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 ششع خحبدٚان يحضشيغهظ انكهٛخ انغهغخ

 و 2018/2019فٙ انعبو انغبيعٙ  

 14/7/2019انًٕافك  األحذٕٚو  حانًُعمذ
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 محضر إجتماع
 م 2019/ 2018فً العام الجامعً 2019/ 14/7الموافق األحدلمجلس الكلٌة المنعقد  ٌوم  شرحادٌةعالالجلسة 

ٚيٕو األحيذ  صيجبحب  انحبدٚيخ عشيش فيٙ رًيبو انغيبعخ  ( ثمبعخ االعزًبعبد ثبنكهٛخ ٔرنك  ششحبدٚخ عناانغهغخ  أعزًع يغهظ انكهٛخ )  

 عًٛذ انكهٛخ ٔسئٛظ انًغهظ ٔحضٕس كم يٍ : -ششٚف صجشٖ سعت األعزبر انذكزٕس/ انغٛذ ثشئبعخ   7/2019/ 14انًٕافك 

 م األسم لوظٌفةا

 1 أ.د/ اسبلم عبد المنعم حسٌن استاذ بقسم المبلبس و النسٌج ووكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطبلب

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

 3 أ.د/ إٌهاب أحمد محمد النعسان لٌة للدراسات العلٌا و البحوثووكٌل الكأستاذ بقسم المبلبس والنسٌج  

 4 أ.د/ محمد مصطفً السٌد من الداخل أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة وعمٌد الكلٌة سابقا

 5 أ.د/ ٌوسؾ عبد العزٌز الحسانٌن وعمٌد الكلٌة سابقاورئٌس القسم  أستاذ التؽذٌة وعلوم االطعمة

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

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

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

 9 أ.د/ عادل جمال الدٌن الهنداوى ج المتفرغ بكلٌة التربٌة النوعٌة جامعة طنطا من الخارجأستاذ المبلبس والنسٌ

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

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

 12 أ.د/ أمل بسٌونً عطٌه عابدٌن بالقسم دم االساتذةاق استاذ بقسم المبلبس و النسٌج

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

 14 أ.د/ عبل ٌوسؾ عبد البله من الداخل استاذ بقسم المبلبس و النسٌج

 15 ً ؼازيأ.د/ هدي سام من الداخل استاذ بقسم المبلبس و النسٌج

 16 أ.د/ مدحت محمد محمود مرسً أستاذ المبلبس والنسٌج بالكلٌة من الداخل  

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

بالكلٌة بصفته مدٌر وحددة مدمان الجدودة  المتفرغ أستاذ المبلبس والنسٌج

 مور()دعوة للح

 18 خالد محٌى الدٌن محمد /د.

رئدٌس اإلدارة المركزٌددة للمنطقددة الحدرة بشددبٌن الكددوم التددابع للهٌئدة العامددة لبلسددت مار و المندداطق 

 الحرة من الخارج  

 19 أ/ مختار أحمد رموان

 20 محمد زكرٌا محمد مهراند./ اقدم المدرسٌن بالكلٌة التؽذٌة و علوم األطعمةبقسم  مدرس

 ذر عن الحمور كل من:وقد اعت

 م األسم الوظٌفة

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

 2 د/ سالً فوزي الوراقً المساعدٌن اقدم االساتذةالمبلبس و النسٌج بقسم  مساعد أستاذ

سدٌادته حبدا م هللا الدرحمن الدرحٌم ومربسد  -عمٌدد الكلٌدة الجلسدة ستهل السٌد األستاذ الددكتور / ا

 :النظر فً جدول األعمال على النحو التالى ب م شرع سٌادته  األعماء بالسادة
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 -المصادق ات :-1
 الموافقلمجلس الكلٌة المنعقد ٌوم األحد  عاشرة الالجلسة على موموعات  ةالمصادق -1
 . 2018/2019فى العام الجامعى 29/6/2019و الممتدة لـ   2019 /9/6 
  

 املصـــــــــــــادقة   رار :ـــــــــــــــــــــــــالق

 : مذكرة للعرض علي مجلس الكلية بشأن-1

 وهى كالتالى : 2019/2020اللجان العلمٌة المنب قة عن مجلس الكلٌة فى العام الجامعى  تشكٌل

 و
 لجنة

 شئون التعلٌم والطبلب
 م انٕظٛفخ

 الدراسات العلٌالجنة 
 بحوثوال

 انٕظٛفخ

 رئٌسا   إٌهاب أحمد النعسانأ.د/ 1 رئٌسا   إسبلم عبد المنعم حسٌن أ.د/  1

 عموا أ.د/ ٌوسؾ عبد العزٌز الحسانٌن  2 عموا محمد سمٌر الدشلوطًد/ أ. 2

 عموا أ.د/ نعمة مصطفً رقبان 3 عموا فاطمة الزهراء الشرٌؾأ.د/  3

 عموا احمد عٌد رشدي علًأ.د/  4 عموا سلوي زؼلول د/ أ. 4

 عموا مهجه محمد اسماعٌلأ.د/  5 عموا سحر ع مانأ.د/  5

 عموا منى عبد الرازق ابو شنبأ.د/  6 عموا د/ رانٌا حسنً هٌكل 6

 أمٌن  امٌرة فتحى بٌومىأ./  7 أمٌن  صبلح الدٌن محمدد/ اٌهاب  7

 سكرتٌر عبٌر عبد المنعم المنشاوي/ .ا 8 سكرتٌر أ/ اشرؾ عبادة 8

 

 

 م الوظٌفة العبلقات ال قافٌةلجنة م
 لجنة المكتبة

 
 الوظٌفة

 رئٌسا   عماد الخولًأ.د/  1 رئٌسا   إٌهاب أحمد النعسانأ.د/ 1

 عموا سهام عزٌز خمرد/ أ. 2 عموا أ.د/ نهاد رشاد الطحان 2

 عموا عبٌر خمرأ.د/  3 عموا ماجدة الشاعرأ.د/  3

 عموا مهان النجاراسأ.د/  4 عموا سالً العشماويأ.د/  4

 عموا اٌهاب فامل  /أ.د 5 عموا أ.د/ ماٌسة الحبشً  5

 عموا عبٌر نزٌهد/  6 عموا نجبلء مجد الشٌخد/  6

 أمٌن أحمد احمد فراجأ/  7 أمٌن منال جابر حمادد/  7

 سكرتٌر أ/عبٌر فرؼلً  8 سكرتٌر رٌهام شوقًأ./  8
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 الوظٌفة
 لجنة األجهزة و المختبرات

 
 الوظٌفة م

 شئون لجنة

 وخدمة المجتمع البٌئة
 م

 1 أ.د/ خالد علً عبد الرحمن شاهٌن رئٌسا   1 شرٌؾ صبري رجبأ.د/  رئٌسا  

 2  رٌا مسلم حسنأ.د/  عموا 2 أ.د/ ألفت محمد رشاد خاطر   عموا

 3 حمدٌة هبللأ.د/  عموا 3 محمد صالح اسماعٌلأ.د/  عموا

 4 نشوة عبد الرؤوؾد/ أ. عموا 4 سٌنعصام عبد الحافظ حأ.د/  عموا

 5 أ.د/ سالً الوراقً عموا 5 أمل بسٌونًأ.د/  عموا

 6 رباب السٌد مشعلد/   عموا 6 أحمد رمزي د/  عموا

 7 مدٌر مكتب أ./  امٌن  7 أ / سعد حامد بدٌر امٌن

 8 ا/ رشا أحمد عبد العاطً  سكرتٌر  8 أ/ أشرؾ عبد السمٌع سكرتٌر

 

 الوظٌفة
 نةلج

 والمعلومات الحاسبات
 م

 1 أشرؾ هاشم أ.د/  رئٌسا  

 2 نشأت نصر الرفاعًأ.د/ عموا  

 3 أ. د/ عاٌدة االصفهانً  عموا

 4 لٌلً احمد البدٌوي د/ أ.  عموا  

 5 د/ مً محمد خفاجً  عموا

 6 سكٌنة أمٌن محمودد/  عموا

 7 أ/ زٌنب عبد الحمٌد عدس امٌن

 ع رفع االمر بالجامعةالموافقة م -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-2
التوصٌة بمنح الدرجات العلمٌة  للطبلب اآلتٌة أسمائهم وذلك بناء على التقارٌر الفردٌة والجماعٌة للسادة األساتذة أعماء لجنة 

 -والمناقشة للرسائل العلمٌة وهم : الفحص

 رخصص  رغزٚخ ٔعهٕو األطعًخ  -الء عهٗ عجذ انحًٛذ انٕٓاسٖا ة/منح درجة الماجستٌر للطالب -1

 إدارة منزل ومؤسسات رخصص –خهٕد سضب يحًذ انجكش٘ ْذْٕد     /نهطبنجخ انًبعغزٛش دسعخ يُح -2

