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 محضر إجتماع
 07/07/7102الموافقثاء الثالالجلسة االرابعة لمجلس الكلٌة المنعقدة ٌوم 

 م 7102/ 7102فً العام الجامعً 

 صبباحا  عشر  الحادٌة( بقاعة االجتماعات بالكلٌة وذلك فً تمام الساعة الرابعة الجلسة  أجتمع مجلس الكلٌة )
عمٌببد الكلٌببة  -شببرٌص صبببرب رجبب  األسببتاذ الببدكتور/ السببٌد برئاسببة   07/07/7102الموافببق  ثالثبباءٌببوم ال

 وحضور كل من : ورئٌس المجلس

 م األسم الوظٌفة

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

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

 3 أ.د/ إٌها  أحمد محمد النعسان ووكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا و البحوثلنسٌج  أستاذ بقسم المالبس وا

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

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

 6 أ.د/ فاطمة الزهراء امٌن الشرٌص من الداخل تاذ  التغذٌة وعلوم األطعمة وعمٌد الكلٌة سابقااس

 2 أ.د/ ٌوسص عبد العزٌز الحسانٌن وعمٌد الكلٌة سابقاورئٌس القسم  أستاذ التغذٌة وعلوم االطعمة

 2 أ.د/ حسن سلٌمان رحمه من الخارجأستاذ المالبس والنسٌج والترٌكو المتفرغ بكلٌة الفنون التطبٌقٌة جامعة حلوان 

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

 01 ربٌع محمود نوفلأ.د/  و اقدم األساتذة بالقسمإدارة المنزل والمؤسسات بقسم أستاذ 

 00 أ.د/ نشأت نصر الرفاعً  بالقسم الساتذةاقدم ا استاذ بقسم المالبس و النسٌج

 07 أ.د/ اٌها  فاضل ابو موسى ورئٌس قسم المالبس و النسٌجاستاذ تصمٌم األزٌاء بالكلٌة 

 03 أ.د/ عماد محمد عبد الحلٌم الخولً بالقسم اقدم االساتذة أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة

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

 05 أ.د /عال ٌوسص محمد عبد الاله استاذ بقسم المالبس و النسٌج بالكلٌة من الداخل  

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

 02 محمد عبد الرحمن عفٌفًد/ طارق  المساعدٌن اقدم االساتذة بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة مساعد أستاذ

 02 د./ منى عبد الرازق أبو شن  أستاذ مساعد وقائم بعمل رئٌس قسم االقتصاد المنزلً والتربٌة بالكلٌة

 09 ماجدة إبراهٌم متولً األسودد./ اقدم المدرسٌن بالكلٌةبقسم المالبس و النسٌج  مدرس

 بالكلٌة بصفته مدٌر وحدة ضمان الجودة . المتفرغ البس والنسٌجأستاذ الم - خالد محٌى الدٌن محمد /ى للحضورد.عوقد د

 وقد اعتذار عن الحضور كل من:

 م األسم الوظٌفة

رئببٌس اادارة المركزٌببة للمنطقببة الحببرة بشبببٌن الكببوم التببابع للهٌئببة العامببة لالسببتثمار و 

 المناطق الحرة من الخارج  

 0 أ/ مختار أحمد رضوان

سبٌادته حببا بسبم   البرحمن البرحٌم ومر  -عمٌد الكلٌبة الجلسبة دكتور / ستهل السٌد األستاذ الا

 .  األعضاء بالسادة
 :النظر فً جدول األعمال على النحو التالى بثم شرع سٌادته 
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 -المصادق ات :-1
 الموافبق لمجلبس الكلٌبة المنعقبدة ٌبوم االحبد    الثبةالجلسبة الثعلبى موضبوعات  ةالمصادق

 . 7102/7102الجامعى فى العام 07/00/7102

  ًالمصادقة علً بدء موعد امتحانات الدراسات العلٌا للفصل الدراسبً األول للعبام الجبامع
 . 30/07/7102و تنتهً  02/07/7102ٌوم  7102/7102

 اٌّظبدلخ -اٌمشاس :

 مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في : -1
 على النحو التالى :القتراع السرب داخل المجلس حس  امن الداخل لمجلس الكلٌة ضم أعضاء تجدٌد 

 م األسم الوظٌفة

 0 أ.د/ محمد سمٌر الدشلوطً  عبِؼخ إٌّٛف١خ -أعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ ٚػ١ّذ و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ عبثمب

 7 الشرٌص ا١ِٓأ.د/ فاطمة الزهراء  عبِؼخ إٌّٛف١خ -ٚػ١ّذ و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ عبثمب   –اعزبر  اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ 

  79/0/7109إلً  79/0/7102و ذلك لمدة عام من 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 . مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في :2

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : 
مائهم وذلك بناء على التقارٌر الفردٌة والجماعٌة للسادة التوصٌة بمنح الدرجات العلمٌة  للطال  اآلتٌة أس

 -والمناقشة للرسائل العلمٌة وهم : األساتذة أعضاء لجنة الفحص

  تخصص تغذٌة و علوم أطعمة .   -  رضا زاٌد مندي بدر/   منح درجة الماجستٌر للطالبة  -0

 تخصص تغذٌة و علوم أطعمة   -  حتحوتعزة عبد المحسن أمٌن /   منح درجة الماجستٌر للطالبة  -7

 5/07/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  3/07/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -3

ماجسبتٌر فبً االقتصباد المنزلبً المقٌبدة لدرجبة ال  أسماء مصطفً رشبدي صبٌامتسجٌل خطة البحث للطالبة / 

إدمان االنترنت و عالقته بوجهة الضبط و كفاءة إدارة الوقت االقتصاد المنزلً و التربٌة  بعنـــوان " تخصص 

 :علما  بأن لجنة األشراص"     لدي طال  جامعة المنوفٌة 

 الوظٌفة والتخصص        االسم م

 ورئٌس قسم االقتصاد المنزلً و التربٌة كلٌة االقتصاد المنزلً جامعة المنوفٌة استاذ مساعد د/ منً عبد الرازق أبو شن    0

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –مدرس بقسم االقتصاد المنزلً و التربٌة   مها جالل شعٌ د/  7

 5/07/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  3/07/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -ر :القرا
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -4

المقٌبدة لدرجبة الماجسبتٌر فبً االقتصباد  - أمل محمد عببد المجٌبد بسبٌونً هباللتسجٌل خطة البحث للطالبة / 

( فً  4matة الفورمات )فعالٌة استخدام استراتٌجٌاالقتصاد المنزلً و التربٌة  بعنـــوان " تخصص المنزلً 

 "    تدرٌس االقتصاد المنزلً لتنمٌة مهارات التفكٌر التأملً و ح  االستطالع لدي تلمٌذات المرحلة ااعدادٌة
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 :علما  بأن لجنة األشراص 

 الوظٌفة والتخصص        االسم م

 جامعة المنوفٌة –ة التربٌة استاذ المناهج و طرق تدرٌس اللغة اانجلٌزٌة بكلٌ أ.د/ أحمد حسن سٌص الدٌن 0

قسم االقتصاد المنزلً و التربٌة كلٌة االقتصاد المنزلً جامعة باستاذ مساعد    سهام أحمد  الشافعً د/  7
 المنوفٌة

جامعة  -كلٌة االقتصاد المنزلً  –مدرس بقسم االقتصاد المنزلً و التربٌة   أمانً كمال أبو الخٌرد/  
 المنوفٌة

 .5/07/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  3/07/7102لعلمً بتارٌخ موافقة القسم ا

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

المقٌدة لدرجة الماجستٌر فً االقتصباد المنزلبً   -ابتسام سامً حلمً أبو سٌص تسجٌل خطة البحث للطالبة / 

االسببهام النسبببً للمنبباي األسببري و الضببغوط النفسببٌة فببً قتصبباد المنزلببً و التربٌببة  بعنــببـوان " االتخصببص 

 :علما  بأن لجنة األشراص"     التنبؤء بإدمان اانترنت لدي طال  كلٌة االقتصاد المنزلً جامعة المنوفٌة 

 الوظٌفة االسم م

 جامعة المنوفٌة –بكلٌة التربٌة استاذ علم النفس و عمٌد سابق  أ.د/ لطفً عبد الباسط  0

 االقتصاد المنزلً و التربٌة كلٌة االقتصاد المنزلً جامعة المنوفٌة ورئٌس قسماستاذ مساعد  د/ منً عبد الرازق أبو شن    7

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –مدرس بقسم االقتصاد المنزلً و التربٌة   أمانً كمال أبو الخٌرد/  

 .5/07/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  3/07/7102افقة القسم العلمً بتارٌخ مو

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -6

لبً فبً االقتصباد المنز دكتوراهالمقٌبدة لدرجبة الب  -إٌنباس سبمٌر أحمبد الهجبٌن تسجٌل خطة البحبث للطالببة / 

فاعلٌة استخدام المخططات العقلٌة فً تنمٌة التفكٌر البصري االقتصاد المنزلً و التربٌة  بعنـــوان " تخصص 

 :علما  بأن لجنة األشراص"     و دافعٌة ااتقان لدي تلمٌذات المرحلة ااعدادٌة فً مادة االقتصاد المنزلً 

 الوظٌفة االسم م

 جامعة المنوفٌة -ذ أصول التربٌة و عمٌد كلٌة التربٌة أستا د/ جمال علً خلٌل الدهشان1أ 0

