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 محضر إجتماع
 07/00/7102موافقال األحدالجلسة االثالثة لمجلس الكلٌة المنعقدة ٌوم 

 م 7102/ 7102فً العام الجامعً 

 صةباحا  عشةر  الحادٌةة( بقاعة االجتماعات بالكلٌة وذلك فً تمام الساعة الثالثة الجلسة  أجتمع مجلس الكلٌة )
عمٌةةد الكلٌةةة  -شةةرٌص صةةبرب رجةة  األسةةتاذ الةةدكتور/ السةةٌد برئاسةةة   07/00/7102ٌةةوم األحةةد الموافةةق 

 من : ورئٌس المجلس وحضور كل

 م األسم الوظٌفة

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

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

 3 أ.د/ إٌها  أحمد محمد النعسان كٌل الكلٌة للدراسات العلٌا و البحوثووأستاذ بقسم المالبس والنسٌج  

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

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

 6 أ.د/ فاطمة الزهراء امٌن الشرٌص من الداخل ذٌة وعلوم األطعمة وعمٌد الكلٌة سابقااستاذ  التغ

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

 2 أ.د/ عادل جمال الدٌن الهنداوب لخارجأستاذ المالبس والنسٌج المتفرغ بكلٌة التربٌة النوعٌة جامعة طنطا من ا

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

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

 00 اٌها  فاضل ابو موسىأ.د/  ورئٌس قسم المالبس و النسٌجاستاذ تصمٌم األزٌاء بالكلٌة 

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

 03 أ.د/ مهجة محمد اسماعٌل مسلم إدارة المنزل والمؤسساتورئٌس قسم أستاذ 

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

 05 د/ طارق محمد عبد الرحمن عفٌفً المساعدٌن اقدم االساتذة بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة مساعد أستاذ

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

 02 ماجدة إبراهٌم متولً األسود/د. اقدم المدرسٌن بالكلٌةبقسم المالبس و النسٌج  مدرس

رئٌس اإلدارة المركزٌة للمنطقة الحرة بشةبٌن الكةوم التةابع للهٌئةة العامةة لالسةتثمار و المنةاطق 

 الحرة من الخارج  

 02 أ/ مختار أحمد رضوان

 ة ضمان الجودة .بالكلٌة بصفته مدٌر وحد المتفرغ أستاذ المالبس والنسٌج - خالد محٌى الدٌن محمد /ى للحضورد.عوقد د

 وقد اعتذار عن الحضور كل من:

 م األسم الوظٌفة

 0 أ.د/ ٌوسص عبد العزٌز الحسانٌن وعمٌد الكلٌة سابقاورئٌس القسم  أستاذ التغذٌة وعلوم االطعمة

 7 أ.د/ مدحت محمد محمود مرسً أستاذ المالبس والنسٌج بالكلٌة من الداخل  

سةٌادته حبةا بسةم   الةرحمن الةرحٌم ومر  -ٌد الكلٌةة الجلسةة عمستهل السٌد األستاذ الدكتور / ا

 .  األعضاء بالسادة
 :النظر فً جدول األعمال على النحو التالى بثم شرع سٌادته 
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 -المصادق ات :-1
الموافةةةق الجلسةةةة الثانٌةةةة  لمجلةةةس الكلٌةةةة المنعقةةةدة ٌةةةوم االحةةةد  علةةةى موضةةةوعات  ةالمصةةةادق

 . 7102/7102فى العام الجامعى 2/01/7102

 الوصادقت -القشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -1
التوصٌة بمنح الدرجات العلمٌة  للطال  اآلتٌة أسمائهم وذلك بناء على التقارٌر الفردٌة والجماعٌة للسادة 

 -والمناقشة للرسائل العلمٌة وهم : األساتذة أعضاء لجنة الفحص

  تخصص تغذٌة و علوم أطعمة .   -اشجان حمدب السٌد ابراهٌم /   طالبة منح درجة الماجستٌر لل -0

  تخصص تغذٌة و علوم أطعمة .   -غادة ٌسرب عبد المجٌد  /   منح درجة الماجستٌر للطالبة  -7

  تخصص تغذٌة و علوم أطعمة .   -رحا  حمدب محمود /   منح درجة الماجستٌر للطالبة  -3

  تخصص تغذٌة و علوم أطعمة .   -منى محمد نجٌ  السباعى     /منح درجة الماجستٌر للطالبة  -4

  تخصص تغذٌة و علوم أطعمة .   -سالى محمد خٌر   الشٌن   /   منح درجة الماجستٌر للطالبة  -5

  تخصص تغذٌة و علوم أطعمة .   -صبحى جودة  اند /   منح درجة الماجستٌر للطالبة  -6

  تخصص تغذٌة و علوم أطعمة .   -حمد كرٌم سٌد حسن ا /   منح درجة الماجستٌر للطالبة  -2

  تخصص إدارة منزل و مؤسسات  .   -هاجر محمد إٌها  غال    /   منح درجة الماجستٌر للطالبة  -2

  تخصص إدارة منزل و مؤسسات  .   -ٌسرا أحمد سعد عبد العاطً /   للطالبة  دكتوراهمنح درجة ال -9

 تخصص مالبس و نسٌج . -زٌن  محمد محمود عبد        منح درجة الدكتوراه للطالبة / -01

 تخصص مالبس و نسٌج. -منح درجة الدكتوراه للطال /   رضا محمد عٌد سالم    -00

 . تخصص تغذٌة و علوم أطعمة - رٌهام مصٌلحى هالل/   منح درجة الدكتوراه للطالبة -07

 .2/00/7102اسات العلٌا بتارٌخ و لجنة الدر5/00/7102موافقة األقسام العلمٌة بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -2
تسةةجٌل خطةةة البحةةث للطالبةةة / إسةةراء عبةةد الفتةةام عبةةد العظةةٌم أمةةٌن عمةةران  المقٌةةدة لدرجةةة الماجسةةتٌر فةةً 

بٌةةة  بعنــةـوان ل الرضةةا المهنةً و فاعلٌةةة الةذات كعوامةةل االقتصةةاد المنزلةً و الترتخصةص االقتصةاد المنزلةةً 

 :علما  بأن لجنة األشراصمنبئة بالتدفق النفسً لدي معلمات اإلقتصاد المنزلً  ل   

 الوظٌفة والتخصص        االسم م

 جامعة المنوفٌة -أستاذ أصول التربٌة و عمٌد كلٌة التربٌة  د/ جمال علً خلٌل الدهشان1أ 0

استاذ مساعد ورئٌس قسم االقتصاد المنزلً و التربٌة كلٌة االقتصاد  عبد الرازق أبو شن    د/ منً 7
 المنزلً جامعة المنوفٌة

 -كلٌة االقتصاد المنزلً  –مدرس بقسم االقتصاد المنزلً و التربٌة   د/ سلوي سعٌد عبد الغنً ناصر 3
 جامعة المنوفٌة

 .2/00/7102و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  5/00/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -3
ة لدرجة الماجسةتٌر  فةً االقتصةاد المنزلةً تخصةص قٌدتسجٌل خطة البحث للطالبة / اسراء محمد عٌسى  الم

سات كٌمٌائٌة و غذائٌة على مستخلصات النواتج الثانوٌة لمصانع االغذٌة تغذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان لدرا

 ها على مضاعفات مرض السمنة فى الفئرانلاتو تأثٌر
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 علما بأن لجنة األشراص

 الوظٌفة والتخصص        االسم م

 امعة المنوفٌةج -وعمٌد كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ شرٌص صبرب رج 1أ 0

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ ورئٌس قسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ ٌوسص عبد العزٌز الحسانٌن1أ 7

 .2/00/7102و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  5/00/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 -ارة الدراسات العليا بشأن النظر في :مذكرة إد -4
ة لدرجةة الةدكتوراه فةً االقتصةاد المنزلةً قٌةد/  عزٌزة حافظ عبد الظاهر صبح الم تسجٌل خطة البحث للطالبة

تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة بعنـوانل دراسة تغذوٌة وكٌموحٌوٌة و هستوباثولوجٌة علةى بعةض التةأثٌرات 

