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 محض  إجتما  
 16/2/2014الجلسة السادسة لمجلس الكلٌة المنعقدة المنعقدة ٌوم األحد الموافق 

 م 2014 /2013فً العام الجامعً 

   صباحاًا  عشر الحادٌةبقاعة االجتماعات بالكلٌة وذلك فً تمام الساعة  ( السادسة الجلسة)أجتمع مجلس الكلٌة 
 16/2/2014ٌوم األحد الموافق 

 عمٌد الكلٌة ورئٌس المجلس          ٌوسف عبد العزٌز الحسانٌن/ األستاذ الدكتورالسٌد برئاسة 
 :وحضور كل من 

الوظٌفة  األسم  م 

 1 شرٌف صبرى رجب/ د.أ كلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الأستاذ التغذٌة ووكٌل  

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

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

3 

نعمة مصطفى رقبان / د.أ أستاذ إدارة المنزل والمؤسسات ورئٌس القسم بالكلٌة 4 

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

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

ووكٌل الكلٌة  خدمة المجتمع  بالكلٌةأستاذ المالبس والنسٌج 
 وشئون البٌئة 

اشرف محمود هاشم / د.أ 7 

 8 محمد سمٌر الدشلوطى / د.أ  وعلوم االطعمة المتفرغ بالكلٌةأستاذ التغذٌة

 9 محمد مصطفى السٌد / د.أ المتفرغ بالكلٌة أستاذ التغذٌة وعلوم االطعمة

اذ الترٌكو والغزل المتفرغ كلٌة الفنون التطبٌقٌة جامعة تاس
عضواًا من الخارج  – حلوان

سٌد على السٌد / د.أ 10 

اذ الترٌكو والغزل المتفرغ كلٌة الفنون التطبٌقٌة جامعة تاس
 عضواًا من الخارج– حلوان

احمد على محمود سالمان  / د.أ 11 

فاطمة الزهراء امٌن الشرٌف / د.أ  وعلوم االطعمة المتفرغ بالكلٌةأستاذ التغذٌة 12 

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

 13 عماد محمد عبد الحلٌم الخولى./ د التغذٌة وعلوم األطعمة بالكلٌةأستاذ مساعد 

أستاذ مساعد وقائم بعمل رئٌس قسم االقتصاد المنزلً 
 بالكلٌةوالتربٌة 

منى عبد الرازق أبو شنب ./ د 14 

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

وقد اعتذر عن عدم الحضور كل من  

الوظٌفة  األسم  م 

نشأت نصر الرفاعى / د .أ  بالكلٌةأستاذ المالبس والنسٌج ورئٌس القسم  1 

عادل عبد المعطى احمد / د.أ جامعة المنوفٌة –  أستاذ التغذٌة وعلوم االطعمة 2 

اذ االقتصاد المنزلى المتفرغ كلٌة الزراعة جامعة تاس
 عضواًا من الخارج– االسكندرٌة

 3 سمٌرة احمد قندٌل/ د.أ

لسادة اعضاء باسٌادته حبا باسم هللا الرحمن الرحٌم ومر-  عمٌد الكلٌة الجلسة / استهل السٌد األستاذ الدكتور 
:- النظر فً جدول األعمال على النحو التالى بثم شرع سٌادته . المجلس الموقر
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:-  اتممادقما  
فى العام  12/1/2014 لمجلس الكلٌة المنعقدة ٌوم األحد الموافق الخامسةالجلسة  على موضوعات ةالمصادق
 . 2013/2014الجامعى 

 . اتممادق  :  الض ا  
 :-عتيد  اكليق  بشأ  النض  ف  / ا. ذكضة العضض على  جلس  اكليق  ن  كجب  اسيد أ

على انشائها والذى "  عاماًا 25مرور " تجهٌزجمٌع االستعدات ومتطلبات احتفاالت الكلٌة بالٌوبٌل الفضى 
. العربى السابع عشر لالقتصاد المنزلى " سوف ٌتم بمشٌئة هللا ضمن فعالٌات انعقاد المؤتمر الدولى الثالث 

عتيد  اكليق  م  اسماة  اوككال  جبكيي اجلق عم ق اكالض ا على  / ا. اتو  لق ويفوض  اسيد أ:  الض ا  
.  ذ   امدد  الما ووبكيي  الجمأ  افضعيق  اتجعللق  لذ   الموو  م ا م  ا ض الجم عق  

 :- ذكضة  ا اة  ادا اما  اعليم  بشأ  النض  ف  

 كل منهم وذلك بناء على التقارٌر الفردٌة التوصٌة بمنح الدرجات العلمٌة  للطالب اآلتٌة أسمائهم بعد قرٌن
 :-والجماعٌة للسادة األساتذة أعضاء لجنة الفحص والمناقشة للرسائل العلمٌة وهم 

 :   وهم  أسمائهم بعدةمنح الدرجة  للطالب األتً

. االقتصاد المنزلى والتربٌة/ درجة الدكتوراة تخصص - هالة فرماوي محمد فرماوي 

. االقتصاد المنزلى والتربٌة/ درجة الدكتوراة تخصص - رانٌا فوزي فتحً الحناوي  

  .التغذٌة و علوم األطعمة/ درجة الدكتوراة تخصص  - هبة احمد محمد شعٌب  

 المالبس و النسٌج/ درجة الدكتوراة تخصص - إٌمان محمود عبده عجرمة 

 المالبس و النسٌج / درجة الدكتوراة تخصص -  سلوي إمام سعٌد سلٌمان 

 .المالبس و النسٌج / درجة الدكتوراة تخصص - أمل محمد فرٌج الشافعً 

 .االقتصاد المنزلى والتربٌة / درجة الماجستٌر تخصص -  أنسام السٌد حسن مختار 
 11/2/2014لدراسات العلٌا بتارٌخ ا وموافقة لجنة 9/2/2014وموافقة األقسام العلمٌة بتارٌخ 

