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2 

 

 محضر إجتماع
 م 2019/ 2018فً العام الجامعً 2019/ 9/6الموافق األحدلمجلس الكلٌة المنعقد  ٌوم  ةعاشرالالجلسة 

٣ّٞ األؽذ أُٞاكن  فجبؽب  اُؾبد٣خ ػؾش ك٢ رٔبّ اُغبػخ  ( ثوبػخ االعزٔبػبد ثب٤ٌُِخ ٝرُي  حؼبؽشُااُغِغخ  أعزٔغ ٓغِظ ا٤ٌُِخ )  

 ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ ٝسئ٤ظ أُغِظ ٝؽنٞس ًَ ٖٓ : -ؽش٣ق فجشٟ سعت األعزبر اُذًزٞس/ اُغ٤ذ ثشئبعخ   6/2019/ 9

 م األسم الوظٌفة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بالكلٌة بصفته مدٌر وحددة مدمان الجدودة  المتفرغ أستاذ المالبس والنسٌج

 )دعوة للحمور(

 19 خالد محٌى الدٌن محمد /د.

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

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

 الحرة من الخارج  

 21 أ/ مختار أحمد رموان

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

 . مم ل عن طلبة الكلٌة  – أحمد عادل الجابري رئٌس االتحاد الطالب /  ى للحمورعوقد د

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

 :النظر فً جدول األعمال على النحو التالى ب م شرع سٌادته  األعماء بالسادة
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 -المصادق ات :-1
 الموافقلمجلس الكلٌة المنعقد ٌوم األحد  ةتاسعالالجلسة على موموعات  ةالمصادق -1
 . 2018/2019فى العام الجامعى   2019 / 12/5 
  

  املصادقة   رار :ـــــــــــــــــــــــــالق

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : .1
ا٥ر٤خ أعٔبئْٜ ٝرُي ث٘بء ػ٠ِ اُزوبس٣ش اُلشد٣خ ٝاُغٔبػ٤خ ُِغبدح اُزٞف٤خ ثٔ٘ؼ اُذسعبد اُؼ٤ِٔخ  ُِطالة 

 -ٝأُ٘بهؾخ ُِشعبئَ اُؼ٤ِٔخ ْٝٛ : األعبرزح أػنبء ُغ٘خ اُلؾـ
 رخقـ  رـز٣خ ٝػِّٞ األهؼٔخ  –سثبة عؼ٤ذ ٓؾٔذ ؽِج٢ خ/ٓ٘ؼ دسعخ أُبعغز٤ش ُِطبُج -1

 رخقـ  رـز٣خ ٝػِّٞ األهؼٔخ –ًش٣ٔبٕ ٗقش ع٤ذ أؽٔذ اُجشُغ٢ ة/لمطالب الماجستيرمنح درجة  -2

 رخقـ  رـز٣خ ٝػِّٞ األهؼٔخ -ٛبعش ؽٔبدٙ ٓؾٔذ ٓقطل٠ ؽِلٚ  /ُِطبُجخ الماجستير دسعخ ٓ٘ؼ -3

 األهؼٔخ ٝػِّٞ رـز٣خ  رخقـ –ٝكبء أؽٔذ أؽٔذ اُلخشا٢ٗ /ُِطبُجخ أُبعغز٤ش دسعخ ٓ٘ؼ -4

 ٝرشث٤خ ٓ٘ض٢ُ إهزقبد  رخقـ – اُغ٘ذ١ ثٌش أثٞ ػ٢ِ سؽب/  ُِطبُجخ  اُذًزٞساح دسعخ ٓ٘ؼ -5

 9/6/2019ٝ ُغ٘خ اُذساعبد اُؼ٤ِب ثزبس٣خ  2/6/2019ثزبس٣خ خ ّ اُؼ٤ِٔأهغٓٞاكوخ األ

 الموافقة  مع رفع االمر للجامعة -القرار :
 -: ذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر فيم .2

 رخقـ أُ٘ض٢ُ االهزقبد ك٢أُبعغز٤ش  ُذسعخػج٤ش هٚ اُغ٤ذ ه٘ذ٣َ  أُو٤ذح   /ُِطبُجخ اُجؾش خطخ رغغ٤َ - 

 رو٤٤ْ اُؾبُخ اُـزائ٤خ ٝاُ٘لغ٤خ ُٔشم٠ اإلٗلقبّ ثٔغزؾل٠ ثٜ٘ب " " ثؼ٘ـٞإ األهؼٔخ ٝػِّٞ زـز٣ٚاُ

 -:ػِٔب ثإٔ ُغ٘خ األؽشاف

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخقـ االعْ ّ
 عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ –٤ًِخ االهزقبد أُ٘ض٢ُ  -أعزبر اُزـز٣خ ٝػِّٞ االهؼٔخ  أ.د/  عؾشػضٔبٕ اُؾبكؼ٢    1

              إعزؾبس١ أٓشاك أُخ ٝاألػقبة ٝػالط اإلدٓبٕ ثٔغزؾل٠ اُقؾخ اُ٘لغ٤خ ثجٜ٘ب  ػقٔذ ػجذ اُؼض٣ض عبد اُشة / د 2

 9/6/2019ٝ ُغ٘خ اُذساعبد اُؼ٤ِب ثزبس٣خ  2/6/2019ٓٞاكوخ اُوغْ اُؼ٢ِٔ ثزبس٣خ 

 الموافقة  مع رفع االمر للجامعة  -القرار :
 -: إدارة الدراسات العليا بشأن النظر فيمذكرة   .3

 أُ٘ض٢ُ االهزقبد ك٢أُبعغز٤ش  ُذسعخٓؾٔذ ٓقطل٠ ٓؾٔذ سعت  أُو٤ذ   /ُِطبُت اُجؾش خطخ رغغ٤َ -

 عٞدٙ اُجغ٣ٌٞذ أُذػْ ثؾشػ اُِجٖ " "  ثؼ٘ـٞإ األهؼٔخ ٝػِّٞ زـز٣ٚاُ رخقـ

 -:ػِٔب ثإٔ ُغ٘خ األؽشاف

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخقـ االعْ ّ
 أُ٘ٞك٤خ عبٓؼخ -  أُ٘ض٠ُ االهزقبد ٤ًِخ   -  االهؼٔخ ٝػِّٞ اُزـز٣خ أعزبر خنش ػض٣ض عٜبّ/  د.أ 1

  أُ٘ٞك٤خ عبٓؼخ -  ٤ًِخ االهزقبد أُ٘ض٠ُ   -  خ ٝػِّٞ االهؼٔ خاُزـز٣أعزبر   أ.د/ ػٔبد ٓؾٔذ اُخ٠ُٞ   2

 9/6/2019ٝ ُغ٘خ اُذساعبد اُؼ٤ِب ثزبس٣خ  2/6/2019ٓٞاكوخ اُوغْ اُؼ٢ِٔ ثزبس٣خ 

 الموافقة  مع رفع االمر للجامعة  -القرار :
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 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في .4
 أُ٘ض٢ُ االهزقبد ك٢أُبعغز٤ش  ُذسعخمؾ٠ عؼ٤ذ ؽبكع ػجذ هللا  أُو٤ذح   /ُِطبُجخ اُجؾش خطخ رغغ٤َ -

     " أؿز٣خ ٓز٘ٞػخ ُألهلبٍ ٖٓ اُطؾبُت اُخنشاء أُضسهخ )عج٤ش٤ُٝ٘ب(  "ثؼ٘ـٞإ األهؼٔخ ٝػِّٞ زـز٣ٚاُ رخقـ

 -:ػِٔب ثإٔ ُغ٘خ األؽشاف

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخقـ االعْ ّ
 عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ –٤ًِخ االهزقبد أُ٘ض٢ُ  -أعزبر اُزـز٣خ ٝػِّٞ االهؼٔخ  أ.د/  عؾشػضٔبٕ اُؾبكؼ٢    1

 9/6/2019ٝ ُغ٘خ اُذساعبد اُؼ٤ِب ثزبس٣خ  2/6/2019ٓٞاكوخ اُوغْ اُؼ٢ِٔ ثزبس٣خ 

 الموافقة  مع رفع االمر للجامعة  -القرار :
 -: ذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر فيم .5

 رخقـ أُ٘ض٢ُ االهزقبد ك٢أُبعغز٤ش  ُذسعخكبهٔخ ٓؾٔذ أثٞ اُلزٞػ أُو٤ذح   /ُِطبُجخ اُجؾش خطخ رغغ٤َ -

 رو٤٤ْ اُؾبُخ اُـزائ٤خ ُِغ٤ذاد اُؾٞآَ ك٠ ٓذ٣٘خ ؽج٤ٖ اٌُّٞ " " ثؼ٘ـٞإ األهؼٔخ ٝػِّٞ زـز٣ٚاُ