 ٔرشثٛخ يُضنٙ ئلزصبد  رخصص – أعًبء عجذ انحًٛذ ئثشاْٛى ثكش/ للطالبة  الماجستٌر درجة منح -3

 والنسٌج المبلبس  رخصص – -ينب عبد الغفار أحمد فرج ز /خ نهطبنج انذكزٕساِ دسعخ يُح  -4

 . والنسٌج المبلبس  رخصص -منح درجة الدكتوراه للطالبة/ عبل أمٌن الخطٌب  -5

 10/7/2019ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 9/7/2019-7/7/2019بتارٌخ ة م العلمٌاقسموافقة األ  

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :
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 -إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  مذكرة-3
 انًُضنٙ االلزصبد فٙانًبعغزٛش  نذسعخانًمٛذح سحر جمال محمد الشرقاوي   /نهطبنجخ انجحش خطخ رغغٛم -

التأ ٌر المماد للسمنة لقشور  مار الجارسٌنٌا كامبوجٌا فً الفئران المصابة  "ثعُـٕاٌ األطعًخ ٔعهٕو زغزّٚان رخصص

 -:ثأٌ نغُخ األششافعهًب "بالسمنة

 انٕظٛفخ ٔانزخصص االعى و
 جامعة المنوفٌة –كلٌة االقتصاد المنزلً  -أستاذ التؽذٌة وعلوم االطعمة  أ.د/  ماجدة كامل الشاعر   1

 10/7/2019ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  9/7/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 ةالموافقة مع رفع االمر بالجامع -القرار :

 -ذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :م-4
 انًُضنٙ االلزصبد فٙانًبعغزٛش  نذسعخ الطاؾ عصام محمد علً المقٌدة  / نهطبنجخ انجحش خطخ رغغٛم -

رأصٛش صًبس ٔنجٍ عٕص انُٓذ عهٗ انزغٛشاد انجٕٛنٕعٛخ ٔانكًٛٛبئٛخ  " ثعُـٕاٌ األطعًخ ٔعهٕو زغزّٚان رخصص

 -:عهًب ثأٌ نغُخ األششاف انكٕنٛغزشٔل  "اسرفبع نهفئشاٌ انًصبثخ ثٔانٓغزٕٕٚنٕعٛخ 

 

 انٕظٛفخ ٔانزخصص االعى و
 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى -وعلوم االطعمة المتفرغ  ةالتؽذٌ أستاذ أ.د/ رٌا مسلم حسن 1

 المنوفٌة جامعة -  االقتصاد المنزلىلٌة ك  -  وعلوم االطعمة ةالتؽذٌأستاذ مساعد بقسم   أمل ناصؾ ذكًد/   2

 10/7/2019ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  9/7/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

 -ذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :م-5
 رخصص انًُضنٙ االلزصبد فٙانًبعغزٛش  ذسعخنانًمٛذح   –َغٛت حهًٗ طبسق اّٚ /نهطبنجخ انجحش خطخ رغغٛم -

 فٗ انحبدس انخهم عالط فٗ انذُٚبس حشٛشخ ٔأساق انذة عُت ثزٔس أصٛشر " ثعُـٕاٌ األطعًخ ٔعهٕو زغزّٚان

 -:عهًب ثأٌ نغُخ األششاف"بيٛغٍٛ زثبنغُ انًصبثخ انفئشاٌ فٗ انكهٗ ٔظبئف

 انٕظٛفخ ٔانزخصص االعى و
 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى -وعلوم االطعمة المتفرغ  ةالتؽذٌ أستاذ أ.د/ رٌا مسلم حسن 1

 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى   -ة وعلوم االطعم ةالتؽذٌأستاذ  الخولً انحهٛى عجذ يحًذ عًبد/د.ا 2

 10/7/2019ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  9/7/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-6
 انًُضنٙ االلزصبد فٙانًبعغزٛش  نذسعخانًمٛذح َٕسْبٌ عًٛش عجذ انًحغٍ   / نهطبنجخ انجحش خطخ رغغٛم -

ادث في وظائف الكبد في ذور الخروب فى عالج الخلل الحبتأثير  " ثعُـٕاٌ األطعًخ ٔعهٕو زغزّٚان رخصص

 -:علما بأن لجنة األشراؾ"الفئران المصابة بالتسمم الكبدى  
 الوظٌفة والتخصص        االسم م
 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى   -ة وعلوم االطعم ةالتؽذٌأستاذ    خمر عزٌز سهام  /د.أ 1

  المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى  -  ةوعلوم االطعم ةٌالتؽذ  بقسم مساعد أستاذ   انحغُٛٗ يحًٕد يٗ /د  2

 10/7/2019ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  9/7/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-7
 انًُضنٙ االلزصبد فٙانًبعغزٛش  نذسعخانًمٛذح ُٗ يشرضٗ يحًذ عجذ انعبل  ي  / نهطبنجخ انجحش خطخ رغغٛم -

انفئشاٌ انًصبثخ ثًشض  فٙزٔس انعشعش ٔ انكُٕٛا جانزأصٛش انًحزًم ن " ثعُـٕاٌ األطعًخ ٔعهٕو زغزّٚان رخصص

 "انغكش ثزأصٛش االنٕكغبٌ 

 -:علما بأن لجنة األشراؾ
 الوظٌفة والتخصص        االسم م
 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى   -ة وعلوم االطعم ةالتؽذٌأستاذ  الخولً انحهٛى عجذ يحًذ عًبد/دا. 1

 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى   -ة وعلوم االطعم ةالتؽذٌأستاذ    خمر عزٌز سهام  /د.أ 2

 10/7/2019بتارٌخ ولجنة الدراسات العلٌا  9/7/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-8
 انًُضنٙ االلزصبد فٙانًبعغزٛش  نذسعخانًمٛذح انشبرنٙ  اٌمان سعٌد عبد هللا /نهطبنجخ انجحش خطخ رغغٛم -

ٍُٛ ٔرأصٛش انزغزٚخ يع أ ثذٌٔ انجشرمبل ٔ انًٕص يغزٕٚبد انكشٚبر " ثعُـٕاٌ األطعًخ ٔعهٕو زغزّٚان رخصص

 -:علما بأن لجنة األشراؾ انفشم انكهٕ٘) انغغٛم انذيٕ٘("عهٗ يشضٗ 
 الوظٌفة والتخصص        االسم م
 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى   -ة وعلوم االطعم ةالتؽذٌأستاذ  ع مان الشافعى/ سحر د.أ 1

 استشارى باطنة وكلى و رئٌس قسم الكلى فً مستشفى كفر الزٌات العام  مد قوزع/عبد العال محد 2

 10/7/2019ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  9/7/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-9
 رخصص انًُضنٙ االلزصبد فٙانًبعغزٛش  نذسعخانًمٛذح   يشفذ يحًذ يحًذ ععٛذ /طبنجخنه انجحش خطخ رغغٛم -

ستسقاء باستخدام بإالمصاحب  يتلٌؾ الكبدالتحسٌن الحالة الؽذائٌة لمرمى " ثعُـٕاٌ األطعًخ ٔعهٕو زغزّٚان

 -:علما بأن لجنة األشراؾنظام ؼذائى عبلجى"

 الوظٌفة والتخصص        االسم م
 عبيعخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٗ   -يغبعذ انزغزٚخ ٔعهٕو االطعًخ  أعزبر ءعهٗ يغذ انشٛ  /َغالد 1

 10/7/2019ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  مع إمافة طبٌب استشاري 9/7/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 يعاد لقسم العلمي إلضافة طبيب استشاري -القرار :

 -راسات العليا بشأن النظر في :مذكرة إدارة الد-10
 رخصص انًُضنٙ االلزصبد فٙانًبعغزٛش  نذسعخانًمٛذح  االء يحًذ اثشاْٛى  /  نهطبنجخ انجحش خطخ رغغٛم -

دراسة االنشطة الممادة لبلكسدة بالشعٌر وعبلقتها بمرض السكر فى  " ثعُـٕاٌ األطعًخ ٔعهٕو زغزّٚان

 -:علما بأن لجنة األشراؾالفئران"

 الوظٌفة والتخصص        سماال م
 عبيعخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٗ    -انزغزٚخ ٔعهٕو االطعًخ لغى ٔسئٛظ  أعزبر د/ٕٚعف عجذانعضٚض انحغب0ٍَٛا 1

 10/7/2019ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  9/7/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-11
 انًُضنٙ االلزصبد فٙانًبعغزٛش  نذسعخانًمٛذح شبُْٛبص حغُٗ يحًٕد عًشٔ   / نهطبنجخ انجحش خطخ رغغٛم -

على الخلل الحادث فً كبد الفئران  القشطة قشورو لب  تأ ٌر دراسة " ثعُـٕاٌ األطعًخ ٔعهٕو زغزّٚان رخصص
 "الكربونع كلورٌد براب ةالمستح 

