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 محضر قسم المالبس والنسيج

 م2/4/2027الموافق دحد المنعقد يوم اال

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

م انعقد مجلس قسم المالبس والنسيج للعام الجامعي 2/4/2027الموافق دحدانه في يوم اال

وذلك في تمام الساعة الدحادية عشر صبادحا برئاسة رئيس قسم المالبس  2026/2027

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

 االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم المسلسل

 ا.د/ رشدي عمى عيد 2

 ا.د/ إيياب 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/ 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 22

 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 20

 شيماء مصطفيد/  22

 ايريني اسحاقد/  22

 صافيناز النبويد/  23
 أمينة المجمس ايمان رأفتد/  24
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 -العالقات الثقافية: -: أوال

 يىافبتهى ثبالتي   وانًتضًٍ وانًؤتًشاد االتفبقيبد إداسح يٍ انىاسد انخطبة في انُظش ثشأٌ (1

االستفبدح يٍ انجُىد انعبيخ يٍ انجشَبيج انتُفيزي انًعقىد ثيٍ جًهىسيخ يصش انعشثيخ  – 1

 2016/2018 نالعىاو ثىنيفيبوحكىيخ جًهىسيخ 

يىافبتُب عًب ارا كبٌ احذ انسبدح أعضبء هيئخ انتذسيس انقبئًيٍ ثبنعًم ثبنكهيخ يشغت في  – 2

ىافبتُب ثبنسيشح انزاتيخ ج انًشبس انيه ثعبنيخ يع يشاعبح ييٍ انجشَبي االوني انًبدحانتششيح عهي 

  -نسيبدته وكزنك انجيبَبد االتيه عٍ انًششح :

 انذسجخ انىظيفيخ وتبسيخهب. – 1

 انحصىل عهي دسجخ انذكتىساح . جهه – 2

 سفشيبته انسبثقخ عهي ثشَبيج تُفيزي خالل آخش خًس سُىاد .  – 3

 ثُفقبد يٍ انجبيعخ خالل آخش حالث سُىاد . سفشيبته انسبثقخ – 4

                          أ.د/ مدحت مرسي مشترك                               القرار
  ثبالتي يىافبتهى  وانًتضًٍ وانًؤتًشاد االتفبقيبد إداسح يٍ انىاسد انخطبة في انُظش ثشأٌ (2

 ثيٍ انًعقىدنهتعبوٌ في يجبالد انتعهيى  انتُفيزي انجشَبيج يٍ انعبيخ انجُىد يٍ االستفبدح – 1     

 9-3وهي أسقبو ) 25/3/2016سويبَيب وانًىقع في  جًهىسيخ وحكىيخ انعشثيخ يصش جًهىسيخ

 في يشغت ثبنكهيخ ثبنعًم انقبئًيٍ انتذسيس هيئخ أعضبء انسبدح احذ كبٌ ارا عًب يىافبتُب – 2

 انزاتيخ ثبنسيشح َىافبتُب يشاعبح يع ثعبنيخ انيه انًشبس انجشَبيج يٍ (4) انًبدح عهي انتششيح

  -: انًششح عٍ االتيه انجيبَبد وكزنك نسيبدته

 انذسجخ انىظيفيخ وتبسيخهب. – 1

 جهه انحصىل عهي دسجخ انذكتىساح . – 2

 سفشيبته انسبثقخ عهي ثشَبيج تُفيزي خالل آخش خًس سُىاد .  – 3

 سفشيبته انسبثقخ ثُفقبد يٍ انجبيعخ خالل آخش حالث سُىاد . – 4

                                                                                            علم                                القرار
ثشأٌ فتح ثبة انتقذو  الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمرات( ثشأٌ انُظش في 3

نجشَبيج / يجبدسح انتعهيى انعبني نًُح انذساسبد انعهيب نهًهُييٍ انًصشييٍ نهعبو انجبيعي 

 .وانًقذو يٍ انحكىيتيٍ انًصشيخ وااليشيكيخ  2017/2018

                                                                                            علم                                القرار
جبيعخ اٌ  وانًتضًٍ الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمرات( ثشأٌ انُظش في 4

تكبيم انًعشفي واالثتكبس " انسُىي انخبَي ثعُىاٌ سىف تقىو ثتُظيى انًؤتًش انذوني اناالسكُذسيخ 

كهيخ انطت  –قبعخ انًؤتًشاد ث م2017يىنيى 28 –26" ورنك خالل انفتشح يٍ طشيقب نهتقذو  -:

 جبيعخ االسكُذسيخ .

