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 محضر قسم المالبس والنسيج

 م4/12/2116الموافق حد المنعقد ٌوم اال

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

م انعقد مجلس قسم المالبس والنسٌج للعام الجامعً 4/12/2116الموافق حدانه فً ٌوم اال

وذلك فً تمام الساعة الحادٌة عشر صباحا برئاسة رئٌس قسم المالبس  2116/2117

  -وبحضور كل من:    والنسٌج أ.د/ نشأت نصر الرفاعً.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماالســـ المسلسل
 ا.د/ رشدي على عيد 1

 ا.د/ إيهاب فاضل أبو موسى 2

 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 11

 أ.د/ سها حمدي 11

 ا.د/ أسمهان النجار 12

 ا.م.د/ خالد محي الدين 13

 ا.م.د/ سالي العشماوى 14

 ا.م.د/ سالي الوراقي 15

 منً حمدي الفرماويأ.م.د/  16

 عبد هللا عبد المنعمأ.م.د/  17

 د/ ماجدة ابراهيم االسود 18

 شيماء مصطفيد/  19

 ايريني اسحاقد/  21

 صافيناز النبويد/  21
 أمينة المجلس    ايمان رأفتد/  22
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 -العالقات الثقافٌة: -: أوال

اٌ جبيعخ  وانًتضًٍ الخطاب الوارد من إدارة االتفاقيات والمؤتمراتثشأٌ انُظش في  (1

انضقبصيق سىف تقىو ثتُظيى انًؤتًش انقىيي االول ثعُىاٌ " تحقيق االيٍ انفكشي 

 . 2017اثشيم  4 – 3انىقبيخ يٍ انعُف واالسهبة " ورنك خالل انفتشح يٍ  –

                                                              علم               القرار

اعالٌ  وانًتضًٍ الخطاب الوارد من إدارة االتفاقيات والمؤتمراتفي ثشأٌ انُظش  (2

( عٍ فتح ثبة  ICGEBانحيىيخ ) بانًشكض انذوني نههُذسخ انىساثيخ وانتكُىنىجي

خالل عبو   The Arturo Falaschi Programmeانتششيح نهًشبسكخ في يُح 

في تشسيتب . ايطبنيب أو َيىدنهي . انهُذ ورنك في اطبس انتعبوٌ انًستًش  2017

وانجُبء ثيٍ االكبديًيخ وانهيئبد انعهًيخ انذونيخ يٍ اجم انُهىض ثبنعهى وانعهًبء 

 .   www.icgeb.orgيشجي صيبسح انًىقع انتبني ونًضيذ يٍ انًعهىيبد 

                                                              علم              القرار

انه ورد المانة  االتفاقيات والمؤتمرات بشأنبشأن النظر في الخطاب الوارد من إدارة  (3

المجلس كتاب اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم الثقافية بشأن سعي ادارة التربية 

  -بالمنظمة الي تطوير الدورتين العلميتين الصادرتين عنها وهما :

 المجلة العربية للتربية   ،  مجلة تعليم الجماهير .     

                                                              علم               القرار

          البرنامج االعالن عن االتفاقيات والمؤتمرات بشأن ثشأٌ انُظش في انخطبة انىاسد يٍ إداسح  ( 4

 . 2116التنفيذي خالل شهر ديسمبر 

                                                              علم                القرار
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 -الدراسات العلٌا : -ثانٌا :

  -مذكرة إدارة الدراسات العلٌا بشأن النظر فً :  - 1

واستنفاذ  مبشأن الغاء قيد بالدراسات العليا الذين انتهت مدتهم القانونية دون سداد للرسومذكرة 

 .  مرات الرسوب

 موافقة                         القرار

  -مذكرة إدارة الدراسات العلٌا بشأن النظر فً :  - 2

انتهت  بالدراسات العليا سماح فتحي الزكي /  ةللطالبوالتسجيل للدكتوراة  قيدالغاء  بشأنمذكرة 

تخصص مالبس ونسيج وعنوان الرسالة " مدته القانونية وعدم سداد الرسوم سداد للرسوم 

 امكانية دمج اسلوبي التطريز االلي والليزر في تحسين جودة المالبس الخارجية للنساء "

 -:لجنة االشراف علي النحو التالي 

 الوظــــــــــٌـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

ووكيل الكلية لشئون  قسم المالبس والنسيجب أستاذ اسالم عبد المنعم حسيند/ أ. 1

 جامعه المنوفية -كلية االقتصاد المنزلي  - الطالب

كلية االقتصاد   - قسم المالبس والنسيجب مساعد أستاذ عبد هللا عبد المنعم حسين .د/.مأ  2

