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 محضر إجتماع
 م 2019/ 2018فً العام الجامعً 8/8/2019الموافق خمٌساللمجلس الكلٌة المنعقد  ٌوم  شردٌةعحاالالجلسة 

خًةٛظ ٚةٕو ان صةجبؽب  انؼبشةشح  فةٙ رًةبو انغةبػخ  ( ثمبػةخ اجعزًبػةبد ثبنكهٛةخ ٔرنة   شةشػضبَٛةخ ناانغهغةخ  أعزًغ يغهظ انكهٛخ )  

 ػًٛذ انكهٛخ ٔسئٛظ انًغهظ ٔؽضٕس كم يٍ : -جشٖ سعت ششٚف صاألعزبر انذكزٕس/ انغٛذ ثشئبعخ   8/2019/ 8انًٕافك 

 م األسم الوظٌفة

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

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

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

 4 أ.د/ محمد مصطفً السٌد من الداخل أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة وعمٌد الكلٌة سابقا
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 6 ٌدا.د/ رشدي علً احمد ع .المالبس والنسٌج ورئٌس قسم أستاذ

 7 أ.د/ محمد صالح محمد اسماعٌل بالقسم اقدم االساتذة أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة

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

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

 10 ربٌع محمود نوفلأ.د/  من الداخلإدارة المنزل والمإسسات بقسم أستاذ 

 11 أ.د/ مهجة محمد اسماعٌل مسلم إدارة المنزل والمإسساتورئٌس قسم أستاذ 

 12 ٌه عابدٌنأ.د/ أمل بسٌونً عط بالقسم اقدم االساتذة استاذ بقسم المالبس و النسٌج

 13 ماٌسة محمد أحمد الحبشًأ.د/  و اقدم األساتذة بالقسمإدارة المنزل والمإسسات بقسم أستاذ 

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

 15 أ.د/ هدي سامً غازي من الداخل استاذ بقسم المالبس و النسٌج

 16 أ.د/ مدحت محمد محمود مرسً لٌة من الداخل  أستاذ المالبس والنسٌج بالك

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

 18 أ.د/ جٌهان علً السٌد سوٌد و اقدم األساتذة بالقسم قسم االقتصاد المنزلً والتربٌة بالكلٌةبأستاذ 

 19 د/ سالً فوزي الوراقً المساعدٌن اقدم االساتذةلنسٌج المالبس و ابقسم  مساعد أستاذ

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

 الحرة من الخارج  

 20 أ/ مختار أحمد رضوان

 21 حمد مهرانمحمد زكرٌا مد./ اقدم المدرسٌن بالكلٌة التغذٌة و علوم األطعمةبقسم  مدرس

 وقد اعتذر عن الحضور كل من:و قد دعً للحضور رئٌس اتحاد الطلبة مم ل عن الطالب 

 م األسم الوظٌفة

 1 أ.د/ شرٌف صبري رجب استاذ التغذٌة و علوم االطعمة و عمٌد الكلٌة

 2 انٌنأ.د/ ٌوسف عبد العزٌز الحس وعمٌد الكلٌة سابقاورئٌس القسم  أستاذ التغذٌة وعلوم االطعمة

 3 ربٌع محمود نوفلأ.د/  من الداخلإدارة المنزل والمإسسات بقسم أستاذ 

 4 ماٌسة محمد أحمد الحبشًأ.د/  و اقدم األساتذة بالقسمإدارة المنزل والمإسسات بقسم أستاذ 

سيٌادته حبيا بسيم   اليرحمن اليرحٌم ومر  -عمٌيد الكلٌية الجلسية ستهل السٌد األستاذ اليدكتور / ا

 :النظر فً جدول األعمال على النحو التالى ب م شرع سٌادته  األعضاء سادةبال
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 -المصادق ات :-1
 الموافقلمجلس الكلٌة المنعقد ٌوم األحد   حادٌة عشرالالجلسة على موضوعات  ةالمصادق -1
 . 2018/2019فى العام الجامعى  2019 /14/7 
  

 املصادقة   رار :ـــــــــــــــــــــــــالق

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -1
التوصٌة بمنح الدرجات العلمٌة  للطالب اآلتٌة أسمائهم وذلك بناء على التقارٌر الفردٌة والجماعٌة للسادة األساتذة أعضاء لجنة 

 -والمناقشة للرسائل العلمٌة وهم : الفحص

 رخصص  رغزٚخ ٔػهٕو األطؼًخ  -رٓبَٙ يؾًٕد يؾًذ لبعى  ة/منح درجة الماجستٌر للطالب -1

 رخصص  رغزٚخ ٔػهٕو األطؼًخ –عٛففبطًخ طهؼذ ػجذ انشؽًٍ / نهطبنجخ انًبعغزٛش دسعخ يُؼ -2

 رخصص  رغزٚخ ٔػهٕو األطؼًخ –اسماء احمد صدٌق عبلة / نهطبنجخ انًبعغزٛش دسعخ يُؼ -3

 غزٚخ ٔػهٕو األطؼًخرخصص  ر –مروة ابراهٌم عبد الرحمن ابوالعطا  / نهطبنجخ انًبعغزٛش دسعخ يُؼ -4

 رخصص  رغزٚخ ٔػهٕو األطؼًخ –سمر صالح بٌومً  / نهطبنجخ انًبعغزٛش دسعخ -5

 ٔرشثٛخ يُضنٙ ئلزصبد  رخصص – ئعشاء ػجذانفزبػ ػجذانؼظٛى ػًشاٌ  / للطالبة  الماجستٌر درجة منح -6

 ثٛخٔرش يُضنٙ ئلزصبد  رخصص –ًُٚٙ صالػ فشط َٕس انذٍٚ  / للطالبة  الماجستٌر درجة منح -7

 والنسٌج المالبس  رخصص –مروة عبد الهادي رجب الغرباوي - /خ نهطبنج انًبعغزٛش دسعخ يُؼ  -8

 والنسٌج المالبس  رخصص – -/يؾًذ َجٛم فًٓٙ عشاط نهطبنت انًبعغزٛش دسعخ يُؼ -9

 رخصص  رغزٚخ ٔػهٕو األطؼًخ –أسماء حامد التطاوي  / نهطبنجخ انذكزٕساِ دسعخيُؼ  -10

  6/8/2019و لجنة الدراسات العلٌا 6/8/2019-4/8/2019بتارٌخ ة لمٌم العاقسموافقة األ  

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -2
نذسعخ انًبعغزٛش فٙ اجلزصبد  المقٌدة-يشٔح أؽًذ ػجذانٓبد٘ أثٕانًؼبطٙ شزب  / نهطبنجخ انجؾش خطخ رغغٛم