 قسم االقتصاد المنزلً و التربٌة كلٌة االقتصاد المنزلً جامعة المنوفٌةباستاذ مساعد  سهام أحمد رفعت الشافعًد/  7

 لمنوفٌةجامعة ا -كلٌة االقتصاد المنزلً  –مدرس بقسم االقتصاد المنزلً و التربٌة   نورا إبراهٌم غرٌ د/  

 .5/07/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  3/07/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -7

قتصباد المنزلبً فبً اال دكتوراهالمقٌبدة لدرجبة الب  -إٌمبان محمبد صبالل الفقبً  تسبجٌل خطبة البحبث للطالببة / 

فعالٌة استراتٌجٌة التعلم المقلو  لتدرٌس ااقتصباد المنزلبً االقتصاد المنزلً و التربٌة  بعنـــوان " تخصص 

 " فً تنمٌة مهارات التفكٌر البصري و االتجاه نحو التعلم الذاتً لدي طالبات المرحلة ااعدادٌة 
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 :علما  بأن لجنة األشراص

 الوظٌفة االسم م

 طنطا جامعة  -كلٌة التربٌة  تكنولوجٌا التعلٌمأستاذ  سعاد أحمد شاهٌن/ د1أ 0

 قسم االقتصاد المنزلً و التربٌة كلٌة االقتصاد المنزلً جامعة المنوفٌةباستاذ مساعد  لمٌاء شوقت  علًد/  7

جامعة  -لمنزلً كلٌة االقتصاد ا –بقسم االقتصاد المنزلً و التربٌة   أستاذ متفرغ أحمد بهاء الحجارد/  
 المنوفٌة

 5/07/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  3/07/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

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

فً االقتصاد المنزلبً  دكتوراهة الالمقٌدة لدرج  -هبه عبد المنعم مصطفً كشك  تسجٌل خطة البحث للطالبة / 

التحكم الذاتً كمتغٌر وسٌط بٌن المنباي المدرسبً السبلبً و االقتصاد المنزلً و التربٌة  بعنـــوان " تخصص 

 :علما  بأن لجنة األشراص "     االحتراق النفسً لدي معلمات االقتصاد المنزلً  

 الوظٌفة االسم م

 جامعة المنوفٌة -اذ أصول التربٌة و عمٌد كلٌة التربٌة أست د/ جمال علً خلٌل الدهشان1أ 0

قسم االقتصاد المنزلً و التربٌة كلٌة االقتصاد المنزلً ورئٌس ب استاذ مساعد منً عبد الرازق أبو شن د/  7
 جامعة المنوفٌة

 ة المنوفٌةجامع -كلٌة االقتصاد المنزلً  –مدرس بقسم االقتصاد المنزلً و التربٌة   مها جالل شعٌ د/  

 .5/07/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  3/07/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  -9

فً االقتصاد جستٌر الماالمقٌدة لدرجة   - ِشٚح ػجذ اٌٙبدٞ سعت اٌغشثبٚٞ  / ٌٍطبٌجخرغغ١ً خطخ اٌجؾش 

رٛظ١ف االرغب٘بد ِزؼذدح االغشاع ثبٌّٛػخ فٟ اػبدح رذ٠ٚش رخظض اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ ثؼٕٛاْ "المنزلً 

 :علما  بأن لجنة األشراص" اٌّالثظ اٌّغزؼٍّخ 

 اٌٛظــــــــــ١ـفخ  االعـــــــــــــــُ َ

 عبِؼٗ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  -ظ ٚإٌغ١ظ  ثمغُ اٌّالث رظ١ُّ االص٠بء  أعزبر  ٘ذٞ ِؾّذ عبِٟ غبصٞأ.د/  1

 عبِؼٗ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  -ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ   اعزبر ِغبػذ عؾش وّبي فٛدٖد/  2

 .5/07/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  3/07/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

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

فبً االقتصباد المنزلبً الماجسبتٌر المقٌبدة لدرجبة   -للطالبة/ ٌاسمٌن محمد سعد المصبري رغغ١ً خطخ اٌجؾش 

توظٌص الموضة متعددة األغراض فً تشكٌل مالبس الفتٌات فً المرحلة  رخظض اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ ثؼٕٛاْ "

 :علما  بأن لجنة األشراص "الجامعٌة

 اٌٛظــــــــــ١ـفخ  االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ َ

 عبِؼٗ إٌّٛف١خ -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  -ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ   أعزبر ػال ٠ٛعف ػجذ اٌالٖأ.د/  1

 عبِؼٗ إٌّٛف١خ -لزظبد إٌّضٌٟو١ٍخ اال  -ِذسط ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ   ا٠ّبْ سأفذ فش٠ذ اثٛ اٌغؼٛد د/  2

 5/07/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  3/07/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
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  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  -11
 -١ذح ٌذسعخ اٌّبعغز١ش فٟ االلزظبد إٌّضٌٟاٌّم -أ١ِٕخ ِؾّٛد فٛصٞ ػجذ هللا / ٌٍطبٌجخرغغ١ً خطخ اٌجؾش  

رخظض اداسح إٌّضي ٚاٌّئعغبد ثؼٕٛاْ " ِٙبسح اٌزفبٚع ٚػاللزٙب ثبٌزٕجئ ثٕغبػ اٌؾ١بح األعش٠خ ٌذٞ ػ١ٕخ 

 :علما  بأن لجنة األشراص  .     ِٓ اٌفز١بد اٌّمجالد ػٍٟ اٌضٚاط
 اٌٛظ١فخ  االعُ َ
 جامعة المنوفية –كلية االقتصاد  المنزلي  –م إدارة المنزل والمؤسسات أستاذ بقس أ.د/ ربيع محمود نوفل      1

 جامعة المنوفية –كلية   االقتصاد المنزلي  –أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  د/ مايسة محمد الحبشي     2

 5/07/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  3/07/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -لقرار :ا
  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  -21

رخظض  -اٌّم١ذح ٌذسعخ اٌذوزٛساٖ فٟ االلزظبد إٌّضٌٟ  - ا٠ّبْ ِؾّذ لطت/  ٌٍطبٌجخرغغ١ً خطخ اٌجؾش 

ٓ ػٍٝ اٌضٚاط ثبعزخذاَ ثشٔبِظ اسشبدٞ ٌز١ّٕخ ٚػٝ اٌشجبة اٌّمج١ٍ " اداسح إٌّضي ٚاٌّئعغبد ثؼٕٛاْ 

 :علما  بأن لجنة األشراص     "اٌزفى١ش اإلثذاػٟ فٟ ؽً اٌّشىالد اٌزظ١ّ١ّخ ثبٌّغىٓ
 اٌٛظ١فخ  االعُ َ

 جامعة المنوفية –كلية االقتصاد  المنزلي  –أستاذ ورئيس قسم إدارة المنزل والمؤسسات  أ.د/ مهجة محمد إسماعيل     1

 جامعة المنوفية–كليةاالقتصاد المنزلي  –أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  يب    د/ هبة هللا على محمود شع 2

 5/07/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  3/07/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  -13

 -اٌّم١ذح ٌذسعخ اٌّبعغز١ش فٟ االلزظبد إٌّضٌٟ ٟغ١ً خطخ اٌجؾش ٌٍطبٌجخ / فبؽّخ ٠ؾ١ٝ ػجذ اٌغ١ًٍ اٌذلشٔرغ

اٌغٍٛن ٌألثٕبء  " طشاع اٌذٚس ٌألِٙبد اٌؼبِالد ٚػاللزٙب ثآداة رخظض اداسح إٌّضي ٚاٌّئعغبد ثؼٕٛاْ  

 :ػٍّب  ثؤْ ٌغٕخ األششافاٌّشا٘م١ٓ "     
 اٌٛظ١فخ  االعُ َ

 جامعة المنوفية –كلية االقتصاد  المنزلي  –أستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  أ.د/ سلوى محمد زغلول طه      1

 جامعة المنوفية –كلية   االقتصاد المنزلي  –مدرس بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  د/ نهى عبد الستار      2

 .5/07/7102سات العلٌا بتارٌخ ولجنة الدرا 3/07/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  -41

 -اٌّم١ذح ٌذسعخ اٌّبعغز١ش فٟ االلزظبد إٌّضٌٟ  ٘ذ٠ش ع١ًّ ػط١خ ػجذ اٌشؽّٓ تسجيل خطة البحث للطالبة /  

 اٌّغبٔذح األعش٠خ وّب ٠ذسوٙب األثٕبء فٟ ِشؽٍخ اٌطفٌٛخ اٌّزؤخشح " رخظض اداسح إٌّضي ٚاٌّئعغبد ثؼٕٛاْ 

   اٌمشاس ٚرؾٍُّٙ اٌّغئ١ٌٛخ "    ٚػاللزٙب ثبرخبرُ٘ 
 

 :علما  بأن لجنة األشراص
 الوظيفة  االسم م

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

 جامعة المنوفية –كلية   االقتصاد المنزلي  –أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  د/ هبة هللا على شعيب 2

 5/07/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 7102 /3/07موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
    



 7 

  -العليا بشأن النظر في :  مذكرة إدارة الدراسات  - 05
 -اٌّم١ذح ٌذسعخ اٌّبعغز١ش فٟ االلزظبد إٌّضٌٟ أعّبء ِؾّذ سشذٞ ِجشٚن /  ٌٍطبٌجخرغغ١ً خطخ اٌجؾش 

