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 محض  إجتما  
 14/7/2013 لمجلس الكلٌة المنعقدة ٌوم األحد الموافق الحادٌة عشرالجلسة 

 م 2013 /2012فً العام الجامعً 
 عشر الحادٌةبقاعة االجتماعات بالكلٌة وذلك فً تمام الساعة  (الحادٌة عشرالجلسة )أجتمع مجلس الكلٌة 

 14/7/2013األحد الموافق   صباحاًا 
 عمٌد الكلٌة ورئٌس المجلس          ٌوسؾ عبد العزٌز الحسانٌن/ األستاذ الدكتورالسٌد برئاسة 

 :وحضور كل من 

الوظٌفة  األسم  م 

ووكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم أستاذ التؽذٌة وعلوم األطعمة 
 بالكلٌة

 1 حمدٌة إبراهٌم هالل/ د.أ

 جامعة المنوفٌة –ووكٌل  كلٌة االقتصاد المنزلً أستاذ التؽذٌة 
 للدراسات العلٌا والبحوث

 2 شرٌؾ صبرى رجب/ د.أ

ربٌع محمود نوفل / د.أ والمؤسسات ورئٌس القسم بالكلٌةأستاذ إدارة المنزل  3 

نشأت نصر الرفاعى / د .أ  بالكلٌةورئٌس القسم أستاذ المالبس والنسٌج  4 

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

5 

 6 وطى دشلمحمد سمٌر ال/ د.أ بالكلٌة الؽٌر متفرغأستاذ التؽذٌة وعلوم األطعمة 

 7 محمد مصطفى السٌد / د.أ أستاذ التؽذٌة وعلوم األطعمة المتفرغ بالكلٌة

فاطمة الزهراء امٌن / د.أ بالكلٌة المتفرغأستاذ التؽذٌة وعلوم األطعمة 
 الشرٌؾ

8 

 9 ثرٌا مسلم حسن/ د.أ بالكلٌة المتفرغأستاذ التؽذٌة وعلوم األطعمة 

 10 إٌهاب فاضل ابو موسى  /د. أ أستاذ المالبس والنسٌج بالكلٌة

أستاذ مساعد وقائم بعمل رئٌس قسم االقتصاد المنزلً 
والتربٌة 

منى عبد الرازق أبو شنب ./ د 11 

التؽذٌة وعلوم األطعمة بالكلٌة  بقسم مدرس   12 فتحٌة شبل جندٌة ./ د

:- قد اعتذر عن عدم الحضور كل من و

الوظٌفة  األسم  م 

متفرغ وعمٌد كلٌة االقتصاد المنزلً جامعة الأستاذ التؽذٌة 
 حلوان سابقاًا 

 1 عطٌات محمد البهى / د.أ

أستاذ االقتصاد المنزلً المتفرغ بكلٌة الزراعة جامعة 
 األسكندرٌة  

 2 سمٌرة احمد قندٌل/ د.أ

 جامعة أستاذ النسٌج والترٌكو المتفرغ بكلٌة الفنون التطبٌقٌة 
 حلوان

سٌد على السٌد / د.أ 3 

 4 عادل عبد المعطى احمد/ د.أ أستاذ التؽذٌة وعلوم األطعمة بالكلٌة 

 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  
فى العام 9/6/2013 لمجلس الكلٌة المنعقدة ٌوم األحد الموافق العاشرةالجلسة  على موضوعات ةالمصادق
. 2012/2013الجامعى 

 . اتممادق  : الض ا   

:-  تفوحما  
عمٌد الكلٌة بالتفوٌض عن مجلس الكلٌة ومجالس االقسام على الطلبات المقدمة من السادة / د.وافق السٌد أ

:- اعضاء هٌئة التدرٌس القائمٌن باجازات وهم 

 فى العام الجامعى  المدة نوع االجازةالوظٌفة االسم م 

ماجدة كامل ./ د.أ 1
  الشاعر

استاذ بقسم التؽذٌة 
وعلوم االطعمة  

قطع االجازة والتى 
كانت مرافقة لزوجها  

2012 / 2013  

سلوى سعٌد ./ د 2
  عبد الؽنى ناصر

مدرس بقسم االقتصاد 
المنزلى والتربٌة  

قطع االجازة والتى 
كانت مرافقة لزوجها  

  2013 / 2012عام ثالث 

هبه هللا على ./ د 3
   محمود شعٌب

مدرس بقسم ادارة 
المنزل والمؤسسات  

تؽٌٌر صفة االجازة من 
الى   اسرةرعاٌة 

مرافقة زوج 

 7/12/2012اعتبارا من 
  6/12/2013وحتى 

منار مرسى ./ د 4
  الدسوقى الشامى

مدرس بقسم االقتصاد 
المنزلى والتربٌة  

تؽٌٌر صفة االجازة من 
الى اعارة   طفلرعاٌة 

للعمل بالسعودٌة 

  اعتبارا من عاملمدة 
  التارٌخ التالى 1/9/2012

   طفلالنتهاء اجازة رعاٌة 

جٌهان على ./ د 5
السٌد سوٌد  

مدرس بقسم االقتصاد 
المنزلى والتربٌة  

  2014 / 2013 ثالثعام مرافقة زوج  

سمحاء سمٌر ./ د 6
   ابراهٌم

استاذ مساعد بقسم 
ادارة المنزل 

والمؤسسات  

 العام الجامعى  خامسعام اعارة  
2013 / 2014  

سارة فتح هللا ./ د 7
  الشامى

مدرس بقسم االقتصاد 
المنزلى والتربٌة  

  2014 / 2013 ثانىعام مرافقة زوج  

هدى سامى ./ د 8
   ؼازى

استاذ مساعد بقسم 
المالبس والنسٌج  

 العام الجامعى  رابععام مرافقة زوج  
2013 / 2014  

رانٌا عادل /  م . م 9
  عبد الحمٌد

مدرس مساعد بقسم 
التؽذٌة وعلوم 

االطعمة  

 العام الجامعى  تاسععام مرافقة زوج  
2013 / 2014  

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

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 

 . الدكتوراه  فً  المالبس والنسٌج -رٌهام بسٌونً محمد بسٌونً  / الطالبة 
 . الدكتوراه  فً المالبس والنسٌج -أم محمد جابر السٌد محمد  / الطالبة 
 .  الدكتوراه  فً إدارة المنزل والمؤسسات-فاطمة حسان عبد الجٌد دوام  / الطالبة 
  الدكتوراه  فً االقتصاد المنزلً -مروة فرحات محمد عبد الرحمن / الطالبة 
 مها محمد عبد الخالق الدمس درجة الدكتوراه  فً االقتصاد المنزلى والتربٌة  / الطالبة 
  الماجستٌر  فً التؽذٌة وعلوم االطعمة -محمد معروؾ السٌد محمد / الطالب 

  الماجستٌر  فً التؽذٌة وعلوم االطعمة -اٌمان سعٌد عبد السالم الجزٌر / منح الطالبة 
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 . الماجستٌر  فً االقتصاد المنزلً تخصص المالبس والنسٌج -هٌام محمود سالم احمد / الطالبة 
 . الماجستٌر  فً المالبس والنسٌج -رحاب ماهر طه مصطفى / الطالبة 
 . الماجستٌر فً إدارة المنزل والمؤسسات-إٌمان إبراهٌم محمد أنوار العزب / الطالبة 
 . الماجستٌر  فً االقتصاد المنزلى والتربٌة -هالة صبرى عبد الحلٌم ٌوسؾ / الطالبة 
 . الماجستٌر  فً االقتصاد المنزلى والتربٌة-إٌمان فتحى عبد اللطٌؾ مصباح / الطالبة 
 . الماجستٌر  فً االقتصاد المنزلى والتربٌة-ناهدة محمد عباس مجر / الطالبة 

