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 محضر قسم المالبس والنسيج

 م6/11/6116الموافق حد المنعقد يوم اال

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

م انعقد مجلس قسم المالبس والنسيج للعام الجامعي 6/11/6116الموافق حدانه في يوم اال

وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحا برئاسة رئيس قسم المالبس  6116/6117

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

 االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم المسلسل
 ا.د/ رشدي على عيد 1

 ا.د/ إيهاب فاضل أبو موسى 6

 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 11

 أ.د/ سها حمدي 11

 ا.د/ أسمهان النجار 16

 ا.م.د/ خالد محي الدين 13

 ا.م.د/ سالي العشماوى 14

 ا.م.د/ سالي الوراقي 15

 مني حمدي الفرماويأ.م.د/  16

 عبد هللا عبد المنعمأ.م.د/  17

 ابراهيم االسودد/ ماجدة  18

 شيماء مصطفيد/  19

 ايريني اسحاقد/  61

 صافيناز النبويد/  61
 أمينة المجلس    ايمان رأفتد/  66
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 -العالقات الثقافية: -: أوال

الداسح َه وسد أ وانًتضًٍ الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمراتثشأٌ انُظش في  (1

 UNILEADاالعالٌ عٍ فتح ثبة انتقذو نجشَبيج انتذسيت في االداسح وانقيبدح انجبيعيخ 

ثبنتعبوٌ يع اداسح انتعهيى انًغتًش واداسح انتعهيى ثجبيعخ كبسا   DAADوانزي تُظًخ هيئخ 

 . فىٌ أوعيتضكي أونذَجىسغ في انًبَي

                           علم                                           القرار

 الداسحَه وسد أ وانًتضًٍ الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمراتأٌ انُظش في  (2

و كتبة انًُظًخ انعشثيخ نهتًُيخ االداسيخ وانًتضًٍ انذعىح  16/10/2016ثتبسيخ 

ديغًجش  20 – 11نحضىس انًؤتًش انعشثي انثبنث نهعالقبد انعبيخ في انفتشح يٍ 

 2016ديغًجش  13 – 12ثفُذق اَتشكىَتيُُتبل عيتي عتبسص انقبهشح ثذال يٍ  2016

 .ثششو انشيخ  

                           علم                                           القرار

االعالن عن المؤتمر  االتفاقٌات والمؤتمرات بشأن( بشأن النظر فً الخطاب الوارد من إدارة 3

العربً الخامس عشر لالسالٌب الحدٌث فً ادارة المستشفٌات تحت عنوان تحسٌن نوعٌة وقٌمة 

الرعاٌة الصحٌة المستدامة من خالل مشاركة المستفٌد فً منظومة الرعاٌة الصحٌة وذلك فً 

 .ابو ظبً دولة االمارات العربٌة المتحدة 2116دٌسمبر  7 – 5الفترة من

                           علم                                           القرار

االعالن عن الدعوة االتفاقٌات والمؤتمرات بشأن ثشأٌ انُظش في انخطبة انىاسد يٍ إداسح ( 4
لحضور الملتقً العربً بعنوان ادماج االسس الدولٌة لمكافحة الفساد فً اعمال االدارة العامة 

 تونس  2116دٌسمبر  17 – 16وذلك فً الفترة 

                           علم                                           القرار

االعالن عن دورات االتفاقٌات والمؤتمرات بشأن ثشأٌ انُظش في انخطبة انىاسد يٍ إداسح  (5
من  علً شهادة معتمدة تدرٌبٌة من خالل الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد للحصول

 411الهٌئة فً التقوٌم الذاتً لمؤسسات التعلٌم العالً مدة الدورة ثالث اٌام وقٌمة االشتراك 

 .جنٌة للفرد تسدد عند التسجٌل لدي مركز توكٌد الجودة بالجامعة 

 تم ترشيح كال من   أ.د/ عال يوسف عبد هللا       أ.د/ رشا النحاس         -:القرار

 أ.د/ نشوة عبد الرؤوف        أ.د/ سها حمدي              أ.د / هدي غازي

االعالن الخاص االتفاقٌات والمؤتمرات بشأن ( بشأن النظر فً الخطاب الوارد من إدارة 6

