
 

 
 

 

 كهيت االقخصبد انًُزني

 أمانة المجالس واللجان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م 2014/ 2013محضر مجلس الكلٌة الجلسة التاسعة فً العام الجامعً 

 11/5/2014المنعقدة ٌوم األحد الموافق 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 محضر إجتماع

 11/5/2014الجلسة التاسعة لمجلس الكلٌة المنعقدة ٌوم األحد الموافق 

 م 2014/ 2013فً العام الجامعً 

بقاعة االجتماعات بالكلٌة وذلك فً تمام الساعة  (الجلسة التاسعة )أجتمع مجلس الكلٌة 
 11/5/2014الحادٌة عشر صباحاً   ٌوم األحد الموافق 

عمٌد الكلٌة ورئٌس   -ٌوسؾ عبد العزٌز الحسانٌن      / السٌد األستاذ الدكتوربرئاسة
 المجلس

 :وحضور كل من 

 م األسم الوظٌفة

 1 شرٌؾ صبرى رجب /د.أ أستاذ التؽذٌة ووكٌل  الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث

 2 اسالم عبد المنعم حسٌن /د.أ أستاذ المالبس والنسٌج ووكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم

أستاذ المالبس والنسٌج ووكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع 
 وتنمٌة البٌئة

 3 اشرؾ محمود هاشم /د.أ

خالد على عبد الرحمن  /د .أ أستاذ التؽذٌة ورئٌس القسم  بالكلٌة
 شاهٌن

4 

 5 ماجدة كامل الشاعر /د.أ جامعة المنوفٌة –أستاذ التؽذٌة وعلوم االطعمة 

 6 ربٌع محمود نوفل /د.أ أستاذ إدارة المنزل والمؤسسات بالكلٌة

 7 عادل عبد المعطى احمد /د.أ جامعة المنوفٌة –أستاذ التؽذٌة وعلوم االطعمة 

عماد محمد عبد الحلٌم  /د.أ أستاذ التؽذٌة وعلوم األطعمة بالكلٌة
 الخولى

8 

 9 محمد سمٌر الدشلوطى /د.أ أستاذ التؽذٌة وعلوم االطعمة المتفرغ بالكلٌة

 10 محمد مصطفى السٌد /د.أ أستاذ التؽذٌة وعلوم االطعمة المتفرغ بالكلٌة

 11 فاطمة الزهراء امٌن الشرٌؾ /د.أ أستاذ التؽذٌة وعلوم االطعمة المتفرغ بالكلٌة

 12 ثرٌا مسلم حسن /د.أ أستاذ التؽذٌة وعلوم األطعمة المتفرغ بالكلٌة

أستاذ مساعد وقائم بعمل رئٌس قسم االقتصاد المنزلً 
 والتربٌة بالكلٌة

 13 منى عبد الرازق أبو شنب /.د

 14 سهام احمد الشافعى /.د أستاذ مساعد بقسم االقتصاد المنزلً والتربٌة بالكلٌة

 وقد اعتذر عن عدم الحضور كل من



 م األسم الوظٌفة

 1 نعمة مصطفى رقبان /د.أ أستاذ إدارة المنزل والمؤسسات ورئٌس القسم بالكلٌة

استاذ الترٌكو والؽزل المتفرغ كلٌة الفنون التطبٌقٌة جامعة 
 عضواً من الخارج –حلوان 

 2 سٌد على السٌد /د.أ

استاذ الترٌكو والؽزل المتفرغ كلٌة الفنون التطبٌقٌة جامعة 
 عضواً من الخارج –حلوان

 3 احمد على محمود سالمان /د .أ

استاذ االقتصاد المنزلى المتفرغ كلٌة الزراعة جامعة 
 عضواً من الخارج –االسكندرٌة

 4 سمٌرة احمد قندٌل /د.أ

باسم هللا الرحمن الرحٌم ومرحبا سٌادته بالسادة   -عمٌد الكلٌة الجلسة  /استهل السٌد األستاذ الدكتور 
 -:اعضاء المجلس الموقرثم شرع سٌادته بالنظر فً جدول األعمال على النحو التالى 

 

 

 -:انًصبدقبث  -1
فى  13/4/2014المصادقة على موضوعات الجلسة الثامنة لمجلس الكلٌة المنعقدة ٌوم األحد الموافق 

 . 2013/2014العام الجامعى 
 .انًصبدقت  :انقشاس 

 :يزكشة إداسة انذساسبث انؼهيب بشأٌ انُظش في  -1
التوصٌة بمنح الدرجات العلمٌة  للطالب اآلتٌة أسمائهم بعد قرٌن كل منهم وذلك بناء على التقارٌر 

 -:الفردٌة والجماعٌة للسادة األساتذة أعضاء لجنة الفحص والمناقشة للرسائل العلمٌة وهم 
 :منح الدرجة  للطالب األتً أسمائهم بعد 

 .التؽذٌة وعلوم االطعمة  /شرٌن محمد حسن عامر  درجة الماجستٌر  تخصص  /الطالبة -1
 .التؽذٌة وعلوم االطعمة /هدى السٌد الجوهرٌدرجة الماجستٌر  تخصص  /الطالبة  - 2

 .التؽذٌة وعلوم االطعمة /كرٌستٌنا جودة جورجى  درجة الماجستٌر  تخصص   /الطالبة-3
 .التؽذٌة وعلوم االطعمة /حازم حاتم محمود الكورانً درجة الماجستٌر  تخصص  /الطالب -4
 .التؽذٌة وعلوم االطعمة /ٌوسؾ محمد فؤاد درجة الدكتوراة تخصص  /الطالب -5
 .التؽذٌة وعلوم االطعمة /إٌمان محمد أحمد الشورة درجة الدكتوراة تخصص  /الطالبة -6
 .التؽذٌة وعلوم االطعمة  /عمرو على عثمان أبو رٌه درجة الدكتوراة تخصص  /الطالب -7

إدارة المنزل والمؤسسات   /هالة جمٌل عطٌة عبد الرحمن درجة الدكتوراة تخصص   /الطالبة  -8
. 