  7/7/2013وموافقة األقسام العلمٌة بتارٌخ 
.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  

 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشن  النض  ف  

عبٌر عبد هللا حسنٌن محسن المسجلة لدرجة الدكتوراه فً االقتصاد / تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للطالبة 
تقٌٌم كفاءة األداء الوظٌفً لبؽض أنماط المالبس الرٌاضٌة "المنزلً تخصص المالبس والنسٌج بعنوان 

 :علما بان لجنة اإلشراؾ "المستخدمة فً رٌاضة التاٌكوندو

 الوظٌفة والتخصص االسم م

1 
احمد على محمود / د.أ

 سالمان 
 جامعه حلوان - كلٌة الفنون التطبٌقٌة – أستاذ متفرغ  بقسم النسٌج

 سها محمد حمدى / د.م.أ 2
جامعه - كلٌة االقتصاد المنزلً  – أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج

 المنوفٌة

:-  لجنه الحكم والمناقشة

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 جامعه حلوان- كلٌة الفنون التطبٌقٌة-أستاذ متفرغ بقسم النسٌج سٌد علً السٌد/ د.أ 1

2 
احمد على محمود / د.أ

 سالمان 
 جامعه حلوان - كلٌة الفنون التطبٌقٌة – أستاذ متفرغ  بقسم النسٌج

عال ٌوسؾ عبد الاله / د.م.أ 3
جامعه - كلٌة االقتصاد المنزلً  – أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج

المنوفٌة 

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

 المنوفٌة

  7/7/2013وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 
.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  

 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشن  النض  ف  

سلوى إمام سعٌد سلٌمان المسجلة لدرجة الدكتوراه فً االقتصاد /  للطالبة تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
قابلٌة حٌاكة الخامات النسجٌة المتجاورة وأثرها على جودة " المنزلً تخصص المالبس والنسٌج بعنوان 

 :علما بان لجنة اإلشراؾ"األداء الوظٌفً لمالبس بعض الفئات الخاصة 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 أستاذ آالت المالبس بقسم المالبس الجاهزة كلٌة الفنون التطبٌقٌة محمد البدرى عبد الكرٌم / د.أ 1

2 
أستاذ مساعد  قسم المالبس والنسٌج كلٌه االقتصاد المنزلً جامعه   النحاس الرحمنرشا عبد / د.أم

 المنوفٌة

 :- لجنه الحكم والمناقشة

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 أستاذ المالبس بقسم المالبس الجاهزة كلٌة الفنون التطبٌقٌة محمد البدرى عبد الكرٌم / د.أ 1

2 
كلٌة  -أستاذ بقسم المالبس والنسٌج ووكٌل للدراسات العلٌا سابقا رشدي علً عٌد/ د.أ

 جامعه المنوفٌة- االقتصاد المنزلً

جامعه حلوان -أستاذ النسٌج والترٌكو كلٌة الفنون التطبٌقٌةاحمد حسنً خطاب / د.أ 3
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4 
أستاذ مساعد  قسم المالبس والنسٌج كلٌه االقتصاد المنزلً جامعه   النحاس الرحمنرشا عبد / د.أم

 المنوفٌة

  7/7/2013وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 
.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  

 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشن  النض  ف  

جماالت بدر محمد الفقً  المسجلة لدرجة الدكتوراه فً االقتصاد /  للطالبة تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
دراسة تأثٌر تقنٌات التطرٌز اآللً الحدٌثة علً خصائص بعض " المنزلً تخصص المالبس والنسٌج بعنوان 

علما بان لجنة  "األقمشة ومكمالت الزي لالستفادة منها فً إثراء تصمٌم األزٌاء وخدمة المجال الصناعً
 :اإلشراؾ

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 نشأت نصر الرفاعً/ د.أ 1
-أستاذ الفنون التشكٌلٌة والتذوق الفنً ورئٌس قسم المالبس والنسٌج

 جامعه المنوفٌة-كلٌة االقتصاد المنزلً

مدحت محمود مرسً ./ م.أ 2
جامعه -كلٌة االقتصاد المنزلً– أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج

 المنوفٌة

3 
أسمهان أسماعٌل / د.م.ا

النجار 
جامعه -كلٌة االقتصاد المنزلً– أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج

 المنوفٌة

 :- لجنه الحكم والمناقشة

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 جامعه حلوان- كلٌة االقتصاد المنزلً– أستاذ بقسم المالبس والنسٌج ماجدة محمد ماضً/ د.أ 1

 نشأت نصر الرفاعً/ د.أ 2
-أستاذ الفنون التشكٌلٌة والتذوق الفنً ورئٌس قسم المالبس والنسٌج

 جامعه المنوفٌة-كلٌة االقتصاد المنزلً

 إٌهاب احمد النعسان/ د.م.أ 3
جامعه -كلٌة االقتصاد المنزلً– أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج

 المنوفٌة

مدحت محمود مرسً ./ م.أ 4
جامعه -كلٌة االقتصاد المنزلً– أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج

 المنوفٌة

  7/7/2013وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 
.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  

 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشن  النض  ف  

احمد محمد إبراهٌم محمد  المسجلة لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد /  للطالب تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
دراسة تحلٌلٌة تطبٌقٌة فً تصمٌم وتشكٌل األزٌاء التارٌخٌة " المنزلً تخصص المالبس والنسٌج بعنوان 

" الفرنسٌة فً السٌنما العالمٌة فً عصر الملكة ماري أنطوانٌت لرفع كفاءة األداء لمصممً أزٌاء السٌنما
 :علما بان لجنة اإلشراؾ

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 عادل إسماعٌل رأفت/ د.أ 1
جامعه -كلٌة االقتصاد المنزلً- أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج

 المنوفٌة

عال ٌوسؾ عبد الاله / د.م.أ 2
جامعه - كلٌة االقتصاد المنزلً  – أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج

المنوفٌة 

:-  لجنه الحكم والمناقشة

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 عادل إسماعٌل رأفت/ د.أ 1
جامعه -كلٌة االقتصاد المنزلً- أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج

 المنوفٌة

كلٌة االقتصاد -أستاذ بقسم المالبس والنسٌج ووكٌل للدراسات العلٌا سابقا رشدي علً عٌد/ د.أ 2
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 جامعه المنوفٌة-المنزلً

عال ٌوسؾ عبد الاله / د.م.أ 3
جامعه - كلٌة االقتصاد المنزلً  – أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج

المنوفٌة 

سمر محمد علً / د.أ 4
كلٌة االقتصاد المنزلً جامعه -قسم المالبس والنسٌج-أستاذ تصمٌم األزٌاء

حلوان 

  7/7/2013وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 
.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  

