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 محضر إجتماع
 9/9/2018الموافقاألحدلمجلس الكلية المنعقدة يوم  األوليالجلسة 

 م 2019/ 2018في العام الجامعي 

 صاجبؽب   اٌؾبد٠اخ ػراشفٟ رّابَ اٌغابػخ  ( ثمبػخ االعزّبػبد ثبٌى١ٍخ ٚرٌه  األٌٟٚاٌغٍغخ  أعزّغ ِغٍظ اٌى١ٍخ )

ػ١ّاذ اٌى١ٍاخ ٚسئا١ظ  -شاش٠  صاجشٜ سعات األعازبر اٌاذوزٛس/ اٌغا١ذ ثشئبعاخ   ٠9/9/2018َٛ األؽذ اٌّٛافاك 

 اٌّغٍظ ٚؽضٛس وً ِٓ :

 م األسم الوظيفة

 1 أ.د/ اسالم عبد المنعم حسين البس و النسيج ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالباستاذ بقسم الم

أ.د/ خالددددد علددددر عبددددد الدددد حمن  أستاذ بقسم التغذية وعلوم األطعمة ووكيل الكلية لشئون البيئة و خدمة المجتمع 

 شاهين 

2 

 3 .د/ إيهاب أحمد محمد النعسانأ ووكيل الكلية للد اسات العليا و البحوثأستاذ بقسم المالبس والنسيج  

 4 أ.د/ محمد سمي  الدشلوطي  من الداخل أستاذ بقسم التغذية وعلوم األطعمة وعميد الكلية سابقا

 5 أ.د/ محمد مصطفي السيد من الداخل أستاذ بقسم التغذية وعلوم األطعمة وعميد الكلية سابقا

 6 أ.د/ فاطمة الزه اء امين الش يف من الداخل استاذ  التغذية وعلوم األطعمة وعميد الكلية سابقا

 7 أ.د/ يوسف عبد العزيز الحسانين وعميد الكلية سابقاو ئيس القسم  أستاذ التغذية وعلوم االطعمة

 8 أ.د/ عادل جمال الدين الهنداوى أستاذ المالبس والنسيج المتف غ بكلية الت بية النوعية جامعة طنطا من الخا ج

 9 أ.د/ مهجة محمد اسماعيل مسلم إدا ة المنزل والمؤسساتم و ئيس قسأستاذ 

 10 أمل بسيوني عطيه عابدينأ.د/  بالقسم اقدم االساتذة استاذ بقسم المالبس و النسيج

 11 مايسة محمد أحمد الحبشيأ.د/  و اقدم األساتذة بالقسمإدا ة المنزل والمؤسسات بقسم أستاذ 

 12 .د/ عال يوسف عبد الالهأ الداخل من استاذ بقسم المالبس و النسيج

 13 .د/ مدحت محمد محمود م سيأ أستاذ المالبس والنسيج بالكلية من الداخل  

 14 د./ منر عبد ال ازق أبو شنبأ. أستاذ و  ئيس قسم االقتصاد المنزلي والت بية بالكلية

 15 أ.د/ جيهان علي السيد سويد قسمو اقدم األساتذة بال قسم االقتصاد المنزلي والت بية بالكليةبأستاذ 

 ئديس اددا ة الم كزيددة للمنطقددة الحد ة بشددبين الكددوم التددابع للهيئدة العامددة لالسددت ما  و المندداطق 

 الح ة من الخا ج  

 16 أ/ مختا  أحمد  ضوان

 17 سالي محمد فوزي الو اقيد/  المساعدين اقدم االساتذة المالبس و النسيجبقسم  مساعد أستاذ

 18 محمد زك يا محمد مه اند./ اقدم المد سين بالكلية التغذية و علوم األطعمةبقسم  سمد 

 .عن مجلس قسم المالبس و النسيج أستاذ المالبس والنسيج -ا.د/  شدي احمد عيد  للحضو دعي  وقد

 وقد اعتذا  عن الحضو  كل من: 

 م األسم الوظيفة

 1 محمد صالح محمد اسماعيلأ.د/  بالقسم ساتذةاقدم اال أستاذ بقسم التغذية وعلوم األطعمة

 2 أ.د/ حسن سليمان  حمه أستاذ المالبس والنسيج والت يكو المتف غ بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان من الخا ج

سديادته حبدا بسدم   الد حمن الد حيم وم   -عميد الكليدة الجلسدة ستهل السيد األستاذ الدكتو  / ا

 :النظ  في جدول األعمال علر النحو التالر ب م ش ع سيادته الجدد   األعضاء بالسادة
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 -المصادق ات :-1
 12/8/2018الموافدق  حددلمجلس الكليدة المنعقددة يدوم األ عش   انيةال الجلسةعلر موضوعات  ةالمصادق

 . 2017/2018فر العام الجامعر 

 املصــــــــــادقة -القرار :

 بشأن النظر في :  ليةللعرض على مجلس الكمذكرة   -1
 علر النحو التالر :حسب االقت اع الس ى داخل المجلس من الداخل لمجلس الكلية ضم أعضاء تجديد 

 م األسم الوظيفة

أعااازبر ثمغاااُ اٌزعز٠اااخ ٚػٍاااَٛ األلؼّاااخ ٚػ١ّاااذ و١ٍاااخ االلز ااابد 

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -إٌّضٌٟ عبثمب

 1 أ.د/ محمد مصطفي السيد

علر يؤلف  1972( لسنة  49من قانون تنظيم الجامعات  قم )  40 نص المادةوذلك وفقاً ل -

 مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة ب ئاسة أ.د عميد الكلية وعضوية :

هم فر أستاذ من كل قسم علر أن يتناوب العضوية  أساتذة القسم دو يا كل سنة بت تيب أقدميت – 

األستاذية ولمجلس الجامعة بناء علر طلب مجلس الكلية أو المعهد أن يضم إلر عضوية المجلس خمسة 

 أساتذة علر األك   ممن ال يتمتعون بالعضوية لمدة سنة قابلة للتجديد .

 بشأن النظر في :  للعرض على مجلس الكليةمذكرة   -2
 التالر : علر النحو الخا جمن لمجلس الكلية ضم أعضاء تجديد 

 م األسم الوظيفة

المتفدد غ بكليددة الفنددون التطبيقيددة  والت يكددو  أسددتاذ المالبددس والنسدديج

 جامعة حلوان 

 1 أ.د/ حسن سليمان  حمه

المتفدد غ بكليددة الت بيددة النوعيددة جامعددة أسددتاذ المالبددس والنسدديج 

 طنطا

 2 أ.د/ عادل جمال الدين الهنداوى 

ح ة بشبين الكوم التابع للهيئدة العامدة لالسدت ما  و  ئيس اددا ة الم كزية للمنطقة ال

 المناطق الح ة من الخا ج  

 3 أ/ مختا  أحمد  ضوان

يؤلف مجلس الكلية أو أن علر  1972( لسنة  49من قانون تنظيم الجامعات  قم )  40نص المادة وذلك وفقاً ل -

 المعهد التابع للجامعة ب ئاسة أ.د عميد الكلية وعضوية : 

 ال ة أعضاء علر األك   ممن لهم د اية خاصة فر المواد التر تد س فر الكلية أو المعهد يعينون لمدة  -هـ 

 سنتين قابلة للتجديد بق ا  الجامعة بناء علر اقت اح مجلس الكلية . 

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ  -اٌمـــــشاس :

 -مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في : -3
 اقدم المد سين بالكلية التغذية و علوم األطعمةبقسم  مد س - زك يا محمد مه ان ليف السيد الدكتو  / محمدتك

 .  2018/2019للقيام بأعمال أمانة مجلس الكلية  فر العام الجامعر 

 . 2018/2019سك تي ة لمجلس الكلية فر العام الجامعر  – حاب عبد المعز اسماعيل الشاميوتكليف الدكتو ة / 

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ  القــــــــرار:

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ   القــــــــرار:



 4 

 بشأن النظر فى :" اعضاء هيئة التدريس" شئون العاملين    قسممذكرة   -4
 

 و هم السادة االتي اسمائهم: 2018/2019تشكيل أعضاء مجلس الكلية للعام الجامعي  
 

 م األسم الوظيفة

  أ.د/ ش يف صب ي  جب )  ئيس المجلس ( استاذ التغذية و علوم األطعمة و عميد الكلية 

 1 أ.د/ اسالم عبد المنعم حسين   الكلية لشئون التعليم والطالب ووكيلاستاذ بقسم المالبس و النسيج 

 2 أ.د/ خالد علر عبد ال حمن شاهين  الكلية لشئون البيئة و خدمة المجتمع ووكيل أستاذ بقسم التغذية وعلوم األطعمة 

 3 أ.د/ إيهاب أحمد محمد النعسان الكلية للد اسات العليا و البحوثووكيل البس والنسيج  أستاذ بقسم الم

