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 محضر إجتماع
 06/6/6107فق الموا األحدلمجلس الكلية المنعقدة يوم  السادسةالجلسة 

 م 6107/ 6106في العام الجامعي 

عشععر  الحاديععة( بقاعععة االجتماعععال بالكليععة و لععم فععي تمععام السععاعة  السادسععةالجلسععة  أجتمععم مجلععس الكليععة  
  06/6/6107الموافق األحد  يوم صباحا  

منزلعي للدراسعال ووكيل  كليعة االقتصعاد الأستا  التغ ية   -شريف صبرى رجباألستا  الدكتور/ السيد برئاسة 

 جامعة المنوفية –عميد الكلية ورئيس المجلس وقائم بعمل  العليا والبحوث

 وحضور كل من :

 م األسم الوظيفة

 0 أ.د/ اعالو عجذ انًُعى زغٍٛ ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالباستا  

 6 ذ انعضٚض انسغبٍَٛأ.د/ ٕٚعف عج ٔعًٛذ انكهٛخ عبثمبورئيس القسم  أستا  التغ ية وعلوم االطعمة

 3 أ.د / َشأد َصش انشفبعٗ بالكليةأستا  المالبس والنسيج ورئيس القسم 

 4 أ.د/ عهٕٖ يسًذ صغهٕل غّ أستا  إدارة المنزل والمؤسسال ورئيس القسم بالكلية

 5 أ.د/ يسًذ عًٛش انذشهٕغٙ  من الداخل أعزبر ثمغى انزغزٚخ ٔعهٕو األغعًخ ٔعًٛذ انكهٛخ عبثمب

 6 أ.د/ يسًذ يصطفٙ انغٛذ من الداخل عزبر ثمغى انزغزٚخ ٔعهٕو األغعًخ ٔعًٛذ انكهٛخ عبثمبأ

 7 أ.د/ فبغًخ انضْشاء ايٍٛ انششٚف من الداخل اعزبر  انزغزٚخ ٔعهٕو األغعًخ ٔعًٛذ انكهٛخ عبثمب

 8 ٗ سلجبٌأ.د/ َعًخ يصطف أستا  إدارة المنزل والمؤسسال بالكلية اقدم االسات ة بقسم االدارة

 9 أ.د/ اٚٓبة فبظم اثٕ يٕعٗ استا  تصميم األزياء بالكلية اقدم االسات ة بقسم المالبس

 01 .د/ خبنذ عهٗ عجذ انشزًٍ شبٍْٛ أ من الداخلأعزبر ثمغى انزغزٚخ ٔعهٕو األغعًخ 

 00 أ.د/ إٚٓبة أزًذ يسًذ انُعغبٌ  من الداخل أستا  بقسم المالبس والنسيج  بالكلية

 06 أ.د/ عبدل خًبل انذٍٚ انُٓذأٖ ا  المالبس والنسيج المتفرغ بكلية التربية النوعية جامعة طنطا من الخارجأست

 03 د/ خبنذ يسٙ انذٍٚ يسًذ زغٍ عضو الجودة أستا  مساعد بقسم المالبس والنسيج  بالكلية

 04 / يُٗ عجذ انشاصق أثٕ شُتد. أستا  مساعد وقائم بعمل رئيس قسم االقتصاد المنزلي والتربية بالكلية

 05 د./ عٓبو عضٚض انغٛذ خعش اقدم االسات ة المساعدينبالكلية  التغ ية وعلوم االطعمة أستا  مساعد

 06 د./عسش كًبل يسًٕد فٕدح اقدم المدرسين بالكلية بقسم المالبس والنسيج أستا  مساعد

بالكليعة بصعفتم معدير  المسعاعد  لمالبعس والنسعيجأسعتا  ا - خالعد محيعى العدين محمعد /ى للحضعور   د ععقد دو

 وقد اعت ار عن الحضور كل من:وحدة ضمان الجودة 

 م األسم الوظيفة

 0 أ.د/ َٓبد سشبد انطسبٌ بالكلية اقدم االسات ة بقسم التغ ية أستا  التغ ية وعلوم االطعمة

 6 أ.د/ زغٍ عهًٛبٌ سزًّ امعة حلوان من الخارججأستا  المالبس والنسيج والتريكو المتفرغ بكلية الفنون التطبيقية 

 األعضاء سيادتم بالسادةحبا بسم هللا الرحمن الرحيم ومر  -عميد الكلية الجلسة ستهل السيد األستا  الدكتور / ا

 :النظر في جدول األعمال على النحو التالى بثم شرع سيادتم  
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 -المصادق ات :-1
فعى  8/0/6107الموافعق يوم االحد  لمجلس الكلية المنعقدة  الخامسمة الجلسعلى موضوعال  ةالمصادقتمل 

   6106/6107العام الجامعى 

 المصادقةالقرار :  
 -م كرة إدارة الدراسال العليا بشأن النظر في :

التوصية بمنح الدرجال العلمية  للطالب اآلتية أسمائهم بعد قرين كل منهم و لم بناء على التقارير الفردية 

 -والمناقشة للرسائل العلمية وهم :   ماعية للسادة األسات ة أعضاء لجنة الفحصوالج
 هالة حسن عبدالوراث المليجى  تخصص/ التغ ية وعلوم االطعمة /  منح درجة الماجستير للطالبة   -0   
 مة نجاح أحمد عبدالعال خاطر  تخصص/ التغ ية وعلوم االطع/  منح درجة الماجستير للطالبة    -6   
 أسماء صبحى عبدهللا على الشامى تخصص/ التغ ية وعلوم االطعمة /  منح درجة الماجستير للطالبة  -3  

   06/6/6107وموافقة لجنة الدراسال العليا بتاريخ  م 5/6/6107وموافقة األقسام العلمية بتاريخ 

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

لدرجععة الماجسععتير فععي االقتصععاد المنزلععي المقٌدد   تسععجيل خطععة البحععث للطالبععة / والء محمععد مععأمون حجععاج  

تخصعص تغ يععم وعلعوم األطعمععة بعن  ع وان ي التععأثيرال المحتملعة لمستخلصععال الباميعة علععى حالعة المؤكسععدال 

 علما  بأن لجنة األشراف  :  ومضادال االكسدة فى الفئران المصابة بمرض البول السكرى ي

 الوظيفة والتخصص        االسم م

د/ محمععد مصععطفى السععيد 1أ 0

 على 

جامعة  -أستا  متفرغ بقسم التغ ية وعلوم األطعمة كلية االقتصاد المنزلي 

 المنوفية

جامععة  -كليعة االقتصعاد المنزلعي  –مدرس بقسم التغ يعة وعلعوم األطعمعة  د/ بسمة رمضان الخطيب 6

 لمنوفيةا

   06/6/6107وموافقة لجنة الدراسال العليا بتاريخ  م 5/6/6107وموافقة مجلس القسم بتاريخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . القرار:
 -ذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :م

اجسعتير  فعي االقتصعاد لدرجعة المالمقٌد   تسجيل خطة البحث للطالبة/ فاطمة الزهراء نصر الدين محمد بشعير  

المنزلعي تخصعص تغ يععم وعلعوم األطعمععة بعنع وانيدراسال بيولوجيعة وبيوكيميائيععة علعى الكععركم والكاكعاو فععى 

 الفئران المصابة بداء السكرى بتأثير اإلستربتوزوتوسين ي   علما  بأن لجنة األشراف :

 الوظيفة والتخصص االسم م

د/ عمععععاد محمععععد عبععععدالحليم .أ 0

 الخولى  

جامععة  -كليعة االقتصعاد المنزلعي  –ستا  بقسم التغ ية وعلوم األطعمة أ

 المنوفية

 -كلية االقتصاد المنزلعي  –أستا  مساعد  بقسم التغ ية وعلوم األطعمة  د / سهام عزيز خضر  6

 جامعة المنوفية

مععة جا -كلية االقتصاد المنزلي  –مدرس بقسم التغ ية وعلوم األطعمة  د/ أمل ناصف زكى  3

 المنوفية

   06/6/6107وموافقة لجنة الدراسال العليا بتاريخ  م 5/6/6107وموافقة مجلس القسم بتاريخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . القرار:
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :
لماجستير في االقتصاد المنزلي لدرجة االمقٌ   تسجيل خطة البحث للطالبة / هبة صالح عبدالرحمن الهلباوى   