 .2117بالدورة التدرٌبٌة بعنوان التدرٌب العملً الموجة للباحثٌن الجدد تونس 

                           علم                                           القرار
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لالدارة االتفاقٌات والمؤتمرات والمتضمن أنه ورد ( بشأن النظر فً الخطاب الوارد من إدارة 7

المجلس العربً للدراسات العلٌا والبحث العلمً مرفق به  –كتاب اتحاد الجامعات العربٌة 

 – 1437( ربٌع االول 1العدد ) 19أحدث اصدار من المجلة العربٌة للتكنولوجٌا الحٌوٌة المجلد 

 . م 2116ٌناٌر 

                          نسخة لقسم المالبس والنسيج                                   القرار

الفاكس الخاص االتفاقٌات والمؤتمرات بشأن ( بشأن النظر فً الخطاب الوارد من إدارة  8

فً مجاالت التنموٌة  2117/  2116بالمنح المقدمة من الحكومة الهندٌة والبرامج التدرٌبٌة لعام 

 .اطار البرنامج الهندي للتعاون الفنً واالقتصاديالمختلفة وذلك فً 

                           علم                                           القرار

االعالن عن عقد االتفاقٌات والمؤتمرات بشأن ( بشأن النظر فً الخطاب الوارد من إدارة 9

وذلك خالل  الوقاٌة من العنف واالرهاب –المؤتمر القومً االول بعنوان تحقٌق االمن الفكري 

 .م بجامعة الزقازٌق  2117ابرٌل  4 – 3فً الفترة من 

                           علم                                           القرار

متضمننا ما ورد المانة االتفاقٌات والمؤتمرات ( بشأن النظر فً الخطاب الوارد من إدارة 11

س كتاب السٌد أ.د/ مدٌر مركز الشرق االوسط االقلٌمً للنظائر المشعة للدول العربٌة المجل

 .عمل بشأن االعالن عن ورشتً 

                           علم                                           القرار
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 -الدراسات العليا : -ثانيا :

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  - 1

 - اٌناس موسى محمد موسى للطالبة /  الدكتوراة تشكٌل لجنة الفحص والمناقشةمذكرة 

فً المالبس والنسٌج تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة  دكتوراة لدرجة ال ةالمسجل

لمالبس مناسبات األطفال باسلوب المؤثرات غٌر المرئٌة وتأثٌرها على الخواص الجمالٌة "

 الحٌاكة الراقٌة"

   من : االشراف لجنة وشكلت

 الوظيفة والتخصص االسم م

قسم المالبس  النقد والتذوق الفنى ورئٌس أستاذ نشأت نصر الرفاعى أ.د/  1

 جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  - والنسٌج

2

  

 والنسٌج  المالبس بقسم التشكٌل على المانٌكان استاذ أ.د/ عال ٌوسف عبد الاله

 المنوفٌة جامعة – االقتصاد المنزلًكلٌة  –

 من : المناقشة لجنة وشكلت       

 الوظيفة والتخصص االسم م

 والنسٌج  المالبس بقسم التشكٌل على المانٌكان استاذ سمر محمد على  أ.د/ 1

 حلوان  جامعة – االقتصاد المنزلًكلٌة  –

كلٌة االقتصاد   -قسم المالبس والنسٌج  بأستاذ  / اٌهاب أحمد النعسان أ.د 2

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

                        موافقة                       ار              القر
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  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  - 2

 - هند سالم عبد الفتاح البنا للطالبة / الدكتوراة  والمناقشةتشكٌل لجنة الفحص مذكرة 

فً المالبس والنسٌج تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة  دكتوراة لدرجة ال ةالمسجل

 عمل مالبس طبٌة لمرضً قرحة الفراش باستخدام تكنولوجٌا النانو""