 4 أ.د/ يوسف عبد العزيز الحسانين وعميد الكلية سابقا و ئيس القسم أستاذ التغذية وعلوم االطعمة

 5 أ.د/ مهجة محمد اسماعيل مسلم إدا ة المنزل والمؤسسات و ئيس قسمأستاذ 

 18 د./ منر عبد ال ازق أبو شنبأ. االقتصاد المنزلي والت بية بالكلية يس قسم ئأستاذ و 

 7 أ.د/ محمد سمي  الدشلوطي  من الداخل أستاذ بقسم التغذية وعلوم األطعمة وعميد الكلية سابقا

 8 أ.د/ محمد مصطفي السيد من الداخل أستاذ بقسم التغذية وعلوم األطعمة وعميد الكلية سابقا

 9 أ.د/ فاطمة الزه اء امين الش يف من الداخل التغذية وعلوم األطعمة وعميد الكلية سابقا  استاذ

 10 .د/ عال يوسف عبد الالهأ من الداخل استاذ بقسم المالبس و النسيج

 11 .د/ مدحت محمد محمود م سيأ   من الداخلأستاذ المالبس والنسيج بالكلية 

 13 أ.د/ حسن سليمان  حمه من الخا جالمتف غ بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان أستاذ المالبس والنسيج والت يكو 

 14 أ.د/ عادل جمال الدين الهنداوى من الخا جأستاذ المالبس والنسيج المتف غ بكلية الت بية النوعية جامعة طنطا 

 15 أ/ مختا  أحمد  ضوان   من الخا جست ما  و المناطق الح ة  ئيس اددا ة الم كزية للمنطقة الح ة بشبين الكوم التابع للهيئة العامة لال

 16 محمد صالح محمد اسماعيلأ.د/  بالقسم اقدم االساتذة أستاذ بقسم التغذية وعلوم األطعمة

 17 أمل بسيوني عطيه عابدينأ.د/  بالقسم اقدم االساتذة استاذ بقسم المالبس و النسيج

  مايسة محمد أحمد الحبشيأ.د/  اقدم األساتذة بالقسم سساتإدا ة المنزل والمؤبقسم أستاذ 

 19 أ.د/ جيهان علي السيد سويد اقدم األساتذة بالقسم قسم االقتصاد المنزلي والت بية بالكليةبأستاذ 

 20 سالي محمد فوزي الو اقيد/  المساعدين اقدم االساتذة المالبس و النسيجبقسم  مساعد أستاذ

 21 محمد زك يا محمد مه ان د./ اقدم المد سين بالكلية ة و علوم األطعمةالتغذيبقسم  مد س

 
 

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ -الق ا  :
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 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -5
رخ ص اٌّالثظ ٟ فٟ االلز بد إٌّضٌ اٌّم١ذح ٌذسعخاٌّبعغز١ش -ش اِبٟٔ ِؾّٛد ِؾّٛد ؽر١ /خ ٌٍطبٌجرغغ١ً خطخ اٌجؾش 

   "االعزفبدح ِٓ فٓ االثشٚ فٟ اصشاء ثؼض ِىّالد اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ ثؼٕٛاْ "

 -:ػٍّب ثأْ ٌغٕخ األششاف  

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخ ص االعُ َ

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلز بد إٌّضٌٟ –أعزبر ِغبػذ ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  سا١ٔب ؽغٕٟ ١٘ىً د/  1

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلز بد إٌّضٌٟ   -ِذسط ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  غؼٛد   ا٠ّبْ سافذ اثٛ اٌد/   2

 . 4/9/2018و لجنة الد اسات العليا بتا يخ  2/9/2018موافقة القسم العلمي بتا يخ 

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ -الق ا  :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -6
االلز بد  اٌّغغٍخ ٌذسعخ اٌّبعغز١ش فٟ   االء ػٍٝ ػجذ اٌؾ١ّذ اٌٙٛاسٜاالششاف ٌٍطبٌجخ / رؼذ٠ً فٟ ٌغٕخ 

اعزخذاَ اٌجبثٛٔظ ٚ اٌجمذٚٔظ ٌزؾغ١ٓ ٚظبئ  اٌىٍٝ فٝ "  ؼٕٛاْثإٌّضٌٟ رخ ص اٌزعز٠ٗ ٚػٍَٛ األلؼّخ 

/  ااحود ووظيفته / عبيس نزيهالدكتىزة د اضافت اسن السيدة -اٌزؼذ٠ً اٌّطٍٛة ٘ٛ : اٌفئشاْ األٌج١ٕٛ"

 جاهعت الونىفيت"-كليت اإلقتصاد الونزلي  -استاذ هساعد التغريت وعلىم االطعوت
 ٌز جؼ ٌغٕخ األششاف :

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخ ص االعُ َ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلز بد إٌّضٌٟ –أعزبر ِزفشؽ ثمغُ اٌزعز٠خ ٚػٍَٛ األلؼّخ  د/ ِؾّذ ِ طفٝ اٌغ١ذ   0ا 1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلز بد إٌّضٌٟ –أعزبر ِغبػذ ثمغُ اٌزعز٠خ ٚػٍَٛ األلؼّخ  ٠ٗ اؽّذد/ ػج١ش ٔض 2

 . 4/9/2018و لجنة الد اسات العليا بتا يخ  2/9/2018موافقة القسم العلمي بتا يخ 

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ -الق ا  :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -7
االلز بد إٌّضٌٟ  اٌّغغٍخ ٌذسعخ اٌذوزٛساٖ فٟ  -٠ً ػٕٛاْ  اٌشعبٌخ ٌٍطبٌجخ / ٔغالء فزؾٟ ِؾّٛد ِٕ ٛسرؼذ

اٌىّب١ٌخ اٌغ٠ٛخ ٚػاللزٙب ثبإلرغبٖ ٔؾٛ اٌؼٌّٛخ ٚاٌؼٛاًِ اٌخّظ "  رخ ص ئلز بد ِٕضٌٟ ٚ رشث١خ ثؼٕٛاْ

 اٌىجشٜ ٌٍرخ ١خ ٌذٜ لالة و١ٍخ اإللز بد إٌّضٌٟ "
اٌؼٛاًِ اٌخّاظ اٌىجاشٜ ٌٍرخ ا١خ ٚػاللزٙاب ثابٌٛػٟ  -رع١١ش اٌؼٕٛاْ ١ٌ جؼ  : ٘ٛ اٌزؼذ٠ً اٌّطٍٛة

 اٌعزائٟ ٌؾبالد اٌغّٕخ ٚإٌؾبفخ ٌذٜ اٌّشأح اٌؼبٍِخ ثّؾبفظخ إٌّٛف١خ (

 ػٍّب ثأْ ٌغٕخ األششاف :

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخ ص االعُ َ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلز بد إٌّضٌٟ – ثمغُ اإللز بد إٌّضٌٟ ٚاٌزشث١خ أعزبر     ع١ٙبْ ػٍٟ ع٠ٛذ د/ ا. 1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلز بد إٌّضٌٟ –ثمغُ اإللز بد إٌّضٌٟ ٚاٌزشث١خ   ِذسط د/ِشٚح صالػ عؼبدٖ 2

 . 4/9/2018و لجنة الد اسات العليا بتا يخ  2/9/2018بتا يخ  علر اعتبا  التعديل تعديال جوه يا  موافقة القسم العلمي

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ -:الق ا  
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 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -8
 :مد مدة الدراسة لمطمبة اآلتي اسمائهم

 السبب من المدة الد جة التخصص ادسم م

 لة العلميةاستكمال ال سا 31/8/2019ئٌٝ 2018/ 9/ 1 عام أول الدكتو اة المالبس والنسيج اِبٟٔ ؽّذٞ ِؾّٛد عبٌّبْ 1

 استكمال ال سالة العلمية 31/8/2019ئٌٝ 2018/ 9/ 1 عام  الث الدكتو اة المالبس والنسيج اعّبء عؼ١ذ ِؾّذ ػٍٟ ٠ٛع    2

 اعزىّبي اٌشعبٌخ اٌؼ١ٍّخ 31/8/2019ئٌٝ 2018/ 9/ 1 عام  ابع الدكتو اة المالبس والنسيج ٚالء اؽّذ ػٍٟ ؽّبِخ   3

 اعزىّبي اٌشعبٌخ اٌؼ١ٍّخ 31/8/2019ئٌٝ 2018/ 9/ 1 عام اول الدكتو اة المالبس والنسيج ذ   اؽّذ ِؾّذ اثشا١ُ٘ ِؾّ 4

ش١ّبء اإلِبَ ِؾّذ اإلِبَ  5

 ثذساْ

 استكوال السسالت العلويت 31/8/2019ئٌٝ 2018/ 9/ 1 ػبَ ساثغ اٌذوزٛساح اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ

 استكوال السسالت العلويت 31/8/2019ئٌٝ 2018/ 9/ 1 بععام  ا اٌذوزٛساح اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ سأذاؽغٓ ػٍٟ ؽغٓ 6

 اعزىّبي اٌشعبٌخ اٌؼ١ٍّخ 31/8/2019ئٌٝ 2018/ 9/ 1 ػبَ أٚي اٌّبعغز١ش  اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ ٘بعش صالػ اٌذعٛلٟ اٌّشاوجٟ 7

 بي اٌشعبٌخ اٌؼ١ٍّخاعزىّ 31/12/2018أٌٝ 1/1/2018 سادس عام الدكتو اة طعمةالتغذية وعلوم اال ا٠ٕبط اٌغ١ذ ؽغٓ ٔٛػ 8

 اعزىّبي اٌشعبٌخ اٌؼ١ٍّخ 31/8/2019ئٌٝ 2018/ 9/ 1 عام أول الماجستي   طعمةالتغذية وعلوم األ ِشٚح ِؾّٛد ثخ١ذ أؽّذ 9

 اعزىّبي اٌشعبٌخ اٌؼ١ٍّخ 31/8/2019ئٌٝ 2018/ 9/ 1 عام أول الماجستي   اقتصاد منزلي و ت بية ِش٠ُ ؽبِذ ػجذ اٌؾ١ّذ صا٠ذ 10

 . 4/9/2018و لجنة الد اسات العليا بتا يخ  2/9/2018ة القسم العلمي بتا يخ موافق

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ -الق ا  :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -9
 نزليالم االقتصاد فيالماجستير  لدرجة المسجمة ايمان محمد رضا السيد /ةلمطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكيل

 االستفادة من الصمغ العربى فى تصنيع الكيك و البيف برجر كبديل لمدهن" "بعنـــوان األطعمة وعموم تغذيهال تخصص
 -:ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخ ص االعُ م

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلز بد إٌّضٌٟ  – أعزبر اٌزعز٠خ د/ ػ بَ ػجذ اٌؾبفع ثٛدٜ  0ا 1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلز بد إٌّضٌٟ –أعزبر ِغبػذ ثمغُ اٌزعز٠خ ٚػٍَٛ األلؼّخ  ػٍٝ ِغذ اٌر١خ   د/ ٔغالء 2

   -إٌّبلرخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:ٚػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾص 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخ ص االعُ م

 ِمشسا ِٚرشفب () عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلز بد إٌّضٌٟ –اٌزعز٠خ أعزبر   ػ بَ ػجذ اٌؾبفع ثٛدٜد/ 0ا 1

 )ِٕبلرب(عبِؼخ إٌّٛف١خ - اٌضساػخو١ٍخ – اٌ ٕبػبد اٌعزائ١خ ٚسئ١ظ لغُأعزبر    د/ ػالء اٌغ١ذ اٌجٍزبعٝ 0ا 2

 )ِٕبلرب(عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلز بد إٌّضٌٟ –أعزبر  اٌزعز٠خ ٚػٍَٛ األلؼّخ    ػج١ش اؽّذ ػجذ اٌؼض٠ض خضشد/ 0ا 3

 )ِرشفبِٕٚبلرب(عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلز بد إٌّضٌٟ –ثمغُ اٌزعز٠خ ٚػٍَٛ األلؼّخ  ِغبػذ أعزبر   د/ ٔغالء ػٍٝ ِغذ اٌر١خ 4

 . 4/9/2018و لجنة الد اسات العليا بتا يخ  2/9/2018موافقة القسم العلمي بتا يخ 

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ -الق ا  : 
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 -: ر فيمذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظ -10
فٟ االلز بد إٌّضٌٟ ٌّبعغز١ش ٌذسعخ ا ٗاٌّغغٍ -٘بعش عؼذ ِؾّذ اثٛ عؼذح   /خ ٌٍطبٌجررى١ً ٌغٕخ اٌفؾص ٚإٌّبلرخ     

ىبس زدساعخ رؾ١ٍ١ٍخ ٌجؼض ِخزبساد ِٓ الٕؼخ اٌرؼٛة اٌّخزٍفخ ٚاعزخذاِٙب فٟ اث ؼٕٛاْ "ثرخ ص اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ 

 "   ر ١ّّبد ٍِجغ١خ عذ٠ذح ٌّالثظ اٌرجبة

 ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششاف  

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخ ص االعُ َ

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلز بد إٌّضٌٟ  - لغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ -أعزبر إٌمذ ٚاٌززٚق اٌفٕٟ  ٔرأد ٔ ش اٌشفبػٟ  أ.د/  1

 -إٌّبلرخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:ٚ ػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾص 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخ ص ــــــُاالعـــــــــــــــــــــــــــــ َ

 لٕطب )ِمشسا ِٕٚبلرب(عبِؼٗ  -و١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  -االلز بد إٌّضٌٟلغُ  - أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ اٌّزفشؽ  ػبدي عّبي اٌذ٠ٓ إٌٙذاٚٞ أ.د/  1

 إٌّٛف١خ )ِرشفب ِٕٚبلرب(عبِؼٗ  -ٌّٕضٌٟو١ٍخ االلز بد ا  - لغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ -اٌفٕٟ اٌززٚق أعزبر إٌمذ ٚ ٔرأد ٔ ش اٌشفبػٟ  أ.د/  2

 إٌّٛف١خ)ِٕبلرب(عبِؼٗ  -ٚٚو١ً و١ٍخ االلز بد إٌّضٌٟ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس  –أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  ا٠ٙبة اؽّذ إٌؼغبْ   أ.د/  3

 . 4/9/2018و لجنة الد اسات العليا بتا يخ  2/9/2018موافقة القسم العلمي بتا يخ 

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ -:الق ا   

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -11
 اإللز بد إٌّضٌٟ فٌّٟبعغز١ش ٌذسعخ ا ٗاٌّغغٍ -٘بعش صالػ اٌذعٛلٟ اٌّشاوجٟ  /خ ٌٍطبٌجررى١ً ٌغٕخ اٌفؾص ٚإٌّبلرخ 

ىبي اٌّغغّخ ػٍٟ اٌّب١ٔىبْ ٌخذِخ صٕبػخ اٌّالثظ االعزفبدح ِٓ رم١ٕخ اػبدح ثٕبء االش ؼٕٛاْ "ثاٌّالثظ ٚإٌغ١ظ رخ ص 

 :ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششافاٌغب٘ضح " 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخ ص االعُ َ

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلز بد إٌّضٌٟ –أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  ٔرٛح ػجذ اٌشؤف ػجذ اٌؾ١ٍُ   أ.د/  1

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلز بد إٌّضٌٟ  -غ١ظ ِذسط ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌ ِؾّذ ػجذ اٌؾ١ّذ ؽغبط   د/   2

 -إٌّبلرخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ: ٚ ػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾص     

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخ ص االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ َ

ِؾّذ اٌجذسٞ ػجذ اٌىش٠ُ أ.د/  1

 ِؾّذ  

 )ِمشسإِٚبلرب(ؽٍٛاْ ٚػ١ّذ ِؼٙذ اٌّٛضخ خ عبِؼ –و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌزطج١م١خ –أعزبر االد اٌّالثظ اٌغب٘ضح 

 إٌّٛف١خ)ِٕبلرب(عبِؼٗ  -و١ٍخ االلز بد إٌّضٌٟ -اعزبر  اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  ػال ٠ٛع  ػجذ اٌالٖ      د/ أ. 2

 إٌّٛف١خ)ِرشفبِٕٚبلرب(عبِؼٗ  -و١ٍخ االلز بد إٌّضٌٟ –أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  ٔرٛح ػجذ اٌشؤف ػجذ اٌؾ١ٍُ   أ.د/  3

 . 4/9/2018و لجنة الد اسات العليا بتا يخ  2/9/2018موافقة القسم العلمي بتا يخ 

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ -الق ا  :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -12
 بد إٌّضٌٟ رخ ص فٟ اإللزٌّبعغز١ش ٌذسعخ ا اٌّغغً –ِؾّذ ٔج١ً فّٟٙ عشاط  / ٌٍطبٌتررى١ً ٌغٕخ اٌفؾص ٚإٌّبلرخ 

ِذٞ اِىب١ٔخ االعزفبدح ِٓ اٌذِظ ث١ٓ رم١ٕبد اٌطجبػخ ٚاٌزطش٠ض ٌؼًّ ر ١ّّبد ٍِجغ١خ ِؼبصشح  ؼٕٛاْ "ثاٌّالثظ ٚإٌغ١ظ 

 ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششاف: ر ٍؼ ٌٍفزبح اٌغبِؼ١خ ِمزجغخ ِٓ ثؼض ِذاسط اٌفٓ اٌؾذ٠ش  " 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخ ص االعُ َ

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلز بد إٌّضٌٟ –أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  ػجذ اٌؾ١ٍُ   ٔرٛح ػجذ اٌشؤف أ.د/  1