 -:ػِٔب ثإٔ ُغ٘خ األؽشاف

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخقـ االعْ ّ
 أُ٘ٞك٤خ عبٓؼخ -  ٤ًِخ االهزقبد أُ٘ض٠ُ -ٝػِّٞ االهؼٔخ  خاُزـز٣ أعزبر ٜٗبد سؽبد اُطؾبٕ  / د.أ 1

 أُ٘ٞك٤خ عبٓؼخ -  ٤ِخ االهزقبد أُ٘ض٠ًُ  -  ٝػِّٞ االهؼٔخ خاُزـز٣ٓذسط ثوغْ  د/  عٔبػ ٓؾٔٞد اُج٘ب  2

 9/6/2019ٝ ُغ٘خ اُذساعبد اُؼ٤ِب ثزبس٣خ  2/6/2019ٓٞاكوخ اُوغْ اُؼ٢ِٔ ثزبس٣خ 

 الموافقة  مع رفع االمر للجامعة  -القرار :
 -: ذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر فيم .6

 رخقـ أُ٘ض٢ُ االهزقبد ك٢اُذًزٞساٙ  ُذسعخ٢ٓ عؼ٤ذ اثشا٤ْٛ اُذ٣ت أُو٤ذح   /ُِطبُجخ اُجؾش خطخ رغغ٤َ -

اُزق٤ْٔ اُذاخ٢ِ ُٔذاسط ر١ٝ االؽز٤بعبد اُخبفخ اُجقش٣خ ك٢ مٞء  " ثؼ٘ـٞإإداسح أُ٘ضٍ ٝأُؤعغبد  

 ٓؼب٤٣ش اُغٞدح ٝػالهزٜب ثبُغِٞى اُز٤ٌل٢ ُْٜ "

 -:ػِٔب ثإٔ ُغ٘خ األؽشاف

 ٝاُزخقـاُٞظ٤لخ  االعْ ّ
 أُ٘ٞك٤خ عبٓؼخ -  ٤ًِخ االهزقبد أُ٘ض٠ُ -ٝسئ٤ظ هغْ إداسح أُ٘ضٍ ٝأُؤعغبد  أعزبر ٜٓغخ ٓؾٔذ ٓغِْ  / د.أ 1

 أُ٘ٞك٤خ عبٓؼخ -  ٤ًِخ االهزقبد أُ٘ض٠ُ -ثوغْ إداسح أُ٘ضٍ ٝأُؤعغبد  أعزبر د/  ٛجٚ هللا ػ٠ِ ؽؼ٤ت  2

 9/6/2019ٝ ُغ٘خ اُذساعبد اُؼ٤ِب ثزبس٣خ  2/6/2019ٓٞاكوخ اُوغْ اُؼ٢ِٔ ثزبس٣خ 

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

رخقـ  أُ٘ض٢ُ االهزقبد ك٢ اُذًزٞساٙ ُذسعخ أُو٤ذح  - رغغ٤َ خطخ اُجؾش ُِطبُجخ/ عبسٙ ػجذ اُؾ٤ٔذ ػبٓش اُغ٤ذ

 أُالثظ ٝاُ٘غ٤ظ ثؼ٘ٞإ " اعز٤ؾبء رق٤ٔٔبد إلصشاء أُالثظ أُ٘ض٤ُخ ك٠ مٞء أػٔبٍ أُقْٔ ث٤٤ش ًبسدإ " 

 -:ػِٔب  ثإٔ ُغ٘خ األؽشاف

 الوظيفة والتخصص االسم م

  أُ٘ٞك٤خ عبٓؼخ -٤ًِخ اإلهزقبد أُ٘ض٢ُ  –أُالثظ  رٌُ٘ٞٞع٤ب أعزبر  / عب٢ُ أؽٔذ اُؼؾٔب١ٝ د.أ 1

 أُ٘ٞك٤خ عبٓؼٚ - أُ٘ض٢ُ االهزقبد ٤ًِخ – ٝاُ٘غ٤ظ  أُالثظ ٓذسط ثوغْ    فبك٤٘بص ٓؾٔذ اُ٘ج١ٞ ٓؾٔذ/ د 2

 9/6/2019ٝ ُغ٘خ اُذساعبد اُؼ٤ِب ثزبس٣خ  2/6/2019ٓٞاكوخ اُوغْ اُؼ٢ِٔ ثزبس٣خ 

 يعاد للقسم العلمي لمراجعة العنوان ليصبح اكثر دقة -القرار :
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 -العليا بشأن النظر في :مذكرة إدارة الدراسات   .8
تخصص  أُ٘ض٢ُ االهزقبد ك٢ اُذًزٞساٙ ُذسعخ أُو٤ذح  - آٚخ ٔرّٛ يضًذ انغٛذتغزٛم خطخ انجضج نهطبنجخ/ 

انًالثظ ٔانُغٛذ ثعُٕاٌ " اختالف أًَبط انٕالع انًعضص ٔأحشْب فٙ تضصٛم يمشس تبسٚخ االصٚبء نذ٘ طالة 

 " االلتصبد انًُضنٙ 
 :األؽشافػِٔب  ثإٔ ُغ٘خ 

 الوظيفة والتخصص االسم م

  أُ٘ٞك٤خ عبٓؼخ ٝاُطالة اُزؼ٤ِْ ُؾئٕٞ اُ٘ٞػ٤خ اُزشث٤خ ٤ًِخ ٤ًَٝٝ اُزؼ٤ِْ رٌُ٘ٞٞع٤ب أعزبر  ص٣ذإ اُؾ٤ٔذ ػجذ ص٣ذإ ٓؾٔذ/ د.أ 1

 أُ٘ٞك٤خ عبٓؼٚ - أُ٘ض٢ُ االهزقبد ٤ًِخ – ٝاُ٘غ٤ظ  أُالثظ أعزبر   اُالٙ ػجذ ٣ٞعق ػال/ د.أ 2

 أُ٘ٞك٤خ عبٓؼٚ - أُ٘ض٢ُ االهزقبد ٤ًِخ – ٝاُ٘غ٤ظ أُالثظ رق٤ْٔ األص٣بء ثوغْ  أعزبر ؿبص١ عب٢ٓ ٓؾٔذ ٛذ١/  د.أ 3

 أُ٘ٞك٤خ عبٓؼٚ - أُ٘ض٢ُ االهزقبد ٤ًِخ – ٝاُ٘غ٤ظ أُالثظ ثوغْ ٓغبػذ أعزبر  ٤ٌَٛ ٣ٞعق ؽغ٢٘ سا٤ٗب/ د 4

 9/6/2019ٝ ُغ٘خ اُذساعبد اُؼ٤ِب ثزبس٣خ  2/6/2019ٓٞاكوخ اُوغْ اُؼ٢ِٔ ثزبس٣خ 

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

 االهزقبد ك٢أُبعغز٤ش  ُذسعخاُؾ٤ٔبء ٓؾٔذ هطت ثغ٢ٗٞ٤ اُجغ٢ٓٞ أُو٤ذح    /ُِطبُجخ اُجؾش خطخ رغغ٤َ -

االهزقبد ك٢ رذس٣ظ ٓبدح (  (swomفبعهٛخ إعتشاتٛزٛخ عٕو  " ثؼ٘ـٞإإهزقبد ٓ٘ض٢ُ ٝرشث٤خ   رخقـ أُ٘ض٢ُ

 "أُ٘ض٢ُ  ػ٠ِ ر٤ٔ٘خ اُزل٤ٌش اإلثذاػ٢ ٝاُذاكؼ٤خ ُإلٗغبص ُذٟ ر٤ِٔزاد أُشؽِخ اإلػذاد٣خ 

 -:ػِٔب ثإٔ ُغ٘خ األؽشاف
 اُٞظ٤لخ ٝاُزخقـ        االعْ ّ
 عبٓؼخ ه٘طب –أعزبر أُ٘بٛظ ٝهشم اُزذس٣ظ ٝػ٤ٔذ ٤ًِخ اُزشث٤خ عبثوب   شكبػ٢اُ ػجذ أُِي هٚ أ.د / 1

 أُ٘ٞك٤خ عبٓؼٚ أُ٘ض٢ُ االهزقبد ٤ًِخ – اُزشث٤خ ٝ أُ٘ض٢ُ االهزقبد ثوغْ أعزبر ع٣ٞذ ػ٢ِ ع٤ٜبٕ/د.أ 2

 أُ٘ٞك٤خ عبٓؼٚ أُ٘ض٢ُ االهزقبد ٤ًِخ – اُزشث٤خ ٝ أُ٘ض٢ُ االهزقبد ثوغْ ٓذسط   أُشاًج٢ اُذ٣ٖ ؽٔظ ؽش٣ٖ/ د 

 9/6/2019ٝ ُغ٘خ اُذساعبد اُؼ٤ِب ثزبس٣خ  2/6/2019ٓٞاكوخ اُوغْ اُؼ٢ِٔ ثزبس٣خ 

 الموافقة  مع رفع االمر للجامعة  -القرار :
 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في .10

