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 محضر قسم المالبس والنسيج

 م5/2/2027الموافق دحد المنعقد ٌوم اال

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

م انعقد مجلس قسم المالبس والنسٌج للعام الجامعً 5/2/2027الموافق دحدانه فً ٌوم اال

وذلك فً تمام الساعة الدحادٌة عشر صبادحا برئاسة رئٌس قسم المالبس  2026/2027

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

 االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم المسلسل

 ا.د/ رشدي عمى عيد 2

 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

 عبد الرؤوفا.د/ نشوة  8
 ا.د/ هدى محمد سامي غازي 9
 أ.د/ مدحت محمود مرسى 20

 أ.د/ سها حمدي 22

 ا.د/ أسمهان النجار 22

 ا.د/ سالي العشماوى 23

 ا.م.د/ خالد محي الدين 24

 ا.م.د/ سالي الوراقي 25

 منً دحمدي الفرماويأ.م.د/  26

 أ.م.د/ عبد هللا عبد المنعم 27

 محمود فودة أ.م.د/ سحر كمال 28
 د/ ماجدة ابراهيم االسود 29

 شيماء مصطفيد/  20

 ايريني اسحاقد/  22

 صافيناز النبويد/  22
 ايمان رأفت    أمينة المجمسد/  23
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 -العالقات الثقافٌة: -: أوال

اٌ عبيؼخ  ٔانًزضًٍ الخطاب الوارد من إدارة االتفاقيات والمؤتمراتثشأٌ انُظش في  (1

انغشائى ثؼُٕاٌ "  انشاثغ ػششانذٔني  رمٕو ثزُظيى انًإرًشعٕف رهًغبٌ 

  .لبنان -طرابلس  م  2017 يبسط 25 – 24" ٔرنك خالل انفزشح يٍ   االنكزشَٔيخ

                                       علم                                  القرار
كهيخ اٌ  ٔانًزضًٍ االتفاقيات والمؤتمراتالخطاب الوارد من إدارة ثشأٌ انُظش في  (2

انذٔني انؼهًي انغبدط ٔ عٕف رمٕو ثزُظيى انًإرًش ثٕسعؼيذغبيؼخ انزشثيخ ث

انًغئٕنيخ االعزًبػيخ نهغبيؼخ في ضٕء انزميى انؼبنًي انغذيذ ثؼُٕاٌ "  انشاثغ

ثًمش يذاسط ثٕسعؼيذ  م2017اثشيم 23 – 22" ٔرنك خالل انفزشح يٍ نهغبيؼبد

 .انذٔنيخ

 علم                            القرار

اٌ عبيؼخ  ٔانًزضًٍ الخطاب الوارد من إدارة االتفاقيات والمؤتمراتثشأٌ انُظش في ( 3

عٕف  كهيخ انؼهٕو االعزًبػيخ ٔاالَغبَيخ ثبنغضائش –او انجٕالي  –انؼشثي ثٍ يٓيذي 

االٔل ؽٕل لضبيب انزؼهيى انؼبني ٔانجؾش انؼهًي في  ثؼمذ انًهزمي انذٔني انؼشثيرمٕو 

" ٔرنك خالل انفزشح يٍ   اصالؽيبد يؾهيخ ٔرؾذيبد دٔنيخ ثؼُٕاٌ "  انٕطٍ انؼشثي

 .بقاعة المحاضرات الكبري م 2017 اثشيم  14 – 10

                                      علم                            القرار

اٌ عبيؼخ  ٔانًزضًٍ الخطاب الوارد من إدارة االتفاقيات والمؤتمراتثشأٌ انُظش في ( 4

ثؼُٕاٌ "  انذٔني االٔل نهجيئخ ٔانزًُيخ انًغزذايخ عٕف رمٕو ثزُظيى انًإرًش االصْش

ثمبػخ االصْش  م2017 يبسط 14 –12" ٔرنك خالل انفزشح يٍ   انطبلخ ؽك ٔيغئٕنيخ

 .نهًإرًشاد ثًذيُخ َصش

 علم                                                                 القرار

ثشأٌ انجشَبيظ انًمزشػ  الخطاب الوارد من إدارة االتفاقيات والمؤتمراتثشأٌ انُظش في  (5