                                                                                            علم                                القرار
كتبة انهجُخ انىطُيخ ثشأٌ  الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمرات( ثشأٌ انُظش في 5

انًصشيخ نهتشثيخ وانعهىو انخقبفيخ ) انيىَسكى ( وانًتضًٍ انذعىح نهذول االعضبء العذاد تقبسيش 

انخبصخ ثىضع انًشتغهيٍ ثبنجحج انعهًي واستيفبء االستجيبٌ واعبد  1974يتبثعخ وتُفيز تىصيخ 

 .2017يبيى  22عذ غبيته انتقبسيش ثبنهغخ االَجهيضيخ أو انفشَسيخ ويىافبتهى ثه ثًى

                                                                                            علم                                القرار
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موافقة مجلس وانًتضًٍ  االتفبقيبد وانًؤتًشادالخطاب الوارد من إدارة ( ثشأٌ انُظش في 6

م علً قٌام  الكلٌة  بعقد مؤتمرها الدولً الخامس العربً التاسع 12/2/2117الكلٌة بتارٌخ 

عشر تحت شعار )االقتصاد المنزلً فً خدمة وتنمٌة المجتمع والبٌئة( فً الفترة من 
16/17/2117. 

لذا ٌرجً التكرم من سٌادتكم بالتنبٌه نحو سرعة موافاتنا بالنشرة النهائٌة للمؤتمر وكذلك  - 
لئلدارة الحصول علً الموافقات   المرفقة مستوفاة ومعتمدة من الكلٌة حتً ٌتسنىاالستمارة 

 األمنٌة والسٌاسٌة علً انعقاد المؤتمر .

                                                                                            علم                                القرار
كلٌة التربٌة والمتضمن أن كلٌة  –أكتوبر  6جامعة الخطاب الوارد من ( ثشأٌ انُظش في 7

 أكتوبر بعنوان : 6التربٌة سوف تقوم بعمل مؤتمر دولً ثالث لكلٌة التربٌة بجامعة 

 " مستقبل إعداد المعلم وتنمٌة فً الوطن العربً "                             
بالتعاون مع األكادٌمٌة المهنٌة للمعلمٌن ، ورابطة  2117أبرٌل  24 -23المزمع عقدة فً 

 التربوٌٌن العرب .

                                                                                            علم                                القرار
والمتضمن دعوة من الجمعٌة يكتجبد انكهيبد الخطاب الوارد من إدارة ( ثشأٌ انُظش في 8

المصرٌة للمكتبات والمعلومات لحضور المؤتمر العشرون ألخصائً المكتبات والمعلومات فً 
 بمكتبة اإلسكندرٌة تحت عنوان :  2117ٌولٌو  19-17مصر من 

 " اعادة الهندسة االدارٌة فً المكتبات ومراكز المعلومات واالرشٌف "              
برجاء التنبٌه علً من ٌرغب فً حضور المؤتمر وفق الضوابط المرفقة بالدعوة  -

 المرسلة . 

                                                                                            علم                                القرار
كتاب وزارة  وانًتضًٍ تفبقيبد وانًؤتًشاداالالخطاب الوارد من إدارة ( ثشأٌ انُظش في 9

التعلٌم العالً بشأن الدورات المقدمة من األكادٌمٌة األولٌمبٌة الصٌفٌة لخرٌجً الجامعات 
 . 2117ٌولٌو  19-9والمتخصصٌن وأساتذة الجامعات فً مجاالت مختلفة خبلل الفترة من 

                                                                                            علم                                القرار
كتاب وزارة  وانًتضًٍ االتفبقيبد وانًؤتًشادالخطاب الوارد من إدارة ( ثشأٌ انُظش في 10

كتبة جبيعخ االسكُذسيخ انًتضًٍ أٌ انجبيعخ سىف تقىو ثعقذ انًهتقي انجيئي  التعلٌم العالً بشأن

 –ثًشكض انًؤتًشاد  19/4/2017انخبيٍ ثعُىاٌ " انًذٌ انخضشاء انًستذايخ ورنك خالل يىيي 

