
  

  

  

 

 ميٍخ االقزصبد اىَْسىً 

 قطٌ إدارح اىَْسه ٗاىَؤضطبد 
 

 

 ٍحضر ٍديص قطٌ إدارح اىَْسه ٗاىَؤضطبد

 2016/2017ًيؼبً اىدبٍؼً ى اَٗىى اىديطخ
 4/9/2016ًٗاىَْؼقذح ًٌ٘ األحذ اىَ٘افق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 خبٍؼخ اىَْ٘فٍخ          

 ميٍخ االقزصبد اىَْسىً        

 رح اىَْسه ٗاىَؤضطبد قطٌ إدا   
 

 

 ٍحضر اخزَبع ٍديص قطٌ إدارح اىَْسه ٗاىَؤضطبد     

 4/9/2016ًٗاىَْؼقذ ًٌ٘ األحذ اىَ٘افق  

 
ً اخزَغ أػضبء قطٌ إدارح اىَْسه ٗاىَؤضطبد ٗرىل فً رَبً 4/9/2016إّٔ فً ًٌ٘ األحذ اىَ٘افق  

 رئٍص ٍديص اىقطٌ  ٌف صجري رختشراىطبػخ اىحبدٌخ ػشر ظًٖرا ثرئبضخ اىطٍذ األضزبر اىذمز٘ر/ 

 :ٗثحض٘ر مو ٍِ

 اى٘ظٍفخ االضٌ ً

 أضزبر ثقطٌ إدارح اىَْسه ٗاىَؤضطبد أ.د/ ّؼَخ ٍصطفى رقجبُ 1

 أضزبر ثقطٌ إدارح اىَْسه ٗاىَؤضطبد  رثٍغ ٍحَ٘د ّ٘فوأ.د/  2

 أضزبر ثقطٌ إدارح اىَْسه ٗاىَؤضطبد أ.د/ ضي٘ي ٍحَذ زغي٘ه طٔ 3

 أضزبر ثقطٌ إدارح اىَْسه ٗاىَؤضطبد ٍو ٍطيٌأ.د/ ٍٖدخ إضَبػ 4

 أضزبر ٍطبػذ ثقطٌ إدارح اىَْسه ٗاىَؤضطبد أ.ً.د/ ٍبٌطخ ٍحَذ اىحجشً  5

 أضزبر ٍطبػذ ثقطٌ إدارح اىَْسه ٗاىَؤضطبد أ.ً.د/ ٕجٔ هللا ػيً شؼٍت 6

 ٍذرش ثقطٌ إدارح اىَْسه ٗاىَؤضطبد د/ أٍٍرح حطبُ ػجذ اىدٍذ دٗاً  7

 ٍذرش ثقطٌ إدارح اىَْسه ٗاىَؤضطبد ٍحَذ ػطٍخ ح٘رٌخ د/ شرٌف  8

 ٍذرش ثقطٌ إدارح اىَْسه ٗاىَؤضطبد د/ رثبة اىطٍذ ٍشؼو 9

 ٍذرش ثقطٌ إدارح اىَْسه ٗاىَؤضطبد د/ ّٖى ػجذ اىطزبر ػجذ اىَحطِ 10

 ٍذرش ثقطٌ إدارح اىَْسه ٗاىَؤضطبد ٍْى ٍحَذ زمً صقرد/  11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       (ثطٌ هللا اىرحَِ اىرحٌٍ) –/ رئٍص اىديطخ ألضزبر اىذمز٘راضزٖو اىطٍذ ا

 ى اىْح٘ اىزبىً:ثٌ شرع ثبىْظر فً خذٗه األػَبه ػي, ٗرحت ضؼبدرٔ ثبىطبدح األػضبء

 

 

 

 بدقاىَصبد أٗالً:

 
اىَصاااابدقخ ػيااااى ٍحضاااار اىقطااااٌ ثديطاااازٔ اىحبدٌااااخ ػشاااار ٗاىَْؼقااااذح ٌااااً٘ األحااااذ  

 ً 7/8/2016اىَ٘افق

 

