقتطل٢ اُغت٤ذ ٝٝظ٤لزتٚ / اعتزبر اُزـز٣تخ ٝػِتّٞ االهؼٔتخ أُزلتشؽ0سكغ اعْ اُغت٤ذ ا -اُزؼذ٣َ أُطِٞة ٛٞ :

 عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ" 
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 ألؽشافُزقجؼ ُغ٘خ ا

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخقـ االعْ ّ

 عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ -٤ًِخ االهزقبد أُ٘ض٢ُ  –أعزبر ثوغْ اُزـز٣خ ٝػِّٞ األهؼٔخ  د/ خبُذ ػ٢ِ ػجذ اُشؽٖٔ ؽب0ٖ٤ٛا 1

 عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ -٤ًِخ االهزقبد أُ٘ض٢ُ   –ثوغْ اُزـز٣خ ٝػِّٞ األهؼٔخ  اعزبر ٓغبػذ د/ ٓؾٔذ كٌش١ عشاط اُذ٣ٖ 2

 .6/7/7102ولجنة الدراسال العليا بتاريخ 4/7/7102بتاريخ لقسم العلمياموافقة 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة   -القرار :
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -19

أُغتتغِخ ُذسعتتخ أُبعغتتز٤ش كتت٢ االهزقتتبد دعبباء مصببطفى عبببد العزيببز ضببيف طمببب مببد مببده الدراسببة لمطالبببة / 

 1/9/2012قـ رـز٣ٚ ٝػِّٞ األهؼٔخ ٝرُي العزٌٔبٍ اُشعبُخ اُؼ٤ِٔخ ُٔذح ػـتـبّ كت٢ اُلزتشح ٓتٖ أُ٘ض٢ُ رخ

ولجنععععة الدراسععععال العليععععا  4/7/7102بتععععاريخ القسععععم العلمععععيموافقععععة ) ػتتتتبّ صبُتتتتش (2018/ 8/ 31ئُتتتت٠

 .6/7/7102بتاريخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة   -القرار :
 -ا بشأن النظر في :مذكرة إدارة الدراسات العلي -21

تخصعص المالبعس  لماجسعتير لدرجعة ا سعجل الم  -أسامة مةمةافمزا رممحةا  م /للطالع  الغاء القيعد والتسعجيل

استخدام الحاس  اآللي في حل بعض المشكالل الحسابية لمادة المقايسال بالتعليم الصناعي  والنسيج بعنوان"

 :علما  بأن لجنة األشرا و عدم سداد الرسوم الدراسية . ٝرُي الػززاس أُؾشك٤ٖ ٝ اٗزٜبء أُذح اُوب٤ٗٞٗخ" 

 الوظــــــــــيـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل ــــــــــــماالســــــــــــــ م

 أستمذم حئ سممقسممالةالبسم مالنس جمكل  ماالقتصمفمالةنرليمجمةع مالةن ز   أ.ف/مإ همبمزمضلماب مة سيم 0

 .6/7/7102ولجنة الدراسال العليا بتاريخ 4/7/7102بتاريخ ميالقسم العلموافقة 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة   -القرار :
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -21

دكتوراه ( الفصل الدراسي االول للعام الجامعي  –ماجستير  -اعتماد نتيجة الدراسال العليا   دبلوم

 .6/7/7102لجنة الدراسال العليا بتاريخ موافقة  .7102/7102

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة   -القرار :
 -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -22

اُغتبٓؼ٢ ُلشهتخ األُٝت٢ ؽتؼجخ ػبٓتخ كت٢ اُؼتبّ أُو٤تذح ثب –اُؼزس اُوٜش١ ٖٓ اُطبُجتخ / رـش٣تذ ٓؾٔتذ ػجتذ اُؾ٤ٔتذ 

ثغتتتجت ظتتتشٝف  2012/2018آزؾتتتبٕ اُلقتتتَ اُذساعتتت٢ األٍٝ  ػتتتٖ ٓتتتبدح ػِتتتْ اُتتت٘لظ أص٘تتتبء 2012/2018

 .4/7/7102   بتاريخ التعليمشئون  لجنة  موافقة   أُٞافالد .