 :إيقاف قيد  الطالب اآلتي أسمائهم 
 اُغجت ٖٓ أُذح اُذسعخ اُزخقـ اإلعْ ّ

إ٣ٔبٕ ٗقبس ػجذ  1

 أُؾغٖ

 سػب٣خ اُطلَ 31/8/2019إ٠ُ 2018/ 9/ 1 أٍٝػبّ  أُبعغز٤ش ٝػِّٞ االهؼٔخ خاُزـز٣

أ٤٘ٓخ ٣ٞعق ٓ٘ذ١  2

 عؼذ

اإلهزقبد أُ٘ض٢ُ 

 ٝاُزشث٤خ

 سػب٣خ اُطلَ 31/8/2020 إ2018٠ُ/ 9/ 1 ػب٤ٖٓ أُبعغز٤ش

 9/6/2019ٝ ُغ٘خ اُذساعبد اُؼ٤ِب ثزبس٣خ  2/6/2019 ثزبس٣خ اُؼ٢ِٔ اُوغْٓٞاكوخ 

 الموافقة  مع رفع االمر للجامعة  -القرار :
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 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في .11
 :إلغاء تسجيل الطالب اآلتي أسمائهم 

 اُغجت اُذسعخ اُزخقـ اإلعْ ّ

 إػززاس أُؾشك٤ٖ  أُبعغز٤ش أُالثظ ٝاُ٘غ٤ظ كبهٔخ ػ٢ِ ؽغٖ ٣ؾ٢٤ 1

 إػززاس أُؾشك٤ٖ  أُبعغز٤ش أُالثظ ٝاُ٘غ٤ظ عٔش إثشا٤ْٛ ٓؾٔذ ٓقطل٠ 2

 9/6/2019ٝ ُغ٘خ اُذساعبد اُؼ٤ِب ثزبس٣خ  2/6/2019 ثزبس٣خ اُؼ٢ِٔ اُوغْٓٞاكوخ 

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

 األتي أسمائهم :األعذار المقدمة من الطالب  
 اُغجت  أُٞمٞع اُذسعخ اُزخقـ اإلعْ ّ

اُزـز٣خ ٝػِّٞ  أؽٔذ سأكذ اُوجبس١ 1

 األهؼٔخ

ف٘بػبد -ػٖ دخٍٞ اإلٓزؾبٕ أُٞاد )رـز٣خ ٓزوذّ أُبعغز٤ش

 فؾخ ث٤ئخ(–رؾش٣غ ؿزائ٢ –ؿزائ٤خ ٝأُجبٕ ٓزوذّ 

 ظشٝف اُزغ٤٘ذ

ٓؾٔذ ػجذ اُلزبػ  2

 خلبع٢ 

اُزـز٣خ ٝػِّٞ 

 األهؼٔخ

ف٘بػبد -ػٖ دخٍٞ اإلٓزؾبٕ أُٞاد )رـز٣خ ٓزوذّ أُبعغز٤ش

 فؾخ ث٤ئخ(–رؾش٣غ ؿزائ٢ –ؿزائ٤خ ٝأُجبٕ ٓزوذّ 

 ظشٝف اُزغ٤٘ذ

 ظشٝف ٓشم٤خ عن دخول امتحان مادة )تغذية تطبيقية( دًزٞساح اُزـز٣خ ٝػِّٞ األهؼٔخ ؽ٘بٕ ٣غش١ ػجذ هللا  3

اعشاء سعت ٓؾٔذ  4

 ٓؾٔذ

اُزـز٣خ ٝػِّٞ 

 األهؼٔخ

 ظشٝف ٓشم٤خ (رو٤٤ْ اُؾبُخ اُزـز٣ٝخ)امتحان مادة ػٖ دخٍٞ  أُبعغز٤ش

 9/6/2019ٝ ُغ٘خ اُذساعبد اُؼ٤ِب ثزبس٣خ  2/6/2019ٓٞاكوخ اُوغْ اُؼ٢ِٔ ثزبس٣خ 

 الموافقة  مع رفع االمر للجامعة  -القرار :
 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في .13
 ُِؼاابّ ٝاُ٘غاا٤ظ أُالثااظ ثوغااْ دًزااٞساٙ(–اُؼ٤ِب)ٓبعغااز٤ش  اُذساعاابد ثطااالة اُخبفااخ اُغاا٣ٞ٘خ اُ٘قااق اُزواابس٣ش

 2018/2019 اُغبٓؼ٠

 9/6/2019ٝ ُغ٘خ اُذساعبد اُؼ٤ِب ثزبس٣خ  2/6/2019ٓٞاكوخ اُوغْ اُؼ٢ِٔ ثزبس٣خ 

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

 أعزبر ٓغبػذ ثوغْ اإلهزقبد أُ٘ض٢ُ ٝاُزشث٤خ –رغغ٤َ هبئٔخ األثؾبس  د/عٜبّ أؽٔذ سكؼذ اُؾبكؼ٢ 

 9/6/2019ٝ ُغ٘خ اُذساعبد اُؼ٤ِب ثزبس٣خ  2/6/2019ٓٞاكوخ اُوغْ اُؼ٢ِٔ ثزبس٣خ 

 الموافقة  مع رفع االمر للجامعة  -القرار :
 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في .15

هزقبد أُ٘ض٢ُ ُذسعخ  ٚأُغغِ -ٛذٟ ػجذ اُلزبػ أؽٔذ ػط٤خ   /خ ُِطبُجرؾ٤ٌَ ُغ٘خ كؾـ ٝٓ٘بهؾخ       أُبعغز٤ش  ك٢ اإلإ

رشؽ٤ذ اإلعزٜالى األعش١ ًٔب رذسًٚ سثٚ األعشح ٝػالهزٚ ثغِٞى اُطلَ ٓغ أُٔزٌِبد   ؼ٘ٞإ "ث إداسح ٓ٘ضٍ ٝٓؤعغبد  رخقـ

 ػِٔب  ثإٔ ُغ٘خ األؽشاف :"

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخقـ ْاالع ّ

 المنوفيةجامعة  –كلية االقتصاد المنزلي –إدارة المنزل والمؤسسات  ثوغْأعزبر   ع١ِٞ ػ٢ِ صؿٍِٞ هٚأ.د/  1
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 جامعة المنوفية –كلية االقتصاد المنزلي –بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  مساعد  أستاذ      نهي عبد الستار عبد المحسن/ د  2

 

 

 -ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ: اُغبثوخ أُ٘بهؾخٝػِٔب ثبٕ ُغ٘خ اُلؾـ 

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخقـ االعـــــــــــــــــــْ ّ

جامعة  – اإلرشاد الزراعي ووكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أستاذ     محمد خيري   دريةأ.د/  1
 (  ٓوشسا  ٝٓ٘بهؾبالمنوفية )

 ٓؾشكب ٝالمنوفية)جامعة  –كلية االقتصاد المنزلي –إدارة المنزل والمؤسسات  ثوغْأعزبر   صؿٍِٞ هٚع١ِٞ ػ٢ِ أ.د/  2

  ٓ٘بهؾب( 

 المنوفية جامعة –المنزلي االقتصاد كلية – والمؤسسات المنزل إدارة بقسم  مساعد أستاذ د/أ٤ٓشح ؽغبٕ دٝاّ 3
 (مناقشا)

 جامعة المنوفية –كلية االقتصاد المنزلي –بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  مساعد  أستاذ      نهي عبد الستار عبد المحسن/ د 4

 (ٓ٘بهؾب ٝ ٓؾشكب)

 9/6/2019ٝ ُغ٘خ اُذساعبد اُؼ٤ِب ثزبس٣خ  2/6/2019ٓٞاكوخ اُوغْ اُؼ٢ِٔ ثزبس٣خ 

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

 تخصص المنزلي االقتصاد فيالماجستير  لدرجة أُغغِخأٗغبّ ػقبّ إثشا٤ْٛ أؽٔذ عبُْ    ة/لمطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكيل

كبػ٤ِخ أعزخذاّ إعزشار٤غ٤خ اإلعزوقبء اُزؼب٢ٗٝ ك٢ رذس٣ظ اإلهزقبد أُ٘ض٢ُ ُز٤ٔ٘خ ثؼل   "بعنـــوان اإلقتصاد المنزلي والتربية

 ٝاُزل٤ٌش اإلعزذال٢ُ ُذٟ هبُجبد اُقق األٍٝ اُضب١ٞٗ "أُٜبساد اإلعزٔبػ٤خ 

 :ػِٔب  ثإٔ ُغ٘خ األؽشاف

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخقـ              االعْ        و

 أُ٘ٞك٤خ عبٓؼخ - أُ٘ض٠ُ االهزقبد ٤ًِخ  - ٓغبػذ ثوغْ اإلهزقبد أُ٘ض٢ُ ٝاُزشث٤خ  أعزبر أؽٔذ سكؼذ اُؾبكؼ٢ عٜبّ/  د  1

