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 محضر إجتماع
 م 2019/ 2018فً العام الجامعً 10/3/2019الموافقاألحدلمجلس الكلٌة المنعقد  ٌوم  ةبعساالجلسة ال

صةجبحبي٠َٛ األحةذ اٌّٛافةك اٌحبد٠ةخ ػرةش ( ثمبػةخ اججزّبػةبد ثبٌى١ٍةخ ٚرٌةه فةٟ رّةبَ اٌغةبػخ بثؼخغٌاأجزّغ ِجٍظ اٌى١ٍخ )اٌجٍغخ 

 ػ١ّذ اٌى١ٍخ ٚسئ١ظ اٌّجٍظ ٚحعٛس وً ِٓ :-شش٠ف صجشٜ سجت األعزبر اٌذوزٛس/ اٌغ١ذ ثشئبعخ 10/3/2019

 م األسم الوظٌفة

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

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

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

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

 5 أ.د/ ٌوسؾ عبد العزٌز الحسانٌن وعمٌد الكلٌة سابقاأستاذ التؽذٌة وعلوم االطعمةورئٌس القسم 

 6 رشدي علً احمد عٌدا.د/  .المالبس والنسٌج ورئٌس قسم أستاذ

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

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

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

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

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

 12 الحبشًماٌسة محمد أحمد أ.د/  و اقدم األساتذة بالقسمإدارة المنزل والمإسسات بقسم أستاذ 

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

 14 أ.د/ هدي سامً ؼازي من الداخل استاذ بقسم المالبس و النسٌج

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

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

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

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

 الحرة من الخارج  

 18 أ/ مختار أحمد رضوان

 19 محمد زكرٌا محمد مهراند./ اقدم المدرسٌن بالكلٌةالتؽذٌة و علوم األطعمةبقسم مدرس

المتفرؼبالكلٌة بصفته مدٌر وحدة ضيمان الجيودة  أستاذ المالبس والنسٌج -/خالد محٌى الدٌن محمدى للحضور د.عوقد د

 وقد اعتذر عن الحضور كل من: -

 م األسم الوظٌفة

 1 أ.د/ جٌهان علً السٌد سوٌد )اجازة وضع ( و اقدم األساتذة بالقسم المنزلً والتربٌة بالكلٌةقسم االقتصاد بأستاذ 

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

سيٌادته حبيا هللا اليرحمن اليرحٌم ومربسيم   -عمٌيد الكلٌية الجلسية ستهل السٌد األستاذ اليدكتور / ا

 :النظر فً جدول األعمال على النحو التالى ببالسادةاألعضاء م شرع سٌادته 
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 -المصادق ات :-1
 الموافقلمجلس الكلٌة المنعقدة ٌوم األحد  ةسادسالالجلسة على موضوعات  ةالمصادق

 . 2018/2019فى العام الجامعى 10/2/2019

 املصادقـــــــــــــــــــــةرار :ـــــــــــــــــــــــــالق

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -1

التوصٌة بمنح الدرجات العلمٌة  للطالب اآلتٌة أسمائهم وذلك بناء على التقارٌر الفردٌة والجماعٌة للسادة 

 -وهم :األساتذة أعضاء لجنة الفحصوالمناقشة للرسائل العلمٌة 
 رخصص  رغز٠خ ٚػٍَٛ األغؼّخ –اجء حبصَ ػجذ اٌؼض٠ض ٔٛفً ة/منح درجة الماجستٌر للطالب -1

 رخصص  إلزصبد ِٕضٌٟ ٚرشث١خ –أ١ِٕخ ػّش اٌغ١ذ أحّذ  ة/للطالب الماجستٌرمنح درجة  -2

 ٚرشث١خ ِٕضٌٟ إلزصبد رخصص–  ِش٠ُ حبِذ ػجذ اٌّج١ذ صا٠ذ/ٌٍطبٌجخالماجستٌر دسجخ ِٕح -3

 ٚرشث١خ ِٕضٌٟ إلزصبد رخصص –ِٕٝ اٌغ١ذ ِحّذ أثٛ غبٌت ٔبصف/اٌّبجغز١شٌٍطبٌجخ دسجخ ِٕح -4

 ٚرشث١خ ِٕضٌٟ إلزصبد رخصص –  أِبي ػضّبْ ِحّٛد اٌجغ١ٟٛٔ/اٌّبجغز١شٌٍطبٌجخ دسجخ ِٕح -5

 ٚرشث١خ ِٕضٌٟ إلزصبد رخصص –  عّش اثشا١ُ٘ أحّذ اٌذساج١ٕٟ/اٌّبجغز١شٌٍطبٌجخ دسجخ ِٕح -6

 والنسٌج المالبسرخصص –  ث١ٙخ إثشا١ُ٘ ِحّذٞ اثٛ شبدٞ/اٌّبجغز١شٌٍطبٌجخ دسجخ ِٕح -7

 ٚرشث١خ إلزصبدِٕضٌٟ رخصص –  ِشٚح عبِٟ ػّبسح اٌمبظٟ /ٌٍطبٌجخاٌذوزٛساٖ  دسجخ ِٕح -8

 األطعمة وعلوم تؽذٌة تخصص –عبد الباقً  محمد فإاد لمٌس/ للطالبة درجةالدكتوراة منح -9

 ألطعمة وعلوم تؽذٌة تخصص – محمدعبدالعال ربٌع إٌمان/ للطالبة درجةالدكتوراه منح -10

 األطعمة وعلوم تؽذٌة تخصص – المهدي فاٌزةأحمدعبدالمجٌد/للطالبة درجةالدكتوراه منح -11

 والنسٌج المالبس تخصص –  بدرانمحمد ادمام  شٌماءادمام/للطالبة الدكتوراه درجة منح -12

 إدارة منزل ومإسسات تخصص –  ساره على حسن األسود/للطالبة الدكتوراه درجة منح -13

 5/3/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/3/2019بتارٌخ ة م العلمٌؤقسموافقة األ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -2
ٔجالء ِحّذ ثذٚٞ /رغج١ٍخطخاٌجحضٍٍطبٌجخ -

األٔرطخ اٌّعبدح ٌألوغذح  "زغز٠ٙٛػٍِٛبألغؼّخثؼٕـٛاْبٌف١بجلزصبدإٌّض١ٌزخصصاٌّبجغز١شٌذسجخاٌّم١ذح

ػٍّب ثؤْ ٌجٕخ "ٌرٛوخ اٌجًّ ٚرؤص١ش٘ب ػٍٝ إظطشاثبد اٌىجذ اٌّغزحضخ ثئعزخذاَ ساثغ وٍٛس٠ذ اٌىشثْٛ 

 األششاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اجعُ َ
1 

 جبِؼخإٌّٛف١خ – أعزبرٚسئ١غمغّبٌزغز٠خٚػٍِٛبألغؼّخٚػ١ّذو١ٍخاجلزصبدإٌّض١ٌبجعجك ٠ٛعفؼجذاٌؼض٠ضاٌحغب١ٔٓ/  د0ا

 جبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخاجلزصبدإٌّضٌٟ - أعزبرِغبػذثمغّبٌزغز٠خٚػٍِٛبألغؼّخ ػج١شٔض٠خأحّذػجذاٌشحّٓ/ د 2

 5/3/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/3/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :
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 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في-3
ٔذٜ ػجذ اٌح١ّذ أثٛ اٌغ١ػ  /رغج١ٍخطخاٌجحضٍٍطبٌجخ -

اإلعزفبدح ِٓ اٌز١ٓ اٌرٛوٟ  "زغز٠ٙٛػٍِٛبألغؼّخثؼٕـٛاْبٌف١بجلزصبدإٌّض١ٌزخصصاٌّبجغز١شٌذسجخاٌّم١ذح

 ػٍّب ثؤْ ٌجٕخ األششاف" )لرٛس ٚثزٚس ( فٟ رحغ١ٓ جٛدح ػ١ش اٌّمالح 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اجعُ َ
 جبِؼخ إٌّٛف١خ -اجلزصبد إٌّضٌٟ و١ٍخ  - أعزبراٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األغؼّخ أ.د/ حّذ٠خ أحّذ ٘الي  1

 جبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٟ –األغؼّخ أعزبراٌزغز٠خ ٚػٍَٛ  ٔٙبد سشبد اٌطحبْ  د/ 0ا 2

 5/3/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/3/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 -: ذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر فيم-4
ٔغش٠ٓ ػجذ اٌٙبدٞ ِحّذ ١ِشح /رغج١ٍخطخاٌجحضٍٍطبٌجخ -

رؤص١ش اٌمع١ُ ػٍٝ سفغ ٔغجخ  "زغز٠ٙٛػٍِٛبألغؼّخثؼٕـٛاْبٌف١بجلزصبدإٌّض١ٌزخصصاٌّبجغز١شٌذسجخاٌّم١ذح

 : ػٍّب ثؤْ ٌجٕخ األششافا١ٌّٙٛجٍٛث١ٓ فٟ إٔبس اٌفئشاْ اٌج١عبء"

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اجعُ َ
 جبِؼخإٌّٛف١خ - و١ٍخاجلزصبدإٌّضٌٟاٌّزفشؽ  أعزبراٌزغز٠خٚػٍِٛبألغؼّخ ِبجذح وبًِ اٌربػش /  د0ا 1

 جبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخاجلزصبدإٌّضٌٟ - أعزبرِغبػذثمغّبٌزغز٠خٚػٍِٛبألغؼّخ ػج١شٔض٠خأحّذػجذاٌشحّٓ/ د 2

 5/3/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/3/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 -: ذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر فيم -5
آ٠ٗ إعّبػ١ً ِحّذ حغ١ٓ /رغج١ٍخطخاٌجحضٍٍطبٌجخ -

دساعبد ث١ٛو١ّ١بئ١خ ٚرغز٠ٚخ  "زغز٠ٙٛػٍِٛبألغؼّخثؼٕـٛاْبٌف١بجلزصبدإٌّض١ٌزخصصاٌّبجغز١شٌذسجخاٌّم١ذح

ػٍٝ ٚججبد رحزٛٞ ػٍٝ أٚساق اٌىبسٞ ٚاٌجٛص ِٚغزخٍصبرٙب ػٕذ إعزخذاِٙب ٌٍفئشاْ اٌّصبثخ ثبٌغىشٞ " 

 ػٍّب ثؤْ ٌجٕخ األششاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اجعُ َ
 جامعةالمنوفٌة -  كلٌة االقتصاد المنزلى -وعلوم االطعمة المتفرغ  ةأستاذالتؽذٌ فبغّخ اٌض٘شاء أ١ِٓ اٌرش٠فد/.أ 1

 جبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخاجلزصبدإٌّضٌٟ - جمغّبٌزغز٠خٚػٍِٛبألغؼّخِذسع ِحّذ صوش٠ب ِٙشاْ / د 2

 5/3/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/3/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 -: بشأن النظر فيمذكرة إدارة الدراسات العليا   -6
اٖ سذوزٛاٌٌذسجخاٌّم١ذحغبدح ػجذ هللا اثشا١ُ٘ /رغج١ٍخطخاٌجحضٍٍطبٌجخ -

تقييم الحالة الغذائية للمرضي المقيمين والمترددين "زغز٠ٙٛػٍِٛبألغؼّخثؼٕـٛاْبٌف١بجلزصبدإٌّض١ٌزخصص
 : ػٍّب ثؤْ ٌجٕخ األششاف" المصابين بامراض القلب فى بعض مستشفيات محافظة القاهرة

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص        اجعُ َ
أ.د/ محمد سمٌر  1

 الدشلوطً    

 جامعة المنوفٌة –أستاذ التؽذٌة وعلوم االطعمة والعمٌد االسبق لكلٌة االقتصاد المنزلً 

 جامعة المنوفٌة  –أستاذ التؽذٌة وعلوم االطعمة كلٌة االقتصاد المنزلً  أ.د/  رٌا مسلم حسن   2

 جامعة المنوفٌة –مدرس بقسم تؽذٌة وعلوم االطعمة كلٌة االقتصاد المنزلً  د/ محمد زكرٌا مهران  3
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 5/3/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/3/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -7
اٖ سذوزٛاٌٌذسجخأحّذ صبٌح  ِٙذٞ اٌّم١ذ /ٍٍطبٌترغج١ٍخطخاٌجحض -

تقييم الحالة الغذائية لمرضى السكر المقيميين و المترددين "زغز٠ٙٛػٍِٛبألغؼّخثؼٕـٛاْبٌف١بجلزصبدإٌّض١ٌزخصص

 : ػٍّب ثؤْ ٌجٕخ األششاف"باحدى مستشفيات محافظة الجيزة

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص        اجعُ َ
 جامعة المنوفٌة –كلٌة االقتصاد المنزلً  -قسم التؽذٌة وعلوم االطعمة متفرؼب أستاذ محمد سمٌر الدشلوطىد/ 0ا 1

 جامعة المنوفٌة –كلٌة االقتصاد المنزلً  -قسم التؽذٌة وعلوم االطعمة بأستاذ  سهام عزٌز خضرأ.د/    2

 جامعة المنوفٌة –بقسم التؽذٌة وعلوم االطعمة كلٌة االقتصاد المنزلً  مدرس محمد زكرٌا مهراند/      3

 5/3/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/3/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 :  مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -8
ف١بجلزصبد إٌّضٌٟ  اٌذوزٛساحاٌّغجٍخ ٌذسجخ  -ش١ّبء شش٠ف اٌجبثٍٟ  /ٌٍطبٌجخ٠ً فٟ ٌجٕخ اجششاف رؼذ

" دساعخ ِمبسٔخ ٌألسص األث١ط ٚاٌجٕٟ ٚاألعٛد ػٍٝ اٌفئشاْ اٌّصبثخ ثؼٕٛاْاٌزغز٠ٗ ٚػٍَٛ األغؼّخ رخصص 

 "  ثئسرفبع اٌى١ٌٛغزشٚي ثبٌذَ 
 –اٌّزفشؽ ٚٚظ١فزٗ / اعزبر اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ اجغؼّخ فبغّخ اٌض٘شاء أ١ِٓ اٌرش٠ف  د/ .اظبفخ اعُ ا -اٌزؼذ٠ً اٌّطٍٛة ٘ٛ :

 بع١بدرٙحبجخ اٌجحش ٌزخصص ٌٚرٌه  جبِؼخ إٌّٛف١خ -ػ١ّذ و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٟ األعجك
 ٌزصجح ٌجٕخ األششاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اجعُ َ

 جامعةالمنوفٌة -  كلٌة االقتصاد المنزلى -وعلوم االطعمة المتفرغ  ةأستاذالتؽذٌ فبغّخ اٌض٘شاء أ١ِٓ اٌرش٠فد/.أ 1

 جبِؼخ إٌّٛف١خ -اجلزصبد إٌّضٌٟو١ٍخ  -اٌّزفشؽ   أعزبراٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األغؼّخ صش٠ب ِغٍُ حغٓ     د/ 0ا 2

 المنوفٌةجامعة -  كلٌة االقتصاد المنزلى -وعلوم االطعمة  ةالتؽذٌمساعدبقسم  أستاذ د/ ػج١ش ٔض٠ٗ ػجذ اٌشحّٓ  3

 5/3/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتاٌخ 3/3/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -9
 :اآلتي اسمائهم لمطالبمد مدة الدراسة 

 السبب من المدة الدرجة التخصص ادسم م

 استكمال الرسالة العلمٌة 31/8/2019إٌٝ 2018/ 9/ 1 أٚيػبَ  الدكتوراة  وعلوم االطعمة  ةالتؽذٌ أماني رمضان عبد الرشيد 1

 استكمال الرسالة العلمٌة 31/8/2019إٌٝ 2018/ 9/ 1 أٚيػبَ  الدكتوراة  وعلوم االطعمة  ةالتؽذٌ الشيماء فاروق غيته 2

 استكمال الرسالة العلمٌة 31/8/2019إٌٝ 2018/ 9/ 1 صبٟٔػبَ  الماجستٌر  وعلوم االطعمة  ةالتؽذٌ تهاني محمود قاسم  3

 استكمال الرسالة العلمٌة 31/8/2019إٌٝ 2018/ 9/ 1 عام أول الماجستٌر المالبس والنسيج أشجان عمي السيد مصباح  4

 5/3/2019بتارٌخ و لجنة الدراسات العلٌا 3/3/2019 بتارٌخ ةالعلمٌ األقسامموافقة 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :
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 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في-10
  القيد الطالبة:طمب إيقاف 

 5/3/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/3/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -11
الماجستير  المسجمةلدرجةاعالَ اج١ِش ػجذ اٌشحّٓ   ة/تشكيممجنةالفحصوالمناقشةلمطالب

اٌزؤص١ش اٌّمبسْ اٌّعبد ٌٍغىشٜ ٌٍضَٛ اجث١ط ٚ اجعٛد ٚ  "فياالقتصادالمنزليتخصصتغذيهوعموماألطعمةبعنـــوان

 ػٍّب  ثؤْ ٌجٕخ األششاف" إٌّجذ ثبعزخذاَ روٛس اٌفئشاْ اٌج١عبء 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص              اجعُ        م

 جبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٝ -خٚػٍَٛ اجغؼّخاٌّزفشؽ اٌزغز٠أعزبر  ِحّذ ع١ّش اٌذشٍٛغٝد/ 0ا 1

 جبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٝ -خٚػٍَٛ اجغؼّخ اٌزغز٠أعزبر ِغبػذ ثمغُ  د/   ِٝ ِحّٛد خفبجٝ  2

   -ػٍّب ثبْ ٌجٕخ اٌفحص إٌّبلرخ ػٍٝ إٌحٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اجعُ م

أ.د/ ِحّةةةةةةةةةةةةذ عةةةةةةةةةةةة١ّش  1

 اٌذشٍٛغٟ 

 (ومشرفا) مقررا جبِؼخ إٌّٛف١خ - اجعجك اجلزصبد إٌّضٌٟٚػ١ّذ و١ٍخ  أعزبراٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األغؼّخ

 ()مناقشاجبِؼخ إٌّٛف١خ -اجلزصبد إٌّضٌٟٚػ١ّذ و١ٍخ  أعزبراٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األغؼّخ / شش٠ف صجشٞ سجت    د0ا 2

 ثٕٙب)ِٕبلرب(جبِؼخ-اٌزشث١خ إٌٛػ١خ و١ٍخ  -خٚ سئ١ظ لغُ اجلزصبد إٌّضٌٝ اٌزغز٠أعزبر  ػ١ذ ػٍٝ صوٝد/ 0ا 3

