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 محض  إجتما  
 8/6/2014الجلسة العاشرة لمجلس الكلٌة المنعقدة ٌوم األحد الموافق 

 م 2014 /2013فً العام الجامعً 

   صباحاًا  عشر الحادٌةبقاعة االجتماعات بالكلٌة وذلك فً تمام الساعة  ( العاشرة الجلسة)أجتمع مجلس الكلٌة 
 8/6/2014ٌوم األحد الموافق 

 عمٌد الكلٌة ورئٌس المجلس -       ٌوسؾ عبد العزٌز الحسانٌن/ األستاذ الدكتورالسٌد برئاسة 

 :وحضور كل من 

الوظٌفة  األسم  م 

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

 2 اسالم عبد المنعم حسٌن/ د.أ أستاذ المالبس والنسٌج ووكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم 

ووكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع أستاذ المالبس والنسٌج 
 وتنمٌة البٌئة 

اشرؾ محمود هاشم / د.أ 3 

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

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

5 

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

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

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

عادل عبد المعطى احمد / د.أ جامعة المنوفٌة –  أستاذ التؽذٌة وعلوم االطعمة 9 

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

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

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

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

سٌد على السٌد / د.أ 13 

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

احمد على محمود سالمان  / د.أ 14 

فاطمة الزهراء امٌن الشرٌؾ / د.أ  وعلوم االطعمة المتفرغ بالكلٌةأستاذ التؽذٌة 16 

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

أستاذ مساعد وقائم بعمل رئٌس قسم االقتصاد المنزلً 
 بالكلٌةوالتربٌة 

منى عبد الرازق أبو شنب ./ د 18 

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

وقد اعتذر عن عدم الحضور كل من  

الوظٌفة  األسم  م 

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

 1 سمٌرة احمد قندٌل/ د.أ

لسادة باسٌادته حبا باسم هللا الرحمن الرحٌم ومر-  عمٌد الكلٌة الجلسة / ستهل السٌد األستاذ الدكتور ا
 :-النظر فً جدول األعمال على النحو التالى بثم شرع سٌادته اعضاء المجلس الموقر
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 :- اتممادقما  - 1

فى  10/5/2014 لمجلس الكلٌة المنعقدة ٌوم األحد الموافق التاسعةالجلسة  على موضوعات ةالمصادق
 . 2013/2014العام الجامعى 

.  اتممادق  :  الض ا  
 :- مذضر اللضر  لل  ملل  الللق  بشأ  النض  ف  - 1

الخطابات الواردة من الجامعة بخصوص انشاء مقر للمنظمة الدولٌة للهجرة والذى تم اختٌارة لٌكون بمقر 

كلٌة االقتصاد المنزلى جامعة المنوفٌة بناءاًا على البروتكول الموقع بٌن الجامعة والمنظمة والذى سوؾ ٌتم 

من خاللة خدمة طالب الجامعة وافراد المجتمع فٌما ٌتلق بالهجرة الدولٌة القانونٌة وكذلك اشراؾ ادارة 

. الكلٌة على هذا المقر 

:  اتو  لق وتبلل املق   الشض ف  لل  المو  اجمال:  الض ا  
 ارلحمًا  –زووس  عب  العزع  امحمالي  / ا.أ
  حو ًا  –شضزس صعضى اإب      / ا.أ
 حو ًا  -  وسال  عب  اتللع  حلي  / ا.أ
 حو ًا  -  شضف  متوا همشع      / ا.أ
 حو ًا  ا ازمًا  -  شضف دطب  اخوال       / أ  
 حو ًا  ا ازمًا  - صسح وماع                    / أ  

 اتو  لق  لل  ابما  اتلض  مابوا  الارل  مالللق اللوأ  جم مًا اطسال  امم لق و امتموا وا ف  ال ض  
.  المم لق  

 :- مذضر اللضر  لل  ملل  الللق  بشأ  النض  ف  - 2

تخصٌص منفذ البٌع لجامعة المنوفٌة وقٌام الكلٌة باالشراؾ على ادارة المركز بنفس الالئحة الخاصة بمركز 

وذلك وفق ماجاء من " حساب مجنب لصالح المنفذ " الخدمة العامة بالكلٌة على ان ٌكون العائد من المركز 

 " نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة / د.أ" ادارة الجامعة 
.   اتو  لق وا ف  ال ض المم لق  :  الض ا  

 :- مذضر اللضر  لل  ملل  الللق  بشأ  النض  ف  - 3

اقامة وتأثٌث المعمل المتقدم البحاث النسٌج والمالبس والصبؽات والذى وافقت ادارة الجامعة علً انشاءة 

لٌكون نواة لخدمة " الكلٌة الوحٌدة بالجامعة المتخصصة فى هذا المجال " بمقر كلٌة االقتصاد المنزلى 

البحث العلمى والصناعة فى مجاالت صناعة المالبس والنسٌج بمحافظة المنوفٌة والمدن الصناعٌة بها 

واقلٌم وسط الدلتا على ان ٌكون وحدة فرعٌة تابعة لوحدة البحوث العلمٌة بالجامعة وٌعمل بنفس الئحة 

 الؾ جنٌة لشراء االجهزة 246 و- حٌث قامت الجامعة بتخصٌص مبلػ . مركز مركز الخدمة العامة بالكلٌة 

.  الؾ جنٌة لتأسٌس المكان 98 و- وكذلك 

ارلل  / ا. اتو  لق وا ف  ال ض المم لق  ف توإلق  ابلض  ال  ا ار  امم لق  جتثلق  ل  احلب أ:  الض ا  
امرب ارلل  امم لق البا وما  الللم و اعموو  لل تتحلمتم  لل  حم بر  الللق  / ا. امم لق و احلب أ

 لل  أ زلوأ  لضر  .  ل تلعلق هم   اطتوح  ب ق اللتللق  اجلللتلق و اعمثلق و ب ق  اتمجتف و اعليق  
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.   مابوا  الارل  مالللق  مو ا  او بر  الاجمإلق التس ل   
 :- مذضر  ا ار  ابا وما  الللم  بشأ  النض  ف  - 4

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

. التؽذٌة وعلوم االطعمة /  درجة الماجستٌر  تخصص  آالء عبد هللا ٌوسؾ/الطالبة- 1
. التؽذٌة وعلوم االطعمة / درجة الماجستٌر  تخصص  إٌمان شحاتة عبد المقصود/ الطالبة-2    

. التؽذٌة وعلوم االطعمة / درجة الماجستٌر  تخصص  سالً محمود إسماعٌل /الطالبة-3     
. التؽذٌة وعلوم االطعمة / درجة الماجستٌر  تخصص  أمٌرة لطفً عبد الروؤؾ  / الطالبة-4

