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 كمية االقتصاد المنزلي     

 المنزل والمؤسسات دارةإقسم 

 
للعام  هحضر هجلس قسن إدارة الونزل والوؤسسات

 م0202/0202الجاهعي 
 م5/20/0202الووافق حداألوالونعقد يوم 

اجتمع أعضاء قسم إدارة المنزل م 5/12/2021الموافق 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 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 حسان دوام أميرةأ.م.د/  9

 أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات أ.م.د/ نيي عبد الستار عبد المحسن  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

 
استيل األستاذ الدكتور رئيس المجمس الجمسة بسم اهلل الرحمن الرحيم، ثم رحب و 

 ي مناقشة موضوعات المجمس كاآلتي:بأعضاء المجمس  ثم شرع سيادتو ف
 

ً:ًالمصادقاتولاًأ 
 م7/11/2021الموافق  حداألالمصادقة عمى محضر القسم والمنعقدة يوم 
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 المصادقة القرار:
 :ثانياا:ًالعالقاتًالثقافية

 

 تفاقاتاالعامة لمعالقات الثقافية إدارة بشأن النظر في الخطاب الوارد من اإلدارة ال -1
رئيس مجمس  –والمؤتمرات والمتضمن المقابمة التي تمت مع الشيخة نورة بنت خميفة 

" تنظيم الفاعميات الخاصة بشأن اعتزام مؤسسة "ميد بوينت "إدارة شركة "ميدبوينت
( بالتعاون مع وزارة التربية والتعميم 195الفتراضي لمجامعات )ابمؤتمر التعميم 

 . 2021ديسمبر  9-6البحرينية وبمشاركة وزراء وعمماء بارزين خالل الفترة من 
 تحديد نقطة اتصال من طرف سيادتكمرغبة سيادتكم بالمشاركة نرجو  ةوفي حال. 
 أحيط المجمس عمما . القرار:

 
بشأن النظر في الخطاب الوارد من اإلدارة العامة لمعالقات الثقافية إدارة المنظمات  -2

التعاون المشترك بين وزارة الخارجية  والمتضمن أنه في ضوء الدولية والمؤتمرات
فريقية زير التواجد المصري في القارة اإلالمصرية الوطنية من أجل تعوالمؤسسات 

فريقي فإنه اإل االتحادعدد وظائف المخصصة لمصر داخل  وحيث أنه قد تم زيادة
فريقي بشكل اإل االتحادعالن عنها من الوظائف التي يتم اإل ىاالطالع عم يمكن

 دوري من خالل الرابط . 
 أحيط المجمس عمما . القرار:

 

 تفاقاتاال بشأن النظر فً الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافٌة إدارة -3

والمؤتمرات بشأن ضرورة قٌام كلٌات الجامعة عند عقد أي فاعلٌات علمٌة                

دخال كافة بٌانات الفاعلٌة إو ) مؤتمر ، ندوة ، ورشة عمل ... إلخ ( بالكلٌة بتسجٌل

 .  بنك المعرفة المصري ىعل

 أحيط المجمس عمما . القرار:
 

 تفاقاتاال بشأن النظر فً الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافٌة إدارة -4

ار جائحة فٌروس كورونا والمتضمن نفاق فً ظل استمرترشٌد اإل والمؤتمرات بشأن

والمنح الدراسٌة فً الداخل  المنح التدرٌبٌة ومكافات التدرٌب ىحظر الصرف عل

والخارج وكذلك حظر الصرف علً تكالٌف البرامج التدرٌبٌة واالشتراك فً 

المؤتمرات فً الداخل والخارج وبدل انتقال للسفر بالخارج وتكالٌف النقل 

وذلك ، ن ٌعمل بهذا القرارأ ىالعامة بوسائل اخري للسفر للخارج، علواالنتقاالت 

 .  م (1212أكتوبر  21ٌخ العمل به ) لمدة سته أشهر من تار

 أحيط المجمس عمما . القرار:
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المنح  بشأن النظر فً الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافٌة إدارة -5

   -والبعثات  بشأن قرار اللجنة التنفٌذٌة للبعثات :

