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 محضر إجتماع
 8/9/2019موافقالاألحدلمجلس الكلٌة المنعقدة ٌوم  األولًالجلسة 

 م 2020/ 2019فً العام الجامعً 

 صباحا   الحادٌة عشرفً تمام الساعة  ( بقاعة االجتماعات بالكلٌة وذلك  األولًالجلسة  أجتمع مجلس الكلٌة )
عمٌدد الكلٌدة ورئدٌس  -شدرٌ  صدبرر رجد  األستاذ الددكتور/ السٌد برئاسة   8/9/2019ٌوم األحد الموافق 

 :المجلس وحضور كل من 

 م األسم الوظٌفة

 1 أ.د/ شرٌ  صبري رج  استاذ التغذٌة و علوم األطعمة و عمٌد الكلٌة ) رئٌس المجلس (

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

 3 أ.د/ خالد على عبد الرحمن شاهٌن  (البٌئةوتنمٌة جتمع الم خدمةووكٌل الكلٌة لشئون )أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة 

 4 أ.د/ إٌها  أحمد محمد النعسان )ووكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا و البحوث(أستاذ بقسم المالبس والنسٌج  

 5 ا.د/ رشدي علً احمد عٌد .المالبس والنسٌج ورئٌس قسم أستاذ

 6 / مهجة محمد اسماعٌل مسلمأ.د إدارة المنزل والمؤسساتورئٌس قسم أستاذ 

 7 د./ منى عبد الرازق أبو شن أ. أستاذ و رئٌس قسم االقتصاد المنزلً والتربٌة 

 8 أ.د/ محمد مصطفً السٌد (من الداخل) بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة وعمٌد الكلٌة سابقا متفرغ أستاذ

 9 حمود نوفلربٌع مأ.د/  ()من الداخلإدارة المنزل والمؤسسات بقسم أستاذ 

 10 أ.د/ عال ٌوس  عبد الاله ()من الداخل استاذ بقسم المالبس و النسٌج

 11 أ.د/ هدي سامً غازي ()من الداخل استاذ بقسم المالبس و النسٌج

 12 أ.د/ مدحت محمد محمود مرسً  ( من الداخل) المالبس والنسٌج  بقسم  أستاذ

 13 أ.د/ عادل جمال الدٌن الهنداور (من الخارج)ربٌة النوعٌة جامعة طنطا أستاذ المالبس والنسٌج المتفرغ بكلٌة الت

رئٌس اإلدارة المركزٌة للمنطقة الحرة بشبٌن الكوم التابع للهٌئة العامة لالستثمار و المنداطق الحدرة 

 (   )من الخارج

 14 أ/ مختار أحمد رضوان

 15 د/ نشوة عبد الرؤ  توفٌقأ. (بالقسم اقدم االساتذة) استاذ بقسم المالبس و النسٌج

 16 أ.د/ هبه عز الدٌن محمد ٌوس  (بالقسم اقدم االساتذة) أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة

 17 أ.د/ جٌهان علً السٌد سوٌد ()اقدم األساتذة بالقسمقسم االقتصاد المنزلً والتربٌة بأستاذ 

 18 هبه هللا علً محمود شعٌ أ.د/  (القسم)اقدم األساتذة ب إدارة المنزل والمؤسساتبقسم أستاذ 

 19 عزة محمد إبراهٌم اإلسكافً د./ (بالكلٌة اقدم المدرسٌن)  التغذٌة و علوم األطعمةبقسم  مدرس

لٌدة بصدفته مددٌر وحددة ضدمان بالك المتفدرغ أسدتاذ المالبدس والنسدٌج - خالد محٌدى الددٌن محمدد /ى للحضور د.عوقد د

 الجودة

 لحضور كل من:وقد اعتذار عن ا 

 م األسم الوظٌفة

 1 أ.د/ يٕسف عجذ انعزيز انسسبَيٍ أسزبر انزغزيخ ٔعهٕو االطعًخ ٔسئيس انمسى ٔعًيذ انكهيخ سبثمب

أسزبر انًالثس ٔانُسيح ٔانزشيكٕ انًزفشغ ثكهيخ انفٌُٕ انزطجيميخ خبيعخ زهٕاٌ )يٍ 

 انخبسج(

 2 أ.د/ زسٍ سهيًبٌ سزًّ

 3 د/ سهام أحمد الشافعً (بالكلٌة المساعدٌن اقدم االساتذة)د المنزلً والتربٌة بقسم االقتصا مساعد أستاذ
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ثدم الجددد   األعضدا  سدٌادته بالسدادةحبدا ومر عمٌد الكلٌة الجلسة ستهل السٌد األستاذ الدكتور / ا

 :النظر فً جدول األعمال على النحو التالى بشرع سٌادته 

 -المصادق ات :-1
 8/8/2019الموافق  حدلمجلس الكلٌة المنعقدة ٌوم األ عشر ثانٌةال الجلسة على موضوعات ةالمصادق -1

 . 2018/2019فى العام الجامعى 
 2018/2019تخصص غذائٌات المستشفٌات والمؤسسات للعام الجامعً  نتٌجة دبلوم الدراسات العلٌا -2
شدئون خدمدة مدن لجندة  رفع إسم أ.د/نشدوة عبدد الدرؤ  توفٌدق واضدافة اسدم د/مندى حمددي الفرمداوي -3

 المجتمع وتنمٌة البٌئة
 املصادقة  -القرار :

 بشأن النظر في :  للعرض على مجلس الكليةمذكرة   -1
 على النحو التالى :حس  االقتراع السرر داخل المجلس من الداخل لمجلس الكلٌة ضم أعضا  تجدٌد 

 م األسم الوظٌفة

أ.د/ محمددددددد مصددددددطفً  خبيعخ انًُٕفيخ -زصبد انًُزني سبثمبٔعًيذ كهيخ االلانًزفشغ  انزغزيخ ٔعهٕو األطعًخ  أسزبر