 أُ٘ٞك٤خ عبٓؼخ – أُ٘ض٢ُ االهزقبد ٤ًِخ ٓزلشؽ ٓ٘بٛظ ٝهشم رذس٣ظ  أعزبر عبثش اُؾغبسأؽٔذ ثٜبء / د 2

 

   -أُ٘بهؾخ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ:ٝػِٔب ثبٕ ُغ٘خ اُلؾـ 

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخقـ االعْ و

 )ٓوشسا  ٝٓ٘بهؾب( أُ٘ٞك٤خعبٓؼٚ  -٤ًِخ اُزشث٤خ –أعزبر أُ٘بٛظ ٝهشم اُزذس٣ظ اُِـخ اإلٗغ٤ِض٣خ  أؽٔذ ؽغٖ ع٤ق اُذ٣ٖ   د/ . أ 1

 (ٓ٘بهؾب) أُ٘ٞك٤خ عبٓؼخ -  أُ٘ض٠ُ االهزقبد ٤ًِخ  -  ٝسئ٤ظ هغْ اإلهزقبد أُ٘ض٢ُ ٝاُزشث٤خ  أعزبر ٠٘ٓ ػجذ اُشاصم أثٞ ؽ٘ت د/ 0ا 2

 (ٓ٘بهؾب ٓؾشكبٝ) أُ٘ٞك٤خ عبٓؼخ -أُ٘ض٠ُ االهزقبد ٤ًِخ-ٓغبػذ ثوغْ اإلهزقبد أُ٘ض٢ُ ٝاُزشث٤خ أعزبر أؽٔذ سكؼذ اُؾبكؼ٢ عٜبّ/  د 3

 9/6/2019ٝ ُغ٘خ اُذساعبد اُؼ٤ِب ثزبس٣خ  2/6/2019ٓٞاكوخ اُوغْ اُؼ٢ِٔ ثزبس٣خ 

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

 تخصص المنزلي االقتصاد فيالدكتوراة  لدرجةة المسجم أسماء حامد محمد التطاوي   /ةلمطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكيل
"رو٤٤ْ اُزبص٤ش اُؼالع٢ ُوؾٞس ٝػق٤ش صٔبس اُجبثبظ ٝاألكًٞبدٝ ػ٠ِ اُلئشإ أُقبثخ ثٔشك  بعنـــوان األطعمة وعمومة تغذيال

 :ػِٔب  ثإٔ ُغ٘خ األؽشاف"  "اُغٌش١ 
 اُٞظ٤لخ ٝاُزخقـ االعْ و

 عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ - االهزقبد أُ٘ض٤ًِ٢ُخ   -أُزلشؽ  اُزـز٣خ ٝػِّٞ األهؼٔخ أعزبر  د/  صش٣ب ٓغِْ ؽغٖ  0ا 1

 عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ - االهزقبد أُ٘ض٤ًِ٢ُخ -٤ًَٝٝ ا٤ٌُِخ ُؾٕٞ خذٓٚ أُغزٔغ ٝر٤ٔ٘خ اُج٤ئخ اُزـز٣خ  أعزبر   خبُذ ػ٠ِ ؽب٤ٖٛد/ 0ا 2
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   -أُ٘بهؾخ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ:ٝػِٔب ثبٕ ُغ٘خ اُلؾـ 

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخقـ االعْ و

 ) ٓوشسا ٓؾشكب(عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ - االهزقبد أُ٘ض٤ًِ٢ُخ   -أُزلشؽ  اُزـز٣خ ٝػِّٞ األهؼٔخ أعزبر صش٣ب ٓغِْ ؽغٖ  د/ 0ا 1

 - االهزقبد أُ٘ض٤ًِ٢ُخ -٤ًَٝٝ ا٤ٌُِخ ُؾٕٞ خذٓٚ أُغزٔغ ٝر٤ٔ٘خ اُج٤ئخ اُزـز٣خ  أعزبر    د/  خبُذ ػ٠ِ ؽب0ٖ٤ٛا 2

 )ٓؾشكب ٝٓ٘بهؾب(   أُ٘ٞك٤خعبٓؼخ 

)ٓ٘بهؾب(عبٓؼخ أُ٘قٞسح  –٤ًَٝٝ ٤ًِخ اُزشث٤خ اُ٘ٞػ٤خ  –أعزبر اُزـز٣خ   أ.د/ ػجذ اُـ٢٘ ٓؾٔٞد ػجذ اُـ٢٘  3  
 )ٓ٘بهؾب( أُ٘ٞك٤خ عبٓؼخ -  ٤ًِخ االهزقبد أُ٘ض٠ُ -ٝػِّٞ االهؼٔخ  خاُزـز٣ أعزبر د/ ٛجٚ ػض اُذ٣ٖ ٣ٞعق 4

 9/6/2019ٝ ُغ٘خ اُذساعبد اُؼ٤ِب ثزبس٣خ  2/6/2019ٓٞاكوخ اُوغْ اُؼ٢ِٔ ثزبس٣خ 

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

 تخصص المنزلي االقتصاد فيالماجستير  لدرجة أُغغِخعًشاٌ  عجذ انفتبس إعشاء ة/لمطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكيل

انشضب انًُٓٗ ٔفبعهٛخ انزاد كعٕايم يُجئخ ثبنتذفك انُفغٗ نذٖ يعهًبد االلتصبد   "بعنـــوان اإلقتصاد المنزلي والتربية

 :ػِٔب  ثإٔ ُغ٘خ األؽشاف" انًُضنٗ

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخقـ              االعْ        و

 عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ  -ٝػ٤ٔذ ٤ًِخ اُزشث٤خ -أعزبر أفٍٞ اُزشث٤خ  أ.د/عٔبٍ ػ٠ِ خ٤َِ اُذٛؾبٕ 1

 عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ -٤ًِخ االهزقبد أُ٘ض٠ُ -أعزبر ٝسئ٤ظ هغْ االهزقبد أُ٘ض٢ُ ٝاُزشث٤خ أ.د/٠٘ٓ ػجذ اُشاصم أثٞ ؽ٘ت 2

 عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ -٤ًِخ االهزقبد أُ٘ض٠ُ -ٓذسط ثوغْ االهزقبد أُ٘ض٢ُ ٝاُزشث٤خ د/عِٟٞ عؼ٤ذ ػجذ اُـ٠٘ ٗبفش 

   -أُ٘بهؾخ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ:ٝػِٔب ثبٕ ُغ٘خ اُلؾـ 

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخقـ االعْ و

 )ٓوشسا ٝٓؾشكب(عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ  -أعزبر أفٍٞ اُزشث٤خ ٝػ٤ٔذ ٤ًِخ اُزشث٤خ  .د/عٔبٍ ػ٠ِ خ٤َِ اُذٛؾبٕا 1

أعزبر ػِْ اُ٘لظ ٤ًَٝٝ ٤ًِخ ا٥داة ُؾئٕٞ خذٓخ أُغزٔغ ٝر٤ٔ٘خ اُج٤ئخ ٤ًِخ ا٥داة عبٓؼخ  أ.د/ ػجذ اُلزبػ اُغ٤ذ دس٣ٝؼ  2

 )ٓ٘بهؾب(أُ٘ٞك٤خ 

 )ٓؾشكب ٝٓ٘بهؾب( عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ- ٤ًِخ االهزقبد أُ٘ض٠ُ -أعزبر ٝسئ٤ظ هغْ االهزقبد أُ٘ض٢ُ ٝاُزشث٤خ أ.د/٠٘ٓ ػجذ اُشاصم أثٞ ؽ٘ت 3

 )ٓ٘بهؾب(عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ  ٤ًِخ االهزقبد أُ٘ض٠ُ -ثوغْ االهزقبد أُ٘ض٢ُ ٝاُزشث٤خ ٓغبػذ أعزبر عٜبّ اؽٔذ سكؼذ اُؾبكؼ٢ د/  4

 9/6/2019ٝ ُغ٘خ اُذساعبد اُؼ٤ِب ثزبس٣خ  2/6/2019ٓٞاكوخ اُوغْ اُؼ٢ِٔ ثزبس٣خ 

 الموافقة  مع رفع االمر للجامعة  -القرار :
 -العليا بشأن النظر في :ذكرة إدارة الدراسات  م .19

 تخصص المنزلي االقتصاد فيالماجستير  لدرجة أُغغِخأ٤ٓشح عؼذ ٣ؾ٢٤ أؽٔذ فبُؼ  ة/لمطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكيل

االٖٓ اُلٌش١ ٝػالهزٚ ثبالرضإ االٗلؼب٢ُ ٜٝٓبساد ارخبر اُوشاس ُذ١ هالة ٤ًِخ االهزقبد   "بعنـــوان اإلقتصاد المنزلي والتربية

 :ػِٔب  ثإٔ ُغ٘خ األؽشاف" عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ–أُ٘ض٢ُ 

