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 محضر إجتماع
 م 2019/ 2018الجامعً  فً العام2019/ 13/1الموافق األحدلمجلس الكلٌة المنعقد  ٌوم  ةخامسالجلسة ال

٠َٛ األؽدذ اٌّٛافدك  فجبؽب  اٌؾبد٠خ ػؾش فٟ رّبَ اٌغبػخ  ( ثمبػخ االعزّبػبد ثبٌى١ٍخ ٚرٌه  ٌخبِغخااٌغٍغخ  أعزّغ ِغٍظ اٌى١ٍخ )

 ػ١ّذ اٌى١ٍخ ٚسئ١ظ اٌّغٍظ ٚؽنٛس وً ِٓ : -ؽش٠ف فجشٜ سعت األعزبر اٌذوزٛس/ اٌغ١ذ ثشئبعخ   13/1/2019

 م األسم الوظٌفة

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

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

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

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

 5 أ.د/ ٌوسف عبد العزٌز الحسانٌن وعمٌد الكلٌة سابقاورئٌس القسم  أستاذ التغذٌة وعلوم االطعمة

 6 ا.د/ رشدي علً احمد عٌد .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 والنسٌج المتفرغ بكلٌة التربٌة النوعٌة جامعة طنطا من الخارجأستاذ المالبس 

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

 11 أ.د/ أمل بسٌونً عطٌه عابدٌن بالقسم اقدم االساتذة استاذ بقسم المالبس و النسٌج

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

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

 14 أ.د/ مدحت محمد محمود مرسً أستاذ المالبس والنسٌج بالكلٌة من الداخل  

 15 د./ منى عبد الرازق أبو شنبأ. والتربٌة بالكلٌةأستاذ و رئٌس قسم االقتصاد المنزلً 

 16 د/ سالً فوزي الوراقً المساعدٌن اقدم االساتذةالمالبس و النسٌج بقسم  مساعد أستاذ

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

 الحرة من الخارج  

 17 رضوانأ/ مختار أحمد 

 18 محمد زكرٌا محمد مهراند./ اقدم المدرسٌن بالكلٌة التغذٌة و علوم األطعمةبقسم  مدرس

بالكلٌية بصيفته ميدٌر وحيدة ضيمان  المتفيرغ أسيتاذ المالبيس والنسيٌج - خاليد محٌيى اليدٌن محميد /ى للحضيور د.عوقد د

 عن الحضور كل من:تغٌب وقد  -الجودة 

 م األسم الوظٌفة

 1 أ.د/ محمد سمٌر الدشلوطً  من الداخل بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة وعمٌد الكلٌة سابقاأستاذ 

 2 أ.د/ فاطمة الزهراء امٌن الشرٌف من الداخل استاذ  التغذٌة وعلوم األطعمة وعمٌد الكلٌة سابقا

 3 أ.د/ جٌهان علً السٌد سوٌد )اجازة وضع ( و اقدم األساتذة بالقسم قسم االقتصاد المنزلً والتربٌة بالكلٌةبأستاذ 

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 بالسادة
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 -المصادق ات :-1
 /9/12الموافييق لمجلييس الكلٌيية المنعقييدة ٌييوم األحييد  رابعييةالالجلسيية علييى موضييوعات  ةالمصييادق
 . 2018/2019فى العام الجامعى   2018

 املصادقة   رار :ـــــــــــــــــــــــــالق

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

 -والمناقشة للرسائل العلمٌة وهم : األساتذة أعضاء لجنة الفحص
 رخقـ  رغز٠خ ٚػٍَٛ األهؼّخ  –٘بعش عبِٟ ؽٙبة اٌذ٠ٓ دساصة/منح درجة الماجستٌر للطالب -1

 رخقـ  رغز٠خ ٚػٍَٛ األهؼّخ –أعّبء ػجذ اٌؼبهٟ ؽغت لشع/منح درجة الماجستٌر للطالبة  -2

  رخقـ  رغز٠خ ٚػٍَٛ األهؼّخ –دػبءػجذ اٌشؽّٓ ِؾّذ  اٌذِبهٟ ة/ للطالب الدكتوراه منح درجة  -3

 رخقـ  ئداسح ِٕضي ِٚإعغبد   –ِٕٝ اٌغ١ذ ػجذ اٌؾ١ّذ ػٛف  ة/للطالب الدكتوراه منح درجة  -4

 . 9/1/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/1/2019بتارٌخ  ةم العلمٌاقسموافقة األ

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة  -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -2
 إٌّضٌٟ االلزقبد فٟاٌّبعغز١ش  ٌذسعخ١ِشٔب ِّذٚػ ِؾّذ اٌغ١ذ فزٛػ اٌّم١ذح   /ٌٍطبٌجخ اٌجؾش خطخ رغغ١ً -

فٟ ثؼل ِغزؾف١بد رم١١ُ اٌؾبٌخ اٌزغز٠ٚخ ٚاٌقؾ١خ ٌّشمٝ اٌىجذ  " ثؼٕـٛاْ األهؼّخ ٚػٍَٛ زغز٠ٗاٌ رخقـ

 ِؾبفظخ إٌّٛف١خ"

 ػٍّب ثأْ ٌغٕخ األؽشاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخقـ االعُ َ
1 

جامعة المنوفٌة –ً كلٌة االقتصاد المنزل -كٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة وو ا.د/خالد علً شاهٌن ذأستا  ةالتغذٌ و علوم االطعمة-  

 . 9/1/2019لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  و 6/1/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة  -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -3
 االلزقبد فٟاٌّبعغز١ش  ٌذسعخٔذٞ ٠بعش ِقطفٟ ِؾّذ ِقطفٟ اٌّم١ذح   /ٌٍطبٌجخ اٌجؾش خطخ رغغ١ً -

اٌزأصش اٌّؾزًّ ٌغزٚس اٌشٚثبؿ ٚأٚسق ؽؾ١ؾخ ا١ٌٍّْٛ  "  ثؼٕـٛاْ  األهؼّخ ٚػٍَٛ زغز٠ٗاٌ رخقـ إٌّضٌٟ

 ش االٌٛوغبْ "١فٟ اٌفئشاْ اٌّقبثخ ثبٌغىش ثزأص

 ػٍّب ثأْ ٌغٕخ األؽشاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخقـ االعُ َ
 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى -وعلوم االطعمة المتفرغ  ةالتغذٌ أستاذ أ.د/ عادل عبد المعطً أحمد  1

 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى -مدرس التغذٌة وعلوم االطعمة د/ عزة محمد االسكافً  2

 . 9/1/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/1/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة  -القرار :
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 -: بشأن النظر فيمذكرة إدارة الدراسات العليا   -4
 إٌّضٌٟ االلزقبد فٟاٌذوزٛساٖ  ٌذسعخا٠ّبْ فجؾٟ ع١ذ أؽّذ أؽّذ اٌّم١ذح   /ٌٍطبٌجخ اٌجؾش خطخ رغغ١ً -

دساعبد ث١ٛو١ّب٠ٚخ ٚرغز٠ٚخ ػٍٟ ٌت ،ثزٚس ٚلؾٛس ثط١خ اٌىبٚرؼ  " ثؼٕـٛاْ األهؼّخ ٚػٍَٛ زغز٠ٗاٌ رخقـ

 ثبعزخذاَ اٌفئشاْ اٌجذ٠ٕخ "
 األؽشافػٍّب ثأْ ٌغٕخ 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخقـ        االعُ َ
 عبِؼخ إٌّٛف١خ - االعجك االلزقبد إٌّضٌٟٚػ١ّذ و١ٍخ  اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األهؼّخ أعزبر   ِؾّذ  ِقطفٟ اٌغ١ذ ػٍٟ    د/ 0ا 1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ - االعجك االلزقبد إٌّضٌٟٚػ١ّذ و١ٍخ اٌزغز٠خ  أعزبر  د/  فبهّخ اٌض٘شاء أ١ِٓ اٌؾش٠ف  0ا 2

 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى -مدرس التغذٌة وعلوم االطعمة د/ محمد زكرٌا مهران 3

 . 9/1/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/1/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة  -القرار :

 -: بشأن النظر فيمذكرة إدارة الدراسات العليا   -5
 إٌّضٌٟ االلزقبد فٟاٌّبعغز١ش  ٌذسعخأِبٟٔ ٔجٜٛ ِؾّذ أثٛ ػبِش اٌّم١ذح   /ٌٍطبٌجخ اٌجؾش خطخ رغغ١ً -

اٌزق١ُّ اٌذاخٍٟ ٌٍّغىٓ ٚػاللزٗ ثزٍٛس اٌج١ئخ إٌّض١ٌخ ٌذٜ ػ١ٕخ ِٓ  " ثؼٕـٛاْ ئداسح ِٕضي ِٚإعغبد رخقـ

 ؽذ٠ضٟ اٌضٚاط  "

 ػٍّب ثأْ ٌغٕخ األؽشاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخقـ االعُ َ
 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى–  ورئٌس قسم إدارة المنزل والمؤسسات  أستاذ أ.د /ِٙغخ ِؾّذ ِغٍُ  1

