
 

 

 

 

 

 كلية االقتصاد المنزلي

الوالبس  قسنهجلس 

 والنسيج

في العام الجاهعي 

 م 2016/2017

الونعقد يوم االحد 

 الووافق

4/9/102 

 

 



 محضر قسم المالبس والنسيج

 م4/9/1026الموافق دحد المنعقد يوم اال

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

م انعقد مجلس قسم المالبس والنسيج للعام الجامعي 4/9/1026الموافق  دحدانه في يوم اال

وذلك في تمام الساعة الدحادية عشر صبادحا برئاسة رئيس قسم المالبس  1026/1027

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

 االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم المسلسل
 ا.د/ رشدي على عيد 2

 إيهاب فاضل أبو موسىا.د/  1

 إسالم عبد المنعم عبد اهللا.د/  3

 عال عبد ألالهأ.د/  4

 أمل بسيونيا.د/  5

 رشا النحاسا.د/  6

 إيهاب احمد النعسانا.د/  7

 عبد الرؤوفنشوة ا.د/  8
 هدى محمد سامي غازيا.د/  9
 مدحت محمود مرسىأ.د/  20

 سها حمديأ.د/  22

 أسمهان النجارا.د/  21

 خالد محي الدينا.م.د/  23

 سالي العشماوىا.م.د/  24

 سالي الوراقيا.م.د/  25

 مني دحمدي الفرماويأ.م.د/  26

 عبد هللا عبد المنعمأ.م.د/  27

 ابراهيم االسودد/ ماجدة  28

 شيماء مصطفيد/  29

 ايريني اسحاقد/  10

 صافيناز النبويد/  12
 ايمان رأفتد/  11

 



 -أوال العالقات الثقافية:

أن متضمننا ( الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافٌة إدارة االتفاقٌات والمؤتمرات 1

قنا تعلن عن تنظٌم المؤتمر الثالث لشباب الباحثٌن بالجامعة تحت شعار  –جامعة جنوب الوادي 

 . بقنا 6116نوفمبر  3 – 1" البحث العلمً والتنمٌة المستدامة ( وذلك خالل الفترة من 

 علم             القرار   

المتضمن  ( الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافٌة إدارة االتفاقٌات والمؤتمرات 6

وزارة التعلٌم العالً والذي ٌفٌد بأنه تم عقد اجتماع تمهٌدي للدورة  انه ورد ألمانة المجلس كتاب

الرابعة للجنة المصرٌة االدارٌة المشتركة حٌث أشار رئٌس قطاع التعاون االوروبً باعداد 

وام مشروع برنامج تنفٌذي جدٌد فً ضوء انها الجانب االذري للبرنامج التنفٌذي لالع

 .م  63/4/6111بتارٌخ  6115/6117

 علم             القرار   

 متضمننا ( الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافٌة إدارة االتفاقٌات والمؤتمرات 3

انه ورد ألمانة المجلس كتاب وزارة التعلٌم العالً متضمننا أنها تلقت ىكتاب وزارة الخارجٌة 

الجانب النامٌبً الدراجها ضمن مشروع البرنامج التنفٌذي للتعاون الثقافً ٌشأن مقترحات 

 .والعلمً والفنً بٌن مصر ونامبٌا والمقترح من وزارة التعلٌم والفنون والثقافة النامٌبٌة

 علم             القرار   

متضمننا  ( الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافٌة إدارة االتفاقٌات والمؤتمرات 4

  -علً ترشٌح كل من : 13/3/6116أن السٌد أ.د/ رئٌس الجامعة وافق بتارٌخ 

         السٌد  أ.د/ محمد أحمد سامً قندٌل  أستاذ ورئٌس قسم التولٌد وأمراض النساء بكلٌة الطب             – 1

 ) بصفة اساسٌة (

 السٌد أ.د/ رشدي علً عٌد  أستاذ بقسم المالبس والنسٌج بكلٌة االقتصاد المنزلً  – 6

 ) بصفة احتٌاطٌة (

( من البرنامج التنفٌذي للتعاون الثقافً المعقود بٌن حكومة جمهورٌة مصر  4علً المادة رقم )

