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 محضر قسم المالبس والنسيج

 م5/3/1027الموافق دحد المنعقد يوم اال

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

م انعقد مجلس قسم المالبس والنسيج للعام الجامعي 5/3/1027الموافق 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 عمى عيد 2

 ا.د/ إيياب فاضل أبو موسى 1

 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/ إيياب احمد النعسان 7

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

 أ.د/ سيا حمدي 22

 ا.د/ أسميان النجار 21

 ا.د/ سالي العشماوى 23

 ا.م.د/ خالد محي الدين 24

 ا.م.د/ سالي الوراقي 25

 مني دحمدي الفرماويأ.م.د/  26

 أ.م.د/ عبد هللا عبد المنعم 27

 محمود فودة أ.م.د/ سحر كمال 28
 أ.م.د/ سكينو أمين 29
 د/ ماجدة ابراىيم االسود 10

 شيماء مصطفيد/  12

 ايريني اسحاقد/  11

 صافيناز النبويد/  13
 ايمان رأفت    أمينة المجمسد/  14
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 -العالقات الثقافية: -: أوال

 ٌدٕخ أْ ٚاٌّزضّٓ الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمراتثؾأْ إٌظش في  (1

ٚاٌّؼزّذ ِسضش٘ب ِٓ اٌّدٍظ  5/10/2016( ثزبسيخ  117اٌؼاللبد اٌثمبفيخ ثدٍغزٙب سلُ )

لذ ٔبلؾذ اٌّٛضٛػبد  17/11/2016( ثزبسيخ 655االػٍي ٌٍدبِؼبد ثدٍغزٗ سلُ )

اٌّذسخخ في خذٚي أػّبٌٙب ٚوبْ ِٓ ثيٓ ٘زٖ اٌّٛضٛػبد اٌجشٔبِح اٌزٕفيزي في ِدبي 

أٚفذ اٌٍدٕخ  ٚلذ 2016/2018ج.َ.ع ٍِّٚىخ اٌجسشيٓ ٌالػٛاَ  ي ثيٓاٌزشثيخ ٚاٌزؼٍيُ اٌؼبٌ

ثبْ رمَٛ اٌدبِؼبد ثزفؼيً االعزفبدح ِٓ اٌّٛاد اٌزي رخـ اٌزؼٍيُ اٌؼبٌي في ٘زا اٌجشٔبِح 

  .( 20( ٚززي اٌّبدح )14ٚ٘ي أسلبَ )

                                                                    علم                              القرار
خبِؼخ  اْ ٚاٌّزضّٓ الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمراتثؾأْ إٌظش في  (2

ثؼٕٛاْ " دٚيب عٛف رمَٛ ثزٕظيُ اٌّؤرّش اٌؼٍّي  االلزقبد ٚاٌؼٍَٛ االداسيخ وٍيخ  -اٌيشِٛن 

اعطٕجٛي  م2017اثشيً 6 – 4" ٚرٌه خالي اٌفزشح ِٓ ساط اٌّبي اٌجؾشي فشؿ ٚرسذيبد 

 .رشويب -

                                                                    علم                              القرار
اٌذٚي اْ خبِؼخ  ٚاٌّزضّٓ الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمراتثؾأْ إٌظش في ( 3

إٌّظِٛخ اٌزىبٍِيخ الداسح ثبٌدضائش عٛف رمَٛ ثؼمذ اٌٍّزمي اٌؼشثي االٚي ثؼٕٛاْ " اٌؼشثيخ 

" اٌقٕبػبد اٌغزائيخ  –اٌمطبػي اٌضساػي  –االثزىبس ٚاالثذاع ٚاثش٘ب ػٍي اٌزّٕيخ االلزقبديخ 

 – 3ٚرٌه خالي اٌفزشح ِٓ ٚرٌه ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌدبِؼخ اٌجشيطبٔيخ ثّقش ٚاٌّدٍظ اٌمِٛي ٌٍّشأح 

 . مصر –بمقر الجامعة البرٌطانٌة م  2017اثشيً   5

                                                                    علم                              القرار
 اٌدّؼيخاْ  ٚاٌّزضّٓ الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمراتثؾأْ إٌظش في ( 4

عٛف رمَٛ ثزٕظيُ اٌّؤرّش اٌذٌٚي االفشيميخ ٌٍزّٕيخ اٌّغزذاِخ ثبٌزؼبْٚ ِغ ِٕزذي اٌؼٍّبء اٌؼشة 

اٌجسث اٌؼٍّي ٚاٌزّٕيخ اٌّغزذاِخ في اٌذٚي اٌؼشثيخ ثؼٕٛاْ " اٌغبدط ٌّٕزذي اٌؼٍّبء اٌؼشة 

ّض فٕذق دسيث م2017 اثشيً 25 –22" ٚرٌه خالي اٌفزشح ِٓ ٚاالفشيميخ ِٚٛاخٙخ اٌزسذيبد  

 .ثؾشَ اٌؾيخ –ثيزؼ 

                                                                    علم                              القرار
اٌّؤرّش اٌذٌٚي ثؾأْ  الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمراتثؾأْ إٌظش في  (5

