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 محض  إجتما  
 13/4/2014الجلسة الثامنة لمجلس الكلٌة المنعقدة ٌوم األحد الموافق 

 م 2014 /2013فً العام الجامعً 

 الحادٌةبقاعة االجتماعات بالكلٌة وذلك فً تمام الساعة  ( الثامنة الجلسة)أجتمع مجلس الكلٌة 
 13/4/2014  ٌوم األحد الموافق  صباحاًا عشر 

 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 

ووكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع أستاذ المالبس والنسٌج 
 وتنمٌة البٌئة 

اشرف محمود هاشم / د.أ 3 

نشؤت نصر الرفاعى / د .أ  بالكلٌةأستاذ المالبس والنسٌج ورئٌس القسم  4 

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

5 

نعمة مصطفى رقبان / د.أ أستاذ إدارة المنزل والمإسسات ورئٌس القسم بالكلٌة 6 

ماجدة كامل الشاعر / د.أ جامعة المنوفٌة –  أستاذ التغذٌة وعلوم االطعمة 7 

ربٌع محمود نوفل / د.أ أستاذ إدارة المنزل والمإسسات بالكلٌة 8 

عادل عبد المعطى احمد / د.أ جامعة المنوفٌة –  أستاذ التغذٌة وعلوم االطعمة 9 

 10 عماد محمد عبد الحلٌم الخولى/ د.أ التغذٌة وعلوم األطعمة بالكلٌةأستاذ 

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

 12 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 13 

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

احمد على محمود سالمان  / د.أ 14 

فاطمة الزهراء امٌن الشرٌف / د.أ  وعلوم االطعمة المتفرغ بالكلٌةأستاذ التغذٌة 16 

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

أستاذ مساعد وقائم بعمل رئٌس قسم االقتصاد المنزلً 
 بالكلٌةوالتربٌة 

منى عبد الرازق أبو شنب ./ د 18 

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

وقد اعتذر عن عدم الحضور كل من  

الوظٌفة  األسم  م 

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

 1 سمٌرة احمد قندٌل/ د.أ

لسادة باسٌادته حبا باسم هللا الرحمن الرحٌم ومر-  عمٌد الكلٌة الجلسة / ستهل السٌد األستاذ الدكتور ا
:- النظر فً جدول األعمال على النحو التالى بثم شرع سٌادته اعضاء المجلس الموقر
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 :- اتممادقما  - 1

فى العام  9/3/2014 لمجلس الكلٌة المنعقدة ٌوم األحد الموافق السابعةالجلسة  على موضوعات ةالمصادق
 . 2013/2014الجامعى 

 .  اتممادق  : الض ا  
 : تفوحما  - 2

مدحت محمد /  على انتداب السٌد الدكتور 8/3/3014عمٌد الكلٌة بتارٌخ / وافق السٌد االستاذ الدكتور 
االستاذ المساعد بقسم المالبس والنسٌج على االنتداب لكلٌة التربٌة النوعٌة جامعة المنٌا - محمود مرسى  

  2013/2014 ساعات اسبوعٌاًا فى العام الجامعى 8للتدرٌس لمرحلة البكالرٌوس والدراسات العلٌا بواقع 
و المشاركة فً اعمال االمتحانات المرتبطة بالتدرٌس والجلسات والتصحٌح  مع مراعاة نصاب االنتدابات 

 .  اتممادق  م ارم  ا ض اللم مق  : الض ا  
:  لشو  اتنض رف   مذضر  ذكي  اللكق الشفو  خ ق  اتلجتم   تتكق  الكشق  - 1

نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة / الخطاب المرفق من مكتب السٌد االستاذ الدكتور 
لالطالع على صورة من بروتوكول التعاون المزمع عقدة بٌن الجامعة والهٌئة العامة لتعلٌم الكبار والذى 

 والذى قرر فٌة 16/3/2014سبق عرضة على مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بجلستة بتارٌخ 
 االقتصاد – االداب –التربٌة " وضع خطة زمنٌة لدراسة البروتوكول المزمع عقدة من السادة وكالء كلٌات 

"   التربٌة النوعٌة –

 .  اكي  اتللل  لتمًا  :  الض ا  

 :- مذضر  ا ار  اخا اما  املكم  لشو  اتنض رف  - 2

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

  : األتي أسوائهن تعذ هنح الذسجح  للطالب

. االقتصاد المنزلى والتربٌة/ لمٌاء عبدالحلٌم سند ابوشعبان درجة الماجستٌر  تخصص / الطالبة . 1

 المالبس و النسٌج/ رشاعلى محمد حسٌن الجمل الدكتوراة تخصص / الطالبة . 2

 التغذٌة وعلوم االطعمة / الماجستٌر  تخصص هحوىد سياض السيذ أحوذ عثذ الحويذ / لطالبة .  3

 التغذٌة وعلوم االطعمة/ خلود محمد حمزة عمارة  درجة الماجستٌر  تخصص / الطالبة .   4

. ادارة المنزل/ سارة حسن على االسود  درجة الماجستٌر  تخصص / الطالبة . 5

 .ادارة المنزل/ هبة منٌر السحراتى  درجة الماجستٌر  تخصص / الطالبة .  6

 .ادارة المنزل/ سحر حمدى عبداللطٌف  درجة الماجستٌر  تخصص / الطالبة  7

. ادارة المنزل/ منى محمد زكى صقر  درجة الدكتوراة   تخصص / الطالبة .  8

  .9/4/2014ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/4/2014خ وموافقة األقسام العلمٌة بتاري

.  اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  : الض ا  
:  مذضر  ا ار  اخا اما  املكم  لشو  اتنض رف  - 3

في الواجستيش  لذسجح جالوسجلسشا هصطفي على إتشاهين / ج للطالةإلغاء القيذ والتسجيل 

 اعتزاس الوششفين –لعذم الحضىس :- االقتصاد الونزلي تخصص تغزيه وعلىم األطعوح ورلك 

 ولجنة 6/4/2014بتارٌخ  العلمى وموافقة القسمعذم سذاد الشسىم الذساسيح وانتهاء الوذج القانىنيح 
  .9/4/2014الدراسات العلٌا بتارٌخ 

.  اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  : الض ا  



 4 

:  مذضر  ا ار  اخا اما  املكم  لشو  اتنض رف  - 4
االقتصاد فً الماجستٌر  لدرجة ةالمسجلنارٌمان رأفت السٌد أبو شادي / ة للطالبإلغاء القٌد والتسجٌل 

عدم سداد الرسوم - اعتذار المشرفٌن – لعدم الحضور :- المنزلً تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة وذلك 
 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/4/2014بتارٌخ  العلمى الدراسٌة وانتهاء المدة القانونٌة وموافقة القسم

9/4/2014.  

.  اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  : الض ا  
:  مذضر  ا ار  اخا اما  املكم  لشو  اتنض رف  - 5

االقتصاد المنزلً فً الدكتوراه  لدرجة ةالمسجلإٌمان عبد الحلٌم عبد السالم الغباري / ة للطالبإٌقاف القٌد 
 م  31/8/2014 الى 1/4/2014تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة وذلك لرعاٌة الطفل لمده ترم ثانً من 

  .9/4/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/4/2014بتارٌخ  العلمى وموافقة القسم

.  اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  : الض ا  
:  مذضر  ا ار  اخا اما  املكم  لشو  اتنض رف  - 6

االقتصاد المنزلً فً الماجستٌر  لدرجة ةالمسجل- أمل محمد عبد القادر الفقً / ة للطالبمد مدة الدراسة 
وذلك الستكمال الرسالة 2014/ 31/8 الى1/9/2013تخصص المالبس و النسٌج لمدة عام فى المدة 

  .9/4/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/4/2014بتارٌخ  العلمى مد أول وموافقة القسم– العلمٌة 

.  اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  : الض ا  
:  مذضر  ا ار  اخا اما  املكم  لشو  اتنض رف  - 7

االقتصاد فً الماجستٌر  لدرجة ةالمسجلشرٌن عبدالرازق عبدالفتاح  / ة للطالبإلغاء القٌد والتسجٌل 
عدم سداد الرسوم - اعتذار المشرفٌن – لعدم الحضور :- المنزلً تخصص االقتصاد المنزلى والتربٌة وذلك 

 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/4/2014بتارٌخ  العلمى وانتهاء المدة القانونٌة وموافقة القسم- الدراسٌة 
9/4/2014.  