د/شرٌف محمد عطٌه   2

 حورٌة                              

  المنوفٌة جامعة  -ً كلٌة االقتصاد المنزل  - إدارة المنزل والمؤسسات أستاذ مساعد بقسم

 المنوفٌة جامعة  -ً كلٌة االقتصاد المنزل  - إدارة المنزل والمؤسسات مدرس بقسم د/رٌهام جالل حجاج  3

 . 9/1/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/1/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة  -القرار :

 -: العليا بشأن النظر فيمذكرة إدارة الدراسات   -6
 إٌّضٌٟ االلزقبد فٟاٌّبعغز١ش  ٌذسعخئ٠ّبْ ؽغٓ ػجذ هللا اٌّشاوجٟ  اٌّم١ذح   /ٌٍطبٌجخ اٌجؾش خطخ رغغ١ً -

ٚػٟ سثبد األعش ثذٚس عّؼ١بد ؽّب٠خ اٌّغزٍٙه ٚػاللزٗ ثزشؽ١ذ  " ثؼٕـٛاْئداسح ِٕضي ِٚإعغبد  رخقـ

 اإلعزٙالن األعشٞ   "

 األؽشافػٍّب ثأْ ٌغٕخ 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخقـ االعُ َ
 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى–  بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  أستاذ أ.د /سث١غ ِؾّٛد ٔٛفً   1

  المنوفٌة جامعة  -ً كلٌة االقتصاد المنزل  - إدارة المنزل والمؤسسات أستاذ بقسم أ.د/ ماٌسة محمد أحمد حبشً    2

 المنوفٌة جامعة  -ً كلٌة االقتصاد المنزل  - إدارة المنزل والمؤسسات مدرس بقسم د/رٌهام جالل حجاج  3

 . 9/1/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/1/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 
 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة  -القرار :

 



5 

 

 

 -: فيمذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر   -7
اٌّالثظ  رخقـ إٌّضٌٟ االلزقبد فٟاٌّبعغز١ش  ٌذسعخعٙبَ اثشا١ُ٘ ِقطفٝ اٌفشاسعٟ   اٌّم١ذح   /ٌٍطبٌجخ اٌجؾش خطخ رغغ١ً -

 -:ػٍّب ثأْ ٌغٕخ األؽشاف "سؤ٠خ ف١ٕخ ٌزق١ُّ ِالثظ اٌغٙشح ٌٍغ١ذاد اٌّمزجغخ ِٓ اٌخشائو اٌغغشاف١خ  " ثؼٕـٛاْٚإٌغ١ظ 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخقـ االعُ َ

1 
 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى–  المالبس والنسٌج  أستاذ أ.د /عبٌٟ أؽّذ اٌؼؾّبٚٞ   

3 
 المنوفٌة جامعة  -ً كلٌة االقتصاد المنزل  - المالبس والنسٌج مدرس بقسم محمد موسً إٌناس /د

 . 9/1/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/1/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة  -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -8
اٌّالثظ  رخقـ إٌّضٌٟ االلزقبد فٟاٌّبعغز١ش  ٌذسعخػبئؾخ أؽّذ ِؾّذ اٌّؾذ  اٌّم١ذح   /ٌٍطبٌجخ اٌجؾش خطخ رغغ١ً -

رؾم١ك أفنً ّٔٛرط أعبعٟ ٌٍجٕطٍْٛ اٌغ١ٕض ٌٍفز١بد فٟ ِشؽٍخ اٌّشا٘مخ ثّب ٠زٕبعت ٚاٌم١بعبد اٌغغ١ّخ  " ثؼٕـٛاْٚإٌغ١ظ 

 : ػٍّب ثأْ ٌغٕخ األؽشافاٌّقش٠خ     "

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخقـ االعُ َ

1 
 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى–  المالبس والنسٌج مساعد   أستاذ أ.د /ػجذ هللا ػجذ إٌّؼُ ؽغ١ٓ    

3 
 المنوفٌة جامعة  -ً كلٌة االقتصاد المنزل  - المالبس والنسٌج مدرس بقسم د/صافٌناز محمد النبوي  

 . 9/1/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/1/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة  -القرار :

 -: النظر في  مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن -9
اٌّالثظ  رخقـ إٌّضٌٟ االلزقبد فٟاٌّبعغز١ش  ٌذسعخاأل١ِش أ١ِٓ ِؾّٛد اٌؾ١خ  اٌّم١ذ  /ت ٌٍطبٌ اٌجؾش خطخ رغغ١ً -

ػٍّب  اإلعزفبدح ِٓ رٕظ١ُ ظشٚف ث١ئخ اٌؼًّ ٌزؾغ١ٓ اإلٔزبع١خ داخً خطٛه أزبط ِقبٔغ اٌّالثظ اٌغب٘ضح    " " ثؼٕـٛاْٚإٌغ١ظ 

 :ثأْ ٌغٕخ األؽشاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخقـ االعُ َ

1 
 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى–  المالبس والنسٌج مساعد   أستاذ أ.د /ػجذ هللا ػجذ إٌّؼُ ؽغ١ٓ    

3 
 المنوفٌة جامعة  -ً كلٌة االقتصاد المنزل  - المالبس والنسٌج مساعد  بقسم أستاذ د/ممدوح أحمد مبروك  

 . 9/1/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/1/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

                                         :   مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -10
االلزقبد إٌّضٌٟ رخقـ  فٟ اٌّبعغز١شاٌّغغٍخ ٌذسعخ  - رٙبٟٔ ِؾّذ ؽغٓ أثٛ خٍجخ  /رؼذ٠ً فٟ ٌغٕخ االؽشاف ٌٍطبٌجخ 

اٌزأصشاد اٌٛلبئ١خ الٚساق اٌّٛس٠ٕغب ٚلؾٛس اٌشِبْ ػٍٟ اٌزغُّ ثبٌزبسرشاص٠ٓ فٟ ثؼٕٛاْ " اٌزغز٠ٗ ٚػٍَٛ األهؼّخ 

 فئشاْ  اٌزغبسة "
و١ٍخ االلزقبد  – ٚٚظ١فزٗ / اعزبر اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ االهؼّخ ُ اٌخٌٟٛ  ػّبد ِؾّذ ػجذ اٌؾ١ٍد/ .ا امبفخ اعُ  -اٌزؼذ٠ً اٌّطٍٛة ٘ٛ :

                                                                                                 :       ٌزقجؼ ٌغٕخ األؽشافع١بدرٗ ٚرٌه ؽبعخ اٌجؾش ٌزخقـ  عبِؼخ إٌّٛف١خ -إٌّضٌٟ

 ٚاٌزخقـ اٌٛظ١فخ االعُ َ

 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى -وعلوم االطعمة المتفرغ  ةالتغذٌ أستاذ عادل عبد المعطً أحمد   /د.أ 1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ - االلزقبد إٌّضٌٟو١ٍخ   اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األهؼّخ أعزبر   ػّبد ِؾّذ اٌخٌٟٛ    د/ 0ا 2

 زهراال جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى -وعلوم االطعمة  ةالتغذٌ بقسم  مساعدأستاذ د/ عّبػ أؽّذ اٌؾؾبػ 3

 . 9/1/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/1/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 ٌعاد للقسم العلمً لدراسة الموضوع -القرار :
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 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -11
 :اآلتي اسمائيممد مدة الدراسة لمطالب 

 السبب من المدة الدرجة التخصص ادسم م

 استكمال الرسالة العلمٌة 31/8/2019ئٌٝ 2018/ 9/ 1 صبٟٔػبَ  الماجستٌر اإلقتصاد المنزلي والتربية الدراجٌنً عّش ئثشا١ُ٘ 1

 استكمال الرسالة العلمٌة 31/8/2019ئٌٝ 2018/ 9/ 1 عام أول الماجستٌر المالبس والنسيج أحمد حسين محمد ياسين 2

 استكمال الرسالة العلمٌة 31/8/2019ئٌٝ 2018/ 9/ 1 عام  الث الماجستٌر المالبس والنسيج ايو محمد فيمي الفقي    3

 استكمال الرسالة العلمٌة 31/8/2019ئٌٝ 2018/ 9/ 1 عام رابع دكتوراه التغذية و عموم االطعمة أسماء معاذ أحمد 4

 . 9/1/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/1/2019بتارٌخ  ةالعلمٌم اقسموافقة األ

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

  -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -12
 طمب إيقاف القيد الطالب:

 . 9/1/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/1/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -13
 االقتصاد فيالدكتوراة  لدرجة المسجل محمد معروف السيد محمد /لمطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكيل
الغذائية عمي تحسين أعراض تقييم تأثير بعض التدعميات   "بعنـــوان األطعمة وعمومة تغذيال تخصص المنزلي

 مرضي الفصام "
 :ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األؽشاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخقـ االعُ َ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزقبد إٌّضٌٟ –ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األهؼّخ  أعزبر   ٔٙبد سؽبد اٌطؾبْ  د/ 0ا 1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ - اٌطتو١ٍخ  – ص١ًِ هت ٔفغٟ  د/ ِؾّذ فالػ اٌذ٠ٓ اٌجبٟ٘  2

   -إٌّبلؾخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:ٚػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾـ 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخقـ االعُ َ

