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 محض  إجتما  
 12/1/2014 لمجلس الكلٌة المنعقدة ٌوم األحد الموافق الخامسةالجلسة 

 م 2014 /2013فً العام الجامعً 
 بقاعة االجتماعات بالكلٌة وذلك فً تمام الساعة الحادٌة عشر صباحاً  ( الخامسة الجلسة)أجتمع مجلس الكلٌة 

 12/1/2014األحد الموافق 
ٌوسف عبد العزٌز الحسانٌن         عمٌد الكلٌة ورئٌس المجلس  / برئاسة السٌد األستاذ الدكتور

: وحضور كل من 

 م األسم الوظٌفة

 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 

 3 نشأت نصر الرفاعى/ د .أ بالكلٌة أستاذ المالبس والنسٌج ورئٌس القسم 

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

4 

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

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

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

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

 9 اشرف محمود هاشم/ د.أ بالكلٌة أستاذ المالبس والنسٌج 

 10 محمد سمٌر الدشلوطى / د.أ أستاذ التغذٌة وعلوم االطعمة المتفرغ بالكلٌة

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

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

 12 سٌد على السٌد/ د.أ

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

 13 احمد على محمود سالمان / د.أ

 14 فاطمة الزهراء امٌن الشرٌف/ د.أ أستاذ التغذٌة وعلوم االطعمة المتفرغ بالكلٌة

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

أستاذ مساعد وقائم بعمل رئٌس قسم االقتصاد المنزلً 
 بالكلٌةوالتربٌة 

 17 منى عبد الرازق أبو شنب./ د

 18 سهام احمد الشافعى ./ د  بالكلٌةأستاذ مساعد بقسم االقتصاد المنزلً والتربٌة

وقد اعتذر عن عدم الحضور كل من  

 م األسم الوظٌفة

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

 1 سمٌرة احمد قندٌل/ د.أ

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

لسادة اعضاء باباسم هللا الرحمن الرحٌم ومرحبا سٌادته -  عمٌد الكلٌة الجلسة / استهل السٌد األستاذ الدكتور 
:- ثم شرع سٌادته بالنظر فً جدول األعمال على النحو التالى . المجلس الموقر

 :- اتممادقما  
فى العام  8/12/2013 لمجلس الكلٌة المنعقدة ٌوم األحد الموافق الرابعةالمصادقة على موضوعات الجلسة 

  .2013/2014الجامعى 
 

 . اتممادق  :  الض ا  
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  :-تفويحما
مجالس االقسام ومجلس الكلٌة على انتدابات السادة وافق السٌد األستاذ الدكتور عمٌد الكلٌة بالتفوٌض عن 

الدراسى األول والثانً  اعضاء هٌئة التدرٌس للتدرٌس خارج الكلٌة وفى الجامعات االخرى فى الفصل 
 :- مع مراعاة نصاب االنتدابات على النحو التالى 2013/2014 العام الجامعى لمرحلة الدراسات العلٌا فى

الجامعة  عملى نظرى المادة االسم م
 المنتدب الٌها

 الفرقة والتخصص

اشرف / د.أ 1
محمود هاشم 

للتدرٌس ٌومان 
 اسبوعٌا

 " بقسم االقتصاد المنزلى بنهاجامعة  فصل اول وثانى
بكلٌة "  دراسات علٌا 

 التربٌة النوعٌة

اٌهاب فاضل / د.أ 2
 سٌد احمد

للتدرٌس ٌومان 
 اسبوعٌا

جامعة  فصل اول وثانى
االزهر 
 طنطا

 " بقسم االقتصاد المنزلى
بكلٌة "  دراسات علٌا 

 االقتصاد المنزلى

مع المشاركة فً اعمال االمتحانات المرتبطة بالتدرٌس والجلسات والتصحٌح  

 . اتممادق  م  ض اما  مما  ا جت اما  :  الض ا  
 :- مذضا  ا اا  شوو  اجتعلي ابشو  النض  ف  

الخطاب الوارد من المعهد الفنى للتمرٌض لترشٌح احد اعضاء هٌئة التدرٌس لتدرٌس مقرر التغذٌة العالجٌة 

 2013/2014لمرحلة البكالرٌوس بواقع ساعتٌن نظرى فى الفصل الدراسى الثانى فى العام الجامعى 

 على ترشٌح  5/1/2014 بتارٌخ وبعرض الموضوع على قسم التغذٌة وعلوم االطعمة قرر القسم بتارٌخ

. خالد على عبد الرحمن شاهٌن / د.السٌد أ

 . اتو  لق  م  ض اما  مما  ا جت اما  :  الض ا   
:-  مذضا  ا اا  اتا اما  اتعلم ابشو  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 

 : منح درجة الدكتوراه للطالب األتً أسمائهم بعد 
. تغذٌة وعلوم األطعمة/ درجةالماجستٌر تخصص  - هبه حسن خلٌفة

 .تغذٌة وعلوم األطعمة/ درجةالماجستٌر تخصص - هالة صالح عبدالعظٌم
. تغذٌة وعلوم األطعمة/ درجة الدكتوراة تخصص- أالء إبراهٌم الصباغ

