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                        كلٌة االقتصاد المنزلً     

 أمانة المجالس واللجان   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األولً محضرمجلس الكلٌة الجلسة

 م 1027/1028فً العام الجامعً  

 27/9/1027الموافق  األحدٌوم المنعقدة 
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 محضر إجتماع
 27/9/1027قالمواف األحدلمجلس الكلٌة المنعقدة ٌوم  األولًالجلسة 

 م 1028/ 1027فً العام الجامعً 

 صرباحا  عشرر  الحادٌة( بقاعة االجتماعات بالكلٌة وذلك فً تمام الساعة  األولًالجلسة  أجتمع مجلس الكلٌة )
عمٌد الكلٌرة ورئرٌس  -شرٌف صبرى رجب األستاذ الدكتور/ السٌد برئاسة   27/9/1027ٌوم األحد الموافق 

 المجلس وحضور كل من :

 م األسم لوظٌفةا

 2 أ.د/ اسالم عبد المنعم حسٌن استاذ بقسم المالبس و النسٌج ووكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

 1 أ.د/ خالد على عبد الرحمن شاهٌن  أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة ووكٌل الكلٌة لشئون البٌئة و خدمة المجتمع 

 3 أ.د/ إٌهاب أحمد محمد النعسان لٌة للدراسات العلٌا و البحوثووكٌل الكأستاذ بقسم المالبس والنسٌج  

 4 أ.د/ محمد سمٌر الدشلوطً  من الداخل أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة وعمٌد الكلٌة سابقا

 5 أ.د/ محمد مصطفً السٌد من الداخل أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة وعمٌد الكلٌة سابقا

 6 أ.د/ فاطمة الزهراء امٌن الشرٌف من الداخل وم األطعمة وعمٌد الكلٌة سابقااستاذ  التغذٌة وعل

 7 أ.د/ ٌوسف عبد العزٌز الحسانٌن وعمٌد الكلٌة سابقاورئٌس القسم  أستاذ التغذٌة وعلوم االطعمة

 8 سن سلٌمان رحمهأ.د/ ح أستاذ المالبس والنسٌج والترٌكو المتفرغ بكلٌة الفنون التطبٌقٌة جامعة حلوان من الخارج

 9 أ.د/ عادل جمال الدٌن الهنداوى أستاذ المالبس والنسٌج المتفرغ بكلٌة التربٌة النوعٌة جامعة طنطا من الخارج

 20 ربٌع محمود نوفلأ.د/  و اقدم األساتذة بالقسمإدارة المنزل والمؤسسات بقسم أستاذ 

 22 .د/ نشأت نصر الرفاعً أ بالقسم اقدم االساتذة استاذ بقسم المالبس و النسٌج

 21 أ.د/ اٌهاب فاضل ابو موسى ورئٌس قسم المالبس و النسٌجاستاذ تصمٌم األزٌاء بالكلٌة 

 23 أ.د/ عماد محمد عبد الحلٌم الخولً بالقسم اقدم االساتذة أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة

 24 سماعٌل مسلمأ.د/ مهجة محمد ا إدارة المنزل والمؤسساتورئٌس قسم أستاذ 

 25 أ.د /عال ٌوسف محمد عبد الاله استاذ بقسم المالبس و النسٌج بالكلٌة من الداخل  

 26 أ.د/ مدحت محمد محمود مرسً استاذ بقسم المالبس و النسٌج بالكلٌة من الداخل  

 27 لرحمن عفٌفًد/ طارق محمد عبد ا المساعدٌن اقدم االساتذة بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة مساعد أستاذ

 28 د./ منى عبد الرازق أبو شنب أستاذ مساعد وقائم بعمل رئٌس قسم االقتصاد المنزلً والتربٌة بالكلٌة

 29 متولً األسود إبراهٌم ماجدةد./ اقدم المدرسٌن بالكلٌةبقسم المالبس و النسٌج  مدرس

بالكلٌرة بصرفته مردٌر  المسراعد  لنسرٌجأسرتاذ المالبرس وا - خالرد محٌرى الردٌن محمرد /ى للحضرور   د.عروقد د

 وحدة ضمان الجودة 

حبررا بسررم ا الرررحمن الرررحٌم ومر  -عمٌررد الكلٌررة الجلسررة سررتهل السررٌد األسررتاذ الرردكتور / ا
 .  األعضاء سٌادته بالسادة

 :النظر فً جدول األعمال على النحو التالى بثم شرع سٌادته 
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 -المصادق ات :-1
الموافرق الجلسرة الحادٌرة عشرر  لمجلرس الكلٌرة المنعقردة ٌروم االحرد   على موضروعات ةالمصادق

 . 1026/1027فى العام الجامعى 9/7/1027

 اٌّصــــبدلخ -اٌمشاس :

 : تفويضات -1

    23/8/1027 وافق السٌد االستاذ الدكتور / عمٌد الكلٌة عن مجلس الكلٌة بتارٌخ  -2
  وهى كالتالى : 1027/1028الكلٌة فى العام الجامعى  اللجان العلمٌة المنبثقة عن مجلس تشكٌلعلً 

 م
 لجنة

 شئون التعلٌم والطالب
 م الوظٌفة

 الدراسات العلٌالجنة 
 والبحوث

 الوظٌفة

 رئٌسا   إٌهاب أحمد النعسانأ.د/ 2 رئٌسا   إسالم عبد المنعم حسٌن أ.د/  2

 عضوا وطًأ.د/ محمد سمٌر الدشل 1 عضوا فاطمة الزهراء أمٌن الشرٌفد/ أ. 1

 عضوا محمد مصطفى السٌد أ.د/  3 عضوا أ.د/ ثرٌا مسلم حسن 3

 عضوا أ.د/ مهجه محمد اسماعٌل  4 عضوا نعمة مصطفً رقباند/ أ. 4

 عضوا أ.د/ إٌهاب فاضل ابو موسً 5 عضوا أ.د/ ألفت محمد رشاد خاطر 5

 عضوا د./ منى عبد الرازق ابو شنب  6 عضوا أ.د/ سها محمد حمدي 6

 أمٌن  امٌرة فتحى بٌومىأ./  7 أمٌن  د/ اٌهاب محمد زٌن الدٌن 7

 سكرتٌر ا/ عبٌر عبد المنعم المنشاوي 8 سكرتٌر أ/ اشرف عبادة 8

 

 م الوظٌفة العالقات الثقافٌة لجنة م
 لجنة المكتبة

 
 الوظٌفة

 رئٌسا   ربٌع محمود علً نوفلأ.د/  2 رئٌسا   إٌهاب أحمد النعسانأ.د/ 2

 عضوا سلوي محمد زغلولد/ أ. 1 عضوا سن سلٌمان رحمهأ.د/ ح 1

 عضوا نشأت نصر الرفاعًأ.د/  3 عضوا أ.د/ رشدي علً أحمد عٌد 3

 عضوا أ.د/ رشا عبد الرحمن النحاس 4 عضوا أشرف محمود هاشمأ.د/  4

 أ.د/ نشوي عبد الرؤوف  5
 عضوا

 عضوا د/ مدحت محمود مرسًأ. 5

 عضوا سالً أحمد العشماويد/ أ. 6 عضوا أ.د/ هدي محمد سامً غازي 6

 أمٌن أحمد احمد فراجأ/  7 امٌن  هناء محمد سحبانأ./  7

 سكرتٌر أ/عبٌر فرغلً  8   
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 الوظٌفة
 لجنة

