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 محضر إجتماع
 م 2019/ 2018الجامعً فً العام 9/12/2018الموافق األحدلمجلس الكلٌة المنعقد  ٌوم  رابعةالجلسة ال

٣ةّٞ األؽةذ أُٞاكةن  صةجبؽب   حشةشبؼاُكة٢ رٔةبّ اُغةبػخ  ( ثوبػخ االعزٔبػبد ثب٤ٌُِةخ ٝرُةي خ ُشاثؼااُغِغخ  أعزٔغ ٓغِظ ا٤ٌُِخ )

 ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ ٝسئ٤ظ أُغِظ ٝؽعٞس ًَ ٖٓ : -شش٣ق صجشٟ سعت األعزبر اُذًزٞس/ اُغ٤ذ ثشئبعخ   9/12/2018

 م األسم الوظٌفة

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

 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 سابقاورئٌس القسم  أستاذ التغذٌة وعلوم االطعمة

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

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

 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 التربٌة النوعٌة جامعة طنطا من الخارجأستاذ المالبس والنسٌج المتفرغ بكلٌة 

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

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

 12 ماٌسة محمد أحمد الحبشًأ.د/  و اقدم األساتذة بالقسمإدارة 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 عبد الرازق أبو شنبد./ منى أ. أستاذ و رئٌس قسم االقتصاد المنزلً والتربٌة بالكلٌة

 16 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  

 17 أ/ مختار أحمد رضوان

بالكلٌية بصيفته ميدٌر وحيدة ضيمان  المتفيرغ أستاذ المالبس والنسٌج - خالد محٌى الدٌن محمد /ى للحضور د.عوقد د

 وقد اعتذر عن الحضور كل من: -الجودة 

 م األسم الوظٌفة

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

 2 أ.د/ فاطمة الزهراء امٌن الشرٌف من الداخل وعمٌد الكلٌة سابقااستاذ  التغذٌة وعلوم األطعمة 

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

 4 محمد زكرٌا محمد مهراند./ اقدم المدرسٌن بالكلٌة التغذٌة و علوم األطعمةبقسم  مدرس

سيٌادته حبيا بسم هللا الرحمن الرحٌم ومر  -عمٌد الكلٌة الجلسة ستهل السٌد األستاذ الدكتور / ا

 :النظر فً جدول األعمال على النحو التالى ب م شرع سٌادته  األعضاء بالسادة
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 -المصادق ات :-1
الموافيق لمجلس الكلٌة المنعقدة ٌيوم األحيد  ل ة االالجلسة على موضوعات  ةالمصادق -1

 .  2018/2019فى العام الجامعى   2018 /11/11

 املصــــــــــــــــــادقة   رار :ـــــــــــــــــــــــــالق

 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة  -1

مدٌر كبالكلٌة  المتفرغ أستاذ المالبس والنسٌج - خالد محٌى الدٌن محمد /تجدٌد تعٌٌن أ. د
كنائباً  بالكلٌة أستاذ المالبس والنسٌج -أ.د/ عال ٌوسف عبد الاله و  وحدة ضمان الجودةل

 .لمدة  الث سنوات و 7/12/2018اعتباراً من لسٌادته.

 املوافقة مع رفع الامر للجامعة   :رار ـــــــــــــــلقا

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

 -والمناقشة للرسائل العلمٌة وهم : والجماعٌة للسادة األساتذة أعضاء لجنة الفحص
 رخصص  رـز٣خ ٝػِّٞ األغؼٔخ  –ٛبعش ٓؼٞض ٓص٤ِؾ٢ ٗبثذة/منح درجة الماجستٌر للطالب -1

رخصص  ٓالثظ   –اُغِجخ٣بع٤ٖٔ ٓؾٔذ ٓخزبس ػجذ اُغ٤ٔغ /منح درجة الماجستٌر للطالبة  -2

 ٝٗغ٤ظ

 رخصص  ٓالثظ ٝٗغ٤ظ  –ٛ٘بء سٓعبٕ ٗج١ٞ ٓؾٔذ اُوبظ٢ /منح درجة الماجستٌر للطالبة  -3

 رخصص  ٓالثظ ٝٗغ٤ظ  –ٛ٘بء ؽبٓذ ؽبكع  داٝد /منح درجة الماجستٌر للطالبة  -4

 رخصص  إهزصبد ٓ٘ض٢ُ ٝرشث٤خ –أٗغبّ اُغ٤ذ ؽغٖ ٓخزبس ة/للطالب الدكتوراه منح درجة  -5

  رخصص  رـز٣خ ٝػِّٞ األغؼٔخ –عبسح ٓؾٔذ أثٞ اُـبسة/ للطالب الدكتوراه منح درجة  -6

 5/12/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 2/12/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 املوافقة مع رفع الامر للجامعة -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في-3
 االهزصبد ك٢ أُبعغز٤ش ُذسعخ أُو٤ذح س٣ؾبٕ كزؾ٢ ػجذ اُغ٤ٔغ صبُؼ   /ُِطبُجخ اُجؾش خطخ رغغ٤َ -

ظ اُؾ٣ٞص٢ِ ػ٠ِ اُلئشإ ًرأص٤ش اُزـز٣خ ثطؾِت اُلٞ " ثؼ٘ـٞإ األغؼٔخ ٝػِّٞ زـز٣ٚاُ رخصص أُ٘ض٢ُ

 "أُصبثخ ثبُغٔ٘خ

 ػِٔب ثإٔ ُغ٘خ األششاف

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخصص االعْ ّ
 جامعةالمنوفٌة -  كلٌة االقتصاد المنزلى– األطعمة وعلوم التغذٌة أستاذ ماجدة كامل الشاعر  /د.أ 1

 جامعةالمنوفٌة -  كلٌة االقتصاد المنزلى– األطعمة وعلوم التغذٌةمساعد بقسم  أستاذ د/عبٌر نزٌه أحمد 2

 5/12/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  2/12/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 املوافقة مع رفع الامر للجامعة -القرار :
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 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -4
 االهزصبد ك٢ أُبعغز٤ش ُذسعخ أُو٤ذح إؽغبٕ إٓبّ ػجذ اُلزبػ اُؾل٘ب١ٝ   /ُِطبُجخ اُجؾش خطخ رغغ٤َ -

دساعخ رأص٤ش ٓخِٞغ ػغَ اُ٘ؾَ ٝاٌُشًْ ُؼالط اُخَِ  "  ثؼ٘ـٞإ األغؼٔخ ٝػِّٞ زـز٣ٚاُ رخصص أُ٘ض٢ُ

 "اُلغ٤ُٞٞع٢ ك٢ اٌُجذ ثئعزخذاّ ؽ٤ٞاٗبد اُزغبسة  

 ػِٔب ثإٔ ُغ٘خ األششاف

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخصص االعْ ّ
 جامعةالمنوفٌة -  كلٌة االقتصاد المنزلى– المتفرغ  األطعمة وعلوم التغذٌة أستاذ أ.د/ٓؾٔذ ٓصطل٠ اُغ٤ذ 1

 ةجامعةالمنوفٌ -  كلٌة االقتصاد المنزلى– األطعمة وعلوم التغذٌةمدرس بقسم  سٓعبٕ اُخط٤تد/ثغٔخ  2

 5/12/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  2/12/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 املوافقة مع رفع الامر للجامعة -القرار :

 
 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -5
 أُ٘ض٢ُ االهزصبد ك٢ أُبعغز٤ش ُذسعخ أُو٤ذح ٜٓب ٓؾٔذ ػجذ اُؾ٤ٔذ األعشط   /ُِطبُجخ اُجؾش خطخ رغغ٤َ -

اُ٘شبغ أُعبد ُألًغذح ٝأُؾز١ٞ ٖٓ أُشًجبد اُ٘شطخ ؽ٣ٞ٤ب  "  ثؼ٘ـٞإ األغؼٔخ ٝػِّٞ زـز٣ٚاُ رخصص

 "ُِغ٤٘غ٘ظ ٝػالهزٚ ثٔشض اُجٍٞ اُغٌش١ 

 ػِٔب ثإٔ ُغ٘خ األششاف

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخصص االعْ ّ
 جامعة  -ًكلٌة االقتصاد المنزل - األطعمة وعلوم التغذٌةورئٌس قسم   أستاذ ٣ٞعق ػجذ اُؼض٣ض اُؾغب٤ٖٗ                    أ.د/ 1

