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 محضر إجتماع
 12/3/2017فق الموا األحدالجلسة السابعة لمجلس الكلٌة المنعقدة ٌوم 

 م 2017/ 2016فً العام الجامعً 

 صباحا  عشر  الحادٌة( بقاعة االجتماعات بالكلٌة وذلك فً تمام الساعة السابعة الجلسة  أجتمع مجلس الكلٌة )
  12/3/2017ٌوم األحد الموافق 

منزلةً للدراسةات ووكٌل  كلٌةة االقتصةاد الأستاذ التغذٌة   -شرٌف صبرى رجباألستاذ الدكتور/ السٌد برئاسة 

 جامعة المنوفٌة –عمٌد الكلٌة ورئٌس المجلس وقائم بعمل  العلٌا والبحوث

 وحضور كل من :

 م األسم الوظٌفة

 1 أ.د/ اسالو عثد انًُعى حسيٍ ووكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالباستاذ 

 2 د انعصيص انحساَيٍأ.د/ يىسف عث وعًيد انكهيح ساتقاورئٌس القسم  أستاذ التغذٌة وعلوم االطعمة

 3 أ.د / َشأخ َصس انسفاعً بالكلٌةأستاذ المالبس والنسٌج ورئٌس القسم 

 4 أ.د/ سهىي يحًد شغهىل طه أستاذ إدارة المنزل والمؤسسات ورئٌس القسم بالكلٌة

 5 أ.د/ يحًد سًيس اندشهىطي  من الداخل أستاذ تقسى انتغريح وعهىو األطعًح وعًيد انكهيح ساتقا

 6 أ.د/ يحًد يصطفي انسيد من الداخل ستاذ تقسى انتغريح وعهىو األطعًح وعًيد انكهيح ساتقاأ

 7 أ.د/ فاطًح انصهساء اييٍ انشسيف من الداخل استاذ  انتغريح وعهىو األطعًح وعًيد انكهيح ساتقا

المتفةر  بكلٌةة الفنةون التطبٌقٌةة  والترٌكةو أستاذ المالبس والنسٌج

 لخارججامعة حلوان من ا

 8 أ.د/ حسن سلٌمان رحمه 

 9 أ.د/ عادل جًال انديٍ انهُداوي أستاذ المالبس والنسٌج المتفر  بكلٌة التربٌة النوعٌة جامعة طنطا من الخارج

 10 أ.د/ َعًح يصطفً زقثاٌ أستاذ إدارة المنزل والمؤسسات بالكلٌة اقدم االساتذة بقسم االدارة

 11 .د/ خاند عهً عثد انسحًٍ شاهيٍ أ من الداخلعًح أستاذ تقسى انتغريح وعهىو األط

 12 أ.د/ َهاد زشاد انطحاٌ بالكلٌة اقدم االساتذة بقسم التغذٌة أستاذ التغذٌة وعلوم االطعمة

 13 أ.د/ ايهاب فاضم اتى يىسً استاذ تصمٌم األزٌاء بالكلٌة اقدم االساتذة بقسم المالبس

 14 أ.د/ إيهاب أحًد يحًد انُعساٌ  من الداخل ٌةأستاذ بقسم المالبس والنسٌج  بالكل

 15 د/ خاند يحي انديٍ يحًد حسٍ عضو الجودة أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج  بالكلٌة

 16 د./ يًُ عثد انساشق أتى شُة أستاذ مساعد وقائم بعمل رئٌس قسم االقتصاد المنزلً والتربٌة بالكلٌة

 17 د./ سهاو عصيص انسيد خضس اقدم االساتذة المساعدٌنبالكلٌة  طعمةالتغذٌة وعلوم اال أستاذ مساعد

 18 د./سحس كًال يحًىد فىدج اقدم المدرسٌن بالكلٌة بقسم المالبس والنسٌج أستاذ مساعد

بالكلٌةة بصةفته مةدٌر  المسةاعد  أسةتاذ المالبةس والنسةٌج - خالةد محٌةى الةدٌن محمةد /ى للحضةور   د.عةقد دو

 دة وحدة ضمان الجو

 األعضاء سٌادته بالسادةحبا بسم هللا الرحمن الرحٌم ومر  -عمٌد الكلٌة الجلسة ستهل السٌد األستاذ الدكتور / ا

ثم قدم المجلس التعازي و الدعاء بالرحمة للسٌد األستاذ الدكتور / مغاوري دٌةاب رئةٌس الجامعةة األسةبق و الةدعاء لةه 

 :النظر فً جدول األعمال على النحو التالى بثم شرع سٌادته جازات انبالرحمة و المغفرة لما قدمه للجامعة من 
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 -المصادق ات :-1
فةى  12/2/2017الموافةق الجلسةة السادسةه لمجلةس الكلٌةة المنعقةدة ٌةوم االحةد  على موضةوعات  ةالمصادق

 . 2016/2017العام الجامعى 

 المصادفة.القرار :  
 -في :  مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر -1

التوصٌة بمنح الدرجات العلمٌة  للطالب اآلتٌة أسمائهم بعد قرٌن كل منهم وذلك بناء على التقارٌر الفردٌة 

 -والمناقشة للرسائل العلمٌة وهم : والجماعٌة للسادة األساتذة أعضاء لجنة الفحص
 المنزلً و التربٌة. صافٌناز ابراهٌم رضا الغول تخصص/ االقتصاد/منح درجة الماجستٌر للطالبة   -1 
 تخصص/ المالبس و النسٌج.هبه البنداري سٌد أحمد عمر   منح درجة الماجستٌر للطالبة/  - 2
 تخصص/ التغذٌة وعلوم االطعمة .هناء فوزى على الدٌب    منح درجة الماجستٌر للطالبة/  -3 
 وعلوم االطعمةتخصص/ التغذٌة أن محمد عبد الحمٌد رزقمنح درجة الماجستٌر للطالبة/  -4
 إدارة المنزل و المؤسسات .تخصص/ / سماح جودة علً وهبهمنح درجة الدكتوراه  للطالبة  -5
 إدارة المنزل و المؤسسات .تخصص/رٌهام جالل دسوقً حجاج  / منح درجة الدكتوراه  للطالبة  -6
 قتصاد المنزلً و التربٌة.تخصص/ االهالة صبري عبد الحلٌم ٌوسف    /  منح درجة الدكتوراه  للطالبة  -7
 تخصص/ المالبس و النسٌج./  عبٌر محمد عبد المنعم الفقً  منح درجة الدكتوراه للطالبة  -  8
 تخصص/ المالبس و النسٌج./  سامٌة محمد عبد الغنً عبد الاله  منح درجة الدكتوراه للطالبة  -9

 8/3/2017ت العلٌا بتارٌخ و لجنة الدراسا5/3/2017موافقة األقسام العلمٌة بتارٌخ    

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .القرار: 
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -2

تسجٌل خطة البحث للطالبة / الهام العزب السباعً بٌومً المقٌدة  لدرجة الدكتوراه  فً االقتصاد المنزلً 

المرور مع الشخصٌات الكرتونٌة الثراء القٌم الجمالٌة  تخصص المالبس و النسٌج  بعنوان "استخدام عالمات

 ،الوظٌفٌة والثقافٌة لمالبس الطفل"     علما  بأن لجنة األشراف  :

 الوظٌفة والتخصص        االسم م

 جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً-أستاذ ورئٌس قسم المالبس والنسٌج أ.د/ نشأت نصر الرفاعً 1

 جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  -أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج فودة د/ سحر كمال 2

 .8/3/2017و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  م5/3/2017وموافقة مجلس القسم بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .القرار: 
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -3

