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                         كلٌة االقتصاد المنزلً      

      أمانة المجالس واللجان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فً العام  الحادٌة عشرمحضرمجلس الكلٌة الجلسة
 م 2014 /2013الجامعً 

 13/7/2014المنعقدة ٌوم األحد الموافق 
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 محض  إجتما  
 13/7/2014الجلسة الحادٌة عشر لمجلس الكلٌة المنعقدة المنعقدة ٌوم األحد الموافق 

 م 2014 /2013فً العام الجامعً 
 عشر الحادٌةبقاعة االجتماعات بالكلٌة وذلك فً تمام الساعة  (الحادٌة عشرالجلسة )أجتمع مجلس الكلٌة 

 13/7/2014ٌوم األحد الموافق  صباحاًا 
 عمٌد الكلٌة ورئٌس المجلس          ٌوسؾ عبد العزٌز الحسانٌن/ األستاذ الدكتورالسٌد برئاسة 

 :وحضور كل من 

الوظٌفة  األسم  م 

 1 شرٌؾ صبرى رجب/ د.أ كلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الأستاذ التؽذٌة 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 

اشرؾ محمود هاشم / د.أ 3 

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

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

5 

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

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

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

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

9 

 10 محمد سمٌر الدشلوطى / د.أ  وعلوم االطعمة المتفرغ بالكلٌةأستاذ التؽذٌة

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

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

سٌد على السٌد / د.أ 12 

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

احمد على محمود سالمان  / د.أ 13 

فاطمة الزهراء امٌن / د.أ  وعلوم االطعمة المتفرغ بالكلٌةأستاذ التؽذٌة
الشرٌؾ 

14 

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

أستاذ مساعد وقائم بعمل رئٌس قسم االقتصاد المنزلً 
 بالكلٌةوالتربٌة 

منى عبد الرازق أبو شنب ./ د 16 

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

:- قد اعتذر عن عدم الحضور كل من و

الوظٌفة  األسم  م 

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

 1 سمٌرة احمد قندٌل/ د.أ

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

 سٌادته بالسادةحبا باسم هللا الرحمن الرحٌم ومر-  عمٌد الكلٌة الجلسة / استهل السٌد األستاذ الدكتور 
:- النظر فً جدول األعمال على النحو التالى بثم شرع سٌادته  األعضاء
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:-  اتممادقما  - 1
 فى العام 8/6/2014الجلسة العاشرة  لمجلس الكلٌة المنعقدة ٌوم األحد الموافق  على موضوعات ةالمصادق
. 2013/2014الجامعى 

.  اتممادق  :  الض ا   
 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشأ  النض  ف  - 1

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

. التؽذٌة وعلوم االطعمة / درجة الدكتوراة  تخصص  ماجدة إبراهٌم عبد القوى /الطالبة- 1
. التؽذٌة وعلوم االطعمة / درجة الدكتوراة  تخصص  أمٌرة عادل عبد العزٌز منصور / الطالبة-2
 التؽذٌة وعلوم االطعمة /  درجة الدكتوراة   تخصص  عال عبد ربه محمد متولً موسً/الطالبة-3
 التؽذٌة وعلوم االطعة/ درجة الماجستٌر  تخصص  سماح محمود سعٌد محمد البنا / الطالبة-4
. التؽذٌة وعلوم االطعمة / درجة الماجستٌر   تخصص  أٌه محمد حسن الفار    /الطالبة- 5
. التؽذٌة وعلوم االطعمة / درجة الماجستٌر  تخصص  رشا علً محمد السٌد سمك  /الطالبة- 6
التؽذٌة وعلوم االطعة / درجة الماجستٌر  تخصص عفاؾ عبد الستار زٌدان - 7
. اقتصاد منزلً و تربٌة /بسمة محفوظ حسن محفوظ  درجة الماجستٌر تخصص / الطالبة - 8
مالبس و نسٌج / درجة الدكتوراة  تخصص هانً محمود عبد الحمٌد الملٌجً /الطالب- 9

مالبس و نسٌج / درجة الدكتوراة  تخصص هند محمد عبد الؽفار شاهٌن /الطالبة- 10
مالبس و نسٌج / درجة الدكتوراة  تخصص رانٌا محمد علً محمود /الطالبة- 11

 مالبس و نسٌج/ درجة الدكتوراة  تخصص إٌمان جمال الدٌن مسعود محمد  /الطالبة- 12 
 مالبس و نسٌج/ هاجر إبراهٌم عبد الؽنً حسن درجة الماجستٌر   تخصص /الطالبة- 13
مالبس و نسٌج / أسماء السٌد عبد المعطً أبو عٌد درجة الماجستٌر   تخصص/ الطالبة- 14

  9/7/2014وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/7/2014وموافقة األقسام العلمٌة بتارٌخ 

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشأ  النض  ف  - 2

 لمرحلة الدراسات العلٌا جمٌع 2013/2014تشكٌل لجان الممتحنٌن للفصل الدراسى الثانى فى العام الجامعى 
وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/7/2014وموافقة األقسام العلمٌة بتارٌخ الشعب والفرق 

9/7/2014  

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشأ  النض  ف  - 3

المسجلة لدرجة االماجستٌر فً االقتصاد  محمود إبراهٌم خلٌل ابراهٌم/  للطالب عنوان الرسالة العلمٌةتسجٌل 
"   تقٌٌم الحاله الؽذائٌة خالل عملٌة زراعة النخاع العظمى"المنزلً تخصص تؽذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

 علما  بأن لجنة األشراؾ

 الوظٌفة والتخصص االسم م

ٌوسؾ عبد العزٌز / د.أ  1
 الحسانٌن  

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

 مدبر عام إدارة الوحدات الطبٌة المتخصصة بمستشفى معهد ناصرعلى صبحً على  / د 2

  9/7/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/7/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشأ  النض  ف  - 4
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المسجلة لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد  تسنٌم معوض محمد سلٌمان/  للطالبة عنوان الرسالة العلمٌةتسجٌل  
تقٌٌم الخٌار المر عند استخدامه بمستوٌات مختلفة على "المنزلً تخصص تؽذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

 علما  بأن لجنة األشراؾ "  المحقونة برابع كلورٌد الكربون الفئران

 الوظٌفة والتخصص االسم م

فاطمة الزهراء / د0ا 1
 أمٌن الشرٌؾ  

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

عبٌر نزٌه احمد عبد /د 2
 الرحمن

جامعة - كلٌة االقتصاد المنزلً – مدرس بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة 
 المنوفٌه

  9/7/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/7/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشأ  النض  ف  - 5

المسجل لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد - نٌفٌن حسان علً بركة /  للطالبة عنوان الرسالة العلمٌةتسجٌل 
االستفادة من الؽابات األفرٌقٌة كمصدر تشكٌلً إلثراء جمالٌات "المنزلً تخصص المالبس والنسٌج بعنوان 

 :لجنة اإلشراؾ "المالبس الحرٌمً

 الوظٌفة والتخصص االسم م

سالً فوزي / د.م .ا 1
 الوراقً  

 أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج  كلٌة االقتصاد المنزلً جامعة المنوقٌة

اٌرٌنً اسحق / د.م.ا 2
 شنودة       

 جامعة المنوقٌة - مدرس بقسم المالبس والنسٌج كلٌة االقتصاد المنزلً 

  9/7/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/7/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشأ  النض  ف  - 6

