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 محضر قسم المالبس والنسيج

 م3/01/6106الموافق ثنين المنعقد يوم اال

************************************** 

م انعقد مجلس قسم المالبس والنسيج للعام الجامعي 3/01/6106الموافق  ثنينانه في يوم اال

وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحا برئاسة رئيس قسم المالبس  6106/6107

  -وبحضور كل من:    والنسيج أ.د/ نشأت نصر الرفاعي.

 االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم المسلسل
 ا.د/ رشدي على عيد 0

 ا.د/ إيهاب فاضل أبو موسى 6

 ا.د/ إسالم عبد المنعم عبد اهلل 3

 أ.د/ عال عبد ألاله 4

 ا.د/ أمل بسيوني 5

 ا.د/ رشا النحاس 6

 ا.د/ إيهاب احمد النعسان 7

 ا.د/ نشوة عبد الرؤوف 8
 ا.د/ هدى محمد سامي غازي 9
 أ.د/ مدحت محمود مرسى 01

 حمدي أ.د/ سها 00

 ا.د/ أسمهان النجار 06

 ا.م.د/ خالد محي الدين 03

 ا.م.د/ سالي العشماوى 04

 ا.م.د/ سالي الوراقي 05

 مني حمدي الفرماويأ.م.د/  06

 عبد هللا عبد المنعمأ.م.د/  07

 د/ ماجدة ابراهيم االسود 08

 شيماء مصطفيد/  09

 ايريني اسحاقد/  61

 صافيناز النبويد/  60
 أمينة المجلس    ايمان رأفتد/  66
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 -العالقات الثقافية: -: أوال

َّ ٔسد أليبَخ أ ٔانًتعًٍ الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمراتثشأٌ انُظش فٙ  (1

انًجهس كتبة ٔصاسح انتؼهٛى انؼبنٙ يشفمب ثّ يششٔع ثشَبيج انؼًم نهتؼبٌٔ انتؼهًٛٙ ٔانثمبفٙ 

ثؼذ إدخبل انجبَت انًكسٛكٙ  ثؼط  2016/2020ألػٕاو انجذٚذ ثٍٛ يصش ٔانًكسٛك ن

 .انتؼذٚالد ػهّٛ 

ثشجبء انتكشو ثبنؼهى ٔاإلحبغخ ٔاتخبر انالصو َحٕ يٕافبتُب ثشأ٘ انكهٛخ فٙ انجُٕد 

حتٙ ٚتسُٗ نإلداسح ( ْٔٙ انجُٕد انتٙ تخص انتؼهٛى انؼبنٙ 33-34يٍ أسلبو )

 .اتخبر انالصو 

                 علم                                               القرار

الخطاب الوارد من إدارة المنح والبعثات بخصوص الوظائف الشاغرة التً ثشأٌ انُظش فٙ  (2

أعلنت عنها مفوضٌة االتحاد األفرٌقً والتً ٌمكن االطالع علً شروط الوظائف والتقدم لها 

بس انًٕظغ ْبو ٔيشاػبح انتمذو انًزكٕس ثبنًشفك يغ اػتجمن خالل الموقع اإللكترونً 

 فٙ انًٕاػٛذ انًحذدح .

                 علم                                               القرار

االتفاقٌات والمؤتمرات بشأن لقاء السٌدة سفٌرة بشأن النظر فً الخطاب الوارد من إدارة  (3

وزٌر التعلٌم العالً فً النروٌج حٌث جمهورٌة مصر العربٌة فً أوسلو مع السٌد الدكتور/ 

ركزت المقابلة علً أهمٌة العمل علً دعم التعاون الثقافً والعلمً بٌن البلدٌن وتنشٌط برامج 

 .التبادل الطالبً والحصول علً منح دراسٌة

                 علم                                               القرار

انسٛذ سفٛش  االتفاقٌات والمؤتمرات بشأن لقاءبة انٕاسد يٍ إداسح ثشأٌ انُظش فٙ انخط (4

جًٕٓسٚخ يصش انؼشثٛخ فٙ جبكشتب ثبنسٛذ سئٛس جبيؼخ )انجبيؼخ انًحًذٚخ ( اإلَذَٔٛسٛخ ثًُطمخ 

 -سًبساَج ٔلذ أسفش انهمبء ػٍ :