 والمعلومات الحاسبات
 الوظٌفة م

 شئون لجنة
 وخدمة المجتمع البٌئة

 م

 2 هٌنأ.د/ خالد عبد الرحمن شا رئٌسا   2 أ.د/ شرٌف صبري رجب رئٌسا  

 1 أ.د/ حمدٌة أحمد هالل عضوا 1 أ.د/ عادل عبد المعطً أحمد عضوا

 3 ماجدة كامل الشاعرد/ أ. عضوا 3 أ.د/ نهاد رشاد الطحان   عضوا

 4 د/ عماد عبد الحلٌم الخولًأ. عضوا 4 أمل بسٌونً عطٌةأ.د/  عضوا

 5 رد/ اسمهان اسماعٌل النجاأ. عضوا 5 جٌهان علً السٌد سوٌدد/  عضوا

 6 د/ هبة عز الدٌن ٌوسفأ. عضوا 6 د/ لمٌاء شوقت علً  عضوا

 7 مدٌر مكتب أ./  امٌن  7 أ / زٌنب عبد الحمٌد عدس امٌن

 8 ا/ رشا أحمد عبد العاطً   سكرتٌر   

 

 م لجنة األجهزة و المختبرات الوظٌفة

 2 أ.د/ ٌوسف عبد العزٌز الحسانٌن  رئٌسا  

 1 يأ.د/ عادل الهنداو عضوا  

 3 د/ سحر عثمان الشافعًأ. عضوا

 4 أ.د/ عال ٌوسف عبد الاله  عضوا  

 5 د/ سهام عزٌز خضرأ. عضوا

 6 محمد د/ خالد محً الدٌن عضوا

 7 أ / سعد حامد بدٌر امٌن

 8 أ/ محمود حامد السمان سكرتٌر 

 
  اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ -اٌمـــــشاس :

    11/8/7117 لدكتور / عميد الكلية عن مجلس الكلية بتاريخ  وافق السيد االستاذ ا -2
 7116/7117معي  عتماد نتيجة الدبلومات للعام الجاعلي ا

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ -اٌمـــــشاس :

 -بشأن النظر في :  للعرض على مجلس الكليةمذكرة  . 1
  المالبس و النسٌجمدرس بقسم  -  متولً األسودإبراهٌم ماجدة السٌدة الدكتورة /   تكلٌف

  . 1027/1028للقٌام بأعمال أمانة مجلس الكلٌة  فى العام الجامعى 

 . 1027/1028سكرتٌرا  لمجلس الكلٌة فى العام الجامعى  –   محمد المنٌر /   السٌد تكلٌف

 
 اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ  القــــــــرار:
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 أن النظر في :بش  للعرض على مجلس الكليةمذكرة  . 7
 على النحو التالى :حسب االقتراع السرى داخل المجلس من الداخل لمجلس الكلٌة ضم أعضاء 

 م األسم الوظٌفة

أعتتزبر ثمغتتُ اٌز ز٠تتخ ٚػٍتتَٛ اميؼّتتخ ٚػ١ّتتذ و١ٍتتخ االلزصتتبد 

 جبِؼخ إٌّٛف١خ -إٌّضٌٟ عبثمب

 2 أ.د/ محمد سمٌر الدشلوطً 

ٚػ١ّتتذ و١ٍتتخ االلزصتتبد  أعتتزبر ثمغتتُ اٌز ز٠تتخ ٚػٍتتَٛ اميؼّتتخ

 جبِؼخ إٌّٛف١خ -إٌّضٌٟ عبثمب

 1 أ.د/ محمد مصطفً السٌد

ٚػ١ّتتتذ و١ٍتتتخ االلزصتتتبد  –اعتتتزبر  اٌز ز٠تتتخ ٚػٍتتتَٛ اميؼّتتتخ 

 جبِؼخ إٌّٛف١خ -إٌّضٌٟ عبثمب  

 3 الشرٌف ا١ِٓأ.د/ فاطمة الزهراء 

 -و١ٍتتخ االلزصتتبد إٌّضٌتتٟ  - ثمغتتُ اٌّسثتتظ ٚإٌغتت١   أعتتزبر

 ٕٛف١خجبِؼٗ اٌّ

 4 ػس ٠ٛعف ػجذ اٌسٖأ.د/ 

 -و١ٍتتخ االلزصتتبد إٌّضٌتتٟ  - ثمغتتُ اٌّسثتتظ ٚإٌغتت١   أعتتزبر

 جبِؼٗ إٌّٛف١خ

 5 أ.د/ ِذدذ ِذّٛد ِشعٟ

على ٌؤلف  2971( لسنة  49من قانون تنظٌم الجامعات رقم )  40نص المادة وذلك وفقا  ل -

 مٌد الكلٌة وعضوٌة :مجلس الكلٌة أو المعهد التابع للجامعة برئاسة أ.د ع

أستاذ من كل قسم على أن ٌتناوب العضوٌة  أساتذة القسم دورٌا كل سنة بترتٌب أقدمٌتهم فى  – 

األستاذٌة ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلٌة أو المعهد أن ٌضم إلى عضوٌة المجلس خمسة 

 ألكثر ممن ال ٌتمتعون بالعضوٌة لمدة سنة قابلة للتجدٌد .أساتذة على ا

 بشأن النظر في :  للعرض على مجلس الكليةمذكرة  . 1
 على النحو التالى : الخارجمن لمجلس الكلٌة ضم أعضاء تجدٌد 

 م األسم الوظٌفة

 2 حسن سلٌمان رحمه أ.د/ المتفرغ بكلٌة الفنون التطبٌقٌة جامعة حلوان  والترٌكو  أستاذ المالبس والنسٌج

 1 أ.د/ عادل جمال الدٌن الهنداوى  المتفرغ بكلٌة التربٌة النوعٌة جامعة طنطاأستاذ المالبس والنسٌج 

على ٌؤلف مجلس الكلٌة  2971( لسنة  49من قانون تنظٌم الجامعات رقم )  40نص المادة وذلك وفقا  ل -

 ة وعضوٌة : أو المعهد التابع للجامعة برئاسة أ.د عمٌد الكلٌ

ثالثة أعضاء على األكثر ممن لهم دراٌة خاصة فى المواد التى تدرس فى الكلٌة أو المعهد ٌعٌنون  -هـ 

 لمدة سنتٌن قابلة للتجدٌد بقرار الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلٌة . 

