
 

- 0 - 
 

  
 كمية االقتصاد المنزلي   

 قسم اداره المنزل والمؤسسات
 
 

     
 

 

 

 

 
 هحضر هجلس قسن إدارة الونزل والوؤسسات

 م0202/0202للعام الجاهعي 
 

 

 م7/22/0202الووافق  األحديوم  والونعقد

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

- 1 - 
 

 كمية االقتصاد المنزلي     

 المنزل والمؤسسات دارةإقسم 
 م0202/0202للعام الجامعي  محضر مجلس قسم إدارة المنزل والمؤسسات

 م7/22/0202الموافق حداألوالمنعقد يوم 
 

اجتمع أعضاء قسم إدارة المنزل م 7/11/2021الموافق األحدي يوم أنو ف
ربيع  األستاذ الدكتور/ برئاسةا  صباح عشرحادية الساعة تمام ال فيوالمؤسسات وذلك 

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

 أستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات أ.د/ نعمو مصطفي رقبان 1
 أستاذ متفرغ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات أ.د/سموى زغمول طو 2
 أستاذ متفرغ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات أ.د/ ميجة محمد مسمم 3
 أستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات أ.د/سمحاء سمير إبراىيم 4
 أستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات أ.د/ مايسة محمد الحبشي 5
 أستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات أ.د/ ىبو اهلل عمي شعيب 6
 مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسساتأستاذ  أ.م.د/ شريف عطية حورية  7
 أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات أ.م.د/ رباب السيد مشعل  8
 أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات أ.م.د/ نيي عبد الستار عبد المحسن  9

 أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات أ.م.د/ فاطمة حسان دوام 10
 أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات مني محمد صقرأ.م.د/  11
 مدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات د/ ىناء سعيد سالمة 12
 مدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات عمي أبو سميم د/ آية عبد الشافي 13
 مدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات حجاج د/ رييام جالل 14
 بقسم إدارة المنزل والمؤسساتمدرس  د/إيمان قطب 15
 مدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات د/سارة عبد الكريم 16

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

 

 : المصادقاتول  أ 
 م3/10/2021الموافق  حداألالمصادقة عمى محضر القسم والمنعقدة يوم 

 المصادقة القرار:
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 -العالقات الثقافية: -:ثانيا  

دارة المنح والبعثات   بشأن النظر في الخطاب الوارد من اإلدارة العامة لمعالقات الثقافية إ -1
ن الضوابط أفي ش 25/5/2021عثات قررت بجمستو ن المجنة التنفيذية لمبأوالمتضمن 

الدراسية وفقا  جازاتاإلنواع االيفاد ومن بينيم أعضاء الخاصة بالنشر البحثي لجميع أ
 لما ىو موضح بالتعيد المرفق 

 التعيد المرفق وتوقيعو واعتماده من  ئالسادة الدارسين نحو مم ىيرجي التنبيو بالعمم عم
ية ويعتبر ىذا التعيد ضمن جراءات منحتيم اإلجازة الدراسإياء نوذلك إل ،كميتكم الموقرة

 .رسالو لإلدارة العامة لمبعثاتإجازة الدراسية والذي سوف يتم ممف اإل
 .أحيط المجمس عمماالقرار: 

دارة المركزية لمشئون الفنية ولجان قطاعات النظر في الخطاب الوارد من اإلبشأن  -2
ع وزارة بالتنسيق م يالثقافية  بشأن قيام وزارة التعميم العالجامعي والعالقات التعميم ال

جراءات المحتم اتباعيا مع الطمبة مع بدء العام الدراسي الصحة والسكان لتحديد اإل
 الجديد .

 توفير كافة و  2021/2022استعداد كافة الجامعات لبدء العام الدراسي  ىد عميكأالت
 .االحتياجات الموجستية

  تكثيف جيود الجامعات في تطعيم كافة عناصر المنظومة التعميمية مع ربط تواجد
 من . آلتحقيق عام دراسي  بحصوليم عمي التطعيم ضمانا   الجامعيالطالب بالحرم 

 .أحيط المجمس عمماالقرار: 
بشأن النظر في الخطاب الوارد من اإلدارة العامة لمعالقات الثقافية إدارة االتفاقيات  -3

والمؤتمرات  بشان الكتاب الوارد المنظمة العربية لضمان الجودة في التعميم " اروكا "  
بالتعاون مع شركة رؤية الغد لتنظيم المعارض والمؤتمرات في المممكة العربية السعودية 
بتنظيم المؤتمر السنوي الثاني عشر لممنظمة بعنوان " االبتكار والذكاء االصطناعي في 

 . 2022فبراير / 28-26ذي سيعقد في جدة خالل الفترة من التعميم " وال
 تقدمت أ.د/ نعمة مصطفي رقبان بجواب موافقة لحضور المؤتمرالقرار: 