 .2017اثشيً  5 -3االِبساد  –اٌؾبسلخ  2017اٌّٛ٘جخ ٚاالثذاع 

 دي علي عيديشترك ببدحث أ.د/ رش -القرار : 

ٚاٌّزضّٓ أٔٗ ٚسد الِبٔخ  الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمراتثؾأْ إٌظش في  (6

اٌّدٍظ وزبة ٚصاسح اٌزؼٍيُ اٌؼبٌي ٚاٌّشفك ثٗ ِؾشٚع اٌجشٔبِح اٌزٕفيزي ثيٓ زىِٛخ وٛسيب 

ٚاٌّمزشذ ِٓ  2018/ 2016اٌذيّمشاطيخ اٌؾؼجيخ ٚزىِٛخ خّٙٛسيخ ِقش اٌؼشثي ٌالػٛاَ 

 .اٌدبٔت اٌىٛسي 

                                                                    علم                              القرار
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ٌدٕخ  أْ ٚاٌّزضّٓ الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمراتثؾأْ إٌظش في  (7

ٚاٌّؼزّذ ِسضش٘ب ِٓ اٌّدٍظ  5/10/2016( ثزبسيخ  117اٌؼاللبد اٌثمبفيخ ثدٍغزٙب سلُ )

لذ ٔبلؾذ اٌّٛضٛػبد اٌّذسخخ في  17/11/2016( ثزبسيخ 655االػٍي ٌٍدبِؼبد ثدٍغزٗ سلُ )

ِدبي اٌزشثيخ ٚاٌزؼٍيُ اٌؼبٌي خذٚي أػّبٌٙب ٚوبْ ِٓ ثيٓ ٘زٖ اٌّٛضٛػبد اٌجشٔبِح اٌزٕفيزي في 

 ٚلذ أٚفذ اٌٍدٕخ ثبالري  2016/2018ج.َ.ع ٚثٌٛيفيب ٌالػٛاَ  يٓث

( 6-1اْ رمَٛ اٌدبِؼبد ثزفؼيً االعزفبدح ِٓ اٌّٛاد اٌزي رخـ اٌزؼٍيُ اٌؼبٌي ٚ٘ي أسلبَ ) -:أٚال 

 .فيّب ػذا اٌّبدح االٌٚي 

 (1اٌّبدح سلُ )أْ رمَٛ اٌدبِؼبد ثّٛافبح أِبٔٗ اٌّدٍظ ثّشؽر أعبعي ٚآخش اززيبطي ػٍي -ثبٔيب:

                                                                    علم                              القرار
ٌدٕخ  أْ ٚاٌّزضّٓ الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمراتثؾأْ إٌظش في  (8

ٚاٌّؼزّذ ِسضش٘ب ِٓ اٌّدٍظ  5/10/2016( ثزبسيخ  117اٌؼاللبد اٌثمبفيخ ثدٍغزٙب سلُ )

لذ ٔبلؾذ اٌّٛضٛػبد اٌّذسخخ في  17/11/2016( ثزبسيخ 655االػٍي ٌٍدبِؼبد ثدٍغزٗ سلُ )

خذٚي أػّبٌٙب ٚوبْ ِٓ ثيٓ ٘زٖ اٌّٛضٛػبد اٌجشٔبِح اٌزٕفيزي في ِدبي اٌزشثيخ ٚاٌزؼٍيُ اٌؼبٌي 

 ثبالري أٚفذ اٌٍدٕخ  ٚلذ 2016/2018ٌالػٛاَ سِٚبٔيب ج.َ.ع  يٓث

-3اْ رمَٛ اٌدبِؼبد ثزفؼيً االعزفبدح ِٓ اٌّٛاد اٌزي رخـ اٌزؼٍيُ اٌؼبٌي ٚ٘ي أسلبَ ) -أٚال : 

 .اٌشاثؼخ اٌّبدح  فيّب ػذا( 9
أْ رمَٛ اٌدبِؼبد ثّٛافبح أِبٔٗ اٌّدٍظ ثّشؽر أعبعي ٚآخش اززيبطي ػٍي اٌّبدح سلُ  -ثبٔيب:

(4). 

                                                                    علم                              القرار
ثؾأْ لشاس اٌغيذ أ.د/ سئيظ  الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمراتثؾأْ إٌظش في ( 9

 ٚاٌّزضّٓ االري  3/10/2016ثزبسيخ  2400اٌدبِؼخ سلُ 

اال ثؼذ اٌشخٛع اٌي اٌدبِؼخ ٚاخز ػذَ ػمذ أي ثشٚٔٛوٛالد ِغ أي خٙخ  -اٌّبدح االٌٚي :

 اٌّٛافمبد اٌّطٍٛثخ ٚاٌزبوذ ِٓ اٌٛضغ اٌمبٔٛٔي ٌٍدٙبد اٌزي يزُ االرفبق ِؼٙب .