 السٌد

1 

على ٌؤل   1972( لسنة  49من قانون تنظٌم الجامعات رقم )  40نص المادة وذلك وفقا  ل -

 عمٌد الكلٌة وعضوٌة : /مجلس الكلٌة أو المعهد التابع للجامعة برئاسة أ.د

أستاذ من كل قسم على أن ٌتناو  العضوٌة  أساتذة القسم دورٌا كل سنة بترتٌ  أقدمٌتهم فى  – 

األستاذٌة ولمجلس الجامعة بنا  على طل  مجلس الكلٌة أو المعهد أن ٌضم إلى عضوٌة المجلس خمسة 

 أساتذة على األكثر ممن ال ٌتمتعون بالعضوٌة لمدة سنة قابلة للتجدٌد .

 بشأن النظر في :  لعرض على مجلس الكليةلمذكرة   -2
 على النحو التالى : الخارجمن لمجلس الكلٌة ضم أعضا  تجدٌد 

 م األسم الوظٌفة

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

 2 أ.د/ عادل جمال الدٌن الهنداور  لنوعٌة جامعة طنطاالمتفرغ بكلٌة التربٌة اأستاذ المالبس والنسٌج 

 3 أ/ مختار أحمد رضوان رئٌس اإلدارة المركزٌة للمنطقة الحرة بشبٌن الكوم التابع للهٌئة العامة لالستثمار و المناطق الحرة 

جلس الكلٌة أو المعهد التابع ٌؤل  مأن على  1972( لسنة  49من قانون تنظٌم الجامعات رقم )  40نص المادة وذلك وفقا  ل -

 عمٌد الكلٌة وعضوٌة :  /للجامعة برئاسة أ.د

ثالثة أعضا  على األكثر ممن لهم دراٌة خاصة فى المواد التى تدرس فى الكلٌة أو المعهد ٌعٌنون لمدة سنتٌن قابلة  -هـ 

 للتجدٌد بقرار الجامعة بنا  على اقتراح مجلس الكلٌة . 

 قة مع رفع األمر للجامعةالمواف  -انمـــــشاس :

 -بشأن النظر في :  للعرض على مجلس الكليةمذكرة   -3
 اقدم المدرسٌن بالكلٌة التغذٌة و علوم األطعمةبقسم  مدرس - عزة محمد إبراهٌم اإلسكافً/  ةالدكتور ةتكلٌ  السٌد

 .  2019/2020للقٌام بأعمال أمانة مجلس الكلٌة  فى العام الجامعى 

 . 2019/2020سكرتٌرة لمجلس الكلٌة فى العام الجامعى  –مروة محمود مصطفى القط /  السٌدةوتكلٌ  

 ةالموافقة مع رفع األمر للجامع  القــــــــرار:

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة    :القــــــــرار
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 - بشأن النظر فى :" اعضاء هيئة التدريس" شئون العاملين    قسممذكرة   -4
 ائهم:السادة االتي اسم  2019/2020تشكيل أعضاء مجلس الكلية للعام الجامعي  

 م األسم الوظٌفة

 1 أ.د/ شرٌ  صبري رج  استاذ التغذٌة و علوم األطعمة و عمٌد الكلٌة ) رئٌس المجلس (

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

 3 أ.د/ خالد على عبد الرحمن شاهٌن  (البٌئةوتنمٌة المجتمع  خدمةووكٌل الكلٌة لشئون )أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة 

 4 أ.د/ إٌها  أحمد محمد النعسان )ووكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا و البحوث(أستاذ بقسم المالبس والنسٌج  

 5 أ.د/ ٌوس  عبد العزٌز الحسانٌن عمٌد الكلٌة سابقا - أستاذ ورئٌس قسم التغذٌة وعلوم االطعمة

 6 ا.د/ رشدي علً احمد عٌد .المالبس والنسٌج ورئٌس قسم أستاذ

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

 8 د./ منى عبد الرازق أبو شن أ. أستاذ و رئٌس قسم االقتصاد المنزلً والتربٌة 

 9 أ.د/ محمد مصطفً السٌد (من الداخل) بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة وعمٌد الكلٌة سابقا متفرغ أستاذ

 10 ربٌع محمود نوفلأ.د/  ()من الداخلإدارة المنزل والمؤسسات بقسم أستاذ 

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

 12 أ.د/ هدي سامً غازي ()من الداخل استاذ بقسم المالبس و النسٌج

 13 أ.د/ مدحت محمد محمود مرسً  ( من الداخل) بس والنسٌج المال بقسم  أستاذ

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

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

)مدن رئٌس اإلدارة المركزٌة للمنطقة الحرة بشبٌن الكوم التابع للهٌئة العامة لالستثمار و المناطق الحدرة 

 (  الخارج

 16 أ/ مختار أحمد رضوان

 17 أ.د/ نشوة عبد الرؤ  توفٌق (بالقسم اقدم االساتذة) استاذ بقسم المالبس و النسٌج

 18 أ.د/ هبه عز الدٌن محمد ٌوس  (بالقسم اقدم االساتذة) لوم األطعمةأستاذ بقسم التغذٌة وع

 19 أ.د/ جٌهان علً السٌد سوٌد ()اقدم األساتذة بالقسمقسم االقتصاد المنزلً والتربٌة بأستاذ 

 20 هبه هللا علً محمود شعٌ أ.د/  ()اقدم األساتذة بالقسم إدارة المنزل والمؤسساتبقسم أستاذ 

 21 د/ سهام أحمد الشافعً (بالكلٌة المساعدٌن اقدم االساتذة)بقسم االقتصاد المنزلً والتربٌة  عدمسا أستاذ