" فبػهٛخ اعزشارٛغٛخ انزؼهى انًُظى رارٛب فٙ رذسٚظ  ثؼُٕاٌصص اجلزصبد انًُضنٙ ٔ انزشثٛخ انًُضنٙ رخ

 اجلزصبد انًُضنٙ نزًُٛخ يٓبساد انزفكٛش انزؾهٛهٙ ٔانمذسح ػهٙ ارخبر انمشاس نذ٘ طبنجبد انًشؽهخ انضبَٕٚخ" 

 -:ػهًب ثأٌ نغُخ األششاف

 انٕظٛفخ ٔانزخصص اجعى و
 خعبيؼخ انًُٕفٛ-كهٛخ اجلزصبد انًُضنٙ-أعزبر يغبػذ ثمغى اجلزصبد انًُضنٙ ٔانزشثٛخ د/لوياء شىقد علي 1

 عبيؼخ انًُٕفٛخ -كهٛخ اجلزصبد انًُضنٙ -يذسط ثمغى اجلزصبد انًُضنٙ ٔانزشثٛخ د/فاطوح رجة شرف 2

 6/8/2019بتارٌخ لجنة الدراسات العلٌا  4/8/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -:القرار  
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 -ذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :م -3
 رخصص انًُضنٙ اجلزصبد فٙانًبعغزٛش  نذسعخانًمٛذح   –اسماء نجٌب الرفاعى /نهطبنجخ انجؾش خطخ رغغٛم -

جمل و الشٌكورٌا  على دراسة التؤ ٌرات المحتملة لخلٌط كل من شوك ال " ثؼُـٕاٌ األطؼًخ ٔػهٕو زغزّٚان
 " الفئران المصابة بخلل فى الكبد بواسطة رابع كلورٌد الكربون

 -:ػهًب ثأٌ نغُخ األششاف

 انٕظٛفخ ٔانزخصص اجعى و

 جامعةالمنوفٌة -  كلٌةاالقتصادالمنزلى   -  االطعمة وعلوم التغذٌة أستاذ د/ حمدٌة احمد هالل.ا 1

 جامعةالمنوفٌة -  كلٌةاالقتصادالمنزلى   -  االطعمة وعلوم لتغذٌةا مساعد أستاذ د/عبٌر نزٌه احمد  2

 6/8/2019بتارٌخ لجنة الدراسات العلٌا و 6/8/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -4

 رخصص انًُضنٙ اجلزصبد فٙ اِسانذكزٕ نذسعخانًمٛذح عًبل يؾًذ ػشفخ  صفبء / نهطبنجخ انجؾش خطخ رغغٛم -

 دساعبد كًٛٛبئٛخ ٔ ثٕٛنٕعٛخ ػهٗ يغزخهصبد َجبد انَٕكب" " ثؼُـٕاٌ األطؼًخ ٔػهٕو زغزّٚان

 -:علما بؤن لجنة األشراف
 الوظٌفة والتخصص        االسم م
 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى  وعمٌد - ةوعلوم االطعم ةالتغذٌأستاذ   شرٌف صبري رجب  /د.أ 1

 جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى  -  ةوعلوم االطعم ةالتغذٌ  قسم ورئٌس أستاذ أ.د/ٌوسف عبد العزٌز الحسانٌن 2

  المنوفٌة

 منوفٌةجامعةال -  كلٌةاالقتصادالمنزلى   -  االطعمة وعلوم التغذٌة مساعد أستاذ د/عبٌر نزٌه احمد  3

 6/8/2019بتارٌخ لجنة الدراسات العلٌا و 6/8/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :
  -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -5

صاد المنزلً  تخصص تغذٌة و المسجلة لدرجة الماجستٌر فً االقت –طلب إلغاء إٌقاف القٌد للطالبة /إٌمان نصار عبد المحسن 

 6/8/2019بتارٌخ لجنة الدراسات العلٌا  و6/8/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ علوم اطعمة 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

 : مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -6
 :اآلتي اسمائهم الطالب إيقاف قيد

 انغجت يٍ انًذح انذسعخ انزخصص اإلعى و

ششٚف ػجذ انًُؼى ػجذ  1

 انهطٛف  

رّ ٔانذ سػبٚخ 31/8/2020انٙ  2018/ 9/ 1 ػبيبٌ انًبعغزٛش انًالثظ ٔانُغٛظ

 ًغُخان

 6/8/2019بتارٌخ لجنة الدراسات العلٌا  4/8/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 
 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -انمشاس :
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 -: العليا بشأن النظر في  مذكرة إدارة الدراسات -7

 مد مدة الدراسة لمطمبة اآلتي اسمائهم: 
 السبب من المدة الدرجة التخصص ادسم م

خًظ  الماجستٌر انًالثظ ٔانُغٛظ دُٚب ػهٙ ػهٙ ؽغبٌ  1

 اػٕاو

 استكمال الرسالة العلمٌة 31/8/2019 انٙ 2014/ 9/ 1

 استكمال الرسالة العلمٌة 31/8/2019 انٙ 2016/ 9/ 1 س اػٕاوصال الماجستٌر انًالثظ ٔانُغٛظ أمنٌة السٌد نصار 2

 استكمال الرسالة العلمٌة 2020/ 8/ 31ئنٗ 1/9/2018 عامٌن ماجستٌرال التغذٌة وعلوم االطعمة ُْذ ػجذ انًُؼى اؽًذ 3

 تكمال الرسالة العلمٌةاس 2020/ 8/ 31ئنٗ 1/9/2019 اول  عام انذكزٕساِ التغذٌة وعلوم االطعمة  سيضبٌ اثشاْٛى غبدح 4

 استكمال الرسالة العلمٌة 2020/ 8/ 31ئنٗ 1/9/2019 عام اول انذكزٕساِ التغذٌة وعلوم االطعمة يزٕنٗ ػطٛخ اعًبء 5

 6/8/2019بتارٌخ لجنة الدراسات العلٌا  6/8/2019و  4/8/2019بتارٌخ  ةالعلمٌ األقسام موافقة 

 جامعةالموافقة مع رفع االمر بال   -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -8
 انًُضنٙ اجلزصبد فٙانًغغهخ نذسعخ  انًبعغزٛش  نهال يسرى عبد المجيدرؼذٚم نغُخ اجششاف نهطبنجخ / 