 .إدارة المنزل والمؤسسات   /درجة الدكتوراة تخصص  -هبة أمٌر السعٌد البنا  /الطالبة  -9
 . 7/5/2014ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  4/5/2014موافقة األقسام العلمٌة بتارٌخ 

 .انًىافقت يغ سفغ االيش نهجبيؼت  :انقشاس 

 :يزكشة إداسة انذساسبث انؼهيب بشأٌ انُظش في  -2
شٌماء مأمون إبراهٌم المسجلة لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً تخصص  /إٌقاؾ القٌد للطالبة 

 31/8/2014إلى  1/3/2014تؽذٌـه وعـلوم األطعمة وذلك لمرافقـه الـزوج لمــده عام دراسـً أول من 
 . 7/5/2014ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  4/5/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 .انًىافقت يغ سفغ االيش نهجبيؼت  :انقشاس 

 :يزكشة إداسة انذساسبث انؼهيب بشأٌ انُظش في  -3
مرٌم محمود على مفتاح المقٌدة لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً تخصص  /إٌقاؾ القٌد للطالبة 



عام أول وموافقة القسم العلمى  . 31/8/2014حتً  1/3/2014تؽذٌـه وعـلوم األطعمة لمده عام من 
 . 7/5/2014ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  4/5/2014بتارٌخ 

 .انًىافقت يغ سفغ االيش نهجبيؼت  :انقشاس 

 :يزكشة إداسة انذساسبث انؼهيب بشأٌ انُظش في  -4
أسماء محمد ناصر حامد المقٌدة بدبلوم ؼذائٌات المستشفٌات للعام  /العذر المرضى المقدم للطالبة

وموافقة األدارة الطبٌة بتارٌخ   6/5/12:2014/6/2014من الفترة من  2013/2014الجامعى 
6/5/2014 

 . 7/5/2014ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  4/5/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 .انًىافقت يغ سفغ االيش نهجبيؼت  :انقشاس 

 :يزكشة إداسة انذساسبث انؼهيب بشأٌ انُظش في -5
أسماء محمد األحول المسجلة لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً تخصص  /الؽاء التسجٌل للطالبة 

تؽذٌـه وعـلوم األطعمة وذلك العتذار المشرفٌن لعدم االنتظام فى الدراسة والمتابعة مع السادة المشرفٌن 
 . 7/5/2014ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  4/5/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ   0

 .انًىافقت يغ سفغ االيش نهجبيؼت  :انقشاس 

 :يزكشة إداسة انذساسبث انؼهيب بشأٌ انُظش في  -6
أٌمن صالح مصطفً ؼنٌم المسجل لدرجة الدكتوراة فً االقتصاد المنزلً /الؽاء القٌد والتسجٌل للطالب  -

انتهاء المدة القانونٌة عدم سداد الرسوم  –تخصص تؽذٌـه وعـلوم األطعمة وذلك العتذار المشرفٌن 
 . 7/5/2014ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  4/5/2014الدراسٌة  وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 .انًىافقت يغ سفغ االيش نهجبيؼت  :انقشاس 

 :يزكشة إداسة انذساسبث انؼهيب بشأٌ انُظش في  -7
رضوي عٌد محمود معتمد المسجلة لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً /طلب مد مدة الدراسة للطالبة 

وذلك الستكمال  .م31/8/2014الً  1/9/2013وذلك لمدة عام من  تخصص المالبس والنسٌج 
ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  4/5/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ  متطلبات الدراسة عام أول

7/5/2014 . 
 .الموافقة مع رفع االمر للجامعة  :القرار 

 :مذكرة إدارة الدراسات العلٌا بشأن النظر فً  -8
نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث بشأن  /الخطاب الوارد من مكتب السٌد االستاذ الدكتور 

للعام الجامعً  (دكتوراه  -ماجستٌر –دبلوم  )النظر فى قٌمة دعم البحوث للطالب المقٌدٌن و المسجلٌن 
 2013/2014علماً بأن دعم البحوث للعام الجامعً  2014/2015

 المبلػ الدرجة 

 612.75 دكتوراه

 512.75 ماجستٌر

 412.75 دبلوم

 .على ابقاء قٌمة الدعم كما هو   7/5/2014وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 

 .انًىافقت ػهى ابقبء قيًت انذػى كًب هى يغ سفغ االيش نهجبيؼت  :انقشاس 

 :يزكشة إداسة انذساسبث انؼهيب بشأٌ انُظش في  -9
أسماء السٌد فاروق أبو سنة والمسجلة لدرجة الماجستٌر  /تعدٌل فً لجنة اإلشراؾ على الرسالة للطالبة 



دراسات بٌولوجٌة لتأثٌر االشٌنسٌا  "فً االقتصاد المنزلً تخصص التؽذٌة وعلوم األطعمة تحت عنوان 
 "وحبة البركة والتمر على الخلل الوظٌفً للكبد

 -:التعدٌل المطلوب هو 
جامعة  -بسام محمود مسعود وظٌفته مدرس الكبد والجهاز الهضمى  كلٌة الطب  /رفع أسم السٌد د

 المنوفٌة
جامعة  -كلٌة الطب-أمٌر فتحً السٌد عبد العاطى وظٌفته مدرس الباطنة العامة /وإضافة اسم السٌد د

 -:المنوفٌة لتصبح لجنة اإلشراؾ على النحو التالً 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  سحر عثمان الشافعً /د.أ  1
 جامعة المنوفٌة

 -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  نهاد رشاد الطحان /د0ا 2
 جامعة المنوفٌة

 جامعة المنوفٌة -كلٌة الطب –مدرس الباطنةالعامة  أمٌر فتحً السٌد عبد العاطى/د 3

 . 7/5/2014ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  4/5/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 .انًىافقت يغ سفغ االيش نهجبيؼت  :انقشاس 

 :يزكشة إداسة انذساسبث انؼهيب بشأٌ انُظش في  -10
دعاء عبد السمٌع اسماعٌل والمسجلة لدرجة الماجستٌر  /تعدٌل فً لجنة اإلشراؾ على الرسالة للطالبة 

التأثٌر المضادالنتاج السموم  "فً االقتصاد المنزلً تخصص التؽذٌة وعلوم األطعمة تحت عنوان 
 "البكتٌرٌا والفطرٌه لمستخلصات بعض أنواع من الطحالب البحرٌه المتواجدة فى سواحل البحر األحمر

 -:لجنة اإلشراؾ

 الوظٌفة والتخصص االسم م

ووكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا  –أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  شرٌؾ صبرى رجب /د.أ  1
 جامعة المنوفٌة -والبحوث 

 -:التعدٌل المطلوب هو 
كلٌة االقتصاد  -نهاد رشاد الطحان  ووظٌفته استاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة /د0إضافة اسم السٌد ا

 "جامعة المنوفٌة-المنزلى
 -:لتصبح لجنة اإلشراؾ على النحو التالً 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

ووكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا  –أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  شرٌؾ صبرى رجب /د.أ  1
 جامعة المنوفٌة -والبحوث 

 -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  نهاد رشاد الطحان /د0ا 2
 جامعة المنوفٌة

 . 7/5/2014ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  4/5/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 .انًىافقت يغ سفغ االيش نهجبيؼت  :انقشاس 

 :يزكشة إداسة انذساسبث انؼهيب بشأٌ انُظش في  11
زٌنب محمد عبد النبى والمسجلة لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد  /تعدٌل فً لجنة اإلشراؾ للطالبة 