 انشبطجي . –ثكهيخ انعهىو  20/4/2017سًىحخ ويىو  –كهيخ انتًشيض 

                                                                                            علم                                القرار
كتاب وزارة  وانًتضًٍ االتفبقيبد وانًؤتًشادالخطاب الوارد من إدارة ( ثشأٌ انُظش في 11

كتبة وكيم اول وصاسح انتعهيى انعبني وانًتضًٍ كتبة انًكتت انخقبفي  التعلٌم العالً بشأن

انًصشي ثجكيٍ وانزي يشيش فيه اني قيبو جبيعخ وسظ انصيٍ انضساعيه ثبنتعبوٌ يع انًكتت 

 - 17انخقبفي انًصشي ثجكيٍ ثعقذ يُذي االثتكبس االول نشجبة انعهًبء وانجبحخيٍ في انفتشح يٍ 

 ثبنصيٍ 2017يبيى  19

                                                                                            علم                                قرارال
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  -الدراسات العليا : -ثانيا :

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  - 1

المسجل لدرجة  -  حسانٌن علً عاشورحمدي /  للطالب ماجستٌرال منح درجة مذكرة 

اعداد برنامج فً المبلبس والنسٌج تخصص المبلبس والنسٌج وعنوان الرسالة  " ماجستٌرال

 "مقترح لتطوٌر منهج االقتصاد المنزلً للمرحلة االبتدائٌة

   من : المناقشة لجنة وشكلت

 الوظيفة والتخصص االسم م

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

 طنطا

2

  

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

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

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

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

كلٌة االقتصاد   -قسم المبلبس والنسٌج  ب مدرس ماجد ابراهٌم االسودد/  4

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

 من : االشراف لجنة وشكلت       

 الوظيفة والتخصص االسم م

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

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

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

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

 موافقة                       ار              القر

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  - 2

 - عبد العزٌز  محمد أنوربة / دعاء لر للطان الغاء القٌد والتسجٌل للماجستٌمذكرة بشأ      

فً المبلبس والنسٌج تخصص المبلبس والنسٌج وعنوان الرسالة   ماجستٌرلدرجة ال ةالمسجل

       تعدٌل النموذج االساسً للجاكٌت الرجالً بما ٌتوافق مع االنماط المختلفة للجسم ""

 من : االشراف لجنة وشكلت 
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 الوظيفة والتخصص االسم م

 كلٌة الفنون التطبٌقٌة  –الجاهزة قسم المبلبس استاذ  ب البدري عبد الكرٌممحمد د/ أ. 1

كلٌة االقتصاد   -قسم المبلبس والنسٌج  استاذ  ب رشا عبد الرحمن النحاسأ.د/  2

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

كلٌة االقتصاد   -قسم المبلبس والنسٌج  ب مدرس أحمد رمزي أحمد عطا هللاد/  3

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

 موافقة                       ار              القر

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  - 3

  شٌماء محمود محمد محمود بدوي بة / لر للطان الغاء القٌد والتسجٌل للماجستٌمذكرة بشأ      

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

ٌمً لفن تولٌف الخامات لتنمٌة المهارات الفنٌة لؤلطفال فً مرحلة الطفولة لاعداد برنامج تع"

 من : االشراف لجنة وشكلت       "سنه  2:12المتأخرة من  سن 

 الوظيفة والتخصص االسم م

كلٌة االقتصاد   -قسم المبلبس والنسٌج  استاذ  ب سها محمد حمدي د/ أ. 1

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

كلٌة االقتصاد   -قسم المبلبس والنسٌج  ب مدرس أحمد رمزي أحمد عطا هللاد/  2

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

 موافقة                       ار              القر

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  - 4

 ةالمسجل -سارة فوزي منصور جبر بة / لر للطاالغاء القٌد والتسجٌل للماجستٌن مذكرة بشأ      