.  اتو  لق  م ا م  ا ض الجم عق  :  الض ا  
 :- ذكضة  ا اة  ادا اما  اعليم  بشأ  النض  ف  

المسجلة لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً - سمر إبراهٌم أحمد الدراجٌنً  / تسجٌل خطة البحث للطالبة 
التوافق الزواجً و عالقته باالحتراق النفسً و العوامل " بعنـــوان -  تخصص االقتصاد المنزلى والتربٌة

 علما  بأن لجنة األشراف"الخمسة الكبري للشخصٌة لدي الزوجات

 الوظٌفة والتخصص االسم م

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

كلٌة - أستاذ مساعد و رئٌس قسم االقتصاد المنزلً و التربٌة  منً عبد الرازق أبو شنب  / د.م.أ 2
 جامعة  المنوفٌة– االقتصاد المنزلً 

كلٌة االقتصاد المنزلً و – مدرس بقسم االقتصاد المنزلً و التربً مها جالل شعٌب / د 3
التربٌة 

 11/2/2014لدراسات العلٌا بتارٌخ ا وموافقة لجنة 2/2014 /9وموافقة القسم العلمى بتارٌخ

.  اتو  لق  م ا م  ا ض الجم عق  :  الض ا  
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 :- ذكضة  ا اة  ادا اما  اعليم  بشأ  النض  ف  

 لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً المقٌدة- سارة سمٌر إبراهٌم أبو زٌد   / تسجٌل خطة البحث للطالبة 
دور بعض األعشاب فً تحسٌن امتصاص األمالح المعدنٌة و " تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

 علما  بأن لجنة األشراف"التحكم فً أنٌمٌا نقص الحدٌد فً الفئران 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

– كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  عادل عبد المعطً أحمد / د.أ  1
 جامعة المنوفٌة

 11/2/2014لدراسات العلٌا بتارٌخ ا وموافقة لجنة 2/2014 /9وموافقة القسم العلمى بتارٌخ

.  اتو  لق  م ا م  ا ض الجم عق  :  الض ا  
 :- ذكضة  ا اة  ادا اما  اعليم  بشأ  النض  ف  

 لدرجة الدكتوارة فً االقتصاد المنزلً تخصص المقٌدةهبه أحمد إبراهٌم غنٌم / تسجٌل خطة البحث للطالبة 
"  دراسات غذائٌة عن العالقات بٌن األداء الرٌاضً واألغذٌة الوظٌفٌة " تغذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

علما  بأن لجنة األشراف 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

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

 11/2/2014لدراسات العلٌا بتارٌخ ا وموافقة لجنة 2/2014 /9وموافقة القسم العلمى بتارٌخ

.  اتو  لق  م ا م  ا ض الجم عق  :  الض ا  
 :- ذكضة  ا اة  ادا اما  اعليم  بشأ  النض  ف  

 لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً المقٌدةشٌماء شرٌف محمد البابلً / تسجٌل خطة البحث للطالبة 
كفاءة مستخلص الشوفان فً تنظٌم دهون الدم والحالة التأكسدٌه " تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

 علما  بأن لجنة األشراف" للفئران المغذاة على الوجبات المرتفعة الدهون 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

– كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  عادل عبد المعطً أحمد / د.أ  1
 جامعة المنوفٌة

– كلٌة االقتصاد المنزلً – مدرس بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  عبٌر أحمد نزٌه /د 2
 جامعة المنوفٌة

 11/2/2014لدراسات العلٌا بتارٌخ ا وموافقة لجنة 2/2014 /9وموافقة القسم العلمى بتارٌخ

.  اتو  لق  م ا م  ا ض الجم عق  :  الض ا  
 :- ذكضة  ا اة  ادا اما  اعليم  بشأ  النض  ف  

 لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً المقٌدةشٌماء مأمون إبراهٌم فرج /  تسجٌل خطة البحث للطالبة 
التأثٌر البٌولوجى لبعض مضادات األكسدة الطبٌعٌة والصناعٌة " تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

 علما  بأن لجنة األشراف "على الحالة التأكسدٌة للفئران المسنة

 الوظٌفة والتخصص االسم م

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

 11/2/2014لدراسات العلٌا بتارٌخ ا وموافقة لجنة 2/2014 /9وموافقة القسم العلمى بتارٌخ

.  اتو  لق  م ا م  ا ض الجم عق  :  الض ا  
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 :- ذكضة  ا اة  ادا اما  اعليم  بشأ  النض  ف  

 لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً تخصص المقٌدةأمٌرة حمدى عبد الحلٌم /تسجٌل خطة البحث للطالبة -
دراسة مقارنة لصور الحدٌد المخلبى والغٌر مخلبىعلى بعض القٌاسات " تغذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

 علما  بأن لجنة األشراف "الحٌوٌة للفئران البالغة

 الوظٌفة والتخصص االسم م

ووكٌل كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  شرٌف صبري رجب  / د.أ  1
 جامعة المنوفٌة- 

كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ متفرغ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  محمد مصطفً السٌد  / د0ا 2
 جامعة المنوفٌة- 

- كلٌة االقتصاد المنزلً– -مدرس بقسم التغذٌة وعلوم األطعمةشٌماء مصطفى مصٌلحى / د 3
جامعة المنوفٌة 

 11/2/2014لدراسات العلٌا بتارٌخ ا وموافقة لجنة 2/2014 /9وموافقة القسم العلمى بتارٌخ

.  اتو  لق  م ا م  ا ض الجم عق  :  الض ا  
 :- ذكضة  ا اة  ادا اما  اعليم  بشأ  النض  ف  

 لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً المقٌدةأسماء صبحً عبد هللا على محمد /تسجٌل خطة البحث للطالبة 
دراسة تأثٌر بذور النباتات فى رفع مستوى الخصوبة فى الفئران " تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

