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 م 2017/2018فً العام الجامعً  
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 محضر إجتماع
 12/8/2018الموافقاألحدشر لمجلس الكلٌة المنعقدة ٌوم عثانٌة الجلسة ال

 م 2018/ 2017م الجامعً فً العا

 الحادٌاة عشارفً تماام السااعة  ( بقاعة االجتماعات بالكلٌة وذلك  عشر ثانٌةالالجلسة  أجتمع مجلس الكلٌة )
عمٌاد الكلٌاة  -شارٌ  صابرر رجا  األستاذ الدكتور/ السٌد برئاسة   12/8/2018ٌوم األحد الموافق  صباحا  

 ورئٌس المجلس وحضور كل من :

 م األسم الوظٌفة

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

 2 أ.د/ إٌها  أحمد محمد النعسان ووكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا و البحوثأستاذ بقسم المالبس والنسٌج  

 3 أ.د/ محمد سمٌر الدشلوطً  من الداخل ة سابقاأستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة وعمٌد الكلٌ

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

 5 أ.د/ فاطمة الزهراء امٌن الشرٌ  من الداخل استاذ  التغذٌة وعلوم األطعمة وعمٌد الكلٌة سابقا

 6 أ.د/ حسن سلٌمان رحمه المتفرغ بكلٌة الفنون التطبٌقٌة جامعة حلوان من الخارجأستاذ المالبس والنسٌج والترٌكو 

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

 8 نوفلربٌع محمود أ.د/  و اقدم األساتذة بالقسمإدارة المنزل والمؤسسات بقسم أستاذ 

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

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

 11 أ.د/ عال ٌوس  عبد الاله من الداخل استاذ بقسم المالبس و النسٌج

 12 أ.د/ مدحت محمد محمود مرسً نسٌج بالكلٌة من الداخل  أستاذ المالبس وال

 13 د./ منى عبد الرازق أبو شن أ. رئٌس قسم االقتصاد المنزلً والتربٌة بالكلٌةوأستاذ 

رئٌس اإلدارة المركزٌة للمنطقة الحرة بشابٌن الكاوم التاابع للهٌئاة العاماة لالساتثمار و المنااطق 

 الحرة من الخارج  

 14 مد رضوانأ/ مختار أح

 15 ماجدة إبراهٌم متولً األسودد./ اقدم المدرسٌن بالكلٌةبقسم المالبس و النسٌج  مدرس

بالكلٌاة بصافته مادٌر وحادة ضامان  المتفارغ أساتاذ المالباس والنساٌج - خالد محٌاى الادٌن محماد /ى للحضور د.عوقد د

 وقد اعتذار عن الحضور كل من: الجودة .

 م األسم الوظٌفة

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

 2 أ.د/ ٌوس  عبد العزٌز الحسانٌن وعمٌد الكلٌة سابقاورئٌس القسم  أستاذ التغذٌة وعلوم االطعمة

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

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

ساٌادته حباا بسام   الارحمن الارحٌم ومر  -عمٌد الكلٌاة الجلساة ستهل السٌد األستاذ الدكتور / ا

 .  األعضاء بالسادة
 :النظر فً جدول األعمال على النحو التالى بثم شرع سٌادته 
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 -المصادق ات :-1
الموافاااق  حااادلمجلاااس الكلٌاااة المنعقااادة ٌاااوم األ الحادٌاااة عشااار الجلساااةعلاااى موضاااوعات  ةالمصاااادق -1

 . 2017/2018فى العام الجامعى  8/7/2018

 املصادقة -امقرار :

 : تفويضات -1

    12/8/2018وافق السٌد االستاذ الدكتور / عمٌد الكلٌة عن مجلس الكلٌة بتارٌخ 
  وهى كالتالى : 2018/2019العلمٌة المنبثقة عن مجلس الكلٌة فى العام الجامعى  اللجان تشكٌلعلً 

 م
 لجنة

 شئون التعلٌم والطال 
 م الوظٌفة

 الدراسات العلٌالجنة 
 والبحوث

 الوظٌفة

 رئٌسا   إٌها  أحمد النعسانأ.د/ 1 رئٌسا   إسالم عبد المنعم حسٌن أ.د/  1

 عضوا د/ محمد مصطفً السٌدأ. 2 عضوا محمد سمٌر الدشلوطًد/ أ. 2

 عضوا أ.د/ ٌوس  عبد العزٌز الحسانٌن 3 عضوا  نعمة مصطفً رقبانأ.د/  3

 عضوا رشدي علً احمد عٌدأ.د/  4 عضوا سلوي محمد زغلولد/ أ. 4

 عضوا أ.د/ مهجه محمد اسماعٌل  5 عضوا اسمهان اسماعٌل النجارأ.د/  5

 عضوا / منى عبد الرازق ابو شن  د. 6 عضوا الشافعًرفعت سهام احمد د/  6

 أمٌن  امٌرة فتحى بٌومىأ./  7 أمٌن  صالح الدٌن محمدد/ اٌها   7

 سكرتٌر مروة محمود القط/ .ا 8 سكرتٌر أ/ اشر  عبادة 8

 

 

 م الوظٌفة العالقات الثقافٌة لجنة م
 لجنة المكتبة

 
 الوظٌفة

 رئٌسا   د علً نوفلربٌع محموأ.د/  1 رئٌسا   إٌها  أحمد النعسانأ.د/ 1

 عضوا أمل بسٌونً عطٌهد/ أ. 2 عضوا أ.د/ فاطمة الزهراء الشرٌ  2

 عضوا رشا عبد الرحمن النحاسأ.د/  3 عضوا نشأت نصر الرفاعًأ.د/  3

 عضوا هدي محمد سامً غازيأ.د/  4 عضوا مدحت محمود مرسًأ.د/  4

 هبه عز الدٌن ٌوس أ.د/  5
 اعضو

 عضوا عبٌر أحمد خضرد/ أ. 5

 عضوا عبد   عبد المنعم حسٌند/  6 عضوا  سهام عزٌز خضرأ.د/  6

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

 سكرتٌر أ/عبٌر فرغلً  8 سكرتٌر أ./ منال جابر حماد 8
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 الوظٌفة
 لجنة

 والمعلومات الحاسبات
 الوظٌفة م

 شئون لجنة

 وخدمة المجتمع البٌئة
 م

 1 أ.د/ خالد عبد الرحمن شاهٌن رئٌسا   1 سحر عثمان مصطفًأ.د/  رئٌسا  

 2 أ.د/ عال ٌوس  محمد عبد الاله عضوا 2 أ.د/ عادل عبد المعطً أحمد عضوا

 3 أ.د/ ماٌسة محمد الحبشً عضوا 3   ألفت محمد رشاد خاطرأ.د/  عضوا

 4 د سوٌدجٌهان علً السٌد/ أ. عضوا 4 أ.د/ ماجدة كامل الشاعر عضوا

محماااااااد صاااااااال  محماااااااد أ.د/  عضوا

 اسماعٌل

 5 د/ أمٌرة حسان دوام  عضوا 5

 6 د/ ممدوح أحمد مبروك  عضوا 6  رانٌا حسنً هٌكلد/  عضوا

 7 مدٌر مكت  أ./  امٌن  7 أ / زٌن  عبد الحمٌد عدس امٌن

 8 ا/ رشا أحمد عبد العاطً  سكرتٌر    

 

 م لجنة األجهزة و المختبرات الوظٌفة

 1  شرٌ  صبري رج  أ.د/  رئٌسا  

 2 أشر  محمود هاشمأ.د/  عضوا  

 3 نهاد رشاد عبد اللطٌ  د/ أ. عضوا

 4 عماد عبد الحلٌم الخولًأ.د/  عضوا  

 5 محمد د/ خالد محً الدٌن عضوا

 6 د/ طارق عبد الرحمن عفٌفً عضوا

 7 أ / سعد حامد بدٌر امٌن

 8 أ/ أشر  عبد السمٌع  سكرتٌر 

 

  انًٕافمخ يغ سفغ االيش نهغبيؼخ -انمـــــشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -2
التوصٌة بمن  الدرجات العلمٌة  للطال  اآلتٌة أسمائهم وذلك بناء على التقارٌر الفردٌة والجماعٌة للسادة 

 -المناقشة للرسائل العلمٌة وهم :و األساتذة أعضاء لجنة الفحص
 رخظض  يالثظ ٔ َغٛظ – عًبػ ػظبو ػجذ انًٕنٙ االيبو /  للطالبة الماجستٌر درجة من   -1

 رخظض ئداسح يُضل ٔ يإعغبد -/   فبؽًخ انجكش٘ يؾًذ انجغَٕٛٙ  للطالبة الماجستٌر من  درجة  -2

 رخظض ئداسح يُضل ٔ يإعغبد  -/   أيُٛخ صكشٚب يؾًذ يؾًذ ُْذأ٘  للطالبة الماجستٌر من  درجة  -3