رّٕر افبدح ٌٚيغذ ؽٙبدح ٌٍذٚساد اٌزذسيجيخ اٌزي رٕفز ثٕبءا ػٍي االرفبليبد  -اٌّبدح اٌثبٔيخ :

 اٌخبفخ ِغ اٌدٙبد اٌّقشذ ٌٙب اٌؼًّ .

يب افبدح اٚ ؽٙبدح ػٓ ثشاِح دساعيخ ٌفقٛي دساعيخ ٚأّب رّٕر االفبدح ػٓ اٌّبدح اٌثبٌثخ يسظش وٍ

                                                                                       عبػبد رذسيجيخ فمظ .

 .ال رّٙش االفبداد إٌّّٛزخ ثخبرُ ؽؼبس اٌدّٙٛسيخ فمظ -اٌّبدح اٌشاثؼخ :

                                                                    علم                              القرار
اٌّزضّٓ اْ اٌدّؼيخ  الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمراتثؾأْ إٌظش في ( 10

ٌّيبٖ ٚرٌه اٌذٌٚيخ ٌزىٌٕٛٛخيب اٌّيبح عٛف رمَٛ ثزٕظيُ اٌّؤرّش اٌذٌٚي اٌؼؾشْٚ ٌزىٌٕٛٛخيب ا

 .  ثّذيٕخ اٌغشدلخ 2017ِبيٛ  20 – 18خالي اٌفزشح ِٓ 

                                                                    علم                              القرار
اٌذػٛح ٌسضٛس  ثؾأْ  الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمرات( ثؾأْ إٌظش في 11

فيٙب ٚرٌه خالي ٌٍّؾبسوخ  ٚسػ ػًّ فشيٓ فبػٍيبد اٌّٛاسد اٌجؾشيخ ٚرشؽير اٌىٛادس إٌّبعجخ
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اٌذخٛي ػٍي اٌشاثظ االٌىزشٚٔي ٌزغديً ٚاالطالع ػٍي ا٘ذاف ِٚسبٚس وً ٚسؽخ ػًّ ٚ٘ٛ 

 .   hsaiem@arado.org -:وبٌزبٌي 

                                                                    علم                              القرار
وٍيخ إٌٙذعخ اٌّزضّٓ اْ  الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمراتثؾأْ إٌظش في ( 12

ثؼٕٛاْ "زّبيخ اٌجيئخ ٓ ياٌؼؾش اٌغبثغ ٚ عٛف رمَٛ ثزٕظيُ اٌّؤرّش اٌذٌٚيخبِؼخ االعىٕذسيخ 

فٕذق ؽيشارْٛ ث15/5/2017 – 13ٚرٌه خالي اٌفزشح ِٓ ضشٚسح ِٓ ضشٚسيبد اٌسيبح " 

 .إٌّزضح 

                                   تشترك ببدحث أ.د/ رشا عبد الردحمن الندحاس                           -:   القرار

خبِؼخ اٌّزضّٓ اْ  االتفاقٌات والمؤتمراتالخطاب الوارد من إدارة ثؾأْ إٌظش في ( 13

ثؼٕٛاْ "اٌجسث اٌؼٍّي ٚاالثزىبس  اٌؼٍّي االٚيعٛف رمَٛ ثزٕظيُ اٌّؤرّش إٌّقٛسح 

 .9/3/2017 – 7ٚرٌه خالي اٌفزشح ِٓ اٌزىٌٕٛٛخي" 

                                                                    علم                              القرار
ِب ٚسد ليبَ  ٚاٌّزضّٓ الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمراتثؾأْ إٌظش في ( 14

الِبٔخ اٌّدٍظ وزبة اٌٍدٕخ اٌٛطٕيخ اٌّقشيخ ٌٍزشثيخ ٚاٌؼٍَٛ ٚاٌثمبفخ يٛٔغىٛ ثؾأْ ا٘زّبِبد 

ِىزت اٌيٛٔغىٛ االلٍيّي ٌٍزشثيخ في اٌذٌٚخ اٌؼشثيخ ٌزؼضيض خٛدح اٌزؼٍيُ في إٌّطمخ اٌؼشثيخ ضّٓ 

 .عيبق زشوخ اػبدح اٌزفىيش في اٌزؼٍيُ 

                                                                    علم                              القرار
اػزضاَ خبِؼخ  ٚاٌّزضّٓ الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمراتثؾأْ إٌظش في ( 15

 2017ِبسط  12- 11اٌمب٘شح سػبيخ اٌّؤرّش االػالِي اٌؼشثي اٌغبدط ٌٍؾجبة في اٌفزشح ِٓ 

 .ثىٍيخ االػالَ خبِؼخ اٌمب٘شح 

                                                                    علم                              القرار
ػمذ اٌجشٔبِح   ٚاٌّزضّٓ الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمرات الخطابثؾأْ إٌظش في ( 16

ٌٍدٍّؼبد ِٚٛلف اٌدبِؼبد اٌؼشثيخ ٚاٌيبد اٌزطٛيش في اٌفزشح ِٓ  اٌزذسيجي اٌزقٕيف اٌؼبٌّي

16-18/5/2017 . 