 .2017رُفيزْب خالل شٓش فجشايش ٔيبسط 

 علم                                                                 القرار

ثشأٌ رغغيم دٔساد  الخطاب الوارد من إدارة االتفاقيات والمؤتمراتثشأٌ انُظش في  (6

ػهي يٕلغ انًشكض يجبششح   ONLINEرًُيخ لذساد اػضبء ْيئخ انزذسيظ اصجؼ 

 . 2017ٔرنك ثذايخ يٍ يُبيش 

 علم                                                                 القرار
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اٌ عبيؼخ  ٔانًزضًٍ الخطاب الوارد من إدارة االتفاقيات والمؤتمراتثشأٌ انُظش في ( 7

عٕف  انزشثيخ انُٕػيخ ثبنًُصٕسح ٔفشػٓب ثًيذ غًش ٔيُيخ انُصشٔكهيخ  انًُصٕسح

رطٕيش ثؼُٕاٌ "  انذٔني انزبعغ –انغُٕي انؼشثي انضبَي ػشش  رمٕو ثزُظيى انًإرًش

يخشعبد انزؼهيى انؼبني انُٕػي في يصش ٔانؼبنى انؼشثي في ضٕء انزُبفغيخ 

 .م  2017 اثشيم 13 – 12" ٔرنك خالل انفزشح يٍانؼبنًيخ

 علم                                                                 القرار

اٌ عبيؼخ  ٔانًزضًٍ الخطاب الوارد من إدارة االتفاقيات والمؤتمراتثشأٌ انُظش في ( 8

انشاثغ نشجبة انجبؽضيٍ ثؼُٕاٌ " انجؾش  عٕف رمٕو ثزُظيى انًإرًش لُبح انغٕيظ

 .م2017اثشيم  9 –8" ٔرنك خالل انفزشح يٍ انؼهًي يٍ ٔاني انًغزًغ

 علم                                                                 القرار

نمبء انغيذح انًزضًٍ اٌ  الخطاب الوارد من إدارة االتفاقيات والمؤتمراتثشأٌ انُظش في ( 9

ٔصيش انزؼهيى  Torbjorn Isaksenعفيشح ط.و.ع في أعهٕ يغ انغيذ انذكزٕس / 

 .انؼهي في انُشٔيظ 

 علم                                                                 القرار

يٕافمخ انغيذ أ.د/ ثشأٌ   الخطاب الوارد من إدارة االتفاقيات والمؤتمراتثشأٌ انُظش في ( 10

أ.د/                                                   -م يٍ :سئيظ انغبيؼخ ػهي رششيؼ ك

ػال يٕعف ػجذ انالِ    أ.و.د/ عؾش كًبل فٕدح      د/ عكيُخ أييٍ يؾًٕد   نؾضٕس 

 12انًإرًش انذٔني انشاثغ نكهيخ انزشثيخ انُٕػيخ عبيؼخ طُطب ٔرنك خالل انفزشح يٍ 

 . 2017اثشيم  13 –

 علم                                                                 القرار

ثشأٌ يٕافمخ انغيذ أ.د/   الخطاب الوارد من إدارة االتفاقيات والمؤتمراتثشأٌ انُظش في ( 11

أ.د/                                                   -م يٍ :سئيظ انغبيؼخ ػهي رششيؼ ك

سشب ػجذ انشؽًٍ انُؾبط نؾضٕس انًإرًش انذٔني انشاثغ ثبنشبسلخ االيبساد انؼشثيخ 

 . 2017فجشايش  7 – 5انًزؾذح ٔرنك خالل انفزشح يٍ 

 علم                                                                 القرار

االػالٌ ػٍ انًُؼ ثشأٌ   والبعثاتالمنح الخطاب الوارد من إدارة ثشأٌ انُظش في ( 12

 . 2018 /2017نهؼبو االكبديًي  GERSSانجؾضيخ انًصشيخ االنًبَيخ لصيشح االعم 

 علم                                                                 القرار
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يٍ انًزضًٍ ػذو عفش أي  المنح والبعثاتالخطاب الوارد من إدارة ثشأٌ انُظش في ( 13

انغبدح أػضبء ْيئخ انزذسيظ ٔانٓيئخ انًؼبَٔخ انًجؼٕصيٍ يغزمجال أٔ اخالء طشفٓى 

ػهي انجؼضبد أٔ انًُؼ أٔ االعبصاد انذساعيخ أٔ انًًٓبد انؼهًيخ ػبيخ أٔ خبصخ أٔ 

عًيغ يبدح ػهًيخ أٔ انزذسيت أٔ انضيبسح انؼهًيخ اال ثؼذ ٔسٔد يٕافمخ االداسح انؼبيخ 

د ػهي انغفش ٔكزنك ادساط انؼاللبد انضمبفيخ ثبنكهيخ ضًٍ نالعزطالع ٔانًؼهٕيب

ئًخ اخالء انطشف انخبص ثبنًجؼٕس طجمب نمشاس يغهظ انذساعبد انؼهيب ٔانجؾٕس بل

يغ اخز الشاس ػهي انغيذ انؼضٕ ثؼذو انغفش اال ثؼذ ٔسٔد انًٕافمخ االيُيخ ٔاخطبسكى 

 ثٓب.