المسجل لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد - سارة علً عبد هللا علٌمً /  للطالبة عنوان الرسالة العلمٌةتسجٌل 
إمكانٌة االستفادة من فن التضرٌب وبعض أشؽال اإلبرة فً "المنزلً تخصص المالبس والنسٌج بعنوان 

 :لجنة اإلشراؾ "أسلوب التشكٌل علً المانٌكان

 الوظٌفة والتخصص االسم م

نشأت نصر / د. أ 1
 الرفاعً  

جامعه - كلٌة االقتصاد المنزلً- أستاذ ورئٌس قسم المالبس والنسٌج
 المنوفٌة 

عال ٌوسؾ عبد / د.م.ا 2
 الاله 

 جامعه المنوفٌة - كلٌة االقتصاد المنزلً- أستاذ مساعد المالبس والنسٌج

 جامعه المنوفٌة - كلٌة االقتصاد المنزلً- مدرس المالبس والنسٌج نهً محمد عبده / د 3

  9/7/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/7/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشأ  النض  ف  - 7

المسجل لدرجة الماجستٌر فً - سارة اشرؾ حسن السلكاوي /  للطالبة عنوان الرسالة العلمٌةتسجٌل 
دراسة تحلٌلٌة وتصمٌمٌة لألنماط الملبسٌة عبر احدي "االقتصاد المنزلً تخصص المالبس والنسٌج بعنوان 

 :لجنة اإلشراؾ "مواقع التواصل االجتماعً

 الوظٌفة والتخصص االسم م

نشأت نصر / د. أ 1
 الرفاعً  

جامعه - كلٌة االقتصاد المنزلً- أستاذ ورئٌس قسم المالبس والنسٌج
 المنوفٌة 



 5 

إٌهاب احمد / د.م.ا 2
 النعسان 

 جامعه المنوفٌة - كلٌة االقتصاد المنزلً- أستاذ مساعد المالبس والنسٌج

عال عبد المنعم / د.م.أ 3
 الزٌات 

 جامعه المنوفٌة - كلٌة اآلداب- أستاذ مساعد بقسم علم االجتماع

  9/7/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/7/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشأ  النض  ف  - 8

المسجلة لدرجة الماجستٌر فً سهام محمود سعٌد محمد أبو زٌد  /ة  للطالب تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
أمكانٌه استخدام أوراق بعض النباتات لتقلٌل " االقتصاد المنزلً تخصص تؽذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

 علما  بأن لجنة األشراؾ "مرض البول السكرىفى الفئران

 الوظٌفة والتخصص االسم م

محمد سمٌر / د.أ  1
 الدشلوطً   

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

فاطمة الزهراء / د0ا 2
 أمٌن الشرٌؾ  

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

عبٌر نزٌه احمد عبد /د 3
 الرحمن

جامعة - كلٌة االقتصاد المنزلً – مدرس بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة 
 المنوفٌه

 :-  لجنة الفحص المناقشة على النحو التالًوقد تشكلت

 الوظٌفة والتخصص االسم م

محمد سمٌر / د.أ  1
 الدشلوطً   

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

فاطمة الزهراء / د0ا 2
 أمٌن الشرٌؾ  

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

محمد مصطفى / د0ا 3
 السٌد االبزارى   

 مركز البحوث الزراعٌة- وكٌل سابق لمعهد بحوث تكنولوجٌا التؽذٌة

عادل عبد المعطى /د 0ا 4
 احمد

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

  9/7/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/7/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشأ  النض  ف  - 9

المسجلة لدرجة الماجستٌر  فً االقتصاد المنزلً لمٌس فؤاد محمد /ة  للطالب تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
تقٌٌم مواد نباتٌة كوسائل خافضة لحمض الٌورٌك فى فئران " تخصص تؽذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

 علما  بأن لجنة األشراؾ " سبراجودولى

 الوظٌفة والتخصص االسم م

فاطمة الزهراء / د0ا 1
 أمٌن الشرٌؾ  

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

جامعة - كلٌة االقتصاد المنزلً – مدرس بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  فتحٌة شبل حندٌة/د 2
 المنوفٌه

 :-  لجنة الفحص المناقشة على النحو التالًوقد تشكلت

 الوظٌفة والتخصص االسم م

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

فاطمة الزهراء / د0ا 2
 أمٌن الشرٌؾ  

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

مركز بحوث -استاذ تكنولوجٌا األؼذٌة ورئٌس وحدة بحوث المطبخ التجرٌبى هاله محمد زكى على    / د 3
 مركز البحوث الزراعٌة- تكنولوجٌا التؽذٌة

  9/7/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/7/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشأ  النض  ف  - 10

المسجلة لدرجة الماجستٌر  فً االقتصاد علٌة عاطؾ فتح هللا /ة  للطالب تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
التأثٌر المضاد للسرطان لبعض األعشاب فى مرضى " المنزلً تخصص تؽذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

 علما  بأن لجنة األشراؾ "سرطان الكبد المتقدم

 الوظٌفة والتخصص االسم م

جامعة - كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ متفرغ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  أٌمن السٌد العدوى  / د0ا 1
 المنوفٌة

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

محمد أبو الفتوح / د0م0ا 3
شحاته 

جامعة المنوفٌة - كلٌه الطب- استاذ مساعد عالج األورام

 :-  لجنة الفحص المناقشة على النحو التالًوقد تشكلت

 الوظٌفة والتخصص االسم م

جامعة - كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ متفرغ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  اٌمن السٌد العدوى  / د0ا 1
 المنوفٌة

سحر عثمان / د.أ  2
 الشافعً 

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

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

جامعة عٌن شمس –كلٌه البنات –استاذ التؽذٌة بقسم االقتصاد المنزلى اٌمان محمد المتولى /د0ا 4

  9/7/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/7/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشأ  النض  ف  - 11

 فً االقتصاد الدكتوراهالمسجلة لدرجة مروة عبد الفتاح عبد النبً / ة  للطالب تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
دراسات تكنولوجٌا وكٌمٌائٌة وبٌولوجٌه لبعض التولٌفات " المنزلً تخصص تؽذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

 علما  بأن لجنة األشراؾ"المدعمة باألعشاب وقشور الخضروات 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

سحر عثمان / د.أ  1
 الشافعً 

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

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

جامعة - كلٌة االقتصاد المنزلً – مدرس بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  ؼرٌبمى عبد الخالق /د 3
 المنوفٌه

 :-  لجنة الفحص المناقشة على النحو التالًوقد تشكلت
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 الوظٌفة والتخصص االسم م

جامعة - كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  عادل عبد المعطى /د 0ا 1
 المنوفٌة

جامعة عٌن شمس –كلٌه البنات –استاذ التؽذٌة بقسم االقتصاد المنزلى اٌمان محمد المتولى /د0ا 2

سحر عثمان / د0ا 3
 الشافعى  

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

جامعة - كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  نهاد رشاد الطحان  / د0ا 4
 المنوفٌة

  9/7/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/7/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشأ  النض  ف  - 12

 فً االقتصاد الماجستٌرالمسجلة لدرجة ؼادة ابراهٌم رمضان بٌومى /ة  للطالبتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
التأثٌر المقارن الخافض للسكر للبذور والصمػ العربى " المنزلً تخصص تؽذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

