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 كمية االقتصاد المنزلي      

 المنزل والمؤسسات دارةإقسم   
 

للعام  هحضر هجلس قسن إدارة الونزل والوؤسسات

 م0202/0202الجاهعي 

 م2/8/0202الووافق حداألوالونعقد يوم 
 

اجتمع أعضاء قسم إدارة المنزل والمؤسسات م 1/8/2021الموافق األحدي يوم أنو ف
رئيس  ربيع محمود نوفل األستاذ الدكتور/ برئاسةًا صباح عشرحادية الساعة تمام ال فيوذلك 

 وبحضور كل من:والمؤسسات قسم إدارة المنزل مجمس 

 الوظيفة االسم م
 أستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات نعمو مصطفي رقبانأ.د/  1
 أستاذ متفرغ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات أ.د/سموى زغمول طو 2
 بقسم إدارة المنزل والمؤسساتمتفرغ أستاذ  محمد مسمم أ.د/ ميجة 3
 أستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات شعيب د/ ىبو اهلل عميأ. 4
 أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات أ.م.د/ شريف عطية حورية  5
 أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات أ.م.د/ رباب السيد مشعل  6
 أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات / أميرة حسان دوام أ.م.د 7
 أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  عبد المحسنأ.م.د/ نيي عبد الستار  8
 أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات أ.م.د/ فاطمة حسان دوام 9

 والمؤسساتأستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل  د/ مني محمد صقرأ.م. 10
 مدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات سالمة سعيد د/ ىناء 11
 مدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات أبو سميمعمي  عبد الشافي آيةد/  12
 مدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات حجاج د/ رييام جالل 13
 مدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات إيمان قطبد/ 14
 مدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات الكريمد/سارة عبد  15

ثم رحب بأعضاء  الرحيم،رئيس المجمس الجمسة بسم اهلل الرحمن يل األستاذ الدكتور است
ثم شرع سيادتو في مناقشة  وتغيب كال من : أ.د/ مايسة محمد الحبشي , أ.د/ سمحاء سمير المجمس

  كاآلتي:موضوعات المجمس 
 : المصادقاتأوالً 

 م4/7/2021الموافق  حداألالمصادقة عمى محضر القسم والمنعقدة يوم 
 المصادقة القرار:



 

- 2 - 
 

 
 العالقات الثقافية :ثانياً 

بشأن النظر فً الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافٌة إدارة االتفاقٌات  -1

نه قد تم إعالمكم بأعة العلوم والتكنولوجٌا الٌمنٌة مجلس جام والمتضمن أنوالمؤتمرات 

 .اعتماد المركز الرئٌسً للجامعة فً مدٌنة عدن بدال من صنعاء 

 أحٌط المجلس علما .:  القرار
تضمن موالمؤتمرات وال إدارة المنظمات الدولٌةبشأن النظر فً الخطاب الوارد من  -2

تعاون األكادٌمٌة مع اتحاد مجالس البحث العلمً العربٌة واإلعالن عن جوائز البحث العلمً 

 . 2221لعام 

   أحٌط المجلس علما .: القرار
االتفاقٌات  بشأن النظر فً الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافٌة إدارة -3

 –بوٌٌن" زرٌنٌانٌن بجامعة نوفً ساد بشأن رغبة الكلٌة التقنٌة "مٌهاٌلو  والمؤتمرات

 .مقاطعة فوٌودٌنا بجمهورٌة صربٌا 

 .2221كادٌمٌة مصرٌٌن فً المؤتمرات القادمة التً تنظمها الكلٌة فً عام فً مشاركة أ

 أحٌط المجلس علما . القرار: 

 الموضوعات العامة -:اً ثالث
نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب بشأن النظر فً الخطاب الوارد من  -1

 11/6/2221للجامعات بجلسته المنعقدة بتارٌخ  األعلىوالمتضمن اإلفادة بقرار المجلس 

الحكومٌة المصرٌة فً  بالجامعات 2222/2221بالتأكٌد علً انتهاء العام الدراسً الحالً 

حٌث تم التأكد من  الماضً وذلككان فً األعوام السابقة قبل العام أسوة بما  31/7/2221

 .عدم الحاجة إلى مد العام الدراسً

 أحٌط المجلس علما .: القرار
بخصوص تشكٌل لجنة لفحص األسطوانات المدمجة التً تحتوي علً المواد العلمٌة  -2

 للمقررات 

 قرر المجلس تشكٌل اللجنة من : أ.د/ نعمة مصطفً رقبان القرار:

 أ.د/ هبه هللا علً شعٌب/ ماٌسة محمد الحبشً ، أ.دسمحاء سمٌر, أ.د/  
 

 

 2221/ 2222لعام إقامة المؤتمر العلمً الخاص بالقسم  -3

 تم إقامة المؤتمرالقرار: 

بشأن الخطاب الوارد من مكتب رئٌس الجامعة والمتضمن اآللٌات اآلتٌة للتطوٌر  -4

 الكتاب الجامعً من الصورة الورقٌة إلً الصورة اإللكترونٌة 

 أحٌط المجلس علمأ  القرار: 
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 :الدراسات العميا -:رابعاً 
 األستاذ  مشعل عبدالحمٌد السٌد رباب /د.م.االخاصة  قائمة األبحاث تسجٌلبشأن  -1