 علم                                                                 القرار

ليبو عبيؼخ  ٔانًزضًٍ الخطاب الوارد من إدارة االتفاقيات والمؤتمراتثشأٌ انُظش في ( 14

ثكيٍ نهزكُٕنٕعيب ثزمذيى صالس يُؼ دساعيخ يٍ يغهظ انًُؼ انذساعيخ انصيُي نهطالة 

 .انًبعغزيش ٔانذكزٕساح ثبنغبيؼخ يٍ انغبيؼبد انشائذح في يصش نذساعخ

 علم                                                                 القرار

يشبسكخ  ٔانًزضًٍ الخطاب الوارد من إدارة االتفاقيات والمؤتمراتثشأٌ انُظش في ( 15

عبيؼخ عفبسرُب في ثشنيٍ في انهغُخ انًُجضمخ ػٍ يغهظ انغفشاء انؼشة يغ سئيظ 

ثشنيٍ انؾشح ٔسؤعبء يشاكض انذساعبد االعالييخ ٔانششق أٔعطيخ ٔػهى انًصشيبد 

 .في انغبيؼخ

 علم                                                                 القرار

كزبة  ٔانًزضًٍ الخطاب الوارد من إدارة االتفاقيات والمؤتمراتثشأٌ انُظش في ( 16

ٔؽذح رطٕيش انجؾش انؼهًي ٔانًزضًٍ االػالٌ ػٍ ثذء ثشَبيظ  –عبيؼخ ثُي عٕيف 

 . 2017فجشايش  13 – 12رًُيخ انًٓبساد انجؾضيخ انزخصصيخ ٔرنك خالل انفزشح يٍ 

 علم                                                                 القرار

أَّ ٔسد  ٔانًزضًٍ الوارد من إدارة االتفاقيات والمؤتمراتالخطاب ثشأٌ انُظش في ( 17

 –انيغكٕ  –اليبَّ انًغهظ كزبة انهغُخ انٕطُيخ نهزشثيخ ٔانؼهٕو ٔانضمبفخ يَٕغكٕ 

ايغيغكٕ ثشأٌ انًإرًش انغُٕي انخبيظ ػشش نزؼهيى انكجبس ثؼُٕاٌ رؼهيى انكجبس 

ثذاس انضيبفخ عبيؼخ  2017اثشيم  19 – 17ٔيكبفؾخ انفمش ٔرنك خالل انفزشح يٍ 

 .ػيٍ شًظ

 علم                                                                 القرار
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ػمذ ثشَبيظ  ٔانًزضًٍ الخطاب الوارد من إدارة االتفاقيات والمؤتمراتثشأٌ انُظش في ( 18

رذسيجي ػهي كيفيخ اعزخذاو ٔرفؼيم اَشطخ ثُك انًؼشفخ انًصشي الػضبء ْيئخ 

انزذسيظ ٔانٓيئخ انًؼبَٔخ ٔانجبؽضيٍ ٔاخصبئي انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد ثمبػخ 

،  20انًإرًشاد ثًشكض انًؼهٕيبد ثبنغبيؼخ ٔرنك يٕيي االصُيٍ ٔانضالصبء انًٕافك 

 .ؽب انغبػخ انؼبششح صجب 2017/  2/ 21

 علم                                                                 القرار
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  -الدراسات العلٌا : -ثانٌا :

  -مذكرة إدارة الدراسات العلٌا بشأن النظر فً :  - 1

رأفة عبد القادر عبد الواحد للطالبة / الماجستير تشكيل لجنة الفحص والمناقشةمذكرة 

في المالبس والنسيج تخصص المالبس والنسيج وعنوان  ماجستيرللدرجة ا ةالمسجل -  محمد

امكانية االستفادة من توليف االقمشة في اثراء القيمة الجمالية والوظيفية للمكمالت الرسالة  "

   من : االشراف لجنة وشكلت   "المنفصلة لمالبس السهرة 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

كلية االقتصاد   - بقسم المالبس والنسيج  أستاذ يوسف عبد الاله عالأ.د/  1

 المنوفيةجامعه  -المنزلي

2

  