. التؽذٌة وعلوم االطعمة / درجة الدكتوراة  تخصص  آالء فكرى حسن ٌوسؾ/ الطالبة-5    
.  التؽذٌة وعلوم االطعمة / درجة الدكتوراة  تخصص   سامٌة سراج الدٌن عبد الباسط  /الطالبة- 6     

  4/6/2014 وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 1/6/2014موافقة األقسام العلمٌة بتارٌخ 

.   اتو  لق  ف ا ف  ال ض المم لق  : الض ا  
 :- مذضر  ا ار  ابا وما  الللم  بشأ  النض  ف  - 5

االقتصاد المنزلً تخصص  لدرجة الماجستٌر فً ابتسام رشاد ابراهٌم معوض المقٌدة/ ة للطالبإٌقاؾ القٌد 
    عام اول 2014/ 31/8 إلى 1/3/2014تؽذٌـه وعـلوم األطعمة وذلك لرعاٌه طفل فً   المــده من 

  4/6/2014 وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 1/6/2014موافقة القسم العلمى  بتارٌخ  

.   اتو  لق  ف ا ف  ال ض المم لق  : الض ا  
:-  مذضر  ا ار  ابا وما  الللم  بشأ  النض  ف  - 6

االقتصاد المنزلً تخصص  لدرجة الماجستٌر فً ةالمسجلأمل محمد السٌد حفنً / ة للطالبإٌقاؾ القٌد 
عام اول 31/8/2014 إلى 1/9/2013تؽذٌـه وعـلوم األطعمة وذلك لرعاٌه طفل فً المــده من 

  4/6/2014وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/6/2014موافقة القسم العلمى  بتارٌخ  

.   اتو  لق  ف ا ف  ال ض المم لق  : الض ا  
 :- مذضر  ا ار  ابا وما  الللم  بشأ  النض  ف  - 7

المسجلة لدرجة الدكتوارة فً االقتصاد المنزلً  دالٌا محمد عبد هللا حسن عامر /تسجٌل خطة البحث للطالبة 
التأثٌرات المحتمله للخٌار والقثاء للفئران المصابه بالداء " تخصص تؽذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

 :-علما  بأن لجنة األشراؾ" السكري 

الوظٌفة  األسم  م 

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

 1 فاطمه الزهراء امٌن الشرٌؾ   / د.أ 

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

عماد محمد عبد الحلٌم / د0أ
الخولى 

2 

مركز البحوث – رئٌس وحده بحوث المطبخ التجرٌبً 
الزراعٌة بالجٌزة 

هاله محمد زكً على  / د0أ 3 

  4/6/2014وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/6/2014موافقة القسم العلمى  بتارٌخ 

.   اتو  لق  ف ا ف  ال ض المم لق  : الض ا  
 :- مذضر  ا ار  ابا وما  الللم  بشأ  النض  ف  - 8

المسجلة لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً  هدٌر أحمد سادات جمٌل /تسجٌل خطة البحث للطالبة  
التأثٌر المستخلص المائً والكحولً لرٌزومات الزنجبٌل دراسة " تخصص تؽذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

 علما  بأن لجنة األشراؾ " على الكبد المتدهن باستخدام امٌلورٌت الفركتوز بواسطه حٌوانات التجارب  
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الوظٌفة  األسم  م 

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

خالد على عبد الرحمن / د.أ 
 شاهٌن    

1 

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

طارق عبد الرحمن عفٌفً  / د0م0أ 2 

  4/6/2014وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/6/2014موافقة القسم العلمى  بتارٌخ 

.   اتو  لق  ف ا ف  ال ض المم لق  : الض ا  
 :- مذضر  ا ار  ابا وما  الللم  بشأ  النض  ف  - 9

المسجلة لدرجة الدكتوراه فً االقتصاد المنزلً  شفاء محمد محمد ابو سعٌدة /تسجٌل خطة البحث للطالبة 
التأثٌرات العالجٌة لبعض النباتات الطبٌة والبذور على الفئران " تخصص تؽذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

 علما  بأن لجنة األشراؾ "المصابة بالبول السكرى

الوظٌفة  األسم  م 

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

 1 محمد مصطفى السٌد/ د0ا

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

 2 خالد على عبد الرحمن شاهٌن    / د.أ

  4/6/2014وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/6/2014موافقة القسم العلمى  بتارٌخ 

.   اتو  لق  ف ا ف  ال ض المم لق  : الض ا  
 :- مذضر  ا ار  ابا وما  الللم  بشأ  النض  ف  - 10

المسجلة لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد  أسماء عبد الحلٌم على عرفات  /تسجٌل خطة البحث للطالبة  
التوافق الزواجى وعالقته بالرضا عن الجٌاة لدى " المنزلً تخصص   إدارة المنزل والمؤسسات بعنـــوان 

 علما  بأن لجنة األشراؾ   " عٌنة من المتزوجات 

الوظٌفة  األسم  م 

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

 1 ربٌع محمود على نوفل     / د.أ 

  4/6/2014وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/6/2014موافقة القسم العلمى  بتارٌخ 

.   اتو  لق  ف ا ف  ال ض المم لق  : الض ا  
 :- مذضر  ا ار  ابا وما  الللم  بشأ  النض  ف  - 11

المسجلة لدرجة الدكتوراة  فً االقتصاد المنزلً تخصص  رٌهام جالل حجاج   /تسجٌل خطة البحث للطالبة  
تفعٌل برامج التنمٌة البشرٌة للمعلمٌن وعالقتها بادارة المهارات " إدارة المنزل والمؤسسات بعنـــوان 

 علما  بأن لجنة األشراؾ    "الجٌاتٌة لطالب التعلٌم االساسى 

الوظٌفة  األسم  م 

كلٌة – أستاذ ورئٌس قسم إدارة المنزل والمؤسسات 
 جامعة المنوفٌة- االقتصاد المنزلً

 1 نعمة مصطفى رقبان      / د.أ 

  4/6/2014وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/6/2014موافقة القسم العلمى  بتارٌخ 

.   اتو  لق  ف ا ف  ال ض المم لق  : الض ا  
 :- مذضر  ا ار  ابا وما  الللم  بشأ  النض  ف  - 12
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المسجلة لدرجة الدكتوراة  فً االقتصاد المنزلً  ابة عبدالشافى على ابوسلٌم  /تسجٌل خطة البحث للطالبة  
تنمٌة وعى المراهقٌن بإدارة المشروعات الصؽٌرة فى " تخصص إدارة المنزل والمؤسسات بعنـــوان 

 علما  بأن لجنة األشراؾ   " المؤسسات االٌوائٌة 

الوظٌفة  األسم  م 

كلٌة – أستاذ ورئٌس قسم إدارة المنزل والمؤسسات 
 جامعة المنوفٌة- االقتصاد المنزلً

 1 نعمة مصطفى رقبان      / د.أ 

  4/6/2014وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/6/2014موافقة القسم العلمى  بتارٌخ 