 بدقخ  ـــاىقرار: اىَص

 اىؼالقبد اىثقبفٍخ ب :ثبًٍّ  
الخطاااالوالااانااإلواااااوااإلاالوالقاااااثولفقة ااااةوالتفاقياااثو إلاالوا   ا يااااةوبشأأأال ظر فأأأ   أأأ   -1

نهوناإلوألاانثوالاجفسوك الونزاالوال قفيموالقاليونالذيوي يإلوبأنهو اموأالا ضااوننالاؤ اااةو
ثوحيثوأشااوائيسو طاعوالاش اكوآلذايثاجنثوالاصايثوعفإلواج ااعو اهيإليولفإلنالوالاابقثولف

ذايوالجاناالواألو نهااا نانباايوبدعااإلاإلواشااانعوباناااا و ن يااذيوجإليااإلوقاايوضاان وال قاااناواأل
 .موو52/4/5022ب اايخوو5002/5002عنامولفباناا وال ن يذيولأل

باجا وال كاموبالقفمونااحاطثونا خااذوالاةزمونحانواناقا نااوباف احااةوالكفياثوال ايو انإلناوأاو
موح ا وي نان و5022/5022ضانهاواشانعوالباناا وال ن يذيوالجإليإلواعوأذابيجااولألعناموي 

ولإلإلاالوا خاذوالةزم.

 .رٌ ػرض اىَ٘ض٘ع ػيى اىطبدح أػضبء اىقطٌ

 أحٍظ اىَديص ػيَب .اىقــــــرار :
الخطاااالوالااانااإلواااااوااإلاالوالقاااااثولفقة ااااةوالتفاقياااثو إلاالوا   ا يااااةوبشأأأال ظر فأأأ   أأأ   -2

ك االونزاالوال قفايموالقااليوا ضااناوأنهااو ففاةونهوناإلوألااناثوالاجفاسوأوا ضانااؤ اااةونال
إلااجهاااوضااااواشااانعوالباناااا وبشااأاواف احاااةوالجاناالوالناااايبيواك ااالونزاالوالخااجيااثو

ال ن يااذيولف قاااناوالتفاااقيونالقفااايونال ناايوبااياواصاااونناايبياااونالاف ااا وااااونزاالوال قفاايمو
و.الناايبيثونال نناونالتفاقث

باجا وال كاموبالقفمونااحاطثونا خاذوالةزمونحنواناقا ناوباأيوالكفيثوقيوالاف احااةوالااقفاثو
ونالاشااو ليهاوبقاليثوح  وي نن ولإلإلاالوا خاذوا زم.

 .رٌ ػرض اىَ٘ض٘ع ػيى اىطبدح أػضبء اىقطٌ 

 أحٍظ اىَديص ػيَب . اىقــــــرار :
إلواااااوااإلاالوالقاااااثولفقة ااااةوالتفاقياااثو إلاالوا   ا يااااةوالخطاااالوالاااناابشأأأال ظر فأأأ   أأأ   -3

 ناااو قفاااوعاااو نماايموالاااؤ ااوالتالااثولشاابالوو–اوأاوجااقااثوجناانلوالااناإليوا ضاااننالاااؤ اااةو
نانقاباوو2و–و2ال  االواااووقاي(و)البحثوالقفايونال ناياثوالانا إلااثالباحتياوبالجااقثو حةوشقااو

 .بفناوو5022

 .بدح أػضبء اىقطٌرٌ ػرض اىَ٘ض٘ع ػيى اىط

 أحٍظ اىَديص ػيَب . اىقــــــرار :



الخطالوالنااإلوااوااإلاالوالقااثوالإلااناةوالقفياو إلاالوالبحانثوالقفاياثوبشاأاوبشال ظر ف      -4
ك الوالنيإلوأاياوعاموالفجنثوالنطنيثوالاصايثوال ابيثونالقفنمونالتفاقثوينننكنوبشأاوال اشيحولنيلو