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلز بد إٌّضٌٟ  -ِذسط ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  ِؾّذ ػجذ اٌؾ١ّذ ؽغبط   د/   2
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 -إٌّبلرخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ: ٚ ػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾص     

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخ ص ـــــــــــــــُاالعــــــــــــــــــــ َ

 )ِمشسا ِٕٚبلرب()إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلز بد إٌّضٌٟ  – ر ١ُّ األص٠بءأعزبر  ا٠ٙبة فبضً اثٛ ِٛعٟ  أ.د/  1

 )ِرشفبِٕٚبلرب( إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلز بد إٌّضٌٟ –أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  ٔرٛح ػجذ اٌشؤف ػجذ اٌؾ١ٍُ   أ.د/  2

 ؽٍٛاْ )ِٕبلرب(عبِؼٗ  -و١ٍخ االلز بد إٌّضٌٟ –أعزبر ِغبػذ ر ١ُّ اص٠بء ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  سؽبة سعت ؽغبْد/ 3

 . 4/9/2018و لجنة الد اسات العليا بتا يخ  2/9/2018موافقة القسم العلمي بتا يخ 

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ -الق ا  :

 -: ا بشأن النظر فيمذكرة إدارة الدراسات العلي -13
اإللز بد فٟ اٌذوزٛساح سعخ ٌذ ٗاٌّغغٍ -ش١ّبء االِبَ ِؾّذ االِبَ ثذساْ  /خ ٌٍطبٌجررى١ً ٌغٕخ اٌفؾص ٚإٌّبلرخ 

دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ ٌٍم١ُ اٌغّب١ٌخ ٚاٌزرى١ٍ١خ ٌضخبسف اٌؼّبئش االعال١ِخ  ؼٕٛاْ "ثرخ ص اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  إٌّضٌٟ

 :ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششاف لفبي " ثٙذف رٛظ١فٙب ٌز ١ُّ ِالثظ اال

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخ ص االعُ َ

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلز بد إٌّضٌٟ  -أعزبر إٌمذ ٚاٌززٚق اٌفٕٟ ٚسئ١ظ لغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ عبثمب  ٔرأد ٔ ش اٌشفبػٟ  أ.د/  1

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -ٌّٕضٌٟو١ٍخ االلز بد ا   -أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  ِذؽذ ِؾّذ ِؾّٛد ِشعٟ  .د/ أ  2

 -إٌّبلرخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ: ٚ ػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾص     

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخ ص االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ َ

 لٕطب)ِمشسا ِٕٚبلرب(عبِؼٗ  -و١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  -االلز بد إٌّضٌٟلغُ  - أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ اٌّزفشؽ  ػبدي عّبي اٌذ٠ٓ إٌٙذاٚٞ أ.د/  1

 إٌّٛف١خ)ِرشفبِٕٚبلرب(عبِؼٗ  -و١ٍخ االلز بد إٌّضٌٟ  -أعزبر إٌمذ ٚاٌززٚق اٌفٕٟ ٚسئ١ظ لغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ عبثمب  ٔرأد ٔ ش اٌشفبػٟ  أ.د/  2

 إٌّٛف١خ)ِٕبلرب(عبِؼٗ  -ب ٚاٌجؾٛس ٚٚو١ً و١ٍخ االلز بد إٌّضٌٟ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍ –أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  ا٠ٙبة اؽّذ إٌؼغبْ   أ.د/  3

 (ِٕٚبلرب إٌّٛف١خ)ِرشفبعبِؼٗ  -و١ٍخ االلز بد إٌّضٌٟ  - -أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  ِذؽذ ِؾّذ ِؾّٛد ِشعٟ  أ.د/  4

 . 4/9/2018و لجنة الد اسات العليا بتا يخ  2/9/2018ِٛافمخ اٌمغُ اٌؼٍّٟ ثزبس٠خ 

 ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخاٌّٛافمخ  -شاس :ـــــــــــــاٌم
  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -14

رخ ص  اإللز بد إٌّضٌٟفٟ ٌذوزٛساح  ٌذسعخ ا ٗاٌّغغٍ -سٔذا ؽغٓ ػٍٟ ؽغٓ  /خ ٌٍطبٌجررى١ً ٌغٕخ اٌفؾص ٚإٌّبلرخ 

صشاء اٌم١ُ اٌغّب١ٌخ ٌّالثظ اٌغ١ذاد  االعزفبدح ِٓ ر ١ّّبد ثؼض اٌّ ١ّّٓ اٌؼشة اٌؼب١١ٌّٓ فٟ ا ؼٕٛاْ "ثاٌّالثظ ٚإٌغ١ظ 

 ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششاف:" 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخ ص االعُ َ

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلز بد إٌّضٌٟ  -أعزبر إٌمذ ٚاٌززٚق اٌفٕٟ ٚسئ١ظ لغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ عبثمب  ٔرأد ٔ ش اٌشفبػٟ  أ.د/  1

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلز بد إٌّضٌٟ   -ظ ٚإٌغ١ظ أعزبر اٌّالث ِذؽذ ِؾّذ ِؾّٛد ِشعٟ  .د/ أ  2

 -:إٌّبلرخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟٚػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾص 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخ ص االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ َ

 لٕطب)ِمشسإِٚبلرب(عبِؼٗ  -ٌزشث١خ إٌٛػ١خ و١ٍخ ا -االلز بد إٌّضٌٟلغُ  - أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ اٌّزفشؽ  ػبدي عّبي اٌذ٠ٓ إٌٙذاٚٞ أ.د/  1

 إٌّٛف١خ)ِرشفب ِٕٚبلرب(عبِؼٗ  -و١ٍخ االلز بد إٌّضٌٟ  -أعزبر إٌمذ ٚاٌززٚق اٌفٕٟ ٚسئ١ظ لغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ عبثمب  ٔرأد ٔ ش اٌشفبػٟ  أ.د/  2

 إٌّٛف١خ)ِرشفب ِٕٚبلرب(عبِؼٗ  -ٕضٌٟو١ٍخ االلز بد اٌّ  -أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  ِذؽذ ِؾّذ ِؾّٛد ِشعٟ  .د/ أ 3

 إٌّٛف١خ)ِٕبلرب(عبِؼٗ  -و١ٍخ االلز بد إٌّضٌٟ  –أعزبر ِغبػذ ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  ِّذٚػ اؽّذ ِجشٚن    د/  4

 . 4/9/2018و لجنة الد اسات العليا بتا يخ  2/9/2018موافقة القسم العلمي بتاريخ  
 غ سفغ األِش ٌٍغبِؼخاٌّٛافمخ ِ -شاس :ـــــــــــــاٌم
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  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -15
رخ ص  اإللز بد إٌّضٌٟفٟ   اٌّبعغز١شٌذسعخ  ٗاٌّغغٍ - ِش٠ُ ؽبِذ ػجذ اٌؾ١ّذ صا٠ذ /خ ٌٍطبٌجّٕبلرخ اٌفؾص ٚاٌررى١ً ٌغٕخ 

ٝ ر١ّٕخ اٌمذسح ػٍٝ ارخبر اٌمشاس ٚاٌزؾ ١ً اٌّؼشفٟ فبػ١ٍخ اعزخذاَ ّٔٛرط ثب٠جٟ اٌجٕبئٟ ف ؼٕٛاْ "ث اإللز بد إٌّضٌٟ ٚاٌزشث١خ

 " ٌّبدح اإللز بد إٌّضٌٟ ٌذٜ ر١ٍّزاد اٌّشؽٍخ اإلػذاد٠خ

 ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األششاف:  

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخ ص االعُ َ

  عبِؼخ األص٘ش–و١ٍخ اإللز بد إٌّضٌٟ –أعزبر إٌّب٘ظ ٚلشق اٌزذس٠ظ  أ.د/ ص٠ٕت ػبل  ِ طفٝ خبٌذ   1

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلز بد إٌّضٌٟ  -أعزبر ِغبػذ ثمغُ اإللز بد إٌّضٌٟ ٚاٌزشث١خ   عٙبَ أؽّذ سفؼذ   /د  2

 عبِؼخ إٌّٛف١خ–و١ٍخ اإللز بد إٌّضٌٟ -ِذسط ثمغُ االلز بد إٌّضٌٟ ٚاٌزشث١خ د/أِبٟٔ وّبي أثٛ اٌخ١ش 

 -:إٌّبلرخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟٚػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾص 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخ ص عـــــــــــــــــــــــــــــــــــُاال َ

 عبِؼخ األص٘ش )ِمشسا ِٚرشفب(–و١ٍخ اإللز بد إٌّضٌٟ –أعزبر إٌّب٘ظ ٚلشق اٌزذس٠ظ  ص٠ٕت ػبل  ِ طفٝ خبٌذ  أ.د/  1

