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 اد المنزلًتصكلٌة االق  

   أمانة المجالس واللجان
 

 

 

 

 

 

 

 (انشاثؼخ انغهغخ)يؾضشيغهظ انكهٍخ 

 و 9102/9191فً انؼبو انغبيؼً  

 8/09/9102انًوافك  األؽذانًُؼمذح ٌوو 
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 محضر إجتماع

 8/23/3129حد الموافق ٌوم األلمجلس الكلٌة المنعقدة  لرابعةاالجلسة 

 م 3131/ 3129فً العام الجامعً 

 صةجبؽب   انؾبدٌةخ ػرةشفةً رًةبو انغةبػخ  ( ثمبػخ االعزًبػبد ثبنكهٍةخ ذرنة   انشاثؼخانغهغخ  أعزًغ يغهظ انكهٍخ )

ػًٍةةذ انكهٍةةخ ذسئةةٍظ  -شةةشٌص صةةجشب سعةةت األعةةزبر انةةذ/زوس/ انغةةٍذ  ثشئبعةةخ8/09/9102ٌةةوو األؽةةذ انًوافةةك 

 /م يٍ : انًغهظ ذؽضوس

 م األسم الوظٌفة

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

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

 4 أ.د/ إٌهاب أحمد محمد النعسان ووكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا و البحوثنسٌج  أستاذ بقسم المالبس وال

 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/ مهجة محمد اسماعٌل مسلم والمؤسساتإدارة المنزل ورئٌس قسم أستاذ 

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

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

 9 ربٌع محمود نوفلد/ أ. من الداخلإدارة المنزل والمؤسسات بقسم أستاذ 

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

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

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

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

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

 26 دٌن محمد ٌوسفهبه عز الأ.د/  بالقسم اقدم االساتذة أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة

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

 27 هبه هللا علً محمود شعٌبأ.د/  اقدم األساتذة بالقسم إدارة المنزل والمؤسساتبقسم أستاذ 

 28 سهام أحمد الشافعًد/  عدٌنالمسا اقدم االساتذةاالقتصاد المنزلً والتربٌة بقسم  مساعد أستاذ

 29 عزة محمد إبراهٌم اإلسكافً د./ اقدم المدرسٌن  التغذٌة و علوم األطعمةبقسم  مدرس

لٌددة بصددفته مدددٌر وحدددة ضددمان بالك المتفددرغ أسددتاذ المالبددس والنسددٌج - خالددد محٌددى الدددٌن محمددد /ى للحضددور د.عددوقددد د

 الجودة

 وقد اعتذار عن الحضور كل من: 

 م األسم الوظٌفة

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

مدن رئٌس اإلدارة المركزٌة للمنطقة الحرة بشبٌن الكوم التابع للهٌئة العامدة لالسدتامار و المنداطق الحدرة 

   الخارج

 3 أ/ مختار أحمد رضوان

ادم الجددد   األعضدا  سدٌادته بالسدادةحبدا ومر ة عمٌدد الكلٌدة الجلسدستهل السٌد األسدتاذ الددكتور / ا

 :النظر فً جدول األعمال على النحو التالى بشرع سٌادته 
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 -المصادق ات :-1
 22/3129/ 23ٌوم الاالاا  الموافق لمجلس الكلٌة المنعقدة  الاالاة الجلسةعلى موضوعات  ةالمصادق

 .3129/3131الجامعى فى العام  31/22/3129حتى ٌوم األربعا  الموافق ذانًًزذح 
 

 املصادقة-القرار :

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

 -والمناقشة للرسائل العلمٌة وهم : األساتذة أعضا  لجنة الفحص

 تخصص / التغذٌة وعلوم االطعمة . للطالبة / إسرا  نصر على مطرستٌرالماج درجة منح -2
 للطالبة / سمٌرة حامد بدر الدٌن تخصص/ التغذٌة وعلوم االطعمةالماجستٌر درجة منح -3

 تخصص / التغذٌة وعلوم االطعمة سامٌة رشدي حسنً طاحونللطالبة / الماجستٌر درجة منح -4
 تخصص / المالبس والنسٌج .اهٌم حافظ فهمى الماجستٌر للطالبة / سلمى ابر درجة نحم -5
 إسالم عصام صالح حمدى البرعى تخصص/ المالبس والنسٌجالماجستٌر للطالبة /  درجة منح -6
 والمؤسسات  ادارة المنزل/ضٌرتخصصسهام نصر عبدالحمٌد خالماجستٌر للطالبة /  درجة منح -7
 خصص / المالبس والنسٌج .سهى ماهر عبدالعزٌز الغتمى تالدكتوراة للطالبة /  درجة منح -7
 تخصص/ التغذٌة وعلوم االطعمةالدكتوراة للطالبة / مٌمونه عبدالواحد محمد الخلٌفة   درجة منح -8
 تخصص/ التغذٌة وعلوم االطعمةالدكتوراة للطالبة / لمٌا  عبدالحمٌد عبدالغنى دٌاب  درجة منح -9
 تخصص/ التغذٌة وعلوم االطعمة فاطمة جابر راغب الهواري/  منح درجة الدكتوراة للطالبة -21

 تخصص/ التغذٌة وعلوم االطعمة شحاته محمد عبد المنصف عبد الرسول/  منح درجة الدكتوراة للطالب-22
 

 م23/3129/ 4 بتارٌخم وموافقة  لجنة الدراسات العلٌا 23/3129/ 2 بتارٌخ ة م العلمٌاقسموافقة األ

 

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -2
 تخصص  فً االقتصاد المنزلً الماجستٌرالمقٌدة  لدرجة  –امٌنة محمد احمد راتب /ة للطالبتسجٌل خطة البحث 

دراسة التأاٌر المضاد للسكرى للمستخلص المائى الوراق عشبة اللٌمون و  "  بعنوان  تغذٌة وعلوم أطعمة 

 "  ى الفئران البٌضا مسحوقها عل

 : شرافعلما بأن لجنة اإل
 الوظٌفة والتخصص االسم م

د/ محمد مصطفى السٌد1ا 1  المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة   - المتفرغ االطعمة وعلوم التغذٌة أستاذ 

 المنوفٌة جامعة -  لىالمنز االقتصاد كلٌة - المساعد االطعمة وعلوم التغذٌة أستاذ د./ مى محمود الحسٌنى  2

 م23/3129/ 4 بتارٌخم وموافقة  لجنة الدراسات العلٌا 2/23/3129موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 

 معةالموافقة مع رفع األمر للجا  القــــــــرار:

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

 صتخص فً االقتصاد المنزلً رجة الماجستٌردة لدالمقٌ –كى سعٌد بدوىاسرا  ز /ة للطالبتسجٌل خطة البحث 
  "بااللوكسانث المصابة بالسكرى المستح الفئران دراسة تأاٌراوراق الفراولة على "بعنوانتغذٌة وعلوم أطعمة 

 : شرافعلما بأن لجنة اإل

 الوظٌفة والتخصص االسم م

  المنوفٌة جامعة -كلٌة االقتصاد المنزلى -الطعمةاستاذ ورئٌس قسم التغذٌة وعلوم ا  د/ٌوسف عبدالعزٌز الحسانٌن1ا 1

د/ صبحى السٌد حسب النبى1ا 2 المنوفٌة  جامعة –كلٌة العلوم  -استاذ الورااة والبٌولوجٌا الجزٌئٌة    

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

 م23/3129/ 4 بتارٌخم وموافقة  لجنة الدراسات العلٌا 2/23/3129لعلمً بتارٌخ موافقة القسم ا
 

 

 -:مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في  -4
 المنزلًفً االقتصاد  المقٌدة  لدرجة الماجستٌر –اٌة محمد احمد ابو خضر /ة للطالبتسجٌل خطة البحث 

تأاٌر بعض مضادات االكسدة الطبٌعٌة والتخلٌقٌة فى زٌت عباد  "  بعنوان  تغذٌة وعلوم أطعمة  تخصص 
 الشمس اانا  القلى الغزٌر" 

 : شرافعلما بأن لجنة اإل

 الوظٌفة والتخصص االسم م

د/ محمد مصطفى السٌد1ا 1 المنوفٌة جامعة -  لمنزلىا االقتصاد كلٌة   - المتفرغ االطعمة وعلوم التغذٌة أستاذ   

 المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة - االطعمة وعلوم التغذٌة استاذ مساعد د./ محمد فكرى سراج 2

 م23/3129/ 4 بتارٌخم وموافقة  لجنة الدراسات العلٌا 2/23/3129موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-5
تغذٌة  تخصص  فً االقتصاد المنزلً لدرجة الماجستٌرالمقٌدة   –هالة فؤاد خلٌل /ة للطالبتسجٌل خطة البحث 

تأاٌر الكالسٌوم وفٌتامٌن د وبذور الشٌا على الفئران الذٌن ٌعانون من هشاشة العظام" " بعنوان  وعلوم أطعمة  

 علما بأن لجنة اإلشراف :
 الوظٌفة والتخصص االسم م

د/ اشرف عبد العزٌزعبدالمجٌد1ا 1  حلوان جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ة  االطعم وعلوم التغذٌة أستاذ 

 المنوفٌة  جامعة -  ًالمنزل االقتصاد كلٌة -ةاالطعم وعلوم التغذٌة بقسممساعد  أستاذ  د./ عبٌر نزٌه عبد الرحمن 2