 بحث للطالبة / فاطمة البكري محمد البسٌونً  المقٌدة  لدرجة الماجستٌر   تخصص : إدارةتسجٌل خطة ال

 عنوان الرسالة : بعض المهارات الشخصٌة وعالقتها بأسالٌب التسوق لدي عٌنة منالمنزل والمؤسسات   

 ربات األسر.علما  بأن لجنة األشراف  : 

 الوظٌفة وجهة العمل االسم م

 كلٌة االقتصاد المنزلً جامعة المنوفٌة –أستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  د نوفل     أ.د/ ربٌع محمو 1

 كلٌة االقتصاد المنزلً جامعة األزهر -أستاذ ورئٌس قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة  أ.د/ منى مصطفى الزاكً          2

 جامعة المنوفٌة كلٌة االقتصادالمنزلً –ت مدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسا د/ منً محمد زكً صقر  3

 .8/3/2017و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  م5/3/2017وموافقة مجلس القسم بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .القرار: 
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -4
المقٌدة  لدرجة الماجستٌر  فً االقتصاد المنزلً تسجٌل خطة البحث للطالبة / عبٌر كمال ابراهٌم متولً  

تخصص االقتصاد المنزلً و التربٌة  بعنوان " مستوي الطموح الغٌري و عالقته بتحمل المسؤلٌة و الدافعٌة 

 للتعلم لدي طالب كلٌة االقتصاد المنزلً جامعة المنوفٌة "     علما  بأن لجنة األشراف  :

 صصالوظٌفة والتخ        االسم م

 جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  -استاذ مساعد بقسم  االقتصاد المنزلً و التربٌة د/ جٌهان علً السٌد سوٌد  1

 جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  -مدرس بقسم  االقتصاد المنزلً و التربٌة د/ مروة صالح سعادة 2

 .8/3/2017جنة الدراسات العلٌا بتارٌخ و ل م5/3/2017وموافقة مجلس القسم بتارٌخ 

 (يعاد للقسم العلمي  )القرار: 
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-5

تسجٌل خطة البحث للطالبة / اسماء محمد عبد الرازق المقٌدة  لدرجة الماجستٌر  فً االقتصاد المنزلً 

استراتٌجٌة المحطات العلمٌة فً تدرٌس االقتصاد تخصص االقتصاد المنزلً و التربٌة  بعنوان " فعالٌة 

 "  علما  بأن لجنة األشراف  المنزلً لتنمٌة التفكٌر االستداللً و الدافعٌة للتعلم لدي طالبات المرحلة االعدادٌة 

 الوظٌفة والتخصص        االسم م

 جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  -ةاستاذ مساعد بقسم  االقتصاد المنزلً و التربٌ د/ جٌهان علً السٌد سوٌد  1

 جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  -مدرس بقسم  االقتصاد المنزلً و التربٌة د/ نورا ابراهٌم غرٌب 2

 .8/3/2017و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  م5/3/2017وموافقة مجلس القسم بتارٌخ 

 .(يعاد للقسم العلمي  ) القرار: 
 -ذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :م -6

المنزلةً تخصةص تسجٌل خطة البحث للطالبة / بسةمة محمةد مبةروك المقٌةدة لدرجةة الماجسةتٌر فةً االقتصةاد 

تغذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان " التأثٌر المضاد للسمنة للبنجر االحمر فةى الفئةران المصةابة بالسةمنة"  علمةا  

 بأن لجنة األشراف

 الوظٌفة والتخصص        االسم م

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ متفر  بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ ثرٌامسلم حسن0ا 1

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ مساعد بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د./ سهام عزٌز خضر 2

 .8/3/2017و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  م5/3/2017ٌخ وموافقة مجلس القسم بتار

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .القرار: 
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-7

تسجٌل خطة البحث للطالبة/هانم ماهر احمد الصاوى المقٌدة لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلةً تخصةص 

مرغوبةة العنةـوان" دراسةة تةأثٌر بعةض االعشةاب والبةذةر للوقاٌةة مةن التةاثٌرات غٌةر تغذٌه وعلةوم األطعمةة ب

 علما  بأن لجنة األشراف الحادى جلوتامات الصودٌوم"

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ متفر  بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ محمد سمٌر الدشلوطى0أ 1

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –مدرس بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ عبٌر نزٌه احمد 2

 .8/3/2017و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  م5/3/2017وموافقة مجلس القسم بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .القرار: 
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-8
تسةةجٌل خطةةة البحةةث للطالبةةة/ هبةةة حسةةٌن محمةةد حسةةٌن المقٌةةدة لدرجةةة الماجسةةتٌر فةةً االقتصةةاد المنزلةةً  -

تخصص تغذٌه وعلةوم األطعمةة بعنةـوان" التةأثٌر العالجةى المحتمةل لمسةحوق سةٌقان نبةات االراك علةى ذكةور 

 الفئران المصابة بالتسمم الكبدى"علما  بأن لجنة األشراف

 خصصالوظٌفة والت االسم م

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ متفر  بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ محمد سمٌر الدشلوطى0أ 1

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –مدرس بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ مى محمود خفاجى 2

 .8/3/2017ت العلٌا بتارٌخ و لجنة الدراسا م5/3/2017وموافقة مجلس القسم بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .القرار: 
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -9
تسةةجٌل خطةةة البحةةث للطالبةةة/مروة عبةةد المةةنعم احمةةد لةةبن المقٌةةدة لدرجةةة الماجسةةتٌر فةةً االقتصةةاد المنزلةةً  

ة وتكنولوجٌةة وتغذوٌةة علةى البقةول المنبتةة " علمةا  تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة بعنـوان" دراسات كٌمٌائٌ

 بأن لجنة األشراف: 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ مساعد بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د./ عبٌر احمد خضر 1

 القاهرة-المعهد القومى للتغذٌة  –مو قسم االحتٌاجات الغذائٌة والن-أستاذ مساعد د/ هانى حمدى الجزار  2

 .8/3/2017و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  م5/3/2017وموافقة مجلس القسم بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .القرار: 
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -10
مقٌةدة لدرجةة الماجسةتٌر فةً االقتصةاد المنزلةً بسمة عبد العاطى محمةد احمةد ال تسجٌل خطة البحث للطالبة/ 

تخصةص تغذٌةةه وعلةةوم األطعمةةة بعنةةـوان" تةةأثٌر مسةةحوق و مسةتخلص ثمةةار فاكهةةة ابةةو فةةروة علةةى التغٌةةرات 

 البٌولوجٌة و الكٌمٌائٌة والهستوٌولوجٌة للفئران المصابة بالسمنة"   علما  بأن لجنة األشراف:

 الوظٌفة والتخصص االسم م

جامعةةة  -كلٌةةة االقتصةةاد المنزلةةً  –أسةةتاذ متفةةر  بقسةةم التغذٌةةة وعلةةوم األطعمةةة  مسلم حسند/ ثرٌا0ا 1

 المنوفٌة

جامعةةة  -كلٌةةة االقتصةةاد المنزلةةً  –أسةةتاذ مسةةاعد قسةةم التغذٌةةة وعلةةوم األطعمةةة  د/ سهام عزٌز خضر 2

 المنوفٌة

 .8/3/2017و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  م5/3/2017وموافقة مجلس القسم بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .القرار: 
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -11

تسةةجٌل خطةةة البحةةث للطالبةةة/دعاء السةةٌد محمةةد مسةةعد شةةطا المقٌةةدة لدرجةةة الةةدكتوراه فةةً االقتصةةاد المنزلةةً 
 (Chenopodium quinoaتخصةةص تغذٌةةه وعلةةوم األطعمةةة بعنةةـوان" التةةأثٌر العالجةةى لبةةذور الكٌنةةوا)

