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 "حمضر اجتماع " 

 قسم االقتصاد المنزلي والتربيةمجلس 
 م 1029/1010للعام الجامعي "  الثانيةوالعشرونالجلسة"  

  م3/1/1010  الموافق االثنينالمنعقد يوم 
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 والتربية المنزليقسم االقتصاد  

 

 محضر اجتماع

 مجلس قسم االقتصاد المنزلي والتربية

 م1010/  1029للعام الجامعي 

 م1/1010/ 3 الموافق االثنين عقدة يومالمن الثانية و العشرونالجلسة

انعقد مجلس قسم االقتصاد المنزلي والتربية بجلسته  م3/1/1010الموافق االثنينأنه في يوم 

وذلك في يس مجلس القسم  ئر/د.بمكتب  ا م 1029/1010للعام الجامعي( الثانية و العشرون)

 .صباحا الحادية عشرتمام الساعة 

- :وبحضور كل من 

 أستاذ ورئيس القسم عبد الرازق أبو شنب مني/ د0أ

 استاذ مساعد بالقسم اماني كمال / د.م.أ

 استاذ مساعد بالقسم مروة صالح / د.م.أ

 استاذ مساعد بالقسم مها جالل /د.م.أ

 مدرس بالقسم  نورا ابراهيم  / د

 مدرس بالقسم أسماء عبدالعزيز عيسي/د

 مدرس بالقسم فاطمة رجب / د

 مدرس بالقسم  بري هالة ص/ د

بالسادة أعضاء المجلس ثم  ةمني عبدالرازق أبوشنب مرحب/ د0أ ةقد استهل االجتماع السيد

  -:في النظر في جدول األعمال اسيادته تشرع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المصادقات -: أوال 
الموافق  األحدلمجلس القسم المنعقد يوم عشرون الواحد والمصادقة على موضوعات الجلسة (1

 م 5/1/2222

  الموافقة  -:القرار

 -:العالقات الثقافية -:ثانيا

التعليم  كتاب وزارة11/1/2222دارة االتفاقيات والمؤتمرات بتاريخ من اماورد الينا باالفادة  (2

م لدليل صحة المسافرين والخاص بمتطلبات 2222العالي والمتضمن التحديث السنوي لعام 

 .التطعيم والتوصيات للمسافرين الدوليين والموقف الوبائي في دول العالم 

 أحيط المجلس علما  -:القرار

االدارة العامة لالستطالع  بكتادارة االتفاقيات والمؤتمرات من اماورد الينا باالفادة ( 2

والمعلومات بوزارة التعليم العالي بشأن ضرورة تقديم السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة 

للسفر الي الخارج عدد ثالث استمارات رأي معتمدة ومختومة بخاتم شعار المعاونة المرشحين 
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ة وبيانات والدة وصورة الجمهورية ومرفق بها ثالث صور فوتغرافيا وبها بيانات المرشح كامل

 .بطاقة الرقم القومي الخاصة بالوالدة

 أحيط المجلس علما  -:القرار

م كتاب جامعة النيل 11/1/2222بتاريخ دارة االتفاقيات والمؤتمرات من اماورد الينا باالفادة  (1

ي ف.X.Oالعالم الرقمي والثورة الصناعية )والمتضمن ان جامعة النيل سوف تقوم بعقد مؤتمر 

 .ابريل 9إلي 5الفترة من 

 الترشحلم يرغب أحد في   -:القرار

الهيئة  م كتاب15/1/2222بتاريخ دارة االتفاقيات والمؤتمرات من اماورد الينا باالفادة  (4

العامة لقصور الثافة والمتضمن انه في اطار بروتكول التعاون بين الجامعة والهيئة العامة 

م وشروط 2219/2222ن عن المسابقة البحثية السنوية لعام الثقافة سوف تقوم باالعال لقصور

الصناعات اليدوية الريفية :وجوائز المسابقة والتي تنظمها االدارة العامة لثقافة القرية بعنوان 

 .ودورها في التنمية المستدامة

 أحيط المجلس علما  -:القرار

م خطاب المجلس 11/1/2222تاريخ بدارة االتفاقيات والمؤتمرات من اماورد الينا باالفادة  (5

االعلي للجامعات بشأن اجتماعات الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية الطاجيكية والتي تم 

سحر نصر وزيرة /م بالقاهرة برئاسة االستاذةد22/11/2219-22عقدها خالل الفترة من 

 .االستثمار والتعاون الدولي عن الجانب المصري

 س علماأحيط المجل  -:القرار

ماالعالن الخاص 11/1/2222بتاريخ دارة االتفاقيات والمؤتمرات من اماورد الينا باالفادة  (1