                                                                    علم                              القرار
اٌّزضّٓ اْ ِشوض اٌؾشق  الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمرات( ثؾأْ إٌظش في 17

االٚعظ االلٍيّي ٌٍٕظبئش اٌّؾؼخ ٌٍذٚي اٌؼشثيخ عيمَٛ ثزٕظيُ ٚسؽخ ػًّ في ِدبي اٌشلبثخ 

 .َ 4/5/2017 – 23/4/2017االؽؼبػيخ في اٌفزشح ِٓ 

                                                                    علم                              القرار
الدعوة  ٚاٌّزضّٓ الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمراتثؾأْ إٌظش في ( 18

 .للمشاركة فً انشطة المنظمة بالتعاون مع وكالة التونسٌة بتنظٌم ورشتً عمل 

                                                                    علم                              القرار



6 
 

الدعوة  ٚاٌّزضّٓ الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمراتثؾأْ إٌظش في ( 19

 20بعنوان " الجذور الذهنٌة شرط للتواصا الفعال " فً الفترة من  عمل بتنظٌم ورشةللمشاركة 

 .دبً االمارات العربٌة المتحدة  2012/  3/ 23 –

                                                                    علم                              القرار
الدعوة  ٚاٌّزضّٓ االتفاقٌات والمؤتمراتالخطاب الوارد من إدارة ثؾأْ إٌظش في ( 20

بتنظٌم مؤتمر الدولً السنوي الثانً بعنوان " التكامل المعرفً واالبتكار طرٌقا للتقدم للمشاركة 

 .ٌولٌو بقاعة المؤتمرات بكلٌة الطب بجامعة االسكندرٌة   22 – 22وذلك خالل الفترة من 

                                                                    علم                              القرار
االعالن عن  ٚاٌّزضّٓ الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمراتثؾأْ إٌظش في ( 21

الترشٌح لمنصب المدٌر العام لمركز العلم والتكنولوجٌا لدول عدم االنحٌاز والدول النامٌة 

NAM   ًحٌث ستنتهً والٌة المدٌر العام الحال. 

                                                                    علم                              القرار
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  -الدراسات العليا : -ثانيا :

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  - 1

 ةالمسجل -  سامٌة محمد عبد الؽنً عبد الالهللطالبة / الدكتوراة  منح درجةمذكرة 

استخالص فً المالبس والنسٌج تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة  "دكتوراة لدرجة ال

 "صبؽات طبٌعة آمنه بٌئٌا من مخلفات نبات الفول وتطبٌقها فً مجال المالبس

   من: المناقشة لجنة وشكلت

 والتخصصالوظيفة  االسم م

التؽذٌة وعلوم الطعمة والعمٌد قسم استاذ ورئٌس  ٌوسؾ عبد العزٌز حسنٌنأ.د/  1

جامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  -  السابق للكلٌة

 المنوفٌة

2

  

ووكٌل الكلٌة لشئون قسم المالبس والنسٌج استاذ ب اسالم عبد المنعم حسٌنأ.د/ 

 جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  - الطالب

كلٌة االقتصاد   -قسم المالبس والنسٌج  استاذ ورئٌس  نشأت نصر الرفاعًد/ أ. 3

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

جامعة  –التربٌة النوعٌة   -أستاذ المالبس والنسٌج  أ.د/ عادل جمال الدٌن الهنداوي 4

 طنطا

 :  من االشراف لجنة وشكلت     

 الوظيفة والتخصص االسم م

التؽذٌة وعلوم الطعمة والعمٌد قسم استاذ ورئٌس  ٌوسؾ عبد العزٌز حسنٌنأ.د/  1

جامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  -  السابق للكلٌة

 المنوفٌة

ووكٌل الكلٌة لشئون قسم المالبس والنسٌج استاذ ب اسالم عبد المنعم حسٌنأ.د/  2

 جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  - الطالب

كلٌة االقتصاد   -قسم المالبس والنسٌج استاذ مساعد ب عبد هللا عبد المنعم حسٌند/ .م.أ 3

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

 موافقة                               القرار     
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  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  - 2

بوسً حمدي للطالبة /  االشراؾبشأن تعدٌل موضوع الرسالة + تعدٌل فً لجنة مذكرة 

فً المالبس والنسٌج تخصص المالبس والنسٌج وعنوان دكتوراة لدرجة ال ةالمسجل -فرحات 

االستفادة من التقنٌات الحدٌثة للتسوٌق االلكترونً باستخدام الماسح " قبل التعدٌل هوالرسالة 

عنوان الرسالة بعد التعدٌل  "ٌر منظومة اداء منافذ بٌع المنتجات الملبسٌة الضوئً فً تطو