كلية االقتصاد   - بقسم المالبس والنسيج مساعد  أستاذ سالي فوزي الوراقيأ.د/ 

 المنوفيةجامعه  -المنزلي

 من : المناقشة لجنة وشكلت       

 الوظٌفة والتخصص االسم م

كلية االقتصاد   - قسم المالبس والنسيج ب أستاذ علي عيد رشديأ.د/  1

 المنوفيةجامعه  -المنزلي

 عميد كلية التربية النوعية جامعة المنوفية حنان حسني يشار أ.د/  2

كلية االقتصاد   - بقسم المالبس والنسيج  أستاذ عال يوسف عبد الالهأ.د/  3

 المنوفيةجامعه  -المنزلي

كلية االقتصاد   - بقسم المالبس والنسيج مساعد  أستاذ الوراقي سالي فوزيأ.د/  4

 المنوفيةجامعه  -المنزلي

 موافقة                       ار              القر
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 -مذكرة إدارة الدراسات العلٌا بشأن النظر فً : -2

تخصص  محمد حسين عبد الهادي حمودة تسجيل خطة البحث )ماجستير( للدارس / 

استخدام المخلفات الزراعية المحمية بجسيمات المعادن المالبس والنسيج بعنوان "

  -"      تحت اإلشراف :النانونية في معالجة االقمشة السليوزية  

 الوظــــــــــٌـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

استاذ كمياء وتكنولوجيا النسيج بالمركز القومي  محمد عبد المنعم رمضان أ.د/  1

 القاهرة جامعة  – للبحوث

رشا عبد الرحمن محمد أ.د/  2

 النحاس 

كلية االقتصاد المنزلي  -المالبس والنسيجبقسم  أستاذ

 جامعه المنوفية -

 موافقة                               القرار     

 -إدارة الدراسات العلٌا بشأن النظر فً :مذكرة  -3

تخصص  داليا ناجي جابر الجندي /  ةتسجيل خطة البحث )ماجستير( للدارس

االستفادة من جماليات الفن التكعيبي والفن السريالي في  المالبس والنسيج بعنوان "

  -تحت اإلشراف : اثراء المالبس الكاجوال باستخدام الطباعة الرقمية والكروشية " 

 الوظــــــــــٌـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

كلية االقتصاد  -المالبس والنسيجقسم ورئيس  أستاذ نشأت نصر الرفاعي أ.د/  1

 جامعه المنوفية -المنزلي 

كلية االقتصاد المنزلي  -والنسيج المالبسبقسم  أستاذ ايهاب فاضل ابو موسي أ.د/  2

 جامعه المنوفية -

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

تخصص عبد المجيد  بسمة ميسرةتسجيل خطة البحث )ماجستير( للدارس / 

تقنيات الذكاء الحيوي في تصميم مالبس االستفادة من المالبس والنسيج بعنوان "

  -"      تحت اإلشراف :  ذكية لبعض الرياضيين

 الوظــــــــــٌـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

كلية االقتصاد  -المالبس والنسيجبقسم مساعد  أستاذ  خالد محي الدين.د/ .مأ 1

 جامعه المنوفية -المنزلي 

المركز  –أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسيج  انيا فاروق النويشير.د/ .مأ 2

 جامعة القاهرة –القومي للبحوث 

 موافقة                               القرار     

 -مذكرة إدارة الدراسات العلٌا بشأن النظر فً : -5

تخصص  سارة أسامة عبد المنعم عامر/  ةتسجيل خطة البحث )ماجستير( للدارس

صباغة األقمشة القطنية المخلوطة بصبغات صديقة للبيئة  المالبس والنسيج بعنوان "

  -تحت اإلشراف : وذات مقاومة لنمو البكتيريا " 

 الوظــــــــــٌـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

استاذ كمياء وتكنولوجيا النسيج بالمركز القومي  محمد عبد المنعم رمضان أ.د/  1

 جامعة القاهرة  - للبحوث

كلية االقتصاد المنزلي  -المالبس والنسيجبقسم  أستاذ نشوة عبد الرؤوف أ.د/  2

 جامعه المنوفية -

 موافقة                               القرار     
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 ثالثا :-  البدحوث العلمٌة

للدراسات العليا والبحوث ادارة الدراسات االدارة العامة الخطاب الوارد من ثشأٌ انُظش في (1
العليا بشأن تحذير الجامعة من الطالب / عمر أحمد عباس سالم يزعم أنه حاصل علي الدكتوراة 

