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 محض  إجتما  
 9/6/2013 لمجلس الكلٌة المنعقدة ٌوم األحد الموافق العاشرةالجلسة 

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

 9/6/2013األحد الموافق 
 عمٌد الكلٌة ورئٌس المجلس          ٌوسف عبد العزٌز الحسانٌن/ األستاذ الدكتورالسٌد برئاسة 

 :وحضور كل من 

الوظٌفة  األسم  م 

ووكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم أستاذ التغذٌة وعلوم األطعمة 
 بالكلٌة

 1 حمدٌة إبراهٌم هالل/ د.أ

ربٌع محمود نوفل / د.أ والمؤسسات ورئٌس القسم بالكلٌةأستاذ إدارة المنزل  2 

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

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

4 

 5 وطى دشلمحمد سمٌر ال/ د.أ بالكلٌة الغٌر متفرغأستاذ التغذٌة وعلوم األطعمة 

 6 محمد مصطفى السٌد / د.أ أستاذ التغذٌة وعلوم األطعمة المتفرغ بالكلٌة

أستاذ النسٌج والترٌكو المتفرغ بكلٌة الفنون التطبٌقٌة 
  حلوانجامعة 

سٌد على السٌد / د.أ 7 

 8 فاطمة الزهراء امٌن الشرٌف/ د.أ بالكلٌة المتفرغأستاذ التغذٌة وعلوم األطعمة 

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

 10 عادل عبد المعطى احمد/ د.أ أستاذ التغذٌة وعلوم األطعمة بالكلٌة 

 11 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 12 

التغذٌة وعلوم األطعمة بالكلٌة  بقسم مدرس   13 فتحٌة شبل جندٌة ./ د

:- قد اعتذر عن عدم الحضور كل من و

الوظٌفة  األسم  م 

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

 1 شرٌف صبرى رجب/ د.أ

متفرغ وعمٌد كلٌة االقتصاد المنزلً جامعة الأستاذ التغذٌة 
 حلوان سابقاًا 

 2 عطٌات محمد البهى / د.أ

أستاذ االقتصاد المنزلً المتفرغ بكلٌة الزراعة جامعة 
 األسكندرٌة  

  سمٌرة احمد قندٌل/ د.أ

 سٌادته بالسادةحبا باسم هللا الرحمن الرحٌم ومر-  عمٌد الكلٌة الجلسة / استهل السٌد األستاذ الدكتور 
 استاذ ادارة المنزل والمؤسسات –نعمة مصطفى رقبان /  وشكر سٌادته السٌدة االستاذة الدكتورة األعضاء

ثم شرع على ماقامت به سٌادتها من اعمال اثناء تولٌها منصب وكٌل الكلٌة لشئون البٌئة وخدمة المجتمع 
:- النظر فً جدول األعمال على النحو التالى بسٌادته 
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:-  اتممادقما  
 لمجلس الكلٌة المنعقدة المنعقدة ٌوم األحد الموافق التاسعةالجلسة  على موضوعات ةالمصادق

. 2012/2013فى العام الجامعى 12/5/2013

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

تخصص تغذٌة وعلوم أطعمة -   درجة دكتوراة -  عبٌر محمد عبد الجواد 
  تخصص المالبس والنسٌج-  درجة الدكتوراه –نٌهال عبد الحافظ محمد 

تخصص ادارة منزل ومؤسسات –درجة الماجستٌر -رٌهام جالل حجاج  
تخصص ادارة منزل ومؤسسات –درجة الماجستٌر -سماح جوده على وهبه  

تخصص اقتصاد منزلى وتربٌة -درجة الماجستٌر- امٌرة ابراهٌم احمد القدٌم 
تخصص ادارة منزل ومؤسسات –درجة الماجستٌر - -عزة عطا ابراهٌم 

  . 5/6/2013وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  2/6/2013خ وموافقة األقسام العلمٌة بتاري 

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

سمٌرة حامد حامد علً الجروانً  المقٌدة لدرجة  الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً /  إٌقاف قٌد   للطالبه
مرفق طٌه م و 31/8/2013 وحتً 1/9/2012تخصص المالبس والنسٌج وذلك لمدة عام فً الفترة   من 

 6/2013/ 2وموافقة القسم العلمى بتارٌخ  رعاٌة طفل:  للعام االول والسبب0المستندات الدالة على ذلك
 .  5/6/2013وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 

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

لبنً عبد العزٌز إبراهٌم ابو زلمه  المسجلة لدرجة الدكتوراة فً االقتصاد المنزلً /   إٌقاف قٌد   للطالبه
مرفق طٌه م  و 31/8/2013 وحتً 1/3/2013من : تخصص المالبس والنسٌج  وذلك لمدة عام فى  الفترة

 6/2013/ 2وموافقة القسم العلمى بتارٌخ  رعاٌة طفل: والسبب  للعام الرابع0المستندات الدالة على ذلك
   . 5/6/2013وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 

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

حسام زكرٌا علً قندٌل  المقٌد لدرجة  الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً تخصص /  إٌقاف قٌد   للطالب 
مرفق طٌه م  و 31/8/2013 وحتً 1/3/2013من : المالبس والنسٌج  وذلك لمدة عام فً الفترة

. نظرا الن والده أحٌل إلً المعاش وانه عائل ألسرته: والسبب  للعام االول0المستندات الدالة على ذلك
وموافقة لجنة  6/2013/ 2 وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 6/2013/ 2وموافقة القسم العلمى بتارٌخ  

   . 5/6/2013الدراسات العلٌا بتارٌخ 

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

 فً االقتصاد المنزلً تخصص ماجستٌرالمقٌدة لدرجة الفاتن محمد كمال احمد عبد هللا /  إٌقاف قٌد للطالبة
السفر - وذلك لمرافقة الزوج31/8/2013 الى 1/4/2013 وذلك لمدة عام فً الفترة تغذٌه وعلوم األطعمة
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وموافقة  6/2013/ 2وموافقة القسم العلمى بتارٌخ   عام0للخارج مرفق طٌه المستندات الدالة على ذلك
   . 5/6/2013لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 