   من : االشراف لجنة وشكلت

 الوظيفة والتخصص االسم م

 والنسٌج  المالبس بقسم التشكٌل على المانٌكان استاذ أ.د/ عال ٌوسف عبد الاله 1

 المنوفٌة جامعة – االقتصاد المنزلًكلٌة  –

2

  

كمٌاء وتكنولوجٌا النسٌج بالمركز القومً  استاذ أ.د/ محمد عبد المنعم رمضان

 للبحوث

كلٌة االقتصاد   -قسم المالبس والنسٌج  ب مدرس د/ أحمد رامزي عطا هللا 3

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

 من : المناقشة لجنة وشكلت       

 الوظيفة والتخصص االسم م

 والنسٌج  المالبس بقسم التشكٌل على المانٌكان استاذ أ.د/ عال ٌوسف عبد الاله 1

 المنوفٌة جامعة – االقتصاد المنزلًكلٌة  –

كمٌاء وتكنولوجٌا النسٌج بالمركز القومً  استاذ أ.د/ محمد عبد المنعم رمضان 2

 للبحوث

جامعة  – التربٌة النوعٌة  -المالبس والنسٌج  أستاذ أ.د/ عادل جمال الدٌن الهنداوي 3

 طنطا

كلٌة االقتصاد   -قسم المالبس والنسٌج  بأستاذ  أ.د/ هدي سامً غازي 4

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

                        موافقة                       ار              القر
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  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  - 3

حٌاة مجدي محمد ابراهٌم للطالبة / الماجستٌر تشكٌل لجنة الفحص والمناقشةمذكرة 

وعنوان فً المالبس والنسٌج تخصص المالبس والنسٌج ماجستٌرلدرجة ال ةالمسجل - خلٌل 

 االصداف كمصدر لتصمٌمات مالبس السهرة باسلوب التشكٌل علً المانٌكان"الرسالة  "

   من : االشراف لجنة وشكلت

 الوظيفة والتخصص االسم م

 والنسٌج  المالبس بقسم التشكٌل على المانٌكان استاذ أ.د/ عال ٌوسف عبد الاله 1

 المنوفٌة جامعة – االقتصاد المنزلًكلٌة  –

2

  

 المالبس بقسم تكنولوجٌا المالبس والنسٌج استاذ أ.د/ سها محمد حمدي محمد

 المنوفٌة جامعة – االقتصاد المنزلًكلٌة  – والنسٌج 

االقتصاد كلٌة  – والنسٌج  المالبس بقسم مدرس د/ شٌماء مصطفً قاروب  3

 المنوفٌة جامعة – المنزلً

 من : المناقشة لجنة وشكلت  

 والتخصصالوظيفة  االسم م

 والنسٌج  المالبس بقسم التشكٌل على المانٌكان استاذ أ.د/ عال ٌوسف عبد الاله 1

 المنوفٌة جامعة – االقتصاد المنزلًكلٌة  –

2

  

 المالبس بقسم تكنولوجٌا المالبس والنسٌج استاذ أ.د/ سها محمد حمدي محمد

 المنوفٌة جامعة – االقتصاد المنزلًكلٌة  – والنسٌج 

كلٌة  – والنسٌج  المالبس بقسم تصمٌم االزٌاء استاذ اسمهان اسماعٌل النجار أ.د/ 3

 المنوفٌة جامعة – االقتصاد المنزلً

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

 طنطا

                        موافقة                       ار              القر
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  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  - 4

 ةالمسجل -شٌماء محمد كمال ابو الفتح للطالبة /  الدكتوراة منح درجةبشأن مذكرة 

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

لعمل مكمالت فساتٌن الزفاف واالستفادة منه فً تنمٌة المشروعات برنامج تعلٌمً تطبٌقً 

   من : االشراف لجنة وشكلت                    " الصغٌرة

 الوظيفة والتخصص االسم م

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

 المنوفٌة جامعة – المنزلً

 االقتصاد المنزلًكلٌة  – والنسٌج  المالبس أستاذ بقسم اسماعٌل النجارأ.د/ اسمهان  2

 المنوفٌة جامعة –

                       -لجنة فحص ومناقشة الرسالة :       