 ()ِمشسا ِٕٚبلؾبجامعةالمنوفٌة - ًكلٌة االقتصاد المنزل– المتفرغ األطعمة وعلوم التغذٌة  أستاذ محمد مصطفى السٌد /د.أ 1

عبِؼددددخ  - عددددبثمب و١ٍددددخ االلزقددددبد إٌّضٌددددٟػ١ّددددذ  –اٌزغز٠ددددخ ٚػٍددددَٛ األهؼّددددخ  أعددددزبر   أؽشف ػجذ اٌؼض٠ض ػجذ اٌّغ١ذ  د/ 0ا 2

 ؽٍٛاْ)ِٕبلؾب (

 )مشرفاً ومناقشا( عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزقبد إٌّضٌٟ –ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األهؼّخ  أعزبر   ٔٙبد سؽبد اٌطؾبْ  د/ 0ا 3

 . 9/1/2019العلٌا بتارٌخ و لجنة الدراسات  6/1/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 السبب من المدة الدرجة التخصص ادسم م

 اٌغفش ٌٍخبسط 31/8/2019ئٌٝ 2018/ 9/ 1 عام أول اٌّبعغز١ش اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األهؼّخ ػّبس ِؾّذ ػجذ إٌّؼُ ؽذ٠ذ                                            1
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 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -14
 االقتصاد فيالدكتوراة  لدرجةة المسجم ياسمين سمير السيد جعفر  /ةلمطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكيل
تأثير بعض العوامل المحسنة عمي امتصاص الحديد   "بعنـــوان األطعمة وعمومة تغذيال تخصص المنزلي

 لمقاومة االنيميا في ذكور الفئران البيضاء "
 :ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األؽشاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخقـ االعُ َ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ - االعجك االلزقبد إٌّضٌٟٚػ١ّذ و١ٍخ  اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األهؼّخ أعزبر   ِؾّذ ع١ّش اٌذؽٍٛهٟ   د/ 0ا 1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ - االعجك االلزقبد إٌّضٌٟٚػ١ّذ و١ٍخ  اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األهؼّخ أعزبر  د/  فبهّخ اٌض٘شاء أ١ِٓ اٌؾش٠ف  0ا 2

   -إٌّبلؾخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:ٚػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾـ 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخقـ االعُ َ

 ) مقررا مشرفا(عبِؼخ إٌّٛف١خ - االعجك االلزقبد إٌّضٌٟٚػ١ّذ و١ٍخ  اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األهؼّخ أعزبر   ِؾّذ ع١ّش اٌذؽٍٛهٟ   د/ 0ا 1

 )مشرفا ومناقشا(   عبِؼخ إٌّٛف١خ - االعجك االلزقبد إٌّضٌٟٚػ١ّذ و١ٍخ  اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األهؼّخ أعزبر  د/  فبهّخ اٌض٘شاء أ١ِٓ اٌؾش٠ف  0ا 2

 عبِؼخ ؽٍٛاْ )ِٕبلؾب( –و١ٍخ االلزقبد إٌّضٌٟ  –أعزبر اٌزغز٠خ    د/  ا١ِٕخ عالي سفؼذ  0ا 3

 )مناقشاً( عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزقبد إٌّضٌٟ – اٌّزفشؽ أعزبر اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األهؼّخ   أ.د/ػب٠ذٖ االففٙبٟٔ   4

 . 9/1/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/1/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 مع رفع االمر للجامعة الموافقة  -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -15
 االقتصاد فيالدكتوراة  لدرجةة المسجم فايزة أحمد عبد المجيد ميدي   /ةلمطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكيل
الفئران باستخدام تخفيف داء السكري والتياب الكموي في   "بعنـــوان األطعمة وعمومة تغذيال تخصص المنزلي

 بذور الشمر والخردل والبصل "
 :ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األؽشاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخقـ االعُ َ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ - االعجك االلزقبد إٌّضٌٟٚػ١ّذ و١ٍخ  اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األهؼّخ أعزبر   ِؾّذ  ِقطفٟ اٌغ١ذ ػٍٟ    د/ 0ا 1

د/  فبهّدددددددخ اٌض٘دددددددشاء أِددددددد١ٓ 0ا 2

 اٌؾش٠ف  

 عبِؼخ إٌّٛف١خ - االعجك االلزقبد إٌّضٌٟٚػ١ّذ و١ٍخ  اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األهؼّخ أعزبر 

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -  االلزقبد إٌّضٌٟو١ٍخ  - اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األهؼّخ أعزبر أ.د/ ؽّذ٠خ أؽّذ ٘الي  3

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -  االلزقبد إٌّضٌٟو١ٍخ  - زغز٠خ ٚػٍَٛ األهؼّخِغبػذ  ثمغُ  اٌ أعزبر د/ ػج١ش ٔض٠خ أؽّذ ػجذ اٌشؽّٓ  4
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   -إٌّبلؾخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:ٚػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾـ 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخقـ االعُ َ

 )مقررا ومشرفا( عبِؼخ إٌّٛف١خ - االعجك االلزقبد إٌّضٌٟٚػ١ّذ و١ٍخ  اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األهؼّخ أعزبر   ِؾّذ  ِقطفٟ اٌغ١ذ ػٍٟ    د/ 0ا 1

 )مشرفا ومناقشا( عبِؼخ إٌّٛف١خ - االعجك االلزقبد إٌّضٌٟٚػ١ّذ و١ٍخ  اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األهؼّخ أعزبر  د/  فبهّخ اٌض٘شاء أ١ِٓ اٌؾش٠ف  0ا 2

 )مناقشا(عبِؼخ إٌّٛف١خ - االلزقبد إٌّضٌٟو١ٍخ -اٌّزفشؽ   اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األهؼّخ أعزبر ١ٌٍٟ اؽّذ اٌجذ٠ٛٞد/ 0ا 3

 )مناقشاً( ؽٍٛاْعبِؼخ  -و١ٍخ االلزقبد إٌّضٌٟ ٚاٌؼ١ّذ االعجك –أعزبر اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األهؼّخ  ػجذ اٌّغ١ذ أ.د/ أؽشف ػجذ اٌؼض٠ض  4

 . 9/1/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/1/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 -: الدراسات العليا بشأن النظر فيمذكرة إدارة   -16
 تخصص المنزلي االقتصاد فيالدكتوراة  لدرجة المسجمة ايمان ربيع محمد عبد العال   /ةلمطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكيل

التأثر المضاد لمسكر لمشيتوزان والصمغ العربي لمفئران المصابة بمرض السكر بتأثر    "بعنـــوان األطعمة وعموم تغذيو
 :ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األؽشاف االستربتوزوتوسين "

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخقـ              االعُ        َ

 إٌّٛف١خ عبِؼخ - االلزقبد إٌّضٌٟو١ٍخ  - اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األهؼّخ أعزبر   ػّبد ِؾّذ اٌخٌٟٛ    د/ 0ا 1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -  االلزقبد إٌّضٌٟو١ٍخ  - زغز٠خ ٚػٍَٛ األهؼّخِغبػذ  ثمغُ  اٌ أعزبر د/ ػج١ش ٔض٠خ أؽّذ ػجذ اٌشؽّٓ  2

   -:ػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾـ إٌّبلؾخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخقـ االعُ َ

٠ٛعددددددف ػجددددددذ اٌؼض٠دددددددض  د/ 0ا 1

   اٌؾغب١ٔٓ    

عبِؼدخ  - االعدجك االلزقدبد إٌّضٌدٟٚػ١ّدذ و١ٍدخ  اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األهؼّخٚسئ١ظ لغُ  أعزبر

 ) مقررا مناقشا(  إٌّٛف١خ

 هٕطب )ِٕبلؾب(عبِؼخ  - زشث١خ إٌٛػ١خ  االعجكاٌٚػ١ّذ و١ٍخ  اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األهؼّخ أعزبر   ػبدي ػجذ اٌؾ١ّذ اٌجبعٛسٞ     د/ 0ا 2

 )مشرفا ومناقشا(عبِؼخ إٌّٛف١خ - االلزقبد إٌّضٌٟو١ٍخ  اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األهؼّخ أعزبر   ػّبد ِؾّذ اٌخٌٟٛ    د/ 0ا 3

             عبِؼدخ إٌّٛف١دخ -  االلزقدبد إٌّضٌدٟو١ٍدخ  - زغز٠دخ ٚػٍدَٛ األهؼّدخِغبػذ  ثمغدُ  اٌ أعزبر د/ ػج١ش ٔض٠خ أؽّذ ػجذ اٌشؽّٓ  4

 )مشرفا ومناقشا(

 . 9/1/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/1/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :
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 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -17
 االقتصاد فيالماجستير  لدرجة المسجمة ة/اميره كمال محمد زىدي البربري لمطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكيل

تقييم المركبات الحيويو في اوراق نبات االستيفيا وتأثيراتيا    "بعنـــوان األطعمة وعموم تغذيو تخصص المنزلي
 المضاد الرتفاع سكر الدم في الفئران المصابو بالسكر المستحث بااللوكسان "

 ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األؽشاف
 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخقـ              االعُ        َ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ - االلزقبد إٌّضٌٟٚػ١ّذ و١ٍخ  اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األهؼّخ أعزبر   /ؽش٠ف فجشٞ سعت    د0ا 1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ  -االعجك االلزقبد إٌّضٌٟٚػ١ّذ و١ٍخ  اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األهؼّخٚسئ١ظ لغُ  أعزبر د/ ٠ٛعف ػجذ اٌؼض٠ض اٌؾغب١ٔٓ   2

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -  االلزقبد إٌّضٌٟو١ٍخ   -ِذسط اٌزغز٠ٗ ٚػٍَٛ االهؼّٗ  د/ ثغّٗ سِنبْ اٌخط١ت 

   -ػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾـ إٌّبلؾخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخقـ االعُ َ

 ) مقررا مناقشا(عبِؼخ إٌّٛف١خ - االعجك االلزقبد إٌّضٌٟٚػ١ّذ و١ٍخ  اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األهؼّخ أعزبر أ.د/ ِؾّذ ع١ّش اٌذؽٍٛهٟ  1

 ) مشرفا ومناقشا(عبِؼخ إٌّٛف١خ - االلزقبد إٌّضٌٟٚػ١ّذ و١ٍخ  اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األهؼّخ أعزبر   / ؽش٠ف فجشٞ سعت    د0ا 2

 ) مشرفا ومناقشا(االعجك االلزقبد إٌّضٌٟٚػ١ّذ و١ٍخ  اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األهؼّخٚسئ١ظ لغُ  أعزبر د/ ٠ٛعف ػجذ اٌؼض٠ض اٌؾغب١ٔٓ   3

 )مناقشا( عبِؼخ إٌّٛف١خ - و١ٍٗ اٌزشث١ٗ إٌٛػ١ٗ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األهؼّخ أعزبر   ٠ؾٟ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اٌٙبدٞ     د/ 0ا 4

 . 9/1/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/1/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 -: بشأن النظر فيمذكرة إدارة الدراسات العليا   -81

االقتصاد  لماجستٌر تخصصلدرجة ا هالمسجل -سمر إبراهٌم أحمد الدراجٌنً  /ة للطالبإعادة تشكٌل لجنة فحص ومناقشة   

التوافق الزواجً و عالقته باالحتراق النفسً و العوامل الخمسة الكبري للشخصٌة لدي وعنوان الرسالة  " المنزلً و التربٌة

 أن لجنة األشراف :علما  بالزوجات "  

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخقـ االعُ َ

و١ٍخ اعزبر ئداسح إٌّضي ٚ اٌّإعغبد ٚٚو١ً اٌى١ٍخ ٌؾئْٛ اٌج١ئخ ٚ اٌّغزّغ االعجك  أ.د/ ٔؼّخ ِقطفٟ سلجبْ  1

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -االلزقبد إٌّضٌٟ

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزقبد إٌّضٌٟ –أعزبر ٚسئ١ظ لغُ االلزقبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ  ِٕٟ ػجذ اٌشاصق اثٛ ؽٕت   أ.د/   2

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  –و١ٍخ االلزقبد إٌّضٌٟ -ِذسط ثمغُ  االلزقبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ  ِٙب عالي ؽؼ١ت  د/   3

 -ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ: اٌغبثمخ إٌّبلؾخٚػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾـ 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخقـ االعـــــــــــــــــــُ َ

و١ٍدخ اعزبر ئداسح إٌّدضي ٚ اٌّإعغدبد ٚٚو١دً اٌى١ٍدخ ٌؾدئْٛ اٌج١ئدخ ٚ اٌّغزّدغ االعدجك  أ.د/ ٔؼّخ ِقطفٟ سلجبْ  1

 إٌّٛف١خ)ِمشسا  ِٕٚبلؾب (عبِؼٗ  -االلزقبد إٌّضٌٟ

 ٌؾئْٛ خذِخ اٌّغزّغ ٚ ر١ّٕخ اٌج١ئخ )ِٕبلؾب (اعزبر ػٍُ إٌفظ ٚٚو١ً و١ٍخ ا٢داة  أ.د/ ػجذ اٌفزبػ دس٠ٚؼ  2

 إٌّٛف١خ)ِٕبلؾب  ِٚؾشفب (عبِؼٗ  –أعزبر ٚسئ١ظ لغُ االلزقبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ  ِٕٟ ػجذ اٌشاصق اثٛ ؽٕت   أ.د/  3

 إٌّٛف١خ)ِٕبلؾب (عبِؼٗ  –أعزبر ِغبػذ ثمغُ االلزقبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ  د/ عٙبَ سفؼذ اٌؾبفؼٟ 4
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 -ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:أفجؾذ  إٌّبلؾخٚػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾـ 

   ثغجت ئػززاس أ.د /عٙبَ سفؼذ اٌؾبفؼٟ ٚرٌه ٌظشٚف ِشم١خ
 . 9/1/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/1/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -19

لدرجة  ةالمسجل -عّبػ اثش١ُ٘ ػّبسح اٌغ١ذ ؽ١ؾخ  /ة للطالبإعادة تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة    

االعزفبدح ِٓ ثؼل اٌّؼ١ٕبد اٌجقش٠خ ٚرم٠ّٛٙب  تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة  "الماجستٌر 

 "   ٌّغبػذح مؼبف اٌجقش ػٍٟ اعزخذاَ ِبو١ٕخ اٌؾ١بوخ ٚرؼٍُ ثؼل اٌزم١ٕبد ا١ٌذ٠ٚخ  

 :علما  بأن لجنة األشراف

 اٌٛظــــــــــ١ـفخ ٚعٙـــــــــخ اٌؼّــــــــــــً االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ َ

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزقبد إٌّضٌٟ -أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  أ.د/ ػال ٠ٛعف ػجذ اٌالٖ  1

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزقبد إٌّضٌٟ  -أعزبر ِغبػذ ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  د/اؽّذ سِضٞ اؽّذ ػطب هللا 2

 -المناقشة على النحو التالً:وعلما بان لجنة الفحص 

 اٌٛظــــــــــ١ـفخ ٚعٙـــــــــخ اٌؼّــــــــــــً االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ َ

ٚػ١ّذ اٌّؼٙذ اٌفٕٟ  –خ ؽٍٛاْ عبِؼ –و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌزطج١م١خ  - أعزبر االالد ثمغُ اٌّالثظ اٌغب٘ضح   ِؾّذ اٌجذسٞ ػجذ اٌىش٠ُ  أ.د/  1

 ٌٍّٛمخ عبثمب )ِمشس إِٚبلؾب(

 إٌّٛف١خ)ِؾشفب ِٕٚبلؾب (عبِؼٗ  -و١ٍخ االلزقبد إٌّضٌٟ -أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  أ.د/ ػال ٠ٛعف ػجذ اٌالٖ  2

 إٌّٛف١خ)ِٕبلؾب(عبِؼٗ  -و١ٍخ االلزقبد إٌّضٌٟ  - أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  أ. د/ ٔؾٛح ػجذ اٌشؤف رٛف١ك   3

 إٌّٛف١خ)ِؾشفب ِٕٚبلؾب(عبِؼٗ  -و١ٍخ االلزقبد إٌّضٌٟ  -أعزبر ِغبػذ ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  د/اؽّذ سِضٞ اؽّذ ػطب هللا 4

 ةبسبب العذر المرضً المقدم من الطالب
 . 9/1/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/1/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 
 
 
 
 

 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخقـ االعـــــــــــــــــــُ َ

و١ٍخ االلزقبد اعزبر ئداسح إٌّضي ٚ اٌّإعغبد ٚٚو١ً اٌى١ٍخ ٌؾئْٛ اٌج١ئخ ٚ اٌّغزّغ االعجك  أ.د/ ٔؼّخ ِقطفٟ سلجبْ  1

 إٌّٛف١خ)ِمشسا  ِٚؾشفب(عبِؼٗ  -إٌّضٌٟ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ )ِٕبلؾب (–اعزبر ػٍُ إٌفظ ٚٚو١ً و١ٍخ ا٢داة ٌؾئْٛ خذِخ اٌّغزّغ ٚ ر١ّٕخ اٌج١ئخ  أ.د/ ػجذ اٌفزبػ دس٠ٚؼ  2

ِٕٟ ػجذ اٌشاصق اثٛ أ.د/  3

 ؽٕت   

عبِؼٗ  –و١ٍخ اإللزقبد إٌّضٌٟ  -أعزبر ٚسئ١ظ لغُ االلزقبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ

 إٌّٛف١خ)ِٕبلؾب  ِٚؾشفب (

.د/ مهجييية محميييد اسيييماعٌل أ 4

 مسلم

عبِؼٗ  –و١ٍخ اإللزقبد إٌّضٌٟ   إدارة المنزل والمؤسساتورئٌس قسم أستاذ 

 (إٌّٛف١خ)ِٕبلؾب  
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 -: إدارة الدراسات العليا بشأن النظر فيمذكرة   -20
 االقتصاد فيالماجستير  لدرجة المسجمة ىانم ماىر الصاوي /ةلمطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكيلإعادة 
دراسة تأثيربعض األعشاب والبذور لموقاية من التأثيرات  "بعنـــوان األطعمة وعمومة تغذيال تخصص المنزلي