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

 فً االقتصاد المنزلً تخصص تغذٌه الدكتوراهالمسجلة لدرجة رٌهام مصلحً هالل / إٌقاف قٌد للطالبة 
السفر للخارج - وذلك لمرافقة الزوج31/8/2013 إلى 1/9/2012 وذلك لمدة عام فً الفترة وعلوم األطعمة

وموافقة لجنة  6/2013/ 2وموافقة القسم العلمى بتارٌخ   عام ثالث 0مرفق طٌه المستندات الدالة على ذلك
   . 5/6/2013الدراسات العلٌا بتارٌخ 

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

 عدم حضوره مناقشة مادة سامح محمد عبد اللطٌف الخاص بقبول اعتذاره على/ المقدم من الطالبالطلب
                0وذلك لظروف تجنٌده فى الجٌش ومرفق صورة من مستند الدال على ذلك" حلقات بحث ومناقشة"

   . 5/6/2013وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/2013/ 2وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

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

تخصص إدارة منزل وداد فتحً محمد عبد الرحٌم المقٌدة بالفرقة الثانٌة دكتوراه / الطالبة الطلب المقدم من  
وموافقة لجنة  6/2013/ 2وموافقة القسم العلمى بتارٌخ  ها سحب ملف ل2012/2013للعام الجامعً 

   . 5/6/2013الدراسات العلٌا بتارٌخ 

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

اٌمان محمود رضا حامد صقر  المقٌدة لدرجة الدكتوراة فً االقتصاد المنزلً /   تسجٌل خطة البحث للطالبة 
"    التعلٌمًالمانٌكانحلول تطبٌقٌة لحل بعض مشكالت " تخصص المالبس والنسٌج بعنـــوان 

: علما بان لجنة اإلشراف

 الوظٌفة وجهة العمل االسم م

1 
 خالد محً الدٌن/ د.م.أ

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

عال ٌوسف عبد / د.م.أ 2
 الاله 

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

محمود احمد عبد / د 3
 الغفار

مدرس الكٌمٌاء البولٌمرات ورئٌس وحدة التحالٌل واالستشارات بالمركز 
 القومً للبحوث

 .  5/6/2013وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/2013/ 2وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

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

سالً بخاطره محمود ابو بكر  المقٌدة لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً  /  تسجٌل خطة البحث للطالبة
وضع معاٌٌر تصمٌم مستلزمات الطفل فً مرحلة المهد لرفع مستوي " تخصص المالبس والنسٌج بعنـــوان 

 :-علما بان لجنة اإلشراف"  جودة أداء المنتجات المحلٌة

 الوظٌفة وجهة العمل االسم م

كلٌة الفنون - أستاذ تكنولوجٌا إنتاج المالبس بقسم المالبس الجاهزةاحمد حسنً خطاب نجم / د.أ 1
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 جامعه حلوان- التطبٌقٌة  الدٌن

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

 جامعه المنوفٌة- كلٌة االقتصاد المنزلً- مدرس  بقسم المالبس والنسٌج  رانٌا حسنً هٌكل/ د 3

 .  5/6/2013وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/2013/ 2وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

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

نجوان فؤاد السٌد محمد   المقٌدة لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً تخصص / تسجٌل خطة بحث  للطالبة
" إمكانٌة الدمج بٌن أسلوبً الترٌكو والكورشٌه إلثراء القٌم الجمالٌة للمالبس " المالبس والنسٌج بعنوان 

 :علما بان لجنة اإلشراف

 الوظٌفة وجهة العمل االسم م

1 
 خالد محً الدٌن/ د.م.أ

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

2 
 حنان حسنً ٌشار/ د.م.أ

جامعه - كلٌة التربٌة النوعٌه – أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج
 المنوفٌة

 .  5/6/2013وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/2013/ 2وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

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

خلٌل مبروك عبد المنعم داود   المقٌد لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً /  تسجٌل خطة بحث  للطالب
ٌتناسب  (عباءة)إعداد نموذج مقترح للمالبس الخارجٌة للنساء " تخصص المالبس والنسٌج بعنوان 

 :علما بان لجنة اإلشراف"والقٌاسات الجسمٌة المصرٌة 

 الوظٌفة وجهة العمل االسم م

إسالم عبد المنعم / د.م.أ 1
 حسٌن

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

مدحت محمد / د.م.أ 2
 مرسً

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

عبد هللا عبد المنعم / د 3
حسٌن 

 جامعه المنوفٌة- كلٌة االقتصاد المنزلً – مدرس بقسم المالبس والنسٌج

 .  5/6/2013وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/2013/ 2وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

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

دالٌا جابر مصطفً مكً   المقٌدة لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً /  تسجٌل خطة بحث  للطالبة
رؤٌة تشكٌلٌة لفن وتصمٌم المالبس فً ظل ثقافة العولمة والهوٌة " تخصص المالبس والنسٌج بعنوان 

 :علما بان لجنة اإلشراف"المصرٌة 

 الوظٌفة وجهة العمل االسم م

إٌهاب فاضل أبو / د.أ 1
 موسً

جامعه -كلٌة االقتصاد المنزلً– أستاذ تصمٌم األزٌاء بقسم المالبس والنسٌج
 المنوفٌة

شٌماء مصطفً عبد / د 2
 العزٌز مصطفً

 جامعه المنوفٌة-كلٌة االقتصاد المنزلً- مدرس بقسم المالبس والنسٌج

 .  5/6/2013وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/2013/ 2وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 
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.    اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  : الض ا
:-  مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشأ  النض  ف  

هبه عبد هللا بسٌونً سالمة   المقٌدة لدرجة الدكتوراه فً االقتصاد المنزلً / تسجٌل خطة بحث  للطالبة
دراسة تحلٌلٌة للزخارف فً عصر ملوك الطوائف واإلفادة منها فً " تخصص المالبس والنسٌج بعنوان 

