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 هحضر قسن الوالبس والنسيج

 م7/5/1027الموافق دحد المنعقد يوم اال

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

م انعقد مجلس قسم المالبس والنسيج للعام الجامعي 7/5/1027الموافق 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

 



3 
 

 -العالقات الثقافية: -: أوال

ٍب ٗسد ٍِ   ٗاىَزضَِ ٗاىَؤرَشاد االرفبقيبد إداسح ٍِ اى٘اسد اىخطبة في اىْظش ثشأُ (1

ٍؤعغخ شفيق خجش ٍشفقب ثٔ االػالُ اىخبص ثجشّبٍح رجبده اىطالة ىيسص٘ه ػيي صٍبىخ 

 -ٗ ىَضيذ ٍِ اىَؼيٍ٘بد يَنِ اىذخ٘ه ػيي اىجشيذ االىنزشّٗي : 2017شفيق خجش  

http : // eastwestdialogue.org/fellowship/how-to-apply/ 

                         علن                       القرار
اىذػ٘ح ىسض٘س   ٗاىَزضَِ ٗاىَؤرَشاد االرفبقيبد إداسح ٍِ اى٘اسد اىخطبة في اىْظش ثشأُ (2

 –اىَؤرَش اىذٗصىي اىشاثغ ىيؼيً٘ اىَزقذٍخ ٗاىزي رْظَخ مييخ اىذساعبد اىؼييب ىيؼيً٘ اىَزقذٍخ 

  ثَذيْخ اىغشدقخ . 2017/  11/  10 – 7ثدبٍؼخ ثْي ع٘يف ٗرىل خاله اىفزشح ٍِ 

      

 علن                         القرار
ٍب ٗسد ٍِ   ٗاىَزضَِ ٗاىَؤرَشاد االرفبقيبد إداسح ٍِ اى٘اسد اىخطبة في اىْظش ( ثشأ3ُ

صبزجٔ اىغَ٘ اىَيني االٍيشح عَيخ ثْذ اىسغِ سئيظ اىدَؼيخ اىؼيَيخ اىَينيخ ٗسئيظ اىَْزذي 

ثخص٘ص ػقذ اىَْزذي اىؼبىَي ىيؼيً٘ رسذ اىشػبيخ اىَينيخ اىغبٍيخ ثؼْ٘اُ  2017اىؼبىَي ىيؼيً٘ 

 . 2017/  11/  10 – 7"اىؼيٌ ىيغيٌ ٗرىل خاله اىفزشح ٍِ 

                         علن                       القرار
ٍب ٗسد ٍِ  ٗاىَزضَِ الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمرات( ثشأُ اىْظش في 4

ٍشمض ٍصش ىيؼالقبد اىثقبفيخ اىزؼييَيخ ثنبّ٘ / ّيديشيب زيش يقزشذ اىَشمض رشديغ اىجبزثيِ 

االمبديَييِ اىْيديشييِ زيش يقزشذ اىَشمض رشديغ اىجبزثيِ االمبديَييِ اىْيديشييِ ػيي اىَشبسمخ 

ششاد اىَؤرَشاد في اىَؤرَشاد اىذٗىيخ ثبىدبٍؼبد اىَصشيخ ٗرىل ثبُ رقً٘ اىدبٍؼبد ثبسعبه ّ

اىذٗىيخ ثبىيغخ االّدييضيخ اىزي رشغت ثَشبسمخ اىدبّت اىْيديشي ثٖب ػيي اىجشيذ االىنزشّٗي 

ٍ٘ضسب ثٖب مبفخ رفبصيو االشزشاك ٗرىل ثَ٘ػذ عبثق ىيَؤرَش   info@ecceang.netىيَشمض 

 ثفزشح مبفيخ ٗع٘ف يقً٘ اىَشمض ثبىزْغيق ٍغ اىدبٍؼبد اىْيديشيخ ىيَشبسمخ في ٕزٓ اىَؤرَشاد .