.  اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  : الض ا  
:  مذضر  ا ار  اخا اما  املكم  لشو  اتنض رف  - 8

االقتصاد المنزلً تخصص فً الماجستٌر  لدرجة ةالمسجلالشٌماء صالح محمود بكر   / ة لطالبإٌقاف قٌد  ا
. وذلك لرعاٌة الطفل 2014/ 31/8 الى1/9/2013االقتصاد المنزلى والتربٌة لمدة عام فى المدة 

  .9/4/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/4/2014بتارٌخ  العلمى وموافقة القسم

.  اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  : الض ا  
:  مذضر  ا ار  اخا اما  املكم  لشو  اتنض رف  - 9

االقتصاد المنزلً فً الماجستٌر  لدرجة ةالمسجلإٌمان عبدالمنعم محمد راشد    / ة للطالبمد مدة الدراسة 
وذلك الستكمال 2014/ 31/8 الى1/9/2013تخصص االقتصاد المنزلى والتربٌة لمدة عام فى المدة 

 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/4/2014بتارٌخ  العلمى الجزء العملى من الرسالة وموافقة القسم
9/4/2014.  

.  اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  : الض ا  
:  مذضر  ا ار  اخا اما  املكم  لشو  اتنض رف  - 10

االقتصاد المنزلً فً الماجستٌر  لدرجة ةالمسجلسهً سعٌد شرف الدٌن   / ة للطالبمد مدة الدراسة 
وذلك الستكمال 2014/ 31/8 الى1/9/2013تخصص االقتصاد المنزلى والتربٌة لمدة عام فى المدة 

 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/4/2014بتارٌخ  العلمى الجزء العملى من الرسالة وموافقة القسم
9/4/2014 . 
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.  اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  : الض ا  
 :- مذضر  ا ار  اخا اما  املكم  لشو  اتنض رف  - 11

 دكتوراة – ماجستٌر –دبلوم " المواعٌد المقترحة المتحانات الفصل الدراسى الثانى لمرحلة الدراسات العلٌا 
 على ان تبدأ االمتحانات منٌوم االربعاء الموافق  2014 /2013جمٌع الفرق والشعب فى العام الجامعى "  
 . 9/4/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/4/2014بتارٌخ  العلمى وموافقة القسم 21/5/2014

.  اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  : الض ا  
 :- مذضر  ذكي  اللكق الخا اما  املكم   المفو  لشو  اتنض رف  - 12

 فى 2013/2014النتٌجة المتدنٌة لدبلوم غذائٌات المستشفٌات فى الفصل الدراسى االول فى العام الجامعى 
. مادتى سٌكولوجٌة المرضى وتغذٌة عالجٌة 

 تكخ  اللكق ركتم وض ر  مامم اضرم  للق  اتلما  اتجخ كق رف  مر  اتف ا  /  تفوي  الكخ  ااجما  اخذجفا  :  الض ا  
.   م ق    هم اا اما  لكم  اكل اهم اأرق    خما  موض ر  تمالمًا  تم ركهم  للكي التق  تجمتكن إخا

:  مذضر  ا ار  اخا اما  املكم  لشو  اتنض رف  -  13
وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا و البحوث - شرٌف صبري رجب  / االقتراح المقدم من السٌد األستاذ الدكتور

بشؤن رفع خطاب موافقة عٌن شمس من أوراق خطة التسجٌل و الذي ٌفٌد عدم ضرورة احضار خطاب 
  .9/4/2014لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ وموافقة  عٌن شمس لتسجٌل موضوع الرسالة 

.  اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  : الض ا  
 :  مذضر  ا ار  اخا اما  املكم  لشو  اتنض رف- 14

المسجلة لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً  عال إبراهٌم عبدهللا الجرف   /تسجٌل خطة البحث للطالبة 
فاعلٌة إستراتٌجٌة التساإل الذاتى فى تنمٌة القدرة على "  بعنـــوان االقتصاد المنزلى والتربٌةتخصص 

". اتخاذ القرار والتحصٌل الدراسى لمادة االقتصاد المنزلى لدى تلمٌذات المرحلة اإلعدادٌة   
 علما  بؤن لجنة األشراف

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 كلٌة التربٌة جامعة طنطا - أستاذ المناهج وطرق التدرٌس  عبدالملك طه الرفاعى  / د.أ 1

كلٌة االقتصاد – استاذ مساعد ورئٌس قسم االقتصاد المنزلى  منى عبدالرازق أبوشنب   / د.م.أ 2
جامعة المنوفٌة – المنزلً 

جامعة – كلٌة التربٌة –مدرس بقسم االقتصاد المنزلى والتربٌة نورا إبراهٌم غرٌب  ./ د 3
المنوفٌة  

  .9/4/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/4/2014بتارٌخ  العلمى وموافقة القسم

.  اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  : الض ا  
 : مذضر  ا ار  اخا اما  املكم  لشو  اتنض رف  - 15

المسجلة لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد  ثناء فهمى عبدالمعبود الغباشى    /تسجٌل خطة البحث للطالبة 
التفاإل وعالقته بالذكاء الوجدانى واتخاذ القرار "  بعنـــوان االقتصاد المنزلى والتربٌةالمنزلً تخصص 

 علما  بؤن لجنة األشراف ".لدى اتحادات طالب بعض كلٌات جامعة المنوفٌة    

 الوظٌفة والتخصص االسم م

كلٌة االقتصاد – استاذ مساعد ورئٌس قسم االقتصاد المنزلى  منى عبدالرازق أبوشنب   / د.م.أ 1
جامعة المنوفٌة – المنزلً 

جامعة – كلٌة التربٌة –مدرس بقسم االقتصاد المنزلى والتربٌة مها جالل شعٌب   ./ د 2
المنوفٌة  

  .9/4/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/4/2014بتارٌخ  العلمى وموافقة القسم
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.  اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  : الض ا  
 : مذضر  ا ار  اخا اما  املكم  لشو  اتنض رف  - 16

المسجلة لدرجة الدكتوراة  فً  فاطمة الزهراء محمود طلعت قاسم حشاد    /تسجٌل خطة البحث للطالبة 
فاعلٌة برنامج قائم على التعلم المتنقل "  بعنـــوان االقتصاد المنزلى والتربٌةاالقتصاد المنزلً تخصص 

". لتنمٌة  بعض مهارات الفنون الٌدوٌة واالتجاه نحوه لدى الطالبات المعلمات بكلٌة االقتصاد المنزلى   
 علما  بؤن لجنة األشراف

 الوظٌفة والتخصص االسم م

أستاذ المالبس والنسٌج وكٌل كلٌة االقتصاد المنزلى لشئون التعلٌم  إسالم عبدالمنعم حسٌن   / د.أ 1
 والطالب جامعة المنوفٌة  

– كلٌة االقتصاد المنزلً – استاذ مساعد بقسم االقتصاد المنزلى  سهام أحمد الشافعى  /د.م.أ 2
جامعة المنوفٌة 

– كلٌة االقتصاد المنزلى  –مدرس بقسم االقتصاد المنزلى والتربٌة منى أحمد إسماعٌل   ./ د 3
جامعة المنوفٌة  

  .9/4/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/4/2014بتارٌخ  العلمى وموافقة القسم

.  اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  : الض ا  
 : مذضر  ا ار  اخا اما  املكم  لشو  اتنض رف  - 17

المسجلة لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد  محمد خمٌس عبده ابراهٌم الهربٌطى  /تسجٌل خطة البحث للطالبة 
برنامج تطبٌقى لمعالجة بنائٌات التصمٌم الملبسى المرتبطة " المنزلً تخصص المالبس والنسٌج  بعنـــوان 