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ -اٌمـــــشاس :

 -النظر في :  مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن -4
التوصٌة بمنح الدرجات العلمٌة  للطالب اآلتٌة أسمائهم بعد قرٌن كل منهم وذلك بناء على التقارٌر الفردٌة 

 -والمناقشة للرسائل العلمٌة وهم :   والجماعٌة للسادة األساتذة أعضاء لجنة الفحص

 منزل و مؤسسات . تخصص إدارة إٌمان إبراهٌم محمد أنور  / ةللطالب دكتوراه منح درجة ال -2

 تخصص مالبس و نسٌج أٌة وجٌه محمد السٌد  / ةللطالب ماجستٌر منح درجة ال -1

 31/9/7132ٚ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  1027 /20/9بتارٌخ ةالعلمٌ قسامموافقة األ  

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ -اٌمـــــشاس :

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ  القــــــــرار:
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 -ي :مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر ف -5
لدرجة الدكتوراه  فً االقتصاد المنزلً  قٌدةتسجٌل خطة البحث للطالبة / مٌمونة عبد الواحد محمد الم

تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان " تحدٌد تأثٌر استخدام وجبة عالٌة البروتٌن ٌتبعها تمرٌنات رٌاضٌة 

 BIAة الجسملزٌادة الكتلة العضلٌة لمرضى الكبد المزمن باستخدام جهاز كتل

 ػٍّب  ثأْ ٌجٕخ امششاف

 الوظيفة والتخصص        االسم م

 جامعة المنوفية -كمية االقتصاد المنزلي  –أستاذ متفرغ بقسم التغذية وعموم األطعمة  محمد مصطفى السيدد/ 0أ 1

 فيةجامعة المنو  –معهد الكبد القومى  –مدرس تخدير بمعهد الكبد القومى  د/ نجالء مصطفى حسين 2

 31/9/7132ٚ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  10/9/2012موافقة القسم العممي بتاريخ 
 اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ -اٌمـــــشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -6
القتصاد المنزلً لدرجة الماجستٌر  فً ا قٌدةالمتسجٌل خطة البحث للطالبة / أسماء محمود اسماعٌل موسً  

 تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان " دراسة تأثٌر القلقاس علً الفئران المصابة بارتفاع سكر الدم"

 ػٍّب  ثأْ ٌجٕخ امششاف

 الوظيفة والتخصص        االسم م

 امعة المنوفيةج -كمية االقتصاد المنزلي  –أستاذ متفرغ بقسم التغذية وعموم األطعمة  محمد مصطفى السيدد/ 0أ 1

 جامعة المنوفية -كمية االقتصاد المنزلي  –بقسم التغذية وعموم األطعمة مدرس  د/ عبير نزيه أحمد 2

 31/9/7132ٚ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  10/9/2012موافقة القسم العممي بتاريخ 
 اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ -اٌمـــــشاس :

 -عليا بشأن النظر في :مذكرة إدارة الدراسات ال-7
لدرجررة الرردكتوراه  فررً االقتصرراد المنزلررً  قٌرردةالم -تسررجٌل خطررة البحررث للطالبررة/ انتصررار عررزت محمررد مشررعل 

تخصص إدارة منزل و مؤسسات بعنـوان"التصمٌم الداخلً للمسركن و عالقتره بدافعٌرة اانجراز و إدارة الوقرت 

 "  لدي عٌنة من ربات األسر العامالت

 جٕخ امششافػٍّب  ثأْ ٌ

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص االعُ َ

 جبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  –إدارة منزل و مؤسسات مغُ ثأعزبر  سث١غ ِذّٛد ػٍٟ ٔٛفًد/ 1أ 3

 جبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  –إدارة منزل و مؤسسات مغُ ِزفشؽ ثأعزبر  عٍٛٞ ِذّذ صغٍٛي يٗد/ أ. 7

 31/9/7132ٚ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  10/9/2012لعممي بتاريخ موافقة القسم ا
 اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ -اٌمـــــشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -8
لدرجرة الماجسرتٌر فرً االقتصراد المنزلرً  قٌدةالمتسجٌل خطة البحث للطالبة / نورهان محمد رمضان حجازي 

غذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان " دراسة تأثٌر أوراق اللورا و برذور الحبهران علرً الفئرران المصرابة تخصص ت

 بمرض السكر"

 ػٍّب  ثأْ ٌجٕخ امششاف
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 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص االعُ َ

 ف١خجبِؼخ إٌّٛ -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  –مغُ اٌز ز٠خ ٚػٍَٛ اميؼّخ ثأعزبر  د/ ػّبد ِذّذ ػجذ اٌذ١ٍُ اٌخ1ٌٝٛأ 3

 جبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  –ِذسط ثمغُ اٌز ز٠خ ٚػٍَٛ اميؼّخ  د/ ػضح ِذّذ االعىبفٝ 7

 31/9/7132ٚ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  10/9/2012موافقة القسم العممي بتاريخ 
 اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ -اٌمـــــشاس :

 -شأن النظر في :مذكرة إدارة الدراسات العليا ب -9
االقتصاد المنزلً و التربٌرة  فً لدرجة الماجستٌر قٌدةالم  -تسجٌل خطة البحث للطالبة /هدي ربٌع حسٌن بط 

بعنرروان "األمررن النفسررً و عالقترره باألفكررار الالعقالنٌررة و الصررحة النفسررٌة لرردي طررالب المرحلررة ااعدادٌررة مررن 

 المعاقٌن سمعٌا  " 

 ػٍّب  ثأْ ٌجٕخ امششاف

 اٌٛظــــــــــ١ـفخ ٚجٙـــــــــخ اٌؼّــــــــــــً االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ َ

و١ٍخ االلزصبد   - أعزبر ِغبػذ ثمغُ االلزصبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ  د/ ج١ٙبْ ػٍٟ ع٠ٛذ  1

 إٌّٛف١خجبِؼٗ  -إٌّضٌٟ

 -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  - اٌزشث١خ  ِذسط ثمغُ االلزصبد إٌّضٌٟ ٚ أعّبء ػجذ اٌؼض٠ض ػ١غٟد/  2

 إٌّٛف١خجبِؼٗ 

 31/9/7132ٚ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  10/9/2012موافقة القسم العممي بتاريخ 
 اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ -اٌمـــــشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -11
 ُٙ :ِذ ِذح اٌذساعخ ٌٍطٍجخ ا٢رٟ أعّبئ

 ِٓ اٌّذح اٌذسجخ اٌزخصص اإلعُ َ

 13/8/7138إٌٟ 3/9/7132 ػبَ اٚي ِبجغز١ش اٌز ز٠خ ٚػٍَٛ أيؼّخ  اسماء احمد صديق  3

 13/8/7138إٌٟ 3/9/7132 ػبَ اٚي ِبجغز١ش اٌز ز٠خ ٚػٍَٛ أيؼّخ هدى ابو اليزيد محمد 7

 13/8/7138إٌٟ 3/9/7132 صبٟٔ ػبَ ِبجغز١ش اٌز ز٠خ ٚػٍَٛ أيؼّخ عزة عبد المحسن امين حتحوت 1

 13/8/7138إٌٟ 3/9/7132 ػبَ صبٌش ِبجغز١ش اٌز ز٠خ ٚػٍَٛ أيؼّخ امل محمد السيد حنفى صبرة 4

 13/8/7138إٌٟ 3/9/7132 ػبَ اٚي دوزٛساٖ اٌز ز٠خ ٚػٍَٛ أيؼّخ شٕٛ٘ذا دبِذ عؼ١ذ ع٠ٍُٛ 5

 13/8/7138إٌٟ 3/9/7132 بَ اٚيػ دوزٛساٖ إداسح ِٕضي ٚ ِؤعغبد يسرا أحمد سعد عبد العاطي 6

 13/8/7138إٌٟ 3/9/7132 ػبَ صبٟٔ دوزٛساٖ ِسثظ ٚ ٔغ١  أسماء سعيد محمد عمي يوسف 2

 13/8/7138إٌٟ 3/9/7132 ػبَ أٚي دوزٛساٖ ِسثظ ٚ ٔغ١  لبني عبد العزيز إبراهيم أبوزلمة 8