. تغذٌة وعلوم األطعمة/ درجة الدكتوراة تخصص- عبٌر عماد حسان
 .تغذٌة وعلوم األطعمة/ درجة الدكتوراة تخصص- رحاب رأفت عبد الرزاق 

. االقتصاد المنزلى والتربٌة/ درجة الدكتوراة تخصص - إٌناس محمد صابر  شاهٌن
. إدارة المنزل والمؤسسات / درجة الماجستٌر تخصص- هبة عادل طلعت السرسى
. إدارة المنزل والمؤسسات/ درجة الدكتوراة تخصص- شٌماء أحمد نبوى توفٌق

. المالبس والنسٌج / درجة الدكتوراة تخصص - جماالت بدر الفقى
. 8/1/2014 وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 5/1/2014 بتارٌخ العلمٌة االقساموموافقة 

 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  

 :- ابشو  النض  ف  اعتضض اعى  لعس  اكعلق مذضا  
المساعد بالكلٌة  أستاذ التغذٌة وعلوم االطعمة- طارق محمد عبد الرحمن / الطلب المقدم من السٌد الدكتور 

غٌر اوقات العمل الرسمٌة  مجال تخصصة للعمل كاستشارى فى 

 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  
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:-  مذضا  ا اا  اتا اما  اتعلم ابشو  النض  ف  
 لدبلومتى تغذٌة مستشفٌات ومؤسسات ودبلوم تكنولوجٌا 2013نتٌجة دبلومات الدراسات العلٌا لدور نوفمبر

 وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  2012/2013فى العام الجامعى " انتاج وتصنٌع المالبس " المالبس 
8/1/2014 .

 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  

 :-  مذضا  ا اا  اتا اما  اتعلم ابشو  النض  ف
تغذٌه الاالقتصاد المنزلً تخصص فً الدكتواره  لدرجة هالمسجلرٌهام مصٌلحى هالل / ة للطالبإٌقاف القٌد 

  م عام رابع31/8/2014 إلى1/9/2013وعلوم األطعمة وذلك لمدة عام فً الفترة من 
. 8/1/2014 وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 5/1/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  

  :- مذضا  ا اا  اتا اما  اتعلم ابشو  النض  ف  

االقتصاد المنزلً تخصص فً الدكتواره  لدرجة هالمسجلابتسام محمد على الدفراوي / ة للطالبإٌقاف القٌد 

وموافقة   م  عام اول31/8/2014 إلى1/9/2013تغذٌه وعلوم األطعمة وذلك لمدة عام فً الفترة من ال

 .8/1/2014 وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 5/1/2014القسم العلمى بتارٌخ 
 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  

 :-  مذضا  ا اا  اتا اما  اتعلم ابشو  النض  ف
االقتصاد المنزلً تخصص فً الدكتواره  لدرجة هالمسجلسحر عبد التواب رفاعً / ة للطالبإٌقاف القٌد 

وموافقة   م  عام اول31/8/2014 إلى1/9/2013تغذٌه وعلوم األطعمة وذلك لمدة عام فً الفترة من ال

. 8/1/2014 وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 5/1/2014القسم العلمى بتارٌخ 

 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  

 :-  مذضا  ا اا  اتا اما  اتعلم ابشو  النض  ف
االقتصاد المنزلً تخصص تغذٌه فً الدكتواره  لدرجة المقٌدةهدى عفٌفً أحمد هٌكل / ة للطالبإٌقاف القٌد 

وموافقة القسم العلمى   م عام اول31/8/2014 إلى1/9/2013وعلوم األطعمة وذلك لمدة عام فً الفترة من 
. 8/1/2014 وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 5/1/2014بتارٌخ 

 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  

 :-  مذضا  ا اا  اتا اما  اتعلم ابشو  النض  ف
االقتصاد المنزلً تخصص المالبس فً الماجستٌر المقٌدة لدرجة اٌة محمد فهمى الفقى / ة للطالبإٌقاف القٌد 

وموافقة القسم العلمى   م عام اول31/8/2014 إلى1/9/2013والنسٌج وذلك لمدة عام فً الفترة من 
. 8/1/2014 وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 5/1/2014بتارٌخ 

 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  

:-  مذضا  ا اا  اتا اما  اتعلم ابشو  النض  ف  
االقتصاد المنزلً تخصص تغذٌه فً الماجستٌر المسجل لدرجة أحمد سامً عبد الغنً /  للطالبإٌقاف القٌد 

 وموافقة القسم  م عام ثالث31/8/2014 إلى1/9/2013وعلوم األطعمة وذلك لمدة عام فً الفترة من 
. 8/1/2014 وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 5/1/2014العلمى بتارٌخ 

 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  
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:-  مذضا  ا اا  اتا اما  اتعلم ابشو  النض  ف  
االقتصاد المنزلً فً الدكتواره  لدرجة هالمسجلنجالء محمد عبد الفتاح فشكل / ة للطالبطلب مد مده الدراسة 

وموافقة   م31/12/2014 إلى1/1/2014فً الفترة من  اول تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة وذلك لمدة عام 
. 8/1/2014 وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 5/1/2014القسم العلمى بتارٌخ 

 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  

:-  مذضا  ا اا  اتا اما  اتعلم ابشو  النض  ف  
االقتصاد المنزلً فً الدكتواره  لدرجة هالمسجلإٌناس السٌد حسن نوح / ة للطالبطلب مد مده الدراسة 