 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشن  النض  ف  

زٌنب محمد محمود عبد هللا  المسجلة لدرجة الماجستٌر فً /  للطالبة  تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
تقٌٌم مدى كفاءة األداء الوظٌفً لحامالت األطفال فً " االقتصاد المنزلً تخصص المالبس والنسٌج بعنوان 

 :علما بان لجنة اإلشراؾ "مرحلة المهد للوصول إلى منتج ذو كفاءة اعلً

 الوظٌفة والتخصص االسم م

1 
سها محمد حمدي / د.م.أ

محمد 
جامعه -كلٌة االقتصاد المنزلً- أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج 

المنوفٌة  

جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً- مدرس بقسم المالبس والنسٌج رحاب عادل الفشاوى  / د 2

:-  لجنه الحكم والمناقشة
 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 جامعه المنوفٌة-كلٌة االقتصاد المنزلً– أستاذ بقسم المالبس والنسٌج رشدي علً احمد عٌد/ د.أ 1

 حنان حسنً ٌشار/ د.م.أ 2
جامعه - كلٌة التربٌة النوعٌه – أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج

 المنوفٌة

3 
سها محمد حمدي / د.م.أ

محمد 
جامعه -كلٌة االقتصاد المنزلً- أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج 

المنوفٌة  

  7/7/2013وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 
.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  

 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشن  النض  ف  

أمل محمد فرٌج الشافعى  المسجلة لدرجة الدكتوراة فً االقتصاد /  للطالبة تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
دور التقنٌات الحدٌثة فى تطوٌر منظومة التكالٌؾ لبعض مالبس " المنزلً تخصص المالبس والنسٌج بعنوان 

 :علما بان لجنة اإلشراؾ "االطفال لالستفادة منها فى صناعة المالبس الجاهزة

 الوظٌفة والتخصص االسم م

كلٌة  بال- أستاذ متفرغ بقسم المالبس والنسٌج سعد على محمود سالمان / د.أ 1

مدحت محمود مرسً ./ م.أ 2
جامعه -كلٌة االقتصاد المنزلً– أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج

 المنوفٌة

 
 :- لجنه الحكم والمناقشة

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 جامعه المنوفٌة-كلٌة االقتصاد المنزلً– أستاذ بقسم المالبس والنسٌج ماجدة محمد ماضً/ د.أ 1

 نشأت نصر الرفاعً/ د.أ 2
-أستاذ الفنون التشكٌلٌة والتذوق الفنً ورئٌس قسم المالبس والنسٌج

 جامعه المنوفٌة-كلٌة االقتصاد المنزلً

مدحت محمود مرسً ./ م.أ 3
جامعه -كلٌة االقتصاد المنزلً– أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج

 المنوفٌة
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  7/7/2013وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 
.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  

 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشن  النض  ف  

هالة محمود متبولً عراقً  المسجلة لدرجة الماجستٌر فً /  للطالبة  تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
إمكانٌة االستفادة من جمالٌات الخط العربً إلثراء " االقتصاد المنزلً تخصص المالبس والنسٌج بعنوان 
 :علما بان لجنة اإلشراؾ "النواحً الجمالٌة والوظٌفٌة لمكمالت مالبس األطفال

 الوظٌفة والتخصص االسم م

سالً احمد العشماوي ./ م.أ 1
جامعه -كلٌة االقتصاد المنزلً– أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج

 المنوفٌة

2 
شٌماء مصطفً عبد /د.م.أ

 العزٌز مصطفً
 جامعه المنوفٌة-كلٌة االقتصاد المنزلً-  بقسم المالبس والنسٌج مدرس

 :- لجنه الحكم والمناقشة

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 أستاذ الفنون التطبٌقٌة جامعه حلوان رافت حسن مرسً/ د.أ 1

مدحت محمود مرسً ./ م.أ 2
جامعه -كلٌة االقتصاد المنزلً– أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج

 المنوفٌة

سالً احمد العشماوي ./ م.أ 3
جامعه -كلٌة االقتصاد المنزلً– أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج

 المنوفٌة

  7/7/2013وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 
.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  

 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشن  النض  ف  

أسماء عباس أبو الفتوح طه  المسجلة لدرجة الماجستٌر فً /  للطالبة  تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
دراسة فنٌه تطبٌقٌة ألسس وتقنٌات تشكٌل بعض " االقتصاد المنزلً تخصص المالبس والنسٌج بعنوان 

 :علما بان لجنة اإلشراؾ "أقمشة السهرة علً المانٌكان

 الوظٌفة والتخصص االسم م

عال ٌوسؾ عبد الاله / د.م.أ 1
جامعه -كلٌة االقتصاد المنزلً- أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج 

المنوفٌة  

2 
سها محمد حمدي / د.م.أ

محمد 
جامعه -كلٌة االقتصاد المنزلً- أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج 

المنوفٌة  

 :- لجنه الحكم والمناقشة

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 جامعه المنوفٌة-كلٌة االقتصاد المنزلً– أستاذ بقسم المالبس والنسٌج رشدي علً احمد عٌد/ د.أ 1

 حنان حسنً ٌشار/ د.م.أ 2
جامعه - كلٌة التربٌة النوعٌه – أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج

 المنوفٌة

3 
سها محمد حمدي / د.م.أ

محمد 
جامعه -كلٌة االقتصاد المنزلً- أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج 

المنوفٌة  

عال ٌوسؾ عبد الاله / د.م.أ 4
جامعه -كلٌة االقتصاد المنزلً- أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج 

المنوفٌة  

  7/7/2013وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 
.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
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 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشن  النض  ف  

أسماء فوزي محمد السٌد    المسجلة لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد /  للطالبة تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
دراسة تحلٌلٌة لفنون األطفال الستحداث تصمٌمات جدٌدة " المنزلً تخصص المالبس والنسٌج بعنوان 

 :علما بان لجنة اإلشراؾ "لمالبس األطفال ومكمالتها 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

1 
نشوي عبد الرءوؾ / د.م.أ

توفٌق 
جامعه -كلٌة االقتصاد المنزلً– أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج

المنوفٌة 

سالً احمد العشماوي / د.م.أ 2
جامعه -كلٌة االقتصاد المنزلً– أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج

 المنوفٌة

 :- لجنه الحكم والمناقشة

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 أستاذ الفنون التطبٌقٌة جامعه حلوان رافت حسن مرسً/ د.أ 1

 نشأت نصر الرفاعً/ د.أ 2
-أستاذ الفنون التشكٌلٌة والتذوق الفنً ورئٌس قسم المالبس والنسٌج

 جامعه المنوفٌة-كلٌة االقتصاد المنزلً

سالً احمد العشماوي / د.م.أ 3
جامعه -كلٌة االقتصاد المنزلً– أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج

 المنوفٌة

4 
نشوي عبد الرءوؾ / د.م.أ

توفٌق 
جامعه -كلٌة االقتصاد المنزلً– أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج

المنوفٌة 

  7/7/2013وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 
.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  

 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشن  النض  ف  

 المسجلة لدرجة الماجستٌر فً أٌة عبد الشافً علً أبو سلٌم /  للطالبة تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
تنمٌة وعً وممارسات األطفال األٌتام آلداب " بعنـــوان إدارة المنزل والمؤسساتاالقتصاد المنزلً تخصص 