 م. 6115/6118العربٌة وحكومة الصٌن الشعبٌة لالعوام 

 علم             القرار   

 

 

 



 -الدراسات العليا : -ثانيا :

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  - 1

فً دكتوراة لدرجة ال ةالمسجل - هند محمد وهبة القرشللطالبة /  مد فترة الدراسةمذكرة 

مقترح لتنمٌة برنامج المالبس والنسٌج تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة  " 

لمدة  وذلك "المشروعات الصغٌرة فً مجال مكمالت المالبس والمفروشات فً مرحلة المهد

 .31/8/2017م  إلً 1/9/2016منعام ثالث 

   من : االشراف لجنة وشكلت

 الوظيفة والتخصص االسم م

االقتصاد كلٌة  – والنسٌج  المالبس قسمورئٌس  أستاذ نشأت نصر الرفاعًأ.د/  1

 المنوفٌة جامعة – المنزلً

االقتصاد كلٌة  – والنسٌج  المالبس بقسممدرس  ممدوح مبروك د/  2

 المنوفٌة جامعة – المنزلً

 موافقة                           القرار     

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  - 2

لدرجة  ةالمسجل -أسماء سعٌد محمد علً ٌوسف للطالبة /  مد فترة الدراسةمذكرة 

دراسة انتاج فً المالبس والنسٌج تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة  " دكتوراة ال

م  إلً 1/9/2016لمدة عام أول من وذلك "وتصمٌم لمالبس االطفال الطبٌة الغٌر منسوجة 

31/8/2017 . 

   من : االشراف لجنة وشكلت

 والتخصصالوظيفة  االسم م

 االقتصاد المنزلًكلٌة  – والنسٌج  المالبس قسمب أستاذ رشدي علً عٌدأ.د/  1

 المنوفٌة جامعة –

القتصاد المنزلً بكلٌة البنالت ا بقسمأستاذ مساعد  سناء صالح الدٌن شكري د/ أ.م. 2

 عٌن شمس جامعة –لالداب والعلوم والتربٌة

 موافقة                           القرار     

 

 

 



  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  - 3

لدرجة  ة المسجل – وفاء مهدي طه عبد الهاديللطالبة /  مد فترة الدراسةمذكرة 

االستفادة من فً المالبس والنسٌج تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة  " دكتوراة ال

لمدة عام  وذلك "لتصمٌم وتطرٌز مالبس االطفال تقنٌات الحاسب االلً فً اعداد قاعدة بٌانات

 . 31/8/2017م  إلً 1/9/2016منثانً 

   من : االشراف لجنة وشكلت

 الوظيفة والتخصص االسم م

 االقتصاد المنزلًكلٌة  – والنسٌج  المالبس قسمب أستاذ رشدي علً عٌدأ.د/  1

 المنوفٌة جامعة –

 االقتصاد المنزلًكلٌة  – والنسٌج  المالبس بقسم أستاذ  أ.د/ سها محمد حمدي 2

 المنوفٌة جامعة –

االقتصاد كلٌة  – والنسٌج  المالبس بقسممدرس  د/ رحاب عادل الفٌشاوي 3

 المنوفٌة جامعة – المنزلً

 موافقة                           القرار     

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  - 4

فً دكتوراة لدرجة ال ةالمسجل - راندا حسن علً حسنللطالبة /  مد فترة الدراسةمذكرة 

االستفادة من تصمٌمات بعض المالبس والنسٌج تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة  " 

 ثانًلمدة عام  وذلك "المصممٌن العرب العالمٌٌن فً اثراء القٌم الجمالٌة لمالبس السٌدات