 مل مضاد للسكرى فى الفئران البٌضاء السلٌمة والبدٌنة"  علما  بأن لجنة األشراف:اكع

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ متفر  بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ محمد سمٌر الدشلوطى0أ 1

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –متفر  بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  أستاذ د/ ثرٌامسلم حسن0ا 2
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 .8/3/2017و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  م5/3/2017وموافقة مجلس القسم بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .القرار: 
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -12
حةةث للطالبةةة/غادة ابةةراهٌم رمضةةان بٌةةومى المقٌةةدة لدرجةةة الةةدكتوراه فةةً االقتصةةاد المنزلةةً تسةةجٌل خطةةة الب -

تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة بعنـوان" تأثٌر جمار النخٌل صنف زغلول على ذكور الفئران البٌضاء المصابة 

 بالسمنة والتسمم الكبدى" علما  بأن لجنة األشراف:

 الوظٌفة والتخصص االسم م

حمةةةةةةةةةةةةد سةةةةةةةةةةةةمٌر د/ م0أ 1

 الدشلوطى

جامعةة  -كلٌةة االقتصةاد المنزلةً  –أستاذ متفر  بقسم التغذٌة وعلوم األطعمةة 

 المنوفٌة

أ.د/ ٌوسةةةةف عبةةةةد العزٌةةةةز  2

 الحسانٌن 

جامعةة  -كلٌةة االقتصةاد المنزلةً  –أستاذ ورئٌس قسم التغذٌة وعلوم األطعمة 

 المنوفٌة

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –وعلوم األطعمة أستاذ بقسم التغذٌة  د/ ماجدة كامل الشاعر0أ 3

 .8/3/2017و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  م5/3/2017وموافقة مجلس القسم بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .القرار: 
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -13

احمةةد البرمةةاوى المقٌةةد ة لدرجةةة الةةدكتوراه فةةً االقتصةةاد المنزلةةً  تسةةجٌل خطةةة البحةةث للطالبةةة/وفاء الشةةحات

حلٌب الشةةوك و الكٌنةةوا علةةى التغٌةةرات البٌولوجٌةةة و ةتخصةةص تغذٌةةه وعلةةوم األطعمةةة بعنةةـوان" تةةأثٌر بةةذر

 الكٌمٌائٌة والهستوٌولوجٌة للفئران المصابة بالسكر والسمنة"  علما  بأن لجنة األشراف:

 صالوظٌفة والتخص االسم م

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ ماجدة كامل الشاعر0ا 1

 .8/3/2017و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  م5/3/2017وموافقة مجلس القسم بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .القرار: 
 -النظر في :مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن   -14

تسجٌل خطة البحث للطالب/محمد رأفت محمد قبةارى المقٌةد لدرجةة الةدكتوراه فةً االقتصةاد المنزلةً تخصةص 

تغذٌه وعلةوم األطعمةة بعنةـوان" التةأثٌرات المضةادة للسةمنة لالفوكةادو ولةبعض انةواع االعشةاب علةى الفئةران 

 السمٌنة"  علما  بأن لجنة األشراف :
 صصالوظٌفة والتخ االسم م

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ خالد على عبد الرحمن شاهٌن0ا 1

 .8/3/2017و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  م5/3/2017وموافقة مجلس القسم بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .القرار: 
 -ليا بشأن النظر في :مذكرة إدارة الدراسات الع -15

فً االقتصةاد المنزلةً  الماجستٌرالمسجلة لدرجة لجنة االشراف للطالبة / سماح محمود سعٌد البنا وتعدٌل فً 

تحةةةةت عنةةةةوان " دراسةةةةات كٌمٌاوٌةةةةة وبٌولوجٌةةةةة علةةةةى ثمةةةةار وبةةةةذور تغذٌةةةةه وعلةةةةوم األطعمةةةةة التخصةةةةص 

 0المولٌنا)الٌقطٌن( على الفئران المصابة بالسكر و السمنة

  -لتعدٌل المطلوب هو :ا

  جامعة المنوفٌة" -كلٌة االقتصاد المنزلى -اضافة اسم السٌده د/ عبٌر نزٌه احمد ووظٌفته / مدرس التغذٌة وعلوم االطعمة

 لتصبح لجنة األشراف"
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 الوظٌفة والتخصص االسم م

د/ محمةةةةةةةد مصةةةةةةةطفى 0أ 1

 السٌد

جامعةة  -اد المنزلةً كلٌةة االقتصة –أستاذ متفر  بقسم التغذٌة وعلةوم األطعمةة 

 المنوفٌة

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ نهاد رشاد الطحان0أ 2

جامعةةةة  -كلٌةةةة االقتصةةةاد المنزلةةةً  –مةةةدرس بقسةةةم التغذٌةةةة وعلةةةوم األطعمةةةة  د/ عبٌر نزٌه احمد 3

 المنوفٌة

 .8/3/2017و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  م5/3/2017وموافقة مجلس القسم بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .القرار: 
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -16

فً االقتصاد المنزلً  الماجستٌرالمسجلة لدرجة لجنة االشراف للطالبة / فاطمة مختار محمد عزام وتعدٌل فً 

تحت عنوان " تةأثٌر بةذور الكاكةاو علةى التغٌةرات البٌولوجٌةة و الكٌمٌائٌةة و  تغذٌه وعلوم األطعمةالتخصص 

 الهستلوجٌة للفئران المصابة بالسمنة"

  -التعدٌل المطلوب هو :

كلٌةةة االقتصةةاد  -د/ عمةةاد محمةةد عبةةد الحلةةٌم الخةةولى وظٌفتةةه / اسةةتاذ التغذٌةةة وعلةةوم االطعمةةة0اضةةافة اسةةم ا

 لجنة األشرافلتصبح  جامعة المنوفٌة" -المنزلى

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ متفر  بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ ثرٌا مسلم حسن0أ 1

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ عماد عبد الحلٌم الخولى0أ 2

 .8/3/2017و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  م5/3/2017س القسم بتارٌخ وموافقة مجل

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .القرار: 
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -17
فةً االقتصةاد  الماجسةتٌرالمسةجلة لدرجةة لجنة االشراف للطالبة / هاجر سامى شهاب الدٌن دراز وتعدٌل فً  

مٌةة و ولةوجى و المٌكربٌولةوجى لنبةات الباتحت عنوان " التقٌةٌم البٌتغذٌه وعلوم األطعمة الً تخصص المنزل

 نشاط بكترٌا القولون على الفئران المصابة بمرض السكر.