 علما  بأن لجنة األشراف"التجارب

 الوظٌفة والتخصص االسم م

كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ متفرغ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  محمد مصطفً السٌد  / د0ا 1
 جامعة المنوفٌة- 

- كلٌة االقتصاد المنزلً – مدرس بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  عبٌر نزٌه احمد عبد الرحمن  /د 2
 جامعة المنوفٌة

 11/2/2014لدراسات العلٌا بتارٌخ ا وموافقة لجنة 2/2014 /9وموافقة القسم العلمى بتارٌخ

.  اتو  لق  م ا م  ا ض الجم عق  :  الض ا  
 :- ذكضة  ا اة  ادا اما  اعليم  بشأ  النض  ف  

لدرجة الماجستٌر  فً المقٌد عصام محمد شرف احمد حسن   / تسجٌل خطة البحث  ماجستٌر  للطالب 
اثراء تصمٌم اقمشة الوبرٌات بتكوٌنات زخرفٌة "االقتصاد المنزلً تخصص المالبس والنسٌج بعنوان 

 :علما  بأن لجنة األشراف"فرعونٌة متعددة االفراض  

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 عادل جمال الدٌن الهتداوى     / د.ا 1
كلٌة –استاذ النسٌج والمالبس المتفرغ بقسم االقتصاد المنزلى 

 جامعة طنطا –التربٌة لنوعٌة 

- كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ مساعد  بقسم المالبس والنسٌج رشا عبد الرحمن النحاس      / د.م.ا 2
 جامعه المنوفٌة

 11/2/2014لدراسات العلٌا بتارٌخ ا وموافقة لجنة 2/2014 /9وموافقة القسم العلمى بتارٌخ

.  اتو  لق  م ا م  ا ض الجم عق  :  الض ا  
 :- ذكضة  ا اة  ادا اما  اعليم  بشأ  النض  ف  

لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً المقٌد   - أحمد مرسً فودة أبو جسٌن/ تسجٌل خطة البحث للطالب 
م الجودة الحدٌثة لبعض ظحلول تطبٌقٌة لبعض معوقات تطبٌق ن" بعنـــوان -  تخصص المالبس و النسٌج 

 علما  بأن لجنة األشراف"مصانع المالبس الجاهزة فً مصر
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 الوظٌفة والتخصص االسم م

– أستاذ مساعد بقسم المالبس و النسٌج بكلٌة االقتصاد المنزلً  نشوة عبد الرءوف توفٌق / د.م.أ 1
 جامعة المنوفٌة 

– أستاذ مساعد بقسم المالبس و النسٌج بكلٌة االقتصاد المنزلً  ممدوح أحمد مبروك/ د.أ 2
 جامعة المنوفٌة 

 11/2/2014لدراسات العلٌا بتارٌخ ا وموافقة لجنة 2/2014 /9وموافقة القسم العلمى بتارٌخ

.  اتو  لق  م ا م  ا ض الجم عق  :  الض ا  
 :- ذكضة  ا اة  ادا اما  اعليم  بشأ  النض  ف  

محمود رٌاض السٌد احمد المسجل لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد /   للطالبتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة- 
استخدام مخلفات الخضر فى معالجة الفئران المصابة " المنزلً تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

 علما  بأن لجنة األشراف"بالتسمم الكبدي برابع كلورٌد الكربون

 الوظٌفة والتخصص االسم م

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

- كلٌة االقتصاد المنزلً– أستاذ  بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة أٌمن السٌد العدوى  / د0أ 2
جامعة المنوفٌة 

- كلٌة االقتصاد المنزلً– -مدرس بقسم التغذٌة وعلوم األطعمةشٌماء مصطفى مصٌلحى / د 3
جامعة المنوفٌة 

 :- علما بان لجنة الفحص والمناقشة على النحو التالً

 الوظٌفة والتخصص االسم م

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

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

 وعمٌد كلٌة االقتصاد المنزلً– أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  اشرف عبد العزٌز عبد المجٌد  / د.أ  3
 جامعة حلوان

- كلٌة االقتصاد المنزلً– أستاذ  بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة أٌمن السٌد العدوى  / د0أ 4
جامعة المنوفٌة 

 11/2/2014لدراسات العلٌا بتارٌخ ا وموافقة لجنة 2/2014 /9وموافقة القسم العلمى بتارٌخ

.  اتو  لق  م ا م  ا ض الجم عق  :  الض ا  
 :- ذكضة  ا اة  ادا اما  اعليم  بشأ  النض  ف  

المسجلة لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد شرٌن محمد حسن عامر / ة  للطالبتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة- 
دراسة التأثٌر المضاد لاللتهاب لبعض مضادات األكسدة " المنزلً تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

علما  بأن لجنة األشراف "الغذائٌة

 الوظٌفة والتخصص االسم م

كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ مساعد بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  طارق محمد عبد الرحمن  /د0م0ا 1
 جامعة المنوفٌة- 

- كلٌة االقتصاد المنزلً– مدرس  بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة محمد عبد المجٌد السعدنى  /د 2
جامعة المنوفٌة 

 :- علما بان لجنة الفحص والمناقشة على النحو التالً
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 الوظٌفة والتخصص االسم م

- كلٌة االقتصاد المنزلً –  أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  سونٌا صالح المراسى    / د.أ  1
 جامعة حلوان

عصام عبد الحافظ حسٌن / د0ا 2
 بودى  

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

كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ مساعد بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  طارق محمد عبد الرحمن  /د0م0ا 3
 جامعة المنوفٌة- 

 11/2/2014لدراسات العلٌا بتارٌخ ا وموافقة لجنة 2/2014 /9وموافقة القسم العلمى بتارٌخ