 رخظض  رغزٚخ ٔ ػهٕو اؽؼًخ  -ماهٌتا  محمود محمد/   للطالبة الماجستٌر رجة من  د -4
 رخظض رغزٚخ ٔ ػهٕو اؽؼًخ  - ح عبد الرحمنهبة صال/   للطالبة الماجستٌر من  درجة  -5
 رخظض رغزٚخ ٔ ػهٕو اؽؼًخ  -فاطمة الزهراء نصر الدٌن محمد  /   للطالبة الماجستٌر من  درجة  -6
 رخظض  رغزٚخ ٔ ػهٕو اؽؼًخ  -شٌماء محمد اشر  عبد العزٌز /   للطالبة  الماجستٌرمن  درجة  -7

 رخظض  رغزٚخ ٔ ػهٕو اؽؼًخ  -مارجرٌت جرجس صال   /   للطالبة الدكتوراه من  درجة  -8

 رخظض  رغزٚخ ٔ ػهٕو اؽؼًخ  -اٌمان شحاته عبد المقصود غنٌم /   للطالبة الدكتوراه من  درجة  -9

 رخظض  يالثظ ٔ َغٛظ –  ػجٛش سفبػٙ يؾًذ شؼجبٌ عؾبنٙ/  البة للط دكتوراهمن  درجة ال -10

   5/8/2018موافقة األقسام العلمٌة بتارٌخ
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 املوافقة مع رفع الأمر ابجلامعة -امقرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -3
           ٕساِذكزح نذسعخ انمٛذانً -رغغٛم خطخ انجؾش نهطبنجخ /ْذٔء يؾًذ عؼٛذ فبٚض انغضاس

ٔػٙ انؼبيهٍٛ ثبنًإعغبد "رخظض: ئداسح انًُضل ٔانًإعغبد انؼُٕاٌ ثبنهغخ انؼشثٛخ: 

 ."انزؼهًٛٛخ ثاداسح يٓبسح انزمًض انؼبؽفٙ ٔػاللزٓب ثبنًغبَذح االعزًبػٛخ نزٔ٘ طؼٕثبد انزؼهى 

 ػهًب  ثأٌ نغُخ األششاف :
 ٔانزخظضانٕظٛفخ  االعى و

    –أعزبر ثمغى ئداسح انًُضل ٔانًإعغبد كهٛخ االلزظبدانًُضنٙ       أ.د/ َؼًّ يظطفٙ سلجبٌ  1

 عبيؼخ انًُٕفٛخ

كهٛخ االلزظبد   –ثمغى ئداسح انًُضل ٔانًإعغبد يغبػذ أعزبر  د/ سثبة انغٛذ يشؼم       2

 عبيؼخ انًُٕفٛخ    –انًُضنٙ 

  5/8/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 ع الأمر ابجلامعةاملوافقة مع رف -امقرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -4
رخظض:  انًمٛذح نذسعخ انذكزٕساِ -رغغٛم خطخ انجؾش نهطبنجخ/ َٓبل ٕٚعف ػجذ انشؤٔف خهٛم 

ٔػٙ انؼبيهٍٛ ثبنًغزشفٛبد ثاداسح أدٔاد " انؼُٕاٌ ثبنهغخ انؼشثٛخ:   ئداسح انًُضل ٔانًإعغبد 

 "ب ثؼغٕؽ انؼًم نذٚٓى ٔأعٓضح انًطبثخ ٔػاللزٓ

 ػهًب  ثأٌ نغُخ األششاف :
 ٔانزخظضانٕظٛفخ  االعى و

 عبيؼخ انًُٕفٛخ    –كهٛخ االلزظبد  انًُضنٙ  –أعزبر ثمغى ئداسح انًُضل ٔانًإعغبد  أ.د/ َؼًّ يظطفٙ سلجبٌ       1

 لزظبد  انًُضنٙ     عبيؼخ انًُٕفٛخثمغى ئداسح انًُضل ٔانًإعغبد كهٛخ اال يغبػذ أعزبر / سثبة انغٛذ يشؼم     .د 2

  5/8/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 املوافقة مع رفع الأمر ابجلامعة -امقرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -5
 المنزلً االقتصاد فً الدكتوراه لدرجة ةقٌدالم - نعمة عادل عبد الرحمن   /للطالبة البحث خطة تسجٌل
التأثٌر المحتمل الوراق )الزٌتون و المانجو(فى الفئران المصابة  "بعنـوان األطعمة وعلوم تغذٌه صتخص

 : ػهًب ثأٌ نغُخ األششافبالسكر بتأثٌر االلوكسان"

 ٔانزخظضانٕظٛفخ  االعى و
 منوفٌةال جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى – األطعمة وعلوم التغذٌة متفرغأستاذ ثرٌا مسلم حسن  / د.أ 1

  5/8/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 أأحد اعضاء امقسم  لإضافة يعاد نلقسم امعلمي -امقرار :
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -6
 المنزلً االقتصاد فً الدكتوراه لدرجة قٌدة الم -مروة على احمد حسن    /للطالبة البحث خطة تسجٌل
دراسة تأثٌر الحنظل و القسط الهندر على التغٌرات البٌولوجٌة و  "بعنـوان ألطعمةا وعلوم تغذٌه تخصص

 :ػهًب  ثأٌ نغُخ األششاف "  الكٌموحٌوٌة و الهستولوجٌة فى الفئران المصابة بالسمنة

 انٕظٛفخ ٔانزخظض االعى و

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -اللزظبد انًُضنٙ كهٛخ ا –ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األؽؼًخ  يغبػذ أعزبر   د/ َغالء ػهٗ يغذ انشٛخ  1

  5/8/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 املوافقة مع رفع الأمر ابجلامعة -امقرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -7
 المنزلً االقتصاد فًالماجستٌر لدرجة ةقٌدالمحسنى طاحون   سامٌة رشدر  /للطالبة البحث خطة تسجٌل

 لنور المشمش و البرقوق فى الفئران المصابة بالكبد" للكبد "التأثٌر الحافظاألطعمة وعلوم تغذٌه صتخص 

 : ػهًب  ثأٌ نغُخ األششاف

 االسم م
 ٔانزخظضانٕظٛفخ 

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ –ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األؽؼًخ  يزفشؽ أعزبر   ػبدل ػجذ انًؼطٗ اؽًذ د/ 0ا 1

  5/8/2018فقة القسم العلمً بتارٌخ موا

 املوافقة مع رفع الأمر ابجلامعة -امقرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -8
 تغذٌه تخصص المنزلً االقتصاد فً الماجستٌر لدرجة قٌدةالم -نجاة محمد عبد المطل    /للطالبة البحث خطة تسجٌل
التمر الهندر و الخرو  فى عالج الخلل الحادث فى وظائ  الكلى فى الفئران المستحثة " تأثٌر بعنـوان األطعمة وعلوم

 : علما  بأن لجنة األشرا  بالجنتامٌسٌن"

 مــــــاالس م
 انٕظٛفخ ٔانزخظض

 المنوفٌة جامعة - المنزلً االقتصاد كلٌة    - األطعمة وعلوم التغذٌة قسمب أستاذ سهام عزٌز خضر  /د0ا 1

  5/8/2018لقسم العلمً بتارٌخ موافقة ا

 املوافقة مع رفع الأمر ابجلامعة -امقرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -9
 تغذٌه تخصص المنزلً االقتصاد فً الماجستٌر لدرجة المسجلة -رحا  جمال قط    /للطالبة البحث خطة تسجٌل
تمل لبذور الحنظل و الحبة السوداء على حٌوانات التجار  المصابة " دراسة التأثٌر المحبعنـوان األطعمة وعلوم

 : علما  بأن لجنة األشرا بارتفاع جلوكوز الدم" 

 االسم م
 ٔانزخظضانٕظٛفخ 

 المنوفٌة جامعة - المنزلً االقتصاد كلٌة– األطعمة وعلوم التغذٌة قسمب أستاذ خالد على عبد الرحمن شاهٌن /د0ا 1

  5/8/2018مً بتارٌخ موافقة القسم العل

 املوافقة مع رفع الأمر ابجلامعة -امقرار :
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -10
 مد مدة الدراسة لمطمبة اآلتي اسمائهم:

 السب  من المدة الدرجة التخصص اإلسم م

َغالالالالالء يؾًالالالالذ خٛالالالالش     1

 عبنى

 استكمال الرسالة العلمٌة 2018/ 8/ 31ئنٗ 1/9/2017 عام واحد  دكتوراه  مالبس و نسٌج 

 استكمال الرسالة العلمٌة 2018/ 8/ 31ئنٗ 1/9/2017 عام واحد  ماجستٌر   االلزظبد انًُضنٙ ٔ انزشثٛخ عال ابراهيم الجرف  2

عباااااد محماااااد عباااااد  دعاااااا   3
 المولي

 استكمال الرسالة العلمٌة 2018/ 8/ 31ئنٗ 1/9/2017 عام واحد  ماجستٌر   االلزظبد انًُضنٙ ٔ انزشثٛخ

 استكمال الرسالة العلمٌة 2018/ 8/ 31ئنٗ 1/9/2017 عام ثالث ماجستٌر   االلزظبد انًُضنٙ ٔ انزشثٛخ يمني صالح فرج  4