 الوظيفة والتخصص االسم م

كلٌة  – الغزل والنسٌج والترٌكو  متفرغ بقسم أستاذ أحمد علً محمود سالمانأ.د/  1

 حلوانجامعة – التطبٌقٌةالفنون 

االقتصاد كلٌة  – والنسٌج  المالبس ورئٌس قسم أستاذ نشأت نصر الرفاعًأ.د/  2

 المنوفٌة جامعة – المنزلً

 االقتصاد المنزلًكلٌة  – والنسٌج  المالبس بقسم أستاذ عال ٌوسف عبد الالهأ.د/  3

 المنوفٌة جامعة –

 االقتصاد المنزلًكلٌة  – والنسٌج  المالبس بقسمأستاذ  أ.د/ اسمهان اسماعٌل النجار 4

 المنوفٌة جامعة –

                        موافقة                       ار              القر
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  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -5

المسجل لدرجة  -اٌمان محمود رضا حامد صقر/  ةللطالب الدكتوراة منح درجةمذكرة 

حلول تطبٌقٌة فً المالبس والنسٌج تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة  "  لدكتوراةا

 وشكلت اللجنة من :"   جدٌدة لحل بعض مشكالت المانٌكان التعلٌمً

 الوظيفة والتخصص االسم م

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

 المنوفٌةجامعه  -المنزلً

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

 المنوفٌةجامعه  -المنزلً

كلٌة االقتصاد   -قسم المالبس والنسٌج  بأستاذ   عال ٌوسف عبد الالهأ.د/  3

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

قسم االقتصاد  مساعد المالبس والنسٌج  أستاذ السٌد الدردٌريأ.م.د/ اٌناس  4

 بنهاجامعه  -التربٌة النوعٌةكلٌة   -المنزلً

 :لجنة االشراف من وشكلت

 الوظيفة والتخصص االسم م

كلٌة االقتصاد   - استاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج  أ.م.د/ خالد محً الدٌن  1

 المنوفٌةجامعه  -المنزلً

كلٌة االقتصاد   -قسم المالبس والنسٌج  بأستاذ   عال ٌوسف عبد الالهأ.د/  2

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

أستاذ كمٌاء البولٌمرات ورئٌس وحدة التحالٌل  محمود أحمد عبد الغفارد/  .أ 3

 واالسشارات بالمركز القومً للبحوث

                        موافقة                       ار              القر
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  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  - 6

 هبه البنداري سٌد أحمد عمر  للطالبة / الماجستٌر  تشكٌل لجنة الفحص والمناقشةمذكرة 

فً المالبس والنسٌج تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة   لماجستٌرلدرجة ا ةالمسجل -

الحصول علً تأثٌرات نسجٌة وجمالٌة جدٌدة لالقمشة الضٌقة المنفذة بأسلوب المزدوج امكانٌة "

 الثراء تصمٌم المالبس والمعلقات النسٌجٌة"

   من : االشراف لجنة وشكلت

 الوظيفة والتخصص االسم م

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

 للهندسة وتكنولوجٌا المنسوجات بالمحلة

2

  

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

 جامعة حلوان  –المنزلً 

 من : المناقشة لجنة وشكلت       

 الوظيفة والتخصص االسم م

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

 للهندسة وتكنولوجٌا المنسوجات بالمحلة

بقسم المالبس والنسٌج كلٌة االقتصاد  –النسٌج  استاذ 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  محمد ابراهٌم محمد ابراهٌمأ.د/  4

ووكٌل المعهد العالً للهندسة وتكنولوجا المنسوجات 

 بالمحلة

                        موافقة                       ار              القر
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  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  - 7

لدرجة  ةالمسجل - نجالء محمد خٌر هللا سالم  للطالبة / مد فترة الدراسة مذكرة 

متطلبات التصمٌم فً المالبس والنسٌج تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة  " لماجستٌرا

 ت الراحة الملبسٌة "الوظٌفً للمالبس النزلٌة للمراة الحامل وفقا لمتطلبا

   من : االشراف لجنة وشكلت

 الوظيفة والتخصص االسم م

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

 المنوفٌةجامعه  -المنزلً

2

  