 المنوفٌة

  المنوفٌة جامعةً كلٌة االقتصاد المنزل- األطعمة وعلوم التغذٌة مدرس بقسم  د/أمل ناصف زكً                2

 5/12/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  2/12/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 املوافقة مع رفع الامر للجامعة -القرار :

 
 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في-6
 أُ٘ض٢ُ االهزصبد ك٢ أُبعغز٤ش ُذسعخ أُو٤ذح ٛذٟ ػبغق ػجذ اُؼض٣ض ػجذٙ   /ُِطبُجخ اُجؾش خطخ رغغ٤َ -

إعزخذاّ اُصٔؾ اُؼشث٢ ُزؾغ٤ٖ أُعبػلبد اُ٘برغخ ػٖ أٓشاض  "  ثؼ٘ـٞإ األغؼٔخ ٝػِّٞ زـز٣ٚاُ رخصص

 "اٌُجذ ك٢ اُلئشإ 

 ػِٔب ثإٔ ُغ٘خ األششاف

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخصص االعْ ّ
 المنوفٌة جامعة -ًكلٌة االقتصاد المنزل وعمٌد األطعمة وعلوم التغذٌة أستاذ   أ.د/شش٣ق صجش١ سعت 1

  المنوفٌة جامعةً كلٌة االقتصاد المنزل- األطعمة وعلوم التغذٌة أستاذ مساعد بقسم د/عبٌر نزٌه أحمد         2

 5/12/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  2/12/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 املوافقة مع رفع الامر للجامعة -القرار :
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 -: الدراسات العليا بشأن النظر فيمذكرة إدارة  -7
 االهزصبد ك٢ أُبعغز٤ش ُذسعخ أُو٤ذح -آ٣ٚ ع٤ِٔبٕ ػجذ اُجبه٢ اٌُٞسا٢ٗ   /ُِطبُجخ اُجؾش خطخ رغغ٤َ -

دساعخ رأص٤ش اُجشٝث٤ُِٞظ ٝشٔغ اُؼغَ ػ٠ِ اُخَِ  "  ثؼ٘ـٞإ األغؼٔخ ٝػِّٞ زـز٣ٚاُ رخصص أُ٘ض٢ُ

 "اٌُجذ١ اُؾبدس ُلئشإ اُزغبسة ثزأص٤ش ساثغ ًِٞس٣ذ اٌُشثٕٞ 

 ػِٔب ثإٔ ُغ٘خ األششاف

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخصص االعْ ّ
 المنوفٌة جامعة  -ًكلٌة االقتصاد المنزل   -المتفرغ األطعمة وعلوم التغذٌة أستاذ صش٣ب ٓغِْ ؽغٖ       أ.د/ 1

       المنوفٌة جامعةً كلٌة االقتصاد المنزل- األطعمة وعلوم التغذٌة مدرس بقسم  د/أمل ناصف زكً         2

 5/12/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  2/12/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 املوافقة مع رفع الامر للجامعة -القرار :

 
 -: النظر فيمذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن  -8
 االهزصبد ك٢ أُبعغز٤ش ُذسعخ أُو٤ذح ٗغٔخ عؼ٤ذ ػجذ اُؼض٣ض ؽغ٤ٖ٘   /ُِطبُجخ اُجؾش خطخ رغغ٤َ -

اُط٤ت ٝأٝسام اُـبس ك٢ اُلئشإ   اُزأص٤ش  أُؾزَٔ ُغٞص  "  ثؼ٘ـٞإ األغؼٔخ ٝػِّٞ زـز٣ٚاُ رخصص أُ٘ض٢ُ

 "أُصبثخ ثبُغٌش أُغزؾش ثبألًُٞغبٕ  

 األششافػِٔب ثإٔ ُغ٘خ 

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخصص االعْ ّ

 عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ -٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ –ٝػِّٞ األغؼٔخ  أعزبر اُزـز٣خ ػٔبد ٓؾٔذ اُخ٢ُٞ/ أ.د 1

 5/12/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  2/12/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 املوافقة مع رفع الامر للجامعة -القرار :

 
 -: إدارة الدراسات العليا بشأن النظر فيمذكرة  -9
 أُ٘ض٢ُ االهزصبد ك٢أُبعغز٤ش  ُذسعخاُغ٤ذ عب٢ٓ ٓؾٔذ ٓصجبػ أُو٤ذ   /ُِطبُت اُجؾش خطخ رغغ٤َ -

 "رأص٤ش ع٤ٖ٘ أُشٔش ٝ ػالهزٚ ثبُغشغبٕ   " ثؼ٘ـٞإ األغؼٔخ ٝػِّٞ زـز٣ٚاُ رخصص

 ػِٔب ثإٔ ُغ٘خ األششاف

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخصص االعْ ّ
 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى– وعلوم األطعمة المتفرغ  التغذٌة أستاذ ٓؾٔذ ٓصطل٠ اُغ٤ذ أ.د/ 1

 جامعة المنوفٌة  –كلٌة الطب  –أستاذ ورئٌس قسم عالج األورام  أ.د/ٗبصش ٓؾٔذ ػجذ اُجبس١  2

 5/12/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  2/12/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 املوافقة مع رفع الامر للجامعة -القرار :
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 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في-10
 أُ٘ض٢ُ االهزصبد ك٢اٙ سذًزٞاُ ُذسعخ أُو٤ذح عٔبػ ٓؾٔذ ػضٔبٕ أثٞ س٣ٚ    /ُِطبُجخ اُجؾش خطخ رغغ٤َ -

دساعخ رأص٤ش ٗغت ٓخزِلخ ٖٓ األغؼٔخ ػ٠ِ إٗخلبض اُٞصٕ ك٢  " ثؼ٘ـٞإ األغؼٔخ ٝػِّٞ زـز٣ٚاُ رخصص

 ػِٔب ثإٔ ُغ٘خ األششاف "اُلئشإ أُصبثخ ثبُغٔ٘خ  

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخصص االعْ ّ
 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى– ووكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة  التغذٌة أستاذ خبُذ ػ٢ِ ػجذ اُشؽٖٔ شب٤ٖٛ أ.د/ 1

 5/12/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  2/12/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 املوافقة مع رفع الامر للجامعة -القرار :

 
 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في-11
 أُ٘ض٢ُ االهزصبد ك٢اٙ سذًزٞاُ ُذسعخ أُو٤ذح٤ٛبّ ٓؾٔذ ا٤ُِض٢ ؽٔٞد    /ُِطبُجخ اُجؾش خطخ رغغ٤َ -

دساعخ رأص٤ش أٝسام اٌُبس١ ٝاُـبس ػ٠ِ اُلئشإ أُصبثخ ثٔشض  " ثؼ٘ـٞإ األغؼٔخ ٝػِّٞ زـز٣ٚاُ رخصص

 "اُغٌش ثزأص٤ش األًُٞغبٕ   

 ػِٔب ثإٔ ُغ٘خ األششاف

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخصص االعْ ّ
 المنوفٌة جامعة -  االقتصاد المنزلىكلٌة – وعلوم األطعمة المتفرغ  ذٌةغالت أستاذ ػبدٍ ػجذ أُؼط٢ أؽٔذ أ.د/ 1

 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى– وعلوم األطعمة  التغذٌة أستاذ عٜبّ ػض٣ض خعش / أ.د 2

 5/12/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  2/12/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 املوافقة مع رفع الامر للجامعة -القرار :

 
 -: إدارة الدراسات العليا بشأن النظر فيمذكرة  -12
 االهزصبد ك٢اٙ سذًزٞاُ ُذسعخ أُو٤ذح ٛبُخ ؽغٖ ػجذ اُٞاسس ا٤ُِٔغ٢    /ُِطبُجخ اُجؾش خطخ رغغ٤َ -

دساعخ ٓوبسٗخ ث٤ٖ رأص٤ش ؽوٖ ا٤ُٔضٝص٤شاث٢ ٝٓخِٞغ  " ثؼ٘ـٞإ األغؼٔخ ٝػِّٞ زـز٣ٚاُ رخصص أُ٘ض٢ُ

 "اُ٘جبربد ك٢ خلط اُٞصٕ ك٢ اُلئشإ أُصبثخ ثبُغٔ٘خ  

 ػِٔب ثإٔ ُغ٘خ األششاف

 

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخصص االعْ ّ
 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى– وعلوم األطعمة  التغذٌة أستاذ عٜبّ ػض٣ض خعش / أ.د 1