"تأثٌر االستفادة من التقنٌات الحدٌثة للتسوٌق االلكترونً باستخدام تقنٌات الواقع المدمج فً 

 "تطوٌر منظومة اداء منافذ بٌع المنتجات الملبسٌة 

   من: االشراف قبل التعديل  لجنة وشكلت

 الوظيفة والتخصص االسم م

عمٌد المعهد العالً للهندسة وتكنولوجٌا المنسوجات  أشرؾ محمود هاشم أ.د/  1

 بالمحلة الكبري 

2

  

كلٌة االقتصاد   -قسم المالبس والنسٌج استاذ ب مدحت محمد مرسًأ.د/ 

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

 :  من بعد التعديل االشراف لجنة وشكلت     

 والتخصصالوظيفة  االسم م

عمٌد المعهد العالً للهندسة وتكنولوجٌا المنسوجات  أشرؾ محمود هاشم أ.د/  1

 بالمحلة الكبري 

كلٌة االقتصاد   -قسم المالبس والنسٌج استاذ ب مدحت محمد مرسًأ.د/  2

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

الحاسبات كلٌة   - مدرس بقسم تكنولوجٌا المعلومات  نورا عبد المعز السمريد/  3

 جامعه المنوفٌة -والمعلومات

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

دالٌا محمد فتحً فرج للطالبة / لدكتوراة ا فحص والمناقشةبشأن تشكٌل لجنة المذكرة 

المالبس والنسٌج تخصص المالبس والنسٌج وعنوان فً دكتوراة لدرجة ال ةالمسجل -بٌومً 

استخدام تقنٌة النانو فً معالجة بعض المالبس الداخلٌة لالطفال لمقاومة البكترٌا الرسالة  "

 "والمٌكروبات المسببة لبعض االمراض الجلدٌة 

   من: المناقشة لجنة وشكلت

 الوظيفة والتخصص االسم م

استاذ متفرغ ورئٌس قسم الؽزل والنسٌج والترٌكو  أحمد علً محمود سالمانأ.د/  1

 جامعة حلوان -كلٌة الفنون التطبٌقٌة  -سابقا  

2

  

كلٌة الفنون التطبٌقٌة  -استاذ متفرغ بقسم المنسوجات  سٌد علً السٌدأ.د/ 

 جامعة حلوان -

كلٌة االقتصاد   -قسم المالبس والنسٌج  ب مساعداستاذ  خالد محً الدٌن د/ .م.أ 3

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

كلٌة االقتصاد   -قسم المالبس والنسٌج  استاذ  ب أ.د/ عال ٌوسؾ عبد الاله 4

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

 :  من االشراف لجنة وشكلت     

 الوظيفة والتخصص االسم م

استاذ متفرغ ورئٌس قسم الؽزل والنسٌج والترٌكو  أحمد علً محمود سالمانأ.د/  1

 جامعة حلوان -كلٌة الفنون التطبٌقٌة  -  سابقا

كلٌة االقتصاد   -قسم المالبس والنسٌج  استاذ مساعد ب خالد محً الدٌن د/ أ.م. 2

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

كلٌة االقتصاد   -قسم المالبس والنسٌج باستاذ  سالً أحمد العشماويد/ .أ 3

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

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

لدرجة  ةالمسجل -  عبٌر محمد عبد المنعم الفقًللطالبة / الدكتوراة  منح درجةمذكرة 

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

 "المودٌوالت التعلٌمٌة فً استخدام فن االورٌجامً بأسلوب التشكٌل علً المانٌكان

   من : االشراف لجنة وشكلت   

 الوظيفة والتخصص االسم م

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

 المنوفٌةجامعه  -المنزلً

2

  

كلٌة االقتصاد   - بقسم المالبس والنسٌج  أستاذ الاله عال ٌوسؾ عبدأ.د/ 

 المنوفٌةجامعه  -المنزلً

 من : المناقشة لجنة وشكلت       

 الوظيفة والتخصص االسم م

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

 المنوفٌةجامعه  -المنزلً

كلٌة االقتصاد   - بقسم المالبس والنسٌج  أستاذ عال ٌوسؾ عبد الالهأ.د/  2

 المنوفٌةجامعه  -المنزلً

 -التربٌة النوعٌة كلٌة   - بقسم المالبس والنسٌج  أستاذ هبه عاصم الدسوقًأ.د/  3

 عٌن شمسجامعه 

كلٌة االقتصاد   - بقسم المالبس والنسٌج  أستاذ أ.د/ مدحت محمد احمد مرسً 4

 المنوفٌةجامعه  -المنزلً

 موافقة                               القرار     

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  - 5

بشأن اٌقاؾ القٌد للطالبة / سهام ابراهٌم مصطفً الفرارجً  لمدة عام فً المدة مذكرة 

 م عام ثانً . 2012/  2/  31الً  2012/  9/  1من 

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

 -سلمً محمد ابو الحسن محمدللطالبة /  دكتوراةال تشكٌل لجنة الفحص والمناقشةمذكرة 

فً المالبس والنسٌج تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة   دكتوراةللدرجة ا ةالمسجل