إلي 1بالمؤتمر الدولي للعلوم االجتماعية واالداب وإدارة االعمال والتعليم المقرر في الفترة من 

 .م2222إبريل 5إلي 4فرنسا وجولة في مدينة فينسيا في الفترة من -إبريل باريس2

 الترشح لم يرغب أحد في  -:القرار

م كتاب جامعة 11/1/2222بتاريخ دارة االتفاقيات والمؤتمرات من اماورد الينا باالفادة  (2

االردن والمتضمن ان الجامعة سوف تقوم بتنظيم المؤتمر العربي الدولي العاشر لضمان -الزرقاء

 .المملكة االردنية الهاشمية-زرقاءإبريل بجامعة ال21-21جودة التعليم العالي في الفترة من 

 الترشحلم يرغب أحد في   -:القرار

وزارة  م كتاب11/1/2222بتاريخ دارة االتفاقيات والمؤتمرات من اماورد الينا باالفادة  (2

التعليم العالي بالتعاون القائم بين برنامج االمم المتحدة االنمائي ومؤسسة محمد بن راشد ال مكتوم 

ة مشروع المعرفة تعلن عن انطالق أسبوع المعرفة للشباب المصري والذي في اطار مبادر

 .بالقاهرة 2222فبراير  11-12سيعقد في الفترة من 

 أحيط المجلس علما  -:القرار

 البحوث العلمية/ ثالثا

ماورد الينا من وزارة التخطيط والمتابعة واالصالح االداري والمحول من مكتب ب االفادة (1

م بهدف 2212ائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمتضمن إنشاء مشروع ن/د.السيد أ

تمكين الشباب من تاسيس المشاريع الخاصة والعمل علي تكريس ودعم دور ريادة االعمال في 

 .تنمية االقتصاد الوطني

 أحيط المجلس علما -:القرار
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ن االعالن عن جائزة التميز الحكومي ماورد للجامعة من وزارة التعليم العالي بشأب االفادة (2

العربي التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية االدارية التي تهدف إبراز النماذج الرائدة والمتميزه 

 .من المؤسسات والكوادر الحكومية العربية

 

 أحيط المجلس علما -:القرار

 الدراسات العليا : رابعا

   -:مائهمقائمة تسجيل االبحاث للطالب االتي اس( 1

 مصباح  فتحي عبداللطيف ايمان -

 أحيط المجلس علما ويرفع االمر لمجلس الكلية  -:القرار

 – فتحي عبداللطيف مصباح إيمان /مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن تشكيل الرسالة للطالبة(4  

في االقتصاد المنزلي تخصص االقتصاد المنزلي و التربية وعنوان  الدكتوراهالمسجلة لدرجة 

فاعلية الرحالت المعرفية عبر االنترنت في تنمية االداء المهاري وحب االستطالع في الرسالة 

 " مادة االقتصاد المنزلي لدي تلميذات المرحلة االعدادية

 : علما بان لجنة اإلشراف 

 الوظيفة و التخصص االسم

كلية -بقسم االقتصاد المنزلي والتربية مساعد أستاذ هام أحمد رفعت الشافعيس/د.م.أ

 جامعة المنوفية-االقتصاد المنزلي

كلية التربية –مساعد بقسم تكنولوجيا التعليم أستاذ  احمد مصطفي كامل عصر/د.م.أ

 جامعة المنوفية-النوعية

 : علما بان لجنة االفحص و المناقشة على النحو التالي  
 الوظيفة و التخصص السما

جامعة (بنين )تكنولوجيا تعليم كلية التربية أستاذ  عمرو جالل الدين أحمد عالم/د.أ

 ( مقررامناقشا و)االزهر

كلية -قسم االقتصاد المنزلي والتربيةورئيس  أستاذ مني عبدالرازق أبوشنب/د.أ

 (مناقشا )جامعة المنوفية-االقتصاد المنزلي

كلية -بقسم االقتصاد المنزلي والتربية مساعد أستاذ فعت الشافعيسهام أحمد ر/د.م.أ

 ( امشرف) جامعة المنوفية-االقتصاد المنزلي

كلية –قسم تكنولوجيا التعليم ورئيس مساعدأستاذ  احمد مصطفي كامل عصر/د.م.أ

 (امشرف)جامعة المنوفية -التربية النوعية

 الموافقة: القـــرار  

 – دعاء لطفي منصور/ اسات العليا بشأن تسجيل خطة بحث للطالبة مذكرة إدارة الدر (5  

المسجلة لدرجة الماجستير في االقتصاد المنزلي تخصص االقتصاد المنزلي و التربية وعنوان 