 -:علما بأن لجنة األشراؾ

 الوظٌفة والتخصص        االسم م

 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى   -ة وعلوم االطعم ةالتؽذٌأستاذ  حمدٌة احمد هبللد/.ا 1

 انحهٛى عجذ يحًذ عًبد/د.ا 2

 الخولً

  المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى  -  ةوعلوم االطعم ةالتؽذٌ أستاذ

 10/7/2019ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  9/7/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-12
 رخصص انًُضنٙ االلزصبد فٙ انذكزٕساِ نذسعخانًمٛذح  سمٌة محمد عبد الؽفار/ نهطبنجخ انجحش خطخ رغغٛم -

لتهاب إلبٌنو لتحسٌن السكرى و ب رمث واالرنب فى وجبات فئران األاعشا " ثعُـٕاٌ األطعًخ ٔعهٕو زغزّٚان
 علما بأن لجنة األشراؾالكلى"

 الوظٌفة والتخصص        االسم م
 عبيعخ انًُٕفٛخ -هٛخ االلزصبد انًُضنٗ  ك -ًزفشغ انانزغزٚخ ٔعهٕو االطعًخ  أعزبر أ.د/ فبطًخ انضْشاء ايٍٛ انششٚف  1

 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى   -ة وعلوم االطعم ةالتؽذٌأستاذ    خمر عزٌز سهام  /د.أ 2

  المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى  -  ةوعلوم االطعم ةالتؽذٌ مساعد أستاذ الرحمن عبد أحمد نزٌة عبٌر/ د 3

 10/7/2019ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  9/7/2019لقسم العلمً بتارٌخ موافقة ا

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

  -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في-13
رخصص  انًُضنٙ االلزصبد فٙ انًبعغزٛش نذسعخ انًمٛذح  -بسمة محمد احمد ظاظا رغغٛم خطخ انجحش نهطبنجخ/ 

اعداد برنامج مقترح لرسم النموذج االساسً " لقمٌص جلد رجالً " للتطبٌق  "ًالثظ ٔانُغٛظ ثعُٕاٌ " ان

 " لخدمه الصناعة والعملٌة التعلٌمٌة  
 :عهًب  ثأٌ نغُخ األششاف

 الوظيفة والتخصص االسم و

 -كلٌة االقتصاد المنزلً  -ٌا والبحوث أستاذ المبلبس والنسٌج ووكٌل الكلٌة للدراسات العل   اٌهاب احمد النعسان. د/ أ 1

 المنوفٌةجامعه 

 المنوفٌةجامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً   -أستاذ المبلبس والنسٌج  .د/مدحت محمد محمود مرسً أ 2

 المنوفٌةجامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً -أستاذ مساعد المبلبس والنسٌج  / محمد عبد الحمٌد حجاج د 3

 10/7/2019ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  7/7/2019لعلمً بتارٌخ موافقة القسم ا

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :
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 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -14
رخصص  انًُضنٙ االلزصبد فٙ انذكزٕساِ نذسعخ انًمٛذح  - سارة عبد الحمٌد عامررغغٛم خطخ انجحش نهطبنجخ/ 

  "استلهام تصميمات لألثراء المالبس المنزلية في ضوء أعمال المصمم بييـر كاردان "ثظ ٔانُغٛظ ثعُٕاٌ  انًال

 :عهًب  ثأٌ نغُخ األششاف

 الوظيفة والتخصص االسم م

 عبيعّ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –أعزبر انًالثظ ٔانُغٛظ  أ.د/ عبنٙ أحًذ انعشًبٔ٘    1

 عبيعّ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –يذسط ثمغى انًالثظ ٔانُغٛظ  انُجٕ٘ يحًذ فٕص٘  د/ صبفُٛبص يحًذ 2

 10/7/2019ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  7/7/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -15
 مدة الدراسة لمطمبة اآلتي اسمائهم:مد  
 السبب من المدة الدرجة التخصص اإلسم م

 استكمال الرسالة العلمٌة 31/8/2019ئنٗ  1/9/2018 أول عام الماجستٌر انًالثظ ٔانُغٛظ سلمً ابراهٌم حافظ فهمً 1

 استكمال الرسالة العلمٌة 31/8/2019ئنٗ  1/9/2018  انً عام انذكزٕساِ انًالثظ ٔانُغٛظ اٌمان محمد عادل دسوقً احمد 2

 استكمال الرسالة العلمٌة 2020/ 8/ 31ئنٗ 1/9/2018 ٌنعام ماجستٌرال التؽذٌة وعلوم االطعمة رشا احمد محمود عداروس   3

 مٌةاستكمال الرسالة العل 2020/ 8/ 31ئنٗ 1/9/2018 ٌنعام ماجستٌرال التؽذٌة وعلوم االطعمة هدٌر سعٌد حسان المحسن   4

 استكمال الرسالة العلمٌة 31/8/2019ئنٗ  1/9/2018 أول عام ماجستٌرال التؽذٌة وعلوم االطعمة عبٌر السٌد عطٌه 5

 10/7/2019ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  9/7/2019و  7/7/2019بتارٌخ  ةالعلمٌ األقسام موافقة 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

 -: ة الدراسات العليا بشأن النظر فيمذكرة إدار  -16
االلزصبد انًُضنٙ رخصص انزغزّٚ  انًغغهخ نذسعخ انًبعغزٛش فَٙغالء يحًذ ثذٖٔ   رعذٚم نغُخ االششاف نهطبنجخ / 

ضخ ثبعزخذاو ساثع صٛشْب عهٗ اضطشاثبد انكجذ انًغزحرأ ٔ االَشطخ انًضبدِ نشٕكخ انغًم"  عُٕاٌثٔعهٕو األطعًخ 

 "كهٕسٚذ انكشثٌٕ

يعٓذ –انذكزٕسح /  ُْبء يصطفٗ ثذساٌ أعزبر ثمغى طت انكجذ  األعزبرح اعىأمافة  -:التعدٌل المطلوب هو 

 عبيعخ انًُٕفٛخ  –انكجذ 

 لتصبح لجنة االشراؾ علً النحو التالً :

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 المنوفٌة جامعة -  لٌة االقتصاد المنزلىك  - ةوعلوم االطعم ةالتؽذٌأستاذ ورئٌس  ٌوسؾ عبد العزٌز الحسانٌن د/ .ا 1

 المنوفٌة جامعة -  معهد الكبد   أستاذ بقسم طب الكبد  أ.د/ هناء مصطفى بدران   2

 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى  - ة وعلوم االطعم ةالتؽذٌأستاذ مساعد  د/  عبٌر نزٌه احمد  3

 السبب :حاجة البحث لتخصص سٌادتها 9/7/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :
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 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في-17
 انًُضنٙ االلزصبد فٙرعذٚم نغُخ االششاف نهطبنجخ / عبسح حبيذ حغٍ َٕٚظ   انًغغهخ نذسعخ  انًبعغزٛش 

االرسٌٕٚ عهٗ انخهم انحبدس فٙ انكجذ ٔ  صْٕس دساعخ رأصٛش" ثعُـــٕاٌ األطعًخ ٔعهٕو زغزّٚان رخصص

 "انًغزحذس ثشاثع كهٕسٚذ انكشثٌٕ فٙ فئشاٌ انزغبسة
جامعدة المنوفٌدة –وعلدوم االطعمدة   ةالتؽذٌدبقسدم  -أمافة اسم الدكتورة /عبٌر نزٌده احمدد األسدتاذ المسداعد -:التعدٌل المطلوب هو 

 ال بعض التجارب العلمٌة الخاصة بالرسالةالسبب :اإلستفادة من سٌادتها فً أستكم

 لتصبح لجنة االشراؾ علً النحو التالً :

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى  -وعلوم االطعمة  ةالتؽذٌ أستاذ حمدٌة احمد هبللد/.ا 1

 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى  - ة وعلوم االطعم ةالتؽذٌأستاذ مساعد بقسم  د/  عبٌر نزٌه احمد   3

 10/7/2019ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  9/7/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -18
رخصص  اإللزصبد انًُضنٙفٙ  الماجستٌرسعخ نذ ّانًغغه -راهيم حافظ فهمي سلمي اب /خ نهطبنجرشكٛم نغُخ انفحص ٔانًُبلشخ 

امكانية توظيف التقنيات الحديثة لكاميرات التصوير الرقمية الستحداث مناظر ابتكارية  عُٕاٌ "ثانًالثظ ٔانُغٛظ 

 :عهًب  ثأٌ نغُخ األششاف "  توظف علي االزياء

 انٕظٛفخ ٔانزخصص االعى و

 المنوفٌةجامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً -أستاذ النقد والتذوق الفنً  ورئٌس قسم المبلبس والنسٌج سابقا الرفاعً   نشأت نصر.د/ أ 1

 المنوفٌةجامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ المبلبس والنسٌج   سالً أحمد العشماوي.د/ أ  2