دراسات على منتجات خالٌة من الدهن باستخدام  "المنزلً تخصص التؽذٌه وعلوم األطعمة تحت عنوان 
 -:لجنة اإلشراؾ   "بعض المثبتات



 الوظٌفة والتخصص االسم م

 -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  حمدٌة احمد هالل /د.أ  1
 جامعة المنوفٌة

 -كلٌة االقتصاد المنزلً  –مدرس بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  مى عبد الخالق ؼرٌب /د 2
 جامعة المنوفٌة

 -:التعدٌل المطلوب هو 
كلٌة االقتصاد  -نهاد رشاد الطحان  ووظٌفته استاذ بقسم التؽذٌة وعلوم االطعمة /د0إضافة اسم السٌد ا

 -:لتصبح لجنة اإلشراؾ على النحو التالً  "جامعة المنوفٌة-المنزلى

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  حمدٌة احمد هالل /د.أ  1
 جامعة المنوفٌة

 -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  نهاد رشاد الطحان/د0ا 2
 جامعة المنوفٌة

 -كلٌة االقتصاد المنزلً  –مدرس بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  مى عبد الخالق ؼرٌب /د 3
 جامعة المنوفٌة

 . 7/5/2014ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  4/5/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 .انًىافقت يغ سفغ االيش نهجبيؼت  :انقشاس 

 :يزكشة إداسة انذساسبث انؼهيب بشأٌ انُظش في  -12
شٌماء محمد عبد الرحمن  والمسجلة لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد  /تعدٌل فً لجنة االشراؾ للطالبة 

دراسات بٌولوجٌة على أوراق بعض النباتات  "المنزلً تخصص التؽذٌة وعلوم األطعمة تحت عنوان 
 -:لجنة اإلشراؾ "على التمثٌل الؽذائً للدهون فى الفئران 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  حمدٌة احمد هالل /د.أ  1
 جامعة المنوفٌة

 -:التعدٌل المطلوب هو 
كلٌة االقتصاد  -نهاد رشاد الطحان ووظٌفته أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم االطعمة /د0إضافة اسم السٌد ا

 -:لتصبح لجنة اإلشراؾ على النحو التالً  "جامعة المنوفٌة-المنزلى

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  حمدٌة احمد هالل /د.أ  1
 جامعة المنوفٌة

 -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  نهاد رشاد الطحان /د0ا 2
 جامعة المنوفٌة

 . 7/5/2014ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  4/5/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 .انًىافقت يغ سفغ االيش نهجبيؼت  :انقشاس 

 :يزكشة إداسة انذساسبث انؼهيب بشأٌ انُظش في  -13
احمد محمد عبد هللا زهران والمسجل لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد  /تعدٌل فً لجنة اإلشراؾ للطالب

دراسة تكنولوجٌا وبٌولوجٌه على إنتاج أؼذٌة  "المنزلً تخصص التؽذٌة وعلوم األطعمة تحت عنوان 
 "اقتصادٌة عالٌة الطاقة ومنخفضة الدهون للرٌاضٌٌن 



 -:التعدٌل المطلوب هو 
كلٌة االقتصاد  -نهاد رشاد الطحان  ووظٌفته استاذ بقسم التؽذٌة وعلوم االطعمة /د0إضافة اسم السٌد ا

 -:لتصبح لجنة اإلشراؾ على النحو التالً  "جامعة المنوفٌة -المنزلى

 الوظٌفة والتخصص االسم م

ووكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا  –أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  شرٌؾ صبرى رجب /د.أ  1
 جامعة المنوفٌة -والبحوث 

 -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  نهاد رشاد الطحان /د0ا 2
 جامعة المنوفٌة

 -كلٌة االقتصاد المنزلً  –مدرس بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  عزة محمد االسكافى /د 3
 جامعة المنوفٌة

 . 7/5/2014ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  4/5/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 .انًىافقت يغ سفغ االيش نهجبيؼت  :انقشاس 

 :يزكشة إداسة انذساسبث انؼهيب بشأٌ انُظش في  -14
رٌهام مصلحً هالل والمسجلة لدرجة الدكتوراة فً االقتصاد المنزلً  /تعدٌل فً لجنة اإلشراؾ للطالبة -

تأثٌر بعض مستخلصات األجزاء النباتٌة على سرطان  "تخصص التؽذٌة وعلوم األطعمة تحت عنوان 
 "الكبد الحادث بواسطة البنزوبٌرٌن 

 -:التعدٌل المطلوب هو 
ٌوسؾ عبد العزٌز الحسانٌن  ووظٌفته استاذ بقسم التؽذٌة وعلوم االطعمة  وعمٌد  /د0إضافة اسم السٌد ا

 -:لتصبح لجنة اإلشراؾ على النحو التالً  "جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلى

 الوظٌفة والتخصص االسم م

وعمٌد كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  ٌوسؾ عبد العزٌز الحسانٌن /د.أ  1
 جامعة المنوفٌة -

ووكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا  –أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  شرٌؾ صبرى رجب /د.أ  2
 جامعة المنوفٌة -والبحوث 

 . 7/5/2014ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  4/5/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 .انًىافقت يغ سفغ االيش نهجبيؼت  :انقشاس 

 :يزكشة إداسة انذساسبث انؼهيب بشأٌ انُظش في  -15
محمد حمدى عبد الحمٌد عمر المسجل لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً  /تسجٌل خطة البحث للطالب 

تقٌٌم الحالة الؽذائٌة لألطفال المصابٌن بالسرطان  بمستشفً  "تخصص تؽذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 
 علما  بأن لجنة األشراؾ " 57357سرطان األطفال 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

كلٌة االقتصاد  –أستاذ متفرغ  بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  محمد سمٌر الدشلوطً /د.أ  1
 جامعة المنوفٌة -المنزلً

عماد محمد عبد الحلٌم  /د0أ 2
 الخولى

 -كلٌة االقتصاد المنزلً –أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة 
 جامعة المنوفٌة

 . 7/5/2014ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  4/5/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 .انًىافقت يغ سفغ االيش نهجبيؼت  :انقشاس 

 :يزكشة إداسة انذساسبث انؼهيب بشأٌ انُظش في  -16



أمٌرة احمد إبراهٌم حمودة المسجلة لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً  /تسجٌل خطة البحث للطالبة 
تقٌٌم وتحسٌن القٌمة الؽذائٌة للكماج والخبز البلدي المنتج فى  "تخصص تؽذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

 علما  بأن لجنة األشراؾ "محافظة دمٌاط

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 -كلٌة االقتصاد المنزلً –أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  عماد محمد عبد الحلٌم الخولى/د0أ 1
 جامعة المنوفٌة

كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ مساعد بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  طارق عبد الرحمن عفٌفً /د0م0ا 2
 جامعة المنوفٌة -