 جامعه المنوفية -المنزلي

 موافقة                         القرار

 -مذكرة إدارة الدراسات العلٌا بشأن النظر فً : -3

تخصص  محمد فاروق عيس شاهين/ يل خطة البحث )الماجستير( للدارستسج

جماليات وتقنيات كسوة الكعبة الثراء القيم الجمالية  االستفادة من المالبس والنسيج بعنوان "

  -"       تحت اإلشراف : لمكمالت المالبس

 الوظــــــــــٌـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

كلية   - ورئيس قسم المالبس والنسيج  أستاذ نشأت نصر الرفاعيأ.د/  1

 المنوفيةجامعه  -االقتصاد المنزلي

كلية االقتصاد   - قسم المالبس والنسيجب مدرس ايريني اسحق عبدة شنوده د/  2

 جامعه المنوفية -المنزلي

 موافقة                         القرار
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  -مذكرة إدارة الدراسات العلٌا بشأن النظر فً :  - 4

بشأن الغاء قيد والتسجيل للدكتوراة للطالب/ عماد مرتضي عبد الغني الشيخ  بالدراسات مذكرة 

تخصص مالبس ونسيج وعنوان  انتهت مدته القانونية وعدم سداد الرسوم سداد للرسوم العليا

 الرسالة " تصميم برنامج كمبيوتري لبناء النموذج االساسي للبنطلوان الرجالي "

 -لجنة االشراف علي النحو التالي : 

 الوظــــــــــٌـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

صاد أستاذ تصنيع وانتاج المالبس الجاهزة كلية االق أ.د/ زينب عبد الحفيظ فرغلي 1

 المنزلي جامعة المنوفية

ووكيل الكلية لشئون  قسم المالبس والنسيجب أستاذ اسالم عبد المنعم حسيند/ أ. 1

 جامعه المنوفية -كلية االقتصاد المنزلي  - الطالب

 تكنولوجيا التعليم والحاسب االلي قسم ب مساعد أستاذ عصام شوقي شبل .د/.مأ  2

 جامعه المنوفية  -التربية النوعية كلية   -

 موافقة                         القرار

 -مذكرة إدارة الدراسات العلٌا بشأن النظر فً : -5

تخصص  عال امين عبد الرحمن الخطيب/ يل خطة البحث )الدكتوراة( للدارستسج

اتحقيق انسب الخواص الوظيفية لالقمشة السليلوزية باستخدام  المالبس والنسيج بعنوان "

  -"       تحت اإلشراف :تكنولوجيا النانو وتطبيقه في المجال الطبي 

 الوظــــــــــٌـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 جامعة  – التربية النوعية  -المالبس والنسيج  أستاذ أ.د/ عادل جمال الدين الهنداوي 1

 طنطا

كلية االقتصاد   - قسم المالبس والنسيج ب أستاذ أ.د/ مدحت محمد مرسي 2

 المنوفيةجامعه  -المنزلي

استاذ كمياء وتكنولوجيا النسيج بشعبة بحوث  محمد عبد المنعم رمضان د/ أ. 3

 الصناعات النسيجية بالمركز القومي

 موافقة                         القرار
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  -مذكرة إدارة الدراسات العلٌا بشأن النظر فً :  - 6

هالة محمد محمود للطالبة /  الدكتوراة لجنة الفحص والمناقشةتشكيل  مد +مذكرة 

في المالبس والنسيج تخصص المالبس والنسيج وعنوان دكتوراة للدرجة ا ةالمسجل -  حسين

توظيف الفن الياباني في ابتكار تصميمات مستحدثة في المكمالت الملبسية الرسالة  "

 "والمفروشات

   من : االشراف لجنة وشكلت

 الوظٌفة والتخصص االسم م

كلية االقتصاد   - ورئيس قسم المالبس والنسيج  أستاذ نشأت نصر الرفاعيأ.د/  1

 المنوفيةجامعه  -المنزلي

2

  