 :علما بان لجنة اإلشراف"ابتكار تصمٌمات نسجٌه توظف كقطع ملبسٌة مضافة

 الوظٌفة وجهة العمل االسم م

حسن سلٌمان علً / د.أ 1
 رحمه

 جامعة حلوان-أستاذ بقسم الغزل والنسٌج والترٌكو كلٌة الفنون التطبٌقٌة

نشوه عبدا لرءوف / د.م.أ 2
 توفٌق

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

أسمهان إسماعٌل / د.م,أ 3
 النجار

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

 جامعه المنوفٌة-   كلٌة االقتصاد المنزلً- مدرس  بقسم المالبس والنسٌج  رانٌا حسنً هٌكل/ د 4

 .  5/6/2013وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/2013/ 2وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

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

حنان توفٌق محمد والً   المقٌدة لدرجة الدكتوراة فً االقتصاد المنزلً تخصص / تسجٌل خطة بحث  للطالبة
معالجة المالبس الداخلٌة لألطفال حدٌثً الوالدة باستخدام دهون زٌت الزٌتون " المالبس والنسٌج بعنوان 

 :علما بان لجنة اإلشراف"كوسٌلة الستكمال عناصر النمو

 الوظٌفة وجهة العمل االسم م

محمد عبد المنعم / د.أ 1
 رمضان

 المركز القومً للبحوث- أستاذ كٌمٌاء وتكنولوجٌا النسٌج 

رشا عبد الرحمن / د.م.أ 2
 النحاس

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

شٌماء مصطفً عبد / د 3
 العزٌز

 جامعه المنوفٌة-كلٌة االقتصاد المنزلً- مدرس بقسم المالبس والنسٌج

 .  5/6/2013وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/2013/ 2وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

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

غادة محمد شعبان السٌد شمس المقٌدة لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً /  تسجٌل خطة بحث  للطالبة
". بعض مكمالت المسكن وعالقتها بجودة الحٌاة لدي ربة األسرة"تخصص إدارة المنزل والمؤسسات بعنوان 

 :-علما بان لجنة اإلشراف

 الوظٌفة وجهة العمل االسم م

مهجة إسماعٌل / د.م.أ 1
مسلم 

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

نهً عبد الستار عبد /  د 2
المحسن  

جامعة –  مدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات كلٌة االقتصاد المنزلً 
المنوفٌة 

 .  5/6/2013وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/2013/ 2وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

.    اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  : الض ا
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:-  مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشأ  النض  ف  
أسماء سعٌد حامد عبده   المقٌدة لدرجة الدكتوراه فً االقتصاد  / تشكٌل لجنه الفحص والمناقشة للطالبة

دراسة ألبسة الرجال فً مصر الحدٌثة وتوظٌفها إلثراء الدراما " المنزلً تخصص المالبس والنسٌج بعنوان 
 :-لجنه اإلشراف"التارٌخٌة 

 الوظٌفة وجهة العمل االسم م

 جامعه دمٌاط-كلٌة الفنون التطبٌقٌة – أستاذ أسس التصمٌم والعمٌد األسبق  حسٌن محمد حجاج/ د.أ 1

جامعه -أستاذ بقسم المالبس والنسٌج وعمٌد كلٌة االقتصاد المنزلً سابقا سعد على سالمان /د.أ 2
المنوفٌة 

 :- لجنه الحكم والمناقشة

 الوظٌفة وجهة العمل االسم م

 جامعه دمٌاط-كلٌة الفنون التطبٌقٌة – أستاذ أسس التصمٌم والعمٌد األسبق  حسٌن محمد حجاج/ د.أ 1

جامعه -كلٌه االقتصاد المنزلً - أستاذ ورئٌس قسم المالبس والنسٌج نشأت نصر الرفاعً/ د.أ 2
 المنوفٌة

عمرو محمد جمال / د.م.أ 3
الدٌن حسونة 

كلٌة الفنون -أستاذ التصمٌم المساعد ورئٌس قسم المالبس الجاهزة األسبق
جامعه حلوان -التطبٌقٌة

 .  5/6/2013وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/2013/ 2وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

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

   المقٌدة لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد مرٌم نبٌل نظٌر شكر هللا /تشكٌل لجنه الفحص والمناقشة للطالبة
فى مجال تصمٌم وطباعة المالبس الجاهزة "cd"وحده تعلٌمٌة " المنزلً تخصص المالبس والنسٌج بعنوان 

 :-لجنه اإلشراف"بهدف تطوٌر بعض مناهج الطباعة بالمعاهد المتخصصة 

 الوظٌفة وجهة العمل االسم م

1 
 امل بسٌونى عطٌة/ د.م.أ

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

سهام احمد رفعت /د 2
الشافعى 

جامعه -كلٌة االقتصاد المنزلً - مدرس بقسم االقتصاد المنزلى والتربٌة 
المنوفٌة 

 :- لجنه الحكم والمناقشة

 الوظٌفة وجهة العمل االسم م

1 
 فتٌحة احمد بطٌخ/ د.أ

جامعه – أستاذ المناهج وطرق التدرٌس ووكٌل كلٌة التربٌة للدراسات  
 المنوفٌة

رشدي علً احمد / د.أ 2
 عٌد

 جامعه المنوفٌة- كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ بقسم المالبس والنسٌج

3 
 امل بسٌونى عطٌة/ د.م.أ

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

 .  5/6/2013وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/2013/ 2وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

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

إٌمان محمود عبده عجرمه   المقٌدة لدرجة الدكتوراه  فً   / تشكٌل لجنه الفحص والمناقشة للطالبة 
تكنولوجٌا اإلنتاج واقتصادٌات التشغٌل فً " االقتصاد المنزلً تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة 

 :-لجنه اإلشراف"صناعه المالبس الجاهزة

 الوظٌفة وجهة العمل االسم م
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رشدي علً احمد / د.أ 1
 عٌد

 جامعه المنوفٌة- كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ بقسم المالبس والنسٌج