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخقـ االعْ و

 أُ٘ٞك٤خ عبٓؼخ - أُ٘ض٠ُ االهزقبد ٤ًِخ  - ثوغْ اإلهزقبد أُ٘ض٢ُ ٝاُزشث٤خ  أعزبر رٛٓبٌ عهٙ عٕٚذ أ.د/ 1

 أُ٘ٞك٤خ عبٓؼخ – أُ٘ض٢ُ االهزقبد ٤ًِخ  - ٓذسط ثوغْ اإلهزقبد أُ٘ض٢ُ ٝاُزشث٤خ  عجذانعضٚضعٛغٙ د/أعًبء 2
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   -أُ٘بهؾخ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ:ٝػِٔب ثبٕ ُغ٘خ اُلؾـ 

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخقـ االعْ و

 (ٝٓ٘بهؾبأعزبر أفٍٞ اُزشث٤خ ٝػ٤ٔذ ٤ًِخ اُزشث٤خ عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ )ٓوشسا   أ.د/رًبل عهٗ خهٛم انذْشبٌ 1

 )ٓ٘بهؾب(  عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ–٤ًِخ االهزقبد أُ٘ض٢ُ  -أعزبر ٝسئ٤ظ هغْ االهزقبد أُ٘ض٢ُ ٝاُزشث٤خ  أ.د/يُٙ عجذانشاصق أثٕشُت 2

 )ٓؾشكب ٝٓ٘بهؾب( أُ٘ٞك٤خ عبٓؼخ - أُ٘ض٠ُ االهزقبد ٤ًِخ  - ثوغْ اإلهزقبد أُ٘ض٢ُ ٝاُزشث٤خ  أعزبر رٛٓبٌ عهٙ عٕٚذ أ.د/ 3

 9/6/2019ٝ ُغ٘خ اُذساعبد اُؼ٤ِب ثزبس٣خ  2/6/2019ٓٞاكوخ اُوغْ اُؼ٢ِٔ ثزبس٣خ 

 الموافقة  مع رفع االمر للجامعة  -القرار :
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : .20

 اإلهزقبد أُ٘ض٢ُك٢ أُبعغز٤ش سعخ ُذ ٚأُغغِ -خ/ٓشٝح ػجذ اُٜبد١ سعت اُـشثب١ٝ  ُِطبُجرؾ٤ٌَ ُغ٘خ اُلؾـ ٝأُ٘بهؾخ 

 رٞظ٤ق اإلرغبٛبد  ٓزؼذدح األؿشاك ثبُٔٞمخ ك٢ إػبدح رذ٣ٝش أُالثظ أُغزؼِٔخ   "  ؼ٘ٞإ "ثرخقـ أُالثظ ٝاُ٘غ٤ظ 

 :ػِٔب  ثإٔ ُغ٘خ األؽشاف

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخقـ االعْ ّ

 أُ٘ٞك٤خعبٓؼٚ  - -االهزقبد أُ٘ض٤ًِ٢ُخ  -أعزبر رق٤ْٔ األص٣بء ثوغْ أُالثظ ٝاُ٘غ٤ظ   ٛذٟ ٓؾٔذ عب٢ٓ ؿبص١   د/ ا. 1

 ربيعّ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلتصبد انًُضنٙ  -انًالثظ ٔانُغٛذ   أعزبرٓغبػذ د/عؾش ًٔبٍ كٞدح    2

 -أُ٘بهؾخ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ: ٝ ػِٔب ثبٕ ُغ٘خ اُلؾـ    

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخقـ االعْ ّ

أُ٘ٞك٤خ عبٓؼٚ  - -االهزقبد أُ٘ض٤ًِ٢ُخ  -أعزبر رق٤ْٔ األص٣بء ثوغْ أُالثظ ٝاُ٘غ٤ظ   ٛذٟ ٓؾٔذ عب٢ٓ ؿبص١   د/ ا. 1

 )ٓوشسا ٝٓؾشكب (

 (ٓ٘بهؾب)عبٓؼٚ أُ٘ٞك٤خ -٤ًِخ االهزقبد أُ٘ض٢ُ  -اعزبر أُالثظ ٝاُ٘غ٤ظ   أ. د/ عٜب ٓؾٔذ ؽٔذ١ ػجذ اُشاصم   2

 عبٓؼٚ أُ٘ٞك٤خ )ٓؾشكب ٝٓ٘بهؾب(  -٤ًِخ االهزقبد أُ٘ض٢ُ  -أعزبرٓغبػذ أُالثظ ٝاُ٘غ٤ظ   د/عؾش ًٔبٍ كٞدح   3

 ثٜ٘ب )ٓ٘بهؾب(عبٓؼٚ  -٤ًِخ اُزشث٤خ اُ٘ٞػ٤خ - ثمغى االلتصبد انًُضنٙأعزبرٓغبػذ  د/ ؿبدح ػجذ اُلزبػ ؽبًش  4

 9/6/2019ٝ ُغ٘خ اُذساعبد اُؼ٤ِب ثزبس٣خ  2/6/2019ٓٞاكوخ اُوغْ اُؼ٢ِٔ ثزبس٣خ 

 الموافقة  مع رفع االمر للجامعة  -القرار :
 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في :- .21

خ عٕف تمٕو ثعمذ يؤتًشْب انغُٕ٘ انضبد٘ ظًانخطبة انٕاسد يٍ إداسح االتفبلٛبد ٔانًؤتًشاد ٔانًتضًٍ أٌ انًُ

عجتًجش  12عشش ثعُٕاٌ "تضٕٚم انتعهٛى فٙ انٕطٍ انعشثٙ يٍ انتعهٛى انٙ انتعهٛى نغشض االثتكبس " ٔرنك ٕٚو 

  -: )كمستمع(ادقتصاد المنزلى والتربٌة بترشٌح كال من أفاد قسم .ثبنمبْشح  -ثزبيعخ انذٔل انعشثٛخ  2019

 أستاذ بقسم ادقتصاد المنزلى والتربٌة–  سوٌدالسٌد أ. د / جٌهان  -1

 مدرس بقسم ادقتصاد المنزلى والتربٌة – عٌسىالسٌد د/ اسماء  -2

 مدرس بقسم ادقتصاد المنزلى والتربٌة -شعبان  د/ فاطمة رجب -3

   مدرس بقسم ادقتصاد المنزلى والتربٌة -عبد الحلٌم د/ هالة صبري  -4

 9/6/2019ولجنة العالقات ال قافٌة بتارٌخ2/6/2019بتارٌخالعممي موافقة مجمس القسم 
 الموافقة  مع رفع االمر للجامعة  -القرار :
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 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في : .33
انخطبة انٕاسد يٍ إداسح االتفبلٛبد ٔانًؤتًشاد ثشأٌ انخطبة انٕاسد يٍ كهٛخ انتشثٛخ شجٍٛ  -

انكٕو ٔانًتضًٍ االعالٌ عٍ انًؤتًش انعهًٙ انتبعع انذٔنٙ انشاثع " انتشثٛخ انخهمٛخ فٙ انًزتًعبد 

 و  . 2019أكتٕثش  31 – 30) انٕالع ٔانًأيٕل (" ٔرنك فٙ انفتشح يٍ   انعشثٛخ 

  -ادقتصاد المنزلى والتربٌة بترشٌح كال من: أفاد قسم 
 مدرس بقسم ادقتصاد المنزلى والتربٌة–شعٌب د / مها جالل -1
 مدرس بقسم ادقتصاد المنزلى والتربٌة– ؼرٌبد/ نورا ابراهٌم -2
 مدرس بقسم ادقتصاد المنزلى والتربٌة - ناصر سعٌد د/ سلوى-3
   مدرس بقسم ادقتصاد المنزلى والتربٌة-الخٌرأبو د/ امانً كمال -4
 مدرس بقسم ادقتصاد المنزلى والتربٌة-سعادة  مروة صالحد/ -5

 9/6/2019ولجنة العالقات ال قافٌة بتارٌخ2/6/2019بتارٌخالعممي موافقة مجمس القسم 
 الموافقة  مع رفع االمر للجامعة  -القرار :

 -في :مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر  - .34
يب ٔسد إلداسح كتبة  ثشأٌ انُظش فٙ انخطبة انٕاسد يٍ إداسح االتفبلٛبد ٔانًؤتًشاد ٔانًتضًٍ -

انًزهظ األعهٗ نهزبيعبد ٔانًتضًٍ ٔصاسح انتعهٛى انعبنٙ ثشأٌ فتش يزبالد انتعبٌٔ ثٍٛ 

University of National and World Economy . ثجهغبسٚب ٔانزبيعبد انًصشٚخ انًختهفخ 

  -المالبس والنسٌج باآلتى: أفاد قسم 
 ٌقترح القسم تدعٌم التعاون فى مجال المالبس الجاهزة والنسٌج.