 :علما بان لجنة اإلشراؾ"التصرؾ

 الوظٌفة والتخصص االسم م

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

المنوفٌة 

2 
هبة اللة علً محمود /د

شعٌب  
مدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  

 :- لجنه الحكم والمناقشة

 الوظٌفة والتخصص االسم م

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

المنوفٌة 

2 
جامعة – كلٌة الزراعة – أستاذ متفرغ بقسم االقتصاد المنزلً  سمٌرة أحمد قندٌل/ د.أ

 االسكندرٌة

3 
ماٌسة محمد أحمد / د.م.أ

الحبشى 
– كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات 
جامعة المنوفٌة 

  7/7/2013وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 
.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
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 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشن  النض  ف  

 فً الماجستٌرالمسجلة لدرجة أسماء ممدوح عبد المنعم محمد /  للطالبة تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
تقٌٌم الحالة العذئٌة لألمهات واألطفال المبتسرٌن " االقتصاد المنزلً تخصص تؽذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

 :علما بان لجنة اإلشراؾ "بمحافظة سوهاج

 الوظٌفة والتخصص االسم م

1 
و العمٌد السابق لكلٌة االقتصاد – أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  محمد مصطفى السٌد/د.ا

 جامعة المنوفٌة– المنزلً

2 
جامعة – كلٌة االقتصاد المنزلً–  بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة استاذعادل عبد المعطى احمد /د.ا

المنوفٌة 

 :- لجنه الحكم والمناقشة

 الوظٌفة والتخصص االسم م

1 
والعمٌد األسبق بكلٌة االقتصاد –أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  محمد مصطفى السٌد / د.أ

 جامعة المنوفٌة– المنزلً 

2 
عبد الرحمن محمد / د.أ

 عطٌة
والعمٌداالسبق بكلٌة االقتصاد –أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة 

 جامعة حلوان– المنزلً 

3 
جامعة – كلٌة االقتصاد المنزلً –أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  دعادل عبد المعطى احم/ د0أ

 المنوفٌة

4 
جامعة – كلٌة االقتصاد المنزلً –أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  اٌمن السٌد العدوى  / د.أ

 المنوفٌة

  7/7/2013وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 
.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  

 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشن  النض  ف  

 المقٌد لدرجه الماجستٌر فً االقتصاد محمد احمد السٌد خضر/  للطالبة تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
التأثٌر الملطؾ لبروتٌن الصوٌا من مصادر مختلفة مقابل " المنزلً تخصص التؽذٌة وعلوم األطعمة  

 :علما بان لجنة اإلشراؾ ”البروتٌن الحٌوانً على الفئران المصابة فً الكلى

 الوظٌفة والتخصص االسم م

1 
والعمٌد االسبق بكلٌة االقتصاد –أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  محمد سمٌر الدشلوطى / د.أ

 جامعة المنوفٌة– المنزلً 

2 
– كلٌة االقتصاد المنزلً –مدرس مساعد بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  شٌماءمصطفىالمصلحى   / د.أ

 جامعة المنوفٌة

 :- لجنه الحكم والمناقشة

 الوظٌفة والتخصص االسم م

1 
والعمٌد االسبق بكلٌة االقتصاد –أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  محمد سمٌر الدشلوطى / د.أ

 جامعة المنوفٌة– المنزلً 

2 
والعمٌد االسبق بكلٌة االقتصاد –أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  محمد مصطفى السٌد/ د.أ

 جامعة المنوفٌة– المنزلً 

3 
عبد الرحمن محمد / د0أ

 عطٌة 
والعمٌد االسبق بكلٌة االقتصاد –أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة 

جامعة حلوان – المنزلً 

  7/7/2013وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 
.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
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 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشن  النض  ف  

 المقٌدة لدرجه الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً على حسن خلٌفة هبة/  للطالبة تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
تأثٌر البكتٌن من مصادر طبٌعٌة و صناعٌة على الفئران المصابة بارتفاع " تخصص التؽذٌة وعلوم األطعمة  

 :علما بان لجنة اإلشراؾ "نسبة الكولٌسترول

 الوظٌفة والتخصص االسم م

1 
جامعة – كلٌة االقتصاد المنزلً - أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  ثرٌا مسلم حسن / د.أ

 المنوفٌة

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

 جامعة المنوفٌة

 :- لجنه الحكم والمناقشة

 الوظٌفة والتخصص االسم م

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

 المنوفٌة 

2 
والعمٌد االسبق بكلٌة االقتصاد –أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  عبد الرحمن محمدعطٌة/ د.أ

 جامعةحلوان– المنزلً 

3 
جامعة – كلٌة االقتصاد المنزلً -  أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  اٌمن السٌد العدوى / د0أ

المنوفٌة 

4 
– كلٌة االقتصاد المنزلً –أستاذ مساعد بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة نهاد رشاد الطحان /د.م.ا

جامعة المنوفٌة 

  7/7/2013وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 
.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  

 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشن  النض  ف  

 المقٌدة لدرجه الماجستٌر فً االقتصاد نشوى فاضل فرٌد عبدهللا/  للطالبة  تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
تأثٌر حجر الٌهود على حدة أو مع تولٌفات اعشاب على خلل "  المنزلً تخصص التؽذٌة وعلوم األطعمة  

 :علما بان لجنة اإلشراؾ  "وظٌفة الكلى

 الوظٌفة والتخصص االسم م

1 
والعمٌد االسبق بكلٌة االقتصاد –أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  محمد سمٌر الدشلوطى / د.أ

 جامعة المنوفٌة– المنزلً 

2 
– كلٌة االقتصاد المنزلً –مدرس مساعد بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  شٌماءمصطفىالمصلحى   / د.أ

 جامعة المنوفٌة

 :- لجنه الحكم والمناقشة

 الوظٌفة والتخصص االسم م

1 
فاطمة الزهراءامٌن / د.أ

 الشرٌؾ 
والعمٌد االسبق بكلٌة االقتصاد – أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة 

 جامعة المنوفٌة– المنزلً 

2 
والعمٌد االسبق بكلٌة االقتصاد – أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  محمد سمٌر الدشلوطى/ د.أ أ

 جامعة المنوفٌة– المنزلً 

3 
اشرؾ عبد العزٌز / د0أ

 عبدالحمٌد 
ووكٌل كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة 

جامعة حلوان – للدراسات العلٌا 

  7/7/2013وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 
.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
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 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشن  النض  ف  

حازم حاتم محمود الكورانً المقٌدة لدرجه الماجستٌر فً االقتصاد /  للطالبة تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
تدعٌم بعض أنواع حلوى األطفال بمصادر طبٌعٌة من الفٌتامٌنات " المنزلً تخصص التؽذٌة وعلوم األطعمة 

 :علما بان لجنة اإلشراؾ "و المعادن

 الوظٌفة والتخصص االسم م

1 
عادل عبد المعطً عبد / د.أ

 المعطً 
جامعة – كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة 

 المنوفٌة

2 
– كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ مساعد بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  نهاد رشاد الطحان   / د.م.أ

 جامعة المنوفٌة

3 
جامعة – كلٌة االقتصاد المنزلً – مدرس بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة السٌد حامد السٌد / د

