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 اعمحضر إجتم

 حتى ٌوم األربعاء ٚاٌّّزذح  22/3129/ 23الثالثة لمجلس الكلٌة المنعقدة ٌوم الثالثاء الموافق الجلسة 

 م 3131/ 3129فً العام الجامعً  31/22/3129الموافق 

يىو  صباحا   انحاديت عشرفي تماو انساعت  ( بقاعت االجتماعاث بانكهيت وذنك  انثانثتانجهست  أجتمع مجهس انكهيت )

األستاذ انسيد برئاست  31/22/3129حتى ٌوم األربعاء الموافق ٚاٌّّزذح  12/11/2119انمىافق  نثالثاءا

 عميد انكهيت ورئيس انمجهس وحضىر كم من : -شريف صبري رجب اندكتىر/ 

 م األسم الوظٌفة

 2 عم حسٌنأ.د/ اسالم عبد المن استاذ بقسم المالبس و النسٌج ووكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

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

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

 5 أ.د/ ٌوسف عبد العزٌز الحسانٌن وعمٌد الكلٌة سابقا طعمةالتغذٌة وعلوم االقسم ورئٌس أستاذ 

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

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

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

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

 9 ربٌع محمود نوفلأ.د/  من الداخلإدارة المنزل والمؤسسات بقسم أستاذ 

 21 أ.د/ عال ٌوسف عبد الاله من الداخل استاذ بقسم المالبس و النسٌج

 22 أ.د/ هدي سامً غازي من الداخل لنسٌجاستاذ بقسم المالبس و ا

 23 أ.د/ مدحت محمد محمود مرسً   من الداخل المالبس والنسٌج بقسم أستاذ 

 24 أ.د/ عادل جمال الدٌن الهنداوى من الخارجأستاذ المالبس والنسٌج المتفرغ بكلٌة التربٌة النوعٌة جامعة طنطا 

 25 أ.د/ حسن سلٌمان رحمه من الخارجكلٌة الفنون التطبٌقٌة جامعة حلوان أستاذ المالبس والنسٌج والترٌكو المتفرغ ب

رئيٌس اددارة المركزٌيية للمنطقيية الحيرة بشييبٌن الكييوم التييابع للهٌئية العاميية لالسييتثمار و المنيياطق 

   من الخارجالحرة 

 26 أ/ مختار أحمد رضوان

 27 هبه عز الدٌن محمد ٌوسفد/ أ. بالقسم اقدم االساتذة أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة

 27 نشوة عبد الرؤف توفٌقأ.د/  بالقسم اقدم االساتذة استاذ بقسم المالبس و النسٌج

 28 أ.د/ جٌهان علً السٌد سوٌد اقدم األساتذة بالقسم قسم االقتصاد المنزلً والتربٌةبأستاذ 

 29 هبه هللا علً محمود شعٌب أ.د/ اقدم األساتذة بالقسم إدارة المنزل والمؤسساتبقسم أستاذ 

 31 سهام أحمد الشافعًد/  المساعدٌن اقدم االساتذةاالقتصاد المنزلً والتربٌة بقسم  مساعد أستاذ

 32 عزة محمد إبراهٌم ادسكافً د./ اقدم المدرسٌن  التغذٌة و علوم األطعمةبقسم  مدرس

لٌيية بصييفته مييدٌر وحييدة ضييمان بالك المتفييرغ بييس والنسييٌجأسييتاذ المال - خالييد محٌييى الييدٌن محمييد /ى للحضييور د.عييوقييد د

 الجودة

ثيم الجيدد   األعضياء سيٌادته بالسيادةحبيا ومر عمٌيد الكلٌية الجلسية ستهل السٌد األستاذ الدكتور / ا 
 :النظر فً جدول األعمال على النحو التالى بشرع سٌادته 
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 -المصادق ات :-1
فى  24/21/3129الموافق س الكلٌة المنعقدة ٌوم األحد لمجل الثانٌةالجلسة على موضوعات  ةالمصادق -2

 . 3129/3131العام الجامعى 

 املصادقة -القرار :

 بشأن النظر في :  للعرض على مجلس الكليةمذكرة   -2
 .ٙب ٌّغٍظ اٌغبِؼخ إػزّبد اٌٍٛائؼ اٌّمذِخ ٌّشؽٍخ اٌجىبٌٛس٠ٛط ٚاٌذساعبد اٌؼ١ٍب  ٚسفؼ

  بشأن النظر في :  للعرض على مجلس الكليةمذكرة  -3

 ٕ٘بن  ٌغبْ اٌّششف١ٓ ٚإٌّبلش١ٓ ٚػٍٝ اْ ٠ىْٛ آ١ٌخ إخز١بس إلخز١بس ٚرؾذ٠ذرٛؽ١ذ اٌٍٛائؼ ٚاٌمشساد إٌّظّخ  

 .دْٚ إخزالف شساد ِٛؽذح ٌىً األلغبَ اٌؼ١ٍّخٌٛائؼ ٚل

  بشأن النظر في :  للعرض على مجلس الكليةمذكرة  -4
ثبٌٕغجخ ٌطالة لغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ  اٌى١ٍخّؼًّ ؼ١ٍّخ ثإٌضاَ  اٌطالة اٌّغغ١ٍٓ ثبٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثؼًّ اٌزغبسة اٌ

ٌٚذػُ ِشوض اٌخذِخ اٌؼبِخ اعبعب ٚرٌه ٌٛعٛد ِؼًّ أثؾبس ِزمذَ ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ ٚأثؾبس اٌذساعبد اٌؼ١ٍب األطؼّخ 

 .ثبٌى١ٍخ

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-5
التوصية بمنح الدرجات العممية  لمطالب اآلتية أسمائهم وذلك بناء عمى التقارير الفردية والجماعية لمسادة 

  -والمناقشة لمرسائل العممية وهم : األساتذة أعضاء لجنة الفحص

 
 مروة محمود بخٌت تخصص / التغذٌة وعلوم االطعمة .طالبة / للالماجستٌر درجة منح -2
 للطالبة / اسراء فتحى عوض عبد اللطٌف تخصص/ التغذٌة وعلوم االطعمةالماجستٌر درجة منح -3

 نفٌسة ٌاسرعثمان  تخصص / التغذٌة وعلوم االطعمة .للطالبة / الماجستٌر درجة منح  -4
 المحسن تخصص / التغذٌة وعلوم االطعمة .اٌمان نصارعبد للطالبة / الماجستٌر درجة منح -5
 مال ماضى مرعى ماضى تخصص / المالبس والنسٌج .آالدكتوراة للطالبة /  درجة منح -6

  

 .7/22/3129بتارٌخ وموافقة لجنة الدراسات العلٌا 4/22/3129بتارٌخ ة م العلمٌاقسموافقة األ

 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة     القــــــــرار:

اٌّشةبسوخ ِؼةٗ فةٟ اإلفةشاف ثئخز١بس اٌٍغٕةخ  ٠مَٛ ِٓ اٌّششف اٌشئ١غْٟ ٠ىْٛ ٝ ارُ اٌّٛافمخ ػٍ :القــــــــرار

   .خز١بس ِٕبلش خبسعٟ ثذسعخ أعزبر ِغبػذاِغ اٌزٛص١خ ثؼذَ  ِؼّٛي ثبٌٍٛائؼ٘ٛوّب  ٚإٌّبلشخ

وضٞ ٌٍزغز٠خ ّؼًّ اٌّشاٌرى١ٍف أ.د/خبٌذ فب١٘ٓ ثبإلفشاف ػٍٝ ٚ  اٌّٛافمخ ِغ سفغ األِش ٌٍغبِؼخ اٌمــــــــشاس:

 ٚػٍَٛ األطؼّخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة     القــــــــرار:
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 -كرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :مذ-6
لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً  المقٌدة –تسجٌل خطة بحث للطالبة / جٌهان صالح نبوي عبدالسالم  

وعنوان الرسالة " فاعلٌة برنامج ارشادي تكاملً فً االقتصاد المنزلً  .تخصص االقتصاد المنزلً و التربٌة
 كٌر الوجدانً والوعً بقضاٌا التنمٌة المستدامة لدي طالبات المرحلة االعدادٌة" لتنمٌة مهارات التف

    
 علما بان لجنة ادشراف : 