انزأصٛش انًؾزًم نؾجٕة انزشيظ انؾهٕ ٔانًشفٙ انفئشاٌ انًصبثخ " ثؼُـــٕاٌ األطؼًخ ٔػهٕو زغزّٚان رخصص

 األنٕكغبٌ  ثبنغكش ثزأصٛش
أضافة اسم الدكتورة/  وفاء احمد رفعت مدرس بقسم التغذٌة وعلوم االطعمة  -:التعدٌل المطلوب هو 
 ستكمال بعض التجارب العلمٌة الخاصة بالرسالةإالسبب :ادستفادة من سٌادتها فً  المنوفٌة جامعة -كلٌةاالقتصادالمنزلى  

  لتصبح لجنة االشراف علً النحو التالً :

 الوظٌفة والتخصص االسم م

  جامعةالمنوفٌة -وعمٌد كلٌة ادقتصاد المنزلً  -االطعمة   وعلوم التغذٌة أستاذ د/شرٌف صبرى رجب.ا 1

 جامعةالمنوفٌة -مدرس بقسم التغذٌة وعلوم االطعمة كلٌةاالقتصادالمنزلى   وفاء احمد رفعت د/ 2

 6/8/2019بتارٌخ سات العلٌا لجنة الدرا 6/8/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

 
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -9
 فيالماجستير  لدرجة المسجلة فاطمة ٌحًٌ عبد الجلٌل الدقرنً ة/لمطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكيل

صراع الدور لألمهات العامالت وعالقتها بآداب   "انبعنـــو  إدارة منزل ومؤسسات  خصصت المنزلي االقتصاد

 " السلوك لألبناء المراهقٌن
 -:علما  بؤن لجنة األشراف

 الوظٌفة والتخصص              االسم        م

 سلوي محمد زغلول طهأ.د/  1
 ةجامعة المنوفي –كلية االقتصاد المنزلي –أستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات 

2 
 جامعة المنوفية –كلية االقتصاد المنزلي –بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  مساعد أستاذ بد الستار عبد المحسننهي عد/ 
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  -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 جامعة المنوفية –قتصاد المنزليكلية اال –أستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  سلوي محمد زغلول طه         أ.د/  1
 )مقررا ومشرفا(

 جامعة المنوفية –كلية االقتصاد المنزلي –بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  مساعد أستاذ نهي عبد الستار عبد المحسند/  2
 )مشرفا ومناقشا(

 جامعة المنوفية  –وعية كلية التربية الن –إدارة المنزل والمؤسسات المساعد  أستاذ زينب صالح محمود يوسفد/  3
 )مناقشا(

 جامعة المنوفية –كلية االقتصاد المنزلي -بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  مساعد أستاذ رباب السيد عبد الحميد مشعلد/  4
 )مناقشا( 

 6/8/2019بتارٌخ لجنة الدراسات العلٌا  4/8/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 المر بالجامعةالموافقة مع رفع ا  -القرار :

    

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -10
 فيالماجستير  لدرجة المسجلة سهام نصر عبد الحمٌد خضٌر ة/لمطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكيل

المشاركة االجتماعٌة والسٌاسٌة وعالقتها   "بعنـــوان إدارة منزل ومؤسسات  خصصت المنزلي االقتصاد

 " ة الذات لدي ربة األسرةبمهارات إدار
 -:علما  بؤن لجنة األشراف

 الوظٌفة والتخصص              االسم        م

 جامعة المنوفية-كلية االقتصاد المنزلي  –بقسم إدارة المنزل والمؤسسات أستاذ أستاذ  أ.د/ ربٌع محمود علً نوفل 1

2 
 جامعة المنوفية –كلية االقتصاد المنزلي –ت بقسم إدارة المنزل والمؤسسامدرس  منى محمد زكي صقرد/ 

  -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 ةجامعة المنوفي –االقتصاد المنزليكلية  –أستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  أ.د/ ربٌع محمود علً نوفل 1

 ()مقررا ومشرفا

 –كلية االقتصاد المنزلي  –مؤسسات األسرة والطفولة  أستاذ بقسم إدارة أ.د/ نجالء سٌد حسٌن 2
 جامعة حلوان )مناقشا(

 كلية االقتصاد المنزلي –بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  مساعد أستاذ نهي عبد الستار عبد المحسند/  3
 )مناقشا( جامعة المنوفية –

 6/8/2019بتارٌخ سات العلٌا لجنة الدرا 4/8/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -11
رخصص  اإللزصبد انًُضنٙفٙ  الماجستٌرسعخ نذ ّانًغغه -دٌنا على على حسان  /خ نهطبنجرشكٛم نغُخ انفؾص ٔانًُبلشخ 

ث تكوٌنات زخرفٌة من الزخارف اإلسالمٌة فً العصر العثمانً واإلستفادة منها إستحدا ؼُٕاٌ "ثانًالثظ ٔانُغٛظ 

 " فً إثراء جمالٌات تطرٌز مالبس االطفال فى مرحلة الطفولة المبكرة

 :ػهًب  ثأٌ نغُخ األششاف

 انٕظٛفخ ٔانزخصص اجعى و

 المنوفٌةجامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً -ٌج قسم المالبس والنسبأستاذ النقد والتذوق الفنً   نشؤت نصر الرفاعً  .د/ أ 1

 المنوفٌةجامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ المالبس والنسٌج  أسمهان إسماعٌل النجار.د/ أ  2

 -انًُبلشخ ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ: ٔ ػهًب ثبٌ نغُخ انفؾص     

 انٕظٛفخ ٔانزخصص اجعـــــــــــــــــــــــــــــــــــى و

جامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  –المالبس والنسٌج أعزبر انزصًٛى ٔرصُٛغ انًالثظ ثمغى  .د/يبعذح يؾًذ يبضٙأ 1

 ومناقشا( يمشسا)حلوان

جامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً -أستاذ النقد والتذوق الفنً  ورئٌس قسم المالبس والنسٌج سابقا نشؤت نصر الرفاعً  .د/ أ 2

 بلشب(ب ٔيُيششف)المنوفٌة

عبيؼّ  -ٔٔكٛم كهٛخ اجلزصبد انًُضنٙ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجؾٕس  –أعزبر انًالثظ ٔانُغٛظ      اٚٓبة اؽًذ انُؼغبٌأ.د/  3

 (يُبلشبانًُٕفٛخ)

 )مشرفا ومناقشا(المنوفٌةجامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ المالبس والنسٌج  أسمهان إسماعٌل النجار.د/ أ 4