 م23/3129/ 4 بتارٌخم وموافقة  لجنة الدراسات العلٌا 2/23/3129موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  القــــــــرار:

 ةالموافقة مع رفع األمر للجامع  القــــــــرار:

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

 تخصص  ً االقتصاد المنزلًف المقٌدة لدرجة الدكتوراة –هبة سعد عبد الظاهر /ة للطالبتسجٌل خطة البحث 

 دراسة حالة العظام للسٌدات وعالقتها بالحالة الغذائٌة" "  بعنوان  تغذٌة وعلوم أطعمة 

 -: شرافعلما بأن لجنة اإل
 الوظٌفة والتخصص االسم م

د/ نهاد رشاد الطحان1ا 1 المنوفٌة جامعة -المنزلى االقتصاد كلٌة -االطعمة وعلوم التغذٌة أستاذ   

حسام الدٌن امٌن عبد اللطٌفد./  2 مستشفى الهرم –استشارى جراحة العظام    

 .م23/3129/ 4 بتارٌخوموافقة  لجنة الدراسات العلٌا  م2/23/3129موافقة القسم العلمً بتارٌخ 
 

 

 7 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-

لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً  المقٌدة – أسما  جمال محمد حسن رمضانخطة بحث للطالبة /  تسجٌل 
صاد المنزلى استراتٌجٌة التعلم المقلوب فى تدرٌس االقتعنوان " فاعلٌة ب .تخصص االقتصاد المنزلً و التربٌة

 " ات المرحلة االعدادٌة ر السابر والدافعٌة لإلنجاز الدراسى لدى تلمٌذلتنمٌة مهارات التفكٌ
 : علما بان لجنة اإلشراف    

 الوظٌفة و التخصص االسم م

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً -بقسم االقتصاد المنزلً والتربٌةمساعد أستاذ  سهام أحمد رفعت الشافعى د/ 2

 جامعة المنوفٌة -القتصاد المنزلًكلٌة ا - مدرس بقسم االقتصاد المنزلً والتربٌة نورا إبراهٌم غرٌب د/ 3

 م23/3129/ 4 بتارٌخم وموافقة  لجنة الدراسات العلٌا 2/23/3129موافقة القسم العلمً بتارٌخ 
 

 

  8 - مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-

لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً المقٌدة   – فرج همام فرج سجدة شعبان تسجٌل خطة بحث للطالبة /  
فى تدرٌس " "نموذج أدى وشاٌر للتسرٌع المعرفى  عنوان " فاعلٌة ب .تخصص االقتصاد المنزلً و التربٌة

االقتصاد المنزلى على تنمٌة مهارات التفكٌر فوق المعرفى واإلستٌعاب المفاهٌمى والمهارات العملٌة لدى 
 ات المرحلة اإلعدادٌة ". طالب

 -علما بان لجنة اإلشراف : 
 الوظٌفة و التخصص االسم م

 جامعة المنوفٌة-كلٌة االقتصاد المنزلً - االقتصاد المنزلً والتربٌة بقسممساعد أستاذ   لمٌا  شوقت أحمدد/ 2

  جامعة المنوفٌة-لمنزلً قتصاد اإلكلٌة ا -مدرس بقسم االقتصاد المنزلً والتربٌة نورا إبراهٌم غرٌب د/ 3

 م23/3129/ 4 بتارٌخم وموافقة  لجنة الدراسات العلٌا 2/23/3129موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 

 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  القــــــــرار:

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  القــــــــرار:

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  القــــــــرار:



 

 

6 

 9 - مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :

لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً المقٌدة   – لصالحىدعا  وهبى عبدالحلٌم اتسجٌل خطة بحث للطالبة /  
 " التحفٌز وعالقته بالكفا ة اإلدارٌة لدى طالب الجامعة  " عنوان ب إدارة المنزل والمؤسسات تخصص 

 علما بان لجنة اإلشراف :    

 الوظٌفة و التخصص االسم م
 جامعة المنوفٌة -لٌة االقتصاد المنزلًك -إدارة المنزل والمؤسساتأستاذ  أ.د/ سلوى محمد زغلول  2

 جامعة المنوفٌة -المنزلًكلٌة االقتصاد -بقسم إدارة المنزل والمؤسسات مساعد أستاذ فاطمة حسان دوام  د/ 3

 م23/3129/ 4 بتارٌخم وموافقة  لجنة الدراسات العلٌا 2/23/3129موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 11 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :
لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً المقٌدة   – كرٌمة اسماعٌل محمد حسٌنتسجٌل خطة بحث للطالبة /  

ارا  إمكانٌة االستفادة من الزخارف التارٌخٌة المنفذة باسلوب الالسٌة ال" عنوانبالمالبس و النسٌج تخصص 
  " الجانب الجمالً لمالبس االطفال الجٌنز  

 -:  علما بان لجنة اإلشراف
 الوظٌفة و التخصص االسم م

 جامعة المنوفٌة-كلٌة االقتصاد المنزلً - قسم المالبس و النسٌج ورئٌس أستاذ  أ.د/ رشدي علً احمد عٌد   2

 جامعة المنوفٌة-لٌة االقتصاد المنزلًك - بقسم المالبس و النسٌج  مدرس زٌنب عبد هللا محمود د/ 3

 م23/3129/ 4 بتارٌخم وموافقة  لجنة الدراسات العلٌا 2/23/3129موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-11
 المنزلً االقتصاد فًالمسجلة لدرجة الماجستير   سعٌد محمد جاب هللا تعدٌل فً لجنة االشراف للطالبة / سحر

دراسة تقلٌل دهون الدم فً الفئران المغذاه على زٌت بذور المناور " بعنـــوان األطعمة وعلوم تغذٌه تخصص
 "3الغنى باالومٌجا

 : علما بأن لجنة األشراف 

 الوظٌفة والتخصص              االسم م
 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى   -متفرغ ال  وعلوم االطعمة ةالتغذٌأستاذ  كامل الشاعر أ.د/ ماجدة 1

متفرغ الأستاذ التغذٌة وعلوم االطعمة  - محمد مصطفى السٌدالدكتور /  األستاذ اسم  أضافة-2 -: التعدٌل المطلوب هو 

 بحث لتخصص سٌادتهحاجة الجامعة المنوفٌة و ذلك  –كلٌة االقتصاد المنزلً 

و ٌة جامعة المنوف –د البنا  مدرس بقسم التغذٌة وعلوم االطعمة كلٌة االقتصاد المنزلً واسم الدكتورة /  سماح محم أضافة -3

  حاجة البحث لتخصص سٌادتهالذلك 

 : لتصبح لجنة االشراف علً النحو التالً

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى   -المتفرغ   وعلوم االطعمة ةالتغذٌاذ أست محمد مصطفى السٌد  أ.د/  1

 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى   -المتفرغ   وعلوم االطعمة ةالتغذٌأستاذ  أ.د/ ماجدة كامل الشاعر 2

 المنوفٌة جامعة -  المنزلى صاداالقت كلٌة -ة  االطعم وعلوم التغذٌة مدرس  بقسم البنا  دود/ سماح محم  3

 م23/3129/ 4 بتارٌخم وموافقة  لجنة الدراسات العلٌا 2/23/3129موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 فع األمر للجامعةالموافقة مع ر   القــــــــرار:

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  القــــــــرار:

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  القــــــــرار:
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-12
 تخصص المنزلً االقتصاد فًالماجستير  المسجلة لدرجة ٌاسٌنتعدٌل فً لجنة االشراف للطالبة / هالة محمد 

مصابة بالسكر بتأاٌر راق وجذور اللفت على الفئران الالتأاٌر المحتمل الو" بعنـــوان األطعمة وعلوم تغذٌه
 االلوكسان"

 : شرافعلما بأن لجنة اإل
 الوظٌفة والتخصص              االسم م

 المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ة  االطعم وعلوم التغذٌة  أستاذ  د/ سهام عزٌز خضر1ا 1

مساعد بقسم التغذٌة  اسم الدكتورة /  عبٌر نزٌه احمد عبد الرحمن  أستاذ أضافة-2 -: التعدٌل المطلوب هو 
  لحاجة الرسالة لتخصص سٌادتها.جامعة المنوفٌة  و ذلك  –كلٌة االقتصاد المنزلً  -وعلوم االطعمة 

 : لتصبح لجنة االشراف علً النحو التالً

 الوظٌفة والتخصص االسم م
 المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ة  االطعم وعلوم التغذٌة  أستاذ  د/ سهام عزٌز خضر1ا 1

 ةالمنوفٌ جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة - المساعد االطعمة وعلوم التغذٌة أستاذ د/ عبٌر نزٌه احمد 2

 م23/3129/ 4 بتارٌخم وموافقة  لجنة الدراسات العلٌا 2/23/3129موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-13
 انًُضنً االلزصبد فًغزٍش انًبع انًغغهخ نذسعخ -ششاف نهطبنجخ / شٍشٌٍ ؽبيذ فشؽبد رؼذٌم فً نغُخ اإل

يغزوٌبد ثؼض انًؼبدٌ انضمٍهخ ذ انغبيخ فً ثؼض االغزٌخ انربئؼخ فً " ثؼُـــواٌ األطؼًخ ذػهوو رغزٌه رخصص