 الوظٌفة و التخصص االسم

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً -أستاذ بقسم االقتصاد المنزلً والتربٌة .د/جٌهان علً السٌد سوٌدأ
 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً -م االقتصاد المنزلً والتربٌةمدرس بقس فاطمة رجب شرف د/

  7/22/3129بتارٌخ وموافقة لجنة الدراسات العلٌا 4/22/3129بتارٌخ موافقة القسم العلمً 

الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :  

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-7

 المنزلً االقتصاد فًالماجستٌر  لدرجة  المسجلةدينا سامى اسماعيل  شراف للطالبة /التعدٌل فً لجنة اال

تقٌٌم الحالة التغذوٌة لمرضى الغسٌل الكلوى فى بعض مستشفٌات  " بعنـــوان األطعمة وعلوم تغذٌه تخصص
 محافظة المنوفٌة"

زمٌل)مييدرسم مييدٌر ادارة التغذٌيية  أضييافة اسييم الييدكتور/  علييى عبييد هللا حسيين وظٌفتييه -:التعييدٌل المطلييوب هييو 

 جامعة المنوفٌة. تبمستشفٌا

 . سبب التعدٌل : االستفادة من سٌادته فى استكمال بعض التجارب العلمٌة الخاص بالرسالة

 علً النحو التالً : بعد التعدٌل لتصبح لجنة االشراف 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

   المنوفٌة جامعة - كلٌة االقتصاد المنزلى- ووكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة ةلتغذٌاأستاذ  عبد الرحمن شاهٌن ًأ.د/ خالد عل  1

 زمٌل)مدرسم مدٌر ادارة التغذٌة بمستشفٌات جامعة المنوفٌة   د/ على عبد هللا حسن  2

 7/22/3129بتارٌخ وموافقة لجنة الدراسات العلٌا 4/22/3129بتارٌخ موافقة القسم العلمً 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القــــرار:
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-8

 تخصص المنزلي االقتصاد فًالماجستٌر لدرجة  المسجلةايمان خيرت صالح  تعدٌل لجنة االشراف للطالبة /

 لى ثمار الكٌوى"وجٌة وبٌولوجٌة عدراسات كٌمٌائٌة وتكنول " بعنـــوان األطعمة وعلوم تغذيه
 وعلييوم التغذٌيية أسييتاذ اوظٌفتهي اليدكتورة/  سييهام عزٌيز خضيير أضيافة اسييم األسيتاذة -:التعيدٌل المطليوب هييو 

 المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ةاالطعم

 بالرسالة . ةسبب التعدٌل : االستفادة من سٌادتها فى استكمال بعض التجارب العلمٌة الخاص

 شراف علً النحو التالً : لتصبح لجنة اال
 الوظٌفة والتخصص االسم م

  المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى  وعمٌد - وعلوم االطعمة ةالتغذٌأستاذ  أ.د/ شرٌف صبرى رجب 1

 المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ةاالطعم وعلوم التغذٌة أستاذ  د/ سهام عزٌز خضر1ا 2

 7/22/3129بتارٌخ وموافقة لجنة الدراسات العلٌا 4/22/3129بتارٌخ العلمً موافقة القسم 
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 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القــــرار:
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-9

 المنزلي االقتصاد فًالماجستٌر  لدرجة المسجلةأسماء محمد رشدى محمد  تعدٌل موضوع الرسالة  للطالبة /

الذاتٌة والموضوعٌة للتصمٌم الداخلً للمسكن وعالقته بالطاقة  " بعنـــوانادارة المنزل والمؤسسات . خصصت

 ادٌجابٌة لربة األسرة ".
 

" الذاتٌة والموضوعٌة للتصمٌم الداخلً للمسكن وعالقته بالطاقة االٌجابٌة للمرأة -التعدٌل المطلوب هو :
   .  الرٌفٌة "

 تعدٌال غٌر جوهرٌا"مع إعتبار التعدٌل "                               
 : علما بأن لجنة األشراف

 الوظٌفة والتخصص االسم م
 -  كلٌة االقتصاد المنزلى  - أستاذ ورئٌس قسم ادارة المنزل والمؤسسات  أ.د/ مهجه محمد مسلم   1

  المنوفٌة جامعة

 -  المنزلى االقتصاد كلٌة – لمنزل والمؤسساتمساعد بقسم ادارة ا أستاذ  د./ رباب السٌد مشعل  2
 المنوفٌة جامعة

 

 7/22/3129بتارٌخ وموافقة لجنة الدراسات العلٌا 4/22/3129بتارٌخ موافقة القسم العلمً 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القــــرار:
  -ذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :م -11 

  تخصص المالبس المسجلة لدرجة الماجستٌرفى االقتصاد المنزلى  –ٌرنا ادوارد جورجً م /ةلطالباٌقاف قٌد ل

 "االستفادة من الزخارف القبطٌة بكنائس مصر القدٌمة ألثراء جمالٌات المالبس الحرٌمً   والنسٌج بعنوان "

 لرعاٌة الطفل )عام ثانًم  . 42/8/3131إلى  2/9/3129فً الفترة من 

 7/22/3129بتارٌخ وموافقة لجنة الدراسات العلٌا 4/22/3129علمً بتارٌخ موافقة القسم ال

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القــــرار:
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 11-مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في:
 مد مدة الدراسة لمطالب اآلتي اسمائهم:

 السبب من المدة الدرجة التخصص ادسم م

 لصادق عمار  اٌمان عبدهللا عبدا 2

   

اٚيػبَ  الدكتوراة اإلقتصاد المنزلي والتربية إٌٝ 9102/ 2/ 0 

10/8/9191  

 استكمال الرسالة العلمٌة

اٚيػبَ  الدكتوراة اإلقتصاد المنزلي والتربية امٌرة ابراهٌم أحمد القدٌم  3 إٌٝ 9102/ 2/ 0 

10/8/9191  

 استكمال الرسالة العلمٌة

اٚيػبَ  الدكتوراة اإلقتصاد المنزلي والتربية   نجالء فتحى محمود منصور  4 إٌٝ 9102/ 2/ 0 

10/8/9191  

 استكمال الرسالة العلمٌة

اٚيػبَ  الدكتوراة اإلقتصاد المنزلي والتربية ايمان فتحى عبدالمطيف مصباح 5 إٌٝ 9102/ 2/ 0 

10/8/9191  

 استكمال الرسالة العلمٌة

االطعمةالتغذية وعموم  منى محمد الحسينى محمد 6 ١ٓػبِ الدكتوراة  إٌٝ 9108/ 2/ 0 

10/8/9191  

 استكمال الرسالة العلمٌة

اٚيػبَ  الدكتوراة ادارة المنزل والمؤسسات يسرا عبدالعزيز محمد عيسى 7 إٌٝ 9102/ 2/ 0 

10/8/9191  

 استكمال الرسالة العلمٌة

اٚيػبَ  الدكتوراة ادارة المنزل والمؤسسات ياسمين عبدالعزيز محمد عيسى 7 إٌٝ 9102/ 2/ 0 

10/8/9191  

 استكمال الرسالة العلمٌة

اٚيػبَ  الدكتوراة ادارة المنزل والمؤسسات شيماء فؤاد زكى العفيفى 8 إٌٝ 9102/ 2/ 0 

10/8/9191  

 استكمال الرسالة العلمٌة

صبٟٔػبَ  الدكتوراة ادارة المنزل والمؤسسات انتصار عزت محمد مشعل 9 إٌٝ 9102/ 2/ 0 

10/8/9191  

 استكمال الرسالة العلمٌة

اٚيػبَ  الماجستٌر المالبس والنسيج محمد حسين عبدالهادى حموده 21 إٌٝ 9102/ 2/ 0 

10/8/9191  

 استكمال الرسالة العلمٌة

غعبثػبَ  الماجستٌر المالبس والنسيج رضوى عيد محمود معتمد 22 إٌٝ 9102/ 2/ 0 

10/8/9191  

 استكمال الرسالة العلمٌة

مد أمين الشقنقيرىأمير حا 23 اٚيػبَ  الماجستٌر المالبس والنسيج  إٌٝ 9102/ 2/ 0 

10/8/9191  

 استكمال الرسالة العلمٌة

 
 7/22/3129بتارٌخ وموافقة لجنة الدراسات العلٌا 4/22/3129بتارٌخ   ةالعلمٌ األقسامموافقة 

