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                        كلٌة االقتصاد المنزلً    

 أمانة المجالس واللجان    
 

 

 

 

 

 

 

 ػششؾبدٚخ نا يؾضشيغهظ انكهٛخ انغهغخ

 و 2017/2018فٙ انؼبو انغبيؼٙ  

 8/7/2018انًٕافك  األؽذانًُؼمذح ٕٚو 
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 محضر إجتماع
 8/7/2018الموافقحدألالمجلس الكلٌة المنعقدة ٌوم  شرحادٌة عالالجلسة 

 م 2018/ 2017فً العام الجامعً 

 انؾبدٚكخ ػشكشفكٙ رًكبو انغكبػخ  ( ثمبػخ االعزًبػبد ثبنكهٛخ ٔرنك   ؾبدٚخ ػششانانغهغخ  أعزًغ يغهظ انكهٛخ )

ػًٛككذ انكهٛككخ  -شككشٚص صككجشٖ سعككت األعككزبر انككذ/زٕس/ انغككٛذ ثشئبعككخ   8/7/2018انًٕافككك  األؽككذٚككٕو  صككجبؽب  

 ٕس /م يٍ :ٔسئٛظ انًغهظ ٔؽض

 م األسم الوظٌفة

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

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

 3 أ.د/ إٌهاب أحمد محمد النعسان ووكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا و البحوثج  أستاذ بقسم المالبس والنسٌ

 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 الشرٌف من الداخل التغذٌة وعلوم األطعمة وعمٌد الكلٌة سابقا استاذ 

 7 أ.د/ ٌوسف عبد العزٌز الحسانٌن وعمٌد الكلٌة سابقاورئٌس القسم  أستاذ التغذٌة وعلوم االطعمة

 8 أ.د/ حسن سلٌمان رحمه لخارجأستاذ المالبس والنسٌج والترٌكو المتفرغ بكلٌة الفنون التطبٌقٌة جامعة حلوان من ا

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

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

 11 أ.د/ نشأت نصر الرفاعً بالقسم تذةاقدم االسا استاذ بقسم المالبس و النسٌج

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

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

 15 لاله.د/ عال ٌوسف عبد اأ من الداخل استاذ بقسم المالبس و النسٌج

 16 .د/ مدحت محمد محمود مرسًأ أستاذ المالبس والنسٌج بالكلٌة من الداخل  

 17 د./ منى عبد الرازق أبو شنبأ. أستاذ وقائم بعمل رئٌس قسم االقتصاد المنزلً والتربٌة بالكلٌة

 18 رحمن عفٌفًد/ طارق محمد عبد ال المساعدٌن اقدم االساتذة بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة مساعد أستاذ

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

بالكلٌىة بصىفته مىدٌر وحىدة ضىمان  المتفىرغ أسىتاذ المالبىس والنسىٌج - خالد محٌىى الىدٌن محمىد /ى للحضور د.عوقد د

 وقد اعتذار عن الحضور كل من: الجودة .

 م األسم الوظٌفة

س اإلدارة المركزٌة للمنطقة الحرة بشبٌن الكوم التابع للهٌئىة العامىة لالسىترمار و المنىاطق رئٌ

 الحرة من الخارج  

 1 أ/ مختار أحمد رضوان

سىٌادته حبىا بسىم   الىرحمن الىرحٌم ومر  -عمٌد الكلٌىة الجلسىة ستهل السٌد األستاذ الدكتور / ا
 .  األعضاء بالسادة

 :فً جدول األعمال على النحو التالى النظر برم شرع سٌادته 
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 -المصادق ات :-1
 10/6/2018الموافىق  حىدلمجلس الكلٌة المنعقدة ٌىوم األ عاشرةالجلسة العلى موضوعات  ةالمصادق -1

 . 2017/2018فى العام الجامعى 

 املصادقة -القرار :

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

 -والمناقشة للرسائل العلمٌة وهم : األساتذة أعضاء لجنة الفحص
  .رخصص  رغزٚخ ٔػهٕو األطؼًخ     – شٌماء فرج ابراهٌم بٌومى/  منح درجة الماجستٌر للطالبة  -1

  .رخصص  رغزٚخ ٔػهٕو األطؼًخ –د احمد ٌسن محمد كشاف   هن/  منح درجة الماجستٌر للطالبة  -2

 .رخصص  رغزٚخ ٔػهٕو األطؼًخ              – ربٌعة رجب رمضان/  منح درجة الماجستٌر للطالبة  -3

 رخصص  انًالثظ ٔ انُغٛظ .         –  /  اسراء طارق أحمد قندٌلمنح درجة الماجستٌر للطالبة  -4

 4/7/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/7/2018و 2/7/2018ٌخموافقة األقسام العلمٌة بتار

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -2
 انًُضنٙ االلزصبد فٙ انًبعغزٛش نذسعخ انًمٛذح  - هبه فتوح عبد العزٌز الشٌخ نهطبنجخ / انجؾش خطخ رغغٛم -

فً تدرٌس االقتصاد المنزلً   K.W.L.Hفعالٌة استخدام استراتٌجٌة  "ثؼُـٕاٌ صبد يُضنٙ ٔ رشثٛخالز رخصص

ػهًب  ثأٌ نغُخ "لدي طالبات الصف االول الرانوي لتنمٌة المفاهٌم العلمٌة و مهارات ما وراء المعرفة  

 :األششاف

 الوظيفة والتخصص االسم م

 المنوفٌة جامعة -  هج و طرق تدرٌس اللغة االنجلٌزٌة كلٌة التربٌة المنا أستاذ أحمد حسن سٌف الدٌن  /د0ا 1

 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى – استاذ مساعد بقسم االقتصاد المنزلً و التربٌة د/ سهام احمد رفعت الشافعً 

 المنوفٌة جامعة -  تصاد المنزلىكلٌة االق – مدرس بقسم االقتصاد المنزلً و التربٌة د/ سلوي سعٌد عبد الغنً ناصر 

 4/7/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/7/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -3
تخصض  انًُضنٙ االلزصبد فٙ انًبعغزٛش خنذسع انًمٛذحتسجٍم خطح انثحج نهطانثح/ دػاء حاصو يحًٕد صَاتً   

انًالتس ٔانُسٍج تؼُٕاٌ " االستفادج يٍ انًكًالخ انًهثسٍح نشفغ انمًٍح انجًانٍح إلسذاالخ انثُاخ نًشحهتً 

 :ػهًب  ثأٌ نغُخ األششاف"  انطفٕنح انًتٕسطح ٔانًتأخشج  
 

 الوظيفة والتخصص االسم م

 جايؼّ انًُٕفٍح -كهٍح االلتصاد انًُضنً  -نًالتس ٔانُسٍج  أستار ا أ.د/ اسًٓاٌ اسًاػٍم انُجاس  1