 علما  بؤن لجنة األشراف".باالقمشة ذات االستطالة  

 الوظٌفة والتخصص االسم م

اٌهاب فاضل سٌد أحمد / د.أ 1
 أبوموسى 

جامعة – كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ بقسم المالبس والنسٌج  
 المنوفٌة

جامعة – كلٌة االقتصاد المنزلً – مدرس بقسم المالبس والنسٌج أحمد رمزى أحمد عطا هللا  ./ د 2
المنوفٌة 

  .9/4/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/4/2014بتارٌخ  العلمى وموافقة القسم

.  اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  : الض ا  
 : مذضر  ا ار  اخا اما  املكم  لشو  اتنض رف  - 18

المسجلة لدرجة الدكتوراة  فً االقتصاد  سماح متولى محمد متولى بالسى   /تسجٌل خطة البحث للطالبة 
تصمٌم وتنفٌذ نمط العباءة الحرٌمى بوجهٌن مختلفٌن " المنزلً تخصص المالبس والنسٌج  بعنـــوان 

 علما  بؤن لجنة األشراف".لمواكبة الموضة العالمٌة باستخدام شبكة  المعلومات الدولٌة   

 الوظٌفة والتخصص االسم م

– كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج   سالى أحمد العشماوى  / د.م.أ 1
 جامعة المنوفٌة

جامعة – كلٌة االقتصاد المنزلً – مدرس بقسم المالبس والنسٌج منى حمدى الفرماوى   ./ د 2
المنوفٌة 

  .9/4/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/4/2014بتارٌخ  العلمى وموافقة القسم

.  اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  : الض ا  
 : مذضر  ا ار  اخا اما  املكم  لشو  اتنض رف  - 19
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المسجلة لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً تخصص  رٌم عٌد السإالً /تسجٌل خطة البحث للطالبة 
والكالسٌوم فً فئران التجارب المصابة  " " Cالتدخل الغذائً لفٌتامٌن " تغذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

 علما  بؤن لجنة األشراف "بهشاشه العظام 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

طارق محمد عبد الرحمن / د. 1
 عفٌفً  

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

  .9/4/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/4/2014بتارٌخ  العلمى وموافقة القسم

.  اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  : الض ا  
 :  مذضر  ا ار  اخا اما  املكم  لشو  اتنض رف- 20

المسجلة لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً تخصص  أسماء احمد صدٌق /تسجٌل خطة البحث للطالبة 
استخدام قشور الفاكهة فى معالجة الفئران المصابة بالتسمم الكبدى برابع " تغذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

 علما  بؤن لجنة األشراف "كلورٌد الكربون
 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

والعمٌد السابق لكلٌة – أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  محمد مصطفى السٌد  / د.ا 1
 جامعة المنوفٌة– االقتصاد المنزلً 

- كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة اٌمن السٌد العدوى / د.أ 2
جامعة المنوفٌه 

  .9/4/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/4/2014بتارٌخ  العلمى وموافقة القسم

.  اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  : الض ا  
 : مذضر  ا ار  اخا اما  املكم  لشو  اتنض رف  - 21

المسجلة لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً  هبه سعد عبد الظاهر سعد /تسجٌل خطة البحث للطالبة 
على سكر الدم  (الكشري  )تؤثٌر الوجبه المختلطه المعدله " تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

 علما  بؤن لجنة األشراف "والدهون فً النوع الثانً من مرضً السكر 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

– كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  ثرٌا مسلم حسن   / د.ا 1
 جامعة المنوفٌة

جامعة القاهرة  – كلٌة الطب – أستاذ األمراض الباطنه عبٌر زكرٌا محمد  / د .أ 2

  .9/4/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/4/2014بتارٌخ  العلمى وموافقة القسم

.  اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  : الض ا  
 : مذضر  ا ار  اخا اما  املكم  لشو  اتنض رف  - 22

المسجلة لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً  وفاء عبدالستار السٌد بله /تسجٌل خطة البحث للطالبة 
فاعلٌة برنامج إرشادى لتنمٌة وعى الفتٌات المقبالت على " تخصص ادارة المنزل والمإسسات بعنـــوان 

 علما  بؤن لجنة األشراف "الزواج بؤسس ومقومات األسرة الناجحة 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

–  كلٌة االقتصاد المنزلً ادارة المنزل والمإسساتأستاذ بقسم  ربٌع محمود نوفل   / د.ا 1
 جامعة المنوفٌة

 كلٌة االقتصاد المنزلً ادارة المنزل والمإسساتأستاذمساعد  بقسم شرٌن جالل محفوط / د.أ 2
االزهر جامعة – 

  .9/4/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/4/2014بتارٌخ  العلمى وموافقة القسم
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.  اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  : الض ا  
 : مذضر  ا ار  اخا اما  املكم  لشو  اتنض رف  - 23

المسجلة لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً  هناء سعٌد ابراهٌم سالمة  /تسجٌل خطة البحث للطالبة 
التخطٌط االستراتٌجى لسن التقاعد وعالقته بمشكالت " تخصص ادارة المنزل والمإسسات بعنـــوان 

 علما  بؤن لجنة األشراف".المسنٌن  

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 كلٌة االقتصاد المنزلً ادارة المنزل والمإسساتأستاذ ورئٌس قسم  نعمة مصطفى رقبان   / د.ا 1
 جامعة المنوفٌة– 

 كلٌة االقتصاد المنزلً ادارة المنزل والمإسساتأستاذمساعد  بقسم ماٌسة محمد الحبشى  / د.أ 2
جامعة المنوفٌة – 

  .9/4/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/4/2014بتارٌخ  العلمى وموافقة القسم

.  اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  : الض ا  
 : مذضر  ا ار  اخا اما  املكم  لشو  اتنض رف  - 24

 فً االقتصاد الماجستٌرالمسجلة لدرجة آالء عبد هللا ٌوسف هجام /ة  للطالب تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
التؤثٌر المحتمل لبذور وأوراق النباتات لمقاومة ارتفاع " المنزلً تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

 علما  بؤن لجنة األشرافالكولسترول باستخدام الفئران البٌضاء

 الوظٌفة والتخصص االسم م

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

- كلٌة االقتصاد المنزلً – مدرس بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  عزة محمد االسكافى/د 2
 جامعة المنوفٌه

 :- علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً

 الوظٌفة والتخصص االسم م

كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ متفرغ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  فاطمة الزهراء أمٌن الشرٌف  // د.أ 1
 .مشرفاًا ومناقشاًا  . جامعة المنوفٌة- 

مركز البحوث الزراعٌه - أستاذ بمعهد بحوث تكنولوجٌا األغذٌةمحمد مصطفً االبزارى /  د.أ 2

- كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة سحر عثمان الشافعً / د .أ 3
جامعة المنوفٌه 

  .9/4/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/4/2014بتارٌخ  العلمى وموافقة القسم

.  اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  : الض ا  
 : مذضر  ا ار  اخا اما  املكم  لشو  اتنض رف  - 25

فً االقتصاد الماجستٌر المسجلة لدرجة سالً محمود إسماعٌل / ة  للطالب تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة-
بذور الفجل والكرفس وأوراق الزٌتون وجزور " المنزلً تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

 علما  بؤن لجنة األشراف ”العرقسوس كعالجات طبٌعٌة للنقرس فى الفئران البٌضاء

 الوظٌفة والتخصص االسم م

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

- كلٌة االقتصاد المنزلً – مدرس بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  عزة محمد االسكافى/د 2
 جامعة المنوفٌه

 :- علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً

 الوظٌفة والتخصص االسم م
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كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ متفرغ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  فاطمة الزهراء أمٌن الشرٌف  / د.أ 1
 . مشرفاًا ومناقشاًا جامعة المنوفٌة- 

- كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة أٌمن السٌد العدوى / د.أ 2
جامعة المنوفٌه 

- كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة سهٌر أحمد سعٌد  / د .أ 3
جامعة االزهر 

  .9/4/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/4/2014بتارٌخ  العلمى وموافقة القسم

.  اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  : الض ا  
 : مذضر  ا ار  اخا اما  املكم  لشو  اتنض رف  - 26

فً االقتصاد الدكتوراه المسجلة لدرجة آالء فكرى حسن ٌوسف /ة  للطالب تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
الفوائد العالجٌة للحبهان والسماق للفئران المصابة " المنزلً تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

 علما  بؤن لجنة األشراف"بالكلى والتسمم الكبدي 
 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  / د.أ 2
 جامعة المنوفٌة- 

 :- علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً

 الوظٌفة والتخصص االسم م

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

 

كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ متفرغ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  فاطمة الزهراء أمٌن الشرٌف  / د.أ 2
.  مشرفاًا ومناقشاًا جامعة المنوفٌة- 

 

- كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  عادل عبد المعطى  أحمد / د.أ 3
 جامعة المنوفٌه

جامعة - كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ التغذٌة وعلوم األطعمة  شفٌقة عبد الحمٌد زكى/ د.أ 4
 حلوان

  .9/4/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/4/2014بتارٌخ  العلمى وموافقة القسم

.  اتف رلق  م   جلما  ا و   الم ف  ف مًا   اخ ًا  ارم  ا ض اللم مق  :  الض ا  
 : مذضر  ا ار  اخا اما  املكم  لشو  اتنض رف  - 27
فً الماجستٌر المسجلة لدرجة إٌمان شحاتة عبد المقصود /ة  للطالبتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة- 

دارسه تغذوٌه وكٌوحٌوٌه على بذور حب " االقتصاد المنزلً تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 
 علما  بؤن لجنة األشراف"الرشاد 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

والعمٌد السابق لكلٌة – أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  محمد مصطفى السٌد  / د.ا 1
 جامعة المنوفٌة– االقتصاد المنزلً 

كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ ورئٌس قسم التغذٌة وعلوم األطعمة  خالد على عبد الرحمن شاهٌن / د.ا 2
 جامعة المنوفٌة– 

أستاذ تكنولوجٌا األغذٌه ورئٌس وحدة التدرٌب بمعهد بحوث هاله محمد زكً على  /د.أ 3
تكنولوجٌا األغذٌه  
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 :- علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً

 الوظٌفة والتخصص االسم م

والعمٌد السابق لكلٌة – أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  محمد مصطفى السٌد  / د.ا 1
 . مشرفاًا ومناقشاًا جامعة المنوفٌة– االقتصاد المنزلً 

كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ ورئٌس قسم التغذٌة وعلوم األطعمة  خالد على عبد الرحمن شاهٌن / د.ا 2
 . مشرفاًا ومناقشاًا جامعة المنوفٌة– 

جامعة - كلٌه الزراعة – أستاذ علوم تكنولوجٌا األغذٌة المتفرغ    البدٌوى عبد القادرالفتح أبو / د.أ 3
 المنوفٌة

كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ مساعد بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة طارق عبد الرحمن عفٌفً  / د.م.أ 4
جامعة المنوفٌة - 

  .9/4/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/4/2014بتارٌخ  العلمى وموافقة القسم

.  اتف رلق  م   جلما  ا و   الم ف  ف مًا   اخ ًا  ارم  ا ض اللم مق  :  الض ا  
 : مذضر  ا ار  اخا اما  املكم  لشو  اتنض رف  - 28

فً االقتصاد الماجستٌر المسجلة لدرجة سماح محمود سعٌد البنا / ة  للطالبتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
الكٌماوٌات النباتٌة فً نبات الخرشوف وتؤثٌراتها على " المنزلً تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

 علما  بؤن لجنة األشراف " سرطان الكبد الحادث بواسطة رابع كلورٌد الكربون
 الوظٌفة والتخصص االسم م

والعمٌد السابق لكلٌة – أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  محمد مصطفى السٌد  / د.ا 1
 جامعة المنوفٌة– االقتصاد المنزلً 

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

وعمٌد كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  ٌوسف عبد العزٌز الحسانٌن  / د.أ 3
 جامعة المنوفٌة- 

 :- علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً

 الوظٌفة والتخصص االسم م

والعمٌد السابق لكلٌة – أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  محمد مصطفى السٌد  / د.ا 1
 . مشرفاًا ومناقشاًا جامعة المنوفٌة– االقتصاد المنزلً 

كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ متفرغ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  فاطمة الزهراء أمٌن الشرٌف  / د.أ 2
 . مشرفاًا ومناقشاًا جامعة المنوفٌة- 

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

والعمٌد السابق لكلٌة – أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  سونٌا صالح المراسى /د.أ 4
 جامعة حلوان– االقتصاد المنزلً 

  .9/4/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/4/2014بتارٌخ  العلمى وموافقة القسم

.  اتف رلق  م   جلما  ا و   الم ف  ف مًا   اخ ًا  ارم  ا ض اللم مق  :  الض ا  
 : مذضر  ا ار  اخا اما  املكم  لشو  اتنض رف  - 29

فً االقتصاد الماجستٌرالمسجل لدرجة   لمٌاء عبدالعزٌز ابراهٌم /   للطالبتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
مالبس الحماٌة الزكٌة المركبة ضد أخطار الظروف " بعنـــوان - المنزلً تخصص المالبس و النسٌج 

 علما  بؤن لجنة األشراف" الجوٌة السٌئة والحرٌق   

 الوظٌفة والتخصص االسم م

– أستاذ النسٌج بقسم المالبس و النسٌج كلٌة االقتصاد المنزلً  رشدي علً أحمد عٌد/ د.أ 1
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 جامعة المنوفٌة

 استاذ متفرغ بكلٌة الهندسة جامعة المنصورة عادل محمد الحدٌدى / د.أ 2

 :- علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً

 الوظٌفة والتخصص االسم م

– كلٌة االقتصاد المنزلً - أستاذ النسٌج بقسم المالبس و النسٌج  رشدي علً أحمد عٌد/ د.أ 1
 . مشرفاًا ومناقشاًا جامعة المنوفٌة

 . مشرفاًا ومناقشاًا استاذ متفرغ بكلٌة الهندسة جامعة المنصورة عادل محمد الحدٌدى / د.أ 2

 استاذ متفرغ بقسم المنسوجات بكلٌة الفنون التطبٌقٌة ج حلوان    سٌد على السٌد / د.أ 3

– كلٌة االقتصاد المنزلً - استاذ مساعد بقسم المالبس و النسٌج  أمل بسٌونى عابدٌن/ د.أ 4
 جامعة المنوفٌة

  .9/4/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/4/2014بتارٌخ  العلمى وموافقة القسم

.  اتف رلق  م   جلما  ا و   الم ف  ف مًا   اخ ًا  ارم  ا ض اللم مق  :  الض ا  
 : مذضر  ا ار  اخا اما  املكم  لشو  اتنض رف  - 30

 الدكتوراة فى المسجل لدرجة   اٌمان جمال الدٌن مسعود محمد /  ة للطالبتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
تاثٌر أسالٌب التعقٌم على األداء الوظٌفى " بعنـــوان - االقتصاد المنزلً تخصص المالبس و النسٌج 

 علما  بؤن لجنة األشراف" لمالبس حجرة العملٌات    

 الوظٌفة والتخصص االسم م

أستاذ بقسم المالبس و النسٌج ووكٌل الكلٌة لشئون الطالب  بكلٌة  إسالم عبدالمنعم حسٌن / د.أ 1
 جامعة المنوفٌة– االقتصاد المنزلً 

– كلٌة االقتصاد المنزلً - استاذ مساعد بقسم المالبس و النسٌج  نشوة عبدالروإف توفٌق  / د.أ 2
 جامعة المنوفٌة