  عام ثانى31/12/2014 إلى1/1/2014تغذٌه وعلوم األطعمة وذلك لمدة عام فً الفترة من التخصص 
. 8/1/2014 وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 5/1/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  

:-  مذضا  ا اا  اتا اما  اتعلم ابشو  النض  ف  
رضوة عادل عبد الحمٌد السرسناوى المسجلة لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد / تسجٌل خطة البحث للطالبة 

دراسة تأثٌر المقرمشات المدعمة ببعض النباتات والبذور " المنزلً تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 
 علما  بأن لجنة األشراف  "على الحالة الصحٌة للفئران  

 الوظٌفة والتخصص االسم م

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

. 8/1/2014 وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 5/1/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  

:-  مذضا  ا اا  اتا اما  اتعلم ابشو  النض  ف  
  المقٌدة لدرجة الدكتوراة فً االقتصاد المنزلً -  فاطمة رجب شعبان شرف  /  تسجٌل خطة البحث للطالبة

فاعلٌة استراتٌجٌة البٌت الدائرى فى تدرٌس االقتصاد " تخصص االقتصاد المنزلً و التربٌة  بعنـــوان 
علما بان لجنة  "  . االعدادٌة ةالمنزلى لتنمٌة مهارات التفكٌر الناقد والدافعٌة للتعلم لدى تلمٌذات المرحل

 :اإلشراف

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 زٌنب عاطف مصطفى خالد  / د.أ 1
جامعة االزهر –أستاذ ورئٌس قسم التربوى  كلٌة االقتصاد المنزلى 

 فرع نواج– 

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

-كلٌة االقتصاد المنزلً- مدرس بقسم االقتصاد المنزلً و التربٌة  منً أحمد إسماعٌل أحمد / د 3
 جامعه المنوفٌة

. 8/1/2014 وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 5/1/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  

:-  مذضا  ا اا  اتا اما  اتعلم ابشو  النض  ف  
إٌمان محمود كمال شاهٌن    للحصول على درجة الدكتوراه فً /بشأن تسجٌل خطة بحث المقدمة من الطالبة

المساندة االجتماعٌة للشباب وعالقتها بادارة الوقت "االقتصاد المنزلً تخصص إدارة المنزل والمؤسسات 

 لجنة اإلشراف  " المخصص للمشاركة فى التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة
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 الوظٌفة والتخصص االسم م

أستاذ ورئٌس قسم إدارة المنزل والمؤسسات كلٌة االقتصاد نعمة مصطفى رقبان /د.أ 1
 جامعةالمنوفٌة– المنزلً 

– مدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات كلٌة االقتصاد المنزلً شرٌف  محمد عطٌة  /د 2
المنوفٌة   جامعة

. 8/1/2014 وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 5/1/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  

:-  مذضا  ا اا  اتا اما  اتعلم ابشو  النض  ف  
مها شعبان عطوان للحصول على درجة الماجستٌر فً االقتصاد / بشأن تسجٌل خطة بحث المقدمة من الطالبة
التنمٌة البشرٌة كما تمارسها األمهات وعالقتها بالسمات "المنزلً تخصص إدارة المنزل والمؤسسات 

 تشكٌل لجنة اإلشراف "الشخصٌة لالبناء

 الوظٌفة والتخصص االسم م

قسم إدارة المنزل والمؤسسات كلٌة االقتصاد المنزلً مساعد بأستاذ ماٌسة محمد الحبشى /د.أ 1
 المنوفٌة جامعة– 

– كلٌة االقتصاد المنزلً  مدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات عبد المحسن نهى عبدالستار /د 2
جامعة المنوفٌة 

. 8/1/2014 وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 5/1/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  

:-  مذضا  ا اا  اتا اما  اتعلم ابشو  النض  ف  
ٌسرا فتحى عبد اللطٌف  مصباح    للحصول على درجة / بشأن تسجٌل خطة بحث المقدمة من الطالبة

المهارات الحٌاتٌة  وعالقتها بتقدٌر "الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً تخصص إدارة المنزل والمؤسسات 
 لجنة اإلشراف "الذات لدى ربة األسرة 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 كلٌة بالأستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات سلوى محمد زغلول طه /د.أ 1

كلٌة  بالمدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  حورٌة  محمد شرٌف /د 2

. 8/1/2014 وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 5/1/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  

:-  مذضا  ا اا  اتا اما  اتعلم ابشو  النض  ف  
الماجستٌر المسجلة لدرجة دعاء عبد السمٌع إسماعٌل مسلم و/ لجنة اإلشراف على الرسالة للطالبة تعدٌل فً 

التأثٌر المضاد إلنتاج السموم البكتٌرٌة " تحت عنوان تغذٌه وعلوم األطعمة الفً االقتصاد المنزلً تخصص 
" والفطرٌة لمستخلصات بعض أنواع من الطحالب البحرٌة المتواجدة فً سواحل البحر األحمر

 :- التعدٌل المطلوب هو 
 معهد التغذٌة القومً – عاطف حسٌن السٌد وظٌفته أستاذ صحة الطعام / رفع اسم الدكتور