                         علن                       القرار
ثشأُ االػالُ ػِ ٍْسخ  ؤتمراتالخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والم( ثشأُ اىْظش في 5

ٍقذٍخ ٍِ خبٍؼخ ّٕ٘ح خّ٘ح ٍْٗسخ ٍقذٍخ ٍِ ٗصاسح اىخبسخيخ االيطبىيخ ٍْٗسخ ٍقذٍخ ٍِ 

ٗخبٍؼخ رشيغزي ىيسص٘ه ػيي دسخخ اىَبخغزيش في   ICTPاىَشمض اىذٗىي ىيفيضيبء اىْظشيخ 

 .اىفيضيبء اىْظشيخ  

                         علن                       القرار
ثشأُ ٍب ٗسد ىيدبٍؼخ  االرفبقيبد ٗاىَؤرَشادالخطاب الوارد من إدارة ( ثشأُ اىْظش في 6

مْبة ٗصاسح اىزؼييٌ اىؼبىي ) االداسح اىؼبٍخ ىالعزطالع ٗاىَؼيٍ٘بد ( ثشأُ  26/3/2017ثزبسيخ 

ش ىيخبسج ٍغز٘في ٍ٘افبرٌٖ ثثالس اعزَبساد اعزطالع سأي ىنو ػض٘ ٕيئخ اىزذسيظ ٍغبف

اىجيبّبد ٍٗشفق ثٌٖ ص٘س ف٘ر٘غشافيخ زذيثخ ٍٗخزٍ٘خ ثخبرٌ شؼبس اىدَٖ٘سيخ ٗرىل ززي يزغْي 

 .ىٌٖ اثذاء اىشأي  

                         علن                       القرار
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ثشأُ ٍب ٗسد ىيدبٍؼخ  االرفبقيبد ٗاىَؤرَشادالخطاب الوارد من إدارة ( ثشأُ اىْظش في 7

اىَذسط ثقغٌ اىيغخ  –اىغيذح اىذمز٘سح / ّش٘ي ٍسَذ ّديت أث٘ عؼذح مْبة  13/4/2017ثزبسيخ 

اخزيبس عيبدرٖب ٍِ قجو اىٖيئخ االىَبّيخ ىيزجبده اىؼيَي ) اىذاد ( ثشأُ مييخ االداة  –االىَبّيخ 

شٗع اىغفيش اىجسثي ىيٖيئخ ىزؼضيض مغفيش ثسثي ىيٖيئخ االىَبّيخ ثدبٍؼخ اىَْ٘فيخ ٗرىل في اطبس ٍش

اىؼالقبد االمبديَيخ ٗاىجسثيخ ثيِ اىدبٍؼبد اىَصشيخ ّٗظيشرٖب االىَبّيخ ىزا رشغت عيبدرٖب في 

ػقذ ٍدَ٘ػخ ٍِ ٗسػ اىؼَو ثنييبد اىدبٍؼخ ىيزؼشيف ثأّ٘اع اىَْر اىَقذٍخ ٍِ اىٖيئخ ٍِ 

ىدبٍؼخ ٗمزا ٍشبسيغ اىزؼبُٗ أػضبء اىٖيئخ اىَؼبّٗخ ٗأػضبء ٕيئخ اىزذسيظ ٗاالعبرزح ثب

 .اىَشزشمخ اىَقذٍخ ٍِ اىٖيئخ االىَبّيخ ىيزجبده اىؼيَي 

                         علن                       القرار
 

( من أعضاء هٌئة التدرٌس لألشتراك فً  2بشأن ترشٌح )الخطاب الوارد إلٌنا ( 8

 مؤتمر الكلٌة .