 جموتامات الصوديوم  "الغير مرغوبة ألحادي 
 -:ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األؽشاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخقـ االعُ َ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزقبد إٌّضٌٟ –ٚػٍَٛ األهؼّخاٌّزفشؽ أعزبر اٌزغز٠خ ِؾّذ ع١ّش اٌذؽٍٛهٟد/ 0ا 1

 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى -األطعمة وعلوم التغذٌة أستاذ مساعد بقسم د/ػج١ش ٔض٠ٗ أؽّذ  2

  -ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ: اٌغبثمخ إٌّبلؾخٚػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾـ 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخقـ االعُ َ

 )ِمشسا ِٚؾشفب( عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزقبد إٌّضٌٟ –ٚػٍَٛ األهؼّخاٌّزفشؽ أعزبر اٌزغز٠خ ِؾّذ ع١ّش اٌذؽٍٛهٟد/ 0ا 1

 )ِٕبلؾب( إٌّٛف١خ عبِؼخ –و١ٍخ االلزقبد إٌّضٌٟ -ٚػٍَٛ األهؼّخاٌّزفشؽ  اٌزغز٠خ أعزبر أ.د/فبهّخاٌض٘شاء أ١ِٓ اٌؾش٠ف  2

 ؽٍٛاْ )ِٕبلؾب( عبِؼخ –و١ٍخ االلزقبد إٌّضٌٟ  -أعزبر اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األهؼّخ  أ.د/أؽّذ ػٍٟ أ١ِٓ 3

 )مشرفا ومناقشا(المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى -األطعمة وعلوم التغذٌة أستاذ مساعد بقسم د/ ػج١ش ٔض٠ٗ أؽّذ 4

 -ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:أفجؾذ  إٌّبلؾخٚػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾـ 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخقـ االعُ َ

 )ِمشسا ِٚؾشفب( عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزقبد إٌّضٌٟ –ٚػٍَٛ األهؼّخاٌّزفشؽ أعزبر اٌزغز٠خ ِؾّذ ع١ّش اٌذؽٍٛهٟد/ 0ا 1

 )ِٕبلؾب( إٌّٛف١خ عبِؼخ –و١ٍخ االلزقبد إٌّضٌٟ -ٚػٍَٛ األهؼّخاٌّزفشؽ  أعزبر اٌزغز٠خ أ.د/فبهّخاٌض٘شاء أ١ِٓ اٌؾش٠ف  2

 ثٕٙب )ِٕبلؾب( عبِؼخ –اٌزشث١خ إٌٛػ١خ و١ٍخ -االلزقبد إٌّضٌٟ أعزبر اٌزغز٠خ سئ١ظ لغُ  أ.د/ػ١ذ ػٍٟ روٟ  3

 )مشرفا ومناقشا(المنوفٌة جامعة -  ًكلٌة االقتصاد المنزل -األطعمة وعلوم التغذٌة أستاذ مساعد بقسم د/ ػج١ش ٔض٠ٗ أؽّذ 4

 أؽّذ ػٍٟ أ١ِٓثغجت ئػززاس األعزبر اٌذوزٛس/ 
 . 9/1/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/1/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 -: الدراسات العليا بشأن النظر فيمذكرة إدارة   -21
 االقتصاد في الدكتوراه لدرجة المسجمة اسماء معاذ أحمد محمد /ةلمطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكيلإعادة 
 "دراسة تأثير نوي البمح عمي السيدات في سن اليأس "بعنـــوان األطعمة وعمومة تغذيال تخصص المنزلي

 -:ػٍّب  ثأْ ٌغٕخ األؽشاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخقـ االعُ َ

د/ هبسق ِؾّذ ػجذ  1

 اٌشؽّٓ 

 عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزقبد إٌّضٌٟ –ٚػٍَٛ األهؼّخ اٌزغز٠خ ِغبػذ ثمغُ أعزبر

 استشاري العظام بالمعاش مستشفً كفر الزٌات العام  ِقطفٟ ِؾّذ خبهشد/ 2
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  -ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ: اٌغبثمخ إٌّبلؾخٚػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾـ 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخقـ االعُ َ

)ِمشسا  عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزقبد إٌّضٌٟ –ٚػٍَٛ األهؼّخاٌّزفشؽ أعزبر اٌزغز٠خ ِؾّذ ع١ّش اٌذؽٍٛهٟد/ 0ا 1

 ِٚؾشفب(

اعزبر اٌزغز٠خ ٚ ػٍَٛ االهؼّخ ٚٚو١ً اٌى١ٍخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب و١ٍخ االلزقبد إٌّضٌٟ عبِؼخ  أ.د/ أؽّذ ػٍٟ ا١ِٓ 2

    ِٕبلؾب  (ؽٍٛاْ ) 

د/ هبسق ِؾّذ ػجذ  3

 اٌشؽّٓ 

 ) ِٕبلؾب  ِٚؾشفب (    عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزقبد إٌّضٌٟ –ٚػٍَٛ األهؼّخ اٌزغز٠خ ِغبػذ ثمغُ أعزبر

 ) ِٕبلؾب  ٚ ِؾشفب (   استشاري العظام بالمعاش مستشفً كفر الزٌات العام  ِقطفٟ ِؾّذ خبهشد/ 4

 -ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:أفجؾذ  إٌّبلؾخٚػٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾـ 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخقـ االعُ َ

 )ِمشسا ِٚؾشفب( عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزقبد إٌّضٌٟ –ٚػٍَٛ األهؼّخاٌّزفشؽ أعزبر اٌزغز٠خ ِؾّذ ع١ّش اٌذؽٍٛهٟد/ 0ا 1

 اٌضساػ١خاٌمب٘شح ) ِٕبلؾب (اعزبر ثّؼٙذ ثؾٛس ٚ رىٌٕٛٛع١ب اٌزغز٠خ ِشوض اٌجؾٛس  أ.د/ ٚؽ١ذ أؽّذ سعت 2

د/ هبسق ِؾّذ ػجذ  3

 اٌشؽّٓ 

 ) ِٕبلؾب  ِٚؾشفب (   عبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزقبد إٌّضٌٟ –ٚػٍَٛ األهؼّخ اٌزغز٠خ ِغبػذ ثمغُ أعزبر

 ) ِٕبلؾب  ِٚؾشفب (   استشاري العظام بالمعاش مستشفً كفر الزٌات العام  ِقطفٟ ِؾّذ خبهشد/ 4

 أؽّذ ػٍٟ أ١ِٓثغجت ئػززاس األعزبر اٌذوزٛس/ 
 . 9/1/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/1/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -22
 -:األطعمة األتي أسمائيمقبول األعذار المقدمة من الطالب بقسم التغذية وعموم 

 اٌّٛمٛع االعُ َ

 عن دخول االمتحان )مادة تغذية عالجية( وذلك لمسفر لمخارج . حنان يسرى عبد اهلل 1

 عن دخول امتحان)مادة كيمياء حيوى وفيسيولوجيا الغذاء ( وذلك بسبب مرضيا رضا زايد مندى بدر 2

 تخطيط وجبات( وذلك بسبب مرضيا .عن دخول االمتحان )مادة  ايمان صبحى سيد احمد 3

مصـــــطفى نبيـــــل محمـــــد  4
 ياسين

 عن دخول االمتحان )مادة كيمياء حيوى و تقييم الحالة التغذوية( وذلك لمتجنيد

عن دخول االمتحان )مادة ميكروبيولـوجى متقـدم وفسـيولوجي متقـدم و كيميـاء حيـوى متقـدم  عبد الوىاب ابراىيم سويد 5
 التغذوية ( وذلك بسبب التجنيد.و تقييم الحالة 

 عن دخول االمتحان )مادة تقييم الحالة التغذوية ( وذلك بسبب مرضيا . اية عادل ابو الفتح مسعود 6

 عن دخول االمتحان )مادتى كيمياء حيوى متقدم و تقييم الحالة التغذوية ( وذلك بسبب مرضيا . تقى رمضان الفخرانى 7

 عن دخول االمتحان )مادة تغذية عالجية( ( وذلك بسبب مرضياتســـــنيم معـــــوض محمـــــد  8
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 السيد

 . 9/1/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/1/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -23
 .          استاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات -  ػط١ٗ ؽٛس٠خد/ ؽش٠ف ِؾّذ لـ   تسجٌل قائمة االبحاث

 . 9/1/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/1/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -24
 .          مدرس بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  - محمد زكريا ميراند/ لـ   تسجٌل قائمة االبحاث

 . 9/1/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/1/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ   

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -25
 .    استاذ مساعد بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة -طارق عبد الرحمن عفيفي د/ لـ   تسجٌل قائمة االبحاث

 . 9/1/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/1/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -26
 .          مدرس بقسم ادقتصاد المنزلً والتربٌة - ميا جالل شعيبد/ لـ   تسجٌل قائمة االبحاث

 . 9/1/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/1/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ  

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -27
دكتوراة( الفصل الدراسً ال انً للعام الجامعً  –ماجستٌر  –وم ل)دبالخطو الدراسيو لمرحمة الدراسات العميا  -

 كما وردت من األقسام العلمٌة. 2018/2019

 . 9/1/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  6/1/2019بتارٌخ  ةم العلمٌاقسموافقة األ

 للجامعةالموافقة مع رفع االمر  -القرار :

 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في : -28
( ستة 6إدارة المنح والبعثات والمتضمن أن الحكومة المكسيكية ستقوم بتخصيص عدد)الخطاب الوارد من   

منح أكاديمية لمباحثين واالساتذة من مختمف مؤسسات التعميم العالي الحكومية بيدف تعزيز التعاون االكاديمي 
( ثالثة منيا لمباحثين من دول المشرق والمغرب العربي 3والدول العربية ويتم تخصيص عدد)بين المكسيك 
 ودول الخميج .