 جايؼّ انًُٕفٍح -كهٍح االلتصاد انًُضنً  -أستار يساػذ تمسى انًالتس ٔانُسٍج   د/ شًٍاء يصطفً انسٍذ  2

 4/7/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  2/7/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 فع األمر للجامعةالموافقة مع ر -القرار :
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 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -4
 انًُضنٙ االلزصبد فٙ انًبعغزٛش نذسعخ انًمٛذحتسجٍم خطح انثحج نهطانثح / اًٌاٌ ػثذ ستّ سيضاٌ ساشذ    

نجًانٍح تخصض انًالتس ٔانُسٍج تؼُٕاٌ "االستفادج يٍ تمٍُاخ استخذاو انكشدٌٔ ٔانمٍطاٌ فً  احشاء انمًٍح ا

 :ػهًب  ثأٌ نغُخ األششاف" نًالتس انسٍذاخ 

 الوظيفة والتخصص االسم م

 جايؼّ انًُٕفٍح -كهٍح االلتصاد انًُضنً  -أستار انًالتس ٔانُسٍج   أ.د/ػال ٌٕسف ػثذ انالِ  1

 حجايؼّ انًُٕفٍ -كهٍح االلتصاد انًُضنً  -أستار انًالتس ٔانُسٍج   أ.د/ َشٕج ػثذ انشؤف تٕفٍك  2

 4/7/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  3/7/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ   

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -5
 انًُضنٙ االلزصبد فٙ انًبعغزٛش نذسعخ انًمٛذ   -تسجٍم خطح انثحج نهطانة/ تايش يحًذ ػثذ انُؼٍى ششٌف   

تخصض انًالتس ٔانُسٍج تؼُٕاٌ " أحش اختالف َٕػٍح ٔخصائض الًشح انتشٌكٕ فً حثاخ انًماساخ انًطهٕتح 

 " تؼذ ػًهٍح انمض ٔانحٍاكح تًصاَغ انًالتس انجاْضج  
 :ػهًب  ثأٌ نغُخ األششاف

 الوظيفة والتخصص االسم م

 جايؼّ انًُٕفٍح -كهٍح االلتصاد انًُضنً  -أستار انًالتس ٔانُسٍج   أ.د/ َشٕج ػثذ انشؤف تٕفٍك  1

 جايؼّ انًُٕفٍح -كهٍح االلتصاد انًُضنً  -استار يساػذ تمسى انًالتس ٔانُسٍج   د/ احًذ سيضي ػطا هللا    2

 4/7/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  2/7/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 ةالموافقة مع رفع األمر للجامع -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -6
 المنزلي االقتصاد في لدرجة الدكتوراه المسجلةاٌمان عبد الفتاح عبد المقصود   /للطالبة البحث خطة تسجٌل

تأرٌر العدس االخضر و البنى على التغٌرات الغذائٌة و الكٌمو حٌوٌة  "بعنـوان األطعمة وعلوم تغذيه تخصص
 ة فى الفئران المصابة بالسكر" و الهستولوجٌ

 ػهًب ثأٌ نغُخ األششاف

 انٕظٛفخ ٔانزخصص        االعى و
 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى – األطعمة وعلوم التغذٌة أستاذ حمدٌة احمد هالل /د.أ 1

 المنوفٌة معةجا -  كلٌة االقتصاد المنزلى – األطعمة وعلوم التغذٌة أستاذ د/سهام عزٌز خضر 0ا 2

 4/7/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  3/7/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -7
  تخصص لمنزليا االقتصاد في الماجستير لدرجة المسجلةمنى بالل محمد منٌر   /للطالبة البحث خطة تسجٌل
 ساق (باستخدام  -دراسات بٌوكٌمٌائٌة وتغذوٌة على وجبات زهور اللوتس )بتالت "بعنـوان األطعمة وعلوم تغذيه

 "ذكور فئران االلبٌنوالمصابة بالسكرى
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 ػهًب  ثأٌ نغُخ األششاف :

 انٕظٛفخ ٔانزخصص االعى و

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -/هٛخ االلزصبد انًُضنٙ –أعزبر انزغزٚخ ٔػهٕو األطؼًخ  د/ عٓبو ػضٚض خضش   0ا 1

 المنوفٌة جامعة - المنزلً االقتصاد كلٌة – األطعمة وعلوم التغذٌة بقسم  مدرس فتحٌة شبل جندٌةد/  2

 4/7/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  3/7/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 -: ة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر فيمذكر  -8
 تخصص المنزلي االقتصاد لدرجةالماجستير في المسجلةوسام حمدى على غنٌم    /للطالبة البحث خطة تسجٌل
تأرٌر رمار التٌن و الجمٌزعلى الفئران المصابة بخلل فى الكلى بواسطة  "بعنـوان األطعمة وعلوم تغذيه

 الجنتامٌسٌن"

 ة األشراف:علما  بأن لجن

 الوظٌفة والتخصص االسم م
 عبيؼخ انًُٕفٛخ -/هٛخ االلزصبد انًُضنٙ –أعزبر انزغزٚخ ٔػهٕو األطؼًخ  د/ ػًبد يؾًذ انخٕنٗ   0ا 1

 المنوفٌة جامعة - المنزلً االقتصاد كلٌة – األطعمة وعلوم التغذٌة بقسم  مدرس وفاء احمد رفعتد/  2

 4/7/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  3/7/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -9
 المنزلي االقتصاد في الدكتوراه لدرجة المسجلة نور الهدى مجدى ابراهٌم  /للطالبة البحث خطة تسجٌل

تأرٌر كالمن الشعٌر و الكتان المنبت و البنجر على امراض القلب  " بعنـوان األطعمة وعلوم تغذيه تخصص
 بفئران التجارب"

 علما  بأن لجنة األشراف 

 الوظٌفة والتخصص االسم م
 المنوفٌة جامعة - المنزلً االقتصاد عمٌدكلٌة – األطعمة وعلوم التغذٌة أستاذ شرٌف صبرى رجب /د0ا 1

 المعهد القومى للتغذٌة – األطعمة وعلوم التغذٌة بقسم  استاذ مساعد هانى حمدى الجزارد/  2

 4/7/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  3/7/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -10

 تخصص المنزلي االقتصاد لدرجةالماجستيرفي المسجلة ٌمانمى محمد السٌد سل  /للطالبة البحث خطة تسجٌل
التأرٌرات الوقائٌة المحتملة لقشر الرمان و الشٌتوزان على قرحة المعدة فى " بعنـوان األطعمة وعلوم تغذيه

 علما  بأن لجنة األشراف :الفئران البالغة"

 الوظٌفة والتخصص االسم م
 المنوفٌة جامعة - المنزلً االقتصاد كلٌة– األطعمة وعلوم التغذٌة بقسم مساعد أستاذ نجالء على مجد الشٌخ /د  1