تخصص تغ يم وعلوم األطعمة بعن   وان ي دراسال تغ وية وبيوكميائيعة علعى االرز االسعود باسعتخدام الفئعران 

 البيضاء المصابة بالتهاب الكبدى  ي  علما  بأن لجنة األشراف  :

 الوظيفة والتخصص        االسم م

د/ فاطمعععة الزهعععراء امعععين 1أ 0

 الشريف  

جامععة  -تا  متفرغ بقسم التغ ية وعلوم األطعمة كلية االقتصعاد المنزلعي أس

 المنوفية

د/ معععععى محمعععععود الحسعععععينى  6

 خفاجى 

جامعععة  -كليععة االقتصععاد المنزلععي  –مععدرس بقسععم التغ يععة وعلععوم األطعمععة 

 المنوفية

   06/6/6107وموافقة لجنة الدراسال العليا بتاريخ  م 5/6/6107وموافقة مجلس القسم بتاريخ 

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

لدرجععة الععدكتوراة  فععي االقتصععاد المنزلععي المقٌدد   تسععجيل خطععة البحععث للطالبععة / دولععل ديعع  حسععن يقطععين   

غ ية بفنعادق تا على سالمة التخصص تغ يم وعلوم األطعمة بعن   وان ي مدى تطبيق أنظمة جودة الغ اء وأثره

 الخمس نجوم  ي  علما  بأن لجنة األشراف  :

 الوظيفة والتخصص        االسم م

د/ محمعععد مصعععطفى السعععيد .أ 0

 على 

جامعة  -أستا  متفرغ بقسم التغ ية وعلوم األطعمة كلية االقتصاد المنزلي 

 المنوفية

جامعة  -غ ية وعلوم األطعمة كلية االقتصاد المنزلي أستا  متفرغ بقسم الت أ د/ عادل عبدالمعطى أحمد  6

 المنوفية

كلية السعياحة والفنعادق ج مدينعة  –رئيس قسم الدراسال الفندقية استا  و أ د/ فريدة محمد مجاهد  3

 السادال 

   06/6/6107وموافقة لجنة الدراسال العليا بتاريخ  م 5/6/6107وموافقة مجلس القسم بتاريخ 

 وافقة مع رفع األمر للجامعة .الم القرار:
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :

لدرجععة الععدكتوراة فععي االقتصععاد المنزلععي المقٌدد   تسععجيل خطععة البحععث للطالبععة / رانيععا عععادل عبدالحميععد عيععد   

االيضعية بعين تخصص تغ يم وعلوم األطعمعة بعن  ع وان ي نمعط االسعتهالم الغع ائى السعائد وعالقتعم بالمتالزمعة 

 البالغين  ي  علما  بأن لجنة األشراف  :

 الوظيفة والتخصص        االسم م

د/ حمديعععة أحمعععد ابعععراهيم 1أ 0

 هالل  

جامعععة  -أسععتا  بقسععم التغ يععة وعلععوم األطعمععة كليععة االقتصععاد المنزلععي 

 المنوفية

د / طارق محمد عبدالرحمن  6

 عفيفى

 -عمععة كليععة االقتصععاد المنزلععي مسععاعد بقسععم التغ يععة وعلععوم األط أسععتا 

 جامعة المنوفية

جامععة  -كليعة االقتصعاد المنزلعي  –مدرس بقسم التغ يعة وعلعوم األطعمعة  د/ نجالء على الشيخ 3

 المنوفية

   06/6/6107وموافقة لجنة الدراسال العليا بتاريخ  م 5/6/6107وموافقة مجلس القسم بتاريخ 

 جامعة .الموافقة مع رفع األمر لل القرار:
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :
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لدرجة الدكتوراة في االقتصاد المنزلي المقٌ   وزيد    بتسجيل خطة البحث للطالبة / سهام محمود سعيد محمد ا

تخصص تغ يم وعلوم األطعمة بعن  ع وان ي دراسعة تعأثير كعال معن أوراق وثمعار التعين والزيتعون علعى الفئعران 

 بالسمنة والمصابة بخلل فى وظائف الكلى  ي  علما  بأن لجنة األشراف  : المصابة

 الوظيفة والتخصص        االسم م

د/ ليلععععععى أحمععععععد حلمععععععى 1أ 0

 البديوى   

جامعة  -بقسم التغ ية وعلوم األطعمة كلية االقتصاد المنزلي متفرغ أستا  

 المنوفية

جامعة  -تغ ية وعلوم األطعمة كلية االقتصاد المنزلي متفرغ بقسم ال أستا  أ د/ محمد مصطفى السيد  6

 المنوفية

د/ عبيععععععععر نزيععععععععة أحمععععععععد  3

 عبدالرحمن 

جامععة  -كليعة االقتصعاد المنزلعي  –مدرس بقسم التغ يعة وعلعوم األطعمعة 

 المنوفية

   06/6/6107وموافقة لجنة الدراسال العليا بتاريخ  م 5/6/6107وموافقة مجلس القسم بتاريخ 

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

لدرجة الدكتوراة فعي االقتصعاد المنزلعي تخصعص المقٌ   تسجيل خطة البحث للطالبة / فريدة محمد على راشد  

تلفعة علعى الفئعران تغ يم وعلوم األطعمة بعن   وان ي دراسة التاثير العالجى لعبعض البع ور وزيوتهعا بنسعب مخ

 المصابة بالبول السكرى  ي  علما  بأن لجنة األشراف  :

 الوظيفة والتخصص        االسم م

د/ خالععد علععى عبععدالرحمن 1أ 0

 شاهين   

جامعععة  -أسععتا  بقسععم التغ يععة وعلععوم األطعمععة كليععة االقتصععاد المنزلععي 

 المنوفية

   06/6/6107بتاريخ الدراسال العليا نة وموافقة لج و.5/2/2012ٔيٕافمخ يدهظ انمغى ثزبسٚخ 

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

لدرجععة الماجسععتير فععي االقتصععاد المنزلععي المقٌدد   تسععجيل خطععة البحععث للطالبععة/ اسععماء عععادل محمععد الشععهالى  

لتسمم الكبدى لعثالث توليفعال نباتيعة المضاد لتاثير لدة المحتملة لتخصص تغ يم وعلوم األطعمة بعن واني الزيا

 بواسطة الزعفران عند الدراسة باستخدام  كور الفئران البيضاء يعلما  بأن لجنة األشراف

 الوظيفة والتخصص االسم م

 -ي كليعة االقتصعاد المنزلعع –أسعتا  متفعرغ بقسعم التغ يعة وعلعوم األطعمعة  د/ محمد سمير الدشلوطى1أ 0

 جامعة المنوفية

   06/6/6107وموافقة لجنة الدراسال العليا بتاريخ  م 5/6/6107وموافقة مجلس القسم بتاريخ 

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

الماجسعتير  تخصعص المالبعس  لدرجعةالمقيعدة تسجيل خطة البحث للطالبة / محمد حسين عبد الهعاد  حمعودة 

والنسععيج بعنععوان ياسععتخدام المخلفععال الزراعيععة المحميععة بجسععيمال المعععادن النانونيععة فععي معالجععة االقمشععة 

  -السليوزية  ي      تحل اإلشراف :

 الوظ          ي فة وجه         ة العم            ل االس                                   م م

 –اسعععتا  كميعععاء وتكنولوجيعععا النسعععيج بعععالمركز القعععومي للبحعععوث  حمد عبد المنعم رمضان أ د/ م 0

 جامعة القاهرة 

جامعععم  -كليععة االقتصعاد المنزلععي  -أسعتا  بقسععم المالبعس والنسععيج أ د/ رشا عبد الرحمن محمد النحاس  6
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 المنوفية

   06/6/6107عليا بتاريخ وموافقة لجنة الدراسال ال م 5/6/6107وموافقة مجلس القسم بتاريخ 

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

تخصص المالبس والنسٌج بعنوان " االستفا   من المقٌ   /  الٌا ناجً جابر الجن ي   تسجيل خطة البحث للطالبة

المالبس الكاجوال باستخ ام الطباعة الرقمٌة والكروشٌة "  جمالٌات الفن التكعٌبً والفن السرٌالً فً اثراء 

  -تحت اإلشراف :

 الوظ          ي فة وجه         ة العم            ل االس                                   م م

جامععم  -كلية االقتصعاد المنزلعي  -أستا  ورئيس قسم المالبس والنسيج أ. / نشأت نصر الرفاعً  1