 

الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :  
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 -ت العليا بشأن النظر في :مذكرة إدارة الدراسا-12
 االقتصاد فًة / اهداء رمضان مرشدي مشعل المسجلة لدرجة الماجستٌر للطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكٌل

" دراسة تأثٌر الزنجبٌل و بذور الكتان على فئران التجارب  بعنـــوان األطعمة وعلوم تغذٌه تخصص المنزلً

 . المصابة بالسمنة
 : رافعلما بأن لجنة األش

 الوظٌفة والتخصص االسم م
 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى   -  وعلوم االطعمة ةالتغذٌأستاذ ورئٌس قسم  ٌوسف عبد العزٌز الحسانٌن     د/ 1ا 1

 ةالمنوفٌ جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ةاالطعم وعلوم التغذٌة مساعد بقسم أستاذ د/طارق عبد الرحمن عفٌفى 2

   -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:

 7/22/3129بتارٌخ وموافقة لجنة الدراسات العلٌا 4/22/3129بتارٌخ موافقة القسم العلمً 

-ٚٚو١ً و١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ   -أعزبر اٌزغز٠خ ثمغُ اإللزصبد إٌّضٌٟ -إضبفخ أ.د/أفشف سفؼذ اٌض٠ٕٟ -القــــرار:

 د./ ٘بٔٝ عبثش ف١ُٙ اٌّصشٜثذال ِٓ  ؼخ إٌّصٛسح ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة عبِ

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-31
 االقتصاد فيالمسجلة لدرجة الدكتوراة  فاطمة السٌد عبد الرشٌد / ةللطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكٌل

وزٌع والتأثٌر المثبط للمناعة للمخلوط تأثٌر المورٌنجا على ت" بعنـــوان األطعمة وعلوم تغذيه تخصص المنزلي
 الكادمٌوم و الرصاص فً الفئران".

 : علما بأن لجنة األشراف
 الوظٌفة والتخصص              االسم        م
د/ حمدٌة احمد هالل1ا 1 جامعة المنوفٌة  –كلٌة االقتصاد المنزلى  -استاذ التغذٌة وعلوم االطعمة     

د/ نهاد رشاد الطحان1ا 2 جامعة المنوفٌة –كلٌة االقتصاد المنزلى  -استاذ التغذٌة وعلوم االطعمة     

   -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:

 7/22/3129بتارٌخ وموافقة لجنة الدراسات العلٌا 4/22/3129بتارٌخ موافقة القسم العلمً 

  الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القــــرار:

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 )مقررا ومشرفام المنوفٌة جامعة -لىكلٌة االقتصاد المنز  -وعلوم االطعمة ةالتغذٌأستاذ ورئٌس قسم  ٌوسف عبد العزٌز الحسانٌن     د/ 1ا 1

 )مناقشام  المنوفٌة جامعة -  ىكلٌة االقتصاد المنزل -  مةوعلوم االطع ةالتغذٌأستاذ  عماد محمد الخولًد/1ا 2

)مشرفا المنوفٌة جامعة - لىالمنز االقتصاد كلٌة -ةاالطعم وعلوم التغذٌة مساعد بقسم أستاذ د./ طارق عبد الرحمن عفٌفى 3
 ومناقشام 

 )عبِؼخ ؽٍٛاْ )ِٕبلشب -االلزصبد إٌّضٌٝ  و١ٍخ  -أعزبر  ِغبػذ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ االطؼّخ د./ ٘بٔٝ عبثش ف١ُٙ اٌّصشٜ  4

 الوظٌفة والتخصص االسم م

د/ الفت محمد خاطر1ا 1 ) مقررا جامعة المنوفٌة –كلٌة االقتصاد المنزلى -استاذ التغذٌة وعلوم االطعمة المتفرغ  
شامومناق  

د/ عبٌر هارون الدقاق1ا 2  )مناقشاممركزالبحوث الزراعٌة -ا االغذٌة مركز بحوث تكنولوجٌ –استاذ الصناعات الغذائٌة  

د/ حمدٌة احمد هالل1ا 3  )مشرفا ومناقشام  المنوفٌة جامعة -  ىكلٌة االقتصاد المنزل -  وعلوم االطعمة ةالتغذٌأستاذ  

د/ نهاد رشاد الطحان1ا 4  المنوفٌة )مشرفا ومناقشام  جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ةاالطعم وعلوم التغذٌة أستاذ 
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -14
االقتصاد فً الدكتوراه لدرجة  المسجل -خلٌل مبروك عبد المنعم داود  / للطالبتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة 

تحسٌن الكفاءة االنتاجٌة للجلود المبطنة باألقمشة  تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة  " المنزلى
 . السلٌلوزٌة بتقنٌة النانو واستخداماتها  فً المجاالت الطبٌة  "

 : علما بأن لجنة األشراف
 الوظٌفة والتخصص              االسم        م

 المركز القومً للبحوث –أستاذ كمٌاء وتكنولوجٌا النسٌج  محمد عبد المنعم رمضان   د/ 1ا 1

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

   -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:

 7/22/3129بتارٌخ وموافقة لجنة الدراسات العلٌا 4/22/3129بتارٌخ موافقة القسم العلمً 

  الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القــــرار:

 -النظر في :مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن  -15
االقتصاد فً الدكتوراه لدرجة  المسجل -أمٌر حامد أمٌن الشقنقٌري  / للطالبتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة  

تصمٌم وابتكار العالمات التجارٌة للمالبس فً ضوء  تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة " المنزلى
 االتجاهات الحدٌثة للتسوٌق   " .

 : شرافعلما بأن لجنة األ   
 الوظٌفة والتخصص              االسم        م
 -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ تصمٌم االزٌاء ورئٌس قسم المالبس والنسٌج االسبق أ.د/اٌهاب فاضل ابو موسً 1

 المنوفٌةجامعه 
 –مالبس الجاهزة االسبق رئٌس قسم ال –أستاذ تكنولوجٌا انتاج المالبس الجاهزة  أ. د/ أحمد حسنً خطاب نجم الدٌن 2

 حلوان جامعه –كلٌة الفنون التطبٌقٌة 

   -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:

 7/22/3129بتارٌخ وموافقة لجنة الدراسات العلٌا 4/22/3129بتارٌخ موافقة القسم العلمً 

  الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القــــرار:

 الوظٌفة والتخصص االسم م

جامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ المالبس والنسٌج ووكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب أ.د/ اسالم عبد المنعم حسٌن 1
 ممقررا ومناقشا) المنوفٌة 

مشرفا ) المنوفٌةجامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ تكنولوجٌا المالبس بقسم المالبس والنسٌج  الرحمن النحاسأ.د/ رشا عبد  2
  مومناقشا

 ممشرفا ومناقشا )المركز القومً للبحوث  –أستاذ كٌمٌاء وتكنولوجٌا تجهٌز النسٌج  محمد عبد المنعم رمضانأ.د/  3

  وزارة البحث العلمً والتكنولوجٌا ةقٌاسات النسٌج المتفرغ بالمعهد القومً للمعاٌر أستاذ أ.د/ محمود سٌد مرسً حسن 4
  ممناقشا )  

 الوظٌفة والتخصص االسم م
كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ تصمٌم االزٌاء ورئٌس قسم المالبس والنسٌج االسبق أ.د/اٌهاب فاضل ابو موسً 1

 مقررا ومشرفا م) المنوفٌة جامعه  -
 –رئٌس قسم المالبس الجاهزة االسبق  –أستاذ تكنولوجٌا انتاج المالبس الجاهزة  أ.د/أحمد حسنً خطاب نجم الدٌن 2

  ممشرفا ومناقشا)حلوان  جامعه –كلٌة الفنون التطبٌقٌة 

كلٌة  –م المالبس الجاهزة سابقا رئٌس قس –أستاذ التصمٌم بقسم المالبس الجاهزة  عمرو محمد جمال الدٌن حسونة    أ.د/  3
  ممناقشا)حلوان  جامعه –الفنون التطبٌقٌة 

  ممناقشا )المنوفٌةجامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  –المالبس والنسٌج  أستاذ د./ سها محمد حمدي عبد الرازق 4
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   -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -16

فً الماجستٌر لدرجة  المسجل - محمد حسٌن عبد الهادي حموده / للطالبتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة 
مخلفات الزراعٌة المحملة بجسٌمات استخدام ال تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة  " االقتصاد المنزلى

 المعادن النانونٌة فً معالجة االقمشة السلٌلوزٌة" .