 22 عزة محمد إبراهٌم اإلسكافً د./ (بالكلٌة اقدم المدرسٌن)  التغذٌة و علوم األطعمةبقسم  مدرس

 
 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
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 -: العليا بشأن النظر فيمذكرة إدارة الدراسات   -5

 رخصص / رغزيخ ٔعهٕو األطعًخ  -سيٓبو زًذٖ عجذانسًيذ عصش ة/منح درجة الماجستٌر للطالب -1

 رغزيخ ٔعهٕو األطعًخ  -رخصص اكشو زًذاٌ سبنى يسًذ  /نهطبنت انًبخسزيش دسخخ يُر -2

 األطعًخرخصص / رغزيخ ٔعهٕو -فبطًخ انسيذ سهيًبٌ عجذسثّ  /نهطبنجخ انًبخسزيش دسخخ يُر -3

 .ٔرشثيخ يُزني إلزصبدتخصص/  -أمٌره سعد ٌحً صالح / للطالبة  الماجستٌر درجة منح -4

 .ٔرشثيخ يُزني إلزصبد / رخصص -انسام عصام ابراهٌم أحمد سالم  /خ نهطبنج انًبخسزيش دسخخ يُر  -5

 4/9/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  م.2/9/2019-1بتارٌخ ة م العلمٌاقسموافقة األ  

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-6
في االلزصبد انًُزني  انذكزٕساح نذسخخ  المقٌدة- ثسًخ يسًٕد ْبشى عجذانسًيذ  / نهطبنجخ انجسث خطخ رسديم

عهٗ ركٕس انفئشاٌ انجيضبء  انزأثيش انٕلبئٗ ٔانعالخٗ نآلسان"  ثعُٕاٌ انزغزيخ ٔعهٕو االطعًخ رخصص 

 " انًصبثخ ثبنزٓبة انكهٗ 

 -:عهًب ثأٌ ندُخ األششاف

 انٕظيفخ ٔانزخصص االسى و
 المنوفٌة جامعة - كلٌة االقتصاد المنزلى  وعمٌد -ة وعلوم االطعم ةالتغذٌأستاذ  ا.د/شرٌ  صبري رج  1

 المنوفٌة جامعة -سابقا كلٌة االقتصاد المنزلى  وعمٌد -ة موعلوم االطع ةالتغذٌأستاذ  فاطمة الزهرا  امٌن الشرٌ   /د.أ 2

  المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى  -  ةوعلوم االطعم ةالتغذٌ  قسم ورئٌس أستاذ أ.د/ٌوس  عبد العزٌز الحسانٌن 3

جامعةالمنوفٌة -  لىكلٌةاالقتصادالمنز   -  االطعمة وعلوم التغذٌة بقسم  أستاذ مساعد  د/مى محمود خفاجى  4  

 4/9/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  2/9/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ  

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 -ذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :م-7
 االلزصبد فيانذكزٕساح  نذسخخانًميذح   –فاطمة الزهرا  نصر الدٌن محمد بشٌر  /نهطبنجخ انجسث خطخ رسديم -

إعداد منتجات من نباتات اإلستٌفٌا والسموة وتأثٌرها على  " ثعُـٕاٌ األطعًخ ٔعهٕو زغزيّان رخصص انًُزني
 الفئران المصابة بالسكر  "

 -:عهًب ثأٌ ندُخ األششاف

 انٕظيفخ ٔانزخصص االسى و
 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى -المتفرغ ةوعلوم االطعم ةالتغذٌأستاذ   ماجدة كامل الشاعر  /د.أ 1

  المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى  -  ةوعلوم االطعم ةالتغذٌ أستاذ أ.د/عماد محمد عبدالحلٌم الخولى  2

جامعةالمنوفٌة -  المنزلى االقتصاد كلٌة   -  االطعمة وعلوم التغذٌة مدرس بقسم د/أمل ناص  زكى 3  

 4/9/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  2/9/2019فقة القسم العلمً بتارٌخ موا

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
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 8- مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :
 إيقاف قيد الطالب اآلتي اسمائيم:

 السب  من المدة الدرجة التخصص اإلسم م

  يسًٕد عيذ يسًذ اثشاْيى  1
 الماجستٌر  انزغزيخ ٔعهٕو االطعًخ 

31/8/2021 إن2019ٗ/ 9/ 1 عبيبٌ  سفش نهخبسج 

 سًبذ سًيش عجذانعزيز انسٕانخ  2
 الماجستٌر  انزغزيخ ٔعهٕو االطعًخ 

 ٗ 31/8/2020 إن2019ٗ/ 9/ 1 عبو ثبَ  سعبيخ طفم 

 ْذيش شجم أثٕانيزيذ اسًبعيم 3
 الماجستٌر  انزغزيخ ٔعهٕو االطعًخ 

ٔل عبو ا

  

31/8/2020 إن2019ٗ/ 9/ 1  سعبيخ انٕانذ 

 4/9/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  2/9/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

  الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -9
 مد مدة الدراسة لمطمبة اآلتي اسمائيم: 
 السب  من المدة الدرجة خصصالت اإلسم م

ادارة المنزل  اَزصبس عزد يسًذ يشعم  1

 والمؤسسات 

 انذكزٕساح
 استكمال الرسالة العلمٌة 31/8/2019 إن2018ٗ/ 9/ 1 عبو أل 

 انًبخسزيش  المالبس والنسٌج  منى جابر جاد على  2
 استكمال الرسالة العلمٌة 31/8/2020انٗ  1/9/2019 عبو أل

 استكمال الرسالة العلمٌة 2020/ 8/ 31إنٗ 1/9/2019 عام اول  الماجستٌر المالبس والنسٌج راهٌم محمد محمد نسمة إب 3