 :- علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً

 الوظٌفة والتخصص االسم م

أستاذ بقسم المالبس و النسٌج ووكٌل الكلٌة لشئون الطالب  بكلٌة  إسالم عبدالمنعم حسٌن / د.أ 1
 . مشرفاًا ومناقشاًا جامعة المنوفٌة– االقتصاد المنزلً 

– كلٌة االقتصاد المنزلً - استاذ مساعد بقسم المالبس و النسٌج  نشوة عبدالروإف توفٌق  / د.أ 2
 . مشرفاًا ومناقشاًا جامعة المنوفٌة

استاذ الغزل والنسٌج والترٌكو ورئٌسقسم الغزل والنسٌج والترٌكو  أحمد على محمود سالمان  / د.أ 3
 جامعة حلوان – كلٌة الفنون التطبٌقٌة –  (سابقا )

جامعة – كلٌة االقتصاد المنزلً - استاذ بقسم المالبس و النسٌج  أشرف محمود هاشم  / د.أ 4
 المنوفٌة

  .9/4/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/4/2014بتارٌخ  العلمى وموافقة القسم

.  اتف رلق  م   جلما  ا و   الم ف  ف مًا   اخ ًا  ارم  ا ض اللم مق  :  الض ا  
 : مذضر  ا ار  اخا اما  املكم  لشو  اتنض رف  -31

 الماجستٌر  فى المسجل لدرجة هاجر ابراهٌم عبدالغنى حسن /  ة للطالبتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
االستفادةمن دراسة مدى مقاومة الخامات " بعنـــوان - االقتصاد المنزلً تخصص المالبس و النسٌج 

علما  بؤن لجنة " .فى عمل تصمٌمات ملبسٌة طبٌة   (أشعة جاما –أشعة إكس )النسجٌة الطبٌة لتاثبرات 
 األشراف

 الوظٌفة والتخصص االسم م

– كلٌة االقتصاد المنزلً - أستاذ النسٌج بقسم المالبس و النسٌج  رشدي علً أحمد عٌد/ د.أ 1
 جامعة المنوفٌة
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محمد إبراهٌم إسماعٌل / د.أ 2
 الخوفى  

 أستاذ التوصٌل الفائق قسم الفٌزٌاء بكلٌة العلوم جامعة المنوفٌة  

جامعة – كلٌة االقتصاد المنزلً - مدرس  بقسم المالبس و النسٌج  رانٌا حسنى ٌوسف هٌكل  ./ د 3
 المنوفٌة

 :- علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً

 الوظٌفة والتخصص االسم م

– كلٌة االقتصاد المنزلً - أستاذ النسٌج بقسم المالبس و النسٌج  رشدي علً أحمد عٌد/ د.أ 1
 . مشرفاًا ومناقشاًا جامعة المنوفٌة

محمد إبراهٌم إسماعٌل / د.أ 2
 الخوفى  

أستاذ التوصٌل الفائق قسم الفٌزٌاء بكلٌة العلوم جامعة المنوفٌة 
  .مشرفاًا ومناقشاًا 

– كلٌة االقتصاد المنزلً - استاذ مساعد بقسم المالبس و النسٌج    لالهعال ٌوسف عبدا./ د 3
 جامعة المنوفٌة

 عمٌد كلٌة الفنون التطبٌقٌة جامعة بنها  ٌاسر محمد سهٌل / د.أ 4

  .9/4/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/4/2014بتارٌخ  العلمى وموافقة القسم

.  اتف رلق  م   جلما  ا و   الم ف  ف مًا   اخ ًا  ارم  ا ض اللم مق  :  الض ا  
 : مذضر  ا ار  اخا اما  املكم  لشو  اتنض رف  - 32

 فً الماجستٌرالمسجلة لدرجة اٌمان عبدالمنعم محمد راشد  /ة  للطالبتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
فاعلٌة التعلٌم االلكترونى فى تنمٌة التنوٌر " االقتصاد المنزلً تخصص االقتصاد المنزلى والتربٌة بعنـــوان 

. المعلوماتى واالتجاه لدى طالب كلٌة االقتصاد المنزلى جامعة المنوفٌة فى ضوء معاٌٌر الجودة الشاملة 
علما  بؤن لجنة األشراف 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

ومستشار وزٌر التربٌة – أستاذ تكنولوجٌا التعلٌم بجامعة القاهرة  مصطفى عبدالسمٌع محمد   / د.أ 1
 والتعلٌم للبحث سابقا 

جامعة - كلٌة االقتصاد المنزلً – مدرس المناهج وطرق التدرٌس   أحمد بهاء جابر الحجار ./ د 2
 المنوفٌه

 :- علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً

 الوظٌفة والتخصص االسم م

ومستشار وزٌر التربٌة – أستاذ تكنولوجٌا التعلٌم بجامعة القاهرة  مصطفى عبدالسمٌع محمد   / د.أ 1
 . مشرفاًا ومناقشاًا والتعلٌم للبحث سابقا

أستاذ تمنولوجٌا التعلٌم المساعد ورئٌس قسم تكنولوجٌا التعلٌم كلٌة أحمد مصطفى كامل عصر / د.م.أ 2
التربٌة النوعٌة ج المنوفٌة  

أستاذ قسم االقتصادالمنزلى والتربٌة المساعد كلٌة االقتصاد المنزلى سهام أحمد رفعت الشافعى  / د.م.أ 3
ج المنوفٌة  

  .9/4/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/4/2014بتارٌخ  العلمى وموافقة القسم

.  اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  :  الض ا  
 : مذضر  ا ار  اخا اما  املكم  لشو  اتنض رف  - 33

فً الدكتوراه المسجلة لدرجة إٌمان فاروف عبدالستار خلٌل  و/ موضوع الرسالة للطالبة تعدٌل فً 
فاعلٌة برنامج مقترح للتنمٌةالبشرٌة " تحت عنوان  االقتصاد المنزلى والتربٌة االقتصاد المنزلً تخصص 

". فى تنمٌة بعض المهارات التدرٌسٌة لدى الطالبات المعلمات بكلٌة االقتصاد المنزلى  
 :- التعدٌل المطلوب هو 

فاعلٌة برنامج مقترح للتنمٌةالبشرٌة لتنمٌة الثقة بالنفس والتفكٌر اإلٌجابى  لدى الطالبات المعلمات بكلٌة " 
 علما  بؤن لجنة األشراف.(علما بؤن التعدٌل غٌر جوهرى )". االقتصاد المنزلى
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 الوظٌفة والتخصص االسم م

استاذ المناهج وطرق تدرٌس اللغة االنجلٌزٌة كلٌة التربٌة ج أحمد حسن سٌف الدٌن     / د.أ  1
المنوفٌة   

جامعة المنوفٌة - استاذ اصول التربٌة كلٌة التربٌة  جمال على الدهشان   / د.أ 2

استاذ مساعد ورئٌس قسم االقتصاد المنزلى والتربٌة كلٌة االقتصاد منى عبدالرازق أبوشنب  / د.م.أ 3
جامعة المنوفٌة  –المنزلى 

  .9/4/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/4/2014بتارٌخ  العلمى وموافقة القسم

.  اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  :  الض ا  
 : مذضر  ا ار  اخا اما  املكم  لشو  اتنض رف  - 34

الدكتوراه المسجلة لدرجة اٌمان فاروق عبدالستار خلٌل  و/ لجنة اإلشراف على الرسالة للطالبة  تعدٌل فً 
فاعلٌة برنامج مقترح للتنمٌة " تحت عنوان  االقتصاد المنزلى والتربٌة فً االقتصاد المنزلً تخصص 

" البشرٌة فى تنمٌة بعض المهارات التدرٌسٌة لدى الطالبات المعلمات بكلٌة االقتصاد المنزلى 
: تحت اشراف 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

استاذ المناهج وطرق تدرٌس اللغة االنجلٌزٌة كلٌة التربٌة ج أحمد حسن سٌف الدٌن     / د.أ  1
المنوفٌة   