 : علما بأن لجنة األشراف

 الوظٌفة والتخصص              االسم        م

 المركز القومً للبحوث –أستاذ كٌمٌاء وتكنولوجٌا النسٌج  محمد عبد المنعم رمضان  .د/  2

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

  -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:

 .7/22/3129بتارٌخ وموافقة لجنة الدراسات العلٌا 4/22/3129بتارٌخ موافقة القسم العلمً 

للجامعة  الموافقة مع رفع األمر -القــــرار:  

 17-مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :
          -:إلغاء قيد طالب بالدراسات العميا الذين انتهت مدتهم القانونية بدون سداد الرسوم

 القسم الدرجة والقيد سبب الفصل االسم م

(4112تمبرسب)  ماجستير انتهاء المدة القانونية وعدم سداد الرسوم  سيدة سيد حسن سالم 1  المالبس والنسيج 

(4112سبتمبر)  ماجستير انتهاء المدة القانونية وعدم سداد الرسوم سماح محمد عبد الرحمن  4  المالبس والنسيج 

 
 7/22/3129بتارٌخ موافقة لجنة الدراسات العلٌا

 
 

الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :  

 

 
 

 

 

 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 ممقررا ومشرفا) وث المركز القومً للبح –أستاذ كٌمٌاء وتكنولوجٌا النسٌج  محمد عبد المنعم رمضان  أ.د/  2

جامعه  –أستاذ المالبس والنسٌج ووكٌل كلٌة التربٌة النوعٌة لشئون التعلٌم والطالب  ا.د/ نجده ابراهٌم محمود ماضً 3
 ممناقشا)االسكندرٌة 

 ممناقشا)المنوفٌة جامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ المالبس والنسٌج  أ.د/ امل بسٌونً عطٌة عابدٌن     4

جامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ تكنولوجٌا المالبس بقسم المالبس والنسٌج  أ.د/ رشا عبد الرحمن النحاس     5
 ممشرفا ومناقشا )المنوفٌة 
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 18 - مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-

 

          -:إلغاء قيد طالب بالدراسات العميا الذين استنفاذ مرات الرسوب

 القسم الدرجة والقيد سبب الفصل االسم م

م3127)سبتمبر  ماجستير إستنفاذ مرات الرسوب  أسماء عمى عبد اهلل عبد الفتاح  1  إدارة المنزل والمؤسسات 

وىنشوى عصام الدين أحمد العبسا 4  إدارة المنزل والمؤسسات م3127)سبتمبر  ماجستير إستنفاذ مرات الرسوب 

 إدارة المنزل والمؤسسات م3127)سبتمبر  ماجستير إستنفاذ مرات الرسوب  أمانى فتح اهلل إبراهيم  الزغبى 3

والمؤسسات إدارة المنزل م3127)سبتمبر  ماجستير إستنفاذ مرات الرسوب  أسماء محمد عبد العميم اإلمام  2  

 7/22/3129بتارٌخ وموافقة لجنة الدراسات العلٌا
 

الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :  

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-19
 

 ) ماجستٌر ودكتوراة م. بالدراسات العلٌا التقارٌر السنوٌة الوراد من قسم ادارة المنزل والمؤسسات للطالب المسجلٌن

 7/22/3129بتارٌخ وموافقة لجنة الدراسات العلٌا 4/22/3129بتارٌخ  موافقة القسم العلمً

  الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القــــرار:

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-21
 

 ماجستٌر ودكتوراة م. ) بالدراسات العلٌاالتقارٌر السنوٌة الوراد من قسم المالبس والنسٌج للطالب المسجلٌن 

 7/22/3129بتارٌخ وموافقة لجنة الدراسات العلٌا 4/22/3129بتارٌخ  موافقة القسم العلمً

  الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القــــرار:

 21-مذكرة مرفوعة للسيد أ.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث:-
 

  -بشأن: أ.د/ سهام عزٌز خضر  ،اء امٌن الشرٌف،أ.د/ فاطمة الزهرمن أ.د/ محمد سمٌر الدشلوطى
 االقتصاد في الماجستير لدرجة المسجلةاٌناس عبد هللا محمود  ة/للطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكٌل -2

"دراسات كٌموحٌوٌة و بٌولوجٌة على الشاي )االسود و  بعنـــوان األطعمة وعلوم تغذيه تخصص المنزلي
 لتقلٌل نسبة السكر فى الفئران البٌضاء" االبٌض و االخضر واالولونجم
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 :علما  بأن لجنة األشراف

 الوظٌفة والتخصص              االسم        م
 المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -المتفرغ ةاالطعم وعلوم التغذٌة أستاذ  د/ فاطمة الزهراء امٌن الشرٌف1ا 2

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً –التغذٌة وعلوم األطعمة سم قاستاذ مساعد ب   د/ مى محمود خفاجى   3

   -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -المتفرغة االطعم وعلوم التغذٌة أستاذ  د/ محمد مصطفى السٌد1ا 2

 المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ة المتفرغاالطعم وعلوم التغذٌة أستاذ  الزهراء امٌن الشرٌف د/ فاطمة1ا 3
 حلوانجامعة  -كلٌة االقتصاد المنزلً  عمٌد–التغذٌة وعلوم األطعمة  أستاذ عبد المجٌدد/ اشرف عبد العزٌز 1ا 4

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً –لوم األطعمة التغذٌة وعسم استاذ مساعد بق   د/ مى محمود خفاجى   5

 االقتصاد فيالدكتوراه  لدرجة المسجلة اسماء عبد الغنى عبد المرضىة /للطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكٌل -3
مقاومة التسمم الكبدى برابع كلورٌد الكربون لذكور الفئران   "بعنـــوان األطعمة وعلوم تغذيه تخصص المنزلي

 البٌضاء باستخدام زهور النباتات" 

 : علما بأن لجنة األشراف
 الوظٌفة والتخصص              االسم        م

 نوفٌةالم جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ةالمتفرغاالطعم وعلوم التغذٌة أستاذ  د/ محمد سمٌر الدشلوطى1ا 2

 المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ةالمتفرغاالطعم وعلوم التغذٌة أستاذ  د/ فاطمة الزهراء امٌن الشرٌف1ا 3

 المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ةاالطعم وعلوم التغذٌة أستاذ  د/ سهام عزٌز خضر1ا 4

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً –غذٌة وعلوم األطعمة التاستاذ مساعد بفسم  / عبٌر نزٌه عبد الرحمند 5

   -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:

 ووافقتتم دراسة الحالة بلجنة الدراسات العلٌا و3129 /4/22بتارٌخ  أجل القسم العلمً التشكٌالن للشهر القادم
المشرفٌن والمقدم لقسم التغذٌة وعلوم االطعمة بتارٌخ على التشكٌل المقترح من السادة

4/22/3129  

ا لقرارمجلس القسم العلمًٌعاد للقسم العلمً وفق -القرار :  

 22-مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :- 

دكتىراة ( بانفصم اندراسً االول نهعاو انجامعً  –ماجستير  –)دبهىو  تحديد مىاعيد  امتحاناث اندراساث انعهيا 

 و. 12/2/2121ينتهً  27/1/2121ويبدا من  2119/2121

 7/22/3129تارٌخب وموافقة لجنة الدراسات العلٌا

الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :  

 
 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ةالمتفرغاالطعم وعلوم التغذٌة أستاذ  د/ محمد سمٌر الدشلوطى1ا 2

 المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة وعمٌد  -ةاالطعم وعلوم التغذٌة أستاذ  جبشرٌف صبري رد/ 1ا 3

 المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ةالمتفرغاالطعم وعلوم التغذٌة أستاذ  د/ فاطمة الزهراءامٌن الشرٌف1ا 4

 حلوان جامعة -  المنزلى قتصاداال كلٌة - االطعمة وعلوم التغذٌة أستاذ  د/ سونٌا صالح المراسى 1ا 5
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  -بشأن النظر فى :  التعليمذكرة قسم شئون  م -23
اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ  "فؼجخ اٌضبٌضخ ثبٌفشلخ  اٌّم١ذ -ِؾّٛد ِؾّذ ٚع١ٗ وّبي ػ١ذ/ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌت

الشهادة بناء علً معذر اجتماعً) لوالدةلرعاٌة ا 9102/9191ػٓ اٌؼبَ اٌغبِؼٟ  ل١ذٖ إ٠مبفػٍٟ  "األطؼّخ 

 المرضٌة الخاصة بالوالدة.