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة   -القرار :
 -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -23

ُضبُضتتخ ؽتتؼجخ رـز٣تتخ كتت٢ اُؼتتبّ اُغتتبٓؼ٢ أُو٤تتذح ثبُلشهتتخ ا -اُؼتتزس أُشمتت٢ ٓتتٖ اُطبُجتتخ / كتتب٣ضح ًٔتتبٍ اُجشؿتتٞس 

ػتتٖ ٓتتبدح اػتتذاد اهؼٔتتخ خنتتش ٝ كبًٜتتخ ٝ ٓتتبدح أٌُج٤تتٞرش اص٘تتبء آزؾبٗتتبد اُلقتتَ اُذساعتت٢   2012/2018

ث٘تتبء ػِتت٢ اُزوش٣تتش  2012/2018ػتتٖ ٓتتبدح ػِتتْ اُتت٘لظ أص٘تتبء آزؾتتبٕ اُلقتتَ اُذساعتت٢ األٍٝ  2012/2018

 .4/7/7102بتاريخ التعليمشئون   لجنة افقة مواُطج٢ اُٞاسد ٖٓ  اإلداسح اُطج٤خ ثبُغبٓؼخ .

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة   -القرار :
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 -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -24

 االهزقبد أُ٘ض٢ُ ٝ اُزشث٤خ  ( . -اُخطخ اُذساع٤خ اُٞاسدح ٖٓ هغْ  ) أُالثظ ٝ اُ٘غ٤ظ 

 .4/7/7102بتاريخ التعليمشئون  لجنة موافقة 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة   -ار :القر 
 للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:قسم المالبس و النسيج  ذكرة  م -25  

  المالبععس و النسععيج بقسععم مسععاعد اسععتا   – ممععدوأ أحمععد مبععروم   الععدكتور / االسععتا   انتععدا  السععيد

بنها يوم السبل من كعل اسعبوع و جامعة  الفنون التطبيقية بكلية ريوس  يلمرحلة البكالللقيام بالتدريس 

  .  7102/7102 لم خالل الفصل الدراسي ال اني للعام الجامعي 

 .4/7/7102موافقة القسم العلمي بتاريخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة   -القرار :
 للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:قسم المالبس و النسيج  ذكرة  م  -26

لمععنهج حقععوق  المجلععس األعلععي للجامعععال مكتعع  األمععين بشععأن وضععم االطععار العععام الخطععا  الععوارد مععن

استا  معن كليعة  – مليةأسات ة   استا  من كلية ع 3االنسان و مكافحة الفساد وقيام كل جامعة بترشيح 

استا  من كل الحقوق ( و في حالة عدم وجعود كليعة حقعوق بالجامععة يمكعن االسعتعانة باسعتا   –نظرية 

يعة عمليعة أو نظريعة كبعديل السعتا  الحقعوق و  لعم لتعدريبهم علعي تنفيع  معنهج حقعوق االنسعان و من كل

 .مكافحة الفساد  

 اعزبر أُالثظ ٝ اُ٘غ٤ظ  - ػ٢ِ رشؽ٤ؼ االعزبر اُذًزٞس: أؽشف ٓؾٔٞد ٛبؽْ 4/2/2018ٓٞاكوخ اُوغْ اُؼ٢ِٔ ثزبس٣خ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة   -القرار :
 للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: التغذية و علوم األطعمةقسم  ذكرة  م -27

اُخطبة اُٞاسد ٖٓ أُؼٜذ اُل٠٘ ُِزٔش٣ل ثزشؽ٤ؼ ػنٞ ٤ٛئخ رذس٣ظ ُزذس٣ظ ٓبدح )رـز٣خ رطج٤و٤خ ( ُِلشهخ 

