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 محضر إجتماع
 م 2019/ 2018فً العام الجامعً 2019/ 14/4الموافق األحدلمجلس الكلٌة المنعقد  ٌوم  ةالثامنالجلسة 

٠اَٛ األؽاذ اٌّٛافاك  صاجبؽب  اٌؾبد٠اخ عراش فٟ رّبَ اٌغابعخ  ( ثمبعخ االعزّبعبد ثبٌى١ٍخ ٚرٌه  ضبِٕخٌااٌغٍغخ  أعزّع ِغٍظ اٌى١ٍخ )

 ع١ّذ اٌى١ٍخ ٚسئ١ظ اٌّغٍظ ٚؽعٛس وً ِٓ : -شش٠ف صجشٜ سعت األعزبر اٌذوزٛس/ اٌغ١ذ ثشئبعخ   14/4/2019

 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 سؾ عبد العزٌز الحسانٌنأ.د/ ٌو 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 د/ حسن سلٌمان رحمهأ. أستاذ المالبس والنسٌج والترٌكو المتفرغ بكلٌة الفنون التطبٌقٌة جامعة حلوان من الخارج

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

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

 11 ٌل مسلمأ.د/ مهجة محمد اسماع 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 سم المالبس و النسٌجاستاذ بق

 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 اقدم األساتذة بالقسمو  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

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

 الحرة من الخارج  

 21 أ/ مختار أحمد رموان

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

لحصوله علً المركز الثانً فدً اللقداا القمدً السدادس ه لتهنئت –الطالب / محمد خلٌل إبراهٌم شرؾ  ى للحمورعوقد د

 . 2019مارس  23/27للطالب و الطالبة المثالٌٌن علً مستوي الجامعات المصرٌة خالل الفترة من 

 وقد اعتذر عن الحمور كل من:

 م األسم الوظٌفة

  1 

   

سدٌادته حبدا ن الدرحٌم ومربسدم   الدرحم  -عمٌدد الكلٌدة الجلسدة ستهل السٌد األستاذ الددكتور / ا
 :النظر فً جدول األعمال على النحو التالى بثم شرع سٌادته  األعماا بالسادة
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 -المصادق ات :-1
 الموافقٌوم األحد   لمجلس الكلٌة المنعقد ةالسابعالجلسة على موموعات  ةالمصادق

 . 2018/2019فى العام الجامعى   2019 /10/3 

    رار :ـــــــــــــــــــــــــالق

 مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في : -1
 على النحو التالى :لمجلس الكلٌة  من الداخل مم أعماا تجدٌد 

 م األسم الوظٌفة

 1 أ.د/ عال ٌوسؾ عبد الاله عبِعخ إٌّٛف١خ –و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  -  استاذ بقسم المالبس و النسٌج

    : رارـــــــــــــــــــــــــالق

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -1
اٌزٛص١خ ثّٕؼ اٌذسعبد اٌع١ٍّخ  ٌٍطالة ا٢ر١خ أعّبئُٙ ٚرٌه ثٕبء عٍٝ اٌزمبس٠ش اٌفشد٠خ ٚاٌغّبع١خ ٌٍغبدح 

 -ٚإٌّبلرخ ٌٍشعبئً اٌع١ٍّخ ُٚ٘ : األعبرزح أععبء ٌغٕخ اٌفؾص
 رخصص  رغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ  –اٌفخشأٟٔبد٠خ ع١ذ اٌّؾّذٞ  خ/ِٕؼ دسعخ اٌّبعغز١ش ٌٍطبٌج -1

 رخصص  رغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ –ِشٚح ١ِٕش عجذ اٌغٛاد اٌربفعٟ ة/لمطالب الماجستيرمنح درجة  -2

 رخصص  رغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ –٘بُٔ ِب٘ش اٌصبٚٞ/ٌٍطبٌجخ الماجستير دسعخ ِٕؼ -3

 األغعّخ ٚعٍَٛ غز٠خر  رخصص –أ١ِشح وّبي ِؾّذ ص٘ذٞ اٌجشثشٞ/ٌٍطبٌجخ اٌّبعغز١ش دسعخ ِٕؼ -4

  ٚرشث١خ ِٕضٌٟ إلزصبد  رخصص – أعّبء ِؾّذ اٌج١ِٟٛ عجذ اٌشاصق /ٌٍطبٌجخ اٌّبعغز١ش دسعخ ِٕؼ -5

 والنسيج المالبس  رخصص –إ٠ّبْ ِؾّذ عجبط اٌعجع/ٌٍطبٌجخ اٌّبعغز١ش دسعخ ِٕؼ -6

 والنسيج المالبس  رخصص –٘بعش صالػ اٌذعٛلٟ اٌّشاوجٟ/ٌٍطبٌجخ اٌّبعغز١ش دسعخ ِٕؼ -7

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                األطعمة وعموم تغذية  تخصص –ياسمين سمير جعفر  / لمطالبة  الدكتوراة درجة نحم -8
 رخصص  رغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ – آالء عبد اهلل يوسف ىجام/ لمطالبة  الدكتوراه درجة منح -9
 األطعمة وعموم تغذية  تخصص –السيد محمد محمد معروف/لمطالبة  الدكتوراه درجة منح -10
 رغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ  رخصص –  إيمان محمود يوسف يوسف/لمطالبة  الدكتوراه درجة منح -11

 رخصص  رغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ –  إيمان حسين عبد الرازق صالح/لمطالبة  الدكتوراه درجة منح -12

 والنسيج المالبس  رخصص –راندا حسن عمي حسن  / لمطالبة  الدكتوراة درجة منح -13

 9/4/2019و لجنة الدراسات العميا بتاريخ 7/4/2019بتاريخ ة م العمميأقسموافقة األ  
  -اٌمشاس :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -2
 رخصص إٌّضٌٟ االلزصبد فٟاٌّبعغز١ش  ٌذسعخأعّبء فزؾٟ عجذ اٌعبي اٌّم١ذح   /ٌٍطبٌجخ اٌجؾش خطخ رغغ١ً -

اْ ثٛاعطخ ساثع اٌزأص١ش اٌّؾزًّ ألٚساق ٚص٠ذ اٌض٠زْٛ عٍٝ اٌخًٍ اٌؾبدس فٟ اٌىجذ ٌٍفئش "ثعٕـٛاْ األغعّخ ٚعٍَٛ زغز٠ٗاٌ

 عٍّب ثأْ ٌغٕخ األششاف" وٍٛس٠ذ اٌىشثْٛ

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص االعُ َ
 عبِعخ إٌّٛف١خ –و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  -أعزبر اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ االغعّخ  أ.د/  عٙبَ عض٠ض خعش   1

 عبِعخ إٌّٛف١خ – ِذسط ثمغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ االغعّخ و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ د/ ِؾّذ صوش٠ب ِٙشاْ          2

 9/4/2019ٌٚغٕخ اٌذساعبد اٌع١ٍب ثزبس٠خ 7/4/2019ِٛافمخ اٌمغُ اٌعٍّٟ ثزبس٠خ 

   -اٌمشاس :
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 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -3
 رخصص إٌّضٌٟ االلزصبد فٟاٌّبعغز١ش  ٌذسعخِعزض أؽّذ ِصطفٝ لٛسٖ اٌّم١ذ   /ٌٍطبٌت اٌجؾش خطخ رغغ١ً -

