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 كمية االقتصاد المنزلي     

 داره المنزل والمؤسساتإقسم 
 

 هجلس قسن إدارة الونزل والوؤسساتهحضر   

 م4/4/0201الووافق حداألوالونعقد يوم   

اجتمع أعضاء قسم إدارة المنزل والمؤسسات م 4/4/2021الموافق األحدي يوم أنو ف
رئيس  ربيع محمود نوفل برئاسة األستاذ الدكتور/صباحًا  عشرحادية الساعة تمام ال فيوذلك 

 :وبحضور كل منوالمؤسسات 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  أ.د/ ميجة محمد مسمم 3
 أستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات سمحاء سمير إبراىيمأ.د/ 4
 أستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات أ.د/ مايسة محمد الحبشي 5
 أستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات شعيب يد/ ىبو اهلل عمأ. 6
 مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسساتأستاذ   شريف عطية حوريةأ.م.د/  7
 أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات أ.م.د/ رباب السيد مشعل  8
 أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات أ.م.د/ أميرة حسان دوام  9

 أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  عبد المحسنأ.م.د/ نيي عبد الستار  10
 أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات فاطمة حسان دوام أ.م.د/ 11
 أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات د/ مني محمد صقرأ.م. 12
 مدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات سالمة سعيد د/ ىناء 13
 مدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات مأبو سميعمي  عبد الشافي آيةد/  14
 مدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات حجاج رييام جاللد/  15
 مدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات إيمان قطبد/ 16
 مدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات د/سارة عبد الكريم 17

ثم رحب بأعضاء  الرحيم،رئيس المجمس الجمسة بسم اهلل الرحمن يل األستاذ الدكتور است
  كاآلتي:ثم شرع سيادتو في مناقشة موضوعات المجمس   المجمس

 -:: المصادقاتأوالً 
 م7/3/2021الموافق  حداألالمصادقة عمى محضر القسم والمنعقدة يوم 

 المصادقة القرار:
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 -العالقات الثقافية: :ثانياً 
االرفبلٍبد  داسحانؼبيخ نهؼاللبد انثمبفٍخ إداسح اإلثشأٌ انُظش فً انخطبة انٕاسد يٍ  -1

ػهً يب  02/0/0201يٕافمخ انًجهظ ثجهغزّ انًُؼمذح ثزبسٌخ ٔانًؤرًشاد ثشأٌ 

  : ٌهً

اطالق يغبثمخ أفضم جبيؼخ فً األثحبس انزطجٍمٍخ انًُشٕسح يٍ حٍش االثذاع  -1

) اخزصبصبد لطبع  0202/0201ٔاسرجبطٓب ثبنصُبػخ فً انؼبو انجبيؼً 

 انذساعبد انؼهٍب ٔانجحٕس ( 

فً االثحبس انزطجٍمٍخ انًُشٕسح يٍ حٍش االثذاع يؼبٌٍش يغبثمخ أفضم جبيؼخ  -0

 ٔاسرجبطٓب ثبنصُبػخ ٔانجذٔل انضيًُ نزُفٍز اػًبل انًغبثمخ 

 رشكٍم نجُخ نزمٍٍى اػًبل انًغبثمخ  -3

  القرار : 

ثشأٌ انُظش فً انخطبة انٕاسد يٍ اإلداسح انؼبيخ نهؼاللبد انثمبفٍخ إداسح االرفبلٍبد  -2

دػٕح أػضبء ٍْئخ انزذسٌظ ٔانٍٓئخ انطالثٍخ ثبنجبيؼخ نهًشبسكخ فً ٔانًؤرًشاد ثشأٌ 

ٔرنك فً انفزشح  (WCDMانًؤرًش انؼبنًً انخبيظ إلداسح انكٕاسس )انذٔنً انمبدو ,انحذس 

 .و ثبنًؼٓذ انؼبنً نهزكُٕنٕجٍب ثًذٍَخ دنًٓ , انُٓذ 0201ًجش َٕف 02إنً  02يٍ 

  القرار : 

ثشأٌ انُظش فً انخطبة انٕاسد يٍ اإلداسح انؼبيخ نهؼاللبد انثمبفٍخ إداسح االرفبلٍبد  -3

انزمذٌشاد ٔانزٕصٍبد انصبدسح يٍ فخبيخ انغٍذ سئٍظ انجًٕٓسٌخ نزطجٍك ٔانًؤرًشاد ثشأٌ 

اإلجشاءاد االحزشاصٌخ ٔانٕلبئٍخ ثبنجبيؼبد ٔانزً رزًثم فً لٍبو ٔصاسح انزؼهٍى انؼبنً 