المنوفٌة 

 :- لجنه الحكم والمناقشة

 الوظٌفة والتخصص االسم م

1 
عادل عبد المعطً عبد / د.أ

 المعطً 
جامعة – كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة 

 المنوفٌة

2 
جامعة – بكلٌة االقتصاد المنزلً –أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  سحر عثمان الشافعً/ د.أ 

 المنوفٌة

3 
– كلٌة االقتصاد المنزلً –أستاذ مساعد بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  نهاد رشاد الطحان   / د.م.أ

 جامعة المنوفٌة

4 
فاطمة حسن محمد / د.م.أ

سٌد أحمد 
قسم بحوث تكنولوجٌا الحاصالت – أستاذ الصناعات الؽذائٌة المساعد 

–  البستانٌة 
. مركز البحوث الزراعٌة– معهد بحوث تكنولوجٌا األؼذٌة 

  7/7/2013وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 
.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  

 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشن  النض  ف  

إلهام محمود رمزي السٌد المقٌدة لدرجه الماجستٌر فً االقتصاد /  للطالبة تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
التأثٌر العالجً ألزهار و أوراق بعض األنواع من الفواكه على " المنزلً تخصص التؽذٌة وعلوم األطعمة 

 :علما بان لجنة اإلشراؾ "الفئران المصابة بارتفاع نسبة الكولسترول

 الوظٌفة والتخصص االسم م

1 
و العمٌد األسبق كلٌة االقتصاد – أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  محمد مصطفى السٌد/ د.أ

 جامعة المنوفٌة– المنزلً 

2 
– كلٌة االقتصاد المنزلً –أستاذ مساعد بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  نهاد رشاد الطحان/ د.م.أ

 جامعة المنوفٌة

:-  لجنه الحكم والمناقشة

 الوظٌفة والتخصص االسم م

1 
عبد الرحمن محمد / د.أ

 عطٌه
والعمٌد األسبق كلٌة االقتصاد – أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة 

 جامعة حلوان– المنزلً 

2 
ٌوسؾ عبد العزٌز / د.أ 

 الحسانٌن
– وعمٌد كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة 

 جامعة المنوفٌة

3 
والعمٌد األسبق كلٌة االقتصاد – أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  محمد مصطفى السٌد/ د.أ

 جامعة المنوفٌة– المنزلً 

 كلٌة بال– أستاذ مساعد بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  نهاد رشاد الطحان   / د.م.أ 4
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  7/7/2013وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 
.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  

 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشن  النض  ف  

أمانً رمضان عبد الرشٌد منصور المقٌدة لدرجه الماجستٌر فً /  للطالبة  تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
دراسات ؼذائٌة و تكنولوجٌة على التؽذٌة األنبوبٌة " االقتصاد المنزلً تخصص التؽذٌة وعلوم األطعمة 

 :علما بان لجنة اإلشراؾ "لمرضى المستشفٌات

 الوظٌفة والتخصص االسم م

1 
و وكٌل كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  حمدٌة أحمد هالل/ د.أ

 جامعة المنوفٌة– لشئون الطالب 

2 
محمد عبد المجٌد / د.أ

 السعدنً
جامعة – كلٌة االقتصاد المنزلً – مدرس بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة 

 المنوفٌة

 :- لجنه الحكم والمناقشة

 الوظٌفة والتخصص االسم م

1 
و وكٌل كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  حمدٌة أحمد هالل/ د.أ

 جامعة المنوفٌة– لشئون الطالب 

2 
– كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ مساعد بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  نهاد رشاد الطحان   / د.م.أ

 جامعة المنوفٌة

3 
أبو الفتح عبد القادر / د.أ

 البدٌوي
 جامعة المنوفٌة– كلٌة الزراعة – أستاذ بقسم علوم و تكنولوجٌا األؼذٌة 

  7/7/2013وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 
.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  

 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشن  النض  ف  

 لمٌاء عبد الحلٌم سند أبو شعبان المقٌدة لدرجه الماجستٌر فً / للطالبة تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
أستخدام التعلٌم االلكترونى فى دعم التنمٌة المهنٌة " االقتصاد المنزلً تخصص االقتصاد المنزلى والتربٌة 

" كأداة لتطوٌر االداء التدرٌسى لدى الطالب المعلم بكلٌة االقتصاد المنزلى فى ضوء معاٌٌر الجودة الشاملة 
 :علما بان لجنة اإلشراؾ

 الوظٌفة والتخصص االسم م

1 
صالح الدٌن سلٌمان / د.أ

 حمامة
أستاذ المناهج وطرق التدرٌس ونائب رئٌس جامعة كفر الشٌخ لشئون 

 .الطالب والتعلٌم سابقا

 أمانى كمال أبو الخٌر/ د 2
جامعة – كلٌة االقتصاد المنزلى - مدرس بقسم االقتصاد المنزلى والتربٌة 

 المنوفٌة

 :- لجنه الحكم والمناقشة

 الوظٌفة والتخصص االسم م

1 
ٌوسؾ عبد العزٌز / د.أ

 الحسانٌن
جامعة – أستاذ التؽذٌة وعلوم االطعمة وعمٌد كلٌة االقتصاد المنزلى 

 المنوفٌة

2 
جمال على خلٌل / د.أ

 الدهشان
– أستاذ أصول التربٌة ووكٌل كلٌة التربٌة للدراسات العلٌا والبحوث 

 جامعة المنوفٌة

3 
منى عبد الرازق أبو / د.م.أ

شنب 
كلٌة االقتصاد - أستاذ مساعد ورئٌس قسم االقتصاد المنزلى والتربٌة

جامعة المنوفٌة – المنزلى 

  7/7/2013وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 
.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
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 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشن  النض  ف  

سارة شوقى حمدى ٌوسؾ  المقٌدة لدرجة الماجستٌر  فً االقتصاد المنزلً  / تسجٌل خطة البحث للطالبة
إمكانٌة االستفادة من الزخارؾ الشعبٌة بالمحافظات السٌاحٌة فً عمل  "تخصص المالبس والنسٌج بعنـــوان 

: علما بان لجنة اإلشراؾ "   تصمٌمات ملبسٌه والمكمالت الخاصة بها لشباب جمهورٌة مصر العربٌة   

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 جامعه المنوفٌة- كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ بقسم المالبس والنسٌج رشدي علً احمد عٌد/ د.أ 1

2 
شٌماء مصطفً عبد / د.م.أ

 العزٌز مصطفً
جامعه -كلٌة االقتصاد المنزلً- أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج 

 المنوفٌة

  7/7/2013وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 
.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  

 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشن  النض  ف  

نجالء جمعة هاشم شومان     المقٌدة لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً  / تسجٌل خطة البحث للطالبة
تحسٌن الخصائص الوظٌفٌة لبعض األربطة الطبٌة باستخدام المنسوجات " تخصص المالبس والنسٌج بعنوان 

 :علما بان لجنة اإلشراؾ "   ثالثٌة األبعاد   

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 جامعه المنوفٌة- كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ بقسم المالبس والنسٌج رشدي علً احمد عٌد/ د.أ 1

 جامعه المنوفٌة- كلٌة التربٌة النوعٌة – مدرس  بقسم المالبس والنسٌج فوزى سعٌد شرٌؾ / د. 2

  7/7/2013وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 
.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  

