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 محضر قسم المالبس والنسيج

 م1/1/2017الموافق دحد المنعقد يوم اال

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

م انعقد مجلس قسم المالبس والنسيج للعام الجامعي 1/1/2017الموافق دحدانه في يوم اال

وذلك في تمام الساعة الدحادية عشر صبادحا برئاسة رئيس قسم المالبس  2016/2017

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

 االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم المسلسل

 ا.د/ رشدي عمى عيد 1

 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 10

 أ.د/ سها حمدي 11

 ا.د/ أسمهان النجار 12

 سالي العشماوى.د/ ا 13

 خالد محي الدينا.م.د/  14

 ا.م.د/ سالي الوراقي 15

 مني دحمدي الفرماويأ.م.د/  16

 أ.م.د/ عبد هللا عبد المنعم 17

 محمود فودة أ.م.د/ سحر كمال 18
 د/ ماجدة ابراهيم االسود 19

 شيماء مصطفيد/  20

 ايريني اسحاقد/  21

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

اٌ خبيؼت  وانًتضًٍ الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمراتبشأٌ انُظس في  (1

اندوني انثبَي بؼُىاٌ " يعتمبم  ظىف تمىو بتُظيى انًإتًس نًُيب وكهيت انصزاػت ا

 22 – 19" وذنك خالل انفتسة يٍ  شزاػت انصحساء في انىطٍ انؼسبي وأفسيميب 

  . م 2117 يبزض

 علم                                           القرار
اٌ خبيؼت  وانًتضًٍ االتفاقٌات والمؤتمراتالخطاب الوارد من إدارة بشأٌ انُظس في  (2

اندوني االول نهبيئت وانتًُيت انًعتدايت  بؼُىاٌ  ظىف تمىو بتُظيى انًإتًساالشهس 

 .م 2117 يبزض 16 – 12" وذنك خالل انفتسة يٍ " انطبلت حك ويعئىنيت

            علم                                           القرار

اٌ خبيؼت  وانًتضًٍ الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمراتبشأٌ انُظس في ( 3

انؼهًي اندوني انسابغ بؼُىاٌ "  ظىف تمىو بتُظيى انًإتًس طُطب كهيت انتسبيت انُىػيت

 – 12" وذنك خالل انفتسة يٍ  اندزاظبث انُىػيت َحى اظهبو ابداػي نتًُيت االَتبج  

 .م 2117 ابسيم  13

 أ.د/ عال يوسف            ببدحث       -تم مشاركة كال من : القرار

                                                                           أ.م.د/ سدحر كمال فوده     مستمع    د/ سكينه أمين       مستمع

اٌ خبيؼت  وانًتضًٍ والمؤتمراتالخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات بشأٌ انُظس في (  4

انعُىي بؼُىاٌ " ادازة انًىازد انًبئيت في يصس  ظىف تمىو بتُظيى انًإتًسانفيىو 

ابسيم  24 – 23" وذنك خالل انفتسة يٍ  انىالغ وانًأيىل   –وأثسهب ػهي انبيئت 

 .م2117

            علم                                           القرار

اٌ خبيؼت  وانًتضًٍ الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمراتبشأٌ انُظس في  (5

 اندوني انسابغ بؼُىاٌ " بيئت يعتدايت ذكيت  ظىف تمىو بتُظيى انًإتًسيديُت انعبداث 

 . م 2117 يبزض 29 –27" وذنك خالل انفتسة يٍ 

            علم                                           القرار

االفبدة اَه اٌ  وانًتضًٍ الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمراتبشأٌ انُظس في  (6

وزد نهًدهط كتبة وشازة انتؼهيى انؼبني يسفمب به يشسوع اتفبق انتؼبوٌ في يدبل 

 . انتؼهيى انؼبني بيٍ حكىيتي خًهىزيت يصس انؼسبيت وخًهىزيت أوكساَيب

            علم                                           القرار
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اٌ خبيؼت  وانًتضًٍ الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمراتبشأٌ انُظس في ( 7

اندوني االول بؼُىاٌ " زؤيت  ظىف تمىو بتُظيى انًإتًسنًُيب وكهيت انصزاػت ا

 .م  2117 يبزض 27 – 26" وذنك خالل انفتسة يٍ يعتمبهبت نتحدي االػبلت

            علم                                           القرار

بشأٌ انبسَبيح انًمتسذ  الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمراتبشأٌ انُظس في ( 8