 4/22/3129موافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :ــــــــالق

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون  -24
ٌٍؼبَ   ػبِخ" ػٍٟ ا٠مبف ل١ذ٘ب  خ األٌٟٚ "فؼجخاٌّم١ذح ثبٌفشل-اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌجخ/ ٘جٗ عّبي ػجذ اٌغزبس 

 .بناء علً االوراق المرفقة  معذر اجتماعً)ٚرٌه ٌغفش٘ب ٌٍخبسط  9102/9191اٌغبِؼٟ 

 

 4/22/3129موافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :ــــــــالق

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون  -25
 إ٠مبفػبِخ"  ػٍٟ  اٌّم١ذح ثبٌفشلخ األٌٟٚ "فؼجخ - سل١خ اٌغ١ذ ؽغٓ اٌذ٠تاٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌجخ / 

بناء علً االوراق معذر اجتماعً)للسفر الً الخارج    )ػبَ صبٟٔ(9102/9191ل١ذ٘ب ػٓ اٌؼبَ اٌغبِؼٟ 

 4/22/3129موافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ .       المرفقة 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :ــــــــالق

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -26
ػبِخ" ٌٍؼبَ  ثبٌفشلخ األٌٟٚ "فؼجخ اٌّم١ذ- أؽّذ عؼ١ذ اٌغ١ذ ػٍٟ ِٓ اٌطبٌت/ اٌّشض١خ اٌّمذِخ األعبصح

اسد ِٓ اإلداسح اٌطج١خ ثٕبءا ػٍٝ اٌزمش٠ش اٌٛ 91/01/9102ٌّذح صالس أعبث١غ ِٓ ربس٠خ  9102/9191اٌغبِؼٟ 

 4/22/3129موافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ    ثبٌغبِؼخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :ــــــــالق

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون  -27
التغذٌة شعبه  ة) باقٌة لإلعادةمبالفرقة الثانٌ المقٌدة - إ٠ّبْ صالػ أؽّذ ِجشٚناٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌجخ / 

 مالبس ونسٌج. ترغب فى التحوٌل لشعبةوعلوم األطعمة 

 1/00/9102ِٛافمخ ٌغٕخ فئْٛ اٌزؼ١ٍُ ثزبس٠خ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :ــــــــالق

  -:بشأن النظر فى    التعليممذكرة قسم شئون  -28
مالبس ونسٌج شعبه لإلعادةم  ة) باقًفرقة الثانٌبال المقٌد - وّبي ِؾّذ وّبي اٌشش٠ف/  اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌت

 التغذٌة وعلوم األطعمة. رغب فى التحوٌل لشعبةٌ

 1/00/9102ِٛافمخ ٌغٕخ فئْٛ اٌزؼ١ٍُ ثزبس٠خ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :ــــــــالق
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  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون  -29
 لشعبةنسٌج المالبس والشعبه من ترغب فى التحوٌل  - أؽّذ ػجذ اٌٙبدٞسغذح اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌجخ / 

 .نظرا لظروف صحٌة ومرفق تقرٌر طبً بالحالة الصحٌة للطالبةادقتصاد المنزلً والتربٌة 

 1/00/9102ثزبس٠خ  ٌغٕخ فئْٛ اٌزؼ١ٍُ ِٚٛافمخ ثبٌزف٠ٛض  اإللزصبد إٌّضٌٟ ٚاٌزشث١خلغُ ِٛافمخ 

 موافقة مع رفع األمر للجامعةال -رار :ــــــــالق

 -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون  -31
و المحولٌن من شعبة إلً  3129/3131اعفاء الطالب الباقٌن لإلعادة بالفرقة الثانٌة فً العام الجامعً 

 :اد الشعبة المحولة إلٌها كاالتًاخري من دراسة مواد مطابقة لمو

 مالحظات تقدٌروالالدرجة  المادة األســــم م

محولة من شعبة تغذٌة وعلوم األطعمة إلً  مقبول      61 محاسبة إ٠ّبْ صالػ أؽّذ ِجشٚن 2

 ممتاز     87 ء وبرمجة خطٌة إحصا شعبة مالبس ونسٌج

 جٌد جدا   53 لغة إنجلٌزٌة

ج إلً شعبة من شعبة مالبس ونسٌ محول جٌدجدا     48 لغة إنجلٌزٌة وّبي ِؾّذ وّبي اٌشش٠ف 3

 تغذٌة وعلوم األطعمة

 1/00/9102 ِٛافمخ ٌغٕخ فئْٛ اٌزؼ١ٍُ ثزبس٠خ

 -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون  -31

فشصخ أخ١شح  9102/9191فٟ اٌؼبَ اٌغبِؼٟ اٌطالة اٌّفص١ٌٛٓ ٚ ٌُٙ ؽك اٌزمذَ ِٓ اٌخبسط 

 . ( ثبٌفشلخ اٌضب١ٔخ وً اٌشؼت11د اٌشعَٛ اٌذساع١خ اٌّمشسح ػ١ٍُٙ ٚػذدُ٘ )ثؼذ عذا

 .4/22/3129ِٛافمخ ٌغٕخ فئْٛ اٌزؼ١ٍُ ثزبس٠خ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :ــــــــالق

 -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون  -32

 9102/9191اٌخبسط فٟ اٌؼبَ اٌغبِؼٟ  خ ٚ ٌُٙ ؽك اٌزمذَ ِٓشاثؼاٌطالة اٌّفص١ٌٛٓ ثبٌفشلخ اٌ

 ( 09ٚػذدُ٘ )ؽغت ؽبٌزٗ  وال

 .4/22/3129ِٛافمخ ٌغٕخ فئْٛ اٌزؼ١ٍُ ثزبس٠خ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :ــــــــالق

 -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون  -33

 9102/9191ٟ اٌؼبَ اٌغبِؼٟ ٚ ٌُٙ ؽك اٌزمذَ ِٓ اٌخبسط فثبٌفشلخ اٌضبٌضخ اٌطالة اٌّفص١ٌٛٓ 

 .( 5ٚػذدُ٘ )ؽغت ؽبٌزٗ  وال

 .4/22/3129ِٛافمخ ٌغٕخ فئْٛ اٌزؼ١ٍُ ثزبس٠خ 

 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :ــــــــالق

 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة     القــــــــرار:
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 -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون  -34
ٓ ِٓ و١ٍخ اإللزصبد ٚ ِؾ١ٌٛ 9102/9191فٟ اٌؼبَ اٌغبِؼٟ  إٌّم١ٌٛٓ ثبٌفشلخ اٌضبٌضخطالة اٌ

ٌٍّٛاد مطابقة ٚلبِٛا ثذساعخ ِٛاد  9108/9102 فٟ اٌؼبَ اٌغبِؼٟ إٌّضٌٟ عبِؼخ ؽٍٛاْ

 ؾبصً ػ١ٍٙب اٌطالة ثبػفبئُٙ ِٓ ٘زٖ اٌّٛاد ٚاؽزغبة اٌذسعخ ٚاٌزمذ٠ش اٌاٌّٛعٛدح ثبٌفشلخ اٌضبٌضخ 

ٚ:ُ٘- 

 التقدٌر الدرجة المادة الشعبة األســــم م

 مقبول 43 كمبٌوتر تغذٌة وعلوم اطعمة قاٌه اسماعٌل رز 2

 جٌد جدا 48 كمبٌوتر تغذٌة وعلوم اطعمة هاجر محمد الدٌب 3

 امتٌاز 54 كمبٌوتر مالبس ونسٌج سلمً عالء الدٌن أحمد 4

 .4/22/3129ِٛافمخ ٌغٕخ فئْٛ اٌزؼ١ٍُ ثزبس٠خ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :ــــــــالق

 -بشأن النظر فى :  التعليم مذكرة قسم شئون-35
فةةؼجخ إداسح ِٕةةضي  9102رصة٠ٛت ٔز١غةةخ اٌطبٌجةةخ /عةٍّٝ ِؾّةةذ ِؾّةةٛد اٌضةةجغ خش٠غةخ دٚس ١ٔٛ٠ةةٗ 