 . 7/5/2014ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  4/5/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 .انًىافقت يغ سفغ االيش نهجبيؼت  :انقشاس 

 :يزكشة إداسة انذساسبث انؼهيب بشأٌ انُظش في  -17
فوزٌه عبد الستار عبد القوى المسجلة لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد  /تسجٌل خطة البحث للطالبة 

إنتاج بعض المكونات الؽذائٌة والوظٌفٌة من مخلفات  "المنزلً تخصص تؽذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 
 علما  بأن لجنة األشراؾ  "مصانع تخفٌؾ األؼذٌة 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

وعمٌد كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  ٌوسؾ عبد العزٌز الحسانٌن /د.أ  1
 جامعة المنوفٌة -

ووكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا  –أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  شرٌؾ صبرى رجب /د.أ  2
 جامعة المنوفٌة -والبحوث 

 . 7/5/2014ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  4/5/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 .انًىافقت يغ سفغ االيش نهجبيؼت  :انقشاس 

 :يزكشة إداسة انذساسبث انؼهيب بشأٌ انُظش في  -18
هناء محمود محمد شادي المسجل لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد  /تسجٌل خطة البحث ماجستٌر  للطالبة 

االستفادة من المزج التقنً بٌن الطباعة الرقمٌة وفن األشؽال "المنزلً تخصص المالبس والنسٌج بعنوان 
 :علما بأن لجنة اإلشراؾ "الٌدوٌة إلثراء فساتٌن السهرة

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 إٌهاب فاضل أبو موسً /د.ا 1
جامعة –كلٌة االقتصاد المنزلً –أستاذ بقسم المالبس والنسٌج 

 المنوفٌة

أستاذ مساعد ووكٌل المعهد العالً للهندسة وتكنولوجٌا المنسوجات  نجالء محمد عبد الخالق /د.م.أ 2
 المحلة الكبري–

مدرس بقسم المالبس والنسٌج كلٌة االقتصاد المنزلً جامعة  فوزي سعٌد شرٌؾ /د 3
 المنوفٌة

 . 7/5/2014ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  4/5/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 .انًىافقت يغ سفغ االيش نهجبيؼت  :انقشاس 

 :يزكشة إداسة انذساسبث انؼهيب بشأٌ انُظش في  -19
تخصص إدارة  –إٌمان إبراهٌم محمد أنور العزب سالم   المسجلة لدرجة  الدكتوارة  /تسجٌل خطة البحث للطالبة 

معوقات تطبٌق اإلدارة اإللكترونٌة بمؤسسات اإلٌواء وعالقتها بجودة  الخدمات  "بعنوان  -المنزل والمؤسسات
 :علماً بأن لجنة اإلشراؾ "



 الوظٌفة والتخصص االسم م

أستاذ ورئٌس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات كلٌة االقتصاد  نعمة مصطفً رقبان /د.أ 1
 جامعة المنوفٌة–المنزلً 

 . 7/5/2014ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  4/5/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 .انًىافقت يغ سفغ االيش نهجبيؼت  :انقشاس 

 :يزكشة إداسة انذساسبث انؼهيب بشأٌ انُظش في  -20
أسماء عطٌة متولً المسجلة لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد  /تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للطالبة 

دراسات بٌولوجٌة وكٌموحٌوٌة على ثالث أعشاب  "المنزلً تخصص تؽذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 
 علما  بأن لجنة األشراؾ "لتخفٌؾ اإلصابة بالتسمم الكبدي

 الوظٌفة والتخصص االسم م

كلٌة االقتصاد  –أستاذ متفرغ  بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  محمد سمٌر الدشلوطً /د.أ  1
 جامعة المنوفٌة -المنزلً

كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ متفرغ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  فاطمة الزهراء أمٌن الشرٌؾ /د0ا 2
 جامعة المنوفٌة -

 -كلٌة االقتصاد المنزلً  –مدرس بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  شٌماء مصطفى المصٌلحى/د 3
 جامعة المنوفٌه

 -:علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً
 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

كلٌة االقتصاد  –أستاذ متفرغ  بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  محمد سمٌر الدشلوطً /د.أ  1
 جامعة المنوفٌة مشرفاً ومناقشاً  -المنزلً

كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ متفرغ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  فاطمة الزهراء أمٌن الشرٌؾ /د0ا 2
 جامعة المنوفٌة مشرفاً ومناقشاً  -

كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ متفرغ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  ثرٌا مسلم حسن /د0ا 3
 جامعة المنوفٌة مناقشاً  -

مركز البحوث الزراعٌه  -أستاذ بمعهد بحوث تكنولوجٌا األؼذٌة د محمد مصطفً االبزارى0ا 4
 مناقشاً 

 . 7/5/2014ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  4/5/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 .انًىافقت يغ اػخببس االول وانثبَى صىحبً واحذاً وسفغ االيش نهجبيؼت  :انقشاس 

 :يزكشة إداسة انذساسبث انؼهيب بشأٌ انُظش في  -21
جهاد محمد فؤاد الشٌن المسجلة لدرجة الماجستٌر فً  /تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للطالبة  -

التأثٌر العالجى لبعض البذور عند استخدامها  "االقتصاد المنزلً تخصص تؽذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 
 علما  بأن لجنة األشراؾللفئران المصابة بالكبد 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ متفرغ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  فاطمة الزهراء أمٌن الشرٌؾ /د0ا 1
 جامعة المنوفٌة -

 -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  سحر عثمان الشافعً /د.أ  2
 جامعة المنوفٌة



 -كلٌة االقتصاد المنزلً  –مدرس بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  مى محمود الحسٌنى/د 3
 جامعة المنوفٌه

 -:علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً

 الوظٌفة والتخصص االسم م

كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ متفرغ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  فاطمة الزهراء أمٌن الشرٌؾ /د0ا 1
 جامعة المنوفٌة مشرفاً ومناقشاً  -

 -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  سحر عثمان الشافعً /د.أ  2
 جامعة المنوفٌة مشرفاً ومناقشاً 

كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ متفرغ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  محمد مصطفً السٌد /د0ا 3
 جامعة المنوفٌة مناقشاً  -

 –كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  عطٌات محمد البهً /د0ا 4
 جامعة حلوان مناقشاً 

 . 7/5/2014ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  4/5/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 .انًىافقت يغ اػخببس االول وانثبَى صىحبً واحذاً وسفغ االيش نهجبيؼت  :انقشاس 

 :يزكشة إداسة انذساسبث انؼهيب بشأٌ انُظش في  -22
ماجدة إبراهٌم عبد القوى محجوب المسجلة لدرجة الدكتوراه فً  /تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للطالبة 