 .م5022اوا ن نائيثوالإلنليثولفبحنثوقيواجالوعفنموالحيالولقاموجائزلوالينننكنو/وغيني

 .رٌ ػرض اىَ٘ض٘ع ػيى اىطبدح أػضبء اىقطٌ

 أحٍظ اىَديص ػيَب . اىقــــــرار : 
الخطالوالنااإلوااوااإلاالوالقااثوالإلااناةوالقفياو إلاالوالبحنثوالقفايثوبشاأاوبشال ظر ف      -5

 .موبانحوجائزلوباا لوا خ ااع52/2/5022(وب اايخو524مو)ااقثوا  اااوالنيإلوأ.إل/وائيسوالج

 .  رٌ ػرض اىَ٘ض٘ع ػيى اىطبدح أػضبء اىقطٌ

 أحٍظ اىَديص ػيَب . اىقــــــرار :
بشال ظر ف   أ  ظرطاأ ا ظرأدظمن وأا ة ظمت ظرم اأعا ظر أ ر   بشأال نأدظبم ا نعأا ودظ  أ  ظرضأ    -6

 .م2016/2017ظرم رع  

 .  دح أػضبء اىقطٌرٌ ػرض اىَ٘ض٘ع ػيى اىطب

 أحٍظ اىَديص ػيَب . اىقــــــرار :
ظإلنظمت ظر  وأأ  راشأأادل ظرن  د عأأ  بشأأال ربأأ ظ  ظرأأ     بشأأال ظر فأأ   أأ  ظرطاأأ ا ظرأأدظمن وأأا -7

 م ظرنأأ  د    أأ  مأأ أ وا  أأات ظر لأأ نت ظر امعأأ  لأأمي ظرملمأأ  ظر امعأأ  ةظرك  أأ   ب رمط رنأأ    اأأ

 .ظرن  دل

 .  ضبء اىقطٌرٌ ػرض اىَ٘ض٘ع ػيى اىطبدح أػ

 . اىَ٘افقخ ػيً ػذً اإلخاله ثبىقبُّ٘ ٗاىي٘ائح اىَؼَ٘ه ثٖب فٍَب ٌخص اىؼرف اىقــــــرار :
بشال ظر ف     ظرطا ا ظردظمن وأا رنظمت ظركوأدا ظر امعأ  بشأال ب  أ ول او رنأ   ظرم   أ   -8

ج و أأ   ةظرما دردجعأأ  ظرأأا  ا فمأأي  ة نلمعأأ  ظركوأأا ظر امأأ  ةظرما دردجعأأ  ب   أأم ظ  وأأ  ظر

ةظرم ظةز ةظرم  ه  ظركو ع  ظرمص ل  ةظرص  ع  ظردط ع  ةظرا  لل أ رر  نعا اجمع  ظرنأ مظ  

 وا  جل ودظجل  ظرمو ل   ظرما دردجع .
 .  رٌ ػرض اىَ٘ض٘ع ػيى اىطبدح أػضبء اىقطٌ

 أحٍظ اىَديص ػيَب . اىقــــــرار :

 

 ب: شئُ٘ أػضبء ٍٕئخ اىزذرٌصثبىثً 
 أادل هعاأ  ظرمأ ملش ةظرمم أما وأ  ةمن  –ةاع  ظ قمص ن ظرم زر  من وا ظبشال ظرطا ا ظرد -1

ررع أأ  ان لأأ  ظراج أأ  ظر امعأأ  ظر ظصمأأ  رمقمصأأ ن ظرم زرأأ  رام قعأأ  ظ صأأ اات ةظ صأأ اات ظرمضأأ ع لا 

ظرط ص ب رضع  ظر ةمدم/   لف ووم  عاع   دمل  ظرم مس بنضا رنظمت ظرم أزي ةظرمسصضأ   

 شا  ظر امع  ةو  قش  ظركودا ل ق  بضع ناي رشغل ةظعن   عا  ل وجمل ظإل م ج ظر ام  ةظ 

  صم ذ وض ع  بنضا  رنظمت ظرم زي ةظرمسصض   باظ  ظرنضا ةظرااع  .