 االقتصاد المنزلًكلٌة  – والنسٌج  المالبس أستاذ بقسم أ.د/ اسمهان اسماعٌل النجار

 المنوفٌة جامعة –

                        موافقة                       ار              القر

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -8

تخصص رحاب احمد حسٌن احمد تسجٌل خطة البحث )الماجستٌر( للدارسة/ 

فاعلٌة برنامج مقترح لطالب كلٌة االقتصاد المنزلً لتعلٌم  المالبس والنسٌج بعنوان "

  -"       تحت اإلشراف :لرسم الباترون   " Gerberبرنامج 

 الوظــــــــــيـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

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

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

كلٌة االقتصاد   - قسم المالبس والنسٌجب مدرس رانٌات حسنً هٌكل أ.د/  2

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

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

تخصص المالبس اٌه محمد فهمً الفقً تسجٌل خطة البحث )الماجستٌر( للدارسة/ 

استحداث تصمٌمات مستوحاه من الدمج بٌن زخارف االرابٌسك وعناصر  والنسٌج بعنوان "

  -تحت اإلشراف : "    البٌئه الطبٌعٌة وتوظٌفها فً اثراء المالبس النسائٌة بالتطرٌز االلً  

 الوظــــــــــيـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

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

 المنوفٌةجامعه  -االقتصاد المنزلً

االقتصاد كلٌة   -قسم المالبس والنسٌج  بأستاذ  / اٌهاب أحمد النعسان أ.د  2

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

كلٌة   -قسم المالبس والنسٌج  بمساعد أستاذ  أ.م.د/ منً حمدي الفرماوي  3

 جامعه المنوفٌة -االقتصاد المنزلً

 موافقة                         القرار
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 ثالثا :-  البحوث العلمية :-

دراسات العلٌا والبحوث نائب رئٌس الجامعة للالخطاب الوارد من مكتب ثشأٌ انُظش في ( 1

 2116/  11/  2االحاطة ان مجلس الدراسات العلٌا والبحوث فً جلسته المنعقدة بتارٌخ بشأن 

 . وافق علً تطبٌق ضوابط فً امتحانات طالب الدراسات العلٌا بكافة كلٌات الجامعة

                                                                     القرار

الخطاب الوارد من  مكتب نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث ثشأٌ انُظش في  (2
ما ورد للجامعة من مؤسسة الكوٌت للتقدم العلمً بشأن دعوة للترشٌح لجائزة الكوٌت بشأن
 -التالً :ولمزٌد من المعلومات ٌرجً زٌارة الموقع االلكترونً  2117لعام 

prize@kfas.org.kw   أو زٌارة موقع المؤسسةwww.kfas.org  . 

                                                                    القرار

الخطاب الوارد من  مكتب نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث ثشأٌ انُظش في ( 3

واالداب  –التفوق ( فً مجاالت الفنون  – ٌة التقدٌر –بشأن االعالن عن جوائز الدولة ) النٌل 

 . 2117والعلوم االجتماعٌة لعام  –

 الرفاعي    للفنون أ.د/ نشأت نصر كال من في جائزة التفوق ترشيح -: رالقرا

 جتماعيةاالعلوم للأ. د/ ايهاب فاضل ابو موسي                              

 الخطاب الوارد من  مكتب نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوثثشأٌ انُظش في (4

والهٌئة االلمانٌة  STDFبشأن ما ورد الً الجامعة خطاب صندوق تنمٌة العلوم والتكنولوجٌا 

سوٌا بهدف الدعم والتموٌل المشترك لتبادل الزٌارات العلمٌة من  DAADللتبادل االكادٌمً 

 خالل برنامج الحراك المصري االلمانً للتبادل العلمً والتطوٌر المتمٌز  .