 6/8/2019بتارٌخ لجنة الدراسات العلٌا  4/8/2019قسم العلمً بتارٌخ موافقة ال

 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :12- 
رخصص  ٙاإللزصبد انًُضنفٙ  الماجستٌرسعخ نذ ّانًغغه -أمنٌة السٌد نصار حسانٌن  /خ نهطبنجرشكٛم نغُخ انفؾص ٔانًُبلشخ 

 " تقوٌم أسالٌب إعداد نموذج البدلة الجٌنز لألطفال واإلستفادة منها فى مجال الصناعة  ؼُٕاٌ "ثانًالثظ ٔانُغٛظ 

 :ػهًب  ثأٌ نغُخ األششاف

 انٕظٛفخ ٔانزخصص اجعى و

 المنوفٌةجامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ المالبس والنسٌج  أسمهان إسماعٌل النجار.د/ أ 1

 المنوفٌةجامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  –المالبس والنسٌج مساعد أستاذ  د/عبد   عبد المنعم عبد    2

 -انًُبلشخ ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ: ٔ ػهًب ثبٌ نغُخ انفؾص     

 انٕظٛفخ ٔانزخصص اجعـــــــــــــــــــــــــــــــــــى و

 ومناقشا( يمشسا)حلوانجامعه  - الفنون التطبٌقٌة كلٌة  –نُغٛظأعزبر انًالثظ ٔا أ.د/أؽًذ ؽغُٙ خطبة 1

  )مناقشا(المنوفٌةجامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ المالبس والنسٌج    مدحت محمد مرسً.د/ أ 2

 مناقشا()مشرفا والمنوفٌةجامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ المالبس والنسٌج  أسمهان إسماعٌل النجار.د/ أ 3

 )مشرفا ومناقشا(المنوفٌةجامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  –المالبس والنسٌج مساعد أستاذ  د/عبد   عبد المنعم عبد   4

 6/8/2019بتارٌخ لجنة الدراسات العلٌا  4/8/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :
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 -دراسات العليا بشأن النظر في :مذكرة إدارة ال -12
 االقتصاد في الدكتوراه لدرجة المسجلة آمال ماضً مرعً ماضً ة/لمطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكيل
برنامج تطبٌقً لتنمٌة المهارات نحو إستخدام أسلوب علم النسٌج   "بعنـــوان المالبس والنسيج خصصت المنزلي

 "التعلٌمٌة لمفروشات الطفل وادستفادة منه لخدمة المشروعات الصغٌرة د راء القٌم الجمالٌة والوظٌفٌة و
 -:علما  بؤن لجنة األشراف

 الوظٌفة والتخصص              االسم        م

 جامعة طنطا –كلٌة التربٌة النوعٌة  -متفرغ بقسم ادقتصاد المنزلًأستاذ  ا.د /عادل جمال الدٌن هنداوي 1

 المنوفٌةجامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  –بقسم المالبس والنسٌج  مساعدأستاذ  ودة د/سحر كمال محمود ف 2

  -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 قررا ومناقشا() م جامعة طنطا –كلٌة التربٌة النوعٌة  -متفرغ بقسم ادقتصاد المنزلًأستاذ  ا.د /عادل جمال الدٌن هنداوي 1

 ()مشرفا و مناقشا المنوفٌةجامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج  د/سحر كمال محمود فودة  2

 (مناقشا) جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلى   - المالبس والنسٌج أستاذ ه   أ.د/عال ٌوسف عبد الال 3

 (مناقشاجامعة طنطا) –كلٌة التربٌة النوعٌة  -مساعد المالبس والنسٌج بقسم ادقتصاد المنزلًأستاذ  ة  د/وئام محمد محمد حمز 4

 6/8/2019بتارٌخ لجنة الدراسات العلٌا  4/8/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -13
 االقتصاد فًالماجستٌر   لدرجة المسجلة إٌمان نصار عبد المحسن / ةللطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكٌل
تؤ ٌر العوامل ادجتماعٌة وال قافٌة على تغذٌة ونمو   "بعنـــوان األطعمة وعلوم تغذٌهال تخصص المنزلً

 األطفال أقل من عامٌن"

 -: علما بؤن لجنة األشراف

 الوظٌفة والتخصص              االسم        م

 استاذ صحة طفل ورئٌس قسم الدراسات و البحوث المٌدانٌة ومدٌر المعهد القومى للتغذٌة عفاف عبد الفتاح توفٌقد/ .ا 1

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

  -ص المناقشة على النحو التالً:علما بان لجنة الفح

 6/8/2019بتارٌخ لجنة الدراسات العلٌا  6/8/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 استاذ صحة طفل ورئٌس قسم الدراسات و البحوث المٌدانٌة ومدٌر المعهد القومى للتغذٌة ق      عفاف عبد الفتاح توفٌد/ .ا 1

 )مقررا ومشرفا(

 جامعة المنوفٌة )مشرفا ومناقشا( -دقتصاد المنزلً كلٌة ا–أستاذ التغذٌة وعلوم األطعمة            د/ عماد محمد الخولى.ا 2

 جامعة عٌن شمس)مناقشا ( - تربٌة النوعٌةكلٌة ال - ةوعلوم االطعم ةالتغذٌأستاذ      د/ والء ابراهٌم محمد انس.ا 3

 )مناقشا ( وفٌةالمن جامعة – كلٌة االقتصاد المنزلى - ةوعلوم االطعم ةالتغذٌأستاذ         محمد صالح اسماعٌلد/ .ا 4



9 

 

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -14
 االقتصاد فً الماجستٌر لدرجة المسجلةهدٌر مجدى محمد شامة  / ةللطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكٌل

الدور المحتمل لفاكهة القشطة و قشورها ضد تسمم   "بعنـــوان األطعمة وعلوم تغذٌهال تخصص المنزلً
 " النٌفرونات المحد ة بواسطة الجنتامٌسٌن فً الفئران المصابة بالسكرى

 : علما بؤن لجنة األشراف

 الوظٌفة والتخصص              االسم        م

 جامعة المنوفٌة -كلٌة ادقتصاد المنزلً –أستاذ التغذٌة وعلوم األطعمة  د خضرد/ عبٌر احم.ا 1

 جامعة المنوفٌة                    -كلٌة ادقتصاد المنزلً –مدرس بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ بسمة رمضان خطٌب 2

  -:علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً

 6/8/2019بتارٌخ لجنة الدراسات العلٌا  6/8/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -15
 المنزلً االقتصاد فً الماجستٌر لدرجة المسجلةاسماء جمال السٌد  / ةلبللطا والمناقشة الفحص لجنة تشكٌل