 13/8/7138إٌٟ 3/9/7132 ػبَ صبٟٔ دوزٛساٖ ِسثظ ٚ ٔغ١  والء أحمد عمي حمامة 9

 31/9/7132ٚ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  َ.31/9/7132ِٚٛافمخ ِجبٌظ املغبَ ثزبس٠خ 
 

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ  -اٌمـــــشاس :
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -11
المسرجلة لدرجرة الماجسرتٌر فرً  تشكٌل لجنرة الفحرص والمناقشرة للطالبرة / عرزة عبرد المحسرن امرٌن حتحروت

االقتصاد المنزلً تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان" دراسة تأثٌر بعض االعشاب لعالج الخلل الروظٌفى 

 للكلى فى ذكور الفئران"

 عمما  بأن لجنة األشراف
 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص              االعُ َ

 جبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  –ز٠خ ٚػٍَٛ اميؼّخ أعزبر ِزفشؽ ثمغُ اٌز  دػبدي ادّذ ػجذ اٌّؼط1ٝأ 3

 جبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ثمغُ اٌز ز٠خ ٚػٍَٛ اميؼّخ  د/ ٔٙبد سشبد اٌطذب1ْأ 7

  -عمما بان لجنة الفحص المناقشة عمى النحو التالي:
 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص االعُ َ

 جبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ِزفشؽ ثمغُ اٌز ز٠خ ٚػٍَٛ اميؼّخ  طٝدػبدي ادّذ ػجذ اٌّؼ1أ 3

 جبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ثمغُ اٌز ز٠خ ٚػٍَٛ اميؼّخ  د/ دّذ٠خ ادّذ ٘سي1أ 7

 جبِؼخ إٌّٛف١خ -ٌّٕضٌٟ و١ٍخ االلزصبد ا –أعزبر ثمغُ اٌز ز٠خ ٚػٍَٛ اميؼّخ  د/ ٔٙبد سشبد اٌطذب1ْأ 1

 ِؼٙذ ثذٛس رىٌٕٛٛج١ب االغز٠خ  –أعزبر ِغبػذ ثمغُ ثذٛس اٌذبصسد اٌجغزب١ٔخ   ع١ذ ادّذ دغٓ ِذّذفبيّخ د/  4

 31/9/7132ٚ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  10/9/2012موافقة القسم العممي بتاريخ 
 اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ -اٌمـــــشاس :

 -كرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :مذ -17
المسرجلة لدرجرة الماجسرتٌر فرً االقتصراد  -تشكٌل لجنرة الفحرص والمناقشرة للطالبرة / رحراب حمردي عبرد ا 

الخلة على الخلل الحادث فى  ذرةالذرة وبدراسة تأثٌر حرائر ”المنزلً تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان

  ارب "الكلى عند فئران التج

 عمما  بأن لجنة األشراف
 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص              االعُ َ

 جبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ِزفشؽ ثمغُ اٌز ز٠خ ٚػٍَٛ اميؼّخ  د/ ِذّذ ِصطفٝ اٌغ١ذ1أ 3

 جبِؼخ إٌّٛف١خ -ٚػ١ّذ و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ –أعزبر ثمغُ اٌز ز٠خ ٚػٍَٛ اميؼّخ  د/ شش٠ف صجشٜ سجت1أ 7

 جبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  –ِذسط ثمغُ اٌز ز٠خ ٚػٍَٛ اميؼّخ  د/ ػج١ش ٔض٠ٗ ادّذ  1

  -عمما بان لجنة الفحص المناقشة عمى النحو التالي:
 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص االعُ َ

 ٕٛف١خ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌطسة أعزبر ػٍَٛ اميؼّخ ٚ ٔبئت سئ١ظ جبِؼخ اٌّ د/ ػبدي اٌغ١ذ صبدق ِجبسن1أ 3

 جبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ِزفشؽ ثمغُ اٌز ز٠خ ٚػٍَٛ اميؼّخ  د/ ِذّذ ِصطفٝ اٌغ١ذ1أ 3

 جبِؼخ إٌّٛف١خ -ٚػ١ّذ و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ –أعزبر ثمغُ اٌز ز٠خ ٚػٍَٛ اميؼّخ  د/ شش٠ف صجشٜ سجت1أ 7

 جبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  - ٚػٍَٛ اميؼّخ لغُ اٌز ز٠خٚسئ١ظ  أعزبر ض٠ض اٌذغب٠ٓ١ٔٛعف ػجذ اٌؼد/ 1أ 4

 31/9/7132ٚ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  10/9/2012موافقة القسم العممي بتاريخ 
 اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ -اٌمـــــشاس :
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 -ظر في :مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن الن-11
اٌّغتتجً ٌذسجتتخ اٌّبجغتتز١ش فتتٟ االلزصتتبد  احمــد كــريم ســيد حســنتشــكيل لجنــة الفحــص والمناقشــة لمطالــ  /  

رم١١ُ اٌذبٌخ اٌ زائ١خ ٌسيفبي اٌّصتبث١ٓ ثبٌغتشيبْ باث١ضتب  ”إٌّضٌٟ رخصص ر ز٠ٗ ٚػٍَٛ اميؼّخ ثؼٕـــٛاْ

 ٍٝ اٌز ز٠خ االٔجٛث١خ"اث١ضب  اٌذَ إٌخبػٝ اٌذبد(اٌؼزّذ٠ٓ ػ -١ّفبٜٚ اٌذبدٍاٌذَ اٌ

 عمما  بأن لجنة األشراف 
 الوظيفة والتخصص              االسم م

خالــــد عمــــى عبــــد الــــرحمن د/0أ 1
 شاهين

 - لشــنون خدمــة المجتمــن والتنميــة البينــة كميــة االقتصــاد المنزلــيووكيــل  –أســتاذ التغذيــة
 جامعة المنوفية

  -ي:عمما بان لجنة الفحص المناقشة عمى النحو التال
 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص االعُ َ

 جبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ِزفشؽ ثمغُ اٌز ز٠خ ٚػٍَٛ اميؼّخ  د/ ِذّذ ِصطفٝ اٌغ١ذ1أ 3

جبِؼتخ  -ٚٚو١ً و١ٍتخ االلزصتبد إٌّضٌتٟ ٌشتئْٛ خذِتخ اٌّجزّتغ ٚاٌز١ّٕتخ اٌج١ئتخ  –أعزبر اٌز ز٠خ د/خبٌذ ػٍٝ ػجذ اٌشدّٓ شب1ٓ١٘أ 7

 ٕٛف١خاٌّ

ٚٚو١تتً و١ٍتتخ اٌزشث١تتخ إٌٛػ١تتخ ٌشتتئْٛ اٌذساعتتبد اٌؼ١ٍتتب –اعتتزبر ثمغتتُ االلزصتتبد إٌّضٌتتٝ  د/ ٘بٔٝ دٍّٝ ِذّذ اٌغ١ذ1ا 1

 ضلبص٠كجبِؼخ اٌ -ٚاٌجذٛس

 31/9/7132ٚ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  10/9/2012موافقة القسم العممي بتاريخ 
 ِؼخاٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجب -اٌمـــــشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -14
اٌّغجٍخ ٌذسجخ اٌذوزٛساٖ  فٟ االلزصبد  يسرا أحمد سعد عبد العاطيتشكيل لجنة الفحص والمناقشة لمطالبة /  