 4/7/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  3/7/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
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 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -11
 تخصص المنزلي االقتصاد لدرجةالدكتوراه في المسجلة ٌنة محمد عٌد شعالنام  /للطالبة البحث خطة تسجٌل
التأرٌرات المحتملة لحبوب الذرة )الفٌشار و المحمص( فى الفئران المصابة " بعنـوان األطعمة وعلوم تغذيه

 علما  بأن لجنة األشراف :بالسكر بتأرٌر االلوكسان" 

 الوظٌفة والتخصص االسم م
 المنوفٌة جامعة - المنزلً االقتصاد كلٌة – األطعمة المتفرغ وعلوم التغذٌة أستاذ خاطر الفت رشاد /د0ا 1

 4/7/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  3/7/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -12
 المنزلي االقتصاد الدكتوراه في لدرجة المسجلة شٌماء زكً حامد الشافعً  /للطالبة بحثال خطة تسجٌل

استراتٌجٌة إدارة بعض المكهارات الحٌاتٌة و عالقتها بالتفكٌر " بعنـوان إدارة المنزل و المؤسسات تخصص
 علما  بأن لجنة األشراف :" اإلٌجابً للمراهقٌن

 الوظٌفة والتخصص االسم م
عبيؼكخ  -/هٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –أعزبر  ئداسح انًُضل ٔ انًإعغبد ٔ سئٛظ  انمغى ) عبثمب (    ثٛغ يؾًٕد َٕفم  د/ س0ا 1

  انًُٕفٛخ

  عبيؼخ انًُٕفٛخ -/هٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –أعزبر  ئداسح انًُضل ٔ انًإعغبد ٔ سئٛظ  انمغى د/ يٓغخ يؾًذ اعًبػٛم يغهى  0ا 

  عبيؼخ انًُٕفٛخ -/هٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –أعزبر  يغبػذ ثمغى ئداسح انًُضل ٔ انًإعغبد د/ ْجّ هللا ػهٙ شؼٛت 

 4/7/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  3/7/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -13
االلزصكبد انًُضنككٙ  ٔانًغكغهخ نذسعكخ انًبعغكزٛش فكٙ ُكخ االشكشاف نهطبنجكخ / يكٗ يؾًككذ ػجكذ انكشؽًٍ  رؼكذٚم فكٙ نغ

دساعككخ يمبسَككخ نزككأصٛش اعككضال َجككبد انُجككك ػهككٗ صككٕسح نٛجٛككذاد "  رخصككص انزغزٚككّ ٔػهككٕو األطؼًككخ رؾككذ ػُككٕاٌ

 انغٛشو فٗ انفئشاٌ "

انحهاٍى ٔٔيٍفتاّ / اساتار انتةزٌاح ٔػهإو  د/ ػًااد يحًاذ ػثاذ0اضاافح اساى انساٍذ ا -انزؼذٚم انًطهكٕة ْكٕ :

 جايؼح انًُٕفٍح" -االطؼًح

 نزصجؼ نغُخ األششاف :

 انٕظٛفخ ٔانزخصص االعى و

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -/هٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –أعزبر انزغزٚخ ٔػهٕو األطؼًخ  د/ ػًبد يؾًذ انخٕنٗ   0ا 1

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -/هٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –أعزبر انزغزٚخ ٔػهٕو األطؼًخ  د/ عٓبو ػضٚض خضش0ا 2

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -/هٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –يذسط ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األطؼًخ  د/ػضح االعكبفٗ 3

 4/7/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  3/7/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 
 
 



 7 

 -: إدارة الدراسات العليا بشأن النظر فيمذكرة   -14
 طلب إيقاف القيد للطالبة اآلتية :

 السبب من المدة الدرجة التخصص اإلسم م

 رعاٌة الوالد المسن 31/8/2018إلى  1/4/2018 عام أول يبعغزٛش الزصبد يُضنٙ ٔ رشثٛخ سارة عبد المنعم السخاوي 1

 رعاٌة الوالد المسن 31/8/2018إلى  1/4/2018 عام رانً يبعغزٛش األطؼًخ انزغزٚخ ٔػهٕو حسٍٍ تُٓسى ػثذ انؼضٌض    2

 4/7/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  3/7/2018و2/7/2018موافقة األقسام العلمٌة بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -15
انًسجهح نذسجح انًاجستٍش فً  -ح فحض ٔيُالشح نهطانثح / ٔفاء شؼثاٌ ػطٍح سانى لُثش يزكشج تشكٍم نجُ

اتتكاس تصًًٍاخ صخشٔفٍح تاستخذاو تمٍُح انٍضس االلتصاد انًُضنً تخصض انًالتس ٔانُسٍج ٔػُٕاٌ انشسانح  "

                                                                                                       شراف:علما  بأن لجنة األ" نشفغ انمًٍح انجًانٍح نًالتس االطفال فً يشحهح انطفٕنح انٕسطً

 انٕظٛفخ ٔانزخصص االعى و

 جايؼّ انًُٕفٍح   -أستار انًالتس ٔانُسٍج  تكهٍح االلتصاد انًُضنً  أ.د/ َشأخ َصش انشفاػً  1

 جايؼّ انًُٕفٍح -كهٍح االلتصاد انًُضنً  -ساػذ تمسى  انًالتس ٔانُسٍج  أستار ي د/ يًُ حًذي انفشيأي  2

 -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:       

 انٕظــــــــــٛـفخ ٔعٓـــــــــخ انؼًــــــــــــم االعــــــــــــــــــــــــــى و

يُبلشب (جايؼّ طُطا   -كهٍح انتشتٍح انُٕػٍح  -انًتفشؽ  أستار انُسٍج أ.د/ ػبدل عًبل انذٍٚ انُٓذأ٘  1  )يمشسأ 

 عبيؼّ انًُٕفٛخ) يششفب  ٔ يُبلشب ( -/هٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -أعزبر انًالثظ ٔانُغٛظ   أ. د/ َشأخ َصش انشفاػً   2

كهٍح االلتصاد   -انثحٕث أستار  انًالتس ٔانُسٍج  ٔٔكٍم انكهٍح نهذسساخ انؼهٍا ٔ أ. د/ آٌاب احًذ انُؼساٌ  3

 يُالشاً()جايؼّ انًُٕفٍح -انًُضنً

جايؼّ  -كهٍح االلتصاد انًُضنً  -أستار يساػذ تمسى  انًالتس ٔانُسٍج   د/ يًُ حًذي انفشيأي   4

 يُالشاً ٔيششفاً()انًُٕفٍح

 4/7/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  2/7/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -ار :القر

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في - 16
انًسجهح نذسجح  -يزكشج تشكٍم نجُح فحض ٔيُالشح انًاجستٍش نهطانثح / ٌاسًٍٍ يحًذ يختاس ػثذ انسًٍغ 

تشَايج تذسٌثً إلػذاد فاػهٍح انًاجستٍش فً االلتصاد انًُضنً  تخصض انًالتس ٔانُسٍج ٔػُٕاٌ انشسانح  "