 9/6/2019ولجنة العالقات ال قافٌة بتارٌخ2/6/2019بتارٌخالعممي موافقة مجمس القسم 
 

 الموافقة  مع رفع االمر للجامعة  -القرار :
 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في : .35

( ثتبسٚخ  216انخطبة انٕاسد يٍ إداسح االتفبلٛبد ٔانًؤتًشاد ٔانًتضًٍ انضبلب ثبنخطبة سلى )

و ثشأٌ يٕافبتٓى ثبنشأ٘ فٙ تفعٛم انتعبٌٔ يع ربيعخ انًصبدس انطجٛعٛخ ٔعهٕو انضٛبح  7/3/2019

 9/6/2019بتارٌخولجنة العالقات ال قافٌة 2/6/2019بتارٌخمجمس القسم  احيطثفُٛٛب انًُغب.

 ط المجلس علما  احي -القرار :
  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   .25

 –االلتصبد انًُضنٙ ٔ انتشثٛخ  -نزبٌ انًًتضٍُٛ انٕاسدح يٍ االلغبو انعهًٛخ )انًالثظ ٔ انُغٛذ

انتغزٚخ ٔ عهٕو االطعًخ ( نهفصم انذساعٙ انخبَٙ نهعبو انزبيعٙ  –اداسح انًُضل ٔ انًؤعغبد 

 . 2/6/2019موافقة لجنة شئون التعليم بتاريخ . 2018/2019

 الموافقة  مع رفع االمر للجامعة  -القرار :
 
 



11 

 

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   .26
أُو٤ذح ثبُلشهخ اُشاثؼخ ؽؼجخ اُزـز٣خ ٝ ػِّٞ  –اُؼزس أُشم٢ أُوذّ ٖٓ اُطبُجخ / عبسح سعت ٓؾٔذ اُؼشث٢ 

ث٘بء ػ٢ِ اُزوش٣ش اُطج٢ اُٞاسد ٖٓ االداسح اُطج٤خ  2018/2019االهؼٔخ ػٖ آزؾبٗبد اُلقَ اُذساع٢ اُضب٢ٗ 

ٝ ا٣نب ػٖ اُؼبّ ُغبٓؼ٢  ثبُغبٓؼخ ػِٔب ثبٕ اُطبُجخ روذٓذ ثؼزس ٓشم٢ ػٖ اُلقَ اُذساع٢ االٍٝ 

 . 2/6/2012موافقة لجنة شئون التعميم بتاريخ .اُضب٢ٗ ػ٢ِ اُزٞا٢ُ  ٝ ٣ؼزجش اُؼزس 2017/2018
 الموافقة  مع رفع االمر للجامعة  -القرار :

 

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   .27
أُو٤ذح ثبُلشهخ اُضب٤ٗخ ؽؼجخ  –هِت ا٣وبف اُو٤ذ أُوذّ ٖٓ اُطبُجخ / سا٤ٗب ٓغذ١ اعٔبػ٤َ ػجذ اُٞٛبة  

 ُٔشاكوخ اُضٝط ث٘بء ػ٢ِ االٝسام أُشكوخ   . 2018/2019أُالثظ ٝ اُ٘غ٤ظ  ػٖ اُؼبّ اُغبٓؼ٢  

 . 2/6/2012ٓٞاكوخ ُغ٘خ ؽئٕٞ اُزؼ٤ِْ ثزبس٣خ 

 الموافقة  مع رفع االمر للجامعة  -القرار :
  -بشأن النظر فى :  المالبس و النسيجمذكرة قسم   .28

اُزذس٣ت اُق٤ل٢ ُِلشهخ اُضب٤ٗخ ٝ اُضبُضخ ؽؼجخ أُالثظ ٝ رؾ٤ٌَ ُغ٘خ ٖٓ اهذّ خٔظ اعبرزح ثبُوغْ ُٔزبثؼخ 

ٝ اُز٘ج٤ٚ ػ٢ِ ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝ ا٤ُٜئخ أُؼبٝٗخ  16/7/2019ؽز٢  17/6/2019اُ٘غ٤ظ ٝ أُوشس ثذا٣زٚ 

زبثؼخ ثبُٔقبٗغ ٝ ٖٓ ُْ ٣ِزضّ ع٤شكغ ٝ َٓء اعزٔبسح أُبالُزضاّ ٝ ٓزبثؼخ االؽشاف ػ٢ِ اُطالة ثبُٔقبٗغ ث

 . 2/6/2012بتاريخ  القسم العمميموافقة .  ٖٓ اُزذس٣ت ثزوش٣ش ػٖ ػذّ االُزضاّ 
 الموافقة  مع رفع االمر للجامعة  -القرار :

  -بشأن النظر فى :  المالبس و النسيجمذكرة قسم   .29
االٗقجخ ُذ١ ٓؼظْ االػنبء ثبُوغْ  رؾ٤ٌَ ُغ٘خ ٖٓ خٔظ اعبرزح ثبُوغْ ُذساعخ  ٓٞمٞع ػذّ رٞاكن 

ٝ  ٣17/6/2019ّٞ ثؾذ اهق٢  15ك٢ خالٍ  ٝ روذ٣ْ أُوزشػ    االؽشاف ػ٢ِ اُشعبئَ اُؼ٤ِٔخ ٝ أُ٘بهؾبدٝ

 . 2/6/2012موافقة القسم العممي بتاريخ  روذ٣ٔٚ ُِوغْ ُِؼَٔ ثٚ 
 الموافقة  مع رفع االمر للجامعة  -القرار :

 

  -بشأن النظر فى :ادارة المنزل و المؤسسات  مذكرة قسم   .30
 . 2/6/2012ٓٞاكوخ اُوغْ اُؼ٢ِٔ ثزبس٣خ 32/5/3122بتاريخ إدارة المنزل و المؤسسات قسم  مؤتمر  انعقاد

 الموافقة  مع رفع االمر للجامعة  -القرار :
 -بشأن النظر فى :  التغذية و علوم االطعمةمذكرة قسم   .31

 بتعيين المعيدين و ذلك بواقع معيد كل سنة .االلتزام بالخطة الخمسية 

 . 2/6/2012موافقة القسم العممي بتاريخ 
 رفع االمر للجامعةتعميم القرار علي جميع االقسام العلمية و االلتزام بالخطة الخمسية مع  الموافقة  مع    -القرار :
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  -بشأن النظر فى :  ادارة البحوث العلميةمذكرة قسم   .32
انخطبة انٕاسد يٍ االداسح انعبيخ نهذساعبد انعهٛب ٔانجضٕث انعهًٛخ ثشأٌ انتششٛش ٔانتمذو   

نتضغٍٛ اداء ٔفبعهٛخ  انًتًٛضحنزبئضح عًٕ انشٛخ صًذاٌ ثٍ ساشذ ال يكتٕو نهًًبسعبد ٔانزٕٓد 

 يٍ لغى االلتصبد انًُضنٙ ٔ انتشثٛخ :سغت فٙ انتششش انًعهًٍٛ فٙ دٔستٓب انغبدعخ   . 

 د/ رٛٓبٌ انغٛذ عٕٚذ  اعتبر ثمغى االلتصبد انًُضنٙ ٔ انتشثٛخأ.

 يٍ لغى اداسح انًُضل ٔ انًؤعغبد :

 . 2/6/2012موافقة القسم العممي بتاريخ  د/ سٚٓبو  رالل صزبد   يذسط ثمغى اداسح انًُضل ٔ انًؤعغبد 
 الموافقة  مع رفع االمر للجامعة  -القرار :

 اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى :مذكرة قسم شئون العاملين "   .33
استاذ بقسم ادارة المنززل و المؤسسزات / سمحاء سمير إبراهيم الطلب المقدم من السيدة الدكتورة 

 . 2/6/2012ٓٞاكوخ اُوغْ اُؼ٢ِٔ ثزبس٣خ لمد االجازه المقدمة لسيادتها .

 الموافقة  مع رفع االمر للجامعة  -القرار :
 " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى :  مذكرة قسم شئون العاملين .34

اعتبر يغبعذ ثمغى االلتصبد يُبس يشعٙ انذعٕلٙ انشبيٙ  / االربصح انًمذيخ يٍ انغٛذح انذكتٕسِ

  2/6/2012ٓٞاكوخ اُوغْ اُؼ٢ِٔ ثزبس٣خ و1/7/2019نًشافمخ انضٔد نًذح عبو اعتجبسا يٍ  انًُضنٙ ٔ انتشثٛخ 

 مر للجامعةالموافقة  مع رفع اال  -القرار :
 مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : .35

بقسززم التيذيززة و  لززوم اسززتاذ مسززا د الطلززب المقززدم مززن السززيد  الززدكتور / السززيد حامززد  لزز  بكززر 

االطعمة  لتييير صفة االجازة المقدمة من سيادته و منحه اجازة مرافقة زوجة لتعاقد زوجته مزع 

 . 3122/3131للعام الدراس   االهلية بالمملكة العربية السعوديةمدارس الزهراء  

 . 2/6/2012موافقة القسم العممي بتاريخ 
 امعةالموافقة  مع رفع االمر للج  -القرار :

 مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : .36
بتجديزد بقسزم التيذيزة و  لزوم االطعمزة  االسزتاذ  اسزمم حيزدر الطلب المقدم من السيد  الدكتور / 

 اجازة بدون مرتب لمرافقة الزوجة .