ر١ّٕتخ ٚػتٟ ٚ ِّبسعتبد امِٙتبد ٌٍذتذ ِتٓ اٌّشتىسد ”إٌّضٌٟ رخصص إداسح إٌّضي ٚ اٌّؤعغبد  ثؼٕــتـٛاْ

 ٌٍّشا٘م١ٓ " اإلجزّبػ١خ

 عمما  بأن لجنة األشراف 
 الوظيفة والتخصص              االسم م

وتنميــة المجتمــن  األســبق لشــنون البينــةكميــة بقســم إدارة المنــزل و المتسســات ووكيــل الأســتاذ  نعمة مصطفي رقبان  د/0أ 1
 جامعة المنوفية -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ 

 جامعة المنوفية -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  د بقسم إدارة المنزل و المتسساتاستاذ مساع د/ هبة اهلل عمي شعي  2

 جامعة المنوفية -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  استاذ مساعد بقسم إدارة المنزل و المتسسات د/ شريف عطية حورية 3
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  -عمما بان لجنة الفحص المناقشة عمى النحو التالي:
 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص االعُ َ

ــة بقســم إدارة المنــزل و المتسســات ووكيــل الأســتاذ  نعمة مصطفي رقبان  /د0أ 3 وتنميــة  األســبق لشــنون البينــةكمي
 جامعة المنوفية -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ المجتمن 

 جبِؼخ امعىٕذس٠خ–اعزبر ِزفشؽ ثمغُ االلزصبد إٌّضٌٟ  أ.د/ ٠غش٠خ أدّذ ػجذ إٌّؼُ  7

 جامعة المنوفية -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  ساعد بقسم إدارة المنزل و المتسساتاستاذ م د/ هبة اهلل عمي شعي  1

 جامعة المنوفية -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  استاذ مساعد بقسم إدارة المنزل و المتسسات د/ أميرة حسان دوام 4

 31/9/7132ٚ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  10/9/2012موافقة القسم العممي بتاريخ 
 اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ -ـــــشاس :اٌم

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -15
اٌّغتجٍخ ٌذسجتخ اٌّبجغتز١ش فتٟ  هـاجر محمـد إيهـا  محمـد  ـال تشكيل لجنـة الفحـص والمناقشـة لمطالبـة /  

اٌّؼٍِٛتتبد ٚ ػسلزٙتتب اٌتتٛػٟ ثزىٌٕٛٛج١تتب ”االلزصتتبد إٌّضٌتتٟ رخصتتص إداسح إٌّتتضي ٚ اٌّؤعغتتبد  ثؼٕــتتـٛاْ

 ثجٛدح اٌذ١بح ٌذٞ اٌّؼبق عّؼ١بً "

 عمما  بأن لجنة األشراف 
 الوظيفة والتخصص              االسم م

وتنمية المجتمن  األسبق لشنون البينةكمية بقسم إدارة المنزل و المتسسات ووكيل الأستاذ  نعمة مصطفي رقبان  د/0أ 1
 نوفيةجامعة الم -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ 

 جامعة المنوفية -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  استاذ مساعد بقسم إدارة المنزل و المتسسات د/ مايسة محمد الحبشي 2
 جامعة المنوفية -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  استاذ مساعد بقسم إدارة المنزل و المتسسات د/ أميرة حسان دوام 3

  -لي:عمما بان لجنة الفحص المناقشة عمى النحو التا
 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص االعُ َ

وتنميـــة  األســـبق لشـــنون البينـــةكميـــة بقســـم إدارة المنـــزل و المتسســـات ووكيـــل الأســـتاذ  نعمة مصطفي رقبان  د/0أ 3
 جامعة المنوفية -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ المجتمن 

 جبِؼخإٌّٛف١خ –اعزبر ِزفشؽ ثمغُ االجزّبع و١ٍخ ا٢داة   أ.د/ إٔشبد ِذّٛد ػض اٌذ٠ٓ ػّشاْ   7

 جامعة المنوفية -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  استاذ مساعد بقسم إدارة المنزل و المتسسات د/ مايسة محمد الحبشي 1

 جامعة المنوفية -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  استاذ مساعد بقسم إدارة المنزل و المتسسات د/ ربا  السيد مشعل 4

 31/9/7132ٚ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  10/9/2012موافقة القسم العممي بتاريخ 
 اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ -اٌمـــــشاس :
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -16
ــة /   ــة الفحــص والمناقشــة لمطالب اٌّغتتجٍخ ٌذسجتتخ اٌتتذوزٛساٖ فتتٟ   ص٠ٕتتت ِذّتتذ ِذّتتٛد ػجتتذ   تشــكيل لجن

االعتتتزفبدح ِتتٓ خصتتبئص االلّشتتخ غ١تتتش ثتتتظ ٚإٌغتت١  ٚػٕتتٛاْ اٌشعتتبٌخ  "رخصتتص اٌّسااللزصتتبد إٌّضٌتتٟ 

 عمما  بأن لجنة األشراف "     إٌّغٛجخ وخبِبد رشى١ً ػٍٟ اٌّب١ٔىبْ ٌزذم١ك اٌزص١ُّ
 الوظيفة والتخصص              االسم م

 إٌّٛف١خجبِؼٗ  -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  - أعزبر ثمغُ اٌّسثظ ٚإٌغ١   سشذٞ ػٍٟ ادّذ ػ١ذ أ.د/  1

 إٌّٛف١خجبِؼٗ  -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  - أعزبر ثمغُ اٌّسثظ ٚإٌغ١   ػس ٠ٛعف ػجذ اٌسٖ أ.د/  2

 إٌّٛف١خجبِؼٗ  -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  - ِذسط ثمغُ اٌّسثظ ٚإٌغ١   ش١ّبء ِصطفٟ ػجذ اٌؼض٠ضد/  3

  -ي:عمما بان لجنة الفحص المناقشة عمى النحو التال
 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص االعُ َ

 إٌّٛف١خجبِؼٗ  -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  - أعزبر ثمغُ اٌّسثظ ٚإٌغ١   سشذٞ ػٍٟ ادّذ ػ١ذ أ.د/  3

 إٌّٛف١خجبِؼٗ  -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  - أعزبر ثمغُ اٌّسثظ ٚإٌغ١   ػس ٠ٛعف ػجذ اٌسٖ أ.د/  7

 االص٘شجبِؼٗ  -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  - ثمغُ اٌّسثظ ٚإٌغ١   أعزبر ٚالء ػٍٟ فّٟٙ د٠بة  أ.د/  1

 إٌّٛف١خجبِؼٗ  -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  - أعزبر ِغبػذ ثمغُ اٌّسثظ ٚإٌغ١   د/ ِّذٚح أدّذ ِجشٚن  

 31/9/7132ٚ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  10/9/2012موافقة القسم العممي بتاريخ 
 ٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخاٌّ -اٌمـــــشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -17
 ٌجٕخ االششاف ٌٍطبٌجخ / سا١ٔب  ػبدي ػجتذ اٌذ١ّتذ   ٚاٌّغتجٍخ ٌذسجتخ اٌتذوزٛساٖ فتٟ االلزصتبد إٌّضٌتٟرؼذ٠ً فٟ 