صددددددابرٌن سددددددعد عبدددددددالغنى  4

 بسٌونى

 عام أول الماجستٌر المالبس والنسٌج
2020/ 8/ 31إنٗ 1/9/2019  

 استكمال الرسالة العلمٌة

 عام أول  لماجستٌر ا المالبس والنسٌج محمد فاروق عٌسور شاهٌن  5
2020/ 8/ 31إنٗ 1/9/2019  

 استكمال الرسالة العلمٌة

 استكمال الرسالة العلمٌة 2020/ 8/ 31إنٗ 1/9/2019 عام ثانى  الدكتوراة  المالبس والنسٌج أحمد محمد ابراهٌم محمد  6

 استكمال الرسالة العلمٌة 2020/ 8/ 31إنٗ 1/9/2019 عام خامس  الدكتوراة المالبس والنسٌج وال  أحمد على حمامه  7

 استكمال الرسالة العلمٌة 2020/ 8/ 31إنٗ 1/9/2019 عام أول الدكتوراة المالبس والنسٌج صفا  محمد أحمد السٌد النجار  8

 ةاستكمال الرسالة العلمٌ 2020/ 8/ 31إنٗ 1/9/2019 عام سادس  الدكتوراة المالبس والنسٌج نجال  محمد خٌر هللا سالم  9

التغذٌة وعلوم  محمد لطفى ابراهٌم خضر 10

 االطعمة 

 استكمال الرسالة العلمٌة 2020/ 8/ 31إنٗ 1/9/2019 عام ثانى  الماجستٌر  

التغذٌة وعلوم  شٌما  عبدالرحمن مٌرغنى شاللى  11

 االطعمة 

 استكمال الرسالة العلمٌة 2020/ 8/ 31إنٗ 1/9/2019 عام أول  الماجستٌر  

التغذٌة وعلوم  ا  فاروق محمد كابوهالشٌم 12

 االطعمة 

 استكمال الرسالة العلمٌة 2020/ 8/ 31إنٗ 1/9/2019 عام أول  الماجستٌر  

االقتصاد المنزلى  أمل عبدالعظٌم جمال الجنزور  13

 والتربٌة 

 استكمال الرسالة العلمٌة 2020/ 8/ 31إنٗ 1/9/2019 عام أول  الماجستٌر  

 4/9/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  م. 2/9/2019بتارٌخ  ةالعلمٌ األقسام موافقة 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة   -القرار :
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-10
 فيالماجستير  لدرجة المسجلة اسرا  عبد الناصر عبد العزٌز الصعٌدي ة/لمطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكيل

 "معالجة االقمشة القطنٌه بٌولٌمرات ذات خواص كهربٌه   "نبعنـــوا المالبس والنسيج خصصت المنزلي االقتصاد

 :علما  بأن لجنة األشرا 
 الوظيفة والتخصص االسم م
محمد عبد المنعم رمضانأ.د/  1 المركز القومً للبحوث  –أستاذ كمٌا  وتكنولوجٌا النسٌج    

المنوفٌةجامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ تكنولوجٌا المالبس بقسم المالبس والنسٌج   النحاس أ.د/ رشا عبد الرحمن 2  

3  ً المنوفٌة                  جامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  –مدرس بقسم المالبس والنسٌج  د/ اٌناس موسً محمد موس  

   -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:
 الوظيفة والتخصص االسم م

محمد عبد المنعم رمضانأ.د/  1 المركز القومً للبحوث )مقررا ومشرفا( –أستاذ كمٌا  وتكنولوجٌا النسٌج    

أشر  محمود هاشم أ.د/  2 المنوفٌة  )مناقشا(جامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً -أستاذ النسٌج بقسم المالبس والنسٌج    

النحاس أ.د/ رشا عبد الرحمن  3 المنوفٌة)مشرفا جامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ تكنولوجٌا المالبس بقسم المالبس والنسٌج  

(ومناقشا  

كفر الشٌخ )مناقشا(جامعه –أستاذالمالبس والنسٌج وعمٌد كلٌة التربٌة النوعٌة  أ.د/ أمانً محمد شاكر  4  

 4/9/2019اسات العلٌا بتارٌخ و لجنة الدر 2/9/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

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

 فيالماجستير  لدرجة المسجلةبسمة عبدالعاطى محمد أحمد   / ةللطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكٌل
تأثٌر مسحوق ومستخلص ثمار فاكهة أبو فروه   "ـوانبعنــ األطعمة وعلوم تغذيهال تخصص المنزلي االقتصاد

 علما بأن لجنة األشرا ئران المصابه بالسمنة  "فعلى التغٌرات البٌولوجٌة والكٌمٌائٌة والهستولوجٌة لل
: 
 الوظٌفة والتخصص              االسم        م

جامعة المنوفٌة -اإلقتصاد المنزلً  كلٌة – المتفرغ  أستاذ التغذٌة وعلوم األطعمة د/ ثرٌا مسلم حسن .ا 1  

د/ سهام عزٌز خضر أ. 2 جامعة المنوفٌة                           -كلٌة اإلقتصاد المنزلً –استاذ التغذٌة وعلوم األطعمة    

   -:علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً

 4/9/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  2/9/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

  (مقرراومشرفا)جامعة المنوفٌة  -كلٌة اإلقتصاد المنزلً – المتفرغ لتغذٌة وعلوم األطعمةأستاذ ا د/ ثرٌا مسلم حسن .ا 1

 (مناقشا) المنوفٌة جامعة - ًالمنزل االقتصاد كلٌة -ة االطعم وعلوم التغذٌةورئٌس قسم  أستاذ د/ ٌوس  عبدالعزٌز الحسانٌن .ا 2

  (مشرفا ومناقشا  )جامعة المنوفٌة   -كلٌة اإلقتصاد المنزلً –استاذ التغذٌة وعلوم األطعمة  أ.د/ سهام عزٌز خضر 3