فبع١ٍخ ثشٔبِظ اإلعزربساد اٌغزائ١خ ٌّشظٝ األٚساَ لجً اٌجذء فٟ اٌعالط  "  ثعٕـٛاْ األغعّخ عٍَٛٚ زغز٠ٗاٌ

 عٍّب ثأْ ٌغٕخ األششافاإلشعبعٟ ٚاٌى١ّ١بئٟ "

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص االعُ َ
 إٌّٛف١خ عبِعخ -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ –اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ ِغبعذ  أعزبر   غبسق ِؾّذ عجذ اٌشؽّٓ    د/  1

 اٌذلٟ  -ٚسئ١ظ لغُ اٌطت اٌزى١ٍّٟ اٌّشوض اٌمِٟٛ ٌٍجؾٛس  أعزبر أ.د/ ِٙب ِؾّذ صبثش   2

 9/4/2019ٌٚغٕخ اٌذساعبد اٌع١ٍب ثزبس٠خ 7/4/2019ِٛافمخ اٌمغُ اٌعٍّٟ ثزبس٠خ 

   -اٌمشاس :

 -: ذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر فيم -4
 إٌّضٌٟ االلزصبد فٟاٌّبعغز١ش  ٌذسعخعّخ أؽّذ ؽغ١ٓ ٠بع١ٓ  اٌّم١ذح ٔ  /ٌٍطبٌجخ اٌجؾش خطخ رغغ١ً -

دساعخ اٌزأص١شاد اٌّؾزٍّخ ٌجزٚس ٚلرٛس اٌغ١ٍ١َٛ عٍٝ ثعط  " ثعٕـٛاْ األغعّخ ٚعٍَٛ زغز٠ٗاٌ رخصص

 : عٍّب ثأْ ٌغٕخ األششاف اٌّؤششاد اٌؾ٠ٛ١خ فٟ فئشاْ اٌزغبسة اٌّصبثخ ثبٌغىشٞ "

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص االعُ َ
   عبِعخإٌّٛف١خ - إٌّضٌٟ االلزصبد و١ٍخ-  األغعّخ ٚعٍَٛ اٌزغز٠خٚسئ١ظ لغُ  أعزبر       ٠ٛعف عجذ اٌعض٠ضاٌؾغب١ٔٓ /  د0ا 1

              إٌّٛف١خ عبِعخ -  إٌّضٌٟ االلزصبد و١ٍخ - األغعّخ ٚعٍَٛ اٌزغز٠خ  ثمغُ  ِغبعذ أعزبر  اٌشؽّٓ عجذ أؽّذ ٔض٠خ عج١ش/ د 2

 9/4/2019ٌٚغٕخ اٌذساعبد اٌع١ٍب ثزبس٠خ 7/4/2019اٌمغُ اٌعٍّٟ ثزبس٠خ  ِٛافمخ

   -اٌمشاس :

 -: ذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر فيم -5
 رخصص إٌّضٌٟ االلزصبد فٟاٌّبعغز١ش  ٌذسعخٔٙٝ عبدي أثٛ عشا٠ظ اٌّم١ذح   /ٌٍطبٌجخ اٌجؾش خطخ رغغ١ً -

 ١١ُ اٌؾبٌخ اٌغزائ١خ ٌطٍجخ ٚغبٌجبد و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ ثغبِعخ إٌّٛف١خ "رم " ثعٕـٛاْ األغعّخ ٚعٍَٛ زغز٠ٗاٌ

 عٍّب ثأْ ٌغٕخ األششاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص االعُ َ
 إٌّٛف١خ عبِعخ -  و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٝ -ٚعٍَٛ االغعّخ اٌّزفشغ  خاٌزغز٠ أعزبر ِؾّذ ِصطفٝ اٌغ١ذد/.أ 1

              إٌّٛف١خ عبِعخ -ع١ّذ و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ –اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ  أعزبر  إثشا١ُ٘ ِؾّٛد غش٠ت   / د 2

 إٌّٛف١خ عبِعخ -  ١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٝو  -  ٚعٍَٛ االغعّخ خاٌزغز٠أعزبر ِغبعذ ثمغُ  د/  ِٝ ِؾّٛد خفبعٝ  3

 9/4/2019ٌٚغٕخ اٌذساعبد اٌع١ٍب ثزبس٠خ 7/4/2019ِٛافمخ اٌمغُ اٌعٍّٟ ثزبس٠خ 

   -اٌمشاس :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في-6
 إٌّضٌٟ االلزصبد فٟاٌّبعغز١ش  ٌذسعخ٘جٗ فزؼ هللا ِٛعٝ عٍٟ ؽغٓ  اٌّم١ذح   /ٌٍطبٌجخ اٌجؾش خطخ رغغ١ً -

دساعخ اٌزأص١ش اٌّؾزًّ ٌض٘شح اٌّٛص ٚاٚساق اٌجبثبص فٟ اٌفئشاْ  " ثعٕـٛاْ األغعّخ ٚعٍَٛ زغز٠ٗاٌ رخصص

 : عٍّب ثأْ ٌغٕخ األششاف " ّصبثخ ثّشض اٌغىش اٌّغزؾش ثبألٌٛوغبْ اٌ
 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص        االعُ َ
  إٌّٛف١خ عبِعخ -  و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٝ   -  خ ٚعٍَٛ االغعّ خاٌزغز٠أعزبر   أ.د/ عّبد ِؾّذ اٌخٌٛٝ   1

 عبِعخ إٌّٛف١خ –و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ -االغعّخ  أعزبر ِغبعذ  ثمغُ رغز٠خ ٚعٍَٛ د/ ٔض٠ٙٗ عجذ اٌشؽّٓ خ١ًٍ   2

 9/4/2019ٌٚغٕخ اٌذساعبد اٌع١ٍب ثزبس٠خ 7/4/2019ِٛافمخ اٌمغُ اٌعٍّٟ ثزبس٠خ 

   -اٌمشاس :
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-7
 إٌّضٌٟ االلزصبد ف١ٟش اٌّبعغز ٌذسعخٚعبَ فشط ِؾّذ عجذ اٌٛ٘بة  اٌّم١ذح   /ٌٍطبٌجخ اٌجؾش خطخ رغغ١ً -

رأص١ش اٌٛعجبد ِٕخفعخ اٌفٛعفٛس ٚاٌجٛربع١َٛ ٚأؽذ  " ثعٕـٛاْ األغعّخ ٚعٍَٛ زغز٠ٗاٌ رخصص

 : عٍّب ثأْ ٌغٕخ األششاف" اٌعمبل١شاٌّزخصصخ عٍٝ إعزالالد اٌىٍٝ :دساعخ ِمبسٔخ  
 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص        االعُ َ
  إٌّٛف١خ عبِعخ -  ٟو١ٍخ االلزصبد إٌّضٌ - اٌّزفشغ  خٚعٍَٛ االغعّ خاٌزغز٠ر أعزب   فبغّخ اٌض٘شاء أ١ِٓ اٌرش٠فأ.د/   1