 عبػخ( اعجٞػ٤بً . 2)ثٞاهغ  2012/2018اال٠ُٝ اُزشّ اُضب٠ٗ ُِؼبّ اُغبٓؼ٢ 

 ػ٢ِ رشؽ٤ؼ ًال ٖٓ اُغبدح :  4/2/2018 ٓٞاكوخ اُوغْ اُؼ٢ِٔ ثزبس٣خ

 ٓذسط ثوغْ اُزـز٣خ ٝ ػِّٞ األهؼٔخ ، د / ٢ٓ اُؾغ٢٘٤ خلبع٢ ٓذسط ثوغْ اُزـز٣خ ٝ ػِّٞ األهؼٔخ د/ ػج٤ش ٗض٣ٚ أؽٔذ  

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة   -القرار :
 لنظر في:للعرض على مجلس الكلية بشأن ا التغذية و علوم األطعمةقسم  ذكرة  م  -28   

اُخطبة اُٞاسد ٖٓ ٤ًِخ اُزٔش٣ل ثزشؽ٤ؼ ػنٞ ٤ٛئخ رذس٣ظ ُزذس٣ظ ٓبدح )رـز٣خ ػبٓخ ٝػالع٤خ ( ُِلشهخ 

 عبػخ( اعجٞػ٤بً  ٗظش١ .2ثٞاهغ ) 2012/2018اُضب٤ٗخ اُزشّ اُضب٠ٗ ُِؼبّ اُغبٓؼ٢ 

 وغْ اُزـز٣خ ٝ ػِّٞ األهؼٔخ ٓذسط ث -ػ٢ِ رشؽ٤ؼ اُغ٤ذح: د/ أَٓ ر٢ً ٗبفق  4/2/2018ٓٞاكوخ اُوغْ اُؼ٢ِٔ ثزبس٣خ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة   -القرار :
 للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: التغذية و علوم األطعمةقسم  ذكرة  م -29

ثاداسح  ٓذسط ثوغْ اُزـز٣خ ٝ ػِّٞ األهؼٔخ –ٗض٣ٚ أؽٔذ  شرغغ٤َ األثؾبس أُوذٓخ ٖٓ اُغ٤ذح اُذًزٞسح / ػج٤

 ٤ب ٝ اُجؾٞس ثبُغبٓؼخ ٝكوبً ُِزؼ٤ِٔبد ٝ اُِٞائؼ أُ٘ظٔخ .اُذساعبد اُؼِ

 4/2/2018ٓٞاكوخ اُوغْ اُؼ٢ِٔ ثزبس٣خ 
 الموافقة مع رفع األمر للجامعة   -القرار :
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 للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: التغذية و علوم األطعمةقسم  ذكرة  م -31
ُِزشه٤خ  ٓذسط ثوغْ اُزـز٣خ ٝ ػِّٞ األهؼٔخ –ٗض٣ٚ أؽٔذ  شاألثؾبس أُوذٓخ ٖٓ اُغ٤ذح اُذًزٞسح / ػج٤هبئٔخ 

 .ُذسعخ أعزبر ٓغبػذ ثزاد اُوغْ ثب٤ٌُِخ 

 4/2/2018ٓٞاكوخ اُوغْ اُؼ٢ِٔ ثزبس٣خ 
 الموافقة مع رفع األمر للجامعة   -القرار :

 للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: التغذية و علوم األطعمةقسم  ذكرة  م -31
ٓذسط ثوغْ اُزـز٣خ ٝ ػِّٞ  – غ٢٘٤ خلبعخؾ٢ٓ ٓؾٔٞد اُأُوذٓخ ٖٓ اُغ٤ذح اُذًزٞسح /  رغغ٤َ األثؾبس

 ثاداسح اُذساعبد اُؼ٤ِب ٝ اُجؾٞس ثبُغبٓؼخ ٝكوبً ُِزؼ٤ِٔبد ٝ اُِٞائؼ أُ٘ظٔخ . األهؼٔخ

 4/2/2018ٓٞاكوخ اُوغْ اُؼ٢ِٔ ثزبس٣خ 
 الموافقة مع رفع األمر للجامعة   -القرار :

 للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: التغذية و علوم األطعمةقسم  ذكرة  م -32
ٓذسط ثوغْ اُزـز٣خ ٝ ػِّٞ  – غ٢٘٤ خلبعخؾ٢ٓ ٓؾٔٞد اُاألثؾبس أُوذٓخ ٖٓ اُغ٤ذح اُذًزٞسح / هبئٔخ 

 .ُِزشه٤خ ُذسعخ أعزبر ٓغبػذ ثزاد اُوغْ ثب٤ٌُِخ  األهؼٔخ

 4/2/2018ٓٞاكوخ اُوغْ اُؼ٢ِٔ ثزبس٣خ 
 موافقة مع رفع األمر للجامعة  ال -القرار :

 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م -33
( للععععام الجعععامعي  السادسعععةالبيئعععة   الجلسعععة تنميعععة المجتمعععم و  خدمعععةمحضعععر اجتمعععاع لجنعععة شعععئون 

7102/7102. 

 احيط المجلس علما   -: رار    الق
 -مذكرة إدارة العالق ات الثق افية  بشأن النظر في : -43
خطبة اُٞاسد ٖٓ اإلداسح اُؼبٓخ ُِؼالهبد اُضوبك٤خ ئداسح االرلبه٤بد ٝ أُإرٔشاد ٝ أُزنٖٔ إٔ ُغ٘خ اُؼالهبد اُ

ٝ أُؼزٔذ ٓؾنش اعزٔبػٜب ٖٓ أُغِظ االػ٢ِ ُِغبٓؼبد  9/11/2012( ثزبس٣خ 120ثغِغزٜب سهْ )اُضوبك٤خ 

٤ز١ أُؼوٞد ث٤ٖ ؽٌٞٓخ عٜٔٞس٣خ ٓقش ٝ هذ ٗبهؾذ اُجشٗبٓظ اُز٘ل 16/11/2012( ثزبس٣خ  669ثغِغزٚ  )

ٝ هذ اٝفذ ثإٔ روّٞ أٓبٗخ  2012/2020اُؼشث٤خ ٝ ؽٌٞٓخ اُغٜٔٞس٣خ االعال٤ٓخ أُٞس٣زب٤ٗخ ُالػٞاّ 

 (8ؽز٠-4-3-1أُغبُظ ثٔخبهجخ اُغبٓؼبد ُزلؼ٤َ االعزلبدح ٖٓ أُٞاد اُؼبٓخ أُذسعخ ثبُجشٗبٓظ ٠ٛٝ أسهبّ )

ُؼذّ ٓطبثوزٚ ثٔب ٝسد ُِغبٓؼبد اُز٢  ٤11/2/2018خ ثزبس٣خ ٓٞاكوخ ُغ٘خ اُؼالهبد اُضوبكػذّ 

 .رُي اُج٘ذ  اٝفذ اُِغ٘خ أُزًٞسح ٓخبهجزٜب ك٢

 

 مع رفع األمر للجامعة  عدم الموافقة -: رار    الق
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 -مذكرة إدارة العالق ات الثق افية  بشأن النظر في : -35
ئداسح االرلبه٤بد ٝ أُإرٔشاد ٝ أُزنٖٔ إٔ ُغ٘خ اُؼالهبد  اُخطبة اُٞاسد ٖٓ اإلداسح اُؼبٓخ ُِؼالهبد اُضوبك٤خ

ٝ أُؼزٔذ ٓؾنش اعزٔبػٜب ٖٓ أُغِظ االػ٢ِ ُِغبٓؼبد  9/11/2012( ثزبس٣خ 120ثغِغزٜب سهْ )اُضوبك٤خ 

ٝ هذ ٗبهؾذ اُجشٗبٓظ اُز٘ل٤ز١ أُؼوٞد ث٤ٖ ؽٌٞٓخ عٜٔٞس٣خ ٓقش  16/11/2012( ثزبس٣خ  669ثغِغزٚ  )