 . 2/6/2012موافقة القسم العممي بتاريخ 
 االمر للجامعةالموافقة  مع رفع    -القرار :

 مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : .37
التيذيزة و  لزوم االطعمزة   اسزتاذ  -حسزين صزام  بزد الحزاف  الطلب المقدم من السيد  الزدكتور / 

 . 2/6/2012ٓٞاكوخ اُوغْ اُؼ٢ِٔ ثزبس٣خ . لقطع االجازة و استمم العمل 
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 االمر للجامعة  الموافقة  مع رفع  -القرار :
 -بشأن النظر في :  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة   .38

ًزبة ا٤ٖٓ أُغِظ االػ٢ِ ُِغبٓؼبد  ثخقٞؿ  سئ٤ظ اُغبٓؼخ /اُخطبة اُٞاسد ٖٓ ٌٓزت اُغ٤ذ االعزبر اُذًزٞس

هشاس أُغِظ االػ٢ِ ثؾإٔ  30/4/2019ٝ أُؼشٝك ػ٢ِ ٓغِظ اُغبٓؼخ ثزبس٣خ 24/4/2019ثزبس٣خ 

 ٝ ٣٘ـ ػ٢ِ ٓب٢ِ٣ :  23/4/2019ٚ أُ٘ؼوذح ثزبس٣خ ُِغبٓؼبد ثغِغز

أُوزشػ ثذئٚ ٣ّٞ  2019/2020هالم ٓغبثوخ أكنَ عبٓؼخ  ك٢ ٓغبٍ اُزؾٍٞ اُشه٢ٔ ُِؼبّ اُغبٓؼ٢ اُوبدّ إ -1

 ػ٢ِ إ ٣زْ رٌش٣ْ اُغبٓؼبد اُلبئضح ثشػب٣خ اُغ٤ذ سئ٤ظ اُغٜٔٞس٣خ . 21/9/2019اُغجذ أُٞاكن 

 سئ٤ظ عبٓؼخ ًلش اُؾ٤خ ٝػن٣ٞخ ًَ ٖٓ اُغبدح :-ثٜزا اُؾإٔ ثشئبعخ اُغ٤ذ أ.د/ ٓبعذ اُؤش١ خرؾ٤ٌَ ُغ٘ -2

 ٗبئت ٝص٣ش اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝ اُجؾش اُؼ٢ِٔ ُؾئٕٞ اُغبٓؼبد                أ.د/ ػٔشٝ ػذ٢ُ  

 سئ٤ظ عبٓؼخ االعٌ٘ذس٣خ )ٓ٘غوب (               أ.د/ ػقبّ اٌُشد١  

 سئ٤ظ عبٓؼخ ثٜ٘ب   ٤ذ      أ.د / عٔبٍ ؽ٢ِٔ اُغؼ

 عٔبٍ دس٣ٝؼ                 سئ٤ظ ُغ٘خ هطبع ػِّٞ اُؾبعت ٝ أُؼِٞٓبر٤خ .أ.د/ 

 أ.د /اثشا٤ْٛ كزؾ٢ ٓؼٞك       ٓذ٣ش ٓٔشًض اُخذٓبد االٌُزش٤ٗٝخ ٝ أُؼشك٤خ ثبُٔغِظ االػ٢ِ ُِغبٓؼبد .

  ثؼب٤ُٚ.ٓؼب٤٣ش ٝ ا٤ُبد اعشاء أُغبثوخ أُؾبس ا٤ُٜب ٝ رُي ُٞمغ 

 طبة السادة رؤساء االقسام لوضع معايير و مقترحات  احيط المجلس علما و مخا -اُوشاس :

 -بشأن النظر في :  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة   .39
أُغِظ االػ٢ِ ُِغبٓؼبد اُخطبة اُٞاسد ٖٓ ٌٓزت اُغ٤ذ االعزبر اُذًزٞس/ سئ٤ظ اُغبٓؼخ ثؾإٔ ًزبة ا٤ٖٓ 

ثؾبٕ ٓب هشسٙ أُغِظ االػ٢ِ  30/4/2019ٔؼشٝك ػ٢ِ ٓغِظ اُغبٓؼخ ثزبس٣خ اُٝ  16/4/2019ثزبس٣خ 

 :  ػ٢ِثبُٔٞاكوخ  14/3/2019ثغِغزٚ أُ٘ؼوذح ثزبس٣خ ُِغبٓؼبد 

 اُزٞف٤ق اُٞظ٤ل٢ ٝ إمبكخ ثؼل االخزقبفبد ُ٘بئت سئ٤ظ اُغبٓؼخ ُؾئٕٞ خذٓخ أُغزٔغ ٝ ر٤ٔ٘خ اُج٤ئخ . -

 ٗبئت سئ٤ظ اُغبٓؼخ ئٕٞ خذٓخ أُغزٔغ ٝ ر٤ٔ٘خ اُج٤ئخ رؾذ إؽشاف اُزٞف٤ق اُٞظ٤ل٢ ٤ًَُٞ ا٤ٌُِخ ُؾ  -

 ُؾئٕٞ خذٓخ أُغزٔغ ٝ ر٤ٔ٘خ اُج٤ئخ .   

أ.د/ ٝص٣ش اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝ اُجؾش اُؼ٢ِٔ الرخبر اإلعشاءاد   ٝ اؽبُخ أُٞمٞع ا٢ُ اُغ٤ذ أُغزؾبس اُوب٢ٗٞٗ -

ثزؼذ٣َ اؽٌبّ اُالئؾخ ٤ظ ٓغِظ اُٞصساء  ئاُزؾش٣ؼ٤خ اُالصٓخ ك٢ ٛزا اُؾإٔ ٝ اُز١ اكبد ثؼشك ٓؾشٝع هشاس س

 اُز٘ل٤ز٣خ ُوبٕٗٞ ر٘ظ٤ْ اُغبٓؼبد أُؼذ ك٢ ٛزا اُؾإٔ ػ٢ِ ٓغِظ ا٤ٌُِخ .

 احيط المجلس علما -اُوشاس :

 -بشأن النظر في :  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة   .40
اُخطبة اُٞاسد ٖٓ ٌٓزت اُغ٤ذ االعزبر اُذًزٞس/ سئ٤ظ اُغبٓؼخ ثؾإٔ ًزبة ا٤ٖٓ أُغِظ االػ٢ِ ُِغبٓؼبد 

ثؾبٕ اؽبهخ أُغِظ االػ٢ِ  30/4/2019ٝ أُؼشٝك ػ٢ِ ٓغِظ اُغبٓؼخ ثزبس٣خ  24/4/2019ثزبس٣خ 

ّ ٓغِظ اُٞصساء أُزنٖٔ ثٌزبة اُغ٤ذ اُِٞاء أ.ػ / أ٤ٖٓ ػب 23/4/2019ُِغبٓؼبد ثغِغزٚ أُ٘ؼوذح ثزبس٣خ 

اُز٤ٌِلبد اُقبدسح ػٖ اُغ٤ذ سئ٤ظ اُغٜٔٞس٣خ ثؼذّ رٞه٤غ أعٜضح اُذُٝخ أُخزِلخ أل١ ثشٝرًٞٞالد اٝ ارلبه٤بد 

االثؼذ اُؾقٍٞ ػ٢ِ أُٞاكوبد اٌُزبث٤خ اُالصٓخ ٖٓ ٓٞمٞػبد ر٤ٔ٘خ أُ٘بهن اُؾذٝد٣خ أٝ ٓزًشاد رلبْٛ ثؾإٔ 

 االعٜضح اال٤٘ٓخ أُؼ٤٘خ .

  

 احيط المجلس علما -شاس :اُو
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 -بشأن النظر في :  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة   .41
(  2101من مكتب السيد االستاذ الدكتور / رئيس الجامعة بشأن قرار رئيس الجامعة رقم ) الخطاب الوارد  

/ من  أحمد محمود سلطان المدرس بقسم الممبس و بشأن قرار انهاء خدمة السيدة الدكتورة  6/6/3122بتاريخ 

 . 2/6/2012ثزبس٣خ  ػِٔب   اُوغْ اُؼ٢ِٔ اؽ٤و ٓغِظتاريخ انقطا ها  ن العمل بالكلية  . 21/2/3122ا تبارا من النسيج 

 احيط المجلس علما   -القرار :

 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة   .42
 .2018/2019( للعام الجامعً العاشرةالمجتمع و تنمٌة البٌئة ) الجلسة خدمة محمر اجتماع لجنة شئون 

 احيط المجلس علما    -القرار :

 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: .43
 روبس٣ش اُٞمغ اُشاٖٛ ثٞؽذح مٔبٕ اُغٞدح ٝ اعزٔبػبرٜب ) ٓـشكـن ( . 