 استكمال الرسالة العلمٌة 2018/ 8/ 31ئنٗ 1/9/2017 ثالثعام   ماجستٌر  التغذٌة و علوم أطعمة  اسماء احمد شعبان  5

 استكمال الرسالة العلمٌة 2018/ 8/ 31ئنٗ 1/9/2017 عام واحد  ماجستٌر  التغذٌة و علوم أطعمة  وان احمد ابو سالمه مروة مر 6

  5/8/2018بتارٌخ  ةم العلمٌاقسموافقة األ

 املوافقة مع رفع الأمر ابجلامعة -امقرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -11

 اآلتي اسمائهم:بة ملمططمب إيقاف القيد 
 السب  من المدة الدرجة التخصص اإلسم م

 سػبٚخ ٔانذح 2018/ 8/ 31ئنٗ 1/9/2017 عام واحد  ًبعغزٛشان انًالثظ ٔانُغٛظ يؾًذ ؽغٍٛ ػجذ انٓبد٘ ؽًٕدح      1

 خ انٕانذسػبٚ 1/8/2018انٙ  1/9/2017 ثانًعام   ذكزٕساِان ئداسح انًُضل ٔ انًإعغبد عهًٙ يؾًذ انُغبس 2

   5/8/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 املوافقة مع رفع الأمر ابجلامعة -امقرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -12    

فٙ نًبعغزٛش نذسعخ ا ّانًغغه -ُْبء سيؼبٌ َجٕ٘ يؾًذ انمبػٙ  /خ نهطبنج  رشكٛم نغُخ فؾض ٔيُبلشخ 

انذيظ ثٍٛ انفٌُٕ انمذًٚخ ٔانؾذٚضخ كًظذس نالنٓبو ٔرًُٛخ سٔػ اٌ انشعبنخ  "ٔػُٕ  انًالثظ ٔانُغٛظ 

 ػهًب  ثأٌ نغُخ األششاف :االطبنخ فٙ رظًٛى يالثظ االؽفبل " 

 انٕظٛفخ ٔانزخظض االعى و

  انًُٕفٛخعبيؼّ  -هٛى ٔٔكٛم كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ نشئٌٕ انطالة ٔانزؼ –أعزبر انًالثظ ٔانُغٛظ  اعالو ػجذ انًُؼى ؽغٍٛ  أ.د/  1

 انًُٕفٛخعبيؼّ  -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ  - لغى انًالثظ ٔانُغٛظ -أعزبر انًالثظ ٔانُغٛظ  َشأد َظش انشفبػٙ  أ.د/   2

   -ػهًب ثبٌ نغُخ انفؾض انًُبلشخ ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ:

 ٔانزخظضانٕظٛفخ  االعـــــــــــــــــــــــى و

ػبدل عًبل انذٍٚ أ.د/  1

 انُٓذأ٘ 

عبيؼّ  -كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ  -االلزظبد انًُضنٙلغى  - أعزبر انًالثظ ٔانُغٛظ انًزفشؽ 

 ٔ يُبلشب ( ) يمشسا   ؽُطب

 (فب  ٔ يشش )يُبلشب   انًُٕفٛخعبيؼّ  -ٔٔكٛم كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ نشئٌٕ انطالة ٔانزؼهٛى  –أعزبر انًالثظ ٔانُغٛظ  اعالو ػجذ انًُؼى ؽغٍٛ  أ.د/  2

 )يُبلشب (انًُٕفٛخعبيؼّ  -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ  - لغى انًالثظ ٔانُغٛظ -أعزبر انًالثظ ٔانُغٛظ  َشأد َظش انشفبػٙ  أ.د/  3

 ()يُبلشب  انًُٕفٛخعبيؼّ  -ٔٔكٛم كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجؾٕس  –أعزبر انًالثظ ٔانُغٛظ  اٚٓبة اؽًذ انُؼغبٌ   أ.د/  4

   5/8/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 



 8 

 املوافقة مع رفع الأمر ابجلامعة -امقرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في - 13      

نذسعخ  ّانًغغه -عًش ئثشاْٛى أؽًذ انذساعُٛٙ  /خ نهطبنجرشكٛم نغُخ فؾض ٔيُبلشخ   

انزٕافك انضٔاعٙ ٔ ػاللزّ ٔػُٕاٌ انشعبنخ  " خااللزظبد انًُضنٙ ٔ انزشثٛ نًبعغزٛش رخظضا

 ػهًب  ثأٌ نغُخ األششاف : " نهشخظٛخ نذ٘ انضٔعبد ثبالؽزشاق انُفغٙ ٔ انؼٕايم انخًغخ انكجش٘ 

 ٔانزخظضانٕظٛفخ  االعى و

كهٛخ اعزبر ئداسح انًُضل ٔ انًإعغبد ٔٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انجٛئخ ٔ انًغزًغ االعجك  أ.د/ َؼًخ يظطفٙ سلجبٌ  1

 انًُٕفٛخعبيؼّ  -االلزظبد انًُضنٙ

 انًُٕفٛخعبيؼّ  –أعزبر ٔسئٛظ لغى االلزظبد انًُضنٙ ٔ انزشثٛخ  يُٙ ػجذ انشاصق اثٕ شُت   أ.د/   2

 انًُٕفٛخعبيؼّ  –يذسط ثمغى  االلزظبد انًُضنٙ ٔ انزشثٛخ  يٓب عالل شؼٛت  د/   3

   -ٙ:ػهًب ثبٌ نغُخ انفؾض انًُبلشخ ػهٗ انُؾٕ انزبن

 ٔانزخظضانٕظٛفخ  االعـــــــــــــــــــى و

كهٛالخ اعزبر ئداسح انًُالضل ٔ انًإعغالبد ٔٔكٛالم انكهٛالخ نشالئٌٕ انجٛئالخ ٔ انًغزًالغ االعالجك  أ.د/ َؼًخ يظطفٙ سلجبٌ  1

 )يمشسا  ٔيُبلشب (انًُٕفٛخعبيؼّ  -االلزظبد انًُضنٙ

 )يُبلشب (ٔ رًُٛخ انجٛئخ ٜداة نشئٌٕ خذيخ انًغزًغ اعزبر ػهى انُفظ ٔٔكٛم كهٛخ ا أ.د/ ػجذ انفزبػ دسٔٚش  2

 (ٔيششفب   )يُبلشب  انًُٕفٛخعبيؼّ  –أعزبر ٔسئٛظ لغى االلزظبد انًُضنٙ ٔ انزشثٛخ  يُٙ ػجذ انشاصق اثٕ شُت   أ.د/  3

 )يُبلشب (انًُٕفٛخعبيؼّ  –أعزبر يغبػذ ثمغى االلزظبد انًُضنٙ ٔ انزشثٛخ  د/ عٓبو سفؼذ انشبفؼٙ 4

   5/8/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 املوافقة مع رفع الأمر ابجلامعة -امقرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -14    

 المنزلً االقتصاد فً الدكتوراه لدرجة المسجل احمد سٌد خضرمحمد /للطال  والمناقشة الفحص لجنة تشكٌل 
تأثٌر انبات بعض البذور على الفئران البٌضاء المصابة بالكبد  "ـــوانبعن األطعمة وعلوم تغذٌه تخصص

 : ػهًب  ثأٌ نغُخ األششافالدهنى"

 ٔانزخظضانٕظٛفخ  االعى        و

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ –ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األؽؼًخ يزفشؽ أعزبر    يؾًذ عًٛش انشهٕؽٗ د/ 0ا 1

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ –ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األؽؼًخ يزفشؽ أعزبر    اء ايٍٛ انششٚف فبؽًخ انضْشد/ 0ا 2

 انًؼٓذ انمٕيٗ نهزغزٚخ –اعزشبسٖ ؽت االؽفبل ثمغى انزغزٚخ االكهُٛٛكٛخ    د/ فشدٔط عهًٛبٌ ؽبيذ 0ا 2

   -ػهًب ثبٌ نغُخ انفؾض انًُبلشخ ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ:

 ٔانزخظضٛفخ انٕظ االعى و

عبيؼالالالالخ  -كهٛالالالالخ االلزظالالالالبد انًُضنالالالالٙ –ثمغالالالالى انزغزٚالالالالخ ٔػهالالالالٕو األؽؼًالالالالخ يزفالالالالشؽ أعالالالالزبر    يؾًذ عًٛش انشهٕؽٗ د/ 0ا 1

يُبلشب (انًُٕفٛخ  )يمشأ 

 انًُٕفٛالالالخ عبيؼالالالخ -كهٛالالالخ االلزظالالالبد انًُضنالالالٙ –ثمغالالالى انزغزٚالالالخ ٔػهالالالٕو األؽؼًالالالخ يزفالالالشؽ أعالالالزبر    فبؽًخ انضْشاء ايٍٛ انششٚف د/ 0ا 2

 (  ٔيششفب  شب  )يُبل

 )يُبلشب (ؽهٕاٌعبيؼخ  -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ –أعزبر  انزغزٚخ ٔػهٕو األؽؼًخ  اششف ػجذ انؼضٚض ػجذ انًغٛذأ.د/ 3