 . 31/8/2017م  إلً 1/9/2016من

   من : االشراف لجنة وشكلت

 الوظيفة والتخصص االسم م

االقتصاد كلٌة  – والنسٌج  المالبس قسمورئٌس  أستاذ نشأت نصر الرفاعًأ.د/  1

 المنوفٌة جامعة – المنزلً

 االقتصاد المنزلًكلٌة  – والنسٌج  المالبس بقسم استاذ مدحت محمد محمود مرسًد/ أ. 2

 المنوفٌة جامعة –

 موافقة                           القرار     

 

 



  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  - 5

لدرجة  ةالمسجل - شٌماء االمام محمد االمام بدرانللطالبة /  مد فترة الدراسةمذكرة 

دراسة تحلٌلٌة فً المالبس والنسٌج تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة  " دكتوراة ال

للقٌم الجمالٌة والتشكٌلٌة لزخارف العمائر االسالمٌة بهدف توظٌفها لتصمٌم مالبس االطفال 

 . 31/8/2017م  إلً 1/9/2016من ثانًلمدة عام  وذلك "

   من : االشراف لجنة وشكلت

 الوظيفة والتخصص االسم م

االقتصاد كلٌة  – والنسٌج  المالبس قسمورئٌس  أستاذ نشأت نصر الرفاعًأ.د/  1

 المنوفٌة جامعة – المنزلً

 االقتصاد المنزلًكلٌة  – والنسٌج  المالبس بقسماستاذ  مدحت محمد محمود مرسًد/ أ. 2

 المنوفٌة جامعة –

 موافقة                           القرار     

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  - 6

فً دكتوراة المسجل لدرجة ال - رضا محمد عٌد سالم/  للطالب الدراسةمد فترة مذكرة 

تطوٌر مقرر تكنولوجٌا المالبس والنسٌج تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة  " 

لمدة  وذلك "المعدات ودعمة بوسائط التعلٌم الحدٌث لرفع مهارات خرٌج مدارس الثانوٌة الفنً 

 . 31/8/2017م  إلً 1/9/2016عام أول من

   من : االشراف لجنة وشكلت

 الوظيفة والتخصص االسم م

االقتصاد كلٌة  – والنسٌج  المالبس قسمورئٌس  أستاذ نشأت نصر الرفاعًأ.د/  1

 المنوفٌة جامعة – المنزلً

 االقتصاد المنزلًكلٌة  – والنسٌج  المالبس بقسماستاذ  مدحت محمد محمود مرسًد/ أ. 2

 المنوفٌة جامعة –

 موافقة                           القرار     

 

 

 

 



  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  - 7

دكتوراة لدرجة ال ةالمسجل - سالم عبد الفتاح البنا هند للطالبة /  مد فترة الدراسةمذكرة 

طبٌة لمرضً عمل مالبس فً المالبس والنسٌج تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة  " 

م  إلً 1/9/2016لمدة عام أول من وذلك "قرحة الفراش باستخدام تكنولوجٌا النانو

31/8/2017 . 

   من : االشراف لجنة وشكلت

 الوظيفة والتخصص االسم م

 االقتصاد المنزلًكلٌة  – والنسٌج  المالبس قسمب أستاذ عال ٌوسف عبد االهأ.د/  1

 المنوفٌة جامعة –

محمد عبد المنعم رمضان د/ أ. 2

  رمضان 

المركز القومً  -أستاذ كمٌاء وتكنولوجٌا المنسوجات 

 للبحوث 

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

 المنوفٌة جامعة – المنزلً

 موافقة                           القرار     

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  - 8

 ةالمسجل - مروة محمود رجب محمد عبد الربه للطالبة /  مد فترة الدراسةمذكرة 

دراسة فً المالبس والنسٌج تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة  "  ماجستٌرلدرجة ال