 احيط المجلس علما    -القرار :

 عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:مذكرة   .44
 االػزٔبد اُٜ٘بئ٢ ُٞصبئن ًَ ٓؼ٤بس ٖٓ ٓؼب٤٣ش االػزٔبد االص٢٘ ػؾش ٝكن اٌُؾق أُشكن.

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة  -القرار :

 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة   .45

المقيدة  -ضد الطالبة /إسراء رجب محمد محمد  22/6/3122محضر اليش المحرر بتاريخ 

المذكورة  ةبكلية االقتصاد المنزل  و المتضمن ضبط الطالببالفرقة االول  تمهيدي ماجستير 
و بحوزتها تليفون محمول و تقوم باليش معلومات من خمل اتصال تليفون  و المعلومات 

و الت  كانت تؤدي ع اليذائ  المقررة  ل  الدور االول تمهيدي ماجستير تتعلق بمادة التشري
 :فيها االمتحان ف  اليوم المذكور و يقوم بالنقل منها :لذلك قرر

من قانون تن يم الجامعات  201،202قيد الوقعة مخالفة تأديبية وفقاً لنص المادتين : أوالً  

 . 2213لسنة  52رقم 

دة لطالبة ف  مادة التشريع اليذائ  و ا تبارها راسبة فيها و كذلك الماثانياً : الياء امتحان ا 
 التالية مادة صحة بيئة .

 ثالثا : حف  القرار الصادر ف  هذا الشان ف  ملف الطالب المذكور بالكلية .
 إخطار الطالب المذكور بالقرار الصادر ف  هذا الشأن .  رابعاً:

 ا منات الكلية .خامسا : ا من القرار الصادر بلوحة 

 احيط المجلس علما    -القرار :

 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة   .46

اُزوش٣ش أُشكٞع ٖٓ سئ٤ظ هغْ اُزـز٣خ ٝ ػِّٞ االهؼٔخ ثؾإٔ اُذٝسح اُزذس٣ج٤خ اُز٢ أداٛب 

اُغ٤ذ االعزبر اُذًزٞس / ٣ٞعق ػجذ اُؼض٣ض اُؾغب٤ٖٗ ثٔشًض أثؾبس عٞٗغٕٞ ً٘زشٍٝ ثبُٞال٣بد 

  2019أُزؾذح األٓش٤ٌ٣خ خالٍ ؽٜش ٓب٣ٞ
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 احيط المجلس علما    -القرار :

 -: بشأن النظر في  الكليةللعرض علي مجلس  مذكرة   .47

 ٝ ًٛٞبالر٢: رٞص٣غ أُجِؾ أُخقـ ُذػْ االثؾبس اُؼ٤ِٔخ ػ٢ِ االهغبّ اُؼ٤ِٔخ ثب٤ٌُِخ

 كوو الؿ٤ش ُوغْ اُزـز٣خ ٝ ػِّٞ االهؼٔخع٤ٜ٘ب  ف صٔب٤ٗخ اال 8000 

 كوو الؿ٤ش ُوغْ أُالثظ ٝ اُ٘غ٤ظ.ع٤ٜ٘ب  عجؼخ االف  7000

 كوو ال ؿ٤ش ُوغْ إداسح أُ٘ضٍ ٝ أُؤعغبد. ع٤ٜ٘ب   خٔغخ االف 5000

 كوو ال ؿ٤ش ُوغْ االهزقبد أُ٘ض٢ُ ٝ اُزشث٤خ .ع٤ٜ٘ب  خٔغخ االف  5000

روذ٣ْ هِجبد  ؽشاء أُغزِضٓبد أُطِٞثخ هجَ ٣ّٞ اُضالصبء ثغشػخ  اُؼ٤ِٔخ  غبّٝ اُز٘ج٤ٚ ػ٢ِ االه

 . 11/6/2019أُٞاكن 

 للجامعةالموافقة  مع رفع االمر    -القرار :

 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة   .48

 5000مبلػ و قدره بالكلٌة  مدٌر وحدة ممان الجودة - / خبُذ ٓؾ٢ اُذ٣ٖ ٓؾٔذ عزالّ االعزبر أُغبػذا

دعداد الدراسة الذاتٌة  و ملفات و مستلزمات اخريلشراء اوراق للطباعة  )تبرعات ( خمسة االؾ جنٌهاً فقط الؼٌر

 االستراتٌجٌة المعدلة  الخطةالمعدلة و

 احيط المجلس علما    -القرار :

 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة   .49

رذس٣ت اُطالة ثبُٔزبثؼخ ٝاإلؽشاف ػ٢ِ ٝا٤ُٜئخ أُؼبٝٗخ ػ٢ِ ع٤ٔغ اػنبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ  ٘ج٤ٚاُز

ػذّ االُزضاّ ٣ؾشّ ػنٞ ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٖٓ أٌُبكأح ك٢ اُزذس٣ت اُق٤ل٢ ٝ ك٢ ؽبُخ  ا٤ًُِٖٞٔ ا٤ُْٜ

 أُخققخ  ُِزذس٣ت  .

 الموافقة  مع رفع االمر للجامعة  -القرار :

 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة   .50

 أص٘بء اُو٤بّ ثبألعبصح . ٖٓ اُذساعبد اُؼ٤ِب  ا٣وبف ه٤ذ ػنٞ ٤ٛئخ اُزذس٣ظ أُؼبٕٝ

 الموافقة  مع رفع االمر للجامعة  -القرار :

  -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة   .51
 .ُِوغْ غ٣ٞ٘خ اُجؾض٤خ اُخطخ اُاالهغبّ اُؼ٤ِٔخ ثب٤ٌُِخ ثزوذ٣ْ ٓخبهجخ 

 الموافقة  مع رفع االمر للجامعة  -القرار :

  -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة   .52
اُز٘ج٤ٚ ػ٢ِ االهغبّ اُؼ٤ِٔخ ٝ االداساد أُؼ٤٘خ ثب٤ٌُِخ ثنشٝسح إػذاد اُخطخ اُذساع٤خ ٝ رؾ٤ٌَ 

 اٌُ٘زشٍٝ هجَ ؽٜش٣ٖ ٖٓ ثذء اُذساعخ .

 الموافقة  مع رفع االمر للجامعة  -القرار :
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  -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة   .53
ػٖ اػٔبٍ االٓزؾبٗبد ٝ اٌُ٘زشٍٝ إال ثؼزس ٓشم٢ ٓؼزٔذ ٖٓ اُوٞٓغ٤ٕٞ  ػذّ هجٍٞ أ٣خ اػزاس

 اُطج٢ ٣٘ـ فشاؽخ ػ٢ِ ػذّ هذسح ػنٞ ٤ٛئخ اُزذس٣ظ /أُؼبٕٝ ػٖ اُؼَٔ   .

 الموافقة  مع رفع االمر للجامعة  -القرار :

 

 

 

 ػقشا  اُضب٤ٗخ ٝك٠ ٜٗب٣خ االعزٔبع ٝاالٗزٜبء ٖٓ عذٍٝ األػٔبٍ سكؼذ اُغِغخ ك٢ رٔبّ اُغبػخ 

 

 

 رئيس المجلس عميد الكلية                                                           أمين المجلس              
 
 )أ.د/ شريف صبرى رجب (                                         محمد زكريا مهران(د./)    
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 رئيس جامعة المنوفيةالسيد األستاذ الدكتور / 

 تحية طيبة لسيادتكم وبعد ""
 

 (العاشرة نتشرؾ بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محمر مجلس الكلٌة)الجلسة
 2018/2019فً العام الجامعً  9/6/2019بتارٌخ         

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

 
 

 عميد الكلية                                                         
 

 شريف صبرى رجب (/ )أ.د                                                              
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 جامعة المنوفية  -د األستاذ / مدير عام ادارة الدراسات العلياالسي

 تحية طيبة لسيادتكم وبعد ""
 (العاشرة نتشرؾ بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محمر مجلس الكلٌة)الجلسة

 2018/2019فً العام الجامعً  9/6/2019بتارٌخ         

 وكل عام وسيادتكم بخير ""
 "" التقدير واالحتراموتفضلوا سيادتكم بقبول وافر  

 
 

 عميد الكلية                                                            
 

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

 تحية طيبة لسيادتكم وبعد ""
 (العاشرة نتشرؾ بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محمر مجلس الكلٌة)الجلسة

 2018/2019الجامعً فً العام  9/6/2019بتارٌخ         

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

 
 

 عميد الكلية                                                                 
 

 شريف صبرى رجب (/ )أ.د                                                              
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