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م انعقد مجلس قسم المالبس والنسٌج للعام 7/3/0202 الموافق حدٌوم اال انه فً

 وذلك فً تمام الساعة الحادٌة عشر صباحا برئاسة أ.د/ 0202/0202الجامعً 

 الرسمٌة  باإلجازاتوتم حضور الجمٌع فٌما عدا القائمٌن  اسالم عبد المنعم حسٌن

 حدالقسن بجلسته والونعقدة يوم االبشأى الوصادقة على هحضر  -: أوالً: الوصادقات

 م .7/2/2222الووافق 

 -العالقات الثقافٌة: -:ثانيا  

العامة للعالقات الثقافية إدار  االتفاقيات دار  اإلبشأن النظر في الخطاب الوارد من  -2

اإلعالن عن فتح التقدم للمنح الدراسٌة المقدمة من البنك اإلسالمً  والمؤتمرات بشأن

 .0202/0200للتنمٌة للعام الدراسً الجدٌد 

 علم                     القرار : 

العامة للعالقات الثقافية إدار  االتفاقيات دار  اإلبشأن النظر في الخطاب الوارد من  -0

والمتضمن دعوة االتحاد للمشاركة فً قمة التعلٌم العالً االوراسٌة  والمؤتمرات

 من خالل منصة افتراضٌة. 0202مارس  5الً  3والمقرر عقدها فً الفترة من 

 علم                     القرار : 

العامة للعالقات الثقافية إدار  االتفاقيات دار  اإلبشأن النظر في الخطاب الوارد من  -3

والمتضمن االعالن عن وظٌفٌة الملحق الثقافً بالمكتب الثقافً المصري  والمؤتمرات

بطوكٌو الٌابان فً ضوء قرب انتهاء ندب الملحق الثقافً بالمكتب الثقافً المصري 

 بطوكٌو الٌابان وحاجة الوزارة لشغل هذه الوظٌفة فً أسرع وقت ممكن .

 علم                     القرار : 

العامة للعالقات الثقافية إدار  االتفاقيات دار  اإللنظر في الخطاب الوارد من بشأن ا -4

عن برامج هٌئة zoomوالمتضمن الدعوة لعقد ندوة تعرٌفٌة عبر تطبٌق  والمؤتمرات

 فولبراٌت لطلبة الدراسات العلٌا وألعضاء هٌئة التدرٌس.

 علم                     القرار : 

العامة للعالقات الثقافية إدار  االتفاقيات دار  اإلالوارد من بشأن النظر في الخطاب  -5

موافقة اللجنة التنفٌذٌة للبعثات علً تطبٌق القرار الصادر فً بشأن  والمؤتمرات

وبعثات  0227/0222بمنح مهلة أخري ألعضاء البعثات العام األول  6/9/0202

حرصا  32/2/0202الذٌن لم ٌنفذوا بعثاتهم وذلك حتً  0222/0229العام الثانً 

الموعد المحدد علً مصلحة الدراسٌن وحتً ٌتمكنوا من انهاء اجراءات سفرهم فً 

الذي ٌرد من المكاتب الثقافٌة المختصة " وتطبٌق هذا القرار علً الدراسٌن ببرنامج 

حرصا علً مصلحة  0227/0222لعام  EJEPالمبادرة المصرٌة الٌابانٌة 

 الدراسٌن فً المستقبل.

 علم                     القرار : 
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العامة للعالقات الثقافية إدار  االتفاقيات دار  اإلبشأن النظر في الخطاب الوارد من  - 6

البرنامج التنفٌذي للتعاون بٌن جمهورٌة مصر العربٌة وحكومة بشأن  والمؤتمرات

بالروسٌا فً مجال التعلٌم العالً والدراسات العلٌا والذي تم توقٌعة اثناء الزٌارة 

ارا من وان البرنامج دخل فً حٌذ التنفٌذ اعتب 0202/ 0/  29الرئاسٌة ٌوم 

 .م  6/9/0202

 علم                     القرار : 

االدار  المركزية العامة للعالقات الثقافية دار  اإلبشأن النظر في الخطاب الوارد من  - 7