اء والرجلة على التغٌرات البٌولوجٌة و بتؤ ٌر اوراق الهند  "بعنـــوان األطعمة وعلوم تغذٌهال تخصص
 " الكٌمٌائٌة والهستولوجٌة للفئران المصابة بالسمنة

 : علما بؤن لجنة األشراف

 الوظٌفة والتخصص              االسم        م

 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى -متفرغ ال ة وعلوم االطعمةالتغذٌ أستاذ د/ محمد مصطفى السٌد.ا 1

 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى -متفرغ ة وعلوم االطعمةالالتغذٌ أستاذ د/ محمد سمٌر الشلوطى.ا 2

 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى -متفرغ ة وعلوم االطعمةالالتغذٌ أستاذ فاطمة الزهراء امٌن الشرٌفد/ .ا 3

  -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:

 6/8/2019بتارٌخ لجنة الدراسات العلٌا  6/8/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :

 
 

 تخصصالوظٌفة وال االسم م

 (مقررا ومناقشا )المنوفٌة  جامعة الزراعة كلٌة –بقسم تكنولوجٌا االغذٌة  أستاذ عصام الدٌن حافظ منصورد/ .ا 1

 (مناقشا) المنوفٌة جامعة - ًالمنزل االقتصاد كلٌة -ة االطعم وعلوم التغذٌة أستاذ د/ هبة عز الدٌن ٌوسف.ا 2

 مناقشا(مشرفا و)المنوفٌة جامعة - ًالمنزل االقتصاد كلٌة -ة االطعم وعلوم التغذٌة أستاذ د/ عبٌر احمد خضر.ا 3

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 (مقرراومشرفا )المنوفٌة جامعة -  منزلىكلٌة االقتصاد ال -متفرغ ال ة وعلوم االطعمةالتغذٌ أستاذ د/ محمد مصطفى السٌد.ا 1

 (امناقشوفا مشر)المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى -متفرغ ة وعلوم االطعمةالالتغذٌ أستاذ ًد/ محمد سمٌر الشلوط.ا 2

 (مناقشا) سكندرٌةجامعةا -الزراعةكلٌة - التغذٌة ورئٌس قسم االقتصاد المنزلى أستاذ د/ حسن عبد الرإوف الهندى.ا 3

 (مناقشا)المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى - ة ة وعلوم االطعمالتغذٌ مساعد بقسم أستاذ / طارق محمد عبد الرحمن د 
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 -الدراسات العليا بشأن النظر في :مذكرة إدارة   -16
 المنزلً االقتصاد فً الماجستٌر لدرجة المسجلةاٌة محمد عبد المجٌد  / ةللطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكٌل

الطماطم و العنب  مساحٌق بذور النباتٌة مع او بدون تؤ ٌر الخلطات "بعنـــوان األطعمة وعلوم تغذٌهال تخصص
 " المصابة بالسمنة و الجوافة على الفئران

 : علما بؤن لجنة األشراف

 الوظٌفة والتخصص              االسم        م

 المنوفٌة جامعة -  ًالمنزل االقتصاد كلٌة -المتفرغ ةاالطعم وعلوم التغذٌة أستاذ فاطمة الزهراء امٌن الشرٌفد/ .ا 1

 المنوفٌة جامعة -  ًالمنزل االقتصاد لٌةك- ةاالطعم وعلوم التغذٌةأستاذ مساعد  د/مى محمود الحسٌنً  2

  -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:

 6/8/2019بتارٌخ لجنة الدراسات العلٌا  6/8/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -17
 المنزلً االقتصاد فً الماجستٌر لدرجة مسجلةالمنى بالل محمد منٌر  / ةللطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكٌل

بذور( –دراسات بٌوكٌمٌائٌة و تغذوٌة على زهور اللوتس )بتالت  "بعنـــوان األطعمة وعلوم تغذٌهال تخصص

 " بالسكرىااللبٌنو المصابة  باستخدام ذكورفئران
 : علما بؤن لجنة األشراف

 الوظٌفة والتخصص              االسم        م

 المنوفٌة جامعة -  ًالمنزل االقتصاد كلٌة - ةاالطعم وعلوم التغذٌة أستاذ سهام عزٌز خضرد/ .ا 1

 المنوفٌة جامعة -  ًالمنزل االقتصاد كلٌة- ةاالطعم وعلوم التغذٌةمدرس  د/ فتحٌة شبل جندٌة 2

  -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:

 6/8/2019بتارٌخ لجنة الدراسات العلٌا  6/8/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :

 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

)مقررا المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ة المتفرغاالطعم وعلوم التغذٌة أستاذ فاطمةالزهراءامٌن الشرٌفد/.ا 1

 ومشرفا(

 (مناقشا)المنوفٌة  جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ةاالطعم وعلوم التغذٌة أستاذ لد/ حمدٌة احمد هال.ا 2

 (مناقشا)عٌن شمسجامعة -تربٌة النوعٌةكلٌة ال - ةوعلوم االطعم ةالتغذٌأستاذ  د/ اسامة السٌد مصطفى .ا 3

)مشرفا المنوفٌة جامعة -  زلىالمن االقتصاد كلٌة -ةاالطعم وعلوم التغذٌة مساعد أستاذ مى محمود الحسٌنىد/ 4

 (ومناقشا

 الوظٌفة والتخصص االسم م

)مقررا المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ة المتفرغاالطعم وعلوم التغذٌة أستاذ فاطمة الزهراء الشرٌف د/ .ا 1

 (ومناقشا

 (مناقشا) عٌن شمسجامعة -  لتربٌة النوعٌةكلٌةا  -ةاالطعم وعلوم التغذٌة أستاذ اسامة السٌد مصطفىد/ .ا 2

 (مناقشامشرفا و) المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة  - ةعلوم االطعمو ةالتغذٌأستاذ  سهام عزٌز خضرد/ .ا 3
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -18
 المنزلً االقتصاد فً الماجستٌر لدرجة المسجلة اسراء فتحى عوض / ةللطالب اقشةوالمن الفحص لجنة تشكٌل

ألجزاء نبات الشٌكورٌا للفئران البٌضاء المصابة التؤ ٌر العالجً  "بعنـــوان األطعمة وعلوم تغذٌهال تخصص

 " بالسكرى
 : علما بؤن لجنة األشراف

 الوظٌفة والتخصص              االسم        م

   جامعةالمنوفٌة -كلٌةاالقتصادالمنزلى -ة المتفرغ  االطعم وعلوم أستاذالتغذٌة فاطمةالزهراء امٌن الشرٌفد/.ا 1

  -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:

 6/8/2019بتارٌخ لجنة الدراسات العلٌا  6/8/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -19
 االقتصاد فً الدكتوراه لدرجة المسجلة البناسهام محمود سعٌد  / ةللطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكٌل

دراسة تؤ ٌر كال من اوراق و  مار التٌن و الزٌتون على  "بعنـــوان األطعمة وعلوم تغذٌهال تخصص لمنزلًا

 " الفئران المصابة بخلل فً وظائف الكلى
 : علما بؤن لجنة األشراف

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 المنوفٌة جامعة -  صاد المنزلىكلٌة االقت -متفرغ ال ة وعلوم االطعمةالتغذٌ أستاذ مصطفى السٌدد/ محمد .ا 1

 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى -متفرغ ال ة وعلوم االطعمةالتغذٌ أستاذ د/ لٌلى احمد البدٌوى.ا 2

 المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ةاالطعم وعلوم التغذٌة مساعد  أستاذ د/ عبٌر نزٌه احمد 3

  -اقشة على النحو التالً:علما بان لجنة الفحص المن

 6/8/2019بتارٌخ لجنة الدراسات العلٌا  6/8/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :

 الوظٌفة والتخصص االسم م

)مقررا المنوفٌة جامعة -  المنزلى اداالقتص كلٌة -ة المتفرغ االطعم وعلوم أستاذالتغذٌة فاطمةالزهراءامٌن الشرٌفد/.ا 1

 ومشرفا(

 (مناقشا) المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة   -ةاالطعم وعلوم التغذٌة أستاذ سهام عزٌز خضرد/ .ا 2

 (مناقشا) الزهرجامعةا  –  المنزلى االقتصاد كلٌة   -ةاالطعم وعلوم التغذٌة مساعد أستاذ د/ زٌنب عبد الوهاب سالم 3

 الوظٌفة والتخصص االسم م

و  مقرراومشرفا )المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى -متفرغ ة وعلوم االطعمةالالتغذٌ أستاذ  مصطفى السٌدد/ محمد .ا 1

 (مناقشا

)مشرفا و  المنوفٌة جامعة -  نزلىكلٌة االقتصاد الم -متفرغ ال ة وعلوم االطعمةالتغذٌ أستاذ د/ لٌلى احمد البدٌوى.ا 2

 مناقشا(

 )مناقشا(المنصورة جامعة -  التربٌة النوعٌة كلٌة  - ة وعلوم االطعمةالتغذٌ أستاذ ٌوسف د/ السٌد البدراوي.ا 3

 المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -لشئون البٌئة و خدمة المجتمع  ووكٌل الكلٌة التغذٌة أستاذ د/ خالد على شاهٌن.ا 4

 (مناقشا )
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : - -20
 فيالماجستير  لدرجة لمسجلةا اسراء عبد الناصر عبد العزٌز الصعٌدي ة/لمطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكيل

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

 :علما  بؤن لجنة األشراف

 الىظيفح والتخصص االسن م

 المركز القومً للبحوث  –أستاذ كمٌاء وتكنولوجٌا النسٌج  محمد عبد المنعم رمضانأ.د/  1

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

 المنوفٌةجامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  –مدرس بقسم المالبس والنسٌج  د/ اٌناس موسً محمد موسً  3

  -تالً:علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو ال

 الىظيفح والتخصص االسن م

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

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

جامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ تكنولوجٌا المالبس بقسم المالبس والنسٌج  لرحمن النحاس أ.د/ رشا عبد ا 3

 المنوفٌة)مشرفا ومناقشا

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

عرض الموضوع علً لجنة الدراسات العلٌا تم دراسة وب 4/8/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ عدم 

الحالة ووجد ان الدارسة قاميت بعميل بح يٌن مختلفيٌن مين الرسيالة احيداهما بمجلية الكلٌية و ليم ٌنتهيً 

  6/8/2019بتارٌختحكٌمه وٌرفع االمر لمجلس الكلٌة 

 ٌعاد للقسم العلمً لدراسة الموضوع -القرار :

 -شأن النظر في :مذكرة إدارة الدراسات العليا ب -21
 فًالدكتوراه   لدرجة المسجلسعٌد محمود المهدى  محمد/ للطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكٌلإعادة 

تؤ ٌر أوراق وبذور أذن الفٌل عند إستخدامها    "بعنـــوان األطعمة وعلوم تغذٌهال ص تخص المنزلً االقتصاد
 ب إعتذار المناقش الداخلً()وذلك بسب "فً عالج الفئران المصابة بالتسمم الكبدي

 : علما بؤن لجنة األشراف

 الوظٌفة والتخصص              االسم        م

 المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -لمتفرغا ةاالطعم وعلوم التغذٌة أستاذ  د/ محمد سمٌر الدشلوطى.ا 1

 المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -غالمتفر ةاالطعم وعلوم التغذٌة أستاذ  د/  رٌا مسلم حسن.ا 2

  -على النحو التالً:السابقة كانت علما بان لجنة الفحص المناقشة 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

)مقررا المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -المتفرغ–ةاالطعم وعلوم التغذٌة أستاذ  د/ محمد سمٌر الدشلوطى.ا 1

 ومشرفا(

 (مناقشاالقاهرة) جامعة -  الزراعةكلٌة    -أستاذ التغذٌة وعلوم االطعمة  المتفرغ شفٌقة عبد الحمٌد زكى د/.ا 2

)مشرفا المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -المتفرغ–ةاالطعم وعلوم التغذٌة أستاذ  د/  رٌا مسلم حسن.ا 3

 ومناقشا(

 (مناقشا)المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -المتفرغ–ةاالطعم وموعل التغذٌة أستاذ  ألفت رشاد خاطرد/ .ا 4
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  -على النحو التالً:أصبحت المناقشة و علما بان لجنة الفحص 

 6/8/2019بتارٌخ لجنة الدراسات العلٌا  6/8/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -22
دكتوراه( الفصل الدراسً ال انً للعام الجامعً  –د نتٌجة الدراسات العلٌا )ماجستٌر إعتما
 6/8/2019بتارٌخ لجنة الدراسات العلٌا موافقة  2018/2019

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون  - -23
نغُخ شئٌٕ انزؼهٛى زمذو رغ انشؼت دٔس َٕٕٚٛ ٔ اػالٌ َزبئظ انفشلخ انشاثؼخ ٔ انضبَٛخ عًٛ

 .نشؤعبء انكُزشٔل نًب ثزنِٕ يٍ عٓذ ثخبنص انشكش 

 . 4/8/2012لجنة شئون التعميم بتاريخ  موافقة
 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

 

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -24
انًمٛذ ثبنفشلخ انضبَٛخ شؼجخ رغزٚخ ٔ ػهٕو اجطؼًخ فشصخ اخٛشح يٍ  -يٙ عؼفش اعالو ػبدل ثٕٛ/  انًمذو يٍ انطبنت انطهت

ثُبء ػهٙ  2018/2019ثمجٕل ػزسِ انًشضٙ ػٍ ايزؾبٌ انفصم انذساعٙ انضبَٙ  2018/2019انخبسط نهؼبو انغبيؼٙ 

 . 4/8/2019يٕافمخ نغُخ شئٌٕ انزؼهٛى ثزبسٚخ   انزمشٚش انٕاسد يٍ اجداسح انطجٛخ .