ٝ هذ اٝفذ ثإٔ روّٞ أٓبٗخ أُغبُظ ثٔخبهجخ  2012/2020ٓخ اُغٜٔٞس٣خ اُغبثٞر٤خ ُالػٞاّ اُؼشث٤خ ٝ ؽٌٞ

 (5-4-3-1اُغبٓؼبد ُزلؼ٤َ االعزلبدح ٖٓ أُٞاد اُؼبٓخ أُذسعخ ثبُجشٗبٓظ ٠ٛٝ أسهبّ )

 -ٝثؼشك اُخطبة ػ٠ِ اُغبدح أػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ رْ رشؽ٤ؼ ٖٓ هغْ أُالثظ ٝ اُ٘غ٤ظ :

 اعزبر ثوغْ أُالثظ ٝاُ٘غ٤ظ ػ٤ذأ.د/ سؽذٟ ػ٠ِ 

 11/2/2018ٓٞاكوخ ُغ٘خ اُؼالهبد اُضوبك٤خ ثزبس٣خ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة   -القرار :
 -مذكرة إدارة العالق ات الثق افية  بشأن النظر في : -36  

ؼ٤ِْ ػٖ ثؼذ االػالٕ ػٖ كزؼ ثبة اُزغغ٤َ ك٢ اُذٝسح اُؼبٓخ ٤ٌُِِٔخ اُلٌش٣خ اُخبفخ ثٔقش ٖٓ خالٍ اُز

DL101AEG1851   ٕٝٓغ أُ٘طوخ اُذ٤ُٝخ ٤ٌُِِٔخ اُلٌش٣خ )اُٞا٣جٞ( خالٍ كزشح اُزغغ٤َ ٝ رُي ثبُزؼب

 13كجشا٣ش ؽز٢  11ٝ ػ٢ِ إ رجذأ اُذٝسح ٖٓ  2018كجشا٣ش 10ؽز٢  2012د٣غٔجش  12ثبُذٝسح ثذءاً ٖٓ 

 .  2018اثش٣َ 

 -شؽ٤ؼ ٖٓ هغْ أُالثظ ٝ اُ٘غ٤ظ :ٝثؼشك اُخطبة ػ٠ِ اُغبدح أػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ رْ ر

 ثوغْ أُالثظ ٝاُ٘غ٤ظ ٓذسط  ؽ٤ٔبء ٓقطل٢ ػجذ اُؼض٣ض د/ 

 ثوغْ أُالثظ ٝاُ٘غ٤ظٓؾٔذ ػجذ اُؾ٤ٔذ ؽغبط        ٓذسط د/ 

 11/2/2018ٓٞاكوخ ُغ٘خ اُؼالهبد اُضوبك٤خ ثزبس٣خ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة   -القرار :
 -ت الثق افية  بشأن النظر في :مذكرة إدارة العالق ا - 32 

اُٞاسد ئ٤ُ٘ب ٖٓ ئداسح اُغبٓؼخ ثخقٞؿ ؽنٞس دٝسح رذس٣ج٤خ رخقق٤خ الػذاد خجشاء ك٢ ٓغبٍ رو٤٤ْ اُخطبة 

ث٤ٌِخ اُؼِّٞ عبٓؼخ ػ٤ٖ ؽٔظ ٗزؾشف ثبالكبدح ثبٕ  8/3/2018-6اُزأص٤ش اُج٤ئ٢ ُِٔؾشٝػبد ك٢ اُلزشح ٖٓ 

ٝ أُ٘ظْ ُِؼَٔ ثبإلداسح اُؼبٓخ ُِؼالهبد  21/5/2014( ثزبس٣خ 2220هشاس اُغ٤ذ أ.د/ سئ٤ظ اُغبٓؼخ سهْ )

اُضوبك٤خ ٣٘ـ ك٢ ٓبدرٚ اُشاثؼخ اُخبفخ ثبُذٝساد اُؼ٤ِٔخ داخَ عٜٔٞس٣خ ٓقش اُؼشث٤خ ثبٗٚ ال٣ض٣ذ ػذد 