اعداد فً المبلبس والنسٌج تخصص المبلبس والنسٌج وعنوان الرسالة  " ماجستٌرلدرجة ال

 من : االشراف لجنة وشكلت نموذج مقترح للروب الوبري للمساهمة فً رفع كفاءة االستخدام 

 الوظيفة والتخصص االسم م

كلٌة االقتصاد   -قسم المبلبس والنسٌج  استاذ  ب سها محمد حمدي د/ أ. 1

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

كلٌة االقتصاد   -قسم المبلبس والنسٌج  ب مدرس رانٌا حسنً هٌكلد/  2

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

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

 ةالمسجل -منً عشري مغربً بة / لر للطان الغاء القٌد والتسجٌل للماجستٌمذكرة بشأ      

دراسة فً المبلبس والنسٌج تخصص المبلبس والنسٌج وعنوان الرسالة  " ماجستٌرلدرجة ال

بأنواعة لآلرتقاء بصناعة المبلبس الجاهزة فً  م التعلٌم المزدوج والثانوي الفنًتطبٌقٌة لنظ

 من : االشراف لجنة وشكلت       " ج.م.ع.

 الوظيفة والتخصص االسم م

كلٌة االقتصاد   -قسم المبلبس والنسٌج  استاذ  ب  رشدي علً احمد عٌد د/ أ. 1

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

 موافقة                       ار              القر

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  - 6

 ةالمسجل -   آمنه عبد العلٌم مبروكبة / لر للطان الغاء القٌد والتسجٌل للماجستٌمذكرة بشأ      

امكانٌة فً المبلبس والنسٌج تخصص المبلبس والنسٌج وعنوان الرسالة  " ماجستٌرلدرجة ال

االستفادة من مفردات التصمٌم فً أعمال الفن التشكٌلً المعاصر فً اثراء القٌم الجمالٌة 

 من : االشراف لجنة وشكلت       "لتصمٌم االزٌاء 

 الوظيفة والتخصص االسم م

كلٌة االقتصاد   -قسم المبلبس والنسٌج  استاذ  ب   عٌد احمد علً رشدي/ د.أ 1

 المنوفٌةجامعه  -المنزلً

كلٌة االقتصاد   -قسم المبلبس والنسٌج  ب استاذ أسمهان اسماعٌل لنجار د/ أ. 2

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

 موافقة                       ار              القر

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  - 7

 -   خٌري عبد العزٌز عبد اللطٌف/  بلر للطان الغاء القٌد والتسجٌل للماجستٌمذكرة بشأ      

فً المبلبس والنسٌج تخصص المبلبس والنسٌج وعنوان الرسالة   ماجستٌرلدرجة ال ةالمسجل

                     "االستفادة من زخارف العصر االندلسً فً اثراء مفروشات حجرة الطفل"

 من : االشراف لجنة وشكلت

 الوظيفة والتخصص االسم م

كلٌة االقتصاد   -قسم المبلبس والنسٌج  استاذ  ب أسمهان اسماعٌل لنجارد/ أ. 1

 جامعه المنوفٌة -المنزلً
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كلٌة االقتصاد   -قسم المبلبس والنسٌج  ب مدرس اٌرٌنً اسحق عبدهد/  2

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

 موافقة                       ار              القر

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  - 8

 -   محمد عبد الوهاب محمد الحفنً/  لبر للطان الغاء القٌد والتسجٌل للماجستٌمذكرة بشأ      

فً المبلبس والنسٌج تخصص المبلبس والنسٌج وعنوان الرسالة   ماجستٌرلدرجة ال ةالمسجل

دراسة لبعض الصعوبات الخاصة بانتاج التٌشرت فً جمهورٌة مصر العربٌة وامكانٌة التغلب "

 من : االشراف لجنة وشكلت       " علٌها 

 الوظيفة والتخصص االسم م

كلٌة االقتصاد   -قسم المبلبس والنسٌج  استاذ  ب اٌهاب احمد النعساند/ أ. 1

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

  محمد ماضًماجدة د/ أ. 2

 موافقة                       ار              القر

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  -9

 ةالمسجل - نٌفٌن حسان علً بركة بة / لر للطان الغاء القٌد والتسجٌل للماجستٌمذكرة بشأ      

االستفادة وعنوان الرسالة  " فً المبلبس والنسٌج تخصص المبلبس والنسٌج ماجستٌرلدرجة ال