طه علً سالمة / د.أ 2
 الطوٌل

-  كلٌة الهندسة-  أستاذ ورئٌس قسم هندسة اإلنتاج والتصمٌم المٌكانٌكً
 جامعه المنوفٌة

3 
 نشوه عبد الرءوف / د.م.أ

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

 :-لجنه الحكم والمناقشة

 الوظٌفة وجهة العمل االسم م

رشدي علً احمد / د.أ 1
 عٌد

 جامعه المنوفٌة- كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ بقسم المالبس والنسٌج

عبد الفتاح محمد ابو /د.أ 2
العنٌن 

جامعة –كلٌة الفنون التطبٌقٌة –أستاذ متفرغ ورئٌس بقسم المالبس سابقا 
حلوان 

طه علً سالمة / د.أ 3
 الطوٌل

-  كلٌة الهندسة-  أستاذ ورئٌس قسم هندسة اإلنتاج والتصمٌم المٌكانٌكً
 جامعه المنوفٌة

عال ٌوسف عبد /د.م.أ 
الاله 

جامعه - كلٌة االقتصاد المنزلً – استاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج
المنوفٌة 

 .  5/6/2013وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/2013/ 2وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

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

المسجلة لدرجه الماجستٌر فً االقتصاد - ناهدة محمد عباس مجر   /  تشكٌل لجنه الفحص والمناقشة للطالبة
فاعلٌة برنامج مقترح قائم على زخارف الفن " المنزلً تخصص االقتصاد المنزلى والتربٌة و عنوان الرسالة 

 :-لجنه اإلشراف " الٌونانى الرومانى فى تنمٌة مهارات تصمٌم االزٌاء لدى معلمات االقتصاد المنزلى

 الوظٌفة وجهة العمل االسم م

 جامعة المنوفٌة– كلٌة التربٌة - أستاذ المناهج وطرق التدرٌس سعٌد جابر المنوفى  / د0أ 1

رشدي علً احمد / د.أ 2
 عٌد

 جامعه المنوفٌة- كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ بقسم المالبس والنسٌج

أحمد بهاء جابر / د 3
الحجار 

جامعه المنوفٌة - كلٌة االقتصاد المنزلً - مدرس المناهج وطرق التدرٌس

:-  جنه الحكم والمناقشةل

 الوظٌفة وجهة العمل االسم م

رشدي علً احمد / د.أ 1
 عٌد

 جامعه المنوفٌة- كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ بقسم المالبس والنسٌج

 جامعة المنوفٌة– كلٌة التربٌة - أستاذ المناهج وطرق التدرٌس فتٌحة احمد بطٌخ  / د0أ 2

أسمهان إسماعٌل / د0م.أ 3
 النجار

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

 .  5/6/2013وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/2013/ 2وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

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

المسجلة لدرجة الماجستٌر فً -  إٌمان فتحً عبد اللطٌف مصباح  / تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للطالبة 
 أثر برنامج تعلٌمً قائم علً الوسائط "وعنوان الرسالة االقتصاد المنزلى والتربٌة االقتصاد المنزلً تخصص 

لجنه "المتعددة فً تنمٌة مهارة رسم الباترون و عالقته بتقدٌر الذات لدي طلبة كلٌة االقتصاد المنزلً 
 :-اإلشراف
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 الوظٌفة وجهة العمل االسم م

 جامعة المنوفٌة– كلٌة التربٌة - أستاذ المناهج وطرق التدرٌس فتٌحة احمد بطٌخ  / د0أ 1

سهام أحمد رفعت / د 2
 الشافعً

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

 :لجنة الحكم والمناقشة

 الوظٌفة وجهة العمل االسم م

فتٌحة احمد محمد / د0أ 1
 بطٌخ  

 جامعة المنوفٌة– كلٌة التربٌة - أستاذ المناهج وطرق التدرٌس

رشدي علً احمد / د.أ 2
 عٌد

 جامعه المنوفٌة- كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ بقسم المالبس والنسٌج

عبد القادر عبد / د.م.أ 3
المنعم صالح  

– كلٌة التربٌة النوعٌة – أستاذ مساعد و رئٌس قسم تكنولوجٌا التعلٌم 
 جامعة المنوفٌة – أشمون 

 .  5/6/2013وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/2013/ 2وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

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

المسجلة لدرجة الماجستٌر فً -  هالة صبري عبد الحلٌم ٌوسف   /تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للطالبة 
فاعلٌة استراتٌجٌة التعلم المتمركز  "وعنوان الرسالة االقتصاد المنزلى والتربٌة االقتصاد المنزلً تخصص 

حول المشكلة فً تنمٌة التحصٌل و بعض مهارات التفكٌر المنظوم لدي طالب كلٌة االقتصاد المنزلً جامعة 
 :-لجنه اإلشراف "المنوفٌة

 الوظٌفة وجهة العمل االسم م

صالح الدٌن / د0أ 1
 سلٌمان حمامة  

– كلٌة التربٌة - أستاذ المناهج وطرق التدرٌس ونائب رئٌس الجامعة السابق
 جامعة كفر الشٌخ

ربٌع محمود على / د.أ 2
 نوفل

- كلٌة االقتصاد المنزلً - استاذ ورئٌس قسم ادارة المنزل والمؤسسات 
 جامعه المنوفٌة

جامعه المنوفٌة - كلٌة االقتصاد المنزلً - مدرس المناهج وطرق التدرٌسأحمد بهاء جابر الحجار /د 3

 :لجنة الحكم والمناقشة

 الوظٌفة وجهة العمل االسم م

صالح الدٌن / د0أ 1
 سلٌمان حمامة  

– كلٌة التربٌة - أستاذ المناهج وطرق التدرٌس ونائب رئٌس الجامعة السابق
 جامعة كفر الشٌخ

عبد الملك طه عبد / د.أ 2
 الرحمن

 جامعه طنطا- أستاذ المناهج وطرق التدرٌس وعمٌد كلٌة التربٌة السابق 

ربٌع محمود على / د.أ 3
 نوفل

- كلٌة االقتصاد المنزلً - استاذ ورئٌس قسم ادارة المنزل والمؤسسات 
 جامعه المنوفٌة