 5/3/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/3/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -12
رؤص١ش  "فياالقتصادالمنزليتخصصتغذيهوعموماألطعمةبعنـــوانالماجستير  المسجمةلدرجةفبغّخ ِخزبس ػضاَ  ة/تشكيممجنةالفحصوالمناقشةلمطالب

 : ػٍّب  ثؤْ ٌجٕخ األششاف"ثزٚس اٌىبوبٚ ػٍٝ اٌزغ١شاد اٌج١ٌٛٛج١خ ٚ اٌى١ّ١بئ١خ ٚ اٌٙغز٠ٌٛٛٛج١خ ٌٍفئشاْ اٌّصبثخ ثبٌغّٕخ 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اجعُ م

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

 جبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٝ - خ خٚػٍَٛ اجغؼّاٌزغز٠أعزبر   أ.د/ ػّبد ِحّذ اٌخٌٛٝ   2

   -ػٍّب ثبْ ٌجٕخ اٌفحص إٌّبلرخ ػٍٝ إٌحٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اجعُ م

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

 (مناقشا) جبِؼخإٌّٛف١خ -  اجلزصبد إٌّضٌٝو١ٍخ  - خ اٌّزفشؽخٚػٍَٛ اجغؼّاٌزغز٠أعزبر  اٌفذ سشبد خبغشد/ 0ا 2

 (مناقشا)جبِؼخإٌّٛف١خ -اٌزشث١خ إٌٛػ١خو١ٍخ  - خ خٚػٍَٛ اجغؼّاٌزغز٠أعزبر  ٠ح١ٟ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اٌٙبدٞد/ 0ا 3

 السبب من المدة الدرجة التخصص ادسم م

 سػب٠خ اٌطفً 31/8/2019إٌٝ 2018/ 9/ 1  انًعام  اٌذوزٛساح اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األغؼّخ جٙبد ِحّذ فؤاد جش١ٓ 1
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 (مشرفاومناقشا) جبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٝ - خ خٚػٍَٛ اجغؼّاٌزغز٠أعزبر   أ.د/ ػّبد ِحّذ اٌخٌٛٝ   4

 5/3/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/3/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 -: ذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر فيم-13
الماجستير  المسجمةلدرجةوش٠ّبْ ٔصش ع١ذ احّذ  ة/تشكيممجنةالفحصوالمناقشةلمطالب

ّب اٌزؤص١ش اٌّعبد ٌٍغىشىٍٍغّبق ٚ اٌىشوُ ٚ ِغزخٍصبرٙ "فياالقتصادالمنزليتخصصتغذيهوعموماألطعمةبعنـــوان

 زؤص١ش اجٌٛوغبْ"ٍٝ اٌفئشاْ اٌّصبثخ ثبٌغىشٜ ثػ
 -:ػٍّب  ثؤْ ٌجٕخ األششاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص              اجعُ        م

 جامعة المنوفٌة –كلٌة االقتصاد المنزلً  -أستاذ التؽذٌة وعلوم االطعمة  أ.د/ سهام عزٌز خضر  1

  -ٍّب ثبْ ٌجٕخ اٌفحص إٌّبلرخ ػٍٝ إٌحٛ اٌزبٌٟ:ػ

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اجعُ م

 (مناقشاو) مقرراجبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٝ -خ خٚػٍَٛ اجغؼّاٌزغز٠أعزبر   أ.د/ ػّبد ِحّذ اٌخٌٛٝ   1

 (مناقشامشرفاو) جامعة المنوفٌة –كلٌة االقتصاد المنزلً  -أستاذ التؽذٌة وعلوم االطعمة  أ.د/ سهام عزٌز خضر  2

 (مركز البحوث الزراعٌة )مناقشا ِشوض ثحٛس رىٌٕٛٛج١ب اجغز٠خ –اعزبر اٌصٕبػبد اٌغزائ١خ   د/ػج١ش ٘بسْٚ اٌذلبق 0ا 3

 5/3/2019لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ و 3/3/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 -: ذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر فيم-14
الماجستير  المسجمةلدرجة٠بع١ّٓ احّذ عؼ١ذ خ١ًٍة/تشكيممجنةالفحصوالمناقشةلمطالب

 اٌّعبد ٌٍغىشٜ ٌألسص األعٛد ِٚغزخٍصبرٗ ػٍٝاٌزؤص١ش  "فياالقتصادالمنزليتخصصتغذيهوعموماألطعمةبعنـــوان

 "   ثبٌغىشٜ ثزؤص١ش األٌٛوغبْاٌفئشاْ اٌّصبثٗ 
 -:ػٍّب  ثؤْ ٌجٕخ األششاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اجعُ م

 جبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٝ - خ خٚػٍَٛ اجغؼّاٌزغز٠أعزبر   أ.د/ ػّبد ِحّذ اٌخٌٛٝ   1

 جبِؼخ إٌّٛف١خ  –و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٟ  –ِذسط ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ اجغؼّخ    د/ ثغّخ سِعبْ خط١ت  2

  -ػٍّب ثبْ ٌجٕخ اٌفحص إٌّبلرخ ػٍٝ إٌحٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اجعُ م

 (مقرراومشرفا) جبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٝ - خخٚػٍَٛ اجغؼّاٌزغز٠أعزبر  أ.د/ ػّبد ِحّذ اٌخٌٛٝ   1

 (مناقشا)جبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٝ - خ خٚػٍَٛ اجغؼّاٌزغز٠أعزبر   أ.د/ ػج١شاحّذ خعش   2

 (مناقشا)غٕطب جبِؼخ - و١ٍخاٌزشث١خ إٌٛػ١خ  -خٚػٍَٛ اجغؼّخ اٌزغز٠أعزبر  ا٠ّبْ ِحّذ اٌّزٌٛٝد/0ا 3

 5/3/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/3/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :
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 -: ذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر فيم-15
الماجستير  المسجمةلدرجةِٝ ِحّذ ػجذ اٌشحّٓ ِٛعٝ  ة/تشكيممجنةالفحصوالمناقشةلمطالب

ٔجبد إٌجك ػٍٝ صٛس١ٌج١ذاد اٌغ١شَ فٝ اٌفئشاْ  أجضاء  دساعخ ِمبسٔٗ ٌزؤص١ش  "فياالقتصادالمنزليتخصصتغذيهوعموماألطعمةبعنـــوان

" 

 ػٍّب  ثؤْ ٌجٕخ األششاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص              اجعُ        م

 جبِؼخإٌّٛف١خ -  اجلزصبد إٌّضٌٝو١ٍخ  - خ خٚػٍَٛ اجغؼّاٌزغز٠أعزبر   أ.د/ ػّبد ِحّذ اٌخٌٛٝ   1

 جبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٝ - خ خٚػٍَٛ اجغؼّاٌزغز٠أعزبر   أ.د/ عٙبَ ػض٠ض خعش  2

 جبِؼخ إٌّٛف١خ  –و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٟ  –ِذسط ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ اجغؼّخ    د/ ػضح ِحّذ اجعىبفٝ 

   -ػٍّب ثبْ ٌجٕخ اٌفحص إٌّبلرخ ػٍٝ إٌحٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اجعُ م

 (مناقشاومقررا ) جبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اٌضساػخ–اعزبر اٌصٕبػبد اٌغزائ١خ ٚٚو١ً اٌى١ٍخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚ اٌجحٛس  د/ غبسق احّذ اٌؼذ0ٜٚا 1

 (مشرفاومناقشا) جبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٝ - خ اجغؼّخٚػٍَٛ اٌزغز٠أعزبر   أ.د/ ػّبد ِحّذ اٌخٌٛٝ   2

 (مناقشا)جبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٝ - خ خٚػٍَٛ اجغؼّاٌزغز٠أعزبر   أ.د/ ٘جخػضاٌذ٠ٓ ٠ٛعف   3

 (مشرفاومناقشا) جبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٝ - خ خٚػٍَٛ اجغؼّاٌزغز٠أعزبر   أ.د/ عٙبَ ػض٠ض خعش  4

 5/3/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/3/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 -: ذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر فيم-16
الماجستير  المسجمةلدرجةرٙبٔٝ ِحّٛد ِحّذ لبعُ    ة/تشكيممجنةالفحصوالمناقشةلمطالب

 "ئ١خ ٚ صحخ غبٌجبد اٌّشحٍخ اٌضب٠ٛٔخرؤص١ش رٕبٚي اٌزصج١شاد ػٍٝ اٌحبٌخ اٌغزا "فياالقتصادالمنزليتخصصتغذيهوعموماألطعمةبعنـــوان

 ػٍّب  ثؤْ ٌجٕخ األششاف"

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص              اجعُ        م

 جبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٝ -خٚػٍَٛ اجغؼّخاٌّزفشؽ اٌزغز٠أعزبر  /ِحّذ ِصطفٝ اٌغ١ذ د0ا 1

 جبِؼخ إٌّٛف١خ –و١ٍخ اٌضساػخ –اعزبر ِزفشؽ ثمغُ اٌى١ّ١بء اٌح١ٜٛ  د/ ػجذ اٌؼض٠ض ػٍٝ صمش0ا 2

 جبِؼخ إٌّٛف١خ  –و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٟ  –ِذسط ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ اجغؼّخ    د/ ش١ّبء ِصطفٝ ِص١ٍحٝ  