 -وب٢رٟ: ِٚؤعغبد ؽ١ش رج١ٓ ٚعٛد خطأ فٟ ِغّٛع اٌفشلخ اٌضبٌضخ فٝ ٔز١غخ اٌزشاوّٟ
 النتٌجة بعد التصحٌح النتٌجة قبل التصحٌح الفرقة الشعبة  األســــم م

2  

 

ٍّٝ ِؾّذ ِؾّٛد ع

 اٌضجغ

 

إداسح ِٕضي 

 ِٚؤعغبد

      

 اٌضبٌضخ

 2269 المجموع 2273 المجموع

 ممتاز التقدٌر ممتاز التقدٌر

مجموع 

 التراكمً

مجموع  5198/6161

 التراكمً

5196/6161 

 %82.18 النسبة %82.26 النسبة

 جٌد جدا التقدٌر جٌد جدا التقدٌر

 .4/22/3129اٌزؼ١ٍُ ثزبس٠خ  ِٛافمخ ٌغٕخ فئْٛ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :ــــــــالق

 بشأن النظر فى :  إدارة البحوث العلميةمذكرة   -36
 -: على النحو التالً محضر إجتماع  لجنة النشر العلمً بخصوص تعدٌل رسوم التحكٌم

 -تكالٌف نشر البحث للمصرٌٌن: 
 جنٌه للصفحة  لما ٌلً  31عشرة األولى ثم للصفحات الجنٌه للصفحة وذلك 26 -2

 جنٌه  م لكل عضو 236جنٌه م) 361التحكٌم من اثنٌن من المحكمٌن ) -3

إذا لم ٌتفق المحكمان على صالحٌه النشر او عدمه ٌتم اللجوء للمحكم الثالث على نفقة صاحب البحث  -4

 مجنٌه.236)

 -تكالٌف نشر البحث لألجانب :
دوالر لكل صفحة زائدة واى مصارٌف أخرى  6صفحة و  46أقصى  الواحد بحددوالر أمرٌكً للبحث  2-311

 .ٌتحملها صاحب البحث

 دوالر لكل عضو 61دوالر دثنٌن من المحكمٌن  211مصارٌف  -3

 إذا لم ٌتفق المحكمان على صالحٌه النشر. دوالرم61ٌتم اللجوء للمحكم الثالث على نفقة صاحب البحث ) -4



 

 

15 

 -إشتراكات المجلة :
 أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة ٌخصم جنٌه شهرٌا-2

 جنٌه للعدد الواحد  36أعضاء هٌئة التدرٌس من خارج الكلٌة فتكون التكلفة -3

 جنٌه لمدة اربع أعداد 211أشتراكات الهٌئات والمؤسسات  -4

 لشحن دوالر للعدد الواحد غٌر متحملٌن مصارٌف ا 36اما بالنسبة دشتراكات األجانب -5

 .7/8/3129بتارٌخ البحوث العلمٌة لجنة موافقة 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :ــــــــالق

 بشأن النظر فى :" اعضاء هيئة التدريس" شئون العاملين    قسممذكرة  -37

للقٌيام  بقسيم التغذٌية و عليوم األطعمية متفيرغ اسيتاذ  –محمد مصيطفً السيٌد الدكتور / االستاذ  السٌد انتداب   

 3129/3131و ذليك خيالل العيام الجيامعً لٌة التربٌة النوعٌة جامعة طنطا بالتدرٌس لطالب الدراسات العلٌا بك

 مع المشاركة فً أعمال االمتحانات المرتبطة بالتدرٌس.

 .  بقسم االقتصادتخصص تغذٌة  للفرقة األولً دبلوم خاصمس تطبٌقً أسبوعٌاً 2م ساعة نظري +)3بواقع )مادة )تقٌٌم الحالة الغذائٌة م  -2

 .بقسم االقتصاد  تخصص تغذٌة للفرقة األولً دبلوم خاص  م ساعة نظري أسبوعٌاً 3ٌة م بواقع )ئمادة ) صحة بٌ-3

 بقسم االقتصاد.الثانٌة تخصص تغذٌة للفرقة  م ساعة نظري أسبوعٌاً 3مادة )  حلقات بحث فى التغذٌة وعلوم األطعمةم بواقع )-4

 .بقسم االقتصاد  تخصص تغذٌة للفرقة الثانٌة  م ساعة نظري أسبوعٌاً 3تشرٌع غذائً  م بواقع )مادة ) -5

 .4/22/3129بتارٌخ  بالتفوٌض موافقة القسم العلمً

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :ــــــــالق

 مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -38
مسيياعد بقسييم التغذٌيية و علييوم األطعميية  للقٌييام  اسييتاذ  – طييارق محمييد عبييد الييرحمنالييدكتور /  لسييٌدانتييداب ا

 3129/3131و ذلك خالل العيام الجيامعً بالتدرٌس لطالب الدراسات العلٌا بكلٌة التربٌة النوعٌة جامعة طنطا  

 مع المشاركة فً أعمال االمتحانات المرتبطة بالتدرٌس.

 .للفرقة األولً دبلوم خاص تخصص تغذٌة بقسم االقتصاد   م ساعة نظري أسبوعٌاً 3بواقع )مةم مادة )تغذٌة متقد-2

 األولً دبلوم خاص تخصص تغذٌة بقسم االقتصاد  للفرقة  م ساعة نظري أسبوعٌاً 3مادة ) حلقات بحثم بواقع ) -3

 .بقسم االقتصاد  تخصص تغذٌة دبلوم خاص  للفرقة الثانٌة م ساعة نظري أسبوعٌاً 3بواقع )اقتصادٌات غذاء  م مادة ) -4

 بقسم االقتصاد  تغذٌة لتمهٌدي دكتوراه تخصص  مس تطبٌقً أسبوعٌاً 3م ساعة نظري +)3بواقع ))تغذٌة عالجٌةم مادة -5

 .4/22/3129بتارٌخ  بالتفوٌض موافقة القسم العلمً

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :ــــــــالق

 ئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى :مذكرة قسم ش -39
بقسييم إدارة المنييزل و المؤسسييات  للقٌييام  اسييتاذ  – نعميية مصييطفً رقبييان/  ةالييدكتوراألسييتاذة ة انتييداب السييٌد  

 3129/3131و ذلك خالل العيام الجيامعً بالتدرٌس لطالب الدراسات العلٌا بكلٌة التربٌة النوعٌة جامعة طنطا  

 .شاركة فً أعمال االمتحانات المرتبطة بالتدرٌسمع الم

 للفرقة األولً دبلوم خاص بقسم االقتصاد المنزلً  م ساعة نظري أسبوعٌاً 3بواقع )مادة )إدارة منزل متقدمم  -2

 .للفرقة األولً دبلوم خاص  بقسم االقتصاد المنزلًم ساعة نظري أسبوعٌاً 3بواقع )مادة ) تصمٌم منزل و تطوٌرهم  - 3

 .4/22/3129افقة القسم العلمً بتارٌخ مو

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :ــــــــالق
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 بشأن النظر في :  للعرض على مجلس الكليةمذكرة  -41
تنا بتقرٌر شهري عن التزام هٌئة التدرٌس بالحضور اربعة ارؤساء األقسام العلمٌة بمواف رسمً للسادة تكلٌف

 .أٌام اسبوعٌا

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -ار :رــــــــالق

 -بشأن النظر في :  قسم  المالبس والنسيجمذكرة  -41
الخطاب الوارد من وحدة ضمان الجودة واالعتماد  والمتضمن تكليف لجنة الجودة بالقسم بضرورة اجراء الطالب 

مرتين خالل كل فصل دراسي لكل بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا للتقيم االلكتروني من علي موقع الكلية 

  المقررات الدراسية التي تم دراسات .

 ترشٌح أ.د/ هدي سامً غازي على 4/22/3129موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :

 -بشأن النظر في :  قسم  المالبس والنسيجمذكرة  -24
عتماد  والمتضمن اسماء السادة االساتذة المراجعين الداخليين الخطاب الوارد من وحدة ضمان الجودة واال 

 والخارجيين للبرامج والمقررات واالمتحانات بالقسم .