.   اتو  لق  ف ا ف  ال ض المم لق  : الض ا  
 :- مذضر  ا ار  ابا وما  الللم  بشأ  النض  ف  - 13

هبة البنداري سٌد احمد عمر  المسجلة لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً /تسجٌل خطة البحث للطالبة 
إمكانٌة الحصول علً تأثٌرات نسجٌة وجمالٌة جدٌدة لألقمشة الضٌقة "تخصص المالبس والنسٌج بعنوان 

 :لجنة اإلشراؾ"المنفذة بأسلوب المزدوج إلثراء تصمٌم المالبس والمعلقات النسجٌة

الوظٌفة  األسم  م 

أستاذ المالبس والنسٌج ووكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع 
 جامعة المنوفٌة– كلٌة االقتصاد المنزلً – وتنمٌة البٌئة 

 اشرؾ محمود هاشم    / د.ا
1 

كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ النسٌج قسم مالبس ونسٌج 
 جامعه حلوان 

 2 سامٌة محمد الطوبشً          / د.م.أ

  4/6/2014وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/6/2014موافقة القسم العلمى  بتارٌخ 

.   اتو  لق  ف ا ف  ال ض المم لق  : الض ا  
 :- مذضر  ا ار  ابا وما  الللم  بشأ  النض  ف  - 14

هبة زكرٌا محمد عبد المعطً  المسجلة لدرجة الماجستٌر فً /تسجٌل خطة البحث ماجستٌر  للطالبة 
تحسٌن الخواص الوظٌفٌة ألقمشة الجوارب النسائٌة "االقتصاد المنزلً تخصص المالبس والنسٌج بعنوان 

 :لجنة اإلشراؾ"الشتوٌة

الوظٌفة  األسم  م 

أستاذ المالبس والنسٌج ووكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع 
 جامعة المنوفٌة–كلٌة االقتصاد المنزلً –وتنمٌة البٌئة 

 اشرؾ محمود هاشم    / د.ا
1 

كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ النسٌج قسم مالبس ونسٌج 
 جامعه حلوان 

 2 سامٌة محمد الطوبشً          / د.م.أ

  4/6/2014وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/6/2014موافقة القسم العلمى  بتارٌخ 

.   اتو  لق  ف ا ف  ال ض المم لق  : الض ا  
 :- مذضر  ا ار  ابا وما  الللم  بشأ  النض  ف  - 15

ؼصون مسعد عبد العزٌز رجب  المسجلة لدرجة الماجستٌر فً /تسجٌل خطة البحث ماجستٌر  للطالبة 
استخدام فن الكروشٌة إلثراء جمالٌات مالبس السهرة "االقتصاد المنزلً تخصص المالبس والنسٌج بعنوان 

 :لجنة اإلشراؾ "التً سبق تشكٌلها علً المانٌكان

الوظٌفة  األسم  م 

كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ مساعد بقسم مالبس ونسٌج 
 جامعه المنوفٌة 

 سالً احمد العشماوي/ د.م.ا
1 

كلٌة االقتصاد المنزلً جامعه – مدرس بقسم مالبس ونسٌج 
 المنوفٌة 

 2 شٌماء مصطفً عبد العزٌز          / د

  4/6/2014وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/6/2014موافقة القسم العلمى  بتارٌخ 
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.   اتو  لق  ف ا ف  ال ض المم لق  : الض ا  
 :- مذضر  ا ار  ابا وما  الللم  بشأ  النض  ف  - 16

 فً االقتصاد الدكتوارةالمسجلة لدرجة امٌرة عادل عبد العزٌز / ة  للطالب تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
 Asparagus )التاثٌرات العالجٌه المحتمله للهلٌون " المنزلً تخصص تؽذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

officinalis )  والكوسهcncerbita pepo))  علما  بأن لجنة األشراؾ 

الوظٌفة  األسم  م 

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

 1 محمد سمٌر الدشلوطً   / د.أ 

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

 2 فاطمة الزهراء أمٌن الشرٌؾ  / د0ا

 :- علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً

الوظٌفة  األسم  م 

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

 1 محمد سمٌر الدشلوطً   / د.أ 

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

 2 فاطمة الزهراء أمٌن الشرٌؾ  / د0ا

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

 3 ثرٌا حسن مسلم   / د0ا

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

 4 عطٌات محمد البهً /د 0ا

  4/6/2014وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/6/2014موافقة القسم العلمى  بتارٌخ 

.   اتو  لق  ف ا ف  ال ض المم لق  : الض ا  
 :- مذضر  ا ار  ابا وما  الللم  بشأ  النض  ف  - 17

 فً االقتصاد الماجستٌرالمسجلة لدرجة شٌماء الطاهر سلٌمان / ة  للطالب تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
دراسة على البذور ؛قشور الفاكهة واألعشاب للتؽلب " المنزلً تخصص تؽذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

 علما  بأن لجنة األشراؾ"على السمنة

الوظٌفة  األسم  م 

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

 1 محمد سمٌر الدشلوطً   / د.أ 

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

 2 ثرٌا مسلم حسن  / د0ا

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

مى محمود الحسٌنى خفاجى / د 3 

 :- علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً

الوظٌفة  األسم  م 

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

 1 محمد سمٌر الدشلوطً   / د.أ 

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

 2 ثرٌا حسن مسلم   / د0ا

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

 3 فاطمة الزهراء أمٌن الشرٌؾ  / د0ا
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استاذ تكنولوجٌا االؼذٌةورئٌس وحدة ٌحوث المطبخ 
مركز البحوث -معهد بحوث تكنولوجٌا التؽذٌة- التجرٌبى
 الزراعٌة

 4 هاله محمد زكى/ د0أ

  4/6/2014وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/6/2014موافقة القسم العلمى  بتارٌخ 

.   اتو  لق  ف ا ف  ال ض المم لق  : الض ا  
 :- مذضر  ا ار  ابا وما  الللم  بشأ  النض  ف  - 18

 فً االقتصاد الماجستٌرالمسجلة لدرجة اٌه محمد حسن الفار / ة  للطالب تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
تقٌٌم الحاله الؽذائٌة والصحٌة لطالب المدارس اإلعدادٌة " المنزلً تخصص تؽذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

 علما  بأن لجنة األشراؾ المنوفٌه– فى قوٌسنا 

الوظٌفة  األسم  م 

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

 1 فاطمة الزهراء أمٌن الشرٌؾ  / د0ا

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

 2 عزة ابراهٌم االسكافً  /د

 :- علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً

الوظٌفة  األسم  م 

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

 1 عطٌات محمد البهً /د 0ا

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

 2 محمد سمٌر الدشلوطً   / د.أ 

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

 3 فاطمة الزهراء أمٌن الشرٌؾ  / د0ا

  4/6/2014وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/6/2014موافقة القسم العلمى  بتارٌخ 