 .امعة التعامل معةمن جامعة االزهر وأن الرسالة تشمل علي الفاظ ظاهرة الكفر وتحذر الج
 

 علم                                                                 القرار

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

 4/1/2117توصية مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ العليا بشأن 

سة ملفات الترشيح للمتقدمين للجوائز الممنوحة من رة تشكيل لجنة داخل كل كلية لدرابضرو
 .جهات خارج الجامعة   

 

 علم                                                                 القرار

االدارة العامة للدراسات العليا والبحوث ادارة الدراسات الخطاب الوارد من ثشأٌ انُظش في ( 3
أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأعضاء الفريق البحثي بالجامعة منح جائزة للسادة  العليا بشأن 

( جائزة مالية قدرها ) خمسون  Nature – Scienceوالذين قاموا بنشر بحوثهم في مجلتي ) 

 . ألف جنية (
 

 علم                                                                 القرار

االدارة العامة للدراسات العليا والبحوث ادارة الدراسات الخطاب الوارد من ثشأٌ انُظش في ( 4

 ( I . F)مسئولية السيد / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث عن تحديد درجة العليا بشأن 

( مع اعتمادها من   Thompson Reutersلمجالت النشر العلمي والتأكد منها علي موقع )

 .سيادته 
 

 علم                                                                 القرار

االدارة العامة للدراسات العليا والبحوث ادارة الدراسات الخطاب الوارد من ثشأٌ انُظش في ( 5

علي تسجيل االبحاث الخاصة  26/3/2112موافقة مجلس الجامعة بتاريخ  العليا بشأن

( من قانون تنظيم 98بالسادة اعضاء هيئة التدريس وذلك طبقا للمادة رقم )

 .الجامعات 

                               علم                                 القرار

 -الموضوعات العامة: -: رابعا

مكتب السيد أ.د/ المدير التنفيذي لمعلومات الجامعة والمشرف علي من ( الخطاب الوارد 1

االدارة العامة لمركز المعلومات بشأن اطالق مبادرة التعليم التكنولوجي رواد تكنولوجيا 
المستقبل من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات علي خلفية مؤتمر ومعرض القاهرة 

وأنه االن يستطيع السادة اعضاء   Cairo ICT 2016وجيا المعلومات واالتصاالت الدولي لتكنول
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هيئة التدريس حديثي التخرج في تخصصات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وااللكترونيات 
( والهيئة المعاونة وطالب الدراسات العليا الغير عاملين وطالب  2116) بداءا من عام 

الت مثل في احدث المجاة أخذ المسارات التدريبية الكاملة بالمجان السنوات االخيرة بالجامع
االنترنت االشياء وتحليل البيانات والواقع االفتراضي واألمن السيبراني وغيرهم والحصول 

  علي شهادات من الجامعة االولي والشركات الرائدة بالعالم من خالل المنصات االفضل عالمينا

 علم                                                                 القرار

لوحدة ادارة مشروعات تطوير التعليم  من مكتب السيد أ.د/ المدير التنفيذيالخطاب الوارد  (2

العالي المتضمن االحاطة بأن مركز القياس والتقويم بوحدة ادارة المشروعات سوف يقوم بتنظيم 

 . السئلة ذات المفردات المقتنيةالجامعات الحكومية النتاج عدد من بنوك امسابقات بين الكليات ب

                                      علم                            القرار

 موافقة علي تعين د/ سكينة امين المدرس بالقسم بوظيفة استاذ مساعد بالقسم .ال (3

                                              الموافقة                              القرار

 تعين المعيدة/ ايناس موسي المعيدة بالقسم بوظيفة مدرس بالقسم .الموافقة علي (4

                                               الموافقة                             القرار

للتقدم للجنة  د/ سناء عبد الوهاب ط البحثي المقدم من الموافقة علي االنتاج العلمي النشا(5

 .العلمية للترقية الي درجة استاذ مساعد

                                               الموافقة                             القرار

عطا هللا للتقدم الموافقة علي االنتاج العلمي النشاط البحثي المقدم من  د/ أحمد رمزي احمد  (6

 .للجنة العلمية للترقية الي درجة استاذ مساعد

                                               الموافقة                             القرار

( الخطاب الوارد بشأن قرار المجلس بالموافقة علي االعتداد بتاريخ القبول لنشر االبحاث  7

 استاذ مساعد (. –العلمية المقدمة للترقية ) استاذ 

 علم                                                                 القرار

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

 رضا ،،،،،

 

 عمٌد الكلٌة قائم بعمل                                   رئٌس القسم         أمٌنة المجلس                  

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