 )ِٕبلرب(عبِؼٗ إٌّٛف١خ -إٌّضٌٟو١ٍخ االلز بد   -اإللز بد إٌّضٌٟ ٚاٌزشث١خ   ٚسئ١ظ لغُأعزبر  ا.د/ِٕٝ ػجذ اٌشاصق اثٛ شٕت  2

 (ب ِٕٚبلرب)ِرشفعبِؼٗ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلز بد إٌّضٌٟ  -أعزبر ِغبػذ ثمغُ اإللز بد إٌّضٌٟ ٚاٌزشث١خ   د/ عٙبَ أؽّذ سفؼذ   3

 رب( )ِٕبلعبِؼخ األص٘ش–و١ٍخ اإللز بد إٌّضٌٟ  اعزبر ِغبػذ إٌّب٘ظ ٚلشق اٌزذس٠ظ د/ؽٕبْ ػجذ اٌغ١ّغ ِجشٚن  4

 . 4/9/2018و لجنة الد اسات العليا بتا يخ  2/9/2018موافقة القسم العلمي بتاريخ  
 اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ -شاس :ـــــــــــــاٌم

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -16
 :اآلتي اسمائهممبة طمب إيقاف القيد لمط

 سببال من المدة الد جة التخصص ادسم م

 طفل عاية  31/8/2019إلر 1/9/2018 عام أول ِبعغز١ش اٌزعز٠خ ٚػٍَٛ األلؼّخ عّبػ ع١ّش ػجذ اٌؼض٠ض    1

  عاية الوالد المسن 31/8/2019إلر 1/9/2018 اولعام  ِبعغز١ش اٌزعز٠خ ٚػٍَٛ األلؼّخ    ِؾّٛد ِؾّذ ػجذ اٌغالَ 2

 . 4/9/2018لد اسات العليا بتا يخ و لجنة ا 2/9/2018موافقة األقسام العلمية بتا يخ 

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ -شاس :ـــــــــــــاٌم

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -17
ِزوشح اٌّف ١ٌٛٓ ٌٍطالة ا٢رٟ اعّبئُٙ اٌّم١ذ٠ٓ ٌذسعخ اٌّبعغز١شفٟ اإللز بدإٌّضٌٟ رخ ص اٌزعز٠خ 

 -ّذح اٌمب١ٔٛٔخ ٚػذَ عذاد اٌشعَٛ اٌذساع١خ:ٚػٍَٛ االلؼّخ ثغجت أزٙبء اٌ

 عّشٌطفٟ ؽغب١ٔٓ ئثشا١ُ٘-2طفٟ ث١ِٟٛ                    اؽّذ ِؾّذ ٌ-ا

 ِٕٝ ِؾّذ ِؾّذ غش٠ت-4ثغ١ّخ ِؾّذ اٌغ١ذ ِ طفٝ             -3

 ا٠ٗ لٗ ِؾّذ ِؼٛض-6ِشٚح خبٌذ ػجذ اٌفزبػ شؾبرٗ         -5

 ٔٛسا ٔبعٟ اٌغ١ذ س٠بض-7

 . 4/9/2018و لجنة الد اسات العليا بتا يخ  2018/ 2/9مغُ اٌؼٍّٟ ثزبس٠خ ِٛافمخ اٌ 

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ -شاس :ـــــــــــــاٌم
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : - 81 
  2017/2018َ اٌغبِؼٟ ٌٍؼب (اٌذوزٛساح -اٌّبعغز١ش  )اٌضبٟٔ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب اٌف ً اٌذساعٟ اػزّبد ٔز١غخ 

 . 4/9/2018لجنة الد اسات العليا بتا يخ  موافقة

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ -شاس :ـــــــــــــاٌم
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -19

وّب ٚسدد ِٓ األلغبَ  2018/2019دوزٛساح( ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ  -ِبعغز١ش  -خطخ اٌف ً اٌذساعٟ األٚي ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب )دثٍِٛخ

 . 4/9/2018و لجنة الد اسات العليا بتا يخ  2018/ 2/9ثزبس٠خ  خاٌؼ١ٍّ األلغبَِٛافمخ . اٌؼ١ٍّخ

 -اٌمشاس :

 -ي :مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر ف -20
ِٛافمخ  اٌزعز٠خ ٚػٍَٛ األلؼّخ( -اإللز بد إٌّضٌٟ ٚاٌزشث١خ -ئداسح إٌّضي ٚاٌّإعغبد ) ا٢ر١خ َبلغألٌاٌزمبس٠ش إٌ   ع٠ٕٛخ 

 . 4/9/2018و لجنة الد اسات العليا بتا يخ  2018/ 2/9األلغبَ اٌؼ١ٍّخ ثزبس٠خ 

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ -شاس :ـــــــــــــاٌم
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -18 

  دوزٛساح( ٠َٛ األؽذ  –ِبعغز١ش  –رؾذ٠ذ ِٛػذ اٌّمبثٍخ اٌرخ ١خ ٚاإلِزؾبْ اٌزأ١ٍٟ٘  ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب )دثٍِٛخ

 .30/9/2018اٌّٛافك

  4/11/2018تحديد موعد بدء امتحانات  دو  نوفمب  لدبلومة غذائيات المستشفيات و مؤسسات يوم  . 

 4/9/2018وافقة  لجنة الد اسات العليا بتا يخ م

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ -شاس :ـــــــــــــاٌم

 بشأن النظر فى :" اعضاء هيئة التدريس" شئون العاملين    قسممذكرة   -22
طبقداً  2018/2019 تبدين ان المسدتحقين التكليدف للعدام الجدامعي ( 2018، 2017م اجعة نتيجة الكلية بالمقا نة بين دفعتدي )

مدن معيدد ط 2التغذيدة و علدوم األطعمدة ( و عددد  -ط معيد من قسدمي ) المالبدس و النسديج 1للخطة الخمسية و هي تعيين عدد) 

مجلس  31/10/2017االقتصاد المنزلي و الت بية ( طبقاُ للخطة الخمسية المعدلة بتا يخ  –قسمي ) إدا ة المنزل و المؤسسات 

  -ي:جامعة و هم كالتال
 القسم العلمي                           

 االسم          

 

 

 النسبة المئوية

 

 التقدي  العام

 

 المجموع الت اكمي

 

 دفعة التخ ج

 قسم تغذية و علوم أطعمة:

 أحمد  أفت محمد السيد القبا ي -1

 

90.17% 

 

 امتياز مع م تبة الش ف

 

4644.00 

 

2018 

 قسم المالبس و النسيج

 زه ان حسين سناء صالح  -1

 

89.12% 

 

 امتياز مع م تبة الش ف

 

4627.00 

 

2018 

 قسم إدا ة المنزل و المؤسسات

 و ود يس ي عبد ال حمن سالمان -1

 اب ا  عاطف عبد الستا -2

 

92.97% 

89.40% 

 

 امتياز مع م تبة الش ف

 امتياز مع م تبة الش ف

 

4695.00 

4515.00 

 

2018 

2018 

 ت بيةقسم االقتصاد المنزلي و ال

 سجدة شعبان ف ج -1

 أسماء جمال محمد حسن -2

 

90.29% 

88.67% 

 

 امتياز مع م تبة الش ف

 امتياز مع م تبة الش ف

 

5824.00 

5719.00 

 

2018 

2018 

  2/9/2018موافقة األقسام العلمية بتا يخ 

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ -شاس :ـــــــــــــاٌم
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 بشأن النظر فى :اء هيئة التدريس" " اعضشئون العاملين    قسممذكرة   -23
مسداعد بوظيفة أستاذ    المالبس و النسيج بقسم  مد س   - محمد عبد الحميد حجاج/   الدكتو   تعيين السيد

بددذات القسددم  بالكليددة و ذلددك بندداء علددي مددا جدداء بتق يدد  اللجنددة العلميددة الدائمددة لت قيددة االسدداتذة و األسدداتذة 

 .2/9/2018موافقة القسم العلمي بتا يخ 28/8/2018بتا يخ المساعدين  

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ -شاس :ـــــــــــــاٌم

 بشأن النظر فى :" اعضاء هيئة التدريس" شئون العاملين    قسممذكرة   -24
بوظيفدة    التغذيدة و علدوم األطعمدة بقسدم  مدد س   - مي محمود الحسيني خفاجي/  ة الدكتو  ة تعيين السيد

بذات القسم  بالكلية و ذلك بناء علي مدا جداء بتق يد  اللجندة العلميدة الدائمدة لت قيدة االسداتذة و مساعد اذ  أست

 .2/9/2018موافقة القسم العلمي بتا يخ 28/8/2018بتا يخ األساتذة المساعدين  

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ -شاس :ـــــــــــــاٌم

 بشأن النظر فى :اعضاء هيئة التدريس" " شئون العاملين    قسممذكرة   -25
 مددد سبوظيفددة   المالبددس و النسدديج بقسددم   معيدددة  - سددماح عصددام عبددد المددولي ادمددام /  سدديدة ال  تعيددين 