الكركم وحبه  )اثر بعض التوابل واألعشاب  "االقتصاد المنزلً تخصص تؽذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 
 علما  بأن لجنة األشراؾ "على قرحه المعدة فً حٌوانات التجارب  (البركه 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ متفرغ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  عادل عبد المعطً أحمد /د0ا 1
 جامعة المنوفٌة -

كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ متفرغ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  ثرٌا مسلم حسن /د.أ  2
 جامعة المنوفٌة -

مركز  –معهد بحوث وتكنولوجٌا األؼذٌه  –استاذ علوم األؼذٌه  احمد محمد جعفر /د 0أ 3
 القاهرة –البحوث الزراعٌة 

 -:علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً

 الوظٌفة والتخصص االسم م

كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ متفرغ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  عادل عبد المعطً أحمد /د0ا 1
 جامعة المنوفٌة مشرفاً ومناقشاً  -

كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ متفرغ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  ثرٌا مسلم حسن /د.أ  2
 جامعة المنوفٌة مشرفاً ومناقشاً  -

 -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  نهاد رشاد الطحان /د.أ  3
 جامعة المنوفٌة مناقشاً 

مركز البحوث الزراعٌه  -أستاذ بمعهد بحوث تكنولوجٌا األؼذٌة د محمد مصطفً االبزارى0ا 4
 مناقشاً 

 . 7/5/2014ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  4/5/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 .انًىافقت يغ اػخببس االول وانثبَى صىحبً واحذاً وسفغ االيش نهجبيؼت  :انقشاس 

 :يزكشة إداسة انذساسبث انؼهيب بشأٌ انُظش في  -23



رشا على محمد السٌد المسجلة لدرجة الماجستٌرفً االقتصاد  /تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للطالبة 
تأثٌر الحاله الؽذائٌة على االمهات الحوامل واوزان  "المنزلً تخصص تؽذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

 علما  بأن لجنة األشراؾ"اطفالهن بعد الوالدة 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  اٌمن السٌد العدوى/د.أ  1
 جامعة المنوفٌة

 -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  سحر عثمان الشافعً /د.أ  2
 جامعة المنوفٌة

 -:علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  اٌمن السٌد العدوى/د.أ  1
 جامعة المنوفٌة مشرفاً ومناقشاً 

 -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  سحر عثمان الشافعً /د.أ  2
 جامعة المنوفٌة مشرفاً ومناقشاً 

 جامعة المنوفٌة مناقشاً  -كلٌة الزراعة  –أستاذ الكٌمٌاء الحٌوٌة  عبد العزٌز على صقر /د.أ  3

كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ متفرغ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  محمد مصطفى السٌد /د0ا 4
 جامعة المنوفٌة مناقشاً  -

 . 7/5/2014ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  4/5/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 .انًىافقت يغ اػخببس االول وانثبَى صىحبً واحذاً وسفغ االيش نهجبيؼت  :انقشاس 

 :يزكشة إداسة انذساسبث انؼهيب بشأٌ انُظش في  -24
هانً محمود عبد الحمٌد الملٌجً المسجل لدرجة الدكتوراه  فً /تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة  للطالب

دراسة إلمكانٌة استخدام تقنٌات أشعة "االقتصاد المنزلً تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة 
علما  بأن  ."اللٌزر لتقلٌل معدل التلوث الناتج عن ماكٌنة قص الشرٌط داخل مصانع المالبس الجاهزة 

 لجنة األشراؾ

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 سهام ذكً موسً /د.ا 1
أستاذ المالبس والنسٌج  وعمٌد كلٌة االقتصاد المنزلً جامعة 

 حلوان سابقاً 

جامعه -أستاذ مساعد قسم المالبس والنسٌج كلٌة االقتصاد المنزلً إٌهاب احمد النعسان /د.م.أ 2
 المنوفٌة

 -:علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 سهام ذكً موسً /د.ا 1
أستاذ المالبس والنسٌج  وعمٌد كلٌة االقتصاد المنزلً جامعة 

 حلوان سابقاً مشرفاً ومناقشاً 

جامعه -أستاذ مساعد قسم المالبس والنسٌج كلٌة االقتصاد المنزلً إٌهاب احمد النعسان /د.م.أ 2
 المنوفٌة مشرفاً ومناقشاً 

 إسالم عبد المنعم حسٌن /د.أ 3
أستاذ المالبس والنسٌج  ووكٌل شئون الطالب كلٌة االقتصاد 

 جامعه المنوفٌة مناقشاً  -المنزلً

أستاذ المالبس والنسٌج  كلٌة االقتصاد المنزلً جامعة حلوان  ماجدة محمد ماضً /د.أ 4



 مناقشاً 

 . 7/5/2014ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  4/5/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 .انًىافقت يغ اػخببس االول وانثبَى صىحبً واحذاً وسفغ االيش نهجبيؼت  :انقشاس 

 :يزكشة إداسة انذساسبث انؼهيب بشأٌ انُظش في  -25
منال محمد احمد الخولً المسجلة لدرجة الماجستٌر فً  /تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة  للطالبة

إمكانٌة االستفادة من الفن السرٌالً "االقتصاد المنزلً تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة 
 علما  بأن لجنة األشراؾ  ."كمصدر لتصمٌمات مالبس السهرة

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 نشأت نصر الرفاعً /د.ا 1
كلٌة االقتصاد المنزلً جامعة  -أستاذ بقسم المالبس والنسٌج  

 المنوفٌة

 عال ٌوسؾ عبد الاله /د.م.أ 2
جامعه -كلٌة االقتصاد المنزلً  -أستاذ مساعد المالبس والنسٌج  

 المنوفٌة

 ممدوح احمد مبروك /د 3
جامعه -كلٌة االقتصاد المنزلً  -مدرس بقسم المالبس والنسٌج  

 المنوفٌة

 -:علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 نشأت نصر الرفاعً /د.ا 1
كلٌة االقتصاد المنزلً جامعة  -أستاذ بقسم المالبس والنسٌج  

 المنوفٌة مشرفاً ومناقشاً 

 عال ٌوسؾ عبد الاله /د.م.أ 2
جامعه -كلٌة االقتصاد المنزلً  -أستاذ مساعد المالبس والنسٌج  

 المنوفٌة مشرفاً ومناقشاً 

كلٌة التربٌة النوعٌه  جامعة   -أستاذ متفرغ المالبس والنسٌج  علً السٌد زلط /د.أ 3
 اللمنصورة مناقشاً 

جامعه -أستاذ مساعد قسم المالبس والنسٌج كلٌة االقتصاد المنزلً رشا عبد الرحمن النحاس /د.م.أ 4
 المنوفٌة مناقشاً 

 . 7/5/2014ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  4/5/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 .انًىافقت يغ اػخببس االول وانثبَى صىحبً واحذاً وسفغ االيش نهجبيؼت  :انقشاس 