 " انغوق انًؾهً

 : علما بأن لجنة األشراف
 الوظٌفة والتخصص االسم م
 المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ة  المتفرغاالطعم وعلوم التغذٌة  أستاذ د/ ماجدة كامل الشاعر1ا 1

التغذٌة وعلوم  الدكتور /  عماد عبد الحلٌم الخولً  أستاذ األستاذ اسم أضافة-2 -: التعدٌل المطلوب هو
لإلستفادة من سٌادته فى إستكمال بعض التجارب جامعة المنوفٌة  و ذلك  –كلٌة االقتصاد المنزلً  -االطعمة

 العلمٌة الخاصة بالرسالة

 : لتصبح لجنة االشراف علً النحو التالً  
 الوظٌفة والتخصص          االسم م

 المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -المتفرغة االطعم وعلوم التغذٌة أستاذ د/ ماجدة كامل الشاعر1ا 1

 المنوفٌة جامعة -  نزلىالم االقتصاد كلٌة   - االطعمة وعلوم التغذٌة أستاذ د/ عماد عبد الحلٌم الخول1ًا 2

 م23/3129/ 4 بتارٌخم وموافقة  لجنة الدراسات العلٌا 2/23/3129موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :- 14
 االقتصاد فًالماجستٌر  لدرجة المسجلةلسعٌد صالح ضحى السٌد ا  /ةللطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكٌل
التأاٌر البٌولوجى لبعض مركزات البروتٌن على الحالة  "بعنـــوان األطعمة وعلوم تغذٌه تخصص المنزلً

  "الصحٌة للفئران
 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  القــــــــرار:

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  القــــــــرار:
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 -: شرافعلما بأن لجنة اإل

  -:المناقشة على النحو التالًوعلما بان لجنة الفحص 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 (مشرفاومقررا )المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ة االطعم وعلوم التغذٌة أستاذ د/نهاد رشاد  الطحان1ا 2

 المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة - االطعمة وعلوم التغذٌةبقسم  مساعد أستاذ محمد عبد الرحمند./ طارق  3
  (مناقشا)

 (مناقشا )المنصورة  جامعة -كلٌة التربٌة النوعٌة  - التغذٌة وعلوم االطعمة أستاذ  د/السٌد البدراوى ٌوسف1ا 4

 م23/3129/ 4 بتارٌخم وموافقة  لجنة الدراسات العلٌا 2/23/3129موافقة القسم العلمً بتارٌخ 
 

 

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :- 15
 االقتصاد فًالماجستٌر  لدرجة المسجلةنجال  سعٌد عبد العزٌز   /ةللطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكٌل
تأاٌر بذور فاكهة االفاجادو والمانجو على التغٌرات  "بعنـــوان األطعمة وعلوم ٌهتغذ تخصص المنزلً

 البٌولوجٌة والكٌمٌائٌة والهستلوجٌة فً الفئران المصابة بالسكر"

 : شرافعلما بأن لجنة اإل

 الوظٌفة والتخصص              االسم        م

 المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ة  ماالطع وعلوم التغذٌة  أستاذ  د/ سهام عزٌز خضر1ا 1

  -:المناقشة على النحو التالً و علما بان لجنة الفحص
 الوظٌفة والتخصص االسم م
 ( مقررا ومشرفا) المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ة  االطعم وعلوم التغذٌة  أستاذ  د/ سهام عزٌز خضر1ا 2

 (مناقشا )كفر الشٌخ  جامعة  -التربٌة النوعٌه  كلٌة -ة  االطعم وعلوم التغذٌة أستاذ د/ لمٌا  محمد لطفى1ا 3

 (مناقشا )المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة   -  المساعد االطعمة وعلوم التغذٌة أستاذ د./عبٌر نزٌه احمد 4

 م23/3129/ 4 بتارٌخلعلٌا م وموافقة  لجنة الدراسات ا2/23/3129موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 
 

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :- 16
 المنزلً االقتصاد فًالماجستٌر  لدرجة المسجلةرشا كمال ابراهٌم   /ةللطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكٌل

دراسة تأاٌربعض خلطات االعشاب النباتٌة مع او بدون اضافة مادة  "بعنـــوان األطعمة وعلوم تغذٌه تخصص
 جلوكونات الحدٌدوز على اناث الفئران المصابة باالنٌمٌا"

 
 

 الوظٌفة والتخصص              االسم م
 المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ة االطعم وعلوم التغذٌة أستاذ د/نهاد رشاد  الطحان1ا 1

 جامعةالموافقة مع رفع األمر لل  القــــــــرار:

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  القــــــــرار:
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 : شرافعلما بأن لجنة اإل

  -المناقشة على النحو التالً:وعلما بان لجنة الفحص 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 (مناقشا و)مقرراالمنوفٌة جامعة -  ًالمنزل االقتصاد لٌةك عمٌدو - ةاالطعم وعلوم التغذٌة أستاذ  د/ شرٌف صبرى رجب1ا 2

 (مشرفا ومناقشا )المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ة  االطعم وعلوم التغذٌة أستاذ  د/حمدٌة احمد هالل 1ا 3

 (مشرفا ومناقشا) وفٌةالمن جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ة االطعم وعلوم التغذٌة أستاذ د/نهاد رشاد  الطحان1ا 4

 (مناقشا ) المنوفٌة جامعة - كلٌة التربٌة النوعٌة  - المنزلى االقتصاد ورئٌس قسم أستاذ د/ سعٌد مناع جاد الرب1ا 5

 م23/3129/ 4 بتارٌخم وموافقة  لجنة الدراسات العلٌا 2/23/3129موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :- 17
 المنزلً االقتصاد فً الماجستٌر لدرجة المسجلةاٌناس عبد هللا محمود  ة/للطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكٌل-

 "دراسات كٌموحٌوٌة و بٌولوجٌة على الشاي )االسود و االبٌض و بعنـــوان األطعمة وعلوم تغذٌه تخصص
 لتقلٌل نسبة السكر فى الفئران البٌضا " االخضر واالولونج(

 -:علما  بأن لجنة األشراف

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

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً –التغذٌة وعلوم األطعمة سم استاذ مساعد بق   جى  د/ مى محمود خفا 3

  -المناقشة على النحو التالً:وعلما بان لجنة الفحص 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

    منوفٌةال جامعة - ًالمنزل االقتصاد كلٌة -ة المتفرغاالطعم وعلوم التغذٌة أستاذ  د/ محمد مصطفى السٌد1ا 2

 (مناقشا  )مقررا و
 المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -المتفرغة االطعم وعلوم التغذٌة أستاذ  د/ فاطمة الزهرا  امٌن الشرٌف1ا 3

 (مشرفا ومناقشا )
 (مناقشا)حلوانجامعة  -كلٌة االقتصاد المنزلً  عمٌد–التغذٌة وعلوم األطعمة  أستاذ د/ اشرف عبد العزٌز عبدالمجٌد 1ا 4

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً –التغذٌة وعلوم األطعمة سم استاذ مساعد بق   د/ مى محمود خفاجى   5
 (مشرفا ومناقشا)

 م23/3129/ 4 بتارٌخم وموافقة  لجنة الدراسات العلٌا 2/23/3129موافقة القسم العلمً بتارٌخ 
 

 الوظٌفة والتخصص              االسم        م
 المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ة  االطعم وعلوم التغذٌة أستاذ  د/حمدٌة احمد هالل 1ا 1

 المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ة االطعم وعلوم التغذٌة أستاذ د/نهاد رشاد  الطحان1ا 2

 مر للجامعةالموافقة مع رفع األ  القــــــــرار:

 األمر للجامعةالموافقة مع رفع    القــــــــرار:
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :- 18
 االقتصاد فً الماجستٌر لدرجة المسجلة حجازي شٌما  احمد الصادق ة/للطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكٌل

لة الحبوب المختلفة كمواد مضافة لالغذٌة ا"دراسة نخ بعنـــوان األطعمة وعلوم تغذٌه تخصص المنزلً
 ستها بٌولوجٌا على الفئران التجارب المصابة بمرض السكر"ودرا

 -:شرافعلما  بأن لجنة اإل

 الوظٌفة والتخصص              االسم        م
 المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ة االطعم وعلوم التغذٌة أستاذ  د/ سحر عامان الشافعى1ا 2

   -لنحو التالً:المناقشة على اوعلما بان لجنة الفحص 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 المنوفٌدة جامعدة -سدابقا ًالمنزلد االقتصداد كلٌدة وعمٌدد ة المتفدرغاالطعمد وعلدوم التغذٌدة أسدتاذ  د/ محمد مصطفى السٌد1ا 2

 )مقررا ومناقشا(

 )مشرفا ومناقشا(لمنوفٌةا جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ة االطعم وعلوم التغذٌة أستاذ  د/ سحر عامان الشافعى1ا 3
 )مناقشا(بنهاجامعة  - التربٌة النوعٌةكلٌة –التغذٌة وعلوم األطعمة  أستاذ د/ عٌد على زكى 1ا 4

 م23/3129/ 4 بتارٌخم وموافقة  لجنة الدراسات العلٌا 2/23/3129موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : – 19
 االقتصاد فًالدكتوراه  لدرجة المسجلةاسما  عبد الغنى عبد المرضى   /ةللطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكٌل 