منى عبد الرازق /د.م.أ 4
ابو شنب  

كلٌة االقتصاد المنزلً - استاذ مساعد ورئٌس قسم االقتصاد المنزلى والتربٌة
جامعه المنوفٌة -

 .  5/6/2013وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/2013/ 2وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

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

المسجلة لدرجة الماجستٌر فً -  هدى احمد محمود رمضان    /تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للطالبة 
فاعلٌة التدرٌس باستراتٌجٌة " وعنوان الرسالة االقتصاد المنزلى والتربٌة االقتصاد المنزلً تخصص 

" المتشابهات فً التحصٌل و التفكٌر االبتكاري فً مادة االقتصاد المنزلً لدي تلمٌذات المرحلة اإلعدادٌة 
 :-لجنه اإلشراف
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 الوظٌفة وجهة العمل االسم م

عبد السالم مصطفى / د0أ 1
 عبد السالم  

 جامعة المنصورة– أستاذ المناهج وطرق التدرٌس وعمٌد كلٌة التربٌة 

لمٌاء شوقت علً ./ د 2
        أحمد

 جامعه المنوفٌة- كلٌة االقتصاد المنزلً - مدرس المناهج وطرق التدرٌس

 :لجنة الحكم والمناقشة

 الوظٌفة وجهة العمل االسم م

رمضان عبد الحمٌد / د0أ 1
 الطنطاوى

جامعة – أستاذ المناهج وطرق تدرٌس العلوم وعمٌد كلٌة التربٌة سابقا 
 دمٌاط

عبد السالم مصطفى / د0أ 2
 عبد السالم  

 جامعة المنصورة– أستاذ المناهج وطرق التدرٌس وعمٌد كلٌة التربٌة 

ٌوسف عبد العزٌز / د.أ 3
 الحسانٌن

 جامعه المنوفٌة- استاذ التغذٌة وعلوم االطعمة وعمٌد كلٌة االقتصاد المنزلً 

 .  5/6/2013وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/2013/ 2وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

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

 دٌنا طلعت سالم مسلم المسجلة لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد /تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للطالبة 
التصمٌم الداخلً لمؤسسات المعاقٌن بصرٌا " المنزلً تخصص إدارة منزل ومؤسسات وعنوان الرسالة 

 :-لجنه اإلشراف".وعالقته بالتوافق النفسً واالجتماعً 
 الوظٌفة وجهة العمل االسم م

ٌحًٌ أحمد عبد / د.أ 1
الحمٌد  

جامعة حلوان – كلٌة الفنون الجمٌلة - أستاذ العمارة الداخلٌة قسم الدٌكور 

جامعة – كلٌة االقتصاد المنزلً – مدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات هبة هللا على شعٌب/د 2
 المنوفٌة  

 :لجنة الحكم والمناقشة

 الوظٌفة وجهة العمل االسم م

كلٌة الفنون – أستاذ متفرغ بقسم العمارة ووكٌل الكلٌة لشئون البٌئة سابقا ممدوح عبدة ٌوسف /د.أ 1
جامعة حلوان  – الجمٌلة 

ٌحًٌ أحمد عبد / د.أ 2
الحمٌد  

جامعة حلوان – كلٌة الفنون الجمٌلة - أستاذ العمارة الداخلٌة قسم الدٌكور 

– أستاذ إدارة المنزل والمؤسسات ورئٌس قسم إدارة المنزل والمؤسسات ربٌع محمود نوفل   /د.أ 3
جامعة المنوفٌة   – كلٌة االقتصاد المنزلً 

 .  5/6/2013وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/2013/ 2وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

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

رفاء محمد جمٌل محمد إبراهٌم األعسر المسجلة لدرجة الماجستٌرفً / تعدٌل فً لجنة اإلشراف  للطالبة
دراسة إمكانٌة تحسٌن األداء الوظٌفً ألقمشة النقاب "االقتصاد المنزلً تخصص المالبس والنسٌج بعنوان 

" بمعالجتها لمقاوم الكائنات الدقٌقة 
:-  التعدٌل المطلوب هو 

 أستاذ المٌكروبٌولوجً الطبٌة  ووظٌفتهاأشواق محمد فؤاد أبو طالب/ إضافة اسم األستاذة الدكتورة* 
 لحاجة البحث لتخصص سٌادتها  – كلٌة الطب جامعه الزقازٌق- والمناعة 

 :لتصبح لجنة اإلشراف علً النحو التالً
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 الوظٌفة وجهة العمل االسم م

أشواق محمد فؤاد / د.أ 1
 أبو طالب 

 جامعه الزقازٌق–كلٌة الطب - أستاذ المٌكروبٌولوجً الطبٌة والمناعة 

سها محمد حمدي / د.م.أ 2
 محمد

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

محمد عبد المنعم / د.م.أ 3
 رمضان

المركز –شعبه الصناعات النسجٌة -أستاذ كٌمٌاء وتكنولوجٌا النسٌج المساعد
 القومً للبحوث

   . 5/6/2013وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/2013/ 2وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

.   لد  اتم  لق  : الض ا
:-  مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشأ  النض  ف  

فً االقتصاد ماجستٌر المسجلة لدرجة الشٌماء الطاهر احمد سلٌمان و/  للطالبةلجنة اإلشراف تعدٌل فً 
دراسة على البذور ،قشور الفاكهة واألعشاب للتغلب " تحت عنوان المنزلً تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة 

 " على السمنة
:-  التعدٌل المطلوب هو  

كلٌة –  مدرس بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة وظٌفتهامً محمود الحسٌنً خفاجً / إضافة اسم الدكتورة* 
 0 كمعاون فى االشراف جامعة المنوفً– االقتصاد المنزلً 

 :- اإلشراف على النحو التالً جنة لتصبح ل

 الوظٌفة وجهة العمل االسم م

محمد سمٌر /د0أ 1
 الدشلوطى  

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

 جامعة المنوفٌة– كلٌة االقتصاد المنزلً -أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  ثرٌا مسلم حسن  /د0ا 2