 إٌّٛف١خ عبِعخ- و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٝ -اعزبر ٚسئ١ظ لغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ أ.د/٠ٛعف عجذ اٌعض٠ض اٌؾغب١ٔٓ 2

 عبِعخ إٌّٛف١خ –ّٕضٌٟ و١ٍخ االلزصبد اٌ-ِذسط ثمغُ رغز٠خ ٚعٍَٛ االغعّخ  د. ثغّٗ سِعبْ اٌخط١ت 3

 9/4/2019ٌٚغٕخ اٌذساعبد اٌع١ٍب ثزبس٠خ 7/4/2019ِٛافمخ اٌمغُ اٌعٍّٟ ثزبس٠خ 

   -اٌمشاس :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -8
 إٌّضٌٟ االلزصبد فٟاٌّبعغز١ش  ٌذسعخأشغبْ فؤاد ؽّذٞ عجذ اٌؾ١ّذ  اٌّم١ذح   /ٌٍطبٌجخ اٌجؾش خطخ رغغ١ً -

اٌرفمخ ثبٌزاد ٚعاللزٙب ثّغزٜٛ اإلؽجبغ ٚاٌّشٚٔخ إٌفغ١خ ٌذٜ  " ثعٕـٛاْإلزصبد ِٕضٌٟ ٚرشث١خ   رخصص

 : عٍّب ثأْ ٌغٕخ األششاف" عبِعخ إٌّٛف١خ -غالة اإللزصبد إٌّضٌٟ
 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص        االعُ َ
 إٌّٛف١خعبِعٗ  االلزصبد إٌّضٌٟو١ٍخ  –أعزبر ثمغُ االلزصبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ  أ.د/ع١ٙبْ عٍٟ ع٠ٛذ 1

 إٌّٛف١خعبِعٗ  و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ –ِذسط ثمغُ االلزصبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ  د/ ٘بٌخ صجشٞ عجذ اٌؾ١ٍُ ٠ٛعف   2

 9/4/2019ٌٚغٕخ اٌذساعبد اٌع١ٍب ثزبس٠خ 7/4/2019ِٛافمخ اٌمغُ اٌعٍّٟ ثزبس٠خ 

   -اٌمشاس :

 -بشأن النظر في :  مذكرة إدارة الدراسات العليا-9
رخصص اٌّالثظ  إٌّضٌٟ االلزصبد فٟ اٌّبعغز١ش ٌذسعخ اٌّم١ذح -رغغ١ً خطخ اٌجؾش ٌٍطبٌجخ/ عبئرخ أؽّذ ِؾّذ عجذ هللا    

ٚإٌغ١ظ ثعٕٛاْ " إِىب١ٔخ اإلعزفبدح ِٓ ألّرخ اٌغزبئش ٚاٌّفشٚشبد فٟ إعزؾذاس رص١ّّبد ثعط ِىّالد اٌّالثظ ثئعزخذاَ 

 :عٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششاف" ١ذٚٞ ٌز١ّٕخ اٌّرشٚعبد اٌصغ١شح  أعٍٛة اٌزطش٠ض اٌ
 الوظيفة والتخصص االسم م

 عبِعٗ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  -أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ   أ.د/ عبٌٟ أؽّذ اٌعرّبٚٞ    1

 عبِعٗ إٌّٛف١خ -ٌٟو١ٍخ االلزصبد إٌّض  -اعزبر ِغبعذ ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ   د/ سا١ٔب ؽغٕٟ ١٘ىً    2

 9/4/2019ٌٚغٕخ اٌذساعبد اٌع١ٍب ثزبس٠خ 7/4/2019ِٛافمخ اٌمغُ اٌعٍّٟ ثزبس٠خ 

   -اٌمشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -10
 إٌّضٌٟ االلزصبد فٟ اٌّبعغز١ش ٌذسعخ اٌّم١ذح   -رغغ١ً خطخ اٌجؾش ٌٍطبٌجخ/ أعّبء عبدي ِؾّذ اٌغ١ذ     

اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ ثعٕٛاْ " إِىب١ٔخ إعزخذاَ أعٍٛة اٌطجبعخ صالص١خ األثعبد عٍٝ اٌغٍٛد اٌصٕبع١خ  رخصص

 :عٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششاف " إلصشاء عّب١ٌبد اٌّالثظ إٌغبئ١خ ثأعٍٛة اٌزرى١ً عٍٝ اٌّب١ٔىبْ   

 الوظيفة والتخصص االسم م

 عبِعٗ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  -  أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ أ.د/ عال ٠ٛعف عجذ اٌالٖ    1

 عبِعٗ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  -اعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ   د/ عٙب ِؾّذ ؽّذٞ     2
 9/4/2019ٌٚغٕخ اٌذساعبد اٌع١ٍب ثزبس٠خ 7/4/2019ِٛافمخ اٌمغُ اٌعٍّٟ ثزبس٠خ 

   -اٌمشاس :

 -ر في :مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظ-11
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رخصص  إٌّضٌٟ االلزصبد فٟ اٌذوزٛساٖ ٌذسعخ اٌّم١ذح   -رغغ١ً خطخ اٌجؾش ٌٍطبٌجخ/ ِبعٟ فزؾٟ ؽٕب عطبهللا  

اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ ثعٕٛاْ " اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ِٚذٜ إسرجبغٙب ثبٌغ١بعبد اٌج١ئ١خ فٟ ِصبٔع اٌّالثظ اٌغب٘ضح 

 :عٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششاف" ثغّٙٛس٠خ ِصش ٌعشث١خ 

 الوظيفة والتخصص االسم م

عبِعٗ  -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  -أعزبر ٚسئ١ظ لغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ   أ.د/ سشذٞ عٍٝ ع١ذ    1

 إٌّٛف١خ

 عبِعٗ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  -ِذسط  ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ   د/ إ٠ش٠ٕٟ إعؾك عجذٖ    2

 9/4/2019ٕخ اٌذساعبد اٌع١ٍب ثزبس٠خٌٚغ 7/4/2019ِٛافمخ اٌمغُ اٌعٍّٟ ثزبس٠خ 

   -اٌمشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -12
رخصص  إٌّضٌٟ االلزصبد فٟ اٌذوزٛساٖ ٌذسعخ اٌّم١ذح   -رغغ١ً خطخ اٌجؾش ٌٍطبٌجخ/ أ٠ٗ خبٌذ أؽّذ اٌخط١ت 

رؾغ١ٓ خٛاص اٌعّبداد اٌّغزخذِخ فٝ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ ثعٕٛاْ " إعزخذاَ األلّرخ اٌّعبٌغخ ثبٌغ١ٍىْٛ فٝ 

 :ثأْ ٌغٕخ األششاف  عٍّب         "اٌّغبي اٌطجٝ

 الوظيفة والتخصص االسم م

 عبِعٗ إٌّٛف١خ  -ٔبئت سئ١ظ اٌغبِعخ ٌٍذساعبد اٌع١ٍب ٚاٌجؾٛس  أ.د/ أؽّذ فشط اٌمبصذ     1

 عبِعٗ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  -  أعزبر ِغبعذ  ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ د/ ش١ّبء ِصطفٝ عجذ اٌعض٠ض    2

