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 كمية االقتصاد المنزلي     

 المنزل والمؤسسات دارةإقسم 
 

للعام  هحضر هجلس قسن إدارة الونزل والوؤسسات
 م0202/0202الجاهعي 

 م3/22/0202الووافق حداألوالونعقد يوم 
 

اجتمع أعضاء قسم إدارة المنزل م 3/01/2120الموافق األحدي يوم أنو ف
ربيع  األستاذ الدكتور/ برئاسةًا صباح عشرحادية الساعة تمام ال فيوالمؤسسات وذلك 

 :وبحضور كل منوالمؤسسات قسم إدارة المنزل مجمس رئيس  محمود نوفل
 الوظيفة االسم م

 أستاذ متفرغ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات أ.د/سموى زغمول طو 0
 أستاذ متفرغ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات أ.د/ ميجة محمد مسمم 2
 أستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات إبراىيم أ.د/سمحاء سمير 3
 أستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات أ.د/ ىبو اهلل عمي شعيب 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 صقرأ.م.د/ مني محمد  7
 مدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات د/ ىناء سعيد سالمة 8
 مدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات د/ آية عبد الشافي عمي أبو سميم 9

 مدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات د/ رييام جالل حجاج 01
 المنزل والمؤسساتمدرس بقسم إدارة  د/إيمان قطب 00
 مدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات د/سارة عبد الكريم 02

أ.م.د/ أ.د/مايسة محمد الحبشي  , أ.د/ نعمو مصطفي رقبانواعتذر عن الحضور كل من 
 أ.م.د/ فاطمة حسان دوام ,أ.م.د/ نيي عبد الستار ,أميرة حسان دوام

بسم اهلل الرحمن الرحيم، ثم رحب استيل األستاذ الدكتور رئيس المجمس الجمسة و 
 ي مناقشة موضوعات المجمس كاآلتي:بأعضاء المجمس  ثم شرع سيادتو ف
 : المصادقاتأوالً  

 م5/9/2120الموافق  حداألالمصادقة عمى محضر القسم والمنعقدة يوم 
 المصادقة القرار:
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 -العالقات الثقافية: -:ثبنيب  

افية إدارة االتفاقات اإلدارة العامة لمعالقات الثقبشأن النظر في الخطاب الوارد من  -1
 instituteاوزياكستان ) –والمتضمن طمب جامعة ببوليتكنيك في مدينة فرغانة  والمؤتمرات

polytechnic   Fergana عداد الكوادر في اختصاصات إ( المتخصصة في
بإقامو تعاون تعميمي مع البتروكيماويات واليندسة الميكانيكية والطاقة وصناعة النسيج وغيرىا 

 جامعة المنوفية .
 أحيط المجمس عمما .القرار: 

 

دارة العامة العالقات الثقافية  بشأن  مذكرة التفاىم أن النظر في الخطاب الوارد من اإلبش -2
بين وزارة التعميم العالي والبحث العممي المصرية  11/6/2021الموقعة من لشبونة في 

والتكنولوجيا والتعميم البرتغالية والتي تتيح برامج دراسية مزدوجة من خالل ووزارة العموم 
 مؤسسات التعميم العالي البرتغالية في مصر .

 أحيط المجمس عمما .القرار: 
 

تفاقيات عامة لمعالقات الثقافية إدارة اإلبشأن النظر في الخطاب الوارد من اإلدارة ال -3
وزبكي ى لمجامعات يفيد برغبة الجانب األمن المجمس األعمن الكتاب الوارد أبش والمؤتمرات

طار اتفاقية التعاون المبرمة بين البمدين إون مع الجامعات المصرية وذلك في قامو تعاإفي 
في مجال التعميم العالي والبحث العممي مع العمم بموافاتنا بأوجو التعاون المقترحة من جانب 

 .الكمية 
 عمما .أحيط المجمس القرار: 

 

بشأن النظر في الخطاب الوارد من اإلدارة العامة لمعالقات الثقافية إدارة االتفاقيات  - 4
متضمنا ما ورد من الممحقية الثقافية بسفارة المممكة العربية السعودية في القاىرة والمؤتمرات  