بشأن قرار للشئون الفنية للمجالس ولجان قطاعات التعليم الجامعي والعالقات الثقافية 

مسابقة افضل  م 02/0/0202للجامعات بجلسته المنعقدة بتارٌخ  المجلس االعلً

 جامعة مصرٌة

 علم                     القرار : 

 

 

 

 

 

 -العلمية : ثالثاً: البحوث
اإلدار  العامة  للدراسات العليا مكتب األمين إدار   بشأن النظر في الخطاب الوارد من -1

 –ابل  –عدم نشر اي تطبيقات حكومية علي متاجر التطبيقات )جوجل البحوث العلمية بشأن 

 .هواوي( إال بعد استطالع رأي الجهات األمنية المعنية

 علم                     القرار : 

اإلدار  العامة  للدراسات العليا مكتب األمين إدار   بشأن النظر في الخطاب الوارد من -2

اتحاد الجامعات العربية بإنشاء قاعد  بيانات خاصة بالمحكمين رغبة البحوث العلمية بشأن 

لالستعانة بخبراتهم في تحكيم األبحاث الوارد  للمجلة حيث أن المجلة علمية محكمة وتقع ضمن 

 .مجاالتها في النشر جميع التخصصات العلمية واإلنسانية واالجتماعية

 علم                     القرار : 
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 -ت العامة :رابعا الموضوعا
بشأن الطلب المقدم من م.م/ سارة عادل عزت مدكور بشأن تعٌنها لوظٌفة مدرس  -2

الفلسفة فً االقتصاد المنزلً تخصص دكتوراه حٌث انها حصلت علً درجة بالقسم 

 . مالبس ونسٌج

 الموافقة                     القرار : 

للشئون الفنٌة والمجالس ولجان قطاعات لخطاب الوارد من االدارة المركزٌة بشأن ا -0

التعلٌم الجامعً والعالقات الثقافٌة بشأن الموافقة علً مد العام الدراسً الجاري 

بالجامعات والمعاهد لمدة ثالثة اسابٌع مبدئٌا بما ٌحقق استكمال الخطة الدراسٌة 

 للتخصصات العلمٌة المختلفة.

 علم                     القرار : 

الطلب المقدم من أ.م. د/ منً حمدي الفرماوي االستاذ المساعد بالقسم بشأن بشأن  -3   

 . قائمة االبحاث وملف النشاط الخاص بها لترقٌتها لدرجة استاذ بالقسم

 موافقة                                                                                 القرار :  

 

 

 -الدراسات العليا :  -:  خامسا
  -مذكرة إدارة الدراسات العلٌا بشأن النظر فً :  - 1

لدرجة  المسجلة - الهام العزب السباعي بيومي /ة للطالب مد مد  الدراسة طلب  بشأنمذكر    

استخدام عالمات  "في المالبس والنسيج تخصص المالبس والنسيج وعنوان الرسالة  دكتوراهلا

 " الشخصٌات الكرتونٌة ال ثراء القٌم الجمالٌة الوظٌفٌة والثقافٌة لمالبس الطفلالمرور مع 

 م الستكمال الجزء العملي من الرسالة   2221-12-31الي  2221-1-1وذلك لمد  عام من 

 من : علً النحو التالً االشراف لجنة وشكلت

 وجهـــــــــة العمــــــــــــل الوظــــــــــٌـفة االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 -كلية االقتصاد المنزلي -المالبس والنسيج بقسم أستاذ  نشأت نصر الرفاعي أ. د/ 1

 المنوفيةجامعه 
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كلية االقتصاد   -بقسم المالبس والنسيج مساعد أستاذ    سحر كمال فوده  د/ م.أ. 2

 المنوفيةجامعه  -المنزلي

 الموافقة                     القرار : 

  -مذكرة إدارة الدراسات العلٌا بشأن النظر فً :  - 2

لدرجة  المسجلة -شريف عبد المنعم عبد اللطيف  / للطالبايقاف قيد الماجستير  بشأنمذكر    

وذلك لمد  عامان لرعاية والد   في المالبس والنسيج تخصص المالبس والنسيج  لماجستيرا

 مسنه

 الموافقة                     القرار : 