 9/4/2019ٌٚغٕخ اٌذساعبد اٌع١ٍب ثزبس٠خ 7/4/2019ِٛافمخ اٌمغُ اٌعٍّٟ ثزبس٠خ 

   -ٌمشاس :ا

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -13
 :مد مدة الدراسة لمطالب اآلتي اسمائيم

 اٌغجت ِٓ اٌّذح اٌذسعخ اٌزخصص اإلعُ َ

ّبء أؽّذ صذ٠ك أع 1

 عجٍٗ

 اعزىّبي اٌشعبٌخ اٌع١ٍّخ 31/8/2019إٌٝ 2018/ 9/ 1 صبٟٔعبَ  اٌّبعغز١ش ٚعٍَٛ االغعّخ خاٌزغز٠

شرين أحمد السيد  2
 أحمد

 اعزىّبي اٌشعبٌخ اٌع١ٍّخ 31/8/2019إٌٝ 2018/ 9/ 1 عبَ صبٌش اٌذوزٛساح المالبس والنسيج

 9/4/2019ٌغٕخ اٌذساعبد اٌع١ٍب ثزبس٠خٚ 7/4/2019 ثزبس٠خ خاٌع١ٍّ األلغبَِٛافمخ 

  -اٌمشاس :

  -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في-14
 لبة:طمب إيقاف القيد الطا

 9/4/2019ٌٚغٕخ اٌذساعبد اٌع١ٍب ثزبس٠خ 7/4/2019ِٛافمخ اٌمغُ اٌعٍّٟ ثزبس٠خ   

  -اٌمشاس :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -15

 اٌغجت ِٓ اٌّذح اٌذسعخ اٌزخصص اإلعُ َ

 سعب٠خ اٌٛاٌذ اٌّغٓ 31/8/2019إٌٝ 2018/ 9/ 1 عبَ أٚي اٌّبعغز١ش المالبس والنسيج ص٠ٕت ِؾّذ أؽّذ اٌؾجبي 1
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 المنزلي االقتصاد فيالماجستير  لدرجة اٌّغغٍخ٘بعش ؽّبدح ِؾّذ   ة/لمطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكيل

اٌزأص١ش اٌّؾزًّ ٌجزٚس اٌزّش ٕ٘ذٜ ٚ ٜٔٛ اٌجٍؼ عٍٝ اٌفئشاْ اٌّصبثخ   "بعنـــوان طعمةاأل وعموم تغذيو تخصص

 : عٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششافثبٌغىش ثزأص١ش االٌٛوغبْ "

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص              االعُ        َ

 إٌّٛف١خ عبِعخ -  إٌّضٌٝ االلزصبد و١ٍخ   -  االغعّخ ٚعٍَٛ اٌزغز٠خ أعزبر خعش عض٠ض عٙبَ/  د.أ 1

 إٌّٛف١خ عبِعخ – إٌّضٌٟ االلزصبد و١ٍخ االغعّخ ٚعٍَٛ اٌزغز٠خ ثمغُ ِغبعذ أعزبر اٌؾغ١ٕٝ ِؾّٛد ِٝ/ د 2

   -عٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾص إٌّبلرخ عٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص االعُ َ

 ) ِمشسا ِٕٚبلرب(عبِعخ إٌّٛف١خ - اللزصبد إٌّضٌٟااٌّزفشغ و١ٍخ  اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ أعزبر أ.د/ صش٠ب ِغٍُ ؽغٓ 1

 إٌّصٛسح)ِٕبلرب(عبِعخ  - ارشث١خ إٌٛع١خو١ٍخ    -  ٚعٍَٛ االغعّخ خاٌزغز٠أعزبر  ٕ٘بء فبسٚق ا١ٌّٙشٞ  د/0ا 2

 (ِٕبلرب ِٚرشفب) إٌّٛف١خ عبِعخ -  إٌّضٌٝ االلزصبد و١ٍخ  -  االغعّخ ٚعٍَٛ اٌزغز٠خ أعزبر خعش عض٠ض عٙبَ/  د.أ 3

 9/4/2019ٌٚغٕخ اٌذساعبد اٌع١ٍب ثزبس٠خ 7/4/2019ِٛافمخ اٌمغُ اٌعٍّٟ ثزبس٠خ 

 -اٌمشاس :

 -ذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :م-16
 موعمو  تغذيو تخصص المنزلي االقتصاد فيالماجستير  لدرجة المسجمةٚفبء اؽّذ اٌفخشأٝ  ة/لمطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكيل

 -:عٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششاف"دساعبد غزائ١خ ٚث١ٛو١ّ١بئ١خ عٍٝ صّبس ٚثزٚس اٌشِبْ ٚعاللزٙب ثّشض اٌغىش   "بعنـــوان األطعمة

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص االعُ َ

 إٌّٛف١خ عبِعخ -  و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٝ   -  ٚعٍَٛ االغعّخ خاٌزغز٠أعزبر  عٙبَ عض٠ض خعش د/0ا 1

 إٌّٛف١خ عبِعخ -  و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٝ   -  ٚعٍَٛ االغعّخ خاٌزغز٠ِذسط ثمغُ  عذ د/   ٚفبء اؽّذ سف 2

   -عٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾص إٌّبلرخ عٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص االعُ َ

 ) ِمشسا ِٕٚبلرب(صٛسح إٌّ عبِعخ -  اٌزشث١خ إٌٛع١خو١ٍخ    -خ ٚعٍَٛ االغعّ خاٌزغز٠أعزبر  أ.د/ عجذ اٌغٕٝ ِؾّٛد عجذ اٌغٕٝ 1

 (ِٕبلرب)عبِعخ إٌّٛف١خ  –و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  -أعزبر اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ االغعّخ  أ.د/ عؾش عضّبْ اٌربفعٟ   2

 (ِٕبلرب ٚ ِرشفب) إٌّٛف١خ عبِعخ -  و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٝ   - خ ٚعٍَٛ االغعّ خاٌزغز٠أعزبر   عٙبَ عض٠ض خعشد/0ا 3

 9/4/2019ٌٚغٕخ اٌذساعبد اٌع١ٍب ثزبس٠خ 7/4/2019عٍّٟ ثزبس٠خ ِٛافمخ اٌمغُ اٌ

  -اٌمشاس :

 -ذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :م-17
 تخصص المنزلي االقتصاد فيالماجستير  لدرجة المسجمةاالء عٍٝ عجذ اٌؾ١ّذ اٌٙٛاسٞ  ة/لمطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكيل

 -:عٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششافاعزخذاَ اٌجبثٛٔظ ٚاٌجمذٚٔظ ٌزؾغ١ٓ ٚظبئف اٌىٍٝ فٟ اٌفئشاْ اال١ٌجٕٛ ""وانبعنـــ األطعمة وعموم تغذيو

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص              االعُ        َ

 إٌّٛف١خ عبِعخ -  و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٝ   -  ٚعٍَٛ االغعّخ اٌّزفشغ خاٌزغز٠أعزبر  /ِؾّذ ِصطفٝ اٌغ١ذد0ا 1