 .ومرفق طيو جواب الموافقة من المؤتمر العممي
 

 

فية إدارة االتفاقيات بشأن النظر في الخطاب الوارد من اإلدارة العامة لمعالقات الثقا -4
متضمنا التواصل مع جامعة سانت توماس وىي جامعة كاثوليكية تقع بقمب  والمؤتمرات

 ت الجامعة رغبتيا في التعاون مع إحدىىيوستن بالواليات المتحدة األمريكية حيث أبد
 .مريكية(تركة بين الجامعتين )المصرية واألالجامعات المصرية لتحقيق درجة مش

 .أحيط المجمس عمماالقرار: 
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 البحوث العلمية -ثالثا :

 
دارة العامة لمدراسات العميا والبحوث إدارة اإل بشأن النظر في الخطاب الوارد من -1

رشيح لجائزة الممك فيصل لخدمة عالن عن فتح باب التالعممية بشأن اإلالبحوث 
 م.2023ه/ 1444سالم لعام اإل

  2022خر موعد لقبول الترشيحات بالجامعة ىو نياية شير فبراير آعمما بأن. 
 .أحيط المجمس عمماالقرار: 

 
وث إدارة دارة العامة لمدراسات العميا والبحأن النظر في الخطاب الوارد من اإلبش -2

النيل لممبدعين المصريين والنيل ) الدولةعالن عن جوائز البحوث العممية بشأن اإل
والعموم               – اآلداب –الفنون التفوق( فى مجاالت ) –التقديرية  –لممبدعين العرب 

 اتباع شروط وضوابط الجوائز  إلىضافة اإلب، 2021/2022االجتماعية ( لعام 
  ل من ديسمبرو دم لمترشيح لمجوائز بالجامعة األخر موعد لمتقآعمما بأن. 

 .أحيط المجمس عمماالقرار: 
 

والبحوث إدارة دارة العامة لمدراسات العميا أن النظر في الخطاب الوارد من اإلبش -3
الل الفترة من البحوث العممية بشأن حصر الخسائر التي وقعت في مصر خ

 عمال التخريبية خالل تمك الفترة .( والتي خمفتيا الثورة واأل2013ي حت2011)
  وذلك لتبني برنامج بحثي موسع لتنفيذ بحوث وتقارير تغطى الجوانب المختمفة

  لألوضاع
  تقارير متعمقة بيذا الموضوع . بحاث أوأبرجاء موافاتنا بأي 

 .أحيط المجمس عمماالقرار: 
 

بشأن النظر في الخطاب الوارد من مكتب نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا  -4
 -تي:د الصرف من بند أبحاث وتجارب كاآلوالبحوث بشأن قواع

 ن يتم الشراء أ ىبحاث وتجارب عمأعمي استحداث نموذج طمب صرف بند  الموافقة
( والخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرميا الجيات العامة وذلك بعد 182لقانون ) طبقا

 .لجنة الدراسات العميا بالكميةى مالعرض ع
 .المجمس عمماأحيط القرار: 
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 الموضوعات العامة -رابعا :

 
الب والمتضمن بشأن الخطاب الوارد من نائب رئيس الجامعة لشئون التعميم والط -1

ي لمتعميم اإللكتروني موقع المركز القوم عبركترونية المتاحة لاإلتفعيل المقررات 
 خطوات تفعيل المقررات.ى لمتعرف عم

 .أحيط المجمس عمما القرار:
 

بشأن الخطاب الوارد من مكتب السيد رئيس الجميورية بشأن نتائج التنسيق  -2
لمشراء المستمر بين سفيرنا في بكين والسيد المواء طبيب رئيس الييئة المصرية 

الموحد حول استئناف شراء لقاح " سينوفارم" والمتضمن تقديرات وزارة الخارجية 
بذات الصمة وتمثمت في قيام مجمس الوزارات بتوجيو الوزارات والجيات المعنية 

 -تي:نحو اآل الالزممرار في اتخاذ تبالدولة باالس
 وس كورونا وخاصة لتزام بالتعميمات الصادرة من سيادتكم لمحد من انتشار فير اإل

 .2021( لسنة 1502القرار رقم ) 
 .أحيط المجمس عمما :القرار

 
األمين والمتضمن مكتب  -المجمس األعمى لمجامعات  بشأن الخطاب الوارد من -3

 .2021لسنة  2750قرار السيد رئيس مجمس الوزراء رقم 
 .أحيط المجمس عمما القرار:

 
إدارة لجان قطاعات  –المجمس األعمى لمجامعات  بشأن الخطاب الوارد من -4

والممتدة  29/6/2021والمتضمن موافقة مجمس جامعة المنوفية بجمستو بتاريخ 
مشروع الالئحة الداخمية لكمية االقتصاد المنزلي )مرحمة  عمى 30/6/2021حتي 