أػشة سئٛس انجبيؼخ ػٍ سغجتّ فٙ انتؼبٌٔ يغ إحذٖ انجبيؼبد انًصشٚخ فٙ كبفخ  - 1

 بالد ٔخبصخ فٙ يجبل انتًشٚط . انًج

 –أٔظح سٛبدتّ أٌ انجبيؼخ تتكٌٕ يٍ انكهٛبد انتبنٛخ )انتًشٚط ٔانؼهٕو انصحٛخ  - 2

االلتصبد ٔانؼهٕو انطجٛؼٛخ  –انُٓذسخ  –انثمبفخ ٔانهغبد األجُجٛخ  –انصحخ انؼبيخ 

 غت األسُبٌ (. –انُٓذسخ انغزائٛخ  –ٔانشٚبظٛبد 

 علم                                       القرار

االتفاقٌات والمؤتمرات بشأن النظر فً مدي إمكانٌة ثشأٌ انُظش فٙ انخطبة انٕاسد يٍ إداسح  (5
التعاون مع جامعة االٌرلندٌة من خالل إبرام اتفاق توأمة بٌنها وبٌن احدي الجامعات المصرٌة ، 

 ٌرلندٌة .وذلك لالستفادة من المنح الدراسٌة التً تقدمها الجامعة اال

                 علم                                               القرار

االتفاقٌات والمؤتمرات بشأن لقاء السٌد سفٌر بشأن النظر فً الخطاب الوارد من إدارة ( 6

جمهورٌة مصر العربٌة فً اإلكوادور مع كال من رئٌس الجامعة المركزٌة فً كٌتو وهً من 
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عات العامة األكوادورٌة ، ورئٌس جامعة سان فرانسٌسكو األكوادورٌة  وهً من أكبر الجام

أكبر الجامعات الخاصة فً اإلكوادور . حٌث أكد الجانبان علً أهمٌة فتح قنوات تعاون ثنائً 

 فً الجوانب التعلٌمٌة واألكادٌمٌة .

                 علم                                               القرار

االتفاقٌات والمؤتمرات والمتضمن أنه ورد ألمانة بشأن النظر فً الخطاب الوارد من إدارة  (7

اٌسٌكو  –الٌسكو  –المجلس كتاب اللجنة كتاب اللجنة الوطنٌة للتربٌة والعلوم والثقافة )ٌونسكو 

فزا لالبتكار للمؤتمر العام للرابطة حول ) التعلٌم حا 15(  والمرفق به نشرة عن الدورة ال

بمدنٌة بانكوك  2116نوفمبر  16-13والمجتمعات المستدامة ( والمزمع عقدة خالل الفترة من 

 تاٌالند . –

                 علم                                               القرار

والمشاركة  االتفاقٌات والمؤتمرات بشأن اإلعالنبشأن النظر فً الخطاب الوارد من إدارة  ( 8

فً المؤتمر الدولً التعددٌة والتعاٌش السلمً فً مصر والذي ستعقده الجامعة بالتعاون مع بٌت 

بقاعة  2117ماٌو 4-2العائلة المصرٌة والمركز الثقافً القبطً األرثوذكسً فً الفترة من 

 .وبدار الضٌافة جامعة عٌن شمس  –المؤتمرات بالمركز الثقافً األرثوذكسً بالقاهرة 

                 علم                                               القرار

( بشأن النظر فً الخطاب الوارد من االدارة العامة للعالقات الثقافٌة ادارة المنح والبعثات  9

 .خصوص ارسال الكود المؤسسً للوحدة الحسابٌة الخاصة بكم ب

                 علم                                               القرار

 بشأن النظر فً الخطاب الوارد من االدارة العامة للعالقات الثقافٌة ادارة المنح والبعثات (10

بشأن موافاة وزارة التعلٌم العالً بارسال اربع استمارات استطالع رأي لكل عضو مستوفً 

اتم شعار الجمهورٌة وذلك حتً البٌانات ومرفق بهم صور فوتوغرافٌة حدٌثة ومختومة بخ

 ٌتسنً لهم ابداء الرأي .

                 علم                                               القرار

أنه ورد المانة االتفاقٌات والمؤتمرات بشأن ( بشأن النظر فً الخطاب الوارد من إدارة  11

لجان المشتركة بٌن مصر وكل من أوغندا المجلس كتاب وزارة التعلٌم العالً بشأن التحضٌر ل

 وجنوب أفرٌقٌا المقرر انعقادة فً شهري اغسطس وسبتمبر من هذا العام .