 "من الغابات األفرٌقٌة كمصدر تشكٌلً الثراء جمالٌات المبلبس الحرٌمً 

 من : االشراف لجنة وشكلت 

 الوظيفة والتخصص االسم م

كلٌة االقتصاد   -قسم المبلبس والنسٌج  ب  مساعد استاذ سالً فوزي الوراقًد/ م.أ. 1

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

كلٌة االقتصاد   -قسم المبلبس والنسٌج  ب مدرس اٌرٌنً اسحق عبدهد/  2

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

 موافقة                       ار              القر

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  - 01

 ةالمسجل -  الوفا رفاعًغادة ابو بة / لر للطان الغاء القٌد والتسجٌل للماجستٌمذكرة بشأ      

االستفادة فً المبلبس والنسٌج تخصص المبلبس والنسٌج وعنوان الرسالة  " ماجستٌرلدرجة ال
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زخارف الفن الشعبً المصري فً اثراء القٌم الجمالٌة الغطٌة الرأس الحرٌمً بالدمج بٌن من 

 من : االشراف لجنة وشكلت " االسالٌب الٌثدوٌة للطباعة والتطرٌز

 الوظيفة والتخصص االسم م

كلٌة االقتصاد   -قسم المبلبس والنسٌج  استاذ  ب أمل بسٌونً عابدٌند/ .أ 1

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

كلٌة االقتصاد   -قسم المبلبس والنسٌج  باستاذ مساعد   سالً فوزي الوراقًد/ أ.م. 2

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

 موافقة                       ار              القر

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  - 11

 -  دعاء محمد السٌد دروٌشبة / لر للطان الغاء القٌد والتسجٌل للماجستٌمذكرة بشأ      

فً المبلبس والنسٌج تخصص المبلبس والنسٌج وعنوان الرسالة   ماجستٌرلدرجة ال ةالمسجل

 " اسالٌب الطباعة الٌدوٌة فً تنمٌة المشروعات الصغٌرةاالستفادة من امكانٌة "

 من : االشراف لجنة وشكلت 

 الوظيفة والتخصص االسم م

كلٌة االقتصاد   -قسم المبلبس والنسٌج  استاذ ب أمل بسٌونً عابدٌند/ .أ 1

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

كلٌة االقتصاد   -والنسٌج  قسم المبلبس ب أستاذ سالً العشماويد/ أ. 2

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

 موافقة                       ار              القر

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  - 21

 -  محمود توفٌق محمود زناتً/  بلر للطان الغاء القٌد والتسجٌل للماجستٌمذكرة بشأ      

فً المبلبس والنسٌج تخصص المبلبس والنسٌج وعنوان الرسالة   ماجستٌرلدرجة ال ةالمسجل

 " االسس المعٌارٌة لبلدارة الفنٌة فً تصمٌم وانتاج العباءة النسائٌة بمصانع المبلبس الجاهزة"

 من : االشراف لجنة وشكلت 

 الوظيفة والتخصص االسم م

كلٌة االقتصاد   -والنسٌج  قسم المبلبس استاذ  ب اٌهاب فاضل ابو موسًد/ أ. 1

 جامعه المنوفٌة -المنزلً
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كلٌة االقتصاد   -قسم المبلبس والنسٌج  ب أستاذ رشا عبد الرحمن النحاسد/ أ. 2

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

                           موافقة                       ار              القر

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  - 31

 ةالمسجل -أحمد جمال عبلم  /  لبر للطان اٌقاف القٌد والتسجٌل للماجستٌمذكرة بشأ      

نظرا لظروف االلتحاق فً المبلبس والنسٌج تخصص المبلبس والنسٌج  ماجستٌرلدرجة ال

 بالجٌش .

 موافقة                       ار              القر

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  - 41

 -محمد حسٌن عبد الهادي حمودة  /  لبر للطان اٌقاف القٌد والتسجٌل للماجستٌمذكرة بشأ      

نظرا لظروف فً المبلبس والنسٌج تخصص المبلبس والنسٌج  ماجستٌرلدرجة ال ةالمسجل

 الوالدة المسنه عام اول .رعاٌة 

 موافقة                       ار              القر

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  - 51

 ماجستٌرالمسجل لدرجة ال -  رضا محمد عٌد/  للطالب ماجستٌرال منح درجة مذكرة 

تطوٌر مقرر تكنولوجٌا " فً المبلبس والنسٌج تخصص المبلبس والنسٌج وعنوان الرسالة 

 "ة خرٌج مدارس الثانوي الفنًالمعدات ودعه بوسائط التعلٌم الحدٌث لرفع مهار

   من : المناقشة لجنة وشكلت

 الوظيفة والتخصص االسم م

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

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

2

  

كلٌة االقتصاد   -قسم المبلبس والنسٌج  باستاذ  مدحت محمد محمود مرسًد/ أ.