 :علما  بأن لجنة األشراص 1ام حٌوانات التجار لالمحتملة لرتنجات الكندر باستخد

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 جامعة المنوفٌة -البٌئة  تنمٌة ووكٌل  كلٌة االقتصاد المنزلً لشئون خدمة المجتمع و  –أستاذ التغذٌة د/ خالد على عبد الرحمن شاهٌن1ا 0

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –م األطعمة استاذ مساعد بقسم التغذٌة وعلو د/ طارق محمد عبد الرحمن  7

 .2/00/7102و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  5/00/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -5
ةط   لججبطث جج ات  ث طالججصطث اتمججا طث مشد ججصطق جج ث مطلجج طثشطيش يجج تسججل خطةطججبطث للججثط /طا لججب/طث د جج ث طسجج  ط 

تةمصطتغذ هط  / مطثألط مبطل شج ث "ط  ثسبطتأث  طث  ثقطل ضطث شلاتاتط /ىطث فئ ث طث ممالبطلا تفاعطث سا  ط
ط:ط /ماططلأ ط لشبطثألي ثف”ط    طث  م

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –غذٌة وعلوم األطعمة أستاذ بقسم الت د/ حمدٌة احمد هالل1ا 0

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ متفرغ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ ماجدة كامل ندا الشاعر1أ 7

 امعة المنوفٌةج -كلٌة االقتصاد المنزلً  –مدرس بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ عبٌر نزٌه عبدالرحمن  3

 .2/00/7102و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  5/00/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -6
 اتمجا طث مشد جصطتةمجصطةط   لجبطث ج ات  ث طالجصطثق ج ث مطتسل خطةطبطث للثط /طا لب/طث بطملمج ط يجا طثلج ث  م

تغذ هط  / مطثألط مبطل شج ث "طمقا شبطتجأث  طاجمطمج طث يج الا ط طث د فج ث ط / اا جبطمج طد جا ةطث ج د طالجىطث فئج ث ط
طث مغذث ط /ىطث  للاتط ا  بطث     " /ماططلأ ط لشبطثألي ثفط:

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –ة وعلوم األطعمة أستاذ متفرغ بقسم التغذٌ عادل عبد المعطى احمد/د1أ 0

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ نهاد رشاد الطحان1أ 7

 .2/00/7102و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  5/00/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 رفع األمر للجامعة  الموافقة مع -القرار :
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -7
ةط   لجبطث ج ات  ث طالجصطث اتمجا طث مشد جصطق ج ث متسل خطةطبطث للجثط /طا لجب/طشائ/جبط لج طث قجا  طممجطفىطااسجمط

عطتةمججصطتغذ ججهط  /جج مطثألط مججبطل شججج ث "طث ت الجج طث مة/جج ططمججاطث ل اجج قط طث ل ثالججبط طث مججاشل ط تةف ججفطث تفججا
ط:ث ا   ست  خط طث ل خطث سا ىط  ىطذا  طث فئ ث طث ل ضا " /ماططلأ ط لشبطثألي ثف

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ متفرغ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/فاطمة الزهراء امٌن الشرٌص1أ 0

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –وعلوم األطعمة أستاذ بقسم التغذٌة  د/ سهام عزٌز خضر1أ 7

 مركز البحوث الزراعٌة –استاذ بمعهد البحوث و تكنولوجٌا االغذٌة  د/ وحٌد احمد رج 1ا 3

 .2/00/7102و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  5/00/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

أس تا  بقم      أ.د/ ع اد  أمم د ع  د المع  يباس      سهام عزيز خضر/ أ.د  يوصي مجلس الكلية بتغيير   -:القرار 
 مع رفع األمر للجامعة  جامعة المنوفية  -كلية االقتصاد المنزلي   –التغذية وعلوم األطعمة  

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -8
ات  ث طالججصطث اتمججا طث مشد ججصط   لججبطث جج طث مق جج ةطتسججل خطةطججبطث للججثط /طا لججب/طيجج ما طيجج  فطملمجج طث لججال/ى

  ثسبطمقا شبط م دطث ل ضط طث لشجىط طث سج  ط /جىطث فئج ث طث ممجالبطط:تةمصطتغذ هط  / مطثألط مبطل شج ث "
ط:ط /ماططلأ ط لشبطثألي ثفط"طلا سا ىط طث تفاعطث ا   ست  خطلا  م

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –ة وعلوم األطعمة أستاذ متفرغ بقسم التغذٌ ثرٌا مسلم حسن د/1أ 0

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –مدرس بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  عبٌر نزٌه عبدالرحمند/ 7

 .2/00/7102و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  5/00/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

دراسة مق ارنة لالرز االبيض و ال نى و االس ود عل ى  عنوان الرسالة ليص ح "كلية بتغيير  يوصي مجلس ال -القرار :
 مع رفع األمر للجامعة" كوليمترو  الدمبارتف اع  الفئران المصابة  

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -9
تٌر فً االقتصاد المنزلً تخصص لدرجة الماجس المقٌدةتسجٌل خطة البحث للطالبة/ ٌاسمٌن احمد سعٌد خلٌل 

تغذٌه وعلوم األطعمة بعنةـوانل التةأثٌر المضةاد للسةكرب لةالرز االسةود و مستخلصةاته علةى الفئةران المصةابة 

 : علما  بأن لجنة األشراص لوكسانلألبالسكرب بتأثٌر ا

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –لوم األطعمة أستاذ بقسم التغذٌة وع د/عماد محمد عبد الحلٌم الخولى1أ 0

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –مدرس بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ بسمة رمضان خطٌ  7

 .2/00/7102و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  5/00/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 األمر للجامعةالموافقة مع رفع   -رار :   الق
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -11
 مد مدة الدراسة للطلبة اآلتً أسمائهم :

 من المدة الدرجة التخصص اإلسم م

 30/2/7102إلً 0/9/7102   ثانًعام  دكتوراه اقتصاد منزلً و تربٌة خلٌل إٌمان فاروق عبد الستار 0

 30/2/7102الً  0/9/7102 لثعام ثا دكتوراه مالبس و نسٌج وفاء مهدي طه عبد الهادي   7

 30/2/7102الً  0/9/7102 أولعام  دكتوراه مالبس و نسٌج  نور الهدي ابراهٌم صدقً البدري  3

 30/2/7102الً  0/9/7102 عام ثانً دكتوراه مالبس و نسٌج شرٌن احمد السٌد احمد   4

  30/2/7102الى0/9/7102 عام أول ماجستٌر مةتغذٌة و علوم أطع محمود شعبان محمود 5

 .2/00/7102و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  م5/00/7102وموافقة مجالس األقسام بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :   الق

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -11
فةً  الةدكتوراهالمسةجلة لدرجةة   مةان فةاروق عبةد السةتار خلٌةلإٌ/  ةتشكٌل لجنةة الفحةص والمناقشةة للطالبة -

فاعلٌةةة برنةةامج مقتةةرم للتنمٌةةة البشةةرٌة بعنــةةـوانل  االقتصةةاد المنزلةةً و التربٌةةة االقتصةةاد المنزلةةً تخصةةص 

 ل لتنمٌة الثقة بالنفس و التفكٌر اإلٌجابً لدي الطالبات المعلمات بكلٌة االقتصاد المنزلً جامعة المنوفٌة

 بأن لجنة األشراص  علما

 الوظٌفة والتخصص              االسم        م

 جامعة المنوفٌة - المناهج و طرق التدرٌس كلٌة التربٌة جامعة المنوفٌةأستاذ    أحمد حسن سٌص الدٌند/ 1ا 0

 جامعة المنوفٌة - أصول التربٌة و عمٌد كلٌة التربٌة أستاذ    جمال علً الدهشاند/ 1ا 7

كلٌةةة االقتصةةاد  -أسةةتاذ مسةةاعد و رئةةٌس قسةةم االقتصةةاد المنزلةةً و التربٌةةة  ً عبد الرازق أبو شن د/ من 3

  جامعة المنوفٌة -المنزلً 

  -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 استاذ اصول التربٌة  جامعة سوهاج أ.د/ مصطفً محمد رج  0

 جامعة المنوفٌة - المناهج و طرق التدرٌس كلٌة التربٌة جامعة المنوفٌةأستاذ    سن سٌص الدٌنأحمد حد/ 1ا 7