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -ر :القرا

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -25
انًمٛذح ثبنفشلخ انضبَٛخ شؼجخ انزغزٚخ ٔ ػهٕو  -اعشاء اثشاْٛى ػهٙ شبد٘ /  انطهت انًمذو يٍ انطبنجخ

ثبنطهت  ثزصؾٛؼ اعًٓب انٙ / اعشاء اثشاْٛى ػهٙ اثٕ شبد٘ ٔ يشفك 2018/2019اجطؼًخ نهؼبو انغبيؼٙ 

 . 4/8/2019يٕافمخ نغُخ شئٌٕ انزؼهٛى ثزبسٚخ  اجٔساق ٔ انًغزُذاد  . 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -26
ثُبء ػهٙ يٕافمخ انًغهظ اجػهٙ نهغبيؼبد ثغهغزّ عبيؼخ هٛبلخ انجذَٛخ ٔ انصؾخ كًزطهت يمشس ان اػذاد 

صؾخ ٔ ٔلشس انًغهظ رمشٚش انهغُخ انًشكهخ إلػذاد يمشس انهٛبلخ انجذَٛخ ٔ ان  18/7/2019ثزبسٚخ ؼمذح انًُ

انزأكٛذ ػهٙ رؼًٛى يششٔع يًبسعخ انشٚبضخ نزؼضٚض يُظٕيخ ثُبء اجَغبٌ ٔ رًُٛخ يغزٕ٘ انهٛبلخ انجذَٛخ 

بيؼبد غيغًؼبد سٚبضٛخ ثؾشو ان نهطهجخ ٔ انطبنجبد نهًؾبفظخ ػهٙ انصؾخ انؼبيخ يٍ خالل اَشبء ؽذائك أٔ

 . 4/8/2019ثزبسٚخ ػهًب  شئٌٕ انزؼهٛى  اؽٛطذ نغُخ  .  انًصشٚخ 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 مقررا ومشرفا()المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -المتفرغ–ةاالطعم وعلوم التغذٌة أستاذ  د/ محمد سمٌر الدشلوطى.ا 1

 (مناقشاالقاهرة) جامعة -  الزراعةكلٌة    -أستاذ التغذٌة وعلوم االطعمة  المتفرغ د/ شفٌقة عبد الحمٌد زكى.ا 2

 )مشرفا ومناقشا(المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -المتفرغ–ةاالطعم وعلوم التغذٌة أستاذ  د/  رٌا مسلم حسن.ا 3

 (مناقشا)المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -المتفرغ–ةاالطعم وعلوم التغذٌة أستاذ لشاعرد/ ماجدة كامل ا.ا 4
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 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -27
نفشلخ انضبَٛخ ثبعشح ( األالزصبدٚبد  ) فٙ يبدح –يششفخ رصٕٚت َزٛغخ انطبنجخ / عبسح انغٛذ يؾًذ ثغَٕٛٙ 

 ( َزٛغخ نخطب  فٙ انطجبػخ    .     يمجٕل 64)انٙ   (ٛبةشؼجخ اداسح يُضل ٔ يإعغبد  يٍ )غ

 . 4/8/2019يٕافمخ نغُخ شئٌٕ انزؼهٛى ثزبسٚخ 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون  - -28
فٙ يبدح ) الزصبدٚبد انغزاء  ( ثبنفشلخ انضبنضخ شؼجخ  –عبثش ػجذِ   رصٕٚت َزٛغخ انطبنجخ / َغًخ يؾًذ

 . 4/8/2019يمجٕل (.    يٕافمخ نغُخ شئٌٕ انزؼهٛى ثزبسٚخ  52ض(  انٙ  ) 37رغزٚخ ٔ ػهٕو اطؼًخ   يٍ )

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -29
غزؾمٍٛ نششٔط انزكهٛف نهؼبو ًان( رجٍٛ اٌ 2018/2019انكهٛخ ثبنًمبسَخ ثٍٛ دفؼزٙ )يشاعؼخ َزٛغخ 

ػٕاو انخًغخ انمبديخ ٔ انزٙ رجذا يٍ انؼبو الٔ طجمب  نهخطخ انخًغٛخ انغذٚذح ن 2019/2020انغبيؼٙ 

ٔ انزٙ رًذ انًٕافمخ ػهٛٓب ثًغهظ انغبيؼخ ثزبسٚخ   2023/2024ٔ ؽزٙ  2019/2020انغبيؼٙ 

اجلزصبد انًُضنٙ ٔ  –( يؼٛذ يٍ لغًٙ )اداسح انًُضل ٔ انًإعغبد 1ٔ ْٙ رؼٍٛٛ ػذد ) 28/5/2019

 انزشثٛخ ( ٔ اعًبئٓى كبنزبنٙ :

 انمغى انؼهًٙ                   

 اجعى     

انُغجخ 

 انًإٚخ 

 دفؼخ انزخشط  يبدح انزخصص رمذٚش انًغًٕع انزشاكًٙ انزمذٚش انؼبو 

 بدلغى اداسح يُضل ٔ يإعغ

 عٓبد شٕلٙ يؾًذ رؼهت

ايزٛبص يغ يشرجخ  88.38%

 انششف

 2018 ايزٛبص 4463

 لغى اجلزصبد انًُضنٙ ٔ انزشثٛخ

 اّٚ يؾًذ ػجذ انٕاؽذ اثٕ شهجٙ

ايزٛبص يغ يشرجخ  89.61%

 انششف

 2019 ايزٛبص 5780

 . 4/8/2019يٕافمخ نغُخ شئٌٕ انزؼهٛى ثزبسٚخ 

 امعةالموافقة مع رفع االمر بالج -القرار :

  -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -30
علً  االقتصاد المنزلً و التربٌةاستاذ مساعد بقسم  -/ لمٌاء شوقت علً احمد    الطلب المقدم من الدكتورة