                 علم                                               القرار
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 -الدراسات العليا : -ثانيا :

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  - 1

لدرجة  ةالمسجل - دالٌا محمد فتحً فرج بٌومًللطالبة /  مد فترة الدراسةمذكرة 

استخدام تقنٌة فً المالبس والنسٌج تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة  " دكتوراة ال

النانو فً معالجة بعض المالبس الداخلٌة لالطفال لمقاومة البكترٌا والمٌكروبات المسببة لبعض 

 .31/8/2017م  إلً 1/9/2016منعام ثالث لمدة  وذلك "دٌةاالمراض الجل

   من : االشراف لجنة وشكلت

 الوظيفة والتخصص االسم م

والترٌكو والنسٌج غزلال قسمورئٌس متفرغ  أستاذ أحمد علً محمود سالمانأ.د/  1

 حلوان جامعة – الفنون التطبٌقٌةكلٌة  –  سابقا

2

  

االقتصاد كلٌة  – والنسٌج  المالبس بقسمعد استاذ مسا أ.م.د/ خالد محً الدٌن

 المنوفٌة جامعة – المنزلً

االقتصاد كلٌة  – والنسٌج  المالبس بقسم استاذ مساعد  سالً احمد العشماويد/ أ.م. 3

 المنوفٌة جامعة – المنزلً

 موافقة                         القرار

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -2

تخصص المالبس والنسٌج  احمد فتحً عالم  ( للدارس/ اةرتسجٌل خطة البحث )دكتو

االسالٌب التطبٌقٌة للسجاد نصف االلً كمصدر لتصمٌم وانتاج نسجٌات بعنوان "

  -تحت اإلشراف : وبرٌة ثالثٌة االبعاد متعددة الوظائف "      

 ــــــيـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــلالوظــــ االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

النسٌج وعمٌد المعهد العالً للهندسة  أستاذ  اشرف محمود هاشمأ.د/  1

 وتكنولوجٌا المنسوجات بالمحلة الكبري

كلٌة  – والنسٌج  المالبس بقسماستاذ مساعد  سالً احمد العشماوي د/ أ.م. 2

 المنوفٌة جامعة – االقتصاد المنزلً

 موافقة                         رالقرا
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  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -3

لدرجة  ةالمسجل - منً سمٌر فتوح جمٌل/  ةللطالب  بشأن منح درجة الدكتوراةمذكرة 

دراسة امكانٌات فً المالبس والنسٌج تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة  "  الدكتوراة

       "     اثراء تصمٌمات مالبس االطفال فً مرحلة الطفولة المتأخرة  فن التولٌف فً

 -وشكلت لجنة االشراف من :

 الوظيفة والتخصص االسم م

ووكٌل الكلٌة للدراسات أستاذ بقسم المالبس والنسٌج  رشدي علً أحمد عٌد أ.د/ 1

 جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  -العلٌا 

كلٌة االقتصاد   -قسم المالبس والنسٌج  بأستاذ   عبد هللا / عال ٌوسفأ.د 2

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

فنون كلٌة ال  -استاذ تصمٌم المنسوجات ) متفرغ (  حسن سلٌمان علً رحمة د /  3

 حلوانجامعه  - التطبٌقٌة

القتصاد كلٌة ا  -قسم المالبس والنسٌج  ب مساعد أستاذ أ.م.د/ سالً أحمد أحمد العشماوي 4

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

 من : المناقشة لجنة وشكلت       

 الوظيفة والتخصص االسم م

ووكٌل الكلٌة للدراسات أستاذ بقسم المالبس والنسٌج  رشدي علً أحمد عٌد أ.د/ 1

 جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  -العلٌا 

كلٌة االقتصاد   -س والنسٌج  قسم المالببأستاذ   / عال ٌوسف عبد هللاأ.د 2

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

 موافقة                         القرار
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -4

تخصص  فاطمة مصطفً محمد الشٌخ   / ة ( للدارستسجٌل خطة البحث )الماجستٌر

دٌة لمالبس السٌدات قصٌري القامة مواصفة فنٌه استرشاالمالبس والنسٌج بعنوان "

  -تحت اإلشراف : فً جمهورٌة مصر العربٌة "      

 الوظــــــــــيـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

كلٌة االقتصاد   -قسم المالبس والنسٌج  بأستاذ   عال ٌوسف عبد الالهأ.د/  1

 امعه المنوفٌةج -المنزلً

االقتصاد كلٌة  – والنسٌج  المالبس بقسممدرس  أحمد رمزي احمد عطا هللا د/  2

 المنوفٌة جامعة – المنزلً

 موافقة                         القرار

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -5

تخصص المالبس آٌه خالد أحمد الخطٌب / ة( للدارسالماجستٌرتسجٌل خطة البحث )

مقاومة لنمو البكترٌا باستخدام الكركم المحمل دراسة لتجهٌز اقمشة  والنسٌج بعنوان "

 "       بجسٌمات أكسٌد الزنك النانومتري وتأثٌره علً الخواص الوظٌفٌة للمنتج النهائً  

  -تحت اإلشراف :

 الوظــــــــــيـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث رئٌس   احمد فرج القاصدأ.د/  1

مجلس ادارة المستشفٌات وعمٌد كلٌة الطب سابقا 

 جامعة المنوفٌة 

 كمٌاء وتكنولوجٌا تجهٌز النسٌجاستاذ   محمد عبد المنعم رمضاند/ أ. 2

كلٌة االقتصاد   -قسم المالبس والنسٌج  بأستاذ  .د/ رشا عبد الرحمن النحاسأ  3

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

 موافقة                         القرار
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  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -6

سعٌد  أسماء/  ةللطالب  تعدٌل فً لجنة االشراف علً رسالة الدكتوراةبشأن مذكرة 

فً المالبس والنسٌج تخصص المالبس والنسٌج  دكتوراة لدرجة ال ةالمسجل - محمد علً ٌوسف

       "     نتاج وتصمٌم لمالبس االطفال الطبٌة الغٌر منسوجةدراسة اوعنوان الرسالة  " 

 -من : في استمارة التسجيل  وشكلت لجنة االشراف

 الوظــــــــــيـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل ـماالســــــــــــــــــــــــــــــــــ م

كلٌة االقتصاد   -قسم المالبس والنسٌج  بأستاذ   رشدي علً عٌدأ.د/  1

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

قتصاد المنزلً بكلٌة البنات اال بقسماستاذ مساعد   سناء صالح الدٌن شكريد/ أ. 2

 ن شمسعٌ جامعة –لالداب والعلوم والتربٌة 

 من : المناقشة لجنة وشكلت       

 الوظــــــــــيـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

كلٌة االقتصاد   -قسم المالبس والنسٌج  بأستاذ   رشدي علً عٌدأ.د/  1

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

قتصاد المنزلً بكلٌة البنات اال بقسمتاذ مساعد اس سناء صالح الدٌن شكري د/ أ. 2

 عٌن شمس جامعة –لالداب والعلوم والتربٌة 

االقتصاد كلٌة  – والنسٌج  المالبس بقسممدرس  أحمد رمزي احمد عطا هللا د/   3

 المنوفٌة جامعة – المنزلً

 موافقة                         القرار

 -شأن النظر في :مذكرة إدارة الدراسات العليا ب -7

تخصص  وفاء شعبان عطٌة سالم قنبر/ ة( للدارستسجٌل خطة البحث )الماجستٌر

باستخدام تقنٌة اللٌزر لرفع القٌمة ابتكار تصمٌمات زخروفٌة  المالبس والنسٌج بعنوان "

  -تحت اإلشراف : "      الجمالٌة لمالبس االطفال فً مرحلة الطفولة الوسطً

 الوظــــــــــيـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل ــــــــــــــــــــــماالســـــــــــــ م

كلٌة االقتصاد   - قسم المالبس والنسٌج ورئٌس أستاذ نشأت نصر الرفاعً أ.د/ 1

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

كلٌة االقتصاد   -قسم المالبس والنسٌج   مساعد أستاذ أ.م.د/ منً حمدي الفرماوي  2
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 جامعه المنوفٌة -زلًالمن

 موافقة                         القرار

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -8

تخصص المالبس شٌماء شدٌد زهرة / ة( للدارستسجٌل خطة البحث )الماجستٌر

توظٌف مختارات من زخارف الفن االسالمٌة الثراء القٌمة الجمالٌة  والنسٌج بعنوان "