   .ىطبدح أػضبء ٍٕئخ اىزذرٌص ثبىقطٌا ىرٌ ػرض اىخطبة ػي

 .رَذ اىَ٘افقخ اىقــــــــرار:

ج  ظرااعأ  ب رمن م أ  بأعا بشال ظرطا ا ظردمن وا  ادل هعا  ظرم ملش ةظرمم ما و ظج    مع -2

( اكأأعا  ل ظرمضأأمونعا رشأأ ةط ظرمااعأأف رلأأاظ ظر أأ م . ةطكنأأ  راطاأأ  م2015/2016ن  مأأ   

 قض م ظرااع  ةه  ة رم ر  : ( و ع  وا ةل قضا وا 1ظرطمضع  ةه  ا ععا ع ن  

  قضأأا رنظمت ظرم أأزي ةظرمسصضأأ   :  و عأأ  وومأأدن   أأد   عكأأ م ظرمنأأ ل  ظر أأ م : ظومعأأ   وأأ  و اكأأ

 .ظرش أ

 .  ىطبدح أػضبء ٍٕئخ اىزذرٌص ثبىقطٌا ىرٌ ػرض اىخطبة ػي



 .رَذ اىَ٘افقخ اىقــــــــرار:
 

  راثًؼب: اىذراضبد اىؼيٍب

        ًٍ ضؼٍذ إثرإٌٍ اىذٌت ىيطبىجخ:                      بشأن منح درجة الماجستير -1

 فً ٍدبه : االقزصبد اىَْسىً                          اىَبخطزٍر  اىَطديخ ىذرخخ :    

 رخصص : إدارح اىَْسه ٗاىَؤضطبد   

 اىٌٖ٘خ اىثقبفٍخ ٗػالقزٖب ثبىزصٌٍَ اىذاخيً ىَطنِ حذٌثً اىسٗاج ػْ٘اُ اىرضبىخ :

 ىدْخ اإلشراف :
 اى٘ظٍفخ ٗخٖخ اىؼَو االضٌ ً

 االقتصاد اداره المنزل والمؤسسات كلية ستاذ بقسم أ مهجة محمد اسماعيل مسلمأ.د/  1
  جامعة المنوفية -المنزلي

     اداره المنزل والمؤسسات كليةبقسم مساعد  ستاذأ علي محمود شعيب هبة د/ م.أ. 2
 جامعة المنوفية -االقتصاد المنزلي

االقتصاد     كلية  –إدارة المنزل والمؤسسات  بقسم مدرس شريف محمد عطية حورية /د 3
 جامعة المنوفية –المنزلي 

 رٌ ػرض اىخطبة ػيً اىطبدح أػضبء ٍٕئخ اىزذرٌص ثبىقطٌ .                 

 .رَذ اىَ٘افقخ اىقــــــــرار:

        ٗفبء ػجذ اىطزبر ثيخ   ىيطبىجخ:                 بشأن منح درجة الدكتوراه -2

 فً ٍدبه : االقزصبد اىَْسىً                 الدكتوراهاىَطديخ ىذرخخ :      

 ص : إدارح اىَْسه ٗاىَؤضطبد   رخص

ػْ٘اُ اىرضبىخ : فبػيٍخ ثرّبٍح إرشبدي ىزٍَْخ ٗػً اىفزٍبد اىَقجالد ػيى اىسٗاج 

 ثأضص ٍٗقٍ٘بد األضرح اىْبخحخ 

 ىدْخ اإلشراف :
 اى٘ظٍفخ ٗخٖخ اىؼَو االضٌ ً

صاد االقتكلية  –المنزل والمؤسسات  قسم إدارةبأستاذ      ربيع محمود علي نوفل أ.د/  1
 جامعة المنوفية –المنزلي 

االقتصاد  اداره المنزل والمؤسسات كلية بقسم أستاذ   سلوى محمد زغلول طه د/ أ. 2
 جامعة المنوفية -المنزلي

     –أستاذ ورئيس قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة  أ.د/ منى مصطفى الزاكي  3
 جامعة األزهر –كلية االقتصاد المنزلي 

كلية   –أستاذ بقسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة  ن جالل محفوظ أ.د/ شري 4
 جامعة األزهر –االقتصاد المنزلي 

 رٌ ػرض اىخطبة ػيً اىطبدح أػضبء ٍٕئخ اىزذرٌص ثبىقطٌ .                 