 )يُبلشب ( عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ –أعزبر ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األؽؼًخ    عٓبو ػضٚض خؼشد/ 0ا 4

   5/8/2018خ موافقة القسم العلمً بتارٌ
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 املوافقة مع رفع الأمر ابجلامعة -امقرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -15    

 االقتصاد فً الماجستٌر لدرجة المسجلة هدر ابو الٌزٌد محمد /ةللطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكٌل
جٌة و بٌولوجٌة على منتجات لحوم مدعمة دراسات تكنولو "بعنـــوان األطعمة وعلوم تغذٌه تخصص المنزلً

 : ػهًب  ثأٌ نغُخ األششافقلٌلة الكولٌسترول"

 ٔانزخظضانٕظٛفخ  االعى        و

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ –أعزبر ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األؽؼًخ    ؽًذٚخ اؽًذ ْاللد/ 0ا 1

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ –ٔػهٕو األؽؼًخ أعزبر ثمغى انزغزٚخ    َٓبد سشبد انطؾبٌد/ 0ا 2

   -ػهًب ثبٌ نغُخ انفؾض انًُبلشخ ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ:

 انٕظٛفخ ٔانزخظض االعى و

 )يمشسا  ٔيُبلشب (عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ –أعزبر ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األؽؼًخ    ؽًذٚخ اؽًذ ْاللد/ 0ا 1

 (ٔيششفب   )يُبلشب  عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ –أعزبر ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األؽؼًخ    سشبد انطؾبٌ َٓبدد/ 0ا 2

 )يُبلشب (عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ –أعزبر ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األؽؼًخ    ػًبد يؾًذ انخٕنٗد/ 0ا 3

 )يُبلشب (-جؾٕس انضساػٛخثًشكض انأعزبر    ْبنخ يؾًذ صكٗ ػهٗد/ 0ا 4

   5/8/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 املوافقة مع رفع الأمر ابجلامعة -امقرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -61

 فً الماجستٌر لدرجة المسجلة اٌه صالح عبد الغنى ابو النجا  /ةللطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكٌل
تأثٌر قشور المشمش و المانجو و البرقوق علً  "بعنـــوان األطعمة وعلوم تغذٌه تخصص لمنزلًا االقتصاد

 : ػهًب  ثأٌ نغُخ األششاف"الفئران المصابة بارتفاع الكولٌسترول 

 ٔانزخظضانٕظٛفخ  االعى        و

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -هٛخ االلزظبد انًُضنٙ ك–ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األؽؼًخ يزفشؽ أعزبر    فبؽًخ انضْشاء ايٍٛ انششٚف د/ 0ا 1

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ –ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األؽؼًخ  يذسط / ػجٛش َضّٚ اؽًذد  2

   -ػهًب ثبٌ نغُخ انفؾض انًُبلشخ ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ:

 ٔانزخظضانٕظٛفخ  االعى و

عبيؼالالالالالخ  -كهٛالالالالالخ االلزظالالالالالبد انًُضنالالالالالٙ –زٚالالالالالخ ٔػهالالالالالٕو األؽؼًالالالالالخ ثمغالالالالالى انزغيزفالالالالالشؽ أعالالالالالزبر    يؾًذ عًٛش انشهٕؽٗ د/ 0ا 1

 )يمشسا  ٔيُبلشب (انًُٕفٛخ

عبيؼالالالالالخ  -كهٛالالالالالخ االلزظالالالالالبد انًُضنالالالالالٙ –ثمغالالالالالى انزغزٚالالالالالخ ٔػهالالالالالٕو األؽؼًالالالالالخ يزفالالالالالشؽ أعالالالالالزبر    فبؽًخ انضْشاء ايٍٛ انششٚف د/ 0ا 2

 )يُبلشب (انًُٕفٛخ

 )يُبلشب (ؽهٕاٌعبيؼخ  -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ –األؽؼًخ أعزبر  انزغزٚخ ٔػهٕو  اششف ػجذ انؼضٚض ػجذ انًغٛذأ.د/  3

   5/8/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 املوافقة مع رفع الأمر ابجلامعة -امقرار :
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 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -17 

 االقتصاد فً الماجستٌر لدرجة المسجلة مروة منٌر عبد الجواد  /ةللطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكٌل
و تكنولوجٌة و تغذوٌة على نبات  دراسات كٌمٌائٌة "بعنـــوان األطعمة وعلوم تغذٌه تخصص المنزلً

 الخرشو  كغذاء وظٌفى"

 ػهًب  ثأٌ نغُخ األششاف

 ٔانزخظضانٕظٛفخ  االعى        و

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -خ االلزظبد انًُضنٙ كهٛ–أعزبر ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األؽؼًخ    ػجٛش اؽًذ خؼش د/ 0ا 1

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ –يذسط  ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األؽؼًخ  ٔفبء أؽًذ سفؼذد/   2

   -ػهًب ثبٌ نغُخ انفؾض انًُبلشخ ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ:

 ٔانزخظضانٕظٛفخ  االعى و

يُبلشب (عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ –خ أعزبر انزغزٚخ ٔػهٕو األؽؼً   ػجٛش اؽًذ خؼش د/ 0ا 1  )يمشسأ 

 )يُبلشب (المعهد القومى للتغذٌة – األطعمة وعلوم التغذٌة استاذ مساعد هانى حمدر الجزارد/  2

 لشب ()يُبعبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ –أعزبر يغبػذ ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األؽؼًخ  د/ َغالء ػهٗ يغذ انشٛخ 3

   5/8/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 املوافقة مع رفع الأمر ابجلامعة -امقرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -81    

 فً الماجستٌر لدرجة المسجلة  -الفخرانى  انًؾًذٖ/ نادٌة عٌد ةللطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكٌل  
دراسة استخدام نظام غذائى عالجى فى تحسٌن  "بعنـــوان األطعمة وعلوم تغذٌه تخصص المنزلً االقتصاد

 :ػهًب  ثأٌ نغُخ األششافحالة ح  الشبا "

 ٔانزخظضانٕظٛفخ  االعى        و

 عبيؼخ ؽُطب -كهٛخ انطت –اعزبر انغهذٚخ ٔ انزُبعهٛخ   د/ ايم اؽًذ ػشًب0ٖٔا 1

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ –ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األؽؼًخ  يغبػذ رأعزب   د/ ؽبسق يؾًذ ػجذ انشؽًٍ ػفٛفٗ  2

   -ػهًب ثبٌ نغُخ انفؾض انًُبلشخ ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ:

 ٔانزخظضانٕظٛفخ  االعى و

عبيؼالالالالخ  -كهٛالالالالخ االلزظالالالالبد انًُضنالالالالٙ –ثمغالالالالى انزغزٚالالالالخ ٔػهالالالالٕو األؽؼًالالالالخ  يزفالالالالشؽ أعالالالالزبر   يؾًذ يظطفٗ انغٛذ د/ 0ا 1

 يمشسا  ٔيُبلشب ()انًُٕفٛخ

 )يُبلشب (جامعة عٌن شمس -كلٌة البنات – األطعمة وعلوم التغذٌةاستاذ  د/ اٌمان المتولى حسٌن0ا 2

 عبيؼخ ؽُطب -كهٛخ انطت –اعزبر انغهذٚخ ٔ انزُبعهٛخ   د/ ايم اؽًذ ػشًب0ٖٔا 3

د/ ؽبسق يؾًذ ػجذ انشؽًٍ    4

   ػفٛفٗ 

عبيؼالالالالالخ  -كهٛالالالالالخ االلزظالالالالالبد انًُضنالالالالالٙ –ؽؼًالالالالالخ ثمغالالالالالى انزغزٚالالالالالخ ٔػهالالالالالٕو األ يغالالالالالبػذأعزبر

 )يُبلشب  ٔيششفب  (انًُٕفٛخ

   5/8/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 املوافقة مع رفع الأمر ابجلامعة -امقرار :
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 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في - 19  

 فً الماجستٌر لدرجة المسجلة المه مروة مروان احمد ابو س /ةللطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكٌل
االستفادة من بعض مخلفات الخضر و الفاكهة فى  "بعنـــوان األطعمة وعلوم تغذٌه تخصص المنزلً االقتصاد

 : ػهًب  ثأٌ نغُخ األششاف " االكسدة الطبٌعٌةمنتجات المخابز كمصدر لمضادات 

 ٔانزخظضانٕظٛفخ  االعى        و

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ –ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األؽؼًخ  يزفشؽ أعزبر   ػش  يبعذح كبيم انشبد/ 0ا 1

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ –ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األؽؼًخ  أعزبر   ػًبد يؾًذ انخٕنٗ د/ 0ا 2

 االلزظبد انًُضنٙ  عبيؼخ االصْش ٔسئٛظ لغى ػهٕو ٔ ركُٕنٕعٛب األغزٚخ كهٛخأعزبر  د/ عبيٛخ انظبفٗ فشط0ا 

