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 كلُخ االقتصبد الوٌضلٍ  

 قسم اداره انمنزل ًانمؤسساث

    

 هذضش اجتوبع هجلظ قغن إداسح الوٌضل والوؤعغبد  

 م2/7/2017والوٌعقذ َىم األدذ الوىافق  

 
  م اجتوع أعضبء قغن إداسح الوٌضل والوؤعغبد ورلك فٍ توبم الغبعخ 2/7/2017إًه فٍ َىم األدذ الوىافق       

 الذبدَخ عشش ظهًشا ثشئبعخ الغُذ األعتبر الذكتىس/ علىي هذوذ صغلىل طه سئُظ هجلظ القغن            

 وثذضىس كل هي:       

 الىظُفخ االعن م

 أعتبر ثقغن إداسح الوٌضل والوؤعغبد أ.د/ ًعوخ هصطفً سقجبى 1

 أعتبر ثقغن إداسح الوٌضل والوؤعغبد أ.د/ ههجخ اعوبعُل هغلن 2

 أعتبر هغبعذ ثقغن إداسح الوٌضل والوؤعغبد أ.م.د/ هبَغخ هذوذ الذجشٍ  3

 أعتبر هغبعذ ثقغن إداسح الوٌضل والوؤعغبد / هجخ هللا علٍ شعُتدأ.م.  4

 أعتبر هغبعذ ثقغن إداسح الوٌضل والوؤعغبد أ.م.د/ سثبة الغُذ هشعل 5

 ثقغن إداسح الوٌضل والوؤعغبد أعتبر هغبعذ د/ أهُشح دغبى عجذ الجُذ دوام أ.م. 6

 هذسط ثقغن إداسح الوٌضل والوؤعغبد د/ ًهً عجذ الغتبس عجذ الوذغي 7

 هذسط ثقغن إداسح الوٌضل والوؤعغبد د/ هًٌ هذوذ صكٍ صقش 8

 

 أعتبر هغبعذ ثقغن إداسح الوٌضل والوؤعغبد ششَف هذوذ عطُخ دىسَخأ.م.د/  اعتزسوقذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أوالً: الوصبدقبد

 
الوصااااابدقخ علاااااً هذضاااااش القغااااان ثجلغاااااته التبعاااااعخ والوٌعقاااااذح َاااااىم األداااااذ  

 م 2/72016الوىافق

 خالقشاس: الوصبدق

  

 

 ثبًًُب : العالقبد الثقبفُخ                                         
 

لمؤتمرات بأنه ورد لإلدارة االتفاقيات وا الخطاب الوارد من إدارةبشأن النظر في (1

بخصوص عقد المنتدى العالمي للعلوم تحت الرعاية الملكية السامية بعنوان  1/4/7117بتاريخ

برجاء التكرم بسرعه موافاتنا بأسماء الباحثين  .11/11/7117-7"العلم للسلم" في الفترة من 

 المتميزين لدى الكلية وذلك حتى يتسنى لنا اتخاذ الالزم.

 تن عشض الوىضىع علً الغبدح أعضبء القغن.

 تششُخ أ.د/ ًعوخ هصطفٍ سقجبىالقــــــشاس : 

 العالقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات الخطاب الوارد من إدارةبشأن النظر في  (7

لترشيح عضو هيئة تدريس متميز لشغل وظيفة مستشار ثقافي بدولة روسيا " يتمتع بالكفاءة 

 ويفضل إجادة لغة دولة المقر التي تتطلب ذلك.

 الوىضىع علً الغبدح أعضبء القغن.تن عشض 

 أدُظ الوجلظ علوب                   القــــــشاس : 

للمنح الدراسية  المنح والبعثات عن فتح باب التقدم إدارة الخطاب الوارد منبشأن النظر في  (3

 بالواليات المتحدة االمريكية  في برنامج تدريس اللغات االجنبية .

 الغبدح أعضبء القغن.تن عشض الوىضىع علً 

 أدُظ الوجلظ علوب                  القــــــشاس : 

بخصوص دعوة عميد كلية   العالقات الثقافية الخطاب الوارد من إدارةبشأن النظر في  (4

التربية بجامعة المنوفية لحضور المؤتمر العلمي السابع الدولي الثالث بعنوان" التربية الوجدانية 

 في المجتمعات العربية في ضوء التحديات المعاصرة".

 تن عشض الوىضىع علً الغبدح أعضبء القغن.