 ترشٌحات فى مجال المالبس والنسٌج -باآلتى :  المالبس والنسٌجأفاد قسم 

 9/1/2019و لجنة العالقات ال قافٌة بتارٌخ  6/1/2019بتارٌخموافقة مجمس القسم 
 احد للترشٌح مع رفع االمر للجامعة لم ٌتقدم -القرار :
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 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في : -92
-إدارة االتفاقيات والمؤتمرات والمتضمن أنو ورد لالدارة خطاب جامعة االقصيالخطاب الوارد من  

والموجية لمسيد أ.د/ رئيس الجامعة والمتضمن ان جامعة االقصي ميتمة بالتعاون  غزة
 المستقبمي مع جامعة المنوفية   .

  الشراكة فً مجاالت تصنٌع المالبس والنسٌج. -باآلتى :  المالبس والنسٌجأفاد قسم 

 9/1/2019و لجنة العالقات ال قافٌة بتارٌخ  6/1/2019بتارٌخموافقة مجمس القسم 
 مع مخاطبة رئٌس قسم المالبس و تقدٌم مذكرة تفصٌلٌة بالمقترح المقدم احٌط المجلس علماً  -القرار :

 مع رفع االمر للجامعة و توضٌح وجه التعاون

 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في : -30
لمعالقات الثقافية إدارة االتفاقيات والمؤتمرات والمتضمن أن االدارة المركزية الخطاب الوارد من  

تمقت كتاب وزارة التعميم العالي والمرفق بو مسودة مقترحة لمبرنامج التنفيذي التفاقية التعاون في 
مجال التعميم العالي والبحث العممي بين جميورية مصر العربية وجميورية السودان لالعوام 

ن التحضرية لمجنة العميا والتي تم تقديميا اثناء اجتماعات لجنة كبار المسئولي 2020/  2012
 المشتركة لمتعاون بين مصر والسودان   .

 الشراكة فً مجاالت تصنٌع المالبس والنسٌج  -باآلتى :  المالبس والنسٌجأفاد قسم 

 9/1/2019و لجنة العالقات ال قافٌة بتارٌخ  6/1/2019بتارٌخموافقة مجمس القسم 
 احٌط المجلس علماً مع مخاطبة رئٌس قسم المالبس و تقدٌم مذكرة تفصٌلٌة بالمقترح المقدم  -القرار :

 تحدٌداً مع رفع االمر للجامعة و توضٌح وجه التعاون

 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في : -8:
أن كتاب إدارة االتفاقيات والمؤتمرات والمتضمن كتاب وزارة التعميم العالي بشالخطاب الوارد من 

سفارة مصر باليند والمتضمن انو بالتواصل مع السيدة  –مكتب العالقات الثقافية والتعميمية 
الدكتورة / عميدة شئون العالقات الدولية والسيد / المسئول التنفيذي لشئون العالقات الدولية بــ 

IIT   لمناقشة امكانية التعاون ، وقد ورد منBombay ( IIT )    بالبريد االلكتروني نموذج
لمذكرة تفاىم قابمة لمتعديل لمناقشة امكانية استخداميا مع جيات اخري متضمنا انشاء برنامج 

 مزدوج لدرجة الدكتوراة وانشاء مركز لمتميز.
 الشراكة فً مجاالت تصنٌع المالبس والنسٌج -باآلتى :  المالبس والنسٌجأفاد قسم 
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 9/1/2019و لجنة العالقات ال قافٌة بتارٌخ  6/1/2019بتارٌخموافقة مجمس القسم 
احٌط المجلس علماً مع مخاطبة رئٌس قسم المالبس  و التغذٌة لوضع تصور لبنود التعياون ميع رفيع  -القرار :

 االمر للجامعة

 

 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في :- -9:
التعميم العالي إدارة االتفاقيات والمؤتمرات والمتضمن تمقي الوزارة كتاب وزارة بشأن النظر في الخطاب الوارد من 

الستثمار والتعاون الدولي والذي يفيد االعداد والتحضير الجتماعات الدورة السابعة لمجنة المشتركة المصرية ل
الدكتورة / سحر نصر وزيرة االوكرانية لمتعاون االقتصادي والعممي والفني والمقرر عقدىا بكييف برئاسة السيدة 

متضمنا  2012نوفمبر  2 -اكتوبر  31التعاون الدولي باالفادة ان بروتوكول الدورة عقدت خالل الفترة من 
 .الفقرة المقترحة من الجانب االوكراني ببروتوكول الدورة

 والنسٌجالبحوث العلمٌة فً مجاالت تصنٌع المالبس  -باآلتى :  المالبس والنسٌجأفاد قسم 

 9/1/2019و لجنة العالقات ال قافٌة بتارٌخ  6/1/2019بتارٌخموافقة مجمس القسم 
احٌط المجلس علماً مع مخاطبة رئٌس قسم المالبس  و التغذٌة لوضع تصور لبنود التعاون  -القرار :

 مع رفع االمر للجامعة

 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في :- -::
إدارة االتفاقيات و المؤتمرات بخصوص ) المؤتمر الدولي لتطوير التعميم العالي في ضوء الخطاب الوارد من 

افاد قسم االقتصاد  2012يناير  23 -22المتغيرات و المعايير العالمية( المقام بجامعة بنيا في الفترة من 
 قبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خِذسط ثمغُ االلز –د/ ِٙب عالي ؽؼ١ت  -1      المنزلي و التربية بترشيح كال من :

 ِذسط ثمغُ االلزقبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ . –د / ٔٛسا اثشا١ُ٘ غش٠ت  -2                                                             
 9/1/2019لجنة العالقات ال قافٌة بتارٌخ  موافقة 6/1/2019بتارٌخموافقة مجمس القسم 

 االمر للجامعةالموافقة مع رفع  -القرار :

 مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -34
بقسم المالبس و النسيج  لمقيام باجازة استاذ  –رشا عبد الرحمن النحاس/  ةالدكتور الطمب المقدم من االستاذة  

بــدون مرتــب ) اعــارة ( لمعمــل   ( 2012/2012) الفصــل الدراســي الثــاني لمعــام الجــامعي  لمــدة فصــل دراســي
عمــي ان تقــوم بيــا عقــب موافقــة الســيد االســتاذ الــدكتور / رئــيس   بجامعــة القصــيم بالمممكــة العربيــة الســعودية

 .6/1/2012موافقة القسم العممي بتاريخ الجامعة 
 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -رار :ـــالق

 س" بشأن النظر فى :مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدري -35
أســتاذ   التغذيـة و عمــوم االطعمـةبقسـم  مــدرس  - نزييـة عبـد الــرحمن ابـراىيم خميـل/  ة الــدكتور  ة تعيـين السـيد

بذات القسم  بالكمية و ذلك بناء عمي ما جاء بتقرير المجنة العممية الدائمـة لترقيـة االسـاتذة و األسـاتذة مساعد 
 .6/1/2012موافقة القسم العممي بتاريخ 25/12/2012بتاريخ المساعدين  

 مع رفع االمر للجامعةو االساتذة و المساعدٌن علً مستوي االساتذة الموافقة  -رار :ـــالق
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  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -36
 الثانوية الفنية:من شيادة الثانوية العامة و 2012/2020لمعام الجامعي بالكمية المقترح قبوليا الطالب اعداد 
 ( عدد )( طالب و طالبة.200الثانوية العامة) شعبة عموم 
 ( عدد )( طالب و طالبة.150الثانوية العامة) شعبة رياضة 
 ( عدد )( طالب و طالبة.150الثانوية العامة) شعبة أدبية 
  ( طالب و طالبة.100عدد )الثانوية الصناعية) نظام الثالث سنوات( قسم ) مالبس جاىزة ( لقبوليم بالفرقة االولي 
 ( طالب و طالبة.50سنوات( قسم ) مالبس جاىزة ( لقبوليم بالفرقة االولي عدد )خمس الثانوية الصناعية) نظام ال 
 ( لقبوليم بالفرقة الثانية عدد ) ( طالب و طالبة.50المعيد الفني الصناعي قسم ) مالبس جاىزة 
 ( طالب و طالبة .10الثانوية المعادلة عدد )  6/1/2019موافقة لجنة شئون التعميم بتاريخ  

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -37
 توزيع درجات مادة التربية العممية بالكمية بالفرقة الثالثة و الرابعة لقسم االقتصاد المنزلي و التربية:

 مالحظات الدرجة الشعبة الفرق اسم المقرر م
 االختبار الشخصي رابعة 60 االقتصاد المنزلي و التربية الرابعة الثالثة التربية العممية 1