اٌزار١خ ٚاٌّٛػٛػ١خ ٌٍزظ١ُّ اٌذاخٍٟ  ٌٍّغىٓ ٚػاللزٗ ثبٌطبلخ  " رخظض اداسح إٌّضي ٚاٌّئعغبد ثؼٕٛاْ 

 :جنة األشراصعلما  بأن ل اإل٠غبث١خ ٌشثخ األعشح".    
 اٌٛظ١فخ  االعُ َ

 جامعة المنوفية –كلية االقتصاد  المنزلي  –أستاذ ورئيس قسم إدارة المنزل والمؤسسات  أ.د/ مهجة محمد إسماعيل      1

 جامعة المنوفية–كلية  االقتصاد المنزلي  –أستاذ مساعد بقسم إدارة المنزل والمؤسسات  د/ رباب السيد مشعل     2

 . 5/07/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  3/07/7102القسم العلمً بتارٌخ  وافقةم

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -61

ة لدرجبة الماجسبتٌر  فبً االقتصباد المنزلبً قٌبدالم  /تهبانً محمبد حسبن أببو خلببهتسجٌل خطة البحث للطالبة 

التأثٌرات الوقائٌبة ألوراق المورٌنجبا وقشبور الرمبان علبى التسبمم تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان " 

 : علما بأن لجنة األشراص   بالتارترزٌن فً فئران التجار "

 الوظٌفة         االسم م

 نوفٌةجامعة الم –بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  متفرغ أستاذ عادل عبد المعطً أحمدد/ 1أ 0

 األزهرجامعة  -كلٌة االقتصاد المنزلً  –قسم التغذٌة وعلوم األطعمة مساعد بأستاذ  سمال أحمد الحشاشد/  7

 5/07/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  3/07/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 -ا بشأن النظر في :مذكرة إدارة الدراسات العلي   -02

ة لدرجة الماجستٌر  فً االقتصباد المنزلبً تخصبص قٌدالم - اهداء رمضان مشعل /تسجٌل خطة البحث للطالبة

   "دراسة تأثٌر الزنجبٌل وبذور الكتان على فئران التجار  المصبابة بالسبمنةتغذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان " 

 : علما بأن لجنة األشراص

 لوظٌفةا        االسم م

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ ورئٌس قسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ ٌوسص عبد العزٌز الحسانٌن1أ 0

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –قسم التغذٌة وعلوم األطعمة مساعد بأستاذ  طارق محمد عبد الرحمن د/  7

 5/07/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  3/07/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -18

ة لدرجبة الماجسبتٌر  فبً االقتصباد قٌبدالم - ساره سلٌمان عببد الموجبود سبلٌمان  /تسجٌل خطة البحث للطالبة

دراسة تأثٌر ببدائل البدهون علبى البوزن المكتسب  للفئبران م األطعمة بعنـــوان " المنزلً تخصص تغذٌه وعلو

 : علما بأن لجنة األشراص  المستهلكة للوجبات العالٌة الدهون  "

 الوظٌفة         االسم م

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –التغذٌة وعلوم األطعمة بقسم أستاذ  حمدٌه أحمد هاللد/ 1أ 0

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –قسم التغذٌة وعلوم األطعمة بأستاذ  نهاد رشاد الطحان د/ أ. 7

 5/07/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  3/07/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
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 -نظر في :مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن ال -91
ة لدرجبة الماجسبتٌر  فبً االقتصباد المنزلبً تخصبص تغذٌبه قٌبدالم - ساره لؤب عببد العلبٌم /تسجٌل خطة البحث للطالبة

دراسبات  بٌولوجٌبة علبى العالقبة ببٌن  بعبض المبواد المضبافة لخطعمبة الخفٌفبة والسبعرات وعلوم األطعمة بعنـــوان " 

 "  المأخوذة من الطعام المتناول فى الفئران 

 علما بأن لجنة األشراص

 الوظٌفة االسم م

 جامعة المنوفٌة –بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  أستاذ حمدٌة أحمد هاللد/ 1أ 0

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –قسم التغذٌة وعلوم األطعمة بأستاذ  نهاد رشاد الطحان د/ أ. 7

 5/07/7102جنة الدراسات العلٌا بتارٌخ ول 3/07/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -21

ة لدرجبة الماجسبتٌر  فبً االقتصباد المنزلبً تخصبص قٌدالم -نجالء سعٌد البدري  /تسجٌل خطة البحث للطالبة

ٌر بذور فاكهة األفوكادو والمانجو علبى التغٌبرات البٌولوجٌبة والكٌمٌائٌبة تأثتغذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان " 

 : علما بأن لجنة األشراص والهستولوجٌة فى الفئران المصابة بالسكر  "   

 الوظٌفة االسم م

 جامعة المنوفٌة –كلٌة االقتصاد المنزلً –بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  أستاذ سهام عزٌز خضرد/ 1أ 0

 5/07/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  3/07/7102القسم العلمً بتارٌخ  موافقة

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -12

ة لدرجة الماجسبتٌر  فبً االقتصباد المنزلبً تخصبص قٌدالمأمل محمد السٌد زٌن   /تسجٌل خطة البحث للطالبة

القٌصبوم ونخالبة الشبوفان  -التأثٌرالمحتمبل لخفبض الكولٌسبترول ببالخردل ذٌه وعلوم األطعمبة بعنــبـوان " تغ

 عند استخدامها للفئران البٌضاء  "  

 علما بأن لجنة األشراص

 الوظٌفة االسم م

 ةجامعة المنوفٌ –بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  متفرغ أستاذ فاطمة الزهراء أمٌن الشرٌصد/ 1أ 0

 5/07/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  3/07/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -22

نزلببً ة لدرجببة الماجسببتٌر  فببً االقتصبباد المقٌببدالم  -إٌمببان محمببد طببه مسببلم   /تسببجٌل خطببة البحببث للطالبببة

دراسببات كٌمببو حٌوٌببة وتغذوٌببة علببى بببذور التمببر الهنببدي عببن تخصببص تغذٌببه وعلببوم األطعمببة بعنــببـوان " 

 : علما بأن لجنة األشراص إستخدامها لذكور الفئران البٌضاء المصابة بإرتفاع الكولٌسترول" 

 الوظٌفة         االسم م

 جامعة المنوفٌة –تغذٌة وعلوم األطعمة بقسم ال متفرغ أستاذ فاطمة الزهراء أمٌن الشرٌصد/ 1أ 0

 جامعة المنوفٌة –بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  مدرس د/ مً محمود خفاجً  

 5/07/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  3/07/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
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 -شأن النظر في :مذكرة إدارة الدراسات العليا ب -32
ة لدرجبة الماجسبتٌر  فبً االقتصباد المنزلبً قٌبدالم  -إسبالم األمٌبر عببد البرحمن  /تسجٌل خطة البحبث للطالببة

التبأثٌر المقبارن المضباد للسبكري للثبوم األببٌض واألسبود والمنببت تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان " 

 : ألشراصعلما بأن لجنة ا بإستخدام ذكور الفئران البٌضاء "

 الوظٌفة         االسم م

 جامعة المنوفٌة –بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  غٌر  متفرغ أستاذ محمد سمٌر الدشلوطًد/ 1أ 0

 جامعة المنوفٌة –بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  مدرس د/ مً محمود خفاجً  7

 5/07/7102ٌخ ولجنة الدراسات العلٌا بتار 3/07/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -42

فبً االقتصباد المنزلبً تخصبص   البدكتوراةة لدرجة قٌدلما -نٌللً طلعت مصطفى  /تسجٌل خطة البحث للطالبة

خكسببدة للطحالبب  البنٌببة وتأثٌرهببا علببى دراسببات علببى األنشببطة المضببادة لتغذٌببه وعلببوم األطعمببة بعنــببـوان " 

 : علما بأن لجنة األشراصالسمنة وهشاشة العظام " 

 الوظٌفة        االسم م

 جامعة المنوفٌة –بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  غٌر  متفرغ أستاذ محمد سمٌر الدشلوطًد/ 1أ 0

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –األطعمة أستاذ ورئٌس قسم التغذٌة وعلوم  د/ ٌوسص عبد العزٌز الحسانٌن1أ 7

 5/07/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  3/07/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -52

ة لدرجة الماجستٌر  فً االقتصباد المنزلبً تخصبص قٌدالم   -  رشا كمال إبراهٌم /تسجٌل خطة البحث للطالبة

دراسببة تببأثٌر بعببض خلطببات األعشببا  النباتٌببة مببع أو بببدون إضببافة مببادة تغذٌببه وعلببوم األطعمببة بعنــببـوان " 

 : علما بأن لجنة األشراصجلوكونات الحدٌدوز على اناث الفئران المصابة باألنٌمٌا  " 

 الوظٌفة         االسم م

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –قسم التغذٌة وعلوم األطعمة بأستاذ  حمدٌة أحمد هاللد/ 1أ 0

 .5/07/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  3/07/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 -في :مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر   -62

ة لدرجبة الماجسبتٌر  فبً االقتصباد المنزلبً قٌبدمال -ٌاسبمٌن عصبام عببد الحمٌبد  /تسجٌل خطة البحبث للطالببة

تأثٌر ثمار النبق وح  العزٌبز علبى الخلبل الحبادث فبً كببد الفئبران تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان " 

 : علما بأن لجنة األشراصالمصابة برابع كلورٌد الكربون   " 