 جامعة المنوفٌة - أصول التربٌة و عمٌد كلٌة التربٌة أستاذ    جمال علً الدهشاند/ 1ا 4

 المنزلًكلٌة االقتصاد  -أستاذ مساعد بقسم االقتصاد المنزلً و التربٌة  د/  سهام احمد الشافعً 4

 .2/00/7102و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  5/00/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :   الق

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -12
االقتصاد لماجستٌرفً لدرجة ا ةالمسجل - تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للطالبة / آٌه خالد احمد الخطٌ   

تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة  ل دراسة لتجهٌز أقمشة مقاومة لنمو البكترٌا باستخدام  المنزلً

 الكركم المحمل بجسٌمات أكسٌد الزنك النانومتري وتأثٌره علً الخواص الوظٌفٌة للمنتج النهائً  ل   
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              علما  بأن لجنة االشراص:

 الوظٌفة والتخصص ماالس م

رئٌس مجلس   -نائ  رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث    أ.د/ أحمد فرج القاصد 0

 جامعه المنوفٌة -عمٌد كلٌة الط  سابقا  –ادارة المستشفٌات 

 المركز القومً للبحوث   -أستاذ كمٌاء و تكنولوجٌا النسٌج   أ.د/ محمد عبد المنعم رمضان 7

 جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  -أستاذ تكنولوجٌا المالبس والنسٌج   بد الرحمن محمد النحاسأ.د/ رشا ع 3

  -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:

 الوظــــــــــٌـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 –رئٌس مجلس ادارة المستشفٌات   -نائ  رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث    القاصد أ.د/ أحمد فرج 0

 جامعه المنوفٌة -عمٌد كلٌة الط  سابقا 

عمٌد المعهد العالً  –أستاذ بقسم المالبس والنسٌج كلٌة االقتصاد المنزلً جامعه المنوفٌة  أ.د/ أشرص محمود هاشم   7

 جات سابقا للهندسة وتكنوجٌا المنسو

 جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  -أستاذ تكنولوجٌا المالبس والنسٌج   أ.د/ رشا عبد الرحمن محمد النحاس 3

 رئٌس شعبة الصناعات النسٌجٌة بالمركز القومً للبحوث  أ.د/ أمٌرة محمد محمود الشافعً   4

 .2/00/7102سات العلٌا بتارٌخ و لجنة الدرا 5/00/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :   الق

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -13
لدرجة الدكتوراة فً  ةالمسجل - تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للطالبة / نور الهدي ابراهٌم صدقً البدري 

وعنوان الرسالة  لابتكار بعض المعٌنات الصحٌة معالجة ببعض تخصص المالبس والنسٌج  االقتصاد المنزلً

 المستخلصات الطبٌعٌة وامكانٌة اضافتها للمالبس الداخلٌة للوقاٌة الصحٌة من التعرقل  

 علما  بأن لجنة االشراص:  

 الوظٌفة والتخصص االسم م

كلٌة   -والنسٌج  أستاذ تصمٌم األزٌاء ورئٌس قسم المالبس  أ.د/ اٌها  فاضل ابو موسً   0

 جامعه المنوفٌة  -االقتصاد المنزلً

 جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  -أستاذ تكنولوجٌا المالبس والنسٌج   أ. د/ رشا عبد الرحمن النحاس  7

 جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  -استاذ التغذٌة وعلوم االطعمة د/ نهاد رشاد الطحان أ. 3

  -بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً: علما

 

 م

 الوظــــــــــٌـفة وجهـــــــــة العمــــــــــــل االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم

أستاذ قٌاسات النسٌج المتفرغ بالمعهد القومً للقٌاس والمعاٌر  أ.د/ محمود سٌد مرسً حسن  0

 ً والتكنولوجٌاوزارة البحث العلم  -بالجٌزة  

  -أستاذ المالبس والنسٌج  ووكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطال   أ.د/ اسالم عبد المنعم حسٌن  7

 جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً

 جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  -استاذ التغذٌة وعلوم االطعمة د/ نهاد رشاد الطحان أ. 3

 جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  -أستاذ تكنولوجٌا المالبس والنسٌج   لرحمن النحاس أ. د/ رشا عبد ا 

 .2/00/7102و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  5/00/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :   الق



 8 

 -:مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في   -14
/ امٌةةرة صةةالم محمةةد ابةةراهٌم  المسةةجلة لدرجةةة الماجسةةتٌر فةةً  ةتشةةكٌل لجنةةة الفحةةص والمناقشةةة للطالبةة -

االقتصاد المنزلً تخصص تغذٌةه وعلةوم األطعمةة بعنــةـوانل دراسةة تةأثٌر اوراق و جةذور الفجةل علةى الخلةل 

 الحادث فى الكبد للفئران بواسطة رابع كورٌد الكربونل

 شراصعلما  بأن لجنة األ

 الوظٌفة والتخصص              االسم        م

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

 المنوفٌةجامعة  -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ عماد محمد عبد الحلٌم  1ا 7

  -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:

 الوظٌفة والتخصص االسم م

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

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  – أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة د/ عماد محمد عبد الحلٌم  1ا 7

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ سهام عزٌز خضر1ا 4

 مركز البحوث الزراعٌة –معهد بحوث تكنولوجٌا االغذٌة  -مساعدالأستاذ تكنولوجٌا االغذٌة د/فاطمة حسن محمد سٌد احمد 4

 .2/00/7102و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  5/00/7102ة القسم العلمً بتارٌخ موافق

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :   الق

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -15
 تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للطال  / محمةود شةعبان رمضةان  المسةجل لدرجةة الماجسةتٌر فةً االقتصةاد -

دراسة مقارنةة عةن تةأثٌرات ثالثةة انةواع مةن نخالةة البةذور المنزلً تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوانل 

 لترول سالمصابة بالكولالفئران النشوٌة على 

 علما  بأن لجنة األشراص

 الوظٌفة والتخصص              االسم        م

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –ذٌة وعلوم األطعمة أستاذ متفرغ بقسم التغ سمٌر الدشلوطى   د/ محمد1ا 0

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –استاذ متفرغ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ فاطمة الزهراء امٌن الشرٌص1أ 7

 ة المنوفٌةجامع -كلٌة االقتصاد المنزلً  –مدرس بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ عبٌر نزٌه احمد 3

  -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ متفرغ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  سمٌر الدشلوطى   د/ محمد1ا 0

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –وم األطعمة استاذ متفرغ بقسم التغذٌة وعل د/ فاطمة الزهراء امٌن الشرٌص1أ 7

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ سهام عزٌز خضر1ا 4

 جامعة حلوان -كلٌة االقتصاد المنزلً  –استاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ امنٌة جالل  رفعت1ا 5

 .2/00/7102و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  5/00/7102م العلمً بتارٌخ موافقة القس

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :   الق
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -16
تشكٌل لجنة الفحةص والمناقشةة للطالبةة / بسةمة رمضةان سةالمان محمةود  المسةجلة لدرجةة الماجسةتٌر فةً  -

اد المنزلً تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة بعنــةـوانل دراسةات كٌمٌائٌةة و مٌكروبٌولوجٌةة و بٌولوجٌةة االقتص

 على ثمار الخرو لعلما  بأن لجنة األشراص

 الوظٌفة والتخصص              االسم        م

 جامعة المنوفٌة -نزلً كلٌة االقتصاد الم –أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ عماد محمد عبد الحلٌم  1ا 0

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ مساعد بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ نجالء على الشٌخ 7

  -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –ألطعمة أستاذ متفرغ بقسم التغذٌة وعلوم ا د/ محمد مصطفى السٌد 1ا 0

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ عماد محمد عبد الحلٌم  1ا 7

 مركز البحوث الزراعٌة -بمعهد بحوث تكنولوجٌا االغذٌة الصناعات الغذائٌةاستاذ  د/ هالة محمد زكى على1ا 3

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ مساعد بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ نجالء على الشٌخ 4

 .2/00/7102و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  5/00/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :   الق

 -أن النظر في :مذكرة إدارة الدراسات العليا بش -17
تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للطالبة / صفاء جمال محمد عرفة  المسجلة لدرجة الماجستٌر فةً االقتصةاد  -