2  

ني
ي ثا

راس
ل د

فص
 

سي
 درا

صل
ف

 
ني

+ ثا
ول

ا
 

 عضو ىيئة التدريس 40 

 عضو ىيئة المعاونة 40   3

 موجو التربية العممية 40   4

 مدير المدرسة 20   5

  200  االجمالي 6
  6/1/2012موافقة لجنة شئون التعميم بتاريخ  . لمفرقة الثالثة  200/2و تقسم الدرجة 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -38
اٌّم١ذح ثبٌفشلخ األٌٟٚ ؽؼجخ ػبِخ ٌٍؼبَ   –االعبصح اٌّشم١خ اٌّمذِخ ِٓ اٌطبٌجخ / ا٠خ عبِؼ ؽجً اٌغضاٌٟ 

ثٕبء ػٍٟ اٌزمش٠ش اٌطجٟ اٌٛاسد ِٓ االداسح اٌطج١خ  2/12/2018ٌّذح ؽٙش ِٓ ربس٠خ  2018/2019اٌغبِؼٟ 

  6/1/2012ِٛافمخ ٌغٕخ ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ثزبس٠خ ثبٌغبِؼخ . 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

  -النظر فى :بشأن    التعليممذكرة قسم شئون   -39
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اٌّم١ذح ثبٌفشلخ األٌٟٚ ؽؼجخ ػبِخ  –اٌؼزس اٌّشمٟ اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌجخ / ػال اثٛ اٌؼال ػجذ اٌغفبس ِؾّذ ثؾ١شٞ 

ثٕبء ػٍٟ اٌزمش٠ش اٌطجٟ   2018/2019ػٓ اِزؾبٔبد اٌفقً اٌذساعٟ االٚي   2018/2019ٌٍؼبَ  اٌغبِؼٟ 

  6/1/2012ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ثزبس٠خ  ِٛافمخ ٌغٕخاٌٛاسد ِٓ االداسح اٌطج١خ ثبٌغبِؼخ . 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -40
اٌّم١ذح ثبٌفشلخ اٌضب١ٔخ ؽؼجخ ِالثظ ٚ  –اٌؼزس اٌّشمٟ اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌجخ / ٠بع١ّٓ عّبي ػجذ اٌغزبس ِقطفٟ 

ثٕبء ػٍٟ اٌزمش٠ش   2018/2019ػٓ اِزؾبٔبد اٌفقً اٌذساعٟ االٚي   2018/2019ٔغ١ظ  ٌٍؼبَ  اٌغبِؼٟ 

  6/1/2012ِٛافمخ ٌغٕخ ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ثزبس٠خ اٌطجٟ اٌٛاسد ِٓ االداسح اٌطج١خ ثبٌغبِؼخ . 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -41
اٌّم١ذح ثبٌفشلخ اٌضب١ٔخ ؽؼجخ ِالثظ ٚ ٔغ١ظ  ػٓ  –اٌؼزس اٌّشمٟ اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌجخ / سؽبة أؽّذ عؼذ سصق  

ثٕبء ػٍٟ اٌزمش٠ش اٌطجٟ اٌٛاسد ِٓ االداسح اٌطج١خ ثبٌغبِؼخ .   2018/2019اِزؾبٔبد اٌفقً اٌذساعٟ االٚي  

  6/1/2012ْ اٌزؼ١ٍُ ثزبس٠خ ِٛافمخ ٌغٕخ ؽئٛ

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -42
ئداسح ِٕضي ؽؼجخ ضب١ٔخ اٌّم١ذح ثبٌفشلخ اٌ –٘ذ٠ش اؽشف عؼ١ذ ع١ٍّبْ /  اٌؼزس االعزّبػٟ اٌضبٌش ػٍٟ اٌزٛاٌٟ اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌجخ 

  6/1/2012ِٛافمخ ٌغٕخ ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ثزبس٠خ . )اعبصح سػب٠خ هفً( 2018/2019ٌٍؼبَ  اٌغبِؼٟ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -43
اٌّم١ذح ثبٌفشلخ اٌضبٌضخ ؽؼجخ اداسح إٌّضي   ػٓ  –خبٌذ ػجذ اٌّؼطٟ     اٌؼزس اٌّشمٟ اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌجخ / رغ١ُٕ

ثٕبء ػٍٟ اٌزمش٠ش اٌطجٟ اٌٛاسد ِٓ االداسح اٌطج١خ ثبٌغبِؼخ .   2018/2019اِزؾبٔبد اٌفقً اٌذساعٟ االٚي  

  6/1/2012ِٛافمخ ٌغٕخ ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ثزبس٠خ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -44
اٌزغز٠خ ٚ ػٍَٛ ؽؼجخ  ٌشاثؼخاٌّم١ذح ثبٌفشلخ ا –   عبسح سعت ِؾّذ اٌؼشثٟ اٌؼزس اٌّشمٟ اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌجخ / 

ثٕبء ػٍٟ اٌزمش٠ش اٌطجٟ اٌٛاسد ِٓ االداسح اٌطج١خ   2018/2019ػٓ اِزؾبٔبد اٌفقً اٌذساعٟ االٚي  االهؼّخ  

  6/1/2012ِٛافمخ ٌغٕخ ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ثزبس٠خ ثبٌغبِؼخ . 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -45
اٌزغز٠خ ٚ ػٍَٛ ؽؼجخ  ٌضبٌضخثبٌفشلخ ا  اٌّم١ذ –ؽذ٠ذ  ِؾّذ ِؾفٛظ ػجذ إٌّؼُ /  مٙشٞ اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌتاٌؼزس اٌ
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ِٛافمخ ٌغٕخ . ثغت ظشٚف اٌّٛافالد اٌمٙش٠خ 5/1/2019غزائ١خ )ة(ثزبس٠خ ِبدح فٕبػبد ػٓ  االهؼّخ 

  6/1/2012ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ثزبس٠خ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 مذكرة قسم المالبس و النسيج للعرض علي مجلس الكلية بشأن النظر في   -68
من االدارة العامة لشئون التعلٌم مركز التعلٌم المفتوح بشأن استكمال  الخطاب الوارد

 .دجراءات موافقة المجلس األعلى للجامعات علً البرامج المهنٌة بنظام التعلٌم المدمج 

 احٌط المجلس علما -القرار :

 بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكلية    مذكرة قسم المالبس و النسيج -69
   توزٌع المقررات الدراسٌة علً السادة االعضاء لمرحلة البكالورٌوس والدراسات العلٌا

  للفصل الدراسً ال انً .

  . التأكٌد علً التزام السادة الزمالء أعضاء هٌئة التدرٌس بالحضور أربعة أٌام اسبوعٌا
ازة منتصف والهٌئة المعاونة طوال أٌام االسبوع فً الفصل الدراسً ال انً وكذلك فً اج

 العام ال تمام أعمال الجودة واالمتحانات وما ٌخص القسم العلمً .

  توزٌع خطة العملً علً الهٌئة المعاونة ومدرسً المادة فٌما عدا مدرس المادة د/ احمد
 عبد الداٌم لعدم انتظامه فً الحضور وك رة الشكوى .

 طنة عمان وعدم استالمة بشأن انتهاء اجازة أ.د/ نشأت نصر الرفاعً كأستاذ زائر بسل
 للعمل تم ابالغ أ.د/ عمٌد الكلٌة لعمل الالزم .

  بشأن الالئحة المنظمة للتدرٌب الصٌفً لقسم المالبس والنسٌج المقدمة من أ.د/ اٌهاب
 فاضل ابوموسً بصفة مسئول معٌار التعلٌم والتعلم .

  ً2019/  6/1 بتارٌخموافقة القسم العلم . 

 رفع االمر للجامعة الموافقة مع -القرار :

 مذكرة قسم المالبس و النسيج للعرض علي مجلس الكلية بشأن النظر في   -:6
عدم اتمام اجراءات االجازة الخاصة بالسٌدة الدكتورة / منً محمد سلطان ومخاطبة الجامعة وارجاع 

الكلٌة بموقف جمٌع أوراق االجازة وعدم متابعتها لما ٌحدث بشأن االجازة فقد تم احاطة أ.د/ عمٌد 
 سٌادتها وعلٌه قرر سٌادته ارسال االنذار االول لها بشأن االنقطاع عن العمل .

 مع رفع االمر للجامعةمخاطبة رئٌس الجامعة و ابالغه بالموضوع  -القرار :

 مذكرة قسم االقتصاد المنزلي و التربية للعرض علي مجلس الكلية بشأن النظر في : -;6
أ.د / رئٌس مجلس القسم بشأن انعقاد المؤتمر العلمً االول للقسم للعام الجامعً التقرٌر العلمً المقدم من 

تنفٌذا لما ورد فً الٌات تطبٌق معٌار الطالب و الخرجٌن  81/89/9181( ٌوم ال ال اء الموافق  9181/9182)

 2019/  6/1 بتارٌخموافقة القسم العلمً  ضمن منظومة معاٌٌر جودة التعلٌم وو االعتماد االكادٌمً بالكلٌة .
. 