مقاومة التسمم الكبدى برابع كلورٌد الكربون لذكور الفئران  "بعنـــوان األطعمة وعلوم تغذٌه تخصص المنزلً

 : شرافعلما بأن لجنة اإلستخدام زهور النباتات"البٌضا  با

  -المناقشة على النحو التالً: و لجنة الفحص علما بان
 الوظٌفة والتخصص االسم م

مقررا )المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ة المتفرغ االطعم وعلوم التغذٌة أستاذ د/محمد سمٌر الدشلوطى1ا 2
 (ومشرفا

 (مناقشا )المنوفٌة جامعة -  المنزلى اداالقتص كلٌة عمٌدو-ة  االطعم وعلوم التغذٌة  أستاذ  د/ شرٌف صبرى رجب1ا 3

 حلوان) مناقشا ( جامعة -  سابقا المنزلى االقتصاد كلٌة عمٌد-ة  االطعم وعلوم التغذٌة  أستاذ  د/سونٌا صالح المراسى1ا 4

 (و مناقشا مشرفا) منوفٌةال جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ة المتفرغ االطعم وعلوم التغذٌة أستاذ د/فاطمةالزهرا امٌن الشرٌف1ا 5

 م23/3129/ 4 بتارٌخم وموافقة  لجنة الدراسات العلٌا 2/23/3129موافقة القسم العلمً بتارٌخ 
 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  القــــــــرار:

 الوظٌفة والتخصص              االسم        م

 المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ة المتفرغ االطعم وعلوم التغذٌة أستاذ د/محمد سمٌر الدشلوطى1ا 1

  المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -تفرغ ة الماالطعم وعلوم التغذٌة أستاذ الزهرا امٌن الشرٌف د/فاطمة1ا 1

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

 المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة   -  المساعد  االطعمة وعلوم التغذٌة أستاذ د./ عبٌر نزٌه احمد 5

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  القــــــــرار:
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :- 21
 االقتصاد فًالدكتوراه  لدرجة المسجلةظ عبد الظاهر عزٌزة حاف  /ةللطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكٌل

ة على بعض دراسة تغذوٌة وكٌمٌوحٌوٌة وهستوبااولوجٌ "بعنـــوان األطعمة وعلوم تغذٌه تخصص المنزلً
 التجارب". حٌوناتتنجات الكندر باستخدام التأاٌرات المحتملة لرا

 : شرافعلما بأن لجنة اإل
 وظٌفة والتخصصال              االسم        م
 المنوفٌة جامعة - لشئون خدمة المجتمع والبٌئة المنزلى االقتصاد كلٌة ووكٌل- ذ التغذٌةأستا على شاهٌن خالدد/ 1ا 1

 المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -االطعمة وعلوم التغذٌةمساعد بقسم  أستاذ د./ طارق محمد عبد الرحمن 2

  -لمناقشة على النحو التالً:ا و علما بان لجنة الفحص
 الوظٌفة والتخصص               االسم م

 جامعة -  لشئون خدمة المجتمع والبٌئة المنزلى االقتصاد كلٌة ووكٌل- التغذٌة أستاذ شاهٌن خالد على د/ 1 2
  (ا)مقررا ومشرف المنوفٌة

 (مناقشا  )المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد ٌةكل -ة  االطعم وعلوم التغذٌة  أستاذ حسٌن د/ عصام عبد الحافظ1ا 3

 -التربٌة النوعٌة للدراسات العلٌا والبحوث كلٌة ووكٌل-ة  االطعم وعلوم التغذٌة أستاذ د/ هانى حلمى محمد السٌد1ا 4
 (مناقشا )الزقازٌق  جامعة

 ()مشرفا ومناقشا  المنوفٌة جامعة -  المنزلى القتصادا كلٌة - المساعد االطعمة وعلوم التغذٌة أستاذ د./ طارق محمد عبد الرحمن 5

 م23/3129/ 4 بتارٌخم وموافقة  لجنة الدراسات العلٌا 2/23/3129موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :- 12
 المنزلً االقتصاد فًالدكتوراه  لدرجة المسجلةشٌما  شرٌف البابلى   /ةللطالب مناقشةوال الفحص لجنة تشكٌل

دراسة مقارنة لالرز االبٌض والبنى واالسود على الفئران المصابة  "بعنـــوان األطعمة وعلوم تغذٌه تخصص
 بارتفاع الكولٌسترول بالدم". 

 : شرافعلما بأن لجنة اإل

  -المناقشة على النحو التالً: و علما بان لجنة الفحص
 الوظٌفة والتخصص االسم م

 (مناقشامقررا و) المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ة المتفرغ االطعم وعلوم التغذٌة أستاذ د/محمد سمٌر الدشلوطى1ا 2

 (مشرفا ومناقشا) المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ة المتفرغ االطعم وعلوم التغذٌة أستاذ الزهرا امٌن الشرٌف د/فاطمة1ا 3

 (مناقشا)االسكندرٌة  جامعة -كلٌة الزراعة-ىالمنزل االقتصاد قسم التغذٌة الغذا  و  أستاذ  د/سمٌر محمد احمد1ا 4

  (مشرفا ومناقشا) المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ة  االطعم وعلوم التغذٌة مساعد  بقسم أستاذ  ٌه عبد الرحمند./ عبٌر نز 5

 م23/3129/ 4 بتارٌخم وموافقة  لجنة الدراسات العلٌا 2/23/3129موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  القــــــــرار:

 الوظٌفة والتخصص االسم م
 المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ة المتفرغ االطعم وعلوم التغذٌة أستاذ لشرٌفالزهرا امٌن ا د/فاطمة1ا 1

  المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة - متفرغ ال ة االطعم وعلوم التغذٌةذ أستا  ارٌا مسلم حسند/ 1ا 1

 المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -  ةاالطعم وعلوم التغذٌة مساعد  بقسم أستاذ  د./ عبٌر نزٌه عبد الرحمن 2

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  القــــــــرار:
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 -ذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :م- 22
 االقتصاد فً الدكتوراه لدرجة المسجلةوفا  الشحات  احمد البرماوى  ة/للطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكٌل

"تأاٌر بذور الشٌا والكٌنوا على التغٌرات البٌولوجٌة  بعنـــوان األطعمة وعلوم تغذٌه تخصص المنزلً

 : شرافعلما  بأن لجنة اإل" لوجٌة للفئران المصابة بالسكر والسمنةوالكٌمٌائٌة والهستو

 الوظٌفة والتخصص              االسم        م
 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى  -متفرغ ال وعلوم االطعمة ةالتغذٌأستاذ  أ.د/ ماجدة كامل الشاعر 2

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً –ٌة وعلوم األطعمة التغذاستاذ    د/ عماد محمد عبد الحلٌم  1ا 3

  -المناقشة على النحو التالً: و علما بان لجنة الفحص

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة–ة االطعم وعلوم التغذٌة ورئٌس قسم أستاذ  د/ ٌوسف عبد العزٌز الحسانٌن1ا 2

 (اقشامقررا ومن)
 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى   -متفرغ ال وعلوم االطعمة ةالتغذٌأستاذ  أ.د/ ماجدة كامل الشاعر 3

 (مشرفا ومناقشا )

 (مناقشا )حلوان جامعة  -كلٌة االقتصاد المنزلً –التغذٌة وعلوم األطعمة  أستاذ د/ اٌمان فؤاد محمد 1ا 4

 (مشرفا ومناقشا ) جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلً –التغذٌة وعلوم األطعمة استاذ      الخولًد/ عماد محمد 1ا 5

 م23/3129/ 4 بتارٌخم وموافقة  لجنة الدراسات العلٌا 2/23/3129موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 -بشأن النظر في :مذكرة إدارة الدراسات العليا   - 23
 االقتصاد فًالدكتوراه  لدرجة المسجلةفرٌدة محمد راشد    /ةللطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكٌلإعادة 

دراسة التأاٌر العالجى لبعض البذور وزٌوتها بنسب  "بعنـــوان األطعمة وعلوم تغذٌه تخصص المنزلً
 مختلفةعلى الفئران المصابة بالبول السكرى"

 : نة األشرافعلما بأن لج
 الوظٌفة والتخصص              االسم        م

 المنوفٌة جامعة -  لشئون خدمة المجتمع والبٌئة المنزلى االقتصاد كلٌة ووكٌل-التغذٌة  أستاذ خالدعلى شاهٌند/ 1ا 1

  -المناقشة على النحو التالً: و علما بان لجنة الفحص
 الوظٌفة والتخصص االسم م

 المنوفٌة جامعة -  لشئون خدمة المجتمع والبٌئة المنزلى االقتصاد كلٌة ووكٌلالتغذٌة   أستاذ لى شاهٌنخالدعد/ 1ا 2
 (مقررا ومشرفا)

 (مناقشا  )المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -ة  االطعم وعلوم التغذٌة أستاذ  د/حمدٌة احمد هالل 1ا 3

 جامعة -كلٌة التربٌة النوعٌة-علٌم والطالبشئون الت كٌلو -ة  االطعم وعلوم التغذٌة أستاذ د/ اشرف رفعت الزٌنى1ا 4
 (مناقشا  ) المنصورة

 م23/3129/ 4 بتارٌخم وموافقة  لجنة الدراسات العلٌا 2/23/3129موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 -عليا بشأن النظر في :مذكرة إدارة الدراسات ال - 24
االقتصاد فً الماجستٌر لدرجة  ةالمسجل -رضوى عٌد محمود معتمد  /ة للطالبتشكٌل لجنة الفحص والمناقشة 

دراسة تحلٌلٌة ألزٌا  العصور الوسطى األوربٌة ألبتكار  " بعنـــوانتخصص المالبس والنسٌج  المنزلى

 : ما بأن لجنة األشرافعلتصمٌمات تصلح للمالبس المنزلٌة الحرٌمى   " .