.  اتو  لق  م ا م  ا ض الجم عق  :  الض ا  
 :- ذكضة  ا اة  ادا اما  اعليم  بشأ  النض  ف  

فً الماجستٌر المسجلة لدرجة هدى السٌد الجوهري سلطان / ة  للطالب تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
دراسات تغذوٌة وبٌولوجٌة وكٌموحٌوٌة على " االقتصاد المنزلً تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

" تأثٌر الدهون الغذائٌة على صورة دهون الدم ومعامل تصلب الشراٌٌن فى فئران التجارب
علما  بأن لجنة األشراف 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ مساعد بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  طارق محمد عبد الرحمن  /د0م0ا 1
 جامعة المنوفٌة- 

- كلٌة االقتصاد المنزلً– مدرس  بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة محمد عبد المجٌد السعدنى  /د 2
جامعة المنوفٌة 

 :- علما بان لجنة الفحص والمناقشة على النحو التالً

 الوظٌفة والتخصص االسم م

وعمٌد كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  عبد الرحمن محمد عطٌة    / د.أ  1
 جامعة حلوان- األسبق

خالد على عبد الرحمن / د0ا 2
 شاهٌن   

كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ ورئٌس قسم التغذٌة وعلوم األطعمة 
 جامعة المنوفٌة- 

كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ مساعد بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  طارق محمد عبد الرحمن  /د0م0ا 3
 جامعة المنوفٌة- 

 11/2/2014لدراسات العلٌا بتارٌخ ا وموافقة لجنة 2/2014 /9وموافقة القسم العلمى بتارٌخ

.  اتو  لق  م ا م  ا ض الجم عق  :  الض ا  
  :- ذكضة  ا اة  ادا اما  اعليم  بشأ  النض  ف

فً االقتصاد الماجستٌر المسجلة لدرجة كرستٌنا جودة جورجى / ة  للطالبتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
دراسة تغذوٌه وكٌموحٌوٌة وهستوباثولوجٌة لبعض " المنزلً تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

 علما  بأن لجنة األشراف"أجزاء النباتات والثمار باستخدام فئران التجارب المصابة بارتفاع دهون الدم

 الوظٌفة والتخصص االسم م

كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ مساعد بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  طارق محمد عبد الرحمن  / د0م0ا 1
 جامعة المنوفٌة- 

 :- علما بان لجنة الفحص والمناقشة على النحو التالً

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 كلٌة بال– أستاذ متفرغ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  محمد مصطفً السٌد  / د0ا 1

وعمٌد كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ قسم التغذٌة وعلوم األطعمة  اشرف عبد العزٌز عبدالمجٌد  / د0ا 2
 جامعة حلوان- 
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كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ مساعد بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  طارق محمد عبد الرحمن  /د0م0ا 3
 جامعة المنوفٌة- 

 11/2/2014لدراسات العلٌا بتارٌخ ا وموافقة لجنة 2/2014 /9وموافقة القسم العلمى بتارٌخ

.  اتو  لق  م ا م  ا ض الجم عق  :  الض ا  
  :- ذكضة  ا اة  ادا اما  اعليم  بشأ  النض  ف

فً االقتصاد الدكتوارة المسجل لدرجة ٌوسف محمد فؤاد حلمً /   للطالبتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
دراسة الحالة الغذائٌة لمرضً تلٌف الكبد المقٌمٌن " المنزلً تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

 علما  بأن لجنة األشراف "والمترددٌن  

 الوظٌفة والتخصص االسم م

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

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

جامعة – كلٌه الطب – أستاذ ورئٌس قسم األمراض المتواطنه محمد عالء الدٌن نوح / د0أ 3
المنوفٌة  

- كلٌة االقتصاد المنزلً– أستاذ  بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة أٌمن السٌد العدوى  / د0أ 4
جامعة المنوفٌة 

:-  علما بان لجنة الفحص و المناقشة على النحو التالً

 الوظٌفة والتخصص االسم م

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

جامعة – كلٌه الطب – أستاذ ورئٌس قسم األمراض المتواطنه محمد عالء الدٌن نوح / د0أ 2
المنوفٌة  

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

جامعة - كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ التغذٌة وعلوم األطعمة عبد الرحمن محمد عطٌة / د0أ 4
حلوان   

 11/2/2014لدراسات العلٌا بتارٌخ ا وموافقة لجنة 2/2014 /9وموافقة القسم العلمى بتارٌخ

.  اتو  لق  م ا م  ا ض الجم عق  :  الض ا  
 :- ذكضة  ا اة  ادا اما  اعليم  بشأ  النض  ف  

فً الدكتوارة المسجلة لدرجة إٌمان احمد محمد احمد الشورة / ة  للطالبتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
التقٌٌم البٌولوجً ألغذٌه األطفال المدعمة " االقتصاد المنزلً تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

 علما  بأن لجنة األشراف" بالألكتوفٌرٌن 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

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

ووكٌل كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  شرٌف صبري رجب  / د.أ  2
 جامعة المنوفٌة- 

 :- علما بان لجنة الفحص والمناقشة على النحو التالً
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 الوظٌفة والتخصص االسم م

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

ووكٌل كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  شرٌف صبري رجب  / د.أ  2
 جامعة المنوفٌة- 

- كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  عصام عبد الحافظ حسٌن  / د.أ  3
 جامعة المنوفٌة

- كلٌة الزراعة – أستاذ ورئٌس قسم علوم وتكنولوجٌا األغذٌة  منً محمود خلٌل   / د.أ  4
 جامعة المنصورة

 11/2/2014لدراسات العلٌا بتارٌخ ا وموافقة لجنة 2/2014 /9وموافقة القسم العلمى بتارٌخ

.  اتو  لق  م ا م  ا ض الجم عق  :  الض ا  
 :- ذكضة  ا اة  ادا اما  اعليم  بشأ  النض  ف  