 وعمٌد كلٌة االقتصاد التغذٌة  أستاذ-ٌوسف عبدالعزٌز الحسانٌٌن / واضافة اسم السٌد االستاذ الدكتور 
 المنزلى جامعة المنوفٌة 

 :- اإلشراف على النحو التالً جنة  لتصبح ل 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

ووكٌل الكلٌة لشئون الدراسات –أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  شرٌف صبري رجب / د.أ  1
 جامعة المنوفٌة– العلٌا والبحوث 

. 8/1/2014 وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 5/1/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 
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 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  

:-  مذضا  ا اا  اتا اما  اتعلم ابشو  النض  ف  
المسجلة لدرجة همام محمد وجٌه رٌاض الطنطاوى  و/ لجنة اإلشراف على الرسالة للطالب تعدٌل فً 

استخدام  بذور التٌن الشوكى " تحت عنوان تغذٌه وعلوم األطعمة الفً االقتصاد المنزلً تخصص الماجستٌر 
" الخس الكوسة ومخلوطهم لتقلٌل مستوى الكولستٌرول فى الفئران البٌضاء 

 :- التعدٌل المطلوب هو 
ماجدة كامل الشاعر  وظٌفته أستاذ التغذٌة بالكلٌة   /اضافة اسم السٌد الدكتور* 

 :- اإلشراف على النحو التالً جنة لتصبح ل

 الوظٌفة والتخصص االسم م

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

– كلٌة االقتصاد المنزلى  –أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة ماجدة كامل الشاعر   /د.أ 2
جامعة المنوفٌة 

. 8/1/2014 وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 5/1/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  

:-  مذضا  ا اا  اتا اما  اتعلم ابشو  النض  ف  
 المسجلة لدرجة الدكتوراة فى االقتصاد المنزلى –رباب رفعت رمضان عبد هللا / تعدٌل عنوان رسالة الطالبة 

السلوك اإلقتصادى لربة األسرة وعالقته بالسلوك  ) :تخصص ادارة المنزل والمؤسسات  العنوان قبل التعدٌل 
السلوك اإلقتصادى لربة األسرة وعالقته بالسلوك االدخارى  ) :- التعدٌل المطلوب هو  (المراهقٌناالدخارى 

 :غٌر جوهرى لجنة االشراف  علماً بأن التعدٌل تعدٌالً (لألطفال

 الوظٌفة والتخصص االسم م

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

مدرس بقسم قسم إدارة المنزل والمؤسسات كلٌة االقتصاد المنزلً شرٌف  محمد عطٌة  /د 2
جامعة      المنوفٌة – 

. 8/1/2014 وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 5/1/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  

:-  مذضا  ا اا  اتا اما  اتعلم ابشو  النض  ف  
فً االقتصاد الماجستٌر المسجلة لدرجة أمٌمة كمال محمد عبدالغفار  و/ موضوع  الرسالة للطالبة تعدٌل فً 

فاعلٌة المدخل الحلزونى باستخدام برنامج " تحت عنوان  االقتصاد المنزلى والتربٌة المنزلً تخصص 
كمبٌوتر متعدد الوسائط فى اكتساب مهارات العروض التقدٌمٌة لدى الطالبات المعلمات كلٌة االقتصاد المنزلى 

" جامعة االزهر 
 :- التعدٌل المطلوب هو 

فاعلٌة استراتٌجٌة التعلم التعاونى المدعم بالوسائط المتعددة فى تدرٌس مقرر اسس التغذٌة على التحصٌل * 
" المعرفى وتنمٌة بعض المهارات االجتماعٌة لدى طالبات كلٌة االقتصاد المنزلى جامعة االزهر 

 مع اعتبار 2014 /8/1 وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 5/1/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 
. التعدٌل تعدٌال جوهرٌاً 

 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  
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:-  مذضا  ا اا  اتا اما  اتعلم ابشو  النض  ف  
فً الماجستٌر المسجلة لدرجة أمٌمة كمال محمد عبدالغفار  و/ لجنة اإلشراف على الرسالة للطالبة تعدٌل فً 

فاعلٌة المدخل الحلزونى باستخدام " تحت عنوان  االقتصاد المنزلى والتربٌة االقتصاد المنزلً تخصص 
برنامج كمبٌوتر متعدد الوسائط فى اكتساب مهارات العروض التقدٌمٌة لدى الطالبات المعلمات كلٌة االقتصاد 

" المنزلى جامعة االزهر 
 :- التعدٌل المطلوب هو 

 –ٌوسف عبدالعزٌز الحسانٌٌن   أستاذ وعمٌد كلٌة االقتصاد المنزلى جامعة المنوفٌة / اضافة اسم السٌد * 
  .للحاجة البحث لتخصص سٌادته 

 :- اإلشراف على النحو التالً جنة لتصبح ل

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 أستاذ وعمٌد كلٌة االقتصاد المنزلى جامعة المنوفٌة   ٌوسف عبدالعزٌز الحسانٌٌن   /  د.أ 1

استاذ المناهج وطرق تدرٌس تكنولوجٌا التعلٌم معهد الدراسات مصطفى عبدالسمٌع محمد  / د.أ 2
العلٌا ج القاهرة 

مدرس مناهج وطرق تدرٌس االقتصاد المنزلى جامعة المنوفٌة  أحمد بهاء الحجار  ./ د 3

. 8/1/2014 وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 5/1/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  