 خ اال٠ض١خ ث١ٓ اٌجبٌ ١ٓرذذ ػٕٛاْ " إٌّط اٌ زائٝ اٌغبئذ ٚ ػسلزٗ ثبٌّزسصِٚػٍَٛ اميؼّخ  رخصص اٌز ز٠ٗ

  -اٌزؼذ٠ً اٌّطٍٛة ٘ٛ :

 -و١ٍتخ اٌطتت –اضبفخ اعتُ اٌغت١ذ د/ ١ٌٚتذ ػجتذ اٌّذغتٓ شتٙبة اٌتذ٠ٓ ٚٚظ١فزتٗ / اعتزبر ِغتبػذ اٌجبيٕتخ اٌؼبِتٗ 

 جبِؼخ إٌّٛف١خ"

 ٌزصجخ ٌجٕخ امششاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص االعُ َ

 جبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  –ّخ أعزبر ثمغُ اٌز ز٠خ ٚػٍَٛ اميؼ د/ دّذ٠خ ادّذ ٘سي1أ  3

 جبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزصبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ِغبػذ ثمغُ اٌز ز٠خ ٚػٍَٛ اميؼّخ  د/ يبسق ػجذ اٌشدّٓ ػف١فٝ 7

 جبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اٌطت  –اعزبر ِغبػذ اٌجبيٕخ اٌؼبِخ  د/ ١ٌٚذ ػجذ اٌّذغٓ شٙبة اٌذ٠ٓ    1

 31/9/7132ٚ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  10/9/2012م العممي بتاريخ موافقة القس
 اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ -اٌمـــــشاس :
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -18
 ٌذسجتتخ اٌّبجغتتز١ش فتتٟ االلزصتتبد إٌّضٌتتٟاٌ تتبء اٌم١تتذ ٚاٌزغتتج١ً ٌٍطبٌجتتخ / ٕ٘تتذ ِذّتتذ ادّتتذ ٠ٛعتتف  اٌّغتتجٍخ 

 ػذَ عذاد اٌشعَٛ اٌذساع١خ  -3ٚرٌه ٌظشٚف االر١خ  :         7136رخصص اٌز ز٠خ ٚػٍَٛ اميؼّخ 

 اعزٕفبر اٌّذح اٌمب١ٔٛٔخ -1اػززاس اٌّششف١ٓ                                  -7

 31/9/7132ٚ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  10/9/2012موافقة القسم العممي بتاريخ 
 اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ -: اٌمـــــشاس

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -19
ٌذسجخ اٌّبجغز١شلغُ ِسثظ ٚ ٔغ١   اٌز٠ٓ اعزٕفزٚا ِشاد ٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٌاٌّفص١ٌٛٓ  اعّبء اٌطسةِزوشح 

 -اٌشعٛة ُٚ٘ وبٌزبٌٟ :

 اٌزخصص اٌذسجخ االعُ غٍغًِ

 ِسثظ ٚ ٔغ١  غز١شِبج ِذّذ أدّذ عؼ١ذ ثذساْ 3

 ِسثظ ٚ ٔغ١  ِبجغز١ش ِشٚح ِذّذ ػجذ اٌذ١ّذ جّؼخ 7

 ِسثظ ٚ ٔغ١  ِبجغز١ش ١٘بَ ِذّذ ِغٍُ 1

 31/9/7132ٚ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  10/9/2012موافقة القسم العممي بتاريخ 
 اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ -اٌمـــــشاس :

 -لعليا بشأن النظر في :مذكرة إدارة الدراسات ا -71
لغُ الزصبد ِٕضٌٟ ٚ رشث١خ اٌز٠ٓ اعزٕفزٚا  ٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٌذسجخ اٌّبجغز١شٌاٌّفص١ٌٛٓ  اعّبء اٌطسةِزوشح 

 -ِشاد اٌشعٛة ُٚ٘ وبٌزبٌٟ :

 اٌزخصص اٌذسجخ االعُ غٍغًِ

 الزصبد ِٕضٌٟ ٚ رشث١خ  ِبجغز١ش عٍٛٞ ِزٌٟٛ ٠ٛٔظ إثشا١ُ٘ 3

 الزصبد ِٕضٌٟ ٚ رشث١خ  ِبجغز١ش ٘سي٘جخ ِذّذ ػجذ اٌؼبي  7

 31/9/7132ٚ ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثزبس٠خ  10/9/2012موافقة القسم العممي بتاريخ 
 اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ -اٌمـــــشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -71
 .7136/7132اٌضبٟٔ ٌٍؼبَ اٌجبِؼٟ اػزّبد ٔز١جخ اٌّبجغز١ش ٚ اٌذوزٛساٖ ٌٍفصً اٌذساعٟ 

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ -اٌمـــــشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -77
االعالن عن المؤتمر الدولً التاسع  والمتضمن والمؤتمرات االتفاقٌاتإدارة االدارة العامة الخطاب الوارد من 

م جامعة اسٌوط و 1028مارس  17 – 15ربً والمقرر عقدة فً الفترة من للتنمٌة والبٌئة فً الوطن الع

متضمن أٌضا  دعوة الباحثٌن من مختلف الدول العربٌة للمشاركة فً فعالٌات هذا المؤتمر علما  بأن الموعد 

و الموعد النهائً لقبول األبحاث كاملة  30/20/1027علقات تالنهائً لقبول ملخصات األبحاث و الم

32/21/1027 
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 بعرض الموضوع علً األقسام العلمٌة رغب فً االشتراك  :و

 ) ببحث (            بقسم المالبس و النسٌج         استاذ           أشرف محمود هاشم     أ.د/  -2

 )ببحث(              استاذ بقسم إدارة المنزل و المؤسسات            أ.د/  ربٌع محمود نوفل     -1

 )حضور(          بقسم إدارة المنزل و المؤسسات  مدرس           ٌهام جالل حجاج        رد/  -3

 1027/ 23/9العالقات الثقافٌة  بتارٌخ لجنة موافقة 

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ     -اٌمشاس :

 -بشأن النظر في : العالق ات الثق افية  مذكرة إدارة   -71
ٌة جامعة المنوفٌة بشأن المؤتمر العلمً السابع الدولً الثالث بعنوان " التربٌة كلٌة التربالخطاب الوارد من 

و    1027أكتوبر  21-22الوجدانٌة فً المجتمعات العربٌة فً ضوء التحدٌات المعاصرة "  فً الفترة من 

 بعرض الموضوع علً األقسام العلمٌة رغب فً االشتراك  :

 )حضور(      استاذ مساعد بقسم إدارة المنزل و المؤسسات    د/ رباب السٌد مشعل              -2

 1027/ 23/9العالقات الثقافٌة  بتارٌخ لجنة موافقة 

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ -اٌمشاس :

  -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -74
معٌد من قسم ( 2بقا  للخطة الخمسٌة و هً تعٌٌن عدد )ط   1027/1028المستحقٌن لشروط التكلٌف لعام 

 :و هم كالتالً المالبس و النسٌج معٌد من قسم ( 2وعدد )طعمة األالتغذٌة و علوم 

 النسبة  القسم مــــــــاالس

 المئوٌة

المجموع 

 التراكمً

 دفعة

 التخرج 

 1027 4610 %89.72 التغذٌة و علوم األطعمة وسام فرج محمد عبد الوهاب

 1027 4441 %86.15 المالبس و النسٌج أسماء عادل محمد السٌد

 23/9/1027موافقة األقسام العلمٌة بتارٌخ

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ -اٌمشاس :