  المنوفٌة جامعة  -ً كلٌة االقتصاد المنزل  - األطعمة وعلوم التغذٌة أستاذ مساعد بقسم د/عبٌر نزٌه أحمد                               2

 5/12/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  2/12/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 املوافقة مع رفع الامر للجامعة -القرار :
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 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في-13
 االهزصبد ك٢ أُبعغز٤ش ُذسعخ أُو٤ذح أٝع٤٘ب عشعظ ػجذ اُش٤ٜذ ؽ٘ب   /ُِطبُجخ اُجؾش خطخ رغغ٤َ -

إٌٓب٤ٗخ رٞظ٤ق أعِٞة اُزلش٣ؾ ثب٤ُِضس ُشكغ عٔب٤ُبد ثؼط   "  ثؼ٘ـٞإ أُالثظ ٝاُ٘غ٤ظ رخصص أُ٘ض٢ُ

 "ٓالثظ األغلبٍ ك٢ ٓشؽِخ اُطلُٞخ أُزٞعطخ  

 ػِٔب ثإٔ ُغ٘خ األششاف

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخصص االعْ ّ

 أُ٘ٞك٤خعبٓؼٚ  -٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ  -رص٤ْٔ األص٣بءأعزبر   بٕ إعٔبػ٤َ اُ٘غبسٜاعٔأ.د/  1

 خأُ٘ٞك٤عبٓؼٚ  -٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ  -ٓذسط ثوغْ أُالثظ ٝاُ٘غ٤ظ  د/ إ٣٘بط ٓٞع٠ ٓؾٔذ ٓٞع٠     2

 

 5/12/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  2/12/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 املوافقة مع رفع الامر للجامعة -القرار :

  
 -: النظر فيمذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن     -14
 رخصص أُ٘ض٢ُ االهزصبد ك٢ أُبعغز٤ش ُذسعخ - أُو٤ذ غبٛش اُٞصبٍ صجش١ /ُِطبُت اُجؾش خطخ رغغ٤َ -

دساعخ ٓوبسٗخ ث٤ٖ رو٤٘بد صخشكخ اُغِٞد اُطج٤ؼ٤خ ٝاُص٘بػ٤خ إلصشاء عٔب٤ُبد   "  ثؼ٘ـٞإ أُالثظ ٝاُ٘غ٤ظ

 "ثؼط أُالثظ اُ٘غبئ٤خ  

 ػِٔب ثإٔ ُغ٘خ األششاف

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخصص االعْ ّ

 أُ٘ٞك٤خعبٓؼٚ  -٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ  -أُالثظ ٝاُ٘غ٤ظ أعزبر  ػال ٣ٞعق ػجذ اُالٙأ.د/  1

 خأُ٘ٞك٤عبٓؼٚ  -٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ  -اعزبر ٓغبػذ ثوغْ أُالثظ ٝاُ٘غ٤ظ  د/ عؾش ًٔبٍ كٞدح         2

 

 5/12/2018لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ و  2/12/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 املوافقة مع رفع الامر للجامعة -القرار :

 
 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -15

 :اآلتي اسمائهم لمطالبمد مدة الدراسة 
 السبب من المدة الدرجة التخصص ادسم م

 استكمال الرسالة العلمٌة 31/8/2019إ٠ُ 2018/ 9/ 1 صب٢ٗػبّ  الدكتوراة اُزـز٣خ ٝػِّٞ األغؼٔخ شٞٛ٘ذا ؽبٓذ عؼ٤ذ ع٣ِْٞ 1

كبغٔخ اُضٛشاء ٓؾٔٞد  2

 غِؼذ هبعْ ؽشبد
اإلقتصاد المنزلي 

 والتربية

ػب٤ٖٓ أٍٝ  الدكتوراة

 ٝصب٢ٗ

 استكمال الرسالة العلمٌة 31/8/2019إ٠ُ 2017/ 9/ 1

 5/12/2018الدراسات العلٌا بتارٌخ و لجنة  2/12/2018 بتارٌخ ةالعلمٌ األقسامموافقة 

 املوافقة مع رفع الامر للجامعة -القرار :
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  -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في-16

 طمب إيقاف القيد لمطالب اآلتي أسمائهم:

 5/12/2018لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  و 2/12/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ   

 املوافقة مع رفع الامر للجامعة -القرار :

     

   :   مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في-71   
االهزصبد  ك٢ أُبعغز٤شأُغغِخ ُذسعخ  -عٜبّ ٗصش ػجذ اُؾ٤ٔذ خع٤ش /٣َ ك٢ ُغ٘خ االششاف ُِطبُجخرؼذ

أُشبسًخ اإلعزٔبػ٤خ ٝاُغ٤بع٤خ ٝػالهزٜب ثٜٔبساد ثؼ٘ٞإ "  إداسح أُ٘ضٍ ٝأُؤعغبد أُ٘ض٢ُ رخصص 

                                                   " إداسح اُزاد ُذٟ سثخ األعشح 
أعزبر ٝسئ٤ظ هغْ أداسح ٓؤعغبد  بٝٝظ٤لزٜ أ.د/ ٠٘ٓ ٓصطل٠ اُضا٢ًاعْ  سكغ -اُزؼذ٣َ أُطِٞة ٛٞ : 

                                                                                                     ٝرُي إلػززاس ع٤بدرٜب ػٖ اإلششاف          عبٓؼخ األصٛش –٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ –األعشح ٝاُطلُٞخ  

 ُزصجؼ ُغ٘خ األششاف

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخصص االعْ ّ

 أُ٘ٞك٤خعبٓؼٚ  -٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ  –أعزبر ثوغْ إداسح أُ٘ضٍ ٝأُؤعغبد   سث٤غ ٓؾٔٞد ٗٞكَ د/ .أ 1

 أُ٘ٞك٤خعبٓؼٚ  -٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ  –ٓذسط ثوغْ إداسح أُ٘ضٍ ٝأُؤعغبد   ٠٘ٓ ٓؾٔذ صوش    د/  2

 5/12/2018لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ و  2/12/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 املوافقة مع رفع الامر للجامعة -القرار :

  

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -71
 فيالماجستير  لدرجة المسجمة  اعٔبء ٓؾٔذ اُج٢ٓٞ٤ ػجذ اُشاصم /ةلمطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكيل

" كؼب٤ُخ اعزشار٤غ٤خ أُؾطبد اُؼ٤ِٔخ ك٢ رذس٣ظ  بعنـــواناإلقتصاد المنزلي والتربية  تخصص المنزلي االقتصاد

 " االهزصبد أُ٘ض٢ُ ُز٤ٔ٘خ اُزل٤ٌش االعزذال٢ُ ٝاُذاكؼ٤خ ُِزؼِْ ُذٟ غبُجبد أُشؽِخ االػذاد٣خ 
 -:ػِٔب  ثإٔ ُغ٘خ األششاف

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخصص االعْ م

       عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ –٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ  –أعزبر ثوغْ االهزصبد أُ٘ض٢ُ ٝ اُزشث٤خ          أ.د/ ع٤ٜبٕ ػ٠ِ ع٣ٞذ 1

           ٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ–ٓذسط ثوغْ االهزصبد أُ٘ض٢ُ ٝاُزشث٤خ  د/ ٗٞسا اثشا٤ْٛ ؿش٣ت ٓؾٔذ 2

 

 السبب من المدة الدرجة التخصص ادسم م

ٓؾٔةةةةةةذػ٢ِ ػجةةةةةةذ اُةةةةةةشاصم  1

                                                إعٌ٘ذس

اُزـز٣خ ٝػِّٞ 

 األغؼٔخ

إ٠ُ 2018/ 9/ 1 عام  انً أُبعغز٤ش

31/8/2019 

 اُغلش ُِخبسط

اُزـز٣خ ٝػِّٞ  هاجر محمد أحمد المزٌن 2

 األغؼٔخ

إ٠ُ 2018/ 9/ 1 عام أول أُبعغز٤ش

31/8/2019 

 اُغلش ُِخبسط

 مرافقة زوج
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   -:أُ٘بهشخ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُٝػِٔب ثبٕ ُغ٘خ اُلؾص 

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخصص االعْ م

 ٓ٘بهشب( ٝ )ٓوشساعبٓؼخ غ٘طب –اُؼِّٞ ٝػ٤ٔذ ٤ًِخ اُزشث٤خ عبثوبأعزبر أُ٘بٛظ ٝغشم اُزذس٣ظ         ػجذ أُِي غٚ اُشكبػ٢أ.د/  1

 عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ )ٓ٘بهشب(  ٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ –أعزبر ٝسئ٤ظ هغْ االهزصبد أُ٘ض٢ُ ٝ اُزشث٤خ  ا.د/ ٠٘ٓ ػجذ اُشاصم أثٞ ش٘ت 2

 (ٝٓ٘بهشب عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ )ٓششكب –وغْ االهزصبد أُ٘ض٢ُ ٝ اُزشث٤خ ٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ ثأعزبر            أ.د/  ع٤ٜبٕ ػ٢ِ ع٣ٞذ 3

 5/12/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  2/12/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الامر للجامعةاملوافقة مع رفع  -القرار :

          

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -71

اإلقتصاد  تخصص المنزلي االقتصاد فيالماجستير  لدرجة المسجمة  ا٤٘ٓخ ػٔش اُغ٤ذ /ةلمطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكيل
" اُ٘صل٤ٖ اٌُش٤٣ٖٝ ُِٔخ ٝػالهزٜٔب ثبُزًبء االخاله٢ ٝاُغؼبدح اُ٘لغ٤خ  ُذ١ غالة ٤ًِخ االهزصبد  بعنـــوانالمنزلي والتربية 

 عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ "  –أُ٘ض٢ُ 

 -:ػِٔب  ثإٔ ُغ٘خ األششاف 

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخصص االعْ م

     عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ –٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ  –أعزبر ثوغْ االهزصبد أُ٘ض٢ُ ٝ اُزشث٤خ  أ.د/ ع٤ٜبٕ ػ٠ِ ع٣ٞذ 1

      ٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ–ٓذسط ثوغْ االهزصبد أُ٘ض٢ُ ٝاُزشث٤خ  د/ عِٟٞ عؼ٤ذ ػجذ اُـ٢٘ ٗبصش 2

   -أُ٘بهشخ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ:ٝػِٔب ثبٕ ُغ٘خ اُلؾص 

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخصص االعْ م

              (ٓ٘بهشب عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ ) ٓوشسا  ٝ –٤ًِخ اُزشث٤خ  –اعزبر ػِْ اُ٘لظ اُزشث١ٞ     ا.د/ ػجذ اُؼبٍ ؽبٓذ ػغٞح 1

عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ  –٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ  –أعزبر ٝسئ٤ظ هغْ االهزصبد أُ٘ض٢ُ ٝ اُزشث٤خ  ا.د/ ٠٘ٓ ػجذ اُشاصم أثٞ ش٘ت 2

 )ٓ٘بهشب(

        (ٝٓ٘بهشب )ٓششكبعبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ  –٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ  –وغْ االهزصبد أُ٘ض٢ُ ٝ اُزشث٤خ ثأعزبر         أ.د/  ع٤ٜبٕ ػ٢ِ ع٣ٞذ 3

 5/12/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  2/12/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 املوافقة مع رفع الامر للجامعة -القرار :

         

 -: بشأن النظر فيمذكرة إدارة الدراسات العليا   -02
 المنزلي االقتصاد فيالماجستير  لدرجة المسجمة  آٓبٍ ػضٔبٕ ٓؾٔٞد اُجغ٢ٗٞ٤ /ةلمطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكيل

شبسى( ك٢ رذس٣ظ االهزصبد أُ٘ض٢ُ ػ٠ِ  –صاٝط  –" كؼب٤ُخ اعزشار٤غ٤خ )كٌش  بعنـــواناإلقتصاد المنزلي والتربية  تخصص

 ر٤ٔ٘خ اُغِٞى اُزؼب٢ٗٝ ٝاُشؼٞس ثبُٔغئ٤ُٞخ االعزٔبػ٤خ ُذٟ ر٤ِٔزاد أُشؽِخ االػذاد٣خ " 

 -:ػِٔب  ثإٔ ُغ٘خ األششاف 

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخصص االعْ م

      عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ – ٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ –أعزبر ثوغْ االهزصبد أُ٘ض٢ُ ٝ اُزشث٤خ  أ.د/ ع٤ٜبٕ ػ٠ِ ع٣ٞذ 1
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           ٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ–ٓذسط ثوغْ االهزصبد أُ٘ض٢ُ ٝاُزشث٤خ             د/ كبغٔخ سعت ششف 2

   -أُ٘بهشخ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ:ٝػِٔب ثبٕ ُغ٘خ اُلؾص 

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخصص االعْ م

 ا.د/كز٤ؾخ اؽٔذ ثط٤خ                               1
      أُ٘ٞك٤خعبٓؼٚ  ٤ًَٝ شئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝاُطالة ث٤ٌِخ اُزشث٤خ–عزبر أُ٘بٛظ ٝغشم اُزذس٣ظ ٝرٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ أ

 ٝٓ٘بهشب( ٓوشسا)

 عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ )ٓ٘بهشب( –االهزصبد أُ٘ض٢ُ أعزبر ٝسئ٤ظ هغْ االهزصبد أُ٘ض٢ُ ٝ اُزشث٤خ ٤ًِخ  ا.د/ ٠٘ٓ ػجذ اُشاصم أثٞ ش٘ت 2

 (ٝٓ٘بهشب وغْ االهزصبد أُ٘ض٢ُ ٝ اُزشث٤خ ٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ  عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ )ٓششكبثأعزبر          أ.د/  ع٤ٜبٕ ػ٢ِ ع٣ٞذ  3

 2/12/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 املوافقة مع رفع الامر للجامعة -القرار :

 
 -: إدارة الدراسات العليا بشأن النظر فيمذكرة  -21

أُغغِخ ُذسعخ اُذًزٞساٙ ك٢ االهزصبد أُ٘ض٢ُ  كبغٔخ اُضٛشاء ٓؾٔٞد غِؼذ هبعْ ؽشبد /ُِطبُجخ  ٝأُ٘بهشخرش٤ٌَ ُغ٘خ اُلؾص 

ٕ ا٤ُذ٣ٝخ كبػ٤ِخ ثشٗبٓظ هبئْ ػ٠ِ اُزؼِْ أُز٘وَ ُز٤ٔ٘خ ثؼط ٜٓبساد اُل٘ٞرخصص  اهزصبد ٓ٘ض٢ُ ٝاُزشث٤خ ثؼ٘ٞإ  "   

 "  ٝاالرغبٙ ٗؾٞٙ ُذٟ اُطبُجبد أُؼِٔبد ث٤ٌِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ

 -:ػِٔب  ثإٔ ُغ٘خ األششاف 

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخصص االعْ م

 عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ –اعزبر أُالثظ ٝاُ٘غ٤ظ ٤ًَٝٝ ٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ ُشئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝاُطالة                                 ؽغ٤ٖا.د/ اعالّ ػجذ أُ٘ؼْ   1

 عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ –٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ  –اعزبر ٓغبػذ ثوغْ االهزصبد أُ٘ض٢ُ ٝاُزشث٤خ                        د/ عٜبّ اؽٔذ اُشبكؼ٢ 2

        عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ –٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ  –ٓذسط ثوغْ االهزصبد أُ٘ض٢ُ ٝاُزشث٤خ                   د/ ٠٘ٓ اؽٔذ اعٔبػ٤َ 3

   -أُ٘بهشخ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ:ٝػِٔب ثبٕ ُغ٘خ اُلؾص 

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخصص االعْ م

عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ  –اعزبر أُالثظ ٝاُ٘غ٤ظ ٤ًَٝٝ ٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ ُشئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝاُطالة       ا.د/ اعالّ ػجذ أُ٘ؼْ ؽغ٤ٖ 1

 ()ٓوشسا ٝٓششكب

 عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ )ٓ٘بهشب( ٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ أعزبر ٝسئ٤ظ هغْ االهزصبد أُ٘ض٢ُ ٝ اُزشث٤خ     اُشاصم أثٞ ش٘تا.د/ ٠٘ٓ ػجذ  2

 عبٓؼخ ه٘بح اُغ٣ٞظ )ٓ٘بهشب( –كشع االعٔبػ٤ِ٤خ   ث٤ٌِخ اُزشث٤خ  اعزبر أُالثظ ٝاُ٘غ٤ظ        ا.د/ ٓؼشٝف اؽٔذ ٓؼشٝف 3

عبٓؼخ  –٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ  –اعزبر ٓغبػذ ثوغْ االهزصبد أُ٘ض٢ُ ٝاُزشث٤خ           د/ عٜبّ اؽٔذ اُشبكؼ٢ 4