أُؾبس٤ًٖ ػٖ أسثؼخ اػنبء ٌَُ دٝسح ػ٢ِ ٓغز١ٞ اُغبٓؼخ ٝ رزْ أُلبمِخ ك٢ اُزشؽؼ ػ٢ِ اعبط اُوٞاػذ 

) ٣لنَ ٖٓ ًبٕ رخققٚ اُذه٤ن أهشة ُٔٞمٞع اُذٝسح ػ٘ذ اُزغب١ٝ ٣لنَ ٖٓ ُْ ٣غجن ُٚ ؽنٞس  اُزب٤ُخ

 -دٝساد ( .ٝثؼشك اُخطبة ػ٠ِ اُغبدح أػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ رْ رشؽ٤ؼ ٖٓ هغْ أُالثظ ٝ اُ٘غ٤ظ :

 اعزبر ثوغْ أُالثظ ٝاُ٘غ٤ظ سؽذٟ ػ٠ِ ػ٤ذ أ.د/

 ٝاُ٘غ٤ظاعزبر ثوغْ أُالثظ  أؽشف ٓؾٔٞد ٛبؽْ أ.د/

 أ.د/ ٓذؽذ ٓؾٔٞد ٓشع٢             اعزبر ثوغْ أُالثظ ٝاُ٘غ٤ظ

 أ.د/ ػال ٣ٞعق ػجذ اُالٙ             اعزبر ثوغْ أُالثظ ٝاُ٘غ٤ظ

 أ.د/ ٛذ١ عب٢ٓ ؿبص١                 اعزبر ثوغْ أُالثظ ٝاُ٘غ٤ظ

 أ.د/ اعٜٔبٕ اعٔبػ٤َ اُ٘غبس          اعزبر ثوغْ أُالثظ ٝاُ٘غ٤ظ

 أ.د/ سا٤ٗب ؽغ٢٘ ٤ٌَٛ                 ٓذسط ثوغْ أُالثظ ٝاُ٘غ٤ظ

 ًَ ٖٓ :ٓغ رشؽ٤ؼ  11/2/2018ٓٞاكوخ ُغ٘خ اُؼالهبد اُضوبك٤خ ثزبس٣خ 

 اعزبر ثوغْ أُالثظ ٝاُ٘غ٤ظ سؽذٟ ػ٠ِ ػ٤ذأ.د/ 



 13 

 أ.د/ ػال ٣ٞعق ػجذ اُالٙ             اعزبر ثوغْ أُالثظ ٝاُ٘غ٤ظ

 اعزبر ثوغْ أُالثظ ٝاُ٘غ٤ظ              أ.د/ ٛذ١ عب٢ٓ ؿبص١   

 أ.د/ اعٜٔبٕ اعٔبػ٤َ اُ٘غبس          اعزبر ثوغْ أُالثظ ٝاُ٘غ٤ظ

 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة   -القرار :
 -مذكرة للعرض علي مجلس الكلية بشأن النظر في : -38  

طبُت اُ ئعشاءظ ثبُوغْ ٓب ٣ل٤ذ ر٤ٌِق اُغبدح سؤعبء األهغبّ ثٔخبهجخ اُغبدح أػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣

 .ُجؾضٚ ك٢ ٓؼَٔ ٓؼزشف ثٚ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة   -القرار :
 -مذكرة للعرض علي مجلس الكلية بشأن النظر في : -39   

 اعزبر ثوغْ أُالثظ ٝ اُ٘غ٤ظ ٤ًَٝٝ ا٤ٌُِخ ُِذساعبد اُؼ٤ِب ٝ اُجؾٞس  -أ.د/ ئ٣ٜبة أؽٔذ اُ٘ؼغبٕر٤ٌِق اُغبدح 

 .اعزبر ثوغْ أُالثظ ٝ اُ٘غ٤ظ/ ػال ٣ٞعق ٓؾٔذ ػجذ اُالٙ أ.د

 .ُؾئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝ اُطالةاعزبر ثوغْ أُالثظ ٝ اُ٘غ٤ظ ٤ًَٝٝ ا٤ٌُِخ  أ.د/ ئعالّ ػجذ أُ٘ؼْ ؽغ٤ٖ

 اُخبؿ ثبُشعبئَ اُؼ٤ِٔخ ُوغْ أُالثظ ٝ اُ٘غ٤ظ األٓبًٖ أُؼزٔذح ُز٘ل٤ز اُغضء اُؼ٢ِٔثزؾذ٣ذ 

 ع رفع األمر للجامعة  الموافقة م -القرار :
 -مذكرة للعرض علي مجلس الكلية بشأن النظر في : -41  

ٝسئ٤ظ هغْ أُالثظ ٝ اُ٘غ٤ظ ػٖ اعزبر رق٤ْٔ األص٣بء ثب٤ٌُِخ  - أ.د/ ا٣ٜبة كبمَ اثٞ ٓٞع٠هجٍٞ اػزضاس 

 .سئبعخ هغْ أُالثظ ٝ اُ٘غ٤ظ ٓ٘قت 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة   -القرار :
 -للعرض علي مجلس الكلية بشأن النظر في :مذكرة   -14  

 ػَٔ ثشرًٍٞٞ ث٤ٖ اُغبٓؼخ ٝ ث٤ٖ أُ٘طوخ اُؾشح ُٞعٞد كشؿ ػَٔ ٝ رؾزبط ُز٣َٞٔ ٖٓ اُخشع٤ٖ ثب٤ٌُِخ .

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة   -القرار :
 -مذكرة للعرض علي مجلس الكلية بشأن النظر في : -24  

اُغبٓؼخ ك٢ اُؾ٤بح اُغ٤بع٤خ ٝ دٝس أُ٘بهن اُؾشح ك٢ االهزقبد اُو٢ٓٞ كت٢ كزتشح  ػَٔ ٗذٝح ثبعْ ا٤ٌُِخ ُٔؼشكخ دٝس

 .اُؾٌْ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة   -القرار :

 
 
 تقديم رسالة تهنئة باسم أعضاء مجلس الكلية : -44

مدرس بقسم المالبس و النسيج لحصولو عمبي ببراءة  -لمدكتور/ محمد عبد الحميد محمد حجاج 
لمقيبام لتكبريم القبادم  و القيبام بدعوتبو لحضبور مجمبس الكميبة من اكاديمية البحبث العممبيتراع اخ
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 . سيادتو
 

 ػقشاً .اُضب٤ٗخٝك٠ ٜٗب٣خ االعزٔبع ٝاالٗزٜبء ٖٓ عذٍٝ األػٔبٍ سكؼذ اُغِغخ ك٢ رٔبّ اُغبػخ

            
 
 

 رئيس المجلس عميد الكلية              أمين المجلس                                        
 

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

 (ةالسادس  الجلسة نتشر  بأن نرسل لسيادتكم صورة من محضر مجلس الكلية
 7102/7102في العام الجامعي  00/7/7102بتاريخ 

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

                                    
 عميد الكلية                                                  

 
 شريف صبرى رجب (/ )أ.د                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................................................................................................................................  
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 معة المنوفيةجا  -السيد األستاذ / مدير عام ادارة الدراسات العليا             
 تحية طيبة وبعد ""

 (ةالسادس  الجلسة نتشر  بأن نرسل لسيادتكم صورة من محضر مجلس الكلية
 7102/7102في العام الجامعي  00/7/7102بتاريخ 

 

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

                     
                

 عميد الكلية                                                    
 

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

 تحية طيبة وبعد ""
 (ةالسادس  الجلسة نتشر  بأن نرسل لسيادتكم صورة من محضر مجلس الكلية

 7102/7102ام الجامعي في الع 00/7/7102بتاريخ 

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

                                    
 عميد الكلية                                                  

 
 شريف صبرى رجب (/  )أ.د                                                            
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