:-  مذضا  ا اا  اتا اما  اتعلم ابشو  النض  ف  
فً االقتصاد الدكتوارة المسجلة لدرجة هبه أحمد محمد شعٌب / ة  للطالبتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة

تأثٌر تولٌفات غذائٌة مختلفة على العوامل البٌولوجٌه " المنزلً تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 
 علما  بأن لجنة األشراف "والكٌماوٌة الحٌوٌة للفئران البٌضاء المصابة بالسمنة وبارتفاع الكولٌسترول 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

- كلٌة االقتصاد المنزلً– أستاذ متفرغ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  *  محمد سمٌر الدشلوطً/ 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 األطعمة  شٌماء مصطفً عبد المجٌد  / د 3
 جامعة المنوفٌة

 :- علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً

 الوظٌفة والتخصص االسم م

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

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

- كلٌة االقتصاد المنزلً– أستاذ متفرغ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  فاطمة الزهراء أمٌن الشرٌف  / د.أ  3
 جامعة المنوفٌة

جامعة - كلٌة االقتصاد المنزلً– أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  سونٌا صالح المراسً / د0ا 4
 حلوان 

. 8/1/2014 وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 5/1/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  
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:-  مذضا  ا اا  اتا اما  اتعلم ابشو  النض  ف  
الدكتوارة المسجلة لدرجة سامٌه سراج الدٌن عبد الباسط بٌومً / ة  للطالبتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة- 

تأثٌر بعض مخلفات المشروبات الساخنة " فً االقتصاد المنزلً تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 
 علما  بأن لجنة األشراف "لتحسٌن الخلل الفسٌولوجً لكبد الفئران بواسطة رابع كلورٌد الكربون   

 الوظٌفة والتخصص االسم م

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

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

كلٌة االقتصاد – أستاذ مساعد بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة عبٌر أحمد خضر  / د0م0أ 3
جامعة المنوفٌة - المنزلً

 :- علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً

 الوظٌفة والتخصص االسم م

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

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

- كلٌة االقتصاد المنزلً– أستاذ متفرغ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  فاطمة الزهراء الشرٌف /د0ا 3
 جامعة المنوفٌة

جامعة - كلٌة االقتصاد المنزلً– أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  سهٌر سعٌد أحمد  / د0ا 4
 األزهر

. 8/1/2014 وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 5/1/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  

:-  مذضا  ا اا  اتا اما  اتعلم ابشو  النض  ف  
فً الماجستٌر  المسجلة لدرجة خلود محمد حمزة السٌد عماره / ة  للطالبتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة

دراسات على إستخالص اللوان الطبٌعٌة من " االقتصاد المنزلً تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 
 علما  بأن لجنة األشراف"الطحالب البحرٌة   

 الوظٌفة والتخصص االسم م

جامعة - كلٌة االقتصاد المنزلً– أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  سحر عثمان الشافعى  / د0ا 1
 المنوفٌة

- كلٌة االقتصاد المنزلً– أستاذ مساعدبقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  عبدالرحمنمحمد طارق / د0م0أ 2
 جامعة المنوفٌة

 :- علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 كلٌة بال– أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  سحر عثمان الشافعى  / د0ا 1

 كلٌة بال– أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  اٌمن السٌد العدوى/ د.أ 2

- كلٌة االقتصاد المنزلً– أستاذ متفرغ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  فاطمة الزهراء الشرٌف /د0ا 3
 جامعة المنوفٌة

 كلٌة بال– بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  أستاذ مساعد عبدالرحمنمحمد طارق / د0أ 4

. 8/1/2014 وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 5/1/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  
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:-  مذضا  ا اا  اتا اما  اتعلم ابشو  النض  ف  
وسام علً كمال  لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً تخصص / تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة  للطالبة 

توظٌف خامة الجلد علً مالبس السهرة ومكمالتها باستخدام احدي "المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة 
 ".(الفن التكعٌبً)مدارس الفن الحدٌث 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

نشوة عبد الرءوف عبد / د.م.أ 1
 الحلٌم 

أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج بكلٌة االقتصاد المنزلً جامعة 
 المنوفٌة  

 حنان حسنً بشار/ د.م.أ 2
جامعة - أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج بكلٌة التربٌة النوعٌه

 المنوفٌة  

 :- علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً

 الوظٌفة والتخصص االسم م

نشوة عبد الرءوف عبد / د.م.أ 1
 الحلٌم 

أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج بكلٌة االقتصاد المنزلً جامعة 
 المنوفٌة  

 حنان حسنً بشار/ د.م.أ 2
جامعة - أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج بكلٌة التربٌة النوعٌه

 المنوفٌة  

أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج بكلٌة االقتصاد المنزلً جامعة  سالى احمد العشماوى/د.م.أ 3
 المنوفٌة  

 جامعه حلوان-كلٌة االقتصاد المنزلً-أستاذ مساعد بتصمٌم االزٌاء  رجباحمد رحاب / د.م.أ 4

. 8/1/2014 وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 5/1/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  