   -ػٍّب ثبْ ٌجٕخ اٌفحص إٌّبلرخ ػٍٝ إٌحٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اجعُ م

 (ومشرفامقررا ) جبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٝ -خٚػٍَٛ اجغؼّخ اٌّزفشؽ اٌزغز٠أعزبر  /ِحّذ ِصطفٝ اٌغ١ذ د0ا 1

 (مناقشا)ثٕٙب جبِؼخ -ٚػ١ّذ و١ٍخاٌزشث١خ إٌٛػ١خ عبثمب  -خٚػٍَٛ اجغؼّخاٌّزفشؽ اٌزغز٠أعزبر  د/ ػّش أحّذ إِبَ 0ا 2

 (مشرفاومناقشاجبِؼخ إٌّٛف١خ) –و١ٍخ اٌضساػخ –اعزبر ِزفشؽ ثمغُ اٌى١ّ١بء اٌح١ٜٛ  د/ ػجذ اٌؼض٠ض ػٍٝ صمش0ا 3
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 (مناقشا) جبِؼخإٌّٛف١خ -  إٌّضٌٝاجلزصبد و١ٍخ  -خٚػٍَٛ اجغؼّخ اٌزغز٠أعزبر  د/ ٔٙبد سشبد اٌطحب0ْا 4

 5/3/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/3/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 
 -: ذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر فيم-17

الماجستير  المسجمةلدرجة٠بع١ّٓ ػصبَ ػجذ اٌؼض٠ض ة/ تشكيممجنةالفحصوالمناقشةلمطالب
صّبس إٌجك ٚ حت اٌؼض٠ض ػٍٝ اٌخًٍ اٌحبدس فٝ وجذ رؤص١ش  "فياالقتصادالمنزليتخصصتغذيهوعموماألطعمةبعنـــوان

 ثشاثغ وٍٛس٠ذ اٌىشثْٛ "اٌّصبثخ اٌفئشاْ 

 ػٍّب  ثؤْ ٌجٕخ األششاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص              اجعُ        م

 جبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٝ - خ خٚػٍَٛ اجغؼّاٌزغز٠أعزبر   أ.د/ عٙبَ ػض٠ض خعش  1

 جبِؼخ إٌّٛف١خ  –و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٟ  –ِذسط ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ اجغؼّخ    د/ ثغّخ سِعبْ اٌخط١ت 2

   -ػٍّب ثبْ ٌجٕخ اٌفحص إٌّبلرخ ػٍٝ إٌحٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اجعُ م

 (مناقشا ومقررا ) جبِؼخإٌّٛف١خ-و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٝ -خٚػٍَٛ اجغؼّخاٌّزفشؽ اٌزغز٠أعزبر  فبغّخ اٌض٘شاء ا١ِٓ اٌرش٠ف/ د0ا 1

 (مناقشا)اجعىٕذس٠خجبِؼخ -اٌضساػخو١ٍخ  -أعزبر رغز٠خ اجٔغبْ   أ.د/ ع١ّش ِحّذ احّذ   2

 (مناقشامشرفاو)  جبِؼخإٌّٛف١خ -  ٟو١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌ -خ خٚػٍَٛ اجغؼّاٌزغز٠أعزبر   أ.د/ عٙبَ ػض٠ض خعش  3

 5/3/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/3/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -18
الماجستير  المسجمةلدرجةإ٠ّبْ ِحّذ غٗ ِغٍُ  ة/مجنةالفحصوالمناقشةلمطالبتشكيم

دساعبد و١ّٛح٠ٛ١خ ٚرغز٠ٚخ ػٍٝ ثزٚس اٌزّش ٕ٘ذٞ ػٕذ  "فياالقتصادالمنزليتخصصتغذيهوعموماألطعمةبعنـــوان

 " إعزخذاِٙب ٌزوٛس اٌفئشاْ اٌج١عبء اٌّصبثخ ثئسرفبع اٌى١ٌٛغزشٚي 
 ػٍّب  ثؤْ ٌجٕخ األششاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص              اجعُ        م

 جبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٝ -خٚػٍَٛ اجغؼّخاٌّزفشؽ اٌزغز٠أعزبر  فبغّخ اٌض٘شاء أ١ِٓ اٌرش٠ف د/ 0ا 1

 جبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٝ -خٚػٍَٛ اجغؼّخ اٌزغز٠أعزبر ِغبػذ ثمغُ  د/   ِٝ ِحّٛد خفبجٝ  2

   -ػٍّب ثبْ ٌجٕخ اٌفحص إٌّبلرخ ػٍٝ إٌحٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اجعُ م

 (ومشرفا) مقررا جبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٝٚػٍَٛ اجغؼّخاٌّزفشؽ  خاٌزغز٠أعزبر  فبغّخ اٌض٘شاء أ١ِٓ اٌرش٠ف د/ 0ا 1

 )ِٕبلرب(جبِؼخإٌّٛف١خ - و١ٍخاجلزصبدإٌّضٌٟاٌّزفشؽ  أعزبراٌزغز٠خٚػٍِٛبألغؼّخ ِبجذح وبًِ اٌربػش /  د0ا 2

اجص٘ش جبِؼةخ -  و١ٍةخ اجلزصةبد إٌّضٌةِٝغبػذ ٚ سئ١ظ لغُ اٌزغز٠خ ٚ ػٍَٛ اجغؼّخ   أعزبر د/ أٔصبف ِخزبس ٠ظ ٠ٛٔظ 3

 )ِٕبلرب(

 5/3/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/3/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :
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 -: ذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر فيم -19
الماجستير  المسجمةلدرجةة/ إيمان محمد رضا عجالن تشكيممجنةالفحصوالمناقشةلمطالب

روٛس اٌفئشاْ  اٌؼالجٟ ٌغ١مبْ األسان ػٌٍٝزؤص١ش رم١١ُ ا "فياالقتصادالمنزليتخصصتغذيهوعموماألطعمةبعنـــوان

 : ػٍّب  ثؤْ ٌجٕخ األششافاٌّصبثخ ثبٌغىشٞ "

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص              اجعُ        م

 جبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٝ- اٌّزفشؽخ خٚػٍَٛ اجغؼّاٌزغز٠أعزبر   أ.د/ ِحّذ ع١ّش اٌذشٍٛغٟ  1

 جبِؼخ إٌّٛف١خ  –و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ِغبػذ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ اجغؼّخ    د/ ِٟ ِحّٛد خفبجٟ 2

   -ػٍّب ثبْ ٌجٕخ اٌفحص إٌّبلرخ ػٍٝ إٌحٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اجعُ م

أ.د/ ِحّذ ع١ّش   1

 اٌذشٍٛغٟ

 )ِمشسا ِٚرشفب( جبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٝ- اٌّزفشؽخ خٚػٍَٛ اجغؼّاٌزغز٠أعزبر  

 )ِٕبلرب(جبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٝ - اٌّزفشؽخ خٚػٍَٛ اجغؼّاٌزغز٠أعزبر  أ.د/ػب٠ذح ِحّذ األصفٙبٟٔ  2

 (مناقشا)اجعىٕذس٠خجبِؼخ -اٌضساػخو١ٍخ  -أعزبر رغز٠خ اجٔغبْ   أ.د/ ع١ّش ِحّذ احّذ   3

مشرفا و جبِؼخ إٌّٛف١خ)  –و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٟ –ِغبػذ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ اجغؼّخأعزبر  د/ ِٟ ِحّٛد خفبجٟ 4

 ( مناقشا

 5/3/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/3/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في-20
الدكتوراة  لدرجةة المسجماِبٔٝ سِعبْ ػجذ اٌشش١ذ /ةتشكيممجنةالفحصوالمناقشةلمطالب

دساعخ رؤص١شاد ثؼط اٌّغزحعشاد اٌطج١ؼ١خ فٝ رحغ١ٓ  وعموماألطعمةبعنـــوانة تغذيالفياالقتصادالمنزليتخصص

                                                ثؼط                                                                             

 :ػٍّب  ثؤْ ٌجٕخ األششافاجِشاض اٌجٍذ٠خ"

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اجعُ م

 جامعة المنوفٌة –كلٌة االقتصاد المنزلً  -أستاذ التؽذٌة وعلوم االطعمة  حمدٌة احمد هالل  أ.د/   1

 جبِؼخ اجص٘ش –و١ٍخ اٌص١ذٌخ  –اعزبر اٌؼمبل١ش ثمغُ اٌؼمبل١ش  أ.د/ػضد ػجذ اٌظب٘ش ِحّذ   2

 جبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اٌطت –اعزبر اجِشاض اٌجٍذ٠خ ٚاٌزٕبع١ٍخ  د/ ػضح جبثش ػٕزش0ا 3

   -إٌّبلرخ ػٍٝ إٌحٛ اٌزبٌٟ:ٚػٍّب ثبْ ٌجٕخ اٌفحص 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اجعُ م

 (ومشرفا) مقررا جامعة المنوفٌة –أستاذ التؽذٌة وعلوم االطعمة بكلٌة االقتصاد المنزلً  حمدٌة احمد هالل  أ.د/   1

 مناقشا(ثٕٙب)جبِؼخ -  و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٝ - خ اٌّزفشؽخٚػٍَٛ اجغؼّاٌزغز٠أعزبر  احّذ ػجذ اٌٛ٘بة صبٌحد/ 0ا 2