  -التعدٌل المطلوب هو :

 المنوفٌة"جامعة  -كلٌة العلوم–د/ محمد توفٌق شعبان  ووظٌفته / استاذ المٌكروبٌولوجى 0اضافة اسم السٌد ا

 لتصبح لجنة األشراف

 الوظٌفة والتخصص االسم م

جامعةةة  -كلٌةةة االقتصةةاد المنزلةةً  –أسةةتاذ بقسةةم التغذٌةةة وعلةةوم األطعمةةة  د/ ماجدة كامل الشاعر 0أ 1

 المنوفٌة

 جامعة المنوفٌة -كلٌة العلوم  –استاذ المٌكروبٌولوجى  د/ محمد توفٌق شعبان0ا 2

د/ نزٌهةةةةةةةة عبةةةةةةةد الةةةةةةةرحمن  3

 راهٌماب

جامعةة  -كلٌةة االقتصةاد المنزلةً  –مدرس بقسم التغذٌةة وعلةوم األطعمةة 

 المنوفٌة

 .8/3/2017و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  م5/3/2017وموافقة مجلس القسم بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .القرار: 
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -18
فةةً االقتصةةاد المنزلةةً  الماجسةةتٌرالمسةةجلة لدرجةةة مٌةةرة احمةةد ابةةراهٌم حمةةود وأنةةة االشةةراف للطالبةةة / لجعةةدٌل فةةً ت
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 تحةت عنةوان " التةأثٌرات المضةادة للسةمنة لبةذور الكتةان وثمةار االفوكةادوفى الفئةرانتغذٌه وعلةوم األطعمةة التخصص 

  -التعدٌل المطلوب هو :بالسمنة"  المصابة

كلٌةةة االقتصةةاد  -اد محمةةد عبةةد الحلةةٌم الخةةولى ووظٌفتةةه / اسةةتاذ التغذٌةةة وعلةةوم االطعمةةةد/ عمةة0اضةةافة اسةةم السةةٌد ا

 لتصبح لجنة األشراف جامعة المنوفٌة" -المنزلى

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ عماد عبد الحلٌم الخولى0أ 1

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –استاذ مساعد بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  / طارق محمد عبد الرحمند 2

 .8/3/2017و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  م5/3/2017وموافقة مجلس القسم بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .القرار: 
 -النظر في :  مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن -19
فةً االقتصةاد المنزلةةً  الةةدكتوراهالمسةجلة لدرجةة لجنةة االشةةراف للطالبةة / خلةود محمةةد حمةزة  وتعةدٌل فةً  -

 تحت عنوان " دراسات بٌولوجٌة وتكنولوجٌة على سكر اللٌفان"تغذٌه وعلوم األطعمة التخصص 

  -التعدٌل المطلوب هو :

 جامعة المنوفٌة" -كلٌة االقتصاد المنزلى -تاذ التغذٌة وعلوم االطعمةد/ هبة عزالدٌن ٌوسف ووظٌفته / اس0رفع اسم ا

 لتصبح لجنة األشراف

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 جامعة المنوفٌة–كلٌة الزراعة  –أستاذ بقسم التكنولوجٌا وعلوم االطعمة  د/ عالء الدٌن السٌد البلتاجى0أ 1

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –وعلوم األطعمة  أستاذ مساعد بقسم التغذٌة / عبٌر احمد خضر0د 2

 المركز القومى للبحوث –استاذ المٌكرو بٌولوجى  د/ منى محمد عبد التواب 0ا 3

 .8/3/2017و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  م5/3/2017وموافقة مجلس القسم بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .القرار: 
 -إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  مذكرة -20

المسجلة لدرجة الدكتوراة تخصص المالبس  -تعدٌل فً لجنة االشراف للطالبة / بوسً حمدي فرحات 

والنسٌج وعنوان الرسالة "االستفادة من التقنٌات الحدٌثة للتسوٌق االلكترونً باستخدام الماسح الضوئً فً 

 منتجات الملبسٌة " تطوٌر منظومة اداء منافذ بٌع ال

  التعدٌل المطلوب هو إضافة أسم :

 جامعه المنوفٌة -كلٌة الحاسبات والمعلومات  -مدرس بقسم تكنولوجٌا المعلومات   -د/ نورا عبد المعز السمري  

 :بعد التعدٌل لتصبح لجنة األشراف

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 هندسة وتكنولوجٌا المنسوجات بالمحلة الكبري عمٌد المعهد العالً لل أ.د/ أشرف محمود هاشم  1

 جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  -استاذ بقسم المالبس والنسٌج  أ.د/ مدحت محمد مرسً 2

 جامعه المنوفٌة -مدرس بقسم تكنولوجٌا المعلومات كلٌة الحاسبات والمعلومات د/ نورا عبد المعز السمري 3

 .8/3/2017و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  م5/3/2017رٌخ وموافقة مجلس القسم بتا

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .القرار: 
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -22

المسجلة لدرجة الدكتوراة تخصص المالبس والنسٌج وعنوان  -تعدٌل موضوع الرسالة للطالبة / بوسً حمدي فرحات 

لتعدٌل هو "االستفادة من التقنٌات الحدٌثة للتسوٌق االلكترونً باستخدام الماسح الضوئً فً تطوٌر الرسالة قبل ا
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منظومة اداء منافذ بٌع المنتجات الملبسٌة " عنوان الرسالة بعد التعدٌل "تأثٌر االستفادة من التقنٌات الحدٌثة 

 نظومة اداء منافذ بٌع المنتجات الملبسٌة "للتسوٌق االلكترونً باستخدام تقنٌات الواقع المدمج فً تطوٌر م

 علما  بأن لجنة األشراف  :  

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 عمٌد المعهد العالً للهندسة وتكنولوجٌا المنسوجات بالمحلة الكبري  أ.د/ أشرف محمود هاشم  1

 جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  -استاذ بقسم المالبس والنسٌج  أ.د/ مدحت محمد مرسً 2

جامعه  -مدرس بقسم تكنولوجٌا المعلومات كلٌة الحاسبات والمعلومات د/ نورا عبد المعز السمري 3

 المنوفٌة

 .اوصت بأن التعدٌل جوهري 8/3/2017و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  م5/3/2017وموافقة مجلس القسم بتارٌخ 

 .  غير جوهرياعتبار أن التعديل    مع  الموافقة مع رفع األمر للجامعةالقرار: 
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -21

المسجلة لدرجة الماجستٌر تخصص  -مذكرة بشأن تعدٌل موضوع الرسالة للطالبة / رحاب أحمد حسٌن أحمد  

تعلٌم برنامج المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة " فاعلٌة برنامج مقترح لطالب كلٌة االقتصاد المنزلً ل

Gerber : لرسم الباترون "التعدٌل المطلوب  تغٌٌر العنوان لٌصبح 

" فاعلٌة برنامج مقترح لطالب كلٌة االقتصاد المنزلً لتعلٌم 

 لرسم الباترون . والتعدٌل ٌعتبر غٌر جوهرىGERBEKACCUMARKبرنامج

 علما  بأن  لجنة االشراف:

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  -استاذ بقسم المالبس والنسٌج  ف عبد الاله أ.د/ عال ٌوس 1

 جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  -مدرس بقسم المالبس والنسٌج  د/ رانٌا حسنً ٌوسف هٌكل   2

 .8/3/2017و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  م5/3/2017وموافقة مجلس القسم بتارٌخ 

 .غير جوهرى  التعديلمع اعتبارأن  الموافقة مع رفع األمر للجامعة  قرار: ال
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -32

المسةجلة لدرجةة الماجسةتٌر فةً االقتصةاد عةال عةدالن محمةد عةدالن تشكٌل لجنة الفحص والمناقشةة للطالبةة / 

اسات كٌموحٌوٌة وهٌستوٌولوجٌة على ثمار القشطة فى درالمنزلً تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان" 

 علما  بأن لجنة األشرافالفئران المصابة بالسمنة"

 الوظٌفة والتخصص              االسم م

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ حمدٌة احمد هالل0أ 1

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –ستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة أ د/ نهاد رشاد الطحان0أ 2

  -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ حمدٌة احمد هالل0أ 1

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د رشاد الطحاند/ نها0أ 2

 استاذ علوم وتكنولوجٌا االغذٌة بمعهد بحوث تكنولوجٌا االغذٌة د/ هالة محمد زكى على0ا 3

 جامعة المنوفٌة - كلٌة االقتصاد المنزلً –أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  أ.د/ هبه عز الدٌن ٌوسف  4