 أُ٘ٞك٤خ)ٓششكب ٝٓ٘بهشب(

 5/12/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  2/12/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 املوافقة مع رفع الامر للجامعة -القرار :
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 -: بشأن النظر فيمذكرة إدارة الدراسات العليا  -22

 في الدكتوراه لدرجة المسجمة  ٤ُٔبء ػجذ اُؾ٤ِْ ع٘ذ أثٞ شؼجبٕ  /ةلمطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكيل
كبػ٤ِخ إعزشار٤غ٤خ ػظْ اُغٌٔخ ك٢ رذس٣ظ   "بعنـــواناإلقتصاد المنزلي والتربية  تخصص المنزلي االقتصاد

 " اإلهزصبد أُ٘ض٢ُ ػ٠ِ ر٤ٔ٘خ أُٜبساد اإلعزٔبػ٤خ ٝؽَ أُشٌالد ُذٟ ر٤ِٔزاد أُشؽِخ اإلػذاد٣خ   
 -:ػِٔب  ثإٔ ُغ٘خ األششاف 

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخصص االعْ 

       أُ٘ٞك٤خعبٓؼٚ  ٤ًَٝ شئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝاُطالة ث٤ٌِخ اُزشث٤خ–أعزبر أُ٘بٛظ ٝغشم اُزذس٣ظ ٝرٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ  أ.د/كز٤ؾخ أؽٔذ ثط٤خ     1

                        عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ -٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ  – ثوغْ اإلهزصبد أُ٘ض٢ُ ٝاُزشث٤خ أعزبر  ع٤ٜبٕ ػ٢ِ ع٣ٞذ          د/ ا. 2

                     عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ -٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ  – ثوغْ اإلهزصبد أُ٘ض٢ُ ٝاُزشث٤خ ٓذسط  د/عِٟٞ عؼ٤ذ ػجذ اُـ٢٘ ٗبصش 3

   -أُ٘بهشخ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ:ٝػِٔب ثبٕ ُغ٘خ اُلؾص 

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخصص االعْ م

 ( ٝٓ٘بهشب)ٓوشسا  ثٜ٘ب عبٓؼخ  -اُزشث٤خ ٤ًِخ   -أُ٘بٛظ ٝغشم اُزذس٣ظ  أعزبر اُؼضة ٓؾٔذ صٛشإ د/ 0ا 1

عبٓؼٚ  ث٤ٌِخ اُزشث٤خ ٤ًَٝ شئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝاُطالة–أعزبر أُ٘بٛظ ٝغشم اُزذس٣ظ ٝرٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ  أ.د/ كز٤ؾخ أؽٔذ ثط٤خ       2

     ) ٓششكب ٝٓ٘بهشب(                                                                              خأُ٘ٞك٤

 خ    )ٓ٘بهشب(       عبٓؼخ أُ٘ٞك٤ -الهزصبد أُ٘ض٢ُ ٤ًِخ ا–ٝسئ٤ظ كغْ اإلهزصبد أُ٘ض٢ُ ٝاُزشث٤خأعزبر  ٠٘ٓ ػجذ اُشاصم أثٞ ش٘تأ.د/  3

 خ  )ٓششكب ٝٓ٘بهشب(   عبٓؼخ أُ٘ٞك٤ -الهزصبد أُ٘ض٢ُ ٤ًِخ ا– ثوغْ اإلهزصبد أُ٘ض٢ُ ٝاُزشث٤خ أعزبر  ع٤ٜبٕ ػ٢ِ ع٣ٞذد/ ا. 4

 5/12/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  2/12/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 املوافقة مع رفع الامر للجامعة -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في-23
 فيالدكتوراه  لدرجة المسجمة  ا٣ٔبٕ ٓؾ٢٤ ػجذ أُؾغٖ ػ٤غ٠ /ةلمطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكيل

"اصش اعزشار٤غ٤خ هجؼبد اُزل٤ٌش اُغذ ك٢ رذس٣ظ  بعنـــواناإلقتصاد المنزلي والتربية  تخصص المنزلي االقتصاد

  "اُزؼ٤ٔ٤ِخ ثبُٔشؽِخ االػذاد٣خ   االهزصبد أُ٘ض٢ُ ػ٠ِ ر٤ٔ٘خ اُزل٤ٌش االعزذال٢ُ ٝكؼب٤ُخ اُزاد
 -:ػِٔب  ثإٔ ُغ٘خ األششاف

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخصص االعْ م

       أُ٘ٞك٤خعبٓؼٚ  ٤ًَٝ شئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝاُطالة ث٤ٌِخ اُزشث٤خ–أعزبر أُ٘بٛظ ٝغشم اُزذس٣ظ ٝرٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ  أ.د/كز٤ؾخ أؽٔذ ثط٤خ        1

               عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ -٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ  – ثوغْ اإلهزصبد أُ٘ض٢ُ ٝاُزشث٤خ أعزبر  ع٤ٜبٕ ػ٢ِ ع٣ٞذ       د/ ا. 2

                             عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ -٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ  – ثوغْ اإلهزصبد أُ٘ض٢ُ ٝاُزشث٤خ ٓذسط  د/عِٟٞ عؼ٤ذ ػجذ اُـ٢٘ ٗبصش 3
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   -أُ٘بهشخ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ:ٝػِٔب ثبٕ ُغ٘خ اُلؾص 

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخصص االعْ م

 ٝٓ٘بهشب(   )ٓوشسا                  عبٓؼخ ثٜ٘ب –ٝغشم اُزذس٣ظ ث٤ٌِخ اُزشث٤خ  أُ٘بٛظ   اعزبر   ٓز٢ُٞا.د/ ػالء اُذ٣ٖ عؼذ  1

عبٓؼخ –اعزبر أُ٘بٛظ ٝغشم اُزذس٣ظ ٝرٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼ٤ِْ ٝسئ٤ظ هغْ أُ٘بٛظ ث٤ٌِخ اُزشث٤خ            ا.د/ كز٤ؾخ اؽٔذ ثط٤خ 2

 )ٓششكب ٝٓ٘بهشب(    أُ٘ٞك٤خ

 ٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ  عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ )ٓ٘بهشب( –أعزبر ٝسئ٤ظ هغْ االهزصبد أُ٘ض٢ُ ٝ اُزشث٤خ  ٠٘ٓ ػجذ اُشاصم أثٞ ش٘تا.د/  3

 (ٝٓ٘بهشب وغْ االهزصبد أُ٘ض٢ُ ٝ اُزشث٤خ  ٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ  عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ )ٓششكبثأعزبر          أ.د/  ع٤ٜبٕ ػ٢ِ ع٣ٞذ 4

 5/12/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  2/12/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 املوافقة مع رفع الامر للجامعة -القرار :

 
 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في-24

 المنزلي االقتصاد فيالماجستير  لدرجة المسجمة هانم ماهر الصاوي /ةلمطالب والمناقشة لجنةالفحص تشكيل
دراسة تأثيربعض األعشاب والبذور لموقاية من التأثيرات الغير  "بعنـــوان األطعمة وعمومة تغذيال تخصص

 " مرغوبة ألحادي جموتامات الصوديوم 
 -:ػِٔب  ثإٔ ُغ٘خ األششاف

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخصص االعْ م

 عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ -االهزصبد أُ٘ض٢ُ ٤ًِخ –ٝػِّٞ األغؼٔخأُزلشؽ أعزبر اُزـز٣خ ع٤ٔش اُذشِٞغ٢ٓؾٔذ د/ 0ا 1

 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى -األطعمة وعلوم التغذٌة أستاذ مساعد بقسم  ػج٤ش ٗض٣ٚ أؽٔذد/ 2

  -أُ٘بهشخ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ:ٝػِٔب ثبٕ ُغ٘خ اُلؾص 

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخصص االعْ م

 )ٓوشسا ٝٓششكب( عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ -٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ –ٝػِّٞ األغؼٔخأُزلشؽ أعزبر اُزـز٣خ ٓؾٔذ ع٤ٔش اُذشِٞغ٢د/ 0ا 1

 )ٓ٘بهشب( أُ٘ٞك٤خ عبٓؼخ –٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ -ٝػِّٞ األغؼٔخأُزلشؽ  أعزبر اُزـز٣خ أ.د/كبغٔخاُضٛشاء أ٤ٖٓ اُشش٣ق  2