.   اتو  لق  ف ا ف  ال ض المم لق  : الض ا  
 :- مذضر  ا ار  ابا وما  الللم  بشأ  النض  ف  - 19

أسماء السٌد عبد المعطً أبو عٌد  المسجلة لدرجة الماجستٌر  فً / ة  للطالبتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
دراسة تأثٌر أسالٌب الزخرفة اللونٌة للحرٌر "االقتصاد المنزلً تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة 

 علما  بأن لجنة األشراؾ".الصناعً علً تقنٌات التشكٌل علً المانٌكان

الوظٌفة  األسم  م 

-كلٌة االقتصاد المنزلً-  أستاذ مساعد المالبس والنسٌج  
 جامعه المنوفٌة

 عال ٌوسؾ عبد الاله / د.م.أ
1 

-أستاذ مساعد قسم المالبس والنسٌج كلٌة االقتصاد المنزلً
 جامعه المنوفٌة

 2 أمل بسٌونً عابدٌن  / د.م.أ

 :-علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً

الوظٌفة  األسم  م 

جامعه -كلٌة االقتصاد المنزلً-  أستاذ المالبس والنسٌج  
 المنوفٌة

 رشدي علً عٌد  / د.ا
1 

جامعه -أستاذ المالبس والنسٌج  كلٌة التربٌة النوعٌة 
 المنوفٌة

 حنان حسنً ٌشار / د.أ
2 

-كلٌة االقتصاد المنزلً-  أستاذ مساعد المالبس والنسٌج  
 جامعه المنوفٌة

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

 4 أمل بسٌونً عابدٌن  / د.م.أ

  4/6/2014وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/6/2014موافقة القسم العلمى  بتارٌخ 

.   اتو  لق  ف ا ف  ال ض المم لق  : الض ا  
 :- مذضر  ا ار  ابا وما  الللم  بشأ  النض  ف  - 20

 
طارق إبراهٌم احمد العبادي  المسجل لدرجة الماجستٌر فً / للطالب تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة

استخدام تكنولوجٌا التعلٌم من خالل الحاسب "االقتصاد المنزلً تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة 
 -: علما  بأن لجنة األشراؾ".اآللً لتدرٌس التراكٌب النسجٌة والبنائٌة لطلبة المالبس والترٌكو

الوظٌفة  األسم  م 

-كلٌة االقتصاد المنزلً-  بقسم المالبس والنسٌج   أستاذ
 جامعه المنوفٌة

 إٌهاب فاضل أبو موسً / د.أ
1 

-كلٌة االقتصاد المنزلً-  مدرس بقسم المالبس والنسٌج  
 جامعه المنوفٌة

 رانٌا حسنً هٌكل / د
2 

 :-علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً

الوظٌفة  األسم  م 

جامعه -كلٌة االقتصاد المنزلً-  أستاذ المالبس والنسٌج  
 المنوفٌة

 رشدي علً عٌد  / د.ا
1 

-كلٌة االقتصاد المنزلً-  بقسم المالبس والنسٌج   أستاذ
 جامعه المنوفٌة

 إٌهاب فاضل أبو موسً / د.أ
2 

كلٌة الفنون التطبٌقٌة  -  أستاذ متفرغ المالبس والنسٌج 
 جامعة حلوان

 3 حسن سلٌمان علً رحمة / د.أ

  4/6/2014وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/6/2014موافقة القسم العلمى  بتارٌخ 

.   اتو  لق  ف ا ف  ال ض المم لق  : الض ا  
 :- مذضر  ا ار  ابا وما  الللم  بشأ  النض  ف  - 21

 فً الماجستٌرصفاء محمد احمد محمد السٌد  المسجلة لدرجة /ة  للطالبتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
االستفادة من الحاسب اآللً فً رسم الباترون "االقتصاد المنزلً تخصص المالبس والنسٌج بعنوان 

األساسً لمالبس السٌدات لمواجهه الصعوبات التً تواجه طالبات التعلٌم الفنً ومقارنتها بالطرٌقة 
 -: علما  بأن لجنة األشراؾ" التقلٌدٌة  

الوظٌفة  األسم  م 

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

خالد محً الدٌن محمد / د.م.أ 1 

-كلٌة االقتصاد المنزلً-  أستاذ مساعد المالبس والنسٌج  
 جامعه المنوفٌة

 عال ٌوسؾ عبد الاله / د.م.أ
2 

 :-علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً

الوظٌفة  األسم  م 

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

خالد محً الدٌن محمد / د.م.أ 1 

كلٌة التربٌة النوعٌة باشمون –أستاذ ورئٌس قسم المالبس 
 جامعة المنوفٌة–

 حنان حسنى ٌشار/د.أ
2 
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-كلٌة االقتصاد المنزلً-  أستاذ مساعد المالبس والنسٌج  
 جامعه المنوفٌة

 عال ٌوسؾ عبد الاله / د.م.أ
3 

-كلٌة االقتصاد المنزلً-  أستاذ مساعد المالبس والنسٌج  
جامعه المنوفٌة 

سها محمد حمدى عبد /د.م.أ
الرازق 

4 

  4/6/2014وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/6/2014موافقة القسم العلمى  بتارٌخ 

.   اتو  لق  ف ا ف  ال ض المم لق  : الض ا  
 :- مذضر  ا ار  ابا وما  الللم  بشأ  النض  ف  - 22

 فً االقتصاد الدكتوراهرانٌا محمد على محمود  المسجلة لدرجة /ة  للطالبتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
                      .                            تصمٌم نماذج ا لمالبس النسائٌة برمجٌا"المنزلً تخصص المالبس والنسٌج بعنوان 

 -:علما  بأن لجنة األشراؾ

الوظٌفة  األسم  م 

– أستاذ ورئٌس قسم المالبس والنسٌج وعمٌد الكلٌة سابقا 
 (توفاة هللا)-جامعة المنوفٌة–كلٌة االقتصاد المنزلً 

 سعد علً سالمان    / د.ا
1 

كلٌة االقتصاد المنزلً جامعه – أستاذ بقسم مالبس ونسٌج 
 المنوفٌة

 2 إٌهاب فاضل ابو موسً          / د.أ

 :-علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً

الوظٌفة  األسم  م 

كلٌة االقتصاد المنزلً جامعه – أستاذ بقسم مالبس ونسٌج 
 المنوفٌة

 1 إٌهاب فاضل ابو موسً          / د.أ

 2 محمد البدرى عبد الكرٌم/د.أ جامعة حلوان–كلٌة الفنون التطبٌقٌة –أستاذ بقسم مالبس 

-كلٌة االقتصاد المنزلً-  أستاذ مساعد المالبس والنسٌج  
 جامعه المنوفٌة

 عال ٌوسؾ عبد الاله / د.م.أ
3 

  4/6/2014وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/6/2014موافقة القسم العلمى  بتارٌخ 