 -انًُبلشخ عهٗ انُحٕ انزبنٙ: ٔ عهًب ثبٌ نغُخ انفحص     

 انٕظٛفخ ٔانزخصص االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــى و

عبيعّ  -ٔٔكٛم كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ نهذساعبد انعهٛب ٔانجحٕس  –أعزبر انًالثظ ٔانُغٛظ      اٚٓبة احًذ انُعغبٌأ.د/  1

 (ٔيُبلشب انًُٕفٛخ)يمشسا

 -كلٌة االقتصاد المنزلً -ٌس قسم المبلبس والنسٌج سابقاأستاذ النقد والتذوق الفنً  ورئ نشأت نصر الرفاعً  .د/ أ 2

 ب ٔيُبلشب(يششف)المنوفٌةجامعه 

 )يُبلشب(حلوانجامعه  -الفنون التطبٌقٌة كلٌة   -أستاذ ورئٌس قسم المبلبس الجاهزة  الؽنً. د/ عبد الرحٌم رمضان عبد أ 3

 المنوفٌة)مشرفا ومناقشا(جامعه  -القتصاد المنزلًكلٌة ا  -أستاذ المبلبس والنسٌج  .د/ سالً أحمد العشماويأ 4

 10/7/2019ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  7/7/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-19
 االقتصاد فيالماجستير  لدرجة المسجلةمحمد بٌومى   سمر صبلح ة/لمطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكيل

تأ ٌر الصمػ العربى على حٌوانات التجارب المصابة   "بعنـــوان األطعمة وعموم تغذيوال خصصت المنزلي

 -:علما  بأن لجنة األشراؾ بالسمنة"

 الوظٌفة والتخصص              االسم        م

 جامعة المنوفٌة –ٌة ووكٌل كلٌة اإلقتصاد المنزلً لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة أستاذ التؽذ خالد على شاهٌن د/ .ا 1
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   -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:

 الوظٌفة والتخصص االسم م

   امعة المنوفٌةج–أستاذ التؽذٌة ووكٌل كلٌة اإلقتصاد المنزلً لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة  خالد على شاهٌن د/ .ا 1

  (مشرفاو) مقررا 

 (مناقشا )عبيعخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٗ   -أعزبر انزغزٚخ ٔعهٕو االطعًخ   د/عصبو عجذ انحبفع حغٍٛ.ا 2

 ()مناقشا لزقازٌقا جامعة -التربٌة النوعٌة كلٌة  -  وعلوم االطعمة  ةالتؽذٌمساعد بقسم  أستاذ اهداب عبده المعداوى /د 3

 10/7/2019ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  9/7/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -20 
 االقتصاد فيالماجستير  لدرجة المسجلة رٌهام حمدى عبد الحمٌد ة/لمطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكيل

و المرمرٌة على الفئران المصابة  التأ ٌر العبلجى للقطونة  "بعنـــوان األطعمة وعموم تغذيوال خصصت المنزلي

 : علما  بأن لجنة األشراؾبالسمنة"

 الىظيفت والتخصص االسن م

 عبيعخ انًُٕفٛخ -ُضنٗ  كهٛخ االلزصبد انً   -أعزبر انزغزٚخ ٔعهٕو االطعًخ انًزفشغ   د/  عبدل عجذ انًعطٗ احًذ.ا 1

 عبيعخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ    -أعزبر انزغزٚخ ٔعهٕو االطعًخ   د/   حًذٚخ أحًذ ْالل.ا 2

 جامعة المنوفٌة –كلٌة االقتصاد المنزلً -تؽذٌة وعلوم االطعمة المدرس بقسم  / بسمة رمضان الخطٌبد 3

   -التالً: علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو

 الىظيفت والتخصص االسن م

 ) مقررا ومناقشا(عبيعخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٗ  -أعزبر انزغزٚخ ٔعهٕو االطعًخ انًزفشغ   د/  يحًذ عًٛش انذشهٕطٗ.ا 1

 (مناقشا مشرفاو)عخ انًُٕفٛخعبي -كهٛخ االلزصبد انًُضنٗ     -أعزبر انزغزٚخ ٔعهٕو االطعًخ انًزفشغ   د/  عبدل عجذ انًعطٗ احًذ.ا 2

 (مناقشا مشرفاو)عبيعخ انًُٕفٛخ -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ   -أعزبر ثمغى انزغزٚخ ٔعهٕو االطعًخ   د/   حًذٚخ أحًذ ْالل.ا 3

 (مناقشا) األغزٚخيعٓذ ثحٕس ركُٕنٕعٛب  -ٔسئٛظ لغى األغزٚخ انخبصخ أعزبر  أ.د /أحًذ يحًذ ععفش  4

 9/7/2019مً بتارٌخ موافقة القسم العل

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-21
 المنزلي االقتصاد فيالماجستير  لدرجة المسجلةنفٌسة ٌاسر ع مان  ة/لمطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكيل

جٌة لجذور البنجر على الفئران المصابة بالخلل الكلوى الكفاءة العبل  "بعنـــوان األطعمة وعموم تغذيوال خصصت

 -:علما  بأن لجنة األشراؾو الداء السكرى"

 الوظٌفة والتخصص              االسم        م

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلى   -أستاذ مساعد التؽذٌة وعلوم االطعمة   مجد الشٌخ /نجالءعلىد 1
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   -ص المناقشة على النحو التالً:علما بان لجنة الفح

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 () مقررا ومناقشاجامعة المنوفٌة -كلٌة الزراعة     -أستاذ الصناعات الؽذائٌة    طارق احمد العدوى د/ .ا 1

جامعة – أستاذ التؽذٌة ووكٌل كلٌة اإلقتصاد المنزلً لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة خالد على شاهٌن د/ .ا 2

 ()مناقشا المنوفٌة

 مشرفا) جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلى   -مساعد التؽذٌة وعلوم االطعمة  أستاذ  مجد الشٌخ /نجالءعلىد 3

 (مناقشاو

 10/7/2019ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  9/7/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 عةالموافقة مع رفع االمر بالجام -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-22
 االقتصاد فًالماجستٌر   لدرجة المسجلةفاطمة السٌد سلٌمان  / ةللطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكٌل

لجلوكوز الدم ال نٌن من الخافض التأ ٌر الممكن    "بعنـــوان األطعمة وعلوم تؽذٌهال تخصص المنزلً
 عند إستخدامها لذكور الفئران البٌماء" النباتٌةالتولٌفات 

 -: علما بأن لجنة األشراؾ

 الوظٌفة والتخصص              االسم        م

 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى -متفرغ الة وعلوم االطعمة التؽذٌ أستاذ / فاطمة الزهراء امٌن الشرٌؾ د.أ 1

 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى  - ة وعلوم االطعم ةالتؽذٌسم أستاذ مساعد بق د/  عبٌر نزٌه احمد  2

   -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:

 9/7/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-23
 المنزلي االقتصاد فيالماجستير  لدرجة المسجلاكرم حمدان سالم / للطالب والمناقشة صالفح لجنة تشكٌل

دراسة مقارنه لحالة فٌتامٌن )د( بٌن مجموعتٌن من طالبات    "بعنـــوان األطعمة وعلوم تغذيهال تخصص
 الصؾ االول الجامعى من محافظة الجٌزة والبحر االحمر"

 : علما بأن لجنة األشراؾ

 الوظٌفة والتخصص                    االسم  م

 المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ةالمتفرغاالطعم وعلوم التؽذٌة أستاذ  د/ محمد مصطفى السٌد.ا 1

 المعهد القومى للتؽذٌة–االكلٌنكٌة ووحدة االحصاء سابقا  التؽذٌة و رئٌس قسم  أستاذ  دُٚب اثشاْٛى شٓبة/د.أ 2

 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ةالمتفرغاالطعم وعلوم التؽذٌة أستاذ  د/ محمد مصطفى السٌد.ا 1

 قشا(ومنا )مقررا

 مناقشا(االسكندرٌة ) جامعة -الزراعه كلٌة -الؽذاء وتؽذٌة االنسان قسم االقتصاد المنزلى أستاذ  د/ حسن عبد الرؤوؾ الهندى.ا 2

     المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى -متفرغ الة وعلوم االطعمة التؽذٌ أستاذ / فاطمة الزهراء امٌن الشرٌؾ د.أ 3

 (ومناقشامشرفا)

 (مناقشا مشرفاو)المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى -ة وعلوم االطعم ةالتؽذٌأستاذ مساعد د/  عبٌر نزٌه احمد  4
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   -جنة الفحص المناقشة على النحو التالً:علما بان ل

 10/7/2019ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  9/7/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-24
 المنزلي تصاداالق فيالماجستير  لدرجة المسجلةمروة محمود بخٌت / ةللطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكٌل

تقٌٌم الحالة التؽذوٌة لمرمى الفشل الكلوى فً المرحلة النهائٌة   "بعنـــوان األطعمة وعلوم تغذيهال تخصص
 الخامعٌن للعبلج بالؽسٌل  الدموى"