 )ٓ٘بهشب( ؽِٞإ عبٓؼخ –االهزصبد أُ٘ض٢ُ ٤ًِخ  -أعزبر اُزـز٣خ ٝػِّٞ األغؼٔخ  أ.د/أؽٔذ ػ٢ِ أ٤ٖٓ 3

)مشرفا المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى -األطعمة وعلوم التغذٌة أستاذ مساعد بقسم ػج٤ش ٗض٣ٚ أؽٔذد/  4

 ومناقشا(

 5/12/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  2/12/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 رفع الامر للجامعةاملوافقة مع  -القرار :
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 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في-25
 فيالدكتوراة  لدرجة المسجمةسالي محمود أسماعيل الرويني   /ةلمطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكيل

 تأثير ثمار الكيوي واألفاكادو ومستخمصاتهما  "بعنـــوان األطعمة وعمومة تغذيال تخصص المنزلي االقتصاد
 عمى التغيرات البيولوجية والكيميائية والهستوباثولوجية لمفئران البدينة "

 -:ػِٔب  ثإٔ ُغ٘خ األششاف

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخصص االعْ م

 عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ -٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ –ٝػِّٞ األغؼٔخ  أعزبر اُزـز٣خ ػٔبد ٓؾٔذ اُخ٢ُٞ/ أ.د 1

 ٓشًض اُجؾٞس اُضساػ٤خ –سئ٤ظ ثؾٞس ثٔؼٜذ ثؾٞس رٌُ٘ٞٞع٤ب األؿز٣خ  أ.د/ أٓب٢ٗ ػجذ اُشؽٖٔ ػ٢ِ ٓز٢ُٞ  2

 ٤خعبٓؼخ أُ٘ٞك -٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ –ٝػِّٞ األغؼٔخ  اُزـز٣خٓذسط ثوغْ  د/أَٓ ٗبصق ر٢ً   3

   -أُ٘بهشخ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ:ٝػِٔب ثبٕ ُغ٘خ اُلؾص 

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخصص االعْ م

 ( ٓوشساٝٓششكب) عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ -٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ –ٝػِّٞ األغؼٔخ  أعزبر اُزـز٣خ ػٔبد ٓؾٔذ اُخ٢ُٞ/ أ.د 1

 (ٓ٘بهشباُضهبص٣ن )عبٓؼخ -  اُزشث٤خ اُ٘ٞػ٤خ  ٤ًِخ األغؼٔخ ٝػِّٞ أعزبراُزـز٣خ ٛب٢ٗ ؽ٢ِٔ ٓؾٔذ اُغ٤ذ/ د.أ 2

 (ٓ٘بهشب) جامعةالمنوفٌة -  المنزلىكلٌة االقتصاد – األطعمة وعلوم التغذٌة أستاذ عٜبّ ػض٣ض خعش  /د.أ 3

 (ٝٓ٘بهشب )  ٓششكبٓشًض اُجؾٞس اُضساػ٤خ –سئ٤ظ ثؾٞس ثٔؼٜذ ثؾٞس رٌُ٘ٞٞع٤ب األؿز٣خ  أ.د/ أٓب٢ٗ ػجذ اُشؽٖٔ ػ٢ِ ٓز٢ُٞ  4

 5/12/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  2/12/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الامر للجامعةاملوافقة مع رفع  -القرار :

 
 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في-26

 فيالدكتوراة  لدرجة المسجمةلميس فؤاد محمد عبد الباقي   /ةلمطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكيل
خفض سمنة ذكور الفئران البيضاء بإستخدام   "بعنـــوان األطعمة وعمومة تغذيال تخصص المنزلي االقتصاد

 "فاكهة الجارسينيا المعززة بقشور فاكهة الحمضيات  
 -:ػِٔب  ثإٔ ُغ٘خ األششاف

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخصص االعْ م

 عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ -٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ –ٝػِّٞ األغؼٔخ أُزلشؽ أعزبر اُزـز٣خ ٓؾٔذ ع٤ٔش اُذشِٞغ٢/ أ.د 1

 جامعةالمنوفٌة -  كلٌة االقتصاد المنزلىعمٌد  – األطعمة وعلوم التغذٌة أستاذ أ.د/شش٣ق صجش١ سعت  2

 عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ -٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ –ٝػِّٞ األغؼٔخ أُزلشؽ أعزبر اُزـز٣خ أ.د/ كبغٔخ اُضٛشاء أ٤ٖٓ اُشش٣ق 3
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   -أُ٘بهشخ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ:ٝػِٔب ثبٕ ُغ٘خ اُلؾص 

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخصص االعْ م

 ( ٓوشساٝٓششكب)جامعةالمنوفٌة -  كلٌة االقتصاد المنزلىعمٌد  – األطعمة وعلوم التغذٌة أستاذ أ.د/شش٣ق صجش١ سعت  1

.د/ كبغٔةةةةةةخ اُضٛةةةةةةشاء أٓةةةةةة٤ٖ  .أ 2

 اُشش٣ق

)  عبٓؼةةةةةخ أُ٘ٞك٤ةةةةةخ -٤ًِةةةةةخ االهزصةةةةةبد أُ٘ضُةةةةة٢ –ٝػِةةةةةّٞ األغؼٔةةةةةخأُزلشؽ أعةةةةةزبر اُزـز٣ةةةةةخ

   (ٓششكبٝٓ٘بهشب

 (ٓ٘بهشب)جامعةالمنوفٌة -  كلٌة االقتصاد المنزلى– المتفرغ األطعمة وعلوم التغذٌة  أستاذ محمد مصطفى السٌد /د.أ 3

 (ؽِٞإ )ٓ٘بهشبعبٓؼخ  - ٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ–اُزـز٣خ ٝػِّٞ األغؼٔخ أعزبر ٗل٤غٚ ؽغٖ اُج٘ب د/ أ. 4

 2/12/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 املوافقة مع رفع الامر للجامعة -القرار :

        -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -27
ماجستٌر اللدرجة  ةالمسجل - ث٤ٜخ إثشا٤ْٛ ٓؾٔذ١ أثٞ شبد١ /ة للطالبتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة 

إصشاء اُو٤ْ اُغٔب٤ُخ إعزخذاّ اُضخبسف اإلعال٤ٓخ ك٢  تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة  "

 "                                               ٝاُٞظ٤ل٤خ ألهٔشخ أُلشٝشبد أُطجٞػخ

              :علما  بأن لجنة األشراف 
 اُٞظ٤لخ ٝاُزخصص االعْ ّ

 أُ٘ٞك٤خعبٓؼٚ  -٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ -أعزبر أُالثظ ٝاُ٘غ٤ظ   أَٓ ثغ٢ٗٞ٤ ػط٤ٚ ػبثذ٣ٖأ.د/  1

 أُ٘ٞك٤خعبٓؼٚ  -٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ -أعزبر أُالثظ ٝاُ٘غ٤ظ  عٜب ٓؾٔذ ؽٔذ١ ػجذ اُشاصمأ.د/ 2

 -أُ٘بهشخ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ:ٝػِٔب ثبٕ ُغ٘خ اُلؾص 

 5/12/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  2/12/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 املوافقة مع رفع الامر للجامعة -القرار :

 
 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في-28

   -إلغاء قٌد وتسجٌل الطالب الآلتً أسمائهم : 

 5/12/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  2018/ 2/12موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 املوافقة مع رفع الامر للجامعة -القرار :

 اُٞظ٤لخ ٝاُزخصص االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــْ ّ

 (بٝٓ٘بهش آوشس) غ٘طبعبٓؼٚ  -اُزشث٤خ اُ٘ٞػ٤خ٤ًِخ  -أعزبر أُالثظ ٝاُ٘غ٤ظ  / ػبدٍ عٔبٍ  اُذ٣ٖ اُٜ٘ذا١ٝ.دأ 1

 )ٓ٘بهشب(أُ٘ٞك٤خعبٓؼٚ  -٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ رص٤ْٔ األص٣بء أعزبر   بٕ إعٔبػ٤َ اُ٘غبسٜاعٔأ.د/  2

 (ب ٝٓ٘بهشب)ٓششكخ أُ٘ٞك٤عبٓؼٚ  -٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ -أعزبر أُالثظ ٝاُ٘غ٤ظ  أ.د/ أَٓ ثغ٢ٗٞ٤ ػط٤ٚ ػبثذ٣ٖ  3