 الوظٌفة        االسم م

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –قسم التغذٌة وعلوم األطعمة بأستاذ  سهام عزٌز خضر د/ 1أ 0

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –قسم التغذٌة وعلوم األطعمة مدرس ب د/بسمة رمضان الخطٌ  7

 5/07/7102نة الدراسات العلٌا بتارٌخ ولج 3/07/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -72
ة لدرجة الماجستٌر  فً االقتصاد المنزلبً تخصبص قٌدمال  -شٌماء أحمد صادق   /تسجٌل خطة البحث للطالبة

ر نخالة الحبو  المختلفة كمواد مضافة لخغذٌة ودراستها بٌولوجٌا على تأثٌتغذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان " 

 : علما بأن لجنة األشراصفئران التجار  المصابة بمرض السكر    " 

 الوظٌفة        االسم م

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –قسم التغذٌة وعلوم األطعمة بأستاذ  سحر عثمان الشافعً د/ 1أ 0

 5/07/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  3/07/7102فقة القسم العلمً بتارٌخ موا

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -82

ً ة لدرجبة الماجسبتٌر  فبً االقتصباد المنزلبقٌبدمال  -منبى محمبدي السبٌد دببور    /تسجٌل خطة البحث للطالبة

 دراسة تأثٌر الصٌام المتقطع على مرض السكر من النوع الثانً "تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان " 

 علما بأن لجنة األشراص

 الوظٌفة         االسم م

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –قسم التغذٌة وعلوم األطعمة بأستاذ  ألفت رشاد خاطر  د/ 1أ 0

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –قسم التغذٌة وعلوم األطعمة مساعد بأستاذ  مد عبد الرحمن طارق محد/  7

 تغذٌة عالجٌة بمستشفى كبد المحلة التعلٌمً استشاري سمر محمود رزق  د/ 3

 5/07/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  3/07/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 افقة مع رفع األمر للجامعةالمو  -القرار :
  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  -92

 مد مدة الدراسة للطلبة اآلتً أسمائهم :

 من المدة الدرجة التخصص ااسم م

 30/2/7102الً  0/9/7102 أول عام ماجستٌر اقتصاد منزلً و تربٌة   سمر أحمد الدراجٌنً 0

 30/07/7102إلً 0/0/7102   ثالثعام  دوزٛساٖ تصاد منزلً و تربٌةاق صفاء صبحً محمد عاشور 7

 30/2/7102الً  0/9/7102 خامسعام  دكتوراه تغذٌه وعلوم األطعمة إٌناس السٌد حسن نول 3

 .5/07/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  م.3/07/7102وموافقة مجالس األقسام بتارٌخ 

 للجامعة  الموافقة مع رفع األمر -القرار :
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -31
فً ماجسبتٌرلدرجبة ال ةالمسبجل -نجالء جمعة هاشم غنٌم  شبومان تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للطالبة /  -

تحسٌن الخصائص الوظٌفٌة لببعض االربطبة  تخصص المالبس والنسٌج وعنوان الرسالة  " ااقتصاد المنزلً

 : علما  بأن لجنة األشراص   خدام المنسوجات ثالثٌة االبعاد"الطبٌة باست

 اٌٛظ١فخ االعُ َ

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  - أعزبر إٌغ١ظ ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  أ.د/ سشذٞ ػٍٟ أؽّذ ػ١ذ 1

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  - أعزبر ِغبػذ ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  فٛصٞ عؼ١ذ شش٠ف د/  2
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  -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:

 اٌٛظــــــــــ١ـفخ  االعـــــــــــــــــــــــــــُ َ

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  - أعزبر إٌغ١ظ ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  أ.د/ سشذٞ ػٍٟ أؽّذ ػ١ذ 1

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  - بػذ ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ أعزبر ِغ فٛصٞ عؼ١ذ شش٠ف د/  2

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  - أعزبر ِغبػذ ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  اؽّذ سِضٞ ػطب هللا  د/  3

 ؽٕطب  و١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ عبِؼخ –اعزبر ِغبػذ ثمغُ االلزظبد إٌّضٌٟ  د/ اعّبء عبِٟ ع٠ٍُٛ   4

 5/07/7102ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  3/07/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -13
فً ماجسبتٌراللدرجبة  ةالمسبجل - عابسح ػجاذ اٌؾ١ّاذ ػابِش اٌغا١ذ تشكٌل لجنبة الفحبص والمناقشبة للطالببة /  -

اعازؾذاس رظا١ّّبد ِمزجغاخ ِآ اٌضخابسف  تخصص المالبس والنسٌج وعنبوان الرسبالة  "ااقتصاد المنزلً 

    "اٌظ١ٕ١خ ٚفٓ إٌٛربْ رظٍؼ ٌٍطجبػخ ػٍٟ اٌّالثظ إٌغبئ١خ ثبعزخذاَ اٌؾبعت االٌٟ 

 : علما  بأن لجنة األشراص

 اٌٛظ١فخ  االعُ َ

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  - ٚسئ١ظ ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ عبثمبأعزبر  ٔشؤد ٔظش اٌشفبػٟأ.د/  1

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  - أعزبر رىٌٕٛٛع١ب اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  أ. د/ عبٌٟ أؽّذ اٌؼشّبٚٞ   2

  -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:

 اٌٛظــــــــــ١ـفخ  ـــــُاالعــــــــــــــــــــــ َ

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  - أعزبر ٚسئ١ظ ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ عبثمب ٔشؤد ٔظش اٌشفبػٟأ.د/  1

و١ٍخ   -ٚٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب  أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  ا٠ٙبة اؽّذ إٌؼغبْ أ.د/  2

 ١خإٌّٛفعبِؼٗ  -االلزظبد إٌّضٌٟ

  -اٌفْٕٛ اٌزطج١م١خ و١ٍخ   - د اٌّالثظ ثمغُ اٌّالثظ اٌغب٘ضح الآأعزبر  أ. د/ ِؾّذ اٌجذسٞ ػجذ اٌىش٠ُ  3

 ؽٍٛاْ ٚػ١ّذ ِؼٙذ اٌّٛػخ عبثمب عبِؼٗ 

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  - أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  أ. د/ عبٌٟ أؽّذ اٌؼشّبٚٞ   4

مببع مراعبباة أن ٌكببون المناقشببٌن فٌمببا بعببد فببً مجببال موضببوع 7102 /3/07بتببارٌخ  موافقببة القسببم العلمببً

   .5/07/7102وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  الرسالة

 ٌعاد للقسم العلمً مع مراعاة التخصص فً السادة المناقشٌن -القرار :

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  -23
اإللزظبد فٟ ٌّبعغز١ش ٌذسعخ ا خاٌّغغٍ - / عبسح ؽغٓ ػجذ اٌخبٌك  لفحص والمناقشة للطالبة تشكٌل لجنة ا -

سإ٠خ رشى١ٍ١ٗ ثبٌذِظ ث١ٓ ثؼغ ألّشخ ِالثظ اٌغٙشٖ " رخظض اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ ٚػٕٛاْ اٌشعبٌخ إٌّضٌٟ

   "(    Art Nouveauالعزؾذاس رظ١ّّبد ِالثظ ٔغبئ١خ ِغزٛؽبٖ ِٓ ِذسعخ اٌفٓ اٌغذ٠ذح ) 

 : علما  بأن لجنة األشراص

 اٌٛظ١فخ  االعُ َ

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

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  - أعزبر ثمغُ  اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  أ. د/ عٙب ؽّذٞ ػجذ اٌشاصق  2
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  -لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:علما بان 

 اٌٛظــــــــــ١ـفخ  ــــــــــــــُاالعـــــــــ َ

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  - أعزبر إٌغ١ظ ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  أ.د/ سشذٞ ػٍٟ أؽّذ ػ١ذ 1

 اٌزشث١خ إٌٛػ١خ عبِؼخ ؽٕطب و١ٍخغُ االلزظبد إٌّضٌٟ أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ ِزفشؽ ثم أ.د/ ػبدي عّبي اٌذ٠ٓ إٌٙذاٚٞ 2

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  - أعزبر ثمغُ  اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  ػال ٠ٛعف ػجذ اٌالٖ أ.د/  3

 إٌّٛف١خعبِؼٗ  -و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  - أعزبر ثمغُ  اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  أ. د/ عٙب ؽّذٞ ػجذ اٌشاصق  4

مع مراعاة أن ٌكون المناقشٌن فٌما بعد فً مجال موضوع الرسالة 3/07/7102بتارٌخ  ة القسم العلمًموافق

 5/07/7102وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  -33

المسجلة لدرجة الدكتوراه                              -/ هاله جمٌل عطٌة عبد الرحمن طالبة تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة لل

فً االقتصاد المنزلً  تخصص  إدارة المنزل والمؤسسات  و عنوان الرسالة "وعً أطفال مرحلة التعلٌم 

 األساسً باستخدام وسائل تكنولوجٌا االتصال وعالقته بسلوكهم العدوانً" 

 : ن لجنة األشراصعلما  بأ

 اٌٛظ١فخ  االعُ َ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ  و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ –أعزبر ثمغُ اداسح إٌّضي ٚاٌّئعغبد      عٍٛٞ ِؾّذ صغٍٛي ؽٗ أ.د/  1

 –و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –ثمغُ اداسح إٌّضي ٚاٌّئعغبد ِغبػذ أعزبر   ٘جٗ هللا ػٍٟ شؼ١تد/  2

 عبِؼخ إٌّٛف١خ. 