هنا  فاروق المهٌريأ.د/  4  (مناقشا)  المنصورة جامعة  -كلٌة التربٌة النوعٌة  ًالمنزل االقتصادبقسم التغذٌة  أستاذ 
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 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-12
 فيالماجستير  لدرجة المسجلةمرٌم محمود راغ    / ةللطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكٌل

لسمنة للقرفة وثمار التأثٌر المضاد ل  "بعنـــوان األطعمة وعلوم تغذيهال تخصص المنزلي االقتصاد

 : علما بأن لجنة األشرا ئران  المصابة بالسمنة  "ح فى الفالتفا
 الوظٌفة والتخصص              االسم        م

 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى -متفرغ ة وعلوم االطعمة الالتغذٌ أستاذ د/ الفت رشاد خاطر .ا 1

 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى - ة وعلوم االطعمةالتغذٌ أستاذ د/ عماد محمد الخولى .ا 2

  -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:

 4/9/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  2/9/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-13
 فيالماجستير  لدرجة المسجلةحامد  بدر الدٌن  سمٌرة / ةللطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكٌل

تقٌٌم الحالة الغذائٌة لمرضى  "بعنـــوان األطعمة وعلوم تغذيهال تخصص المنزلي االقتصاد
سى و المعالجٌٌن بعقار السفوسبوفٌر )سوفالدٌن( بمستشفى كبد المحلة  االلتها  الكبدر

 : علما بأن لجنة األشرا "2017التعلٌمى لعام
 الوظٌفة والتخصص              االسم        م

المنوفٌة جامعة -المنزلى االقتصاد كلٌة -ة   االطعم وعلوم أستاذالتغذٌة سحر عثمان الشافعىد/ .ا 1    

 مدرس التغذٌة العالجٌة بمستشفى كبد المحلة التعلٌمى د/ سمر محمود رزق 2

   -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:

 4/9/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  2/9/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعةالقرار 

  
 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 (مشرفا ومناقشا )المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى –متفرغ ة وعلوم االطعمة الالتغذٌ أستاذ د/ الفت رشاد خاطر .ا 1

 ) مناقشا ( المنوفٌة جامعة -  التربٌة النوعٌة كلٌة  -ة وعلوم االطعمةالتغذٌ أستاذ الر د/ سعٌد مناع جاد .ا 2

 () مشرفا ومناقشاالمنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى - ة وعلوم االطعمةالتغذٌ أستاذ د/ عماد محمد الخولى .ا 3

 ) مناقشا (المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى - ة وعلوم االطعمةالتغذٌمساعد  أستاذ د./ عبٌر نزٌه أحمد  4

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 )مقررا ومشرفا(المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ة االطعم وعلوم التغذٌة أستاذ د/ سحر عثمان الشافعى.ا 1

 (مناقشا) المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة   -ةاالطعم وعلوم التغذٌةمساعد أستاذ د/ نجال  على مجد الشٌخ 2

 (مناقشا)جامعة المنوفٌة  –كلٌة الط   -والمناعة  كروبٌولوجٌا الطبٌةٌاستاذ بقسم الم علًسحر على محمد د/ .ا 3
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 -نظر في :ذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن الم  -14  
 -مرات الرسو  وهم : االغا  قٌد طال  الدراسات العلٌا الذٌن استنفاذو

االسم                          م  القسم الدرجة سبب الفصل 

مرات الرسوب إستنفاذ إسرا  عماد عٌد خلٌ  1  تغذية و عموم اطعمة ماجستير 

ستيرماج إستنفاذ مرات الرسوب الشٌما  محمد صادق أحمد سوٌد 2  تغذية و عموم اطعمة 

 تغذية و عموم اطعمة ماجستير إستنفاذ مرات الرسوب فاطمة الزهرا محمد رشدي عبد الستار   3

 تغذية و عموم اطعمة ماجستير إستنفاذ مرات الرسوب مرٌم محمد محمود ابراهٌم 4

موم اطعمةتغذية و ع ماجستير إستنفاذ مرات الرسوب مها علً السٌد عبد النبً الجعٌدي 5  

 تغذية و عموم اطعمة ماجستير إستنفاذ مرات الرسوب ندر نبٌل محمد محمود شحاته  6

 تغذية و عموم اطعمة ماجستير إستنفاذ مرات الرسوب نهال حسن السٌد الشونً 7

 تغذية و عموم اطعمة ماجستير إستنفاذ مرات الرسوب هدٌر سامً فتحً عالم  8

ان نوران مصطفى الهنٌدي رضو 9  تغذية و عموم اطعمة ماجستير إستنفاذ مرات الرسوب 

 تغذية و عموم اطعمة ماجستير إستنفاذ مرات الرسوب ابتهال السٌد السٌد عامر 11

 تغذية و عموم اطعمة ماجستير إستنفاذ مرات الرسوب اسراء عسران ابراىيم عمي 11

تيرماجس إستنفاذ مرات الرسوب عائشة عبد الحميد سعيد زنون 12  تغذية و عموم اطعمة 

 مالبس و نسيج ماجستير إستنفاذ مرات الرسوب أحمد جمال فوزي عالم 13

 تغذية و عموم اطعمة دكتوراه إستنفاذ مرات الرسوب خالد انور الحاج عمي 14

 4/9/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  2/9/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ    

 ة مع رفع األمر للجامعةالموافق  -القرار :

 

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-15
تشكٌل لجان المقابلة الشخصٌة واالمتحان التاهٌلى للطال  المتقدمٌن للدراسات العلٌا للعام الجامعى 

 كما ورد من االقسام .  2019/2020

 4/9/2019بتارٌخ  و لجنة الدراسات العلٌا 2/9/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-16
 2019/2020بد  امتحانات دور نوفمبر بدبلوم غذائٌات المستشفٌات والمؤسسات للعام الجامعى  
 م. 3/11/2019ٌوم االحد  