تور / رئٌس فقة السٌد االستاذ الدكالمدة عام و ذلك عقب موقطع االجازة الممنوحة لسٌادتها لرعاٌة الطفل  

 .6/8/2019بتارٌخ بالتفوٌض موافقة القسم العلمًالجامعة 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :
  -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -31

للعام   للعام الحادي عشر ، االجازة المقدمة من السٌد الدكتور/محمد بسٌونً علً أحمد علً  )إعارة( 

  4/8/2019. موافقة القسم العلمً بتارٌخ  بلٌبٌام للعمل 2019/2020الجامعً 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :
 

  -بشأن النظر فى :  االقتصاد المنزلي و التربيةمذكرة قسم   -32
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 ّ ثبجرٙ : ، ٔرى انزٕصٛ و 2019 – 2018ػمذ انًإرًش انؼهًٙ انغُٕ٘ انضبَٙ نهمغى نهؼبو انغبيؼٙ 
 اجَزٓبء يٍ انزغٓٛضاد انفُٛخ نًؼًم انٕعبئم انزؼهًٛٛخ. -

 ؽٛش انًغبؽخ ٔيضٔدح ثأعٓضح انؼشض انؾذٚضخ . رٕفٛش لبػبد دساعٛخ يالئًخ نهزذسٚظ نًشؽهخ انجكبنٕسٕٚط يٍ -

 انؾذٚضخ .رٕفٛش لبػبد دساعٛخ يالئًخ نهزذسٚظ نًشؽهخ انذساعبد انؼهٛب يٍ ؽٛش انًغبؽخ ٔيضٔدح ثأعٓضح انؼشض  -

 اإلهتوام تتىفير هعول لعلن النفس لورحلح الثكالىريىس والذراساخ العليا. -
 . اجْزًبو ثزؼذٚم انالئؾخ انذساعٛخ نًشؽهخ انجكبنٕسٕٚط ثًب ٚخذو انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ ٔٚؾمك انفبئذح انًشعٕح نهطالة -

 ذراساخ العليا الحرص على سرعح االنتهاء هن التصىر الوقترح لالئحح الذراسيح لورحلح ال -

    ) تنظام الساعاخ الوعتوذج(  توا يخذم العوليح التعليويح ويحقق الفائذج الورجىج للطالب .

  4/8/2019بتاريخ موافقة القسم العلمي 
 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :

 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في : -33

إدارة االتفاقٌات والمؤتمرات بشأن المؤتمر العلمً الدولً الثانً لكلٌة بشأن النظر فً الخطاب الوارد من  -

جامعة كفر الشٌخ بعنوان " االبداع والمستحدثات التكنولوجٌة ودورها فً تطوٌر التعلٌم  –التربٌة النوعٌة 

 .بالغردقة 9109اكتوبر  9 – 6النوعً لتحقٌق التنمٌة المستدامة " وذلك فً الفترة من 

  : كال من المالبس والنسٌج بترشٌحم أفاد قس -
 أستاذ بقسم المالبس والنسٌج )مشترك ببحث(. -أ.د/ أشرف محمود أحمد هاشم  -1
 أستاذ بقسم المالبس والنسٌج )مستمع(. -أ.د/ مدحت محمد محمود مرسً  -2

 6/8/2019موافقة لجنة العالقات ال قافٌة بتارٌخ4/8/20192019بتارٌخالعممي موافقة مجمس القسم 
 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :

 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: -34
 رمبسٚش انٕضغ انشاٍْ ثٕؽذح ضًبٌ انغٕدح ٔ اعزًبػبرٓب ) يـشفـك ( . 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة  -القرار :

 لية بشأن النظر في:عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكمذكرة   -36
 حضور رئٌس اتحاد الطلبة و عرض موضوعات و متطلبات خاصة بزمالئه وهً:

 . تسوٌق خرٌجٌن االقسام العلمٌة واٌجاد فرص عمل لهم-1
  ٌئة المعاونة بما ٌتالئم مع المستجدات فً سوق العمل .اله رفع كفاءة بعض -2

 احيط المجلس علما    -القرار :

 ى مجلس الكلية بشأن النظر في:ذكرة للعرض علم -37
 .2018/2019( للعام الجامعً األولً محضر اجتماع لجنة شئون المجتمع و تنمٌة البٌئة ) الجلسة 

   - انًٕافمخ يغ سفغ األيش نهغبيؼخ -شاس :ـــــــــــــانم

  شش ظٓشا  انضبَٛخ ػ.ٔفٗ َٓبٚخ اجعزًبع ٔاجَزٓبء يٍ عذٔل األػًبل سفؼذ انغهغخ فٙ رًبو انغبػخ 

 رئيس المجلس عميد الكلية                                                         أمين المجلس              
 )أ.د/ شريف صبرى رجب (                                        محمد زكريا مهران(د./)   
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 السيد األستاذ الدكتور / رئيس جامعة المنوفية
 يبة لسيادتكم وبعد ""تحية ط

 
 (عشر ال انٌة  نتشرف بؤن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة)الجلسة

 2018/2019فً العام الجامعً  8/8/2019بتارٌخ         

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

 
 

 عميد الكلية                                                         
 

 شريف صبرى رجب (/ )أ.د                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………... 

.URL : http:// homEcom.menofia.edu.eg                              
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e-mail : homecom@mailer.menofia.edu.eg -                       Fax :048 / 2227638 

 

 
 جامعة المنوفية  -السيد األستاذ / مدير عام ادارة الدراسات العليا

 تحية طيبة لسيادتكم وبعد ""
 (عشر ال انٌة  )الجلسة شرف بؤن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌةنت
 2018/2019فً العام الجامعً  8/8/2019بتارٌخ         

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

 
 

 د الكلية  عمي                                                          
 

 شريف صبرى رجب (/ )أ.د                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………... 

.URL : http:// homEcom.menofia.edu.eg                         TEL:048/2235698-2235697-2227639    
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e-mail : homecom@mailer.menofia.edu.eg -                       Fax :048 / 2227638 

 
 

 

 السيد األستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
 ةجامعة المنوفي

 تحية طيبة لسيادتكم وبعد ""
 (عشر ال انٌة نتشرف بؤن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة)الجلسة

 2018/2019فً العام الجامعً  8/8/2019بتارٌخ         

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

 
 

 عميد الكلية                                                                 
 

 شريف صبرى رجب (/ )أ.د                                                              

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………………... 

.URL : http:// homEcom.menofia.edu.eg                         TEL:048/2235698-2235697-2227639    
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