 (مناقشا)جامعة المنوفٌة –أستاذ التؽذٌة وعلوم االطعمة بكلٌة االقتصاد المنزلً  أ.د/ سهام عزٌز خضر  3

 (مناقشا)مشرفاو جبِؼخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اٌطت –اعزبر اجِشاض اٌجٍذ٠خ ٚاٌزٕبع١ٍخ  د/ ػضح جبثش ػٕزش0ا 4
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 5/3/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/3/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 
 

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في-21
الدكتوراة  لدرجةة المسجماجء ػجذهللا ٠ٛعفٙجبَ  /ةتشكيممجنةالفحصوالمناقشةلمطالب

ة تغذيالفياالقتصادالمنزليتخصص
التؤ ٌراتالطبٌعٌةالعالجٌةوالبٌوكٌمٌائٌةلالن وسٌانٌنواللٌكوبٌنمنالفواكهوالخضرواتالملونه"وعموماألطعمةبعنـــوان

 "علىفئرانالتجاربالمصابةبالسمنة

 :ػٍّب  ثؤْ ٌجٕخ األششاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اجعُ م

 جبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٝ -خٚػٍَٛ اجغؼّخاٌّزفشؽ اٌزغز٠أعزبر  ِحّذ ع١ّش اٌذشٍٛغٝد/ 0ا 1

 جبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٝ -خٚػٍَٛ اجغؼّخاٌّزفشؽ اٌزغز٠أعزبر  / فبغّخ اٌض٘شاء ا١ِٓ اٌرش٠فد0ا 2

 جبِؼخ إٌّٛف١خ  –و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٟ –اعزبر ِغبػذ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚػٍَٛ اجغؼّخ  د/ ػج١ش ٔض٠خ ػجذ اٌشحّٓ  3

   -إٌّبلرخ ػٍٝ إٌحٛ اٌزبٌٟ:ٚػٍّب ثبْ ٌجٕخ اٌفحص 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اجعُ م

 (مناقشا) )مقررا وجبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٝ -خٚػٍَٛ اجغؼّخاٌّزفشؽ اٌزغز٠أعزبر  /ِحّذ ِصطفٝ اٌغ١ذ د0ا 1

 )مشرفا ومناقشا(جبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٝ -خٚػٍَٛ اجغؼّخاٌّزفشؽ اٌزغز٠أعزبر  ِحّذ ع١ّش اٌذشٍٛغٝد/ 0ا 2

 (مناقشا)حٍٛاْجبِؼخ -  و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٝ -خٚػٍَٛ اجغؼّخ اٌزغز٠أعزبر  / ع١ٔٛب صبٌح اٌّشاعٝد0ا 3

 (مناقشامشرفا و)جبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٝ -خٚػٍَٛ اجغؼّخاٌّزفشؽ اٌزغز٠أعزبر  / فبغّخ اٌض٘شاء ا١ِٓ اٌرش٠فد0ا 4

 5/3/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/3/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في -22
الدكتوراة  لدرجةة المسجما٠ّبْ ِحّٛد ٠ٛعف  /ةتشكيممجنةالفحصوالمناقشةلمطالب

د فٝ ِخزٍف اعزخذاَ اٌّغزخٍصبد غ١ٕخ اٌف١ٕٛج"وعموماألطعمةبعنـــوانة تغذيالفياالقتصادالمنزليتخصص

 :ػٍّب  ثؤْ ٌجٕخ األششاف"اٌزغز٠خ ِٚجبجد اٌصٕبػبد اٌغزائ١خ 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اجعُ م

 جبِؼخ إٌّٛف١خ -إٌّضٌٟاجلزصبد ٚػ١ّذ و١ٍخ  أعزبراٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األغؼّخ / شش٠ف صجشٞ سجت    د0ا 1

 جبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٝ - خ خٚػٍَٛ اجغؼّاٌزغز٠أعزبر ٚسئ١ظ لغُ   أ.د/ ٠ٛعف ػجذ اٌؼض٠ض اٌحغب١ٔٓ  2

   -إٌّبلرخ ػٍٝ إٌحٛ اٌزبٌٟ:ٚػٍّب ثبْ ٌجٕخ اٌفحص 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اجعُ م

 )مقررا ومشرفا(جبِؼخ إٌّٛف١خ -اجلزصبد إٌّضٌٟٚػ١ّذ و١ٍخ  األغؼّخأعزبراٌزغز٠خ ٚػٍَٛ  / شش٠ف صجشٞ سجت د0ا 1
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 -  و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٝ - خ خٚػٍَٛ اجغؼّاٌزغز٠أعزبر ٚسئ١ظ لغُ  أ.د/ ٠ٛعف ػجذاٌؼض٠ض اٌحغب١ٔٓ  2

 (مناقشامشرفا و)جبِؼخإٌّٛف١خ

 ()مناقشاجبِؼخ إٌّٛف١خ -اجلزصبد إٌّضٌٟ و١ٍخ  - أعزبراٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األغؼّخ أ.د/ حّذ٠خ أحّذ ٘الي  3

 (مناقشا)إٌّصٛسح جبِؼخ -  اٌزشث١خ إٌٛػ١خ و١ٍخ  -خٚػٍَٛ اجغؼّخاٌزغز٠أعزبر  / ٕ٘بء أحّذ ا١ٌّٙشٞ د0ا 4

 5/3/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/3/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 للجامعةالموافقة مع رفع االمر  -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في-23
الدكتوراة  لدرجةة المسجمّذٞ اٌّحفاطمة الزهراء صفاء  /ةتشكيممجنةالفحصوالمناقشةلمطالب

تأثير بذور وزهور البونسيانا عمى الفئران المصابة "وعموماألطعمةبعنـــوانة تغذيالفياالقتصادالمنزليتخصص
 :ػٍّب  ثؤْ ٌجٕخ األششاف" بمرض السكري والكبد

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اجعُ م

 جبِؼخ إٌّٛف١خ - اجعجك اجلزصبد إٌّضٌٟٚػ١ّذ و١ٍخ  أعزبراٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األغؼّخ ِحّذ ع١ّش اٌذشٍٛغٟ   د/ 0ا 1

 جبِؼخ إٌّٛف١خ - اجعجك اجلزصبد إٌّضٌٟٚػ١ّذ و١ٍخ  أعزبراٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األغؼّخ د/  فبغّخ اٌض٘شاء أ١ِٓ اٌرش٠ف  0ا 2

   -إٌّبلرخ ػٍٝ إٌحٛ اٌزبٌٟ:ٚػٍّب ثبْ ٌجٕخ اٌفحص 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اجعُ م

 ) مقررا مشرفا(جبِؼخ إٌّٛف١خ - اجعجك اجلزصبد إٌّضٌٟٚػ١ّذ و١ٍخ  أعزبراٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األغؼّخ ِحّذ ع١ّش اٌذشٍٛغٟ   د/ 0ا 1

 )مشرفا ومناقشا(   جبِؼخ إٌّٛف١خ - اجعجك اجلزصبد إٌّضٌٟٚػ١ّذ و١ٍخ  أعزبراٌزغز٠خ ٚػٍَٛ األغؼّخ د/  فبغّخ اٌض٘شاء أ١ِٓ اٌرش٠ف  0ا 2

 )مناقشا(جبِؼخإٌّٛف١خ -  و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٝ - خ خٚػٍَٛ اجغؼّاٌزغز٠أعزبرٚسئ١ظ لغُ  أ.د/ ٠ٛعف ػجذ اٌؼض٠ض اٌحغب١ٔٓ  3

 ()مناقشااجص٘شجبِؼخ -  و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٝ - خ خٚػٍَٛ اجغؼّاٌزغز٠اعزبر ِغبػذ  ص٠ٕت ػجذ اٌٛ٘بة عبٌُ د/ 4

 5/3/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/3/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 -: النظر فيمذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن   -42

قتصاد المنزلً لماجستٌر لدرجة ا هالمسجل -ٌمنى صالح فرج نور الدٌن /ة للطالبالمناقشةفحص والتشكٌل لجنة  فً ادإ

فاعلٌة برنامج مقترح قائم على أشؽال ادبرة لتنمٌة التحصٌل والقٌم الجمالٌة لدى عنوان "بتخصصاالقتصاد المنزلً و التربٌة

 علما  بؤن لجنة األشراؾ :"   تالمٌذ المرحلة ادبتدائٌة 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اجعُ َ

 إٌّٛف١خجبِؼٗ  -و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٟ -أعزبر ٚسئ١ظ لغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ج سشذٞ ػٍٟ ػ١ذأ.د/  1

 إٌّٛف١خجبِؼٗ  -و١ٍخ اٌزشث١خ –إٌّب٘ج ٚغشق اٌزذس٠ظ اٌٍغخ اإلٔج١ٍض٠خ أعزبر  أحّذ حغٓ ع١ف اٌذ٠ٓأ.د/   2

 إٌّٛف١خجبِؼٗ –و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٟ -ِذسط ثمغُ  اجلزصبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ  ِٙب جالي شؼ١ت  د/  3

 -ػٍٝ إٌحٛ اٌزبٌٟ: اٌغبثمخ إٌّبلرخٚػٍّب ثبْ ٌجٕخ اٌفحص 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اجعـــــــــــــــــــُ َ