 .8/3/2017و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  م5/3/2017وموافقة مجلس القسم بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .القرار: 
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-42
لدرجةةة الماجسةةتٌر فةةً تشةةكٌل لجنةةة الفحةةص والمناقشةةة للطالبةةة / نادٌةةة سةةلٌمان حسةةن شةةادى     المسةةجلة  -

االقتصاد المنزلً تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان" االستفادة من التمر الهندى كمادة مضةادة لالكسةدة 

 الطبٌعٌة فى االغذٌة مرتفعة الدهون"علما  بأن لجنة األشراف

 الوظٌفة والتخصص              االسم م

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –ذٌة وعلوم األطعمة أستاذ بقسم التغ د/ عصام عبد الحافظ حسٌن0أ 1

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ عماد عبد الحلٌم الخولى0أ 2

 ةجامعة المنوفٌ -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 بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ ماجدة كامل ندا الشاعر0ا 1

 جامعة المنوفٌة -تصاد المنزلً كلٌة االق –أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ عماد عبد الحلٌم الخولى0أ 2

 استاذ بمعهد البحوث الزراعٌة بمركز البحوث بوزارة الزراعة د/ عبٌر هارون الدقاق0ا 3

 .8/3/2017و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  م5/3/2017وموافقة مجلس القسم بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .القرار: 
 -عليا بشأن النظر في :مذكرة إدارة الدراسات ال -52
تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للطالب / احمد صالح مهدى محمد  المسةجلة لدرجةة الماجسةتٌر فةً االقتصةاد  

تقٌةٌم الحالةة الغذائٌةة  لطالبةات مةدارس التمةرٌض التابعةة المنزلً تخصص تغذٌه وعلةوم األطعمةة بعنــةـوان" 

 نة األشرافعلما  بأن لجمحافظة الجٌزة" -لمستشفٌات الهرم

 الوظٌفة والتخصص              االسم م

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ متفر  بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ ثرٌا مسلم حسن0أ 1

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –مدرس بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ عزة محمد االسكافى 2

  -لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً: علما بان

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ محمد سمٌر الدشلوطى0أ 1

 ة المنوفٌةجامع -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ متفر  بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ ثرٌامسلم حسن0ا 2

 جامعة حلوان -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ عبد الرحمن عطٌة0أ 3

 .8/3/2017و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  م5/3/2017وموافقة مجلس القسم بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .القرار: 
 -شأن النظر في :مذكرة إدارة الدراسات العليا ب -62
تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للطالبة / شٌماء مأمون ابراهٌم فرج  المسجلة لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد  

التةةأثٌر البٌولةةوجى لةةبعض مضةةادات االكسةةدة الطبٌعٌةةة و المنزلةةً تخصةةص تغذٌةةه وعلةةوم األطعمةةة بعنــةةـوان" 

 بأن لجنة األشراف:  علماالصناعٌةعلى الحالة التأكسدٌة للفئران المسنة"

 الوظٌفة والتخصص              االسم م

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ حمدٌة احمد هالل0أ 1

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ نهاد رشاد الطحان0أ 2

 -لما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:ع
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 الوظٌفة والتخصص االسم م

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ حمدٌة احمد هالل0أ 1

 عة المنوفٌةجام -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ نهاد رشاد الطحان0أ 2

 جامعة حلوان -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ محمد حمدى فرج0أ 3

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ هبة عز الدٌن ٌوسف0أ 4

 .8/3/2017ت العلٌا بتارٌخ و لجنة الدراسا م5/3/2017وموافقة مجلس القسم بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .القرار: 
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -72
تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للطالبة / همت مصطفى محمد فرج  المسجلة لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد  -

ادة ثبةةات زٌةةوت القلةةى باسةةتخدام مخلفةةات الخضةةر و زٌةةالمنزلةةً تخصةةص تغذٌةةه وعلةةوم األطعمةةة بعنــةةـوان" 

 علما  بأن لجنة األشرافالفاكهة"

 الوظٌفة والتخصص              االسم        م

د/ ٌوسةةةةف عبةةةةد العزٌةةةةز 0ا 1

 الحسانٌن 

 -كلٌةةة االقتصةةاد المنزلةةً  –أسةةتاذ ورئةةٌس قسةةم التغذٌةةة وعلةةوم األطعمةةة 

 جامعة المنوفٌة

د/ عمةةةةةةاد عبةةةةةةد الحلةةةةةةٌم 0أ 2

 الخولى

جامعةةة  -كلٌةةة االقتصةةاد المنزلةةً  –أسةةتاذ بقسةةم التغذٌةةة وعلةةوم األطعمةةة 

 المنوفٌة

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –مدرس بقسم التغذٌة د/ امل ناصف زكى 3

    -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:

 الوظٌفة والتخصص االسم م

ز د/ ٌوسةةةف عبةةةد العزٌةةة0ا 1

 الحسانٌن 

جامعةة  -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ ورئٌس قسم التغذٌة وعلوم األطعمة 

 المنوفٌة

جامعةةةة  -كلٌةةةة االقتصةةةاد المنزلةةةً  –أسةةةتاذ بقسةةةم التغذٌةةةة وعلةةةوم األطعمةةةة  د/ عادل عبد المعطى0أ 2

 المنوفٌة

د/ عمةةةةةاد عبةةةةةد الحلةةةةةٌم 0أ 3

 الخولى

جامعةةةة  -لٌةةةة االقتصةةةاد المنزلةةةً ك –أسةةةتاذ بقسةةةم التغذٌةةةة وعلةةةوم األطعمةةةة 

 المنوفٌة

مركةةز  معهةةد بحةةوث تكنولوجٌةةة االغذٌةةة أسةةتاذ مسةةاعد بقسةةم علةةوم االطعمةةة د/ وحٌد احمد رجب 0أ 4

  راعٌةالبحوث الز 

 .8/3/2017و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  م5/3/2017وموافقة مجلس القسم بتارٌخ 

 . الموافقة مع رفع األمر للجامعةالقرار: 
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -82
تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للطالبة / اٌمةان السةٌد محمةد نصةر المسةجلة لدرجةة الماجسةتٌر فةً االقتصةاد  

 –التةةةاثٌرات البٌولوجٌةةةة لةةةبعض االعشةةةاب ) الزعتةةةر المنزلةةةً تخصةةةص تغذٌةةةه وعلةةةوم األطعمةةةة بعنــةةةـوان" 

علمةا  بةأن   الحادث فةى الكبةد فةى حٌوانةات التجةارب باسةتخدام رابةع كلورٌةد الكربةون" الشكورٌا( على الخلل 

 لجنة األشراف

 الوظٌفة والتخصص              االسم        م

د/ خالد على عبةد الةرحمن 0ا 1

 شاهٌن 

جامعةةةة  -كلٌةةةة االقتصةةةاد المنزلةةةً  –أسةةةتاذ قسةةةم التغذٌةةةة وعلةةةوم األطعمةةةة 

 المنوفٌة
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  -الفحص المناقشة على النحو التالً: علما بان لجنة

 الوظٌفة والتخصص االسم م

د/ خالةةد علةةى عبةةد الةةرحمن 0ا 1

 شاهٌن 

جامعةةة  -كلٌةةة االقتصةةاد المنزلةةً  –أسةةتاذ قسةةم التغذٌةةة وعلةةوم األطعمةةة 

 المنوفٌة

عةةة جام -كلٌةةة االقتصةةاد المنزلةةً  –أسةةتاذ بقسةةم التغذٌةةة وعلةةوم األطعمةةة  د/ هبة عز الدٌن ٌوسف0أ 2