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  القــــــــرار:

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  القــــــــرار:
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 الوظٌفة والتخصص              االسم        م

 جامعة المنوفٌة -كلٌة االقتصاد المنزلى  -أستاذ المالبس والنسٌج  ؤف توفٌق  نشوة عبدالر د/ 1ا 1

 ةالمنوفٌجامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ المالبس والنسٌج  اسمهان اسماعٌل النجار    أ.د /  2

   -المناقشة على النحو التالً:و علما بان لجنة الفحص  

 م23/3129/ 4 بتارٌخم وموافقة  لجنة الدراسات العلٌا 2/23/3129العلمً بتارٌخ موافقة القسم 

 

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :- 25
 المنزلً االقتصاد فًالمسجلة لدرجة الماجستٌر  اٌات ابوالعٌنٌن علٌوة/ ة للطالب والمناقشة الفحص لجنة تشكٌل

العالقة بٌن التفكٌر اإلٌجابى وكفا ة الذات المدركة والتحصٌل "  بعنـــوان االقتصاد المنزلى والتربٌة  تخصص
 الدراسى لدى طالب كلٌة االقتصاد المنزلى جامعة المنوفٌة ".

 : علما بأن لجنة األشراف
 الوظٌفة والتخصص              االسم        م

 المنوفٌة جامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى   -  أستاذ بقسم االقتصاد المنزلى والتربٌة  جٌهان على سوٌد     د/ 1ا 1

 المنوفٌة جامعة -  المنزلى االقتصاد كلٌة -االقتصاد المنزلى والتربٌة مساعد بقسم أستاذ مها جالل شعٌب  د./ 2

   -ً:المناقشة على النحو التالو علما بان لجنة الفحص 

 م23/3129/ 4 بتارٌخم وموافقة  لجنة الدراسات العلٌا 2/23/3129موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :- 26
للطالب ( المنزلً والتربٌة/ قسم اإلقتصاد التغذٌة وعلوم االطعمة ً)دة من قسمالتقارٌر السنوٌة الورا

 دكتوراة (. -) ماجستٌر  بالدراسات العلٌا المسجلٌن
 م23/3129/ 4 بتارٌخم وموافقة  لجنة الدراسات العلٌا 2/23/3129بتارٌخ  ةم العلمٌاقسموافقة األ 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 ( )مقرراُومشرفاجامعة المنوفٌة  -كلٌة االقتصاد المنزلى  -أستاذ المالبس والنسٌج  ؤف توفٌق  نشوة عبدالر د/ 1ا 1

   (مشرفا ومناقشا)المنوفٌة جامعه  -قتصاد المنزلً كلٌة اال –أستاذ المالبس والنسٌج  اسمهان اسماعٌل النجار    أ.د /  2

 (مناقشا )المنوفٌةجامعه  -كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ المالبس والنسٌج  أ.د/ سالى أحمد العشماوى  3

  (مناقشا) قناه السوٌسجامعة  -التربٌةكلٌة  -أستاذ المالبس والنسٌج  محمد حسنمحمد السٌد أ.د/  4

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  القــــــــرار:

 الوظٌفة والتخصص االسم م

 (مقررا ومناقشا  ) أستاذ علم النفس التربوى وعمٌد كلٌة التربٌة االسبق كلٌة التربٌة جامعة المنوفٌة .د/ لطفى عبدالباسط عٌسى أ 1

 )مشرفا ومناقشا ( وفٌةالمن جامعة - ًكلٌة االقتصاد المنزل -أستاذ بقسم االقتصاد المنزلى والتربٌة  جٌهان على سوٌد      د/ 1ا 2

 )مناقشا( المنوفٌة جامعة -  ًالمنزل االقتصاد كلٌةاالقتصاد المنزلى والتربٌة  مساعد بقسم أستاذ د./مروة صالح سعادة   3

مشدرفا ) المنوفٌدة جامعدة- ًالمنزلد االقتصداد كلٌدةاالقتصداد المنزلدى والتربٌدة  مسداعد بقسدم أسدتاذ د./مها جالل شعٌب  4
 (ومناقشا 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  القــــــــرار:



 

 

14 

 

 -في :  مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر- 27
 مد مدة الدراسة للطالب اآلتي اسمائهم:

 السبب من المدة الدرجة التخصص اإلسم م

صبَىػبو  الماجستٌر المالبس والنسٌج  اٌه يؾًذ فهًى انفمى  2 10/8/9191ئنى 9102/ 2/ 0   استكمال الرسالة العلمٌة 

عبثغ  ػبو الماجستٌر المالبس والنسٌج  سضوب ػٍذ يؾًود يؼزًذ 3 10/8/9191ئنى 9105/ 2/ 0   استكمال الرسالة العلمٌة 

التغذٌة وعلوم  فرٌدة محمد راشد   3

 االطعمة

10/8/9191ئنى 9102/ 2/ 0 ػبو اذل الدكتوراة  
ارٌا إعادة التشكٌل لوفاة أ.د/

 مسلم

 م23/3129/ 4 بتارٌخم وموافقة  لجنة الدراسات العلٌا 2/23/3129موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :- 28
 وراة فى االقتصاد المنزلى تخصص اٌقاف قٌد الطالبة / نجال  محمد خٌر هللا سالم المسجلة لدرجة الدكت

 (عام اول.)  42/8/3131الى  2/9/3129المالبس والنسٌج فى المدة من 
 م23/3129/ 4 بتارٌخم وموافقة  لجنة الدراسات العلٌا 2/23/3129القسم العلمً بتارٌخ  موافقة 

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-29
 لمنزلى تخصص ستٌر فى االقتصاد ااٌقاف قٌد الطالب/ عمار محمد عبدالمنعم شدٌد المسجل لدرجة الماج

 (عام اانى  ).      42/8/3131الى  2/9/3129التغذٌة وعلوم االطعمة فى المدة من 
 م23/3129/ 4 بتارٌخلجنة الدراسات العلٌا م وموافقة 2/23/3129موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 -شأن النظر في :مذكرة إدارة الدراسات العليا ب -31
نزشلٍخ عٍبدرهب يذسط ثمغى ئداسح انًُضل ذانًإعغبد  -/ى صمشرلبئًخ اثؾبس نذ/زوسح / يُى يؾًذ رغغٍم 

  .نذسعخ اعزبر يغبػذ
 م23/3129/ 4 بتارٌخم وموافقة لجنة الدراسات العلٌا 2/23/3129موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -31
يذسط ثمغى انزغزٌخ ذػهوو األطؼًخ نزشلٍخ عٍبدرهب نذسعخ -أيم َبصص ر/ً رغغٍم لبئًخ اثؾبس نذ/زوسح / 

 .اعزبر يغبػذ
 م23/3129/ 4 بتارٌخم وموافقة لجنة الدراسات العلٌا 2/23/3129موافقة القسم العلمً بتارٌخ  
 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  القــــــــرار:

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  ــــرار:القــــ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  القــــــــرار:

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  القــــــــرار:

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  القــــــــرار:
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  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون  -32
  انًالثظ ذانُغٍظ " "شؼجخانضبٍَخ ثبنفشلخ ح انًمٍذ -َغًه يؾًذ ر/ً انصؼٍذيانطهت انًمذو يٍ انطبنجخ / 

الشهادة و التقارٌر بنا  علً (عذر اجتماعً) لرعاٌة الوالدة 9102/9191ػٍ انؼبو انغبيؼً  ٌمبف لٍذابإل

 ة الخاصة بالوالدة.طبٌال

 2/23/3129موافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ 

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -33
انضبٍَخ شؼجخ ئلزصبد يُضنً شلخ انًمٍذح ثبنف - ػهً ئعشاء ػهً /بيم يٍ انطبنجخ/ انًشضٍخ انًمذيخ األعبصح

  ثُبءا ػهى انزمشٌش انواسد يٍ اإلداسح انطجٍخ ثبنغبيؼخ 10/01/9102يٍ ربسٌخ شهشذرشثٍخ نًذح 

 يذح صالصخ أعبثٍغ  ػهى 2/23/3129موافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ 

 

  -بشأن النظر فى :  مالتعليمذكرة قسم شئون  - 34
انًالثةةظ  "شةةؼجخانشاثؼةةخ ثبنفشلةةخ انًمٍةةذح  انًمةةذو يةةٍ انطبنجةةخ /عضةةشح عةةؼٍذ يؾًةةذ ػجةةذ ه انؼةةزس انًشضةةً

انطجةً انةةواسد يةٍ اإلداسح انطجٍةةخ  ثُةبءا ػهةةى انزمشٌةش 90/2/9102نًةذح صالصةةخ شةهوس ثذاٌةخ يةةٍ رةبسٌخ ذانُغةٍظ