 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشن  النض  ف  

نها محمد عبدا هلل أبو شوشة  والمقٌدة لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً  / تسجٌل خطة البحث للطالبة
استخدام المعاق حركٌا لوسائل التكنولوجٌا الحدٌثة ودورها فً " تخصص إدارة المنزل والمؤسسات  بعنوان 

: علما بان لجنة اإلشراؾ    " تفعٌل العالقات االجتماعٌة

 الوظٌفة والتخصص االسم م

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

المنوفٌة 

 جامعة المنوفٌة– مدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  شرٌؾ محمد حورٌة / د 2

  7/7/2013وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 
.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  

 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشن  النض  ف  

فاٌزة عبد المنعم سلٌمان عبد الفتاح   والمقٌدة لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد  / تسجٌل خطة البحث للطالبة
استخدام اإلنترنت وعالقته بإدارة بعض الموارد لدي " المنزلً تخصص إدارة المنزل والمؤسسات  بعنوان 

 :علما بان لجنة اإلشراؾ    "المراهقٌن

 الوظٌفة والتخصص االسم م

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

المنوفٌة 

 جامعة المنوفٌة– مدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  أمٌرة حسان دوام / د 2

  7/7/2013وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 
.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
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 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشن  النض  ف  

 فً االقتصاد المنزلً الدكتوراةإٌمان عثمان محمد سالم  والمقٌدة لدرجة  /  تسجٌل خطة البحث للطالبة 
المالئمة الوظٌفٌة للمسكن وعالقتها باألمان فً البٌئة المنزلٌة " تخصص إدارة المنزل والمؤسسات  بعنوان 

: علما بان لجنة اإلشراؾ   " لطفل ما قبل المدرسة 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

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

المنوفٌة 

2 
مهجة محمد إسماعٌل / د.م.أ

 مسلم  
جامعة –كلٌة االقتصاد –أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات 

 المنوفٌة 

  7/7/2013وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 
.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  

 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشن  النض  ف  

 فً االقتصاد المنزلً الدكتوراه المقٌدة لدرجة منى فاروق محمود شعالن /  تسجٌل خطة البحث للطالبة
عالجات طبٌعٌة لتسمم الكبد عن طرٌق التؽذٌة باستخدام أؼذٌة " تخصص تؽذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

 :علما بان لجنة اإلشراؾ   "ؼنٌة بمصادر الكولٌن

 الوظٌفة والتخصص االسم م

1 
فاطمة الزهراء امٌن / د0أ

 الشربؾ
كلٌة االقتصاد المنزلً والعمٌد – أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة 

 جامعة المنوفٌة– السابق 

  7/7/2013وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 
.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  

 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشن  النض  ف  

 فً االقتصاد المنزلً تخصص الدكتوراهالمقٌدة لدرجة سمر محمد محمد منتصر  / تسجٌل خطة البحث للطالبة
علما بان     "الفئران البٌضاءذكورفى  اوراق وزٌت المورنجا لعالج االنٌمٌا" تؽذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

: لجنة اإلشراؾ

 الوظٌفة والتخصص االسم م

1 
فاطمة الزهراء امٌن / د0أ

 الشربؾ
كلٌة االقتصاد المنزلً والعمٌد – أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة 

 جامعة المنوفٌة– السابق 

  7/7/2013وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 
.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  

 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشن  النض  ف  

 فً االقتصاد المنزلً تخصص الدكتوراهالمقٌدة لدرجة مروة عامر السٌد احمد  / تسجٌل خطة البحث للطالبة
التؽذٌة العالجٌة باستخدام األؼذٌة الوظٌفٌة فً عالج الكبد واورام الجهاز " تؽذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

: علما بان لجنة اإلشراؾ    "الهضمى

 الوظٌفة والتخصص االسم م

1 
فاطمة الزهراء امٌن / د0أ

 الشربؾ
كلٌة االقتصاد المنزلً والعمٌد – أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة 

 جامعة المنوفٌة– السابق 

  جامعة المنوفٌةبكلٌة الطب أستاذ  محمد عالء الدٌن نوح/ د0أ 2

  7/7/2013وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 
.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
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 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشن  النض  ف  

 فً االقتصاد المنزلً الدكتوراهالمقٌدة لدرجة اٌمان محمود ابراهٌم نبهان  / تسجٌل خطة البحث للطالبة
درسات تؽذوٌة ومناعٌة على الفئران البٌضاء المصابة باعتالل " تخصص تؽذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

: علما بان لجنة اإلشراؾ    "الكبد وكذلك ارتفاع الكولٌسترول

 الوظٌفة والتخصص االسم م

1 
محمد مصطفى السٌد / د0أ

 على
 والعمٌد كلٌة االقتصاد المنزلً– أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة 

 جامعة المنوفٌة – السابق

  7/7/2013وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 
.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  

 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشن  النض  ف  

 فً االقتصاد المنزلً الدكتوراهالمقٌدة لدرجة محمد عزالدٌن محمد امٌن عثمان  / تسجٌل خطة البحث للطالبة
تقٌٌم تطبٌق نظام تحلٌل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة فى مطبخ " تخصص تؽذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

 :علما بان لجنة اإلشراؾ  "   المستشفى

 الوظٌفة والتخصص االسم م

1 
 والعمٌد كلٌة االقتصاد المنزلً– أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  محمد سمٌر الدشلوطى/ د0أ

 جامعة المنوفٌة – السابق

جامعة حلوان -كلٌة االقتصاد المنزلً– - األطعمةعلومأستاذ محمد احمد إسماعٌل /د0ا 2

  7/7/2013وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 
.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  

 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشن  النض  ف  

 فً االقتصاد المنزلً الماجستٌرالمقٌدة لدرجة سمٌة عبد هللا سالم عثمان  / تسجٌل خطة البحث للطالبة 
    ”دراسة تاثٌر اوراق المورٌنجا على الفئران المصابةبامرض الكلى" تخصص تؽذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

: علما بان لجنة اإلشراؾ

 الوظٌفة والتخصص االسم م

1 
جامعة – كلٌة االقتصاد المنزلً– أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  سحرعثمان الشافعى/ د0أ

 المنوفٌة

2 
عبٌر نزٌه احمد /د0ا

عبدالرحمن 
جامعة – كلٌة االقتصاد المنزلً–  بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة مدرس

المنوفٌة 

  7/7/2013وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 
.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  

 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشن  النض  ف  

 فً االقتصاد المنزلً الماجستٌرالمقٌدة لدرجة بسمة محمودهاشم عبد الحمٌد  / تسجٌل خطة البحث للطالبة
التأثٌر الخافض لجلوكوز الدم الربعة من االعشاب ؼٌر الشائعة " تخصص تؽذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

: علما بان لجنة اإلشراؾ    "  عند دراستها على الفئران البٌضاء

 الوظٌفة والتخصص االسم م

1 
عادل عبد المعطى عبد / د0أ

 المعطى
جامعة – كلٌة االقتصاد المنزلً– أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة 

 المنوفٌة

  7/7/2013وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 
.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
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 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشن  النض  ف  

 فً االقتصاد المنزلً تخصص الماجستٌرالمقٌدة لدرجة امٌنة اسامة فهمى رزق  / تسجٌل خطة البحث للطالبة
دراسة مقارنة للخلطات النباتٌة المستخدمة لخفض الوزن فى الفئران " تؽذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