 –تأثٌر المعالجة باالنزٌم علً بعض خواص الصباغة الطبٌعٌة لالقمشة المخلوطة )قطن 

 . 31/8/2017م  إلً 1/9/2016لمدة عام أول من وذلك "بولستر ( 

   من : االشراف لجنة وشكلت

 الوظيفة والتخصص االسم م

 االقتصاد المنزلًكلٌة  – والنسٌج  المالبس قسمب أستاذ أمل بسٌونً عطٌةأ.د/  1

 المنوفٌة جامعة –

سمٌحة محمد أبو العال عبد د/ أ. 2

 الواحد

بشعبة البصناعات  أستاذ كمٌاء وتكنولوجٌا المنسوجات

 المركز القومً للبحوث   -النسٌجٌة 

 موافقة                           القرار     

 

 



  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -9

لدرجة  ةالمسجل -سارة علً عبد هللا علٌمً /  ةللطالب الماجستٌر منح درجةمذكرة 

إمكانٌة االستفادة فً المالبس والنسٌج تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة  "  ماجستٌرال

          "        من فن التضرٌب وبعض أشغال اإلبرة فً أسلوب التشكٌل علً المانٌكان 

 من : شرافاال لجنة وشكلت

 الوظيفة والتخصص االسم م

كلٌة االقتصاد   - ورئٌس بقسم المالبس والنسٌج أستاذ     نشأت نصر الرفاعًأ.د/  1

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

كلٌة االقتصاد   - بقسم المالبس والنسٌج  أستاذ عال ٌوسف عبد الاله أ.د/  2

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

كلٌة االقتصاد   - مدرس بقسم المالبس والنسٌج  السٌدد / نهً محمد عبده  3

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

 من : المناقشة لجنة وشكلت       

 الوظيفة والتخصص االسم م

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

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

جامعة  – التربٌة النوعٌة  -المالبس والنسٌج  أستاذ الهنداويعادل جمال أ.د/  2

 طنطا

كلٌة االقتصاد   - بقسم المالبس والنسٌج  أستاذ عال ٌوسف عبد الالهأ.د/  3

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

كلٌة االقتصاد   - بقسم المالبس والنسٌج  أستاذ  اٌهاب احمد النعساند/ أ. 4

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

 موافقة                           القرار     

 

 

 

 

 



 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -11

لدرجة  ةالمسجل -مروة عوض خنافٌر مرسً /  ةللطالب الماجستٌر منح درجةمذكرة 

إتأثٌر التركٌب فً المالبس والنسٌج تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة  "  ماجستٌرال

 من : االشراف وشكلت لجنة"   البنائٌة لألقمشة الوبرٌة المطرزة علً اختٌار طرق العناٌة بها

 الوظيفة والتخصص االسم م

كلٌة االقتصاد   - بقسم المالبس والنسٌج  مساعد أستاذ    سالً أحمد احمد العشماوي.د/ .مأ 1

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

كلٌة االقتصاد   - مدرس بقسم المالبس والنسٌج  منً حمدي الفرماوي د/  2

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

 من : المناقشة لجنة وشكلت       

 الوظيفة والتخصص االسم م

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

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

 جامعة حلوان –أستاذ بكلٌة الفنون التطبٌقٌة  أ.د/ رأفت حسن مرسً 2

كلٌة االقتصاد   - بقسم المالبس والنسٌج  مساعد أستاذ    سالً أحمد احمد العشماوي.د/ .مأ 3

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

كلٌة االقتصاد   - مدرس بقسم المالبس والنسٌج  منً حمدي الفرماوي د/  4

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

 موافقة                           القرار     

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -11

تخصص  سارة عبد الحمٌد عامر السٌد/  ةتسجٌل خطة البحث )ماجستٌر( للدارس

استحداث تصمٌمات مقتبسة من الزخارف الصٌنٌة وفن المالبس والنسٌج بعنوان "

       "     المالبس النسائٌة باستخدام الحاسب االلً النوتان تصلح للطباعة علً

  -تحت اإلشراف :

 الوظــــــــــيـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

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

 المنوفٌةجامعه  -االقتصاد المنزلً



كلٌة   - بقسم المالبس والنسٌج  مساعد أستاذ    سالً أحمد احمد العشماوي.د/ .مأ 6

 جامعه المنوفٌة -االقتصاد المنزلً

 موافقة                           القرار     

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  - 12

فً دكتوراة لدرجة ال ةالمسجل - امانً عثمان حفنً للطالبة /  مد فترة الدراسةمذكرة 

دراسة مقارنة بعض أقمشة المالبس والنسٌج تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة  " 