 أدُظ الوجلظ علوب               القــــــشاس : 

قسم الدراسات العليا تتشرف كليه التربية النوعية  الخطاب الوارد من إدارةبشأن النظر في  (5

بإحاطة سيادتكم علما بأن كلية التربية النوعية سوف تصدر العدد األول من –جامعه الفيوم  –

                       المجلة العلمية للتربية النوعية والعلوم التطبيقية  برجاء التكرم بإحاطة السادة الزمالء أعضاء 

 عشض الوىضىع علً الغبدح أعضبء القغن.تن 



 أدُظ الوجلظ علن                     القــــــشاس : 

 

 

 : الذساعبد العلُب ثبلثبً 
 

 أحمذ عطيت عبذ انفتاح ىذٍ بشأن تسجيم خطت انبحث )انماجستير(       نهطانبت :(1

 انمنزني  دفي مجال: االقتصا                                  رانمسجهت نذرجت: انماجستي

 تخصص: إدارة انمنزل ًانمؤسساث

 مع انطفم بسهٌك ًعالقتو االسرة ربت تذركو كما االسري االستيالك ترشيذ عنٌان انرسانت:

 انممتهكاث

 لجٌخ اإلششاف :

 الىظُفخ وجهخ العول االعن م

  –أستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  أ.د/ سلوى محمد زغلول طه  1
 جامعة المنوفية. –كلية االقتصاد المنزلي 

  -مدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات د/ ًهً عجذ الغتبس عجذ الوذغي 2
 جامعة المنوفية. -كلية االقتصاد المنزلي 

 تن عشض الخطبة علً الغبدح أعضبء هُئخ التذسَظ ثبلقغن .  

 الوىافقخ                                    القــــــــشاس: 

 جد من أعمال تما يس                                           

(الخطاب الوارد من مكتب أ.د/ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية في 1

تم  عن الندوات الخاصة بالقسم وكذلك للكلية 7117/7118صدد اعداد خطة للعام الجامعي 

 العرض علي أعضاء القسم .

 -اقتشاح الٌذواد التبلُخ :   القــــــــشاس: 

 

 كوارشاد المستهلاالستهالك ترشيد  – 1

 تنمية المشروعات الصغيرة الصحة االيجابية للشباب  -7

 العالقات السرية واختيار شريك الحياة  -3

بكلية االقتصاد مؤسسات االسرة والطفولة  بشأن رغبة القسم في تبني الئحة قسم ادارة(7

 وقد سبلق أن ودة . من الهيئة القومية لالعتماد والجباعتبارها معتمدة بجامعة حلوان المنزلي 

علي تغير مسمي القسم الي نفس المسمي المعتمد بقسم  11/6/7117الكلية بتاريخ وافقة مجلس 

 بجامعة حلوان. بكلية االقتصاد المنزلي ادارة مؤسسات االسرة والطفولة

  قسم ادارة مؤسسات  االعضبء علٍ اعتوبد الئذخ ثئجوبع  الوجلظوافق   القــــــــشاس: 



 .                                 كلية االقتصاد المنزلي بجامعة حلوان والطفولة االسرة

 

( بشأن النظر في الخطاب الوارد من معالي االستاذ الدكتور / رئيس جامعة المنوفية والخاص 3

 بالتعديالت علي الخطة الخمسية 

 .                                 2017/2018للعبم الجبهعٍ  َي هعُذ 2طلت تعُُي عذد    القــــــــشاس: 

( بشأن النظر في الطلب الوارد من د/ فاطمة حسان دوام لنقل سيادتها من قسم االقتصاد 4

كلية  –التربية النوعية جامعة أسوان الي قسم ادارة المنزل والمؤسسات  كلية –المنزلي 

 جامعة المنوفية . –االقتصاد المنزلي 

 تم العرض الموضوع علي السادة أعضاء هيئة القسم.

 خ.ـــقـهىاف                                     القــــــــشاس: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

في نهاية االجتماع واالنتهاء من جدول االعمال قام رئيس المجلس يتقدم الشكر و

للجلسة وتمني للجميع التوفيق ، ورفعت لألعضاء علي تعاونهم طوال فترة رئاسته 

 الجلسة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا .

 

 أمين المجلس                                                 رئيس القسم                                    

 ل طه (      ) د/مني محمد زكي صقر(                           )أ.د/ سلوي محمد زغلو

 

 عميد الكلية

 )أ.د/ شريف صبري رجب (