تأثٌر التؽٌر فً التراكٌب البنائٌة لبعض االقمشة المعالجة بتقنٌة النانو والمسخدمة فً معالجة "

  "مرضً الروماتوٌد 

   من : االشراف لجنة وشكلت

 الوظيفة والتخصص االسم م

استاذ متفرغ ورئٌس قسم الؽزل والنسٌج والترٌكو  أحمد علً محمود سالمانأ.د/  1

 جامعة حلوان -التطبٌقٌة كلٌة الفنون  -سابقا  

2

  

كلٌة االقتصاد   -قسم المالبس والنسٌج  استاذ مساعد ب خالد محً الدٌن د/ أ.م.

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

كلٌة االقتصاد   -قسم المالبس والنسٌج بمساعد استاذ  عبدهللا عبد المنعم حسٌن .د/ .مأ 3

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

 من : المناقشة لجنة وشكلت      

 الوظيفة والتخصص االسم م

بقسم الؽزل والنسٌج والترٌكو كلٌة الفنون استاذ   سٌد علً السٌدأ.د/  1

 جامعة حلوان –التطبٌقٌة 

استاذ متفرغ ورئٌس قسم الؽزل والنسٌج والترٌكو  أحمد علً محمود سالمانأ.د/  2

 جامعة حلوان -كلٌة الفنون التطبٌقٌة  -سابقا  

كلٌة االقتصاد   -قسم المالبس والنسٌج  استاذ مساعد ب خالد محً الدٌن د/ أ.م. 3

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

كلٌة االقتصاد   -قسم المالبس والنسٌج استاذ ب هدي محمد سامً ؼازي أ.د/  4

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

 موافقة                               القرار     
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 -إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : مذكرة -7

تسجٌل خطة البحث )دكتوراة( للدارسة / الهام العزب السباعً بٌومً   تخصص المالبس 

والنسٌج بعنوان "استخدام عالمات المرور مع الشخصٌات الكرتونٌة الثراء القٌم الجمالٌة 

 والظٌفٌة والثقافٌة لمالبس االطفال"    

  -تحت اإلشراؾ :  

 الوظــــــــــيـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

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

 المنوفٌةجامعه  -االقتصاد المنزلً

االقتصاد كلٌة  -المالبس والنسٌجبقسم  مساعد أستاذ سحر كمال فودةد/ م.أ. 2

 جامعه المنوفٌة -المنزلً 

 موافقة                               القرار     

 

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  - 8

 ةالمسجل -رحاب أحمد حسٌن أحمد  للطالبة / بشأن تعدٌل موضوع الرسالة مذكرة 

فاعلٌة  والنسٌج وعنوان الرسالة "فً المالبس والنسٌج تخصص المالبس  الماجستٌرلدرجة 

 لرسم الباترون " Gerberبرنامج مقترح لطالب كلٌة االقتصاد المنزلً لتعلٌم برنامج 

   :االشراف علي الندحو التالي لجنة وشكلت

 الوظيفة والتخصص االسم م

كلٌة االقتصاد   -قسم المالبس والنسٌج استاذ ب عال ٌوسؾ عبد الاله أ.د/  1

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

2

  

كلٌة االقتصاد   -قسم المالبس والنسٌج مدرس ب رانٌا حسنً ٌوسؾ هٌكل د/ 

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

 موافقة                               القرار     
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  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  - 9

 ةالمسجل -هبه البنداري سٌد أحمد عمر   للطالبة / الماجستٌر  بشأن منح درجةمذكرة 

امكانٌة فً المالبس والنسٌج تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة  "لماجستٌر لدرجة ا

الحصول علً تأثٌرات نسجٌة وجمالٌة جدٌدة لالقمشة الضٌقة المنفذة بأسلوب المزدوج الثراء 

 تصمٌم المالبس والمعلقات النسٌجٌة"

   من : االشراف لجنة وشكلت

 الوظيفة والتخصص االسم م

المنوفٌة وعمٌد المعهدج العالً  جامعة استاذ النسٌج أ.د/ اشرؾ محمود هاشم  1

 للهندسة وتكنولوجٌا المنسوجات بالمحلة

2

  

بقسم المالبس والنسٌج كلٌة االقتصاد  –استاذ النسٌج  أ.د/ سامٌة محمد محمد الطوبشً

 جامعة حلوان  –المنزلً 

 من : المناقشة لجنة وشكلت       

 الوظيفة والتخصص االسم م

المنوفٌة وعمٌد المعهدج العالً  جامعة استاذ النسٌج أ.د/ اشرؾ محمود هاشم  1

 للهندسة وتكنولوجٌا المنسوجات بالمحلة

بقسم المالبس والنسٌج كلٌة االقتصاد  –استاذ النسٌج  أ.د/ سامٌة محمد محمد الطوبشً 2