  -تحت اإلشراف : "      س الفتٌات فً مرحلة الطفولة المتأخرةلمالب

 الوظــــــــــيـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

كلٌة االقتصاد   - قسم المالبس والنسٌج ورئٌس أستاذ نشأت نصر الرفاعً أ.د/ 1

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

كلٌة االقتصاد   -قسم المالبس والنسٌج   مساعد أستاذ منً حمدي الفرماويد/ م..أ  2

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

كلٌة االقتصاد   -قسم المالبس والنسٌج  ب مدرس د/ ماجدة ابراهٌم االسود 3

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

 موافقة                         القرار

 -العليا بشأن النظر في :مذكرة إدارة الدراسات  -9

 هناء رمضان نبوي محمد القاضً/ ة( للدارستسجٌل خطة البحث )الماجستٌر

الدمج بٌن الففنون القدٌمة والحدٌثة كمصدر لاللهام  تخصص المالبس والنسٌج بعنوان "

  -تحت اإلشراف : "      وتنمٌة روح االصالة فً تصمٌم مالبس االطفال

 الوظــــــــــيـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل ــــــــــــــــــماالســـــــــــــــــ م

ووكٌل الكلٌة لشئون  قسم المالبس والنسٌجب أستاذ اسالم عبد المنعم حسٌند/ أ. 1

 جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  - الطالب

كلٌة االقتصاد   - قسم المالبس والنسٌج ورئٌس أستاذ نشأت نصر الرفاعً أ.د/  2

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

 موافقة                         القرار
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 -البحوث العلمية :  -: االثث

الخطاب الوارد من مكتب نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث ثشأٌ انُظش فٙ ( 1
أو تقدٌم هداٌا  والمتضمن تم عرض موضوع قٌام طالب الدراسات العلٌا إقامة مأدبة احتفالٌة

دكتوراه " علً السٌد األستاذ الدكتور رئٌس  –أثناء أو بعد مناقشة الرسائل الجامعٌة " ماجستٌر 

والذي قرر " أن عدم إقامة هذه  31/8/2115الجامعة الموقر بجلسته ٌوم االثنٌن الموافق 

ة علً كرامة السادة االحتفالٌة هو األقرب للمحافظة علً األعراف والتقالٌد الجامعٌة والمحافظ

 .أعضاء هٌئة التدرٌس "

          ٔاٌ كبٌ الثذ يٍ ػًم احتفبء ثبنعٛف " انًششف انخبسجٙ انضائش " فهٛمى ثزنك  

انسبدح األسبتزح انًششفٍٛ انًستعٛفٍٛ نّ ػهٙ َفمتٓى انخبصخ دٌٔ تحًم انطبنت أ٘ 

 أػجبء

                      علم                                          القرار

الخطاب الوارد من  مكتب نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث ثشأٌ انُظش فٙ  (2

بضرورة  23/2/2115والمتضمن أنه بناء علً قرار مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

 ن مجلس الجامعة .االلتزام بتوحٌد اسم الجامعة باللغة االنجلٌزٌة علً كل المحررات والمعتمد م

 علم                                       القرار

بشأن النظر فً الخطاب الوارد من إدارة البحوث العلمٌة بشأن ترشٌح لعدد ثالث جوائز فً ( 3

مجال العلوم والتكنولوجٌا مقدمة من البنك االسالمً للتنمٌة وتمنح الجائزة سنوٌا إلً مؤسسات 

ضاء بالبنط التً تقع ضمن ثالث فئات حٌث تتضمن الفئة األولً اإلسهام فقط من الدول األع

العلمً أو التقنً المتمٌز فً مجال التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة فً إحدى دول االعضاء أما 

الفئة الثانٌة فهً تتضمن اإلسهام المتمٌز فً علوم الهندسة والزراعة والتكنولوجٌا الحٌوٌة وعلم 

رٌة والعلوم المادٌة والمستحضرات الصٌدالنٌة وتكنولوجٌا المعلومات وعلم األلٌاف البص

االلكترونٌات الدقٌقة فً مجال الصناعة والتكنلوجٌا متناهٌة الصغر ومصادرها الطاقة البدٌلة . 

 فٌما تتعلق الفئة الثالثة بمؤسسات البحث العلمً المتمٌزة فً الدول األعضاء األقل نموا .