 4/9/2019موافقة  لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة القرار :

 -ذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :م-17
انخطبة انٕساد يٍ أ.د/ ٔكيم انكهيخ نهذساسبد انعهيب ٔانًزضًٍ اٌ خشيدٗ كهيخ انزشثيخ انُٕعيخ شعجخ االلزصبد انًُزنٗ 

  -و.2019/2020يٕدٌٔ االنزسبق ثذثهٕيبد انذساسبد انعهيب نهعبو اندبيعٗ

 4/9/2019بتارٌخ موافقة لجنة الدراسات العلٌا 

  مذكرة لنائب رئيس الجامعة    الموافقة مع رفع -القرار :
 بشأن النظر فى :" اعضاء هيئة التدريس" شئون العاملين    قسممذكرة   -18

مسداعد وظٌفة أستاذ  ب   اإلقتصاد المنزلً والتربٌةبقسم  مدرس   - يٓب خالل شعيت ه/الدكتور  هتعٌٌن السٌد

بددذات القسددم  بالكلٌددة و ذلددك بنددا  علددً مددا جددا  بتقرٌددر اللجنددة العلمٌددة الدائمددة لترقٌددة االسدداتذة و األسدداتذة 

 .2019 /20/8بتارٌخ المساعدٌن  

 .1/9/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :

 بشأن النظر فى :عضاء هيئة التدريس" " اشئون العاملين    قسممذكرة   -19
مددرس مسداعد بوظٌفدة  االلزصدبد انًُزندي ٔانزشثيدخبقسدم  معٌددة   -اسشاء عجدذانفزبذ عًدشاٌ /مسٌدة ال تعٌٌن

 .2019/ 8/ 8و ذلك بنا  علً منحها درجة الماجستٌر بتارٌخ بذات القسم  بالكلٌة 

 .1/9/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ  

 لموافقة مع رفع األمر للجامعةا  -القرار :
 بشأن النظر فى :  المالبس والنسيج(-التغذية و علوم االطعمة ى)قسممذكرة   -20

(معيد سنويا بداية من  1( بتكميف المعيدين الجدد بالقسم وذلك بواقع عدد)  2024-2019الخطة الخمسية)
ى القسم ولكن الخطة الخمسية الواردة من وذلك لسد العجز لعدد الييئة المعاونة ف 2019/2020العام الحالي 

  الجامعة مخالفة لما سبق )بتعيين معيد واحد كل عامين (

 

-عدادة النظدر بشدأن هدذا القدرار لقسدمً) التغذٌدة وعلدوم األطعمدةالموافقة مع رفدع مدذكرة للجامعدة إل -القرار :

 المالبس والنسٌج(
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 -ر في :بشأن النظ  التغذية و علوم االطعمةقسم  مذكرة   -21
سفر أ.د/يوسف عبد العزيز الحسانين إلى المانيا لممشاركة فى ندوة التعامل مع تشغيل وصيانة نظم تبريد 
االمونيا الحديثة وتطبيقاتيا في مجاالت التصنيع الغذائي والذي سوف يعقد في رحاب مركز بحوث جيا 

إللقاء المحاضرات  2019سبتمبر  16-14المانيا في الفترة من –إلختبارات التبريد بمدينو دوسمدورف 
  .والدروس العممية والمشاركة في المناقشات العممية الخاصة بسيادتو 

 
 2/9/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون  -22
بالفرقة الثانٌة)باقٌة لإلعادة( شعبه إدارة منزل  المقٌدة–ٌد محمد الطل  المقدم من الطالبة/ ٌاسمٌن جمال الس

 ومؤسسات ترغ  فى التحوٌل لشعبة اإلقتصاد المنزلً والتربٌة

 

  2/9/2019يٕافمخ ندُخ شئٌٕ انزعهيى ثزبسيخ

 املوافقة مع رفع الأمر للجامعة -القرار :

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون  -23
ترغ  فى  مالبس ونسٌجشعبه ة الثانٌبالفرقة  المقٌدة– وفا  عبد الحمٌد صابر دم من الطالبة/ الطل  المق

 التحوٌل لشعبة اإلقتصاد المنزلً والتربٌة

  2/9/2019يٕافمخ ندُخ شئٌٕ انزعهيى ثزبسيخ

 

 املوافقة مع رفع الأمر للجامعة -القرار :

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون  - 24
اعٌد بدأ الدراسة واإلمتحانات ومادة أساسٌات الجودة فً الفصل الدراسً األول واجازة نص  العام  مو

                                                                                                                                                                                                                                                                                      (1)ملحق

  2/9/2019يٕافمخ ندُخ شئٌٕ انزعهيى ثزبسيخ

 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
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  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -25
 لإلعادة ( من الكلية الي كليات و معاهد اخري اآلتي اسمائهم :  )باقونلطالب  ايل  تحو 

 الكلية المحول اليها المنطقة التعليمية للثانوية العامة االس        م م  

 المنوفٌةحقوق  شبٌن الكوم إسرا  صبحً محمد محمود 1

 تربٌة رٌاضٌة المنوفٌة شبٌن الكوم طارق سعٌد السٌد هولة 2

 فنً تمرٌض القاهرة شبٌن الكوم حسام محمود عبد الحمٌد عطٌه 3

 فنً تمرٌض القاهرة تال شروق محمد ابراهٌم جاد  4

 تربٌة رٌاضٌة المنوفٌة الباجور بو العال عبد الغفار عال أ 5

وفا  عبد الحمٌد عطٌه ابو  6

 شعٌ 

 ادا  المنوفٌة تال

 حقوق المنوفٌة كومشبٌن ال محمود فكري عبد الفتاح عبد هللا 7

 ادا  المنوفٌة شبٌن الكوم مروة طاهر ٌوس  الدسوقً  8

 ادا  المنوفٌة تال زٌن  علً السٌد علً شعٌ   9

 ادا  المنوفٌة شبٌن الكوم رقٌه رزق مرسً حجازي  10

 تربٌة رٌاضٌة المنوفٌة تال إٌمان عبد الحكٌم ابو القمصان  11

 ادا  كفر الشٌخ لشٌخكفر ا غادة رمضان فتحً فلفل 12

 فنً صحً إمبابة منو                   محمود العبد                                                                                                                   أسما  عبد العزٌز 13