                    ببحث      أ.م.د/ سكينة أهيي   ببجث   د/ ايواى رأفت -يشترك كال هي :  -:القرار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

  -الدراسات العليا : -ثانيا :

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  - 1

المسجل لدرجة  -  سلمً محمد أبو الحسن محمد /  ةللطالب دكتوراةال منح درجة مذكرة 

تأثٌر التغٌر فً المالبس والنسٌج تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة  " فً دكتوراةال

التركٌب البنائً لبعض االقمشة المعالجة بتقنٌة النانو والمستخدمة فً معالجة مرضً 

 " الروماتوٌد

   من : المناقشة لجنة وشكلت

 الوظيفة والتخصص االسم م

الفنون كلٌة   - والترٌكووالنسٌج  غزلقسم الباستاذ  سٌد علً السٌدأ.د/  1

 حلوان جامعه –التطبٌقٌة 

2

  

الفنون كلٌة   - ٌكووالتروالنسٌج  غزلقسم الباستاذ  أحمد علً محمود سالمان أ.د/ 

 حلوان جامعه –التطبٌقٌة 

خالد محً الدٌن محمد أ.م.د/ 3

 حسن

كلٌة االقتصاد   -قسم المالبس والنسٌج استاذ مساعد ب

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

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

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

 من : االشراف لجنة وشكلت       

 الوظيفة والتخصص االسم م

الفنون كلٌة   - والترٌكووالنسٌج  غزلقسم الباستاذ  أحمد علً محمود سالمان أ.د/  1

 حلوان جامعه –التطبٌقٌة 

خالد محً الدٌن محمد أ.م.د/ 2

 حسن

كلٌة االقتصاد   -قسم المالبس والنسٌج استاذ مساعد ب

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

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

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

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

لدرجة  ةالمسجل -دالٌا محمد فتحً فرج بٌومً للطالبة / الدكتوراة  منح درجةبشأن مذكرة 

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

النانو فً معالجة بعض المالبس الداخلٌة لالطفال لمقاومة البكترٌا والمٌكروبات المسببة لبعض 

 االمراض الجلدٌة "

   من: المناقشة لجنة وشكلت

 الوظيفة والتخصص االسم م

استاذ متفرغ ورئٌس قسم الغزل والنسٌج والترٌكو  أ.د/ أحمد علً محمود سالمان 1

 جامعة حلوان -كلٌة الفنون التطبٌقٌة  -سابقا  

2

  

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

 جامعة حلوان -

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

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

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

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

 :  من االشراف لجنة وشكلت     

 الوظيفة والتخصص االسم م

استاذ متفرغ ورئٌس قسم الغزل والنسٌج والترٌكو  أ.د/ أحمد علً محمود سالمان 1

 جامعة حلوان -كلٌة الفنون التطبٌقٌة  -سابقا  

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

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

كلٌة االقتصاد   -قسم المالبس والنسٌج استاذ ب أ.د/ سالً أحمد العشماوي 3

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

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

تخصص المالبس والنسٌج  سارة عادل عزت مدكور تسجٌل خطة البحث )دكتوراة( للدارسة / 

رؤٌة تشكٌلٌة البتكار تصمٌمات ثالثٌة االبعاد باستخدام الكسرات المثبته حرارٌا كأحد بعنوان "

 "      االسالٌب الفنٌه المبتكرة 

  -تحت اإلشراف :

 الوظــــــــــيـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

كلٌة االقتصاد   - بقسم المالبس والنسٌج  أستاذ رشدي علً احمد عٌدأ.د/  1

 المنوفٌةجامعه  -المنزلً

االقتصاد المنزلً كلٌة  -المالبس والنسٌجبقسم   أستاذ أ.د/ عال ٌوسف عبد الاله 2

 جامعه المنوفٌة -

 موافقة                               القرار     

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -4

تخصص المالبس والنسٌج  مٌنا ماهر فرج صلٌب/ جٌل خطة البحث )ماجستٌر( للدارس تس

سٌكلوجٌة االدارة وعالقتها بالعوامل المؤثرة علً االنتاجٌه داخل مصانع المالبس بعنوان "