 . ثبنزُغٍك يغ انًجهظ األػهى نهجبيؼبد

  القرار : 

داسح االرفبلٍبد انثمبفٍخ إثشأٌ انُظش فً انخطبة انٕاسد يٍ اإلداسح انؼبيخ نهؼاللبد  -4

ثكزبة ٔصاسح انخبسجٍخ ٌشٍش انً انهمبء انزي رى ثٍٍ عفٍشَب فً  اإلفبدحٔانًزضًٍ ٔانًؤرًشاد 

ٔصٌشح انزؼهٍى انؼبنً انغٕداٍَخ , حٍش رُبٔل انهمبء  –انخشطٕو ٔانغٍذح / اَزصبس صغٍشٌٔ 

طهت انجبَت انغٕداًَ ػًم ششاكبد اكبدًٌٍخ يغ انجبيؼبد انًصشٌخ , خبصخ فً يجبالد 

 . َٔمم انزكُٕنٕجٍب ٔلذ طهجذ عٍبدرٓب يمزشحبد رفصٍهٍخ فً ْزا انشأٌانجحش انؼهًً 

  القرار : 

. 

داسح االرفبلٍبد اإلداسح انؼبيخ نهؼاللبد انثمبفٍخ إثشأٌ انُظش فً انخطبة انٕاسد يٍ  -5

 .ثشأٌ يؼبٌٍش انزششح نؼضٌٕخ نجبٌ لطبػبد انزؼهٍى انجبيؼً ثبنذٔسح انجذٌذح ٔانًؤرًشاد 
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  القرار : 

داسح االرفبلٍبد ثشأٌ انُظش فً انخطبة انٕاسد يٍ اإلداسح انؼبيخ نهؼاللبد انثمبفٍخ إ -6

ثشأٌ اإلػالٌ ػٍ يُحخ كبيهخ ألػضبء ٍْئخ انزذسٌظ ثبنجبيؼبد نهحصٕل ػهً ٔانًؤرًشاد 

دسجخ انذكزٕساح فً كبفخ انًجبالد يغ األٔنٌٕخ نًجبالد انطت ٔانُٓذعخ ٔانضساػخ 

 .ٔانذساعبد انزًٌُٕخ ٔانذساعبد انكٕسٌخ 

  القرار : 

داسح االرفبلٍبد انثمبفٍخ إثشأٌ انُظش فً انخطبة انٕاسد يٍ اإلداسح انؼبيخ نهؼاللبد  -7 

 .11/0/0201نهجؼثبد ثجهغزّ ثشأٌ لشاس انهجُخ انزُفٍزٌخ ٔانًؤرًشاد 

  القرار : 

انًٕضٕع  رئٌس قطاع الشئون الثقافٌة والبعثاتبشأن النظر فً الخطاب الوارد من  (8

نًٕظفً دٔل أيشٌكب انالرٍٍُخ ٔأفشٌمٍب ٔآعٍب نهؼبو  MAEC-AECID:ثشأٌ ثشَبيج انًُح 

 .0201/0200األكبدًًٌ 

 : القرار

 

 -العممية : ثالثًا: البحوث

انؼهٍب إداسح انجحٕس نهذساعبد   داسح انؼبيخاإل ثشأٌ انُظش فً انخطبة انٕاسد يٍ -1

 -اَرٍخ : ٌ رفؼٍم انؼًم ثالئحخ انُشبط انؼهًً انًزًٍض فًٍب ٌزؼهك ثبألػًبلانؼهًٍخ ثشأ

 انُشش انؼهًً انذٔنً انًزًٍض  -1

 انُشش انؼهًً انذٔنً ثمطبع انؼهٕو األعبعٍخ -0

 انُشش انؼهًً ثمطبع انؼهٕو االَغبٍَخ ٔاالجزًبػٍخ -3

 . ثشاءح االخزشاع -2

 القرار : 

ثشأٌ انُظش فً انخطبة انٕاسد يٍ اإلداسح انؼبيخ  نهذساعبد انؼهٍب إداسح انجحٕس  -2

انشعبئم انؼهًٍخ يُبلشخ يٕضٕع رٕحٍذ االعى انشخصً نهًششفٍٍ ػهً  ٌانؼهًٍخ ثشأ

 .ثبنهغزٍٍ انؼشثٍخ ٔاالَجهٍضٌخ 

 القرار : 
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بشأن النظر فً الخطاب الوارد من اإلدارة العامة  للدراسات العلٌا إدارة البحوث العلمٌة  (3