  استكمال حة ولم ٌتم من ىالصٌن أو قبل عل ىوفد إلأالسماح للدارس الذي

( أو 22ٌق المادة ) مع عدم تطب ىأن ٌدرس بدوله أخر ،بدء الدراسة/دراسته

 .(16المادة ) 

  مكانٌة منحهم تفرغ إللوطن بجهاتهم الموفد مع ٌجب استالم العمل لجمٌع العائدٌن

 .علمً

 حدة للدارسٌن الذٌن تجاوزا النسب المقررة بقرار  ىٌتم دراسة كل حاله عل

 المجلس األعلى للجامعات وٌرسل بها تقرٌر التخاذ القرار المناسب .

 أحيط المجمس عمما . القرار:
 

ًالبحوثًالعلميةً-ثالثاً:
 

دارة العامة للدراسات العلٌا والبحوث إدارة أن النظر فً الخطاب الوارد من اإلبش -2
مجاالت منح جوائز تحدٌد  بشأن موافقة مجلس الجامعة علىمٌة البحوث العل

( وكذا مجال جائزة التألٌف التقدٌرٌة –التفوق  –جامعة المنوفٌة )التشجٌعٌة 
العلمً وجائزة الترجمة وكذا الكلٌات الست المرشحة لجائزة السٌد أ.د/ مصطفً 

 م.1211بد المتعال للمتمٌزٌن لعام بهجت ع
 ٌدكتوراه فً كل  لكلٌة لرساله واحده ماجستٌر وأخرىح ابرجاء التفضل بترش

 مجال 
  والتنبٌه بموافاتنا بترشٌحات السادة أعضاء هٌئة التدرٌس علً الجوائز الستة– 

 .8/21/1212ات علما بأن أخر موعد لتلقً الترشٌح

 أحيط المجمس عمما . القرار:
 

وث إدارة العلٌا والبحدارة العامة للدراسات أن النظر فً الخطاب الوارد من اإلبش -1
 –ماجستٌر الن عن جائزة أفضل رساله علمٌة )عالبحوث العلمٌة بشأن اإل

( منحت من جامعة المنوفٌة لتشجٌع الباحثٌن من أبناء جامعة المنوفٌة فً دكتوراه
دٌم لمدة ثالثة دبٌة وٌعلن عن الجائزة سنوٌا وٌستمر التقالعلمٌة واألالمجاالت 

 ن عنها .عالأشهر من تارٌخ اإل

 أحيط المجمس عمما . القرار:
 

بشأن النظر فً الخطاب الوارد من االدارة العامة للدراسات العلٌا والبحوث إدارة  -3
الدراسات العلٌا بشأن التقرٌر المقدم عن تطوٌر البرامج البٌنٌة فً التخصصات 

 العلمٌة المختلفة .

 أحيط المجمس عمما . القرار:
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ًالعامةالموضوعاتًً-رابعاً:

ً

  ن التعلٌم إدارة شئون الدراسدارة العامة لشئوأن النظر فً الخطاب الوارد من اإلبش -2

المقدم وكذلك الموافقة  الالئحةت المختلفة المدرجة فً مشروع ن التخصصاأة بش

بإجراء جامعة المنوفٌة للتوجٌه لدى الكلٌة  ىرساله إلإالتقرٌر الجامعً و ىعل

( 97فً ضوء تعدٌالت المادة ) الالئحةمراجعة بنود  لكالتعدٌالت الواردة به وكذ

 من قانون تنظٌم الجامعات .

 أحيط المجمس عمما . القرار:
ً

 

ًالدراساتًالعليا:ً-:خامسا
ً

مصطفً الدٌب        : مً سعٌد إبراهٌم بشأن طلب مد مدة الدراسة للطالبة -2

 : الدكتوراه المسجل لدرجة

لمدارس ذوي االحتٌاجات الخاصة البصرٌة : التصمٌم الداخلً عنوان الرسالة

 فً ضوء معاٌٌر الجودة وعالقتها بالسلوك التكٌفً لهم .