:-  مذضا  ا اا  اتا اما  اتعلم ابشو  النض  ف  
هبة منٌر السحرتى   المسجل لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً /تشكٌل لجنة  الفحص والمناقشة الطالبة

النظم اإلدارٌة بالمؤسسات التعلٌمٌة وعالقتها بالعنف "تخصص إدارة المنزل والمؤسسات موضوع الرسالة  
 لجنة اإلشراف" المدرسى 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

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

جامعة المنوفٌة – أستاذ بقسم المجتمع الرٌفى كلٌة الزراعة  فؤاد عبد اللطٌف سالمه / د.أ 2

– مدرس بقسم ادارة المنزل والمؤسسات كلٌة االقتصاد المنزلً رباب السٌد مشعل  ./د 3
جامعة  المنوفٌة 

              لجنة  الفحص المناقشة

 الوظٌفة والتخصص االسم م

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

جامعة المنوفٌة – أستاذ بقسم المجتمع الرٌفى كلٌة الزراعة  فؤاد عبد اللطٌف سالمه / د.أ 2

االسكندرٌة جامعة - أستاذ متفرغ كلٌة الزراعةسمٌرة قندٌل /د.أ 3

أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل  والمؤسسات كلٌة االقتصاد شعٌب على هبة هللا /د.م.أ 4
جامعة المنوفٌة  - المنزلى

. 8/1/2014 وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 5/1/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  
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:-  مذضا  ا اا  اتا اما  اتعلم ابشو  النض  ف  
سحر حمدى عبد اللطٌف نافع   المسجل لدرجة الماجستٌر فً /تشكٌل لجنة  الفحص والمناقشة للطالبة 

إدارة الوقت والروح المعنوٌة للعاملٌن وعالقتها "االقتصاد المنزلً تخصص إدارة المنزل والمؤسسات 
 لجنة اإلشراف "بالكفاءة االدارٌة للمؤسسات التعلٌمٌة

 الوظٌفة والتخصص االسم م

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

جامعة المنوفٌة – أستاذ بقسم المجتمع الرٌفى كلٌة الزراعة  فؤاد عبد اللطٌف سالمه / د.أ 2

– مدرس بقسم ادارة المنزل والمؤسسات كلٌة االقتصاد المنزلً رباب السٌد مشعل  ./د 3
جامعة  المنوفٌة 

 لجنة الحكم والمناقشة

 الوظٌفة والتخصص االسم م

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

جامعة المنوفٌة – أستاذ بقسم المجتمع الرٌفى كلٌة الزراعة  فؤاد عبد اللطٌف سالمه / د.أ 2

استاذ بكلٌة الخدمة االجتماعٌة جامعة حلوان صفاء خضٌر /د.ا 3

استاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات كلٌة االقتصاد المنزلى مسلم اسماعٌل مهجة /د.م.أ 4
جامعة المنوفٌة –

. 8/1/2014 وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 5/1/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  

:-  مذضا  ا اا  اتا اما  اتعلم ابشو  النض  ف  
سارة على حسن األسود   المسجل لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد /تشكٌل لجنة  الفحص والمناقشة الطالبة 

التربٌة الدٌنٌة لألطفال فى مرحلة الطفولة المتأخرة وعالقتها "المنزلً تخصص إدارة المنزل والمؤسسات 

 :لجنة اإلشراف بقدراتهم اإلدارٌة
 الوظٌفة والتخصص االسم م

– أستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات كلٌة االقتصاد المنزلً سلوي محمد زغلول  / د.أ 1
جامعة المنوفٌة 

والطفولة كلٌة االقتصاد  استاذ مساعد بقسم إدارة مؤسسات األسرة شٌرٌن جالل محفوظ /د.م.أ 2
جامعة األزهر –المنزلى 

 .       لجنة الحكم والمناقشة

 الوظٌفة والتخصص االسم م

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

– أستاذ مساعد ورئٌس قسم إدارة المنزل كلٌة االقتصاد المنزلً منً مصطفً الزاكً  / د.م.أ 2
جامعة األزهر 

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

والطفولة كلٌة االقتصاد  استاذ مساعد بقسم إدارة مؤسسات األسرة شٌرٌن جالل محفوظ /د.م.أ 4
جامعة األزهر –المنزلى 

. 8/1/2014 وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 5/1/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  
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:-  مذضا  ا اا  اتا اما  اتعلم ابشو  النض  ف  
منزلى ]امانى مسعد حسن الرٌس المقٌدة لدرجة الماجستٌر فى االقتصاد ال/ العتذار المقدم من الطالبة ا

 وموافقة القسم 8/1/2014تخصص التغذٌة وعلوم االطعمة عن دخول امتحان مادة كٌمٌاء حٌوى متقدم ٌوم 
. 8/1/2014 وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 5/1/2014العلمى بتارٌخ 

 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  

:-  مذضا  ا اا  اتا اما  اتعلم ابشو  النض  ف  
 :-وهم بعد تقدٌم المستندات الدالة على ذلك  كل منهم بعد قرٌناالعتذارات المقدم من الطالب االتٌة اسمائهم 