 (ب ٝٓ٘بهشب)ٓششكخ أُ٘ٞك٤عبٓؼٚ  -٤ًِخ االهزصبد أُ٘ض٢ُ -أعزبر أُالثظ ٝاُ٘غ٤ظ  عٜب ٓؾٔذ ؽٔذ١ ػجذ اُشاصمأ.د/ 4

 السبب الدرجة التخصص ادسم م

 إٗزٜبء أُذح اُوب٤ٗٞٗخ–ػذّ عذاد اُشعّٞ اُذساع٤خ -إػززاس أُششك٤ٖ أُبعغز٤ش إداسح أُ٘ضٍ  ٝأُؤعغبد  دػبء ٓؾٔذ ٓؾشٝط ٣ٞٗظ 1

 إٗزٜبء أُذح اُوب٤ٗٞٗخ–ػذّ عذاد اُشعّٞ اُذساع٤خ -إػززاس أُششك٤ٖ أُبعغز٤ش إداسح أُ٘ضٍ  ٝأُؤعغبد الدٌن عٌسىمنى محً  2
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 -: العليا بشأن النظر فيمذكرة إدارة الدراسات  -29
مدرس بقسم ادقتصاد المنزلً  د/ عِٟٞ عؼ٤ذ ػجذ اُـ٢٘ ٗبصشلـ   تسجٌل قائمة االبحاث

 .                 الخاص بترقٌة  سٌادتها -والتربٌة   
 5/12/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  2018/ 2/12موافقة القسم العلمً بتارٌخ  

 رفع الامر للجامعة املوافقة مع -القرار :

  

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في-30
مدرس بقسم ادقتصاد المنزلً  -  د/ ٓشٝح صالػ اثشا٤ْٛ عؼبدحلـ   تسجٌل قائمة االبحاث

 .          والتربٌة الخاص بترقٌة  سٌادتها
 5/12/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  2018/ 2/12موافقة القسم العلمً بتارٌخ   

 املوافقة مع رفع الامر للجامعة -القرار :

 
 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في-31

مدرس بقسم ادقتصاد المنزلً والتربٌة  -  د/ أٓب٢ٗ ًٔبٍ اثٞ اُخ٤شلـ   تسجٌل قائمة االبحاث
 .          الخاص بترقٌة  سٌادتها

 5/12/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  2018/ 5/12بتارٌخ بالتفوٌض موافقة القسم العلمً   

 املوافقة مع رفع الامر للجامعة -القرار :

 

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -20
 للدراسات العلٌا   2018/2019تحدٌد موعد أمتحانات الفصل الدراسً األول للعام الجامعً  -

 (3/1/2019إلى  16/12/2018دكتوراه( فى الفترة من ) –ماجستٌر  -)دبلوم

 5/12/2018موافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 

 املوافقة مع رفع الامر للجامعة -القرار :

 
  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون  -33

بكلٌة االقتصاد المنزلً جامعة   2019تدرٌب الطالب العرب خالل صٌف عرض ل
المنوفٌة مجال العمل و المنتجات المؤسسة : التغذٌة و علوم االطعمة ، المالبس و 

  النسٌج ، االقتصاد المنزلً ، ادارة المنزل و المؤسسات . 
                                               .2/12/2018س٣خ ٓٞاكوخ ُغ٘خ شئٕٞ اُزؼ٤ِْ ثزب

 املوافقة مع رفع الامر للجامعة  -شاس :ـــــــــــــاُو
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  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون  -34
 : 2018/2019االول للعام الجامعً المواعٌد المقترحة المتحانات الفصل الدراسً 

حتي يوم  12/12/2018لمفصل الدراسي االول يوم االربعاء الموافق  تبدأ االمتحانات العممية -1
 (  ايام . 8ولمدة ) 20/12/2018الخميس الموافق 

و لمدة  30/12/2018حتي االحد  25/12/2018تبدأ امتحانات التخمف و التحميل يوم الثالثاء  -2
 ( ايام .5)

و لمدة ثالث ايام لكل فرقة في االسبوع و  1/1/2019تبدأ االمتحانات النظرية يوم الثالثاء الموافق  -3
 . 23/1/2019تنتهي يوم االربعاء الموافق 

حتي يوم الخميس الموافق  26/1/2019تبدأ اجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق  -4
 و لمدة اسبوعين. 7/2/2019

 . 9/2/2018الثاني يوم السبت الموافق أ الدراسة بالفصل الدراسي تبد -5

 .2/12/2018ريخ شئون التعميم بتا موافقة لجنة
 املوافقة مع رفع الامر للجامعة  -شاس :ـــــــــــــاُو

 

 بشأن النظر فى :" اعضاء هيئة التدريس" شئون العاملين    قسممذكرة   -35

االقتصيياد بقسييم  اسييتاذ مسيياعد  -  لمٌيياء شييوقت علييً احمييد /  الييدكتورة الطلييب المقييدم ميين 
منح سٌادتها اجازة لرعاٌة الطفل لمدة عام بيدون مرتيب و ذليك عقيب علً    المنزلً و التربٌة

 .2/12/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ   موافقة السٌد االستاذ الدكتور رئٌس الجامعة  

 املوافقة مع رفع الامر للجامعة  -اُوـــــــــــــشاس :

 

  -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -36

اُزـز٣ةةخ ٝػِةةّٞ بقسييم  مييدرس مسيياعد - عةةٔبػ ٓؾٔةةٞد عةةؼ٤ذ ٓؾٔةةذ اُج٘ةةب /   لييدكتورةتعٌييٌن ا 

دكتوراه و ذلك بنياء عليً منحهيا درجية الي ٓذسط ثوغْ اُزـز٣خ ٝػِّٞ االغؼٔخبوظٌفة  االغؼٔخ
 .2/12/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ  2018/ 11/ 11بتارٌخ 

 املوافقة مع رفع الامر للجامعة  -القرار :

 مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -37
بقسيم التغذٌية و عليوم األطعمية  متفيرغ اسيتاذ  –/فاطمة الزهراء أمٌن الشيرٌفالدكتور االستاذ  انتداب السٌد

و ذلك خالل العام للقٌام بالتدرٌس لطالب الدراسات العلٌا بكلٌة االقتصاد المنزلً للبنات طنطا  جامعة االزهر 

 .2019 /2018الفصل الدراسً ال انً الجامعً 

 أسبوعٌاً  عملً ( س 2( ساعة نظري +)2بواقع )( للماجستٌر قسم التغذٌة و علوم األطعمة   كٌمٌاء حٌوي مادة ) 

 .25/10/2018بتارٌخ بالتفوٌض موافقة القسم العلمً 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -رار :ــــــــالق
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 -بشأن النظر فى :إدارة المنزل و المؤسسات  مذكرة قسم  -38
  السٌد مشعل/ رباب منسق قسم إدارة المنزل و المؤسسات بالجودة بدال من د – تكلٌف د/ فاطمة حسان دوام

 ألسباب االتية : 
 مكلفة بمنسق معٌار الجودة. - د/ رباب السٌد مشعل  -1
  حصلت علً دورات خاصة بالجودة . د/ فاطمة حسان دوام  -2

 .2/12/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 
 املوافقة مع رفع الامر للجامعة  -:القرار 

 -فى :بشأن النظر  إدارة المنزل و المؤسسات  مذكرة قسم  -93
 البكالرٌوس لمرحلة الداخلٌٌن المحكمٌن اسماء
 أ.د/ نعمة مصطفً رقبان -1
 أ.د/ ماٌسة محمد الحبشً -2
 د/ رباب السٌد مشعل -3

 ماجستٌرال لمرحلة الداخلٌٌن المحكمٌن اسماء
 أ.د/ نعمة مصطفً رقبان -1
 ربٌع محمود نوفلأ.د/  -2
 سلوي محمد زغلول طهد/ أ. -3

 دكتوراهال لمرحلة الداخلٌٌن المحكمٌن اسماء
 أ.د/ نعمة مصطفً رقبان -1
 أ.د/ ماٌسة محمد الحبشً -2
 هبه هللا علً شعٌبد/  -3

 البكالرٌوس لمرحلةخارجٌٌن ال المحكمٌن اسماء
 حنان ابو صٌريأ.د/  -1
 رشا عبد العاطًأ.د/  -2

 ماجستٌرال لمرحلةخارجٌٌن ال المحكمٌن اسماء
 عبٌر الدوٌكأ.د/  -1
 إٌناس بدٌرأ.د/  -2

 دكتوراهال لمرحلة خارجٌٌنال المحكمٌن اسماء
 عبٌر الدوٌكأ.د/  -1
 إٌناس بدٌرأ.د/  -2