 .2117تُفيرهب خالل شهس يُبيس 

            علم                                           القرار

انًتضًٍ اٌ اتحبد  الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمراتبشأٌ انُظس في ( 9

نهدزاظبث انؼهيب وانبحث انؼهًي وخبيؼت انمبهسة  تحبد ببنتؼبوٌ يغ انًدهط انؼسبياال

 – 17ظىف يمىو بتُظيى بسَبيح تدزيبي حىل اخالليبث انبحث انؼهًي في انفتسة يٍ 

 . 2117يُبيس  21

            علم                                           القرار

بشأٌ ػمد دوزاث  الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمراتبشأٌ انُظس في ( 11

تدزيبيت يٍ خالل انهيئت انمىييت نضًبٌ خىدة انتؼهيى واالػتًبد نهحصىل ػهي شهبدة 

انتمىيى انراتي نًإظعبث انتؼهيى انؼبني وتىصيف انبسايح يؼتًدة يٍ انهيئت في 

 وانًمسزاث وتمىيى انتؼهى .

            علم                                           القرار
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  -الدراسات العليا : -ثانيا :

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  - 1

  عبٌر محمد عبد المنعم الفقًللطالبة / الدكتوراة  والمناقشةتشكٌل لجنة الفحص مذكرة 

فً المالبس والنسٌج تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة  لدكتوراة لدرجة ا ةالمسجل -

فاعلٌة استخدام المودٌوالت التعلٌمٌة فً استخدام فن االورٌجامً باسلوب التشكٌل علً "

   :من  االشراف لجنة وشكلت   "المانٌكان

 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 عال ٌوسؾ عبد الالهأ.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                       ار              القر

 تم اعتماد التقرٌر السنوٌة للدراسات العلٌا. (2

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

لدرجة  ةالمسجل - سلمً محمد ابو الحسن محمدللطالبة /  مد فترة الدراسةمذكرة 

تأثٌر التؽٌر فً فً المالبس والنسٌج تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة  " دكتوراة ال

التراكٌب البنائٌة لبعض االقمشة المعالجة بتقنٌة النانو والمستخدمة فً معالجة مرضً 

من  االشراف لجنة وشكلت.31/12/2017م  إلً 1/1/2017منعام لمدة  وذلك "الروماتوٌد 

:   

 الوظيفة والتخصص االسم م

والترٌكو والنسٌج ؽزلال قسممتفرغ ورئٌس  أستاذ أحمد علً محمود سالمانأ.د/  1

 حلوان جامعة – الفنون التطبٌقٌةكلٌة  –  سابقا

2

  

االقتصاد كلٌة  – والنسٌج  المالبس بقسماستاذ مساعد  أ.م.د/ خالد محً الدٌن

 المنوفٌة جامعة – المنزلً

 موافقة                       ار              القر

  -:مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في   - 4

لدرجة  ةالمسجل -اٌناس موسى محمد موسى  للطالبة /  الدكتوراة منح درجة مذكرة 

المؤثرات ؼٌر فً المالبس والنسٌج تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة  "دكتوراة ال

 األطفال باسلوب الحٌاكة الراقٌة"المرئٌة وتأثٌرها على الخواص الجمالٌة لمالبس مناسبات 

   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 استاذ التشكٌل على المانٌكان أ.د/ عال ٌوسؾ عبد الاله

 المنوفٌة جامعة – االقتصاد المنزلًكلٌة  –

 من : المناقشة لجنة وشكلت       

 الوظيفة والتخصص االسم م

 والنسٌج  المالبس استاذ التشكٌل على المانٌكان بقسم 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
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 موافقة                       ار              القر

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  - 5

لدرجة  ةالمسجل -هند سالم عبد الفتاح البنا  للطالبة / الدكتوراة  منح درجةمذكرة 

عمل مالبس طبٌة فً المالبس والنسٌج تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة  "دكتوراة ال

 لمرضً قرحة الفراش باستخدام تكنولوجٌا النانو"

   من : االشراف لجنة وشكلت

 الوظيفة والتخصص االسم م

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

 المنوفٌة جامعة – االقتصاد المنزلًكلٌة  –

2

  

استاذ كمٌاء وتكنولوجٌا النسٌج بالمركز القومً  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 استاذ التشكٌل على المانٌكان بقسم أ.د/ عال ٌوسؾ عبد الاله 1