  -ن لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:علما با

 اٌٛظــــــــــ١ـفخ ٚعٙـــــــــخ اٌؼّــــــــــــً االعــــــــــــــــــــُ َ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ  و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ –أعزبر ثمغُ اداسح إٌّضي ٚاٌّئعغبد      عٍٛٞ ِؾّذ صغٍٛيأ.د/  1

 و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  عبِؼخ إٌّٛف١خ. –ثمغُ اداسح إٌّضي ٚاٌّئعغبد بػذ ِغأعزبر   ٘جٗ هللا ػٍٟ شؼ١تد/  2

 أعزبر ٚسئ١ظ لغُ اداسح ِئعغبد األعشح ٚ اٌطفٌٛخ و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ عبِؼخ ؽٍٛاْ  ا٠ٕبط ِب٘ش ثذ٠ش أ.د/  3

 عبِؼخ إٌّٛف١خإٌّضٌٟ  د و١ٍخ االلزظب –ثمغُ اداسح إٌّضي ٚاٌّئعغبد ِغبػذ أعزبر  ْ دٚاَ بد/ أ١ِشح ؽغ 4

 5/07/7102وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  3/07/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  -34

فً االقتصاد  المسجلة لدرجة الدكتوراه -ل / إٌناس السٌد حسن نوتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للطالبة 

"دراسات بٌولوجٌة على التداخل بٌن بعض   المنزلً  تخصص  التغذٌة وعلوم االطعمة. و عنوان الرسالة:

 : علما  بأن لجنة األشراص العناصر الغذائٌة واالدوٌة الشائعة االستعمال" 

 اٌٛظ١فخ  االعُ َ

  – اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ االؽؼّخ اٌّزفشؽ ٚٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْ اٌطالة االعجكعزبر أ     ػبدي ػجذ اٌّؼطٝ أؽّذ أ.د/  1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ  و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ  و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ االؽؼّخأعزبر      ٔٙبد سشبد اٌطؾبْ أ.د/  2

 ِشوض اٌجؾٛس اٌضساػ١خ . –ثّؼٙذ ثؾٛس رىٌٕٛٛع١ب االغز٠خ   –غز٠خ اٌخبطخ ٚاٌزغز٠خ االعجكسئ١ظ ثؾٛس ٚسئ١ظ لغُ اال     ػضح أؽّذ ثىشٜ أ.د/  3

 عبِؼخ إٌّٛف١خ         - و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ االؽؼّخ ِذسط ثمغُ د/ ِؾّذ ػجذ اٌّغ١ذ اٌغؼذٔٝ 4
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  -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:

 اٌٛظــــــــــ١ـفخ  ــــــــــــــــُاالعــــ َ

  – اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ االؽؼّخ اٌّزفشؽ ٚٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْ اٌطالة االعجكأعزبر      ػبدي ػجذ اٌّؼطٝ أؽّذ أ.د/  1

 عبِؼخ إٌّٛف١خ  و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ

 عبِؼخ إٌّٛف١خ  ٌّٕضٌٟو١ٍخ االلزظبد ا  –اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ االؽؼّخأعزبر      ٔٙبد سشبد اٌطؾبْ أ.د/  2

 عبِؼخ إٌّٛف١خ  و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ  –اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ االؽؼّخأعزبر      ػّبد ػجذ اٌؾ١ٍُ اٌخٌٛٝ أ.د/  3

 ِشوض اٌجؾٛس اٌضساػ١خ . -أعزبر اٌزغز٠خ ثّؼٙذ رىٌٕٛٛع١ب االغز٠خ  أ.د/ ٚؽ١ذ سعت أؽّذ 4

 .5/07/7102ة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ وموافق 3/07/7102وافقة القسم العلمً بتارٌخ م

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -35 
المسبجلة لدرجبة الماجسبتٌر فبً  -تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للطالبة / صفاء جمبال محمبد عرفبة  إعادة -

على الفئبران  األزوال ل دراسة تأثٌر طحالرسالة " عنـــوانووم األطعمة االقتصاد المنزلً تخصص تغذٌه وعل

 : علما  بأن لجنة األشراص المصابة بارتفاع السكر و دهون الدم"

 الوظٌفة االسم        م

 جامعة المنوفٌة -وعمٌد كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ شرٌص صبرب رج   1ا 0

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ عماد محمد عبد الحلٌم  1ا 7

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –مدرس بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ عبٌر نزٌه عبد الرحمن 7

  -علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً:

 الوظٌفة السما م

 جامعة المنوفٌة -وعمٌد كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ شرٌص صبرب رج   1ا 0

 جامعة حلوان -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ قسم التغذٌة وعلوم األطعمة  أشرص عبدالعزٌز عبد المجٌدد/ 1ا 7

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ و رئٌس قسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ ٌوسص عبد العزٌز الحسانٌن  1ا 3

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة  د/ عماد محمد عبد الحلٌم  1ا 4

 5/07/7102ٌخ وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتار 3/07/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  -63
 اٌغبء ل١ذ اٌطٍجخ ا٢رٟ اعّبئُٙ:  

 اٌغجت اٌزخظض اٌذسعخ االعُ َ

 ثٕبء ػٍٟ اٌطٍت اٌّمذَ اسح إٌّضي ٚاٌّئعغبداد اٌذوزٛساٖ ٕ٘بء ِٕٟٙ ع١ٍّبْ ِظطفٟ 1

 ثٕبء ػٍٟ اٌطٍت اٌّمذَ اداسح إٌّضي ٚاٌّئعغبد اٌذوزٛساٖ ؽّذ ِؾّذ اٌمفبػا١ِشح أ 2

 ثٕبء ػٍٟ اٌطٍت اٌّمذَ اداسح إٌّضي ٚاٌّئعغبد اٌذوزٛساٖ اعّبء أؽّذ ػجذ اٌّغ١ذ اٌزالٚٞ 3

 ثٕبء ػٍٟ اٌطٍت اٌّمذَ اداسح إٌّضي ٚاٌّئعغبد اٌذوزٛساٖ ٕ٘بء ِؾّذ ػالَ 4

 ثٕبء ػٍٟ اٌطٍت اٌّمذَ اداسح إٌّضي ٚاٌّئعغبد زٛساٖاٌذو ػؾٟ اثشا١ُ٘ طج١ؼ 5

 5/07/7102وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  3/07/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :  -73
اٌّم١ذ ٌذسعخ اٌّبعغز١ش  رخظض رغز٠خ ٚ ػٍَٛ   -ػجذ اٌغالَ اٌفشِبٚٞ  ا٠مبف اٌم١ذ ٌٍطبٌت / ِؾّٛد ِؾّذ

 ٌشػب٠خ اٌٛاٌذ اٌّغٓ . "ػبَ أٚي" 2112/2112أؽؼّخ  ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ 

 5/07/7102وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  3/07/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
  -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -83
و المؤسسببات  اسببتاذ مسبباعد بقسببم إدارة المنببزل –تعٌببٌن السببٌدة الببدكتورة / ماٌسببة محمببد أحمببد الحبشببً    

ذة و بالكلٌة و ذلك بناء علً ما جباء بتقرٌبر اللجنبة العلمٌبة الدائمبة لترقٌبة االسبات بذات القسم بوظٌفة أستاذ  

 .3/07/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ  .  7102/ 00/ 70األساتذة المساعدٌن  بتارٌخ   

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
  -مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -93

بوظٌفة مدرس بذات  –مالبس و النسٌج  مدرس مساعد بقسم ال – زٌن  محمد محمود عبد  تعٌٌن السٌدة / 

المالبس و علً حصولها علً درجة دكتوراه الفلسفة فً االقتصاد المنزلً تخصص القسم بالكلٌة و ذلك بناء 

 .3/07/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ  . 03/00/7102إعتبارا من النسٌج  

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
  -ئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى :مذكرة قسم ش -41

 )ٔٛاط( أزذاة األعزبر اٌذوزٛس / ا٠ٙبة فبػً اثٛ ِٛعٟ اٌٟ و١ٍخ االلزظبد إٌّضٌٟ ٌٍجٕبد عبِؼخ االص٘ش ثطٕطب

ثٛالغ ٠َٛ ٚاؽذ اعجٛػ١ب عبػزبْ ٔظشٞ ٚاسثغ عبػبد ػٍّٟ ٌّبدح اٌزظ١ُّ ِٓ خالي االرغب٘بد اٌف١ٕخ اٌؾذ٠ضخ 

 . 2112/  2112ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ  ٚاٌّؼبطشح ٌٍفظً اٌذساعٟ االٚي 

 .3/07/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 بشأن النظر في: إدارة البحوث العلمية  ذكرة  م -41

ثشؤْ االػالْ ػٓ عٛائض ١ٍّخ اداسح اٌجؾٛس اٌؼاالداسح اٌؼبِخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس اٌخطبة اٌٛاسد ِٓ 

 . 2112عٛائض اٌذٌٚخ اٌزشغ١ؼ١خ ( ٌؼبَ  –اٌزفٛق  –اٌزمذ٠ش٠خ  –اٌذٌٚخ ) ا١ًٌٕ 

 ٚ ثؼشع اٌخطبة ػٍٟ اٌغبدح أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 سغت فٟ اٌزمذَ  ِٓ لغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ    :

