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 محضر قسم المالبس والنسيج              

 م2/7/2027الموافق دحد المنعقد يوم اال

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

م انعقد مجلس قسم المالبس والنسيج للعام الجامعي 2/7/2027الموافق دحدانه في يوم اال

  -بدحضور كل من: وذلك في تمام الساعة الدحادية عشر صبادحا . 2026/2027

 االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم المسلسل

 ا.د/ رشدي عمى عيد 2

 أ.د/ نشأت نصر الرفاعي 2
 ا.د/ إيياب فاضل أبو موسى 3

 ا.د/ إسالم عبد المنعم عبد اهلل 4

 أ.د/ عال عبد ألاله 5

 ا.د/ أمل بسيوني 6

 ا.د/ رشا النحاس 7

 احمد النعسانا.د/ إيياب  8

 ا.د/ نشوة عبد الرؤوف 9
 ا.د/ ىدى محمد سامي غازي 20
 أ.د/ مدحت محمود مرسى 22

 أ.د/ سيا حمدي 22

 ا.د/ أسميان النجار 23

 ا.د/ سالي العشماوى 24

 ا.م.د/ خالد محي الدين 25

 ا.م.د/ سالي الوراقي 26

 مني دحمدي الفرماويأ.م.د/  27

 المنعم أ.م.د/ عبد هللا عبد 28

 أ.م.د/ سحر كمال محمود فودة 29
 أ.م.د/ سكينو أمين 20
 أ.م.د/ ممدوح مبروك  22
 د/ ماجدة ابراىيم االسود 22

 شيماء مصطفيد/  23

 ايريني اسحاقد/  24

 صافيناز النبويد/  25
 ايمان رأفت    أمينة المجمسد/  26
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 -العالقات الثقافية: -: أوال

ثأًَ ّرد   ّالوزضوي ّالوؤروزاد االرفبقيبد إدارح هي الْارد الخطبة في الٌظز ثشأى (1

كزبة ارحبد الجبهعبد العزثيخ ّالوزضوي هب ّرد هي طبحت  1/4/2012ثزبريخ  لإلدارح

السوْ الولكي االهيزح سويخ ثٌذ الحسي رئيس الجوعيخ العلويخ الولكيخ ّرئيس الوٌزذي 

العبلوي للعلْم رحذ رعبيخ الولكيخ السبهيخ  ثخظْص عقذ الوٌزذي 2012العبلوي للعلْم 

 .11/11/2012 – 2ثعٌْاى " العلن للسلن " في الفززح هي 

                        علم                            القرار
ثشأى االعالى عي الوؤروز  ّالوؤروزاد االرفبقيبد إدارح هي الْارد الخطبة في الٌظز ثشأى (2

العلوي السبثع الذّلي الثبلش ثعٌْاى " الززثيخ الْحذاًيخ في الوجزوعبد العزثيخ في ضْء 

ثكليخ الززثيخ ثشجيي الكْم  2012أكزْثز  12 – 11الزحذيبد الوعبطزح " في الفززح هي 

  .جبهعخ الوٌْفيخ 

      

                                                    علم                     القرار
العالقبد الثقبفيخ ثشأى الزٌجيَ علي جويع اعضبء  إدارح هي الْارد الخطبة في الٌظز ( ثشأى3

ُيئخ الزذريس ثضزّرح ارسبل الولخض العزثي ّاالًجليزي لألثحبس الذيي يزغجْى الزقذم ثِب 

زبسع عشز رحذ عٌْاى " االقزظبد الوٌزلي في خذهخ الي الوؤروز الذّلي الخبهس العزثي ال

حزي  2012/  10/  12 – 11ّرٌويخ الوجزوع ّالجيئخ " ّالذي رقزر عقذٍ ثبلكليخ خالل الفززح هي 

 .ًزوكي هي رحذيذ الوشبركيي ثبلوؤروز ّالحظْل علي دعن الجبهعخ 

                                                    علم                     القرار
هيئة فولبرايت لجنة التبادل التعليمي والثقافي بين الخطاب الوارد من ( ثشأى الٌظز في 4

عن فتح باب التقديم للمنح  الواليات المتحدة االمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن االعالن
الدراسية بالواليات المتحدة االمريكية في برنامج تدريس اللغات االجنبية للعام االكاديمي 

2118/2119 . 

                                                    علم                     القرار
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  ثانيا :- الدراسات العليا:-

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  - 1

 -  هند محمد وهبه القرش/ ة للطالب دكتوراةتشكيل لجنة الفحص والمناقشة المذكرة 

 في المالبس والنسيج تخصص المالبس والنسيج وعنوان الرسالة  " دكتورةالمسجل لدرجة ال

برنامج مقترح لتنمية المشروعات الصغيرة في مجال مكمالت المالبس والمفروشات في مرحلة 

 "    عامين ( –المهد ) من يوم 

   من : المناقشة لجنة وشكلت

 الوظيفة والتخصص االسم م

 المالبس قسم ورئيس  والنسيج المالبس بقسم أستاذ  نشأت نصر الرفاعي أ.د/  1

 جامعه -المنزلي االقتصاد كلية  - سابقا والنسيج

 المنوفية

2

  

كلية االقتصاد   - قسم المالبس والنسيجبمساعد استاذ   ممدوح مبروكأ.د/ 

 جامعه المنوفية -المنزلي

جامعة  –التربية النوعية   -أستاذ المالبس والنسيج   عادل جمال الدين الهنداوي أ.د/  3