 منوفيةال

جامععععم  -كليعععة االقتصعععاد المنزلعععي  -أسعععتا  بقسعععم المالبعععس والنسعععيج أ. / اٌهاب فاضل ابو موسً  2

 المنوفية

   06/6/6107وموافقة لجنة الدراسال العليا بتاريخ  م 5/6/6107وموافقة مجلس القسم بتاريخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . القرار:
 -بشأن النظر في :  مذكرة إدارة الدراسات العليا
ل رجة الماجستٌر تخصص المالبس والنسٌج المقٌ   / بسمة مٌسر  عب  المجٌ   تسجيل خطة البحث للطالبة

  -بعنوان "االستفا   من تقنٌات الذكاء الحٌوي فً تصمٌم مالبس ذكٌة لبعض الرٌاضٌٌن  "      تحت اإلشراف :

 لوظ          ي فة وجه         ة العم            لا االس                                   م م

جامععم  -كليعة االقتصعاد المنزلعي  -أستا  مساعد بقسم المالبس والنسعيج محم أ.م. / خال  محً ال ٌن  1

 المنوفية

 –المركععز القععومي للبحععوث  –أسععتا  مسععاعد بقسععم المالبععس والنسععيج  أ.م. / رانٌا فاروق النوٌشً 2

 جامعة القاهرة

   06/6/6107وموافقة لجنة الدراسال العليا بتاريخ  م 5/6/6107وموافقة مجلس القسم بتاريخ 

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

البس لدرجة الماجستير  تخصص المالمقيدة  تسجيل خطة البحث للطالبة / سارة أسامة عبد المنعم عامر

والنسيج بعنوان ي صباية األقمشة القطنية المخلوطة بصبغال صديقة للبيئة و ال مقاومة لنمو البكتيريا ي  

  -تحل اإلشراف :

 الوظ          ي فة وجه         ة العم            ل االس                                   م م

جامعععة  -وتكنولوجيععا النسععيج بععالمركز القععومي للبحععوث اسععتا  كميععاء  أ د/ محمد عبد المنعم رمضان  0

 القاهرة 

جامععععم  -كليعععة االقتصعععاد المنزلعععي  -أسعععتا  بقسعععم المالبعععس والنسعععيج توفيقأ د/ نشوة عبد الرؤوف  6

 المنوفية

   06/6/6107وموافقة لجنة الدراسال العليا بتاريخ  م 5/6/6107وموافقة مجلس القسم بتاريخ 

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

/ امل عب  العظٌم جمال الجنزورى المقٌ   ل رجة الماجستٌر  تخصص االقتصا   تسجيل خطة البحث للطالبة
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منزلى التفكٌر المتشعب فى ت رٌس االقتصا  الالمنزلى والتربٌة بعنوان " فعالٌة استخ ام بعض استراتٌجٌات 
  -"  تحت اإلشراف :على تنمٌة مهارات التفكٌر العلٌا والق ر  على اتخاذ القرارل ى تلمٌذات المرحلة االع ا ٌة

 الوظ          ي فة وجه         ة العم            ل االس                                   م م
  س جامعه طنطامناهج وطرق ت رٌاستاذ   عب  الملك طه الرفاعى أ. /  1

 -كلٌة االقتصا  المنزلً  -مساع  بقسم االقتصا  المنزلى والتربٌةأستاذ  لمٌاء شوقت على احم  /  2
 جامعه المنوفٌة

 -كلٌة االقتصا  المنزلً  -م رس بقسم االقتصا  المنزلى والتربٌة امانى كمال ابو الخٌر /  3
 جامعه المنوفٌة

   06/6/6107وموافقة لجنة الدراسال العليا بتاريخ  م 5/6/6107وموافقة مجلس القسم بتاريخ 

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

فدً االقتصدا   الماجسدتٌرالمسدجلة ل رجدة ولجنة االشراف للطالبة / رحعاب حمعدى محمعود عبعدهللا تعديل في -  

دراسعة تعأثير حرائعر الع رة وبع ور الخلعة علعى الخلعل تحدت عندوان " ه وعلدوم اططعمدة تغذٌالالمنزلً تخصص 

  -التعديل المطلوب هو :الحادث فى الكلى عند فنران التجارب  ي 

جامعععة  -م أحمععد عبععدالرحمن  ووظيفتععم / مععدرس التغ يععة وعلععوم االطعمععةيععاضععافة اسععم السععيد د / عبيععر نز

 المنوفيةي

 لتصبح لجنة األشراف 

 الوظيفة والتخصص االسم م

 -كليععة االقتصععاد المنزلععي  –أسععتا  متفععرغ بقسععم التغ يععة وعلععوم األطعمععة  د/ محمد مصطفى السيد 1أ 1

 جامعة المنوفية

جامععة  -وعميعد كليعة االقتصعاد المنزلعي –أستا  التغ يعة وعلعوم األطعمعة  د/ شريف صبرى رجب1أ 2

 المنوفية

م أحمععععععععد يععععععععد / عبيععععععععر نز 

 عبدالرحمن  

 جامعة المنوفية -مدرس التغ ية وعلوم االطعمة

   06/6/6107وموافقة لجنة الدراسال العليا بتاريخ  م 5/6/6107وموافقة مجلس القسم بتاريخ 

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

فددً  الدد كتورا المسددجلة ل رجددة وبععد الصععادق عمععار  ععبععد هللا لجنععة االشععراف للطالبععة / ايمععان تعععديل فععي -  

فعاليعة نمعو ج رحلعة التعدريس فعى تنميعة االقتصا  المنزلى والتربٌة تحت عندوان " االقتصا  المنزلً تخصص 

بعض مهارال التفكير فوق المعرفى والمهارال العملية وحعب االسعتطالع العلمعى نحعو معادة االقتصعاد المنزلعى 

 اضافة اسم السيدة  -التعديل المطلوب هو :المرحلة االعدادية  ي لدى طالبال 

 انٕظٛفخ ٔانزخصص االعى و

 اعزبر ٔسئٛظ لغى انًُبْح ٔغشق انزذسٚظ كهٛخ انزشثٛخ خبيعخ انًُٕفٛخ د/ فزٛسخ ازًذ ثطٛخ 0ا 1

 نزصجر ندُخ األششاف

 انٕظٛفخ ٔانزخصص االعى و

 لغى انًُبْح ٔغشق انزذسٚظ كهٛخ انزشثٛخ خبيعخ انًُٕفٛخاعزبر ٔسئٛظ  د/ فزٛسخ ازًذ ثطٛخ 0ا 1

 خبيعخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –أعزبر يغبعذ ثمغى االلزصبد انًُضنٗ ٔانزشثٛخ  د./ نًٛبء شٕلذ عهٗ ازًذ  2

 انًُٕفٛخخبيعخ  -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –ثمغى االلزصبد انًُضنٗ ٔانزشثٛخ  يذسط د/ يٓب خالل شعٛت  0 3

   06/6/6107بتاريخ الدراسال العليا وموافقة لجنة  و.5/2/2012ٔيٕافمخ يدهظ انمغى ثزبسٚخ 
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 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . القرار:
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :

فدً االقتصدا   ال كتورا ة المسجلة ل رجومحمد حمزة السيد عمارة   لجنة االشراف للطالبة / خلودتعديل في -  

دراسال بيولوجيعة وتكنولوجيعة علعى سعكر الليفعان  ي تحت عنوان " تغذٌه وعلوم اططعمة الالمنزلً تخصص 

  ةاضافة اسم السيد -التعديل المطلوب هو :

 انٕظٛفخ ٔانزخصص االعى و

يُىىىٗ عجىىىذانزٕاة يصىىىطفٗ د/ 0ا 1

  عٛغٕٖ 

لغىىىى كًٛٛىىىبء انًُزدىىىبد  –سىىىٕس انًٛكشٔثٕٛنىىىٕخٗ ثىىىبنًشكض انمىىىٕيٗ نهجاعىىىزبر 

 انطجٛعٛخ ٔانًٛكشٔثٛخ

 خبيعخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ –أعزبر انزغزٚخ ٔعهٕو األغعًخ  ْجّ عض انذٍٚ ٕٚعفد/ 0أ 2

 نزصجر ندُخ األششاف

 انٕظٛفخ ٔانزخصص االعى و

 كهٛخ انضساعخ ج انًُٕفٛخ– اعزبر ثمغى انزكُٕنٕخٛب ٔعهٕو االغعًخ عالء انذٍٚ انغٛذ انجهزبخٗ د/ 0أ 1