 علما  بأن لجنة األشراؾ ”واثارها على وظائؾ الكبد والكلى فى الفئران المصابه بالسكرى

 الوظٌفة والتخصص االسم م

فاطمة الزهراء / د0ا 1
 أمٌن الشرٌؾ  

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

عادل عبد المعطى /د 0ا 2
 احمد

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

عبٌر نزٌه احمد عبد /د 3
 الرحمن 

جامعة - كلٌة االقتصاد المنزلً – مدرس بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة 
 المنوفٌه

 :-  لجنة الفحص المناقشة على النحو التالًوقد تشكلت

 الوظٌفة والتخصص االسم م

محمد سمٌر / د.أ  1
 الدشلوطً   

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

فاطمة الزهراء / د0ا 2
 أمٌن الشرٌؾ  

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

عادل عبد المعطى /د 0ا 3
 احمد

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

هاله محمد زكى / د0ا 4
 على    

مركز - ورئٌس وحدة بحوث المطبخ التجرٌبى استاذ تكنولوجٌا األؼذٌة 
 مركز البحوث الزراعٌة- بحوث تكنولوجٌا التؽذٌة

  9/7/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/7/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشأ  النض  ف  - 13

 فً االقتصاد الماجستٌرالمسجلة لدرجة مرجرٌت جرجس صادق / ة  للطالب تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
تقٌٌم الحاله التؽذوٌه لألطفال الالجئٌن ما قبل المدرسة فى " المنزلً تخصص تؽذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

 علما  بأن لجنة األشراؾ "مصر

 الوظٌفة والتخصص االسم م

شرٌؾ صبرى /د 0ا 1
 رجب 

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

 :-  لجنة الفحص المناقشة على النحو التالًوقد تشكلت

 الوظٌفة والتخصص االسم م

ٌوسؾ عبد / د.أ  1
 العزٌزالحسانٌن   

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

شرٌؾ صبرى /د 0ا 2
 رجب 

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

جامعة - كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  نهاد رشاد الطحان  / د0ا 3
 المنوفٌة

 جامعة االزهر- كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ التؽذٌة وعلوم األطعمة  سهٌر سعٌد احمد    / د0ا 4

  9/7/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/7/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشأ  النض  ف  - 14

 فً االقتصاد المنزلً الماجستٌرالمسجلة لدرجة نهله محمد نبوى /ة  للطالب تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
المصادر الطبٌعٌة لسوبر أكسٌد دٌسمٌوتٌز لعالج تسمم الكبد ورفع " تخصص تؽذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

 علما  بأن لجنة األشراؾ ”المناعه 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

فاطمة الزهراء / د0ا 1
 أمٌن الشرٌؾ  

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

خالد على عبد /د 0ا 2
 الرحمن شاهٌن  

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

 :- علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً

 الوظٌفة والتخصص االسم م

فاطمة الزهراء / د0ا 1
 أمٌن الشرٌؾ  

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

خالد على عبد / د0ا 2
 الرحمن شاهٌن  

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

محمد مصطفً /د 0ا 3
 السٌد 

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

عبد الؽنً محمد / د0ا 4
 عبد الؽنً    

جامعه – كلٌه التربٌة النوعٌة – أستاذ ورئٌس قسم االقتصاد المنزلً 
 المنصورة 

  9/7/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/7/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشأ  النض  ف  - 15

فً الدكتوراه المسجلة لدرجة نشوة محمود محمد أبو إبراهٌم /ة  للطالب تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
فعالٌة استخدام نموذج مارزانو ألبعاد " االقتصاد المنزلً تخصص االقتصاد المنزلً و التربٌة  بعنـــوان 

التعلم فً تدرٌس االقتصاد المنزلً علً التحصٌل و تنمٌة الذكاءات المتعددة لدي طالبات الصؾ الثانً 
 علما  بأن لجنة األشراؾ"اإلعدادي 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

جامعة - كلٌة التربٌة – استاذ و رئٌس قسم المناهج و طرق تدرٌس العلوم عبد الملك طه عبد / د.أ 1



 9 

 طنطا  الرحمن الرفاعً

سهام أحمد رفعت / د.م.أ 2
 أحمد 

- كلٌة االقتصاد المنزلً - استاذ مساعد بقسم االقتصاد المنزلً و التربٌة 
 جامعة المنوفٌة

 :-  لجنة الفحص المناقشة على النحو التالًوقد تشكلت

 الوظٌفة والتخصص االسم م

عبد الملك طه عبد / د.أ 1
 الرحمن الرفاعً

جامعة - كلٌة التربٌة – استاذ و رئٌس قسم المناهج و طرق تدرٌس العلوم 
 طنطا 

ٌوسؾ عبد / د.أ  2
 العزٌزالحسانٌن   

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

 جامعة األزهر- كلٌة االقتصاد المنزلً- أستاذ بقسم االقتصاد المنزلً  زٌنب عاطؾ خالد / د.أ 3

سهام أحمد رفعت / د.م.أ 4
 أحمد 

- كلٌة االقتصاد المنزلً - استاذ مساعد بقسم االقتصاد المنزلً و التربٌة 
 جامعة المنوفٌة

  9/7/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/7/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشأ  النض  ف  - 16

فً الماجستٌر المسجلة لدرجة مروة عبد الباسط الشناوي الجمال / ة  للطالب تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
فاعلٌة االستقصاء فً تنمٌة التفكٌر " االقتصاد المنزلً تخصص االقتصاد المنزلً و التربٌة  بعنـــوان 

 علما  بأن لجنة األشراؾ " االبتكاري و االتجاه نحو مادة االقتصاد المنزلً لدي تلمٌذات المرحلة االعدادٌة 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

صالح  الدٌن / د.أ 1
 سلٌمان حمامة

 و نائب رئٌس جامعة كفر الشٌخ سابقاًا – أستاذ المناهج و طرق التدرٌس 
 توفاة هللا تعالى

 جامعة المنوفٌة- كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ  التؽذٌة وعلوم األطعمة  اٌمن السٌد العدوي / د.أ 2

جامعة - كلٌة االقتصاد المنزلً - مدرس بقسم االقتصاد المنزلً و التربٌة  أمانً كمال أبو الخٌر/ د 3
المنوفٌة 

 :-  لجنة الفحص المناقشة على النحو التالًوقد تشكلت

 الوظٌفة والتخصص االسم م

عبد الملك طه عبد / د.أ 1
 الرحمن الرفاعً

جامعة - كلٌة التربٌة – استاذ و رئٌس قسم المناهج و طرق تدرٌس العلوم 
 طنطا 

 جامعة المنوفٌة- كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ  التؽذٌة وعلوم األطعمة  اٌمن السٌد العدوي / د.أ 2

سحر عثمان / د.أ 3
 مصطفً الشافعً 

 جامعة المنوفٌة- كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ  التؽذٌة وعلوم األطعمة 

  9/7/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/7/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشأ  النض  ف  - 17

فً االقتصاد الماجستٌر المسجلة لدرجة منار علً رزق علً سوٌلم / ة  للطالب تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
فعالٌة استراتٌجٌة تدرٌس األقران فً تنمٌة " المنزلً تخصص االقتصاد المنزلً و التربٌة  بعنـــوان 