 :يزكشة إداسة انذساسبث انؼهيب بشأٌ انُظش في  -26
بسمة محفوط حسن محفوط  المسجلة لدرجة الماجستٌرفً  /تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للطالبة 

فاعلٌة استخدام نموذج مارازانو ألبعاد  "االقتصاد المنزلً تخصص االقتصاد المنزلً و التربٌة  بعنـــوان 
التعلم فً تدرٌس مادة االقتصاد المنزلً علً التحصٌل و التفكٌر االبتكاري و االتجاه نحو المادة  /التفكٌر 

 علما  بأن لجنة األشراؾ  "لدي طالبات الصؾ االول الثانوي العام  

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 كلٌة التربٌة جامعة المنوفٌة –أستاذ المناهج و طرق التدرٌس  سعٌد جابر المنوفً /د.أ 1

جامعة  -أستاذ بقسم التؽذٌة و علوم األطعمة كلٌة االقتصاد المنزلً أٌمن السٌد العدوي /د.أ 2
 المنوفٌة

جامعة  -كلٌة االقتصاد المنزلً -مدرس المناهج و طرق التدرٌس  أمانً كمال أبو الخٌر /د 3
 المنوفٌة

 -:علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً



 الوظٌفة والتخصص االسم م

كلٌة التربٌة جامعة المنوفٌة  –أستاذ المناهج و طرق التدرٌس  سعٌد جابر المنوفً /د.أ 1
 مشرفاً ومناقشاً 

جامعة  -أستاذ بقسم التؽذٌة و علوم األطعمة كلٌة االقتصاد المنزلً أٌمن السٌد العدوي /د.أ 2
 المنوفٌة مشرفاً ومناقشاً 

كلٌة التربٌة جامعة المنوفٌة  –أستاذ المناهج و طرق التدرٌس  أحمد حسن  سٌؾ الدٌن/د.أ 3
 مناقشاً 

كلٌة  -أستاذ مساعد و رئٌس قسم االقتصاد المنزلً و التربٌة  منً عبد الرازق أبو شنب /د.م.أ 4
 جامعة المنوفٌة مناقشاً  -االقتصاد المنزلً

 . 7/5/2014ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  4/5/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 .انًىافقت يغ سفغ االيش نهجبيؼت  :انقشاس 

 :يزكشة إداسة انذساسبث انؼهيب بشأٌ انُظش في -27
عال عبد ربه محمد متولً موسً المسجلة لدرجة االدكتوراه فً  /تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للطالبة 

استراتٌجٌات مقترحه لتقلٌل تكوٌن  "االقتصاد المنزلً تخصص تؽذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 
 علما  بأن لجنة األشراؾ"األكرٌالمٌد فً البطاطس المقلٌه 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

وعمٌد كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  ٌوسؾ عبد العزٌز الحسانٌن /د.أ  1
 جامعة المنوفٌة -

ووكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا  –أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  شرٌؾ صبرى رجب /د.أ  2
 جامعة المنوفٌة -والبحوث 

جامعه  –استاذ مساعد بمعهد بحوث الهندسه الوراثٌه والحٌوٌه  صباح عبد العلٌم العبد /د0م0أ 3
 السادات

 -:علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً
 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

وعمٌد كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  ٌوسؾ عبد العزٌز الحسانٌن /د.أ  1
 جامعة المنوفٌة مشرفاً ومناقشاً  -

ووكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا  –أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  شرٌؾ صبرى رجب /د.أ  2
 جامعة المنوفٌة مشرفاً ومناقشاً  -والبحوث 

كلٌة االقتصاد  –أستاذ متفرغ  بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  محمد سمٌر الدشلوطً /د.أ  3
 جامعة المنوفٌة مناقشاً  -المنزلً

مركز البحوث  –استاذ مساعد بمعهد بحوث تكنولوجٌا األؼذٌه   وحٌد أحمد رجب /د0أ 4
 القاهرة مناقشاً  –الزراعٌه 

 . 7/5/2014ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  4/5/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 .انًىافقت يغ اػخببس االول وانثبَى صىحبً واحذاً وسفغ االيش نهجبيؼت  :انقشاس 

 :يزكشة إداسة انذساسبث انؼهيب بشأٌ انُظش في  -28
 -المسجلة لدرجة الماجستٌر   -أمانً قطب محمد رضوان /بشأن تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للطالبة 

وعً الشباب بأسلوب إختٌار شرٌك الحٌاة وعالقته بالقدرة  "بعنوان  -تخصص  إدارة المنزل والمؤسسات 



 علما  بأن لجنة األشراؾ . "علً إتخاذ القرار وتحمل المسئولٌة 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 –أستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات كلٌة االقتصاد المنزلً  ربٌع محمود نوفل /د.أ 1
 جامعة المنوفٌة

جامعة  –أستاذ مساعد خدمة الجماعة كلٌة الخدمة االجتماعٌة  صفاء خضٌر أحمد /د.م.أ 2
 حلوان

 -:علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 ربٌع محمود نوفل /د.أ 1
 

 –أستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات كلٌة االقتصاد المنزلً 
 جامعة المنوفٌة مشرفاً ومناقشاً 

جامعة  –كلٌة الخدمة االجتماعٌة أستاذ مساعد خدمة الجماعة  صفاء خضٌر خضٌر أحمد /د.م.أ 2
 حلوان مشرفاً ومناقشاً 

جامعة  –أستاذ متفرغ بقسم االقتصاد المنزلً  كلٌة الزراعة   سمٌرة أحمد قندٌل /د.أ 3
 االسكندرٌة مناقشاً 

أستاذ ورئٌس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات كلٌة االقتصاد  نعمة مصطفً رقبان /د.أ 4
 جامعة المنوفٌة مناقشاً  –المنزلً 

 . 7/5/2014ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  4/5/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 .انًىافقت يغ اػخببس االول وانثبَى صىحبً واحذاً وسفغ االيش نهجبيؼت  :انقشاس 

 :يزكشة إداسة انذساسبث انؼهيب بشأٌ انُظش في  -29
المسجلة    لدرجة -بسنت أحمد مصطفً المٌهً  /بشأن تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للطالبة 

الوعً بإدارة الموارد وعالقته بالدافعٌة لإلنجاز  "تخصص إدارة المنزل والمؤسسات بعنوان  -الدكتوارة
 علما  بأن لجنة األشراؾ "والتفكٌر اإلبتكاري لدي الشباب 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 ربٌع محمود نوفل /د.أ 1
 

 –أستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات كلٌة االقتصاد المنزلً 
 جامعة المنوفٌة