موافقدة القسدم  2018/ 8/ 12و ذلك بنداء علدي منحهدا د جدة الماجسدتي  بتدا يخ بذات القسم  بالكلية مساعد 

 .2/9/2018العلمي بتا يخ 

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ -شاس :ـــــــــــــاٌم

 بشأن النظر فى :" اعضاء هيئة التدريس" شئون العاملين    قسممذكرة   -26
علدي   المعيدة بقسم التغذيدة و علدوم األطعمدة  -/ أسماء السعيد عبد المجيد الغفلول   الطلب المقدم من السيدة

لمدة عام  دان   10/9/2019و حتي  11/9/2018عتبا اً من تجديد األجازة الممنوحة لم افقة الزوج و ذلك ا

 .2/9/2018موافقة القسم العلمي بتا يخ 

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ -شاس :ـــــــــــــاٌم

 بشأن النظر فى :" اعضاء هيئة التدريس" شئون العاملين    قسممذكرة   -27
  بقسدم التغذيدة و علدوم األطعمدة  المدد س المسداعد -  د انيدا عدادل عبدد الحميدد عيد/  الطلب المقدم مدن السديدة

موافقة القسم العلمي    30/9/2019الي  1/10/2018ل عاية الطفل  ابتداء من جازة لمدة عام أ منحهاعلي 

 .2/9/2018بتا يخ 

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ -شاس :ـــــــــــــاٌم

 بشأن النظر فى :التدريس" " اعضاء هيئة  شئون العاملين    قسممذكرة   -28
علدي   بقسدم التغذيدة و علدوم األطعمدة  المد س المساعد -  أسماء جمال نو  الدين/  الطلب المقدم من السيدة

وذلك   1/11/2018و تتنتهي   1/11/2017الممنوحة لها ل عاية الطفل  و التي كانت بدايتها  جازة قطع األ

 .2/9/2018موافقة القسم العلمي بتا يخ  عة .عقب موافقة االستاذ الدكتو   ئيس الجام

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ -شاس :ـــــــــــــاٌم

 -: بشأن النظر في إدارة المنزل و المؤسسات  قسم  مذكرة   -29
   ( مد س تخصص إدا ة المنزل والمؤسسات.3اعالن القسم عن ادحتياج الي عدد ) 

  2/9/2018موافقة القسم العلمي بتا يخ 

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ -شاس :ـــــــــــــاٌم
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 -: بشأن النظر في إدارة المنزل و المؤسسات  قسم  مذكرة   -03
التب ع المقدم من قسم إدا ة المنزل و المؤسسات و هو عبا ة عن ماكينة تصوي  من أعضاء هيئة التد يس   

  2/9/2018بالقسم . موافقة القسم العلمي بتا يخ 

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ -شاس :ـــــــــــــٌما

 -: بشأن النظر في  التغذية و علوم االطعمةقسم  مذكرة   -13

ٌشفغ اٌٍَٛ ػآ  -اعزبر اٌزعز٠خ ٚ ػٍَٛ االلؼّخ / ِؾّذ صبٌؼ ِؾّذ اعّبػ١ً االعزبر اٌذوزٛساٌطٍت اٌّمذَ ِٓ  

   راٗػابَ ٚ صاذس ٘ازا اٌماشاس اصٕابء اػبس 12ش اوضاش ِآ ؽ١اش أاٗ لاذ ِا 31/7/2006ع١بدرٗ اٌّٛلغ ػ١ٍٗ ثزبس٠خ 

 ٌاللالع ػ١ٍخ اٚ اٌزمذَ ثبٌزظٍُ فٟ ؽ١ٕٗ .  ٌٗاٌٟ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ٚ ٌُ رزبػ اٌفشصخ 

 . 2/9/2018بتا يخ  ق   مجلس القسم عدم الموافقة علي الطلب

ِغ سفغ اٌّٛلغ ػٍٟ ع١بدرٗ فغ اٌٍَٛ ػٍٟ س  اٌّٛافمخلشس ِغٍظ اٌى١ٍخ ثبإلعّبع ػذَ  -شاس :ــــــاٌم

 األِش ٌٍغبِؼخ

 -: بشأن النظر في  التغذية و علوم االطعمةقسم  مذكرة   - 23
 ُٚ٘ وبٌزبٌٟ : اٌذٚس٠بد اٌّؼزّذح ٌٍٕرش ٚ اػزّبد وبفخ اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ اٌّغّٛػ ثٙب ٌٍٕرش ٌٍزشل١خ  

 الجنسية Impact  Factor اسم المجمة التخصص الفرعي
 
 
 
 
 

 Nutrition and   
Food Sciences  

 

 -المجمة العممية لمتربية النوعية و العموم التطبيقية
 جامعة الفيوم

 مصرية مجمة لها تحكيم دولي

مجمة كمية التربية النوعية بالمنصورة و فرعيها بميت 
 جامعة المنصورة -غمر و منية النصر

 مصرية مجمة لها تحكيم دولي

 مصرية مجمة لها تحكيم دولي ية جامعة المنيامجمة كمية التربية النوع
 مصرية مجمة لها تحكيم دولي مجمة كمية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية

 مصرية مجمة لها تحكيم دولي القاهرة -مجمة المعهد القومي لمتغذية 
مجمة جمعية تغذية العقل و مكافحة سوء التغذية المعهد 

 القاهرة -القومي لمتغذية 
 مصرية جمة لها تحكيم دوليم

Bulletin of Institute of Nutrition and 

Diagnostics Pardubice , RADANAL  

S.R.O  Czech Republic 

 Czech مجمة لها تحكيم دولي

Republic 

 2/9/2018 موافقة القسم العلمي بتا يخ 

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ -شاس :ـــــــــــــاٌم

  -بشأن النظر فى :  التعليمرة قسم شئون  مذك -33  
اٌّم١ذح ثبٌفشلخ اٌشاثؼخ شؼجخ رعز٠خ ٚ ػٍَٛ  -اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌجخ/ اٌغ١ذح ػجذ اٌفزبػ ِؾّذ اٌٛسدأٟ 

 ٌزع١١ش اعّٙب ١ٌ جؼ / ا٠ّبْ ػجذ اٌفزبػ ِؾّذ اٌٛسدأٟ . 2018/2019الؼّخ ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ 

 . 2/9/2018ِٛافمخ ٌغٕخ شئْٛ اٌزؼ١ٍُ ثزبس٠خ/ 

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ -شاس :ـــــــــــــاٌم 
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  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون     -34
 لطالب اآلتي اسمائهم :لمذكرة التحويل لطالب الفرقة االولي )باقيين لإلعادة ( من الكلية الي كليات و معاهد اخري  

 الكلية المحول اليها للثانوية العامة  المنطقة التعليمية االس        م م  
 حقوق السادات منوف التعليمية دعاء مصطفي عبد المعز نص  1

 ت بية موسيقية ج حلوان القناط  الخي ية مني محمد االمين موسي موسي    2

 اداب المنوفية شبين الكوم محمد عبد المنعم البنا يها 3

 لمنوفيةاداب ا البتانون مي محمود محمد العطا  4

 اداب المنوفية شبين الكوم بسنت احمد علي عبد العال 5

 اداب المنوفية قويسنا عاطف  شدي محمد أحمد 6

 ت بية نوعية اشمون اشمون هاج  اب اهيم عبد الهادي 7

 اداب المنوفية قويسنا  شدي محمد احمد محمود عبده 8

 . 2/9/2018 ِٛافمخ ٌغٕخ شئْٛ اٌزؼ١ٍُ ثزبس٠خ

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ -شاس :ـــــــــــــاٌم 

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون  -53
لطالب اآلتي  لثة ) تعليم صناعي وعام( من الكلية الي كليات و معاهد اخري لمذكرة التحويل لطالب الفرقة الثا

 اسمائهم :
 هاالكلية المحول الي الكلية المحول اليها االس        م م  
 اقتصاد منزلي حلوان معهد فني صناعي خمس سنوات  حاب عاطف اب اهيم حمدان   1

 اقتصاد منزلي حلوان معهد فني صناعي خمس سنوات ك يمة سيد محمد ناصف 2

تسابيح محمد محمود  3

 الصعيدي

 المعهد العالي للفنون التطبيقية التجمع الخامس شبين الكوم

 معهد التم يض / القاه ة الشهداء مني محمد عبد الوهاب شهبه 4

 . 2/9/2018ِٛافمخ ٌغٕخ شئْٛ اٌزؼ١ٍُ ثزبس٠خ/ 

 

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ -شاس :ـــــــــــــاٌم 
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  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -63
 لطالب اآلتي اسمائهم :لي  مذكرة التحويل لطالب الفرقة الثانية مستجدين  من الكلية الي كليات و معاهد اخر 

 