 علما  بأن لجنة األشراؾ  "المهارات الحٌاتٌة لدي طالب المرحلة اإلعدادٌة

 الوظٌفة والتخصص االسم م

ٌوسؾ عبد / د.أ  1
 العزٌزالحسانٌن   

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

- كلٌة التربٌة– أستاذ أصول التربٌة ووكٌل الكلٌة لشؤن التعلٌم و الطالب جمال علً خلٌل / د.أ 2
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 جامعة المنوفٌة الدهشان 

منً كامل شمس / د 3
 الدٌن

جامعة - كلٌة االقتصاد المنزلً - مدرس بقسم االقتصاد المنزلً و التربٌة 
المنوفٌة 

 :-  لجنة الفحص المناقشة على النحو التالًوقد تشكلت

 الوظٌفة والتخصص االسم م

ٌوسؾ عبد / د.أ  1
 العزٌزالحسانٌن   

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

 جامعة السادات- أستاذ أصول التربٌة وعمٌد كلٌة التربٌة جمال أحمد السٌسً/ د.أ 2

منً عبد الرازق / د.م.أ 3
 أبو شنب

كلٌة االقتصاد - أستاذ مساعد و رئٌس قسم االقتصاد المنزلً و التربٌة 
 جامعة المنوفٌة- المنزلً 

  9/7/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/7/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشأ  النض  ف  - 18

المسجلة لدرجة الدكتوراه فً - شٌماء عبد الحمٌد عبد الفتاح السٌد  /ة  للطالبتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
تحقٌق انسب المعاٌٌر العلمٌة ألقمشة ومالبس العاملٌن " االقتصاد المنزلً تخصص المالبس والنسٌج بعنوان 

 : لجنة اإلشراؾ ".فً مجال الطب البٌطري

 الوظٌفة والتخصص االسم م

سعد علً محمود / د.ا 1
 سالمان    

كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ المالبس والنسٌج المتفرغ وعمٌد لكلٌة سابقا 
 توفاة هللا تعالىجامعة المنوفٌة –

عادل جمال الدٌن / د.ا 2
 الهنداوي    

جامعه طنطا وعمٌد -أستاذ المالبس والنسٌج المتفرغ كلٌة التربٌة النوعٌة
 المعهد العالً للهندسة وتكنولوجٌا المنسوجات بالمحلة الكبري سابقا 

عال ٌوسؾ عبد / د.م.ا 3
 الاله 

 جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً-أستاذ مساعد المالبس والنسٌج

 :-  لجنة الفحص المناقشة على النحو التالًوقد تشكلت

 الوظٌفة والتخصص االسم م

عادل جمال الدٌن / د.ا 1
 الهنداوي    

جامعه طنطا وعمٌد -أستاذ المالبس والنسٌج المتفرغ كلٌة التربٌة النوعٌة
 المعهد العالً للهندسة وتكنولوجٌا المنسوجات بالمحلة الكبري سابقا 

محمد عبد المنعم /  د 2
 رمضان  

 أستاذ كٌمٌاء وتكنولوجٌا النسٌج بالمركز القومً للبحوث

عال ٌوسؾ عبد / د.م.ا 3
 الاله 

 جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً-أستاذ مساعد المالبس والنسٌج

هدي محمد سامً / د.م.أ 4
ؼازي 

 جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً-أستاذ مساعد المالبس والنسٌج

  9/7/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/7/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشأ  النض  ف  - 19

المسجلة لدرجة الدكتوراه فً - عمرو رزق البسطوٌسً مطر  /  للطالبتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
لجنة  ".تصمٌم  زي شعبً ٌناسب المرأة البحرانٌة" االقتصاد المنزلً تخصص المالبس والنسٌج بعنوان 

 : اإلشراؾ 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ المالبس والنسٌج المتفرغ وعمٌد لكلٌة سابقا سعد علً محمود / د.ا 1
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 توفاة هللا تعالىجامعة المنوفٌة – سالمان    

رشا عبد الرحمن / د.م. أ 2
 النحاس  

 جامعه المنوفٌة - كلٌة االقتصاد المنزلً- أستاذ مساعد المالبس والنسٌج

 :-  لجنة الفحص المناقشة على النحو التالًوقد تشكلت

 الوظٌفة والتخصص االسم م

عال ٌوسؾ عبد / د.م.ا 1
 الاله 

 جامعه المنوفٌة - كلٌة االقتصاد المنزلً- أستاذ مساعد المالبس والنسٌج

رشا عبد الرحمن / د.م. أ 2
 النحاس  

 جامعه المنوفٌة - كلٌة االقتصاد المنزلً- أستاذ مساعد المالبس والنسٌج

هٌام الدمرداش / د.م.ا 3
 الؽزالً 

 جامعه طنطا - كلٌة التربٌة النوعٌة- أستاذ مساعد المالبس والنسٌج

  9/7/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/7/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشأ  النض  ف  - 20

المسجلة لدرجة الماجستٌر فً - عبٌر رفاعً محمد شعبان سحالً / ة  للطالبتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
االستفادة من الدمج بٌن فنون الخداع البصري وبعض " االقتصاد المنزلً تخصص المالبس والنسٌج بعنوان 

 : لجنة اإلشراؾ  ".أعمال مصممً األزٌاء العالمٌة البتكار تصمٌمات طباعٌه تصلح لمالبس السٌدات

 الوظٌفة والتخصص االسم م

نشأت نصر / د. أ 1
 الرفاعً  

جامعه - كلٌة االقتصاد المنزلً- أستاذ ورئٌس قسم المالبس والنسٌج
 المنوفٌة 

سالً احمد / د.م.أ 2
العشماوي 

 جامعه المنوفٌة - كلٌة االقتصاد المنزلً- أستاذ المالبس والنسٌج

 :-  لجنة الفحص المناقشة على النحو التالًوقد تشكلت

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 جامعه حلوان-  أألستاذ بكلٌة الفنون التطبٌقٌة  رأفت حسن مرسً / د.ا 1

نشأت نصر / د. أ 2
 الرفاعً  

جامعه - كلٌة االقتصاد المنزلً- أستاذ ورئٌس قسم المالبس والنسٌج
 المنوفٌة 

مدحت محمود / د.م.ا 3
 مرسً  

جامعه - كلٌة االقتصاد المنزلً- أستاذ تصمٌم وتصنٌع المالبس والنسٌج
 المنوفٌة 

سالً احمد / د.م.أ 4
العشماوي 

 جامعه المنوفٌة - كلٌة االقتصاد المنزلً- أستاذ المالبس والنسٌج

  9/7/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/7/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشأ  النض  ف  - 21

المسجلة لدرجة الدكتوراة  فً - شٌماء مصطفى مصطفى الزكى / تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للطالبة
التؽٌرات السٌاسٌة واالجتماعٌة وعالقتها بمستوى الطموح " االقتصاد المنزلً تخصص ادارة المنزل  بعنوان 

 : لجنة اإلشراؾ  ".لدى الشباب وقدرته على اتخاذ القرار 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 نعمة مصطفى/ د. أ 1
       رقبان