   -ػهًب ثبٌ نغُخ انفؾض انًُبلشخ ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ:

 ٔانزخظضانٕظٛفخ  االعى و

عبيؼالالالالالخ  -كهٛالالالالالخ االلزظالالالالالبد انًُضنالالالالالٙ –ثمغالالالالالى انزغزٚالالالالالخ ٔػهالالالالالٕو األؽؼًالالالالالخ  يزفالالالالالشؽ أعالالالالالزبر   يبعذح كبيم انشبػش  د/ 0ا 1

 يُبلشب (يمشسا  ٔ)انًُٕفٛخ

 )يُبلشالالب  عبيؼالالخ انًُٕفٛالالخ -كهٛالالخ االلزظالالبد انًُضنالالٙ –ثمغالالى انزغزٚالالخ ٔػهالالٕو األؽؼًالالخ  أعالالزبر     ػًبد يؾًذ انخٕنٗد/ 0ا 2

 (ٔيششفبَ 

 )يُبلشب (عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ –أعزبر ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األؽؼًخ  عٓبو ػضٚض خؼشد/ 0ا 3

 )يُبلشب (يشكض انجؾٕس انضساػٛخ  –ًؼٓذ ثؾٕس ركُٕنٕعٛب االغزٚخ اعزبر انظُبػبد انغزائٛخ ث د/ ػجٛش يؾًذ ْبسٌٔ انذلبق0ا 

   5/8/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 املوافقة مع رفع الأمر ابجلامعة -امقرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في - 20   

 المنزلً االقتصاد فً دكتوراهال لدرجة لةالمسج علٌة عاط  فت     /ةللطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكٌل 
دراسة بٌو كٌمٌائٌة وبٌولوجٌة على استخدام االنٌولٌن و درنات  "بعنـــوان األطعمة وعلوم تغذٌه تخصص

 : ػهًب  ثأٌ نغُخ األششاف"الطرطوفة على الفئران المصابة بالسكر

 ٔانزخظضانٕظٛفخ  االعى        و

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ –ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األؽؼًخ  يزفشؽ عزبرأ   يؾًذ يظطفٗ انغٛذ  د/ 0ا 1

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ –ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األؽؼًخ  أعزبر   َٓبد سشبد انطؾبٌ د/ 0ا 2

   -ػهًب ثبٌ نغُخ انفؾض انًُبلشخ ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ:

 ٔانزخظضانٕظٛفخ  االعى و

)يمشسا  عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ –ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األؽؼًخ  يزفشؽ أعزبر   يؾًذ يظطفٗ انغٛذ  د/ 0ا 1

 ٔيُبلشب (

 )يُبلشب (عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ –ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األؽؼًخ  أعزبر ؽًذٚخ اؽًذ ْاللد/ 0ا 2

عبيؼالالالالخ  - انزشثٛالالالالخ انُٕػٛالالالالخ عالالالالبثمبكهٛالالالالخ ٔػًٛذ –ثمغالالالالى انزغزٚالالالالخ ٔػهالالالالٕو األؽؼًالالالالخ  أعالالالالزبر عٕسٖػبدل ػجذ انؾًٛذ انجبد/ 0ا 3

 )يُبلشب (ؽُطب

 يُبلشب  ٔيششفبَ () عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ –ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األؽؼًخ  أعزبر   َٓبد سشبد انطؾبٌ د/ 0ا 

   5/8/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 املوافقة مع رفع الأمر ابجلامعة -ار :امقر 
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 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -12

 فً الماجستٌر لدرجة المسجلة هاجر معوض مصٌلحً نابت  /ةللطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكٌل
ذور الرجلة فً التأثٌر المضاد للسكر ألوراق و ب "بعنـــوان األطعمة وعلوم تغذٌه تخصص المنزلً االقتصاد

 : ػهًب  ثأٌ نغُخ األششاف " الفئران المصابة بالسكر بتأثٌر األلوكسان

 ٔانزخظضانٕظٛفخ  االعى        و

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ  –انزغزٚخ ٔػهٕو األؽؼًخ    أعزبر   ؽًذٚخ اؽًذ ْالل  د/ 0ا 1

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ –خ ٔػهٕو األؽؼًخ ثمغى انزغزٚ أعزبر   ػًبد يؾًذ انخٕنٗ د/ 0ا 2

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ –ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األؽؼًخ يذسط  د/ ػجٛش َضّٚ اؽًذ   

   -ػهًب ثبٌ نغُخ انفؾض انًُبلشخ ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ:

 ٔانزخظضانٕظٛفخ  االعى و

 )يمشسا  ٔيُبلشب (  عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ  –انزغزٚخ ٔػهٕو األؽؼًخ    رعزبأ   ؽًذٚخ اؽًذ ْالل  د/ 0ا 1

 )يُبلشب (عبيؼخ انًُٕفٛخ - انزشثٛخ انُٕػٛخكهٛخ  –انزغزٚخ ٔػهٕو األؽؼًخ   أعزبر أ.د/ ٌحًٌ عبد المنعم عبد الهادي  2

 يُبلشب  ٔيششفبَ ()  عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ –ؽؼًخ ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األ عزبرأ   ػًبد يؾًذ انخٕنٗ د/ 0ا 3

 )يُبلشب (عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ –أعزبر ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األؽؼًخ  د/ عٓبو ػضٚض خؼش0ا 

   5/8/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 املوافقة مع رفع الأمر ابجلامعة -امقرار :

 -: ة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر فيمذكر  -22

 فً دكتوراهال لدرجة المسجلة إٌناس السٌد حسن نوح    /ةللطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكٌلإعادة 
علً التدخل بٌن العناصر دراسات بٌولوجٌة  "بعنـــوان األطعمة وعلوم تغذٌه تخصص المنزلً االقتصاد

 : ػهًب  ثأٌ نغُخ األششاف " تعمالدوٌة الشائعة االسالغذائٌة و األ

 ٔانزخظضانٕظٛفخ  االعى        و

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ  –انًزفشؽانزغزٚخ ٔػهٕو األؽؼًخ    أعزبر ػبدل ػجذ انًؼطٙ أؽًذ د/ 0ا 1

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ –ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األؽؼًخ  أعزبر   َٓبد سشبد انطؾبٌ د/ 0ا 2

 –سئٛظ ثؾٕس ٔ سئٛظ لغى االغزٚخ انخبطخ ٔ انزغزٚخ االعالجك ثًؼٓالذ ثؾالٕس ركُٕنٕعٛالب االغزٚالخ  د/ ػضح اؽًذ ثكش٘   3

 يشكض انجؾٕس انضساػٛخ

د/ يؾًالالالالالالالالذ ػجالالالالالالالالذ انًغٛالالالالالالالالذ  4

 انغؼذَٙ

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ –ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األؽؼًخ يذسط 

   -نغُخ انفؾض انًُبلشخ ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ:ػهًب ثبٌ 

 ٔانزخظضانٕظٛفخ  االعى و

 )يمشسا  ٔيُبلشب (عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ  –انًزفشؽانزغزٚخ ٔػهٕو األؽؼًخ    أعزبر ػبدل ػجذ انًؼطٙ أؽًذ د/ 0ا 1

 )يُبلشب  ٔيششفبَ (عبيؼخ انًُٕفٛخ -االلزظبد انًُضنٙ كهٛخ –ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األؽؼًخ  أعزبر   َٓبد سشبد انطؾبٌ د/ 0ا 2

 )يُبلشب (عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ –ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األؽؼًخ  أعزبر   ػًبد يؾًذ انخٕنٗ د/ 0ا 3

 )يُبلشب (اعزبر انزغزٚخ ثًؼٓذ ثؾٕس ركُٕنٕعٛب االغزٚخ يشكض انجؾٕس انضساػٛخ أ.د/ ٔؽٛذ سعت أؽًذ 

   وسب  إعادة التشكٌل ظرو  مرضٌة للطالبة مرفق طٌه تقرٌر طبً بذلك 5/8/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 املوافقة مع رفع الأمر ابجلامعة -امقرار :
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -32
االلزظبد انًُضنٙ  سعخ انًبعغزٛش فٙٔانًغغهخ نذ رؼذٚم فٙ نغُخ االششاف نهطبنجخ / ايم يؾًذ صٍٚ انذٍٚ   

" انزأصٛش انًؾزًم نخفغ انكٕنٛغزشٔل ثبنخشدل ٔ َخبنخ انشٕفبٌ  رخظض انزغزّٚ ٔػهٕو األؽؼًخ رؾذ ػُٕاٌ

 هفئشاٌ انجٛؼبء"ن ٓبزخذايعانمٛظٕو ػُذ ا
ػهالٕو انزغزٚالخ ٔ يالذسط ثمغالىد/ ػجٛش َضّٚ اؽًالذ ٔٔظٛفزالّ /   اػبفخ اعى انغٛذح -انزؼذٚم انًطهٕة ْٕ :

 عبيؼخ انًُٕفٛخ" -االؽؼًخ

 نزظجؼ نغُخ األششاف

 انٕظٛفخ ٔانزخظض االعى و

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ –ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األؽؼًخ يزفشؽ أعزبر    فبؽًخ انضْشاء ايٍٛ انششٚف د/ 0ا 1