المسجلة لدرجة الدكتوراة فً – هند محمد عبد الغفار شاهٌن /تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة  للطالبة 
تصمٌم برنامج كمبٌوتر لتعلم مهارات تنفٌذ "االقتصاد المنزلً تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة 

 علما  بأن لجنة األشراف ".المالبس المنزلٌة بما ٌحقق متطلبات جودة التعلٌم

 الوظٌفة والتخصص االسم م

كلٌة االقتصاد المنزلً جامعة المنوفٌة   - أستاذ بقسم النسٌج رشدي علً عٌد / د.أ 1

أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج بكلٌة االقتصاد المنزلً جامعة خالد محً الدٌن محمد حسن /د.م.أ 2
المنوفٌة   

كلٌة – أستاذ المالبس و النسٌج و رئٌس قسم االقتصاد المنزلً حنان حسنً ٌشار  / د.م.أ 3
التربٌة النوعٌة جامعة المنوفٌة 

:-  علما بان لجنة الفحص والمناقشة على النحو التالً

 الوظٌفة والتخصص االسم م

كلٌة االقتصاد المنزلً جامعة المنوفٌة   - أستاذ بقسم النسٌج رشدي علً عٌد / د.أ 1

 محمد البدري عبد الكرٌم/ د.أ 2
استاذ تكنولوجٌا االالت بقسم المالبس الجاهزة كلٌة الفنون 

جامعة المنوفٌة   - التطبٌقٌة

أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج بكلٌة االقتصاد المنزلً جامعة  محمد خالد محً الدٌن/د.م.أ 3
المنوفٌة   

كلٌة االقتصاد المنزلً - أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج عال ٌوسف عبد الاله / د.م.أ 4
جامعة المنوفٌة   

 11/2/2014لدراسات العلٌا بتارٌخ ا وموافقة لجنة 2/2014 /9وموافقة القسم العلمى بتارٌخ

 . اتو  لق  م ا م  ا ض الجم عق  :  الض ا  
 :- ذكضة  ا اة  ادا اما  اعليم  بشأ  النض  ف  

فً الماجستٌر المسجلة لدرجة - دٌنا طلعت سالم مسلم / ة  للطالبإعادة التشكٌل للجنة الفحص والمناقشة
التصمٌم الداخلً لمؤسسات المعاقٌن بصرٌاًا " بعنـــوان -  االقتصاد المنزلً تخصص إدارة منزل و مؤسسات 

 علما  بأن لجنة األشراف " و عالقته بتوافقهم النفسً و االجتماعً  

 الوظٌفة والتخصص االسم م

– كلٌة الفنون الجمٌلة – قسم الدٌكور – أستاذ العمارة الداخلٌة  ٌحًٌ أحمد عبد الحمٌد / د.أ 1
 جامعة حلوان

كلٌة االقتصاد – بقسم إدارة المنزل و المؤسسات مساعد أستاذ  هبه هللا علً محمود شعٌب / د 2
 جامعة المنوفٌة– المنزلً 
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 :- علما بان لجنة الفحص والمناقشة على النحو التالً

 الوظٌفة والتخصص االسم م

- ووكٌل الكلٌة لشئون البٌة سابقاًا  – أستاذ متفرغ بقسم العمارة  ممدوح عبده ٌوسف / د.أ 1
 جامعة حلوان– كلٌة الفنون الجمٌلة 

–  كلٌة الفنون الجمٌلة – قسم الدٌكور – أستاذ العمارة الداخلٌة  ٌحًٌ أحمد عبد الحمٌد / د.أ 2
 جامعة حلوان

– كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ بقسم إدارة المنزل و المؤسسات  ربٌع محمود نوفل / د.أ 3
 جامعة المنوفٌة

كلٌة االقتصاد – بقسم إدارة المنزل و المؤسسات مساعد أستاذ  هبه هللا علً محمود شعٌب / د 4
 جامعة المنوفٌة– المنزلً 

 لمرض الطالبة و انتهاء المدة القانونٌة للتشكٌل 
 11/2/2014لدراسات العلٌا بتارٌخ ا وموافقة لجنة 2/2014 /9وموافقة القسم العلمى بتارٌخ

.  اتو  لق  م ا م  ا ض الجم عق  :  الض ا  
 :- ذكضة  ا اة  ادا اما  اعليم  بشأ  النض  ف  

فً االقتصاد الماجستٌر المسجلة لدرجة مروة محمد محمد شبانة و/ موضوع الرسالة للطالبة تعدٌل فً 
التأثٌر العالجى لبعض منتجات الطماطم فى تحسٌن " تحت عنوان تغذٌه وعلوم األطعمة الالمنزلً تخصص 

" صحة العظام إلناث الفئران
 :- التعدٌل المطلوب هو 

" التأثٌر العالجى للطماطم فى تحسٌن صحة إناث الفئران:- "تعدٌل عنوان الرسالة لتصبح * 
 علما  بأن لجنة األشراف

 الوظٌفة والتخصص االسم م

جامعة - كلٌة الزراعة – أستاذ مساعد بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  عالء الدٌن السٌد البلتاجً  / د0م0ا 1
 المنوفٌة

كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ مساعد بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  عبٌر أحمد خضر  /د0م0ا 2
 جامعة المنوفٌة- 

لدراسات العلٌا بتارٌخ ا وموافقة لجنة 2/2014 /9التعدٌل غٌر جوهري وموافقة القسم العلمى بتارٌخ
11/2/2014 

.  اتو  لق  م ا م  ا ض الجم عق  :  الض ا  
 :- ذكضة  ا اة  ادا اما  اعليم  بشأ  النض  ف  

االقتصاد المنزلً تخصص تغذٌه فً الدكتواره  لدرجة هالمسجل- منى إبراهٌم فهٌم خلٌل /  ةللطالبإٌقاف القٌد 
 م   31/8/2014 إلى1/9/2013وعلوم األطعمة وذلك لمدة عام فً الفترة من 