.   اتو  لق  ف ا ف  ال ض المم لق  : الض ا  
 :- مذضر  ا ار  ابا وما  الللم  بشأ  النض  ف  - 23

 فً الماجستٌرالمسجلة لدرجة نجالء فتحى محمود منصور  / ة  للطالبتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
برنامج فى االقتصاد المنزلى لتنمٌة " االقتصاد المنزلً تخصص االقتصاد المنزلى والتربٌة بعنـــوان 

علما  بأن "المهارات الحٌاتٌة والتاحصٌل الدراسى لدى تلمٌذات المرحلة االعدادٌة ذوات صعوبات التعلم 
 لجنة األشراؾ

الوظٌفة  األسم  م 

وعمٌد كلٌة التربٌة – أستاذ المناهج وطرق تدرٌس العلوم 
 سابقا ج طنطا 

 1 عبدالملك طه الرفاعى    / د.أ 

- كلٌة التربٌة  – أستاذ بقسم المناهج وطرق التدرٌس  
 جامعة المنوفٌة

 2 وسام محمد أحمد بكر   ./ د

 :- علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً

الوظٌفة  األسم  م 

وعمٌد كلٌة التربٌة – أستاذ المناهج وطرق تدرٌس العلوم 
 سابقا ج طنطا 

 1 عبدالملك طه الرفاعى    / د.أ 

كلٌة – أستاذ مساعد ورئٌس قسم االقتصاد المنزلى والتربٌة 
 جامعة المنوفٌة- االقتصاد المنزلً 

 2 منى عبدالرازق أبوشنب    / د0م.ا

 3 سامى محمد على أبوٌبٌة   / د0ا جامعة المنوفٌة- أستاذ على النفس التعلٌمى كلٌة التربٌة  
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  4/6/2014وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/6/2014موافقة القسم العلمى  بتارٌخ 

.   اتو  لق  ف ا ف  ال ض المم لق  : الض ا  
 :- مذضر  ا ار  ابا وما  الللم  بشأ  النض  ف  - 24

 فً االقتصاد الدكتوراةالمسجلة لدرجة حنان أحمد على محمد   / ة  للطالب تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة
 إلشباع حاجات المسنٌن الالزمةالمتطلبات التربوٌة " المنزلً تخصص االقتصاد المنزلى والتربٌة بعنـــوان 

 علما  بأن لجنة األشراؾ"بنوادى ودور الرعاٌة بمصر  

الوظٌفة  األسم  م 

 1 محمد المصٌلحى محمد سالم     / د.أ  أستاذ أصول التربٌة  كلٌة التربٌة جامعة االزهر 

استاذ إدارة المنزل والمؤسسات كلٌة االقتصاد المنزلى ج  
 المنوفٌة

 2 ربٌع محمود نوفل  / د.أ

- مدرس االقتصاد المنزل والتربٌة كلٌة االقتصاد المنزلً 
جامعة المنوفٌة 

منى أحمد إسماعٌل  ./ د 3 

 :- علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً

الوظٌفة  األسم  م 

 1 محمد المصٌلحى محمد سالم     / د.أ  أستاذ أصول التربٌة  كلٌة التربٌة جامعة االزهر 

جمال أحمد عبدالمقصود / د.أ استاذ أصول التربٌة وعمٌد كلٌة التربٌة جامعة السادات 
 السٌسى 

2 

كلٌة – أستاذ ورئٌس قسم إدارة المنزل والمؤسسات  
 جامعة المنوفٌة- االقتصاد المنزلً 

 3 نعمه مصطفى رقبان     / د,أ

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

 4 ربٌع محمود نوفل / د.أ

  4/6/2014وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/6/2014موافقة القسم العلمى  بتارٌخ 

.   اتو  لق  ف ا ف  ال ض المم لق  : الض ا  
  :- مذضر  ا ار  ابا وما  الللم  بشأ  النض  ف  - 25

فً االقتصاد الماجستٌر المسجلة لدرجة أمٌنه أسامه فهمً و/ لجنة اإلشراؾ على الرسالة للطالبة تعدٌل فً 
دراسة مقارنة للخلطات النباتٌة المستخدمة لخفض " تحت عنوان تؽذٌة وعلوم األطعمة الالمنزلً تخصص 

 : اللجنة قبل التعدٌل "الوزن فى الفئران البٌضاء البدٌنة
الوظٌفة  األسم  م 

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

 1 سحر عثمان الشافعً / د.أ 

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

مى محمود الحسٌنى خفاجى / د 2 

 :- التعدٌل المطلوب هو 
والعمٌد - فاطمة الزهراء امٌن الشرٌؾ وظٌفته استاذ التؽذٌة وعلوم االطعمة / د0اة وإضافة اسم السٌد

 :- اإلشراؾ على النحو التالً جنة لتصبح ل جامعة المنوفٌة - االسبق بكلٌة االقتصاد المنزلى 

الوظٌفة  األسم  م 

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

 1 فاطمة الزهراء أمٌن الشرٌؾ  / د0ا

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

 2 سحر عثمان الشافعً / د.أ 
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كلٌة االقتصاد – مدرس بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة 
جامعة المنوفٌة - المنزلً 

مى محمود الحسٌنى خفاجى / د 3 

  4/6/2014وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/6/2014موافقة القسم العلمى  بتارٌخ 

.   اتو  لق  ف ا ف  ال ض المم لق  : الض ا  
 :- مذضر  ا ار  ابا وما  الللم  بشأ  النض  ف  - 26

فً الماجستٌر المسجلة لدرجة شٌماء مرضى نبوى كابس  و / لجنة اإلشراؾ على الرسالة للطالبةتعدٌل فً 
تأثٌر بذور عباد الشمس وأوراق شجر " تحت عنوان تؽذٌة وعلوم األطعمة الاالقتصاد المنزلً تخصص 

 اللجنة قبل "المانجو على التؽٌرات البٌولوجٌة والبٌوكٌمٌائٌة والهستوبالوجٌة للفئران المصابة بالسكر
:  التعدٌل 

الوظٌفة  األسم  م 

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

 1 اٌمن السٌد العدوى  /د0ا

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

فتحٌة شبل جندٌه / د 2 

 :- التعدٌل المطلوب هو 
والعمٌد - فاطمة الزهراء أمٌن الشرٌؾ وظٌفته أستاذ التؽذٌة وعلوم االطعمة/  د0اة وإضافة اسم السٌد

 :- اإلشراؾ على النحو التالً جنة جامعة المنوفٌة لتصبح ل- االسبق بكلٌة االقتصاد المنزلى 

الوظٌفة  األسم  م 

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

 1 فاطمة الزهراء أمٌن الشرٌؾ  / د0ا

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

 2 اٌمن السٌد العدوى  /د0ا

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

فتحٌة شبل جندٌه / د 3 

  4/6/2014وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/6/2014موافقة القسم العلمى  بتارٌخ 