 إٌّٛف١خ عبِعخ -  ٝو١ٍخ االلزصبد إٌّضٌ -  ٚعٍَٛ االغعّخ خاٌزغز٠أعزبر ِغبعذ  د/ عج١ش ٔض٠ٗ عجذ اٌشؽّٓ  2

 

  -ٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾص إٌّبلرخ عٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:ع



8 

 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص االعُ َ

 ِٚرشفب( ) ِمشسا إٌّٛف١خ عبِعخ -  ّٕضٌٝو١ٍخ االلزصبد اٌ -اٌّزفشغ  خٚعٍَٛ االغعّ خاٌزغز٠أعزبر   اٌغ١ذ ِصطفٝ ِؾّذ/د0ا 1

 )ِٕبلرب(   إٌّٛف١خ عبِعخ -  و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٝ -اٌّزفشغ  خٚعٍَٛ االغعّ خاٌزغز٠أعزبر  ِؾّذ ع١ّش اٌذشٍٛغٝ د/0ا 2

 ِٕبلرب()    ثٕٙب عبِعخ -  اٌزشث١خ إٌٛع١خو١ٍخ  -  ٚعٍَٛ االغعّخ اٌّزفشغ خاٌزغز٠أعزبر  د/ عّش اؽّذ اِب0َا 3

 (ِٕبلرب ِرشفبٚإٌّٛف١خ) عبِعخ -  ٝو١ٍخ االلزصبد إٌّضٌ -  ٚعٍَٛ االغعّخ خاٌزغز٠أعزبر ِغبعذ  عجذ اٌشؽّٓ  ٔض٠ٗ عج١ش/د 4

 9/4/2019ٌٚغٕخ اٌذساعبد اٌع١ٍب ثزبس٠خ 7/4/2019ِٛافمخ اٌمغُ اٌعٍّٟ ثزبس٠خ 

  -اٌمشاس :

 -: ذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر فيم-18
 األطعمة وعموم تغذيو تخصص المنزلي االقتصاد فيالماجستير  لدرجة المسجمةاعّبء اؽّذ صذ٠ك   ة/لمطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكيل

 -:عٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششافاعزخذاَ لرٛس اٌفٛاوخ فٟ ِعبٌغخ اٌفئشاْ اٌّصبثخ ثبٌزغُّ اٌىجذٞ ثشاثع وٍٛس٠ذ اٌىشثْٛ"  "بعنـــوان

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص                  االعُ    َ

 إٌّٛف١خ عبِعخ -  و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٝ   -  ٚعٍَٛ االغعّخ اٌّزفشغ خاٌزغز٠أعزبر  ِؾّذ ِصطفٝ اٌغ١ذد/ 0ا 1

 إٌّٛف١خ عبِعخ -  إٌّضٌٝ االلزصبد و١ٍخ   -  االغعّخ ٚعٍَٛ اٌزغز٠خ أعزبر أ.د/ ا٠ّٓ اٌغ١ذ اٌعذٜٚ   2

 إٌّٛف١خ عبِعخ -  إٌّضٌٝ االلزصبد و١ٍخ   -  االغعّخ ٚعٍَٛ اٌزغز٠خ ِغبعذ أعزبر  اؽّذ د/عج١ش ٔض٠ٗ  3

   -عٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾص إٌّبلرخ عٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص االعُ َ

 (ِرشفبِمشسا ٚ) ٕٛف١خعبِعخاٌّ - إٌّضٌٝ االلزصبد و١ٍخ -  اٌّزفشغ االغعّخ ٚعٍَٛ اٌزغز٠خ أعزبر اٌغ١ذ ِصطفٝ ِؾّذ/ د0ا 1

 )ِٕبلرب(خ ٚسئ١ظ عبِعخ إٌّٛف١خٚعٍَٛ االغعّ خاٌزغز٠أعزبر  عبدي اٌغ١ذ صبدق ِجبسند/ 0ا 2

 )ِٕبلرب(إٌّٛف١خ عبِعخ  ٟو١ٍخ االلزصبد إٌّضٌ  -ٚعٍَٛ االغعّخاٌّزفشغ  خاٌزغز٠أعزبر  فبغّخ اٌض٘شاء أ١ِٓ اٌرش٠ف د/ 0ا 3

 9/4/2019ٌٚغٕخ اٌذساعبد اٌع١ٍب ثزبس٠خ 7/4/2019ِٛافمخ اٌمغُ اٌعٍّٟ ثزبس٠خ 

  -اٌمشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -19

الماجستير في اإلقتصاد المنزلي لدرجة  والمسجم -ىدىود البكري محمد رضا خمود /ةلمطالبتشكيل لجنة الفحص والمناقشة  
 جي وعالقتيا بالكفاءة اإلدارية لمزوجة في ظل عمل الزوج بنظام المناوبات "الكدر الزواعنوان"إدارة منزل ومؤسسات ب تخصص

 عٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششاف :
 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص االعُ َ

1 
 جامعة المنوفية –كلية االقتصاد المنزلي –أستاذ إدارة المنزل والمؤسسات  أ.د/ ربيع محمود نوفل     

2  
 جامعة المنوفية –كلية االقتصاد المنزلي  –بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  مساعد  أستاذ      نهي عبد الستار عبد المحسند/ 

 -عٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ: اٌغبثمخ إٌّبلرخٚعٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾص 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص االعـــــــــــــــــــُ َ

1 
 ِمشسا ِٚرشفب()جامعة المنوفية –المنزلي  كلية االقتصاد –أستاذ إدارة المنزل والمؤسسات  أ.د/ ربيع محمود نوفل     

2 
 ِٕبلرب(جامعة اإلسكندرية ) –أستاذ إدارة المنزل وعميد كلية التربية النوعية  أ.د/ فاتن مصطفي كمال لطفي 

  عٍٛٞ عٍٟ صغٍٛي غٗأ.د/  3
 ِٕبلرب(المنوفية)جامعة  –كلية االقتصاد المنزلي –إدارة المنزل والمؤسسات  ثمغُأعزبر 

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

 9/4/2019ٌٚغٕخ اٌذساعبد اٌع١ٍب ثزبس٠خ 7/4/2019ِٛافمخ اٌمغُ اٌعٍّٟ ثزبس٠خ 

  -اٌمشاس :

 -ظر في :مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن الن -20
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رخصص اٌّالثظ  اإللزصبد إٌّضٌٟفٟ اٌذوزٛساح سعخ ٌذ ٗاٌّغغٍ -ص٠ٕت عجذ اٌغفبس أؽّذ فشط  /خ ٌٍطبٌجررى١ً ٌغٕخ اٌفؾص ٚإٌّبلرخ 

 :عٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششافأِىب١ٔخ رص١ُّ أّٔبغ ٍِجغ١خ رغبُ٘  فٟ إلالع اٌّذخ١ٕٓ عٓ اٌزذخ١ٓ  "  عٕٛاْ "ثٚإٌغ١ظ 

 زخصصاٌٛظ١فخ ٚاٌ االعُ َ

 إٌّٛف١خعبِعٗ  - -االلزصبد إٌّضٌٟو١ٍخ  -أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ اٌّزفشغ  خبٌذ ِؾٟ اٌذ٠ٓ ِؾّذ  د/  1