 جامعة حلوان  –المنزلً 

كلٌة االقتصاد   - ورئٌس قسم المالبس والنسٌج  أستاذ نشأت نصر الرفاعًأ.د/  3

 المنوفٌةجامعه  -المنزلً

جامعة دمٌاط  –مساعد بكلٌة الفنون الجمٌلة أستاذ  أ.د/ محمد ابراهٌم محمد ابراهٌم 4

ووكٌل المعهد العالً للهندسة وتكنولوجا المنسوجات 

 بالمحلة

 موافقة                               القرار     
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 ثالثا :-  البدحوث العلمية :-

االدارة العامة للدراسات العلٌا والبحوث ادارة الدراسات الخطاب الوارد من ثؾأْ إٌظش في  (1
الموافاة بالمقترح الخاص بانشاء مركز الدعم اللوجستً وتحدٌد اختصاصاته وذلك العلٌا بشأن 

 .5/1/2117بناء علً توصٌات مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بجلسته بتارٌخ 

 

                                                                    علم                              القرار
االدارة العامة للدراسات العلٌا والبحوث ادارة الدراسات الخطاب الوارد من ثؾأْ إٌظش في ( 2

علً تحدٌد المجال  31/1/2117ان مجلس الجامعة قد وافق بجلسته المنعقدة بتارٌخ العلٌا بشأن 

 .أوال التألٌؾ العلمً   ثانٌا الترجمة  -لمنح جائزتً : 2117العلمً لعام 

 

                                                                    علم                              القرار
االدارة العامة للدراسات العلٌا والبحوث ادارة الدراسات الخطاب الوارد من ثؾأْ إٌظش في ( 3

علً تحدٌد  31/1/2117ان مجلس الجامعة قد وافق بجلسته المنعقدة بتارٌخ العلٌا بشأن 

 . 2117المجاالت  منح جوائز الجامعة لعام 

 

                                                                    علم                              القرار
بحوث ادارة الدراسات العامة للدراسات العلٌا وال االدارةالخطاب الوارد من ثؾأْ إٌظش في  (4

كلٌات علً تحدٌد ال 31/1/2117العلٌا بشأن ان مجلس الجامعة قد وافق بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

  -كالتالً :2117لعام الست المرشحة لجائزة السٌد أ.د/ مصطفً بهجت عبد المتعال 

 كلٌة االداب – 4كلٌة الحقوق        – 3معهد الكبد           – 2كلٌة الطب          – 1

 كلٌة االقتصاد المنزلً  – 6كلٌة التمرٌض      – 5

 

                                                                    علم                              القرار
االدارة العامة للدراسات العلٌا والبحوث ادارة الدراسات الخطاب الوارد من ثؾأْ إٌظش في ( 5

 .منح جائزة براءة االختراعالعلٌا بشأن 

                                                                    علم                              القرار
العلٌا والبحوث ادارة الدراسات  االدارة العامة للدراساتالخطاب الوارد من ثؾأْ إٌظش في ( 6

المتضمن علً تعلٌمات السٌد االستاذ الدكتور / رئٌس الجامعة وبناءا علً نص مادة رقم  العلٌا

والتً تنص علً  1972( لسنه 49( لقانون تنظٌم الجامعات والئحتة التنفٌذٌة رقم )277)

معة بعد موافقة مجلس الكلٌة الندب للتدرٌس خارج الجامعة بقرار من رئٌس الجا ٌجوز  -اآلتً:

واخذ رأي مجلس القسم بشرط اال ٌكون من شأن الندب المساس بحسن سٌر العمل بالكلٌة 

 المنتدب منها وال أن ٌؤدي الً تؽٌب المنتدب عن مقر عمله ألكثر من ٌومٌن فً االسبوع

                                                                    علم                              القرار
االدارة العامة للدراسات العلٌا والبحوث ادارة الدراسات الخطاب الوارد من ثؾأْ إٌظش في  (7

عن بدء التقدم بالمشروعات البحثٌة المشروعات البحثٌة لالعالن  قرار لجنةالعلٌا بشأن 
        . 2117التطبٌقٌة )الممولة من الجامعة ( لعام 

 

                                                                    علم                              القرار
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االدارة العامة للدراسات العلٌا والبحوث ادارة الدراسات الخطاب الوارد من ثؾأْ إٌظش في  (8
 -الدعوة لالعالن عن برنامج :أنه ورد لالدارة االعالن عن فتح باب العلٌا بشأن 

( Egyption – Spanish Joint Technological Co – Operation Program ) 
ٌهدؾ البرنامج الً االعالن عن المشروعات ذات االهمٌة العالمٌة بٌن المنظمات المصرٌة 

اختٌارها سٌتم تموٌلها من الجانبٌن المصري واالسبانٌة علما بأن المشروعات التً سٌتم 
 واالسبانً .