 "انًفشٔشاخ نتًٍُح يشاكض انًشأج انشٌفٍح فً يحافظح انًُٕفٍح

 علما  بأن لجنة األشراف:

 انٕظٛفخ ٔانزخصص االعى و

 عبيؼّ طُطب   -/هٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ  -أعزبر انُغٛظ انًزفشؽ  أ.د/ ػادل جًال انذٌٍ انُٓذأي  1

 جايؼّ انًُٕفٍح -كهٍح االلتصاد انًُضنً  -التس ٔانُسٍج  أستار انً أ.د/ ػال ٌٕسف ػثذ انالِ 2

 عبيؼّ انًُٕفٛخ -/هٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -أعزبر يغبػذ ثمغى  انًالثظ ٔانُغٛظ   د/ يًُ حًذي انفشيأي  3
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 -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:

 انٕظــــــــــٛـفخ ٔعٓـــــــــخ انؼًــــــــــــم ىاالعـــــــــــــــــــــــــــــــــــ و

يُبلشب (  -/هٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ -أعزبر انُغٛظ انًزفشؽ  أ.د/ ػادل جًال انذٌٍ انُٓذأي  1  عبيؼّ طُطب )يمشسأ 

 جايؼّ انًُٕفٍح  -كهٍح االلتصاد انًُضنً  -أستار  انًالتس ٔانُسٍج   أ.د/ ػال ٌٕسف ػثذ انالِ 2

 ) يششفاً ٔ يُالشاً(  

عبيؼّ   -/هٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ -أعزبر انًالثظ ٔانُغٛظ لغى االلزصبد انًُضنٙ أ.د/ ٍْاو ديشداش حسٍٍ انةضانً 3

 يُالشاً(طُطب)

 جايؼّ انًُٕفٍح)يُالشاً( -كهٍح االلتصاد انًُضنً  -أستار  انًالتس ٔانُسٍج   أ.د/ سًٓ يحًذ حًذي 4

 4/7/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  2/7/2018بتارٌخ  موافقة القسم العلمً

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -17
 المنزلي االقتصاد في الدكتوراه لدرجة المسجلة سماح محمود البنا / للطالبة والمناقشة الفحص لجنة تشكٌل

دراسات كٌمٌاوٌة و بٌولوجٌة على رمار و بذور المولٌنا)الٌقطٌن(  "بعنـــوان األطعمة لوموع تغذيه تخصص
 على الفئران المصابة بالسكر و السمنة"

 ػهًب  ثأٌ نغُخ األششاف

 انٕظٛفخ ٔانزخصص              االعى        و

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -خ االلزصبد انًُضنٙ /هٛ–أعزبر انزغزٚخ ٔػهٕو األطؼًخ انًزفشؽ   د/ يؾًذ يصطفٗ انغٛذ  0ا 1

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -/هٛخ االلزصبد انًُضنٙ –أعزبر  انزغزٚخ ٔػهٕو األطؼًخ  د/ َٓبد سشبد انطؾبٌ  0ا 2

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -/هٛخ االلزصبد انًُضنٙ –يذسط ثمغى انزغزٚخ ٔػهٕو األطؼًخ  د/ ػجٛش َضّٚ اؽًذ   2

   -ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ: ػهًب ثبٌ نغُخ انفؾص انًُبلشخ

 انٕظٛفخ ٔانزخصص االعى و

 ()مقررا ومناقشا  عبيؼخ انًُٕفٛخ -/هٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –أعزبر انزغزٚخ ٔػهٕو األطؼًخ انًزفشؽ  د/ يؾًذ عًٛش انذشهٕطٗ  0ا 1

 ) مشرفا ومناقشا(عبيؼخ انًُٕفٛخ -/هٛخ االلزصبد انًُضنٙ –أعزبر انزغزٚخ ٔػهٕو األطؼًخ انًزفشؽ   د/ يؾًذ يصطفٗ انغٛذ  0ا 2

د/ ػككككككككبدل ػجكككككككككذ انؾًٛكككككككككذ 0ا 3

 انجبعٕسٖ  

 مناقشا (عبيؼخ طُطب )  -أعزبر  انزغزٚخ ٔػهٕو األطؼًخ ٔػًٛذ /هٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ عبثمب  

 و مشرفا ( )مناقشا  عبيؼخ انًُٕفٛخ  -/هٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –أعزبر انزغزٚخ ٔػهٕو األطؼًخ  د/ َٓبد سشبد انطؾبٌ  0ا 4

 4/7/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  3/7/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
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 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -18
 االقتصاد في ماجستيرال لدرجة المسجلةاٌه ابراهٌم فتوح الفصٌح  /للطالبة والمناقشة الفحص لجنة تشكٌل

تأرٌر الجرعات المختلفة من حمض االسكوربٌك الطبٌعً و  "بعنـــوان األطعمة وعلوم تغذيه تخصص المنزلي

 : ػهًب  ثأٌ نغُخ األششاف"الصناعً علً الوزن و الحالة الصحٌة لذكور الفئران 

 انٕظٛفخ ٔانزخصص              االعى و

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -/هٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –ر  انزغزٚخ ٔػهٕو األطؼًخ أعزب أ.د/ حمدٌة أحمد هالل 1

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -/هٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –أعزبر  انزغزٚخ ٔػهٕو األطؼًخ  د/ َٓبد سشبد انطؾبٌ  0ا 2

   -ػهًب ثبٌ نغُخ انفؾص انًُبلشخ ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ:

 انٕظٛفخ ٔانزخصص االعى و

ا وم) معبيؼخ انًُٕفٛخ -/هٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –أعزبر انزغزٚخ ٔػهٕو األطؼًخ انًزفشؽ   انغٛذ  د/ يؾًذ يصطفٗ 0ا 1  ( ناقشا  قرر 

 )مشرفا  و مناقشا  ( عبيؼخ انًُٕفٛخ -/هٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –أعزبر  انزغزٚخ ٔػهٕو األطؼًخ  أ.د/ حمدٌة أحمد هالل 2

 ( مناقشا ) عبيؼخ ؽهٕاٌ -ٚخ ٔػهٕو األطؼًخ /هٛخ االلزصبد انًُضنٙ أعزبر  انزغز د/ يؾًذ ؽًذ٘ ؽغبط  0ا 3

 )مناقشا  و مشرفا (عبيؼخ انًُٕفٛخ  -/هٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –أعزبر انزغزٚخ ٔػهٕو األطؼًخ  د/ َٓبد سشبد انطؾبٌ  0ا 4

 4/7/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  3/7/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -لقرار :ا

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -19
 في الماجستير لدرجة المسجلة فاطمة البكري محمد البسٌونً  /للطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكٌل

و عالقتها باسالٌب بعض المهارات الشخصٌة  "بعنـــوان رة المنزل و المؤسساتداإ تخصص المنزلي االقتصاد

 ػهًب  ثأٌ نغُخ األششاف :التسوق لدي عٌنة من ربات األسر"

 انٕظٛفخ ٔانزخصص              االعى        و

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -/هٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –أعزبر  ئداسح انًُضل ٔ انًإعغبد ٔ سئٛظ  انمغى ) عبثمب (    د/ سثٛغ يؾًٕد َٕفم  0ا 1

 استاذ و رئٌس قسم إدارة مؤسسات األسرة و الطفولة كلٌة االقتصاد المنزلً جامعة االزهر فً الزاكًأ.د/ منً مصط 2

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -/هٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –ثمغى  ئداسح انًُضل ٔ انًإعغبد      مدرس د/ منً محمد زكً صقر 2

   -ػهًب ثبٌ نغُخ انفؾص انًُبلشخ ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ:
 ظٛفخ ٔانزخصصانٕ االعى و

عبيؼككككخ  -/هٛككككخ االلزصككككبد انًُضنككككٙ  –أعككككزبر  ئداسح انًُككككضل ٔ انًإعغككككبد ٔ سئككككٛظ  انمغككككى ) عككككبثمب (    د/ سثٛغ يؾًٕد َٕفم  0ا 1

 )مقررا  مناقشا  ومشرفا(انًُٕفٛخ

لىىىىىىً اسىىىىىىتاذ بقسىىىىىىم مؤسسىىىىىىات ادارة مؤسسىىىىىىات األسىىىىىىرة و الطفولىىىىىىة كلٌىىىىىىة االقتصىىىىىىاد المنز أ.د/ ماجدة إمام إمام سالم 2

 جامعةحلوان)مناقشا  (

 استاذ و رئٌس قسم إدارة مؤسسات األسرة و الطفولة كلٌة االقتصاد المنزلً جامعة االزهر أ.د/ منً مصطفً الزاكً 3

 )مناقشا  ومشرفا(

 شا  ()مناقعبيؼخ انًُٕفٛخ -/هٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –أعزبر  ئداسح انًُضل ٔ انًإعغبد      د/ يبٚغخ يؾًذ انؾجشٙ  0ا 4

 4/7/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  3/7/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
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 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -20
 في الماجستير لدرجة المسجلة -صدٌق أسماء حامد سعد   /للطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكٌل

الوعً البٌئً للطفل و عالقته بتحمل  "بعنـــوان رة المنزل و المؤسساتداإ تخصص المنزلي االقتصاد
 "المسؤلٌة فً مرحلة الطفولة المتأخرة 

 ػهًب  ثأٌ نغُخ األششاف :

 انٕظٛفخ ٔانزخصص              االعى        و

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -/هٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –سئٛظ  انمغى ) عبثمب (    أعزبر  ئداسح انًُضل ٔ انًإعغبد ٔ د/ سثٛغ يؾًٕد َٕفم  0ا 1

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -/هٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –أعزبر  ئداسح انًُضل ٔ انًإعغبد      ماٌسة محمد أحمد الحبشًأ.د/  2

   -ػهًب ثبٌ نغُخ انفؾص انًُبلشخ ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ:
 انٕظٛفخ ٔانزخصص االعى و

 كلٌىىة االقتصىىاد المنزلىىً جامعىىة -اسىىتاذ متفىىرغ بقسىىم إدارة مؤسسىىات االسىىرة و الطفولىىة  ٌنب محمد حسٌن حقًأ.د/ ز 1

 حلوان) مناقشا و مقررا (

عبيؼككخ  -/هٛككخ االلزصككبد انًُضنككٙ  –أعككزبر  ئداسح انًُككضل ٔ انًإعغككبد ٔ سئككٛظ  انمغككى ) عككبثمب (    د/ سثٛغ يؾًٕد َٕفم  0ا 2

 ا()مناقشا  ومشرفانًُٕفٛخ

عبيؼكككككخ  -/هٛكككككخ االلزصكككككبد انًُضنكككككٙ  –أعكككككزبر  ئداسح انًُكككككضل ٔ انًإعغكككككبد ٔ سئكككككٛظ  انمغكككككى د/ يٓغخ يؾًذ اعًبػٛم يغهى  0ا 3

 ()مناقشا  انًُٕفٛخ

 ()مناقشا  عبيؼخ انًُٕفٛخ  -/هٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –أعزبر  ئداسح انًُضل ٔ انًإعغبد      ماٌسة محمد أحمد الحبشًأ.د/  4

 4/7/2018و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  3/7/2018لقسم العلمً بتارٌخ موافقة ا

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -21
 في الماجستير لدرجة المسجلة -عٌسً علٌاء عصام حسن   /للطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكٌل

إدارة األزمات األسرٌة و عالقتها باألمن  "بعنـــوان رة المنزل و المؤسساتداإ تخصص يالمنزل االقتصاد

 ػهًب  ثأٌ نغُخ األششاف : "النفسً لدي عٌنة من ربات األسر  

 انٕظٛفخ ٔانزخصص              االعى        و

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -/هٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –عبثمب (   أعزبر  ئداسح انًُضل ٔ انًإعغبد ٔ سئٛظ  انمغى )  د/ سثٛغ يؾًٕد َٕفم  0ا 1

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -/هٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –أعزبر  ئداسح انًُضل ٔ انًإعغبد      ماٌسة محمد أحمد الحبشًأ.د/  2

   -ػهًب ثبٌ نغُخ انفؾص انًُبلشخ ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ:
 انٕظٛفخ ٔانزخصص االعى و

حلىوان)  كلٌىة االقتصىاد المنزلىً جامعىة -استاذ متفرغ بقسم إدارة مؤسسات االسرة و الطفولة  ٌنةأ.د/ نادٌة حسن ابو سك 1

 مناقشا  و مقررا (

عبيؼكككخ  -/هٛكككخ االلزصكككبد انًُضنكككٙ  –أعكككزبر  ئداسح انًُكككضل ٔ انًإعغكككبد ٔ سئكككٛظ  انمغكككى ) عكككبثمب (    د/ سثٛغ يؾًٕد َٕفم  0ا 2

 )مناقشا  ومشرفا(انًُٕفٛخ

 ()مناقشا  عبيؼخ انًُٕفٛخ -/هٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –أعزبر  ئداسح انًُضل ٔ انًإعغبد ٔ سئٛظ  انمغى غخ يؾًذ اعًبػٛم يغهى  د/ ي0ٓا 3

 ()مناقشا  عبيؼخ انًُٕفٛخ  -/هٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –أعزبر  ئداسح انًُضل ٔ انًإعغبد      ماٌسة محمد أحمد الحبشًأ.د/  4