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

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

 طنطا

كلٌة االقتصاد   -قسم المبلبس والنسٌج استاذ مساعد ب منً حمدي الفرماويد/ .م.أ 4

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

 من : االشراف لجنة وشكلت       
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 الوظيفة والتخصص االسم م

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

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

كلٌة االقتصاد   -قسم المبلبس والنسٌج  استاذ ب مدحت محمد محمود مرسًد/ أ. 2

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

 موافقة                       ار              القر

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  - 61

محمد مصطفً /  للطالب ماجستٌراللجنة الفحص والمناقشة  + مد و تشكٌلمذكرة 

المبلبس والنسٌج  فً المبلبس والنسٌج تخصص ماجستٌرالمسجل لدرجة ال -  محمد بكٌر

بما ٌتناسب نع طبٌعة الخامة بناء النموذج االساسً للبنطلون الجٌنز الرجالً وعنوان الرسالة  "

   من : المناقشة لجنة وشكلت "المستخدمة 

 الوظيفة والتخصص االسم م

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

 طنطا

2

  

ووكٌل الكلٌة لشئون  قسم المبلبس والنسٌجاستاذ ب أسبلم عبد المنعم حسٌن د/ أ.

 جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  - الطبلب

كلٌة االقتصاد   -قسم المبلبس والنسٌج  استاذ ب اٌهاب احمد النعسان أ.د/  3

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

كلٌة االقتصاد   -قسم المبلبس والنسٌج استاذ مساعد ب حسٌنعبد هللا عبد المنعم د/ .م.أ 4

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

 من : االشراف لجنة وشكلت       

 الوظيفة والتخصص االسم م

ووكٌل الكلٌة لشئون  قسم المبلبس والنسٌجاستاذ ب أسبلم عبد المنعم حسٌن د/ أ. 1

 جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  - الطبلب

كلٌة االقتصاد   -قسم المبلبس والنسٌج استاذ مساعد ب عبد هللا عبد المنعم حسٌند/ .م.أ 2

 جامعه المنوفٌة -المنزلً

 موافقة                       ار              القر
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  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  -71

لدرجة  ةالمسجل -اٌمان ابراهٌم اسماعٌل عمار للطالبة /  منح  الدكتوراةبشأن مذكرة 

االستفادة من فً المبلبس والنسٌج تخصص المبلبس والنسٌج وعنوان الرسالة  " دكتوراة ال

طباعة عناصر الكتابة الهٌروغلٌفٌة وترجمتها للغات المختلفة لتحسٌن االداء الجمالً والوظٌفً 

                   " كتذكارات سٌاحٌة للمنتجات

   من : االشراف لجنة وشكلت  

 الوظيفة والتخصص االسم م

 المنزلً االقتصادكلٌة  – والنسٌج  المبلبس بقسم أستاذ أمل بسٌونً عطٌة عابدٌند/ أ. 1

 المنوفٌة جامعة –

 المنزلً االقتصادكلٌة  – والنسٌج  المبلبس بقسم أستاذ اسمهان اسماعٌل النجارد/ أ. 2

 المنوفٌة جامعة –

                       -لجنة فدحص ومناقشة الرسالة :       

 الوظيفة والتخصص االسم م

 المنزلً االقتصادكلٌة  – والنسٌج  المبلبس بقسم أستاذ رشدي علً عٌدأ.د/  1

 المنوفٌة جامعة –

والنسٌج ووكٌل الكلٌة لشئون  المبلبس بقسمأستاذ  اسبلم عبد المنعم حسٌنأ.د/  2

 جامعة – االقتصاد المنزلًكلٌة  – التعلٌم والطبلب

 المنوفٌة

 جامعة – الفنون التطبٌقٌةكلٌة  –  لمبلبسا أستاذ / محمد البدري عبد الكريأ.د 3

 حلوان

 المنزلً االقتصادكلٌة  – والنسٌج  المبلبس بقسم أستاذ أمل بسٌونً عطٌة عابدٌند/ أ. 4