علةى الفئةران المصةابة بارتفةاع  األزوال لة دراسةة تةأثٌر طح المنزلً تخصص تغذٌه وعلوم األطعمةة بعنــةـوان

 : علما  بأن لجنة األشراص السكر و دهون الدمل

 الوظٌفة والتخصص              سم       اال م

 جامعة المنوفٌة -وعمٌد كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ شرٌص صبرب رج   1ا 0

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ عماد محمد عبد الحلٌم  1ا 7

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –مدرس بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  ٌر نزٌه عبد الرحمند/ عب 7

  -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 امعة المنوفٌةج -وعمٌد كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ شرٌص صبرب رج   1ا 0

د/ عبةةةةةد الةةةةةرحمن محمةةةةةد 1ا 7

 عطٌة

جامعةةة  -كلٌةةة االقتصةةاد المنزلةةً  –أسةةتاذ قسةةم التغذٌةةة وعلةةوم األطعمةةة 

 حلوان

د/ ٌوسةةةةةص عبةةةةةد العزٌةةةةةز 1ا 3

 الحسانٌن  

 -كلٌةةة االقتصةةاد المنزلةةً  –أسةةتاذ و رئةةٌس قسةةم التغذٌةةة وعلةةوم األطعمةةة 

 جامعة المنوفٌة

جامعةةة  -كلٌةةة االقتصةةاد المنزلةةً  –أسةةتاذ بقسةةم التغذٌةةة وعلةةوم األطعمةةة    د/ عماد محمد عبد الحلٌم1ا 4

 المنوفٌة

 .2/00/7102و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  5/00/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :   الق
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -18
لجنةةة الفحةةص والمناقشةةة للطالبةةة / ابتسةةام رشةةاد ابةةراهٌم معةةوض  المسةةجلة لدرجةةة الماجسةةتٌر فةةً  تشةةكٌل -

االقتصاد المنزلً تخصةص تغذٌةه وعلةوم األطعمةة بعنــةـوانل التةأثٌر المضةاد للسةكر الوراق الشةبت و الكةرات 

 : علما  بأن لجنة األشراصل للفئران المصابة بمرض السكر بتاثٌر االستربتوزوتوسٌن

 الوظٌفة والتخصص              االسم م

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ سهام عزٌز خضر  1ا 0

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –مدرس بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ مى محمود خفاجى   7

  -مناقشة على النحو التالً:علما بان لجنة الفحص ال

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ عماد محمد عبد الحلٌم  1ا 0

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ سهام عزٌز خضر  1ا 7

 مركز البحوث الزراعٌة -معهد بحوث تكنولوجٌا االغذٌة-استاذ الصناعات الغذائٌة د/ عبٌر محمد هارون الدقاق1ا 3

 .2/00/7102و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  5/00/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :   الق

 -بشأن النظر في :  ذكرة إدارة الدراسات العليام -19
رسملددةبطيسلاةددطيرساتددوارايي دد ير  ت ددلليي-موضددوايرسالددلسطيسبةلس ددطي/يو ددل يرسرددول يرس امددلو يييتعددل في دد ي

تودد يعنددورتيثيتددذو اي ددهوايوب ددليرسرددوليورسا نددوريعبدد يرستي ددار يوعبددوايرعةعمددطييتخ ددايرستيه دد يرسمنزسدد 

يلسلاايورسلمنطي.ثرس  وسوة طيورسا م لئ طيورسهلتوسوة طيسبفئارتيرسم ل طي 

  -الخعذيل الوطليب في عنياى الشسالت ليصبح  :

بزىس الشيا ىالكينويا علوا الخريوشاث البييلي يوت ىالكيوياويوت ىالولوخيييلي يت للالوشاى الوصوابت باللوكش " تأثير 

 علوا بأى لجنتاالششاف ىاللونت "

 اليظيات ىالخخصص االسن م

  اهعت الونيفيت -كليت االقخصاد الونزلي  –غ بقلن الخرزيت ىعليم األطعوت أسخار هخاش أ.د/ ها ذة كاهل الشاعش   1

  اهعت الونيفيت -كليت االقخصاد الونزلي  –سخار بقلن الخرزيت ىعليم األطعوت أ     د/ عواد هحوذ عبذ الحلين الخيلي0أ 2

ط.ماطث تلا طث ت   خطغ  طل   ي0211ط/2/00و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  /5/11م ثالقبطث قسمطث  /مصطلتا  خط
 رفع األمر للجامعةاعت ار التعديل جوهري و الموافقة مع   -رار :   الق

 -ذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :م -21
طت   خطالصط ط /طا لبط/ طث  ل طم ض عطث  سا ب طالصطث اتما طط-ثسما ط ال تطألم  طث مالست  ط ث مسل/بط   لب

تأثٌر بعض التجهٌزات النهائٌة للجلد الصناعً فً تصمٌم "   ش ث تلتططل ط ث شس  ث ممتةمصط ث مشد ص

 وتشكٌل المالبس ل

 -الخعذيل الوطليب في عنياى الشسالت ليصبح  :

 "من بعض التجهٌزات النهائٌة والتقنٌات للجلد الصناعً فً تصمٌم وتنفٌذ المالبس االستفادة" 
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 -:علوا بأى لجنتاالششاف" 

 الوظٌفة والتخصص سماال م

 جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  -أستاذ بقسم المالبس والنسٌج  أ.د/هدي محمد سامً غازي 0

 جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  -مدرس بقسم المالبس والنسٌج   اٌمان رأفت أبو السعود د/ 7

طماطث تلا طث ت   خطغ  طل   ي.2/00/7102دراسات العلٌا بتارٌخ و لجنة ال 5/11/0211م ثالقبطث قسمطث  /مصطلتا  خط
 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :   الق

 -ذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :م -21
 فوي االقخصواد الونزلويث مالست  ططىالولجلت لذس ت  ثسما ط ال تطألم طث  ل طلجنت االششاف للطالبت /حعذيل في 

االستفادة مةن بعةض التجهٌةزات النهائٌةة والتقنٌةات للجلةد الصةناعً ححج عنياى " طث ممل ط ث شس  حخصص 

 "فً تصمٌم وتنفٌذ المالبس

  -الخعذيل الوطليب هي :

 –أسةتاذ المةواد الدابغةة وتكنولوجٌةا الجلةود  ىىظياخه الشحات حسن عبد اللطٌص ناشً /د0اضافت اسن الليذ ا

 "بالمركز القومً للبحوث

 -:لخصبح لجنت األششاف

 اليظيات ىالخخصص االسن م

 جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  -أستاذ بقسم المالبس والنسٌج  أ.د/هدي محمد سامً غازي  1

 بالمركز القومً للبحوث –أستاذ المواد الدابغة وتكنولوجٌا الجلود  أ.د/ الشحات حسن عبد اللطٌص ناشً 2

 جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  -مدرس بقسم المالبس والنسٌج   أبو السعوداٌمان رأفت  د/  3

 .2/00/7102و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  5/00/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :   الق

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -22
هناء عبد الفتام جا    المسةجلة لدرجةة الماجسةتٌر فةً االقتصةاد المنزلةً /فً لجنة االشراص للطالبة تعدٌل 

 التغذٌة وعلوم االطعمة  تخصص

التةةةةةأثٌر المضةةةةةاد للسةةةةةكر لةةةةةدقٌق الشةةةةةوفان علةةةةةى الفئةةةةةران المصةةةةةابة بالسةةةةةكر بتةةةةةأثٌر  لعنةةةةةوان الرسةةةةةالة

 لالستربتوزوتوسٌن

 ةد/ عماد محمد عبد الحلٌم الخولى ووظٌفته هى / استاذ بقسةم التغذٌة1د ااضافة اسم السٌ -التعدٌل المطلو  :

 جامعة المنوفٌة –كلٌة االقتصاد المنزلى –و علوم االطعمة 

 :لجنة األشراص لتصبح

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 جامعة المنوفٌة -ً كلٌة االقتصاد المنزل –أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/عماد محمد عبد الحلٌم الخولى1أ 0

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ سهام عزٌز خضر1أ 7

جامعةةةة  -كلٌةةةة االقتصةةةاد المنزلةةةً  –مةةةدرس بقسةةةم التغذٌةةةة وعلةةةوم األطعمةةةة  د/ امل ناصص زكى ناصص 3