جامعه - أستاذ ورئٌس قسم ادارة المنزل والؤسسات  كلٌة االقتصاد المنزلً
 المنوفٌة 

- أستاذ مساعد ورئٌس قسم ادارة المنزل والؤسسات  كلٌة االقتصاد المنزلًمنى مصطفى الزاكى ./ د 2
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 جامعه االزهر محمد  

 :-  لجنة الفحص المناقشة على النحو التالًوقد تشكلت
 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

نعمة مصطفى / د. أ 1
    رقبان

جامعه - كلٌة االقتصاد المنزلً- أستاذ ورئٌس قسم ادارة المنزل والؤسسات  
 المنوفٌة 

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

منى مصطفى ./ د.م.أ 3
الزاكى  

- أستاذ مساعد ورئٌس قسم ادارة المنزل والؤسسات  كلٌة االقتصاد المنزلً
 جامعه االزهر 

ماٌسة أحمد / د.م.أ 4
الحبشى  

جامعه - كلٌة االقتصاد المنزلً- أستاذ مساعد بقسم ادارة المنزل والؤسسات 
 المنوفٌة 

  9/7/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/7/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشأ  النض  ف  - 22

المسجلة لدرجة الماجستٌرفً - دعاء محمد رضا شندى محمد / تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للطالبة
معاٌٌر جودة المؤسسة التعلٌمٌة وعالقتها بدافعٌة اإلنجاز " االقتصاد المنزلً تخصص ادارة المنزل  بعنوان 

 : لجنة اإلشراؾ ".الدراسىلدى طالبات المرحلة الثانوٌة 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

مهجه محمد / د.م. أ 1
 اسماعٌل    

جامعه - أستاذمساعد بقسم  ادارة المنزل والؤسسات  كلٌة االقتصاد المنزلً
 المنوفٌة 

شرٌن جالل / د.م.أ 2
محفوط   

- أستاذ مساعد ورئٌس قسم ادارة المنزل والؤسسات  كلٌة االقتصاد المنزلً
 جامعه االزهر 

نهى عبدالستار ./ د 3
عبدالمحسن  

جامعه - كلٌة االقتصاد المنزلً- مدرس بقسم ادارة المنزل والؤسسات 
المنوفٌة 

 :-  لجنة الفحص المناقشة على النحو التالًوقد تشكلت

 الوظٌفة والتخصص االسم م

الحسٌنى رجب / د.أ 1
 رٌحان 

 أستاذ بقسم ادارة المنزل والؤسسات وعمٌد المعهد العالى بجامعة المنصورة  

نعمة مصطفى / د. أ 2
    رقبان

جامعه - كلٌة االقتصاد المنزلً- أستاذ ورئٌس قسم ادارة المنزل والؤسسات  
 المنوفٌة 

مهجه محمد / د.م. أ 3
 اسماعٌل    

جامعه - أستاذمساعد بقسم  ادارة المنزل والؤسسات  كلٌة االقتصاد المنزلً
 المنوفٌة 

  9/7/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/7/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشأ  النض  ف  -23

المسجل فً االقتصاد - رفاء محمد جمٌل محمد إبراهٌم األعسر    /ة  للطالبتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
دراسة إمكانٌة تحسٌن األداء الوظٌفً ألقمشة النقاب "المنزلً تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة 

 لجنة االشراؾ"بمعالجتها لمقاومة الكائنات الدقٌقة 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

محمد عبد المنعم / د.ا 1
 رمضان       

أستاذ كٌمٌاء وتكنولوجٌا النسٌج شعبة الصناعات النسجٌة المركز القومى 
 للبحوث  
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 جامعه المنوفٌة-كلٌة االقتصاد المنزلً-أستاذ مساعد المالبس والنسٌج سها محمد حمدى  /د.م.أ 2

أشواق محمد فؤاد / د.ا 3
 أبو طالب  

 استاذ المٌكربٌولوجى الطبٌة والمناعة كلٌة الطب جامعة الزقازٌق  

 :-  لجنة الفحص المناقشة على النحو التالًوقد تشكلت

 الوظٌفة والتخصص االسم م

استاذ كٌمٌاء وتكنولوجٌا النسٌج المتفرغ بالمركز القومى للبحوث ورئٌس  على على حبٌش/ د.أ 1
 اكادٌمٌة البحث العلمى السابق   

2 
 رشدي علً عٌد    / د.ا

كلٌة –أستاذ المالبس والنسٌج ووكٌل الدراسات العلٌا والبحوث سابقا
 جامعة المنوفٌة–االقتصاد المنزلً 

محمد عبد المنعم / د.ا 3
 رمضان       

أستاذ كٌمٌاء وتكنولوجٌا النسٌج شعبة الصناعات النسجٌة المركز القومى 
 للبحوث  

 جامعه المنوفٌة-كلٌة االقتصاد المنزلً-أستاذ مساعد المالبس والنسٌج سها محمد حمدى  /د.م.أ 4

  9/7/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/7/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشأ  النض  ف  - 24

المسجل فً االقتصاد - جنات إبراهٌم محمد عطٌة    / تشكٌل لجنة الفحص و مناقشة الماجستٌر   للطالبة
فاعلٌة برنامج تعلٌمً فً تدرٌج نماذج مالبس األطفال "المنزلً تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة 

 : لجنة اإلشراؾ  " والمعرفٌة لطالب كلٌة التربٌة قسم االقتصاد المنزلً  المهارٌةلتنمٌة الجوانب 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

أستاذ المالبس والنسٌج المساعد ورئٌس قسم االقتصاد المنزلً كلٌة التربٌة  محمد السٌد محمد    /د.م. أ 1
 باإلسماعٌلٌة جامعة قناة السوٌس  

عال ٌوسؾ عبد / د.م.أ 2
الاله 

 جامعه المنوفٌة-كلٌة االقتصاد المنزلً-أستاذ مساعد المالبس والنسٌج

 :-  لجنة الفحص المناقشة على النحو التالًوقد تشكلت

 الوظٌفة والتخصص االسم م

1 
 رشدي علً عٌد    / د.ا

كلٌة –أستاذ المالبس والنسٌج ووكٌل الدراسات العلٌا والبحوث سابقا
 جامعة المنوفٌة–االقتصاد المنزلً 

محمد البدرى عبد / د.أ 2
 الكرٌم

أستاذ تكنولوجٌا االالت بقسم المالبس الجاهزة كلٌة الفنون التطبٌقٌة جامعة 
 حلوان  

عال ٌوسؾ عبد / د.م.ا 3
 الاله

 جامعه المنوفٌة-كلٌة االقتصاد المنزلً-أستاذ مساعد المالبس والنسٌج

  9/7/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/7/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشأ  النض  ف  - 25

فً االقتصاد الماجستٌر المسجلة لدرجة اسماء احمد صدٌق و/ لجنة اإلشراؾ على الرسالة للطالبة تعدٌل فً 
استخدام قشور الفاكهة فى معالجة الفئران المصابة "تحت عنوان تؽذٌة وعلوم األطعمة الالمنزلً تخصص 

"  بالتسمم الكبدى برابع كلورٌد الكربون
عبٌر نزٌه عبد الرحمن  وظٌفته مدرس بقسم التؽذٌه وعلوم /  دةإضافة اسم السٌد:- التعدٌل المطلوب هو

: لجنة االشراؾ  - األطعمة 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

- وعمٌد كلٌة االقتصاد المنزلً سابقا – أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة محمد مصطفى / د.أ  1
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 جامعة المنوفٌة السٌد 