 "     الجاهزة 

  -تحت اإلشراف :

 الوظــــــــــيـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

كلٌة االقتصاد  -المالبس والنسٌجبقسم  مساعد أستاذ  عبد هللا حسٌن عبد المنعم.د/ .مأ 1

 جامعه المنوفٌة -المنزلً 

كلٌة االقتصاد  -المالبس والنسٌجبقسم  مدرس اٌرٌنً اسحق عبدهد/  2

 جامعه المنوفٌة -المنزلً 

 موافقة                               القرار     
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -5

تخصص المالبس  خلٌل مبروك عبد المنعم داود/  خطة البحث )دكتوراة( للدارسسجٌل ت

تحسٌن الخواص االدائٌة للجلود المبطنة باألقمشة السلٌلوزٌة بتقنٌة النانو والنسٌج بعنوان "

  -"     تحت اإلشراف :  واستخداماتها فً المجاالت الطبٌة

 الوظــــــــــيـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

كٌمٌاء وتكنولوجٌا تجهٌز النسٌج بالمركز أستاذ   محمد عبد المنعم رمضانأ.د/  1

 القومً للبحوث

كلٌة االقتصاد   - بقسم المالبس والنسٌج  أستاذ رشا عبد الرحمن النحاسأ.د/  2

 المنوفٌةجامعه  -المنزلً

 ةموافق                               القرار     

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -6

تخصص المالبس والنسٌج  أسماء رفعت أحمد العبد/  ةسجٌل خطة البحث )ماجستٌر( للدارست

 تأثٌر بعض التجهٌزات النهائٌة للجلد الصناعً فً تصمٌم وتشكٌل المالبس  " بعنوان "

  -تحت اإلشراف :

 الوظــــــــــيـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

كلٌة االقتصاد   - بقسم المالبس والنسٌج  أستاذ هدي سامً غازيأ.د/  1

 المنوفٌةجامعه  -المنزلً

كلٌة االقتصاد   - بقسم المالبس والنسٌج  مدرس اٌمان رأفت د/  2

 المنوفٌةجامعه  -المنزلً

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

 ةالمسجل -  رأفة عبد القادر عبد الواحد محمدللطالبة / منح درجة الماجستٌرمذكرة 

امكانٌة تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة  " فً المالبس والنسٌج ماجستٌرللدرجة ا

االستفادة من تولٌف االقمشة فً اثراء القٌمة الجمالٌة والوظٌفٌة للمكمالت المنفصلة لمالبس 

   من : االشراف لجنة وشكلت   "السهرة 

 الوظيفة والتخصص االسم م

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

 المنوفٌةجامعه  -المنزلً

2

  

كلٌة االقتصاد   - بقسم المالبس والنسٌج مساعد  أستاذ سالً فوزي الوراقًأ.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

 عمٌد كلٌة التربٌة النوعٌة جامعة المنوفٌة حنان حسنً ٌشار أ.د/  2

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

 المنوفٌةجامعه  -المنزلً

كلٌة االقتصاد   - بقسم المالبس والنسٌج مساعد  أستاذ سالً فوزي الوراقًأ.د/  4

 المنوفٌةجامعه  -المنزلً

 موافقة                       ار              القر
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 ثالثا :-  البدحوث العلمية :-

االدارة العامة للدراسات العلٌا والبحوث ادارة الدراسات الخطاب الوارد من ( ثشأُ اىْظش في 1

والتً تقدمها مؤسسة  2117عن جائزة السمٌط للتنمٌة االفرٌقٌة لعام العلٌا بشأن االعالن 

 . 2113الكوٌت للتقدم العلمً الحٌاء تراث الدكتور / عبد الرحمن السمٌط منذ 

 

                        علن                          القرار
العلٌا والبحوث ادارة الدراسات االدارة العامة للدراسات الخطاب الوارد من ( ثشأُ اىْظش في 2