 3/7/2018تارٌخ موافقة القسم العلمً ب

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -22
انًغككغهخ نذسعككخ انًبعغككزٛش رخصككص ئداسح يُككضل ٔ  -انغككبل انمٛككذ ٔ انزغككغٛم نهطبنجككخ / يُككبل عًككبل ػجككذ انفزككبػ يؾًككذ 

ػهًكب  : شفٍٛ ٔ اَزٓبل انًذح انمبََٕٛخ ٔ ػذو عذاد انشعٕو انذساعكٛخٔ رن  نألعجبة انزبنٛخ : اػززاس انغبدح انًش يإعغبد

 ثأٌ نغُخ االششاف :

 انٕظٛفخ ٔانزخصص              االعى         

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -أعزبر  ئداسح انًُضل ٔ انًإعغبد ٔ سئٛظ  انمغى ) عبثمب ( /هٛخ االلزصبد انًُضنٙ  د/ َؼًّ يصطفٙ سلجبٌ  0ا 1

يٓغكككككككككككخ يؾًكككككككككككذ د/ 0ا 2

 اعًبػٛم  

 /هٛخ االلزصبد انًُضنٙ عبيؼخ انًُٕفٛخ –أعزبر  ٔ سئٛظ  لغى ئداسح انًُضل ٔ انًإعغبد     

د/ شكككككشٚص يؾًكككككذ ػطٛكككككّ  3

 ؽٕسٚخ  

 /هٛخ االلزصبد انًُضنٙ عبيؼخ انًُٕفٛخ –اعزبر يغبػذ ثمغى ئداسح انًُضل ٔ انًإعغبد     

 3/7/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -23
انًغكغهخ نذسعكخ انًبعغكزٛش رخصكص ئداسح يُكضل ٔ  -انغبل انمٛذ ٔ انزغكغٛم نهطبنجكخ / ػٛشكخ ػجكذ انغُكٙ اثكشاْٛى ٚكَٕظ 

 : انًذح انمبََٕٛخ ٔ ػذو عذاد انشعٕو انذساعٛخٔ رن  نألعجبة انزبنٛخ : اػززاس انغبدح انًششفٍٛ ٔ اَزٓبل  يإعغبد
 ػهًب  ثأٌ نغُخ االششاف :

 انٕظٛفخ ٔانزخصص              االعى         

 -/هٛككخ االلزصككبد انًُضنككٙ  –أعككزبر  ئداسح انًُككضل ٔ انًإعغككبد ٔ سئككٛظ  انمغككى ) عككبثمب (    د/ سثٛغ يؾًٕد َٕفم  0ا 1

 عبيؼخ انًُٕفٛخ

 اعزبر ثبنًش/ض انمٕيٙ نهجؾٕس االعزًبػٛخ ٔ انغُبئٛخ لبئذ   د/ اًٚبٌ ششٚص0ا 2

 3/7/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

  -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -24
فٙ انفزشح يٍ  2018/2019نهؼبو انغبيؼٙ  د/زٕساِ ( –يبعغزٛش  -فزؼ ثبة نالنزؾبق ثبنذساعبد انؼهٛب ) دثهٕو 

  2018عجزًجش15انٙ   2018اغغطظ 15

 بتحدٌد احتٌاجات كل قسم العلمٌة و التنبٌه علً االقسام الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -25
 1/1اقصاها فً مواعٌد محددة  ةالنصف سنوٌالسنوٌة وضرورة تسلٌم التقارٌر الخاصة بالرسائل المسجلة 

 من كل عام و فً حالة عدم التسلٌم فً المواعٌد المحددة ٌتم االتً: 1/7من كل عام و 

 رفع اسم األستاذ أو العضو المشرف من علً الرسالة العلمٌة. -1

 عدم اسناد اي اشراف لسٌادته لعد التزامه بالمواعٌد المقررة . -2

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
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 -: رة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر فيمذك -26
 4/7/2018حتى  1/9/2017فى الفترة من تقرٌر عن العملٌات التً تم إنجازها بالدراسات العلٌا 

 

 التخصص

 

 الدرجة

 4/7/2018حتى  1/9/2017الفترة من 

 دــــم الغاء قٌد مد اٌقاف قٌد تسجٌل قٌد 

 9 9 - 1 12 13 ماجستٌر مالبس ونسٌج

 7 1 8 2 3 3 دكتوراه

 26 - 13 3 59 77 ماجستٌر تغذٌة و علوم اطعمة

 3 - 4 2 13 24 دكتوراه

 3 - 2 - 11 4 ماجستٌر إدارة منزل و مؤسسات

 4 5 1 - 4 6 دكتوراه

 1 3 1 - 14 3 ماجستٌر االقتصاد المنزلً و التربٌة

 1 - 2 - 3 - دكتوراه

 11 - - - - 16 غذائٌات المستشفٌات دبلوم

 - - - - - - تكنولوجٌا المالبس

 65 18 31 8 119 146 اإلجمالً

 
 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 بشأن النظر فى :" اعضاء هيئة التدريس" شئون العاملين    قسممذكرة   -27
علً تجدٌد التربٌة   االقتصاد المنزلً والمدرس بقسم  -الطلب المقدم من الدكتورة / نهاد حسٌن محمد سراج 

را  مىىىن للعمىىىل بالمملكىىىة العربٌىىىة السىىىعودٌة اعتبىىىا   2018/2019اجىىىازة سىىىٌادتها للعىىىام الرالىىىث الجىىىامعً 

 .2/7/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ .  31/7/2019الً  1/8/2018

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 
 بشأن النظر فى :لتدريس" " اعضاء هيئة اشئون العاملين    قسممذكرة   -28

علً تجدٌد    المدرس بقسم المالبس و النسٌج -الطلب المقدم من الدكتورة / منً احمد  محمود السٌد سلطان 

را  مىىن اعتبىىاانجلترا بجامعىىة كىىابتن بىىللعمىىل    2018/2019الجىىامعً  سىىابع للعىىام ال)اعىىارة( اجىىازة سىىٌادتها 

 .2/7/2018العلمً بتارٌخ  موافقة القسم .  31/7/2019الً  1/8/2018

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 
 بشأن النظر فى :" اعضاء هيئة التدريس" شئون العاملين    قسممذكرة   -29

مسىاعد بوظٌفة أسىتاذ    المالبس و النسٌج بقسم  مدرس   - نهً محمد عبده السٌدتعٌٌن السٌدة الدكتورة /  

بنىىاء علىىً مىىا جىىاء بتقرٌىىر اللجنىىة العلمٌىىة الدائمىىة لترقٌىىة االسىىاتذة و األسىىاتذة بىىذات القسىىم  بالكلٌىىة و ذلىىك 

 .2/7/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ 26/6/2018بتارٌخ المساعدٌن  