 المنوفٌة

 .2/00/7102الدراسات العلٌا بتارٌخ  و لجنة 5/00/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :   الق
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -23
تعدٌل فً لجنة االشراص للطالبة / ربا  سعٌد محمد شلبى المسجلة لدرجة الماجستٌر فً االقتصةاد المنزلةً  -

 تخصص : التغذٌة وعلوم االطعمة 

 نوان الرسالة : دور التقٌٌم الغذائى فى تحسٌن صحة االطفال المصابٌن بالفشل الكلوبع

 جامعة المنوفٌة –كلٌة الط  –على المشد ووظٌفتها / استاذ بقسم االطفال محمد د/ غادة 1اضافة اسم ا -0-التعدٌل المطلو  :

 جامعة المنوفٌة –كلٌة الط  –الطفال د/ دالٌا منٌر الالهونى ووظٌفتها / استاذ مساعد بقسم ا رفع اسم -7

 -:لجنة األشراص لتصبح

 

 الوظٌفة والتخصص االسم 

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ متفرغ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/عادل عبد المعطى احمد1أ 0

 فٌةجامعة المنو –كلٌة الط   –استاذ بقسم االطفال  د/ غادة محمد المشد1أ 7

 .2/00/7102و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  5/00/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :   الق

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -24
االقتصةاد المنزلةً تعدٌل فً لجنة االشراص للطالبة/ مٌمونة عبد الواحةد محمةد المسةجلة لدرجةة الةدكتوراه فةً 

تخصةةص : التغذٌةةة وعلةةوم االطعمةةة  عنةةوان الرسةةالة ل تحدٌةةد تةةأثٌر اسةةتخدام وجبةةة عالٌةةة البةةروتٌن ٌتبعهةةا 

 لBIAتمرٌنات رٌاضٌة لزٌادة الكتلة العضلٌة لمرضى الكبد المزمن باستخدام جهاز كتلة الجسم 

 –تاذ بقسم ط  الكبد بمعهد الكبد القومى د/ هناء مصطفى بدران ووظٌفتها / اس1اضافة ا -التعدٌل المطلو  :

 جامعة المنوفٌة

 -:لجنة األشراص لتصبح

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ متفرغ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/محمد مصطفى السٌد1أ 0

 جامعة المنوفٌة –كبد القومى استاذ بقسم ط  الكبد بمعهد ال د/ هناء مصطفى بدران1أ 7

 جامعة المنوفٌة -معهد الكبد القومى  –مدرس تخدٌر  حسٌن د/  نجالء مصطفى  

 .2/00/7102و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  5/00/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

  -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -25
 : الإٌقاص القٌد للط

 السب  من المدة دبلوم اإلسم م

 وذلك لرعاٌة والد مسن   30/2/7102الى0/9/7102 عام غذائٌات المستشفٌات احمد سامى عبد العاطى 0

 .2/00/7102و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  م5/00/7102موافقة مجالس األقسام بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :   الق

 -إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :مذكرة   -26
 (إدارة المنزل والمؤسسات –تغذٌة  –مالبس  –من األقسام العلمٌة )تربوي  وردت التقارٌر السنوٌة كما

 .2/00/7102و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  م5/00/7102موافقة مجالس األقسام بتارٌخ       

 جامعةالموافقة مع رفع األمر لل -رار :   الق
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  -مذكرة قم  شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : - 27
بوظٌفة أستاذ  مساعد بقسم المالبس و النسٌج  بالكلٌة و ذلك  –تعٌٌن السٌد الدكتور / فوزي سعٌد زكً شرٌص    

  رقٌة االساتذة و األساتذة المساعدٌنبناء علً ما جاء بالتقرٌر الجماعً من اللجنة العلمٌة الدائمة لالقتصاد المنزلً لت

 .5/00/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ  7102/ 01/  02بتارٌخ   

 على ممتوى االساتذة واالساتذة المماعدين مع رفع االمر للجامعة .الموافقة   -رار :   الق

  -مذكرة قم  شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -28
بوظٌفة أستاذ  مسةاعد بقسةم المالبةس و النسةٌج  بالكلٌةة و ذلةك  –السٌد الدكتور / أحمد رمزي أحمد عطا     تعٌٌن  

  بناء علً ما جاء بالتقرٌر الجماعً من اللجنة العلمٌة الدائمة لالقتصاد المنزلً لترقٌة االسةاتذة و األسةاتذة المسةاعدٌن

 .5/00/7102لمً بتارٌخ موافقة القسم الع . 7102/ 01/  02بتارٌخ   

 على ممتوى االساتذة واالساتذة المماعدين مع رفع االمر للجامعة .الموافقة   -رار :   الق

  -مذكرة قم  شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -29
و النسٌج  بالكلٌة و ذلك بوظٌفة أستاذ  مساعد بقسم المالبس  –تعٌٌن السٌدة الدكتورة / شٌماء مصطفً عبد العزٌز 

  بناء علً ما جاء بالتقرٌر الجماعً من اللجنة العلمٌة الدائمة لالقتصاد المنزلً لترقٌة االساتذة و األساتذة المساعدٌن

 .5/00/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ  7102/ 01/  02بتارٌخ   

 دين مع رفع االمر للجامعة .على ممتوى االساتذة واالساتذة المماعالموافقة   -رار :   الق

  -مذكرة قم  شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -31
بوظٌفة أستاذ  بقسم التغذٌة و علوم األطعمةة بالكلٌةة و ذلةك  –تعٌٌن السٌدة الدكتورة / عبٌر أحمد عبد العزٌز خضر    

 . 7102/ 01/  02بتةارٌخ     المسةاعدٌنة االسةاتذة و األسةاتذة بناء علً ما جةاء بتقرٌةر اللجنةة العلمٌةة الدائمةة لترقٌة

 .5/00/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 على ممتوى االساتذة مع رفع االمر للجامعة .الموافقة   -رار :   الق

 مذكرة قم  شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -31
بقسم التغذٌة و علةوم األطعمةة  للقٌةام بالتةدرٌس لطةال  استاذ  – محمد مصطفً السٌد   الدكتور /االستاذ  انتدا  السٌد

 الدراسات العلٌا بكلٌة التربٌة النوعٌة جامعة طنطا  

 ( ساعة نظري أسبوعٌا  7بواقع )مادة )تقٌٌم الحالة الغذائٌة ( للفرقة األولً دبلوم خاص تخصص تغذٌة بقسم االقتصاد  

 ( ساعة نظري أسبوعٌا  7بواقع )للفرقة األولً دبلوم خاص تخصص تغذٌة بقسم االقتصاد  (  مادة ) صحة بٌئٌة

 ( ساعة نظري أسبوعٌا  7بواقع )للفرقة الثانٌة تخصص تغذٌة بقسم االقتصاد  مادة ) اقتصادٌات غذاء ( 

 لتدرٌس.مع المشاركة فً أعمال االمتحانات المرتبطة با 7102/7102و ذلك خالل العام الجامعً 

 .5/00/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :   الق

 : مذكرة قم  شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى -32
ٌةةام بقسةةم التغذٌةةة و علةةوم األطعمةةة  للقاسةةتاذ  – محمةةد سةةمٌر عبةةد   الدشةةلوطً  الةةدكتور / االسةةتاذ  انتةةدا  السةةٌد

بالتدرٌس لطةال  الدراسةات العلٌةا بمرحلةة العالمٌةة )دكتةوراه الفلسةفة ( بكلٌةة االقتصةاد المنزلةً للبنةات جامعةة األزهةر 

 7102/7102طنطا بالفصل الدراسً األول للعام الجامعً 

 ( ساعة عملً بواقع ٌوم واحد اسبوعٌا   4( ساعة نظري و )7مادة ) تكنولوجٌا األطعمة ( بواقع )

 .5/00/7102قة القسم العلمً بتارٌخ مواف

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :   الق
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 بشأن النظر فى :" اعضاء هيئة التدريس" شئون العاملين    قم مذكرة   -33
بقسةم التغذٌةة و علةوم األطعمةة  اسةتاذ  – فاطمةة الزهةراء أمةٌن الشةرٌص   /  ةالةدكتورة االسةتاذة انتدا  السٌد