 : علما بأن لجنة األشراؾ

 الوظٌفة والتخصص              االسم        م

 المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة عمٌد –ة االطعم وعلوم التؽذٌة أستاذ  د/ شرٌؾ صبرى رجب.ا 1

 عٌن شمس  جامعة -  الطب كلٌة -الباطنة والكلى أستاذ  اًٚبٌ اثشاْٛى عشحبٌ/د.أ 2

   -:علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً

 10/7/2019ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  9/7/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

 

 

 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 ()مقرراومشرفاالمنوفٌة جامعة -  ًالمنزل االقتصاد كلٌة -ةالمتفرغاالطعم وعلوم التؽذٌة أستاذ  د/ محمد مصطفى السٌد.ا 1

 المعهد القومى للتؽذٌة–ابقا االكلٌنكٌة ووحدة االحصاء س التؽذٌة و رئٌس قسم  أستاذ  دُٚب اثشاْٛى شٓبة/د.أ 2

 (مناقشا و مشرفا )

 عجذ يحًذ عًبد/د.أ 3

  انحهٛى

 )مناقشا(المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة - االطعمة وعلوم التؽذٌة أستاذ

 مناقشا(المعهد القومى للتؽذٌة)–أستاذ الدراسات البٌئٌة لكمٌاء التؽذٌة و التم ٌل الؽذائى  د/ ُْبء حغٍٛ انغٛذ.ا 4

 الوظٌفة والتخصص االسم م

  المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة عمٌد –ة ماالطع وعلوم التؽذٌة أستاذ  د/ شرٌؾ صبرى رجب.ا 1

 (مقرراومشرفا )

 (مناقشا مشرفاو )عٌن شمس  جامعة -  الطب كلٌة -الباطنة والكلى أستاذ  اًٚبٌ اثشاْٛى عشحبٌ/د.أ 2

 جامعة -  ًالمنزل االقتصاد كلٌة -ة االطعم وعلوم التؽذٌة ورئٌس قسم أستاذ  ٌوسؾ عبد العزٌز الحسانٌند/ .ا 3

 )مناقشا(المنوفٌة

جامعة  -وكٌل كلٌة التربٌة النوعٌة لشئون خدمه المجتمع و البٌئةأستاذ و  اكًم شٕلٗ عبة هللا/د.أ 4

 )مناقشا(الزقازٌق



13 

 

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-25
 المنزلي االقتصاد فيالماجستير  لدرجة المسجلةاٌه خالد محمد زوٌن  / ةللطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكٌل

انتاج جبن مطبوخ قابل للفرد من الجبن الرومى مع الفاكهة و  "بعنـــوان األطعمة وعلوم تغذيهال تخصص

 : أن لجنة األشراؾعلما بالخمر"

 الوظٌفة والتخصص              االسم        م

 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى -متفرغ الة وعلوم االطعمةالتؽذٌ أستاذ / فاطمة الزهراء امٌن الشرٌؾ د.أ 1

 الجٌزة -استاذ بقسم بحوث البان معهد بحوث و تكنولوجٌا التؽذٌة  ٔحٛذ احًذ سعت/د.أ 2

 المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ةاالطعم وعلوم التؽذٌة أستاذ  د/ سهام عزٌز خمر.ا 3

   -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:

 9/7/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-26
 االقتصاد فيالدكتوراه  لدرجة المسجلةفرٌدة محمد على راشد  / للطالب مناقشةوال الفحص لجنة تشكٌل

بذور وزٌوتها بنسب بعض الدراسة التأ ٌر العبلجى ل   "بعنـــوان األطعمة وعلوم تغذيهال تخصص المنزلي

 : علما بأن لجنة األشراؾ مختلفة على الفئران المصابة بالبول السكرى"

 الوظٌفة والتخصص              االسم        م

 المنوفٌة جامعة -ووكٌل الكلٌة لشئون البٌئة و خدمة المجتمع  ةالتؽذٌأستاذ  شاهٌن خالد على  د/ .ا 1

   -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:

 10/7/2019ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  9/7/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-27
 المنزلي االقتصاد فيه  الدكتورا لدرجة المسجلةفاطمة جابر راؼب  / ةللطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكٌل

دراسة التأ ٌر الؽذائى و العبلجى لبذور الكتان ودوار الشمس    "بعنـــوان األطعمة وعلوم تغذيهال تخصص

 : علما بأن لجنة األشراؾ والقرع على مستوى دهون الدم و زٌادة الوزن لدى الفئران"

 الوظٌفة والتخصص              االسم        م

 المنوفٌة جامعة -  ًالمنزل االقتصاد كلٌة -المتفرغ ةاالطعم وعلوم التؽذٌة أستاذ  صطفى السٌدد/ محمد م.ا 1

 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 (مقرراومشرفا )المنوفٌة جامعة -  زلىكلٌة االقتصاد المن -متفرغ ة وعلوم االطعمةالالتؽذٌ أستاذ / فاطمة الزهراء امٌن الشرٌؾ د.أ 1

 )مناقشا(جامعة المنوفٌة –كلٌة الزراعه –استاذ متفرغ بقسم علوم تكنولوجٌا االلبان   خًٛظ يحًذ كبيم كعجبسٖ/د.أ 2

 )مناقشا(المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى -متفرغ ة وعلوم االطعمةالالتؽذٌ أستاذ / ماجدة كامل الشاعرد.أ 3

 (مناقشا و مشرفا ) المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ةاالطعم وعلوم التؽذٌة أستاذ  د/ سهام عزٌز خمر.ا 4

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 المنوفٌدة جامعدة -لشدئون البٌئدة و خدمدة المجتمدع ً اإلقتصداد المنزلدكلٌدة ووكٌدل  ةالتؽذٌدأسدتاذ  خالد على شاهٌن د/ .ا 1

 )مقررا ومشرفا(

 (مناقشا)المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ةالمتفرغاالطعم وعلوم التؽذٌة أستاذ  د/  رٌا مسلم حسن.ا 2

 (مناقشا) منصورةالجامعة -  النوعٌة التربٌة كلٌة - االطعمة وعلوم التؽذٌة أستاذ  اششف سفعذ انضُٚٗ /د.أ 3
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   -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:

 10/7/2019ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  9/7/2019ً بتارٌخ موافقة القسم العلم

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-28
 االقتصاد فيالدكتوراه   لدرجة المسجلسعٌد محمود المهدى  محمد/ للطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكٌل

تأ ٌر أوراق وبذور أذن الفٌل عند إستخدامها فً عبلج    "بعنـــوان األطعمة وعلوم تغذيهال ص تخص المنزلي
 "الفئران المصابة بالتسمم الكبدي

 : علما بأن لجنة األشراؾ

 الوظٌفة والتخصص              االسم        م

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

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

   -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:

 9/7/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

 -: ن النظر فيمذكرة إدارة الدراسات العليا بشأ-29

 االقتصاد فيالماجستير  لدرجة المسجمةفاطمة مختار عزام  ة/لمطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكيلإعادة 

تأ ٌر بذور الكاكاو على التؽٌرات البٌولوجٌة والكٌمٌائٌة و   "بعنـــوان األطعمة وعموم تغذيوال تخصص المنزلي

 ك بسبب وفاة المناقش الخارجً()وذل"الهستوٌولوجٌة للفئران المصابة بالسمنة 

 -:علما  بأن لجنة األشراؾ
 الوظٌفة والتخصص االسم م

 جامعة المنوفٌة  –كلٌة االقتصاد المنزلً  -أستاذ التؽذٌة وعلوم االطعمة  أ.د/  رٌا مسلم حسن   1

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

 

 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 )مقررا ومشرفا(المنوفٌة ةجامع -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ة المتفرغاالطعم وعلوم التؽذٌة أستاذ  د/ محمد مصطفى السٌد.ا 1

 (مناقشا)حلوان جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ةالمتفرغاالطعم وعلوم التؽذٌة أستاذ  د/ سونٌا صالح المراسى.ا 2

 (مناقشا)المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ةاالطعم وعلوم التؽذٌة أستاذ  د/ نهاد رشاد الطحان.ا 3

 الوظٌفة والتخصص االسم م

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

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

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

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

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 ومشرفا( ) مقرراجامعة المنوفٌة  –كلٌة االقتصاد المنزلً  -أستاذ التؽذٌة وعلوم االطعمة المتفرغ  أ.د/  رٌا مسلم حسن   1

 (مناقشا) المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى   -  ة المتفرغوعلوم االطعم ةٌالتؽذأستاذ  الفت رشاد خاطرد/ .ا 2