.   اتو  لق  ف ا ف  ال ض المم لق  : الض ا  
 :- مذضر  ا ار  ابا وما  الللم  بشأ  النض  ف  - 27

فً الماجستٌر المسجلة لدرجة دعاء السٌد محمد شطا و / لجنة اإلشراؾ على الرسالة للطالبة تعدٌل فً 
دراسات تؽذوٌة وبٌوكٌمٌائٌة على زٌت " تحت عنوان تؽذٌة وعلوم األطعمة الاالقتصاد المنزلً تخصص 

:  اللجنة قبل التعدٌل "القرفة و االفاكادوا باستخدام فئران مصابه بارتفاع الكولٌسترول

الوظٌفة  األسم  م 

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

 1 اٌمن السٌد العدوى  /د0ا

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

عبٌرنزٌه عبد الرحمن  / د 2 

 :- التعدٌل المطلوب هو 
والعمٌد - فاطمة الزهراء امٌن الشرٌؾ وظٌفته أستاذ التؽذٌة وعلوم االطعمة / د0اة وإضافة اسم السٌد

 :- اإلشراؾ على النحو التالً جنة جامعة المنوفٌة لتصبح ل- االسبق بكلٌة االقتصاد المنزلى 

الوظٌفة  األسم  م 

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

 1 فاطمة الزهراء أمٌن الشرٌؾ  / د0ا
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كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة 
 جامعة المنوفٌة- 

 2 اٌمن السٌد العدوى  /د0ا

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

عبٌرنزٌه عبد الرحمن  / د 3 

  4/6/2014وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/6/2014موافقة القسم العلمى  بتارٌخ 

.   اتو  لق  ف ا ف  ال ض المم لق  : الض ا  
 :- مذضر  ا ار  ابا وما  الللم  بشأ  النض  ف  - 28

فً الماجستٌر المسجلة لدرجة فاٌزة احمد عبد المجٌد و/ لجنة اإلشراؾ على الرسالة للطالبةتعدٌل فً  
الخفض المحتمل الرتفاع الكولٌسترول " تحت عنوان تؽذٌة وعلوم األطعمة الاالقتصاد المنزلً تخصص 

:   اللجنة قبل التعدٌل "بواسطة كل بذور الدوم والكرات فى الفئران البٌضاء 

الوظٌفة  األسم  م 

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

 1 محمد مصطفى السٌد  / د0ا

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

عبٌر نزٌه عبد الرحمن  / د 2 

فاطمة الزهراء امٌن الشرٌؾ وظٌفته أستاذ التؽذٌة  / د0اة وإضافة اسم السٌد :-التعدٌل المطلوب هو 
اإلشراؾ على جنة لتصبح ل جامعة المنوفٌة - والعمٌد األسبق بكلٌة االقتصاد المنزلى - وعلوم األطعمة

 :- النحو التالً 

الوظٌفة  األسم  م 

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

 1 محمد مصطفى السٌد  / د0ا

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

 2 فاطمة الزهراء أمٌن الشرٌؾ  / د0ا

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

عبٌر نزٌه عبد الرحمن  / د 3 

  4/6/2014وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/6/2014موافقة القسم العلمى  بتارٌخ 

.   اتو  لق  ف ا ف  ال ض المم لق  : الض ا  
 :- مذضر  ا ار  ابا وما  الللم  بشأ  النض  ف  - 29

المسجلة لدرجة نفٌن محمد اسماعٌل على شرٌؾ  و/ لجنة اإلشراؾ على الرسالة للطالبة تعدٌل فً 
دراسات كٌمٌائٌة " تحت عنوان تؽذٌة وعلوم األطعمة الفً االقتصاد المنزلً تخصص الماجستٌر 

:   اللجنة قبل التعدٌل "وتكنولوجٌة وبٌولوجٌة للتوت االسود

الوظٌفة  األسم  م 

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

 1 محمد مصطفى السٌد / د.أ 

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

 2 عادل عبد المعطى أحمد/د.أ

 :- التعدٌل المطلوب هو 
االقتصاد - عماد محمد عبد الحلٌم الخولى وظٌفته استاذ التؽذٌة وعلوم االطعمة/ د0ا وإضافة اسم السٌد

 :- اإلشراؾ على النحو التالً جنة لتصبح ل جامعة المنوفٌة - المنزلى 

الوظٌفة  األسم  م 
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كلٌة االقتصاد – أستاذمتفرغ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة
 جامعة المنوفٌة- المنزلً 

 1 محمد مصطفى السٌد / د.أ 

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

 2 عادل عبد المعطى أحمد/د.أ

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

عماد محمد عبد الحلٌم / د0ا
 الخولى

3 

  4/6/2014وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/6/2014موافقة القسم العلمى  بتارٌخ 

.   اتو  لق  ف ا ف  ال ض المم لق  : الض ا  
 :- مذضر  ا ار  ابا وما  الللم  بشأ  النض  ف  - 30

 فً االقتصاد المنزلً الدكتوراه المسجلة لدرجة رانٌا محمد على محمود/طلب إلؽاء إٌقاؾ القٌد للطالبة 
وموافقة  1/6/2014موافقة القسم العلمى  بتارٌخ 2013/2014تخصص المالبس والنسٌج للعام الجامعى 

  4/6/2014لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 

.   اتو  لق  ف ا ف  ال ض المم لق  : الض ا  
 :- مذضر  ا ار  ابا وما  الللم  بشأ  النض  ف  - 31

 فً االقتصاد المنزلً تخصص الماجستٌر المقٌدة لدرجة شٌماء شعبان المالكى /العذر المرضى  للطالبة 
وموافقة اإلدارة 1/6/2014عن حضور امتحان مادةعلم النفس التعلٌمى ٌوم االقتصاد المنزلً و التربٌة

  4/6/2014 وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 2/6/2014الطبٌة بتارٌخ 

.   اتو  لق  ف ا ف  ال ض المم لق  : الض ا  
 :- مذضر  ا ار  ابا وما  الللم  بشأ  النض  ف  - 32

" انتاج وتصنٌع المالبس " بدء التدرٌب الصٌفى لدبلومات الدراسات العلٌا دبلوم تكنولوجٌا المالبس 
 فى العام الجامعى 14/6/2014تعذٌة مستشفٌات ومؤسسات على ان ٌبدأ ٌوم السبت الموافق 

  4/6/2014وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  2013/2014

.   اتو  لق  ف ا ف  ال ض المم لق  : الض ا  
 : مذضر  ا ار  ابا وما  الللم  بشأ  النض  ف  -33

وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا و البحوث - شرٌؾ صبري رجب  / االقتراح المقدم من السٌد األستاذ الدكتور
بشأن رفع خطاب موافقة عٌن شمس من أوراق خطة التسجٌل و الذي ٌفٌد عدم ضرورة احضار خطاب 