 لجنة اإلشراف علً النحو التالً : 

 الوظٌفة وجهة العمل   االسم م 

 استاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  أ.د/ مهجة محمد إسماعٌل مسلم 2

 إدارة المنزل والمؤسساتاستاذ بقسم  أ.د/ هبه هللا علً شعٌب  1
ً

ًتمتًالموافقةً.القرار:ً
رباب حمدي عبد السالم عرفة        : بشأن طلب مد مدة الدراسة للطالبة -1

 ماجستٌر : الالمسجل لدرجة

إدارة االزمات االسرٌة وعالقتها بالتوافق االسري فً ظل : عنوان الرسالة

 . االقامة مع اهل احد الزوجٌن 

 لجنة اإلشراف علً النحو التالً : 

 الوظٌفة وجهة العمل  االسم  م 

 استاذ ورئٌس قسم إدارة المنزل والمؤسسات  ربٌع محمود علً نوفل أ.د/  2

 –استاذ إدارة مؤسسات األسرة والطفولة   ماجدة امام امام سالم أ.د/  1
 جامعة حلوان  –كلٌة االقتصاد المنزلً 

ً

 الموافقةً.تمتًالقرار:ً
  أمنية نزية عبد المطيف بشأن تعديل في لجنة اإلشراف لمطالبة :  -3

 عنوان الرسالة : التنمر الزوجي كما تدركه الزوجة وعالقته بالتواصل األسري  .
 لجنة األشراف في استمارة التسجيل عمي النحو التالي :

 الوظيفة والتخصص االسم م
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 قسم إدارة المنزل والمؤسسات ورئيس أستاذ ربيع محمود عمي نوفل  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
 قسم إدارة المنزل والمؤسسات ورئيس أستاذ ربيع محمود عمي نوفل  أ.د/  1
 أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات دوامحسان فاطمة أ.م.د/  2
 مدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات رييام جالل دسوقي حجاج د/  3

ً

ًتمتًالموافقةً.القرار:ً
 

 ًًأمانيًنبويًمحمدًأبوًعامربشأنًتسجيلًخطةًالبحثً)ماجستير(ًباسمً:ً -4

 دكتوراهًالمسجلةًلدرجةً:ً

الوعيًبعناصرًالتصميمًالداخليًالمستدامًوعالقتهًبااممنًالساريًلاديًربااتًًعنوانًالرسالةً:

 .السر
 الوشرفىى :

 الىظيفة وجهة العول االسن م

 كلية االقتصاد المنزلي –إدارة المنزل والمؤسسات قسمًورئيسًأستاذً ربيعًمحمودًعليًنوفل.د/ًأ 2
 جامعة المنوفية – 

 كلية االقتصاد المنزلي –إدارة المنزل والمؤسسات بقسمًأستاذً ًمهجةًمحمدًمسلمًد/ً.أ 0
 جامعة المنوفية – 

 كلية االقتصاد المنزلي –إدارة المنزل والمؤسسات بقسمًًمدرسًد/ًإيمانًمحمدًقطبً 3
ًجامعة المنوفية – 

ًتمتًالموافقةً.القرار:ً
 ًًفاتنًاحمدًاحمدًابوًفراجبشأنًتسجيلًخطةًالبحثً)ماجستير(ًباسمً:ً -5

 ماجستيرالمسجلةًلدرجةً:ً

وعالقتههه باالتجههاه نحههو  ممارساااتًامساارًلمواجهااةًمتطلباااتًالاا واجًعنااوانًالرسااالةً:

 .المغاالة فً الزواج كما ٌدركها المقبلون على الزواج
 الوشرفىى :

 الىظيفة وجهة العول االسن م

 االقتصاد المنزليكلية  –إدارة المنزل والمؤسسات قسمًبأستاذً سلويًمحمدً غلولًطه.د/ًأ 2
 جامعة المنوفية – 

 كلية االقتصاد المنزلي –إدارة المنزل والمؤسسات بقسمًًمساعدًًأستاذ ًشريفًعطيةًحوريةد/ًم..أ 0
 جامعة المنوفية – 