 الكلية المحول اليها المنطقة التعليمية للثانوية العامة االس        م م  
 بالقاه ة -المعهد الفني للتم يض الشهداء  مياس اء  جمعه جاب  فه 1

 بالقاه ة -المعهد الفني للتم يض الشهداء  أسماء سمي  مصطفي ابو شاهين 2

 بالقاه ة -المعهد الفني للتم يض تال ومإيمان  شدي الحسيني فط 3

 عين شمس -المعهد الفني للتم يض الشهداء سا ة سليمان سليمان الج واني 4

 حلوان -اقتصاد منزلي  قليوب اس اء حسام سيد أسماعيل 5

 حلوان -اقتصاد منزلي  شب ا الخيمة اس اء  جب احمد النح اوي 6

 حلوان -اقتصاد منزلي   يةالقناط  الخي نو هان حمدي محمد ف ج 7

 حلوان -اقتصاد منزلي  شب ا الخيمة اسماء عبد الغفا  احمد عبد الغفا  8

 حلوان -اقتصاد منزلي  شب ا الخيمة فاطمة سامي سيد احمد  9

 اشمون -ت بية نوعية  أشمون  انيا السعداوي محمود سعداوي 10

 . 2/9/2018ِٛافمخ ٌغٕخ شئْٛ اٌزؼ١ٍُ ثزبس٠خ/ 

 

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ -شاس :ـــــــــــــاٌم 

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون  -73
فٟ سصذ دسعبد إٌزبئظ    M.I.S ثشٔبِظ ٔظشا ٌزىشاس اٌّربوً ٚ االخطبء إٌبرغخ ػٓ اعزخذاَ 

ٔظُ اٌّؼٍِٛبد  ٌٍفشق اٌذساع١خ االسثؼخ . لشسد ٌغٕخ شئْٛ اٌزؼ١ٍُ اٌزٛص١خ ثبٌزٛاصً ِغ اداسح

 . 2/9/2018ِٛافمخ ٌغٕخ شئْٛ اٌزؼ١ٍُ ثزبس٠خ/  ثبٌغبِؼخ الػذاد ثشٔبِظ عذ٠ذ .

 

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ -شاس :ـــــــــــــاٌم 

 موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:عن   مذكرة   -83
 ٌّشؽٍزٟ اٌجىبٌٛس٠ٛط ٚ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب . 2017/2018ِؼٟ اػزّبد رمبس٠ش اٌجشاِظ االوبد١ّ٠خ ػٓ اٌؼبَ اٌغب -1

 اٌجىبٌٛس٠ٛط ٚ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب .ٌّشؽٍزٟ  2017/2018 اػزّبد رمبس٠ش اٌّمشساد اٌذساع١خ ػٓ اٌؼبَ اٌغبِؼٟ -2

ٌّشؽٍزٟ  2018/2019اػزّبد رٛص١  اٌجشاِظ االوبد١ّ٠خ ٚ اٌّمشساد اٌذساع١خ ػٓ اٌؼبَ اٌغبِؼٟ -3

 اعبد اٌؼ١ٍب .اٌجىبٌش٠ٛط ٚ اٌذس

 . 2018/ 2017اٌزمش٠ش اٌغٕٛٞ ػٓ اٌؼبَ اٌذساعٟ  -4

 .  2018/2019خطخ رؾغ١ٓ اٌجشاِظ االوبد١ّ٠خ ٚ اٌّمشساد اٌذساع١خ ػٓ اٌؼبَ اٌغبِؼٝ  -5

  اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ -شاس :ـــــــــــــاٌم
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 :مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في -39
 رمبس٠ش اٌٛضغ اٌشا٘ٓ ثٛؽذح ضّبْ اٌغٛدح ٚ اعزّبػبرٙب ) ِـشفـك ( . 

  - اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ -شاس :ـــــــــــــاٌم

 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م -04
 .2018/2019( للعام الجامعي ألولي امحض  اجتماع لجنة شئون المجتمع و تنمية البيئة ) الجلسة 

   - اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ -شاس :ـــــــــــــاٌم

 للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:لجنة أخالقيات البحث العلمي  مذكرة   -14
 
اٌزأو١ذ ػٍٟ االلغبَ اٌؼ١ٍّخ ثزغغ١ً االثؾبس اٌؼ١ٍّخ اٌغبسٞ اٌؼًّ ثٙب ثبٌمغُ اٌؼٍّٟ اٌزبثغ ٌٗ ٚ ػًّ  -1

 ٌمبئ١ّٓ ػ١ٍٗ .ٍِخص ٚافٟ ٌٍجؾش ٚأعّبء ا

اٌزأو١ذ ػٍٟ اٌغبدح أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثزغ١ٍُ ّٔبرط ِٓ االثؾبس إٌّرٛسح ٌُٙ ٚ أِبوٓ إٌرش ٚ  -2

االثؾبس اٌغبسٞ اٌؼًّ ثٙب ؽزٟ ربس٠خٗ ٚ ئػطبء ِذح عّبػ عزخ اشٙش ٌألثؾبس اٌغبسٞ اٌؼًّ ثٙب ؽزٟ 

 .() اٌخبصخ ثزشل١خ اٌغبدح االعبرزح ٚ االعبرزح اٌّغبػذ٠ٓربس٠خٗ 

ئػفبء األثؾبس اٌزٟ رُ ٔرش٘ب ثبٌفؼً فٟ ئؽضبس ِب ٠ف١ذ ػًّ االلبس اٌؼٍّٟ ثبٌغٙخ اٌّؾذدح ٚ ٠زُ رمذ٠ُ  -3

وفزشح أزمب١ٌخ رُ االرفبق ػ١ٍٙب ِغ اٌزبو١ذ ػٍٟ  1/3/2019ِب ٠ف١ذ ِىبْ رطج١ك االلبس اٌؼٍّٟ اثزذاء ِٓ 

 لشاس ِغٍظ اٌى١ٍخ .

لش ثزغ١ٍُ ٍِخص ٌغ١ّغ أثؾبصُٙ اٌزٟ رُ ٔرش٘ب داخً اٌى١ٍخ ئثالؽ اٌغبدح اٌضِالء أػضبء ِغٍغىُ اٌّٛ -4

 ٚ خبسعٙب ٌؼًّ لبػذح ث١بٔبد ٌىً لغُ ٚ رٌه رّر١ب ِغ ِزطٍجبد اٌغٛدح.

األثؾبس اٌزٟ ٠زُ رطج١مٙب ػٍٟ اٌؾبعت اٌخبص أٚ ِٓ خالي اٌذاسط ٔفغٗ فٟ ثؼض االلغبَ ٠زُ رٛع١ٗ  -5

اٌغ١ذ االعزبر اٌذوزٛس سئ١ظ ٌغٕخ  ػٍٟ رٌه  ئٌٟخطبة سعّٟ ِٛعٗ ِٓ سئ١ظ اٌمغُ اٌّخزص ثبٌزأو١ذ 

 . 4/9/2018ِٛافمخ ٌغٕخ اخالل١بد اٌجؾش اٌؼٍّٟ ثزبس٠خ  أخالل١بد اٌجؾش اٌؼٍّٟ .

   اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ -شاس :ـــــــــــــاٌم
 -بشأن النظر في :  إدارة البحوث العلميةمذكرة   -24

ج  جمهورية مصر العربية للتحكيم بمجلة الكلية وذلك لرفع شأن الموافقة علي إشتراك أعضاء من خار

 .التفاعل بين السادة أعضاء هيئة التدريس داخل الكلية و خارج الوطنالبحث العلمي بالكلية وزيادة 

  اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ -شاس :ـــــــــــــاٌم
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 -بشأن النظر في :  العالق ات الثق افيةمذكرة  -43
المؤتمر العممي " الخطاب الوارد من االدارة العامة لمعالقات الثقافية ادارة االتفاقيات والمؤتمرات المتضمن     

المجتمعات العربية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة  بية الفئات المهمشة فيالثامن الدولي الرابع بعنوان" تر 
 والمقام في كمية التربية بجامعة المنوفية . 2018سبتمبر  12-11من  خالل الفترة")الفرص والتحديات( 

 بترشيح كل من  قسم اإلقتصاد المنزلى والتربية بعرض الخطاب عمى االقسام العممية افاد
 بالكمية المنزلي والتربيةالمدرس بقسم االقتصاد                          د/ سموى سعيد ناصر

 بالكمية المنزلي والتربيةم االقتصاد درس بقسد/ مروة صالح سعادة                        الم
 بالكمية المنزلي والتربيةالمدرس بقسم االقتصاد           د/ هالة صبرى عبد الحميم         

وموافقة السيد األستاذ الدكتو / عميد الكلية بالتفويض عن لجنة  2/9/2018بتا يخ االقسام العلميةموافقة 