 أوال مرحلة البكالورٌوس

 أ.د/ اسالم عبد المنعم حسٌن  ، أ.د/ مدحت محمد مرسً -محكم داخلً  :    

 احمد حسنً خطاب أ.د/ محمد البدري عبد الكرٌم  ،  أ.د/  -محكم خارجً :    

 ثانٌا مرحلة الدراسات العلٌا

 أ.د/ اٌهاب احمد النعسان  ،   أ.د/ نشوة عبد الرؤف توفٌق -محكم داخلً :    

 أ.د/ حسن سلٌمان علً ، أ.د/ عادل جمال الدٌن الهنداوي -محكم خارجً :   

 4/22/3129موافقة القسم العلمً بتارٌخ 
 للجامعةالموافقة مع رفع األمر   -القرار :

 بشأن النظر في :  للعرض على مجلس الكليةمذكرة  --34

ِذسط ثمغُ اٌزغز٠خ ٚ ػٍَٛ األطؼّخ ػجبسٖ ػٓ  –اٌزجشع اٌّمذَ ِٓ اٌذوزٛسح /ف١ّبء ِصطفٝ اٌّص١ٍؾٟ 

PROJECTOR VIEW SONIC PA 503s   الغ١ش ع١ٕٗ ِصشٞ فمظ (5.611 )ثم١ّخ 

 بشأن النظر في :  للعرض على مجلس الكليةمذكرة  -44
أْ اإلػززاس ػٓ ٌغٕخ  اٌّزفشؽ ثشاٌزغز٠خ ٚ ػٍَٛ األطؼّخ  اعزبر – أ.د/ ػب٠ذح ِؾّذ األصفٙبٟٔ اٌّمذَ ِٓ  اٌطٍتا

 اٌؾبعجبد ٚاٌّؼٍِٛبد ٌظشٚف صؾ١خ .

 ظر في:ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النم-45
 .3129/3131م للعام الجامعً الثالثة المجتمع و تنمٌة البٌئة ) الجلسة  خدمة محضر اجتماع لجنة شئون

 

 

 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة    القــــــــرار:

ثةذال ِةٓ إٌّضٌٟ ٚاٌزشث١خ  اٌّٛافمخ ِغ إخز١بس اٌذوزٛسح /أِبٟٔ وّبي اثٛ اٌخ١ش ِٓ لغُ اإللزصبد  اٌمــــــــشاس:

 ع١بدرٙب
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   الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :

 ظر في:على مجلس الكلية بشأن النذكرة للعرض  م -46

رى١ٍف سئ١ظ لغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األطؼّخ ٚٚو١ً اٌى١ٍخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس ثزمذ٠ُ اٌزصٛس إٌٙبئٟ ٌالئؾخ 

 اٌطالة. اٌّطٍٛثخ ٌٍمجٛيّؤ٘الد اٌاٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚرؾذ٠ذ ثشاِظ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚرؾذ٠ذ آ١ٌٗ اإلِزؾبْ ٚ

   رفع األمر للجامعةالموافقة مع   -القرار :

 -بشأن النظر في :  اإلقتصاد المنزلي والتربيةرئيس قسم  مذكرة  -47

 اٌّذسط ثمغُ اإللزصبد إٌّضٌٟ ٚاٌزشث١خ ٚػذَ_ ٠ذح اٌذوزٛسح /فش٠ٓ فّظ اٌذ٠ٓ اٌّشاوجٟ  ػذَ أزظبَ اٌظ
١ٗ ػذَ أٔزظبَ ا٢داء ِّب ٠زش٠ت ػٍ 9102ٔٛفّجش 09ٚؽزٝ ربس٠خخ  9102أوزٛثش  92رٛاعذ٘ب ثّمش اٌؼًّ ِٕز  

 .اٌزؼ١ٍّٟ ثبٌمغُ

رى١ٍف أ.د/سئ١ظ اٌمغُ مع  ػٓ ػذَ ؽضٛس٘ب ٚرٛاعذ٘ب ثّىبرجٗ سع١ّخ٠زُ ِخبطجخ ع١بدرٙب ٚاإلعزفغبس  -القرار :

ٚإ٠غبد ثةذ٠ً ٌٍزةذس٠ظ ثةذال ِةٓ  ٚاٌزصشف ثّٛافزٕب ثّٛلف ع١ّغ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ثمغّىُ

 ش٠ٓ فّظ اٌذ٠ٓ اٌّشاوجٝاٌغ١ذح اٌذوزٛسح /ف

 ظر في:ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النم -48

 رى١ٍف أ.د/سئ١ظ لغُ اإللزصبد إٌّضٌٟ ٚاٌزشث١خ ثئ٠ضبػ ِٛلف اٌغبدح اٌّششف١ٓ ػٍٟ اٌجبؽضخ/

اٌّغغٍخ ٌذسعخ اٌذوزٛساح  رخصص اإللزصبد إٌّضٌٟ ٚاٌزشث١خ ثٕبءا  ِب٠غخ ِخزبس ِؾّٛد ِصطفٝ

اٌغ١ذ األعزبر اٌذوزٛس/إعالَ ػجذ إٌّؼُ ؽغ١ٓ ثشفغ إعُ األعزبر اٌذوزٛس/عؼ١ذ عبثش  َ ِٓاٌّمذ طٍتاٌػٍٝ

ؽ١ش أٔٗ خبسط اٌجالد ِٕز إٌّٛفٟ ِٓ اإلفشاف ػٍٝ سعبٌخ اٌذوزٛساٖ ٌٍجبؽضخ /ِب٠غخ ِخزبس ِؾّٛد ِصطفٝ 

ؼ١ٍب اٌّغئٌٛخ ػٓ لغُ عجغ عٕٛاد ٌُٚ ٠مذَ اٞ رمبس٠ش ػٓ اٌطبٌجخ اٌّزوٛسح ٚثئعزذػبء ِٛظفخ اٌذساعبد اٌ

اإللزصبد إٌّضٌٟ ٚاٌزشث١خ اٌغ١ذح /ِشٚح ِؾّٛد اٌمظ أفبدد اْ اٌزمبس٠ش اٌغ٠ٕٛخ اٌّمذِخ  ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ 

ٌُٚ ٠مذَ رمش٠ش ػٓ  غ١ش ِٛلؼخ ِٓ أ.د/عؼ١ذ إٌّٛفٟ ٚرصجؼ ٟ٘ ٚاٌؼذَ عٛاء  9102/9108- 9105/9106

ٔزٙبء اٌّذح اٌمب١ٔٛٔخ أصجؾذ اٌطبٌجخ ضّٓ اٌؾبالد ٔز١غخ إلٚ  ؽزٝ ربس٠خ9102ٗ /9108اٌؼبَ اٌغبِؼٟ 

  .اٌّزؼضشح اٌزٝ رغزٛعت رشى١ً اٌطبٌجخ ٚإال عٛف رفصً 

ِّب ٠غزٛعت رى١ٍةف  عُ أ.د/عؼ١ذ عبثش إٌّٛفٟ ِٓ ٌغٕخ اإلفشاف ٌٍطبٌجخ اٌّزوٛسحاسفغ اٌّٛافمخ ػٍٝ  -القرار :

اٌّةٕؼُ ؽغة١ٓ )اٌّشةشف اٌشئ١غةٟ (ثضةشٚسح رمةذ٠ُ ِغٍظ اٌى١ٍخ ثّخبطجخ سئ١ظ ِغٍظ اٌمغُ ٚ أ.د/ إعالَ ػجةذ 

شئ١غةةٟ ػةةٓ اٌطبٌجةةخ فؾةةص ٚإٌّبلشةةخ ٌٍطبٌجةةخ اٌّةةزوٛسح ثؼةةذ اإلعزفغةةبس ِةةٓ اٌّشةةشف اٌِمزةةشػ ٌزشةةى١ً ٌغٕةةخ اٌ

ٚرى١ٍف إداسح اٌذساعةبد اٌغ١ٍةب  اٌطبٌجخ سعبٌخ اٌّزوٛسح ػٍٝ أْ ٠مَٛ اٌّششف اٌشئ١غٟ ثزمذ٠ُ رمش٠ش صالؽ١خ ػٓ

 .األعزبر اٌذوزٛس /ٔبئت سئ١ظ اٌغبِؼخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس ثزٌهثبسعبي خطبة ٌٍغ١ذ 
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 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:-49
ؽ١ش عٛف رزُ ٠َٛ األسثؼبء رمبس٠ش اٌٛضغ اٌشا٘ٓ ثٛؽذح ضّبْ اٌغٛدح ٚ اعزّبػبرٙب ) ِـشفـك ( . 