 

                                                                    علم                              القرار
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 -الموضوعات العامة: -: رابعا

نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب بشأن من مكتب السٌد أ.د/ ( الخطاب الوارد 1

واالقتصاد المنزلً اؾ السمع بكلٌات التربٌة النوعٌة علً قبول الطالب الصم وضعالموافقة 
وما  2116/2117بالجامعات المصرٌة عن طرٌق الكلٌة والجامعة المعٌنة فً العام الجامعً 

  بعده .

                                                                    علم                              القرار
الجهاز المركزي للمحاسبة االدارة المركزٌة لمتابعة التنفٌذ الخطة من الخطاب الوارد  (2

وتقوٌم االداء لقطاعات الخدمات العامة قطاع الجامعات والتعلٌم العالً بشأن اجراء متابعة 

 .2116/2117وتقوٌم اداء الخدمة التعلٌمٌة بالجامعات الحكومٌة خالل عام 

                                                                    علم                              القرار
جامعة المنوفٌة مكتب االمٌن العام بشأن توجٌهات السٌد أ.د/ نائب رئٌس الخطاب الوارد من ( 3

ضاء هٌئة التدرٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث بشأن تسجٌل االبحاث الخاصة بالسادة أع

 . 26/3/2112وكذلك قرار مجلس الجامعة بجلسته بتارٌخ 

                                                                    علم                              القرار
للتقدم  فوزي شرٌؾالمقدم من  د/ لتسجٌل أبحاثه (الموافقة علً االنتاج العلمً النشاط البحثً 4

 للجنة العلمٌة للترقٌة الً درجة استاذ مساعد.

 موافقة                               القرار     

المقدم من  د/ شٌماء مصطفً  لتسجٌل ابحاثها (الموافقة علً االنتاج العلمً النشاط البحث5ً

 للتقدم للجنة العلمٌة للترقٌة الً درجة استاذ مساعد.

 موافقة                               القرار     

الخطاب الوارد بشأن االفادة بورود كتاب رئٌس قطاع الجامعات والتعلٌم العالً بالجهاز (  6

بصدد اجراء متابعة وتقوٌم اداء الخدمة التعلٌمٌة بالجامعات المركزي للمحاسبات حٌث أنهم 

 م . 2116/2117الحكومٌة خالل العام 

                                                                    علم                              القرار
( بناءا علً الخطاب الموجة لسٌادتكم من مدٌر وحدة ضمان الجودة واالعتماد بالكلٌة بشأن  7

لجودة فقد ترشٌح عدد من أعضاء هٌئة التدرٌس لالشتراك فً تعدٌل عدد من الملفات الخاصة با

د/ محمد حجاج د/ رانٌا هٌكل د/أحمد رامزي د/فوزي سعٌد د/    -قرر القسم ترشٌح كال من :

 نهً عبده د/ اٌمان رافت    ٌضم للمالبس والنسٌج.

 القرار                              علم                                                                   
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جنٌة .                          3111التبرع المقدم من د/ سناء عبد الوهاب وهو مبلػ ( قبول 8

( الموافقة علً اعتبار معمل واحد لتصمٌم االزٌاء وتنفٌذ المالبس.                           9

 ( الموافقة علً تصمٌم وحدة الفٌدٌو كونفراسس الخاصة بقسم المالبس والنسٌج بالكلٌة.11

الموافقة علً تعدٌل الئحة قسم المالبس والنسٌج والعمل بالئحة قسم المالبس والنسٌج بكلٌة  (11

          2118/  2117االقتصاد المنزلً جامعة حلوان اعتبارا من العام الدراسً القادم 

 لمرحلة البكالرٌوس والدراسات العلٌا ( .(

لصناعات الجلدٌة طبقا لالئحة قسم تكنولوجٌا ( الموافقة علً انشاء قسم تكنولوجٌا الجلود وا12

الجلود والصناعات الجلدٌة بكلٌة االقتصاد المنزلً جامعة حلوان ) مرحلة البكالرٌوس 

 والدراسات العلٌا ( .

( الموافقة علً انتداب د/ محمد عبد الحمٌد حجاج المدرس بقسم المالبس والنسٌج للتدرٌس  13

                                                         -ة بنها المواد التالٌة :جامع –بكلٌة الفنون التطبٌقٌة 

 الفرقة الثالثة . –تصمٌم مالبس  – 2الفرقة الثانٌة    –حاسب آلً  – 1

( الموافقة علً حضور أ.د/ هدي سامً ؼازي أستاذ تصمٌم االزٌاء بقسم المالبس والنسٌج 14

بالمملكة العربٌة السعودٌة بناءا علً شهادة قبول البحث  –وم الحٌاة مؤتمر الجمعٌة السعودٌة لعل

 والطلب المقدم من سٌادتها .

( موافقة القسم علً استمارات تسجٌل االبحاث العلمٌة الخاصة بكال من د/ فوزي سعٌد زكً 15

 شرٌؾ ، د/ شٌماء مصطفً عبد العزٌز .

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

 رضا ،،،،،

 

 عميد الكلية قائم بعمل                   رئيس القسم    أمينة المجلس                  

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

 