كلية االقتصاد   - قسم المالبس والنسيج ب أستاذ نشوة عبد الرؤوف توفيقأ.د/ 

 المنوفيةجامعه  -المنزلي

 من : المناقشة لجنة وشكلت       

 الوظٌفة والتخصص االسم م

كلية االقتصاد   - ورئيس قسم المالبس والنسيج  أستاذ نشأت نصر الرفاعيأ.د/  1

 المنوفيةجامعه  -المنزلي

كلية االقتصاد   - قسم المالبس والنسيج ب أستاذ نشوة عبد الرؤوف توفيقأ.د/  2

 المنوفيةجامعه  -المنزلي

كلية االقتصاد   - قسم المالبس والنسيج ب أستاذ ايهاب احمد النعسانأ.د/  3

 المنوفيةجامعه  -المنزلي

كلية التربية  –بقسم االقتصاد المنزلي مساعد أستاذ  رشا عباسد/ م.أ. 4

 جامعة المنصورة  –النوعية 

 موافقة                                              ار              القر

  -مذكرة إدارة الدراسات العلٌا بشأن النظر فً :  - 7

 بشأن ايقاف قيد للطالب / رامي سعيد مصطفي بالدراسات العليا.مذكرة 

 موافقة                         القرار
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 -مذكرة إدارة الدراسات العلٌا بشأن النظر فً : -8

تخصص المالبس  ايمان جمال محمد تسجيل خطة البحث )الماجستير( للدارسة/ 

االستفادة من بقايا االقمشة في عمل  العاب  تعليمية لالطفال في مرحلة  والنسيج بعنوان "

  -"       تحت اإلشراف :الطفولة المبكرة باسلوب مونتسوري

 الوظــــــــــٌـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

كلية االقتصاد   -قسم المالبس والنسيج  بأستاذ   عال يوسف عبد الالهأ.د/  1

 جامعه المنوفية -المنزلي

كلية االقتصاد   - قسم المالبس والنسيجبمدرس  حسني هيكل رانيا د/  2

 جامعه المنوفية -المنزلي

 موافقة                         القرار

 -مذكرة إدارة الدراسات العلٌا بشأن النظر فً : -9

 ايمان طارق  محمد احمد شمس  تسجيل خطة البحث )الماجستير( للدارسة/ 

امكانيه استخدام صبغات الفلورسنت الثراء القيم  تخصص المالبس والنسيج بعنوان "

  -"       تحت اإلشراف :الجمالية لمالبس االطفال 

 الوظــــــــــٌـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

استاذ كمياء وتكنولوجيا النسيج بشعبة بحوث  محمد عبد المنعم رمضان د/ أ. 1

 الصناعات النسيجية بالمركز القومي

كلية االقتصاد   - قسم المالبس والنسيجب استاذ  امل بسيوني عطية أ.د/  2

 جامعه المنوفية -المنزلي

 موافقة                         القرار
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 ثالثا :-  البحوث العلمٌة :-

دراسات العليا والبحوث الخطاب الوارد من مكتب نائب رئيس الجامعة للثشأٌ انُظش في ( 1

 2/11/2116بشأن االحاطة بأن مجلس الدراسات العليا والبحوث في جلسته المنعقدة بتاريخ 

 .وافق علي تطبيق الضوابط التالية في امتحانات طالب الدراسات العليا بكافة كليات الجامعة

                                                              علم                القرار

االدارة العامة للدراسات العليا والبحوث ادارة البحوث الخطاب الوارد من  ثشأٌ انُظش في  (2

ولمزيد من المعلومات يرجي  2117العلمية بشأن دعوة للترشيح لجائزة الكويت لعام 

 -مخاطبة مكتب الجوائز علي عنوان البريد االلكتروني التالي :

prize@kfas.org.kw  أو زيارة موقع المؤسسةwww.kfas.org  . 

                                                              علم                القرار

 -: ( الموافقة علي بيان معاير الجودة وهي كالتالي3

 معايير اختيار القيادات االكاديمية  – 1

 اجراءات التزام المؤسسة بحقوق الملكية الفكرية – 2

 اعتماد المعايير االكاديمية القياسية القومية – 3

 تقرير المراجع الداخلي والخارجي – 4

 اساليب التعليم والتعلم – 5

 الخطة البحثية للقسم – 6

 اجراءات رفع مستوي الرضا للطالب – 7

 اخالقيات المهنة والبحث العلمي – 8

 االرشاد االكاديمي – 9

 رسالة القسم ورؤية القسم – 11

 لجان المراجعة الداخلية والخارجية – 11

 

 موافقة                         القرار
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 -الموضوعات العامة: -: رابعا

الخطاب الوارد من د/ سحر كمال محمود فودة المدرس بقسم المالبس والنسيج بشأن ( 1

الموافقة علي تعينها بوظيفة استاذ مساعد بقسم المالبس والنسيج بالكلية طبقا لقراراللجنة العلمية 
 .الدائمة لالقتصاد المنزلي لترقية االساتذة واالساتذة المساعدين