 تجارة طنطا بركة السبع عبد الحمٌد الحفنًعزة خالد  14

 ادا  المنوفٌة الشهدا  سهام أحمد مصطفى موسى 15

 تجارة المنوفٌة شبٌن الكوم حسام فتحً صابر السٌد أحمد 16

 أدا  المنٌا الشهدا  رانٌا طاهر عبد الفتاح عمارة 17

 آدا  المنصورة المحلة الكبرر  شٌما  شعبان محمد البٌلً  18

 لساداتتجاره ا البحٌرة  علٌا  محمد عطٌه محمد  19

 ادا  المنوفٌة شبٌن الكوم رحمه السٌد عبد الوارث عطٌه  20

 . 2/9/2019 يٕافمخ ندُخ شئٌٕ انزعهيى ثزبسيخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار : 
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  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -26 
 لطالب اآلتي اسمائهم :ليات و معاهد اخري  من الكلية الي كلالمنقولين الراغبين فى التحويل  لطالب  ا
 

 الكلية المحول اليها المنطقة التعليمية للثانوية العامة االس        م م  
 معهد تمرٌض القصر العٌنً الشهدا   إٌمان علً السٌد عٌسى 1

 معهد تمرٌض القصر العٌنً الشهدا   أمانً صبحً عبد العزٌز 2

 معهد تمرٌض القصر العٌنً تال اسرا  ممدوح ابراهٌم الدكة  3

 تربٌة رٌاضٌة المنوفٌة شبٌن الكوم أحمد ابراهٌم شوقً خل  هللا 4

 كلٌة خدمة                                                                                                  شبٌن القناطر أسما  صابر حسن عبد الفتاح 5

 االورام معهد تمرٌض الشهدا  لستار عامر محفوظ ابتسام عبد ا 6

 اقتصاد منزلً حلوان كوم حماده  سهٌله مصطفى محمد كامل  7

 اقتصاد منزلً حلوان شبٌن الكوم سهٌله مندوه محمد سمك  8

 معهد تمرٌض القصر العٌنً الشهدا  شروق عبد الحمٌد ابراهٌم  9

 اد منزلً حلواناقتص سمنود كرٌمه عبد الجواد المغاوري 10

 ادا  عٌن شمس قلٌو  محمد نصر أحمد هالل 11

 معهد تمرٌض عٌن شمس منو  محمد أحمد علً شاهٌن 12

 اقتصاد منزلً حلوان شبرا الخٌمة  محمد فرج عبد الفتاح شر  13

 معهد تمرٌض القاهرة تال  مً رمضان محمد مطر  14

 لً حلواناقتصاد منز شبٌن الكوم ندر سمٌر أحمد حسٌن 15

 معهد تمرٌض امبابة مركز الشهدا  ندر محمد عبد اللطٌ  النحاس 16

 اقتصاد منزلً حلوان كوم حماده ندر محمد عبد هللا القاضً  17

 ادا  دمنهور أبو المطامٌر هالة زاهً عوض عبد الخالق 18

 اقتصاد منزلً حلوان بركة السبع ٌاسمٌن امام خلٌل امام 19

 . 2/9/2019ٌ انزعهيى ثزبسيخيٕافمخ ندُخ شئٕ

 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار : 
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  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون  -27
 لطالب اآلتي اسمائهم :لثة من الكلية الي كليات و معاهد اخري لمذكرة التحويل لطالب الفرقة الثا

 الكلية المحول اليها المنطقة التعليمية للثانوية العامة االس        م م  
 اقتصاد منزلً حلوان شرق طنطا رقٌة ٌاسر علً أبو عمر نعمان 1

 اقتصاد منزلً حلوان غر  طنطا عبد هللا جابر عبد هللا أبو جازٌة 2

 اقتصاد منزلً حلوان روض الفرج فٌرٌنا أشر  لوٌز 3

 معهد فنً تمرٌض القاهرة تال إٌمان أحمد إبراهٌم عمرو 4

 معهد فنً تمرٌض القاهرة تال محمد عبد العظٌم اسماعٌلنرمٌن  5

 معهد فنً تمرٌض القاهرة تال اٌمان رشدر الحسٌنً فطوم 6

 معهد فنً تمرٌض القاهرة الشهدا  اسما  سمٌر مصطفى ابو شاهٌن 7

 اقتصاد منزلً حلوان شبٌن الكوم ندر محمد علً شر  8

 . 2/9/2019يٕافمخ ندُخ شئٌٕ انزعهيى ثزبسيخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار : 

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون  -28
بالفرقة األولى  المحولٌن من كلٌات ومعاهد اخرر الطال  المستجدٌن المستوفٌن للحد األدنى للقبول بالكلٌة

 آلتً اسمائهم :ا دبً درجة ا 300.5-رجة علمً د 260.5 )وحاصلٌن على الحد االدنى للقبول بالكلٌة

 الكلية المحول منها المجموع   المنطقة التعليمية   عام الحصول عليه   االس        م م  