السبب الشعبة التارٌخ المادة االسم م 

كٌمٌاء حٌوى  امانى مسعد حسن الرٌس 1
 متقدم

التغذٌة وعلوم ماجستٌر 8/1/2014
 االطعمة

لمرضها 

التغذٌة وعلوم ماجستٌر 12/1/2014احصاء متقدم فاٌزة احمد عبد المجٌد  2
 االطعمة

 لمرضها

ماجستٌرالمالبس  12/1/2014احصاء متقدم محمود مسعود الفقى  3
والنسٌج 

اداء 
الخدمة 
 العسكرٌة

طرق البحث عاطف احمد حسن عبده  4
العلمى 

ماجستٌرالمالبس  8/1/2014
والنسٌج 

ظروف 
 خاصة 

 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  

 :-ابشو  النض  ف   ( احما  لشق  اجتايس  ) مذضا دقي  شوو  اتم علي  

 السادة اعضاء هٌئة التدرٌس لوظائف االساتذة لالقتصاد المنزلىالتقرٌر الوارد من اللجنة العلمٌة الدائمة 
رشا عبد / واالساتذة المساعدٌن بتقرٌرها الجماعى والذى ٌفٌد بان االنتاج العلمً الخاص بالسٌدة الدكتورة 

بسٌادتها للتعٌٌن بوظٌفة استاذ بذات  ال ٌرقى االستاذ المساعد بقسم المالبس والنسٌج –الرحمن النحاس 
 ..  على مستوى االساتذة 5/1/2014القسم وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  

 :- مذضا اعتضض اعى  لعس  اكعلق ابشو  النض  ف  
رئٌس جامعة المنوفٌة وذلك بخصوص عرض بعض / الخطاب الوارد من مكتب السٌد األستاذ الدكتور

 2013/ 24/10 بتارٌخ 599الموضوعات التى عرضت على المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 
أحٌط المجلس علما وٌعمم على "  قرر المجلس 9/12/2013وبعرض الموضوع على مجلس العمداء بتارٌخ 

"  كلٌات ومعاهد الجامعة

 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  

 :- مذضا  ا اا  شوو  اجتعلي ابشو  النض  ف  

مرام السٌد محمد السٌد رشة والمقٌدة بالفرقة األولى فى العام الجامعى / الطلب المقدم من الطالبة 
 بناءا على التقرٌر الوارد من 2013/2014 بقبول عذرها عن امتحانات عن العام الجامعى 2013/2014

. االدارة الطبٌة بالجامعة 

 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  

 :- مذضا  ا اا  شوو  اجتعلي ابشو  النض  ف  

الشٌماء محمد محمد ٌاقوت والى المقٌدة بالفرقة الثانٌة مستجدة شعبة المالبس / الطلب المقدم من الطالبة 
 . لرعاٌة والدتها عذر اجتماعى 2013/2014والنسٌج بوقف قٌدها عن العام الجامعى 
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 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  

 :- مذضا  ا اا  شوو  اجتعلي ابشو  النض  ف  

فرص التقدم لالمتحان من الخارج الخاص بطالب الفرقة الرابعة والمفصولٌن ولهم حق التقدم لالمتحان من 
. الخارج كال حسب حالتة 

 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  

 :- مذضا  ا اا  شوو  اجتعلي ابشو  النض  ف  

 لظروف 2013/2014ندى اسامة عبد الغفار فوزى بوقف قٌدة فى العام الجامعى / الطلب المقدم من الطالبة
السفر حسب االوراق المستندت المقدمة 

 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  

 :- مذضا  ا اا  شوو  اجتعلي ابشو  النض  ف  

 2013/2014مقترح قواعد الرافة والرفع فى العام اجامعى 

 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  

 :- مذضا  ا اا  شوو  اجتعلي ابشو  النض  ف  

 . 2014/2015مذكرة باالعداد المقترح قبولها فى العام 

 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  

:-  مذضا  اتعدقما  اللقم لق ابشو  النض  ف  
وجامعه المنوفٌة فً مجال العلوم  (AUC)العلوم اإلجتماعٌة مذكرة التفاهم بٌن الجامعة األمرٌكٌة بالقاهرة 

. االجتماعٌة

 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  

:-  مذضا  اتعدقما  اللقم لق ابشو  النض  ف  
خطاب المركز الدولً لتنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات لحضور برنامج تدرٌبً تحلٌل البٌانات 

 26/1/2014ومقر االنعقاد المركز الدولً وموعد االنعقاد  (SPSS)اإلحصائٌة باستخدام حزمة البرامج 
- وبعرض الموضوع على السادة أعضاء هٌئه التدرٌس رغب فى االشتراك . م30/1/2014إلً 

الوظٌفة  األسم  م 

أستاذ المالبس والنسٌج بالكلٌة   رشدي علً عٌد / د.أ 1 

أستاذ مساعد وقائم بعمل رئٌس قسم االقتصاد المنزلً 

بالكلٌة والتربٌة 

منى عبد الرازث ابو شنب / د.أ 2 

 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  

:-  مذضا  اتعدقما  اللقم لق ابشو  النض  ف  
والذى " الدور العمانً فً وحدة األمة " اشرف هاشم بحث للمشاركة فً فعالٌات المؤتمر الدولى / اشتراك د 