م  1/9/2016لمدة عام أول من وذلك "الترٌكو باستخدام مواد أمنة بٌئٌا لعمل المالبس الرٌاضٌة 

 . 31/8/2017إلً 

   من : االشراف لجنة وشكلت

 الوظيفة والتخصص االسم م

 االقتصاد المنزلًكلٌة  – والنسٌج  المالبس قسمب أستاذ أمل بسٌونً عطٌةأ.د/  1

 المنوفٌة جامعة –

االقتصاد كلٌة  – والنسٌج  المالبس بقسممدرس  د/ رحاب عادل الفٌشاوي 2

 المنوفٌة جامعة – المنزلً

 موافقة                           القرار     

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  - 31

دكتوراة لدرجة ال ةالمسجل - والء أحمد علً حمامة للطالبة /  مد فترة الدراسةمذكرة 

انسب اخواص تحقٌق فً المالبس والنسٌج تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة  " 

م  إلً 1/9/2016لمدة عام أول من وذلك "ت نسٌجٌة لالوردة الدموٌة الوظٌفٌة النتاج دعاما

   من : االشراف لجنة وشكلت. 31/8/2017

 الوظيفة والتخصص االسم م

 – الجراحة والتخدٌر واالشعة بطب بٌطري  أستاذ الدسوقً محمد الدسوقً شتاأ.د/  1

 قاهرةال جامعة

 االقتصاد المنزلًكلٌة  – والنسٌج  المالبس بقسمأستاذ  أ.د/ نشوة عبد الرءؤف توفٌق 2

 المنوفٌة جامعة –

أستاذ مساعد بالمركز القومً للبحوث تكنولوجٌا  د/ مروة عاطف علً عبد هللا 3

 هندسة الغزل والنسٌج

 موافقة                           القرار     



  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -14

المسجل لدرجة  -سماح متولً محمد متولً بالسً/  ةللطالب الدكتوراة منح درجةمذكرة 

تصمٌم وتنفٌذ فً المالبس والنسٌج تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة  "  لدكتوراةا

نمط العباءة الحرٌمً بوجهٌن مختلفٌن لمواكبة الموضة العالمٌة باستخدام شبكة المعلومات 

 وشكلت اللجنة من :"   الدولٌة 

 التخصصالوظيفة و االسم م

كلٌة االقتصاد   - بقسم المالبس والنسٌج  أستاذ أشرف محمود هاشمأ.د/  1

 المنوفٌةجامعه  -المنزلً

 حلونجامعه  -استاذ بكلٌة الفنون التطبٌقٌة  أ.د/ رأفت حسن مرسً  2

كلٌة االقتصاد   -قسم المالبس والنسٌج  مساعد ب أستاذ  سالً أحمد العشماوي.د/ .مأ 3

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

كلٌة االقتصاد   - مدرس بقسم المالبس والنسٌج  د/ منً حمدي الفرماوي 4

 المنوفٌةجامعه  -المنزلً

 :لجنة االشراف من وشكلت

 الوظيفة والتخصص االسم م

كلٌة االقتصاد   -قسم المالبس والنسٌج  مساعد ب أستاذ  سالً أحمد العشماوي.د/ .مأ 1

 المنوفٌةجامعه  -المنزلً

كلٌة االقتصاد   - مدرس بقسم المالبس والنسٌج  د/ منً حمدي الفرماوي 2

 المنوفٌةجامعه  -المنزلً

 موافقة                           القرار     

 

 

 

 

 

 

 



 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -15

تخصص  الرحمنت سلٌمسمٌة سعٌد عبد /  ة( للدارساةرتسجٌل خطة البحث )دكتو

االستفادة من االمكانٌات الجمالٌة والتشكٌلٌة للشرائط فً المالبس والنسٌج بعنوان "