 المنوفٌة جامعة –

 موافقة                       ار              القر

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -18

تخصص المبلبس والنسٌج شٌماء جمال أحمد زٌد تسجٌل خطة البحث )دكتوراة( للدارسة / 

تأثٌر اختبلف بعض عوامل التركٌب البنائً والنسٌجً لآلقمشة المخلوطة بالخٌزات بعنوان "

 "    وامكانٌة تشكٌلة علً المانٌكان 

  -تحت اإلشراف :  
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 الوظــــــــــيـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

كلٌة االقتصاد   - قسم المبلبس والنسٌج ب أستاذ رشدي علً احمد عٌدأ.د/  1

 المنوفٌةجامعه  -المنزلً

كلٌة االقتصاد المنزلً  -المبلبس والنسٌجبقسم   أستاذ عبل ٌوسف عبد البله.د/ أ 2

 جامعه المنوفٌة -

 موافقة                               القرار     

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -19

تخصص المبلبس سماح عصام عبد المولً االمام ( للدارسة / ماجستٌرتسجٌل خطة البحث )

تأثٌر اختبلف بعض أسالٌب الغزل المختلفة علً الخواص الوظٌفٌة والنسٌج بعنوان "

  -"    تحت اإلشراف :للمنسوجات الوبرٌة 

 وجهـــــــــة العمــــــــــــلالوظــــــــــيـفة  االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

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

 طنطا

كلٌة االقتصاد المنزلً  -المبلبس والنسٌجبقسم   أستاذ أسمهان اسماعٌل النجار.د/ أ 2

 جامعه المنوفٌة -

 موافقة                               القرار     

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -21

تخصص المبلبس والنسٌج امال ماضً مرعً ماضً تسجٌل خطة البحث )دكتوراة( للدارسة / 

برنامج تطبٌقً لتنمٌة المهارات نحو استخدام اسلوب علم النسٌج الثراء القٌم الجمالٌة بعنوان "

 "     والوظٌفٌة والتعلٌمٌة لمفروشات الطفل واالستفادة منه لخدمة المشروعات الصغٌرة 

  -تحت اإلشراف :  

 العمــــــــــــل الوظــــــــــيـفة وجهـــــــــة االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

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

 طنطا

كلٌة االقتصاد  -المبلبس والنسٌجبقسم  مساعد أستاذ سحر كمال محمود فودةد/ م..أ 2

 جامعه المنوفٌة -المنزلً 

 ةموافق                               القرار     
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 ثالثا :- الموضوعات العامة:-

 وزارة التجارة والصناعة مجلس الصناعة للتكنولوجٌا واالبتكار الً ( الخطاب الوارد من1

 .  عمٌد الكلٌة بشأن اهم المشاكل والتحدٌات التً تواجه الصناع المصرٌة مكتب السٌد أ.د/ 

                                                                                            علم                                 القرار
الموافقة علً تشكٌل لجنة من األساتذة الدكاترة بالقسم للقٌام بمهام بالجودة فً قطاع  (2

 دكتوراه ( –ماجستٌر  –الدراسات العلٌا بالقسم العداد برامج المقررات الدراسٌة ) دبلوم 
 -وهً علً النحو التالً :

 -دكتوراه :
 أ.د/ عبل ٌوسف  -1

 أ.د/ سها حمدي  -2

 إٌمان رأفت  -3

 -:ماجستٌر
 أ.د/ نشوي عبد الرؤوف -1

 رانٌا هٌكل د/  -2

 نهً عبد ه د/  -3

 .   سكٌنةأ.م.د/ -4

 -دبلومه :
 أ.د/ هدي سامً  -1
 أ.د/ أسمهان النجار  -2
 أ.د/ سالً الوراقً  -3
 أ.د/ شٌماء مصطفً  -4

 

                                                                                            علم                                 القرار
الموافقة علً تشكٌل لجنة من األساتذة بالقسم العداد الئحة قسم تكنولوجٌا الجلود ( 1

 . والصناعات الجلدٌة بكلٌة االقتصاد المنزلً 

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

 عميد الكلية                         رئيس القسم    أمينة المجلس                       

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

 