أستاذ مساعد االسكان والمرافق المنزلٌة بقسم االقتصاد  المنزلً  نجوي عادل حسن /د.م.أ 2
 جامعة االسكندرٌة –كلٌة الزراعة 

 -:علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 ربٌع محمود نوفل /د.أ 1
 

 –أستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات كلٌة االقتصاد المنزلً 
 جامعة المنوفٌة مشرفاً ومناقشاً 

أستاذ مساعد االسكان والمرافق المنزلٌة بقسم االقتصاد  المنزلً  نجوي عادل حسن /د.م.أ 2
 جامعةاالسكندرٌة مشرفاً ومناقشاً  –كلٌة  الزراعة 

أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات كلٌة االقتصاد المنزلً  ماٌسة احمد الحبشً /د.م.أ 3
 جامعة المنوفٌة مناقشاً  –

أستاذ ورئٌس قسم مؤسسات االسرة والطفولة كلٌة االقتصاد  وفاء فؤاد شلبً /د.أ 4
 جامعة حلوان مناقشاً  –المنزلً 

 . 7/5/2014ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  4/5/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 



 .انًىافقت يغ اػخببس االول وانثبَى صىحبً واحذاً وسفغ االيش نهجبيؼت  :انقشاس 

 :يزكشة إداسة انذساسبث انؼهيب بشأٌ انُظش في  -30
المسجلة لدرجة الماجستٌر فً  -ٌسرا عبد العزٌز محمد عٌسً  /بشأن تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للطالبة 

قدرة األبناء علً إتخاذ القرار وتحمل  "االقتصاد المنزلً تخصص إدارة المنزل والمؤسسات تحت عنوان 
 علما  بأن لجنة األشراؾ "المسؤولٌة وعالقته بالمناخ األسري  

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 ربٌع محمود علً نوفل /د.أ 1
 

 –كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات 
 جامعة المنوفٌة

 منً مصطفً الزاكً /د.م.أ 2
 

أستاذ مساعد ورئٌس قسم إدارة مؤسسات االسرة والطفولة كلٌة 
 االقتصاد المنزلى جامعة االزهر

 -:علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 ربٌع محمود علً نوفل /د.أ 1
 

 –كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات 
 جامعة المنوفٌة مشرفاً ومناقشاً 

2   

 منً مصطفً الزاكً /د.م.أ 3
 

أستاذ مساعد ورئٌس قسم إدارة مؤسسات االسرة والطفولة كلٌة 
 االقتصاد المنزلى جامعة االزهر   مشرفاً ومناقشاً 

جامعة  –أستاذ متفرغ بقسم االقتصاد المنزلً  كلٌة الزراعة  سمٌرة أحمد قندٌل /د.أ 4
 االسكندرٌة مناقشاً 

 –كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات سلوي محمد زؼلول طه /د.أ 
 جامعة المنوفٌة مناقشاً 

 . 7/5/2014ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  4/5/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 .انًىافقت يغ اػخببس االول وانثبَى صىحبً واحذاً وسفغ االيش نهجبيؼت  :انقشاس 

 :يزكشة إداسة انذساسبث انؼهيب بشأٌ انُظش في  -31
المسجلة لدرجة الماجستٌر فً  -ٌاسمٌن عبد العزٌز محمد عٌسً    /تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للطالبة 

آداب التعامل بٌن الزمالء فً العمل  "االقتصاد المنزلً تخصص إدارة المنزل والمؤسسات تحت عنوان 
 علما  بأن لجنة األشراؾ "وعالقته بالرضا الوظٌفً    

 الوظٌفة والتخصص االسم م

ربٌع محمود علً  /د.أ .2 1 .1
 نوفل

 

كلٌة االقتصاد  –أستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  .3
 جامعة المنوفٌة مشرفاً ومناقشاً  –المنزلً 

منً مصطفً  /د.م.أ .5 2 .4
 الزاكً

 

أستاذ مساعد ورئٌس قسم إدارة مؤسسات االسرة والطفولة  .6
 كلٌة االقتصاد المنزلى جامعة االزهر مشرفاً ومناقشاً 

 -:علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً .7

 الوظٌفة والتخصص .10 االسم .9 م .8

ربٌع محمود  /د.أ .12 1 .11
 نوفل

كلٌة  –أستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات .13
 جامعة المنوفٌة مشرفاً ومناقشاً  –االقتصاد المنزلً 



منً  /د.م.أ .15 2 .14
 مصطفً الزاكً

أستاذ مساعد ورئٌس قسم إدارة مؤسسات االسرة  .16
والطفولة  كلٌة االقتصاد المنزلى جامعة االزهر  مشرفاً 

 ومناقشاً 

 –كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات سلوي محمد زؼلول طه /د.أ 3
 جامعة المنوفٌة مناقشاً 

جامعة  –أستاذ مساعد بقسم االقتصاد المنزلً كلٌة الزراعة  نجوي عادل حسن /د.م.أ 4
 االسكندرٌة مناقشاً 

 . 7/5/2014ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  4/5/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 .انًىافقت يغ اػخببس االول وانثبَى صىحبً واحذاً وسفغ االيش نهجبيؼت  :انقشاس 

 -:يزكشة اداسة شئىٌ انخؼهيى بشأٌ انُظش في  -32
نهى جمال حسٌن المقٌدة بالفرقة الثالثة مالبس ونسٌج فى العام الجامعى  /التقرٌرالطبى للطالبة 

 . 4/5/2014وموافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ   2013/2014

 .انًىافقت يغ سفغ االيش نهجبيؼت  :انقشاس 

 -:يزكشة اداسة شئىٌ انخؼهيى بشأٌ انُظش في  -33
حتى  16/6/2014المواعٌد المقترحة للتدرٌب الصٌفى لطلبة الكلٌة جمٌع الفرق والشعب فى الفترة من 

 4/5/2014وموافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ  2013/2014فى العام الجامعى   13/7/2014

 .انًىافقت يغ سفغ االيش نهجبيؼت  :انقشاس 

 -:يزكشة اداسة شئىٌ انخؼهيى بشأٌ انُظش في  -34

اٌمان عبد المطلب عبد الفتاح المقٌدة بالفرقة الرابعة شعبة ادارة المنزل  /تعدٌل نتٌجة الطالبة 

والمنقولة الى شعبة ادارة المنزل والمؤسسات من  "غ ض ج  "والمؤسسات  فى مادة نمو طفل  مرسى 

من النتٌجة المعلنة ولتطابقها  73شعبة االقتصاد المنزلى والتربٌة والتى سبق نجاحها فٌها بتقدٌر جٌد 

 20112012مع المقرر الذى سبق وان قامت بدراسته بالفرقة الثانٌة 

 الدرجة بعد التعٌل الدرجة قبل التعٌل الفرقة االسم م

اٌمانعبدالمطلبعبد 

 الفتاح
الثالثةادارةا

 لمنزل
مادةنموطفألؼضج

فىالنتٌجةالمعلنةمادة
 مادةثانوٌة

الدرجةجٌدالنتٌجةالمعلنةمادةما
 دةثانوٌة

 . 5/4/2014وموافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ 

 .انًىافقت يغ سفغ االيش نهجبيؼت  :انقشاس 

 -:بشأٌ انُظش في  (أػضبء هيئت انخذسيس )يزكشة قسى شئىٌ انؼبيهيٍ  -35
منى محمد زكى صقر المدرس المساعد بقسم ادارة المنزل  /الطلب المقدم من السٌدة الدكتورة 

والمؤسسات للتعٌٌن بوظٌفة مدرس بذات القسم لحصولها على درجة دكتور الفلسفة فى االقتصاد المنزلى 
وموافقة القسم العلمى بتارٌخ  13/4/2013تخصص ادارة المنزل والمؤسسات من الكلٌة بتارٌخ 

4/5/2014  . 