 المنوفٌة

 -كلٌةةةة االقتصةةةاد المنزلةةةً  –أستاذمسةةاعد بقسةةةم التغذٌةةةة وعلةةةوم األطعمةةةة  د/ثناء عبد الفتاح الخولى 3

 جامعة االزهر

 .8/3/2017و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  م5/3/2017وموافقة مجلس القسم بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .القرار: 
 -ات العليا بشأن النظر في :مذكرة إدارة الدراس -92
تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للطالبة / زٌنب محمد عبد التةواب المسةجلة لدرجةة الماجسةتٌر فةً االقتصةاد  -

التاثٌرات الوقائٌة و المضادة لالكسدة لثمار االفوكةادو علةى المنزلً تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان" 

 "   علما  بأن لجنة األشرافد الناتج عن رابع كلورٌد الكربونفئران التجارب المصابة بتسمم الكب

 الوظٌفة والتخصص              االسم        م

د/ ٌوسةةةةف عبةةةةةد العزٌةةةةةز 0ا 1

 الحسانٌن 

جامعة  -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ ورئٌس قسم التغذٌة وعلوم األطعمة 

 المنوفٌة

جامعةةةة  -كلٌةةةة االقتصةةةاد المنزلةةةً  –ذٌةةةة وعلةةةوم األطعمةةة أسةةتاذ بقسةةةم التغ د/ هبة عز الدٌن ٌوسف0أ 2

 المنوفٌة

  -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:

 الوظٌفة والتخصص االسم م

د/ ٌوسةةةةةةف عبةةةةةةد العزٌةةةةةةز 0ا 1

 الحسانٌن 

جامعة  -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ ورئٌس قسم التغذٌة وعلوم األطعمة 

 المنوفٌة

لةةد علةةى عبةةد الةةرحمن د/ خا0ا 2

 شاهٌن 

جامعةةةة  -كلٌةةةة االقتصةةةاد المنزلةةةً  –أسةةةتاذ قسةةةم التغذٌةةةة وعلةةةوم األطعمةةةة 

 المنوفٌة

جامعةةة  -ووكٌةةل كلٌةةة التربٌةةة النوعٌةةة  –أسةةتاذ بقسةةم االقتصةةاد المنزلةةى  د/ هانى حلمى محمد السٌد 0ا 3

 الزقازٌق

جامعةةة  -كلٌةةة االقتصةةاد المنزلةةً  –طعمةةة أسةةتاذ بقسةةم التغذٌةةة وعلةةوم األ د/ هبة عز الدٌن ٌوسف0أ 4

 المنوفٌة

 .8/3/2017و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  م5/3/2017وموافقة مجلس القسم بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .القرار: 
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -30
المسجلة لدرجة الدكتوراة فً  -ا محمد فتحً فرج بٌومً تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للطالبة /  دالٌ -

المالبس والنسٌج تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة  "استخدام تقنٌة النانو فً معالجة بعض 

علما  بأن  لجنة  المسببة لبعض االمراض الجلدٌة "المالبس الداخلٌة لالطفال لمقاومة البكترٌا والمٌكروبات 

 االشراف:
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 الوظٌفة والتخصص سماال م

أ.د/ أحمد علً محمود  1

 سالمان

اسةةتاذ متفةةر  ورئةةٌس قسةةم الغةةزل والنسةةٌج والترٌكةةو سةةابقا  كلٌةةة الفنةةون 

 التطبٌقٌة جامعة حلوان

أ.د/ سالً أحمد  2

 العشماوي

 جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  -استاذ بقسم المالبس والنسٌج 

 ذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج كلٌة االقتصاد المنزلً جامعه المنوفٌةاستا د/ خالد محً الدٌن  3

  -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:

 الوظٌفة والتخصص االسم م

أ.د/ أحمد علً محمود  1

 سالمان

اسةةتاذ متفةةر  ورئةةٌس قسةةم الغةةزل والنسةةٌج والترٌكةةو سةةابقا  كلٌةةة الفنةةون 

 التطبٌقٌة  جامعة حلوان

 جامعة حلوان -كلٌة الفنون التطبٌقٌة  -استاذ متفر  بقسم المنسوجات  أ.د/ سٌد علً السٌد 2

 جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  -استاذ  بقسم المالبس والنسٌج   أ.د/ عال ٌوسف عبد الاله 3

 منزلً جامعه المنوفٌةاستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج كلٌة االقتصاد ال د/ خالد محً الدٌن  4

 .8/3/2017و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  م5/3/2017وموافقة مجلس القسم بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .القرار: 
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -13

تخصص -ة لدرجة الدكتوراة المسجل -تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للطالبة / سلمً محمد ابو الحسن محمد

المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة  "تأثٌر التغٌر فً التراكٌب البنائٌة لبعض االقمشة المعالجة بتقنٌة النانو 

 والمسخدمة فً معالجة مرضً الروماتوٌد " علما  بأن  لجنة االشراف:

 الوظٌفة والتخصص االسم م

ورئٌس قسم الغزل والنسٌج والترٌكو سابقا كلٌة الفنون استاذ متفر   أ.د/ أحمد علً محمود سالمان 1

 جامعة حلوان -التطبٌقٌة 

2

  

جامعه -استاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج كلٌة االقتصاد المنزلً د./ خالد محً الدٌن محمد

 المنوفٌة

جامعه -زلًاستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج كلٌة االقتصاد المن د./ عبدهللا عبد المنعم حسٌن  3

 المنوفٌة

  -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:

 الوظٌفة والتخصص االسم م

جامعة  –استاذ بقسم الغزل والنسٌج والترٌكو كلٌة الفنون التطبٌقٌة  أ.د/ سٌد علً السٌد  1

 حلوان

أ.د/ أحمد علً محمود  2

 سالمان

كلٌة الفنون  -رٌكو سابقا  استاذ متفر  ورئٌس قسم الغزل والنسٌج والت

 جامعة حلوان -التطبٌقٌة 

 جامعه المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  -استاذ بقسم المالبس والنسٌج  أ.د/ هدي محمد سامً غازي  3

 جامعه المنوفٌة -استاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج كلٌة االقتصاد المنزلً د./ خالد محً الدٌن  4

 .8/3/2017و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  م5/3/2017قسم بتارٌخ وموافقة مجلس ال

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .القرار: 
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -23
لمةدة عةام   ماجستٌر مالبس و نسةٌج المقٌدة لدرجة ال اٌقاف القٌد للطالبة / سهام ابراهٌم مصطفً الفرارجً 

 م5/3/2017وموافقة مجلس القسةم بتةارٌخ م عام ثانً  2017/  8/  31الً  2017/  9/  1دة من فً الم

 .8/3/2017و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 
 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .القرار: 

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -33
للعةةام 2017هٌلً و المقابلةةة الشخصةةٌة للقٌةةد لةةدورة ٌنةةاٌر قبةةول جمٌةةع الطةةالب الةةذٌن اجتةةازو االمتحةةان التةةأ

و لجنة الدراسات  م5/3/2017موافقة مجلس القسم بتارٌخ للماجستٌر والدكتوراه .  2016/2017الجامعى 

 .8/3/2017العلٌا بتارٌخ 
 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .القرار: 

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-34
المدرس بقسم المالبس و النسٌج  -قائمة األبحاث المقدمة من د/ شٌماء مصطفً عبد العزٌز مصطفً تسجٌل 

 لترقً لدرجة استاذ مساعد بقسم المالبس و النسٌج بالكلٌة .