السلوك االنسحابي وعالقته باستخدام وسائل التواصل االجتماعي والتنمر االلكتروني )الرسالة 

 (والتقليدي لدي المرهقين 
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 : علما بان لجنة اإلشراف 

 الوظيفة و التخصص االسم

-كلية االقتصاد المنزلي-بقسم االقتصاد المنزلي والتربية مساعد أستاذ سلوي سعيد ناصر/د.م.أ

 جامعة المنوفية

جامعة -كلية االقتصاد المنزلي-بقسم االقتصاد المنزلي والتربية مدرس هالة صبري يوسف/د

 المنوفية

 وافقةالم: القـــرار

أسماء عبدالستار عبدالسميع / مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن تسجيل خطة بحث للطالبة  (1  

المسجلة لدرجة الماجستير في االقتصاد المنزلي تخصص االقتصاد المنزلي و التربية  – رمضان

الذكية في  فاعلية برنامج قائم علي التعلم المعكوس باستخدام تطبيقات الهواتف)وعنوان الرسالة 

 (تدريس االقتصاد المنزلي علي تنمية مهارات التفكير الناقد لدي طالبات الصف االول الثانوي 

 : علما بان لجنة اإلشراف 

 الوظيفة و التخصص االسم

جامعة -كلية االقتصاد المنزلي-بقسم االقتصاد المنزلي والتربية أستاذ جيهان علي السيد سويد/د.أ

 المنوفية

جامعة -كلية االقتصاد المنزلي-بقسم االقتصاد المنزلي والتربية مدرس ري يوسفهالة صب/د

 المنوفية

 الموافقة: القـــرار

م في الثالثاء الموافق  2222 – 2219عن العام الجامعي للقسم  االول عقد المؤتمر العلمي( 2

 م   2222مارس  12

 الموافقة: القـــرار

 شئون التعليم والطالب :خامسا

خطة توزيع االشراف الفني رئيس القسم بشأن / مقترح المقدم من السيد االستاذ الدكتور ال(1

العضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للفرقة الثالثة و الفرقة الرابعة لقسم االقتصاد المنزلي و 

 م 2222-2219فصل الدراسي الثاني للعام الجامعي للالتربية 

 الموافقة  -:القرار

 دريسون أعضاء هيئة التشئ: سادسا

مني كامل البسيوني شمس الدين المدرس /اعتماد قائمة االبحاث المقدمة من السيدة الدكتوره( 1

 .بقسم االقتصاد المنزلي والتربية

 الموافقة  -:القرار

مني كامل البسيوني شمس الدين المدرس بقسم االقتصاد /السيدة الدكتورهالتبرع المقدم من ( 2

 ربيةالمنزلي والت

 printer HP Laser 100series جنيها فقط الغير1152وسعرها 

 الموافقة  -:القرار

 الجودة و االعتماد االكاديمي : سابعا 

لالبداع و التنمية رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية " محمد طاحون / تم دعوة د -1

دته لحضور مجلس القسم وعرض سيام 2212لسنة   2211المشهرة برقم " بالمنوفية 
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تنمية المهارات الحياتية و عن دور قسم االقتصاد المنزلي و التربية في  تصور مقترح

  .المشاركة المجتمعية  بما يتوافق مع رسالة القسم و الكلية 

للهيئة  يتم دعوة مدرس مساعد ياسمين صالح و مدرس مساعد اسراء عمران كممثل -2

أهم واستعراض للهيئة المعاونة  المعاونة بالقسم لعرض كافة التصورات و المتطلبات

 . ومقترحاتهم المتعلقة بالدراسة المشكالت 

 : من الطالبات االتي اسمائهن لمرحلة البكالوريوس  عينة ممثلةتم دعوة  -1

 منة اهلل صبري عبدالحليم-

 هاجر جودة متولي علي-

 مني فوزي الصاوي ميز-

 مهيتاب محمد شرف الدين-

 أميرة رجب شرف-

لعرض كافة التصورات و المتطلبات بطالبات البكالوريوس  لي محمدفاطمة خيري ع- -4

 . واستعراض أهم المشكالت ومقترحاتهم المتعلقة بالدراسة 

 

 رئيس القسم                                                      أمين المجلس              

 

                                        (مني عبد الرازق أبوشنب/د.أ)                  (                  هالة صبري عبدالحليم/د)    

                                                   

 عميد الكـــلية                                                  

 (شريف صبري رجب/د.أ)                                          