العلٌا بشأن توفٌر المنح والقروض الالزمة للمشروعات التعلٌمٌة أو البحثٌة وحث وزٌرة 
التعاون الدولً بضرورة قٌام الجامعات والمراكز البحثٌة بالتنسٌق مع وزارة التعلٌم العالً 

رجٌة الً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً قبل تقدٌم طلبات التموٌل من المنح والقروض الخا
والبحث العلمً قبل تقدٌم طلبات التموٌل من المنح والقروض الخارجٌة الً وزارة االستثمار 

 والتعاون الدولً حتً ٌمكن تعظٌم االستفادة من الموارد المتاحة .
 

                        علن                          القرار
االدارة العامة للدراسات العلٌا والبحوث ادارة الدراسات الخطاب الوارد من ( ثشأُ اىْظش في 3

للجنة السٌد / االمٌن العام المساعد ا العلٌا بشأن ما ورد من المجلس االعلً للجامعات كتاب
الوطنٌة المصرٌة للتربٌة والثقافة بشأن جائزة الٌونسكو / الٌابان للتعلم من اجل التنمٌة 

 المستدامة.
 

                        علن                          القرار
االدارة العامة للدراسات العلٌا والبحوث ادارة الدراسات الخطاب الوارد من ( ثشأُ اىْظش في 4

للجامعة كتاب جامعة سوهاج كلٌة االداب مركز حضارة البحر المتوسط ٌفٌد العلٌا بشأن ما ورد 
بمجلة مركز حضارة البحر المتوسط والمجلة علمٌة محكمة دورٌة بشروط وقواعد النشر 

 والمركز وحدات ذات طابع خاص بالكلٌة .
 

                        علن                          القرار
االدارة العامة للدراسات العلٌا والبحوث ادارة الدراسات الخطاب الوارد من ( ثشأُ اىْظش في 5

للجامعة كتاب أكادٌمٌة البحث العلمً ٌفٌد بفتح باب التقدم للموسم التانً من العلٌا بشأن ما ورد 
برنامج القاهرة تبتكر وهو برنامج علمً تنافسً فً مجال االبتكار واالختراع وٌهدف الً اتاحة 

عٌها لٌعرضوا افكارهم وأعمالهم غٌر التقلٌدٌة مباشرة علً الفرصة لمبتكر مصر ومختر
 .المجتمع 

 

                        علن                          القرار
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 -الموضوعات العامة: -رابعا :
( الخطاب الوارد من مكتب السٌد االستاذ الدكتور نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب 1

بشأن دعوة المجلس العربً لتدرٌب طالب الجامعات العربٌة للمشاركة فً الملتقً الطالبً 

االبداعً التاسع عشر بعنوان " الرٌادة واالبداع وتحدٌات القرن الواحدوالعشرٌن وسٌعقد 

ً بالجامعة االمرٌكٌة فً رأس الخٌمة فً دولة االمارات العربٌة المتحدة خالل شهر الملتق

الستضافة طالب االبحاث الفائزة والمشرفٌن .  2117نوفمبر   

                         علن                       القرار
القائمة حالٌا  ( الخطاب الوارد من وحدة ادارة المشروعات بشأن اعداد بٌان بالمشروعات2

بكافة كلٌات ومعاهد الجامعة سواء كانت هذه المشروعات مع جهات محلٌة أو دولٌة وكذلك 
 صورة من عقد المشروع .

                         علن                       القرار
( الخطاب الوارد من المجلس االعلً للجامعات بشأن دعوة الجامعات المصرٌة الحداث نقلة 3

نوعٌة نحو االسراع بالتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة والمشاركة والقٌادة فً اعداد المخططات 
 التنموٌة بالمحافظات المصرٌة  . 