  4/6/2014وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ عٌن شمس لتسجٌل موضوع الرسالة  

.   اتو  لق  : الض ا  
 :- بشأ  النض  ف   (أ حما هليق  اجبازل  ) مذضر دحع شيوأ  الم للي  - 34

نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث بخصوص / الخطاب الوارد من مكتب السٌد االستاذ الدكتور 
موافاة الجامعة باالعداد المطلوبة للتكلٌؾ بأقسام الكالٌة المختلفة وبعرض الموضوع على االقسام العلمٌة 

: طلبت االقسام االعداد التالٌة 
التؽذٌة وعلوم االطعمة  - 1
 المالبس والنسٌج - 2
 االقتصاد المنزلى والتربٌة- 3
 ادارة المنزل والمؤسسات- 4
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 اجلللس او  ب  لق ولوزش الحتل  اجتمزق و لوال  الاللتق و اتس ل و الحلي و مال  لب  مال   : الض ا  
الحتل  ا ار  اتلعز و اتموحما و الدجمما  اتلعال و اجض لق  حب  الو  ب  اتلنتق امال  ف ا ف  ال ض  

. المم لق
 :- بشأ  النض  ف   (أ حما هليق  اجبازل  ) مذضر دحع شيوأ  الم للي  - 35

 

المدة نوع االجازة القسم والوظٌفة االسم م 

منار مرسى ./ د 1
  الدسوقى الشامى

 االقتصاد مدرس بقسم
 المنزلى والتربٌة

لمدة عام اعتباراًا  لمرافقة الزوجعام ثانى 
 1/7/2014من 

 مرسى منال./ د 2
 الدسوقى الشامى

مدرس 

مدرس بقسم ادارة المنزل 
والمؤسسات 

لمدة عام اعتباراًا اعارة عام ثانى 
 1/8/2014من 

 نهاد حسٌن سراج./ د 3
 

 االقتصاد مدرس بقسم
 المنزلى والتربٌة

لمدة عام اعتباراًا  لمرافقة الزوجعام سابع 
 1/8/2014من 

محمد عبد المجٌد ./ د 4
  مروان السعدنى

 التؽذٌة مدرس بقسم
 وعلوم االطعمة

للعمل بكلٌة العلوم عام اول 
الطبٌة التطبٌقٌة جامعة 

 الدمام

لمدة عام اعتباراًا 
 1/8/2014من 

 هشام حمدى سعد./ د 5
 

بقسم استاذ مساعد 
 التؽذٌة وعلوم االطعمة

بالكلٌة لتجدٌد االعارة 
الخاصة للعمل بجامعة 

جازان بكلٌة العلوم الطبٌة 
السابع التطبٌقٌة  للعام 

لمدة عام اعتباراًا 
 1/8/2014من 

 اسالم احمد / د.أ 6
 محمود حٌدر

االستاذ بقسم التؽذٌة 
 وعلوم االطعمة

لتجدٌد االعارة الخاصة به 
للعمل بجامعة ام القرى  

 للعام التاسع

لمدة عام اعتباراًا 
 1/8/2014من 

المدرس بقسم التؽذٌة السٌد حامد بكر ./ د 7
وعلوم االطعمة 

لتجدٌد االجازة الخاصة به 
للعمل بجامعة ام القرى  

 اعارة للعام الثالث

لمدة عام اعتباراًا 
 1/8/2014من 

محمد زكرٌا ./ د 8
مهران 

المدرس بقسم التؽذٌة 
وعلوم االطعمة 

لتجدٌد االجازة الخاصة به 
للعمل بالسعودٌة للعام 

الخامس 

لمدة عام اعتباراًا 
 1/8/2014من 

سلوى سعٌد عبد ./ د 9
الؽنى ناصر 

المدرس بقسم االقتصاد 
المنزلى والتربٌة 

لقطع االجازة الخاصة بها 
عام رابع  لمرافقة الزوج

اعتباراًا من 
1/6/2014 

سمحاء سمٌر ./ د 10
ابراهٌم  

استاذ مساعد ادارة 
المنزل والمؤسسات 

لمدة عام اعتباراًا  للعام الخامساعارة 
 1/7/2014من 

وسام محمد احمد ./ د 11
بكر 

المدرس بقسم االقتصاد 
المنزلى والتربٌة 

لتجدٌد االجازة الخاصة 
 لمرافقة الزوج للعام الرابع

لمدة عام اعتباراًا 
 1/7/2014من 

محمد بسٌونى ./ د 12
احمد 

المدرس بقسم االقتصاد 
المنزلى والتربٌة 

لتجدٌد االجازة الخاصة به 
 للعمل بلٌبٌا  للعام السادس

لمدة عام اعتباراًا 
 1/7/2014من 

 1/6/2014  بتارٌخ العلمٌة االقسامموافقة و

.   اتو  لق  ف ا ف  ال ض المم لق  : الض ا  
:-  مذضر اللضر  لل  ملل  الللق  بشأ  النض  ف  - 36

رئٌس جامعة المنوفٌة وذلك بخصوص عرض بعض / الخطاب الوارد من مكتب السٌد األستاذ الدكتور
 2014/ 23/4 بتارٌخ 611الموضوعات التى عرضت على المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 
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أحٌط المجلس علما وٌعمم "  قرر المجلس 12/5/2014وبعرض الموضوع على مجلس العمداء بتارٌخ 
"  على كلٌات ومعاهد الجامعة

.   لق  اتملل  لتمًا  :  الض ا  
:-   مذضر  ا ار شيوأ  اجلللع  بشأ  النض  ف  - 37

بالفرقة االولى شعبة عامة بالكلٌة لتعدٌل اسمه فى - احمد السٌد عبد السٌد قطب / الطلب المقدم من الطالب 
وموافقة وذلك حسب نوذج التصحٌح المرفق "  عبد السٌد السٌد عبد السٌد قطب " كشوؾ الكلٌة بدال من 

. 1/6/2014لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ 

.   اتو  لق  ف ا ف  ال ض المم لق  : الض ا  
:-   مذضر  ا ار شيوأ  اجلللع  بشأ  النض  ف  - 38

بالفرقة الرابعة شعبد تؽذٌة - احمد سامى عبد العاطى عبد العال صالح  / العذر المرضى المقدم من الطالب 
  2013/2014بالفصل الدراسى الثانى فى العام الجامعى " فرصة ثالثة واخٌرة " عن دخول االمتحان 

وموافقة لجنة شئون التعلٌم حسب التقرٌر الطبى المرفق من االدارة العامة للقومسٌون الطبى بالجامعة 
. 1/6/2014بتارٌخ 

.   اتو  لق  ف ا ف  ال ض المم لق  : الض ا  
 :- مذضر  السدقما  اثلقم لق  بشأ  النض  ف  - 39