  -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى :-75
بوظٌفة مدرس بقسم المالبس و النسٌج  بالكلٌة و  –تعٌٌن السٌدة / أسماء السٌد عبد المعطً أبو عٌد     

إعتبارا المالبس و النسٌج   تخصص علً حصولها علً درجة دكتوراه الفلسفة فً االقتصاد المنزلًذلك بناء 

 .20/9/1027موافقة القسم العلمً بتارٌخ  . 23/8/1027من 

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ -اٌمشاس :

 بشأن النظر فى :" اعضاء هيئة التدريس" عاملين  شئون ال  قسممذكرة  -76
بوظٌفة مدرس مساعد بقسم إدارة المنزل و المؤسسات  –تعٌٌن السٌدة / سارة عبد الكرٌم رمضان القلٌنً   

بالكلٌة لحصولها على درجة الماجستٌر فى االقتصاد المنزلى تخصص إدارة المنزل و المؤسسات اعتبارا  من 

 .20/9/1027القسم العلمً بتارٌخ موافقة  . 19/8/1027

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ -اٌمشاس :
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 بشأن النظر فى :" اعضاء هيئة التدريس" شئون العاملين    قسممذكرة  -77
لتجدٌرد مسراعد بقسرم التغذٌرة وعلروم األطعمرة  اسرتاذ   - هشام حمردي سرعد /  السٌد الدكتور الطلب المقدم من

و حتررررً  2/8/1027اعتبررررارا مررررن   1027/1028ن مرتررررب للعررررام الدراسررررً برررردومرافقررررة زوجررررة أجررررازة 

 .20/9/1027موافقة القسم العلمً بتارٌخ  .  32/8/1028

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ -اٌمشاس :

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -78
معة المنوفٌة الً الكلٌة ااالداب ج من كلٌة - طلب التحوٌل المقدم من الطالبة / أمانً عبد ا عبد الحمٌد جودة

و مجموع  درجة 154.5 1026/1027و حاصلة علً الحد األدنً الذي قبلته الكلٌة فً العام الجامعً 

 27/9/1027موافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ   درجة 300.5دراجاتها 

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ -اٌمشاس :

  -بشأن النظر فى :  تعليمالمذكرة قسم شئون   -79
معة المنوفٌة الً الكلٌة و امن كلٌةاالداب ج - اٌه ابراهٌم احمد الهلباويطلب التحوٌل المقدم من الطالبة / 

و مجموع  درجة 154.5 1026/1027حاصلة علً الحد األدنً الذي قبلته الكلٌة فً العام الجامعً 

 27/9/1027بتارٌخ موافقة لجنة شئون التعلٌم درجة   162دراجاتها 

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ -اٌمشاس :

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -11
معة المنوفٌة الً اج التربٌة الرٌاضٌة  من كلٌة - بوال فهمً ٌوسف شنودةطلب التحوٌل المقدم من الطالبة / 

و مجموع  درجة 154.5 1026/1027عام الجامعً الكلٌة و حاصلة علً الحد األدنً الذي قبلته الكلٌة فً ال

 27/9/1027موافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ درجة   193.5درجاتها 

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ -اٌمشاس :

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -11
معة المنوفٌة الً اج االداب   من كلٌة - أحمد شوقً عبد المنعم الشٌخ طلب التحوٌل المقدم من الطالب / 

و مجموع  درجة 154.5 1026/1027علً الحد األدنً الذي قبلته الكلٌة فً العام الجامعً  الكلٌة و حاصل

 27/9/1027موافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ  درجة 198.5درجاته 

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ -اٌمشاس :

  -لنظر فى :بشأن ا  التعليممذكرة قسم شئون   -17
الً الكلٌة لسادات معة ااجالتربٌة الرٌاضٌة  من كلٌة - مروة صالح السٌد  طلب التحوٌل المقدم من الطالبة / 

و مجموع  درجة 154.5 1026/1027و حاصلة علً الحد األدنً الذي قبلته الكلٌة فً العام الجامعً 

 27/9/1027موافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ  درجة 166جاتها رد

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ -اٌمشاس :

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -11
االتً اسمائهم من فرق اعلً بالكلٌة الً كلٌة االقتصاد المنزلً جامعة حلوان ب الطلب التحوٌل المقدم من الط

اسراء احمد محمد ابراهٌم    -2 هم و 1027/1028فرق اعلً بالكلٌة الفرقة الثالثة شعبة المالبس و النسٌج 

 والء صبحً عبد الفتاح  -4ندي جمال توفٌق غرٌب  -3نهً عز الدٌن دسوقً ابراهٌم  -1

 27/9/1027. موافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ  ندي فهمً محمد حسن    -5

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ -اٌمشاس :
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  -فى :  بشأن النظر  التعليممذكرة قسم شئون   -14
االلتماس المقدم من الطالب المنقولٌن الً الفرقة الثانٌة بمادة تخلف و ناجحون فً مادة الكٌمٌاء العضوٌة 

 .  مادة التشعٌب لاللتحاق بشعبة التغذٌة و ٌرغبون بااللتحاق بشعبة التغذٌة    

  واعد التشعٌباضافتها لق مجلس الكلٌةعلً  العرض27/9/1027قررت لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ 

 ػذَ اٌّٛافمخ -اٌمشاس :

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -15
و المقٌدة بالفرقة الرابعة شعبة التغذٌة و علوم  -هناء جابر محمد عفٌفًالمقدم من الطالبة / االجتماعً  العذر

بناء علً  1026/1027بر االطعمة عن مادة تخطٌط و تقوٌم السٌاسة الغذائٌة اثناء امتحانات دور سبتم

 27/9/1027موافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ   التقرٌر الطبً الوارد من االدارة الطبٌة بالجامعة

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ -اٌمشاس :

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -16
من كلٌة االداب جامعة المنوفٌة و حاصلٌن علً االتً اسمائهم بعد الً الكلٌة ب الطلب التحوٌل المقدم من الط

 عادة بكلٌتهم لإلو باقون درجة  154.5 1026/1027الحد االدنً الذي قبلته الكلٌة فً العام الجامعً 

 .درجة 170.5بسمة تامر السعٌد شعٌر           مجموعها  -2

 درجة 171.5خلود مدحت مصطفً السٌسً    مجموعها  -1

 27/9/1027موافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ  درجة 331.5بة       مجموعها امنٌة صبحً غرٌ -3

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ -اٌمشاس :

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -17
مروة اشرف محمد عبد المنعم و المقٌدة بالفرقة الرابعة شعبة التغذٌة و المقدم من الطالبة / المرضً  العذر

بناء علً  1026/1027اثناء امتحانات دور سبتمبر لوم األطعمة عن مادة شئون صحٌة و مراقبة الجودة ع

 27/9/1027موافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ   . ةالتقرٌر الطبً الوارد من االدارة الطبٌة بالجامع

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ -اٌمشاس :

  -النظر فى :بشأن    التعليممذكرة قسم شئون   -18
سارة السٌد محمد مشرقة باقٌة لالعادة بالفرقة الثانٌة شعبة مالبس ونسٌج المقدم من الطالبة / الطلب 

  مؤسسات و الطالبة حاصلة علً ثانوٌة عامة شعبة علوم البالموافقة علً تحوٌلها  الً شعبة إدارة منزل و 