شعجخ ثؾٛس اٌصٕبعبد إٌغ١غ١خ ثبٌّشوض -اعزبر ِغبعذ ثمغُ ثؾٛس صٕبعخ اٌّالثظ اٌغب٘ضح ٚاٌزش٠ىٛ  سا١ٔب فبسٚق ا٠ٌٕٛرٟ  د/  2

 اٌمِٟٛ ٌٍجؾٛس

 -إٌّبلرخ عٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ: ٚ اٌفؾص عٍّب ثبْ ٌغٕخ     

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص االعُ َ

 إٌّٛف١خ ) ِمشسا ِٚرشفب( عبِعٗ  - -االلزصبد إٌّضٌٟو١ٍخ  -أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ اٌّزفشغ  خبٌذ ِؾٟ اٌذ٠ٓ ِؾّذ  د/  1

شعجخ ثؾٛس اٌصٕبعبد إٌغ١غ١خ - اعزبر ِغبعذ ثمغُ ثؾٛس صٕبعخ اٌّالثظ اٌغب٘ضح ٚاٌزش٠ىٛ د/سا١ٔب فبسٚق ا٠ٌٕٛرٟ  2

 ثبٌّشوض اٌمِٟٛ ٌٍجؾٛس )ِرشفب ِٕٚبلرب(

 (ِٕبلرب)عبِعٗ إٌّٛف١خ  -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  -اعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ   د/ عٙب ِؾّذ ؽّذٞ     3

 ص٘ش)ِٕبلرب(األعبِعٗ  -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  -أعزبر ِغبعذ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  د/ عٛصاْ اٌغ١ذ أؽّذ ؽغبصٞ 4

 7/4/2019ِٛافمخ اٌمغُ اٌعٍّٟ ثزبس٠خ 

   -اٌمشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :   -12  
 ِذسط ثمغُ اإللزصبد إٌّضٌٟ ٚاٌزشث١خ -رغغ١ً لبئّخ األثؾبس  د/ٔٛسا إثشا١ُ٘ غش٠ت ِؾّذ 

 9/4/2019ثزبس٠خ ٌٚغٕخ اٌذساعبد اٌع١ٍب 7/4/2019ِٛافمخ اٌمغُ اٌعٍّٟ ثزبس٠خ 

   -اٌمشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -11
 -ِبعغااز١ش-)دثٍااَٛ  2018/2019عااذٚي اِزؾبٔاابد اٌذساعاابد اٌع١ٍااب اٌفصااً اٌذساعااٟ اٌضاابٟٔ ٌٍعاابَ اٌغاابِعٟ  

 28/5/2019ؽزٝ  12/5/2019دوزٛساٖ( ثذءا ِٓ 

   -اٌمشاس :

 -النظر في :  بشأن  البحوث العلميةقسم  مذكرة   -12
عبِعااخ إٌّٛف١ااخ ثراأْ إعاازؾذاس عاابئضح ألفعااً  –اٌخطابة اٌااٛاسد ِاآ اإلداسح اٌعبِاخ ٌٍذساعاابد اٌع١ٍااب ٚاٌجؾاٛس 

دوزٛساٖ( رّٕؼ فٟ ع١ذ اٌغبِعخ اٌغٕٛٞ ٌزرغ١ع اٌجبؽض١ٓ ِٓ أثٕبء عبِعخ إٌّٛف١خ فٟ  -سعبٌخ ع١ٍّخ )ِبعغز١ش

ٍٓ عٓ اٌغبئضح ع٠ٕٛب ٠ٚغازّش اٌزماذَ ٌّاذح صالصاخ أشاٙش ِآ رابس٠خ ع١ّع اٌّغبالد ا١ٌّذا١ٔخ اٌع١ٍّخ ٚاألدث١خ ٠ٚع

 . رُ ِخبغجخ االلغبَ اٌع١ٍّخ ٚ رُ رشش١ؼ ِٓ لغُ اداسح إٌّضي ٚ اٌّؤعغبد وً ِٓ :اإلعالْ

 أ.د/ سث١ع ِؾّٛد ٔٛفً          اعزبر اداسح إٌّضي ٚ اٌّؤعغبد -1                 أفعً سعبٌخ ِبعغز١ش :

 ِع١ذح ثمغُ  اداسح إٌّضي ٚ اٌّؤعغبد     َ/ أ١ِٕخ صوش٠ب              -2                                            

 ٚاٌّؤعغبدأ.د/ ِٙغخ ِؾّذ ِغٍُ          اعزبر  ٚسئ١ظ لغُ اداسح إٌّضي  -1                  أفعً سعبٌخ دوزٛساٖ :

 ٟ سلجبْ      اعزبر اداسح إٌّضي ٚ اٌّؤعغبدأ.د/ ٔعّخ ِصطف-2                           
 ِذسط ثمغُ  اداسح إٌّضي ٚ اٌّؤعغبدد/ س٠ٙبَ عالي ؽغبط           -3                                                 

 7/4/2019ِٛافمخ لغُ اداسح إٌّضي ٚ اٌّؤعغبد ثزبس٠خ 

   -اٌمشاس :

 -النظر في :بشأن    قسم البحوث العلميةمذكرة   -13 
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اٌزمذ٠ش٠خ (  –اٌزفٛق  –اٌخطبة اٌٛاسد ِٓ اداسح اٌجؾٛس اٌع١ٍّخ ثرأْ ِٕؼ عٛائض عبِعخ إٌّٛف١خ ) اٌزرغ١ع١خ 

 .  2018/2019ٚ وزا ِغبي عبئضح اٌزب١ٌف اٌعٍّٟ ٚ عبئضح اٌزشعّخ ٌعبَ 

  ال االدبً و االنسانً ) العلوم لجائزة الجامعة التشجٌعٌة فً المجرُ رشش١ؼ ِٓ لغُ االلزصبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ
 : االجتماعٌة و االنسانٌة ( 

 .قسم االقتصاد المنزلً والتربٌةبأستاذ  أ.د/ جٌهان علً السٌد سوٌد   -1

 : تم ترشٌح من قسم المالبس والنسٌج عن جائزة الجامعة التشجٌعٌة فً مجال الفنون الجمٌلة و التطبٌقٌة 
 ١ذ      سئ١ظ لغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظأ.د/ سشذٞ عٍٟ اؽّذ ع -1             
 أ.د/ ٔرأد ٔصش اٌشفبعٟ        اعزبر ثمغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ -2             

 7/4/2019ِٛافمخ االلغبَ اٌع١ٍّخ  ثزبس٠خ 

   -اٌمشاس :

 -بشأن النظر في :  قسم البحوث العلميةمذكرة    -14
ٌجؾٛس اٌع١ٍّاخ ثراأْ االعاالْ عآ فازؼ ثابة اٌزششا١ؼ ٌّٕصات سئا١ظ اٌخطبة اٌٛاسد ِٓ اإلداسح اٌعبِخ ٌٍذساعبد اٌع١ٍب ٚا

 أوبد١ّ٠خ اٌغبداد ٌٍعٍَٛ اإلداس٠خ ثغبِعزىُ اٌّٛلشح ٌّٓ رزٛافش ف١ٗ اٌرشٚغ .