                 علم                                               القرار

 -الموضوعات العامة: -: ارابع

الخطاب الوارد من اإلدارة العامة لمركز المعلومات والمتضمنة موافاة ثشأٌ انُظش فٙ ( 1

سٌادته بأهم الخبراء والمتخصصٌن باإلدارة العامة للجامعة وكلٌاتها المختلفة حتً ٌتسنى 
 .طبة السٌد أ/ رئٌس مركز ومدنٌة شبٌن الكوممخا

ثشجبء انتكشو ثًٕافبتُب ثأسًبء انسبدح أػعبء ْٛئخ انتذسٚس رٔ٘ انخجشح فٙ يختهف انًجبالد 

ثؼشض دػى انًجتًغ انًحٛػ ثًحبفظخ انًُٕفٛخ ثكبفخ لطبػبتّ ٔإداساتّ انحكٕيٛخ ػهٙ أٌ ٚكٌٕ 

نٓى ثبنخجشح فٙ ْزِ انًجبالد ٔخبصخ انزٍٚ  انتششٛح يٍ انسبدح أػعبء ْٛئخ انتذسٚس انًشٕٓد

سجك نٓى ٔاٌ تفبػهٕا ثبنذػى ٔانخجشاد يغ جٓبد يُبظشح نتخصصبتٓى ٔرنك فٙ ألشة فشصخ 

 يًكُخ .

                 علم                                               القرار
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بخصوص تعدٌل مواعٌد صرف الشئون المالٌة  بشأن النظر فً الخطاب الوارد من إدارة (2

بعض مستحقات السادة أعضاء هٌئة التدرٌس والعاملٌن بالجامعة حفاظا علً مواعٌد الصرف 

 وتوفٌر مستحقات العاملٌن فً المواعٌد المحددة .

                 علم                                               القرار

ستاذ الدكتور نائب رئٌس الجامعة لشئون الطالب بشأن ( الخطاب الوارد من مكتب السٌد اال3

وموافقة مجلس الجامعة  15/8/2116توصٌات مجلس ادارة توزٌع الكتاب الجامعً المنعقد ٌوم 

 بتوحٌد المعاٌٌر الفنٌة والشكلٌة الخراج الكتاب الجامعً. 31/8/2116بتارٌخ 

                    علم                                            القرار

( الخطاب الوارد من مكتب السٌد االستاذ الدكتور نائب رئٌس الجامعة لشئون الطالب بشأن 4

 2116/2117محضر اجتماع الجلسة االولً لمجلس ادارة جهاز توزٌع الكتاب الجامعً 

 والذي تم عرضة علً مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتارٌخ 15/8/2116المنعقدة بتارٌخ 

31/8/2116 . 

                 علم                                               القرار

ثشأٌ انُظش فٙ انخطبة انٕاسد يٍ يكتت َبئت سئٛس انجبيؼخ نشئٌٕ خذيخ انًجتًغ ٔتًُٛخ  (5

 انجٛئخ ٔانًتعًٍ أٌ يشكض انششق األٔسػ اإللهًٛٙ نهُظبئش انًشؼخ نهذٔل انؼشثٛخ سٛمٕو ثتُظٛى

 -ٔسشخ ػًم فٙ يجبل :

" أسس السالمة والصحة المهنية وتقييم األثر البيئي للمنشآت اإلشعبعية والصنبعية 

 . 21/11/2116-16فً الفترة من  والبترولية"

                 علم                                               القرار

بنٙ نهٓذسخ ٔتكُٕنٕجٛب انًُسٕجبد ثشأٌ َذة انًؼٓذ انؼثشأٌ انُظش فٙ انخطبة انٕاسد يٍ  (6

ذسخ ُسبػبد أسجٕػٛب ٔرنك نهتذسٚت ثبنًؼٓذ انؼبنٙ نهٓ 4أ.د/ اٚٓبة فبظم اثٕ يٕسٙ ثٕالغ 

 م .2116/2117بالمحلة خالل الفصل الدراسً االول للعام الجامعً ٔتكُٕنٕجٛب انًُسٕجبد

                 جلس القسم        موافقة م                                      القرار

================================================== 

 رضا ،،،،،

 

 عميد الكلية قائم بعمل                   القسم     رئيس  أمينة المجلس                     

 

 (شرٌف صبري رجب  )أ.د/       )أ.د/ نشأت نصر الرفاعى(              )د/ اٌمان رأفت(     