  -مذكرة إدارة الدراسات العلٌا بشأن النظر فً :  - 3

لدرجة  المسجلة - الخالق محمد الشينشريف عبد  / للطالبايقاف قيد الماجستير  بشأنمذكر    

 وذلك لمد  عام  في المالبس والنسيج تخصص المالبس والنسيج  لماجستيرا

 الموافقة                     القرار : 

  -مذكرة إدارة الدراسات العلٌا بشأن النظر فً :  - 4

المسجلة  – سناء صالح زهران حسين /ة لطالبالماجستير لمنح درجة  بشأنمذكر   

االستفادة من جمالٌات رموز واعالم  تخصص المالبس والنسيج بعنوان "  -لدرجة الماجستٌر

   "  الدول كمصدر لتصمٌم وتنفٌذ مالبس االطفال لتنشٌط السٌاحة 

 :وشكلت لجنة االشراف من 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

كلية االقتصاد  -أستاذ بقسم المالبس والنسيج   سالي احمد العشماوي أ. د/  1

 المنوفيةجامعه  -المنزلي

كلية  –بقسم المالبس والنسيج  مساعد استاذ حمدي الفرماويمني د/ م.أ. 2

 المنوفيةجامعه  -االقتصاد المنزلي 

   من : المناقشة لجنة وشكلت     

 الوظــــــــــٌـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

أستاذ متفرغ ورئيس قسم الغزل والنسيج والتريكو  أ.د/ احمد علي محمود سالمان 1

 حلوانجامعه  -الفنون التطبيقيةكلية  -سابقا 

كلية االقتصاد   -أستاذ بقسم المالبس والنسيج  أ.د/ سالي احمد  العشماوي     2
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 المنوفيةجامعه  -المنزلي

كلية االقتصاد   -أستاذ بقسم المالبس والنسيج  أ. د/ عال يوسف محمد عبد الاله      3

 المنوفيةجامعه  -المنزلي

كلية االقتصاد  –استاذ مساعد بقسم المالبس والنسيج  أ.م.د/ مني حمدي الفرماوي 4

 المنوفيةجامعه  -المنزلي 

 الموافقة                     القرار : 

  -مذكرة إدارة الدراسات العلٌا بشأن النظر فً :  - 5

لدرجة  المسجل -ايمان عبد ربه رمضان راشد / ةللطالب منح درجة الماجستير  بشأنمذكر  

االستفادة من في المالبس والنسيج تخصص المالبس والنسيج وعنوان الرسالة  "لماجستير ا

   "تقنٌات استخدام الكردون والقٌطان فً اثراء القٌمة الجمالٌة لمالبس السٌدات  

 من : االشراف لجنة وشكلت  

 الوظــــــــــٌـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

كلية  - المالبس والنسيجالنقد والتذوق الفني بقسم أستاذ  نشأت نصر الرفاعي  أ. د/ 1

 المنوفيةجامعه  -االقتصاد المنزلي

صافيناز محمد النبوي د/  2

 محمد فوزي

 -كلية االقتصاد المنزلي  -بقسم المالبس والنسيج مدرس 

 المنوفيةجامعه 

   من : المناقشة لجنة وشكلت   

 الوظــــــــــٌـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

عادل جمال الدين د/ .أ 1

   الهنداوي   

 -التربية النوعيةكلية   -بقسم المالبس والنسيج  أستاذ 

 طنطاجامعه 

جامعه  - كلية االقتصاد المنزلي  –أستاذ المالبس والنسيج عال يوسف عبد الاله  أ. د/ 2

 المنوفية

نشو  توفيق عبد الرءوف د/ .أ 3

   توفيق     

 - كلية االقتصاد المنزلي  -بقسم المالبس والنسيج  أستاذ 

 المنوفيةجامعه 

سها محمد حمدي عبد د/.أ 4

   الرازق      

 - كلية االقتصاد المنزلي  -بقسم المالبس والنسيج  أستاذ 

 المنوفيةجامعه 

 الموافقة                     القرار : 

  -مذكرة إدارة الدراسات العلٌا بشأن النظر فً :  - 6
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 –  الشاٌباٌمان اسامة عبد الحمٌد  / ةلطالبمذكر  بشأن تسجيل خطة بحث ل