 .رَذ اىَ٘افقخ اىقــــــــرار:

 

 

 ف               ٍْى اىطٍذ ػجذ اىحٍَذ ػ٘بشأن تسجيل خطة البحث للطالبة /    -

 رنظمت ظرم زي ةظرمسصض  تخصص:             ظر ةمدمظهالمسجلة لدرجة:   

    ظ قمص ن ظرم زر .في مجال:  



ٗػااً اىشااجبة ثبىزطاا٘ت ٗػالقزاأ ثبىرضااب ػااِ اىحٍاابح بدراضااخ ٍقبرّااخ ثااٍِ  العنوووان بالل ووة العربيووة:       

      .اىزط٘ت اىزقيٍذي ٗاىزط٘ت اإلىنزرًّٗب

 اإلشراف :ىيدْخ 

 اى٘ظٍفخ ٗخٖخ اىؼَو االضٌ ً

كلية االقتصاد   –أستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  نوفل     علي أ.د/ ربيع محمود  1
 جامعة المنوفية –المنزلي 

كلية   االقتصاد  –مدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  عبدالستار عبد المحسن      ىد/ نه  2
 يةجامعة المنوف –المنزلي 

 رٌ ػرض اىخطبة ػيى اىطبدح أػضبء ٍٕئخ اىزذرٌص ثبىقطٌ . 

 .رَذ اىَ٘افقخ اىقــــــــرار:

 ضبرح ػيً حطِ األض٘د              بشأن تسجيل خطة البحث للطالبة /    -4

 رنظمت ظرم زي ةظرمسصض  تخصص:             ظر ةمدمظهالمسجلة لدرجة:   

    ظ قمص ن ظرم زر .في مجال:  
فبػيٍخ ثرّبٍح إرشبدي ىزٍَْخ ٗػً اىفزٍابد اىَقاجالد ػياى اىاسٗاج ثدَبىٍابد  العنوان بالل ة العربية: 

       اىزصٌٍَ اىذاخيً ىيَطنِ 

 ىدْخ اإلشراف :     

 اى٘ظٍفخ ٗخٖخ اىؼَو االضٌ ً

كلية االقتصاد   –أستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  نوفل     علي أ.د/ ربيع محمود  1
 جامعة المنوفية –لمنزلي ا

     –أستاذ ورئيس قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة  الزاكي  ىمصطف ىأ.د/ من 2
 جامعة األزهر –كلية االقتصاد المنزلي 

 رٌ ػرض اىخطبة ػيى اىطبدح أػضبء ٍٕئخ اىزذرٌص ثبىقطٌ . 

 .رَذ اىَ٘افقخ اىقــــــــرار:

           ْٕبء ًٍْٖ ضيٍَبُ ٍصطفً ىيطبىجخ:     شخ ىيَبخطزٍر ثشأُ رشنٍو ىدْخ اىفحص ٗاىَْبق -5

 اىَطديخ ىذرخخ : اىَبخطزٍر                              فً ٍدبه : االقزصبد اىَْسىً        

 رخصص : إدارح اىَْسه ٗاىَؤضطبد   

 .   ٗػً رثخ األضرح ثَٖبرح اىزفبٗض ٗػالقزٔ ثئدارح األزٍبدػْ٘اُ اىرضبىخ : 

 ىدْخ اىفحص ٗاىَْبقشخ :

 اى٘ظٍفخ ٗخٖخ اىؼَو االضٌ ً

   كلية –قسم إدارة المنزل والمؤسسات ورئيس أستاذ     نعمة مصطفي رقبان أ.د/  1
 جامعة المنوفية –االقتصاد المنزلي 

      – إدارة مؤسسات األسرة والطفولةقسم ورئيس أستاذ    مني مصطفي الزاكيأ.د/   2
 ألزهرجامعة ا –لمنزلي االقتصاد ا كلية

كلية     –أستاذ مساعد بقسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة   أ.م.د/ شيرين جالل محفوظ      3
 جامعة األزهر   –االقتصاد المنزلي 