 .ثبنغبيؼخ

 2/23/3129موافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ  

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :ــــــــالق

  -:بشأن النظر فى    التعليممذكرة قسم شئون  - 35
 التغذٌدة وعلدوم األطعمدةشةؼجخ 9102عشٌغةخ دذس ٌوٍَةو  –ٌؾةىأمٌدرة أشدرف علدً /  انطهت انًمةذو يةٍ انطبنجةخ

 .انذانخ ػهى رن  ذساق ذ انًغزُذادذ يشفك ثبنطهت اال ٌؾى سلٌمانأمٌرة أشرف علً ثزصؾٍؼ اعًهب انً / 
 2/23/3129موافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -رار :ــــــــالق

 -:بشأن النظر فى  التعليممذكرة قسم شئون   -36
 /3129فصل الدراسً األول لل (التخلف والتحمٌل-النظرٌة -العملٌة )إلمتحانات لالمواعٌد المقترحة  -2

  32/2/3131وتنتهً  25/23/3129 من  والتى تبدأ 3131

 كما ورد من الجامعة  6/2/3131مادة امتحان الجودة  -3

 7/3/3131وتنتهً  36/2/3131اجازة نصف العام والتى تبدأ من   -4

  8/3/3131بدأ الدراسة بالفصل الدراسً الاانً  -5

 2/23/3129موافقة لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ  

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة -: رارــــــــالق

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  قــــــــرار:ال

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  القــــــــرار:

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  القــــــــرار:
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 مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى :- 37
مادة بقسم المالبس و النسٌج  للقٌام بالتدرٌس  مدرس – أسما  السٌد عبد المعطً /ةالدكتورة انتداب السٌد

 ٌع المالبس الئحة جدٌدة بنظام الساعات درجة الماجستٌر تخصص تصنل)تكنولوجٌا التشكٌل على المانٌكان( 

عام الجامعً للالفصل الدراسً الاانً و ذلك خالل  جامعة المنصورة-التربٌة النوعٌة كلٌة  هالمعتمد

3129/3131. 

 .2/23/3129موافقة القسم العلمً بتارٌخ   

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :

 بشأن النظر فى :هيئة التدريس"   " اعضاءشئون العاملين    قسممذكرة  -38
بدذات مسداعد بوظٌفدة أسدتاذ   المالبدس والنسدٌجبقسدم  مدرس   - يبعذح ئثشااٍى األعوده/ الدكتوره تعٌٌن السٌد

القسم  بالكلٌة و ذلدك بندا  علدً مدا جدا  بتقرٌدر اللجندة العلمٌدة الدائمدة لترقٌدة االسداتذة و األسداتذة المسداعدٌن  

 .3129/ 29/22بتارٌخ 

 .2/23/3129وافقة القسم العلمً بتارٌخم

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :

 بشأن النظر في :إدارة البحوث العلمية  مذكرة   -39
خ اإللزصبد انًُضنً ذانزى يغهخ /هٍ–( يٍ انالئؾخ انزُفٍزٌخ نهُرش انؼهًً ثبنكهٍخ 91رؼذٌم انًبدح )

 -خ ذَرش ثؾضه ثبنًغهخ ذرن  ػهى انُؾو انزبنً :رؾًم انجبؽش سعوو رؾكٍى ذطجبػ -رُص ػهى:

عٍُهب ػٍ /م صفؾخ صائذح نهجبؽضٍٍ يٍ داعم  91صفؾبد ( 01يبئخ ذعًغوٌ عٍُهب نهجؾش )-0

 انكهٍخ اذ انغبيؼخ .

يبئزبٌ دذالس نهجؾوس انزً رشد يٍ اػضبء اٍئخ انزذسٌظ غٍش انًصشٌٍٍ ثبنخبسط ثؾذ ألصى  -9

 فؾخ صائذح .صفؾخ ذعًغخ دذالساد نكم ص 15

 -انًبدح ثؼذ انزؼذٌم :

يبئزبٌ عٍُه َظٍش رؾكٍى انجؾش )يبئه عٍُه نكم يؾكى (ػٍ انجؾش انًصشي ذيبئه دذالس  -0

 )عًغٍٍ دذالس نكم يؾكى (ذرن  إلصٍٍُ يٍ انًؾكًٍٍ ػٍ انجؾش األعُجً .

عٍُهب ػٍ /م صفؾخ صائذح نهجبؽضٍٍ يٍ  91صفؾبد ( 01يبئخ ذعًغوٌ عٍُهب نهجؾش ) -9

 انكهٍخ اذ انغبيؼخ .داعم 

يبئزبٌ دذالس نهجؾوس انزً رشد يٍ اػضبء اٍئخ انزذسٌظ غٍش انًصشٌٍٍ ثبنخبسط ثؾذ  -1

 صفؾخ ذعًغخ دذالساد نكم صفؾخ صائذح 15ألصى 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :

 مذكرة إدارة البحوث العلمية بشأن النظر في : -41
للدراسات العلٌا والبحوث والمتضمن االعالن عن مسابقة د.  مكرم مهنً  امعة نائب رئٌس الجالخطاب الوارد من 

 .  2222لإلبداع العلمً فً مجال علوم الحٌاه لعام 

 :بترشٌح كالً من  إدارة منزل ومؤسساتأفاد قسم  -

 محمد إسماعٌل مسلم  أ.د/ مهجة -2

 السٌد مشعل  د/ رباب -3

 د/ رٌهام جالل حجاج -4
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 2/23/3129العلمً بتارٌخ موافقة القسم 
 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :

 -بشأن النظر في :  قسم  التغذية وعلوم االطعمةمذكرة   -41
 اسما  السادة المحكمٌن لمرحلتً البكالورٌوس والدراسات العلٌا  بالقسم 

 أوال مرحلة البكالورٌوس

     أ.د/ سحر عامان الشافعً                     إسماعٌلد/ محمد صالح  -داخلً  :محكم     

 السٌد حلمًأ.د/ عبد الغنً محمود عبد الغنً   ،  أ.د/ هانً  -محكم خارجً :    

 اانٌا مرحلة الدراسات العلٌا

    حمدٌة أحمد هاللأ.د/ محمد مصطفى السٌد   ، أ.د/  -محكم داخلً :    

 مجٌد ، أ.د/ أشرف رفعت الزٌنىأ.د/ أشرف عبد العزٌز عبد ال -محكم خارجً :   

 2/23/3129موافقة القسم العلمً بتارٌخ 
 
 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :

 -بشأن النظر في :  قسم  اإلقتصاد المنزلي والتربيةمذكرة  -42
 اسما  السادة المحكمٌن لمرحلتً البكالورٌوس والدراسات العلٌا  بالقسم . 

 ، د/ لمٌا  شوقت                                    د/ سهام أحمد الشافعًد/ جٌهان علً سوٌد  ،     أ. -محكم داخلً  :    

 أ.د/ عادل جمال الدٌن الهنداوي ،  أ.د/أحمد حسن سٌف الدٌن، أ.د/ عواطف بهٌج  -محكم خارجً :    

 2/23/3129بتارٌخ موافقة القسم العلمً
 ر للجامعةالموافقة مع رفع األم  -القرار :

 -بشأن النظر في :  قسم  إدارة المنزل والمؤسساتمذكرة  -43
 .اسما  السادة المحكمٌن لمرحلتً البكالورٌوس والدراسات العلٌا  بالقسم  

 محكمٌن داخلٌٌن لمرحلة البكالورٌوس والدراسات العلٌا  -أوال:

 ربٌع محمود  نوفل ، أ.د/نعمة مصطفى رقبان  ،أ.د/                                    

 أ.د/ سلوى زغلول  طه ،أ.د/ ماٌسة محمد الحبشً  ، أ.د/هبه هللا علً شعٌب                       

 محكمٌن خارجٌٌن لمرحلة البكالورٌوس -اانٌا:    

 أ.د/ رشا رجب عبد العاطً  ،أ.د/إٌناس بدٌر -محكم خارجً :  

 علٌامحكمٌن خارجٌٌن مرحلة الدراسات ال -االاا :

 أ.د/ زٌنب حقً ،  ،أ.د/عبٌر الدوٌك  -محكم خارجً:    

 2/23/3129موافقة القسم العلمً بتارٌخ 
 الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :

  مذكرة قسم المالبس والنسيج بشأن النظر في : -44

م والطالب بشأن استراتٌجٌة الخطاب الوارد من مكتب السٌد االستاذ الدكتور نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌ

تطوٌر الجامعة وتفعٌل منظومة االمتحانات االلكترونٌة بكلٌات الجامعة التً من شأنها ضمان المصداقٌة 

  والشفافٌة عالوة علً مواجهة ظاهرة الغش  .
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 بعمل ورش عمل بالكلٌة ووحدة للتصحٌح قبل االمتحانات 2/23/3129القسم العلمً بتارٌخ اوصى

 

 مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في :-45
 نزًٍُخ يواسد انكهٍخ الة انذساعبد انؼهٍبجٍؼهب نطن (نفئشاٌ)اانزغبسة نؾٍواَبد اَربء يضسػخ 

 ظر في:عرض على مجلس الكلية بشأن النذكرة للم- 46
 .3129/3131( للعام الجامعً  الرابعةالمجتمع و تنمٌة البٌئة ) الجلسة  خدمة محضر اجتماع لجنة شئون