                           علم                                           القرار
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 -الموضوعات العامة: -: رابعا

د/ عحش كًبل يحًىد فىدح انًذسط ثقغى انًالثظ وانُغيج ثشأٌ انًىافقخ انخطبة انىاسد يٍ ( 1

عهي تعيُهب ثىظيفخ اعتبر يغبعذ ثبنقغى ورنك طجقب نقشاس انهجُخ انعهًيخ انذائًخ نالقتصبد انًُضني 

 .نتشقيخ االعبتزح واالعبتزح انًغبعذيٍ 
 

                                           القرار

الخطاب الوارد من مكتب السٌد االستاذ الدكتور نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة المجتمع  (2

االعالن عن تنظٌم المؤتمر الدولً االول بعنوان " رؤٌة مستقبلٌة لتحدي  وتنمٌة البٌئة بشأن

 .م جامعة المنٌا  2117مارس  27 – 26االعاقة وذلك خالل الفترة من 

                                                                     القرار

خدمة المجتمع ( الخطاب الوارد من مكتب السٌد االستاذ الدكتور نائب رئٌس الجامعة لشئون 3

واالقامة والعودة من الدول االجراءات الوقائٌة الواجب اتباعها عند السفر بشأن  وتنمٌة البٌئة

 .الموبوءة ببعض االمراض المعدٌة

                                           القرار

الخطاب الوارد من مكتب السٌدج االستاذ الدكتور نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم ( 4

علً  31/11/2116علما بان مجلس الجامعة قد وافق بتارٌخ  موالطالب بشأن احاطة سٌادتك

مدخل الً الجودة واالعتماد فً  –توزٌع الدرجة العظمً المتحان مقرري حقوق االنسان 

/  2116مؤسسات التعلٌم العالً بكلٌات ومعاهد الجامعة وذلك اعتبارا من العام الجامعً 

( درجات لالمتحان 15ت اعمال سنة ،)( درجا5) -درجة علً النحو التالً : 21وهً 2117

 التحرٌري .

                                                                    القرار

االداسح انعبيخ نًشكض انًعهىيبد اداسح انتذسيت عهي ثشأٌ انُظش في انخطبة انىاسد يٍ  (5

انًختهفخ انحبعت ثشأٌ تذسيت انغبدح انعبيهيٍ وانًذسعيٍ انًغبعذيٍ وانًعيذيٍ ثبنجبيعخ وكهيبتهب 

 2016عهي ثهشايج انحبعت االني نتطىيش انعًم دائًب ويىاكجخ عصش انتكُىنىجيب نهعبو انجبيعي 

 /2017. 

                                           القرار

نجُخ انعهًيخ نالقتصبد انًُضني نتشقيخ االعبتزح واالعتبرح اثشأٌ انُظش في انخطبة انىاسد يٍ  (6

ثشأٌ انتخصصبد انفشعيخ  111سقى انهجُخ  2011 – 2016انًغبعذيٍ انذوسح انثبَيخ عشش 

 . يجبالد االقتصبد انًُضنيانًذسجخ نهتشقيخ ثبنهجُخ انعهًيخ نالقتصبد انًُضني في جًيع 

                           علم                                           القرار
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( الخطاب الوارد من مكتب السٌد االستاذ الدكتور نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة المجتمع  7

اعالن مركز الدراسات الوطنٌة والكائن بمركز االبدع والتمٌة التابع لمحافظة  وتنمٌة البٌئة بشأن

المنوفٌة والذي ٌعلن عن فتح باب الترشٌح لدورة التأهٌل شباب الخرٌجٌن للعمل كمدربٌن فً 

 ( وللتشجٌع علً انشاء مشارٌع صغٌرة فً مجال الدراسة.  Graphic Designerمجال ال ) 

                           علم                                           القرار

( الخطاب الوارد من كلٌة االقتصاد المنزلً قسم شئون التعلٌم والطالب بشأن ضوابط توزٌع 8

 الدروس العملٌة الواردة من الجامعة بشأن عدد ساعات تدرٌس الهٌئة المعاونة.

                           علم                                           القرار

 

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

 رضا ،،،،،

  

 عميد الكلية قائم بعمل                   رئيس القسم    أمينة المجلس                      

 

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

 