 11/2/2014لدراسات العلٌا بتارٌخ ا وموافقة لجنة 2/2014 /9وموافقة القسم العلمى بتارٌخ

.  اتو  لق  م ا م  ا ض الجم عق  :  الض ا  
 :- ذكضة  ا اة  ادا اما  اعليم  بشأ  النض  ف  

جنات إبراهٌم محمد عطٌة  المقٌدة لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً / طلب مد مدة الدراسة للطالبة 
. عام ثانً  – 31/8/2014  الى 1/9/2013وذلك لمدة عام من  - تخصص المالبس والنسٌج

 11/2/2014لدراسات العلٌا بتارٌخ ا وموافقة لجنة 2/2014 /9وموافقة القسم العلمى بتارٌخ

.  اتو  لق  م ا م  ا ض الجم عق  :  الض ا  
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 :- ذكضة  ا اة  ادا اما  اعليم  بشأ  النض  ف  

خدٌجة حازم محمود زنانى   المسجلة  لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً / طلب مد مدة الدراسة للطالبة 
. عام أول  - 31/8/2014  الى 1/9/2013تخصص المالبس والنسٌج وذلك لمدة عام من  

 11/2/2014لدراسات العلٌا بتارٌخ ا وموافقة لجنة 2/2014 /9وموافقة القسم العلمى بتارٌخ

.  اتو  لق  م ا م  ا ض الجم عق  :  الض ا  
 :- ذكضة  ا اة  ادا اما  اعليم  بشأ  النض  ف  

سمر محمد منتصر المقٌدة لدرجة الدكتوراه تخصص التغذٌة وعلوم األطعمة /  االعتذار المقدم من الطالبة 
م نظرا لظروف مرضٌة 23/1/2014ٌوم "  التغذٌة العالجٌة " عن دخول امتحان مادة  التخلف فً 

 11/2/2014لدراسات العلٌا بتارٌخ ا وموافقة لجنة 2/2014 /9وموافقة القسم العلمى بتارٌخ

.  اتو  لق  م ا م  ا ض الجم عق  :  الض ا  
 :- ذكضة  ا اة  ادا اما  اعليم  بشأ  النض  ف  

المقٌدة لدرجة الدكتوراه تخصص التغذٌة وعلوم - إٌمان عبد الحلٌم عبد السالم /االعتذار المقدم من الطالبة 
م نظرا لظروف مرضٌة 2014 /23/1ٌوم " التغذٌة العالجٌة " األطعمة عن دخول امتحان مادة  التخلف فً 

 11/2/2014لدراسات العلٌا بتارٌخ ا وموافقة لجنة 2/2014 /9وموافقة القسم العلمى بتارٌخ

.  اتو  لق  م ا م  ا ض الجم عق  :  الض ا  
 :- ذكضة  ا اة  ادا اما  اعليم  بشأ  النض  ف  

عن - لدرجة الماجستٌر تخصص المالبس و النسٌج   المقٌدة -جٌالن محمد السعٌد/ اعتذار المقدم من الطالبة 
 وذلك لظروفى 21/22دخول امتحان مادة تكنولوجٌا المالبس وادارة مشروعات وذلك الٌوم الموافق 

 11/2/2014لدراسات العلٌا بتارٌخ ا وموافقة لجنة 2/2014 /9 وموافقة القسم العلمى بتارٌخالمرضٌة

.  اتو  لق  م ا م  ا ض الجم عق  :  الض ا  
 :- ذكضة  ا اة  ادا اما  اعليم  بشأ  النض  ف  

 لجمٌع 2013/2014فً العام الجامعً الدراسات العلٌا مرحلة لالجداول الدراسٌة للفصل الدراسً الثانً 
 و كذلك االنتدابات الخارجٌة كما وردت من األقسام العلمٌة "  دكتوراة – ماجستٌر –دبلوم " الفرق و الشعب
 11/2/2014لدراسات العلٌا بتارٌخ اوموافقة لجنة 

.  اتو  لق  م ا م  ا ض الجم عق  :  الض ا  
 :- ذكضة  ا اة  ادا اما  اعليم  بشأ  النض  ف  

فى الفصل  (دبلوم – ماجستٌر – دكتوراة  ) لجمٌع الشعبالدراسات العلٌا مرحلة الممتحنٌن لتشكٌل لجان 

 ولجنة الدراسات العلٌا كما وردت من األقسام العلمٌة 2013/2014  فى  العام الجامعى االولالدراسى 
 .11/2/2014بتارٌخ 
.  اتو  لق  م ا م  ا ض الجم عق  :  الض ا  

 :- ذكضة  ا اة  ادا اما  اعليم  بشأ  النض  ف  

المذكرة المقدمة بخصوص عمل سٌمنار للطالب المتقدمٌن لتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة والمرفوعة من 
 .11/2/2014لجنة الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ 

. عدا  اتو  لق  م ا م  ا ض الجم عق  :  الض ا  
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  :- ذكضة  ا اة الشوأ  اجعليي  بشأ  النض  ف  

  فى  العام االولفى الفصل الدراسى  والفرق لجمٌع الشعب البكالرٌوسمرحلة الممتحنٌن لتشكٌل لجان 

 .9/2/2014 وموافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ كما وردت من األقسام العلمٌة 2013/2014الجامعى 
.  اتو  لق  م ا م  ا ض الجم عق  :  الض ا  

  :- ذكضة  ا اة الشوأ  اجعليي  بشأ  النض  ف  

 لجمٌع الفرق 2013/2014فً العام الجامعً لمرحلة البكالرٌوس الجداول الدراسٌة للفصل الدراسً الثانً 
وموافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ و الشعب و كذلك االنتدابات الخارجٌة كما وردت من األقسام العلمٌة 