 المنوفٌة جامعة – االقتصاد المنزلًكلٌة  –

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

 للبحوث

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

 طنطا

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

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

 ةموافق                       ار              القر

 .( مذكرة بشأن اٌقاؾ القٌد الدكتوراة  للطالبة / كرٌمة السٌد بدرة لمدة عام رعاٌة طفل 6

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

الؽنً عبد سامٌة محمد عبد للطالبة / الدكتوراة  تشكٌل لجنة الفحص والمناقشةمذكرة 

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

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

 "المالبس

   :من المناقشة لجنة وشكلت

 الوظيفة والتخصص االسم م

التؽذٌة وعلوم الطعمة والعمٌد قسم استاذ ورئٌس  حسنٌنٌوسؾ عبد العزٌز أ.د/  1

جامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  -  السابق للكلٌة

 المنوفٌة

2

  

ووكٌل الكلٌة لشئون قسم المالبس والنسٌج استاذ ب د المنعم حسٌنباسالم عأ.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 د المنعم حسٌنباسالم عأ.د/  2

 جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  - الطالب

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

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

 موافقة                       ار              القر
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  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  - 8

  حمدي حسانٌن علً عاشور/  للطالب ماجستٌرال تشكٌل لجنة الفحص والمناقشةمذكرة 

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

 "اعداد برنامج مقترح لتطوٌر منهج االقتصاد المنزلً للمرحلة االبتدائٌة"

   من : المناقشة لجنة وشكلت

 الوظيفة والتخصص االسم م

جامعة  –التربٌة النوعٌة   -أستاذ المالبس والنسٌج  أ.د/ عادل جمال الدٌن الهنداوي 1

 طنطا

2

  

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

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

كلٌة االقتصاد   -قسم المالبس والنسٌج استاذ مساعد ب منً حمدي الفرماويد/ .م.أ 3

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

كلٌة االقتصاد   -قسم المالبس والنسٌج  ب مدرس االسودابراهٌم ماجد د/  4

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

 من : االشراف لجنة وشكلت       

 الوظيفة والتخصص االسم م

كلٌة االقتصاد   -قسم المالبس والنسٌج  استاذ ورئٌس  نشأت نصر الرفاعًد/ أ. 1

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

كلٌة االقتصاد   -قسم المالبس والنسٌج  ب مدرس ماجد ابراهٌم االسودد/  2

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

 موافقة                       ار              القر

مالبس ماجستٌر ال دخول امتحان ( مذكرة بشأن الموافقة علً قبول اعتزار9

ومادة  1/1/2117للمالبس بتارٌخ والنسٌج لمادة العوامل االجتماعٌة والسٌكولوجٌة 

للطالب / فرٌد فوزي فرٌد . 4/1/2117كٌمٌاء النسٌج وصباؼته بتارٌخ   

 موافقة                       ار              القر

 .لمدة عام رعاٌة طفل  منً جابر جاد علًللطالبة /   ماجستٌر( مذكرة بشأن اٌقاؾ القٌد ال10



11 
 

 موافقة                       ار              القر

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  - 11

 ةالمسجل -ؼصون مسعد عبد العزٌز رجب للطالبة /  منح درجة الماجستٌرمذكرة 

استخدام فً المالبس والنسٌج تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة  "  ماجستٌرلدرجة ال

                " جمالٌات مالبس السهرة التً سبق تشكٌلها علً المانٌكانالكروشٌة الثراء 

   من : االشراف لجنة وشكلت

 الوظيفة والتخصص االسم م

االقتصاد كلٌة  – والنسٌج  المالبس قسممساعد ب أستاذ سالً أحمد العشماوي.د/ .مأ 1

 المنوفٌة جامعة – المنزلً

االقتصاد كلٌة  – والنسٌج  المالبس بقسم مدرس شٌماء مصطفً عبد العزٌزد/  2

 المنوفٌة جامعة – المنزلً

                       -لجنة فدحص ومناقشة الرسالة :  

 الوظيفة والتخصص االسم م

 االقتصاد المنزلًكلٌة  – والنسٌج  المالبس قسمب أستاذ عال ٌوسؾ عبد الالهأ.د/  1

 المنوفٌة جامعة –

االقتصاد كلٌة  – والنسٌج  المالبس قسممساعد ب أستاذ العشماوي سالً أحمد.د/ .مأ 2

 المنوفٌة جامعة – المنزلً

رشا محمد متولً .د/ .مأ 3

 الجوهري

 صورةالمن جامعة – التربٌة النوعٌةكلٌة مساعد ب أستاذ

 موافقة                               القرار     

 -النظر في :مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن  -12

تخصص  أمٌر حامد أمٌن الشقنقٌريتسجٌل خطة البحث )ماجستٌر( للدارس / 

تصمٌم وابتكار العالمات التجارٌة للمالبس فً ضوء المالبس والنسٌج بعنوان "

  -"      تحت اإلشراؾ :االتجاهات الحدٌثة للتسوٌق 

 الوظــــــــــيـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

كلٌة االقتصاد المنزلً  -المالبس والنسٌجبقسم  أستاذ اٌهاب فاضل ابو موسً أ.د/  1

 جامعه المنوفٌة -
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 أستاذ المالبس الجاهزة جامعة حلوان أ.د/ أحمد حسنً 2

 موافقة                               القرار     

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : - 13

تخصص هدٌر عونً مصطفً الشاذلً /  ةتسجٌل خطة البحث )ماجستٌر( للدارس

امكانٌة االستفادة من التراكٌب النسٌجٌة ثالثٌة االبعاد المالبس والنسٌج بعنوان "

  -"      تحت اإلشراؾ : باستخدام الشرائط فً اثراء جمالٌات المالبس النسائٌه

 الوظــــــــــيـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

كلٌة االقتصاد المنزلً  -المالبس والنسٌجبقسم  أستاذ عال ٌوسؾ عبد الالهأ.د/  1

 جامعه المنوفٌة -

كلٌة االقتصاد  -المالبس والنسٌجبقسم استاذ مساعد  ا.م.د/ سحر كمال محمود فودة 2

 جامعه المنوفٌة -المنزلً 

كلٌة االقتصاد  -المالبس والنسٌجبقسم مدرس  د / نهً محمد عبده السٌد 3

 جامعه المنوفٌة -المنزلً 

 موافقة                               القرار     

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -14

تخصص  علٌاء علً احمد صابح علً/  ةتسجٌل خطة البحث )ماجستٌر( للدارس

الزٌاء القرن العشرٌن وكٌفٌة االستفادة دراسة تحلٌلٌة المالبس والنسٌج بعنوان "

                       "    المحجبة أةلمراتصمٌمات لمالبس زفاؾ عمل منها فً 

  -تحت اإلشراؾ :

 الوظــــــــــيـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

كلٌة االقتصاد المنزلً  -المالبس والنسٌجبقسم  أستاذ عال ٌوسؾ عبد الالهأ.د/  1

 جامعه المنوفٌة -

كلٌة االقتصاد  -المالبس والنسٌجبقسم مدرس  د/ سكٌنة أمٌن محمود 2

 جامعه المنوفٌة -المنزلً 

 موافقة                               القرار     
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -15

تخصص   فاطمة علً علً حسن ٌحًٌ/  ةتسجٌل خطة البحث )ماجستٌر( للدارس

المزج بٌن الزخارؾ االسالمٌة والقبطٌة بدور العبادة المالبس والنسٌج بعنوان "

                   "المصرٌة واالستفادة منه الثراء القٌم الجمالٌة لمالبس السٌدات 

  -تحت اإلشراؾ :

 الوظــــــــــيـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

كلٌة االقتصاد المنزلً  -المالبس والنسٌجبقسم  أستاذ عبد الاله عال ٌوسؾأ.د/  1

 جامعه المنوفٌة -

كلٌة االقتصاد  -المالبس والنسٌجبقسم  استاذ مساعد سحر كمال محمود فودةد/ ا.م. 2

 جامعه المنوفٌة -المنزلً 

كلٌة االقتصاد  -المالبس والنسٌجبقسم مدرس  د / نهً محمد عبده السٌد 3

 جامعه المنوفٌة - المنزلً

 موافقة                               القرار     

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  - 16

دكتوراة لدرجة ال ةالمسجل - شرٌن أحمد السٌد احمدللطالبة /  مد فترة الدراسةمذكرة 

فاعلٌة برنامج تعلٌمً فً المالبس والنسٌج تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة  " 

عام لمدة  وذلك "مقترح العداد وتعشٌق النماذج باستخدام احد االنظمة المتخصصة 

 .31/8/2017م  إلً 1/9/2016من

   من : االشراف لجنة وشكلت

 الوظيفة والتخصص االسم م

 سها محمد حمدي عبدأ.د/  1

 الرازق

 االقتصاد المنزلًكلٌة  – والنسٌج  المالبس بقسماستاذ 

 المنوفٌة جامعة –

2

  

الفنون كلٌة  – الجاهزة المالبس بقسماستاذ   أ.د/ محمد البدري عبد الكرٌم

 حلوانجامعة –التطبٌقٌة

 موافقة                       ار              القر
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 ثالثا :-  البدحوث العلمية

االدارة العامة لمركز المعلومات متضمننا عرض الخطاب الوارد من ( بشأٌ انُظس في 1
مصفوفة البرامج التدرٌبٌة التً ٌطرحها المركز والتً بهدؾ من خاللها الً تطوٌر نظم القٌاس 
والتقوٌم بالجامعات المصرٌة وتشمل مصفوفة التدرٌب ثالث دورات اساسٌة موجهة الً السادة 

 التدرٌس بالجامعات تقدم بمركز القٌاس والتقوٌم ومدة الدورة ثالثة اٌام . اعضاء هٌئة
                                          يرغب باالشتراك أ.د/ نشأت نصر الرفاعي         القرار
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 -الموضوعات العامة: -: رابعا

من وحدة ادارة المشروعات بجامعة المنوفٌة بشأن ان وزارة التعلٌم العالً ( الخطاب الوارد 1

 .تعلن عن فتح باب التقدم لمشروعات تطوٌر المؤسسات التعلٌم العالً 

 علم                                                القرار

قرار رئٌس  االدارة العامة للورش وتشؽٌل وسائل النقل بخصوصالخطاب الوارد من  (2

 .م بترشٌد االنفاق الحكومً  2112لسنة  811مجلس الوزراء رقم 

 علم                                                القرار

( الخطاب الوارد بشأن التقرٌر الجماعً بشأن ترقً السٌدة الدكتورة / سكٌنه أمٌن محمود 3

وظٌفة أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج  السٌد المدرس بقسم المالبس والنسٌج بالكلٌة لشؽل

 بالكلٌة .

 موافقة                                               القرار

من مكتب رئٌس الجامعة بشأن قرار المجلس االعلً للجامعات علً  اعتماد ( الخطاب الوارد 4

من الجامعات والمعاهد بروتوكول موحد ٌطبق علً علً كافة الجامعات بشأن المبالػ المسددة 

 .مقابل ندب أعضاء هٌئات التدرٌس لها من الجامعات الحكومٌة

 علم                                                القرار

موافقة مجلس القسم علً تشكٌل لجنة من االساتذة الدكاترة بالقسم لالشراؾ علً تسجٌل (5

 -التً :رسائل الماجستٌر والدكتوراة بالقسم وهً كا

 أ.د/ اسالم عبد المنعم -3أ.د/ اٌهاب فاضل         – 2أ.د/ رشدي علً عٌد         – 1

 د/ أحمد رامزي – 6أ.م.د/ عبد هللا عبد المنعم       – 5أ.د/ اٌهاب احمد النعسان     – 4

 د/ صافٌناز النبوي – 7

 موافقة                                               القرار

الدكاترة االتٌة اسماؤهم للجنة المكتبٌة لشراء الكتب الخاصة بقسم (ترشٌح كل من االساتذة 6

 أ.د/ اٌهاب فاضل       د / فوزي سعٌد . -المالبس والنسٌج :

 موافقة                                               القرار

 بقسم المالبس والنسٌج.(موافقة علً تشكٌل اللجان الخاصة بملؾ الجودة الخاص 7

 موافقة                                               القرار
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(موافقة مجلس القسم علً الجزاء المواقع علً د/ رانٌا هٌكل بسبب عدم تعاونها مع ادارة 8

 -وهو كاالتً : 13/12/2116مهرجان البٌئة بقرار مجلس الكلٌة بتارٌخ 

علمٌة أو مؤتمرات لمدة عام من تارٌخة مع رفع االمر للجامعة عدم ترشٌح سٌادتها الي مهمة 

 وابالغ سٌادتها بذلك .

 موافقة                                               القرار

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

 رضا ،،،،،

  

 عميد الكلية قائم بعمل                   رئيس القسم    أمينة المجلس                      

 

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

 