نهجبيؼخ انزششح نزهك  ٌزغُىإػالٌ يغبثمخ أفضم جبيؼخ فً األثحبس انزطجٍمٍخ ٔكً  بشأن

 . انجبئضح

 القرار : 

بشأن النظر فً الخطاب الوارد من اإلدارة العامة  للدراسات العلٌا إدارة البحوث العلمٌة  (4

نهجبيؼبد فًٍب ٌزؼهك ثبنخطظ انًغزمجهٍخ نُظبو  األػهىيزبثؼخ رُفٍز لشاساد انًجهظ  بشأن

فً اطبس رطٕساد  0202/0201انذساعخ ٔااليزحبَبد ثبنفصم  انذساعً االٔل انجبيؼً 

 . انٕضغ انؼبنًً الَزشبس فٍشٔط كٕسَٔب انًغزجذ 

 : القرار

علمٌة بشأن النظر فً الخطاب الوارد من اإلدارة العامة  للدراسات العلٌا إدارة البحوث ال (5

يب ٌمضً ثّ لبٌَٕ ارحبد ٔحزً رزًكٍ انجبيؼبد انًصشٌخ يٍ اصذاس أي كزت أٔ  بشأن

دٔسٌبد ٔانحصٕل ػهً أسلبو اٌذاع نٓب يٍ داس انكزت انًصشٌخ ٌجت اعزٍفبء طهت انمٍذ 

 . انًشفك  

 : القرار

بشأن النظر فً الخطاب الوارد من اإلدارة العامة  للدراسات العلٌا إدارة البحوث العلمٌة  (6

 -انؼًم ثالئحخ انزًٍض ٔانزكشٌى ثجبيؼخ انًُٕفٍخ فًٍب ٌزؼهك ثكم يٍ جٕائض )انزمذٌشٌخ بشأن

 –أفضم سعبنخ ػهًٍخ )يبجغزٍش  –انزشجًخ  –انزأنٍف انؼهًً  –انزشجٍؼٍخ  –انزفٕق 

 . جبئضح انغٍذ أ.د/ يصطفً ثٓجذ ػجذ انًزؼبل نهًزًٍضٌٍ(   –دكزٕساِ( 

 : القرار

بشأن النظر فً الخطاب الوارد من اإلدارة العامة  للدراسات العلٌا إدارة البحوث العلمٌة  (7

 رٕجٍّ انشكش نهغبدح أػضبء ٍْئخ انزذسٌظ انمبئًٍٍ ػهً رذسٌظ انًمشساد انًغزٕفبِ بشأن

 . نُغجخ انزؼهٍى ػٍ ثؼذ   

 : القرار

 
 -:الموضوعات العامة -:اً رابع

األكادٌمٌة البرٌطانٌة للتعلٌم االلكترونً والمتضمن   بشأن النظر فً الخطاب الوارد من  (1

 .دورة باسم )مدٌر تعلٌم إلكترونً معتمد ( 

 : القرار
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المجلس األعلى للجامعات مكتب األمٌن بشأن الكتاب بشأن النظر فً الخطاب الوارد من  (2

الدوري الوارد من السٌد اللواء أ.ح/ أمٌن عام مجلس الوزراء المتضمن التوجٌهات السٌد 

 .رئٌس مجلس الوزراء بعدم رفع أٌة قضاٌا من جهة حكومٌة ضد جهة حكومٌة أخري 

 : القرار

 األعلىوالمتضمن قرر المجلس جامعة عٌن شمس بشأن النظر فً الخطاب الوارد من  (3

تشكٌل لجنة لوضع مقترح بتعدٌل نصوص  02/0/0202للجامعات بجلسته المنعقدة فً 

 . العصر لمقتضٌاتوالئحته التنفٌذٌة وفقا  2490لسنة  94مواد قانون تنظٌم الجامعات رقم 

 : القرار

نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب بشأن بشأن النظر فً الخطاب الوارد من ( 4 

م والخاص بتعدٌل الالئحة الداخلٌة 29/22/0202( بتارٌخ 9902القرار الوزاري رقم )

 .لكلٌة االقتصاد المنزلً  

 : القرار

  
عضاء بالتقدم بشكر أعمال قام رئيس المجمس من جدول األ واالنتياءة االجتماع وفي نياي

، ورفعت الجمسة في تمام الساعة لمجميع التوفيق ىتعاونيم وتمن ىعمىيئة التدريس 
 .الواحدة والنصف ظيراً 

 
 رئيس القسم                       أمين المجمس                       

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

    
 

 عميد الكمية                                  
 رجب ( د/ شريف صبري.أ)                      