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -د انًُضنٙ كهٛخ االلزظب–ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األؽؼًخ  يذسط د/ ػجٛش َضّٚ اؽًذ  2

   5/8/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 املوافقة مع رفع الأمر ابجلامعة -امقرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -42
 االلزظبد انًُضنٙ فٙ ذكزٕسأِانًغغهخ نذسعخ ان رؼذٚم فٙ نغُخ االششاف نهطبنجخ / ساَٛب ػبدل ػجذ انؾًٛذ  

 " انًُؾ انغزائٗ انغبئذ ٔ ػاللزّ ثبنًزالصيخ االٚؼٛخ ثٍٛ انجبنغٍٛ" رخظض انزغزّٚ ٔػهٕو األؽؼًخ رؾذ ػُٕاٌ
عبيؼالالخ  -د/ يؾًالذ طالبنؼ يؾًالذ اعالًبػٛم ٔٔظٛفزالّ / اعالزبر انزغزٚالخ ٔػهالٕو االؽؼًالخ0اػالبفخ اعالى ا -انزؼالذٚم انًطهالٕة ْالٕ :

 انًُٕفٛخ"

 نزظجؼ نغُخ األششاف

 زخظضٔانانٕظٛفخ  االعى و

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ –ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األؽؼًخ  أعزبر ؽًذٚخ اؽًذ ْاللد/ 0ا 1

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ –ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األؽؼًخ  أعزبر   يؾًذ طبنؼ يؾًذ د/ 0ا 2

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ  –نزغزٚخ ٔػهٕو األؽؼًخ ثمغى ا يغبػذ أعزبر   د/ ؽبسق يؾًذ ػجذ انشؽًٍ ػفٛفٗ    

 عبيؼّ انًُٕفٛخ –كهٛخ انطت  –اعزبر يغبػذ انجبؽُخ انؼبيخ  د/ ٔنٛذ ػجذ انًؾغٍ شٓبة انذٍٚ  

   5/8/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 املوافقة مع رفع الأمر ابجلامعة -امقرار :

 -العليا بشأن النظر في :مذكرة إدارة الدراسات   -52
االلزظبد انًُضنٙ  فٙ ذكزٕسأِانًغغهخ نذسعخ انرؼذٚم فٙ نغُخ االششاف نهطبنجخ / ايُٛخ يؾًذ انغٛذ ؽٛش انجش

 " عٕدح انخجض انًذػى ثجؼغ يخبنٛؾ انؾجٕة" رخظض انزغزّٚ ٔػهٕو األؽؼًخ رؾذ ػُٕاٌ
 عبيؼخ انًُٕفٛخ" -ؾهٛى ٔٔظٛفزّ / اعزبر انزغزٚخ ٔػهٕو االؽؼًخد/ ػًبد يؾًذ ػجذ ان0اػبفخ اعى ا -انزؼذٚم انًطهٕة ْٕ :

 نزظجؼ نغُخ األششاف

 انٕظٛفخ ٔانزخظض االعى و

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ –ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األؽؼًخ  يزفشؽ أعزبر   نٛهٗ اؽًذ انجذٕٖٚ د/ 0ا 1

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ –ٚخ ٔػهٕو األؽؼًخ ثمغى انزغز أعزبر ػًبد يؾًذ ػجذ انؾهٛىد/ 0ا 2

   5/8/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 
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 املوافقة مع رفع الأمر ابجلامعة -امقرار :

 
 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -62

ٔاعزُفبر انذساعٛخ عذاد نهشعٕو  طالة انذساعبد انؼهٛب انزٍٚ اَزٓذ يذرٓى انمبََٕٛخ دٌٔن انًفظٕنٍٛيزكشح 

 -ْٔى ػهٙ انُؾٕ انزبنٙ : انًالثظ ٔانُغٛظ يشاد انشعٕة
 انمغى انذسعخ عجت انفظم االعى و

 انًالثظ ٔانُغٛظ انًبعغزٛش اعزُفبر يشاد انشعٕة عبسح أعبيخ يؾًذ انخٛبؽ  1

 غٛظانًالثظ ٔانُ انًبعغزٛش اعزُفبر يشاد انشعٕة يٛبس طالػ أؽًذ انظؼٛذ٘  2

   5/8/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 املوافقة مع رفع الأمر ابجلامعة -امقرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -72

انًفظٕنٍٛ نطالة انذساعبد انؼهٛب انزٍٚ اَزٓذ يذرٓى انمبََٕٛخ دٌٔ عذاد نهشعٕو انذساعٛخ يزكشح 

 -ْٔى ػهٙ انُؾٕ انزبنٙ :( يبعغزٛش)  ٔ ػهٕو األؽؼًخ لغى انزغزٚخٔاعزُفبر يشاد انشعٕة 
 انمغى انذسعخ عجت انفظم االعى و

 انزغزٚخ ٔ ػهٕو االؽؼًخ انًبعغزٛش اعزُفبر يشاد انشعٕة اعشاء اؽًذ ػجذ انشؽٛى ػُجش 1

 انزغزٚخ ٔ ػهٕو االؽؼًخ انًبعغزٛش اعزُفبر يشاد انشعٕة عهًٙ أؽًذ اثشاْٛى أؽًذ دساص 2

 انزغزٚخ ٔ ػهٕو االؽؼًخ انًبعغزٛش اعزُفبر يشاد انشعٕة يؾًٕد ئثشاْٛى غجبشٙآٚخ  3

 انزغزٚخ ٔ ػهٕو االؽؼًخ انًبعغزٛش اعزُفبر يشاد انشعٕة ئًٚبٌ أؽًذ ػجذ انشؤٔف ْٛكم 4

 انزغزٚخ ٔ ػهٕو االؽؼًخ انًبعغزٛش اعزُفبر يشاد انشعٕة عبسح يؾًذ يؾًذ لُذٚم 5

 انزغزٚخ ٔ ػهٕو االؽؼًخ انًبعغزٛش زُفبر يشاد انشعٕةاع يبعذح ؽهًٙ يٕالَب 6

 انزغزٚخ ٔ ػهٕو االؽؼًخ انًبعغزٛش اعزُفبر يشاد انشعٕة أيٛشح يؾًذ ػبيش ؽبثٕس 7

 انزغزٚخ ٔ ػهٕو االؽؼًخ انًبعغزٛش اعزُفبر يشاد انشعٕة ئًٚبٌ ػجذ انؾًٛذ يؾًذ ؽغبٍَٛ 8

 انزغزٚخ ٔ ػهٕو االؽؼًخ انًبعغزٛش ةاعزُفبر يشاد انشعٕ أؽًذ غضال يؾًٕد ػجذِ 9

 انزغزٚخ ٔ ػهٕو االؽؼًخ انًبعغزٛش اعزُفبر يشاد انشعٕة ئعشاء أؽًذ ػجذ انًؼجٕد أؽًذ 10

 انزغزٚخ ٔ ػهٕو االؽؼًخ انًبعغزٛش اعزُفبر يشاد انشعٕة أعًبء صكشٚب ػجذ انهطٛف انًضٍٚ 11

 انزغزٚخ ٔ ػهٕو االؽؼًخ بعغزٛشانً اعزُفبر يشاد انشعٕة عٓبد يظطفٙ يؾًذ دَٛجخ 12

 انزغزٚخ ٔ ػهٕو االؽؼًخ انًبعغزٛش اعزُفبر يشاد انشعٕة َذا ؽغُٙ عؼذ سفبػٙ 13

 انزغزٚخ ٔ ػهٕو االؽؼًخ انًبعغزٛش اعزُفبر يشاد انشعٕة ُْذ ػبؽف ػًبس يؾًذ ػًبس 14

 ٔ ػهٕو االؽؼًخانزغزٚخ  انًبعغزٛش اعزُفبر يشاد انشعٕة يؾًذ ػجذِٔعبو شؼجبٌ ػضًبٌ  15

 انزغزٚخ ٔ ػهٕو االؽؼًخ انًبعغزٛش اعزُفبر يشاد انشعٕة شُٕاَٙ انؾًٛذ ان أيٛشح انذعٕلٙ ػجذ 16

 انزغزٚخ ٔ ػهٕو االؽؼًخ انًبعغزٛش اعزُفبر يشاد انشعٕة شًٛبء عؼذ يؾًذ ػضًبٌ 17

 انزغزٚخ ٔ ػهٕو االؽؼًخ انًبعغزٛش اعزُفبر يشاد انشعٕة فبؽًخ انضْشاء يؾًٕد ػجذ انكشٚى يؾًذ  18

 انزغزٚخ ٔ ػهٕو االؽؼًخ انًبعغزٛش اعزُفبر يشاد انشعٕة سلٛخ ػض انذٍٚ يؾًذ  19

 انزغزٚخ ٔ ػهٕو االؽؼًخ انًبعغزٛش اعزُفبر يشاد انشعٕة أؽًذ يٓذ٘ أؽًذ ػطب 20

   5/8/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 املوافقة مع رفع الأمر ابجلامعة -امقرار :
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 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -28