: علما بان لجنة اإلشراؾ    "البٌضاء البدٌنة

 الوظٌفة والتخصص االسم م

1 
جامعة – كلٌة االقتصاد المنزلً– أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  سحر عثمان الشافعً/ د0أ

 المنوفٌة

2 
جامعة – كلٌة االقتصاد المنزلً–  بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة مدرسخفاجى مً الحسٌنى /د0ا

المنوفٌة 

  7/7/2013وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 
.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  

 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشن  النض  ف  

 فً الماجستٌرمنى محمد عبد المطلب فتح هللا إبراهٌم ماضى  المقٌدة لدرجة  / تسجٌل خطة البحث للطالبة 
فعالٌة أستخدام خرائط التفكٌر فى تنمٌة " االقتصاد المنزلً تخصص االقتصاد المنزلى والتربٌة بعنـــوان 

التحصٌل الدراسى وبعض مهارات التفكٌر المنظومى فى مادة االقتصاد المنزلى لدى تلمٌذات المرحلة 
: علما بان لجنة اإلشراؾ      "االعدادٌة 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

1 
عبد الملك طه عبد / د.أ

 الرحمن
 .جامعة طنطا – كلٌة التربٌة - أستاذ المناهج وطرق التدرٌس

2 
كلٌة االقتصاد - أستاذ مساعد ورئٌس قسم االقتصاد المنزلى والتربٌة  منى عبد الرازق على/ د.أ

 جامعة المنوفٌة– المنزلً

3 
جامعة – كلٌة االقتصاد المنزلً- مدرس بقسم االقتصاد المنزلى والتربٌة  مها جالل شعٌب/ د

 المنوفٌة

  7/7/2013وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 
.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  

 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشن  النض  ف  

زٌنب محمد على سبول  المقٌدة لدرجة  الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً تخصص /  إٌقاؾ قٌد للطالبه
مرفق طٌه م و 31/8/2013 وحتً 1/9/2012االقتصاد المنزلى والتربٌة وذلك لمدة عام فً الفترة   من 

وموافقة القسم العلمى "رعاٌة االسرة والحالة الصحٌة للوالد  "  للعام االول0المستندات الدالة على ذلك
  7/7/2013بتارٌخ 
.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  

 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشن  النض  ف  

إٌمان ابراهٌم اسماعٌل عمار المسجل لدرجة الدكتوراة فى االقتصاد المنزلى تخصص / إٌقاؾ قٌد للطالبه
 " رعاٌة طفل"م  للعام االول 31/8/2013 وحتً 1/9/2012من : وذلك فً المدة. المالبس والنسٌج 

  7/7/2013وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 
.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  

 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشن  النض  ف  

. رانٌا محمد على المسجل لدرجة الدكتوراة فى االقتصاد المنزلى تخصص المالبس والنسٌج/ إٌقاؾ قٌد للطالبه
 م31/8/2013 وحتً 1/9/2012من : وذلك فً المدة

  7/7/2013وموافقة القسم العلمى بتارٌخ  "رعاٌة طفل"للعام االول 
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.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشن  النض  ف  

فً االقتصاد المنزلً ماجستٌر المسجلة لدرجة الؼادة إبراهٌم رمضان و/  تعدٌل فً لجنة اإلشراؾ  للطالبة
التأثٌر المقارن الخافض للسكر للبذور والصمػ العربً وأثرها " تحت عنوان تؽذٌه وعلوم األطعمة التخصص 

  "على وظائؾ الكبد والكلى فى الفئران المصابة بالسكري
:-  التعدٌل المطلوب هو 

كلٌة – عبٌر نزٌه احمد عبد الرحمن وظٌفته مدرس بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة / إضافة اسم الدكتورة* 
. جامعة المنوفٌة– االقتصاد المنزلً 

 :لتصبح لجنة اإلشراؾ علً النحو التالً

 الوظٌفة والتخصص االسم م

1 
فاطمة الزهراء أمٌن /د0أ

 الشرٌؾ  
وعمٌد كلٌة االقتصاد المنزلً سابقا -  أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة 

 جامعة المنوفٌة– 

2 
جامعة – كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة  عادل عبد المعطى احمد  / د0ا

 األزهر

3 
عبٌر نزٌه احمد عبد / د

 الرحمن  
جامعة – كلٌة االقتصاد المنزلً – مدرس بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة 

 المنوفٌة 

  7/7/2013وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 
.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  

 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشن  النض  ف  

االقتصاد المنزلً هانى محمود الملٌجى و المسجلة لدرجة الدكتوراة فً /  للطالبةاله الرسموضوع تعدٌل فً 
دراسة المكانٌة أستخدام تقنٌات أشعة اللٌزر لتقلٌل معدل التلوث " تحت عنوان تخصص المالبس والنسٌج 

" الناتج عن ماكٌنات االوفرلوك داخل مصانع المالبس والجاهزة 
:-  التعدٌل المطلوب هو 

دراسة المكانٌة أستخدام تقنٌات أشعة اللٌزر لتقلٌل معدل " أن ٌكون عنوان الرسالة على النحو التالً * 
على ان ٌكون التعدٌل تعدٌال ؼٌر " التلوث الناتج عن ماكٌنة قص الشرٌط داخل مصانع المالبس والجاهزة 

. جوهرٌا
  7/7/2013وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشن  النض  ف  

االقتصاد المنزلً تخصص أمنة عبد الحلٌم مبروك و المسجلة لدرجة الماجستٌر فً /  للطالبة مد مدة الدراسة
إمكانٌة االستفادة من مفردات التصمٌم فى أعمال الفن التشكٌلى المعاصر قى " تحت عنوان المالبس والنسٌج 

م للعام االول 31/8/2013 وحتً 1/9/2012من : وذلك فً المدة". إثراء القٌم الجمالٌة اتصمٌم االزٌاء
  7/7/2013وذلك الستكمال الجانب التطبٌقى وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- مذضر اعلضر  عل  لعل  العلق  بشن  النض  ف  

رئٌس الجامعة وذلك بخصوص عرض بعض الموضوعات / الخطاب الوارد من مكتب السٌد األستاذ الدكتور
  وبعرض الموضوع على مجلس الجامعة 2012/ 18/4التى عرضت على المجلس األعلى للجامعات بتارٌخ 

"  أحٌط المجلس علما وٌعمم على كلٌات ومعاهد الجامعة"  قرر المجلس 27/5/2013بتارٌخ 

.   الي  اتلعل  عتمًا  :  الض ا  



 18 

 :- مذضر اعلضر  عل  لعل  العلق  بشن  النض  ف  
رئٌس الجامعة وذلك بخصوص عرض بعض الموضوعات / الخطاب الوارد من مكتب السٌد األستاذ الدكتور

 وبعرض الموضوع على مجلس 8/6/2013 بتارٌخ 592التى عرضت على المجلس األعلى للجامعات رقم 
أحٌط المجلس علما وٌعمم على " قرر المجلس 2013/  30/6  والممندة حتى 24/6/2013الجامعة بتارٌخ 

"  كلٌات ومعاهد الجامعة

.   الي  اتلعل  عتمًا  :  الض ا  
 :- مذضر اعلضر  عل  لعل  العلق  بشن  النض  ف  

رئٌس الجامعة وذلك بخصوص عرض بعض الموضوعات / الخطاب الوارد من مكتب السٌد األستاذ الدكتور
  وبعرض الموضوع 2012/ 11/5 بتارٌخ 591التى عرضت على المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 