      أ.د/ سشب ػجذ اٌشؽّٓ إٌؾبط        اعزبر ثمغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ            

 .3/07/7102موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 اٌّٛافمخ ِغ اعز١فبء اٌجٕذ اٌّطٍٛة ) رؾذ٠ذ ٔٛع اٌغبئضح( -اٌمشاس :

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -42  
ظبد إٌّضٌاٟ اٌّم١ذح ثبٌفشلخ اٌضب١ٔخ شؼجخ االلز –األعبصح اٌّشػ١خ اٌّمذِخ ِٓ اٌطبٌجخ / دػبء ػٍٟ أؽّذ إٌغبس 

 ثٕابء ػٍاٟ اٌزمش٠اش اٌطجاٟ اٌاٛاسد ِآ اإلداسح اٌطج١اخ ثبٌغبِؼاخ . 12/9/2112ٚ اٌزشث١خ ٌّذح شٙش٠ٓ ثذا٠خ ِٓ 

 .3/07/7102بتارٌخ  لجنة شئون التعلٌم موافقة 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
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  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون    -34
اٌّم١ذح ثبٌفشلاخ اٌضب١ٔاخ شاؼجخ رغز٠اخ ٚ ػٍاَٛ األؽؼّاخ  –خ اٌّمذِخ ِٓ اٌطبٌجخ / ١ِبس ِظطفٟ اٌف١شبٚٞ  األعبصح اٌّشػ١

لجنبة موافقبة  ثٕبء ػٍٟ اٌزمش٠ش اٌطجٟ اٌٛاسد ِآ اإلداسح اٌطج١اخ ثبٌغبِؼاخ . 21/11/2112ٌّذح شٙشٚ ٔظف ثذا٠خ ِٓ 

 .3/07/7102بتارٌخ  شئون التعلٌم 

 فع األمر للجامعةالموافقة مع ر  -القرار :
  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون    -33

اٌّم١ذح ثبٌفشلخ اٌضبٌضخ شؼجخ االلزظابد إٌّضٌاٟ ٚ اٌزشث١اخ   –األعبصح اٌّشػ١خ اٌّمذِخ ِٓ اٌطبٌجخ / أ٠خ ػجذ اٌّؼض ِؾّذ  

لجنبة موافقبة  اٌطج١اخ ثبٌغبِؼاخ .ثٕبء ػٍٟ اٌزمش٠اش اٌطجاٟ اٌاٛاسد ِآ اإلداسح  22/11/2112ٌّذح عزخ أعبث١غ ثذا٠خ ِٓ 

 .3/07/7102بتارٌخ  شئون التعلٌم 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون    -35
ٟ ٚ اٌّم١ذح ثبٌفشلاخ اٌضبٌضاخ شاؼجخ االلزظابد إٌّضٌا   –األعبصح اٌّشػ١خ اٌّمذِخ ِٓ اٌطبٌجخ / ػؾٟ عّبي ِؾّذ اٌؾذاد   

لجنبة موافقبة  ثٕبء ػٍٟ اٌزمش٠ش اٌطجٟ اٌاٛاسد ِآ اإلداسح اٌطج١اخ ثبٌغبِؼاخ . 12/11/2112اٌزشث١خ ٌّذح شٙش ثذا٠خ ِٓ 

 مع االتزام بحضورها االمتحانات العملٌة .3/07/7102بتارٌخ  شئون التعلٌم 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
  -النظر فى :بشأن    التعليممذكرة قسم شئون    -36

اٌّم١ذح ثبٌفشلخ اٌشاثؼخ  شؼجخ اٌزغز٠خ ٚ ػٍاَٛ األؽؼّاخ   –اٌؼزس اٌّشػٟ اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌجخ / عبسح سعت ِؾّذ اٌؼشثٟ   

 ثٕاابء ػٍااٟ اٌزمش٠ااش اٌطجااٟ اٌااٛاسد ِاآ اإلداسح اٌطج١ااخ ثبٌغبِؼااخ .  2112/2112ػاآ اِزؾبٔاابد اٌفظااً اٌذساعااٟ األٚي 

 .3/07/7102ٌخ بتار لجنة شئون التعلٌمموافقة 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون    -37
اٌّم١ذح ثبٌفشلخ اٌضب١ٔخ  شؼجخ اٌزغز٠خ ٚ ػٍَٛ األؽؼّاخ ثذا٠اخ    –اٌؼزس اٌّشػٟ اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌجخ / اعشاء طجشٞ ثشوبد 

موافقببة  زمش٠ااش اٌطجااٟ اٌااٛاسد ِاآ اإلداسح اٌطج١ااخ ثبٌغبِؼااخ .ثٕاابء ػٍااٟ اٌ 21/12/2112ٚ ؽزااٟ  21/11/12112ِاآ 

 مع االتزام بحضورها االمتحانات العملٌة. 3/07/7102بتارٌخ  لجنة شئون التعلٌم

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون    -38

  22/11/2112اٌّم١اذح ثبٌفشلاخ األٌٚاٟ ثذا٠اخ ِآ    –جذ اٌغاٛاد اٌّغابٚسٞ  اٌؼزس اٌّشػٟ اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌجخ / وش٠ّخ ػ

  ٌّذح شٙش ٚ ٔظف ثٕبء ػٍٟ اٌزمش٠ش اٌطجٟ اٌٛاسد ِٓ اإلداسح اٌطج١خ ثبٌغبِؼخ .

 مع االتزام بحضورها االمتحانات العملٌة.7102 /3/07بتارٌخ  لجنة شئون التعلٌمموافقة 

 للجامعة  الموافقة مع رفع األمر -القرار :
  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون    -39

اٌغبػبد اٌضائذح ػٓ إٌظبة ػٕذ اٌغبدح اػؼبء ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ٚ اٌمبئ١ّٓ ثزذس٠ظ اٌذسٚط اٌؼ١ٍّخ رُ ادخبي 

 ثؼغ أػؼبء ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ٚ اٌمبئ١ّٓ ثزذس٠ظ اٌذسٚط اٌؼ١ٍّخ األلً ٔظبة فٟ ػذد اٌغبػبد فٟ ٘زٖ اٌّٛاد .

 .7102 /3/07بتارٌخ  لجنة شئون التعلٌمموافقة 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
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 للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:قسم المالبس و النسيج  ذكرة  م -15
ػشٚسح اٌزضاَ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثؤْ رىْٛ أعئٍخ االِزؾبٔبد فٟ ٚسلخ ٚاؽذح ِّٙب رؼذد أػؼبء  – 1  

س٠ظ ٌزٍه اٌّبدٖ ، ٚاٌزٕج١خ ثزغ١ٍُ اعئٍخ االِزؾبٔبد لجً ِٛػذ االِزؾبْ ثؤعجٛع ػٓ ؽش٠ك اٌىٕزشٚي ١٘ئخ اٌزذ

أٚ سئ١ظ اٌمغُ اٌؼٍّٟ أٚ اٌٛو١ً اٌّخزض ِٚٓ ٠خبٌف رٌه ٠زُ اعٕبد ٚػغ االعئٍخ اٌٟ اخش٠ٓ ثٍغٕخ 

 ٍظ اٌمغُ ِٚغٍظ اٌى١ٍخ .غاٌّّزؾ١ٕٓ ٚاٌزٟ اػزّذ٘ب سئ١ظ ِ

زٕج١ٗ ػٍٟ االعزبرٖ ٚٚػغ غالف االِزؾبْ ِٚشاعؼخ االخزبَ ٚاٌزبس٠خ لجً أغالق ثبٌِغٍظ اٌمغُ  لبَ

 اٌّظشٚف.  

ػشع ِمزشػ اٌّشبس٠غ اٌظغ١شح ٚرؾذ٠ذ ِغئٛي ِٓ وً لغُ ٌزؾذ٠ذ ٔٛػ١خ اٌّشبس٠غ ٚاٌزٟ رزفك ِغ  – 2

 . أؽ١ؾ اٌّغٍظ ػٍّب  ؽج١ؼخ اٌمغُ اٌؼٍّٟ  

ؽج١ؼخ اٌمغُ اٌؼٍّٟ ٚ ٍّشبس٠غ اٌظغ١شح اٌزٟ رزفك ِغ أٚطٟ ِغٍظ اٌى١ٍخ سئ١ظ وً لغُ ثزؾذ٠ذ ِٕغك ٌ

 رؾذ٠ذ االؽز١بعبد ِٕٙب.

٠مَٛ سئ١ظ وً لغُ ثزؾذ٠ذ ِٕغك ٌٍّشبس٠غ اٌظغ١شح اٌزٟ رزفك ِغ ؽج١ؼخ اٌمغُ اٌؼٍّٟ ٚ رؾذ٠ذ االؽز١بعبد 

 اٌّطٍٛثخ 

 غبَ اٌؼ١ٍّخ .رؾذ٠ذ االؽز١بعبد ِٓ االػذاد اٌّطٍٛثخ ١ٌٍٙئخ اٌّؼبٚٔخ ١٘ٚئخ اٌزذس٠ظ ثبالل – 3

 اٌمغُ ٠ىزفٟ ثبٌخطخ اٌخّغ١خ

.  ػشع االٔزذاثبد اٌخبطخ ثؤػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٍٟ اٌمغُ اٌؼٍّٟ أٚال لجً اٌؼشع  ػٍٟ ِغٍظ اٌى١ٍخ – 4

 .ػٍّب   أؽ١ؾ اٌّغٍظ

 .الصِخ ٌٍزى١ٙٓ ٚرؾذ٠ذ ِزطٍجبد رؾذ٠ش اٌّؼبًِ ٌػًّ ٌغبْ ٌفؾض االدٚاد ا – 5

 ِزبثؼزٙب ف١ّب ٠خض لطغ غ١بس اٌّبو١ٕبد ٚ اٌٛطالد اٌىٙشثبئ١خ . أ.    رُ ػًّ اٌٍغبْ ٚ عبسٞ

 ؼٙذح . ػٓ اٌثخظٛص ِبو١ٕخ اٌظجبغخ اٌمذ٠ّخ رُ ِشاعؼخ وً ِٓ اعزبر ِبدح اٌظجبغخ ثبٌى١ٍخ ٚاٌّغئي  ة .