  مع رفع األمر للجامعةعلي مستوي االساتذة و االساتذة المساعدين الموافقة  -القرار :
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 بشأن النظر فى :ئة التدريس" " اعضاء هيشئون العاملين    قسممذكرة   -30
مسىاعد بوظٌفىة أسىتاذ    التغذٌة و علوم االطعمة بقسم  مدرس   - عبٌر نزٌه احمد تعٌٌن السٌدة الدكتورة /  

بىىذات القسىىم  بالكلٌىىة و ذلىىك بنىىاء علىىً مىىا جىىاء بتقرٌىىر اللجنىىة العلمٌىىة الدائمىىة لترقٌىىة االسىىاتذة و األسىىاتذة 

 .3/7/2018افقة القسم العلمً بتارٌخ مو26/6/2018بتارٌخ المساعدٌن  

  مع رفع األمر للجامعةعلي مستوي االساتذة و االساتذة المساعدين الموافقة  -القرار :

 
  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون    -31

و نسٌج المقٌدة بالفرقة الرانٌة شعبة مالبس  –العذر االجتماعً المقدم من الطالبة / أمانً احمد الملٌجً  

 لجنة شئون التعلٌم موافقة لرعاٌة الطفل بناء علً التقرٌر الطبً المرفق .  2017/2018للعام الجامعً 

 .3/7/2018بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 
  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون    -32

المقٌدة بالفرقة الرانٌة شعبة تغذٌة و علوم  –سٌونً عٌد العذر القهري المقدم من الطالبة / نٌرة جمال السٌد ب

بسبب ظروف المواصالت  وجود حادرة فً  2/7/2018بتارٌخ    مٌكروبٌولوجً اطعمة عن مادة 

 .3/7/2018بتارٌخ  لجنة شئون التعلٌم موافقة الطرٌق.

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 
  -أن النظر فى :بش  التعليممذكرة قسم شئون    -33

المقٌدة بالفرقة الرابعة شعبة التغذٌة و علوم  –الطلب المقدم من الطالبة / مروة اشرف محمد عبد المنعم  

بناء علً   12/6/2018األطعمة  بقبول عذرها المرضً  عن مادة شئون صحٌة و مراقبة الجودة ٌوم 

 .3/7/2018بتارٌخ  لجنة شئون التعلٌم ة موافقالتقرٌر الطبً الوارد من اإلدارة الطبٌة بالجامعة .

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 
  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون    -34

المقٌدة بالفرقة الرارة شعبة التغذٌة و علوم األطعمة  بقبول  –الطلب المقدم من الطالبة / رٌهام الحسن محمد عبادة  

بناء علً التقرٌر الطبً الوارد من اإلدارة الطبٌة   2/6/2018لحوم و اسماك  ٌوم  عذرها المرضً  عن مادة

 .3/7/2018بتارٌخ  لجنة شئون التعلٌم موافقة بالجامعة .

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 
 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في : -35

لسفر سٌادته  -سانٌن استاذ ورئٌس قسم التغذٌة و علوم االطعمة بد العزٌز الحالطلب المقدم من أ.د/ ٌوسف ع

علً نفقة سٌادته  2018اغسطس  15/ٌولٌو الً 29لحضور الندوة العلمٌة بالدنمارك خالل الفترة من 

 . 8/7/2018موافقة لجنة العالقات الرقافٌة بتارٌخ 3/7/2018موافقة القسم العلمً بتارٌخ  الخاصة .

 قة مع رفع األمر للجامعةالمواف -القرار :
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 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في : -36

انخطاب انٕاسد يٍ االداسج انؼايح نهؼاللاخ انخمافٍح اداسج االتفالٍاخ ٔانًإتًشاخ انًتضًٍ دػٕج سٍادتكى 

انؼشثٛخ رشثٛخ انفئبد انًٓشًخ فٙ انًغزًؼبد نحضٕس انًإتًش انؼهًً انخايٍ انذٔنً انشاتغ تؼُٕاٌ : " 

فً سحاب  2018سثتًثش  12-11" ) انفشص ٔانتحذٌاخ (  فً انفتشج يٍ  نزؾمٛك أْذاف انزًُٛخ انًغزذايخ

 جايؼح انًُٕفٍح. –كهٍح انتشتٍح شثٍٍ انكٕو 
 و بعرض الخطاب علً السادة اعضاء هٌئة التدرٌس رغب فً الترشح من قسم االقتصاد المنزلً و التربٌة كال  من :

 ) مستمع (    د ناصر                         مدرس بقسم االقتصاد المنزلً و التربٌة          د/ سلوي سعٌ
 مها جالل شعٌب                               مدرس بقسم االقتصاد المنزلً و التربٌة           ) مستمع(د/ 
 اد المنزلً و التربٌة           ) مستمع(نورا ابراهٌم غرٌب                           مدرس بقسم االقتصد/
 شٌرٌن شمس الدٌن المركبً               مدرس بقسم االقتصاد المنزلً و التربٌة            ) مستمع(د/
 أسماء عبد العزٌز عٌسً                   مدرس بقسم االقتصاد المنزلً و التربٌة            ) مستمع(د/
 ) مستمع(    مدرس بقسم االقتصاد المنزلً و التربٌة                             فاطمة رجب شرف     د/
 ) مستمع(           نزلً و التربٌة  مدرس بقسم االقتصاد الم                  هالة صبري عبد الحلٌم د/

 . 8/7/2018 و لجنة العالقات الرقافٌة بتارٌخ 3/7/2018و 2/7/2018موافقة األقسام العلمٌة بتارٌخ

 ألستكمال االوراق المطلوبةيعاد للقسم العلمي  -القرار :

 
 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في : -37

نهؼاللاخ انخمافٍح اداسج االتفالٍاخ ٔانًإتًشاخ انًتضًٍ يششٔع اتفاق تؼأٌ  انؼايح انخطاب انٕاسد يٍ االداسج  

ٍى انؼانً تجًٕٓسٌح يصش انؼشتٍح ٔٔصاسج انتؼهٍى تجًٕٓسٌح أرستٍجاٌ فً يجال انتؼهٍى انؼانً تٍٍ ٔصاسج انتؼه

 و بعرض الخطاب علً السادة اعضاء هٌئة التدرٌس لم ٌرغب أحد فً الترشح .ٔانًمتشح يٍ انجاَة األرستٍجاًَ .

 8/7/2018ولجنة العالقات الرقافٌة بتارٌخ 3/7/2018و 2/7/2018موافقة األقسام العلمٌة بتارٌخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -ر :القرا

 
 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في : -38

نهؼاللاخ انخمافٍح اداسج االتفالٍاخ ٔانًإتًشاخ تشأٌ اإلػالٌ  انؼايح تشأٌ انُظش فً انخطاب انٕاسد يٍ االداسج

 .2018صش ي –" يٍ أجم انًشأج فً انؼهى َٕٚغكٕ  –نٕلاير انخاص تثشَايج  انضيانح  " 

 و بعرض الخطاب علً السادة اعضاء هٌئة التدرٌس لم ٌرغب أحد فً الترشح .