          15000ن بشأن المسابقة العالمية لالبتكار " كاس العالم لريادة االعمال " وتضم أكثر م
لمقدمة ما يقرب عضاء ىيئة التدريس ( وتبمغ قيمة الجوائز اأ –مخترع  –باحث  –) طالب 

   .سعودي (  مليون لاير 9من )

 أحيط المجمس عمما .القرار: 
 

 

ية إدارة االتفاقيات بشأن النظر في الخطاب الوارد من اإلدارة العامة لمعالقات الثقاف -5
سبانيا وذلك لتعزيز أذى أعده المكتب الثقافي المصري بوالمتضمن التقرير ال والمؤتمرات
سبانية من حيث قبول الطمبة المصريين في برامجيم مع الجامعات األكاديمي التعاون األ

 العممية المختمفة .
 أحيط المجمس عمما . القرار:
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 البحوث العلويت -ثبلثب :
 

دارة العامة لمدراسات العميا والبحوث إدارة اإلأن النظر في الخطاب الوارد من بش -1
 ىعم 31/8/2021تو المنعقدة بتاريخ الدراسات العميا بشأن موافقة مجمس الجامعة بجمس
مجال  ذلكالتقديرية ( وك –التفوق  –يعية تحديد مجاالت منح جوائز جامعة المنوفية ) التشج
الست المرشحة لجائزة السيد أ.د/ مصطفي جائزة التأليف العممي وجائزة الترجمة وكذا الكميات 

 . 2022بيجت عبد المتعال لممتميزين لعام 
 أحيط المجمس عمما .القرار: 

 
 شئوى التعلين والطالة -رابعب :

طالب الجامعات العربية والمتضمن بشأن الخطاب الوارد من المجمس العربي لتدريب  -1
يقوم بتنظيم الممتقي الطالبي  الطالبي سوفاالبداع و عممكم بأن المجمس العربي لمتدريب إ

جيا و بعنوان " أثر التوجيات في تكنول 2021بداعي الثاني والعشرين لمعام الجامعي الحالي اإل
دور الجامعات في مواجية التحديات  المعاصرة " وسوف يتم تحديد المكان  ىالمعمومات عم

 لزمان الحقا .او 

  مالية لممشاريع الفائزة .  بأن المجمس العربي سيقدم جوائز عمما -

 أحيط المجمس عمما . -القرار :

 

بشأن الخطاب الوارد من مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعميم والطالب والمتضمن  -2 
تم ن يى أعم لكترونيةاإلالموافقة عمي تطوير الكتاب الجامعي من الصورة الورقية إلي الصورة 

  -لكترونية الذي يتم تحصيمو طبقا لمنسب التالية :توزيع مقابل خدمة المقررات اإل
 %  حصة الجامعة 10 -
 %  تخصص لمكتب لمطالب غير القادرين 6  -
 %  لمكمية لإلنفاق عمي تفعيل النظام وتطويره وتقديم الدعم الفني لمطالب 9  -
%  حصة السادة أعضاء ىيئة التدريس فى المقرات اإللكترونية يتم توزيعيا من 75 -

لجنة برئاسة عميد الكمية وعضويو وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب والمدير خالل 
 المالي بالكمية وفقا لمساعات التدريسية .

 أحيط المجمس عمما . -القرار :
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يشأن النظر في الخطاب الوارد من وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب بشأن حصر  -3
بالقسم او قاعات التدريس العممية وذلك فيما يخص احتياجات القسم سواء بالمعامل الخاصة 

 كافة االحتياجات الخاصة بالعممية التعميمية والدروس العممية التدريسية .
 تم تحديد االحتياجات ورفعيا لعميد الكمية . -القرار :

 
مراجعة الجداول الدراسية ألعضاء ىيئة التدريس لمرحمة البكالوريوس  لمفصل الدراسى -4

  2022 -2021ل لمعام الجامعي األول ل
 تم مراجعة الجداول  -القرار :