اٌزٕج١خ ثؼشٚسح اٌزضاَ اٌمبئ١ّٓ ثزذس٠ظ ِمشس ػٍّٟ ػٍٟ اْ ٠ىْٛ فٟ وزبة ٚاؽذ ١ٌٚظ فٟ اعضاء  – 6

 أؽ١ؾ اٌّغٍظ ػٍّب . اَ ثبٌزغؼ١شح اٌّؾذدح ِٓ اٌغبِؼخ .ٚاالٌزض

رمذ٠ُ ّٔبرط ِٓ اٌىزت اٌذساع١خ اٌزٟ ٠زُ رذس٠غٙب ثبٌفظً اٌذساعٟ االٚي ثؼذ اٌزؤوذ ِٓ ِطبثمبرٙب  – 2

 عزالَ اٌىزت .ارُ اإلؽبؽخ ٚ عبسٞ ٌٍّؾزٛٞ اٌؼٍّٟ ٚػذد اٌظفؾبد ٚاٌغؼش  .

 مغُ .ٌٍرؾذ٠ذ ِٛػذ ٌؼمذ اٌّئرّش اٌؼٍّٟ  – 2

 12/12/2112اٌّئرّش اٌؼٍّٟ ٌمغُ اٌّالثظ ٠َٛ 

رمذ٠ُ رمش٠ش شٙشٞ ِفظً ػٓ ِزبثؼخ أػّبي اٌؾؼٛس ٚاٌغ١بة الػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ ِب ٠خزض  – 9

ثبٌّؾبػشاد ٚاٌغ١بة ٚاٌذسٚط اٌؼ١ٍّخ ؽجمب ٌٍّٕٛرط اٌّشفك ٚرٌه ٌشفؼٗ ٌٍغ١ذ االعزبر اٌذوزٛس/ سئ١ظ 

  2112/ 3/12ِٛافمخ اٌمغُ اٌؼٍّٟ ثزبس٠خ وزبثخ اٌزمبس٠ش اٌالصِخ .عبسٞ اٌّزبثؼخ ِغ اٌغبِؼخ 

 اؽ١ؾ اٌّغٍظ ػٍّب   -اٌمشاس :

 -بشأن النظر في : العالق ات الثق افية  مذكرة إدارة   -15
 اٌؼبِخ ٌٍؼاللبد اٌضمبف١خ اداسح االرفبل١بد ٚاٌّئرّشاد ثشؤْ اٌّئرّش اٌغٕٛٞ  داسحاال اٌٛاسد ِٓاٌخطبة 

اٌذٌٟٚ اٌؼبشش ( ثؼٕٛاْ " اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ إٌٛػٟ فٟ ِظش ٚاٌٛؽٓ اٌؼشثٟ فٟ ػٛء  –ش ػشش ) اٌؼشثٟ اٌضبٌ

ثغبِؼخ إٌّظٛسح و١ٍخ  2112اثش٠ً  12 – 11اعزشار١غ١بد اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ " ٚرٌه خالي اٌفزشح ِٓ 

 اٌزشث١خ إٌٛػ١خ ثبٌّٕظٛسح ٚفشػ١ٙب ث١ّذ غّش ١ِٕٚخ إٌظش .

 ح أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظٚ ثؼشع اٌخطبة ػٍٟ اٌغبد 

 رُ رشش١ؼ ِٓ لغُ االلزظبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ  : 

 )د/ ع١ٙبْ ػٍٟ اٌغ١ذ ع٠ٛذ    اعزبر ِغبػذ ثمغُ االلزظبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ  )أٟٙ إٌظبة صبٟٔ  ثؾش 

  ٟٔثؾش( د/ عٙبَ سفؼذ اٌشبفؼٟ       اعزبر ِغبػذ ثمغُ االلزظبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ    )أٟٙ إٌظبة صب 

 )د/ ١ٌّبء شٛوذ ػٍٟ                   اعزبر ِغبػذ ثمغُ االلزظبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ    ) ثجؾش 

 )د/ اِبٟٔ وّبي اثٛ اٌخ١ش               ِذسط  ثمغُ االلزظبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ          ) ثجؾش 

 ٌزشث١خ            ) ثجؾش(د/ ش١ش٠ٓ شّظ اٌذ٠ٓ                 ِذسط  ثمغُ االلزظبد إٌّضٌٟ ٚ ا 

 )د/ ٔٛسا اثشا١ُ٘ غش٠ت                 ِذسط  ثمغُ االلزظبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ           ) ثجؾش 
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 )د/ عٍٛٞ عؼ١ذ ٔبطش                  ِذسط  ثمغُ االلزظبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ           ) ثجؾش 

 لزظبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ            ) ثجؾش(د/ ِشٚح طالػ اثشا١ُ٘ عؼبدح       ِذسط  ثمغُ اال 

 رُ رشش١ؼ ِٓ لغُ اداسح إٌّضي ٚ اٌّئعغبد   :

 )د/ أ١ِشح ؽغبْ دٚاَ                اعزبر ِغبػذ ثمغُ اداسح إٌّضي ٚ اٌّئعغبد   ) ثجؾش 

 )د/ فبؽّخ ؽغبْ دٚاَ               ِذسط ثمغُ اداسح إٌّضي ٚ اٌّئعغبد         ) ثجؾش 

 )د/ ٕ٘بء عؼ١ذ عالِخ                ِذسط ثمغُ اداسح إٌّضي ٚ اٌّئعغبد        ) ثجؾش 

 رُ رشش١ؼ ِٓ لغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ    :

 )أ.د/ سشب ػجذ اٌشؽّٓ إٌؾبط        اعزبر ثمغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ                )ِغزّغ 

 ٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ                )ِغزّغ(أ.د/ ٔشٖٛ ػجذ اٌشإٚف                اعزبر ثمغُ ا 

 )د/ عؾش وّبي فٛدح                    اعزبر ِغبػذ ثمغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ         )ثجؾش 

  )د/ عى١ٕخ أ١ِٓ                         اعزبر ِغبػذ  ثمغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ         )ثجؾش 

 ٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ                )ثجؾش(د/ ِؾّذ ػجذ اٌؾ١ّذ ؽغبط          ِذسط ثمغُ ا 

 )د/ اعّبء اٌغ١ذ ػجذ اٌّؼطٟ          ِذسط ثمغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ               )ِغزّغ 

 ػٍٟ وً ِٓ اٌغبدح ا٢رٟ أعّبئُٙ :  12/12/2112ٌغٕخ اٌؼاللبد اٌضمبف١خ ثزبس٠خ  رٛطٟ 

 ٌّٕضٌٟ ٚ اٌزشث١خ    )أٟٙ إٌظبة صبٟٔ  ثؾش(د/ عٙبَ سفؼذ اٌشبفؼٟ       اعزبر ِغبػذ ثمغُ االلزظبد ا 

 )د/ أ١ِشح ؽغبْ دٚاَ                اعزبر ِغبػذ ثمغُ اداسح إٌّضي ٚ اٌّئعغبد   ) ثجؾش 

 )د/ عؾش وّبي فٛدح                    اعزبر ِغبػذ ثمغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ         )ثجؾش 

 ثمغُ االلزظبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ          ) ثجؾش(  د/ اِبٟٔ وّبي اثٛ اٌخ١ش               ِذسط 

 )د/ فبؽّخ ؽغبْ دٚاَ               ِذسط ثمغُ اداسح إٌّضي ٚ اٌّئعغبد         ) ثجؾش 

 )د/ ِؾّذ ػجذ اٌؾ١ّذ ؽغبط          ِذسط ثمغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ                )ثجؾش 

ثذا٠خ ِٓ ِذسط ٚ اعزبر ِغبػذ ػٍّب  ثؤٔٗ ٠زُ اٌزشش١ؼ ٚ رٌه أللذ١ِخ اٌؾظٛي ػٍٟ اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

( ِٓ وً لغُ أؽذُ٘ ِذسط ٚ األخش أعزبر ِغبػذ ٚ ٠ئخز ثبأللذ١ِخ فٟ اٌذسعخ ٚ رٛطٟ 2ثبٌزغبٚٞ )

 اٌٍغٕخ ٌّغٍظ اٌى١ٍخ ثؼشٚسح اٌزٛط١خ ثزٌه .