جامعة – كلٌة االقتصاد المنزلً – مدرس بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  مى الحسٌنى خفاجً  / د 3
 المنوفٌة 

   . 5/6/2013وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/2013/ 2وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

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

فً االقتصاد ماجستٌر المسجلة لدرجة الأمٌرة لطفى عبد الرؤوف عبد هللا و/ للطالبة لجنة اإلشراف تعدٌل فً 
 10تقٌٌم بعض المصادر الطبٌعٌة لمرافق اإلنزٌم كٌو" تحت عنوان تغذٌه وعلوم األطعمة الالمنزلً تخصص 

 " كعالجات تغذوٌة لتصلب الشراٌٌن وااللتهاب الكبدي
:-  التعدٌل المطلوب هو  

كلٌة –  مدرس بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة وظٌفتهامً محمودالحسٌنى خفاجً / إضافة اسم الدكتورة* 
.  كمعاون فى االشراف جامعة المنوفٌة– االقتصاد المنزلً 

:-  اإلشراف على النحو التالً جنة لتصبح ل

 الوظٌفة وجهة العمل االسم م

محمد سمٌر /د0أ 1
 الدشلوطى  

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

إٌمان السٌد عبد / د0 م0أ 2
 الهادي  

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

مً محمود الحسٌنً / د 3
 خفاجً  

جامعة – كلٌة االقتصاد المنزلً – مدرس بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة 
 المنوفٌة 

   . 5/6/2013وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/2013/ 2وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 
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.    اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  : الض ا
:-  مذضر  ا ار  الا اما  العلم  بشأ  النض  ف  

فً االقتصاد المنزلً تخصص الدكتوراه المسجلة لدرجة اٌناس السٌد نوح و/  للطالبةلجنة اإلشراف تعدٌل فً 
 " خل بٌن العناصر الغذائٌة واالدوٌة ادراسات بٌولوجٌةعلى التد" تحت عنوان تغذٌه وعلوم األطعمة ال
:-  التعدٌل المطلوب هو  

كلٌة االقتصاد – نهاد رشاد الطحان وظٌفتها أستاذ مساعد بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة / د0م0إضافة اسم ا* 
  لحاجة البحث لتخصص سٌادتها–0جامعة المنوفٌة – المنزلً 
 :- اإلشراف على النحو التالً جنة لتصبح ل

 الوظٌفة وجهة العمل االسم م

عادل عبد المعطى /د0أ 1
 احمد  

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

نهاد رشاد /د0م0ا 2
 الطحان  

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

محمد عبد المجٌد /د 3
 السعدنى  

جامعة – كلٌة االقتصاد المنزلً – مدرس بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة 
 المنوفٌة

   . 5/6/2013وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/2013/ 2وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

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

فً االقتصاد المنزلً ماجستٌر المسجلة لدرجة الجهاد محمد فؤاد و/ للطالبة  لجنة اإلشرافتعدٌل فً  
التأثٌر العالجً لبعض البذور عند استخدامها للفئران المصابة " تحت عنوان تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة 

"  بالكبد
:-  التعدٌل المطلوب هو 

كلٌة االقتصاد –  مدرس بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة وظٌفتهامً الحسٌنً خفاجً  / إضافة اسم الدكتورة* 
كمعاون فى االشراف  0جامعة المنوفٌة – المنزلً 
:-  اإلشراف على النحو التالً جنة لتصبح ل

 الوظٌفة وجهة العمل االسم م

فاطمة الزهراءامٌن /د0أ 1
 الشرٌف  

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

سحر عثمان / د0ا 2
 الشافعً  

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

جامعة – كلٌة االقتصاد المنزلً – مدرس بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  مى الحسٌنى خفاجً  / د 3
 المنوفٌة 

   . 5/6/2013وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/2013/ 2وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

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

فً ماجستٌر المسجلة لدرجة السهام محمود سعٌد محمد أبو زٌد و/  للطالبةلجنة اإلشراف  تعدٌل فً 
إمكانٌة استخدام أوراق بعض النباتات لتقلٌل " تحت عنوان االقتصاد المنزلً تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة 

 " مرض البول السكري فً الفئران
:-  التعدٌل المطلوب هو  

كلٌة –  مدرس بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة وظٌفتهاعبٌر نزٌه احمد عبد الرحمن / إضافة اسم الدكتورة* 
 0جامعة المنوفٌة – االقتصاد المنزلً 
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 :- اإلشراف على النحو التالً جنة لتصبح ل

 الوظٌفة وجهة العمل االسم م

محمد سمٌر /د0أ 1
 الدشلوطى  

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

فاطمة الزهراء / د0ا 2
 أمٌن الشرٌف  

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

عبٌر نزٌه احمد عبد / د 3
 الرحمن  

جامعة – كلٌة االقتصاد المنزلً – مدرس بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة 
 المنوفٌة 

   . 5/6/2013وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/2013/ 2وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

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

االقتصاد زٌنب شبل عبد الحمٌد حشكٌل و المسجلة لدرجة الماجستٌر فً /  للطالبةاله الرسموضوع تعدٌل فً 
استخدام مضادات األكسدة الغذائٌة فً تحسٌن كفاءة " تحت عنوان المنزلً تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة 

" الجهاز المناعً لدى مرضى الكبد
:-  التعدٌل المطلوب هو 

استخدام مضادات األكسدة الغذائٌة فً تحسٌن كفاءة الجهاز " أن ٌكون عنوان الرسالة على النحو التالً * 
. على ان ٌكون التعدٌل تعدٌال جوهرٌا" المناعً للفئران المعاملة برابع كلورٌد الكربون ألحداث تسمم الكبد

   . 5/6/2013وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/2013/ 2وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

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

للفصل الدراسى االول فى العام الجامعى " دكتوراة–ماجستٌر - دبلوم"اعتماد نتٌجة الدراسات العلٌا  
   . 5/6/2013وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  كما وردت من الكنتروالت 2012/2013