 .8/3/2017و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  م5/3/2017وموافقة مجلس القسم بتارٌخ 

 للجامعة .الموافقة مع رفع األمر  القرار: 
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -53

لترقً   -المقدمة من د/ فوزي سعٌد زكً شرٌف المدرس بقسم المالبس و النسٌج  قائمة األبحاثتسجٌل 

 لدرجة استاذ مساعد بقسم المالبس و النسٌج بالكلٌة .

 .8/3/2017ٌا بتارٌخ و لجنة الدراسات العل م5/3/2017وموافقة مجلس القسم بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .القرار: 
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -36

استاذ مساعد بقسم التغذٌة و علوم األطعمة   -قائمة األبحاث المقدمة من د/ عبٌر أحمد عبد العزٌز خضر تسجٌل 

و لجنة  م5/3/2017وموافقة مجلس القسم بتارٌخ ة بالكلٌة .لترقً لدرجة استاذ  بقسم التغذٌة و علوم األطعم

 .8/3/2017الدراسات العلٌا بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .القرار: 
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -37

وافقةة مجلةس القسةم بتةارٌخ وم  هٌةل المعةاقٌنأرعاٌةه وتفتح باب دبلومة مهنٌة لقسم إدارة المنزل و المؤسسات باسةم 

 .8/3/2017و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  م5/3/2017

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .القرار: 
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -38

وموافقةة لةة  سم التصمٌم الداخلً لمؤسسات األسةرة و الطفوإفتح باب دبلومة مهنٌة لقسم إدارة المنزل و المؤسسات ب

 .8/3/2017و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  م5/3/2017مجلس القسم بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .القرار: 
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 -بشأن النظر في : القسم العلمي )المالبس و النسيج( مذكرة   -39
قتصاد المنزلً جامعة حلوان اعتبارا تعدٌل الئحة قسم المالبس والنسٌج والعمل بالئحة قسم المالبس والنسٌج بكلٌة اال

 رٌوس والدراسات العلٌا ( .و) لمرحلة البكال 2018/  2017من العام الدراسً القادم 

 .8/3/2017و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  و5/3/2017ويىافقح يجهس انقسى تتازيخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .القرار: 
 جلس الكلية بشأن النظر في:الجودة للعرض على م  ذكرةم -40

 :الجودة و اجتماعاتها اعتماد المستندات الواردة من الجودة و تقدٌم تقارٌر عن  الوضع الراهن بوحدة ضمان

 البدء فً تطبٌق منظومة التصحٌح االلكترونً لجمٌع الفرق. -1

 تغطً كافة نواتج التعلم . البدء فً تطبٌق نظام االختبارات الموضوعٌة لجمٌع المقررات الدراسٌة مع مراعاة أن -2

 توصٌف برامج و مقررات مرحلة البكالرٌوس . -3

 توصٌف برامج و مقررات مرحلة الدراسات العلٌا. -4

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .القرار: 
 -مذكرة إدارة البحوث العلمية  بشأن النظر في : -14 

  .جنٌها   120جنٌة إلً  100رفع قٌمة التحكٌم من مبلغ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .ار: القر 
 -ذكرة إدارة شئون التعليم بشأن النظر في :م -24

 /2016إٌقاف القٌد المقدم من الطالبة / هٌام سعٌد صةالح بسةٌونً المقٌةدة بالفرقةة الثانٌةة شةعبة تغذٌةة للعةام الجةامعً 

 . 5/2/2017وموافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ لرعاٌة الطفل  2017

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .رار: الق
 -ذكرة إدارة شئون التعليم بشأن النظر في :م -34

إٌقاف القٌد المقدم من الطالبةة / سةمر صةبحً عبةد المةولً سةالمة  المقٌةدة بالفرقةة الثانٌةة شةعبة تغذٌةة للعةام الجةامعً 

 . 5/2/2017لرعاٌة الطفل وموافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ  2016/2017

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .القرار: 
 -ذكرة إدارة شئون التعليم بشأن النظر في :م -44

العذر المرضً المقدم من الطالبة / تقً رمضان الفخرانً  المقٌةدة بالفرقةة الرابعةة  تغذٌةة لمةدة ثةالث اسةابٌع 

 . 5/2/2017.وموافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ  23/2/2017اعتبارا من 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .لقرار: ا
 -ذكرة إدارة شئون التعليم بشأن النظر في :م -54

العةةذر المرضةةً المقةةدم مةةن الطالبةةة / مةةروة اشةةرف محمةةد عبةةد المةةنعم   المقٌةةدة بالفرقةةة الرابعةةة  تغذٌةةة لمةةدة 

 . 5/2/2017.وموافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ 20/2/2017شهرٌن اعتبارا من 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .رار: الق
 
 -ذكرة إدارة شئون التعليم بشأن النظر في :م -64

الطلب المقدم من الطالبة / ٌاسمٌن جمال عبةد السةتار إبةراهٌم سةعد لتعةدٌل أسةمها لٌصةبح / ٌاسةمٌن جمةال عبةد السةتار 

 . 5/2/2017مصطفً إبراهٌم وموافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ 
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 لموافقة مع رفع األمر للجامعة .االقرار: 
 -ذكرة إدارة شئون التعليم بشأن النظر في :م -74

العذر المرضةً المقةدم مةن الطالبةة / أمٌةرة وجٌةه عبةد المحسةن مصةٌلحً   المقٌةدة بالفرقةة الرابعةة  تغذٌةة لمةدة شةهر 

 . 5/2/2017.وموافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ 27/2/2017اعتبارا من 

 موافقة مع رفع األمر للجامعة .الالقرار: 
 :-بشأن النظر في  "أعصاء هيئة التدريس  "مذكرة إدارة شئون العاملين   -84

أسماء مهدي الخشن  المدرس  بقسم المالبةس و النسةٌج   بشةأن االجةازة  /الطلب المقدم من السٌدة الدكتورة 

.موافقةة القسةم  1/3/2017اعتبةارامن الخاصة بسٌادتها و ذلةك لرعاٌةة الوالةدة المرٌضةة  لمةدة سةتة أشةهر  

  5/3/2017العلمى بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .القرار: 
 :-بشأن النظر في  "أعصاء هيئة التدريس  "مذكرة إدارة شئون العاملين   -94

سةةتاذ مسةةاعد  المةةدرس بقسةةم التغذٌةةة و علةةوم األطعمةةة  بوظٌفةةة أ –الةةدكتور / السةةٌد حامةةد علةةً السةةٌد    تعٌةةٌن السةةٌد

بالكلٌة و ذلك بناء علةً مةا جةاء بتقرٌةر اللجنةة العلمٌةة الدائمةة لالقتصةاد المنزلةً للمجلةس األعلةً للجامعةات   بتةارٌخ 

   2017/ 5/3. موافقة القسم العلمً بتارٌخ  2017/ 21/2

 مع رفع األمر للجامعة .على مستوى االساتذة واالساتذة المساعدين  الموافقة  القرار: 
 :-بشأن النظر في  "أعصاء هيئة التدريس  "ذكرة إدارة شئون العاملين  م -50

المةةدرس بقسةةم التغذٌةةة و علةةوم األطعمةةة  بوظٌفةةة أسةةتاذ مسةةاعد   –   ٌختعٌةةٌن السةةٌدةالدكتورة / نجةةالء علةةً مجةةد الشةة

للجامعةات   بتةارٌخ  بالكلٌة و ذلك بناء علةً مةا جةاء بتقرٌةر اللجنةة العلمٌةة الدائمةة لالقتصةاد المنزلةً للمجلةس األعلةً

   2017/ 5/3. موافقة القسم العلمً بتارٌخ  2017/ 21/2

 مع رفع األمر للجامعة .على مستوى االساتذة واالساتذة المساعدين  الموافقة  القرار: 
 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في : -15