خبيعىخ  -كهٛىخ االلزصىبد انًُضنىٙ  –ثمغىى انزغزٚىخ ٔعهىٕو األغعًىخ يغىبعذ أعزبر  د./ عجٛش أزًذ خعش  2

 انًُٕفٛخ

يُىىىٗ عجىىىذانزٕاة يصىىىطفٗ د/ 0ا 3

  عٛغٕٖ 

لغىىىى كًٛٛىىىبء انًُزدىىىبد  –انًٛكشٔثٕٛنىىىٕخٗ ثىىىبنًشكض انمىىىٕيٗ نهجسىىىٕس اعىىىزبر 

 انطجٛعٛخ ٔانًٛكشٔثٛخ

 خبيعخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ –أعزبر انزغزٚخ ٔعهٕو األغعًخ  ْجّ عض انذٍٚ ٕٚعف/ د0أ 4

   06/6/6107بتاريخ الدراسال العليا وموافقة لجنة  و.5/2/2012ٔيٕافمخ يدهظ انمغى ثزبسٚخ 

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

 يذ يذح انذساعخ نهطهجخ اٜرٙ أعًبئٓى :

 يٍ انًذح انذسخخ انزخصص اإلعى و

صُٚىىت شىىجم عجذانسًٛىىذ  0

  زشكٛم  

انزغزٚىىىىىىىىىىىخ ٔعهىىىىىىىىىىىٕو 

 االغعًخ  

عىىىىىىىىىبو  انًبخغزٛش 

 أٔل

 30/8/6107انٗ 0/9/6106

يُىىىىىٗ يىىىىىذزذ يسًىىىىىذ  6

 خعٛصخ 

انزغزٚىىىىىىىىىىىخ ٔعهىىىىىىىىىىىٕو 

 االغعًخ  

عىىىىىىىىىبو  انًبخغزٛش

 أل 

 30/8/6107انٗ 0/9/6106

 اًٚبٌ عجذانسهٛى عجذانغالو 3

 اٚمبف لٛذ 

انزغزٚىىىىىىىىىىىخ ٔعهىىىىىىىىىىىٕو 

 االغعًخ  

 انًبخغزٛش

 اٚمبف لٛذ 

عىىىىىىىىىبو 

   ساثع

 30/8/6107انٗ 0/9/6106

   06/6/6107بتاريخ الدراسال العليا وموافقة لجنة  و.5/2/2012ٔيٕافمخ يدبنظ األلغبو ثزبسٚخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . القرار:
 -رة الدراسات العليا بشأن النظر في :مذكرة إدا

رشكٛم ندُىخ انفسىص ٔانًُبلشىخ نهطبنجىخ / إعىشاء سظىب يسًىذ ايىٍٛ يغىعٕد  انًغىدهخ نذسخىخ انًبخغىزٛش  فىٙ االلزصىبد 

انًُضنىىٙ رخصىىص رغزٚىىّ ٔعهىىٕو األغعًىىخ ثعُااىىإاٌ  كفىىبءح ثىىزٔس انكزىىبٌ فىىٕل انصىىٕٚبلثزٔس انغًغىىى ٔانطبغىىب انسهىىٕح 

 ٌٕ اإلعزشٔخٍٛ عهٗ إَبس انفئشاٌ انجٛعبء   عهًب  ثأٌ ندُخ األششاف: كجذٚالد َجبرٛخ نٓشي

 انٕظٛفخ ٔانزخصص              االعى و

 خبيعخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –أعزبر يزفشغ ثمغى انزغزٚخ ٔعهٕو األغعًخ  د/ يسًذ عًٛش انذشهٕغٗ 1أ 0
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خبيعىىخ  -كهٛىىخ االلزصىىبد انًُضنىىٙ  –ثمغىىى انزغزٚىىخ ٔعهىىٕو األغعًىىخ  غيزفىىش أعىىزبر د/ فبغًخ انضْشاء ايٍٛ انششٚف 1أ 6

 انًُٕفٛخ

 خبيعخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –ثمغى انزغزٚخ ٔعهٕو األغعًخ  يذسط د./ عجٛش َضّٚ أزًذ  3

   -عهًب ثبٌ ندُخ انفسص انًُبلشخ عهٗ انُسٕ انزبنٙ:

 انٕظٛفخ ٔانزخصص االعى و

خبيعىىخ  -كهٛىىخ االلزصىىبد انًُضنىىٙ  –أعىىزبر يزفىىشغ ثمغىىى انزغزٚىىخ ٔعهىىٕو األغعًىىخ  ش انذشهٕغٗ د/ يسًذ ع1ًٛأ 0

 انًُٕفٛخ

خبيعىىخ  -كهٛىىخ االلزصىىبد انًُضنىىٙ  –أعىىزبر يزفىىشغ ثمغىىى انزغزٚىىخ ٔعهىىٕو األغعًىىخ  د/ يسًذ يصطفٗ انغٛذ1أ 6

 انًُٕفٛخ

فبغًىىىىىخ انضْىىىىىشاء ايىىىىىٍٛ د/ 1أ 3

 انششٚف 

 خبيعخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –ٔعهٕو األغعًخ  ثمغى انزغزٚخ يزفشغ أعزبر

 أعزبر انصُبعبد انغزائٛخ ٔيشكض انجسٕس انضساعٛخ  د/ ْبنخ يسًذ صكٗ 1أ 4

   06/6/6107بتاريخ الدراسال العليا وموافقة لجنة  و.5/2/2012ٔيٕافمخ يدهظ انمغى ثزبسٚخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . القرار:
 -ة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :مذكر 

رشكٛم ندُخ انفسص ٔانًُبلشىخ نهطبنجىخ / خٛٓىبٌ فشزىبد يسًىذ فىبرٗ  انًغىدهخ نذسخىخ انىذكزٕساِ فىٙ االلزصىبد انًُضنىٙ 

رخصص رغزٚىّ ٔعهىٕو األغعًىخ ثعُااىإاٌ  إَزىبج ثعىط يُزدىبد انًخىبثض انًذعًىخ ثبإلغزٚىخ انٕظٛفٛىخ نًشظىٗ عىشغبٌ 

 -ثأٌ ندُخ األششاف :انكجذ  عهًب 

   -عهًب ثبٌ ندُخ انفسص انًُبلشخ عهٗ انُسٕ انزبنٙ:

 انٕظٛفخ ٔانزخصص االعى و

د/ ٕٚعىىىىىىىىىىىىف عجىىىىىىىىىىىىذانعضٚض 1أ 0

 انسغبٍَٛ 

 خبيعخ انًُٕفٛخ -االلزصبد انًُضنٙ  كهٛخ –أعزبر ٔسئٛظ لغى انزغزٚخ ٔعهٕو األغعًخ 

 خبيعخ انًُٕفٛخ  -أعزبر انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ  ٔعًٛذ كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  د/ ششٚف صجشٖ سخت 1أ 6

 خبيعخ زهٕاٌ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –أعزبر ثمغى انزغزٚخ ٔعهٕو األغعًخ  د/ َٓبد سشبد انطسبٌ 1أ 3

 انمبْشح  –يشكض انجسٕس انضساعٛخ  –ثًعٓذ ركُٕنٕخٛب االغزٚخ  يغبعذ أعزبر د/ ٔزٛذ أزًذ سخت  4

   06/6/6107بتاريخ الدراسال العليا وموافقة لجنة  و.5/2/2012ٔيٕافمخ يدهظ انمغى ثزبسٚخ 

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

انًُبلشىخ نهطبنجىىخ / عىبسح عجىىذانعضٚض شىهجٗ   انًغىدهخ نذسخىىخ انىذكزٕساِ فىىٙ االلزصىبد انًُضنىىٙ رشىكٛم ندُىخ انفسىىص ٔ -

رخصص رغزّٚ ٔعهٕو األغعًخ ثعُااإاٌ  انزأثٛش انًثجػ نجعط انزٕاثم ٔاألعشبة عهىٗ انًكشٔثىبد انًشظىٛخ ٔرطجٛمبرٓىب 

 -فٗ يُزدبد انهسٕو   عهًب ثأٌ ندُخ األششاف :

 