جامعة المنوفٌة - استاذ اصول التربٌة كلٌة التربٌة  جمال على الدهشان   / د.أ 2

استاذ مساعد ورئٌس قسم االقتصاد المنزلى والتربٌة كلٌة االقتصاد منى عبدالرازق أبوشنب  / د.م.أ 3
جامعة المنوفٌة  –المنزلى 

–قسم االقتصاد المنزلى والتربٌة كلٌة االقتصاد المنزلى مدرس بأحمد بهاء جابر الحجار ./ د 
جامعة المنوفٌة 

 :- التعدٌل المطلوب هو 
قسم االقتصاد المنزلى والتربٌة كلٌة االقتصاد مدرس ب-  أحمد بهاء جابر الحجار ./ رفع أسم السٌد  د- 

 :- على النحو التالً بعد التعدٌل اإلشراف جنة لتصبح ل  - نظرا العتذار سٌادته - جامعة المنوفٌة –المنزلى 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

استاذ المناهج وطرق تدرٌس اللغة االنجلٌزٌة كلٌة التربٌة ج أحمد حسن سٌف الدٌن     / د.أ  1
المنوفٌة   

جامعة المنوفٌة - استاذ اصول التربٌة كلٌة التربٌة  جمال على الدهشان   / د.أ 2

استاذ مساعد ورئٌس قسم االقتصاد المنزلى والتربٌة كلٌة االقتصاد منى عبدالرازق أبوشنب  / .د 3
جامعة المنوفٌة  –المنزلى 

  .9/4/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/4/2014بتارٌخ  العلمى وموافقة القسم

.  اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  :  الض ا  
 : مذضر  ا ار  اخا اما  املكم  لشو  اتنض رف  - 35

فً االقتصاد المنزلً الدكتوراه المسجلة لدرجة عتاب عٌاد عبدالستار و/ موضوع الرسالة للطالبة تعدٌل فً 
مواصفة استرشادٌة وفنٌة لتصمٌم وإنتاج مالبس اإلحرام للسٌدات " تحت عنوان  مالبس و نسٌجتخصص 

". األداءالوظٌفى وبما ٌتناسب 
مواصفة استرشادٌة وفنٌة لتصمٌم وإنتاج مالبس مناسبة للمرأة أثناءاإلحرام  بما  " :-التعدٌل المطلوب هو 

 لجنة األشراف.(علما بؤن التعدٌل غٌر جوهرى )"ٌتناسب واألداء الوظٌفى  

 الوظٌفة والتخصص االسم م

استاذ المالبس والنسٌج بفسم االقتصاد المنزلى ووكٌل كلٌة التربٌة عادل حمال الدٌن الهنداوى    / د.أ  1
النوعٌة لشئون الطالب جامعة طنطا  
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- كلٌة االقتصاد المنزلً –أستاذمساعد  بقسم المالبس والنسٌج  إٌهاب أحمد محمد النعسان  / د.م.أ 2
جامعة المنوفٌة 

  .9/4/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/4/2014بتارٌخ  العلمى وموافقة القسم

.  اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  :  الض ا  
 : مذضر  ا ار  اخا اما  املكم  لشو  اتنض رف  - 36

فً الدكتوراه المسجلة لدرجة رٌهام مصلحً هالل و/ لجنة اإلشراف على الرسالة للطالبة  تعدٌل فً 
دراسات كٌمٌائٌة وسمٌة لبعض النواتج " تحت عنوان تغذٌة وعلوم األطعمة الاالقتصاد المنزلً تخصص 

 "المٌكروبٌة لتوسٌع مجاالت استخداماتها فى التطبٌقات الغذائٌة والعالجٌة
: تحت اشراف 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

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

جامعه – كلٌه الزراعة –  ورئٌس قسم المٌكروبٌولوجً استاذ ضالً  لفحسٌن عبد هللا ا/ د.أ 2
 دمٌاط  

 :- التعدٌل المطلوب هو 
– كلٌه الزراعة – ضالً وظٌفته ورئٌس قسم المٌكروبٌولوجً لفحسٌن عبد هللا ا/ د.رفع أسم السٌد أ* 

 :-على النحو التالً بعد التعدٌل اإلشراف جنة لتصبح ل - نظرا العتذار سٌادته-  جامعه دمٌاط  

 الوظٌفة والتخصص االسم م

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

  .9/4/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/4/2014بتارٌخ  العلمى وموافقة القسم

.  اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  :  الض ا  
 : مذضر  ا ار  اخا اما  املكم  لشو  اتنض رف  - 37

فً االقتصاد المنزلً الدكتوراه المسجلة لدرجة رٌهام مصلحً هالل و/ موضوع الرسالة للطالبة تعدٌل فً 
دراسات كٌمٌائٌة وسمٌة لبعض النواتج المٌكروبٌه لتوسٌع " تحت عنوان تغذٌه وعلوم األطعمة التخصص 

" مجاالت استخداماتها فى التطبٌقات الغذائٌة والعالجٌة
 :- التعدٌل المطلوب هو 

 "تؤثٌر بعض مستخلصات األجزاء النباتٌة على سرطان الكبد الحادث بواسطة البنزوبٌرٌن "
  علما  بؤن لجنة األشراف

 الوظٌفة والتخصص االسم م

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

التعدٌل علماًا بؤن  9/4/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/4/2014بتارٌخ  العلمى وموافقة القسم
 .تعدٌال جوهرٌاًا 

.  اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  :  الض ا  
 : مذضر  ا ار  اخا اما  املكم  لشو  اتنض رف  - 38

فً الماجستٌر المسجلة لدرجة سهً سعٌد شرف الدٌن  و/ لجنة اإلشراف على الرسالة للطالبة  تعدٌل فً 
فعالٌة نموذج التعلم البنائً فً " تحت عنوان  - االقتصاد المنزلً و التربٌة االقتصاد المنزلً تخصص 

تدرٌس االقتصاد المنزلً علً التحصٌل و مهارات التفكٌر الناقد لدي عٌنة من تلمٌذات الصف الثانً 
 " اإلعدادي

: تحت اشراف 
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 الوظٌفة والتخصص االسم م

أستار الوناهج و طشق التذسيس  كليح التشتيح جاهعح الونىفيح  سعيذ جاتش الونىفي / د.أ 1

استاذ مساعد ورئٌس قسم االقتصاد المنزلى والتربٌة كلٌة االقتصاد منى عبدالرازق أبوشنب  / .د 2
جامعة المنوفٌة   –المنزلى 

 :- التعدٌل المطلوب هو 

استاذ مساعد ورئٌس قسم االقتصاد المنزلى والتربٌة كلٌة -  منً عبد الرازق أبو شنب  / د.م.رفع أسم أ- 

جامعة المنوفٌة نظرا العتذار سٌادتها  –االقتصاد المنزلى 

 أستاذ المالبس و النسٌج ووكٌل الكلٌة لشئون البٌئة– أشرف محمود هاشم / د.إضافة أ- 
 :- اإلشراف على النحو التالً جنة لتصبح ل

 الوظٌفة والتخصص االسم م

أستاذ المالبس و النسٌج ووكٌل الكلٌة لشئون البٌئة أشرف محمود هاشم / د.أ 1

أستار الوناهج و طشق التذسيس  كليح التشتيح جاهعح الونىفيح  سعيذ جاتش الونىفي / د.أ 2

  .9/4/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/4/2014بتارٌخ  العلمى وموافقة القسم

.  اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  :  الض ا  
:  مذضر المضر  لف  للل  اللكق  لشو  اتنض رف  - 39

 تخصٌص مقر للمنطمة الدولٌة للهجرة بالكلٌة بناء على مذكرة االتفاهم والتى تم توقٌعها بٌن المنظمة 
. وجامعة المنوفٌة وبما ٌضمن خدمة الجامعة والمجتمع والبٌئة المحٌطة 

.  اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  :  الض ا  
 :- مذضر  امعدقما  اللقمركق  لشو  اتنض رف  - 40
بخصوص المإتمر الذى "إدارة االتفاقٌات والمإتمرات"الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافٌة  