ٌس لطال  الدراسات العلٌا بمرحلة الماجستٌر  بكلٌة االقتصاد المنزلً للبنات جامعة األزهر طنطةا للقٌام بالتدر

( سةاعة 7مادة ) الكٌمٌاء الحٌوٌة الخاصة بالتغذٌة ( بواقع ) 7102/7102بالفصل الدراسً األول للعام الجامعً 

 .5/00/7102مً بتارٌخ موافقة القسم العل( ساعة عملً بواقع ٌوم واحد اسبوعٌا   7نظري و )

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :   الق

 بشأن النظر فى :" اعضاء هيئة التدريس" شئون العاملين    قم مذكرة   -34
مسةاعد بقسةم التغذٌةة و علةوم األطعمةة  اسةتاذ  – طةارق محمةد عبةد الةرحمن  الةدكتور / االسةتاذ  انتدا  السٌد

 ت العلٌا بكلٌة التربٌة النوعٌة جامعة طنطا للقٌام بالتدرٌس لطال  الدراسا

   ( ساعة نظري أسبوعٌا  7بواقع )مادة )تغذٌة متقدمة( للفرقة األولً دبلوم خاص تخصص تغذٌة بقسم االقتصاد   

 مع المشاركة فً أعمال االمتحانات المرتبطة بالتدرٌس. 7102/7102و ذلك خالل العام الجامعً 

 .5/00/7102 موافقة القسم العلمً بتارٌخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :   الق

 بشأن النظر فى :" اعضاء هيئة التدريس" شئون العاملين    قم مذكرة   -35
بقسةةم التغذٌةةة و علةةوم األطعمةةة  للقٌةةام اسةةتاذ  – سةةحر عثمةةان الشةةافعً  /  ةالةةدكتورة االسةةتاذة انتةةدا  السةةٌد

 التمرٌض جامعة المنوفٌة  بالتدرٌس لطال  الدراسات العلٌا بكلٌة 

مادة لتغذٌة عالجٌةة متقدمةةل)مقرر اختٌةاري( لمرحلةة الةدكتوراه بقسةم التمةرٌض البةاطنً و الجراحةً )فصةل دراسةً 

 .5/00/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ ( ساعة نظري .7بواقع ) 06/9/7102( اسبوع بداٌة من 05لمدة ) ثانً

 مر للجامعةالموافقة مع رفع األ -رار :   الق

 بشأن النظر فى :" اعضاء هيئة التدريس" شئون العاملين    قم مذكرة   -36
ورئةةٌس قسةةم  المالبةةس و  اسةةتاذ تصةةمٌم األزٌةةاء بالكلٌةةة – إٌهةةا  فاضةةل أبةةو موسةةً الةةدكتور / االسةةتاذ  انتةةدا  السةةٌد

 :رٌوسبكلٌة االقتصاد المنزلً جامعة حلوان  للتدرٌس لمرحلة البكالعلى التدرٌس النسٌج 

 ( ساعة عملً 7( ساعة نظري و )7( للفرقة الثانٌة قسم الصناعات الجلدٌة فصل دراسً أول بواقع )7حاس  آلً متخصص )

( سةاعات عملةً 3سةاعة نظةري و ) 7( للفرقة الثانٌة قسم الصناعات الجلدٌة فصةل دراسةً اول بواقةع 7تصمٌم مالبس جلدٌة )

 .7102/7102للعام الجامعً 

 بالتفوٌض.العلمً  موافقة القسم

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :   الق

 بشأن النظر فى :" اعضاء هيئة التدريس" شئون العاملين    قم مذكرة   -37
بقسةةم إدارة المنةةزل و المؤسسةةات للقٌةةام اسةةتاذ  – نعمةةة مصةةطفً رقبةةان  /  ةالةةدكتورة االسةةتاذة انتةةدا  السةةٌد

 امعة طنطا بقسم إدارة مؤسسات االسرة و الطفولة    بالتدرٌس بكلٌة التربٌة النوعٌة ج

 ( ساعة نظري أسبوعٌا7مادة )إدارة منزل متقدم( للفرقة األولً دبلوم خاص تخصص إدارة منزل و مؤسسات بقسم االقتصاد المنزلً بواقع )

 ( ساعة نظري أسبوعٌا  7)و مادة ) تصمٌم منزل و تطوٌره ( للفرقة األولً دبلوم خاص بقسم االقتصاد المنزلً بواقع  

 مع المشاركة فً أعمال االمتحانات المرتبطة بالتدرٌس.  7102/7102و ذلك خالل العام الجامعً 

 .5/00/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :   الق
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 :بشأن النظر فى  " اعضاء هيئة التدريس" شئون العاملين    قم مذكرة   -38
بقسةةم إدارة المنةةزل و المؤسسةةات  للقٌةةام اسةةتاذ  – ربٌةةع محمةةود علةةً نوفةةلالةةدكتور / االسةةتاذ  انتةةدا  السةةٌد

بالتةةدرٌس لطةةال  الدراسةةات العلٌةةا بمرحلةةة الةةدكتوراه بقسةةم االقتصةةاد  المنزلةةً تخصةةص إدارة المنةةزل بكلٌةةة 

ساعة نظري أسبوعٌا  و ذلك ( 4بواقع )التربٌة النوعٌة جامعة دمٌاط مقرر فً مجال التخصص باللغة العربٌة 

 .7102/7102خالل العام الجامعً 

 .5/00/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :   الق

 بشأن النظر فى :" اعضاء هيئة التدريس" شئون العاملين    قم مذكرة   -39
للقٌةام بالتةدرٌس لطةال    االقتصاد المنزلً و التربٌةةبقسم  مساعد تاذاس – جٌهان علً سوٌد/  ةالدكتور ةانتدا  السٌد

 طنطا بكلٌة التربٌة النوعٌة جامعة للفرقة الثانٌة دبلوم خاص  مناهج اقتصاد منزلًالدراسات العلٌا بقسم 

 ( ساعة نظري 7( ساعة نظري ، مادة مهارات تدرٌس عدد )7مادة  مناهج و طرق تدرٌس عدد )

 .7102/7102أسبوعٌا  و ذلك خالل العام الجامعً ( ساعة نظري 7تطوٌر مناهج عدد )مادة تخطٌط 

 .5/00/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :   الق

 بشأن النظر فى :" اعضاء هيئة التدريس" شئون العاملين    قم مذكرة   -41
مدرس بقسم التغذٌة و علةوم األطعمةة علةً منحهةا  -صطفً المصٌلحً  الطل  المقدم من الدكتورة / شٌماء م

 .5/00/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ اجازة وضع . 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :   الق

  -بشأن النظر فى :  التعلي مذكرة قم  شئون   ط-11
تبدأ ٌوم السبت الموافق  علً أن 7102/7102امعً المواعٌد المقترحة ألمتحانات الفصل الدراسً األول للعام الج

و تبدأ أجازة نصص العام الدراسً ٌوم السبت الموافق  02/0/7102و تنتهً ٌوم الخمٌس الموافق  31/07/7102

 .5/00/7102بتارٌخ  لجنة شئون التعلٌم موافقة .0/7/7102حتً ٌوم الخمٌس الموافق  71/0/7102

 األمر للجامعة  الموافقة مع رفع -رار :   الق

  -بشأن النظر فى :  التعلي مذكرة قم  شئون   ط-10
و المحولٌن من شعبة  7102/7102اعفاء الطال  الباقٌن لإلعادة بالفرقة الثانٌة فً العام الجامعً 

 إلً اخري من دراسة مواد مطابقة لمواد الشعبة المحولة إلٌها كاالتً:

 حظاتمال الدرجة و التقدٌر المادة األســــم م

محولة من شعبة اقتصاد منزلً و تربٌة  ل           E 30 االء رج  عبد الستار 0

ـ           62 ك حٌوي إلً شعبة إدارة المنزل و المؤسسات  ج 

محولة من شعبة التغذٌة و علوم األطعمة  جـ جـ          E 41 امال جمال شدٌد الغزالً 7

 ل            59 اجهزة و ادوات منزل  الً شعبة ادارة المنزل و المؤسسات

 محولة من شعبة ادارة المنزل و المؤسسات جـ             E 34 سارة السٌد محمد مشرقة 3