انًفظٕنٍٛ نطالة انذساعبد انؼهٛب انزٍٚ اَزٓذ يذرٓى انمبََٕٛخ دٌٔ عذاد نهشعٕو انذساعٛخ ٔاعزُفبر يزكشح 

 -ْٔى ػهٙ انُؾٕ انزبنٙ :  )دكزٕساِ( يشاد انشعٕة دكزٕساِ لغى انزغزٚخ ٔ ػهٕو األؽؼًخ

 القسم الدرجة سبب الفصل                        االسم                م

 التغذية وعموم األطعمة دكتوراة إستنفاذ مرات الرسوب  فاتن محمد مصطفى أبو زهرة 1

 التغذية وعموم األطعمة دكتوراة إستنفاذ مرات الرسوب  دعا حسنى محمد منصور حجاب 2

 التغذية وعموم األطعمة دكتوراة إستنفاذ مرات الرسوب  نجوى أحمد عبد الحميم الصباغ 3

 التغذية وعموم األطعمة دكتوراة إستنفاذ مرات الرسوب  إيمان عبد الحميم عبد السالم العبارى 4

 التغذية وعموم األطعمة دكتوراة إستنفاذ مرات الرسوب  أميرة عبد الحميد عبد الرشيد 5

 التغذية وعموم األطعمة دكتوراة وب إستنفاذ مرات الرس فوزية عبد الستار عبد القوى فرغمى 6

 التغذية وعموم األطعمة دكتوراة إستنفاذ مرات الرسوب  ر عبد التواب رفاعى محمد حس 7

   5/8/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 املوافقة مع رفع الأمر ابجلامعة -امقرار :

 -: بشأن النظر في  إدارة الدراسات العليامذكرة   -29

موافقة القسم  .نمغى انًالثظ ٔ انُغٛظ نهًبعغزٛش ٔانذكزٕساح عُٕٚخ نهذساعبد انؼهٛبانُظف سٚش باػزًبد انزم 

   5/8/2018العلمً بتارٌخ 

 املوافقة مع رفع الأمر ابجلامعة -امقرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -30
اعزبر يغبػذ ثمغى ئداسح انًُضل ٔ انًإعغبد  -ٛت رغغٛم لبئًخ االثؾبس انًمذيخ يٍ د/ ْجّ   يؾًٕد شؼ

 نهزشلٙ نذسعخ اعزبر ثزاد انمغى 

   5/8/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

فادة ابلأماكن اميت مت هبا ثعبيق الاحباث امعلمية  جامعةنلاملوافقة مع رفع الأمر   -امقرار :  بعد ثقدمي اإ

 -: ظر فيمذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن الن -13
َزٛغخ دثهٕو انذساعبد انؼهٛب ) رخظض غزائٛبد انًغزشفٛبد ٔ انًإعغبد انزشو انضبَٙ نهؼبو انغبيؼٙ  داػزًب

(2017/2018 ) 

 لجامعةناملوافقة مع رفع الأمر  -امقرار :

 -: بشأن النظر في  قسم المالبس و النسيجمذكرة   - 32

اعزمبنخ أ.د/ اٚٓبة فبػم اثٕ يٕعٙ يٍ سئبعخ انمغى يكزت سئٛظ انغبيؼخ ثشأٌ لجٕل  انخطبة انٕاسد يٍ 

   5/8/2018بتارٌخ احٌط المجلس علما  القسم العلمً قرار . 10/6/2018اػزجبسا يٍ 

 احٌط المجلس علما   -امقرار :
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 -: بشأن النظر في  قسم المالبس و النسيجمذكرة   -33

سٚظ اداسح االعبصاسد ثشأٌ ػذو يٍ االداسح انؼبيخ نشئٌٕ أػؼبء ْٛئخ انزذانخطبة انٕاسد 

 د/ يُٙ أؽًذ يؾًذ عهطبٌ انًذسط ثمغى انًالثظ ٔانُغٛظ. انًٕافمخ ػهٙ رغذٚذ اػبسح 

   5/8/2018بتارٌخ احٌط المجلس علما  القسم العلمً قرار 

 و املوافقة عيل عدم جتديد الاجازة مس يادهتا احيط اجمللس علما  -امقرار :

 -: بشأن النظر في  و النسيج  قسم المالبسمذكرة   - 34   

انخطبة انٕاسد يٍ كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ عبيؼخ ؽهٕاٌ ثشأٌ ايذادْى ثأعًبء انغبدح اػؼبء  

ْٛئخ انزذسٚظ انًششؾٍٛ يٍ لجم كهٛزكى انًٕلشح ثبنزذسٚظ نهفظم انذساعٙ االٔل نهؼبو انغبيؼٙ 

 -نًشؽهخ انجكبنٕسٕٚط نًٕاد : 2018/2019

 ػذد انغبػبد اعجٕػٛب انمغى انفشلخ انًبدح

 ػًهٙ َظش٘

 2 2 انظُبػذ انغهذٚخ انضبَٛخ (2ؽبعت انٙ يزخظض )

 3 2 انظُبػذ انغهذٚخ انضبَٛخ (2رظًٛى يالثظ عهذٚخ )

 ترشٌ  كال  من السادة :القسم العلمً قرر 

 ((2ؽبعت انٙ يزخظض )أ.د/ اٌها  فاضل ابو موسً  للمادة االولً ) 
   5/8/2018بتارٌخ  ((2رظًٛى يالثظ عهذٚخ )سً للمادة الثانٌة )أ.د/ مدحت محمود مر 

 د/ اهياب فاضل ابو مويس عن املادة الاويل و قبول امعلب املقدم من  أأ.قبول الأعتذار املقدم من   -امقرار :

 املوافقة مع رفع الأمر ابجلامعةمتدريس املادثني  هلهتدابأأ.د/ مدحت محمود مريس 

 -: بشأن النظر في  المالبس و النسيج  قسممذكرة   -  35  

ٔانًزؼًٍ أ٘ ؽبنت ٔثؾٕصرّ عٓبص يٕثبٚم يفزٕػ انخطبة انٕاسد انُٛب يٍ يكزت سئٛظ انغبيؼخ  

ثباليزؾبَبد  ٔػهّٛ يبدح ػهًٛخ ٔرى ػجطّ ؽبل اعزخذايّ ٚزى رؾشٚش يؾؼش غش نّ ٔٚؾبل انٙ 

 .انزؾمٛك 

   5/8/2018بتارٌخ احٌط المجلس علما  القسم العلمً قرار 

 احيط اجمللس علما  -امقرار :

 -: بشأن النظر في  التغذية و علوم االطعمةقسم  مذكرة   -36 

تعميمات الخطاب الوارد من االدارة العامة لمدراسات العميا والبحوث "ادارة البحوث العممية" بخصوص   
مارة تسجيل االبحاث لمسادة د/ نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا و البحوث بتعديل شكل است0السيدا

 . اعضا  هيئة التدريس مرفق طيه صورة من استمارة التسجيل الجديد
   5/8/2018القسم العلمً بتارٌخ موافقة 

  احيط اجمللس علما  -امقرار :

 -: بشأن النظر في  التغذية و علوم االطعمةقسم  مذكرة   - 37   
 الد انؼهًٛخ انًغًٕػ ثٓب نهُشش نهزشلٛخانذٔسٚبد انًؼزًذح نهُشش ٔ اػزًبد كبفخ انًغ  

   5/8/2018بتارٌخ احٌط المجلس علما  القسم العلمً قرار 
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  احيط اجمللس علما  -امقرار :

 -: بشأن النظر في  االقتصاد المنزلي و التربيةقسم  مذكرة   -38   
 طالب دكتورا  . (10( طالب ماجستير و )20بالقسم هي )االعداد المقترحة لمقبول لمدراسات العميا 

   5/8/2018القسم العلمً بتارٌخ موافقة 

 املوافقة مع رفع الأمر ابجلامعة -امقرار :

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون    -93
سٚت ػٍ انزذ بقبول عذر قهريانضبَٛخ شؼجخ رشثٕ٘    انًمٛذح ثبنفشلخ –/ دػبء ػهٙ اؽًذ انُغبس  انؼزس انمٓش٘ انًمذو يٍ انطبنجخ

  2017/2018نزذسٚت انظٛفٙ نؼبوانزؼشػٓب نؾبدس ػهٙ انطشٚك اصُبء ؽؼٕسْب  2017/2018انظٛفٙ نؼبو

 املوافقة مع رفع الأمر ابجلامعة -امقرار : 

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون    -40
انجكبنشٕٚط انخطخ انذساعٛخ نمغى االلزظبد انًُضنٙ ٔ اانزشثٛخ نهفظم انذساعٙ االٔل نًشؽهخ 

   5/8/2018القسم العلمً بتارٌخ موافقة . 2018/2019نهؼبو انغبيؼٙ 

 املوافقة مع رفع الأمر ابجلامعة -امقرار :