بشأن اإلعالن عن " إدارة االتفاقٌات والمؤتمرات"  الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافٌة 
تطوٌر منظومة األداء فً الجامعات العربٌة فً ضوء " المؤتمر السنوي الثامن عشر تحت عنوان 

  0 أؼسطس بمقر جامعه الدول العربٌة بالقاهرة 11-10المتؽٌرات العالمٌة المعاصرة وذلك خالل الفترة من 

 –وبعرض الموضوع على السادة أعضاء هٌئه التدرٌس رؼب فى االشتراك 

الوظٌفة  األسم  م 

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

  3/6/2014وموافقة لجنة العالقات الثقافٌة بتارٌخ 

.   اتو  لق  ف ا ف  ال ض المم لق  : الض ا  
:-  مذضر  السدقما  اثلقم لق  بشأ  النض  ف  - 40

بشأن اإلعالن عن " إدارة االتفاقٌات والمؤتمرات"الخطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافٌة 
" البحوث الطبٌة والتحدٌات الصحٌة فً الدول العربٌة " المؤتمر الدولً الرابع  للجمعٌة  تحت عنوان 

 0السوٌس –  سبتمبر بالعٌن السخنه 16-13وذلك خالل الفترة من 

 –وبعرض الموضوع على السادة أعضاء هٌئه التدرٌس رؼب فى االشتراك 

الوظٌفة  األسم  م 

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

  3/6/2014وموافقة لجنة العالقات الثقافٌة بتارٌخ 

.   اتو  لق  ف ا ف  ال ض المم لق  : الض ا  
:-  مذضر  السدقما  اثلقم لق  بشأ  النض  ف  - 41

العربً السابع – بشأن عقد المؤتمر الدولً الثالث " قسم العالقات الثقافٌة " الخطاب الوارد من الكلٌة 
-9فً الفترة من " االقتصاد المنزلً فً خدمه العلم والصناعة وقضاٌا المجتمع " عشر لالقتصاد المنزلً 

 م برجاء موافاتنا بعدد المشتركٌن فً المؤتمر من القسم   2014 سبتمبر 11
. تم عرض الموضوع على السادة أعضاء القسم 

 –وبعرض الموضوع على السادة أعضاء هٌئه التدرٌس رؼب فى االشتراك 
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الصفة  الوظٌفة  األسم  م 

المتفرغ  أستاذ التؽذٌة وعلوم االطعمة ببحث
 بالكلٌة

 1 محمد مصطفى السٌد / د.أ

كلٌة للدراسات العلٌا الأستاذ التؽذٌة ووكٌل   ببحث
 والبحوث 

 2 شرٌؾ صبرى رجب/ د.أ

أستاذ إدارة المنزل والمؤسسات ورئٌس  ببحث
 القسم بالكلٌة

نعمة مصطفى رقبان / د.أ 3 

استاذ المالبس والنسٌج ووكٌل الكلٌة  ببحث

لشئون التعلٌم والطالب 

اسالم عبد المنعم حسٌن / د.أ 4 

استاذ المالبس والنسٌج ورئٌس القسم  ببحث نشأت نصر الرفاعى / د.أ 5 

استاذ المالبس والنسٌج بالكلٌة  ببحث اٌهاب فاضل ابو موسى / د.أ 6 

ببحث  استاذ مساعد المالبس والنسٌج بالكلٌة  اٌهاب احمد محمد / د.أ 7 

استاذ مساعد المالبس والنسٌج بالكلٌة  ببحث امل بسٌونى عطٌه / د.أ 8 

استاذ مساعد المالبس والنسٌج بالكلٌة  ببحث سالى احمد العشماوى / د.أ 9 

مدرس بقسم التؽذٌة وعلوم االطعمة   ببحث عبٌر نزٌة  ./ د 10 

  3/6/2014وموافقة لجنة العالقات الثقافٌة بتارٌخ 

.   اتو  لق  ف ا ف  ال ض المم لق  : الض ا  
:-  مذضر  السدقما  اثلقم لق  بشأ  النض  ف  - 45

الخطاب الوارد من مكتب نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمه المجتمع بشأن المشاركة فً أعمال المؤتمر 
 وبعرض  بمدٌنه الؽردقة21/8/2014-19الدولً الثانً للدراسات البٌئٌة  وذلك خالل الفترة من 

 –الموضوع على السادة أعضاء هٌئه التدرٌس رؼب فى االشتراك 

الصفة  الوظٌفة  األسم  م 

مستمع  استاذ بقسم التؽذٌة وعلوم االطعمة بالكلٌة   1 سحر عثمان الشافعً                     / د0ا 

استاذ بقسم التؽذٌة وعلوم االطعمة بالكلٌة  مستمع  2                      الفت محمد رشاد/ د0ا 

استاذ بقسم التؽذٌة وعلوم االطعمة بالكلٌة  مستمع  3                      ماجدة امل الشاعر/ د0ا 

ادارة المنزل والمؤسسات بقسم مساعد استاذ  مستمع  4                      ماٌسة احمد الحبشى/ .د

مدرس بقسم المالبس والنسٌج  مستمع محمد عبد الحمٌد حجاج ./ د 5 

  3/6/2014وموافقة لجنة العالقات الثقافٌة بتارٌخ 

.   اتو  لق  ف ا ف  ال ض المم لق  : الض ا  
و ل اممزق  الإجتما و الاجمما  ي إبوز  ا تمز ا لع  املحق  ف تتمال  احم ق  اثمالق  

  مض ًا 
         أ لي  اتملل                     ارلل  اتملل و تلب  الللق  

 
 (زووس  عب  العزع  امحمالي  / ا.أ)         (وممال   تب  ابم لل  ./ ا)    
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 ارلل إم لق  اتلو لق/ وا  ااحلب  اوجمذ  ابك              
 "" لق اللعق و لب  ا

( العاشرةالجلسة ) نتشرؾ بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة     
 . 2013/2014 الجامعً العام فً 8/6/2014بتارٌخ 

"" وذل  مال وولماتلع  خلض  
  ""تتحلو  ولماتلع  لعوز و  ض  اجلبزض و ال جض الو

                                    
  تلب  الللق                                                  

 
 (زووس  عب  العزع  امحمالي  / ا  .أ                                                  )
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 إم لق  اتلو لق-  بزض  مال  ا ار  ابا وما  الللم/ احلب  اوجمذ                
 "" لق اللعق و لب  ا

الجلسة ) نتشرؾ بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة          
 . 2013/2014 الجامعً العام فً 8/6/2014بتارٌخ  (العاشرة

"" وذل  مال وولماتلع  خلض  
  ""تتحلو  ولماتلع  لعوز و  ض  اجلبزض و ال جض الو

                                    
  تلب  الللق                                                    

 
 (زووس  عب  العزع  امحمالي  / ا  .أ                                                  )
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