 ل      57 علم النسٌج

 .5/00/7102بتارٌخ  لجنة شئون التعلٌم موافقة   

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :   الق
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  -بشأن النظر فى :  التعلي ن  مذكرة قم  شئو  ط-14
الطل  المقدم من الطالبة / سمر صبحً عبد المولً سالم المقٌدة بالفرقة الثانٌة شعبة تغذٌة بإعادة 

 .5/00/7102بتارٌخ  لجنة شئون التعلٌم موافقة  . 7102/7102قٌدها فً العام الجامعً 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :   الق

  -بشأن النظر فى :  التعلي   شئون  مذكرة قم ط-11
المقٌدة بالفرقة الثانٌة شعبة   ًاألجازة المرضٌة المقدمة من الطالبة / امانً أحمد ملٌجً عٌس

بناء علً التقرٌر الطبً الوارد من اإلدارة الطبٌة  0/01/7102المالبس لمدة ثالث شهور بداٌة من 

 . 7102/7102بالجامعة  فً العام الجامعً 

 .5/00/7102بتارٌخ  لجنة شئون التعلٌم ة موافق

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :   الق

  -بشأن النظر فى :  التعلي مذكرة قم  شئون   ط-15
األجازة المرضٌة المقدمة من الطالبة / فاٌزة كمال الدٌن السٌد البرغوت و المقٌدة بالفرقة الثالثة شعبة 

بناء علً التقرٌر الطبً الوارد من اإلدارة الطبٌة 0/01/7102التغذٌة لمدة شهرٌن بداٌة من 

 . 7102/7102بالجامعة  فً العام الجامعً 

 .5/00/7102بتارٌخ  لجنة شئون التعلٌم موافقة 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :   الق

  -بشأن النظر فى :  التعلي مذكرة قم  شئون   ط-14
لطالبة / امٌمة شعبان بسٌونً نوار المقٌدة بالفرقة الثانٌة شعبة إدارة األجازة المرضٌة المقدمة من ا

بناء علً التقرٌر الطبً الوارد من اإلدارة  02/01/7102منزل و المؤسسات  لمدة شهر بداٌة من 

 . 7102/7102الطبٌة بالجامعة  فً العام الجامعً 

 .5/00/7102بتارٌخ  لجنة شئون التعلٌم موافقة 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :   الق

  -بشأن النظر فى :  التعلي مذكرة قم  شئون   ط-11
األجازة المرضٌة المقدمة من الطالبة / امٌرة فتحً ابراهٌم خضٌر المقٌدة بالفرقة الثالثة شعبة التغذٌة 

ة بالجامعة  بناء علً التقرٌر الطبً الوارد من اإلدارة الطبٌ 09/01/7102لمدة اسبوعٌن  بداٌة من 

 . 7102/7102فً العام الجامعً 

 .5/00/7102بتارٌخ  لجنة شئون التعلٌم موافقة 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :   الق

  -بشأن النظر فى :  التعلي مذكرة قم  شئون   ط-14
مدة ثالث اسابٌع األجازة المرضٌة المقدمة من الطالبة / اٌة اٌها  الفٌومً  المقٌدة بالفرقة ااألولً  ل

بناء علً التقرٌر الطبً الوارد من اإلدارة الطبٌة بالجامعة  فً العام  30/01/7102بداٌة من 

 . 7102/7102الجامعً 

 .5/00/7102بتارٌخ  لجنة شئون التعلٌم موافقة 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :   الق
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  -بشأن النظر فى :  التعلي مذكرة قم  شئون   ط-14
المقٌدة بالفرقة الثانٌة شعبة التغذٌة  فرصة أخٌرة من  -الطل  المقدم من الطالبة / هٌام سعٌد صالح بسٌونً 

 .5/00/7102بتارٌخ  لجنة شئون التعلٌم موافقة الثانً علً التوالً عذر اجتماعً الخارج بوقص قٌدها للعام 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :   الق

  -بشأن النظر فى :  التعلي م  شئون  مذكرة ق ط-52
الطال  المفصولٌن و لهم حق التقدم من الخارج كل حس  حالته بالفرقة الرابعة شعبة المالبس و النسٌج 

 7102/7102( فً العام الجامعً 7( و شعبة التربوي وعددهم )0( و شعبة التغذٌة و عددهم )4عددهم )

 .5/00/7102بتارٌخ  ئون التعلٌم لجنة شموافقة بعد سداد الرسوم المقررة .

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :   الق

 -بشأن النظر في : العالق ات الثق افية  مذكرة إدارة   -51
كلٌة التربٌة النوعٌة بقنا جامعة الخطا  الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافٌة و المؤتمرات بشأن مؤتمر 

ة لحضور المؤتمر العلمً الدولً األول بعنوان  لالتربٌة النوعٌة و جودة العمل جنو  الوادي المتضمن الدعو

بمحافظة األقصر و بعرض الموضوع  7102نوفمبر  72-75المجتمعً )رؤٌة مستحدثة ( لفً الفترة من 

 :علً األقسام العلمٌة رغ  فً االشتراك  

  ًببحث( كلٌة االقتصاد المنزلً جامعة المنوفٌةنزلً و التربٌة استاذ مساعد بقسم االقتصاد الم د/ سهام احمد رفعت الشافع(. 

 .07/00/7102و لجنة العالقات الثقافٌة بتارٌخ  5/00/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :   الق

 -بشأن النظر في : العالق ات الثق افية  مذكرة إدارة   -52
المتضمن المشاركة فً  المؤتمر العلمً الخامس الدولً دارة العامة للعالقات الثقافٌة و المؤتمرات الخطا  الوارد من اإل

 كلٌة التربٌة النوعٌةالثالث بعنوان )االتجاهات العالمٌة المعاصرة و تطوٌر التخصصات النوعٌة ( جامعة عٌن شمس 

 :ألقسام العلمٌة رغ  فً االشتراكعلً ا و بعرض الموضوعبالعٌن السخنة  7102فبراٌر  70-71فً الفترة من 

  استاذ بقسم إدارة المنزل و المؤسسات      أ.د/ ربٌع محمود نوفل 

 استاذ بقسم إدارة المنزل و المؤسسات      أ.د/ مهجة محمد مسلم 

  ٌاستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل و المؤسسات      د/ هبة   علً شع 

 بقسم إدارة المنزل و المؤسسات مدرس          د/ منً محمد صقر 

   مدرس بقسم إدارة المنزل و المؤسسات.    د/ رٌهام جالل حجاج 

 .07/00/7102و لجنة العالقات الثقافٌة بتارٌخ  5/00/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :   الق

 -ظر في :بشأن الن العالق ات الثق افية  مذكرة إدارة   -53
المتضمن المؤتمر السنوي السابع عشر ل الخطا  الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافٌة و المؤتمرات 

دٌسمبر  07-00خالل الفترة من  فًانماط جدٌدة للتنمٌة االقتصادٌة ل و ذلك  –الشراكة بٌن القطاع الخاص 

 :األقسام العلمٌة رغ  فً االشتراك  القاهرة جمهورٌة مصر العربٌة  وبعرض الموضوع علً  7102

   ًو رئٌس قسم المالبس و النسٌج استاذ تصمٌم األزٌاء بالكلٌة أ.د/ اٌها  فاضل ابو موس 

 .07/00/7102و لجنة العالقات الثقافٌة بتارٌخ  5/00/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :   الق
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 وضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:مذكرة عن م -54
 حقاسيش اليضع الشاهي بيحذة ضواى الجيدة ى ا خواعاحوا ) هـشفـق ( . 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :   الق

 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م -55
 .7102/7102( للعام الجامعً  الثالثةلسة محضر اجتماع لجنة شئون المجتمع و تنمٌة البٌئة ) الج

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :   الق

 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م -65
مناقشة اإلجراءات اإلدارٌة و القانونٌة الخاصةة بإنشةاء رابطةة ) جمعٌةة ( لخرٌجةً كلٌةة االقتصةاد المنزلةً جامعةة 

 نقابة مع اعتماد اإلستمارة المرفقة لإلنضمام للعضوٌة و إقترام شروط العضوٌة .المنوفٌة كنواة لتأسٌس ال

 -أ./ الخطٌ  محمد محمد محمود  -مع تكلٌص السادة أ./ أحمد محمد راضً  الموافقة  -رار :   الق