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

ولمدة ثمانٌة اسابٌع على ان ٌبدأ "  تغذٌة ودبلوم مالبس دبلوم" الدراسات العلٌا  بدأ التدرٌب الصٌف لطلبة
/ 2 بتارٌخ االقسام العلمٌة وموافقة 2012/2013فى العام الجامعى  22/6/2013ٌوم السبت الموافق 

   . 5/6/2013وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/2013

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

 كما وردت من االقسام 2012/2013تشكٌل لجان الممتحنٌن للفصل الدراسى الثانى فى العام الجامعى 
وموافقة لجنة الدراسات  ( دكتوراة– ماجستٌر –دبلوم  )العلمٌة جمٌع الشعب والفرق لمرحلة الدراسات العلٌا 

 .  5/6/2013العلٌا بتارٌخ 

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

رئٌس الجامعة وذلك بخصوص عرض بعض الموضوعات / الخطاب الوارد من مكتب السٌد األستاذ الدكتور
 بتارٌخ 589  و رقم 2012/ 23/3 بتارٌخ 588التى عرضت على المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 

 وبعرض الموضوع على مجلس عمداء وكلٌات الجامعة 2012/ 27/4 بتارٌخ 590 و رقم 2012/ 18/4
"  أحٌط المجلس علما وٌعمم على كلٌات ومعاهد الجامعة"  قرر المجلس 20/5/2013بتارٌخ 
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.    الي  اتلعل  عتمًا  : الض ا
 :- بشأ  النض  ف   (  حما  لشق  اجلارل  ) مذضر دقس  شمأ  الم علي  

بوظٌفة االقتصاد المنزلى والتربٌة  بقسم المدرس المساعد–  نورا ابراهٌم غرٌب  / الدكتورةتعٌٌن السٌدة
االقتصاد  فى االقتصاد المنزلً تخصص الدكتوراةمدرس بذات القسم بالكلٌة وذلك لحصولها على درجة 

     . 12/5/2012من الكلٌة بتارٌخ المنزلى والتربٌة 

.    اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  : الض ا
 :- بشأ  النض  ف   (  حما  لشق  اجلارل  ) مذضر دقس  شمأ  الم علي  

بوظٌفة التغذٌة وعلوم االطعمة  بقسم المدرس المساعد–  نزٌهة عبد الرحمن خلٌل  / الدكتورةتعٌٌن السٌدة
التغذٌة وعلوم  فى االقتصاد المنزلً تخصص الدكتوراةمدرس بذات القسم بالكلٌة وذلك لحصولها على درجة 

 .  20/5/2013جامعة رٌبنج وتم معادلة الشهادة بالمجلس االعلى للجامعات بتارٌخ من االطعمة 

.    اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  : الض ا
 :- بشأ  النض  ف   (  حما  لشق  اجلارل  ) مذضر دقس  شمأ  الم علي  

المدرس بقسم التغذٌة وعلوم االطعمة بالكلٌة لتجدٌد - هشام حمدى سعد / الطلب المقدم من السٌد الدكتور 
االعارة الخاصة به للعمل بجامعة جازان بكلٌة العلوم الطبٌة التطبٌقٌة  للعام الرابع وموافقة القسم العلمى 

 .  6/2013/ 2بتارٌخ 

.    اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  : الض ا
 :- بشأ  النض  ف   (  حما  لشق  اجلارل  ) مذضر دقس  شمأ  الم علي  

االستاذ بقسم التغذٌة وعلوم االطعمة بالكلٌة - محمد صالح اسماعٌل / الطلب المقدم من السٌد االستاذ الدكتور 
 .  6/2013/ 2لتجدٌد االعارة الخاصة به للعمل بجامعة القصٌم  للعام الثامن وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

.    اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  : الض ا
 :- بشأ  النض  ف   (  حما  لشق  اجلارل  ) مذضر دقس  شمأ  الم علي  

االستاذ بقسم التغذٌة وعلوم االطعمة - اسالم احمد محمود حٌدر / الطلب المقدم من السٌد االستاذ الدكتور 
/ 2بالكلٌة لتجدٌد االعارة الخاصة به للعمل بجامعة ام القرى  للعام الثامن وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

6/2013  . 

.    اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  : الض ا
 :- بشأ  النض  ف   (  حما  لشق  اجلارل  ) مذضر دقس  شمأ  الم علي  

المدرس بقسم التغذٌة وعلوم االطعمة بالكلٌة لتجدٌد - السٌد حامد بكر / الطلب المقدم من السٌد الدكتور 
 .  6/2013/ 2االجازة الخاصة به للعمل بجامعة ام القرى  للعام الثانى وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

.    اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  : الض ا
 :- بشأ  النض  ف   (  حما  لشق  اجلارل  ) مذضر دقس  شمأ  الم علي  

المدرس بقسم التغذٌة وعلوم االطعمة بالكلٌة لتجدٌد - محمد زكرٌا مهران / الطلب المقدم من السٌد الدكتور 
 .  6/2013/ 2االجازة الخاصة به للعمل بالسعودٌة للعام الرابع وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

.    اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  : الض ا
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 :- بشأ  النض  ف   (  حما  لشق  اجلارل  ) مذضر دقس  شمأ  الم علي  

المدرس بقسم المالبس والنسٌج  بالكلٌة لتجدٌد - سناء محمد عبد الوهاب / الطلب المقدم من السٌدة الدكتورة 
 .  6/2013/ 3االجازة الخاصة بها للعمل بالسعودٌة للعام الرابع وموافقة القسم العلمى بالتفوٌض بتارٌخ 

.    اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  : الض ا
 :- بشأ  النض  ف   (  حما  لشق  اجلارل  ) مذضر دقس  شمأ  الم علي  

المدرس بقسم التغذٌة وعلوم االطعمة بالكلٌة - محمد فكرى سراج الدٌن / الطلب المقدم من السٌد الدكتور 
  6/2013/ 2لتجدٌد االجازة الخاصة به للعمل بجامعة الملك سعود للعام الرابع وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