 بنظام الساعات المعتمدة ( بالجامعة . –البكالوريوس 
 براهيم سمحاء سمير إ /: أ.دتشكيل لجنة برئاسة  القرار:

 سليم , د/ آية عبد الشافي علي أبوشعيبوعضوية كال من أ.د/ هبه هللا علي 
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 الدراسات العليا: -:خامسا
 

 بقسم المساعد األستاذعطية  شريف حورية /د.م.ة أالخاص األبحاث قائمة تسجيلبشأن  -1
 .والمؤسسات المنزل دارةإ

 .المجمس عمماأحيط القرار: 

 المساعد األستاذعطية  شريف حورية /د.م.ة أخاص أبحاث( 3تعديل عنوان عدد )بشأن  -2
 .والمؤسسات المنزل دارةإ بقسم

 .أحيط المجمس عمماالقرار: 

 
ة بإحاطة مجمس القسم عمما  بقائمة ي/ شريف حورية عطدبشأن الطمب المقدم من أ.م. -3

 لمترقي لدرجة أستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات.األبحاث المزمع تقدمو بيا 
 .أحيط المجمس عمماالقرار: 

 

 تعديل في لجنة اإلشراف لمطالبة : عبير عاطف عبد الستار البشأن  -4
العالقات األسرية وعالقتيا  أثير شبكات التواصل االجتماعي عمىعنوان الرسالة : ت

 من المراىقين .باألمن الفكري لدي عينة 
 لجنة األشراف في استمارة التسجيل عمي النحو التالي :

 الوظيفة والتخصص االسم م
 أستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات أ.د/ ىبو اهلل عمي شعيب 1
 مدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات عمي أبو سميم د/ آية عبد الشافي 2

 لجنة األشراف عمي النحو التالي :لتصبح 
 والتخصص الوظيفة االسم م
 أستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات أ.د/ ىبو اهلل عمي شعيب 1
 أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات حسان دوامأميرة أ.م.د/  2
 مدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات عمي أبو سميم د/ آية عبد الشافي 3

 .تمت الموافقةالقرار: 
 

 تعديل في لجنة اإلشراف لمطالبة : جياد مدحت مصطفي السيسي  البشأن  -5
: إدارة التفاوض الميني وعالقتو بالذكاء العاطفي لمعاممين بمؤسسات عنوان الرسالة

 األسرة والطفولة .
 لجنة األشراف في استمارة التسجيل عمي النحو التالي : 
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 الوظيفة والتخصص االسم م
 أستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات نعمة مصطفي رقبان أ.د/  1
 أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات حسان دوامفاطمة أ.م.د/  2

 
 لتصبح لجنة األشراف عمي النحو التالي :

 الوظيفة والتخصص االسم م
 أستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات نعمة مصطفي رقبان أ.د/  1
 مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسساتأستاذ  حسان دوامفاطمة أ.م.د/  2
 مدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات سارة عبد الكريم القميني د/  3

 .تمت الموافقةالقرار: 

 
 :بالقسم العلمي جودةال -سادسا :

 

موافقة مجمس الجامعة الموقر عمى اعتماد دورات مركز ضمان الجودة من ضمن  -1
 . المعاونةدورات الترقية لمسادة أعضاء ىيئة التدريس والييئة 

 أحيط المجلس علما .القرار: 

 
 الموضوعات الخاصة بسير العمل بالقسم العلمي :ا  عباس

 

 منسق الممف.براىيم جودة المقدم من أ.د/ سمحاء سمير إمناقشة تقرير ال -1
منسق ممف قاعة   حمد الحبشيمناقشة تقرير قاعات البحث المقدم من أ.د/ مايسة م -2

 .البحث
منسق ممف و اهلل عمي شعيب مقدم من أ.د/ ىبشراف والمناقشة المناقشة تقرير اإل -3

 .األشراف والمناقشة
يد مشعل منسق ممف المشروع مناقشة المشروع البحثي المقدم من أ.م.د/ رباب الس -4

 .البحثي
 ةقفاوملا تمتو ,هفلم يف مت ام ضرعب فلم قسنم لك ماق القرار:

 .هيلع

 دحألا خير اتب ئر اط مسق سمجم يف اىدامتعا مت يتلا الو بلا ةحئال ضر ع مت  -5
 .ايل ةمظنملا ةحئاللا ويط قفر مو  31/10/2021

 .ةقفرملا ةحئاللا دامتعاو ةقفاوملا تمت القرار:
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بالتقدم بشكر عمال قام رئيس المجمس من جدول األ واالنتياءة االجتماع وفي نياي

، ورفعت الجمسة في تمام تعاونيم وتمنى لمجميع التوفيقعمى ىيئة التدريس عضاء أ
 .الساعة الواحدة والنصف ظيرا  

 
 رئيس القسم                    أمين المجمس                       

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

 

 
 عميد الكمية                                  

 
 رجب ( د/ شريف صبري.أ)                      