( شةارع السةمام متفةرع مةن 0( الةدور الثالةث عقةار )4جمعةة  العنةوان : شةقة )أ. / علً عبةد الوهةا  صةالح 

 مع رفع األمر للجامعةالجٌزة بالقٌام باإلجراءات القانونٌة الخاصة بانشاء الجمعٌة  -المنٌ  –شارع المدرسة 

 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م -75
أن تكةون أسةئلة األمتحانةات بةأعضاء هٌئة التةدرٌس  رؤساء األقسام بضرورة التزام  ضرورة التنبٌه علً

و التنبٌةه بتسةلٌم اسةئلة االمتحانةات قبةل ، هما تعدد أعضةاء هٌئةة التةدرٌس لتلةك المةادة فً ورقة واحدة م

و من ٌخالص ذلةك  باسبوع عن طرٌق الكنترول او رئٌس القسم العلمً أو الوكٌل المختص موعد االمتحان

  .الكلٌة ٌتم اسناد وضع األسئلة إلً أخرٌن بلجنة الممتحنٌن و التً اعتمدها رئٌس مجلس القسم و مجلس

 مع رفع األمر للجامعة الموافقة   -رار :   الق

 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م -85
 اإلعالن عن بدء الدراسة للدبلومات المهنٌة و رٌادة األعمال بدورة القٌد القادمة بالدراسات العلٌا .

 فع األمر للجامعةمع ر   الق ادمةة  دور الاإلعالن عن فتح باب التقدم في  الموافقة مع   -رار :   الق

 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م -59
 مقترم إنشاء شعبة التغذٌة العالجٌة باللغة اإلنجلٌزٌة بالكلٌة .

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :   الق

 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م -16
 التغذٌة المهنٌة بقسم التغذٌة و علوم األطعمة.دمات خمقترم توصٌص مقررات دبلوم 

 فع األمر للجامعةمع ر الموافقة   -رار :   الق

 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م -16
عةةرض مقتةةرم المشةةارٌع الصةةغٌرة علةةً األقسةةام العلمٌةةة و تحدٌةةد مسةةؤل مةةن كةةل قسةةم لتحدٌةةد نوعٌةةة 

 سم العلمً .المشارٌع و التً تتفق مع طبٌعة الق

 رفع األمر للجامعةمع   مخاط ة رؤساء األقمام بضرورة اعداد ق ائمة بالمشروعات المقترمة    الموافقة مع -رار : الق
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 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م -26
 تحدٌد اإلحتٌاجات من األعداد المطلوبة للهٌئة المعاونة و هٌئة التدرٌس باألقسام العلمٌة .

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :   الق

 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م -36
 عرض األنتدابات الخاصة بأعضاء هٌئة التدرٌس علً القسم العلمً أوال  قبل العرض علً مجلس الكلٌة .

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :   الق

 أن النظر في:ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشم -46
 عرض مٌزانٌة المؤتمر للمصادقة علٌها.

 رفع األمر للجامعة  مع  المصادقة -رار :   الق

 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م -56
 تشكٌل لجنة لتكهٌن األدوات المستهلكة بمعامل التغذٌة و تحدٌد متطلبات تحدٌث المعامل .

لتكه  ين  االزم  ة ل لفح  ا األدوات الموج  ودة ل  ديه    نااء االقم  ام بعم  ل لج  تكلي  ر رؤس    الموافق  ة م  ع -رار :     الق
 رفع األمر للجامعة  ديد مت ل ات تحديث المعامل معحوت

 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م -66
الةةدعوة لعقةةد إجتمةةاع مةةع أ.د/ حنةةان ٌشةةار كلٌةةة التربٌةةة النوعٌةةة جامعةةة المنوفٌةةة لمناقشةةة ضةةم اعضةةاء 

 عٌة التاسٌسٌة لرابطة خرٌجً االقتصا د المنزلً .الجم

 أ.د/ خالد علي ع د الرممن شاهين   - أ.د/ إسالم ع د المنع  ممينتكلير كل من   -القشاس :
 األمر للجامعة  مع رفعلراب ة خريجي االقتصاد المنزلي . لجمعية التأسيمية  ا  أعما   األمانة و سكرتاريةلتولي   
 جلس الكلية بشأن النظر في:ذكرة للعرض على مم -76

التنبٌه بضرورة التزام القائمٌن بتدرٌس مقرر علمً علةً أن ٌكةون فةً كتةا  واحةد و لةٌس فةً أجةزاء و 

 االلتزام بالتسعٌرة المحددة من الجامعة .

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القشاس :

 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م -86
 7106/7102طباعةة و بٌةع كتةا  مةادة لصةحة عامةةل للفرقةة األولةً للعةام الدراسةً مناقشة موضةوع 

فةً  - و المشةترك بةٌن أ.د/ محمةد مصةطفً السةٌد و د/ نزٌهةه خلٌةل عبةد الةرحمن  الفصل الدراسً الثانً

 .ادعاء كل من سٌادتهم اتجاه األخر

 ىسفع األهش للجاهعت ي الموضوعالراي ف  ءامالة الموضوع لتحقيق الشئون الق انونية ألبدا -القشاس :

 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م  -69
تكلٌص السادة رؤساء األقسام بسرعة موافاتنا بتقدٌم نماذج من الكت  الدراسٌة التً ٌتم تدرٌسها بالفصةل 

 الدراسً األول بعد التأكد من مطابقاتها للمحتوي العلمً و عدد الصفحات و السعر.

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: القشاس
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 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م -17
 تكلٌص السادة رؤساء األقسام بتحدٌد موعد لعقد المؤتمر العلمً لكل قسم .

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القشاس :

 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م -17
األقسةةام بتقةةدٌم تقرٌةةر شةةهري مفصةةل عةةن متابعةةة اعمةةال الحضةةور و الغٌةةا  ألعضةةاء هٌئةةة  تكلٌةةص السةةادة رؤسةةاء

طبقا  للنموذج المرفق و ذلك لرفعه للسةٌد األسةتاذ  التدرٌس فً ما ٌختص بالمحاضرات والغٌا  و الدروس العملٌة 

 الدكتور/ رئٌس الجامعة .

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القشاس :

 . لثةعصراً جتماع واالنتهاء من جدو  األعما  رفعت الجلمة في تمام الماعةالثاوفى نهاية اال 
 أمين المجلس                                          رئيس المجلس عميد الكلية            

 
 )د./ ماجدة إبراهي  متولي  (                             )أ.د/ شرير ص رى رجب (     
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 الميد األستا  الدكتور / رئيس جامعة المنوفية             
 تحية طي ة وبعد ""

 (الثالثة )الجلسة نتشرص بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة
 7102/7102فً العام الجامعً  07/00/7102بتارٌخ 

 وكل عام وسيادتك  بخير ""
 "" متراموتفضلوا سيادتك  بق و  وافر التقدير واال 

                                    
 عميد الكلية                                                  

 
 شرير ص رى رجب (/ )أ.د                                                              
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 جامعة المنوفية  -الميد األستا  / مدير عام ادارة الدراسات العليا             
 تحية طي ة وبعد ""

 (الثالثة )الجلسة نتشرص بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة
 7102/7102امعً فً العام الج 07/00/7102بتارٌخ 

 

 وكل عام وسيادتك  بخير ""
 "" وتفضلوا سيادتك  بق و  وافر التقدير واالمترام

                                    
 عميد الكلية                                                  

 
 ير ص رى رجب (شر / )أ.د                                                              
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 ال حوثالميد األستا  الدكتور / نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و              
 جامعة المنوفية

 تحية طي ة وبعد ""
 (الثالثة )الجلسة نتشرص بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة

 7102/7102فً العام الجامعً  07/00/7102بتارٌخ 

 وكل عام وسيادتك  بخير ""
 "" وتفضلوا سيادتك  بق و  وافر التقدير واالمترام

                                    
 عميد الكلية                                                  

 
 شرير ص رى رجب (/ )أ.د                                                              

 

 

 

  

 

 

 

                                      

  ............................................................................................................................................................... 

URL : http:// homEcom.menofia.edu.eg                      TEL: 048 / 22111768 

e-mail : homecom@mailer.menofia.edu.eg                TEL -   Fax :048 / 22199768 



 24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