 27/9/1027موافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ 

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ -اٌمشاس :

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -19
امال جمال شدٌد الغزالً باقٌة لالعادة بالفرقة الثانٌة شعبة تغذٌة و علوم االطعمة  المقدم من الطالبة / الطلب 

  ثانوٌة عامة شعبة علوم  مؤسسات و الطالبة حاصلة علًالبالموافقة علً تحوٌلها  الً شعبة إدارة منزل و 

 27/9/1027موافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ 

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ -اٌمشاس :
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  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -41
 االء رجب عبد الستار علً ابراهٌم  باقٌة لالعادة بالفرقة الثانٌة شعبة االقتصادالمقدم من الطالبة / الطلب 

المنزلً و التربٌة   بالموافقة علً تحوٌلها  الً شعبة إدارة منزل و مؤسسات و الطالبة حاصلة علً ثانوٌة 

 27/9/1027موافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ   عامة شعبة علوم 

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ -اٌمشاس :

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -41
  1027/1028اسراء عاطف سوٌد  بالموافقة علً اعادة قٌدها عن العام الجامعً من الطالبة /  المقدمالطلب 

للعام الجامعً  وقد تقدمت بطلب بوقف قٌدها بعذر اجتماعً األطعمة بالفرقة الثانٌة شعبة التغذٌة وعلوم

 27/9/1027موافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ     1026/1027و  1025/1026

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ -اٌمشاس :

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -47
بالفرقة   1027/1028عادة قٌدها عن العام الجامعً اوفاء مرسً محمد خاطر  المقدم من الطالبة / الطلب 

امعً و قد تقدمت بطلب بوقف قٌدها بعذر اجتماعً للعام الج الرابعة شعبة اقتصاد منزلً و تربٌة

 27/9/1027موافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ     1026/1027و  1025/1026

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ -اٌمشاس :

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -41
 1027/1028الخطة الدراسٌة الواردة من قسم إدارة المنزل و المؤسسات و الخاصة بالفصل الدراسً االول 

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ -س :اٌمشا

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -44
( طالب نظرا  لالمكانٌات  110( إلً) 140عدد الطالب الملتحقٌن بقسم المالبس و النسٌج من)  خصٌصت

 أماكن المحاضرات بالكلٌة . و المادٌة و البشرٌة

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ -اٌمشاس :

 بشأن النظر فى : للعرض علي مجلس الكليةمذكرة  -45
 س لجميع الفرق الدراسية بالكامل القائمين بالتدري كذلكو( والبشرية  الخطة الدراسية لقسم الجلود ) المقومات الفنية

 اٌّٛافمخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخ -اٌمشاس :

 بشأن النظر فى :ة  للعرض علي مجلس الكليمؤسسات  المنزل و  المذكرة قسم إدارة  -46
الطفولببة كليببة األسببر/ ومببدرس بقسببم ةدار/ متسسببات  –الببدكتور/ ش شببيماو نبببوق تو يببق  الطلببا المقببدم مببن

و ترغا  ي النقل ةلي الكلية قسم ةدار/ المنزل و المتسسبات لقربابا مبن مقبر معة األزهر ااالقتصاد المنزلي ج

 .10/9/2012موافقة القسم العممي بتاريخ سكناا .

 ػذَ اٌّٛافمخ  -اس :اٌمش
 بشأن النظر فى :للعرض علي مجلس الكلية  مذكرة قسم إدارة المنزل و المؤسسات  -47

األسببر/ بقسببم ةدار/ متسسببات اسببتاذ مسببا د  – ةيمببان صبببر ابببراهيم رزقالببدكتور/ ش  الطلببا المقببدم مببن

قسبببم ةدار/ المنبببزل و و ترغبببا  بببي النقبببل ةلبببي الكليبببة معبببة األزهبببر االطفولبببة كليبببة االقتصببباد المنزلبببي جو

 .10/9/2012موافقة القسم العممي بتاريخ المتسسات.

 ػذَ اٌّٛافمخ  -اٌمشاس :
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 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: -48
 .ق ( ـرفـتقارير الوضن الراهن بوحدة ضمان الجودة و اجتماعاتها ) م 
ّبْ اٌجٛدح ٚ االػزّتبد  رتُ اعتزسَ اٌغت١ذ اٌتذوزٛس/ خبٌتذ ِذتٟ اٌتذ٠ٓ ثؼش  اٌّٛلف اٌشا٘ٓ ٌٛدذح ض -اٌمشاس :

 ِذ٠ش اٌجٛدح ٌىبفخ اٌّغزٕذاد ٚ فذصٙب ٌٍزمذَ ١ٌٍٙئخ خسي شٙش عجزّجش

 مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: -49
 بالكمية : تشكيل لجان لمتظممات

 أسمانهم :مشكمة من السادة اآلتي البكالريوس في مرحمة   -أوالً 
   أ.د/ فاطمة الزهراء امين الشريف         -2                إسالم عبد المنعم حسينأ.د/   -1
  يوسف عبد العزيز الحسانين أ.د/  -3

 ًً  في مرحمة الدراسات العميا مشكمة من السادة اآلتي أسمانهم :  -ثانيًا
 أ.د/ محمد سمير الدشموطي          -2                         أ.د/ ايها  احمد النعسان -1
 أ.د/ محمد مصطفي السيد  -3

 ًً  مشكمة من السادة اآلتي أسمانهم : لمموظفين  -ثالثًا
  ربين محمود نوفلأ.د/  -2                   ز مول محمد سمويأ.د/   -1
                     الخولي عماد محمد عبد الحميمأ.د/  -4
 مخ ِغ سفغ االِش ٌٍجبِؼخاٌّٛاف -اٌمشاس :        

 
 وفى نهاية االجتماع واالنتهاء من جدول األعمال رفعت الجلسة في تمام الساعةالثانية بعد الظهر .

 
 أمين المجلس                                          رئيس المجلس عميد الكلية           

 
 )أ.د/ شريف صبرى رجب (           (                    متوليإبراهيم  ماحدة  )د./      
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 السيد األستاذ الدكتور / رئيس جامعة المنوفية             
 تحية طيبة وبعد ""

( بتارٌخ  األولً )الجلسة نتشرف بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة  
  1027/1028فً العام الجامعً  27/9/1027

 "" وكل عام وسيادتكم بخير
 "" وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التقدير واالحترام

                                    
 عميد الكلية                                                  

 
 شريف صبرى رجب (/ )أ.د                                                              
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 جامعة المنوفية  -السيد األستاذ / مدير عام ادارة الدراسات العليا             
 تحية طيبة وبعد ""

( بتارٌخ  األولً جلسة)ال نتشرف بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة  
  1027/1028فً العام الجامعً  27/9/1027

 وكل عام وسيادتكم بخير ""
 "" وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التقدير واالحترام

                                    
 عميد الكلية                                                  

 
 شريف صبرى رجب (/ )أ.د                                                              
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 دكتور / نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوثالسيد األستاذ ال             
 جامعة المنوفية

 تحية طيبة وبعد ""
( بتارٌخ  األولً )الجلسة نتشرف بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة  

  1027/1028فً العام الجامعً  27/9/1027

 وكل عام وسيادتكم بخير ""
 "" واالحتراموتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التقدير  

                                    
 عميد الكلية                                                  

 
 شريف صبرى رجب (/ )أ.د                                                              
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