  -تحت اإلشراف : تصمٌم مالبس النساء علً المانٌكان"      

 الوظــــــــــيـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

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

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

كلٌة االقتصاد   - بقسم المالبس والنسٌج  أستاذ هدي محمد سامً غازيأ.د/  6

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

 موافقة                           القرار     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -البدحوث العلمية :  -: ثالثا

االدارة العامة للدراسات العلٌا والبحوث ادارة البحوث الخطاب الوارد من ( 1

( من الالئحة التنفٌذٌه لقانون تنظٌم 85( و )73تعدٌل المادتٌن ) العلمٌة بشأن

  -الجامعات والتً تنص علً :

بالحروف تعلن أسماء الطالب الناجحٌن فً االمتحانات مرتبة  -( :73مادة )

 . الهجائٌة بالنسبة لكل تقدٌر علً مستوي القسم أو الشعبة أو البرنامج 

ٌقدر نجاح الطالب فً درجة اللٌسانس أو البكالورٌوس باحد  -( :85مادة )

 مقبول. –جٌد  –جٌد جدا  –ممتاز  -التقدٌر االتٌة :

 علم             القرار   

للدراسات العلٌا والبحوث ادارة البحوث االدارة العامة الخطاب الوارد من ( 6

برنامج تحالفات المعرفة والتكنولوجٌا الذي تنظمة اكادٌمٌة البحث العلمً  العلمٌة بشأن

والتكنولوجٌا الذي تنظمة أكادٌمٌة البحث العلمً والتكنولوجٌا باالشتراك مع الجامعات والمراكز 

الً دعم تجمٌع القدرات من أجل  ٌهدف البحثٌة المصرٌة والصناعة الوطنٌة والذي والمعاهد

 .مواجهة التحدٌات التكنولوجٌة 

 علم             القرار   

الخطاب الوارد من اإلدارة العامة الدراسات العلٌا إدارة البحوث العلمٌة بشأن قرار السٌد  ( 3

 .م بمنح جائزة براءة االختراع  68/1/6116( بتارٌخ 634أ.د/ رئٌس الجامعة رقم )

 علم             القرار   

كتاب السٌد الخطاب الوارد من اإلدارة العامة الدراسات العلٌا إدارة البحوث العلمٌة بشأن  ( 4

لترشٌح لنٌل جائزة أمٌن عام اللجنة الوطنٌة المصرٌة التربٌة والعلوم والثقافة ٌونسكو بشأن ا

 .6116علوم الحٌاة لعام الٌونسكو / غٌنٌا االستوائٌة الدولٌة للبحوث فً مجال 

 علم             القرار   

 

 

 

 

 



 -الموضوعات العامة: -: ارابع

 .6115/6116( الخطاب الوارد بشأن تشكٌل الكنترول لمرحلة البكالورٌوس دور سبتمبر1

 علم             القرار   

واحد من ( الخطاب الوارد من كلٌة االقتصاد المنزلً شئون هٌئة التدرٌس بشأن تعٌن 2

 المعٌدٌن للقسم .

بشأن تكليف  201/2019موافقة مجلس القسم علي الخطة الخمسية   القرار  

 الهيئة المعاونة من المعيدين أول الدفعة من كل عام دراسي

( الخطاب الوارد من مكتب نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بشأن 3

 – 26اقامة الدورة التدرٌبٌة فً اعداد خبراء فً مجال االدارة البٌئٌة وذلك خالل الفترة من 

 القاهرة . –العباسٌة  –فً دار الضٌافة عٌن شمس  28/12/2016

 علم             القرار   

موافقة علً خطة توزٌع المقررات الدراسٌة لمرحلة البكالورٌوس والدراسات العلٌا للفصل ( ال4

 . 6117/  6116الدراسً االول للعام الجامعً 

 موافقة                           القرار     

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

 رضا ،،،،،

 

 عميد الكلية قائم بعمل                        رئيس القسم                                  

 

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

 

 

 