9/2/2014. 
.  اتو  لق  م ا م  ا ض الجم عق  :  الض ا  

:-  ذكضة  ا اة الشوأ  اجعليي  بشأ  النض  ف  
محمود جمال ابراهٌم الصباغ المقٌد بالفرقة الثانٌة مالبس ونسٌج فى العام / االعتذار المقدم من الطالب 

:-  عن دخول المواد التالٌة حسب موافقة االدارة العامة للشئون الطبٌة 2013/2014الجامعى 

  9/2/2014وموافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ " تخصص" لغة اجنبٌة . محاسبة . ماكٌنات . علم النسٌج 

.  اتو  لق  م ا م  ا ض الجم عق  :  الض ا  
 :- ذكضة العضض على  جلس  اكليق  بشأ  النض  ف  

رئٌس جامعة المنوفٌة وذلك بخصوص عرض بعض / الخطاب الوارد من مكتب السٌد األستاذ الدكتور
  بتارٌخى  603 , 602الموضوعات التى عرضت على المجلس األعلى للجامعات بجلستٌة رقمى  

 قرر 2013/ 24/10 وبعرض الموضوع على مجلس الجامعة بتارٌخ 5/1/2014 , 26/12/2013
"  أحٌط المجلس علما وٌعمم على كلٌات ومعاهد الجامعة" المجلس 

.  اتو  لق  م ا م  ا ض الجم عق  :  الض ا  
 :- بشأ  النض  ف   (أعحمال  يشق  اجدايس  ) ذكضة دسي الشوأ  اعم لين  

 للقٌام التغذٌة وعلوم االطعمةبقسم  المدرس–   محمود عبد الحمٌد خلٌل  / الدكتورالسٌدالطلب المقدم من 
 وموافقة باجازة مرافقة الزوجة المدرس المساعد بكلٌة الزراعة جامعة المنوفٌة والتى تقوم بالدراسة بالمانٌا 

     .2/2014 /9بتارٌخالقسم العلمى 

.  اتو  لق  م ا م  ا ض الجم عق  :  الض ا  
 :- ذكضة  اعكدقما  اللقم يق  بشأ  النض  ف  

بخصوص المؤتمر الرابع "إدارة االتفاقٌات والمؤتمرات"الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافٌة  

 –لكلٌة التربٌة جامعة المنوفٌة وبعرض الموضوع على السادة أعضاء هٌئه التدرٌس رغب فى االشتراك 

الوظٌفة  األسم  م 

هبة عز الدٌن ٌوسف ./ د بالكلٌةأستاذ مساعد بقسم التغذٌة وعلوم االطعمة  1 

نزٌهة عبد الرحمن خلٌل ./ د بالكلٌةمدرس بقسم التغذٌة وعلوم االطعمة  2 

عبٌر احمد خضر ./ د بالكلٌةأستاذ مساعد بقسم التغذٌة وعلوم االطعمة  3 

  11/2/2014وموافقة لجنة العالقات الثقافٌة بتارٌخ 

.  اتو  لق على  اجضاليمما  م ا م  ا ض الجم عق  :  الض ا  
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 :- ذكضة  اعكدقما  اللقم يق  بشأ  النض  ف  
بخصوص المؤتمر السنوى "إدارة االتفاقٌات والمؤتمرات"الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافٌة  

التاسع بكلٌة التربٌة جامعة المنصورة وبعرض الموضوع على السادة أعضاء هٌئه التدرٌس رغب فى 

 –االشتراك 

الوظٌفة  األسم  م 

أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج بالكلٌة  نشوة عبد الرؤوف  ./ د 1 

أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج بالكلٌة  اسمهان النجار ./ د 2 

مدرس بقسم المالبس والنسٌج بالكلٌة  رانٌا هٌكل ./ د 3 

مدرس بقسم المالبس والنسٌج بالكلٌة  محمد حجاج ./ د 4 

مهجة مسلم ./ د بالكلٌةأستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  5 

ماٌسة احمد الحبشى ./ د بالكلٌةأستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  6 

امٌرة حسان عبد الجٌد ./ د بالكلٌةمدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  7 

نهى عبد الستار عبد المحسن ./ د بالكلٌةمدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  8 

 على الترشٌحات التالٌة حسب االقدمٌة المطلقة ونصاب 11/2/2014وموافقة لجنة العالقات الثقافٌة بتارٌخ 

. المؤتمرات 

الوظٌفة  األسم  م 

مهجة مسلم ./ د بالكلٌةأستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  1 

ماٌسة احمد الحبشى ./ د بالكلٌةأستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  2 

امٌرة حسان عبد الجٌد ./ د بالكلٌةمدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  3 

نهى عبد الستار عبد المحسن ./ د بالكلٌةمدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  4 

مدرس بقسم المالبس والنسٌج بالكلٌة  رانٌا هٌكل ./ د 5 

مدرس بقسم المالبس والنسٌج بالكلٌة  محمد حجاج ./ د 6 

.  اتو  لق  م ا م  ا ض الجم عق  :  الض ا  
:-  ذكضة  اعكدقما  اللقم يق  بشأ  النض  ف  

اشرف محمود هاشم عن حضور المؤتمر الذى سوف ٌعقد بمالزٌا وذلك لعدم / د.االعتذار المقدم من السٌد أ 

  11/2/2014وجود مخصصات مالٌة بالجامعة وموافقة لجنة العالقات الثقافٌة بتارٌخ 

.  اتو  لق  م ا م  ا ض الجم عق  :  الض ا  
 :- ذكضة  اعكدقما  اللقم يق  بشأ  النض  ف  

انخطاب انوارد مه إدارة األتفاقياث وانمؤتمراث بشأن اإلعالن عه  انمؤتمر انتربوي انذوني انسادس وانمقرر 

. و بكهيت انعهوو انتربويت جامعت انطفيهت انتقىيت باألردن 2014أبريم /  ويسان30-28 اوعقادة في انفترة مه 