جامعة - كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ متفرغ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  اٌمن السٌد العدوى  / د0ا 2
 المنوفٌة

 :- اإلشراؾ على النحو التالً جنة لتصبح ل

 الوظٌفة والتخصص االسم م

محمد مصطفى / د.أ  1
 السٌد 

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

جامعة - كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ متفرغ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  اٌمن السٌد العدوى  / د0ا 2
 المنوفٌة

عبٌر نزٌه احمد عبد /د 3
 الرحمن

جامعة - كلٌة االقتصاد المنزلً – مدرس بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة 
 المنوفٌه

  9/7/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/7/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشأ  النض  ف  - 26

فً الماجستٌر المسجلة لدرجة شٌماء شرٌؾ البابلى و/ لجنة اإلشراؾ على الرسالة للطالبة  تعدٌل فً 
كفاءة مستخلص الشوفان فى تنظٌم دهون " تحت عنوان تؽذٌة وعلوم األطعمة الاالقتصاد المنزلً تخصص 

" الدم والحالة التأكسدٌة للفئران المؽذاه على الوجبات مرتفعة الدهون
نهاد رشاد الطحان  ووظٌفته استاذ بقسم التؽذٌة وعلوم  /د0 اةإضافة اسم السٌد:- التعدٌل المطلوب هو 

:  لجنة االشراؾ "جامعة المنوفٌة-كلٌة االقتصاد المنزلى- األطعمة

 الوظٌفة والتخصص االسم م

جامعة - كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  عادل عبد المعطى /د 0ا 1
 المنوفٌة

عبٌر نزٌه احمد عبد /د 2
 الرحمن

جامعة - كلٌة االقتصاد المنزلً – مدرس بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة 
 المنوفٌه

 :- اإلشراؾ على النحو التالً جنة لتصبح ل

 الوظٌفة والتخصص االسم م

جامعة - كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  عادل عبد المعطى /د 0ا 1
 المنوفٌة

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

عبٌر نزٌه احمد عبد /د 3
 الرحمن

جامعة - كلٌة االقتصاد المنزلً – مدرس بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة 
 المنوفٌه

  9/7/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/7/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشأ  النض  ف  - 27

فً االقتصاد الماجستٌر المسجلة لدرجة امانى عبد هللا احمد و/لجنة اإلشراؾ على الرسالة للطالبة  تعدٌل فً 
معالجة الفئران البٌضاء باستخدام منتجات ؼذائٌة من "تحت عنوان تؽذٌة وعلوم األطعمة الالمنزلً تخصص 

"  مصادر نباتٌة
فاطمة الزهراء أمٌن الشرٌؾ  ووظٌفته استاذ بقسم التؽذٌة /د0 اةإضافة اسم السٌد:- التعدٌل المطلوب هو 

:  لجنة االشراؾ "جامعة المنوفٌة-وعمٌد كلٌة االقتصاد المنزلى سابقا- وعلوم األطعمة

 الوظٌفة والتخصص االسم م
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جامعة - كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة عماد محمد الخولى / د0ا 1
المنوفٌة 

عبٌر نزٌه احمد عبد /د 2
 الرحمن

جامعة - كلٌة االقتصاد المنزلً – مدرس بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة 
 المنوفٌه

 :- اإلشراؾ على النحو التالً جنة لتصبح ل

 الوظٌفة والتخصص االسم م

فاطمة الزهراء / د0ا 1
 أمٌن الشرٌؾ  

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

جامعة - كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة عماد محمد الخولى / د0ا 2
المنوفٌة 

عبٌر نزٌه احمد عبد /د 3
 الرحمن

جامعة - كلٌة االقتصاد المنزلً – مدرس بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة 
 المنوفٌه

  9/7/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/7/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشأ  النض  ف  - 28

فً الدكتوراه المسجلة لدرجة سحر مصطفى محمد حجازي و/ لجنة اإلشراؾ على الرسالة للطالبة تعدٌل فً 
دراسة مقارنة بٌن التأثٌرات العالجٌة "تحت عنوان تؽذٌة وعلوم األطعمة الاالقتصاد المنزلً تخصص 

المحتملة للب وبذور الباباز الناضجة والؽٌر ناضجة على ذكور الفئران البٌضاء المصابة باختالل وظائؾ 
" الكبد

فاطمة الزهراء امٌن الشرٌؾ  ووظٌفته استاذ بقسم التؽذٌة /د0 اةإضافة اسم السٌد:- التعدٌل المطلوب هو 
:  لجنة االشراؾ "جامعة المنوفٌة-وعمٌد كلٌة االقتصاد المنزلى سابقا- وعلوم األطعمة

 الوظٌفة والتخصص االسم م

جامعة - كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ متفرغ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  اٌمن السٌد العدوى  / د0ا 1
 المنوفٌة

 :- اإلشراؾ على النحو التالً جنة لتصبح ل

 الوظٌفة والتخصص االسم م

فاطمة الزهراء / د0ا 1
 أمٌن الشرٌؾ  

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

جامعة - كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ متفرغ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  اٌمن السٌد العدوى  / د0ا 2
 المنوفٌة

  9/7/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/7/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشأ  النض  ف  - 29

فً الدكتوراه المسجلة لدرجة شرٌن ابراهٌم حافظ ابو حجر و/ لجنة اإلشراؾ على الرسالة للطالبة تعدٌل فً 
التأثٌرات العالجٌة المحتملة لبعض األعشاب "تحت عنوان تؽذٌة وعلوم األطعمة الاالقتصاد المنزلً تخصص 

"  على الفئران المصابة بكل من ارتفاع الكولسترول والبول السكري
فاطمة الزهراء امٌن الشرٌؾ  ووظٌفته استاذ بقسم التؽذٌة / د0 اةإضافة اسم السٌد:- التعدٌل المطلوب هو 

" جامعة المنوفٌة-وعمٌد كلٌة االقتصاد المنزلى سابقا- وعلوم األطعمة
: لجنة االشراؾ 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

جامعة - كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ متفرغ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  اٌمن السٌد العدوى  / د0ا 1



 16 

 المنوفٌة

 :- اإلشراؾ على النحو التالً جنة لتصبح ل

 الوظٌفة والتخصص االسم م

فاطمة الزهراء / د0ا 1
 أمٌن الشرٌؾ  

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

جامعة - كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ متفرغ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  اٌمن السٌد العدوى  / د0ا 2
 المنوفٌة

  9/7/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/7/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشأ  النض  ف  -30

فً الدكتوراه المسجلة لدرجة اٌمان محمود ابراهٌم نبهان   و/لجنة اإلشراؾ على الرسالة للطالبة تعدٌل فً 
تحت عنوان دراسات تؽذوٌة ومناعٌة على الفئران البٌضاء تؽذٌة وعلوم األطعمة الاالقتصاد المنزلً تخصص 

" المصابه باعتالل الكبد وكذلك بارتفاع الكولٌسترول
فاطمة الزهراء امٌن الشرٌؾ  ووظٌفته استاذ بقسم التؽذٌة /د0 اةإضافة اسم السٌد:- التعدٌل المطلوب هو 