 ادا  المنوفٌة 265 شبٌن الكوم 2018 عبد هللا شوقً عبده سلطان 1

 تربٌة بنها 341.5 الباجور 2018 رضا  فضل عبد المعطً عٌد 2

 اكزٕثش6نهفٌُٕ انزطجيميخ  انعبني 373 لٕيسُب 2018 شفا  معاذ محمد هٌكل 3

 ردبسح انًُٕفيخ 341 يُٕف 2018 محمد علً كامل 4

 ردبسح انًُٕفيخ 342.5 الباجور 2018 محمود محمد السٌد إسماعٌل 5

 ردبسح  اَزسبة انًُٕفيخ 307.5 تال 2018 آٌه أشر  محمد صبحً شلبً 6

  2/9/2019يٕافمخ ندُخ شئٌٕ انزعهيى ثزبسيخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -ر :القرا

 ظر في:ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النم -29
 .2019/2020( للعام الجامعً ألولً االمجتمع و تنمٌة البٌئة ) الجلسة  خدمة محضر اجتماع لجنة شئون

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :
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 بشأن النظر في:البيئة    المجتمع و تنمية خدمةشئون  لجنة  ذكرة  م -30
 -من حٌث :2019/2020للعام الجامعً  إعداد الخطة السنوٌة لقطاع شئون خدمه المجتمع وتنمٌه البٌئة 

 الندوات داخل وخارج الكلٌة-مشروعات بٌئٌة وصحٌة                                ثانٌا : -اوال:

 نشاط الوحدات اإلنتاجٌة ذات الطابع الخاص -رابعا :          القوافل التثقٌفٌة والتوعوٌة               -ثالثا:

 2/9/2019بتارٌخ المجتمع و تنمٌة البٌئة خدمة لجنة شئونموافقة 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :

 -بشأن النظر في :  العالق ات الثق افية مذكرة-31
ؤتمر الدولي العلمي الثالث لعلوم الطلب المقدم من د/ فوزي سعيد شريف بشأن مشاركته بالم 

النسيج والمالبس والذي تنظمه جامعة كييف للتكنولوجيا والتصميم والمزمع عقدة بدولة اوكرانيا 

 .  م. 2312اكتوبر  31 -33في الفترة من 

 4/9/2019و لجنة العالقات الثقافٌة  بتارٌخ 2/9/2019بتارٌخالعممي موافقة مجمس القسم 
 قة مع رفع األمر للجامعةالمواف  -القرار :

 

 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: -32
 رمبسيش انٕضع انشاٍْ ثٕزذح ضًبٌ اندٕدح ٔ اخزًبعبرٓب ) يـشفـك ( . 

 أحيط المجلس علما   -القرار :

 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:-33
 -كفبءح اآلداء انزذسيسي نهًعيذيٍ عهٗ انُسٕ انزبني : آنيبد سفع

دٔسِ رذسيجخ نهًعيذيٍ فٗ طشق انزذسيس ثمسى اإللزصبد انًُزني ٔانزشثيخ ثدبَت دٔسح رذسيجخ ثبنمسى انزبثع -1

 نّ.

 اإلسزعبَخ ثعضٕ ْيئخ انزذسيس رٔ خجشح يذخم يع انًعيذ نزذسيجّ .-2

 يٍ سئيس انمسى . إعبدح رمييى يسزٕٖ عضٕ ْيئخ انزذسيس-3

 أحيط المجلس علما   -القرار :

 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:-34
والبرامج لمرحلتً البكالورٌوس والدراسات العلٌا للعام الجامعً إعتماد توصٌ  المقررات 

2019/2020  

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :

 
 
 
 



16 

 

  ظر في:للعرض على مجلس الكلية بشأن النذكرة  م-35

 -:فى األقسام المختلفة للكلية كاآلتي  تحديد نسبة توزيع الطلبة  
 النسبة القسم   م  

 %30 التغذٌة وعلوم األطعمة  1

 %30 المالبس والنسٌج 2

 %20 إقتصاد منزلً تربٌة  3

 %20 إدارة منزل ومؤسسات  4

 
 مر للجامعةالموافقة مع رفع األ  -: القرار 

 
 ٔفٗ َٓبيخ االخزًبع ٔاالَزٓبء يٍ خذٔل األعًبل سفعذ اندهسخ في رًبو انسبعخ انثبَيخ عصشاً .

 رئيس المجلس عميد الكلية                أمين المجلس                                          
 

 رى رجب ()أ.د/ شريف صب                      (عزة محمد اإلسكافيد./)     
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 مكتب العميد                                      كلية اإلقتصاد المنزلي                      
 السيد األستاذ الدكتور / رئيس جامعة المنوفية         

 تحية طيبة وبعد ""
( بتارٌخ ولًاأل )الجلسة نتشر  بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة  
  2019/2020فً العام الجامعً  8/9/2019

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

                   
                  

 عميد الكلية                                                        
 

 شريف صبرى رجب (/ )أ.د                                                              
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 مكتب العميد                                      كلية اإلقتصاد المنزلي                  

             
 جامعة المنوفية  -السيد األستاذ / مدير عام ادارة الدراسات العليا 

 تحية طيبة وبعد ""
( بتارٌخ األولً )الجلسة نتشر  بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة    
  2019/2020فً العام الجامعً  8/9/2019

 وكل عام وسيادتكم بخير ""
 "" ضلوا سيادتكم بقبول وافر التقدير واالحتراموتف

                          
           

 عميد الكلية                                                           
 

 شريف صبرى رجب (/ )أ.د                                                              
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e-mail : homecom@mailer.menofia.edu.eg                TEL -   Fax :048 / 22199768 

 

 

 
 مكتب العميد                                      كلية اإلقتصاد المنزلي                  

        
 ألستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوثالسيد ا 

 جامعة المنوفية
 تحية طيبة وبعد ""

( بتارٌخ األولً )الجلسة نتشر  بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة    
 . 2019/2020فً العام الجامعً  9/9/2019

 وكل عام وسيادتكم بخير ""
 "" ر التقدير واالحتراموتفضلوا سيادتكم بقبول واف

                                    
 عميد الكلية                                                            

 
 شريف صبرى رجب (/ )أ.د                                                              
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