 –وبعرض الموضوع على السادة أعضاء هٌئه التدرٌس رغب فى االشتراك 

الوظٌفة  األسم  م 

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

مدرس بقسم المالبس والنسٌج بالكلٌة  منى حمدى الفرماوى ./ د 2 

مدرس بقسم المالبس والنسٌج بالكلٌة  رحاب عادل الفٌشاوى ./ د 3 

 على الترشٌحات التالٌة حسب االقدمٌة المطلقة ونصاب 11/2/2014وموافقة لجنة العالقات الثقافٌة بتارٌخ 

. المؤتمرات 
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الوظٌفة  األسم  م 

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

مدرس بقسم المالبس والنسٌج بالكلٌة  رحاب عادل الفٌشاوى ./ د 2 

.  اتو  لق  م ا م  ا ض الجم عق  :  الض ا  
 :- ذكضة  اعكدقما  اللقم يق  بشأ  النض  ف  

انخطاب انوارد مه إدارة األتفاقياث وانمؤتمراث بشأن اإلعالن عه  انمؤتمر انخطاب انوارد مه جامعت حهوان  

 وبعرض الموضوع . كهيت اإلقتصاد انمىزني بشأن انمؤتمر انذوني ل انتىميت انبشريت ومتطهباث سوق انعمم 

 –على السادة أعضاء هٌئه التدرٌس رغب فى االشتراك 

الوظٌفة  األسم  م 

التغذٌة    

هبة عز الدٌن ٌوسف ./ د بالكلٌةأستاذ مساعد بقسم التغذٌة وعلوم االطعمة  1 

عبٌر احمد خضر ./ د بالكلٌةأستاذ مساعد بقسم التغذٌة وعلوم االطعمة  2 

نزٌهة عبد الرحمن خلٌل ./ د بالكلٌةمدرس بقسم التغذٌة وعلوم االطعمة  3 

ماٌسة احمد الحبشى ./ د بالكلٌةأستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  4 

مهجة مسلم ./ د بالكلٌةأستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  5 

امٌرة حسان عبد الجٌد ./ د بالكلٌةمدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  6 

نهى عبد الستار عبد المحسن ./ د بالكلٌةمدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  7 

شرٌف محمد عطٌه ./ د بالكلٌةمدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  8 

المالبس    

اٌهاب فاضل  ./ د.أ أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج بالكلٌة 1 

أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج بالكلٌة  اٌهاب احمد  ./ د 2 

أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج بالكلٌة  مدحت مرسى ./ د 3 

أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج بالكلٌة  نشوة عبد الرؤوف  ./ د 4 

أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج بالكلٌة  اسمهان النجار ./ د 5 

مدرس بقسم المالبس والنسٌج بالكلٌة  رانٌا هٌكل ./ د 6 

مدرس بقسم المالبس والنسٌج بالكلٌة  ممدوح مبروك ./ د 7 

مدرس بقسم المالبس والنسٌج بالكلٌة  رحاب الفٌشاوى ./ د 8 

مدرس بقسم المالبس والنسٌج بالكلٌة  اٌرٌى اسحاق  ./ د 9 

مدرس بقسم المالبس والنسٌج بالكلٌة  محمد حجاج ./ د 10 

 على الترشٌحات التالٌة حسب االقدمٌة المطلقة ونصاب 11/2/2014وموافقة لجنة العالقات الثقافٌة بتارٌخ 
. المؤتمرات 

الوظٌفة  األسم  م 

 قسم التغذٌة وعلوم االطعمة

هبة عز الدٌن ٌوسف ./ د بالكلٌةأستاذ مساعد بقسم التغذٌة وعلوم االطعمة  1 

عبٌر احمد خضر ./ د بالكلٌةأستاذ مساعد بقسم التغذٌة وعلوم االطعمة  2 

قسم ادارة المنزل والمؤسسات 

ماٌسة احمد الحبشى ./ د بالكلٌةأستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  4 

مهجة مسلم ./ د بالكلٌةأستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  5 

قسم المالبس والنسٌج 
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اٌهاب فاضل  ./ د.أ أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج بالكلٌة 1 

أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج بالكلٌة  مدحت مرسى ./ د 2 

.  اتو  لق  م ا م  ا ض الجم عق  :  الض ا  
 لض ًا  و ى  لميق  اإجتما و ا جلمال  ن إدوو  اعتمو ا عع  اجلسق  ف وتما  اسمعق الم يق  

 .
          أ ين  اتجلس                     اريس  اتجلس وعتيد  اكليق  

 (يواس ععد  اععيع  امسم ين  / ا.أ)         (الما  اتد  ابم عى  ./ ا)    
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 اريس إم عق  اتلو يق/ وا  ااسيد  ااجمذ  ادك              
 ""ايق  يعق و عد  ا

( السادسالجلسة ) نتشرف بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة     
 . 2013/2014 الجامعً العام فً 16/2/2014بتارٌخ 

"" وكي عما وايماوكي  ليض  
  ""وفحلو  ايماوكي  لعوو و  ض  اجلديض و ااجض او

                                    
 عتيد  اكليق                                                  

 
 (يواس ععد  اععيع  امسم ين  / ا  .أ                                                  )
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 إم عق  اتلو يق-  ديض عما  ا اة  ادا اما  اعليم/ اسيد  ااجمذ                
 ""ايق  يعق و عد  ا

( السادسالجلسة ) نتشرف بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة
 . 2013/2014 الجامعً العام فً 16/2/2014بتارٌخ 

"" وكي عما وايماوكي  ليض  
  ""وفحلو  ايماوكي  لعوو و  ض  اجلديض و ااجض او

                                    
 عتيد  اكليق                                                    

 
 (يواس ععد  اععيع  امسم ين  / ا  .أ                                                  )
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