 )ِمشساي ِٚرشفب( إٌّٛف١خجبِؼٗ  -و١ٍخ اٌزشث١خ –أعزبر إٌّب٘ج ٚغشق اٌزذس٠ظ اٌٍغخ اإلٔج١ٍض٠خ  أحّذ حغٓ ع١ف اٌذ٠ٓ   د/ .أ 1

 )ِٕبلربي(إٌّٛف١خ جبِؼٗ -اعزبر اٌّالثظ ٚإٌغج ٚػ١ّذ و١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  أ.د/ حٕبْ حغٕٟ ٠ربس 2

 )ِرشفبي ِٕٚبلربي( إٌّٛف١خجبِؼٗ  -و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٟأعزبر ٚسئ١ظ لغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ج  أ.د/ سشذٞ ػٍٟ ػ١ذ  3
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 إٌّٛف١خ)ِٕبلربي(جبِؼٗ و١ٍخ اجلزصبد إٌّض١ٌ –أعزبر ثمغُ اجلزصبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ  أ.د/ج١ٙبْ ػٍٟ ع٠ٛذ 4

 5/3/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/3/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 
 

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في42

قتصاد المنزلً لماجستٌر لدرجة ا هالمسجل -أسماء عبد الحمٌد إبراهٌم بكر /ة للطالبمناقشةالفحص والتشكٌل لجنة  فً ادإ

فاعلٌة إستراتٌجٌة تآلؾ األشتات فً تدرٌس ادقتصاد المنزلً على تنمٌة مهارات عنوان "بتخصصاالقتصاد المنزلً و التربٌة

 "   الحل ادبداعً للمشكالت والدافعٌة لإلنجاز لدى طالبات المرحلة ادعدادٌة  

 علما  بؤن لجنة األشراؾ :

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اجعُ َ

 إٌّٛف١خجبِؼٗ  -ٚػ١ّذ و١ٍخ اٌزشث١خ  –أعزبر أصٛي اٌزشث١خ جّبي ػٍٟ خ١ًٍ اٌذ٘ربْ أ.د/  1

 إٌّٛف١خجبِؼٗ –و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٟ -ثمغُ  اجلزصبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ  أعزبر ِغبػذ  ١ٌّبء شٛلذ ػٍٟ أحّذد/   2

 إٌّٛف١خجبِؼٗ –و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٟ -ثمغُ  اجلزصبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ  ِذسط  شش٠ٓ شّغبٌذ٠ٓ اٌّشاوجٟ   د/  3

 -ػٍٝ إٌحٛ اٌزبٌٟ: اٌغبثمخ إٌّبلرخٚػٍّب ثبْ ٌجٕخ اٌفحص 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اجعـــــــــــــــــــُ َ

 )ِمشساي ٚ ِٕبلربي( غٕطب جبِؼٗ  -األعجك و١ٍخ اٌزشث١خ ٚػ١ّذ أعزبر إٌّب٘ج ٚغشق اٌزذس٠ظ  ػجذ اٌٍّه غٗ اٌشفبػٟد/ .أ 1

 )ِرشفبي ِٕٚبلربي( إٌّٛف١خجبِؼٗ  -ٚػ١ّذ و١ٍخ اٌزشث١خ  –أعزبر أصٛي اٌزشث١خ جّبي ػٍٟ خ١ًٍ اٌذ٘ربْ .د/ أ 2

 إٌّٛف١خ)ِٕبلربي(جبِؼٗ و١ٍخ اجلزصبد إٌّض١ٌ –أعزبر ثمغُ اجلزصبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ  أ.د/ج١ٙبْ ػٍٟ ع٠ٛذ 3

جبِؼٗ –و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٟ -ثمغُ  اجلزصبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ  أعزبر ِغبػذ  شٛلذ ػٍٟ أحّذ ١ٌّبءد/  4

 )ِرشفبي ِٕٚبلربي(إٌّٛف١خ

 5/3/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/3/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 -: العليا بشأن النظر في  مذكرة إدارة الدراسات -42

قتصاد المنزلً لدرجة  هالمسجل -عواطؾ سعٌد إسماعٌل المراسً   /ة للطالبتشكٌل لجنة فحص ومناقشة    الماجستٌر فً ادإ

 "  مشاركة األم لطفل الروضة وعالقته بنموه ادداركً وادجتماعًعنوان "مإسسات بالمنزل والإدارة تخصص

 علما  بؤن لجنة األشراؾ :

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اجعُ َ

 إٌّٛف١خجبِؼٗ -و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٟ  -أعزبر إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد   ٔؼّخ ِصطفٝ سلجبْ  أ.د/  1

 إٌّٛف١خجبِؼٗ -و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٟ  -إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد   ِغبػذ ثمغُ أعزبر د/ا١ِشح حغبْ دٚاَ    2

 -ػٍٝ إٌحٛ اٌزبٌٟ: اٌغبثمخ إٌّبلرخٚػٍّب ثبْ ٌجٕخ اٌفحص 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اجعـــــــــــــــــــُ َ

 (ِرشفب)ِمشساي ٚ  إٌّٛف١خجبِؼٗ -و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٟ  -أعزبر إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد   ٔؼّخ ِصطفٝ سلجبْ  أ.د/  1

 )ِٕبلربي( جبِؼخ غٕطب–و١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ –أعزبر ٚسئ١ظ لغُ إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد   ٔجالء فبسٚق اٌحٍجٟ  .د/ أ 2

 )ِٕبلربي(إٌّٛف١خجبِؼٗ -و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٟ  -إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد   ِغبػذ ثمغُ أعزبر د/شش٠ف ِحّذ ػط١ٗ  3

 )ِرشفبي ِٕٚبلربي(إٌّٛف١خجبِؼٗ -و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٟ  -أعزبر ِغبػذ ثمغُ إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد  د/ا١ِشح حغبْ دٚاَ   4
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 5/3/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/3/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 
 
 

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في-42

قتصاد المنزلً لدرجة  هالمسجل -أمنٌة نزٌه عبد اللطٌؾ بدوي /ة للطالبتشكٌل لجنة فحص ومناقشة    الماجستٌر فً ادإ

مهارات التفكٌر وعالقتها بالسلوك ادقتصادي لدى عٌنه من ربات األسر بمحافظة عنوان "مإسسات بالمنزل والإدارة تخصص

 علما  بؤن لجنة األشراؾ :"  البحٌرة 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اجعُ َ

 إٌّٛف١خجبِؼٗ -و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٟ  -أعزبر إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد   سث١غ ِحّٛد ٔٛفً  أ.د/  1

 إٌّٛف١خجبِؼٗ -و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٟ  -أعزبر إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد   عٍٜٛ ِحّذ صغٍٛي أ.د/  2

 -ػٍٝ إٌحٛ اٌزبٌٟ: اٌغبثمخ إٌّبلرخٚػٍّب ثبْ ٌجٕخ اٌفحص 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اجعـــــــــــــــــــُ َ

 (ِرشفب)ِمشساي ٚ إٌّٛف١خجبِؼٗ -و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٟ  -أعزبر إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد   سث١غ ِحّٛد ٔٛفً  أ.د/  1

 )ِرشفبي ِٕٚبلربي( إٌّٛف١خجبِؼٗ -و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٟ  -أعزبر إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد   عٍٜٛ ِحّذ صغٍٛي أ.د/ 2

جبِؼٗ -و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٟ  -غُ إداسح ِؤعغبد األعشح ٚاٌطفٌٛخأعزبر ٚسئ١ظ ل د/شش٠ٓ جالي ِحفٛظ أ. 3

 )ِٕبلربي(األص٘ش

 ِٕبلربي()إٌّٛف١خجبِؼٗ -و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٟ  -ِغبػذ ثمغُ إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد  أعزبر د/سثبة اٌغ١ذ ِرؼً    4

 5/3/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/3/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في-42

قتصاد المنزلً لدرجة  هالمسجل -إٌمان محمود كمال شاهٌن   /ة للطالبتشكٌل لجنة فحص ومناقشة    الدكتوراة فً ادإ

المساندة ادجتماعٌة للشباب وعالقتها بإدارة الوقت المخصص للمشاركة فً التنمٌة عنوان "مإسسات بالمنزل والإدارة تخصص

 علما  بؤن لجنة األشراؾ :"   ادجتماعٌة وادقتصادٌة   

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اجعُ َ

 إٌّٛف١خجبِؼٗ -و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٟ  -أعزبر إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد   ٔؼّخ ِصطفٝ سلجبْ  أ.د/  1

 إٌّٛف١خجبِؼٗ -و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٟ  -أعزبر إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد   ِب٠غخ أحّذ اٌحجرٟد/ أ.  2

 إٌّٛف١خجبِؼٗ -و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٟ  -إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد   ِغبػذ ثمغُ أعزبر د/شش٠ف ِحّذ ػط١ٗ  3

 -ػٍٝ إٌحٛ اٌزبٌٟ: اٌغبثمخ إٌّبلرخٚػٍّب ثبْ ٌجٕخ اٌفحص 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اجعـــــــــــــــــــُ َ

 (ِرشفب)ِمشساي ٚ  إٌّٛف١خجبِؼٗ -و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٟ  -أعزبر إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد   ٔؼّخ ِصطفٝ سلجبْ  أ.د/  1