                                                              علم                القرار

الخطاب الوارد من مكتب السيد االستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع  (2

وتنمية البيئة بشأن االعالن عن تنظيم المؤتمر الدولي االول بعنوان رؤية مستقبلية لتحدي 

 .م بجامعة المنيا  2117مارس  27 – 26ن االعاقة وذلك خالل الفترة م

                                                              علم                القرار

خدمة المجتمع ( الخطاب الوارد من مكتب السيد االستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون 3

االجراءات الوقائية الواجب اتباعها عند السفر واالقامة والعودة من الدولة  بشأن وتنمية البيئة

 . ببعض االمراض المعديةالموبوءة 

                                                              علم                القرار

رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب مكتب السيد االستاذ الدكتور نائب ( الخطاب الوارد 4

علي توزيع الدرجة  31/11/2116علما ان مجلس الجامعة وافق بتاريخ  مبشأن احاطة سيادتك

في مؤسسات التعليم ( مدخل الي الجودة واالعتماد  –العظمي المتحان مقرري ) حقوق االنسان 

درجة  21وهي  2116/2117ي جامعة وذلك اعتبارا من العام الجامعالعالي بكليات ومعاهد ال

 .  ( درجة لالمتحان التحريري  15( درجات أعمال سنه    ) 5) -علي النحو التالي :

                                                              علم                القرار

ثشأٌ انُظش في يزكشح نهعشض عهي نجُخ شئىٌ انتعهيى ويجهس انكهيخ ثشأٌ انًىاعيذ  (5

 .  2017/  2016نفصم انذساسي االول انًقتشحخ اليتحبَبد ا

                                                              علم                القرار

االداسح انعبيخ نًشكض انًعهىيبد اداسح انتذسيت عهي ثشأٌ انُظش في انخطبة انىاسد يٍ  (6

انحبست ثشأٌ تذسيت انسبدح انعبيهيٍ وانًذسسيٍ انًسبعذيٍ وانًعيذيٍ ثبنجبيعخ وكهيبتهب انًختهفخ 

 .عهي ثشايج انحبست االني نتطىيش انعًم دائًب ويىاكجخ عصش انتكُىنىجيب 

                                                              علم                القرار

بشأن اجراءات  21/12/2115( بتاريخ 5144( الخطاب الوارد بشأن القرار الوزاري رقم ) 7

 تعديل الالئحة الداخلية لكلية االقتصاد المنزلي ) مرحلة البكالوريوس ( . 

                                                              علم                القرار



11 
 

 

 .( مخاطبة أمين الكلية بشأن تصليح االسانسير لتخفيف العبئ علي طلبة وطالبات الكلية  8

                                                              علم                القرار

بشأن تعين االول علي  2119/  2115( التزام القسم بشأن تعين المعيدين بالخطة الخمسية 9

 الدفعة فقط .

                                                              علم                القرار

لمرحلة  ( الخطاب الوارد من السيد االستاذ الدكتور عميد الكلية بشأن تشكيل الكنترول11

 . 2116/2117البكاريوس للفصل الدراسي االول للعام الجامعي 

                                                              علم                القرار

( الخطاب الوارد من السيد االستاذ الدكتور عميد الكلية بشأن تشكيل الكنترول لمرحلة 11

 . 2116/2117الدراسات العليا  للفصل الدراسي االول للعام الجامعي 

                                                              علم                القرار

جنة من اعضاء هيئة التدريس بقسم المالبس والنسيج لبحث وضع الموافقة علي تشكيل ل( 12

دكتوراة (  –مقترحات وأليات جديدة لتسيجيل طلبة وطالبات الدراسات العليا ) ماجستير 

لموضوع الرسالة العلمية واالشراف عليها من قبل اعضاء هيئة التدريس بالقسم ، وتتكون 

 لنحو التالي : أعضاء اللجنة اللجنة من السادة االساتذة الدكاترة علي ا

 أ.د/ رشدي علي عيد                                    رئيسا 

 أ.د / ايهاب فاضل أبو موسي                            عضوا

 أ.م.د/ / عبد هللا عبد المنعم                              عضوا

 د/ أحمد رامزي عطا هللا                                 عضوا

 ( موافقة المجلس علي اعتماد خطة االمتحان العملي بالقسم للفصل الدراسي االول . 13

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

 رضا ،،،،،

  

 عمٌد الكلٌة قائم بعمل                                               رئٌس القسم                    أمٌنة المجلس                   

 

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