ٌحٌددددً عبددددد المددددنعم عبددددد د/ .ا 3

 الهادي

 (مناقشا) المنوفٌة جامعة  -التربٌة النوعٌةكلٌة    - ة وعلوم االطعم ةالتؽذٌأستاذ 

 (مناقشا مشرفاو) المنوفٌة جامعة -  ٌة االقتصاد المنزلىكل  -  ةوعلوم االطعم ةالتؽذٌأستاذ   أ.د/ عماد محمد الخولى   4

  -على النحو التالً:أصبحت المناقشة و علما بان لجنة الفحص 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 (مناقشا)مقررا و القاهرة جامعة  -الزراعة كلٌة    -المتفرغ  ة وعلوم االطعم ةالتؽذٌأستاذ  شفٌقة عبد الحمٌد ذكً د/ .ا 1

 )مشرفا ومناقشا(جامعة المنوفٌة  –كلٌة االقتصاد المنزلً  -أستاذ التؽذٌة وعلوم االطعمة المتفرغ  أ.د/  رٌا مسلم حسن   2

 (مناقشا) المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى   -  ة المتفرغوعلوم االطعم ةالتؽذٌأستاذ  الفت رشاد خاطرد/ .ا 3

 (مناقشا مشرفاو) المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى   -  ة وعلوم االطعم ةالتؽذٌستاذ أ  أ.د/ عماد محمد الخولى   4

 9/7/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-30

 بقسم اإلقتصاد المنزلً والتربٌة أستاذ مساعد – دلمٌاء شوقت علً أحمتسجٌل قائمة األبحاث  د/

 7/7/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-31

مقٌدٌن بالفرقة مها شعبان عبد الفتاح عطوان  ال -2منى محمد عبد العزٌز عامر ،-1تصوٌب  نتٌجة الطالبتٌن 
ال انٌة  دكتوراه تخصص إدارة المنزل والمؤسسات   بناءا على موافقة نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا 

     العذر المرمً المقدم منهم    قبول  والبحوث على

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-32

   دكتوراه(-)ماجستٌرقارٌر النصؾ سنوٌة الخاصة بطبلب قسم اإلقتصاد المنزلً والتربٌة الت 
 10/7/2019ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  7/7/2019العلمً بتارٌخ القسم موافقة 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-33
  2019/2020دكتوراه (للعام الجامعً  –ماجستٌر  -لبللتحاق بالدراسات العلٌا ) دبلوم فتح باب 

على ان ٌكون أعداد الطبلب الذٌن ٌتم قبولهم على 2019سبتمبر15الً   2019اؼسطس 15فً الفترة من 

 تً كما وردت من األقسام العلمٌة:النحو الآل

 دكتوراه  ماجستير دبموم الدرجة
 القسم

 20 45 جميع المتقدمين الذين إجتازوا إمتحان القبول ذية وعموم األطعمة التغ
 30 30 30 المالبس والنسيج

 15 15 جميع المتقدمين الذين إجتازوا إمتحان القبول إدارة المنزل والمؤسسات 
 10 20 اليوجد اإلقتصاد المنزلي والتربية

ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  9/7/2019-7/7/2019بتارٌخ ة م العلمٌاقسموافقة األ 

10/7/2019 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-34

 –ماجسدتٌر –لدراسدات العلٌدا )دبلدوم تحدٌد مٌعاد المقابلدة الشخصدٌة واإلمتحدان التدأهٌلً للطدبلب المتقددمٌن ل 

 10/7/2019لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ موافقة   22/9/2019ٌوم األحد الموافقدكتوراه( 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-35

 دكتوراه( كما وردت من األقسام العلمٌة   –ماجستٌر –إعتماد خطة الدراسات العلٌا )دبلوم  
لجندددة الدراسدددات العلٌدددا بتدددارٌخ موافقدددة  9/7/2019 -7/7/2019رٌخ بتددداة م العلمٌددداقسدددموافقدددة األ

10/7/2019 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-36

   -انتداب أساتذة من الخارج: 

 الجهة المطلوب الندب منها الفرقة المادة

 كلٌة الحاسبات والمعلومات   انٌة ماجستٌر تربوي حاسب آلً 

 كلٌة التجارة أولى دكتوراه تربوى إحصاء وتحلٌل بٌانات متقدم

 كلٌة التجارة أولى ماجستٌر مبلبس ونسٌج إحصاء متقدم

 كلٌة الزراعة تانٌة دكتوراه تؽذٌة احصاء و تحلٌل تجارب

 كلٌة التجارة تؽذٌة  انٌة ماجستٌر إحصاء متقدم

 

 10/7/2019لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ موافقة  7/7/2019لمٌة بتارٌخ م العاموافقة األقس

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :
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 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في :-37

الخطاب الىارد هن إدارة االتفاقياث والوؤتوراث والوتضون ترشيح عذد هن الشخصياث الجاهعيت الوتويسة هن  -

التخصصاث العلويت لالستفادة هن خبراتهن في تىعيت الرأي العام بالوشروعاث والقضايا القىهيت وانجازاث  كافت

   .الذولت في هختلف الوجاالث باإلضافت الي دور هصر االقليوي والذولي

  :المبلبس والنسٌج بترشٌح كبل من أفاد قسم 

 لنسٌج.أستاذ بقسم المبلبس وا -أ.د/ أشرؾ محمود أحمد هاشم  . -1

 أستاذ المبلبس والنسٌج ووكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث. -أ.د/ إٌهاب أحمد النعسان  -2

  -إدارة المنزل والمؤسسات بترشٌح اآلتى: أفاد قسم كما 

 أستاذ ورئٌس قسم إدارة المنزل والمؤسسات . -أ.د/ مهجة محمد إسماعٌل مسلم  -1

 م إدارة المنزل والمؤسسات .أستاذ بقس–أ.د / نعمة مصطفى رقبان  -2

  :التؽذٌة و علوم االطعمة بترشٌح كبل من أفاد قسم 

 .وعمٌد الكلٌة  أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة -أ.د/ شرٌؾ صبري رجب . 1
 أستاذ التؽذٌة وعلوم االطعمة ورئٌس القسم وعمٌد الكلٌة سابقا -أ.د/ ٌوسؾ عبد العزٌز الحسانٌن -2

 أستاذ بقسم التؽذٌة وعلوم األطعمة ووكٌل الكلٌة لشئون البٌئة و خدمة المجتمع  عبد الرحمن شاهٌن أ.د/ خالد علً-3

 10/7/2019و لجنة العبلقات ال قافٌة بتارٌخ 7/7/2019بتارٌخ ةالعمميم اقسس االالموافقة مج
 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

 -في :  مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر-38

بشأن النظر في الخطاب الوارد من إدارة االتفاقيات والمؤتمرات والمتضمن ان جامعة السويس سوف تقوم  -

 2233االفرٌقً عن دور االقتصاد االزرق فً تحقٌق أجندة افرٌقٌا المؤتمر " بتنظيم مؤتمرها االول بعنوان 

 .2210سبتمبر  13 – 12للتنمٌة المستدامة " وذلك خبلل الفترة من 

  -المبلبس والنسٌج بترشٌح اآلتى: أفاد قسم 

 أستاذ بقسم المبلبس والنسٌج. -أ.د/ أشرؾ محمود أحمد هاشم  -1

 10/7/2019موافقة لجنة العبلقات ال قافٌة بتارٌخ  7/7/2019بتارٌخالعممي موافقة مجمس القسم 
 لعدم التخصص مع محاور المؤتمرالموافقة  عدم  -القرار :

  -بشأن النظر فى :  التعليمم شئون  مذكرة قس-39
الخطاب الوارد من ادارة العبلقات ال قافٌة إدارة الوافدٌن بشأن الجوانب المتعلقة برئاسة مصر لبلتحاد االفرٌقً 

و المتممن النظر فً زٌادة عدد المنح الدراسٌة المقدمة من الجامعات الحكومٌة و توقٌع بروتوكوالت التعاون 

لحكومٌة فً دول القدارة االفرٌقٌدة لدذا ٌجدب و البح ً و االسستشاري المشترك مع الجامعات او التبادل العلمً 

للطددبلب  2019/2020جامعٌددة االولددً ( للعددام الدراسددً القددادم لموافدداتهم بأعددداد المددنح الدراسددٌة )للمرحلددة ا

 .. االفارقة 

بلب االفارقدددة للكلٌدددة فدددً العدددام الجدددامعً عدددداد المقترحدددة مدددن الطددداالب لجامع   ةلالموافق   ة م   ع رف   ع االم   ر    -الق  رار :

 ( طبلب لكل قسم علمً .5عدد )علً 2019/2020
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  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون  -40
 شعجخ انزغزٚخ ٔ عهٕو االطعًخ ضبَٛخانًمٛذح ثبنفشلخ ان – خذٚغخ حًذ٘ أثٕ يغهى انعزس انًشضٙ انًمذو يٍ انطبنجخ / 

   ثُبء عهٙ انزمشٚش انطجٙ انٕاسد يٍ االداسح انطجٛخ ثبنغبيعخ  2019 20/8انٙ 20/5/2019نًذح صالس شٕٓس يٍ 