 ه عٛف رىْٛ اٌى١ٍخ ِغزؼذح ٌٍض٠بسح اٌخبصخ ثٍغٕخ إػزّبد اٌغٛدحرغشثخ اإلخالء ٚثزٌ 01/00/9102اٌّٛافك

   

 ثخطبة إٌٝ أ.د/ٚفبء ص٘شاْ ٌزؾذ٠ذ ِٛػذ ٌٍض٠بسح . رى١ٍف ا.د/ خبٌذ ِؾٟ اٌذ٠ٓ )ِذ٠ش اٌغٛدح ثبٌى١ٍخ ( -القرار :

 :ظر فيذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النم-51
ٚلذ رُ رغ١ش ح ثبٌى١ٍخ ثزمذ٠ُ رمش٠ش ِفصً ػٓ اٌٛضغ اٌؾبٌٟ ٌٍغٛدح رى١ٍف أ.د/ خبٌذ ِؾٟ اٌذ٠ٓ ِذ٠ش ٚؽذح اٌغٛد

ثبٌزٛاعذ ا١ٌِٟٛ ِغ فشق ِٕغمٟ  ٌغ١بدرٗٚلذ رُ رى١ٍف ِغٍظ اٌى١ٍخ  ِٕٗغمٟ اٌّؼب١٠ش ثٕبءا ػٍٝ طٍجفشق  ثؼض

ق اٌّغئ١ٌٛٓ ػٓ ثؼض اػّبي اٌغٛدح ٚفش األػضبء ى١ٍف ِغٍظ اٌى١ٍخ ثغذٚي ػٓ رٛاعذ اٌّؼب١٠ش ٚاػالٔٗ ثز

 ِغ عذٚي اٌؼًّ ٚرٌه ٌإلعزؼذاد ٌّٛػذ ص٠بسح ٌغٕخ اٌغٛدح .ٕبعت زِٕغمٟ اٌّؼب١٠ش ثّب٠

 ٛافمخ ػٍٝ رى١ٍفٗ سع١ّب ثزٌه .ّاٌ -القرار :

 -بشأن النظر في :  اإلقتصاد المنزلي والتربيةقسم  مذكرة  -51

ٌّشؽٍخ اٌجىبٌٛس٠ٛط ثغجت  رؼذ٠ً عذٚي اٌزشث١خ اٌؼٍّٟ ٌٍفشلخ اٌشاثؼخ ٚاٌخطخ اٌذسع١خ ٌٍفصً اٌذساعٟ األٚي

 .    92/01/9102ػذَ رٛاعذ  د/فش٠ٓ فّش اٌذ٠ٓ اٌّشاوجٟ  ثّمش ػٍّٙب ِٕز 

   الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 :ظر فيذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النم-52
ثّمش ػٍّٙب  ع١بدرٙبرٛاعذ ثغجت ػذَ  /فش٠ٓ فّش اٌذ٠ٓ اٌّشاوجِٟخبطجخ اٌشئْٛ اٌّب١ٌخ إلرخبر اٌالصَ ِغ د

 .92/01/9102ِٕز 

   الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 :ظر فيذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النم -53
 ِمزشػ رؼذ٠ً اٌالئؾخ اٌخبصخ ثّشؽٍخ اٌجىبٌٛس٠ٛط وّب ٠ٍٝ :

 -وب٢رٟ : ٚ٘ٝ ٠8/2/9102خ ثزبس١ٔخ وّب ٚافك ػ١ٍٙب ِغٍظ اٌى١ٍخ ثمبء ػٍٝ ٔغت رشؼ١ت اٌفشلخ اٌضباإل-0

 النسبة القسم   م  
 %41 التغذٌة وعلوم األطعمة  1

 %41 المالبس والنسٌج 2

 %31 إقتصاد منزلً تربٌة  3

 %31 إدارة منزل ومؤسسات  4
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 .خالي فٙش ِٓ ثذء اٌذساعخ  ٜالخش فؼجخً ِٓ اٌزؾ٠ٛاْ ٠طٍت ٠غٛص ٌٍطبٌت  –9

 ٌإلػبدح(ؽبٌٗ سعٛثٗ ثبٌفشلخ اٌضب١ٔخ )ثبق فٟ فؼجخ الخشٜ ٠غٛص ٌٍطبٌت اْ ٠طٍت اٌزؾ٠ًٛ ِٓ -1

 ؽغت فشٚط اٌمجٛي ٌٍمغُ اٌّؾٛي ا١ٌٗ.

اٚ رؼضشٖ فٝ  فٟ ؽبٌٗ سعٛثٗ )ثبق ٌإلػبدح( ٜالخش فؼجخ٠غٛص ٌٍطبٌت اْ ٠طٍت اٌزؾ٠ًٛ ِٓ -4

 ؽغت فشٚط اٌمجٛي ٌٍمغُ اٌّؾٛي ا١ٌٗ.فشق أػٍٝ 

 أعبث١غ ٌغ١ّغ األلغبَ. 1ٌّذح رٛؽ١ذ اٌفزشح اٌخبصخ ثبٌزذس٠ت اٌص١فٟ -5

)فؼجخ ػبِخ( ثؾ١ش رشًّ ع١ّغ اٌزخصصبد ٚ٘ٝ ػٍٝ رؾذ٠ذ اٌّٛاد اٌّمشس دساعزٙب اٌخبصخ ثبٌفشلخ األٌٚٝ-6

 -: إٌؾٛ اٌزبٌٟ 

 ضبِٟٔٛاد اٌزشَ اٌ ِٛاد اٌزشَ األٚي َ

 أعبع١بد اٌغزاء ٚاٌزغز٠خ ػٍُ اٌفغ١ٌٛٛعٟ اٌؼبَ 0

 ّٕضي ٚاٌّؤعغبدأعظ رغ١ٙض اٌ و١ّ١بء رؾ١ٍ١ٍخ 9

 و١ّ١بء ػض٠ٛخ ِذخً ػٍُ اإللزصبد إٌّضٌٟ 1

 صؾخ ػبِخ  رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد)وّج١ٛرش(  4

 فٓ ٚرص١ُّ اٌّالثظ ِجبدا ػٍُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ 5

 ِجبدا ػٍُ اإلعزّبع اٌزشثٛٞ ِجبدا ػبِخ إلدسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد 6

 ِجبدا رشث١خ ِجبدا ػٍُ إٌفظ 2

 ؽمٛق أغبْ خٌغخ أغ١ٍض٠ 8

 --------- عٛدح رؼ١ٍُ 2

 

   الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

          ٚفٝ ٔٙب٠خ االعزّبع ٚاالٔزٙبء ِٓ عذٚي األػّبي سفؼذ اٌغٍغخ فٟ رّبَ اٌغبػخ اٌضب١ٔخ ػصشاً .

 مجلس عميد الكليةرئيس ال                 جلس                          أمين الم                 
 

 )أ.د/ شريف صبرى رجب (                      (عزة محمد اإلسكافيد./)     
      

 
 



 

 

21 

 
 السيد األستاذ الدكتور / رئيس جامعة المنوفية  

 تحية طيبة وبعد ""
 

م بتارٌخ الثالثة )الجلسة نتشرف بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة  
  3129/3131م الجامعً فً العا 23/22/3129

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

                   
                  

 عميد الكلية                                                       
 

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

 تحية طيبة وبعد ""
 

م بتارٌخ الثالثة )الجلسة رف بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌةنتش    
  3129/3131فً العام الجامعً  23/22/3129

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

                          
           

 عميد الكلية                                                       
 

 شريف صبرى رجب (/ )أ.د                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

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

URL : http:// homEcom.menofia.edu.eg                      TEL: 048 / 22022768 

e-mail : homecom@mailer.menofia.edu.eg                TEL -   Fax :048 / 22199768 
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 السيد األستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث 
 جامعة المنوفية

 تحية طيبة وبعد ""                     
 

ٌخ م بتارالثالثة )الجلسة نتشرف بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة    
 .3129/3131فً العام الجامعً  23/22/3129

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

                                    
 عميد الكلية                                                       

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

 