 .انًىافقت يغ سفغ االيش نهجبيؼت  :انقشاس 

 -:بشأٌ انُظش في  (أػضبء هيئت انخذسيس )يزكشة قسى شئىٌ انؼبيهيٍ  -36
محمد فكرى منصور المدرس بقسم التؽذٌة وعلوم االطعمة لتجدٌد  /الطلب المقدم من السٌد الدكتور  



االجازة الخاصة به لتعاقدة مع جامعة الملك سعود وذلك لمدة عام خامس فى العام الجامعى 
 .  4/5/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ  2014/2015

 .انًىافقت يغ سفغ االيش نهجبيؼت  :انقشاس 

 -:بشأٌ انُظش في  (أػضبء هيئت انخذسيس )يزكشة قسى شئىٌ انؼبيهيٍ  -37
الخطاب الوارد من معهد التمرٌض والخاص بتشكٌل لجنة الممتحنٌن لمادة التؽذٌة العالجٌة فى الفصل 

وبعرض الموضوع على القسم العلمى وافق بتارٌخ  2013/2014الدراسى الثانى فى العام الجامعى 
 -:على الترشٌحات التالٌة  4/5/2014

 ماجدة كامل الشاعر /د.أ -2خالد على عبد الرحمن شاهٌن                /د,أ -1
 هبة عز الدٌن ٌوسؾ /.د -4طارق محمد عبد الرحمن                       /.د -3

 .انًىافقت يغ سفغ االيش نهجبيؼت  :انقشاس 

 -:يزكشة انؼالقبث انثقبفيت بشأٌ انُظش في  -38

عاٌدة محمد على االصفهانى االستاذ المتفرغ بقسم الؽذٌة وعلوم  /الطلب المقدم من السٌدة الدكتورة 

 The Scond Arabian Pediatrics Forum Nutrition Ofاالطعمة للحضور كمستمع  بـ  

Preterm 

بفندق روٌال تولٌب باالسكندرٌة  وموافقة لجنة العالقات الثقافٌة  5/2014 /24-22فى الفترة من 

 4/5/2014بتارٌخ 

 .انًىافقت يغ سفغ االيش نهجبيؼت  :انقشاس 

 -:يزكشة نهؼشض ػهى يجهس انكهيت بشأٌ انُظش في  -39
ماورد بخصوص مجلس قسم التؽذٌة والتوصٌة بحذؾ اسماء السادة المتؽٌبٌن الكثر من ثالث مرات من 

 .المجلس 

 .ػذو انًىافقت ايخثبال نقبَىٌ انًجهس االػهى نهجبيؼبث  :انقشاس 
 -:يزكشة نهؼشض ػهى يجهس انكهيت بشأٌ انُظش في  -40

رئٌس جامعة المنوفٌة وذلك بخصوص عرض بعض   /الخطاب الوارد من مكتب السٌد األستاذ الدكتور
  5/3/2014بتارٌخ  608الموضوعات التى عرضت على المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم

أحٌط المجلس علما وٌعمم  "قرر المجلس  14/4/2014وبعرض الموضوع على مجلس العمداء بتارٌخ 
 "على كلٌات ومعاهد الجامعة

 .انًىافقت يغ سفغ االيش نهجبيؼت  :انقشاس 

 -:يزكشة نهؼشض ػهى يجهس انكهيت بشأٌ انُظش في  -41

رئٌس جامعة المنوفٌة وذلك بخصوص عرض بعض  /الخطاب الوارد من مكتب السٌد األستاذ الدكتور
والمنعقدتٌن   610و  609الموضوعات التى عرضت على المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم

 28/4/2014وبعرض الموضوع على مجلس الجامعة بتارٌخ  2014 / 4/8و 22/3/2014بتارٌخ 
 "أحٌط المجلس علما وٌعمم على كلٌات ومعاهد الجامعة "قرر المجلس 

 .انًىافقت يغ سفغ االيش نهجبيؼت  :انقشاس 

وفى َهبيت االجخًبع واالَخهبء يٍ جذول األػًبل سفؼج انجهست في حًبو 

 انسبػت انثبَيت  هشاً 

 أييٍ انًجهس                     سئيس انًجهس وػًيذ انكهيت



 

يىسف ػبذ انؼزيز  /د.أ)         (سهبو احًذ انشبفؼى  /.د)

 (انحسبَيٍ 

 

 

 

 

 
 

 
 

 سئيس جبيؼت انًُىفيت /انسيذ األسخبر انذكخىس 

 ""ححيت طيبت وبؼذ 

 (الجلسة التاسعة)نتشرؾ بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة 
 . 2013/2014فً العام الجامعً  11/5/2014بتارٌخ 

 ""وكم ػبو وسيبدحكى بخيش 

 "" وحفضهىا سيبدحكى بقبىل وافش انخقذيش واالحخشاو

 

 ػًيذ انكهيت

 

 (يىسف ػبذ انؼزيز انحسبَيٍ  /د .أ)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



............................................................................................................................................................

.. 

URL : http:// homEcom.menofia.edu.eg                      TEL: 048 / 22199768 

e-mail : homecom@mailer.menofia.edu.eg                TEL-   Fax :048 / 2199768 

 

 
 

 جبيؼت انًُىفيت -يذيش ػبو اداسة انذساسبث انؼهيب /انسيذ األسخبر 

 ""ححيت طيبت وبؼذ 

 (الجلسة التاسعة)نتشرؾ بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة 
 . 2013/2014فً العام الجامعً  11/5/2014بتارٌخ 

 ""وكم ػبو وسيبدحكى بخيش 

 "" وحفضهىا سيبدحكى بقبىل وافش انخقذيش واالحخشاو

 

 ػًيذ انكهيت

 

 (يىسف ػبذ انؼزيز انحسبَيٍ  /د .أ)
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