.    اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  : الض ا
 :- بشأ  النض  ف   (  حما  لشق  اجلارل  ) مذضر دقس  شمأ  الم علي  

المدرس بقسم التغذٌة وعلوم االطعمة بالكلٌة - نجالء على مجد الشٌخ / الطلب المقدم من السٌد ة الدكتورة 
 .  6/2013/ 2لتجدٌد االعارة الخاصة بها للعمل بجامعة القصٌم  للعام الثالث وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

.    اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  : الض ا
 :- بشأ  النض  ف   (  حما  لشق  اجلارل  ) مذضر دقس  شمأ  الم علي  

المدرس بقسم االقتصاد المنزلى والتربٌة بالكلٌة - وسام محمد احمد بكر / الطلب المقدم من السٌد ة الدكتورة 
/ 2لتجدٌد االجازة الخاصة بها لمرافقة الزوج الذى ٌعمل بالسعودٌة للعام الرابع وموافقة القسم العلمى بتارٌخ 

6/2013  . 

.    اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  : الض ا
 :- مذضر  ا ار  شمأ  اجلعلتمبشأ  النض  ف  

 كما وردت من االقسام 2012/2013تشكٌل لجان الممتحنٌن للفصل الدراسى الثانى فى العام الجامعى 
.  العلمٌة جمٌع الشعب والفرق لمرحلة البكارٌوس 

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

بشأن قٌام وزارة البحث العلمً "إدارة المنح والبعثات"فً الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافٌة  
مصادر الطاقة -1- 0:بإنشاء قاعدة بٌانات خاصة للجان العلمٌة المتخصصة فً المجاالت العلمٌة اآلتٌة

االنتاج  )إنتاج الغذاء -4علوم الحٌاة والصحة -3الموارد المائٌة وتحلٌة المٌاه -2التقلٌدٌة والمتجددة 
علوم -7علوم الفضاء واللٌزر وتطبٌقاتها -6التخصصات الهندسٌة المختلفة -5 (الحٌوانً والزراعً

وبعرض البٌئة والتنمٌة المستدامة  -9االنسانٌات وعلوم االجتماع -8االتصاالت والكمبٌوتر والبرمجٌات 
 -الموضوع على السادة أعضاء هٌئه التدرٌس رغب فى االشتراك 

الوظٌفة  األسم  م 

عمٌد الكلٌة  استاذ التغذٌة وعلوم االطعمة و ٌوسف عبد العزٌز / د .أ
          الحسانٌن

1 

 2 اٌمن السٌد العدوى/ د.أ بالكلٌةأستاذ التغذٌة وعلوم األطعمة 

  5/6/2013موافقة لجنة العالقات الثقافٌة بتارٌخ و

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

المتضمن موافاتنا بعدد " إدارة االتفاقٌات والمؤتمرات" الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافٌة 
تحت 0م2013 سبتمبر 11-10 العربً السادس عشر فً الفترة من –المشتركٌن فً المؤتمر الدولً الثانً 
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وبعرض الموضوع على السادة أعضاء هٌئه التدرٌس رغب فى  (االقتصاد المنزلً فً خدمة الصناعة)عنوان 
 -االشتراك 

الوظٌفة  األسم  م 

سلوى محمد زغلول / د.أ  بالكلٌةالمساعدوالمؤسسات أستاذ إدارة المنزل  1 

مى عبد الخالق عطوة / د   التغذٌة وعلوم األطعمة بالكلٌةمدرس
غرٌب 

2 

  5/6/2013موافقة لجنة العالقات الثقافٌة بتارٌخ و

.    اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  : الض ا
:  مذضر دقس  امممو  العتلي  بشأ  النض  ف  

بشأن وقف المستشار "إدارة البحوث العلمٌة"الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للدراسات العلٌا والبحوث  
لصالح جوائز سنوٌة ألفضل دراسات نظرٌة وتطبٌقٌة لخدمة مصرفً - محمد شوقً الفنجرى/الدكتور

وموافقة قسم التغذٌة وعلوم االطعمة بتارٌخ  (التحدٌات والحلول0000قضٌة تنمٌة سٌناء)موضوع   
 على ترشٌح  2/6/2013

الوظٌفة  األسم  م 

عمٌد الكلٌة  استاذ التغذٌة وعلوم االطعمة و ٌوسف عبد العزٌز / د .أ
          الحسانٌن

1 

.    اتم  لق  م ا م  ا ض اعلم لق  : الض ا
  ل  نمرق  اإجتما   ا جنما  ي إل و  ا تمو ا لع  العقق  ف  تمد  اقم ق  الم لق  لل  

 . اننض  
       لي  اتلعل                     ائلل  اتلعل   تلل  العلق      

 
 (رماس  مل  العرع  امقم لي  / ا.          )(   جملق  مل إللرق./  ا)    
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 ائلل إم لق  اتلم لق/  ا  ااقلل  ااجمذ  الك              
 ""الق  لمق   لل  ا

( العاشرة الجلسة ) نتشرف بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة     
 . 2012/2013 الجامعً العام فً 9/6/2013بتارٌخ 

""  ذل  مد  الما لس  بلض  
  "" فحعم  الما لس  لممو    ض  اجللرض   ااجض د 

                                    
  تلل  العلق                                                  

 
 (رماس  مل  العرع  امقم لي  / ا  .                                                   )
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 إم لق  اتلم لق-  لرض  مد  ا ار  الا اما  العلم/ اقلل  ااجمذ                
 ""الق  لمق   لل  ا

( العاشرة الجلسة ) نتشرف بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة
 . 2012/2013 الجامعً العام فً 9/6/2013بتارٌخ 

""  ذل  مد  الما لس  بلض  
  "" فحعم  الما لس  لممو    ض  اجللرض   ااجض د 

                                    
  تلل  العلق                                                    

 
 (رماس  مل  العرع  امقم لي  / ا  .                                                   )
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