 بجامعة ابردٌن بؤنجلترا وبعرض الموضوع على السادة 19/6/2014 الى 16/6/2014سوف ٌعقد فى 

 –أعضاء هٌئه التدرٌس رغب فى االشتراك 

الوظٌفة  األسم  م 

مدرس بقسم التغذٌة وعلوم االطعمة بالكلٌة  نزٌهة عبد الرحمن خلٌل ./ د 1 

  8/4/2014وموافقة لجنة العالقات الثقافٌة بتارٌخ 

.  اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  :  الض ا  
 :- مذضر  امعدقما  اللقمركق  لشو  اتنض رف  - 41
بشؤن  الخطاب الوارد " إدارة االتفاقٌات والمإتمرات"الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافٌة  

من جامعة قناة السوٌس مكتب رئٌس الجامعة بالتعاون مع الجمعٌة المصرٌة لعلوم البٌئة بشؤن مإتمرها 

:- فى الفترة " التقنٌة الحٌوٌه والتنمٌة المستدامة فى بٌئة نظٌفة0الوراثة "الدولً السادس للعلوم البٌئٌة 

 باإلسماعٌلٌة وبعرض الموضوع على السادة أعضاء هٌئه التدرٌس رغب فى 2014 سبتمبر3الى 1

– االشتراك 

الوظٌفة  األسم  م 

استاذ المالبس والنسٌج  بالكلٌة  رشدى على احمد عٌد / د.أ 1 

  8/4/2014وموافقة لجنة العالقات الثقافٌة بتارٌخ 

.  اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  :  الض ا  
 :- مذضر  امعدقما  اللقمركق  لشو  اتنض رف  - 42

بخصوص اإلعالن السابع "إدارة االتفاقٌات والمإتمرات"الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافٌة 
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 والذى تنعقد من خالله دورة تدرٌبٌة فى  UNILEAD2014/2015عن برنامج التعلٌم المكثف المدمج

 بؤلمانٌا جامعة  OldenburgوجامعةDAAD     اإلدارة والقٌادة الجامعٌة بؤلمانٌا والذي تنظمه هٌئه

  وبعرض الموضوع على السادة أعضاء هٌئه التدرٌس رغب فى االشتراك 0نٌلسون ماندٌال بجنوب أفرٌقٌا 

الوظٌفة  األسم  م 

مدرس بقسم التغذٌة وعلوم االطعمة بالكلٌة   عزة إبراهٌم االسكافً./ د

 
1 

  8/4/2014وموافقة لجنة العالقات الثقافٌة بتارٌخ 

.  اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  :  الض ا  
 :- مذضر  امعدقما  اللقمركق  لشو  اتنض رف  - 43

بشؤن  الخطاب الوارد " إدارة االتفاقٌات والمإتمرات" الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافٌة 

" من جامعة ناٌف العربٌة للعلوم االمنٌة حٌث تعتزم كلٌة اللوم االستراتسجسة بالجامعة عقد الملتقى العلمى 

/  6 / 24- 22بالتعاون مع اتحاد مجلس البحث العربٌة فى الفترة من  " مجتمع المعرفة فى الوطن العربى 

  بمقر الجامعة بالرٌاض  وبعرض الموضوع على السادة أعضاء هٌئه التدرٌس رغب فى االشتراك  2014

الوظٌفة  األسم  م 

نشؤت نصر الرفاعى / د.أ بالكلٌةاستاذ المالبس والنسٌج  ورئٌس القسم  1 

رشدى على احمد عٌد / د.أ بالكلٌةاستاذ المالبس والنسٌج   2 

  8/4/2014وموافقة لجنة العالقات الثقافٌة بتارٌخ 

  . اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  :  الض ا  
 :- مذضر  امعدقما  اللقمركق  لشو  اتنض رف  - 44

بخصوص اإلعالن " إدارة البحوث العلمٌة" الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للدراسات العلٌا والبحوث 

منح تدرٌبٌة 8عدد (شباب المتوسط)الوارد من مإسسة روندٌنى االٌطالٌة فى إطار مشروع جٌومٌد 

 شهور وبعرض الموضوع على السادة أعضاء هٌئه التدرٌس رغب فى 9 كل منحة  ة لمصر مدةودراسً

 –االشتراك 

الوظٌفة  األسم  م 

عزة إبراهٌم االسكافً ./ د بالكلٌةمدرس بقسم التغذٌة وعلوم االطعمة  1 

عبٌر نزٌه احمد / د بالكلٌةمدرس بقسم التغذٌة وعلوم االطعمة  2 

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

  8/4/2014وموافقة لجنة العالقات الثقافٌة بتارٌخ 

.  اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  :  الض ا  
 :- لشو  اتنض رف   (أ حما  كشق  اجخاول  ) مذضر دلس  شفو  امم لكن  - 45

 السادة اعضاء هٌئة التدرٌس لوظائف االساتذة لالقتصاد المنزلىالتقرٌر الوارد من اللجنة العلمٌة الدائمة 
عماد محمد / واالساتذة المساعدٌن بتقرٌرها الجماعى والذى ٌفٌد بان االنتاج العلمً الخاص بالسٌد الدكتور 

 االستاذ المساعد بقسم التغذٌة وعلوم االطعمة  ٌرقى بسٌادتة للتعٌٌن بوظٌفة استاذ –عب الحلٌم الخولى
 ..   على مستوى االساتذة 6/4/2014بذات القسم وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 . اتف رلق  لف  لجفو  اام مر  م ارم  ا ض اللم مق  :  الض ا  
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 :- لشو  اتنض رف   (أ حما  كشق  اجخاول  ) مذضر دلس  شفو  امم لكن  - 46

 المدرس بقسم ادارة المنزل والمإسسات –شرٌف محمد عطٌة حورٌة / الطلب المقدم من السٌد الدكتور 
 ولمدة عام 1/8/2014للعمل بالمملكة العربٌة السعودٌة بجامعة طٌبة ابتداء من  " اعارة " للقٌام باجازة 

   6/4/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ " اول " 

.  اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  :  الض ا  
 :- لشو  اتنض رف   (أ حما  كشق  اجخاول  ) مذضر دلس  شفو  امم لكن  - 47

 المدرس بقسم ادارة المنزل –نهى عبد الستار عبد المحسن / الطلب المقدم من السٌدة الدكتورة 
للعمل بالمملكة العربٌة السعودٌة بجامعة طٌبة ابتداء من  " اعارة " والمإسسات للقٌام باجازة 

   6/4/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ " اول "  ولمدة عام 1/8/2014

.  اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  :  الض ا  
 :- مذضر المضر  لف  للل  اللكق  لشو  اتنض رف  - 48

رئٌس جامعة المنوفٌة وذلك بخصوص عرض بعض / الخطاب الوارد من مكتب السٌد األستاذ الدكتور
 2014/ 13/2 بتارٌخ 606الموضوعات التى عرضت على المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 

أحٌط المجلس علما وٌعمم "  قرر المجلس 10/3/2014وبعرض الموضوع على مجلس العمداء بتارٌخ 
"  على كلٌات ومعاهد الجامعة

.  اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  :  الض ا  
  :- مذضر  ا ار  شفو  اجملكس  لشو  اتنض رف  - 49

نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب بخصوص / الخطاب الوراد من مكتب السٌد االستاذ الدكتور 
 وذلك توطٌداًا الواصر التعاون والتآخى بٌن الجامعة والجامعات 2014التدرٌب الصٌف للطالب العرب 

. العربٌة 

  اتف رلق  رلقمًا الخخق  اجف  لخ م  هم  اللكق الخما  شفو  اجملكس   اخعال  مالم مق  :  الض ا  

  :- مذضر  ا ار  شفو  اجملكس  لشو  اتنض رف  - 50

المواعٌد المقترحة المتحانات الفصل الدراسى الثانى لمرحلة البكالرٌوس جمٌع الفرق والشعب فى العام 
 واالمتحانت النظرٌة من 4/5/2014 على ان تبدأ االمتحانات العملٌة ابتدأ من 2014 /2013الجامعى 