جامعة الزرقةاء فةً الفتةرة مةن  –و التصمٌم الداخلً الدٌكور و االقتصاد المنزلً  –التقرٌر العلمً عن المؤتمر الدولً 

اسةتاذ إدارة المنةزل و المؤسسةات .   -لألستاذة الدكتورة / مهجة محمةد إسةماعٌل مسةلم  7/2/2017إلً  5/2/2017

   2017/ 5/3موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 جامعة .مع رفع األمر للعلى مستوى االساتذة واالساتذة المساعدين  الموافقة  القرار: 
 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في : -25

الخطاب الوارد من اإلداره العامه للعالقات الثقافٌه إداره االتفاقٌات و المؤتمرات  بخصوص األعالن عن أنعقاد 

الشةارقه األمةارات وبعةرض  2017أبرٌةل  5-3المؤتمر الدولى بعنوان "الموهبه و األبداع " خالل الفتره من 

 كل من السادة اآلتً أسمائهم :طاب على األقسام العلمٌة رغب فى االشتراك الخ

 د/ رشدى على عٌد  " أستاذ المالبس و النسٌج"   ببحث -1 

ه و علةى نفقةه سةٌادتها الخاصة  -د/ ماجده كامل الشاعر" أستاذ بقسم االغذٌه وعلوم األطعمه" 0السٌده أ  -2

  2017/ 5/3العالقات الثقافٌة  بتارٌخ موافقة و دون تحمل الجامعه ألى نفقات

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .القرار: 
 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في : -35

حضةةور المةةؤتمر العلمةةى اسةةتاذ التغذٌةةة وعلةةوم االطعمةةة ل -الطلةةب المقةةدم مةةن السةةٌده أ.د/ نهةةاد رشةةاد الطحةةان 

اشمون تحةت عنةوان )التعلةٌم ورٌةادة االعمةال والتحةدٌات والتطةوٌر ( الدولى الخامس بكلٌة التربٌة النوعٌة  ب
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  2017/ 5/3موافقة العالقات الثقافٌة  بتارٌخ )  ببحث ( م  2017/ 3/4-2والذى ٌعقد فى الفترة من 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .القرار: 
 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في : -45

األسةتاذة الةدكتورة / الفةت  واسةتاذ التغذٌةة وعلةوم االطعمةة  سةٌده أ.د/ نهةاد رشةاد الطحةانالطلب المقدم مةن ال
بخصةةوص حضةةور المةةؤتمر الخةةاص بالجمعٌةةه المصةةرٌة  اسةةتاذ التغذٌةةة وعلةةوم االطعمةةة المتفةةر  رشةةاد خةةاطر 

ر عنةوات) المةؤتم البحةر االحمةر  تحةت –للتغذٌه. المركز االقلٌمى لالغذٌة واالعالف و المقام بمدٌنه الغردقةه 
موافقةة العالقةات الثقافٌةة  بتةارٌخ وم 14/4/2017-11(     فى الفتره مةن كمستمعٌن)الدولى االول للتغذٌة (

5/3 /2017  

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .القرار: 
 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في : -55

أن كلٌةه الهندسةه جامعةه االشةكندرٌه سةوف تقةوم بتنظةٌم الخطاب الةوارد االتفاقٌةات و المةؤتمرات والمتضةمن 
المؤتمر الدولى السابع و العشرٌن بعنوان "حماٌه البٌئه  ضروره من ضرورٌات الحٌاه " و ذلك خةالل الفتةره 

 م بفندق شٌراتون المنتزه وبعرض الخطاب على األقسام العلمٌة رغب فى االشتراك / 2017/ 15/5-13من 
موافقة العالقات الثقافٌةة  بتةارٌخ وحمن النحاس    أستاذ بقسم المالبس و النسٌج     ببحث أ .د/ رشا عبد الر

5/3 /2017  

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .القرار: 
 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في : -65

رات  بخصوص البرنامج التنفٌةذى الخطاب الوارد من اإلداره العامه للعالقات الثقافٌه إداره االتفاقٌات و المؤتم

م وقد أوصت اللجنه بأن تقوم الجامعات  2016/2018بٌن جمهورٌه مصر العربٌه    وبٌن البحرٌن لألعوام 

  2017/ 5/3موافقة العالقات الثقافٌة  بتارٌخ  بتفعٌل األستفاده من المواد التى تخص التعلٌم العالى .

 ة .الموافقة مع رفع األمر للجامعالقرار: 
 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في : -75

 جامعة المنوفٌة فً الفترة من  –وضع اسم المؤتمر الدولً التاسع عشر لالقتصاد المنزلً 

 "والبٌئةالمجتمع و تنمٌة " االقتصاد المنزلً فً خدمة للمؤتمر واالسم المقترح  2017/ 10/ 16-17

  2017/ 5/3موافقة العالقات الثقافٌة  بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .القرار: 
 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م -85

إدراج وحدة الصباغة بالكلٌة كوحدة خاصة مستقلة عن باقً الوحدات السةتة الموجةودة بةالمركز بالكلٌةة علةً 

 أن ٌنطبق علٌهم الالئحة الداخلٌة بالمركز كباقً الوحدات .

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . القرار:
 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م -59

 .2016/2017محضر اجتماع لجنة شئون المجتمع و تنمٌة البٌئة ) الجلسة السابعة   ( للعام الجامعً 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .القرار: 
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 -بشأن النظر في : القسم العلمي )المالبس و النسيج( مذكرة   -60
عبد الداٌم ) مدرس مادة(  من التدرٌس بالقسم لماورد عنه من تجاوزات محمد السٌد إعفاء السٌد/ أحمد 

 .بالقسم 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة .القرار: 
 عصراً  1وفى نهاية االجتماع واالنتهاء من جدول األعمال رفعت الجلسة في تمام الساعة  

 جلس                                                             رئيس المجلس والق ائمأمين الم         
 بعمل عميد الكلية                                                                                

 
 يف صبرى رجب ()د./  سحر كمال محمود فودة  (                                     )أ.د/ شر   
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 ور / رئيس جامعة المنوفيةتلسيد األستاذ الدكا             
 حية طيبة وبعد ""ت

( السابعة)الجلسة  نتشرف بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة
 . 2016/2017 الجامعًالعام  فً 13/3/2017بتارٌخ 

 وكل عام وسيادتكم بخير ""
 "" لوا سيادتكم بقبول وافر التقدير واالحترامتفضو 

                                    
 عميد الكلية  الق ائم بعمل                                                  

 
 ( شريف صبرى رجب/ أ.د  )                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

URL : http:// homEcom.menofia.edu.eg                      TEL: 048 / 22199768 

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



 21 

 
 

 

 جامعة المنوفية  -لسيد األستاذ / مدير عام ادارة الدراسات العلياا             
 حية طيبة وبعد ""ت

( السابعةلجلسة )ا نتشرف بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة
 . 2016/2017 الجامعًالعام  فً 13/3/2017بتارٌخ 

 وكل عام وسيادتكم بخير ""
 "" تفضلوا سيادتكم بقبول وافر التقدير واالحترامو 

                                    
 عميد الكلية  الق ائم بعمل                                                  

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

 حية طيبة وبعد ""ت
( السابعة)الجلسة  نتشرف بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة

 . 2016/2017 الجامعًالعام  فً 13/3/2017بتارٌخ 

 وكل عام وسيادتكم بخير ""
 "" وافر التقدير واالحترامتفضلوا سيادتكم بقبول  و 

                                    
 عميد الكلية  الق ائم بعمل                                                  

 
 ( شريف صبرى رجب/ أ.د  )                                                            
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