االستفاد  من تخصص المالبس والنسيج بعنوان "  -ماجستٌر المسجل لدرجة ال

 "( لعمل تصميمات جلدية تصلح لمالبس الشباب  Sumi-Eجماليات فن )

 من : االشراف لجنة وشكلت 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

كلية االقتصاد  –أستاذ بقسم المالبس والنسيج  أ.د/ نشأت نصر الرفاعي     1

 المنوفيةجامعه  -المنزلي 

كلية االقتصاد  –استاذ مساعد بقسم المالبس والنسيج  أ.م.د/ رانيا حسني هيكل  2

 المنوفيةجامعه  -المنزلي 

 الموافقة                     القرار : 

بشأن الطلب المقدم من أ.د/ عال يوسف أ.د/ هدي غازي أ.م.د/ رانيا حسني هيكل بشأن  – 7

 رفع االعتذار المقدم عن االشراف علي الطالبة / جهاد اسماعيل عبد هللا هاشم . 

 الموافقة                     القرار : 

  -مذكرة إدارة الدراسات العلٌا بشأن النظر فً :  - 8

 – صابرين سعد عبد الغني بسيوني للباحثة /  لماجستيرل تسجيل البحثمذكر  تقديم 

دراسة لبعض تخصص المالبس والنسيج بعنوان "  -ماجستٌرالمسجلة لدرجة ال

انواع الصخور الطبٌعٌة واالستفادة منها فً اثراء القٌم الجمالٌة لمالبس السهرة 

 وشكلت لجنة االشراف من : "     النجٌري

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 -أستاذ النقد والتذوق الفني بقسم المالبس والنسيج   سها محمد احمد أ. د/  1

 جامعه المنوفية -كلية االقتصاد المنزلي

كلية  –بقسم المالبس والنسيج  مدرس ايريني اسحاق عبده د/  2

 جامعه المنوفية -االقتصاد المنزلي 

صابرين سعد عبد الغني الباحثة /  3

  بسيوني 

 -كلية االقتصاد المنزلي  –ماجستيرطالبة 

 جامعه المنوفية

 الموافقة                     القرار : 

  -مذكرة إدارة الدراسات العلٌا بشأن النظر فً :  - 9
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المسجلة لدرجة  -مروة علً محمد الجناٌنًالماجستير للطالبة /  منح درجةمذكر  بشأن   

االستفاد  من  الماجستير في المالبس والنسيج تخصص المالبس والنسيج وعنوان الرسالة  "

       التراث الشعبي في اثراء مالبس السيدات بمفهوم  التصميم متعدد االستخدام "

 وشكلت لجنة االشراف من :

 وجهـــــــــة العمــــــــــــلالوظــــــــــٌـفة  االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

كلية االقتصاد   -أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسيج  أ.د/ احمد رمزي عطا هللا 1

 جامعه المنوفية -المنزلي

كلية االقتصاد   -أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسيج  أ.م. د/ سكينة امين محمود      2

 جامعه المنوفية -المنزلي

   المناقشة من : وشكلت لجنة     

 الوظــــــــــٌـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

كلية االقتصاد   -أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسيج  أ.د/ احمد رمزي عطا هللا 1

 جامعه المنوفية -المنزلي

كلية االقتصاد   -بقسم المالبس والنسيج  أستاذ مساعد أ.م. د/ سكينة امين محمود      2

 جامعه المنوفية -المنزلي

كلية االقتصاد   -أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسيج  أ.م.د/ ممدوح احمد مبروك      3

 جامعه المنوفية -المنزلي

كلية االقتصاد   -أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسيج  أ.م.د/ سوزان السيد حجازي      4

 جامعه االزهر -زليالمن

 الموافقة                     القرار : 

  -مذكرة إدارة الدراسات العلٌا بشأن النظر فً :  - 12

المسجلة  -امانً محمود حشٌشمذكر  بشأن تشكيل لجنة فحص ومناقشة الماجستير للطالبة /   

االستفاد   الرسالة  "لدرجة الماجستير في المالبس والنسيج تخصص المالبس والنسيج وعنوان 