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون    -14
نشٕٚط نهؼبو انخطخ انذساعٛخ نمغى ئداسح انًُضل ٔ انًإعغبد نهفظم انذساعٙ االٔل نًشؽهخ انجكب

   5/8/2018القسم العلمً بتارٌخ موافقة . 2018/2019 انغبيؼٙ

 املوافقة مع رفع الأمر ابجلامعة -امقرار :

 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في :-24
اعزبر يغبػذ  -د/ فٕص٘ عؼٛذ ركٙ ششٚف  ثـ ثشأٌ انزمشٚش انؼهًٙ نهًًٓخ انؼهًٛخ انخبطخانخطبة انٕاسد   

  5/8/2018بتارٌخرى ػًم انغًُٛبس لجم اَؼمبد يغهظ انمغى فٙ عهغخ ػهُٛخ نهمغى  . ثمغى انًالثظ ٔ انُغٛظ 

 املوافقة مع رفع الأمر ابجلامعة -القرار :

 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في : -34
يٍ يكزت َبئت سئٛظ انغبيؼخ نشئٌٕ خذيخ انًغزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ ثشأٌ اػالٌ عبيؼخ عُٕة انخطبة انٕاسد 

ؽٛش  2018اكزٕثش  25 – 23انٕاد٘ اللبيخ انًإرًش انذٔنٙ انشاثغ نهذساعبد انجٛئٛخ ثًذُٚخ انغشدلخ يٍ انفزشح 

 .انجؾش االؽًش -ٚغطٙ انًإرًش كبفخ انًؾبٔس انًزؼهمخ ثبنذساعبد انجٛئٛخ  انغشدلخ

 كال  من : نسٌجالمالبس و الو بعرض الخطا  علً السادة اعضاء هٌئة التدرٌس رغ  فً الترش  من قسم 
 ثجؾش( انًُٕفٛخعبيؼّ  -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ  أعزبر انًالثظ ٔانُغٛظ لغى انًالثظ ٔانُغٛظ - أ.د/ أشر  محمود هاشم( 

 ثجؾش(انًُٕفٛخعبيؼّ  -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ لغى انًالثظ ٔانُغٛظ -أعزبر انًالثظ ٔانُغٛظ - أ.د/ عال ٌوس  عبد الاله( 

 ثجؾش(انًُٕفٛخعبيؼّ  -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ   لغى انًالثظ ٔانُغٛظ -أعزبر انًالثظ ٔانُغٛظ  يأ.د/ هدي سامً غاز( 

 إدارة المنزل و المؤسسات : رغ  فً الترش  من قسم 

 انًُٕفٛخعبيؼّ   - كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ د/ هناء سالمة  مدرس بقسم إدارة المنزل و المؤسسات 

   5/8/2018رٌخ بتا ةم العلمٌاقساألموافقة .
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 املوافقة مع رفع الأمر ابجلامعة -القرار :

 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في :-44
انًشكض انمٕيٗ نهجؾٕس شؼجخ انظُبػبد انغزائٛخ ٔ انزغزٚخ ثخظٕص االػالٌ ػٍ انخطبة انٕاسد يٍ 

انغزاء ٔ انزغزٚخ "فٗ انفزشح يٍ  انًإرًشانذٔنٗ انغبثغ نهشؼجخ رؾذ شؼبس "انجؾش انؼهًٗ ٔ انظُبػخ فٗ خذيخ

 ثبنًشكض انمٕيٗ نهجؾٕس 2018عجزًجش 25-26

 :التغذٌة و علوم االطعمةقسم و بعرض الخطا  علً السادة اعضاء هٌئة التدرٌس رغ  فً الترش  من 

 ٗانًُٕفٛخعبيؼّ  -كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ التغذٌة و علوم االطعمةيذسط ثمغى   د/ ايم َبطف رك 

 املوافقة مع رفع الأمر ابجلامعة  -انمشاس :

 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: -54
  بعض منسقًبالكلٌة فٌما ٌختص باعتذار  مدٌر وحدة ضمان الجودة -انزمشٚش انًمذو يٍ  د/ خبنذ يؾٙ انذٍٚ يؾًذ 

 .معاٌٌر ال

نلعرض عيل جمامس الاقسام مع خماظبة امسادة رؤساء الأقسام امعلمية  احيط اجمللس علما مع اقرتاح جشكيل -امقرار :

 املعايري لإختيار رؤساء و منسقي

 مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: -64
سئٛظ اإلداسح انًشكضٚخ نهًُطمخ  ٔ/ يخزبس سػٕاٌ ) ػؼٕ يغهظ انكهٛخ انخبسعٙ(أ.انًزكشح انًمذيخ يٍ 

ثغشع انزؼبٌٔ انًضًش ثٍٛ بثغ نهٓٛئخ انؼبيخ نالعزضًبس ٔ انًُبؽك انؾشح يٍ انخبسط  انؾشح ثشجٍٛ انكٕو انز

ٔ كهٛخ االلزظبد انًُضنٙ يٍ خالل رذسٚت ٔ رأْٛم انؼًبنخ انًظشٚخ انًغزٓذف رشغٛهٓب فٙ ئداسح انًُطمخ انؾشح 

ٔ يٍ ْزا انًُطهك  انكهٛخ انًخزهفخخشٚغٍٛ ٔنغًٛغ رخظظبد َشبؽ طُبػخ انًالثظ انغبْضح ٔ انًفشٔشبد 

( فشطخ ػًم ثبنًُطمخ انؾشح انؼبيخ ثشجٍٛ انكٕو فٙ يغبل طُبػخ انًالثظ 500ٚزٕافش يب ٚمشة يٍ ػذد )

 انغبْضح ٔ انًفشٔشبد ٔ عًٛغ رخظظبد انكهٛخ .

عالن عن ذكل بلوحة اعالانت املكية -امقرار :  املوافقة مع رفع الامر نلجامعة و امتنبيه ابلإ

 على مجلس الكلية بشأن النظر في:  مذكرة للعرض -74
 
 انجبؽضٍٛ ثبنكهٛخ ثزؾذٚذ انًكبٌ انجؾضٙ انز٘ رى فّٛ رطجٛك انجؾشأػؼبء  ْٛئخ انزذسٚظ ثبنكهٛخ ٔ كزنك ئنضاو  

 خانؼهًٛ أ انشعبنخ انزٙ رى فٛٓب اعشاء انجؾشذ انغٓخ انجؾضٛخ ٚؾذٚفٛذ ثزثًب افبدح ٔ رغهٛى انؼهًٛخ  أ انشعبنخ

طالة انذساعبد انؼهٛب نرشلٛخ انغبدح أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔ كزنك ػُذ ذ يزطهجبد انغٕدح ثبنكهٛخ نزٕكٛكًزطهت 

 . بئم انًبعغزٛش ٔ انذكزٕساِ عػُذ انزمذو نًُبلشخ س

 املوافقة مع رفع الأمر ابجلامعة  -انمشاس :
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 مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: -84
 

ثًب عجك يٍ  واالنزضايغ  ئعبدح انهغخ اإلئَغهٛضٚخبيؼخ يٍ عٓبد يُٕؽ ثٓب يُؼ دسعخ االنزضاو ثًب رؾذدِ انغ

 . رؼذٚالد

 املوافقة مع رفع الأمر ابجلامعة  -انمشاس :

 مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: -49
 

ؾمٛك  يؼٓب ػٍ ؽبنجخ دكزٕساِ رخظض رغزٚخ ٔ ػهٕو األؽؼًخ ثؼذ انز –فظم انطبنجخ / ْذ٘ ػفٛفٙ ْٛكم 

 .ؽشٚك يغهظ انزأدٚت ثبنكهٛخ 

 املوافقة مع رفع الأمر ابجلامعة  -انمشاس :

 

 ٔفٗ َٓبٚخ االعزًبع ٔاالَزٓبء يٍ عذٔل األػًبل سفؼذ انغهغخ فٙ رًبو انغبػخ انضبَٛخ ػظشا  .

 

 

 عميد الكليةرئيس المجلس                  أمين المجلس                                          
 

 )أ.د/ شريف صبرى رجب (                      ماجدة ابراهيم األسود(د./)     
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 السيد األستاذ الدكتور / رئيس جامعة المنوفية             
 تحية طيبة وبعد ""

( الثانٌة عشر )الجلسة نتشر  بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة  
  2017/2018فً العام الجامعً  12/8/2018بتارٌخ 

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

                   
                  

 عميد الكلية                                                        
 

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

( الثانٌة عشر )الجلسة نتشر  بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة  
  2017/2018فً العام الجامعً  12/8/2018بتارٌخ 

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

                          
           

 عميد الكلية                                                           
 

 شريف صبرى رجب (/ )أ.د                                                              
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 السيد األستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث        
 جامعة المنوفية

 تحية طيبة وبعد ""
( الثانٌة عشر )الجلسة نتشر  بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة  

  2017/2018امعً فً العام الج 12/8/2018بتارٌخ 

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

                                    
 عميد الكلية                                                            

 
 شريف صبرى رجب (/ )أ.د                                                              
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