: لجنة االشراؾ "جامعة المنوفٌة-وعمٌد كلٌة االقتصاد المنزلى سابقا- وعلوم األطعمة

 الوظٌفة والتخصص االسم م

محمد مصطفى / د.أ  1
 السٌد 

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

 :- اإلشراؾ على النحو التالً جنة لتصبح ل

 الوظٌفة والتخصص االسم م

محمد مصطفى / د.أ  1
 السٌد 

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

فاطمة الزهراء / د0ا 2
 أمٌن الشرٌؾ  

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

  9/7/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/7/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشأ  النض  ف  - 31

فً الماجستٌر المسجلة لدرجة مها شعبان عبدالفتاح عطا  و/ لجنة اإلشراؾ على الرسالة للطالبة  تعدٌل فً 
األمهات تمارسها التنمٌة البشرٌة كما " تحت عنوان  ادارة المنزل والمؤسسات االقتصاد المنزلً تخصص 

." وعالقتها بالسمات الشخصٌة لألبناء 
نعمة مصطفى رقبان  ووظٌفته استاذورئٌس قسم ادارة المنزل / د. أةإضافة اسم السٌد:- التعدٌل المطلوب هو 

: لجنة االشراؾ "جامعة المنوفٌة-كلٌة االقتصاد المنزلى- والمؤسسات

 الوظٌفة والتخصص االسم م

ماٌسة محمد أحمد / د.أ 1
الحبشى  

جامعة -كلٌة االقتصاد المنزلى- استاذمساعد  بقسم ادارة المنزل والمؤسسات
" المنوفٌة

 

نهى عبدالستار ./ د 2
 عبدالمحسن 

جامعة -كلٌة االقتصاد المنزلى- مدرس بقسم ادارة المنزل والمؤسسات
" المنوفٌة

 

 :- اإلشراؾ على النحو التالً جنة لتصبح ل

 الوظٌفة والتخصص االسم م
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جامعة -كلٌة االقتصاد المنزلى- استاذورئٌس قسم ادارة المنزل والمؤسسات نعمة مصطفى رقبان / د.أ 1
" المنوفٌة

 

ماٌسة محمد أحمد / د.أ 2
الحبشى  

جامعة -كلٌة االقتصاد المنزلى- استاذمساعد  بقسم ادارة المنزل والمؤسسات
" المنوفٌة

 

نهى عبدالستار ./ د 3
 عبدالمحسن 

جامعة -كلٌة االقتصاد المنزلى- مدرس بقسم ادارة المنزل والمؤسسات
" المنوفٌة

 

  9/7/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/7/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشأ  النض  ف  -32

االقتصاد المنزلً تخصص فً الماجستٌر  لدرجة هالمسجل- ٌمنً صالح فرج نور الدٌن / ةللطالبٌقاؾ القٌد اإ
  م  31/8/2014 إلى1/9/2013 فً الفترة من اولاقتصاد منزلً و تربٌة وذلك لمدة عام 

  9/7/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/7/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشأ  النض  ف  - 33

االقتصاد المنزلً تخصص فً الماجستٌر  لدرجة هالمسجل- وفاء فرج عبد الفتاح دعبس / ةللطالبإٌقاؾ القٌد 
 م  31/8/2014 إلى1/9/2013 فً الفترة من اولاقتصاد منزلً و تربٌة وذلك لمدة عام 

  9/7/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/7/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشأ  النض  ف  - 34

زٌنب محمد علً سبول  المقٌدة لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً / طلب مد مدة الدراسة للطالبة 
عام ثالث  – 31/8/2014  الى 1/9/2013وذلك لمدة عام من  - تخصص اقتصاد منزلً و تربٌة تخصص 

  9/7/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/7/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشأ  النض  ف  - 35

أسماء عبدالحلٌم على عرفات   المقٌدة لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً / طلب مد مدة الدراسة للطالبة 
  .31/8/2014  الى 1/9/2013وذلك لمدة عام أول من  - تخصص ادارة المنزل والمؤسسات  تخصص 

  9/7/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/7/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشأ  النض  ف  -36

اٌمان صبحى سٌد احمد المقٌدة بماجسٌر تؽذٌة على منحها اجازة مرضٌة /  االعذر المرضى المقدم من الطالبة
  9/7/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/7/2014 وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 4/6/2014ٌوم 

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشأ  النض  ف  -37



 18 

اسماء نجٌب احمد الرفاعى  المقٌدة بماجسٌر تؽذٌة على منحها اجازة / االعذر المرضى المقدم من الطالبة 
 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/7/2014 وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 8/6/2014مرضٌة ٌوم 

9/7/2014  

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشأ  النض  ف  - 38

هناء مصطفى العباسى المقٌدة بدكتوراة تؽذٌة على منحها اجازة مرضٌة /  االعذر المرضى المقدم من الطالبة
  9/7/2014 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 6/7/2014 وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 11/6/2014ٌوم 

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشأ  النض  ف  - 39

على ان ٌبدأ "  دكتوراة – ماجستٌر –دبلوم "  لمرحلة الدراسات العلٌا 2014فتج باب التقدٌم لدورة سبتمبر 
  9/7/2014 ولمدة شهر وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/8/2014التقدٌم ٌوم االحد الموافق 

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :-  بشأ  النض  ف  شئمأ  اجلعلم مذضر  ا ار  - 40

رشا عبد العاطى هٌكل المقٌدة بالفرقة الرابعة تؽذٌة على منحها اجازة /  االعذر المرضى المقدم من الطالبة
  6/7/2014 ولمدة ثالث اٌام والدة قٌصرٌة وموافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ8/6/2014مرضٌة ٌوم 

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :-  بشأ  النض  ف  شئمأ  اجلعلم مذضر  ا ار  - 41

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب بخصوص تعدٌل نظام / االمقترح المقدم من السٌد االستاذ الدكتور 
التدرٌس لطلبة المشروع بالفرقة الرابعة مرحلة البكالرٌوي على ان تكون لجنة االشراؾ ثالثٌة وٌتم وضع 

 درجة لمناقشة المشروع وتقٌٌمة من اللجنة 50 درجة للمشرؾ الرئٌسى و50الدرجات على النحو التالى 
  6/7/2014الثالثٌة وموافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :-  بشأ  النض  ف  شئمأ  اجلعلم مذضر  ا ار  - 42

 لمرحلة البكالرٌوس جمٌع 2013/2014تشكٌل لجان الممتحنٌن للفصل الدراسى الثانى فى العام الجامعى 
  6/7/2014الشعب والفرق وموافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ

.   اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
  :- بشأ  النض  ف   ( أحما  لئق  اجلاري  ) مذضر دقم شئمأ  الم علي  - 43

 الطلبات المقدمة من السادة اعضء هٌئة التدرٌس للقٌام باالجازات السنوٌة واالعارات االجازات 
 

المدة نوع االجازة القسم والوظٌفة االسم م 

محمد صالح  / د.أ 1
اسماعٌل 

االستاذ بقسم التؽذٌة 
 وعلوم االطعمة

لتجدٌد االعارة الخاصة به 
  بكلٌة العلوم الطبٌةللعمل 

 للعام التاسع

لمدة عام اعتباراًا 
 1/8/2014من 

منى كامل ./ د 2
البسٌونى شمس 

الدٌن 
 

 االقتصاد مدرس بقسم
 المنزلى والتربٌة

عام ثالث ورابع رعاٌة 
طفل 

عتباراًا من 
18/9/2014 
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نجالء محمد عبد ./ د 3
الفتاح سالم 