   أحيط المجلس علما    -القرار :

 
 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:-47
 انغودح ذ اعزًبػبرهب ) يـشفـك ( . رمبسٌش انوضغ انشااٍ ثوؽذح ضًبٌ 

   أحيط المجلس علما   -القرار :

 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: -48
 عوف رمذو ضًٍ ذصبئك يهص اػزًبد انكهٍخ ئػزًبد انذساعخ انزارٍخ نهكهٍخ انزً 

  الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :

 موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:مذكرة عن  -49
الزشاػ يذٌش ذؽذح ضًبٌ انغودح ثبنجذء فً ررغٍم انمبػبد انز/ٍخ ثبنكهٍخ نطالة انذساعبد انؼهٍب /ًشؽهخ ئػزًبد  

 أذنى 

  الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :

 أن النظر في:مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بش-51
سئٍظ انغبيؼخ نًُؼ انكهٍخ انًوافمخ ػهى ئػبدح انزمذو /ٌ انغودح ثرأٌ يخبطجخ أ.دذؽذح ضًبيذٌش  عطبةئػزًبد  

 . 9102دٌغًجش  10نإلػزًبد اػزجبسا يٍ 

  الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :

 ي:مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر ف -51
رؼذٌم صٍبغخ لشاس يغهظ انكهٍخ انغبثك ثرأٌ رؾذٌش انخطخ اإلعزشارٍغٍخ نهكهٍخ نٍصجؼ رؾذٌش انخطخ  

 . 9102-9106ثذال يٍ   9191-9106اإلعزشارٍغٍخ 

 

ػهٍةه يةٍ يةذ ذيةب ٌزشرةت  9102ثةذال يةٍ  9191انًوافمخ ػهى يذ انؼًم ثبنخطةخ اإلعةزشارٍغٍخ انؾبنٍةخ نزُزهةً فةى  -القرار :

الموافقة على تكلٌف أ.د/خالد محً الدٌن بعمل ورشة عمل خالل أسبوعٌن فً مجال منظومة  ــرار:   القــــــ

اإلمتحانات االلكترونٌة مع وضع آلٌة داخل كل قسم لتنظٌم حضور جمٌع أعضا  هٌئة التدرٌس هذه الورشدة 

 ال التصحٌحلتنفٌذ أعم   -نجٌة رمضان خطاب  -3د/منال جابر حماد    -2 مع ترشٌح كال من 

  رفع األمر للجامعة و باإلشراف علٌه تكلٌف أ.د/هبه عز الدٌن ٌوسف   الموافقة مع القــــــــرار:  
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 يغ سفغ األيش نهغبيؼخ 9191نزُزهً فً  9102-9106شعبنخ ذسؤٌخ انكهٍخ انؾبنٍخ ذااذافهب اإلعزشارٍغٍخ انؼًم ث

 مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في :-52
ثبنكهٍخ ذفك يزطهجبد انغودح ػهى اٌ ٌكوٌ انزركٍم انًمزشػ  ذسٌبدح األػًبلاَربء ذؽذح انزوعٍخ 

 -انزبنً :ػهى انُؾو نههٍكم اإلداسب 

 انًهبو اإلعى و

 سئٍغب نهوؽذح يٍ لغى انزغزٌخ ذػهوو األطؼًخ أ.د/عهبو ػضٌض عضش 0

 ػضو يٍ لغى اإللزصبد انًُضنً ذانزشثٍخ عوٌذػهً انغٍذ أ.د/عٍهبٌ  9

 ئداسح انًُضل ذانًإعغبد ػضو يٍ لغى  د/َهى ػجذ انغزبسػجذ انًؾغٍ 1

 نًالثظ ذانُغٍظاػضو يٍ لغى  د/يؾًذ ػجذ انؾًٍذ ؽغبط 4

 ػضو يٍ لغى اإللزصبد انًُضنً ذانزشثٍخ د/يهب عالل شؼٍت 5

 انًالثظ ذانُغٍظػضو يٍ لغى  ئًٌبٌ سأفذ اثو انغؼودد/ 6

 
  الموافقة مع رفع األمر للجامعة  -القرار :

 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:-53
 . ذفك انكرص انًشفك ثبنًغهظ 9102/9191ق يؼبٌٍش انغودح نهؼبو انغبيؼً اػزًبد رركٍم يُغمً ذفش 
 اسم فرٌق العمل المشارك فً المعٌار اسم منسق المعٌار اسم المعٌار م

 م/ أمنٌة عبد هللا   -اند/ بسمة رمض - أ.د/ سالً العشماوي أ.د/ أشرف هاشم التخطٌط االستراتٌجً 2
 منسقً الجودة فً األقسام العلمٌة   السادة  -وكال  الكلٌة السادة  

 د/ إٌرٌنً اسحاق     -أ.م.د/ سهام الشافعً   -أ.م.د/ سحر فودة  أ.م.د/ شٌما  مصطفى القٌادة والحوكمة 3
 م.م/ سارة عادل    -   د/ صافٌناز النبوي  

إدارة الجودة  4
 والتطوٌر 

 –م/ أسما  عادل    -أ.د/ هدى محمد   -أ.د/ سها محمد   أ.د/ عال ٌوسف محمد
 جمٌع منسقً المعاٌٌر  -د/ أسما  السٌد    -أ.م.د/ فوزي سعٌد      

أعضا  هٌئة  5
التدرٌس والهٌئة 

 المعاونة

  -يمزأ.م.د/ أحمد ر -أ.د/ ماٌسة الحبشً   -.د/ ربٌع نوفلأ أ.د/ طارق عبد الرحمن
 -د/ مً خفاجً-.د/ سالً الوراقً أ -د/ منى صقر أ.د/ سلوى زغلول

 د/ سلوى ناصر

 -د/ اٌناس موسى    -أ.م.د/ منى الفرماوي   -د/ أحمد الحجار  أ.د/ هبة هللا شعٌب الجهاز اإلداري 6
 م.م/أسما  جمال -م.م/ دٌنا بهجت   

الموارد المالٌة  7
 والمادٌة

 –د/ شٌما  مصٌلحً  -د/ عبد هللا حسٌن  -أ.د/ عماد الخولً  أ.د/ عصام عبد الحافظ
 م.م/ صفا  جمال - د/ محمد فكري -اح عصام م.م/ سم

 أ.د/ ماجدة الشاعر 

المعاٌٌر األكادٌمٌة  7
 والبرامج التعلٌمٌة

 –د/ وفا  رفعت  -د/ أمل ناصف -أ.د/ عبٌر خضر-أ.د/ هبة عز الدٌن  أ.د/ خالد محً الدٌن
 –أ.م.د/ امٌرة حسان  -د/ هنا  سالمة  -م.م/ اٌمان قطب

 –أ.م.د/ نجال  الشٌخ   -/ رانٌا حسنًم/ اسالم عصام   أ.م.د
 م/ سنا  صالح  -د/ مروة صالح

  -أ.د/ أمل بسٌونً -أ.د/ سحر عامان  -أ.د/ إٌهاب فاضل أ.د/ خالد محً الدٌن التدرٌس والتعلم 8
 –أ.م.د/ شرٌف حورٌة   -أ.د/ منى إسماعٌل د/ فاطمة رجب 

 أ.م.د/ سكٌنة أمٌن 

 -أ.م.د/ عبٌر نزٌه-د/ مها جالل شعٌب  -أ.د/ جٌهان سوٌد عزٌز أ.د/ سهام الطالب والخرٌجون 9
 م.م/ سارة عبد الكرٌم-د/ نورا إبراهٌم  -أ.م.د/ نهى عبد الستار  

 د/ إٌمان رأفت-أ.م.د/ لمٌا  السٌد  -أ.م.د/ محمد حجاج  

البحث العلمً  21
 واألنشطة العلمٌة 

 -م.م/ سماح البنا-كمال د/ أمانً  -فأ.د/ نشوة عبد الرؤ أ.د/ نهاد رشاد
 م.م/ محمد القباري -الدٌن د/ شٌرٌن شمس 

د/ فاطمة -د/ أسما  عٌسى  -د/ هالة صبري  -مهرانزكرٌا  د/ محمد أ.د/ خالد محً الدٌن الدراسات العلٌا 22
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 –د/ زٌنب محمود  -د / رحاب الفٌشاوي -حسان د/ رٌهام جالل
 شعبانم/ سجدة  -م/إسرا  عمران م.م/ وسام فرج  

المشاركة المجتمعٌة  23
 وتنمٌة البٌئة

 -م.م/ ٌاسمٌن صالح  -أ.م.د/ ممدوح مبروك -د/ لمٌا  شوكت  د/ رباب السٌد مشعل
  –أ.د/ حمدٌة هالل  -م/ آٌات أبو العٌنٌن -د/ فتحٌة شبل 

 م/أبرار عاطف

 

 ات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:مذكرة عن موضوع-54
ئانى يكبرت انزًضٍم انضمبفً نهذذل انؼشثٍخ ذاإلفشٌمٍخ انًوعودح ثًصش نزؼشٌفهى ثجشايظ /هٍخ روعٍه دػوح  

