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 محضر إجتماع
 م 2019/ 2018فً العام الجامعً 10/2/2019الموافقاألحدلمجلس الكلٌة المنعقد  ٌوم  سادسةالجلسة ال

صةجبؽبي٠َٛ األؽةذ اٌّٛافةك اٌؾبد٠ةخ ػؾةش ( ثمبػخ االعزّبػبد ثبٌى١ٍةخ ٚرٌةه فةٟ رّةبَ اٌغةبػخ عخغبدٌاأعزّغ ِغٍظ اٌى١ٍخ )اٌغٍغخ 

 ػ١ّذ اٌى١ٍخ ٚسئ١ظ اٌّغٍظ ٚؽضٛس وً ِٓ :-ؽش٠ف صجشٜ سعت األعزبر اٌذوزٛس/ اٌغ١ذ ثشئبعخ 10/2/2019

 م األسم الوظٌفة

 1 أ.د/ اسالم عبد المنعم حسٌن المالبس و النسٌج ووكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالباستاذ بقسم 

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

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

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

 5 أ.د/ ٌوسف عبد العزٌز الحسانٌن وعمٌد الكلٌة سابقاأستاذ التغذٌة وعلوم االطعمةورئٌس القسم 

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

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

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

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

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

 11 أ.د/ أمل بسٌونً عطٌه عابدٌن بالقسم استاذ بقسم المالبس و النسٌجاقدم االساتذة

 12 ماٌسة محمد أحمد الحبشًأ.د/  األساتذة بالقسمو اقدم إدارة المنزل والمؤسسات بقسم أستاذ 

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

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

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

 16 /خالد محٌى الدٌن محمدد. بالكلٌة بصفته مدٌر وحدة ضمان المتفرغ أستاذ المالبس والنسٌج

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

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

 الحرة من الخارج  

 18 أ/ مختار أحمد رضوان

 19 محمد زكرٌا محمد مهراند./ اقدم المدرسٌن بالكلٌةالتغذٌة و علوم األطعمةبقسم  مدرس

 

 :اسمائهمالسادة االتً  وقد اعتذر عن الحضور كل من

 

 م األسم الوظٌفة

 1 أ.د/ جٌهان علً السٌد سوٌد )اجازة وضع ( و اقدم األساتذة بالقسم قسم االقتصاد المنزلً والتربٌة بالكلٌةبأستاذ 

سيٌادته حبيا بسيم   اليرحمن اليرحٌم ومر  -عمٌيد الكلٌية الجلسية ستهل السٌد األستاذ اليدكتور / ا

 :النظر فً جدول األعمال على النحو التالى ببالسادةاألعضاء م شرع سٌادته 
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 -المصادق ات :-1
 الموافق لمجلس الكلٌة المنعقدة ٌوم األحد  ةخامسالالجلسة على موضوعات  ةالمصادق

 . 2018/2019فى العام الجامعى 13/1/2019

 املصــــــــــــــــــــادقةرار :ـــــــــــــــــــــــــالق

 مجلس الكلية بشأن النظر في :مذكرة للعرض على   .1

 على النحو التالى : وهمضم أعضاء لمجلس الكلٌة من الداخل حسب االقتراع السرى داخل المجلس 

 م األسم الوظٌفة

 1 ربٌع محمود نوفلأ.د/  عبِؼخ إٌّٛف١خ -أعزبر ثمغُ  ئداسح إٌّضي ٚ اٌّإعغبد و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ عبثمب

 2 هدي سامً غازيأ.د/  عبِؼٗ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  -ٚإٌغ١ظ  أعزبر ثمغُ اٌّالثظ 

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

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

 األك ر ممن ال ٌتمتعون بالعضوٌة لمدة سنة قابلة للتجدٌد .

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

 -األساتذة أعضاء لجنة الفحصوالمناقشة للرسائل العلمٌة وهم :
 ٘بعش عؼذ ِؾّذ أؽّذ أثٛ عؼذح  رخصص  اٌّالثظ ٚإٌغ١ظة/للطالب الماجستٌرمنح درجة  -1

 رخصص  رغز٠خ ٚػٍَٛ األطؼّخ اٌش٠ٕٟٚ اعّبػ١ً ِؾّٛد عبٌٟة/للطالب الدكتوراةمنح درجة  -2

 األطؼّخ ٚػٍَٛ رغز٠خ رخصص-ٔٛػ ؽغٓ اٌغ١ذ ا٠ٕبط/  ٌٍطبٌجخ دسعخاٌذوزٛساح ِٕؼ -3

 األطؼّخ ٚػٍَٛ رغز٠خ رخصص –ػبطففزؾبٌٍٙؼط١خ ػ١ٍٗ/  ٌٍطبٌجخ دسعخاٌذوزٛساح ِٕؼ -4

 رخصص  ئلزصبد ِٕضٌٟ ٚرشث١خ –فبطّخ اٌض٘شاء ِؾّٛد طٍؼذ لبعُ  ة/للطالب الدكتوراه منح درجة  -5

 6/2/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/2/2019بتارٌخ  األقسام العلمٌةموافقة 

 للجامعة االمر رفع مع الموافقة -: القرار

 -: إدارة الدراسات العليا بشأن النظر فيمذكرة   -2
 االلزصبد فٟاٌّبعغز١ش  ٌذسعخاٌّم١ذح االء محسن محمد عبد السالم لطف   /ٌٍطبٌجخ خطخاٌجؾش رغغ١ً -

 الفئران فً الوزن خفض والكٌنواعلً تأ ٌربذورالقاطونة "ثؼٕـٛاْ األطؼّخ ٚػٍَٛ زغز٠ٗاٌ رخصص إٌّضٌٟ
 : األؽشافػٍّب ثأْ ٌغٕخ بالسمنة المصابة

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص االعُ َ
 عبِؼخإٌّٛف١خ – إٌّضٌٟ االلزصبد ثى١ٍخ اٌّزفشؽ االطؼّخ ٚػٍَٛ أعزبراٌزغز٠خ خبطش سؽبد ِؾّذ أٌفذ/   د.أ 1

 عبِؼخإٌّٛف١خ – إٌّضٌٟ االلزصبد و١ٍخ االطؼّخ ٚػٍَٛ اٌزغز٠خ ثمغُ أعزبرِغبػذ ِؾّٛدخفبعٟ ِٟ/  د 2

 6/2/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/2/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 االمرللجامعة رفع الموافقةمع -: القرار

 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .  ر:القــــــــرا
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 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -3
 رخصص إٌّضٌٟ االلزصبد فٟاٌذوزٛساح  ٌذسعخاٌّم١ذح - ابراهٌم عبد  غادة  /ٌٍطبٌجخ خطخاٌجؾش رغغ١ً

 "  القلب بمرض المصابٌن والمترددٌن المقٌمٌن للمرضً الغذائٌة الحالة تقٌٌم "ثؼٕـٛاْ األطؼّخ ٚػٍَٛ زغز٠ٗاٌ
 : ػٍّب ثأْ ٌغٕخ األؽشاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص االعُ َ
 إٌّٛف١خ عبِؼخ – إٌّضٌٟ االلزصبد و١ٍخ االطؼّخ ٚػٍَٛ اٌزغز٠خ أعزبر ؽغٓ صش٠بِغٍُ/ د.أ 1

 إٌّٛف١خ عبِؼخ – إٌّضٌٟ االلزصبد ٌى١ٍخ ٚاٌؼ١ّذاالعجك االطؼّخ ٚػٍَٛ أعزبراٌزغز٠خ ع١ّشاٌذؽٍٛطٟ ِؾّذ/ د.أ 2

 إٌّٛف١خ عبِؼخ – إٌّضٌٟ االلزصبد و١ٍخ االطؼّخ ٚػٍَٛ رغز٠خ ثمغُ ِذسط ِٙشاْ صوش٠ب ِؾّذ/ د 3

 6/2/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/2/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 ٌعاد للقسم العلمً لدراسة العنوان -: القرار

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -4
 االلزصبدإٌّضٌٟ فٟاٌذوزٛساٖ  ٌذسعخاٌّم١ذح  صباح حسن محمد السامونً  /ٌٍطبٌجخ اٌجؾش خطخ رغغ١ً -

التا ٌرات الوقائٌة المحتملة للنواتج ال انوٌة للتصنٌع الغذائً تجاه  "ثؼٕـٛاْ األطؼّخ ٚػٍَٛ زغز٠ٗاٌ رخصص

 : ػٍّب ثأْ ٌغٕخ األؽشاف"اعتالالت الكبد المستحث برابع كلورٌد الكربون  

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص        االعُ َ
 عبِؼخ إٌّضٌٟ االلزصبد ٌى١ٍخ االعجك االطؼّخٚاٌؼ١ّذ ٚػٍَٛ اٌزغز٠خ لغُ ٚسئ١ظ أعزبر ػجذاٌؼض٠ضاٌؾغب١ٔٓ ٠ٛعف/  د.أ 1

 ٌّٕٛف١خا

 عبِؼخإٌّٛف١خ – اٌزغز٠خٚػٍِٛبالطؼّخو١ٍخااللزصبدإٌّضٌٟ ثمغُ أعزبرِغبػذ أؽّذ ػج١شٔض٠خ/ د 2

 6/2/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/2/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

التا ٌرات الوقائٌة المحتملة للنواتج ال انوٌة للتصنٌع "تعدٌل العنوان لٌصبح اك ر دقة الً  مع الموافقة -: القرار

 االمرللجامعة رفعمع  "فئران التجارب علً  الغذائً تجاه اعتالالت الكبد المستحث برابع كلورٌد الكربون

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -5
 إٌّضٌٟ االلزصبد فٟاٌّبعغز١ش  ٌذسعخفبطّخ ؽّذاْ ػجذ اٌغٛاد عبد اٌّم١ذح   /ٌٍطبٌجخ خطخاٌجؾش رغغ١ً -

رط٠ٛغ صخبسف فٓ اٌمبؽبٟٔ فٟ ػًّ رص١ّّبد صخشف١خ ِؼبصشح رصٍؼ  "ثؼٕـٛاْاٌّالثظ ٚإٌغ١ظ رخصص

 : ػٍّب ثأْ ٌغٕخ األؽشافٌّالثظ اٌغ١ذاد ثاعزخذاَ اٌؾبعت ا٢ٌٟ  "

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص االعُ َ
 إٌّٛف١خ عبِؼخ -  إٌّضٌٝ االلزصبد و١ٍخ–   أعزبراٌّالثغٛإٌغ١ظ اٌؼؾّبٚٞ أؽّذ عبٌٟ/ د.أ 1

 جامعةالمنوفٌة -  المنزلى االقتصاد كلٌة –   والنسٌج المالبسمدرس بقسم  ِؾّذِٛعٝ  ئ٠ٕبط/د 2

 6/2/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/2/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 االمرللجامعة رفع مع الموافقة -: القرار
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 :  مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -6
االلزصبد  فٟ اٌّبعغز١شاٌّغغٍخ ٌذسعخ  -رٙبٟٔ ِؾّذ ؽغٓ أثٛ خٍجخ /رؼذ٠ً فٟ ٌغٕخ االؽشاف ٌٍطبٌجخ

ٚلؾٛس اٌشِبْ ػٍٟ شاد اٌٛلبئ١خ الٚساق اٌّٛس٠ٕغب ١اٌزأصثؼٕٛاْ " اٌزغز٠ٗ ٚػٍَٛ األطؼّخ إٌّضٌٟ رخصص 

 اٌزغُّ ثبٌزبسرشاص٠ٓ فٟ فئشاْ  اٌزغبسة "
 –ٚٚظ١فزٗ / اعزبر اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ االطؼّخؽش٠ف صجشٞ سعت د/ .اضبفخ اعُ ا -اٌزؼذ٠ً اٌّطٍٛة ٘ٛ :

 .ٚ رٌه ٌؾبعخ اٌجؾش ٌزخصص ع١بدرٗ عبِؼخ إٌّٛف١خ -ٚػ١ّذ و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ

 : ٌزصجؼ ٌغٕخ األؽشاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص االعُ َ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -االلزصبد إٌّضٌٟٚػ١ّذ   و١ٍخ  اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األطؼّخ أعزبر ؽش٠ف صجشٞ سعتد/ 0ا 1

 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى -وعلوم االطعمة المتفرغ   ةالتغذٌ أستاذ عادل عبد المعطً أحمد   /د.أ 2

 زهرجامعةاال -  كلٌة االقتصاد المنزلى -وعلوم االطعمة  ةالتغذٌبقسم  مساعد أستاذ د/ عّبػ أؽّذ اٌؾؾبػ 3

 6/2/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/2/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقةمعرفعاالمرللجامعة -القرار :

 :  مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -7
االلزصبد إٌّضٌٟ رخصص  فٟ اٌّبعغز١شاٌّغغٍخ ٌذسعخ  -عب١ِخ سؽذٞ ؽغٕٟ طبؽْٛ/رؼذ٠ً فٟ ٌغٕخ االؽشاف ٌٍطبٌجخ

 " ثبٌىجذ اٌّصبثخ اٌفئشاْ فٟ ٚاٌجشلٛق اٌّؾّؼ ٌٕٛٞ ٌٍىجذ اٌزأص١شاٌؾبفعثؼٕٛاْ " اٌزغز٠ٗ ٚػٍَٛ األطؼّخ 

أضبفخ اعُ اٌذوزٛس /  ٠ٛعف ػجذ اٌؼض٠ض اٌؾغب١ٔٓ أعزبر ٚسئ١ظ لغُ اٌزغز٠خ -:اٌزؼذ٠ً اٌّطٍٛة ٘ٛ  -اٌزؼذ٠ً اٌّطٍٛة ٘ٛ :

 .ٚ رٌه ٌؾبعخ اٌجؾش ٌزخصص ع١بدرٗ عبِؼخ إٌّٛف١خٚػٍَٛ االطؼّخ ثى١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ 

 : ٌزصجؼ ٌغٕخ األؽشاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص االعُ َ

 إٌّٛف١خ عبِؼخ -  إٌّضٌٝ االلزصبد و١ٍخ  -  االطؼّخ ٚػٍَٛ اٌزغز٠خ أعزبر ػبدٌؼجذاٌّؼط١أؽّذ/     د0ا 1

 إٌّٛف١خ عبِؼخ -  إٌّضٌٝ االلزصبد و١ٍخ   -  االطؼّخ ٚػٍَٛ اٌزغز٠خ لغُ أعزبرٚسئ١ظ ٠ٛعفؼجذاٌؼض٠ضاٌؾغب١ٔٓ/  د0ا 2

 6/2/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/2/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 للجامعة االمر رفع الموافقةمع -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -8
 :مد مدة الدراسة لمطالب اآلتي اسمائهم

 السبب من المدة الدرجة التخصص ادسم م

دػبء ِؾّذ ػجذٖ ػجذ  1

 اٌٌّٛٝ

 العلمٌةاستكمال الرسالة  31/8/2019ئٌٝ 2018/ 9/ 1 صبٟٔػبَ  الماجستٌر اإلقتصاد المنزلي والتربية

 استكمال الرسالة العلمٌة 31/8/2019ئٌٝ 2018/ 9/ 1 عام أول الماجستٌر المالبس والنسيج سماح إبراهيم شيحة 2

 استكمال الرسالة العلمٌة 31/8/2019ئٌٝ 2018/ 9/ 1 عام رابع الماجستٌر المالبس والنسيج يمنى صالح فرج نور الدين    3

 6/2/2019لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  و3/2/2019 بتارٌخ ةالعلمٌ األقسامموافقة 

 االمرللجامعة رفع مع الموافقة -القرار :
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 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -9
 االقتصاد فيالماجستير  لدرجة المسجمة شمبي محمد سعيد رباب ة/لمطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكيل

المصابين  االطفال صحة تحسين في الغذائي التقييم دور "بعنـــوان األطعمة وعموم تغذيه تخصص المنزلي
 : ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األؽشاف الكموي بالفشل

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص              االعُ        َ

 إٌّٛف١خ عبِؼخ -  إٌّضٌٝ االلزصبد و١ٍخ   -  اٌّزفشؽ االطؼّخ ٚػٍَٛ اٌزغز٠خ أعزبر أؽّذ ػجذاٌّؼطٟ ػبدي/     د0ا 1

 إٌّٛف١خ عبِؼخ -  و١ٍخاٌطت   -  االطفبي ثمغُ ِغبػذ أعزبر اٌّؾذ ِؾّذ غبدح/    د.أ 2

   -ػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾص إٌّبلؾخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص االعُ َ

 (ِٕبلؾب إٌّٛف١خ  ) ِمشسا ٚعبِؼخ  -االلزصبد إٌّضٌٝ و١ٍخػ١ّذ  –ٚػٍَٛ االطؼّخ خاٌزغز٠ أعزبر ؽش٠ف صجشٞ سعت  د/ 0ا 1

 )ِؾشفب(إٌّٛف١خ عبِؼخ -  و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٝ - خ اٌّزفشؽٚػٍَٛ االطؼّ خاٌزغز٠أعزبر  ػبدي ػجذ اٌّؼطٟ أؽّذد/ 0ا 2

 ػ١ٓ ؽّظ )ِٕبلؾب( عبِؼخ -  اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  و١ٍخ  -ٚػٍَٛ االطؼّخ  خاٌزغز٠أعزبر  ٚالء اثشا١ُ٘ ِؾّذ أ١ٔظ د/ 0ا 3

 )ِؾشفب ِٕٚبلؾب ( إٌّٛف١خ عبِؼخ -  اٌطت و١ٍخ  -أعزبر ِغبػذ ثمغُ  االطفبي  غبدح ِؾّذ اٌّؾذ  أ.د/ 4

 6/2/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/2/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 للجامعة االمر رفع مع الموافقة -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -10
 ٌذسعخ اٌّغغٍخعبسح ػجذ اٌٛ٘بة ػجذ اٌشاصق اٌؾش٠ف         /خٌٍطبٌج ٚإٌّبلؾخ ٌغٕخاٌفؾص رؾى١ً -

دساعخ اٌزأص١ش اٌؼالعٟ ٌجؼض     "ثؼٕـــٛاْ األطؼّخ ٚػٍَٛ رغز٠ٗ رخصص االلزصبدإٌّضٌٟ فٟاٌّبعغز١ش 

 : ػٍّب ثأْ ٌغٕخ األؽشافإٌّزغبد اٌغزائ١خ ػٍٟ ِشضٟ اٌزٛؽذ "

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص              االعُ        َ

 إٌّٛف١خ عبِؼخ -  و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٝ - خ اٌّزفشؽٚػٍَٛ االطؼّ خاٌزغز٠أعزبر  ػبدي ػجذ اٌّؼطٟ أؽّذ    د/ 0ا 1

 إٌّٛف١خ عبِؼخ -  و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٝ - خ خٚػٍَٛ االطؼّاٌزغز٠أعزبر   أ.د/ ٔٙبد سؽبد اٌطؾبْ   2

 إٌّٛف١خ عبِؼخ -  و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٝ -خ ٚػٍَٛ االطؼّ خاٌزغز٠ِذسط ثمغُ    د/ ِؾّذ ػجذ اٌّغ١ذ اٌغؼذٟٔ  

   -ػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾص إٌّبلؾخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص االعُ َ

 )ِمشسا ِٚؾشفب(عبِؼخإٌّٛف١خ -  إٌّضٌٝو١ٍخ االلزصبد  - خ ٚػٍَٛ االطؼّ خاٌزغز٠أعزبر  ػبدي ػجذ اٌّؼطٟ أؽّذ    د/ 0ا 1

 )  ِٕبلؾب  (إٌّٛف١خ عبِؼخ -  ٟو١ٍخ االلزصبد إٌّضٌ -خ  ٚػٍَٛ االطؼّ خاٌزغز٠أعزبر ثمغُ  ؽّذ٠خ أؽّذ ٘اليد/ 0ا 2

 (ٚ ِٕبلؾبي  )ِؾشفب عبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٝ - خ ٚػٍَٛ االطؼّ خاٌزغز٠أعزبر   أ.د/ ٔٙبد سؽبد اٌطؾبْ   3

 اٌضلبص٠ك )ِٕبلؾب ( عبِؼخاٌزشث١خ إٌٛػ١خ و١ٍخ  -أعزبر  اٌزغز٠خ ٚٚو١ً اٌذساعبد اٌؼ١ٍب  أ.د/     ٘بٟٔ ؽٍّٟ ِؾّذ اٌغ١ذ    4

 6/2/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/2/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 للجامعة االمر رفع الموافقةمع -القرار :
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 -: إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في  مذكرة -11
اٌّبعغز١ش  ٌذسعخ اٌّغغٍخأعّبء اٌغؼ١ذ ػجذ اٌّغ١ذ اٌغفٍٛي         /خٌٍطبٌج ٚإٌّبلؾخ ٌغٕخاٌفؾص رؾى١ً -

اٌزأص١شاد اٌّف١ذح ٌٍصجبس فٟ ػالط روٛس اٌفئشاْ     "ثؼٕـــٛاْ األطؼّخ ٚػٍَٛ رغز٠ٗ رخصص ف١باللزصبدإٌّضٌٟ

 اٌّصبثٗ ثبٌغىشٞ ٚاسرفبع ا١ٌٍج١ذاد"

 : عمما بأن لجنة األشراف
 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص              االعُ        َ

ِؾّةةةةةةةةةةةةةذ عةةةةةةةةةةةةة١ّش      د/ 0ا 1

 اٌذؽٍٛطٟ

 إٌّٛف١خ عبِؼخعبثمب ضٌٟ   و١ٍخ االلزصبد إٌّػ١ّذ   - خ ٚػٍَٛ االطؼّ خاٌزغز٠أعزبر 

 إٌّٛف١خ عبِؼخ -  و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٝ - خ ٚػٍَٛ االطؼّ خاٌزغز٠أعزبر ِغبػذ ثمغُ  د/     ِٟ ِؾّٛد خفبعٟ    2

   -ػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾص إٌّبلؾخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص االعُ َ

 (اِؾشفبإٌّٛف١خ  ) ِمشسا ٚعبِؼخ  -عبثمب االلزصبد إٌّضٌٝ و١ٍخػ١ّذ  –ٚػٍَٛ االطؼّخ خاٌزغز٠ أعزبر ِؾّذ ع١ّش اٌذؽٍٛطٟ     د/ 0ا 1

 )ِٕبلؾب( عبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٝ - خ اٌّزفشؽٚػٍَٛ االطؼّ خاٌزغز٠أعزبر  ِبعذح وبًِ اٌؾبػش      د/ 0ا 2

 عبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٝ - خ ٚػٍَٛ االطؼّ خاٌزغز٠أعزبر ِغبػذ ثمغُ  .د/     ِٟ ِؾّٛد خفبعٟ    3

 )ِؾشفب ِٕٚبلؾب ( 

 ِٕبلؾب ()االص٘ش  عبِؼخ -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٝأعزبر ِغبػذ  ٚسئ١ظ لغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ االطؼّخ  .د/     أصبف ِخزبس ٠ظ ٠ٛٔظ   4

 6/2/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/2/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقةمعرفعاالمرللجامعة -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -12
 فٟاٌّبعغز١ش  ٌذسعخ اٌّغغٍخِشٚح اثشا١ُ٘ ػجذ اٌشؽّٓ أثٛ اٌؼطب        /خٌٍطبٌج ٚإٌّبلؾخ اٌفؾص ٌغٕخ رؾى١ً

اٌزأص١ش اٌٛالٟ اٌّؾزًّ ٌىً ِٓ ٔجبد االٍِظ ٚثزٚس    "ثؼٕـــٛاْ األطؼّخ ٚػٍَٛ رغز٠ٗ رخصص إٌّضٌٟ االلزصبد

 : ػٍّب ثأْ ٌغٕخ األؽشافاٌؾّش ػٍٟ اٌفئشاْ اٌّصبثٗ ثزغُّ اٌىجذ   "

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص              االعُ        َ

 عبِؼخإٌّٛف١خ االعجك-و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٝٚػ١ّذ   -ٚػٍَٛ االطؼّخ  خاٌزغز٠أعزبر  ِؾّذ ِصطفٟ اٌغ١ذ       د/ 0ا 1

 ٚػٍَٛ االغز٠خ ثب١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌٍشلبثخ ٚاٌجؾٛس اٌذٚائ١خ ثبٌمب٘شح  خاٌزغز٠أعزبر  ٚع١خ أؽّذ اٌّبٌىٟ .د/  2

 عبِؼخ إٌّٛف١خ  –و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ِغبػذ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ االطؼّخ    د/ ػج١ش ٔض٠ٗ أؽّذ  3

   -ػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾص إٌّبلؾخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص االعُ َ

)ِمةشسا  إٌّٛف١ةخ عبِؼةخ االعةجك-و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٝٚػ١ّذ   -ٚػٍَٛ االطؼّخ  خاٌزغز٠أعزبر  ِؾّذ ِصطفٟ اٌغ١ذ       د/ 0ا 1

 ِٚؾشفب(

 خٚػٍَٛ االغز٠خ ثب١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌٍشلبثخ ٚاٌجؾٛس اٌذٚائ١خ ثبٌمب٘شح )ِؾشفب ِٕٚبلؾب ( اٌزغز٠عزبر أ ٚع١خ أؽّذ اٌّبٌىٟ أ.َ.د/  2

 طٕطب )ِٕبلؾب( عبِؼخ -  ٚػ١ّذ و١ٍخاٌزشث١خ إٌٛػ١خ عبثمب -ٚػٍَٛ االطؼّخ  خاٌزغز٠أعزبر  ػبدي ػجذ اٌؾ١ّذ اٌجبعٛسٞ د/ 0ا 3

 )ِٕبلؾب( عبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٝ -ٚػٍَٛ االطؼّخ اٌّزفشؽ خاٌزغز٠أعزبر  أ.د/ أٌفذ ِؾّذ خبطش  4

 6/2/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/2/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 االمرللجامعة رفع مع الموافقة -القرار :
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 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -13
 فٟاٌّبعغز١ش  ٌذسعخ اٌّغغٍخ    -٘بعش ئثشا١ُ٘ ئثشا١ُ٘ ِؾّٛد     /خٌٍطبٌج ٚإٌّبلؾخ اٌفؾص ٌغٕخ رؾى١ً

اٌزم١١ُ اٌؾغٟ ٚ اٌى١ّبئٟ ٚ ا١ٌّىشٚث١ٌٛٛعٟ    "ثؼٕـــٛاْ األطؼّخ ٚػٍَٛ رغز٠ٗ رخصص إٌّضٌٟ االلزصبد

 : ػٍّب ثأْ ٌغٕخ األؽشافٌجؼض ِٕزغبد فٛي اٌص٠ٛب ٚ اٌؾّص   "

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص              االعُ        َ

 إٌّٛف١خ عبِؼخ -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٝ -ٚػٍَٛ االطؼّخ  خاٌزغز٠أعزبر  ؽّذ٠خ أؽّذ ٘الي       د/ 0ا 1

 إٌّٛف١خ عبِؼخ -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٝ -ٚػٍَٛ االغز٠خ  خاٌزغز٠أعزبر  ػّبد ِؾّذ اٌخٌٟٛ أد/  2

 عبِؼخ إٌّٛف١خ  –و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  –ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ االطؼّخ    ِغبػذاعزبر  د/ ٔض٠ٙٗ ػجذ اٌشؽّٓ خ١ًٍ  3

   -ػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾص إٌّبلؾخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص االعُ َ

 )ِمشسا ِٚؾشفب( عبِؼخإٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٝ  -ٚػٍَٛ االطؼّخ  خاٌزغز٠أعزبر  ؽّذ٠خ أؽّذ ٘الي       د/ 0ا 1

 )ِٕبلؾب(   عبِؼخإٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٝ -ٚػٍَٛ االغز٠خ  خاٌزغز٠أعزبر  عؾش ػضّبْ اٌؾبفؼٟ أ. د/  2

 )ِٕبلؾب(ػ١ٓ ؽّظعبِؼخ -  و١ٍخ اٌجٕبد -خٚػٍَٛ االطؼّخ اٌزغز٠أعزبر  /ا٠ّبْ ِؾّذ اٌّزٌٟٛ ؽغ١ٓد0ا 3

 (ٚ ِؾشفبي  )ِٕبلؾب إٌّٛف١خ عبِؼخ -  و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٝ -ٚػٍَٛ االطؼّخ اٌّزفشؽ خاٌزغز٠أعزبر  ػّبد ِؾّذ اٌخٌٟٛأ.د/  4

 6/2/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/2/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 االمرللجامعة رفع مع الموافقة -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -14
 فٟ اٖاٌذوزٛس ٌذسعخ اٌّغغٍخا٠ّبْ ؽغ١ٓ صبٌؼ ػجذ اٌشاصق      /خٌٍطبٌج ٚإٌّبلؾخ ٌغٕخاٌفؾص رؾى١ً

اٌخصبئص اٌى١ّبئ١خ ٚاٌٛظ١ف١خ ٚاٌزغز٠ٚخ   "ثؼٕـــٛاْ األطؼّخ ٚػٍَٛ رغز٠ٗ رخصص إٌّضٌٟ االلزصبد

 ٚاٌزطج١مبد اٌغزائ١خ ٌضّبس ا١ٌمط١ٓ "

 : عمما بأن لجنة األشراف
 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص              االعُ        َ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -اٌضساػخ و١ٍخ– ػٍَٛ ٚرىٌٕٛٛع١ب االغز٠خ أعزبر ػصبَ اٌذ٠ٓ ؽبفع ِٕصٛس   د/ 0ا 1

 عبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٝ -ٚػٍَٛ االطؼّخ  خاٌزغز٠أعزبر  أ.د/  ٘جٗ ػض اٌذ٠ٓ ٠ٛعف 2

   -ػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾص إٌّبلؾخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص االعُ َ

 ) ِمشسا ِٚؾشفبُ( عبِؼخ إٌّٛف١خ -اٌضساػخ و١ٍخ – ػٍَٛ ٚرىٌٕٛٛع١ب االغز٠خ أعزبر ػصبَ اٌذ٠ٓ ؽبفع ِٕصٛس   د/ 0ا 1

و١ٍخ  -ٚػٍَٛ االطؼّخٚٚو١ً اٌى١ٍخ ٌؾئْٛ خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ  خاٌزغز٠أعزبر  أ.د/ خبٌذ ػٍٟ ػجذ اٌشؽّٓ ؽب١٘ٓ  2

 ) ِٕبلؾب ( عبِؼخإٌّٛف١خ -  االلزصبد إٌّضٌٝ

و١ٍخ اٌزشث١خ  –لغُ االلزصبد إٌّضٌٟ  –أعزبر اٌزغز٠خ ٚٚو١ً و١ٍخ ٌؾئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة   أ.د/  أؽشف سفؼذ ِؾّذ اٌض٠ٕٟ   3

 )ِٕبلؾب (  عبِؼخ إٌّصٛسح    -إٌٛػ١خ

 )ِٕبلؾب ِٚؾشفبُ( إٌّٛف١خ عبِؼخ -  و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٝ -ٚػٍَٛ االطؼّخ  خاٌزغز٠أعزبر  أ.د/  ٘جٗ ػض اٌذ٠ٓ ٠ٛعف 4

 6/2/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/2/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 االمرللجامعة رفع مع الموافقة -القرار :
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 -: الدراسات العليا بشأن النظر فيمذكرة إدارة   -15
 االلزصبد فٟ اٖاٌذوزٛس ٌذسعخ اٌّغغٍخأ١ِشح أؽّذ ئثشا١ُ٘ ؽّٛدح       /خٌٍطبٌج ٚإٌّبلؾخ ٌغٕخاٌفؾص رؾى١ً

اٌزأص١ش اٌّضبد ٌٍغّٕخ ٌجزٚس اٌىزبْ ٚصّبس االفٛوبدٚ فٟ    "ثؼٕـــٛاْ األطؼّخ ٚػٍَٛ رغز٠ٗ رخصص إٌّضٌٟ

 ثبٌغّٕخ "اٌفئشاْ اٌّصبثخ 

 : عمما بأن لجنة األشراف
 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص              االعُ        َ

 عبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٝ -خٚػٍَٛ االطؼّخ اٌزغز٠أعزبر  ػّبد ِؾّذ اٌخٌٟٛ     د/ 0ا 1

 عبِؼخإٌّٛف١خ -  االلزصبد إٌّضٌٝو١ٍخ  -خٚػٍَٛ االطؼّخ اٌزغز٠أعزبر ِغبػذ ثمغُ  د/   طبسق ِؾّذ ػجذ اٌشؽّٓ  2

   -ػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾص إٌّبلؾخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص االعُ َ

 (ِٕبلؾب ؽٍٛاْ  ) ِمشسا ٚ عبِؼخ  -االلزصبد إٌّضٌٝو١ٍخ–ٚػٍَٛ االطؼّخ خاٌزغز٠ أعزبر ِٕٟ عبِٟ اٌؾٍجٟ     د/ 0ا 1

 ) ِٕبلؾب ( عبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٝ -ٚػٍَٛ االطؼّخ  خاٌزغز٠أعزبر  ِؾّذ صبٌؼ اعّبػ١ًأ.د/     2

 )ِؾشفب ٚ ِٕبلؾبي ( عبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٝ -ٚػٍَٛ االطؼّخ  خاٌزغز٠أعزبر  ػّبد ِؾّذ اٌخٌٟٛ     د/ 0ا 3

 )ِؾشفب ٚ ِٕبلؾبي (عبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٝ -خٚػٍَٛ االطؼّخ اٌزغز٠أعزبر ِغبػذ ثمغُ  د/   طبسق ِؾّذ ػجذ اٌشؽّٓ  4

 6/2/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/2/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 للجامعة االمر رفع الموافقةمع -القرار :

 

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -16
 االلزصبد فٟاٌذوزٛساٖ  ٌذسعخ اٌّغغٍخ    -سؽب ػٍٟ أثٛ ثىش اٌغٕذٞ     /خٌٍطبٌج ٚإٌّبلؾخ ٌغٕخاٌفؾص رؾى١ً

فبػ١ٍخ اعزخذاَ اٌغمبالد اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ رذس٠ظ االلزصبد  "ثؼٕـــٛاْااللزصبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ  رخصص إٌّضٌٟ

 "إٌّضٌٟ ػٍٟ ر١ّٕخ اٌزؾص١ً اٌذساعٟ ٚ اٌزفى١ش االعزذالٌٟ ٌذٞ ر١ٍّزاد اٌّشؽٍخ اإلػذاد٠خ 

 : ػٍّب ثأْ ٌغٕخ األؽشاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص              االعُ        َ

 عبِؼخإٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٝ - ِغبػذ ثمغُ االلزصبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ أعزبر  عٙبَ أؽّذ سفؼذ اٌؾبفؼٟد/  1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٝ   -ثمغُ االلزصبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ    ِزفشؽأعزبر  أؽّذ ثٙبء اٌؾغبسد/  2

   -ػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾص إٌّبلؾخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 ٚاٌزخصصاٌٛظ١فخ  االعُ َ

 ب(عبِؼخ طٕطب )ِمشسا ِٕٚبلؾ-إٌّب٘ظ ٚ طشق رذس٠ظ اٌؼٍَٛ ٚ ػ١ّذ و١ٍخ اٌزشث١خ عبثمبأعزبر  ػجذ اٌٍّه طٗ اٌشفبػٟد/ 0ا 1

 )ِٕبلؾب(   عبِؼخإٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٝ - ٚ سئ١ظ لغُ االلزصبد أعزبر  ِٕٟ ػجذ اٌشاصق اثٛ ؽٕتأ. د/  2

)ِٕبلؾةب   عبِؼخإٌّٛف١ةخ -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٝ -أعزبر ِغبػذ ثمغُ االلزصبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ   /عٙبَ أؽّذ سفؼذ اٌؾبفؼٟ د0ا 3

 ٚ ِؾشفبي(

 6/2/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/2/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 االمرللجامعة رفع مع الموافقة -القرار :
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 -: إدارة الدراسات العليا بشأن النظر فيمذكرة  - -17

لدرجة  ةالمسجل -عّبػ اثش١ُ٘ ػّبسح اٌغ١ذ ؽ١ؾخ /ة للطالبإعادة تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة    

االعزفبدح ِٓ ثؼض اٌّؼ١ٕبد اٌجصش٠خ ٚرم٠ّٛٙب  تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة  "الماجستٌر 

 "   ٌّغبػذح ضؼبف اٌجصش ػٍٟ اعزخذاَ ِبو١ٕخ اٌؾ١بوخ ٚرؼٍُ ثؼض اٌزم١ٕبد ا١ٌذ٠ٚخ  

 :علما  بأن لجنة األشراف

 اٌٛظــــــــــ١ـفخ ٚعٙـــــــــخ اٌؼّــــــــــــً االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ َ

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ -أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  أ.د/ ػال ٠ٛعف ػجذ اٌالٖ  1

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  -أعزبر ِغبػذ ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  د/اؽّذ سِضٞ اؽّذ ػطب هللا 2

 -المناقشة على النحو التالً:وعلما بان لجنة الفحص 

 ٚعٙـــــــــخ اٌؼّــــــــــــًاٌٛظــــــــــ١ـفخ  االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ َ

ٚػ١ّذ اٌّؼٙذ اٌفٕٟ  –خ ؽٍٛاْ عبِؼ–و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌزطج١م١خ  -أعزبر االالد ثمغُ اٌّالثظ اٌغب٘ضح   ِؾّذ اٌجذسٞ ػجذ اٌىش٠ُ  أ.د/  1

 ٌٍّٛضخ عبثمب )ِمشس إِٚبلؾب(

 إٌّٛف١خ)ِؾشفب ِٕٚبلؾب (عبِؼٗ  -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ -أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  أ.د/ ػال ٠ٛعف ػجذ اٌالٖ  2

 )ِٕبلؾب( إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  -أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  أ. د/ ٔؾٛح ػجذ اٌشؤف رٛف١ك   3

 )ِؾشفب ِٕٚبلؾب( إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  -أعزبر ِغبػذ ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  د/اؽّذ سِضٞ اؽّذ ػطب هللا 4

 بسبب إنقضاء المدة القانونٌة للتشكٌل 
 6/2/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/2/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 االمرللجامعة رفع مع الموافقة -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -18
 .          استاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات -  اٌغ١ذ ِؾؼًسثبة د/ تسجٌل قائمة االبحاث لـ 

 6/2/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/2/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 احٌط المجلس علماً  -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -19
 .          بقسم إدارة المنزل والمؤسسات استاذ مساعد -  د/ أ١ِشح ؽغبْ دٚاَتسجٌل قائمة االبحاث لـ 

 6/2/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/2/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 احٌط المجلس علماً  -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -20
 .          بقسم إدارة المنزل والمؤسسات استاذ مساعد -  د/ ٟٔٙ ػذ اٌغزبس ػجذ اٌّؾغٓتسجٌل قائمة االبحاث لـ 

 6/2/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/2/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 احٌط المجلس علماً  -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -21
 .          مدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات -  د/ ِٕٟ ِؾّذ صمشتسجٌل قائمة االبحاث لـ 

 6/2/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/2/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 احٌط المجلس علماً  -القرار :
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 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -22
 .          مدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات -  د/ س٠ٙبَ عالي ؽغبط تسجٌل قائمة االبحاث لـ 

 6/2/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/2/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 احٌط المجلس علماً  -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -23
 .          مدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات -  د/ ٕ٘بء عؼ١ذ عالِخ تسجٌل قائمة االبحاث لـ 

 6/2/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/2/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 احٌط المجلس علماً  -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -24
 .         مدرس بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة   - أمل ناصف ذكي د/ تسجٌل قائمة االبحاث لـ 

 6/2/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/2/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 احٌط المجلس علماً  -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -25
و قسم االقتصاد دكتوراة( لقسم إدارة المنزل و المؤسسات  –لطالب الدراسات العلٌا )ماجستٌر  التقارير السنوية

 كما وردت من األقسام العلمٌة  2017/2018للعام الجامعً  المنزلً و التربٌة 

 2019/ 3/2بتارٌخ  ةم العلمٌاقسموافقة األ

 احٌط المجلس علماً  -القرار :

 مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -26
أسـتاذ  بـذات  المالبـس و النسـيج بقسم  استاذ مساعد  – سالي فوزي محمد الوراقي/  ة الدكتور  ة تعيين السيد

القسم  بالكمية و ذلك بناء عمي ما جـاء بتقريـر المجنـة العمميـة الدائمـة لترقيـة االسـاتذة و األسـاتذة المسـاعدين  
 .3/2/2012موافقة القسم العممي بتاريخ 22/1/2012بتاريخ 

 الموافقة علً مستوي االساتذة و االساتذة و المساعدٌن مع رفع االمر للجامعةالقرار : 
 مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -27

بــذات مسـاعد أسـتاذ   المالبـس و النسـيج بقسـم  مــدرس  - رحـاب شـاكر الفيشـاوي/  ة الـدكتور  ة تعيـين السـيد
القسم  بالكمية و ذلك بناء عمي ما جـاء بتقريـر المجنـة العمميـة الدائمـة لترقيـة االسـاتذة و األسـاتذة المسـاعدين  

 .3/2/2012موافقة القسم العممي بتاريخ 22/1/2012بتاريخ 
 الموافقة علً مستوي االساتذة و االساتذة و المساعدٌن مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 ئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى :مذكرة قسم ش -28
المدرس بقسم التغذية وعموم االطعمة   -طمب تجديد أجازة  مقدم من الدكتور / محمود عبد الحميد خميل  

 22/2/2020وحتي  22/2/2012بشأن مرافقة الزوجة الممنوحة له لمدة عام سادس اعتبار من 
 .3/2/2012موافقة القسم العممي بتاريخ 

 املوافقة مع رفع الامر ابجلامعة -القرار :
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  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -29
ئداسح إٌّضي ٚ  –االلزصبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ  –اٌخطخ اٌذساع١خ اٌٛاسدح ِٓ االلغبَ اٌؼ١ٍّخ ) اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ 

 . 3/2/2012ِٛافمخ ٌغٕخ ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ثزبس٠خ .  2018/2019اٌّإعغبد ( ٌٍفصً اٌذساعٟ اٌضبٟٔ 

 املوافقة مع رفع الامر ابجلامعة -القرار :

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -30
ئداسح إٌّضي ؽؼجخ  اٌشاثؼخاٌّم١ذح ثبٌفشلخ  –عّبعُ أؽّذ ػجذ اٌؾ١ّذ اٌغٕذِٞٓ اٌطبٌجخ /  اٌؼزس اٌّشضٟ اٌّمذَ

أصٕبء اِزؾبٔبد اٌفصً اٌذساعٟ  13/1/2019( ثزبس٠خ أ  ِؾشٚػبد صٕبػ١خ )ِبدح ئداسح ٚ اٌّإعغبد ػٓ 

ِٛافمخ ٌغٕخ ثٕبء ػٍٟ اٌزمش٠ش اٌطجٟ اٌٛاسد ِٓ االداسح اٌطج١خ ثبٌغبِؼخ .  2018/2019ٌٍؼبَ  اٌغبِؼٟ  االٚي 

  3/2/2012ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ثزبس٠خ 

 املوافقة مع رفع الامر ابجلامعة -القرار :

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -31
رأد٠خ اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ ٌطالة اٌفشلخ اٌضبٌضخ ؽؼجخ االلزصبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ ثبٌفصً اٌذساعٟ االٚي 

ٚ اٌضبٟٔ ثبٌّذاسط االػذاد٠خ أصٕبء اٌذساعخ ؽ١ش أُٔٙ ٠مِٛٛا ثزأد٠زٙب ثبٌّذاسط فٟ اٌفصً 

ا ثزذس٠ظ ِبدح طشق رذس٠ظ )رذس٠ظ اٌذساعٟ اٌضبٟٔ فمظ ٚ فٟ اٌفصً اٌذساعٟ االٚي ٠مِٛٛ

 .  ػٍٟ اْ ٠مَٛ اٌغبدح اٌّٛع١ٙٓ ثزذس٠ظ ِبدح ) اٌزؼ١ٍُ اٌّصغش (ِصغش( 

  3/2/2012ِٛافمخ ٌغٕخ ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ثزبس٠خ 

 املوافقة مع رفع الامر ابجلامعة -القرار :

 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في : -32
الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمرات والمتضمن أنه ورد لإلدارة العامة للعالقات 
ال قافٌة بأنها تلقت وزارة التعلٌم العالً بشأن التعاون مع الدول االفرٌقٌة باعتبار مصر رئٌس 

 .م  9102االتحاد االفرٌقً عام 

لجنة من السادة اعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم تشكٌل  -:  باآلتىتغذٌة وعلوم األطعمة الأفاد قسم 
 دعداد مقترح باوجه التعاون و تقدٌم هذا المقترح الدارة الكلٌة فً غضون اسبوعٌن .

نوصً بالشراكة وبرامج التدرٌب والمنح الدراسٌة والوافدٌن فى  -:  المالبس والنسٌجباآلتىأفاد قسم كما 
 مجال صناعة النسٌج والمالبس والجاهزة.

 10/2/2019و لجنة العالقات ال قافٌة بتارٌخ 3/2/2019بتارٌخموافقة مجمس القسم 

 املوافقة مع رفع الامر ابجلامعة  -القرار :

 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في : -33
الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمرات والمتضمن أن جامعة عٌن شمس تقوم بعقد 

السنوي الحادي عشر للمركز العربً للتعلٌم والتنمٌة بعنوان " مستقبل المكون المؤتمر الدولً 

 01 – 01المعرفً للتنمٌة المستدامة التعلٌم والبحث العلمً نموذجا " وذلك خالل الفترة من 
 القاهرة . –بدار الضٌافة جامعة عٌن شمس  9102فبراٌر

 احٌط المجلس علماً  -القرار :
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 -افية بشأن النظر في :مذكرة العالق ات الثق  -34
الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمرات بشأن كتاب االكادٌمٌة العربٌة للعلوم 

المؤتمر الدولً ال امن عقد والتكنولوجٌا والنقل البحري والمتضمن ان االكادٌمٌة سوف تقوم ب

بقاعة  9102مارس   02 – 01الفترة من فً للنقل البحري واللوجستٌات والمقرر عقدة 

 االسكندرٌة   . –تون جرٌن بالزا الزهراء بفندق هٌل

 احٌط المجلس علماً  -القرار :

 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في :- -33
الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمرات والمتضمن أنه ورد لإلدارة المركزٌة للعالقات 

لٌم العالً مرفقا به مشروع البرنامج التنفٌذي للتعاون ال قافٌة بأمانه المجلس كتاب وزارة التع
 .                   فً مجال التعلٌم العالً بٌن حكومة جمهورٌة مصر العربٌة وجمهورٌة أرمٌنٌا

 احٌط المجلس علماً  -:القرار 

 -: بشأن النظر في  قسم المالبس و النسيج للعرض علي مجلس الكليةمذكرة   -36
نظراًلعودة  أ.د/ نشأت نصر الرفاعً من االجازة فانيه تقيرر تغٌٌير الخطية الدراسيٌة للبكيالورٌوس 
توزٌع مادة الفن و التصيمٌم للفرقية االوليً و ميادة الفين الحيدٌث الفرقية ال ال يةو اضيافة أ.د/ اميل 
 بسييٌونً علييً مقييرر كٌمٌيياء النسييٌج و صييباغة اولييً ماجسييتٌر .موافقيية القسييم العلمييً بتييارٌخ

3/2/2019   

 املوافقة مع رفع الامر للجامعة-القرار :

 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكليةإدارة المنزل و المؤسسات  قسم  مذكرة   -37
الشكوي المقدمة من اعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم علً قٌام السٌدة/ نجالء النشيار بالتيدرٌس بعيض المقيررات 

التطبٌقٌيية حٌييث انهييم اقييروا بشييكوي الطييالب و الييزمالء و عييدم التزامهييا بتعلٌمييات السييادة االسيياتذة القييائمٌن 

 بالتدرٌس للمقررات النظرٌة 

 مع رفع الامر للجامعةعيل نقلها من القسم املوافقة -القرار :

 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة   -38
 .2018/2019( للعام الجامعً السادسةالمجتمع و تنمٌة البٌئة ) الجلسة خدمة محضر اجتماع لجنة شئون 

 احيط المجمس عمما   -القرار :

 

 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة   -39
 ةرئٌس اددارة المركزٌة للمنطقة الحرة بشبٌن الكوم التابع - أ./ مختار أحمد رضوان دعوة

 –الً أ./ هشام جزر  عضو مجلس الكلٌة الخارجً ( ( للهٌئة العامة لالست مار و المناطق الحرة
لمعامل قدٌم معدات و اجهزة بتم.م دبداء المساعدة و التعاون  .ج رئٌس غرفة صناعة الجلود ب.



14 

 

 .الكلٌةبلقسم الصناعات الجلدٌة كلٌة خاصة ال

 وتحديد اوجه التعاون  تحديد موعد لممقابمةو قام مجمس الكمية بالترحيب  -القرار :

 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: -40
 رمبس٠ش اٌٛضغ اٌشا٘ٓ ثٛؽذح ضّبْ اٌغٛدح ٚ اعزّبػبرٙب ) ِـشفـك ( . 

 احيط المجمس عمما    -القرار :
 

 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: -41
 اػزّبد اٌذساعخ اٌزار١خ ٌٍى١ٍخ . 

 املوافقة مع رفع الامر ابجلامعة  -القرار :

 

 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: -42
 اٌخش٠غ١ٓ .اػزّبد رؾى١ً ١٘ئخ اٌّإعغ١ٓ ٌشاثطخ 

 املوافقة مع رفع الامر للجامعة   -القرار :
 

 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: -43
 اػزّبد اعشاءاد رأع١ظ ساثطخ اٌخش٠غ١ٓ .

 املوافقة مع رفع الامر للجامعة   -القرار :

 

 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: -44
 .رخص١ص ؽغشح ٌشاثطخ اٌخش٠غ١ٓ داخً ِجٕٟ اٌى١ٍخ 

 املوافقة مع رفع الامر ابجلامعة  -القرار :

 

 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: -45
 .ِٕبعجخ ٌألٔؾطخ اٌطالث١خ رخص١ص ؽغشح 

 املوافقة مع رفع الامر ابجلامعة  -القرار :

 

 للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:مذكرة عن موضوعات الجودة   -46
 .       اػزّبد آ١ٌخ ٚ ّٔٛرط ِزبثؼخ اٌزٛاعذ إٌّزظُ ألػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚ ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ

 املوافقة مع رفع الامر ابجلامعة  -القرار :
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 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: -47
اٌّفؼٍخ ِب ػذا دثٍَٛ رغز٠خ ِغزؾف١بد ٚ ِإعغبد  أٚالي: اعزّشاس رغ١ّذ دثٍِٛبد اٌذساعبد اٌؼ١ٍب 

ٚ  2018/2019رغ١ّذ دثٍِٛبد اٌذساعبد اٌؼ١ٍب اٌزٟ ال ٠زمذَ طالة ٌٙب ػٓ اٌؼبَ اٌذساعٟ صب١ٔبي:  

دثٍَٛ رىٌٕٛٛع١ب اٌّالثظ ئٔزبط ٚ  –دثٍَٛ رص١ُّ االص٠بء  -ٟ٘ وب٢رٟ : ) دثٍَٛ إٌّغٛعبد

دثٍِٛخ أِِٛخ  –رص١ٕغ اٌّالثظ ( ٚاعزّشاس رغ١ّذ دثٍِٛبد ) ئداسح إٌّضي ٚرشؽ١ذ االعزٙالن 

 ٚطفٌٛخ ( 

 املوافقة مع رفع الامر للجامعة   -القرار :
 

 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: -48
اعزّشاس رغ١ّذ اٌٛؽذح االٔزبع١خ  ٚخبصخ ثبٌشػب٠خ االعزّبػ١خ ٌٍّؼٛل١ٓ غٍك اٌٛؽذح اإلٔزبع١خ اٌ

 . اٌخبصخ ثبٌشػب٠خ

 املوافقة مع رفع الامر للجامعة   -القرار :

 

 .ػصشاي اٌضب١ٔخ ٚفٝ ٔٙب٠خ االعزّبع ٚاالٔزٙبء ِٓ عذٚي األػّبي سفؼذ اٌغٍغخ فٟ رّبَ اٌغبػخ 

 

 رئيس المجلس عميد الكلية                                      أمين المجلس              
 
 
 )أ.د/ شريف صبرى رجب (                                   محمد زكريا مهران(د./) 
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 السيد األستاذ الدكتور / رئيس جامعة المنوفية
 تحية طيبة وبعد ""
 (السادسةمجلس الكلٌة)الجلسةنتشرف بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر 

 2018/2019فً العام الجامعً  10/2/2019بتارٌخ 

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

 
 

 عميد الكلية                                                 
 

 شريف صبرى رجب (/ )أ.د                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 
 جامعة المنوفية  -السيد األستاذ / مدير عام ادارة الدراسات العليا

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

 2018/2019فً العام الجامعً  10/2/2019بتارٌخ 

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

 
 

 عميد الكلية                                                  
 

 شريف صبرى رجب (/ )أ.د                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 
 

 

 للدراسات العليا والبحوثالسيد األستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة  
 جامعة المنوفية

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

 2018/2019فً العام الجامعً  10/2/2019بتارٌخ 

 
 وكل عام وسيادتكم بخير ""

 "" وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التقدير واالحترام
 

 عميد الكلية                                                 
 

 شريف صبرى رجب (/ )أ.د                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

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