 8/7/2018ولجنة العالقات الرقافٌة بتارٌخ3/7/2018و 2/7/2018موافقة األقسام العلمٌة بتارٌخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 
 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في : -39

 السادة اعضاء هٌئة التدرٌس :لمقدم من كال  من الطلب ا
 مدرس بقسم التغذٌة و علوم االطعمة             د/ نزٌهه عبد الرحمن خلٌل 

 استاذ مساعد بقسم التغذٌة و علوم االطعمة         د/ طارق عبد الرحمن عفٌفً  
 النسٌج استاذ مساعد بقسم المالبس و              د/ سالً محمد فوزي الوراقً

  2018ٌولٌه 17-16جامعة المنٌا و المقرر عقده من –لحضورهم المؤتمر العلمً الدولً االول لكلٌة التربٌة النوعٌة 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 



 15 

 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: -40
 دح ٔ اعزًبػبرٓب ) يـشفـك ( .رمبسٚش انٕضغ انشاٍْ ثٕؽذح ضًبٌ انغٕ 

 احيط اجمللس علما  -القرار :

 
 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: -41

يذٚش ٔؽذح ضًبٌ  -يؾٙ انذٍٚ يؾًذ خبنذ  د/صٚبسح نغُخ االػزًبد ثبنكهٛخ ٔ انز٘ لبو ثؼشضّ يُبلشخ رمشٚش 

يغ انًالؽظبد انًٕعٕدح ثبنزمشٚش ٔ رؾذٚذ ٕٚو انضالصبل االعزًبع  خثبنكهٛخ ؽٛش لبو ثؼشض ٔ يُبلشانغٕدح 

 يٍ عٛبدرٓى .نإلطالع ػهٙ انًالؽظبد انًطهٕثخ سؤعبل األلغبو ٔ يُغمٙ انًؼبٚٛش 

 احيط اجمللس علما  -القرار : 

 
 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -42

 .2017/2018( للعام الجامعً الحادٌةعشرلبٌئة ) الجلسة محضر اجتماع لجنة شئون المجتمع و تنمٌة ا

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 
 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م -43

 من 2019/ 2018 مقترح الخطة السنوٌة لقطاع شئون خدمة المجتمع و تنمٌة البٌئة بالكلٌة للعام الجامعً

 :حٌث 

 الطابع الخاص .نشاط الوحدات االنتاجٌة ذات  رابعا  :       داخل و خارج الكلٌة.   أوال  : الندوات

 خامسا  : المؤتمرات و المعارض .           رانٌا : مشروعات بٌئٌة و صحٌة .

 رالرا  : القوافل الترقٌفٌة و التوعوٌة .

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 
 س الكلية بشأن النظر في:ذكرة للعرض على مجلم -44

 .انشاء رابطة لخرٌجً كلٌة االقتصاد المنزلً 

 االقتصاد المنزليي ميع تيدييد رسيم االشيترا كلية خريجي لعلي إنشاء رابطة  مجلس الكلية وافق -القىرار :

 مع رفع االمر للجامعة للفرد جنيه011 قيمتها  

 
 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م -54
من قسم التغذٌة وعلوم األطعمة علً جمٌع االقسام العلمٌة المقدمة  طورةٌد الالئحة المتوح

 بالكلٌة .

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
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 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م -64
 .تحدٌد المؤتمر العلمً لألقسام العلمٌة 

 :انعقاد المؤتمر العلمي لألقسام العلمية قرر مجلس الكلية تيديد موعد  -القرار :

 22/7/2102يوم     قسم التغذية و علوم الألطعمة       

 22/7/2102يوم     قسم االقتصاد المنزلي و التربية     

     22/7/2102يوم     قسم المالبس و النسيج               

 افقة مع رفع األمر للجامعة       المو  22/7/2102يوم       قسم إدارة المنزل و المؤسسات  

 
 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م -47

 تحدٌد موعد انعقاد المؤتمر السنوي للكلٌة

قرر مجلس الكلية تيديد موعد انعقاد المؤتمر السنوي للكليية خيالل شيهر ديسيمبر للعيام الجيامعي  -القرار :

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة 2102

 
 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -48

توحٌد جلسات السٌمنار بجمٌع أقسام الكلٌة و حرصا  علً مصلحة الطالب و البحث العلمً 
 وبعرض الموضوع علً السٌد االستاذ عمٌد الكلٌة وافق علً اآلتً :

د اقصً اسبوع من أوال  :ٌتم تسلٌم بحث السٌمنار المراد التسجٌل فٌه قبل مجالس االقسام بح
تارٌخ انعقاد المجلس حتً ٌتسنً تسلٌم االبحاث لمجالس االقسام باسترناء اعضاء  القسم 

 العلمً.
 رانٌا : ٌتم مناقشة البحث فً المجلس التالً لمجلس تسلٌم االبحاث .

رالرا  : ٌتم تسجٌل البحث بمجلس القسم بعد عمل التعدٌالت و المالحظات المطلوبة و ذلك فً 
 مجلس التالً لمجلس مناقشة االبحاث .ال

و ذلك لٌكون الفترة من التسلٌم حتً التسجٌل مجلسٌن متتالٌٌن حتً ٌتسنً للدارس عمل 

 التصلٌحات المطلوبة و حرصا  علً البحث العلمً ٌوحد ذلك فً جمٌع االقسام العلمٌة بالكلٌة .

 4/7/2018 لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخموافقة 

 االجتماع  رر مجلس الكلية اجتماع وكيل الكلية للدراسات العليا و البيوث مع رؤساء االقسام وتمق -القرار :

 رفع االمر للجامعةمع الموافقة و

 
 ٔفٗ َٓبٚخ االعزًبع ٔاالَزٓبل يٍ عذٔل األػًبل سفؼذ انغهغخ فٙ رًبو انغبػخ انضبَٛخ ػصشا  .

 

 رئيس المجلس عميد الكلية                     أمين المجلس                                  
 

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

( الحادٌة عشر)الجلسة  ةنتشرف بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌ
 . 2017/2018فً العام الجامعً  8/7/2018بتارٌخ 

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

                                    
 عميد الكلية                                                    

 
 شريف صبرى رجب (/ )أ.د                                                              
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 جامعة المنوفية  -ياالسيد األستاذ / مدير عام ادارة الدراسات العل             
 تحية طيبة وبعد ""

( الحادٌة عشر)الجلسة  نتشرف بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة
 . 2017/2018فً العام الجامعً  8/7/2018بتارٌخ 

 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 ""
( الحادٌة عشر)الجلسة  نتشرف بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة

 . 2017/2018فً العام الجامعً  8/7/2018بتارٌخ 

 وكل عام وسيادتكم بخير ""
 

 "" وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التقدير واالحترام
                                    

 عميد الكلية                                                     
 

 شريف صبرى رجب (/ )أ.د                                                              
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