 . 7/7/2012موافقة لجنة شئون التعميم بتاريخ .
 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

 

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون  -41
انًمٛذح ثبنفشلخ انضبَٛخ شعجخ انزغزٚخ ٔ عهٕو االطعًخ  –  انعزس انًشضٙ انًمذو يٍ انطبنجخ / ُْذ اعبيخ يٕعٙ

نهعبو انغبيعٙ اداسح انزغزٚخ فٙ انًإعغبد ( –االعٓضح ٔ انذٔاد انًُضنٛخ –عٍ صالس يٕاد )نغخ اَغهٛضٚخ 

موافقة لجنة شئون التعميم بتاريخ ثُبء عهٙ انزمشٚش انطجٙ انٕاسد يٍ االداسح انطجٛخ ثبنغبيعخ. 2018/2019
7/7/2012 . 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون  -42
انًمٛذح ثبنفشلخ انضبَٛخ  شعجخ انًالثظ ٔ  –انعزس انًشضٙ انًمذو يٍ انطبنجخ / ٚبعًٍٛ عًبل عجذ انغزبس يصطفٙ  

انزمشٚش انطجٙ انٕاسد يٍ االداسح انطجٛخ ثُبء عهٙ  2018/2019انُغٛظ عٍ ايزحبَبد انفصم انذساعٙ انضبَٙ 

 . 7/7/2019.يٕافمخ نغُخ شئٌٕ انزعهٛى ثزبسٚ     1/4/2019ثبنغبيعخ نًذح صالس شٕٓس اثزذاء يٍ 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون  -43
انًمٛذح ثبنفشلخ انضبَٛخ  شعجخ االلزصبد انًُضنٙ ٔ انزشثٛخ   –نى لُجش  انعزس انًشضٙ انًمذو يٍ انطبنجخ / يُٙ لطت عب

ثُبء عهٙ انزمشٚش انطجٙ انٕاسد  2018/2019نهعبو انغبيعٙ  9/6/2019عٍ دخٕل ايزحبٌ يبدح ثكزٕٕٚنٕعٙ ٕٚو

 . 7/7/2019يٍ االداسح انطجٛخ ثبنغبيعخ.يٕافمخ نغُخ شئٌٕ انزعهٛى ثزبسٚ  

 ع رفع االمر بالجامعةالموافقة م -القرار :

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون  -44
انًمٛذح ثبنفشلخ انشاثعخ  شعجخ انزغزٚخ ٔ عهٕو  –انعزس انًشضٙ انًمذو يٍ انطبنجخ / اًٚبٌ ثغَٕٛٙ عهٙ دسح   

ح ) شئٌٕ (ٔ يبد 13/6/2019االطعًخ عٍ دخٕل ايزحبٌ يبدح )اعذاد اطعًخ ٔ رخضٍٚ انخضش ٔ انفبكٓخ ثزبسٚ  

ثُبء عهٙ انزمشٚش انطجٙ انٕاسد يٍ االداسح  2018/2019(نهعبو انغبيعٙ  16/6/2019صحٛخ ٔ يشالجخ عٕدح ٕٚو 

 . 7/7/2019.يٕافمخ نغُخ شئٌٕ انزعهٛى ثزبسٚ     12/6/2019انطجٛخ ثبنغبيعخ نًذح شٓشاثزذاء يٍ 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

  -بشأن النظر فى :  التعليم مذكرة قسم شئون-45
انًمٛذح ثبنفشلخ انضبَٛخ  شعجخ انزغزٚخ ٔ عهٕو  –ًٕد عٕٚظحانعزس انمٓش٘ انًمذو يٍ انطبنجخ / اعًبء يحًذ ي

يٕافمخ  نحذٔس حبدس رصبدو ثبنغٛبسح   . ( 11/6/2019االطعًخ عٍ دخٕل ايزحبٌ يبدح )انهغخ االَغهٛضٚخ ثزبسٚ  

 . 7/7/2019نغُخ شئٌٕ انزعهٛى ثزبسٚ  

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

 
 
 



19 

 

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون  -46
  يشٚٓبٌ أحًذ عهٙ حغٍ عٕض   نزعذٚم اعًٓب انٙ / -يشٚٓبٌ أحًذ عهٙ حغٍ انًمذو يٍ انطبنجخ /  انطهت

ثُبء عهٙ االٔساق  2018/2019 غبيعٙانزغزٚخ ٔ عهٕو االطعًخ  نهعبو انشعجخ   نشاثعخا انًمٛذح ثبنفشلخ –

 . 7/7/2019.يٕافمخ نغُخ شئٌٕ انزعهٛى ثزبسٚ     انخبصخ ثزعذٚم االعى

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكليةإدارة البحوث العلمية  مذكرة  -47
  طمب تغيير باحث رئيسي 

استاذ أ.د/ شريف صبري  رجب  اليد بقسم التغذية و عموم االطعمة ميل استاذ مساعد/ نزيهو عبد الرحمن خمن 
الذي يحمل العنوان التالي :" تقييم الحالة و التغذية و عموم االطعمة و عميد كمية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية 

ا و مدي قابميتها لالستخدام لدي الغذائية لمرياضيين مع انتاج وجبات غذائية غنية بالبروتين و دراسة تأثيراته
 الطالب الرياضيين بجامعة المنوفية  

 : Evaluating the nutritional stats for athletes within producing protein-

rich dietary sources and investigating their effects and applications 
between menoufia university athletes’ students” 

و المواصفات المبرمة بين الطرفين بداية من تاريخ تحت نفس الشروط كباحث رئيسي سيادتو  نتعييو 
 صدور قرار السيد االستاذ الدكتور رئيس الجامعة عمي سفر د/ نزيهو عبد الرحمن .

   مو حتيحعمل في المشروع بجميع مراملالمسئولية التضامنية لمفريق البحثي التطبيقي ب التعهدإقرار 
 االنتهاء منو و تسميم كافة المخرجات و التقارير المطموبة .

 أعضبء انفشٚك انجحضٙ نهًششٔع :

 أ.د/ ششٚف صجش٘ سعت -1

 أ.د/ اثشاْٛى يحًٕد غشٚت-2

 أ.د/ َٓبد سشبد انطحبٌ-3

 د/ ْشبو عًعّ انكشعبٔ٘ -4

   أ./ رٛغٛش عجذِ عجذ انٓبد٘ اثٕ انُٕس -5

 ر بالجامعةالموافقة مع رفع االم -القرار :

  -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -48
مدددرس بوظٌفددة   التؽذٌددة و علددوم االطعمددةبقسددم معٌدددة  -الؽفلددول  عبددد المجٌددد اسددماء السددٌدتعٌددٌن السددٌدة /   

 ./ 5/ 28بتارٌخ     منحها لدرجة الماجستٌر بذات القسم  بالكلٌة و ذلك بناء علً   مساعد

 .7/7/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 2019

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

  -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -49
علدً  االقتصداد المنزلدً و التربٌدةبقسدم  مددرس -   سدبلم نجبلء محمدد عبدد الفتداحالطلب المقدم من الدكتورة/ 

المملكددة العربٌددة ( الددً )مرافددق زوج ( الددذي ٌعمددل ب االعددارة ر صددفة االجددازة الممنوحددة لسددٌادتها مددن )تؽٌٌدد

 .7/7/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ  1/8/2019ابتداء من  السعودٌة

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :
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  -فى :  مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر-50
  تجدٌدد علدً  االقتصداد المنزلدً و التربٌدةبقسدم  مددرس -   وسام محمدد احمدد بكدر الطلب المقدم من الدكتورة/ 

موافقدددة القسدددم العلمدددً  لمددددة عدددام  المملكدددة العربٌدددة السدددعودٌةالدددذي ٌعمدددل ب )مرافقدددة الدددزوج (   اجدددازة 

 .7/7/2019بتارٌخ

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

  -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى :-15
تجدٌددد علدً  ادارة المندزل و المؤسسدداتبقسدم  مدددرس -   مسدلمًال اسددماعٌلنجدبلء /  الطلدب المقددم مددن الددكتورة

  2019/2020للعدام الجدامعً  مملكدة العربٌدة السدعودٌةعمدل باللل لمددة عدام  دامن ة الممنوحدة لسدٌادتها االعار

 .7/7/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

  -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى :-52
علً  االقتصاد المنزلً و التربٌةبقسم  مدرس -   منً كامل البسٌونً شمس الدٌن/  الطلب المقدم من الدكتورة

المملكددة العربٌددة ( الددً )مرافددق زوج ( الددذي ٌعمددل ب االعددارة فة االجددازة الممنوحددة لسددٌادتها مددن )تؽٌٌددر صدد

 .7/7/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ الً  1/8/2019ابتداء من  السعودٌة

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

  -ظر فى :مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن الن -53
علً تجدٌد  االقتصاد المنزلً و التربٌةبقسم  مدرس -   سارة فتح هللا الشامً/  ةالطلب المقدم من الدكتور

ة السعودٌة جامعة طٌبه للعام الجامعً ٌالممنوحة لسٌادتها لمدة عام  انً للعمل بالمملكة العرباالعارة 
 7/7/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ  2019/2020

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -ار :القر 

  -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى :-54
علً  االقتصاد المنزلً و التربٌةبقسم  مدرس -   نهاد حسٌن محمد سراج/  ةالطلب المقدم من الدكتور

الرابع و ذلك لئلعارة للعمل  للعام 31/7/2020حتً  1/8/2019تجدٌد اجازة بدون مرتب ابتداء من 
 7/7/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ الكلٌة الجامعٌة بصماطة  –بالسعودٌة جامعة جازان 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

  -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -55
ادارة المنزل و بقسم  استاذ مساعد  -   الدسوقً الشامًمنال مرسً الطلب المقدم من الدكتور / 

ً حت 1/8/2019الممنوحة لسٌادتها لمدة عام سابع اعتبارا من علً تجدٌد االعارة  المؤسسات 
 7/7/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ     31/7/2020

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

  -اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى :مذكرة قسم شئون العاملين "   -56
علً تجدٌد  المبلبس و النسٌج بقسم  استاذ    -   رشا عبد الرحمن النحاس /  ةالطلب المقدم من الدكتور

الً  1/8/2019اعتبارا من  2019/2020الممنوحة لسٌادتها لمدة عام دراسً االجازة )اعارة (
موافقة القسم العلمً  كة العربٌة السعودٌة كلٌة التصمٌم للعمل بجامعة القصٌم بالممل    31/7/2020

 7/7/2019بتارٌخ

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :



21 

 

  -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى :-57
التؽذٌدددة و  مسددداعد بقسدددم سدددتاذا -   نزٌهددده عبدددد الدددرحمن ابدددراهٌم خلٌدددل  /  ةالطلدددب المقددددم مدددن الددددكتور

    22/8/2020الددددً  1/8/2019الممنوحددددة لسددددٌادتها مددددن  )االعددددارة (  علددددً تجدٌددددد  علددددوم االطعمددددة  
 7/7/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ للعمل   بالمملكة العربٌة السعودٌة  . 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

  -يس" بشأن النظر فى :مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدر  -58
سنننناء محمننند عبننند الوهننناب شننناهين بشنننأن تجديننند االجنننازة  اعنننارة   / ةالطلدددب المقددددم مدددن الددددكتور

 للعام الثامن لتجديد تعاقدها بجامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية .
 7/7/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكليةكرة  مذ -59
للعدددام الجدددامعً  الحادٌدددة عشدددر (المجتمدددع و تنمٌدددة البٌئدددة ) الجلسدددة خدمدددة محمدددر اجتمددداع لجندددة شدددئون 

2018/2019. 

 احيط المجمس عمما    -القرار :

 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: -06
 ثٕحذح ضًبٌ انغٕدح ٔ اعزًبعبرٓب ) يـشفـك ( .رمبسٚش انٕضع انشاٍْ  

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: -16
 ضشٔسح اعشاء رغشثخ االخالء فٙ الشة ٔلذ . -1

 ذ اَشبء ساثطخ انخشٚغٍٛ.ضشٔسح رغهٛى ٔحذح انغٕدح االٔساق ٔ انًغزُذاد انشعًٛخ انزٙ رفٛ -2

 ضشٔسح رمٕٚخ شجكخ انٕا٘ فب٘ فٙ انكهٛخ فٙ الشة ٔلذ. -3

 ضشٔسح اعزكًبل رٓٛئخ يجُٙ انكهٛخ نًزطهجبد رٔ٘ االحزٛبعبد انخبصخ. -4

 ًمشساد انذساعٛخ ٔ االعشاءاد انزصحٛحٛخ نًشحهزٙ انجكبنشٕٚط ٔ انذساعبد انعهٛب.نٔ ا اعزًبد رمبسٚش انجشايظ -5

نطالة ٔاعزجٛبَبد ٔ االعشاءاد انزصحٛحٛخ نهغٓبص االداس٘ ٔ انمٛبداد االكبدًٚٛخ البد َزبئظ رمٛٛى َزبئظ ااعزً -6

 ٔ انخشٚغٍٛ ٔ اعضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔ انًمشساد انذساعٛخ نًشحهزٙ انجكبنشٕٚط ٔ انذساعبد انعهٛب .

هزٙ انجكبنشٕٚط ٔ انذساعبد انعهٛب ضشٔسح رحمٛك انًمشساد انذساعٛخ فٙ انهٕائح انغذٚذح انًمزشحخ نًشح -7

 نهًعبٚٛش االكبدًٚٛخ انمٛبعٛخ نٓٛئخ ضًبٌ انغٕدح ٔ االعزًبد .

 ركهٛف يذٚش ٔحذح انغٕدح ثحضٕس االعزًبعبد يع أ.د/ ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انعهٛب ٔ انغبدح سؤعبء االلغبو انعهًٛخ. -8

 الموافقة مع رفع االمر بالجامعة -القرار :

  -بشأن النظر فى : لعرض علي مجلس الكلية  لمذكرة   -26
 –مبلبددس و نسددٌج  –علددوم اطعمددة  المقترحددة لؤلقسددام  العلمٌددة بالكلٌددة  )تؽذٌددة و  الجدٌدددة الدراسددٌة لددوائحال

 الدراسات العلٌا .  تً البكالرٌوس ولمرحل إدارة منزل و مؤسسات ( -اقتصاد منزلً و تربٌة

برئاسة أ.د/ وكيل الكلية للداسات العليا و السادة رؤساء االقسام العلمي ة و  علي تشكيل لجنة  الموافقة   -القرار :
 مع رفع االمر بالجامعةالجودة لمراجعتها   مدير وحدة ضمان



22 

 

  -بشأن النظر فى : للعرض علي مجلس الكلية  مذكرة   -36
نزلدً و التنمٌدة تحدت عندوان " االقتصداد الم 11/2019/ 26’25ً للكلٌدة بتدارٌخ علمدالمدؤتمر التحدٌد موعدد 

 "2030المستدامة 

 الموافقة  مع رفع االمر بالجامعة -القرار :
  -بشأن النظر فى : للعرض علي مجلس الكلية  مذكرة   -46

 السنوي لؤلقسام العلمٌة كاآلتً:العلمً تحدٌد موعد المؤتمر 

 4/8/2019قسم االقتصاد المنزلً و التربٌة 

  4/8/2019قسم التؽذٌة و علوم االطعمة 

 4/8/2019قسم إدارة المنزل و المؤسسات 

  24/7/2019قسم المبلبس و النسٌج 

 الموافقة  مع رفع االمر بالجامعة -القرار :
  -بشأن النظر فى : للعرض علي مجلس الكلية  مذكرة   -56

 . 1/8/2019اقتصار نشر االبحاث العلمٌة لطلبة الماجستٌر و الدكتوراه فً مؤتمر الكلٌة ابتداءا  من 

 الموافقة  مع رفع االمر بالجامعة -القرار :
 

 عصشا  ......ٔفٗ َٓبٚخ االعزًبع ٔاالَزٓبء يٍ عذٔل األعًبل سفعذ انغهغخ فٙ رًبو انغبعخ 

 رئيس المجلس عميد الكلية                                                           أمين المجلس              
 
 

 )أ.د/ شريف صبرى رجب (                                       ا مهران(محمد زكريد./)    
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 السيد األستاذ الدكتور / رئيس جامعة المنوفية

 تحية طيبة لسيادتكم وبعد ""
 

 (العاشرة الحادٌة  نتشرؾ بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محمر مجلس الكلٌة)الجلسة
 2018/2019ً العام الجامعً ف 14/7/2019بتارٌخ         

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

 
 

 عميد الكلية                                                         
 

 شريف صبرى رجب (/ )أ.د                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

.URL : http:// homEcom.menofia.edu.eg                              

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



24 

 

 

 
 جامعة المنوفية  -السيد األستاذ / مدير عام ادارة الدراسات العليا

 تحية طيبة لسيادتكم وبعد ""
 (العاشرة الحادٌة  نتشرؾ بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محمر مجلس الكلٌة)الجلسة

 2018/2019فً العام الجامعً  14/7/2019بتارٌخ         

 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    

e-mail : homecom@mailer.menofia.edu.eg -                       Fax :048 / 2227638 
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 السيد األستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
 جامعة المنوفية

 تحية طيبة لسيادتكم وبعد ""
 (العاشرة الحادٌة  نتشرؾ بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محمر مجلس الكلٌة)الجلسة

 2018/2019فً العام الجامعً  14/7/2019ارٌخ بت        

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

 
 

 عميد الكلية                                                                 
 

 شريف صبرى رجب (/ .د  )أ                                                            

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

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

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