 كلية االقتصاد المنزلي –إدارة المنزل والمؤسسات بقسمًًمدرسًد/ًريهامًحجاجًجاللً 3
ًجامعة المنوفية – 
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ًتمتًالموافقةًالقرار:ً

ً:شئونًأعضاءًهيئةًالتدريسً-:سادسا
كلٌة التربٌة النوعٌة جامعة دمٌاط بشأن اتخاذ ما بشأن النظر فً الخطاب الوارد من  -2

ٌلزم نحو الموافقة على ندب السٌد األستاذ الدكتور/ ربٌع محمود علً نوفل للقٌام 

فً مجال التخصص بالتدرٌس لطالب الدراسات العلٌا )مرحلة الدكتوراه( مقرر 

 .1212/1211)باللغة العربٌة( وذلك للعام الجامعً 

 تمت الموافقة .  القرار:

 
/ رباب السٌد مشعل بوظٌفة أستاذ وذلك حسب ما ورد بشأن الموافقة علً تعٌن أ.م.د -1

بتقرٌر اللجنة العلمٌة الدائمة لترقٌة األساتذة واألساتذة المساعدٌن الذي ٌوصً فٌه 
بترقٌتً إلً درجة أستاذ إدارة الً درجة أستاذ إدارة المنزل والمؤسسات بذات 

 القسم والكلٌة 

 أحيط المجمس عمما . القرار:

ل بدون شان قٌام السٌدة أ.م.د/ فاطمة حسان دوام بإجازة رعاٌة طفل لمدة عام أوب   -3
 2/21/1212مرتب ابتداء من 

 أحيط المجمس عمما . القرار:

بشأن اقرار العودة من اجازة )الوضع( للمدرس المساعد/ أبرار عاطف عبدالستار   -4
 .12/22/1212اعتبار من 

ًأحيط المجمس عمما .القرار:ً

 
 الموضوعاتًالخاصةًبسيرًالعملًبالقسمًالعلميسابعاًً

 

تقرر تكلٌف د/ إٌمان قطب إلدارة ملف التدرٌب الصٌفً للفرقة الثانٌة، وذلك نظرا  -2

لحصول أ.م.د/ فاطمة حسان دوام منسق ملف التدرٌب الصٌفً للفرقة الثانٌة على أجازة 

بالقسم العلمً، وٌلتزم كل  وذلك لحسن تنظٌم العمل بملف التدرٌب الصٌفً للفرقة الثانٌة

أعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم بالتعاون مع سٌادتها فً هذا الشأن، ٌعمل بهذا القرار من تارٌخ 

 .1212/1211وحتى نهاٌة العام الجامعً  5/21/1212

ًأحيط المجمس عمما . القرار:
 مناقشة تقرٌر الجودة المقدم من أ.د/ سمحاء سمٌر إبراهٌم منسق الملف. -1

الً القسم العلمً ووحدة الجودة ًتم تسميم ممفات مقررات الفصل الدراسي الثاني القرار:

ًبالكلٌة . 
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مناقشة تقرٌر قاعات البحث المقدم من أ.د/ ماٌسة محمد الحبشً  منسق ملف قاعة  -3

 البحث.

/ فاطمة حسان دوام من مقرر قاعة البحث وذلك نظرا التخاذ سيادتها تم رفع أ.م.د القرار:
اجازة وتكميف كال من أ.د/ هبه اهلل عمي شعيب , أ.م.د/ أميرة حسان دوام بالتدريس لطالب 

ًسيادتها . 
 

مناقشة تقرٌر اإلشراف والمناقشة المقدم من أ.د/ هبه هللا علً شعٌب  منسق ملف  -4

 األشراف والمناقشة.

ًًأحيط المجمس عمما . رار:الق
 

مناقشة المشروع البحثً المقدم من أ.م.د/ رباب السٌد مشعل منسق ملف المشروع  -5

 البحثً.

تم تسلٌم أ.م.د/ رباب السٌد مشعل عناوٌن ابحاث مشروع التخرج من أعضاء هٌئة  :القرار
ًالتدرٌس بالقسم العلمً 

 
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                                  

 
ًرجبً(ًد/ شريف صبري.أ)                      