التعبٌر التجرٌدي الهندسً فً )مالٌزٌا بعنوان -  بكوااللمبور2014 فبراٌر19-18سوف ٌعقد فً الفترة من 
 ومىافقت نجنت (الصناعات الحرفٌة ودورة كمؤشر حضاري للدور العمانى فى وحدة االمة العربٌة واالسالمٌة 

 . 12/1/2014انعالقاث انثقافيت بخريخ 

 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  
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:-  مذضا  اتعدقما  اللقم لق ابشو  النض  ف  
انخطاب انىارد مه كهيت انخربيت اننىعيت جامعت طنطا بشأن حضىر انمؤحمر انعهمي انذوني انسنىي األول نهكهيت 

 و2014 شهر إبريم 3- 2في انفخرة مه " انذراساث اننىعيت في ضىء ححذياث انمسخقبم : " ححج عنىان 
 -وبعرض الموضوع على السادة أعضاء هٌئه التدرٌس رغب فى االشتراك 

الصفة  الوظٌفة  األسم  م 

ببحث  المالبس والنسٌج بالكلٌة  مساعد أستاذ  نشوة عبد الرؤوف توفٌق / د 1 

ببحث  المالبس والنسٌج بالكلٌة  مساعد أستاذ  اسمهان اسماعٌل النجار / د 2 

ببحث  أميرة حسان دواو ببحث ./ د  بالكلٌةمدرس ادارة المنزل والمؤسسات 3 

رحاب عادل الفٌشاوى ./ د  المالبس والنسٌج بالكلٌةمدرس ببحث 4 

 . 12/1/2014ومىافقت نجنت انعالقاث انثقافيت بخريخ 

 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  

:-  مذضا  اتعدقما  اللقم لق ابشو  النض  ف  
ما ورد قبل ذلك بخصوص المؤتمر الدولً الثانً للتعلم االلكترونً فً الوطن العربً الذي كان ٌفرر انعقاده 

م ٌشٌر بأنه قرر تأجٌل موعد المؤتمر المذكور لٌكون خالل الفترة من 2013دٌسمبر19-17فً الفترة من 

وبعرض . م بناءا علً رغبة جهات ومؤسسات علمٌة وأكادٌمٌة بالخارج والداخل2014ٌونٌو24-26

 –الموضوع على السادة أعضاء هٌئه التدرٌس رغب فى االشتراك 

الوظٌفة  األسم  م 

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

 . 12/1/2014ومىافقت نجنت انعالقاث انثقافيت بخريخ 

 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  

:-  مذضا  الموو  اتعتلق ابشو  النض  ف  
االستاذ - رشا عبد الرحمن النحاس/ الترشٌح الوارد من قسم المالبس والنسٌج لترشٌح السٌدة الدكتورة 

المساعد بالقسم للترشٌح لجائزة استاذ متمٌز فى البحث العلمى لجائزة خلٌفة التربوٌة الدولٌة فى دورتها 
.  والتى تمنح من دولة االمارات العربٌة المتحدة 2013/2014السابعة 

 . اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  

:-  مذضا  الموو  اتعتلق ابشو  النض  ف  
ضم منفذ البٌع بالكلٌة والذى تم استالمة واقتتاحة فى حضورالسٌد االستاذالدكتور رئٌس الجامعة ٌوم 

اسالم عبد المنعم /  د. بعٌد الجامعة كإحدى الوحدات التابعة للمركز فنٌاً وادارٌاً وتعٌٌن السٌد أ25/12/2013
والطالب مشرفاً ادارٌاً وذلك بناء على طلب مجلس أستاذ المالبس والنسٌج ووكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم حسٌن

. 31/12/2013الى مركز الخدمة العامة بالكلٌة بجلستة المنعقد بتارٌخ ادارة مركز الخدمة العامة بالكلٌة  

.  اتو  لق  م ا م  ا ض اعلم تق  :  الض ا  
 نض ًا    ى  نميق  اإجتما   ا جنما  ي إت و  ااتمو ا تع  العقق  ف تتما  اقماق الم لق  

 .
            لي  اتلعس                     ارلس  اتلعس  اتلت  اكعلق  

 (يواس الت  اتعيع  امقم لي  / ا. )         (انما  اتت  ابم تى  ./ ا)    
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 ارلس إم تق  اتلو لق/  ا  ااقلت  ااجمذ  اتك              
 ""الق  للق  اتت  ا

( الخامسةالجلسة ) نتشرف بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة     
 . 2013/2014 الجامعً العام فً 12/1/2014بتارٌخ 

""  ذك اما  الماتكي ابلض  
  ""تفحعو  الماتكي اللوو    ض  اجلتيض   ااجض ا 

                                    
 اتلت  اكعلق                                                  

 
 (يواس الت  اتعيع  امقم لي  / ا  .                                                   )
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 إم تق  اتلو لق-  تيض اما  ا اا  اتا اما  اتعلم/ اقلت  ااجمذ                
 ""الق  للق  اتت  ا

( الخامسةالجلسة ) نتشرف بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة
 . 2013/2014 الجامعً العام فً 12/1/2014بتارٌخ 

""  ذك اما  الماتكي ابلض  
  ""تفحعو  الماتكي اللوو    ض  اجلتيض   ااجض ا 

                                    
 اتلت  اكعلق                                                    

 
 (يواس الت  اتعيع  امقم لي  / ا  .                                                   )
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