 انٕظٛفخ ٔانزخصص              االعى و

 خبيعخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –أعزبر ٔسئٛظ لغى انزغزٚخ ٔعهٕو األغعًخ  د/ ٕٚعف عجذانعضٚض انسغبٍَٛ 1أ 0

 انًُٕفٛخ  خبيعخ -أعزبر انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ  ٔعًٛذ كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  د/ ششٚف صجشٖ سخت 1أ 6

 خبيعخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -أعزبر انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ   أ.د/ انفذ يسًذ خبغش  3
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   -عهًب ثبٌ ندُخ انفسص انًُبلشخ عهٗ انُسٕ انزبنٙ:

 انٕظٛفخ ٔانزخصص االعى و

 خبيعخ انًُٕفٛخ  -أعزبر انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ  ٔعًٛذ كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  د/ ششٚف صجشٖ سخت 1أ 0

د/ ٕٚعىىىىىىىىف عجىىىىىىىىذانعضٚض 1أ 6

 انسغبٍَٛ 

 خبيعخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –زبر ٔسئٛظ لغى انزغزٚخ ٔعهٕو األغعًخ أع

 كهٛخ ثبن –أعزبريزفشغ ثمغى انزغزٚخ ٔعهٕو األغعًخ  د/ انفذ سشبد خبغش  1أ 3

 اعزبر ٔسئٛظ لغى انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ كهٛخ انزشثٛخ انُٕعٛخ ج انًُصٕسح أ.د/ أششف سفعذ انضُٚٗ  4

   06/6/6107بتاريخ الدراسال العليا وموافقة لجنة  و.5/2/2012يدهظ انمغى ثزبسٚخ ٔيٕافمخ 

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

االلزصىبد  رشكٛم ندُخ انفسص ٔانًُبلشخ نهطبنجىخ / يُىٗ يسًىذ يسًىذ عثًىبٌ عىاليخ    انًغىدهخ نذسخىخ انىذكزٕساِ فىٙ -

انًُضنٙ رخصص رغزّٚ ٔعهٕو األغعًخ ثعُااإاٌ  رمٛى انسبنخ انزغزٔٚخ نطهجىخ ثعىط انًىذٌ اندبيعٛىخ    عهًىب ثىأٌ ندُىخ 

 -األششاف :

   -عهًب ثبٌ ندُخ انفسص انًُبلشخ عهٗ انُسٕ انزبنٙ:

   06/6/6107بتاريخ الدراسال العليا وموافقة لجنة  و.5/2/2012ٔيٕافمخ يدهظ انمغى ثزبسٚخ 

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

رشكٛم ندُخ انفسص ٔانًُبلشخ نهطبنجخ / ْجّ ععذ عجىذانابْش عىعذ انًغىدهخ نذسخىخ انًبخغىزٛش فىٗ االلزصىبد انًُضنىٙ  -

رخصص رغزّٚ ٔعهٕو األغعًخ ثعُااإاٌ  رأثٛش انٕخجخ انًخزهطخ انًعذنخ )انكششٖ ( عهٗ عكش انىذو ٔانىذٌْٕ فىٗ انُىٕ  

 -ندُخ األششاف : انثبَٗ يٍ يشظٗ انغكش     عهًب ثأٌ

   -عهًب ثبٌ ندُخ انفسص انًُبلشخ عهٗ انُسٕ انزبنٙ:

 انٕظٛفخ ٔانزخصص              االعى و

 خبيعخ انًُٕفٛخ  -أعزبر انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ  ٔعًٛذ كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  د/ ششٚف صجشٖ سخت 1أ 0

 خبيعخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -أعزبر انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ   أ.د/ انفذ يسًذ خبغش  6

 خبيعخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -الغعًخ  أعزبر انزغزٚخ ٔعهٕو ا أ.د/ عًبد يسًذ انخٕنٗ  3

 انٕظٛفخ ٔانزخصص              االعى و

 يعخ انًُٕفٛخ خب -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -أعزبر يزفشغ انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ  د/ يسًذ عًٛش انذشهٕغٗ  1أ 0

 خبيعخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ   يزفشغ  أعزبر أ.د/ ثشٚب يغهى زغٍ   6

 انٕظٛفخ ٔانزخصص              االعى و

 خبيعخ انًُٕفٛخ  -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -االغعًخ  أعزبر يزفشغ انزغزٚخ ٔعهٕو د/ يسًذ عًٛش انذشهٕغٗ  1أ 0

 خبيعخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -أعزبر يزفشغ  انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ   أ.د/ ثشٚب يغهى زغٍ   6

 خ ج انًُٕفٛ -اعزبر ٔسئٛظ لغى انكجذ ٔاندٓبص انٓعًٗ ٔااليشاض انًزٕغُخ كهٛخ انطت د/ يسًذ عالء انذٍٚ َٕذ  1أ 

 زهٕاٌخبيعخ  -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ أعزبر  عطٛخيسًذ عجذ انشزًٍ أ.د/  

 انٕظٛفخ ٔانزخصص              االعى و

 خبيعخ انًُٕفٛخ  -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -أعزبر يزفشغ انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ  د/  ثشٚب يغهى زغٍ  1أ 0

 خبيعخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ   أعزبر أ.د/ َٓبد سشبد انطسبٌ  6

 خبيعخ انمبْشح  –كهٛخ انطت  –اعزبر االيشاض انجبغُخ  د/ عجٛش صكشٚب يسًذ أ. 3
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 انٕظٛفخ ٔانزخصص االعى و

 خبيعخ انًُٕفٛخ  -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -أعزبر يزفشغ انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ  د/ يسًذ يصطفٗ انغٛذ عهٗ   1أ 0

 خبيعخ انًُٕفٛخ  -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -أعزبر يزفشغ انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ  د/  ثشٚب يغهى زغٍ  1أ 6

 خبيعخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ   أعزبر أ.د/ َٓبد سشبد انطسبٌ  3

 انًعٓذ انمٕيٗ نهزغزٚخ  –غزائٗ اعزبر ثمغى كًٛٛبء انزغزٚخ ٔانزًثٛم ان أ.د/ ُْبء زغٍٛ انغٛذ  4

   06/6/6107بتاريخ الدراسال العليا وموافقة لجنة  و.5/2/2012ٔيٕافمخ يدهظ انمغى ثزبسٚخ 

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

شىعالٌ  انًغىدهخ نذسخىخ انًبخغىزٛش فىٗ االلزصىبد انًُضنىٙ رشكٛم ندُخ انفسص ٔانًُبلشخ نهطبنجىخ / أيُٛىخ يسًىذ عٛىذ  -

رخصىىص رغزٚىىّ ٔعهىىٕو األغعًىىخ ثعُااىىإاٌ  انُشىىبغ انًعىىبد نهغىىكش نثًىىبس فبكٓىىخ انكىىبكٗ فىىٗ انفئىىشاٌ انًصىىبثخ ثبنغىىكشٖ 

 -ثزأثٛش األنٕكغبٌ      عهًب ثأٌ ندُخ األششاف :

   -عهًب ثبٌ ندُخ انفسص انًُبلشخ عهٗ انُسٕ انزبنٙ:

 زخصصانٕظٛفخ ٔان االعى و

 خبيعخ انًُٕفٛخ  -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -أعزبر يزفشغ انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ  د/ يسًذ يصطفٗ انغٛذ عهٗ   1أ 0

 خبيعخ انًُٕفٛخ  -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -أعزبر يزفشغ انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ  د/  انفذ يسًذ سشبد خبغش   1أ 6

 اندٛضح -يعٓذ ثسٕس ركُٕنٕخٛب االغزٚخ –ٔركُٕنٕخٛب االغزٚخ اعزبر عهٕو  أ.د/ ْبنخ يسًذ صكٗ   3

 خبيعخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ   أعزبر أ.د/ عًبد يسًذ انخٕنٗ   4

   06/6/6107بتاريخ الدراسال العليا وموافقة لجنة  و.5/2/2012ٔيٕافمخ يدهظ انمغى ثزبسٚخ 

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

رشىىكٛم ندُىىخ انفسىىص ٔانًُبلشىىخ نهطبنجىىخ / فىىبرٍ كًىىبل أزًىىذ عجىىذد ساشىىذ   انًغىىدهخ نذسخىىخ انًبخغىىزٛش فىىٗ االلزصىىبد  -