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :

 -بشأن النظر في : العالق ات الثق افية  مذكرة إدارة   -25
ٌٍؼاللبد اٌضمبف١خ اداسح االرفبل١بد ٚاٌّئرّشاد ثشؤْ االػالْ ػٓ ػمذ اٌّٛرّش  اٌؼبِخ داسحاال اٌخطبة اٌٛاسد ِٓ

 6 – 5اٌذٌٟٚ اٌغٕٛٞ ٌّؼٙذ اٌزخط١ؾ اٌمِٟٛ ثؼٕٛاْ " اٌزظ١ٕغ ٚاٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ " ٚرٌه خالي اٌفزشح ِٓ 

 .ٌمب٘شح عّٙٛس٠خ ِظش اٌؼشث١خ ثّؼٙذ اٌزخط١ؾ اٌمِٟٛ ا   2112ِب٠ٛ 
 ٚ ثؼشع اٌخطبة ػٍٟ اٌغبدح أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 رُ رشش١ؼ ِٓ لغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ   : 

                                    ِغزّغ(   أ.د / أششف ِؾّٛد ٘بشُ      اعزبر ثمغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ( 

           ِٟغزّغ(     ورئٌس قسم المالبس و النسٌجاألزٌاء بالكلٌة  استاذ تصمٌمأ.د /ا٠ٙبة فبػً اثٛ ِٛع( 

 )أ.د / سشب ػجذ اٌشؽّٓ إٌؾبط    اعزبر ثمغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ                                  )ِغزّغ 

 )د/ ِّذٚػ أؽّذ ِجشٚن              اعزبر ِغبػذ ثمغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ                        )ثجؾش 

  /أعّبء اٌغ١ذ ػجذ اٌّؼطٟ     ِذسط ثمغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ                                  )ِغزّغ(د 

   12/12/2112ِٛافمخ ٌغٕخ اٌؼاللبد اٌضمبف١خ ثزبس٠خ 

 ٚرُ رشش١ؼ أ.د/ سشذٞ أؽّذ ػ١ذ اعزبر ثمغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ ) ِغزّغ( 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
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 -بشأن النظر في : العالق ات الثق افية  مذكرة إدارة   -53
ٌٍؼاللبد اٌضمبف١خ اداسح االرفبل١بد ٚاٌّئرّشاد ثشؤْ اٌّئرّش اٌذٌٟٚ اٌغبدط  اٌؼبِخ داسحاال اٌخطبة اٌٛاسد ِٓ

ٌٍغّؼ١خ اٌؼشث١خ ٌٍجؾٛس اٌطج١خ ثؼٕٛاْ " ااٌجؾٛس اٌطج١خ ٚاٌزؾذ٠بد اٌظؾ١خ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ  " ٚرٌه خالي 

عّٙٛس٠خ ِظش اٌؼشث١خ ٚرٌه ثشػب٠خ عبِؼخ اٌذٚي  –ثّؾبفظخ االلظش  2112فجشا٠ش   24 – 21اٌفزشح ِٓ 

 اٌؼشث١خ.ٚ ثؼشع اٌخطبة ػٍٟ اٌغبدح أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 رُ رشش١ؼ ِٓ لغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ   :

         ِغزّغ(               أ.د / سشب ػجذ اٌشؽّٓ إٌؾبط             اعزبر ثمغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ( 

 )د/ عى١ٕخ أ١ِٓ  ِؾّٛد                       اعزبر ِغبػذ  ثمغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ             )ثجؾش 

 ػٍٟ د/ عى١ٕخ أ١ِٓ  ِؾّٛد           12/12/2112ِٛافمخ ٌغٕخ اٌؼاللبد اٌضمبف١خ ثزبس٠خ 

 غُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ                       ٚ لجٛي اػززاس أ.د / سشب ػجذ اٌشؽّٓ إٌؾبط    اعزبر ثم

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 -بشأن النظر في : العالق ات الثق افية  مذكرة إدارة   - 45 

ٌٍؼاللبد اٌضمبف١خ اداسح االرفبل١بد ٚاٌّئرّشاد ثشؤْ اٌّئرّش اٌؼٍّٟ اٌذٌٟٚ  اٌؼبِخ داسحاال اٌخطبة اٌٛاسد ِٓ

ٌزشث١خ إٌٛػ١خ عبِؼخ ؽٕطب رؾذ ػٕٛاْ " اٌزؼ١ٍُ إٌٛػٟ ٚ دٚسٖ فٟ اثزىبس ِششٚػبد ٌز١ّٕخ اٌخبِظ ٌى١ٍخ ا

 ٚ اٌزٞ عٛف ٠ؼمذ ثّذ٠ٕخ ششَ اٌش١خ . 2112ِبسط  23-/21ٚ رط٠ٛش ع١ٕبء ٚ رٌه فٟ اٌفزشح ِٓ 

 رُ رشش١ؼ ِٓ لغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ   :ٚ ثؼشع اٌخطبة ػٍٟ اٌغبدح أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ   

 اعزبر ثمغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ ٚٚو١ً اٌى١ٍخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚ اٌجؾٛس  )ثجؾش(   -/ ا٠ٙبة أؽّذ إٌؼغبْ أ.د 

              )د/ ِٕٟ ؽّذٞ اٌفشِبٚٞ      اعزبر ِغبػذ ثمغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ                              )ثجؾش 

 اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ                       )ثجؾش(د/ ِؾّذ ػجذ اٌؾ١ّذ ؽغبط                ِذسط  ثمغ ُ 

                            ثجؾش(               د/ طبف١ٕبص ِؾّذ إٌجٛٞ ِذسط  ثمغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ( 

 )د/ ا٠ٕبط ِٛعٟ ِؾّذ ِٛعٟ ِذسط  ثمغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ                                      )ثجؾش 

  ثجؾش(            ِؾّٛد ػجذ هللا ِذسط  ثمغُ اٌّالثظ ٚ إٌغ١ظ                     د/ ص٠ٕت ِؾّذ( 

 12/12/2112ِٛافمخ ٌغٕخ اٌؼاللبد اٌضمبف١خ ثزبس٠خ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م -55       

 .7102/7102( للعام الجامعً  الرابعةتنمٌة البٌئة ) الجلسة محضر اجتماع لجنة شئون المجتمع و 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: -65
 رمبس٠ش اٌٛػغ اٌشا٘ٓ ثٛؽذح ػّبْ اٌغٛدح ٚ اعزّبػبرٙب ) ِـشفـك ( . 

 مر للجامعةالموافقة مع رفع األ -القرار :
 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م-57

 / ع١ٙبْ ػٍٟ اٌغ١ذ ع٠ٛذ أعزبر ِغبػذ ثمغُ األلزظبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خٌٍغ١ذح اٌذوزٛسح رغغ١ً لبئّخ أثؾبس 

 االطالع والموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :  
 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م-58

ٚ أ.د/  – أعزبر ِغبػذ ثمغُ اداسح إٌّضي ٚ اٌّئعغبد -/ ٘جٗ ػٍٟ شؼ١ت ثؾش خبص ٌٍغ١ذح اٌذوزٛسح غغ١ً ر

 أعزبر  ثمغُ اداسح إٌّضي ٚ اٌّئعغبد -سث١غ ِؾّٛد ٔٛفً  

 االطالع والموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :  
 



 19 

 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م-59
 ِٓ اٌّشبسوخ فٟ اٌّئرّشاد وً ِٓ ال ٠ٍزضَ ثبالٔزظبَ ثبٌؾؼٛس ٚ اٌّشبسوخ فٟ أشطخ اٌى١ٍخ اٌّخزٍفخ ٠غزجؼذ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م-61

ّب رُ ثؽ ع١بدح اٌؼ١ّذ شٙش٠ب ػٍٟ سإعبء األلغبَ ِزبثؼخ إٌبؽ١خ اٌزؼ١ّ١ٍخ داخً اٌمغُ اٌؼٍّٟ ٚ اثالاٌزٕج١ٗ 

 . أغبصٖ ٚ اٌزغبٚصاد

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -القرار :
 ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:م-61

 .2112/2112فزؼ دٚسح ل١ذ دٚسح ٠ٕب٠ش اٌخبطخ ثطالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ 

 مع رفع األمر للجامعةعدم الموافقة   -القرار :
 ػظشا  .2ٚفٝ ٔٙب٠خ االعزّبع ٚاالٔزٙبء ِٓ عذٚي األػّبي سفؼذ اٌغٍغخ فٟ رّبَ اٌغبػخ

            
 رئيس المجلس عميد الكلية                                   أمين المجلس     

 
 )د./ ماجدة إبراهيم متولي  (                             )أ.د/ شريف صبرى رجب (     
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 السيد األستاذ الدكتور / رئيس جامعة المنوفية             
 تحية طيبة وبعد ""

 (الرابعة )الجلسة نتشرص بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة
 7102/7102فً العام الجامعً  07/07/7102بتارٌخ 

 وكل عام وسيادتكم بخير ""
 "" تقدير واالحتراموتفضلوا سيادتكم بقبول وافر ال

                                    
 عميد الكلية                                                  

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

 (الرابعة )الجلسة نتشرص بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة
 7102/7102ً العام الجامعً ف 07/07/7102بتارٌخ 

 

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

                     
                

 عميد الكلية                                                    
 
 شريف صبرى رجب (/ )أ.د                                                              
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 سات العليا والبحوثالسيد األستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة للدرا             
 جامعة المنوفية

 تحية طيبة وبعد ""
 (الرابعة )الجلسة نتشرص بأن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة

 7102/7102فً العام الجامعً  07/07/7102بتارٌخ 

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

                                    
 عميد الكلية                                                  

 
 شريف صبرى رجب (/ )أ.د                                                              
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