 احٌط المجلس علما مع تقدٌم الشكر لسٌادتها -القرار :

 مذكرة قسم إدارة المنزل و المؤسسات للعرض علي مجلس الكلية بشأن النظر في : -75
 المحكمٌن لمرحلة البكالوٌوس و الدراسات العلٌا  :اعداد قائمة  

 البكالورٌوس تحكٌم مرحلة: 
 أ.د/ ماٌسة محمد الحبشً        د/ رباب السٌد مشعل أ.د/ نعمة مصطفً رقبان      
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 :) مرحلة الدراسات العلٌا ) الماجستٌر 
 أ.د/ نعمة مصطفً رقبان       أ.د/ ربٌع محمود نوفل        د/ شرٌف محمد حورٌة

 :) مرحلة الدراسات العلٌا ) الدكتوراه 
 د/ هبه   علً شعٌبأ.د/ نعمة مصطفً رقبان      أ.د/ ماٌسة محمد الحبشً        

 :تغٌٌر ترشٌح التحكٌم الخارجً لمرحلة الدراسات العلٌا 
 بدال من كلٌة االقتصاد المنزلً  جامعة حلوان   -استاذ بقسم االسرة و الطفولة      –الً أ.د / منار عبد الرحمن  

موافقة القسم العلمً كلٌة االقتصاد المنزلً  جامعة حلوان   -أ.د/ إٌناس بدٌر رئٌس قسم االسرة والطفولة 
 . 2019/  6/1 بتارٌخ

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 مذكرة قسم التغذية و علوم االطعمة للعرض علي مجلس الكلية بشأن النظر في : -75
 و الدراسات العلٌا بواقع استاذٌن بكل مرحلة : البكالورٌوس اعداد قائمة بالمراجعٌٌن الداخلٌٌن لمرحلتً ا

 أ.د/ محمد صالح                      أ.د/ سحر ع مان        :البكالورٌوس مرحلة 

 :أ.د/ محمد مصطفً السٌد           أ.د/ حمدٌة هالل   مرحلة الدراسات العلٌا 
 . 2019/  6/1 بتارٌخموافقة القسم العلمً 

 رفع االمر للجامعة الموافقة مع -القرار :

 مذكرة قسم المالبس و النسيج  للعرض علي مجلس الكلية بشأن النظر في : -75
 المحكمٌن لمرحلة البكالوٌوس و الدراسات العلٌا  :اعداد قائمة 

 :أ.د/ مدحت محمد      -محكم داخلً : أ.د/ إسالم عبد المنعم حسٌن    مرحلة البكالورٌوس
 مرسً
 أ.د/ أحمد حسنً خطاب       -محكم خارجً : أ.د/ محمد البدري عبد الكرٌم             

 أ.د/ نشوة عبد الرؤوف        -محكم داخلً : أ.د/ إٌهاب احمد النعساندراسات العلٌا: مرحلة ال 
 أ.د/ عادل جمال الدٌن الهنداوي      -محكم خارجً : أ.د/ حسن سلٌمان علً           

 . 2019/  8/1 بتارٌخالقسم العلمً بالتفوٌض  موافقة

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 للعرض علي مجلس الكلية بشأن النظر في :  االقتصاد المنزلي و التربيةمذكرة قسم   -75
 المحكمٌن لمرحلة البكالوٌوس و الدراسات العلٌا  :اعداد قائمة 

 :د/ سهام رفعت الشافعً –جٌهان علً سوٌد أ.د/ -نجفة قطب الجزارمحكم داخلً : أ.د/  مرحلة البكالورٌوس 

 عادل جمال الدٌن الهنداويأ.د/        -   عبد الملك طه الرفاعًمحكم خارجً : أ.د/                    

 د/ سهام رفعت الشافعً          –أ.د/ جٌهان علً سوٌد  محكم داخلً :دراسات العلٌا: مرحلة ال 

 أ.د/ فتحً علً ربٌع – أ.د/ عادل جمال الدٌن الهنداوي -أ.د/ عبد الملك طه الرفاعً :محكم خارجً       
 .  2019/  9/1 بتارٌخموافقة القسم العلمً بالتفوٌض 0

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 : مذكرة قسم التغذية و علوم االطعمة للعرض علي مجلس الكلية بشأن النظر في -76
الدراسات العلٌا(  و سالورٌوالئحة الخاصة بالبرامج التعلٌمٌة التً ٌقدمها القسم ) البكال تعدٌل

 تم تشكٌل لجنة مكونة من السادة أعضاء هٌئة التدرٌس :
أ.د/ سحر ع مان                  أ.د/ خالد شاهٌن  أ.د/ محمد مصطفً السٌد   أ.د/ ٌوسف الحسانٌن     
 أ.د/ عبٌر خضر        أ.د/ هبة عز الدٌن             أ.د/ عماد الخولً أ.د/ محمد صالح      

 . 2019/  6/1 بتارٌخموافقة القسم العلمً   

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :
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 مذكرة قسم التغذية و علوم االطعمة للعرض علي مجلس الكلية بشأن النظر في : -77
االلتماس المقدم من االستاذ الدكتور/ محمد صالح اسماعٌل االستاذ بالقسم و الذي ٌلتمس فٌه 

/  6/1 بتارٌخرفع الجزاء الموقع علً سٌادته من قبل ادارة الجامعة .موافقة القسم العلمً 
2019 . 

رفييع االميير  علييً رفييع الجييزاء و تقييدٌم الشييكر الييً أ.د/ محمييد مصييطفً السييٌد مييعالموافقيية  -القييرار :
 للجامعة

 مذكرة قسم التغذية و علوم االطعمة للعرض علي مجلس الكلية بشأن النظر في : -78
االلتماس المقدم من الدكتورة/ نزٌهة عبد الرحمن خلٌل المدرس بالقسم و الذي ٌلتمس فٌه رفع 

  2019 / 6/1 بتارٌخمن قبل ادارة الجامعة .موافقة القسم العلمً  االجزاء الموقع علً سٌادته

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 

 مذكرة للعرض علي مجلس الكلية بشأن النظر في : -57
هٍت اٌّغبػذح ٌٍطبٌت / ِشٚاْ اٌخطبة اٌٛاسد ِٓ ئداسح رال اٌزؼ١ّ١ٍخ لغُ اٌزط٠ٛش اٌزىٌٕٛٛعٟ ثخقٛؿ 

م١ك اٌزٕفظ ٌّشمٟ اٌمٍت  ِذؽذ ِؾّذ ِؾّٛد اٌّزمذَ ٌٍّؼشك اٌّؾٍٟ ٌّؾبفظخ إٌّٛف١خ ثّؾشٚع / ِىبفؾخ

ػٍٟ ٚ اٌزٟ رؾبسن ِقش ف١ٙب ٌٍّٕبفغخ   ISEFاٌمبه١ٕٓ ٚ رٌه ١ٌف١ذٖ فٟ ثؾضٗ فٟ ِؼبسك اٌؼٍَٛ ٚ إٌٙذعخ

 اٌّغزٛٞ اٌؼبٌّٟ ٌٍطالة دْٚ عٓ اٌغبِؼخ .

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 في:  مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر -58
 رمبس٠ش اٌٛمغ اٌشا٘ٓ ثٛؽذح مّبْ اٌغٛدح ٚ اعزّبػبرٙب ) ِـشفـك ( . 

 احيط المجمس عمماً   -القرار :

 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة   -59
 .2018/2019( للعام الجامعً الخامسةمحضر اجتماع لجنة شئون المجتمع و تنمٌة البٌئة ) الجلسة 

   عمماً احيط المجمس   -القرار :

 اطبة رئيس قسم إدارة المنزل و المؤسسات باختيار اسم  مقرر بالفرقة االوليمخ- 60
 وتوصيفو حتي يتسني العمل بو كمقرر مؤىل لمقسم عند التشعيب .

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة  -القرار :

 
رى١ٍف اٌغبدح سؤعبء االلغبَ اٌؼ١ٍّخ ثّٛافبح االعزبر اٌذوزٛس ػ١ّذ اٌى١ٍخ ثج١بْ ؽٙشٞ  -61

  ثّذٞ ؽنٛس أػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبأللغبَ اٌّخزٍفخ .

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 

 عصرًا 3نياية االجتماع واالنتياء من جدول األعمال رفعت الجمسة في تمام الساعة  
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 رئيس المجلس عميد الكلية                                     أمين المجلس              
 

 )أ.د/ شريف صبرى رجب (                      محمد زكريا مهران(د./)     
 
 
 
 

 

              
 

 السيد األستاذ الدكتور / رئيس جامعة المنوفية
 تحية طيبة وبعد ""

 (الخامسة )الجلسة لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌةنتشرف بأن نرسل 
 2018/2019فً العام الجامعً  13/1/2019بتارٌخ 

 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 ""

 (الخامسة )الجلسة نتشرف بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة
 2018/2019فً العام الجامعً  13/1/2019بتارٌخ 

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

                  
               

 عميد الكلية                                                           
 

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

 تحية طيبة وبعد ""
 (الخامسة )الجلسة بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة نتشرف

 2018/2019فً العام الجامعً  13/1/2019بتارٌخ 

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

                                    
 عميد الكلية                                                            

 
 شريف صبرى رجب (/ )أ.د                                                              
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