  6/4/2014وموافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ  . 12/6/2014 حتى  21/5/2014

.  اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  :  الض ا  
  :- مذضر  ا ار  شفو  اجملكس  لشو  اتنض رف  - 51

بالفرقة االولى شعبة عامة بالكلٌة لتعدٌل اسمها - نجالء سعٌد بٌومى الدسوقى / الطلب المقدم من الطالبة
وذلك حسب نوذج التصحٌح المرفق "  ام ابراهٌم سعٌد بٌومى الدسوقى " فى كشوف الكلٌة بدال من 

 .6/4/2014وموافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ 
.  اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  :  الض ا  
  :- مذضر  ا ار  شفو  اجملكس  لشو  اتنض رف  - 52

الباقٌن لالعادة و سارة عادل محمد جمال الدٌن  –2 رباب حمدى عبد السالم عرفة  و  – 1تحوٌل الطالبٌن 

 وترغبان فى النقل الى شعبة ادارة المنزل 2012نسٌج حسب نتٌجة دور ٌونٌة المالبس والبشعبة 

 .والمإسسات  وقد قاما بدراسة مواد مطابقة للشعبة المحولٌن الٌها 
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المواد التى الحالة االسم م 
قامت 

بدراستها 

الدرجة التقدٌر 

رباب حمدى  1
عبد السالم 

 عرفة  

من شعبة مالبس ونسٌج الى شعبة 
ادارة المنزل والمإسسات   

 69 "جـ  محاسبة

سارة عادل  2
محمد جمال 

الدٌن   

من شعبة مالبس ونسٌج الى شعبة 
ادارة المنزل والمإسسات   

 85 م محاسبة

 .المواد من هذة م مع اعفائه6/4/2014وموافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ 

.  اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  :  الض ا  
  :- مذضر  ا ار  شفو  اجملكس  لشو  اتنض رف  - 53

رفٌدة عبد هللا عبد الحمٌد مرسى والمنقولة الى شعبة ادارة المنزل / تعدٌل نتٌجة الطالبة 

والمإسسات من شعبة المالبس والنسٌج بالفرقة الثانٌة فى مادتى ادارة المنزل و اختٌار وتنفٌذ 

  2012/2013المالبس 

الدرجة المواد التى قامت بدراستها االسم م 
قبل 

التعٌل 

الدرجة بعد 
التعٌل 

التقدٌر 

رفٌدة عبد هللا  1
عبد الحمٌد 

 مرسى

 جٌد جداًا  75 64 ادارة المنزل

 جٌد جداًا  76 64اختٌار وتنفٌذ المالبس 

علماًا بان التقدٌر بعد التعدٌل بالفرقة الثانٌة هو مقبول ولم ٌتغٌر وموافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ 
6/4/2014 . 

.  اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  :  الض ا  
  :- مذضر  ا ار  شفو  اجملكس  لشو  اتنض رف  - 54

اجازة لمدة شهر ابتداء من ٌوم "  رنا صبحى عبد الواحد  – 1التقرٌرالطبى الطالبٌن 
وموافقة  "  1/4/2014اجازة لمدة اسبوع ابتداء من "  اٌمان منصور –2 و  19/3/2014

 . 6/4/2014لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ 

.  اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  :  الض ا  
 :- مذضر المضر  لف  للل  اللكق  لشو  اتنض رف  - 55

الطلب المقدم من قسم المالبس والنسٌج بخصوص الموافقة على مكافؤة النشر العلمى للسٌد 
:-عن البحوث التالٌة المدرس بقسم المالبس والنسٌج – عبدهللا عبد المنعم حسٌن / الدكتور   

( 1 ) Abdallah Hussein and Yousif Elhassaneen. Natural Dye from Red Onion 

Skins and Applied In Dyeing Cotton Fabrics for the Production of Women’s 
Headwear Resistance to Ultraviolet Radiation (UVR). J Am  Sci 2014;10 (3): 
129-139]. (ISSN: 1545-1003). http://www.americanscience.org. 17 
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(2) Treatment of Cotton Knitted Garments with Natural Silk Fibroin for Skin 
Care and Ultraviolet Radiation Protection. J Am Sci 2014;10(4): 115-124]. 
(ISSN: 1545-1003). http://www.jofamericanscience.org. 15 

 
بمجلة العلوم االمرٌكٌة والتى تعتبر احدى المجالت العالمٌة العشرة للنشر واللذان تم نشرهما 

التى حددها قسم المالبس والنسٌج وموافقة القسم  (IF = 1معامل تؤثٌر المجلة )الدولى بها 
    .6/4/2014العلمى بتارٌخ 

.   اتف رلق  م ارم  ا ض اللم مق  :  الض ا
 رف  هموق  اإجتما   ا جهما  ن إخ و  ا تمو ارمم  الللق رف  تما  الم ق  الم كق  

  هض ًا 
         أ كن  اتللل                     ائكل  اتللل   تكخ  اللكق  

 
 (وفاس  لخ  امعوع  املم كن  / ا.أ)         (اهما  اتخ  المرمف  ./ ا)    
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 ائكل إم مق  اتتفركق/  ا  االكخ  ااجما  اخك              
 ""اكق  كلق   مخ  ا

( الثامنةالجلسة ) نتشرف بؤن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة     
 . 2013/2014 الجامعً العام فً 13/4/2014بتارٌخ 

""  ذي  ما  اكما لس  خكض  
  "" تحلف  اكما لس  للفو   رض  اجلخوض   ااجض ا 

                                    
  تكخ  اللكق                                                  

 
 (وفاس  لخ  امعوع  املم كن  / ا  .أ                                                  )
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URL : http:// homEcom.menofia.edu.eg                      TEL: 048 / 22199 768 

e-mail : homecom@mailer.menofia.edu.eg                TEL -  Fax :048 / 22199 768 

 
 

 

 إم مق  اتتفركق-  خوض  ما  ا ار  اخا اما  املكم/ الكخ  ااجما                
 ""اكق  كلق   مخ  ا

( الثامنةالجلسة ) نتشرف بؤن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة     
 . 2013/2014 الجامعً العام فً 13/4/2014بتارٌخ 

""  ذي  ما  اكما لس  خكض  
  "" تحلف  اكما لس  للفو   رض  اجلخوض   ااجض ا 

                                    
  تكخ  اللكق                                                    

 
 (وفاس  لخ  امعوع  املم كن  / ا  .أ                                                  )
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صرف مكافأة النشر فى المجالت العالمية للبحث برجاء من سيادتكم التكرم بالموافقة على 
 :الخاص بى ، والذى يحمل البيانات التالية

   
Abdallah Hussein and Yousif Elhassaneen. Natural Dye from Red Onion Skins and Applied In 

Dyeing Cotton Fabrics for the Production of Women's Headwear Resistance to Ultraviolet 

Radiation (UVR). J Am  Sci 2014;10 (3): 129-139]. (ISSN: 1545-1003). 

http://www.americanscience.org. 17 

 

والذى تم نشرة فى مجلة العلوم األمريكية ، وهى إحدى المجالت العالمية العشرة التى حددها 
 ومرفق لسيادتكم .(IF = 1معامل تأثير المجلة )للنشر الدولى بها  قسم المالبس والنسيج 

. طيه نسخة من البحث المنشور
،، وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام 

التقدم لمكافأة النشر فى المجالت العالمية للبحث برجاء من سيادتكم التكرم بالموافقة على 

 :  الخاص بى ، والذى يحمل البيانات التالية

Treatment of Cotton Knitted Garments with Natural Silk Fibroin for Skin Care and Ultraviolet 

Radiation Protection. J Am Sci 2014;10(4): 115-124]. (ISSN: 1545-1003). 
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والذى تم نشرة فى مجلة العلوم األمريكية ، وهى إحدى المجالت العالمية العشرة التى حددها 

  .(  IF = 1معامل تأثير المجلة )للنشر الدولى بها وعلوم األطعمة قسم التغذية 

 