 9/9/2018و موافقة لجنة العالقات ال قافية  بتا يخ 3/9/2018لية بتا يخ العالقات ال قافية ومجلس الك

  - اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ -شاس :ـــــــــــــاٌم

 -بشأن النظر في :  العالق ات الثق افيةمذكرة  -44
من الدعوة لحضور حفل الخطاب الوارد من االدارة العامة لمعالقات الثقافية ادارة االتفاقيات والمؤتمرات المتض     

بعنوان " بناء وادرة المستودعات وقواعد البيانات  رافتتاح ورشة عمل التي يعقدها اتحاد الجامعات االفريقية بمص
 26 – 24الرقمية لمرسائل والبحوث العممية لمؤسسات التعميم العالي بالقارة االفريقية " والمقرر عقدة في الفترة من 

 االزهر الدولي لممؤتمرات .   وذلك بمركز 2018سبتمبر 
 -و بعرض الخطاب عمي السادة اعضاء هيئة التدريس أفاد قسم المالبس والنسيج باآلتي:

مرسي أستاذ المالبس والنسيج بقسم المالبس والنسيج محمود يرغب في االشتراك أ.د/ مدحت 
 9/9/2018ية  بتا يخ لجنة العالقات ال قاف و 2/9/2018بتا يخ االقسام العلميةموافقة .بالكمية

  اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ -شاس :ـــــــــــــاٌم

 -بشأن النظر في :  العالق ات الثق افيةمذكرة  -54
كتاب الجمهورية الجزائرية الخطاب الوارد من االدارة العامة لمعالقات الثقافية ادارة االتفاقيات والمؤتمرات المتضمن      

ارة التعميم العالي والبحث العممي جامعة حسيبة بن بو عمي الشمف كمية العموم االقتصادية الديمقراطية الشعبية وز 
والتجارية وعموم التيسير بالتعاون مع مخبر العولمة وانعكاساتها عمي اقتصاديات دول الشمال االفريقي ومخبر تطوير 

البديمة سوف يقوم بتنظيم المؤتمر الدولي تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في الصناعات المحمية 
الرابع عشر حول : " سموكيات المواطنة والمسؤولية االجتماعية لمنظمات االعمال في الوطن العربي " الواقع واليات 

و بعرض الخطاب عمي السادة اعضاء هيئة  . 2018نوفمبر  28 – 27التجسيد " المقرر عقدة في الفترة من 
 د في الترشح التدريس لم يرغب أح

 9/9/2018و لجنة العالقات ال قافية  بتا يخ  2/9/2018بتاريخ االقسام العلميةموافقة 
  اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ -شاس :ـــــــــــــاٌم

 
 -بشأن النظر في :  العالق ات الثق افيةمذكرة  -46



 17 

فاقيات والمؤتمرات المتضمن كتاب المجمس الخطاب الوارد من االدارة العامة لمعالقات الثقافية ادارة االت    
السفير / نائب مساعد وزير الخارجية لشئون جنوب أسيا بشأن دعوة لممشاركة   األعمى لمجامعات كتاب السيد

 .2019يناير  10 – 8م عقدة في الفترة من عوالمز  2019في الدورة الرابعة لحوار رايسينا لعام 
 ة التدريس لم يرغب أحد في الترشح .و بعرض الخطاب عمي السادة اعضاء هيئ

 9/9/2018و لجنة العالقات ال قافية  بتا يخ  2/9/2018بتاريخ االقسام العلميةموافقة 
  اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ -شاس :ـــــــــــــاٌم

 -بشأن النظر في :  العالق ات الثق افيةمذكرة  -74
قافية ادارة االتفاقيات والمؤتمرات المتضمن أنه ورد لإلدارة الخطاب الوارد من االدارة العامة لمعالقات الث

المركزية لمعالقات الثقافية أنها تمقت كتاب وزارة التعميم العالي مرفقا به المحضر الخاص بأعمال المجنة 
ي ودلهينبالمعمومات التي عقدت  اون العممي والفني ولجنة تكنولوجيالوزارية المصرية الهندية المشتركة لمتعا

و بعرض الخطاب عمي السادة اعضاء هيئة التدريس لم  2018مارس  23 – 22في الفترة من 
و لجنة العالقات ال قافية  بتا يخ  2/9/2018بتاريخ االقسام العلميةموافقة  يرغب أحد في الترشح .

9/9/2018 
 اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ -شاس :ـــــــــــــاٌم

 -بشأن النظر في :  افيةالعالق ات الثق مذكرة  -84
الخطاب الوارد من االدارة العامة لمعالقات الثقافية ادارة االتفاقيات والمؤتمرات المتضمن االعالن عن تنظيم     

ة الشرق االوسط وشمال افريقيا في طقينية لعموم االعاقة منالمؤتمر العممي الدولي بعنوان " الدراسات الب
 بالمعهد الثقافي االيطالي بالقاهرة . 2018نوفمبر  26 – 25الفترة من  العصر الحديث "والمقرر عقدة في

 و بعرض الخطاب عمي السادة اعضاء هيئة التدريس لم يرغب أحد في الترشح .
 9/9/2018و لجنة العالقات ال قافية  بتا يخ  2/9/2018بتاريخ االقسام العلميةموافقة 
 ِش ٌٍغبِؼخاٌّٛافمخ ِغ سفغ األ -شاس :ـــــــــــــاٌم
 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م -49

 ررى١ً ٌغٕخ ِٓ اٌغبدح اٌٛوالء :

 أ.د/ اسالم عبد المنعم حسين استاذ بقسم المالبس و النسيج ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 .د/ خالد علر عبد ال حمن شاهين أ أستاذ بقسم التغذية وعلوم األطعمة ووكيل الكلية لشئون البيئة و خدمة المجتمع

 أ.د/ إيهاب أحمد محمد النعسان ووكيل الكلية للد اسات العليا و البحوثأستاذ بقسم المالبس والنسيج  

 ٍم١بداد اٌغبثمخ ثبٌى١ٍخٌ اٌى١ٍخ غشف  ٌزٕغ١ك 

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ -شاس :ـــــــــــــاٌم
 

 

 لية بشأن النظر في:ذكرة للعرض على مجلس الكم -50



 18 

 . ةإدراج قائمة من المحكمين من خارج الوطن او الكميب كل قسم من االقسامإلزام  
 اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ -شاس :ـــــــــــــاٌم
 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م -51

 لتي تفيد البيئة و المجتمع المحمي.بعمل مقترح بالخطة البحثية باالبحاث ا كل قسم من االقسامإلزام  
 اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ -شاس :ـــــــــــــاٌم
 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م -52

المجنة المختصة بترشيح و أختيار االساتذة المتقدمين لشغل وظيفة عميد الكمية نظرًا إلنتهاء أجل   تشكيل
( 1( أساسي و عدد )2الختيار عدد )   7/10/2015( بتاريخ 4116اري رقم )وز بقرار  المجنة المشكمة 

احتياطي ممن لهم حق اختيار عميد لمكمية بجانب المجنة المشكمة من الجامعة وافق مجمس الكمية عمي 
 اختيار كل من : 

 )اساسي( أستاذ بقسم التغذية وعلوم األطعمة وعميد الكلية سابقا  أ.د/ محمد مصطفي السيد         

 )اساسي(              إدا ة المنزل والمؤسساتو ئيس قسم أستاذ            أ.د/ مهجة محمد اسماعيل مسلم

 )احتياطي(                            المتف غ أستاذ المالبس والنسيج               خالد محير الدين محمد /د.

 
 ِش ٌٍغبِؼخاٌّٛافمخ ِغ سفغ األ -شاس :ـــــــــــــاٌم
 

 

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

 رئيس المجلس عميد الكلية                أمين المجلس                                          
 

 رى رجب ()أ.د/ شريف صب                      (محمد زكريا مهراند./)     

 

 

 السيد األستاذ الدكتور / رئيس جامعة المنوفية             
 تحية طيبة وبعد ""
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 (األولي )الجلسة نتش ف بأن ن سل لسيادتكم صو ة من محض  مجلس الكلية
 2018/2019في العام الجامعي  9/9/2018بتا يخ 

 وكل عام وسيادتكم بخير ""
 "" االحتراموتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التقدير و 

                   
                  

 عميد الكلية                                                        
 

 شريف صبرى رجب (/ )أ.د                                                              
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 تحية طيبة وبعد ""
 (األولي )الجلسة نتش ف بأن ن سل لسيادتكم صو ة من محض  مجلس الكلية

 2018/2019م الجامعي في العا 9/9/2018بتا يخ 

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

                          
           

 عميد الكلية                                                           
 
 شريف صبرى رجب (/ )أ.د                                                              
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 جامعة المنوفية
 تحية طيبة وبعد ""

 (األولي )الجلسة نتش ف بأن ن سل لسيادتكم صو ة من محض  مجلس الكلية
 . 2018/2019في العام الجامعي  9/9/2018بتا يخ 

 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 

 