                         علن                       القرار
مجلس الخطاب الوارد من االدارة العامة لشئون التعلٌم ادارة االمتحانات بشأن موافقة ( 4

/  2116م علً قواعد الرأفة الموحدة للعام  29/3/2117الجامعة فً جلسته المنعقدة بتارٌخ 

 علً كلٌات الجامعة ومعاهدها التً تطبق نظام الفصل الدراسً . 2117

                         علن                       القرار
دم من  د/ رحاب الفٌشاوي  للتقدم للجنة (الموافقة علً االنتاج العلمً النشاط البحثً المق5

 العلمٌة للترقٌة الً درجة استاذ مساعد.

 هوافقة                      القرار
(الموافقة علً االنتداب أ.د/ نشأت نصر الرفاعً لتدرٌس مقرر قضاٌا الفن والثقافة فً 6

لدبلوم الخاص السنة االولً تربٌة فنٌة بواقع ساعتٌن امرحلة الدراسات العلٌا  –المجتمع 

 جامعة الزقازٌق . –كلٌة التربٌة النوعٌة  –اسبوعٌا 

 هوافقة                      القرار
المدرس  ممدوح أحمد مبروك / التقرٌر الجماعً لترقً السٌد الدكتور( الخطاب الوارد بشأن 7

 .عد بقسم المالبس والنسٌج بالكلٌة فة أستاذ مسابقسم المالبس والنسٌج بالكلٌة لشغل وظٌ

                         هوافقة                      القرار

الخطاب الوارد إلٌنا من مكتب السٌد األستاذ الدكتور / وكٌل وكٌل المعهد والقائم ( 8

اٌهاب / انتداب السٌد األستاذ الدكتوربشأن  13/2/2117بأعمال عمٌد المعهد بتارٌخ 

 . للتدرٌس بواقع ٌوم واحد اسبوعٌا فاضل ابو موسً

 هوافقة                      القرار
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( الخطاب الوارد من السٌد االستاذ الدكتور عمٌد الكلٌة بشأن تشكٌل الكنترول لمرحلة 9

 . 2116/2117للعام الجامعً  ثانًالبكارٌوس للفصل الدراسً ال

                         علن                       القرار
( الخطاب الوارد من السٌد االستاذ الدكتور عمٌد الكلٌة بشأن تشكٌل الكنترول لمرحلة 11

 . 2116/2117للعام الجامعً ثانً الدراسات العلٌا  للفصل الدراسً ال

                         علن                       القرار
 . الخطة البحثٌة لقسم المالبس والنسٌج الخاصة بملف الجودة بالقسم اعتماد( 11

 هوافقة                      القرار
جدول االمتحانات العملٌة بالقسم للفصل  دتماعبشأن االخطاب الوارد إلٌنا ( 12

 . 2116/2117الدراسً الثانً 

                         علن                       القرار
 .بشأن اعتماد كل االوراق الخاصة بالجودةالخطاب الوارد إلٌنا ( 13

                         علن                       القرار
تشكٌل لجان المحكمٌن الداخلٌن والخارجٌن لبرنامج مرحلة البكالورٌوس (الموافقة علً 14

 .والدراسات العلٌا بقسم المالبس والنسٌج والخاص بالجودة فً القسم 

 هوافقة                      القرار
اعتماد برنامج مرحلة البكالورٌوس والدراسات العلٌا بقسم المالبس والنسٌج فً اطار خطة ( 15

 .للجودة واالعتمادالقسم 

 هوافقة                      القرار
 .اعتماد اللجان الخاصة بالجودة فً قسم المالبس والنسٌج( 16

 هوافقة                      القرار
( بشأن تكلٌف الهٌئة المعاونة بالقسم فال ٌوجد أي تغٌر طارأ علً الخطة الخمسٌة الخاصة 17

 بتكلٌف المعٌدٌن بالقسم .

 هوافقة                      القرار
================================================== 

 رضا ،،،،،

 عميد الكلية قائم بعمل                   رئيس القسم    أمينة المجلس                       

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

 