مدرس بقسم ادارة المنزل 
والمؤسسات 

لمدة عام اعتباراًا اعارة عام اول للسعودٌة 
 1/9/2014من 

مدرس بقسم ادارة المنزل رباب السٌد مشعل ./ د 4
والمؤسسات 

عام ثالث ورابع رعاٌة 
طفل 

عتباراًا من 
28/9/2014 

سناء محمد عبد ./ د 5
االوهاب 

مدرس بقسم المالبس 
والنسٌج 

عام خامس للعمل بجامعة 
القصٌم للسعودٌة 

اعتباراًا من 
1/9/2014 

اٌمن السٌد  / د.أ 6
العدوى 

االستاذ بقسم التؽذٌة 
 وعلوم االطعمة

 للعمل عام اول اعارة
بجامعة الحدود الشمالٌة 

لمدة عام اعتباراًا 
 1/8/2014من 

 6/7/2014بتارٌخ   العلمٌة االقسامموافقة و

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- بشأ  النض  ف   ( أحما  لئق  اجلاري  ) مذضر دقم شئمأ  الم علي  - 44

بذات مساعد  بوظٌفة استاذ االقتصاد المنزلى والتربٌة بقسم لمٌاء شوقت على احمد/  ة الدكتورةتعٌٌن السٌد
 لوظائؾ االساتذة واالساتذة المساعدٌن لالقتصاد المنزلىما جاء بتقرٌر الجنة العلمٌة الدئمة القسم بناء على 

 بذات مساعد إلى وظٌفة استاذ ا ٌرقى بهابتقرٌرها الجماعى والذى ٌفٌد بان االنتاج العلمً الخاص بسٌادته
 6/7/2014بتارٌخ  وموافقة القسم العلمى 30/6/2012 بتارٌخ القسم والكلٌة

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- مذضر  العدقما  اللقم لق  بشأ  النض  ف  - 45

المؤتمر الدولى بشأن " إدارة االتفاقٌات والمؤتمرات"الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافٌة ا
  2014 اكتوبر 31-30بالجمهورٌة البلؽارٌة فى الفترة من 

 –وبعرض الموضوع على السادة أعضاء هٌئه التدرٌس رؼب فى االشتراك 

الوظٌفة  األسم  م 

وعمٌد الكلٌة  التؽذٌة وعلوم االطعمة استاذ ٌوسؾ عبد العزٌز الحسانٌن / د.أ 1 

ووكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع أستاذ المالبس والنسٌج 
 وتنمٌة البٌئة 

اشرؾ محمود هاشم / د.أ 2 

  8/7/2014وموافقة لجنة العالقات الثقافٌة بتارٌخ 

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- مذضر  العدقما  اللقم لق  بشأ  النض  ف  - 46

المؤتمر الدولى بشأن " إدارة االتفاقٌات والمؤتمرات"الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافٌة ا
  2014 سبتمبر 5-2بالجمهورٌة التشٌكٌة فى الفترة من 

 –وبعرض الموضوع على السادة أعضاء هٌئه التدرٌس رؼب فى االشتراك 

الوظٌفة  األسم  م 

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

حٌث انها اعتذرت عن المؤتمر الخارجى السابق لعدم  8/7/2014وموافقة لجنة العالقات الثقافٌة بتارٌخ 
. حصولها على التأشٌرة 

.  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :-  بشأ  النض  ف  اعلضض أعى  لعي  اكعلق مذضر  - 47

: فتح برامج جدٌدة لمرحلتى البكالرٌوس والدراسات العلٌا على النحو التالى 
 بكالرٌوس االقتصاد المنزلى فى الصناعات الجلدٌة  -1
" الدراسة بمصروفات " بكالرٌوس االقتصاد المنزلى فى التؽذٌة العالجٌة باللؽة االنجلٌزٌة  -2
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 . دبلوم الصناعات الجلدٌة -3
 .ماجستٌر الصناعات الجلدٌة -4

وذلك بنفس الالئحة الداخلٌة المعمول بها بنفس البرامج بكلٌة االقتصاد المنزلى جامعة حلوان  

  .  اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق:  الض ا  

 :-  بشأ  النض  ف  اعلضض أعى  لعي  اكعلق مذضر   -48
 المدرس بقسم التؽذٌة وعلوم االطعمة –نزٌهه عبد الرحمن خلٌل / االتجاوزات الصادرة من السٌدة الدكتورة 

 استاذ التؽذٌة وعلوم االطعمة رئٌس القسم –خالد على عبد الرحمن شاهٌن / بحق السٌد االستاذ الدكتور 
وكذلك التشهٌر بالكلٌة والسادة اعضاء هٌئة التدرٌس بها بعبارات ؼٌر الئقة تتنافى مع آداب المهنة  ,

 .واالعراؾ الجامعٌة على مواقع التواصل االجتماعى والذى تم مناقشتة من السادة اعضاء مجلس االكلٌة 

ارلي  الم لق اعجكضر  مالنض  ى  /  اتم  لق أعى  ضرار ا م  ا ض اعقلل  ااجما  الذجما  :  الض ا  
.   م   اتم ما ر اتما الماات  مرض ر  لماسمًا  

 :- بشأ  النض  ف   ( أحما  لئق  اجلاري  ) مذضر دقم شئمأ  الم علي  - 49

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

بسٌادته للتعٌٌن بوظٌفة استاذ بذات القسم  ال ٌرقىاالستاذ المساعد بقسم المالبس والنسٌج  – محمود مرسى
 ..على مستوى االساتذة 6/7/2014وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 . اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  

 
ر ى  نمرق  اإجتما ر ا جنما  ي إلرو  اأتمو ا لع  العقق  ف اتمر  اقمأق  الم لق  لل  

  اننض
           لي  اتلعي                     ارلي  اتلعي رأتلل  اكعلق  

 
 (رماس أسل  العرع  امقم لي  / ا. )         (انمر  اتل  ابم لى  ./ ا)    
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 ارلي إم لق  اتلم لق/ را  ااقلل  ااجما  الك              
 ""الق  لسق ر لل  ا

الحادٌة الجلسة ) نتشرؾ بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة     
 . 2013/2014 الجامعً العام فً 13/7/2014بتارٌخ  (عشر

"" رذك أمر رالمااكم  تلض  
  ""افحعم  المااكم  لسمو ر  ض  اجللرض ر ااجض رر

                                    
 أتلل  اكعلق                                                  

 
 (رماس أسل  العرع  امقم لي  / ا  .                                                   )
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 إم لق  اتلم لق-  لرض أمر  ا ار  الا اما  العلم/ اقلل  ااجما                
 ""الق  لسق ر لل  ا

( الحادٌة عشرالجلسة ) نتشرؾ بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة
 . 2013/2014 الجامعً العام فً 13/7/2014بتارٌخ 

"" رذك أمر رالمااكم  تلض  
  ""افحعم  المااكم  لسمو ر  ض  اجللرض ر ااجض رر

                                    
 أتلل  اكعلق                                                    

 
 (رماس أسل  العرع  امقم لي  / ا  .                                                   )
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