شاٌ انًصىىبثخ ثبسرفىىب  انًُضنىىٙ رخصىىص رغزٚىىّ ٔعهىىٕو األغعًىىخ ثعُااىىإاٌ  دساعىىخ رىىأثٛش انكبكبٔٔيغزخهصىىبرّ عهىىٗ انفئىى

 -كٕنٛغزشٔل انذو       عهًب ثأٌ ندُخ األششاف :

   -عهًب ثبٌ ندُخ انفسص انًُبلشخ عهٗ انُسٕ انزبنٙ:

 انٕظٛفخ ٔانزخصص االعى و

خبيعىىخ  -ٔعًٛىىذ كهٛىىخ انزشثٛىىخ انُٕعٛىىّ فىىش  يٛىىذ غًىىش  -أعىىزبر انزغزٚىىخ ٔعهىىٕو االغعًىىخ  د/ عجذانغُٗ يسًٕد عجذانغُٗ    1أ 0

 انًُصٕسح 

 خبيعخ انًُٕفٛخ  -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -أعزبر يزفشغ انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ  د/  خبنذ عهٗ عجذانشزًٍ شبٍْٛ    1أ 6

 خبيعخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -  انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ أعزبر أ.د/ ْجّ عضانذٍٚ ٕٚعف   3

 انٕظٛفخ ٔانزخصص              االعى و

 خبيعخ انًُٕفٛخ  -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -أعزبر يزفشغ انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ  سشبد خبغش   د/  انفذ يسًذ 1أ 0

 خبيعخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ   أعزبر أ.د/ عًبد يسًذد انخٕنٗ   6

 انٕظٛفخ ٔانزخصص              االعى و

 خبيعخ انًُٕفٛخ  -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -أعزبر يزفشغ انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ  د/  خبنذ عهٗ عجذانشزًٍ شبٍْٛ    1أ 0

 خبيعخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -خ ٔعهٕو االغعًخ  انزغزٚ أعزبر أ.د/ ْجّ عضانذٍٚ ٕٚعف   6

 يذسط ثمغى انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ كهٛخ االلزصبد انًُضنٗ ج انًُٕفٛخ  د./ يٗ يسًٕد خفبخٗ  3
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 خبيعخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ   يغبعذأعزبر د/ عجٛش أزًذ خعش    4

   06/6/6107بتاريخ الدراسال العليا وموافقة لجنة  و.5/2/2012ٔيٕافمخ يدهظ انمغى ثزبسٚخ 

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

رشىكٛم ندُىخ انفسىىص ٔانًُبلشىخ نهطبنجىخ / يُىىبس يسًىٕد عجىذانعضٚض انغىىٕاق انًغىدهخ نذسخىخ انًبخغىىزٛش فىٗ االلزصىىبد  -

مىذَٔظ انًُضنٙ رخصص رغزّٚ ٔعهىٕو األغعًىخ ثعُااىإاٌ  دساعىخ عهىٗ رمهٛىم رغىًى انكهىٗ فىٗ انفئىشاٌ انًغىزاِ عهىٗ انج

 -ٔيُزدبرّ   عهًب ثأٌ ندُخ األششاف :

   -عهًب ثبٌ ندُخ انفسص انًُبلشخ عهٗ انُسٕ انزبنٙ:

 انٕظٛفخ ٔانزخصص االعى و

 خبيعخ انًُٕفٛخ  -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -أعزبر انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ  د/  يبخذح كبيم انشبعش     1أ 0

يشكىض انجسىٕس انضساعٛىخ  –أعزبر انصُبعبد انغزائٛخ يعٓذ ثسٕس ركُٕنٕخٛب االغزٚىخ  د/  عفذ يٓذٖ سصق    1أ 6

  اندٛضح 

 خبيعخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -ٕو االغعًخ  انزغزٚخ ٔعه أعزبر أ.د/ عًبد يسًذ انخٕنٗ    3

   06/6/6107بتاريخ الدراسال العليا وموافقة لجنة  و.5/2/2012ٔيٕافمخ يدهظ انمغى ثزبسٚخ 

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

جىخ / عىضح اثىشاْٛى انغىٛذ يسًىذ  انًغىدهخ نذسخىخ انًبخغىزٛش فىٗ االلزصىبد انًُضنىٙ رشكٛم ندُخ انفسص ٔانًُبلشىخ نهطبن

َح كعىىالج غجٛعىىٗ نهفئىىشاٌ انجٛعىىبء ُىىبسرخصىىص رغزٚىىّ ٔعهىىٕو األغعًىىخ ثعُااىىإاٌ  انزىىأثٛش انًسزًىىم إلعىىزخذاو َجىىبد ان

 -انًصبثخ ثبنكهٗ    عهًب ثأٌ ندُخ األششاف :

   -عهًب ثبٌ ندُخ انفسص انًُبلشخ عهٗ انُسٕ انزبنٙ:

 انٕظٛفخ ٔانزخصص االعى و

 ٛخ خبيعخ انًُٕف -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -أعزبر يزفشغ انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ  د/  يسًذ عًٛش انذشهٕغٗ      1أ 0

 خبيعخ انًُٕفٛخ  -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -أعزبر يزفشغ انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ  د/  فبغًخ انضْشاء ايٍٛ انششٚف      1أ 6

 انصُبعبد انغزائٛخ ثًشكض انجسٕس انضساعٛخ  أعزبر أ.د/ يسًذ يصطفٗ االثضاسٖ     3

خبيعىىخ  -كهٛىىخ االلزصىىبد انًُضنىىٙ  -غعًىىخ اعىىزبر يغىىبعذ ثمغىىى  انزغزٚىىخ ٔعهىىٕو اال د./ عٓبو عضٚض خعش  4

 انًُٕفٛخ 

   06/6/6107بتاريخ الدراسال العليا وموافقة لجنة  و.5/2/2012ٔيٕافمخ يدهظ انمغى ثزبسٚخ 

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

/ رغُٛى يعٕض يسًذ انغٛذ عهًٛبٌ   انًغدهخ نذسخخ انًبخغزٛش فىٗ االلزصىبد رشكٛم ندُخ انفسص ٔانًُبلشخ نهطبنجخ  -

انًُضنىىٙ رخصىىص رغزٚىىّ ٔعهىىٕو األغعًىىخ ثعُااىىإاٌ  رمىىٛى انخٛىىبس انًىىش عُىىذ اعىىزخذايّ ثًغىىزٕٚبد يخزهفىىخ عهىىٗ انفئىىشاٌ 

 انٕظٛفخ ٔانزخصص              االعى و

 خبيعخ انًُٕفٛخ  -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -أعزبر انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ  د/  يبخذح كبيم انشبعش     1أ 0

 انٕظٛفخ ٔانزخصص              االعى و

 خبيعخ انًُٕفٛخ  -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -أعزبر يزفشغ انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ  د/  يسًذ عًٛش انذشهٕغٗ      1أ 0

 خبيعخ انًُٕفٛخ  -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -أعزبر يزفشغ انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ  د/  فبغًخ انضْشاء ايٍٛ انششٚف      1أ 6

 خبيعخ انًُٕفٛخ  -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -يذسط ثمغى  انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ  د/  عجٛش َضّٚ أزًذ       1أ 3
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 -انًسمَٕخ ثشاثع كهٕسٚذ انكشثٌٕ    عهًب ثأٌ ندُخ األششاف :

   -نفسص انًُبلشخ عهٗ انُسٕ انزبنٙ:عهًب ثبٌ ندُخ ا

   06/6/6107بتاريخ الدراسال العليا وموافقة لجنة  و.5/2/2012ٔيٕافمخ يدهظ انمغى ثزبسٚخ 

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

رشكٛم ندُخ انفسص ٔانًُبلشخ نهطبنجخ / يُٗ يذزذ يسًذ خعٛصخ   انًغدهخ نذسخخ انًبخغزٛش فىٗ االلزصىبد انًُضنىٙ  -

ٛعىىبء ثبعىىزخذاو رخصىىص رغزٚىىّ ٔعهىىٕو األغعًىىخ ثعُااىىإاٌ  إيكبَٛىىّ رخفٛىىف يىىشض انكجىىذ فىىٗ ركىىٕس عىىجشاخٕ دٔنىىٗ انج

 -رٕنٛفبد َجبرٛخ خذٚذِ يمزشزّ     عهًب ثأٌ ندُخ األششاف :

   -عهًب ثبٌ ندُخ انفسص انًُبلشخ عهٗ انُسٕ انزبنٙ:

 انٕظٛفخ ٔانزخصص االعى و

 نًُٕفٛخ خبيعخ ا -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -أعزبر يزفشغ انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ  د/  يسًذ عًٛش انذشهٕغٗ      1أ 0

 خبيعخ انًُٕفٛخ  -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -أعزبر يزفشغ انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ  د/  فبغًخ انضْشاء ايٍٛ انششٚف      1أ 6

 انمبْشح  –يشكض انجسٕس انضساعٛخ  –ثًعٓذ ركُٕنٕخٛب االغزٚخ يغبعذ أعزبر  د/ ٔزٛذ أزًذ سخت  3

   06/6/6107بتاريخ الدراسال العليا موافقة لجنة و و.5/2/2012ٔيٕافمخ يدهظ انمغى ثزبسٚخ 

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

اعىىبدح رشىىكٛم ندُىىخ انفسىىص ٔانًُبلشىىخ نهطبنجىىخ / صُٚىىت شىىجم عجذانسًٛىىذ زشىىكٛم    انًغىىدهخ نذسخىىخ انًبخغىىزٛش فىىٗ  -

زّٚ ٔعهٕو األغعًخ ثعُااإاٌ  اعزخذاو يعبداد االكغذح انغزائٛخ فٗ رسغٍٛ كفىبءح اندٓىبص االلزصبد انًُضنٙ رخصص رغ

 -انًُبعٗ نهفئشاٌ انًعبيهخ ثشاثع كهٕسٚذ انكشثٌٕ   عهًب ثأٌ ندُخ األششاف :

   -عهًب ثبٌ ندُخ انفسص انًُبلشخ عهٗ انُسٕ انزبنٙ:

 انٕظٛفخ ٔانزخصص االعى و

  خبيعخ انًُٕفٛخ  –يعٓذ انكجذ انمٕيٗ  –أعزبر انجبثٕنٕخٗ  فٛك ثذس       د/  يسًذ ر1ٕأ 0

 خبيعخ انًُٕفٛخ  -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -أعزبر يزفشغ انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ  د/  يسًذ يصطفٗ انغٛذ       1أ 6

 خبيعخ انًُٕفٛخ  -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -أعزبر يغبعذ انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ  غبسق يسًذ عجذانشزًٍ عفٛفٗ       د./    3

   06/6/6107بتاريخ الدراسال العليا وموافقة لجنة  و.5/2/2012ٔيٕافمخ يدهظ انمغى ثزبسٚخ 

 خ ٔانزخصصانٕظٛف              االعى و

 خبيعخ انًُٕفٛخ  -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -أعزبر يزفشغ انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ  د/   فبغًخ انضْشاء ايٍٛ انششٚف      1أ 0

 خبيعخ انًُٕفٛخ  -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -يذسط ثمغى  انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ  د/  عجٛش َضّٚ أزًذ عجذانشزًٍ    1 6

 انٕظٛفخ ٔانزخصص              االعى و

 خبيعخ انًُٕفٛخ  -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -أعزبر يزفشغ انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ  د/   يسًذ عًٛش انذشهٕغٗ      1أ 0

 خبيعخ انًُٕفٛخ  -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -خ أعزبر يزفشغ انزغزٚخ ٔعهٕو االغعً د/   فبغًخ انضْشاء ايٍٛ انششٚف      1أ 6

   زهٕاٌخبيعخ  -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -أعزبر يزفشغ انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ  د/   عجذ انشزًٍ يسًذ عطّٛ      1أ 

 انٕظٛفخ ٔانزخصص              االعى و

 خبيعخ انًُٕفٛخ  -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -أعزبر يزفشغ انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ  د/   فبغًخ انضْشاء ايٍٛ انششٚف      1أ 0

 خبيعخ انًُٕفٛخ  -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -يذسط ثمغى  انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ       د./  يٗ يسًٕد انسغُٛٗ خفبخٗ 6

 انٕظٛفخ ٔانزخصص              االعى و

 خبيعخ انًُٕفٛخ  -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -عهٕو االغعًخ أعزبر يغبعذ انزغزٚخ ٔ غبسق يسًذ عجذانشزًٍ عفٛفٗ       د./    0

 خبيعخ انًُٕفٛخ  -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  -يذسط ثمغى  انزغزٚخ ٔعهٕو االغعًخ  د./ يسًذ عجذانًدٛذ انغعذَٗ       6
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 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . القرار:
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :
المسعجلة لدرجعة الماجسعتير  فعي  -ب  القا ر عب  الواح  محم  رأفة عتشكيل لجنة الفحص والمناقشة للطالبة / 

امكانٌة االستفا   من تولٌف االقمشة فً اثراء القٌمدة الجمالٌدة والوظٌفٌدة  المالبس والنسيج وعنوان الرسالة  ي

 - علما بأن لجنة األشراف :للمكمالت المنفصلة لمالبس السهر  " 

 4107 -عهًب ثبٌ ندُخ انفسص انًُبلشخ عهٗ انُسٕ انزبنٙ:

 انٕظٛفخ ٔانزخصص ىاالع و

خبيعىىىّ  -كهٛىىىخ االلزصىىىبد انًُضنىىىٙ  - ثمغىىىى انًالثىىىظ ٔانُغىىىٛح  أعىىىزبر سشذ٘ عهٙ عٛذأ.د/  0

 انًُٕفٛخ

 عًٛذ كهٛخ انزشثٛخ انُٕعٛخ خبيعخ انًُٕفٛخ انًالثظ ٔانُغٛح  أعزبر أ.د/ زُبٌ زغُٙ ٚشبس  6

خبيعىىىّ  -ٛىىىخ االلزصىىىبد انًُضنىىىٙكه  - ثمغىىىى انًالثىىىظ ٔانُغىىىٛح  أعىىىزبر أ.د/ عال ٕٚعف عجذ انالِ 3

 انًُٕفٛخ

خبيعىّ  -كهٛخ االلزصبد انًُضنىٙ  - يغبعذ ثمغى انًالثظ ٔانُغٛح  أعزبر د/ عبنٙ فٕص٘ انٕسالٙ 4

 انًُٕفٛخ

   06/6/6107بتاريخ الدراسال العليا وموافقة لجنة  و.5/2/2012ٔيٕافمخ يدهظ انمغى ثزبسٚخ 

 عة .الموافقة مع رفع األمر للجام القرار:
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :
 -االع ار المرضية للطالب االتى اسمائهم يعد:

 -: 6106/6107عن الفصل الدراسى االول فى العام الجامعى   -فوزية عبدالستار عبدالقوى -0

 مادة كيمياء حيويةزينب طم أحمد المنياوى  -6

   06/6/6107بتاريخ الدراسال العليا وموافقة لجنة  و.5/2/2012ٔيٕافمخ يدهظ انمغى ثزبسٚخ 

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

الجعداول الدراسععية لمرحلععة الدراسعال العليععا جميععم الفععرق والشععب للفصععل الدراسععى الثعانى فععى العععام الجععامعى 

بتعاريخ الدراسعال العليعا وموافقعة لجنعة الممتحنعين للفصعل الدراسعى االول وك لم تشكيل لجعان  6106/6107

06/6/6107   

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . القرار :
 -مذكرة إدارة شئون التعليم بشأن النظر في :

بد البديم عبد راندا ع/ الى لتغيير االسم الطلب المقدم من الطالبة / راندا عبد البديم عبد العزيز  محمد ابو ليلم 

ومرفعق االوراق الدالعم  6105والحاصعلة علعى البكعالريوس فعى االقتصعاد المنزلعى والتربيعة العزيز محمد ليلم 

   5/6/6107على  لم وموافقة لجنة شئون التعليم بتاريخ 

 الوظيفة والتخصص              االسم م

 جامعم المنوفية -كلية االقتصاد المنزلي  -أستا  بقسم المالبس والنسيج   أ د/ عال يوسف عبد الاله 0

جامععم  -كليعة االقتصعاد المنزلعي  -أستا  مساعد بقسعم المالبعس والنسعيج   د/ سالي فوز  الوراقي 6

 المنوفية
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 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . القرار :
 -مذكرة إدارة شئون التعليم بشأن النظر في :

راسععية لمرحلععة البكععالريوس جميععم الفععرق والشعععب للفصععل الدراسععى الثععانى فععى العععام الجععامعى الجععداول الد

وموافقععة لجنععة شععئون التعلععيم بتععاريخ وكعع لم تشععكيل لجععان الممتحنععين للفصععل الدراسععى االول  6106/6107