 .2/12/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 
 

 املوافقة مع رفع الامر للجامعة  -:رار ـــــــــالق
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 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة  -04
بخصوص الرد علً الخطاب الوارد من مركز نظم و تكنولوجٌا المعلومات جامعة المنوفٌة 

 الكلٌة فً عمل برنامج للكنترول خاص بنتائج الكلٌة و التكلفة التقدٌرٌة:

 مالحظات التكلفة دــالبن

 جنٌه مصري الغٌر 3000 تكلفة النسخة الواحدة

 ()  ال ة االف جنٌه مصري فقط ال غٌر

 شاملة الت بٌت و التدرٌب  

جنٌه مصري ال غٌر و  950 الصٌانة السنوٌة
% سنوٌاً من 30تزٌد بنسبة 

  من الصٌانة 

ٌستحق كل عام بعد اظهار النتائج  -
تجدد الصٌانة السنوٌة  –النهائٌة 
 تلقائٌاً 

 ٌلغً عقد الصٌانة فً الحاالت االتٌة:

 بناءا علً طلب احد الطرفٌن. -1
عدم سداد قٌمة الصٌانة  -2

 السنوٌة المستحقة.
الصٌانة الدورٌة تتم بناءا علً  -3

عمل تطوٌر او تحدٌث دوري 
عادي للبرنامج و ت بٌته 

بالجهة او بناءا علً طلب 
 الجهة لوجود مشكلة فقط 

التطوٌر او طلب تقارٌر 

 جدٌدة 

عند تغٌر القوانٌن الحاكمة لعمل  % من  من البرنامج40
البرنامج او طلب تقارٌر جدٌدة لم 

 علٌها ٌتم االتفاق 

 

 املوافقة مع رفع الامر للجامعة  -:القرار 

 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة  -14
ح ه٣ٞغ٘ب سدآذسط ثئ –اُطِت أُوذّ ٖٓ اُغ٤ذح اُذًزٞسح / ششٝم ٓؾٔذ ٓبٛش ٓشع٢ 

لخ ك٢ اُزشث٤خ اُل٤٘خ عبٓؼخ ؽِٞإ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ) ٓذسعخ رشث٤خ ك٤٘خ ( ٝ ؽبصِخ ػ٢ِ دًزٞساٙ اُلِغ

 . ٤ِخ ثوغْ أُالثظ ٝ اُ٘غ٤ظُٔالٗزذاة ٤ٓٞ٣ٖ ُِؼَٔ ثب٤ٌُِخ ُزذس٣ظ أُوشساد اُؼ  2018

  اعادة املوضوع للعرض عيل جملس قسم املالبس و النس يج  -:رار ــــــــــالق

 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة  -24
 .2018/2019( للعام الجامعً رابعةالمحضر اجتماع لجنة شئون المجتمع و تنمٌة البٌئة ) الجلسة 

 املوافقة مع رفع الامر للجامعة  -القرار :

 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: -34
 روبس٣ش اُٞظغ اُشاٖٛ ثٞؽذح ظٔبٕ اُغٞدح ٝ اعزٔبػبرٜب ) ٓـشكـن ( . 
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 املوافقة مع رفع الامر للجامعة -القرار :

 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في :-44
الدعوة لحضور فاعميات المؤتمر  المتضمنو  اإلتفاقيات والمؤتمراتالخطاب الوارد من ادارة    

ضمان الجودة بعنوان" الجامعات العربية فى ضوء إقتصاد المعرفة وريادة الدولى األول لمركز 
 . من جامعة سوهاج 2012إبريل  2-1األعمال وضمان الجودة وذلك فى الفترة من 

 أستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات– أ.د/ نعمة مصطفى رقبان أفاد قسم إدارة المنزل والمؤسسات بترشٌح
  استٌفاء االوراقالرفض لعدم 9/12/2018 بتارٌخ لجنة العالقات ال قافٌة قررتو 2/12/2018بتارٌخموافقة القسم العلمً 

 الرفض لعدم استيفاء الاوراق  -القرار :

 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في :-54
الخطاب الوارد من االدارة العامة لمعالقات الثقافية ادارة العالقات الثقافية والمتضمن ان جامعة 
جالوديت األمريكية بمصر فى إستضافة فرع الجامعة لخدمة ذوى اإلحتياجات الخاصة والمقدم 

 من جمعية الرابطة األخوية لمصم باإلسكندرية كفرع لمجامعة 
بالرغبة فى تبنً القسم م ل هذا المشروع وذلك لوجود ؤسسات أفاد قسم إدارة المنزل والم

أعضاء هٌئة تدرٌس وهٌئة معاونة وخرٌجٌن متخصصٌن فى إدارة م ل هذه المؤسسات 
 وترتٌبهم كاآلتى :

 الىظيفح اإلسن

 إدارج الوٌسل والوؤسساخ قسن ورئيسأستاذ  أ.د/ ههجح هحود إسواعيل

 إدارج الوٌسل والوؤسساخ قسنأستاذ  ت أ.د/ ًعوح هصطفً رقثاى

 إدارج الوٌسل والوؤسساخ قسنأستاذ  ت أ.د/رتيع هحوىد ًىفل 

 إدارج الوٌسل والوؤسساخ قسنأستاذ  ت أ.د/ سلىي هحود زغلىل طه

 إدارج الوٌسل والوؤسساخ قسنأستاذ  ت أ.د/ هايسح هحود الحثشي

 إدارج الوٌسل والوؤسساخ هساعد تقسنأستاذ  أ.م.د/ هثح هللا علً هحوىد شعية

 إدارج الوٌسل والوؤسساخ هساعد تقسنأستاذ  أ.م.د/ شريف عطيح حىريح

 إدارج الوٌسل والوؤسساخ هساعد تقسنأستاذ  أ.م.د/رتاب السيد هشعل 

 إدارج الوٌسل والوؤسساخ هساعد تقسنأستاذ  أ.م.د/ أهيرج جساى دوام

 إدارج الوٌسل والوؤسساخ هساعد تقسنأستاذ  أ.م.د/ًهً عثد الستار عثد الوحسي

 الرفض لعد استٌفاء االوراق  9/12/2018بتارٌخ  لجنة العالقات ال قافٌة قررتو 2/12/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ

 الرفض لعدم استيفاء الاوراق -القرار :
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 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة  -64
 .عرض محضر اجتماع مجمس النشرة العممية و استعراض الميزانية الخاصة 

الف جنيه ) خمسة و  33وافق المجمس باإلجماع عمي تدعيم المؤتمر العممي بالكمية بمبمغ 
ثالثون الف جنيها فقط ال غير ( خصمًا من حساب النشرة و ذلك تمشيًا مع ما جاء بالئحة 

 ة الدراسات العميا و البحث العممي .النشرة العممية و دورها في خدم
 

 املوافقة مع رفع الامر للجامعة -القرار :

 
 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة  -47

رفع اعتماد الئحة ) قسم الصناعات الجمدية ( لكمية االقتصاد المنزلي جامعة حموان الي 
بالكمية اعتبارا من العام الجامعي المجمس االعمي لمجامعات تمهيدا لفتح قسم مماثل 

2012/2020 . 
 املوافقة مع رفع الامر للجامعة -القرار :

 
 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة  -48

 ( .االقتصاد و العموم التطبيقية ) االقتصاد المنزلي ( الي )  اقتراح تغيير اسم الكمية من
 للجامعةاملوافقة مع رفع الامر  -القرار :

 
 

 ػصشا  اُٞاؽذح ٝ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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 السيد األستاذ الدكتور / رئيس جامعة المنوفية
 تحية طيبة وبعد ""

 (الرابعة )الجلسة نتشرف بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة
 2018/2019فً العام الجامعً  9/12/2018بتارٌخ 

 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 

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

 



22 

 

 

 
 

 جامعة المنوفية  -السيد األستاذ / مدير عام ادارة الدراسات العليا             
 تحية طيبة وبعد ""

 (الرابعة )الجلسة الكلٌةنتشرف بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس 
 2018/2019فً العام الجامعً  9/12/2018بتارٌخ 

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

                  
               

 عميد الكلية                                                           
 

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

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

 2018/2019فً العام الجامعً  9/12/2018بتارٌخ 

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

                                    
 عميد الكلية                                                            

 
 شريف صبرى رجب (/ )أ.د                                                              
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