 . تم ترشيح من قسم ادارة المنزل و المؤسسات 
 اعزبر اداسح إٌّضي ٚ اٌّؤعغبد أ.د/ ٔعّخ ِصطفٟ سلجبْ     

 7/4/2019اٌّؤعغبد ثزبس٠خ ِٛافمخ لغُ اداسح إٌّضي ٚ 

   -اٌمشاس :

 -بشأن النظر في :  قسم المالبس و النسيجمذكرة   -15  
 دوزٛساٖ ( –ِبعغز١ش  –اعزّبد ثشٔبِظ اٌذساعبد اٌع١ٍب )   دثٍَٛ 

 جذ المالبس والنسٌج والترٌكو المتفرغ بكلٌة الفنون التطبٌقٌة جامعة حلوان من الخارأستا   - أ.د/ حسن سلٌمان رحمه 
 أستاذ المالبس والنسٌج المتفرغ بكلٌة التربٌة النوعٌة جامعة طنطا من الخارج أ.د/ عادل جمال الدٌن الهنداوى 

 7/4/2019ِٛافمخ لغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ  ثزبس٠خ 

   -اٌمشاس :

 -بشأن النظر في :  قسم المالبس و النسيجمذكرة   -16   
االستاذ المساعد بقسم المالبس و النسٌج بخصوص مزاولته  -جالطلب المقدم من د/ محمد عبد الحمٌد محمد حجا

 لمهنة استشاري فً مجال التخصص ) المالبس و النسٌج ( و ذلك فً ؼٌر اوقات العمل الرسمٌة. 

 مع االلتزام بالموائح المالية الخاصة بيذا االمر 7/4/2019موافقة قسم المالبس و النسيج  بتاريخ  
   -اٌمشاس :

 -بشأن النظر في :  قسم المالبس و النسيجذكرة  م -17      
(  714الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات و المؤتمرات بشأن قرار السٌد أ.د/ رئٌس الجامعة رقم )

 الخاص بـ د/ فوزي سعيد ذكي شريف  استاذ مساعد بقسم المالبس و النسيج . 20/3/2019بتاريخ
 . 31/3/2019علمٌة بالقسم ٌوم تم عمل سمٌنار لما تم انجازه بالمهمة ال

 7/4/2019المالبس و النسيج  بتاريخ موافقة قسم  
   -اٌمشاس :

  -بشأن النظر فى :  إدار ة المنزل و المؤسساتمذكرة قسم    -18       
و ذلدك تنفٌدذا لفعالٌدات  7/4/2019انعقاد المؤتمر العلمً السنوي لقسم ادارة المنزل و المؤسسات ٌوم االحد  

 .   2/12/2018ر الطالب و الخرٌجٌن بمجلس قسم ادارة المنزل و المؤسسات بتارٌخ معٌا

   -اٌمشاس :

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون    -30
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المقٌددة بالفرقدة الرابعدة تخصدص االقتصداد  -االجازة المرمٌة المقدمة من الطالبة / اٌمان شوقً محمد السقا  

بندااا علدً التقرٌددر الطبدً الدوارد مدن االدارة الطبٌددة  3/3/2019شدهر اعتبددارا مدن   المنزلدً و التربٌدة  لمددة

 . 7/4/2012ِٛافمخ ٌغٕخ شئْٛ اٌزع١ٍُ ثزبس٠خ بالجامعة 

  -القرار :
 

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -31

تخصص تؽذٌة و علدوم   -ثالثة  االجازة المرمٌة المقدمة من الطالبة / هاجر محمد ؼرٌب و المقٌدة بالفرقة ال

بندااا علدً التقرٌدر الطبدً الدوارد مدن االدارة الطبٌددة  10/4/2019حتدً  1/2/2019االطعمدة فدً الفتدرة مدن 

 . 7/4/2012ِٛافمخ ٌغٕخ شئْٛ اٌزع١ٍُ ثزبس٠خ بالجامعة 

  -القرار :

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون    21  

تخصدص ادارة   -ن الطالبة / رحاب شدبل ابدراهٌم عدامر و المقٌددة بالفرقدة الثالثدة  االجازة المرمٌة المقدمة م

بندااا علدً التقرٌدر الطبدً الدوارد مدن االدارة العامدة   17/3/2019المنزل و المؤسسات لمدة شهر بداٌدة مدن 

 . 7/4/2012ِٛافمخ ٌغٕخ شئْٛ اٌزع١ٍُ ثزبس٠خ للشئون الطبٌة بمستشفً الجامعة 

  -القرار :

 

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   - 33

اعفاا الطالب / مدؤمن محمدد صدالح محجدوب و المقٌدد بالفرقدة الثالثدة شدعبة ادارة المندزل و المؤسسدات للعدام 

من الدراسة فً مادة المحاسبة للفرقة الثالثة شعبة ادارة المنزل و المؤسسات لقٌامه   2018/2019الجامعً 

 ة اثناا قٌده بالفرقة الثانٌة شعبة المالبس و النسٌج .  بدراسة هذه الماد

 . 7/4/2012ِٛافمخ ٌغٕخ شئْٛ اٌزع١ٍُ ثزبس٠خ 

  -القرار :

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -34

 وهً كاآلتً :  2018/2019للعام الجامعً المواعٌد المقترحة ألمتحانات الفصل الدراسً الثانً 

 اٌام 10لمدة 19/5/2019حتى ٌوم األحد  8/5/2019العملٌة ٌوم األربعاا الموافق   تبدأادمتحانات  -1

 اٌام. 4ولمدة  23/5/2019وحتً 20/5/2019تبدأ إمتحانات التخلؾ والتحمٌل  ٌوم األثنٌن الموافق   -2

 لمدة ثالث أٌام لكل فرقة فى األسبوع . 25/5/2019تبدأ ادمتحانات النظرٌة ٌوم السبت الموفق 3

 فترة مسائٌة كما ورد من الجامعة . 2/6/2019متحان مادة حقوق االنسان ٌوم االحد ا -3

 . 7/4/2012ِٛافمخ ٌغٕخ شئْٛ اٌزع١ٍُ ثزبس٠خ    

  -القرار :

 

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -35

لٌدوم بنداا علدً جنٌه رسوم استعجال للشهادات حالدة الرؼبدة فدً الحصدول علٌهدا فدً نفدس ا 50تحصٌل مبلػ 

 . 7/4/2012ِٛافمخ ٌغٕخ شئْٛ اٌزع١ٍُ ثزبس٠خ موافقة صندوق تطوٌر الخدمات التعلٌمٌة   .  

  -القرار :
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  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -36

و مخاطبدة السدٌد أ.د/ مددٌر  2018/2019تطبٌق التصحٌح االلكترونً للفصل الدراسدً الثدانً للعدام الجدامعً 

بعمل ورش عمل لكل فرقة خالل شهر ابرٌل لتدرٌب الطالب علدً نظدام االمتحاندات االلكتروندً و كٌفٌدة  الجودة

 . 7/4/2012ِٛافمخ ٌغٕخ شئْٛ اٌزع١ٍُ ثزبس٠خ االجابة علٌه ..  