 طنطا

 االقتصاد كلية  -  والنسيج المالبس بقسم استاذ أ.د/ ايهاب احمد النعسان 4

 المنوفية جامعه -المنزلي

 من : االشراف لجنة وشكلت       

 الوظيفة والتخصص االسم م

الرفاعي نصر نشأت/ د.أ 1 ورئيس قسم المالبس   والنسيج المالبس بقسم أستاذ 

جامعه  -كلية االقتصاد المنزلي  - سابقاوالنسيج 

 المنوفية

كلية االقتصاد   -قسم المالبس والنسيج ب أستاذ مساعد  مبروك ممدوح/ د.أ 2

 جامعه المنوفية -المنزلي

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

أسماء السيد عبد المعطي أبو / ة للطالب دكتوراةوالمناقشة التشكيل لجنة الفحص مذكرة 

في المالبس والنسيج تخصص المالبس والنسيج وعنوان  دكتوراةالمسجل لدرجة ال - عيد 

رؤي تشكيلية جديدة األقمشة المصنعة من االلياف الزجاجية باستخدام اسلوب  الرسالة  "

 "     التشكيل علي المانيكان

   من : المناقشة لجنة وشكلت

 الوظيفة والتخصص االسم م

جامعة  –التربية النوعية   -أستاذ المالبس والنسيج   عادل جمال الدين الهنداوي أ.د/  1

 طنطا

2

  

 االقتصاد كلية  -  والنسيج المالبس بقسم استاذ أ.د/ ايهاب احمد النعسان

 المنوفية جامعه -المنزلي

الرفاعي نصر نشأت/ د.أ 3 ورئيس قسم المالبس   والنسيج المالبس بقسم أستاذ 

جامعه  -كلية االقتصاد المنزلي  - والنسيج سابقا

 المنوفية

 االقتصاد كلية  -  والنسيج المالبس بقسم استاذ أ.د/ عال يوسف عبد الاله 4

 المنوفية جامعه -المنزلي

 من : االشراف لجنة وشكلت       

 الوظيفة والتخصص االسم م

الرفاعي نصر نشأت/ د.أ 1 ورئيس قسم المالبس   والنسيج المالبس بقسم أستاذ 

جامعه  -كلية االقتصاد المنزلي  - والنسيج سابقا

 المنوفية

 االقتصاد كلية  -  والنسيج المالبس بقسم استاذ أ.د/ عال يوسف عبد الاله 2

 المنوفية جامعه -المنزلي

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

تخصص  اسراء عبد الناصر عبد العزيز الصعيدي( للدارسة /الماجستيرتسجيل خطة البحث )

تدحت "     معالجة األقمشة القطنية ببوليمرات ذات خواص كهربيه المالبس والنسيج بعنوان "

  -اإلشراف :

 الوظــــــــــيـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

المركز القومي  المنسوجاتكمياء التجهيز وأستاذ  محمد عبد المنعم رمضانأ.د/  1

 للبحوث

رشا عبد الرحمن محمد د/ أ. 2

  النحاس

كلية االقتصاد   - أستاذ بقسم المالبس والنسيج 

 المنوفيةجامعه  -المنزلي

كلية االقتصاد   - بقسم المالبس والنسيج  مدرس ايناس موسي محمد موسيد/  3

 المنوفيةجامعه  -المنزلي

                                             ار                       موافقة           القر

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -4

غالب تخصص اميرة كمال الدين محمد محمد تسجيل خطة البحث )دكتوراه( للدارسة / 

االتجاهات الحديثة في تجهيز االقمشة السليلوزية للحصول علي المالبس والنسيج بعنوان "

  -تدحت اإلشراف :"     تكنولوجية مميزة باستخدام جزيئات المعادن النانوميتريهخواص 

 الوظــــــــــيـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

أستاذ التجهيز وكمياء المنسوجات المركز القومي  محمد عبد المنعم رمضانأ.د/  1

 للبحوث

رشا عبد الرحمن محمد د/ أ. 2

  النحاس

كلية االقتصاد   - أستاذ بقسم المالبس والنسيج 

 المنوفيةجامعه  -المنزلي

                                             ار                       موافقة           القر
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 ثالثا :-  البدحوث العلمية :-

كلية التربية النوعية قسم الدراسات العلي  جامعة الفيوم الخطاب الوارد من ( ثشأى الٌظز في 1
بشأن اصدار العدد االول من المجلة العلمية للتربية النوعية والعلوم التطبيقية وهي مجلة محكمة 

 .من قبل أساتذة متخصصين واعضاء لجان الترقيات 
 

                                                    علم                     القرار
 

 -الموضوعات العامة: -رابعا :
تنظيم وتسجيل وتجنيد ذوي المؤهالت فيتم تحديد مراحل تجنيدهم طبقا الخطاب الوارد بشأن ( 1

لتاريخ اعتماد النتيجة من مجلس الكلية وحتي ال يحدث تفرقة في المعاملة التجنيدية بين خريجي 

الكليات المماثلة لمجرد اختالف تاريخ اعتماد النتيجة وتطبيقا لمبدا المساواة بين الخريجين من 

. ة الكليات المختلف  

                                                    علم                     القرار
(الخطاب الوارد من مكتب أ.د/ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية في 2

عن الندوات الخاصة بالقسم وكذلك للكلية لذا  2117/2118صدد اعداد خطة للعام الجامعي 

بتحديد بعض مقترحات بالندوات التي يتم تفعيلها خالل هذا  بإفادتهمنرجو من سيادتكم التكرم 

 فيما ترونه مناسبا في هذا الشأن . العام

                                                    علم                     القرار
================================================== 

 

 رضا ،،،،،

 

   

               عميد الكلية                 رئيس القسم    أمينة المجلس             قائم بعمل      

 (شريف صبري رجب  )أ.د/        ( شريف صبري رجب  )أ.د/  )د/ ايمان رأفت(            

 

 

 