أحٌط المجلس علما وٌعمم على "  قرر المجلس 10/6/2013على مجلس عمداء وكلٌات الجامعة بتارٌخ 
"  كلٌات ومعاهد الجامعة

.   الي  اتلعل  عتمًا  :  الض ا  
 :- مذضر اعلضر  عل  لعل  العلق  بشن  النض  ف  

 لجمٌع الفرق 2013دورة سبتمبر  " 2013/2014فتح دورة القٌد للدراسات العلٌا فى العام الجامعى 
 15/9/2013 وحتى 15/8/2103والشعب وذلك  اعتباراًا من 

.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
:  مذضر  العدقما  اللقم لق  بشن  النض  ف  

– الخطاب الــوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمرات والمتضمـن اعتزام الكلٌة عقـد المـؤتمر الدولـً الثانً 
 . 2013   سبتمبر 11-10العربً السـادس عشر للكلٌة والـذي سـوؾ ٌعقـد فـً الفترة من 

 -وبعرض الموضوع على السادة أعضاء هٌئه التدرٌس رؼب فى االشتراك 

الوظٌفة  األسم  م 

نعمة مصطفً رقبان / د. أ ببحث- والمؤسسات بالكلٌة أستاذ إدارة المنزل  1 

  14/7/2013موافقة لجنة العالقات الثقافٌة بتارٌخ و

.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
:  مذضر  العدقما  اللقم لق  بشن  النض  ف  

المتضمن ما ورد " إدارة االتفاقٌات و المؤتمرات " الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافٌة  
 للجامعات بشان البرنامج التنفٌذي بٌن جمهورٌة مصر العربٌة ودولة الكوٌت األعلىلإلدارة من المجلس 

م  وتبقى بنود البرنامج السابق مع اقتراح إضافة مادة جدٌدة تتعلق بالمشاركة فً 2013/2015لألعوام 
 .النشاطات الطالبٌة العلمٌة و الثقافٌة و الرٌاضٌة التً تقام فً كال البلدٌن

المشاركة فى النشاطات الطالبٌة والعلمٌة والثقافٌة  - 1
اقامة تعاون بٌن ادارة معادلة الشهادات  - 2
تشجٌع الجانبٌن على اقامة تعاون علمى وثقافى ةتبادل االساتذة والباحثٌن  - 3
تبادل الخبرات البحثٌة  - 4
تقدٌم التسهٌالت لقبول الدارسٌن الكوٌتٌٌن  - 5

  14/7/2013وموافقة لجنة العالقات الثقافٌة بتارٌخ 

.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
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:  مذضر  العدقما  اللقم لق  بشن  النض  ف  
الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمؤتمرات بشأن االتفاقٌات التً وقعتها الجامعة فً اآلونة األخٌرة وهً 

:- كاألتً 
. مذكرة التفاهم للتعاون بٌن جامعة المنوفٌة ومجلس الصمػ العربً - 1   
.  مذكرة التفاهم بٌن جامعة المنوفٌة وجامعة العلوم اإلسالمٌة المالٌزٌة - 2   

  14/7/2013وموافقة لجنة العالقات الثقافٌة بتارٌخ 

.   الي  اتلعل  عتمًا  : الض ا
:  مذضر  العدقما  اللقم لق  بشن  النض  ف  

النشرة المتضمن " إدارة االتفاقٌات و المؤتمرات " الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافٌة  
.  االلمانٌة بالقاهرة والمنح البحثٌة والدورات التدرٌبٌة والتى تنظمها  DAADاالخبارٌة بهٌئة 

  14/7/2013وموافقة لجنة العالقات الثقافٌة بتارٌخ 

.   الي  اتلعل  عتمًا  : الض ا
:  مذضر  ا ار  شفن  اجلعلي  بشن  النض  ف  

العذر المرضى المقدم من الطالب دالٌا ابراهٌم فرج عن حضور مادة مٌكربٌولوجى اؼذٌة والبان ٌوم االحد 
 جامعة المنوفٌة  – وموافقة االدارة الطبٌة 9/6/2013الموافق 

  7/7/2013وموافقة لجنة العالقات الثقافٌة بتارٌخ 

.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- بشن  النض  ف   (  حما  لشق  اجلاول  ) مذضر دقي  شفن  الم علي  

 بوظٌفة استاذ ادارة المنزل والمؤسساتالمدرس بقسم –  هبه هللا على محمود شعٌب/ تعٌٌن السٌدة الدكتورة 
 لوظائؾ االساتذة واالساتذة لالقتصاد المنزلى الدائمةمساعد  بذات القسم حسب ما جاء بتقرٌر الجنة العلمٌة 

المساعدٌن بتقرٌرها الجماعى والذى ٌفٌد بان االنتاج العلمً الخاص بسٌادتها ٌرقى بها إلى وظٌفة استاذ 
على مستوى االساتذة واالساتذة  7/7/2013وموافقة القسم العلمى بتارٌح  مساعد بذات القسم والكلٌة  

 .المساعدٌن

.   اتف  لق  عل  قجفو  اام مر   اام مر  اتقم لوي  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 :- بشن  النض  ف   (  حما  لشق  اجلاول  ) مذضر دقي  شفن  الم علي  

 –عال محمد ٌوسؾ / التقرٌر الوارد من اللجنة العلمٌة الدائمة لالقتصاد المنزلى والخاص بالسٌدة الدكتورة 
وموافقة القسم  االستاذ المساعد بقسم المالبس والنسٌج والخاص بترقٌتها لدرجة استاذ ومفادة الٌرقى 

 . على مستوى االساتذة 7/7/2013العلمى بتارٌح  

.   اتف  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  :  الض ا  
 . لل  انهض    ل نهموق  اإجتما   انجهما  ي إل ل  أل تمل ا لت  العقق  ف  تمم  اقم ق  المنلق

       لي  اتلعل                     ائلل  اتلعل   تلل  العلق      
 

 (وفاس  بل  العوع  امقمنلي  / ا.          )(   جملق  بل إللوق./  ا)    

 



 20 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 ائلل إم لق  اتلف لق/  ا  ااقلل  ألاجمذ  الك              
 ""الق  لبق   لل  ا

الحادٌة الجلسة ) نتشرؾ بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة     
 . 2012/2013 الجامعً العام فً 14/7/2013بتارٌخ  (عشر 

""  ذل  مم  الما لي  بلض  
  "" تحعف  الما لي  لبفل    ض  اجللوض   ااجض م 

                                    
  تلل  العلق                                                  

 
 (وفاس  بل  العوع  امقمنلي  / ا  .                                                   )
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 إم لق  اتلف لق-  لوض  مم  ا ار  الا اما  العلم/ اقلل  ألاجمذ                
 ""الق  لبق   لل  ا

( الحادٌة عشر الجلسة ) نتشرؾ بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة
 . 2012/2013 الجامعً العام فً 14/7/2013بتارٌخ 

""  ذل  مم  الما لي  بلض  
  "" تحعف  الما لي  لبفل    ض  اجللوض   ااجض م 

                                    
  تلل  العلق                                                    

 
 (وفاس  بل  العوع  امقمنلي  / ا  .                                                   )
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