رن  فى ػٍذ انغبيؼخ صفخ عبصخ نغزة انطالة انوافذٌٍ  ذاإللزصبد انًُضنً ثصفخ ػبيخ ذانذثهويبد انؾذٌضخ ث

 لبيخ يُزذب رؼشٌفً ثبنكهٍخػهى اٌ ٌزى ئ
 الموافقة على مخاطبة الملحقٌات الاقافٌة   -القرار :

 
 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في : -55
موافقة السٌد معالً وزٌر التعلٌم العالً علً ان تقوم الجامعات والمتضمن  الوافدٌنالخطاب الوارد من إدارة  -

الطالب الوافدٌن عن أي طالب ٌتم استقطابهم علً حساب برامج أو اتفاقٌات  بمخاطبة االدارة المركزٌة لشئون

حوض النٌل أو مشارٌع االتحاد االوروبً أو منحة أجنبٌة من خالل المشارٌع المشتركة أو كورسات تدرٌبٌة فً 

من االتفاقٌات  مراكز اللغة العربٌة بالجامعات أو أي تدرٌبات قصٌرة المدي علً أن ترسل الجامعة لإلدارة صورة

المبرمة او خطابات التبادل مع الجامعات االجنبٌة باإلضافة الً جمٌع اوراق الطالب الدراسٌة واثبات التقدٌم عبر 

 الموقع االلكترونً كما هو متبع فً القبول بالجامعات .  
 التغذٌة وعلوم األطعمة بالمقترح اآلتى لجذب الطالب من الخارج:أفاد قسم  -

 تقميل نسبة الحضور عن طريق الدراسة اون اليناقتراح  -1
 فتح باب القبول لمدبمومة لجميع التخصصات -2
 اقتراح حضور الطالب اسبوعين فى اول السنة واسبوعان فى نصف السنة واخرها -3
 وضع لجنة عمى نطاق واسع العداد الية لجذب الطالب من الخارج  -4

 3/11/1119موافقة لجنة العالقات الثقافية بتاريخ 1/11/1119 بتاريخالعلمي موافقة مجلس القسم 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   الموافقة مع رفع األمر للجامعة    -القرار :

 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في :- 56
ومؤسسة   ) UBTالخطاب الوارد من إدارة االتفاقيات والمؤتمرات والمتضمن ان جامعة االعمال والتكنولوجيا ) -

رة الصناعية الخميج لممؤتمرات وبالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية ستقوم بإقامة مؤتمرا عمميا تحت عنوان " الثو 
الرابعة ودور التعميم " وذلك بالتزامن مع فعاليات معرض الخميج لمدورة الحادية عشر بمدينة جدة بالمممكة العربية 

   م. 2222/  2/  24 – 23السعودية وذلك في الفترة من  

 :المالبس والنسٌج بترشٌح كالً من أفاد قسم  -

  الموافقة مع رفع األمر للجامعة     القــــــــرار:
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 قسم المالبس والنسٌج.)مشترك ببحث(أستاذ ورئٌس  –أ.د/ رشدي علً احمد عٌد  -2 
 سم المالبس والنسٌج.)مشترك ببحث(أستاذ بق -أ.د/ أشرف محمود هاشم  -2
 :اإلقتصاد المنزلى والتربٌة بترشٌح كالً من أفاد قسم كما  -
 مدرس بقسم اإلقتصاد المنزلى والتربٌة.)مستمع(– د/ أسما  عبد العزٌز السٌد عٌسى-1
 مدرس بقسم اإلقتصاد المنزلى والتربٌة.)مستمع( - شرفد/ فاطمة رجب شعبان -2

 2/23/3129 بتارٌخالعلمية م اقسلس األاموافقة مج
عــدم الموافقــة علـش المنــترميو لعــدم وجــود قبـوج الننــر وقيوجــد ماي يــد بقبــوج رأي لجنـة العالقــات الثقافيــة :

عو طريـ  دخـولهم علـش بمسـتندذلـ   خـال  ثبتاعضاء ممستمع لذا عدم قبوج ترنيحات المستمع ايضا اق اذا 
 الموقع ويعرض الموضوع النهر القادم

 
إحضار موافقة النشر على ان ٌكون على نفقتهم تفوٌض أ.د/عمٌد الكلٌة بالموافقة على الترشٌح حٌن   -القرار :

 الخاصة 

 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في :-57
ٌ اَهةبء اعةشاءاد يمزةشػ ارفبلٍةخ نهزؼةبذٌ انؼهًةً ذانزؼهًٍةً ثةٍٍ انخطبة انواسد يٍ د/ فةوصي عةؼٍذ شةشٌص ثرةأ

عبيؼةةخ /ٍٍةةص نهزكُونوعٍةةب ذانزصةةًٍى ذعبيؼةةخ انًُوفٍةةخ ذانزًهٍةةذ نالػزًةةبد يةةٍ انغبيؼةةخ ذرششةةٍؼ عةةٍبدره يُغةةمب 

 نالرفبلٍخ يٍ انغبَت انًصشي.

 3/11/1119موافقة لجنة العالقات الثقافية بتاريخ 2/23/1119موافقة القسم العلمً بتارٌخ

  :-مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في :-58

 الخطاب الوارد من د/ فوزي سعٌد شرٌف بشأن الموافقة على عقد سٌمنار بالقسم لمناقشة التقرٌر العلمً عن مشاركته

بالمؤتمر الدولً العلمً الاالث لعلوم النسٌج والمالبس والذي نظمته جامعة كٌٌف للتكنولوجٌا والتصمٌم بمدٌنة كٌٌف 

وتم عقد موافقة القسم العلمً اكتوبر الماضً إلستكمال باقً متطلبات المؤتمر. 42 -41االوكرانٌة فً الفترة من 

 3/11/1119ت الثقافية بتاريخ موافقة لجنة العالقا 2/23/3129بتارٌخ السمٌنار

 ظر في:ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النم -59
 انشا  رابطة لخرٌجً كلٌة اإلقتصاد المنزلً

  الموافقة مع رفع األمر للجامعة   -القرار :

 ظر في:ذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النم -61

 ضرورة التاكد من احضار طالب الدراسات العلٌا ما ٌفٌد اجرا  التجارب العملٌة  فى المعامل المعتمدة -2التشدٌد على 

 ضرورة تقدٌم التقارٌر السنوٌة الخاصة بطالب الدراسات العلٌا فى مواعٌدها. -3

 الخاصة به ٌحرم من اإلشراف .تقارٌر المشرف الذى ال ٌقدم ال-4

 المشرف المسافر للخارج ٌرسل تقارٌر صالحٌة .-5

  مع رفع األمر للجامعة يةافقالعالقات الثإدارة الموافقة مع إستمماج اإلجراءات مع  القــــــــرار:

 .مع رفع األمر للجامعة   يةافقالعالقات الثإدارة  الموافقة مع إستمماج اإلجراءات مع  القــــــــرار:
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   أحيط المجلس علما    -القرار :

 بشأن النظر في :  قسم التغذية وعلوم األطعمةمذكرة  -61
 ، لوفاة أ.د/ثريا مسلم حسم  -1نظرا  لمرحلة الدراسات العليا تعديج الخطة الدراسية

 -اراج إسم أ.د/محمد صالح إسماعيج وذل  علش النحو التالي:سقط سهوا إد -1.
 بعد التعديل  بالتدريس  العضو الق ائم قبل التعديل  بالتدريس  العضو الق ائم     أسم المادة   م  

 تقٌٌم الحالة التغذوٌة  1

 )اولى ماجستٌر تغذٌة(

 أ.د/اجه ػض انذٌٍ ٌوعص

 أ.د /ػجٍش أؽًذ عضش

 أ.د/يؾًذ صبنؼ ئعًبػٍم

 جه ػض انذٌٍ ٌوعصأ.د/ا

 أ.د /ػجٍش أؽًذ عضش

  حلقات بحث ومناقشات 2

 )اولى دكتوراه تغذٌة(

 أ.د/ محمد مصطفى السٌد 

 أ.د/يؾًذ صبنؼ ئعًبػٍم

 

 أ.د/يؾًذ صبنؼ ئعًبػٍم

 .د/اجه ػض انذٌٍ ٌوعص

 أ.د /ػجٍش أؽًذ عضش

 أ.د/ارٌا مسلم حسن )اولى دكتوراه تغذٌة(رغزٌخ يزمذو  3

 الحافظ حسٌن أ.د/عصام عبد  

 أ.د/ؽًذٌخ أؽًذ االل

 أ.د/عصام عبد الحافظ حسٌن 

 رغزٌخ فئبد ؽغبعخ 4

 )اولى دكتوراه إدارة(

 أ.د/ارٌا مسلم حسن

 أ.د /سحر عامان الشافعً

 أ.د /سحر عامان الشافعً

 أ.د/نهاد رشاد الطحان

  8/23/3129بتارٌخ  بالتفوٌض ولجنة الدراسات العلٌا  موافقة القسم العلمً

 ذفى َهبٌخ االعزًبع ذاالَزهبء يٍ عذذل األػًبل سفؼذ انغهغخ فً رًبو انغبػخ انضبٍَخ ػصشا  .

 رئيس المجلس عميد الكلية                أمين المجلس                                          
 

 )أ.د/ شريف صبرى رجب                      (كافيعزة محمد اإلسد./)     
  

  الموافقة مع رفع األمر للجامعة     القــــــــرار:


