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 محضر قسم المالبس والنسيج

 م3/2/0202الموافق حد المنعقد ٌوم اال

م انعقد مجلس قسم المالبس والنسٌج للعام 3/2/0202 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

 حذانقسى بجهسته وانًُعقذة يىو االبشأٌ انًصبدقت عهى يحضش  -: أوالً: انًصبدقبث

 و .6/12/2222انًىافق 

 -العالقات الثقافٌة: -:ثانيا  

( بشأن النظر في الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافية إدارة االتفاقيات  1

 ق موق  اإللكتروني والمؤتمرات بشأن التعاون بين األكاديمية والهيئات العلمية الدولية واطال

ي االستفسارات الخاصة حول جائحة كورونا وما يتعل ق بها حيث سيقوم بالرد علي هذه لتلق

االستفسارات فري ق من الخبراء الذي شكلته الهيئة والذي يضم علماء من بلدان مختلفة ولديهم 

 خبرة متنوعة في مجاالت مختلفة .

 علم                  القرار : 

رد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافية إدارة االتفاقيات ( بشأن النظر في الخطاب الوا 2

المكسيكية واحدي الجامعات  UNAMوالمؤتمرات بشأن دراسة مقترح اتفا ق التعاون بين جامعة 

 المصرية المناظرة لها  .

 علم                  القرار : 

الثقافية إدارة االتفاقيات ( بشأن النظر في الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات  3

والمؤتمرات والمتضمن أن لجنة اإلعالم والنشر اإللكتروني برابطة الجامعات اإلسالمية 

                                         وجمعية كيات اإلعالم العربية بجامعة القاهرة تعتزمان عقد :

 أوال : مؤتمر دولي افتراضي 

 ادي عشر للترجمة  .ثانيا : المؤتمر الدولي الح

 علم                  القرار : 

( بشأن النظر في الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافية إدارة االتفاقيات  4

م بكتاب السيدة 21/11/2222والمؤتمرات والمتضمن اإلفادة بإحاطة المجلس بجلسته بتاريخ 

جتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة وزيرة التعاون الدولي بشأن ما أسفرت عنه ا

م والمتضمن اتفا ق الجانبان علي تبادل 31/12/2222 -22التي عقدة في بغداد خالل الفترة من 

 الخبرات لألساتذة بالجامعات العراقية والمصرية   .
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 علم                  القرار : 

 -ثالثاً: البحوث العلمٌة :

بشأن النظر في الخطاب الوارد من اإلدارة العامة  للدراسات العليا إدارة البحوث العلمية  (2

انتششيح نجبئزة عببدة انعهًيت نهبحىث انًبتكشة وانًتعذدة انتخصصبث انتي تتخطي انحذود  بشأن

 وانًُبرج انتقهيذيت.

 علم                  القرار : 

بشأن النظر في الخطاب الوارد من اإلدارة العامة  للدراسات العليا إدارة البحوث العلمية  (0

 2221اإلعالٌ عٍ يسببقت )د. يكشو يهُي نإلبذاع انعهًي( في يجبل عهىو انحيبة نعبو  بشأن

 ببنجهت انًبَحت . 2221يُبيش  31عهًب بأٌ أخش يىعذ نتهقي انطهببث 

 علم                  القرار : 

نائب الوزير  –بشأن النظر في الخطاب الوارد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  (3

لشئون الجامعات والمتضمن فتح باب الترشيح للتقدم لمنصب رئيس أكاديمية السادات للعلوم 

 .اإلدارية 

 علم                  القرار : 

بشأن النظر في الخطاب الوارد من اإلدارة العامة  للدراسات العليا إدارة البحوث العلمية  (4

تىصيت  21/11/2222نهجبيعبث َبقش بجهسته انًُعقذة بتبسيخ  األعهىاالفبدة اٌ انًجهس  بشأن

بشأٌ تقذو بعض انسبدة هيئت انتذسيس  23/12/2222انهجُت انعهيب نهجبٌ انعهًيت بجهسته بتبسيخ 

نهتشقيت نشغم وظبئف االسبتزة واالسبتزة انًسبعذيٍ بأبحبث يستخشجت يٍ سسبيم عهًيت وهى يٍ 

 . غيش انًششفيٍ عهي انشسبئم

 علم                  القرار : 

بشأن النظر في الخطاب الوارد من اإلدارة العامة  للدراسات العليا إدارة البحوث العلمية  (5

 . و 2222هـ /  1443فيصم نخذيت االسالو نعبو انتششيح نجبئزة انًهك  بشأن

 علم                  القرار : 

الطلب المقدم من د/ ايمان رأفت فريد ابو السعود المدرس بالقسم بشأن قائمة االبحاث بشأن  (6

 . وملف النشاط الخاص بها لترقيتها لدرجة استاذ مساعد بالقسم

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

مصطفي محمد عبد  / للطالب ماجستيرلجنة فحص ومناقشة ال تشكيلاعادة  بشأنمذكرة   

في المالبس والنسيج تخصص المالبس والنسيج وعنوان  لماجستيرالدرجة  المسجل -الرحيم  

     االستفادة من تطبيقات الهندسة الصناعية في رف  كفاءة مصان  المالبس الجاهزة " الرسالة  "

 من : االشراف لجنة وشكلت   

 العمــــــــــــل الوظــــــــــٌـفة وجهـــــــــة االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 -الفنون التطبيقية كلية  - تكنولوجيا انتاج المالبس أستاذ  أ.د/ أحمد حسني خطاب نجم الدين 1

 حلوانجامعه 

 -كلية االقتصاد المنزلي  -بقسم المالبس والنسيج  أستاذ   سها محمد حمدي عبد الراز ق   أ. د/  2

 المنوفيةجامعه 

   من : المناقشة لجنة وشكلت     

 الوظــــــــــٌـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 -الفنون التطبيقيةكلية  -المالبس تكنولوجيا انتاج أستاذ  أ.د/ محمد البدري عبد الكريم 1

 حلوانجامعه 

الفنون التطبيقية كلية  - تكنولوجيا انتاج المالبس أستاذ  أ.د/ أحمد حسني خطاب نجم الدين 2

 حلوانجامعه  -

كلية االقتصاد   -بقسم المالبس والنسيج  أستاذ   سها محمد حمدي عبد الراز ق   أ. د/  3

 المنوفيةجامعه  -المنزلي

كلية االقتصاد   -أستاذ بقسم المالبس والنسيج    سالي احمد احمد العشماوي  د/ أ. 4

 المنوفيةجامعه  -المنزلي

 موافقة                                                                           القرار

  -مذكرة إدارة الدراسات العلٌا بشأن النظر فً :  - 2

 -مروة علً محمد الجناٌنً /ة للطالب ماجستيرلجنة فحص ومناقشة ال تشكيل بشأنمذكرة   

 في المالبس والنسيج تخصص المالبس والنسيج وعنوان الرسالة  " لماجستيرالدرجة  المسجلة

     االستفادة من التراث الشعبي في اثراء مالبس السيدات بمفهوم  التصميم متعدد االستخدام "
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 من : االشراف لجنة وشكلت

 الوظــــــــــٌـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

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

 المنوفيةجامعه  -المنزلي

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

 المنوفيةجامعه  -المنزلي

   من : المناقشة لجنة وشكلت     

 الوظــــــــــٌـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

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

 المنوفيةجامعه  -المنزلي

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

 المنوفيةجامعه  -المنزلي

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

 المنوفيةجامعه  -المنزلي

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

 زهراالجامعه  -المنزلي

 موافقة                                                                           القرار

لدرجة  المسجل -فاطمة مصطفي محمد الشيخ / ةللطالب منح درجة الماجستير بشأنمذكرة   - 3

مواصفة فنٌة  والنسيج تخصص المالبس والنسيج وعنوان الرسالة  "في المالبس لماجستير ا

 لجنة وشكلت    "استرشادٌه لمالبس السٌدات قصٌري القامة من جمهورٌة مصر العربٌة 

 من : االشراف

 الوظــــــــــٌـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

جامعه  - كلية االقتصاد المنزلي  –أستاذ المالبس والنسيج عال يوسف عبد الاله  أ. د/ 1

 المنوفية

احمد رمزي عطا د/ م.أ. 2

 هللا

كلية  –بقسم المالبس والنسيج  مساعد  استاذ

 المنوفيةجامعه  -االقتصاد المنزلي 
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   من : المناقشة لجنة وشكلت   

 الوظــــــــــٌـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

كلية االقتصاد  - المالبس والنسيجورئيس قسم أستاذ  اسالم عبد المنعم حسين  أ. د/ 1

 المنوفيةجامعه  -المنزلي

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

 المنوفية

مني عبد الهادي محمد د/ .أ 3

 شاهين

كلية   - بقسم االقتصادا المنزلي المالبس والنسيج أستاذ

 بنهاجامعه  -التربية النوعية

احمد رمزي عطا د/ م.أ. 4

 هللا

كلية  –بقسم المالبس والنسيج  مساعد  استاذ

 المنوفيةجامعه  -االقتصاد المنزلي 

 موافقة                                                                           القرار

  -مذكرة إدارة الدراسات العلٌا بشأن النظر فً :  - 4

لدرجة  المسجلة -اسماء خليفة محمد عبد الرحمن  /ة للطالبطلب مد الدراسة  بشأنمذكرة   

امكانٌة  والنسيج تخصص المالبس والنسيج وعنوان الرسالة  "في المالبس  لماجستيرا

االستفادة من اسلوب تطرٌز االٌتامٌن فً ظل جمالٌات اعمال محمود سعٌد التشكٌلٌة الثراء 

 من : االشراف لجنة وشكلتالمالبس النسائٌة " وذلك لمدة عام الستكمال الرسالة العلمٌة" 

 الوظــــــــــٌـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 -كلية االقتصاد المنزلي -المالبس والنسيج بقسم أستاذ  ايهاب فاضل ابو موسي  أ. د/ 1

 المنوفيةجامعه 

 موافقة                                                                           القرار

  -مذكرة إدارة الدراسات العلٌا بشأن النظر فً :  - 5

هاجر صالح الدسوقي  /ة لطالبا مذكرة بشأن تسجيل خطة البحث للدكتوراه

بعنوان  تخصص المالبس والنسيج  -المسجل لدرجة الدكتوراه  – المراكبي 

استخدام تقنية الطباعة الرقمية بالنقل الحراري ) التسامي( في ابتكار تصميمات "

طباعيه علي الخامات المختلفة وتوظيفها في اعادة تدوير مالبس السهرة لتحقي ق 

 "االستدامة   

 من : االشراف لجنة وشكلت 
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 الوظٌفة والتخصص االسم م

كلية االقتصاد  –أستاذ بقسم المالبس والنسيج  أ.د/ نشوة عبد الرءوف توفي ق    1

 المنوفيةجامعه  -المنزلي 

كلية  –استاذ مساعد بقسم المالبس والنسيج  أ.م.د/ محمد عبد الحميد حجاج  2

 المنوفيةجامعه  -االقتصاد المنزلي 

 موافقة                                                                           القرار

  -مذكرة إدارة الدراسات العلٌا بشأن النظر فً :  - 6

سناء صالح زهران  /ة لطالبللماجستير ل تشكيل لجنة الفحص والمناقشة بشأنمذكرة  

االستفادة من  والنسيج بعنوان "تخصص المالبس   -ماجستٌرالمسجلة لدرجة ال – حسين

  "  جمالٌات رموز واعالم الدول كمصدر لتصمٌم وتنفٌذ مالبس االطفال لتنشٌط السٌاحة 

 :وشكلت لجنة االشراف من 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

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

 المنوفيةجامعه  -المنزلي

كلية  –بقسم المالبس والنسيج  مساعد استاذ مني حمدي الفرماويد/ م.أ. 2

 المنوفيةجامعه  -االقتصاد المنزلي 

   من : المناقشة لجنة وشكلت     

 الوظــــــــــٌـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

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

 حلوانجامعه  -الفنون التطبيقيةكلية  - سابقا

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

 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 

 موافقة                                                                           القرار
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  -مذكرة إدارة الدراسات العلٌا بشأن النظر فً :  - 7

 – محمد مصطفي محمد بكير / لطالبا مذكرة بشأن تسجيل خطة البحث للدكتوراه

التعلم المعكوس "تخصص المالبس والنسيج بعنوان   -المسجل لدرجة الدكتوراه 

السوتير الرجالي باستخدام نظام اكيومارك جيربر  نموذجوأثره في بناء وتدريج 

 من : االشراف لجنة وشكلت "لخدمة العملية التعليمية  

 الوظٌفة والتخصص االسم م

ووكيل الكلية للدراسات أستاذ بقسم المالبس والنسيج  أ.د/ ايهاب احمد النعسان    1

 -كلية االقتصاد المنزلي  – سابقا العليا والبحوث

 المنوفيةجامعه 

استاذ بقسم تكنولوجيا التعليم والحاسب االلي ووكيل  أ.د/ محمد زيدان عبد الحميد محمود  2

كلية التربية النوعية  –الكلية لشئون التعليم والطالب 

 جامعة المنوفية   –

كلية االقتصاد  –استاذ مساعد بقسم المالبس والنسيج  أ.م.د/ ممدوح احمد مبروك  3

 المنوفيةجامعه  -المنزلي 

 موافقة                                                                           القرار

  -مذكرة إدارة الدراسات العلٌا بشأن النظر فً :  - 2

لدرجة  المسجلة -اسماء السيد السعيد عبد اللطيف   /ة للطالبطلب مد الدراسة  بشأنمذكرة   

فاعلية مقرر في المالبس والنسيج تخصص المالبس والنسيج وعنوان الرسالة  " لدكتوراها

 من : االشراف لجنة وشكلت" تعليمي الكتروني لتصميم وتنفيذ الجاكيت الجلد الحريمي

 الوظــــــــــٌـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

ووكيل الكلية للدراسات المالبس والنسيج بقسم أستاذ  ايهاب احمد النعسان  أ. د/ 1

جامعه  -كلية االقتصاد المنزلي -العليا والبحوث سابقا

 المنوفية

كلية االقتصاد المنزلي  –أستاذ بقسم المالبس والنسيج  أ.د/ هدي محمد سامي غازي    2

 المنوفيةجامعه  -

أ.د/ محمد زيدان عبد الحميد  3

 محمود 

استاذ بقسم تكنولوجيا التعليم والحاسب االلي ووكيل 

كلية التربية النوعية  –الكلية لشئون التعليم والطالب 

 جامعة المنوفية   –

 موافقة                                                                           القرار
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  -مذكرة إدارة الدراسات العلٌا بشأن النظر فً :  - 9

في  دكتوراهلالدرجة  المسجلة - شيماء جمال احمد زيد /ة للطالبطلب مد الدراسة  بشأنمذكرة   

تأثير اختالف بعض عوامل  وعنوان الرسالة  " المالبس والنسيج تخصص المالبس والنسيج

"  المخلوطة بالخيزران وامكانية تشكيلها علي المانيكان لألقمشةالتركيب البنائي والنسجي 

 من : االشراف لجنة وشكلت

 الوظــــــــــٌـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

ووكيل الكلية لشئون  المالبس والنسيجبقسم أستاذ   رشدي علي احمد عيد  أ. د/ 1

جامعه  -كلية االقتصاد المنزلي - التعليم والطالب 

 المنوفية

 -كلية االقتصاد المنزلي -المالبس والنسيج بقسم أستاذ  عال يوسف عبد الالهأ.د/  2

 المنوفيةجامعه 

 موافقة                                                                           القرار

  -مذكرة إدارة الدراسات العلٌا بشأن النظر فً :  - 12

لدرجة  المسجلة -داليا جابر مصطفي مكي  /ة للطالب ماجستيرالمنح درجة  بشأنمذكرة   

رؤية تشكيلية  والنسيج وعنوان الرسالة  "في المالبس والنسيج تخصص المالبس  لماجستيرا

 من : االشراف لجنة وشكلت     لفن وتصميم المالبس في ظل ثقافة العولمة والهوية المصرية"

 الوظــــــــــٌـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

كلية  -المالبس والنسيج تصميم االزياء بقسم أستاذ  أ.د/ ايهاب فاضل ابو موسي 1

 المنوفيةجامعه  -االقتصاد المنزلي

كلية االقتصاد   -بقسم المالبس والنسيج مساعد أستاذ    شيماء مصطفي عبد العزيز  د/ م.أ. 2

 المنوفيةجامعه  -المنزلي

   من : المناقشة لجنة وشكلت     

 الوظــــــــــٌـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

كلية  -المالبس والنسيج تصميم االزياء بقسم أستاذ  أ.د/ ايهاب فاضل ابو موسي 1

 المنوفيةجامعه  -االقتصاد المنزلي

ووكيل الكلية لشئون المالبس والنسيج قسم بأستاذ  رشدي علي احمد عيد  أ. د/ 2

جامعه  -كلية االقتصاد المنزلي -التعليم والطالب 

 المنوفية
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كلية االقتصاد  - ورئيس قسم الصناعات الجلدية أستاذ  وليد شعبان مصطفي رمضان أ. د/ 3

 حلوانجامعه  -المنزلي

كلية االقتصاد   -بقسم المالبس والنسيج مساعد أستاذ    شيماء مصطفي عبد العزيز  د/ م.أ. 4

 المنوفيةجامعه  -المنزلي

                                                            موافقة                القرار

 ( تم التوقٌع علً التقارٌر الخاصة بمرحلة الدراسات العلٌا .22

والدراسات العلٌا  ( تم توزٌع المقررات الدراسٌة الخاصة بمرحلة البكارٌوس20

 . 0202/0202للترم الثانً للعام الجامعً 

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

 رضا ،،،،،

 رئٌس القسم                                  أمٌنة المجلس      

        (اسالم عبد المنعم حسٌنأ.د/ )                   )د/ اٌمان رأفت فرٌد (

 عمٌد الكلٌة

 ()أ.د/ شرٌف رجب صبري