 .والمؤسسات المنزل ادارة بقسم المساعد
 ط المجلس علماأحٌالقرار: 
 

  أمنية محمود فوزي عبد هللا  ( باسم : )الدكتوراهبشأن تسجيل خطة البحث  -2

 الدكتوراه المسجلة لدرجة : 

النزاعوواا الزوجيووة فووا حوول جااحووة كورنووا وع  ت ووا اسووتراتيجاا التماموول موو  عنوووان الرسووالة : 

 . باألمن األسري كما تدرك ا الزوجاا
 الوشرفىى :

 الىظيفة وجهة العول االسن م

 كلية االقتصاد المنزلي –إدارة المنزل والمؤسسات  سم ورايس أستاذ  ربي  محمود علا نوفل.د/ أ 2
 جامعة المنوفية – 

أميوووورا حسووووان عبدالجيوووود د/ م..أ 0

 دوام

 كلية االقتصاد المنزلي –إدارة المنزل والمؤسسات بقسم مساعد أستاذ 
 جامعة المنوفية – 

 المنزلاكلية اال تصاد  –إدارا المنزل والمؤسساا بقسم مدرس  د/آية عبدالشافا سليم 3
 جاممة المنوفية – 

 تن عرض الوىضىع على السادة أعضاء القسن.
 

  تمت الموافقة القــــــــرار:

 

  ابرار عاطف عبد الستار  اسم ( باسم : اهردكتوبشأن تسجيل خطة البحث ) -3

 دكتوراهالمسجلة لدرجة : ال

كفاءا المرأا لترشيد االست  ك االسوري فوا ءووء اال تصواد الودااري وع  تو  عنوان الرسالة : 

 .بالرفاهية اال تصادية واالجتماعية 
 الوشرفىى :

 الىظيفة وجهة العول االسن م

 كلية االقتصاد المنزلي –إدارة المنزل والمؤسسات أستاذ بقسم  نممة مصطفا ر بان.د/ أ 2
 جامعة المنوفية – 

 كلية االقتصاد المنزلي –إدارة المنزل والمؤسسات أستاذ بقسم  محمد الحبشا مايسة.د/ أ 0
 جامعة المنوفية – 

 تن عرض الوىضىع على السادة أعضاء القسن.
 

 تمت الموافقةالقــــــــرار: 
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 بشأن إيقاف  يد الدكتوراه للطالبة عااشة محمد حسن عرب -4
 رعاية طفل  -وذلك لألسباب التالية :

 .القسم أعضاء السادة على الموضوع عرض تم
 

 تمت الموافقةالقــــــــرار: 

 

 بشأن طلب مدا الدراسة للطالبة:  آمال ساما أحمد المحراث -5

 المسجلة لدرجة الماجيستير                                  تخصص: إدارا المنزل والمؤسساا

 وع  ت  بمؤشراا نجاح المشروعاا الصغيرا ""عنوان الرسالة الوعا بالتسوق اإللكترونا 

 وذلك الستكمال الجزء المملا من الرسالة 

 الىظيفة وجهة العول االسن م

 كلية االقتصاد المنزلي –إدارة المنزل والمؤسسات  سم ورايس أستاذ  ربي  محمود علا نوفل.د/ أ 2
 جامعة المنوفية – 

 كلية االقتصاد المنزلي –إدارة المنزل والمؤسسات بقسم مساعد أستاذ  رباب السيد مشمل د/ م..أ 0
 جامعة المنوفية – 

 تن عرض الوىضىع على السادة أعضاء القسن.
 

  تمت الموافقة القــــــــرار:

 

 دينا محمود أحمد الكوهبشأن طلب مدا الدراسة للطالبة:   -6

 تخصص: إدارا المنزل والمؤسساا المسجلة لدرجة الماجيستير                                 

 "المساندا األسرية للمتزوجاا حديثا وع  ت ا بسلوك ن اال تصادي "

 وذلك الستكمال الرسالة الملمية. 

 الىظيفة وجهة العول االسن م

 كلية االقتصاد المنزلي –إدارة المنزل والمؤسسات قسم متفرغ بأستاذ  سلوى محمد زغلول ط .د/ أ 2
 جامعة المنوفية – 

 كلية االقتصاد المنزلي –إدارة المنزل والمؤسسات أستاذ بقسم  هبة هللا علا محمود شميب د/ .أ 0
 جامعة المنوفية – 

 تن عرض الوىضىع على السادة أعضاء القسن.
 

  تمت الموافقة القــــــــرار:
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بالتقدم بشكر عمال قام رئيس المجمس من جدول األ واالنتياءة االجتماع وفي نياي
، ورفعت الجمسة في تمام عمى تعاونيم وتمنى لمجميع التوفيقىيئة التدريس عضاء أ

 .الساعة الواحدة والنصف ظيراً 
 

 
 رئيس القسم                     أمين المجمس                       

 ( ربيع محمود نوفل.د/ أ)                    (أبو سميمعمي  عبد الشافي آيةد/ )
 

 
 
 

 عميد الكمية                                 
 رجب ( د/ شريف صبري.أ)                      