   كلية  –أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات        مايسة محمد الحبشي أ.م.د/  4
 لمنوفيةجامعة ا –االقتصاد المنزلي 

 

 



 ىدْخ اإلشراف :

 اى٘ظٍفخ ٗخٖخ اىؼَو االضٌ ً

   كلية –قسم إدارة المنزل والمؤسسات ورئيس أستاذ     نعمة مصطفي رقبان أ.د/  1
 جامعة المنوفية –االقتصاد المنزلي 

      – إدارة مؤسسات األسرة والطفولةقسم ورئيس أستاذ    مني مصطفي الزاكيأ.د/   2
 ألزهرجامعة ا –المنزلي االقتصاد  كلية

االقتصاد  كلية –قسم إدارة المنزل والمؤسسات ب مدرس  أميرة حسان دوامد/ 3
 جامعة المنوفية –المنزلي 

 

 رٌ ػرض اىخطبة ػيً اىطبدح أػضبء ٍٕئخ اىزذرٌص ثبىقطٌ .                 

 اىَ٘افقخ . رَذ  -اىقــــــــرار:

          ضالٍٔضؼٍذ إثرإٌٍ ْٕبء  ىيطبىجخ:     قشخ ىيذمز٘رآ ثشأُ رشنٍو ىدْخ اىفحص ٗاىَْب -6

 اىَطديخ ىذرخخ : دمز٘رآ                              فً ٍدبه : االقزصبد اىَْسىً        

 رخصص : إدارح اىَْسه ٗاىَؤضطبد   

 . د اىَطٍِْىطِ اىزقبػذ ٗػالقزٔ ثبدراك ٍشنال االضزرارٍدًاى٘ػً ثبىزخطٍظ ػْ٘اُ اىرضبىخ : 

 ىدْخ اإلشراف :

 اى٘ظٍفخ ٗخٖخ اىؼَو االضٌ ً

كلية  –سابقاقسم إدارة المنزل والمؤسسات ورئيس أستاذ       نعمة مصطفي رقبانأ.د/  1
 جامعة المنوفية –المنزلي  االقتصاد 

 االقتصاد  كلية –مدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات     مايسة محمد الحبشيأ.د/   2
 جامعة المنوفية –لي المنز

   كلية  –سابقاقسم إدارة المنزل والمؤسسات مدرس ب د/ نهي عبد الستار عبد المحسن  3
 جامعة المنوفية –المنزلي  االقتصاد 

 رٌ ػرض اىخطبة ػيً اىطبدح أػضبء ٍٕئخ اىزذرٌص ثبىقطٌ . 

 رَذ اىَ٘افقخ . -اىقــــــــرار:

 

 ٍبٌطزدذ ٍِ أػَبه
 .ر أٍٍِ ىيَديص ثشأُ اخزٍب -1 

 رٌ ػرض اىخطبة ػيً اىطبدح أػضبء ٍٕئخ اىزذرٌص ثبىقطٌ . 

 . ٗرٌ ردذٌذ رؼٍِ د/ ًٍْ صقر أٍٍْب ىيَديص ىَذح ضْخ دراضٍخرَذ اىَ٘افقخ  -:اىقــــــــرار 

 

ٗفً ّٖبٌخ االخزَبع ٗاالّزٖبء ٍِ خاذٗه األػَابه قابً رئاٍص اىَدياص ثزقاذٌٌ اىشانر 

اه فزرح رئبضازٔ ىيديطاخ ٗرَْاى ىيدٍَاغ اىز٘فٍاقع ٗرفؼاذ ىألػضبء ػيى رؼبٌّٖٗ ط٘

 اىديطخ فً رَبً اىطبػخ اى٘احذح ٗاىْصف ظًٖرا.
 رئٍص اىقطٌقبئٌ ثؼَو                                                                                                                            أٍٍِ اىَديص                                  

  

 (شرٌف صجري رخت)أ.د/                                                                                                             ) د./ ٍْى ٍحَذ زمً صقر(                     

 

 قبئٌ ثؼَو ػٍَذ اىنيٍخ    

 

 ) أ.د/ شرٌف صجري رخت(                                                                                             