 وشكلت لجنة االشراف من :    " من فن االبرو في اثراء بعض مكمالت المالبس

 الوظــــــــــٌـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

االقتصاد كلية   -أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسيج  رانيا حسني هيكلأ.د/  1

 جامعه المنوفية -المنزلي
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 -كلية االقتصاد المنزلي  -بقسم المالبس والنسيج  مدرس      ايمان رأفت فريد أبو السعودد/  2

 جامعه المنوفية

   وشكلت لجنة المناقشة من :     

 العمــــــــــــلالوظــــــــــٌـفة وجهـــــــــة  االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 -الفنون التطبيقيةكلية   -أستاذ بقسم المالبس والنسيج  وليد شعبان مصطفي رمضانأ.د/  1

 حلوانجامعه 

كلية االقتصاد   -أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسيج  رانيا حسني هيكلأ.م. د/  2

 جامعه المنوفية -المنزلي

كلية االقتصاد   -بقسم المالبس والنسيج  مدرس      ايمان رأفت فريد أبو السعودد/  3

 جامعه المنوفية -المنزلي

كلية االقتصاد   -أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسيج       عبد اله عبد المنعمأ.م.د/  4

 جامعه المنوفية -المنزلي

 الموافقة                     القرار : 

  -مذكرة إدارة الدراسات العلٌا بشأن النظر فً :  - 11

 –ايمان طارق محمد احمد شمس / ةلطالبلماجستير لمنح درجة ا بشأنمذكر  

امكانٌة استخدام تخصص المالبس والنسيج بعنوان "  -ماجستٌرالمسجلة لدرجة 

 لجنة وشكلت " صبغات الفلورسنت ألثراء القٌم الجمالٌة لمالبس االطفال  

 من : االشراف

 الوظٌفة والتخصص االسم م

المركز  - كمياء وتكنولوجيا المنسوجات أستاذ  محمد عبد المنعم رمضانأ. د/  1

 القومي للبحوث

بقسم المالبس تصميم المنسوجات استاذ  امل بسيوني عطية عابدين  د/ .أ 2

جامعه  -كلية االقتصاد المنزلي  –والنسيج 

 المنوفية

   من : المناقشة لجنة وشكلت

 الوظــــــــــٌـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

المركز القومي  - كمياء وتكنولوجيا المنسوجات أستاذ  محمد عبد المنعم رمضانأ. د/  1
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 للبحوث

 -كلية االقتصاد المنزلي -قسم المالبس والنسيج ب أستاذ سها محمد حمديأ. د/  2

 المنوفيةجامعه 

بقسم المالبس تصميم المنسوجات استاذ  امل بسيوني عطية عابدين  د/ .أ 3

جامعه  -كلية االقتصاد المنزلي  –والنسيج 

 المنوفية

 -لتربية النوعيةكلية ا –المالبس والنسيج  استاذ هيام دمرداش حسين الغزالي  أ. د/  4

 طنطاجامعه 

 الموافقة                     القرار : 

 –  محمد مدحت محمد محمود / لطالبتسجيل خطة البحث للماجستير ل ( 12

دراسة تحليلية تخصص المالبس والنسيج بعنوان "  -ماجستٌر المسجل لدرجة ال

 مجال تصدير لتحقيق الميز  التنافسية في لحل بعض المشكالت االنتاجيةتطبيقية 

 "صناعة المالبس الجاهز    

 

 

 

 من : االشراف لجنة وشكلت 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

كلٌة  –بقسم المالبس والنسٌج  استاذ مساعد  منً حمدي الفرماويد/ أ.م. 1

 المنوفٌةجامعه  -االقتصاد المنزلً 

كلٌة  –بقسم المالبس والنسٌج  استاذ مساعد  عبد هللا عبد المنعم حسٌند/ أ.م. 2

 المنوفٌةجامعه  -االقتصاد المنزلً 

 الموافقة                     القرار : 

 

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

 رضا ،،،،،
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 رئٌس القسم                                  أمٌنة المجلس      

        (حسٌناسالم عبد المنعم أ.د/ )                   )د/ اٌمان رأفت فرٌد (

 عمٌد الكلٌة

 ()أ.د/ شرٌف رجب صبري