5/6/6107   

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . القرار :
 -ر في :مذكرة إدارة شئون التعليم بشأن النظ

تغ يعة ععن حضعور امتحعان معادة اععداد  الثالثعةبالفرقعة علياء عبد هللا علعى البكعرى الطلب المقدم من الطالبة / 

ومرفق االوراق الدالم على  لم وموافقة لجنة شئون التعلعيم بتعاريخ   00/0/6107الخضر والفاكهة االربعاء 

5/6/6107   

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . القرار :
 -مذكرة إدارة شئون التعليم بشأن النظر في :

وئام منير صالح بالفرقة الثالثة تغ ية عن حضور امتحان مادة تغ ية فئال حساسعة الطلب المقدم من الطالبة / 

   5/6/6107ومرفق االوراق الدالم على  لم وموافقة لجنة شئون التعليم بتاريخ   60/0/6107

 ر للجامعة .الموافقة مع رفع األم القرار :
 -مذكرة إدارة شئون التعليم بشأن النظر في :

امععانى السععيد متععولى بالفرقععة االولععى عععن حضععور امتحععان مععادة علععم االحيععاء الطلععب المقععدم مععن الطالبععة / 

ومرفععععق االوراق الدالععععم علععععى  لم وموافقععععة لجنععععة شععععئون التعلععععيم بتععععاريخ   06/0/6107الفسععععيولوجى  

5/6/6107   

 قة مع رفع األمر للجامعة .المواف القرار :
 -مذكرة إدارة شئون التعليم بشأن النظر في :

ياسمين جمال عبد الستار بالفرقة االولى عن حضور امتحان الفصل الدراسى االول الطلب المقدم من الطالبة / 

خ ومرفععق االوراق الدالععم علععى  لم وموافقععة لجنععة شععئون التعلععيم بتععاري   6106/6107فععى العععام الجععامعى 

5/6/6107   

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

اينععاس موسععى محمععد موسععى المععدرس المسععاعد بالكليععة بقسععم المالبععس /  السععيدة الععدكتورةالطلععب المقععدم مععن 

على درجعة العدكتوراة معن الكليعة فعى االقصعتاد المنزلعى  والنسيج للتعيين بوظيفة مدرس ب ال القسم لحصولها

 . 5/6/6107وموافقة القسم العلمى بتاريخ  8/0/6107تخصص المالبس والنسيج بتاريخ 

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

قعرار  لغعاءإلرانيا حسنى هيكعل  المعدرس بالكليعة بقسعم المالبعس والنسعيج /  لدكتورةالسيدة االطلب المقدم من 

و لم لعدم تعاونها بمعرض الكليعة فعى عيعد الجامععة و لعم بععدم ترشعيح  03/06/6106مجلس الكلية بتاريخ 

   سيادتها الى مهمة علمية او مؤتمرال لمدة عام من تاريخة

 الموافقة. القرار :
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 -ن العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر في :مذكرة إدارة شئو 
المدرس بالكلية بقسم التغ ية و علوم األطعمة    -نزيهم عبد الرحمن خليل /  السيدة الدكتورةالطلب المقدم من 

بتععاريخ  0470لرفععم العقوبععة مععن الملععف والتععي تحمععل قععرار السععيد األسععتا  الععدكتور رئععيس الجامعععة رقععم 

   شهور( 6لم نظرا  لمضي المدة القانونية عليها  و   07/00/6104

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

من إدارة االتفاقيال و المؤتمرال و المتضمن أن جامعة طنطا كلية التربية النوعية سوف تقوم  الخطاب الوارد

ي الرابم بعنوان ي الدراسال النوعية نحو اسهام ابعداعي لتنميعة االنتعاج ي و  لعم بتنظيم المؤتمر العلمي الدول

و بعرض الخطعاب علعي األقسعام العلميعة ريعب فعي االشعترام معن قسعم  6107أبريل  03-06خالل الفترة من 

 االقتصاد المنزلي و التربية كال  مني

 صاد المنزلي و التربية  استا  مساعد و رئيس قسم االقت –د/ مني عبد الرازق أبو شنب  -0

 استا  مساعد بقسم االقتصاد المنزلي و التربية   -د/ سهام رفعل الشافعي  -6

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

لجامعال بخصوص الخطاب الوارد من المكتبة الرقمية بالتعاون مم وحدة المكتبة الرقمية بالملس األعلي ل

عقععد برنععامج تععدريبي علععي كيفيععة اسععتخدام و تفعيععل انشععطة بنععم المعرفععة المصععر  للسععادة أعضععاء هيئععة 

التعععدريس و الهيئعععة المعاونعععة و البعععاحثين و اخصعععائي المكتبعععال و المعلومعععال بقاععععة المعععؤتمرال بمركعععز 

السعاعة العاشعرة صعباحا   60/6/6107-61المعلومال بالجامعة و  لم يعومي األثنعين و الثالثعاء الموافعق 

 :التغ ية و علوم األطعمة  بعرض الخطاب علي األقسام العلمية ريب في االشترام من قسم

 أستا  التغ ية وعلوم األطعمة   -يوسف  أ د/ هبة عز الدين  -0

 ومن قسم إدارة المنزل و المؤسسال :

 ال  أستا  مساعد بقسم إدارة المنزل و المؤسس -د/ رباب السيد مشعل   -0

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

الخطععاب الععوارد مععن اإلدارة العامععة لمركععز المعلومععال متضععمنا  عععرض  مصععفوفة البععرامج التدريبيععة التععي 

لمصعرية و التعي يطرحها المركز و التي يهدف من خاللهعا إلعي تطعوير نظعم القيعاس و التقعويم بالجامععال ا

تشمل مصفوفة التدريب ثالث دورال أساسية موجهة إلي السعادة أعضعاء هيئعة التعدريس بالجامععال تقعدم 

بمركععز القيععاس و التقععويم و مععدة الععدورة ثععالث أيععام وبعععرض الموضععوع علععي األقسععام العلميععة ريععب فععي 

 االشترام من قسم إدارة المنزل و المؤسسال:

 ستا  مساعد بقسم إدارة المنزل و المؤسسال أ  -د/ هبة عبد هللا شعيب  -0

 مدرس بقسم إدارة المنزل و المؤسسال  –د/ مني محمد زكي صقر  -6

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . القرار :
 -مذكرة قسم ادارة المنزل بشأن النظر في :

  

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . القرار :
 -لنظر في :مذكرة للعرض علي مجلس الكلية بشأن ا

  بالكلية لتنمية الدور الخدمي بالكلية  تكليف قسم إدارة المنزل و المؤسسال لعمل تصور لعمل حضانة 
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 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . القرار :
 -مذكرة للعرض علي مجلس الكلية بشأن النظر في :

في خالل األسبوع األول من شعهر  6106/6107لعام الجامعي في امؤتمر الكلية السنو   يعاد أنعقاد تحديد م

  من العام الحالي أكتوبر

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . القرار :
 

 عصرا     وفى نهاية االجتماع واالنتهاء من جدول األعمال رفعت الجلسة في تمام الساعة  
 رئيس المجلس والق ائم  أمين المجلس                                                                    

 بعمل عميد الكلية                                                                        
 

 )د./  سحر كمال محمود فودة  (                                     )أ.د/ شريف صبرى رجب (  
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 رئيس جامعة المنوفية السيد األستاذ الدكتور /             
 تحية طيبة وبعد ""

( السادسة الجلسة  نتشرف بأن نرسل لسيادتكم صورة من محضر مجلس الكلية
   6106/6107في العام الجامعي  06/6/6107بتاريخ 

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

                                    
 الق ائم بعمل عميد الكلية                                                  

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

( السادسة الجلسة  نتشرف بأن نرسل لسيادتكم صورة من محضر مجلس الكلية
   6106/6107في العام الجامعي  06/6/6107بتاريخ 

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

                                    
 الق ائم بعمل عميد الكلية                                                  

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

 تحية طيبة وبعد ""
( السادسة الجلسة  نتشرف بأن نرسل لسيادتكم صورة من محضر مجلس الكلية

   6106/6107في العام الجامعي  06/6/6107بتاريخ 

 وكل عام وسيادتكم بخير ""
 

 "" وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التقدير واالحترام
                                    

 الق ائم بعمل عميد الكلية                                                  
 

 شريف صبرى رجب (/ )أ.د                                                              
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