 
 شئوى الدراسبث العليب -ب :خبهس

لمرحمة البكالوريوس لمفصل الدراسى مراجعة الجداول الدراسية ألعضاء ىيئة التدريس -0
 2022 -2021األول لمعام الجامعي 

 تم مراجعة الجداول . -القرار :
 
 نتشكيل لجان الممتحنين لممقابمة الشخصية لمطالب المتقدمياعتماد بشأن النظر في  -2

 2021لدراسة الماجستير في دورة أكتوبر 
 تم اعتماد التشكيل . -القرار :

 
بشأن النظر في اعتماد تشكيل لجان الممتحنين لتأىيمى الدكتوراه لمطالب المتقدمين  -3

 2021لدراسة الدكتوراه في دورة أكتوبر 
 اعتماد التشكيل .تم  -القرار :

مكتب الدراسات العليا والمتضمن التعديل في لجنة بشأن النظر في الخطاب الوارد من  -4

 المسجلة لدرجة : الماجستير   جهاد شوقياإلشراف للطالبة : 

عنىاى الرصالت : إدارة الوشروعاث الصغيرة وعالقتها بتنويت هىارد االصرة لذي 

 الورأة 

 اصتوارة التضجيل علي النحى التالي :لجنت اإلشراف في 

 الىظيفت والتخصص االصن م

أصتار ورئيش قضن إدارة الونزل والوؤصضاث  أ.د/ ربيع هحوىد نىفل 1

 جاهعت الونىفيت –كليت االقتصاد الونزلي  –

أصتار هضاعذ بقضن إدارة الونزل والوؤصضاث  أ.م.د/ هني هحوذ صقر 2

 جاهعت الونىفيت –كليت االقتصاد الونزلي  –

كليت  –هذرس بقضن إدارة الونزل والوؤصضاث  د/ إيواى هحوذ قطب 3

 جاهعت الونىفيت –االقتصاد الونزلي 
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 لتصبح لجنت اإلشراف علي النحى التالي :

 الىظيفت والتخصص االصن م

  –أصتار بقضن إدارة الونزل والوؤصضاث  أ.د/ ههجت إصواعيل هضلن 1

 جاهعت الونىفيت –كليت االقتصاد الونزلي 

 –أصتار هضاعذ بقضن إدارة الونزل والوؤصضاث  أ.م.د/ هني هحوذ صقر 2

 جاهعت الونىفيت –كليت االقتصاد الونزلي 

كليت  –هذرس بقضن إدارة الونزل والوؤصضاث  د/ إيواى هحوذ قطب 3

 جاهعت الونىفيت –االقتصاد الونزلي 

 

      تم الموافقة    القرار :

 
 شئوى خدهت البيئت -: سبدسب

 
بشأن النظر في الخطاب الوارد من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمتضمن مشاركة -0

. من خالل " 2021القسم  لتنفيذ فعاليات " األسبوع الثقافي البيئي بالكمية في أول نوفمبر 
مسابقات لمطالب لمحث عمي التميز البيئي ونشر الثقافية  –قوافل  –محاضرات  –ندوات 

 البيئية لمحفاظ عمي بيئة الكمية الخارجية والمجتمع .
محاضرات  –ندوات جاري اختيار األعضاء الذين سيشتركون في  -القرار :

 األسبوع البيئي  قوافل –
 
البيئة والمتضمن إقامة بشأن النظر في الخطاب الوارد من قطاع خدمة المجتمع وتنمية  -2

الذي سيقام في اليوم األول من الفعالية  2021/2022المعرض الفني والبيئي لمعام الجامعي 
ألفتتاح ميرجان " األسبوع البيئي التاسع " بكمية الحقوق بمجمع الكميات وسوف يشارك قطاع 

أنشطة ومنتجات  شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكمية في تمك الفعالية اليامة لعرض
 الكمية  .

 المعرض الفني جاري اختيار األعضاء الذين سيشتركون في -القرار :
 سبوع البيئي لأل
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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 ( صبريد/ شريف .أ)                      