  -القرار :

  -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -37
استاذ مساعد بقسم التؽذٌة و علوم األطعمدة علدً تجدٌدد  -مً عبد الخالق ؼرٌب   الطلب المقدم من الدكتورة/ 

كلٌدة العلدوم التطبٌقٌدة جامعدة االمدام عبدد الدرحمن بدن  –االعارة للعمدل كأسدتاذ مسداعد بقسدم التؽذٌدة العالجٌدة 

 .7/4/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ  2019/2020المملكة العربٌة السعودٌة للعام الجامعً  –فٌصل 

   -القرار :
  -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -38

مددرس بقسدم التؽذٌدة و علدوم األطعمدة علدً تجدٌدد  -الطلب المقدم من الدكتور / محمد عبد المجٌدد السدعدنً   

قٌدة جامعدة االمدام عبدد الدرحمن بدن كلٌدة العلدوم التطبٌ –االعارة للعمدل كأسدتاذ مسداعد بقسدم التؽذٌدة العالجٌدة 

 .7/4/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ  2019/2020المملكة العربٌة السعودٌة للعام الجامعً  –فٌصل 

   -القرار :
  -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -39
اعد بقسدم إدارة المندزل و المؤسسدات   بوظٌفدة أسدتاذ  تعٌٌن السٌدة الدكتورة /  هبه   علً شعٌب استاذ مس 

بددذات القسددم  بالكلٌددة و ذلددك بندداا علددً مددا جدداا بتقرٌددر اللجنددة العلمٌددة الدائمددة لترقٌددة االسدداتذة و األسدداتذة 

 .7/4/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ  2019/ 3/ 26المساعدٌن  بتارٌخ   

   -القرار :
  -" اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى :  مذكرة قسم شئون العاملين -40
استاذ مساعد بقسم التؽذٌة و علدوم االطعمدة    -الطلب المقدم من الدكتورة /  نزٌهه عبد الرحمن ابراهٌم خلٌل   

 ة القصٌم .ععلً منحها اجازة سفر للعمل  بجام

 .7/4/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

   -القرار :
  -بشأن النظر فى :  الثق افيةالعالق ات  مذكرة  - 41

الخطاب الوارد من إدارة الوافدٌن و المتممن كتاب سفارة سلطنة عمان بخصوص عدم قبول اي طالب عمدانً 

بصفة نهائٌة بمرحلة الدراسات العلٌا اال بعد ان ٌكون حصل علً خطداب مدن الملحقٌدة الثقافٌدة بالموافقدة علدً 

 التً ٌرؼب فً الدراسة بها وكذلك جهة التموٌل للدراسة . قبوله محددا فً الخطاب الدرجة و التخصص

 .9/4/2019ولجنة العالقات الثقافٌة تارٌخ  7/4/2019بتارٌخ  ةم العلمٌاقسموافقة األ

   -القرار :
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  -بشأن النظر فى :  العالق ات الثق افيةمذكرة   -42
امعة سوؾ تقوم بتنظٌم المؤتمر الدولً :" السدكان و التنمٌدة الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات و المؤتمرات و المتممن ان الج

 بقاعة المؤتمرات بجامعة السلطان قابوس : 2019اكتوبر  16-14المستدامة فً سلطنة عمان " و ذلك فً الفترة من 

 تم ترشٌح من قسم المالبس و النسٌج كالً من :

 مالبس و النسٌج .أستاذ و رئٌس قسم ال            أ.د/رشدي علً احمد عٌد -1

 مدرس بقسم المالبس و النسٌج .         د/ اٌمان رافت                 -2

 و ترشٌح من قسم إدارة المنزل و المؤسسات كالً من :
 أستاذ متفرغ بقسم إدارة المنزل و المؤسسات .    أ.د/ سلوي محمد زؼلول    -1
 و المؤسسات . مدرس بقسم إدارة المنزل      د/ رٌهام جالل دسوقً    -2

 .9/4/2019ولجنة العالقات الثقافٌة بتارٌخ 2019 /7/4بتارٌخ  ةم العلمٌاقسموافقة األ

   -القرار :

  -بشأن النظر فى :  العالق ات الثق افيةمذكرة   -43
الخطاب الوارد من نائب الوزٌر لشئون الجامعات و المتممن المشاركة فدً فعالٌدات القمدة االولدً ؼٌدر العادٌدة 

عة العشرة المعنٌة بالتعلٌم العالً و العلوم والتكنولوجٌدا علدً مسدتوي رؤسداا الددول االفرٌقٌدة و الدذي لمجمو

 بماالوي،واالحاطة بانه تم االتفاق علً أهمٌة وزارة التعلٌم العالً من : 2019فبراٌر  3-2عقد فً الفترة من 
 ح فروع لها بالدول االفرٌقٌة.تطبٌق معاٌٌر الجودة العالمٌة علً الجامعات المصرٌة المزمع فت -
مددرورة التنسددٌق المسددبق مددع الددوزارة التخدداذ االجددرااات المتبعددة فددً هددذا الشددأن لتقٌددٌم فددروع الجامعددات  -

المصددرٌة بالخددارج و كددذا ابددداا الددرأي حددول المؤسسددات الدولٌددة المرشددحة ل سددتفادة مددن خبراتهددا فددً ذلددك 
 9/4/2019ت . احٌط لجنة العالقات الثقافٌة علما تارٌخ المجال لممان قدرتها علً إدارة و تنفٌذ التوصٌا

   -القرار :
  -بشأن النظر فى :  العالق ات الثق افيةمذكرة   -44 

الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات و المؤتمرات و المتممن انه بالتعاون مع جامعة الدول العربٌة سوؾ تقوم بعقد الملتقً االول 

المخصص لعرض التجارب و الممارسات االدارٌة الناجحة فً مجال " تعزٌدز  2019رٌة الناجحة لعام للتجارب و الممارسات اددا

 9/4/2019تارٌخ باحٌط لجنة العالقات الثقافٌة علما بالقاهرة . 2019ابرٌل  17-16جودة التعلٌم الجامعً " خالل الفترة من 

   -القرار :
 -في :بشأن النظر    للعرض علي مجلس الكليةمذكرة   -45

 .2018/2019( للعام الجامعً الثامنةالمجتمع و تنمٌة البٌئة ) الجلسة خدمة محمر اجتماع لجنة شئون 
   -القرار :

 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: -46
 رمبس٠ش اٌٛظع اٌشا٘ٓ ثٛؽذح ظّبْ اٌغٛدح ٚ اعزّبعبرٙب ) ِـشفـك ( . 

   -القرار :

 مذكرة وحدة ضمان الجودة و االعتماد للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: -84  
ررى١ً ٌغٕخ اعزربس٠خ ٌىً ِمشس دساعٟ ثبٌى١ٍخ ٌّشؽٍزٟ اٌجىبٌش٠ٛط ٚ اٌذساعبد اٌع١ٍب ِٓ سعبي اٌصٕبعخ ٚ 

 اٌخش٠غ١ٓ ٚ اعزّبد اال١ٌخ اٌخبصخ ثزٌه .

   -القرار :

 عصشا  ......ذٚي األعّبي سفعذ اٌغٍغخ فٟ رّبَ اٌغبعخ ٚفٝ ٔٙب٠خ االعزّبع ٚاالٔزٙبء ِٓ ع

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