 )ِٕبلربي( جبِؼخ حٍٛاْ–و١ٍخ اٌخذِخ اإلجزّبػ١خ –أعزبر ٚسئ١ظ لغُ خذِخ اٌجّبػخ  صفبء خع١ش خع١ش .د/ أ 2
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 )ِٕبلربي( إٌّٛف١خجبِؼٗ -و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٟ  -أعزبر إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد   عٍٜٛ ِحّذ صغٍٛي أ.د/ 3

 )ِرشفبي ِٕٚبلربي(إٌّٛف١خجبِؼٗ -و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٟ  -أعزبر إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد   ِب٠غخ أحّذ اٌحجرٟد/ أ. 4

 5/3/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/3/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -29

رخصص  اإللزصبد إٌّضٌٟفٟ اٌذوزٛساح سجخ ٍٙذاٌّغجٍ -ػال أ١ِٓ ػجذ اٌشحّٓ اٌخط١ت  /خ ٌٍطبٌجررى١ً ٌجٕخ اٌفحص ٚإٌّبلرخ 

أللّرخ اٌغ١ٍٍٛص٠خ ثئعزخذاَ رىٌٕٛٛج١ب إٌبٔٛ ٚرطج١مٙب فٟ اٌّجبي ٌرحم١ك أٔغت اٌخٛاص اٌٛظ١ف١خ  ؼٕٛاْ "ثاٌّالثظ ٚإٌغ١ج 

 :ػٍّب  ثؤْ ٌجٕخ األششافاٌطجٟ " 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اجعُ َ

 -و١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  -اجلزصبد إٌّضٌٟلغُ  -أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ج اٌّزفشؽ  ػبدي جّبي اٌذ٠ٓ إٌٙذاٚٞ أ.د/  1

 غٕطبجبِؼٗ 

 اعزبر ثرؼجخ ثحٛس اٌصٕبػبد إٌغ١ج١خ ثبٌّشوض اٌمِٟٛ ٌٍجحٛس أ.د/ِحّذ ػجذ إٌّؼُ سِعبْ  2

 إٌّٛف١خجبِؼٗ  -و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٟ  -أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ج  ِذحذ ِحّذ ِحّٛد ِشعٟ  أ.د/  3

 -إٌّبلرخ ػٍٝ إٌحٛ اٌزبٌٟ: ٚ ػٍّب ثبْ ٌجٕخ اٌفحص

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اجعـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ َ

ػبدي جّبي اٌذ٠ٓ أ.د/  1

 إٌٙذاٚٞ 

جبِؼٗ  -و١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ  -اجلزصبد إٌّضٌٟلغُ  -أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ج اٌّزفشؽ 

 غٕطب)ِمشسا ِٚرشفب(

 وفش اٌر١خ )ِٕبلرب(جبِؼٗ  -اٌزشث١خ إٌٛػ١خ و١ٍخ  -أعزبر إٌغ١ج  أ.د/أِبٟٔ ِحّذ شبوش ِحّذ 2

 -و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٟ ى١ٍخ  ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجحٛس اٌأعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ج ٚٚو١ً  ا٠ٙبة احّذ إٌؼغبْ   أ.د/  3

 إٌّٛف١خ)ِٕبلرب(جبِؼٗ 

ِذحذ ِحّذ ِحّٛد أ.د/  4

 ِشعٟ  

 إٌّٛف١خ)ِرشفب ِٕٚبلرب(جبِؼٗ  -و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٟ  -أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ج 

 5/3/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/3/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 االمر للجامعة الموافقة مع رفع -القرار :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -30
رخصص  اإللزصبد إٌّضٌٟفٟ اٌّبجغز١ش سجخ ٍٙذاٌّغجٍ -٠بع١ّٓ ِحّذ عؼذ اٌّصشٞ   /خ ٌٍطبٌجررى١ً ٌجٕخ اٌفحص ٚإٌّبلرخ 

 رٛظ١ف اٌّٛظخ ِزؼذدح األغشاض فٟ ررى١ً ِالثظ اٌفز١بد فٟ اٌّشحٍخ اٌجبِؼ١خ "  ؼٕٛاْ "ثاٌّالثظ ٚإٌغ١ج 

 :ػٍّب  ثؤْ ٌجٕخ األششاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اجعُ َ

 إٌّٛف١خ جبِؼٗ  --اجلزصبد إٌّضٌٟو١ٍخ  -أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ج  ػال ٠ٛعف ػجذ اٌالٖ أ.د/  1

 إٌّٛف١خجبِؼٗ  --اجلزصبد إٌّضٌٟو١ٍخ  -ِذسط ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ج  د/إ٠ّبْ سأفذ فش٠ذ اثٛ اٌغؼٛد  2

 -إٌّبلرخ ػٍٝ إٌحٛ اٌزبٌٟ: ٚ ػٍّب ثبْ ٌجٕخ اٌفحص

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اجعـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ َ

 إٌّٛف١خ )ِمشسا ِٚرشفب(جبِؼٗ  --اجلزصبد إٌّضٌٟو١ٍخ  -أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ج  ػال ٠ٛعف ػجذ اٌالٖأ.د/  1

 -و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٟ ى١ٍخ  ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجحٛس اٌأعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ج ٚٚو١ً  ا٠ٙبة احّذ إٌؼغبْ   أ.د/  2
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 إٌّٛف١خ)ِٕبلرب(جبِؼٗ 

اٌفْٕٛ اٌزطج١م١خ جبِؼخ د١ِبغ و١ٍخ –ٚٚو١ً شئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة –أعزبر رص١ُّ األص٠بء  أ.د/ٔجالء ػجذ اٌخبٌك غؼ١ّٗ  3

 )ِٕبلرب(

 5/3/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/3/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 
 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في-31

 المالبس والنسٌج مدرس بقسم -د/ماجدة إبراهٌم األسودل تسجٌل قائمة األبحاث

 5/3/2019و لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 3/3/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ 

 احٌط المجلس علما   -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في-32
–ماجسييتٌر  –)دبلييوم  2018/2019اعتميياد نتٌجيية الدراسييات العلٌييا الفصييل الدراسييً األول للعييام الجييامعً

 5/3/2019لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ موافقة دكتوراة(

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في-33
 5/3/2019و لجنة الدراسات بتارٌخ 3/3/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ التقارٌر السنوٌة بقسم المالبس والنسٌج 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 -: مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في-34
دكتيوراة (  –ماجسيتٌر  –الخطاب الوارد من إدارة الدراسات العلٌا  بشؤن قٌمة دعم البحوث للطيالب المقٌيدٌن والمسيجلٌن )دبليوم 

الجيامعً  ادبقياء عليً المبليػ كميا هيوفى العيام تبعرض الموضوع على لجنية الدراسيات العلٌيا قيرر 2019/2020للعام الجامعً 

 -النحو التالً: و هو علً 2018/2019

 قٌمة دعم الدكتوراة قٌمة دعم الماجستٌر قٌمة دعم الدبلوم

 جنٌه 2000 جنٌه 1500 جنٌه1000

 5/3/2019الدراسات العلٌا بتارٌخ لجنة موافقة 

 مع رفع االمر للجامعة  1250زٌادة قٌمة دعم البحوث للدبلوم لتكون  قرر مجلس الكلٌة  -القرار :
 كاالتً مع رفع االمر للجامعة 2019/2020لتصبح قٌمة دعم البحوث للعام الجامعً 

 قٌمة دعم الدكتوراة قٌمة دعم الماجستٌر قٌمة دعم الدبلوم

 جنٌه 2000 جنٌه 1500 جنٌه1250

 
 

 مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -35
المدرسبقسييم المالبييس و النسييٌج  للقٌييام بالتييدرٌس  – اٌمييان رأفييت فرٌييد مسييعود   /  ةالييدكتورة انتييداب السييٌد

 لطالب الدراسات العلٌا بكلٌة التربٌة النوعٌة بالمنصورة  .

الفصيل الدراسيً  و ذلك خياللدبلوم تصنٌع المالبس المستوي ال انً  ( ل) مادة )تكنولوجٌا التشكٌل علً المانٌكان  ( 

 .3/3/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ . 2018/2019لعام الجامعً ال انٌل

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :
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 التدريس" بشأن النظر فى :مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة   -36
المدرسبقسم المالبس و النسٌج  للقٌام بالتدرٌس بكلٌة  – إٌناس موسً محمد موسً/  ةالدكتورة انتداب السٌد

و لميدة ٌيوم واحيد  2018/2019االقتصاد المنزلً جامعة العرٌش خالل الفصل الدراسً ال انً للعام الجيامعً 

 .3/3/2019 موافقة القسم العلمً بتارٌخ.  اسبوعٌا

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :
 

 مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -37
اسييتاذ مساعدبقسييم التؽذٌيية و علييوم االطعميية للتييدرٌس  – نجييالء علييً مجييد الشييٌخ/  ةالييدكتورة انتييداب السييٌد

و ذلييك خييالل الفصييل الدراسييً ال ييانً للعييام الجييامعً المنوفٌييةلمرحليية الدراسييات العلٌييا كلٌيية التمييرٌض جامعيية 

 .3/3/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ . 2018/2019

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :
 

 مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -38
الفرقة باستاذ التؽذٌة و علوم االطعمة للتدرٌس  – الرحمن شاهٌنخالد علً عبد الدكتور / االستاذ انتداب السٌد

و ذليك خيالل الفصيل الدراسيً ال يانً كلٌية التميرٌض جامعية المنوفٌية( التؽذٌة العامة و العالجٌية ) مادةال انٌة  

 .3/3/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ .  2018/2019للعام الجامعً 

 للجامعة الموافقة مع رفع االمر -القرار :
 

 مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -39
 لفرقيةلالتؽذٌة و علوم االطعمة للتدرٌس  مدرس بقسم  – شٌماء مصطفً المصٌلحً /  ةالدكتورةانتداب السٌد

  2018/2019و ذلييك خييالل الفصييل الدراسييً ال ييانً للعييام الجييامعً كلٌيية التمييرٌض جامعيية المنوفٌيية   االولييً

 .3/3/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ .

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :
 

 مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -40
التؽذٌيية و علييوم االطعميية لتييدرٌس  مييادة مدرسبقسييم  – نزٌهييه عبييد الييرحمن خلٌييل/  ةالدكتورةانتييداب السييٌد

و ذلك خالل الفصل الدراسيً ال يانً للعيام الجيامعً جامعة المنوفٌة –بالمعهد الفنً الصحً  ( التطبٌقٌةالتؽذٌة)

 .3/3/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ .  2018/2019

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :
 

 مذكرة قسم شئون العاملين " اعضاء هيئة التدريس" بشأن النظر فى : -41
بالبرنيامج التخصصيً التؽذٌية و عليوم االطعمية لتيدرٌس  ميدرس بقسيم – وفياء أحميد رفعيت/  ةانتداب اليدكتور

   2018/2019و ذلييك خييالل الفصييل الدراسييً ال ييانً للعييام الجييامعً جامعيية المنوفٌيية  بالمعهييد الفنييً الصييحً 

 .3/3/2019موافقة القسم العلمً بتارٌخ .

 االمر للجامعةالموافقة مع رفع  -القرار :
 

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -42

المقٌدة بالفرقية ال انٌية تخصيص تؽذٌية و  -االجازة المرضٌة المقدمة من الطالبة / دالٌا صالح حسٌن المصري 

بناءا علً التقرٌر الطبً اليوارد مين االدارة الطبٌية بالجامعية  1/2/2019علوم االطعمة لمدة شهر اعتبارا من 
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 . 3/3/2012ِٛافمخ ٌجٕخ شئْٛ اٌزؼ١ٍُ ثزبس٠خ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 
 
 

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -43

المقٌيدة بالفرقية ال انٌية تخصيص تؽذٌية و  -االجازة المرضٌة المقدمة من الطالبة / مً عنتير عيوض هللا عنتير 

بناءا علً التقرٌر الطبً اليوارد مين االدارة الطبٌية بالجامعية  7/2/2019علوم االطعمة لمدة شهر اعتبارا من 

 . 3/3/2012ِٛافمخ ٌجٕخ شئْٛ اٌزؼ١ٍُ ثزبس٠خ 

 فقة مع رفع االمر للجامعةالموا -القرار :

  -بشأن النظر فى :  التعليممذكرة قسم شئون   -44

المقٌييدة بالفرقيية ال انٌيية تخصييص  -نٌييا سييامً القطييب الشيياذلًاالجييازة المرضييٌة المقدميية ميين الطالبيية / د

بناءا علً التقرٌر الطبً الوارد مين  24/2/2019اعتبارا من  الث اسابٌع تؽذٌة و علوم االطعمة لمدة 

 . 3/3/2012ِٛافمخ ٌجٕخ شئْٛ اٌزؼ١ٍُ ثزبس٠خ االدارة الطبٌة بالجامعة 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

  -بشأن النظر فى :  البحوث العلميةإدارة  مذكرة-45

عامية  للدراسيات العلٌيا و البحيوث العلمٌية بشيؤن فيتح بياب التقيدم لجيائزة عبيد ال دارةاداليوارد مين  الخطاب

فييً مجييال حقييل العلييوم االنسييانٌة و االجتماعٌيية و  2019الييرحمن شييومان للبيياح ٌن العييرب لييدورة العييام

وبعرض الموضوع علً السادة اعضاء هٌئة التيدرٌس رؼيب فيً الترشيح .و العلوم الصحٌة  –التربوٌة 

 : وم االنسانٌة و االجتماعٌة و التربوٌة كال منفً مجال العل

 إدارة المنزل والمإسساتبقسم أستاذ أ.د/ نعمة مصطفً رقبان.-1

 إدارة المنزل والمإسساتورئٌس قسم أستاذ .د/ مهجة محمد اسماعٌل مسلم       أ-2

 كما رؼب فً الترشخ فً حقل العلوم الطبٌة و الصحٌة :

 أستاذ مساعد بقسم المالبس و النسٌج          أمٌن محمود السٌد             د/ سكٌنة  

 .3/3/2019بتارٌخ  ةم العلمٌاقسموافقة األ

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

  -بشأن النظر فى :  إدارةالبحوث العلمية  مذكرة-64

ادارة البحيوث العلمٌية بشيان فيتح بياب التقيدم للدراسات العلٌا و البحيوث العلمٌية العامة  اددارةالوارد من  الخطاب

 تم ترشٌح من قسم إدارة المنزل و المإسسات : 2019لجائزة التؤلٌؾ العلمً و جائزة الترجمة لعام

 .3/3/2019بتارٌخ د/ رباب السٌد مشعل     استاذ مساعد  بقسم ادارة المنزل و المإسسات 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -:القرار 

  -بشأن النظر فى :  قسم المالبس و النسيج  مذكرة -74

الخطيياب الييوارد ميين اددارة العاميية  للدراسييات العلٌييا و البحييوث العلمٌيية إدارة البحييوث العلمٌيية بشييؤن 

نشاء مركيز جيامعً ااجل  نبرتوكول التعاون المبرم بٌن جامعة المنوفٌة و الجامعة االمرٌكٌة بالقاهرة م
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فيتح بياب التقيدم للوظيائؾ المطلوبية لبنياء للتطوٌر المهنً و بنياء عليً ذليك تعلين جامعية المنوفٌية عين 

هٌكييل العيياملٌن للمركييز المييذكور و ذلييك ميين السييادة أعضيياء هٌئيية التييدرٌس ) كييادر خيياص ( و العيياملٌن 

 لسادة االتً اسمائهم :النسٌج من قسم المالبس و ابالجامعة )كادر عام (تم التقدم لشؽل الوظٌفة 
 أستاذ المالبس والنسٌج  .رسً ممحمود أ.د/ مدحت  -1

 .3/3/2019بتارٌخ  القسم العلمً موافقة مدرس بقسم المالبس و النسٌج-موسً محمد د/  أٌناس  -2

 مع رفع االمر للجامعةالموافقة  -القرار :

 -: بشأن النظر في  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة   -84
 .2018/2019( للعام الجامعً ةبعساالالمجتمع و تنمٌة البٌئة ) الجلسة خدمة محضر اجتماع لجنة شئون 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة-القرار :

 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:-94
 رمبس٠ش اٌٛظغ اٌشا٘ٓ ثٛحذح ظّبْ اٌجٛدح ٚ اجزّبػبرٙب ) ِـشفـك ( . 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:-50
 اػزّبد ثشٔبِج اٌز١ّٕخ اٌّٙبس٠خ ٚ اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش ٌٍخش٠ج١ٓ 

 االمر للجامعةالموافقة مع رفع -القرار :

 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:-51
اػزّبد ِٕزذٞ خش٠جٟ و١ٍخ اجلزصبد إٌّضٌٟ جبِؼخ إٌّٛف١خ وآ١ٌخ ٌٍزٛاصً ٚاٌزفبػً ٚ رمذ٠ُ اٌخذِبد 

 .جثؼذ اٌزغج١ً فٟ إٌّزذٞ  إ ٌٍخش٠ج١ٓ ِغ اٌضاَ اٌطالة ثؼذَ اعزالَ شٙبداد رخشجُٙ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:-52
ٌىزشٟٚٔ وآ١ٌخ ٌٍزٛاصً ث١ٓ اٌى١ٍخ ٚ اٌخش٠ج١ٓ ٚ جٙبد اٌؼًّ ِغ اٌضاَ اٌخش٠ج١ٓ اػزّبد اٌٍّزمٟ اٌٛظ١فٟ اإل

 ثبٌزغج١ً فٟ اٌٍّزمٟ. 

 مر للجامعةالموافقة مع رفع اال -القرار :

 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:-53
 اػزّبد رمبس٠ش اٌجشاِج اٌذساع١خ ٚ اٌّمشساد اٌذساع١خ ٌّشحٍخ اٌجىبٌٛس٠ٛط ػٓ اٌفصً اٌذساعٟ اجٚي . 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 الكلية بشأن النظر في:مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس  -54
 اػزّبد رمبس٠ش اٌجشاِج اٌذساع١خ ٚاٌّمشساد اٌذساع١خ ٌّشحٍخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ػٓ اٌفصً اٌذساعٟ اجٚي . 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في:-55
 اجعزشار١ج١خ .اػزّبد رمش٠ش اٌخطخ اٌزٕف١ز٠خ ٚ 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :
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 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في :-56
الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمإتمرات والمتضمن ان كلٌة التربٌة النوعٌة جامعة المنصورة 

سوؾ تعقد  المإتمر العلمً السنوي " العربً الرابع عشر الدولً الحادي عشر " تحت عنوان " 

العربً ) رإي التعلٌم النوعً وتطوٌر القدرة التنافسٌة والمعلوماتٌة للبحث العلمً فً مصر والوطن 

 . 2019ابرٌل  11 – 10مستقبلٌة ( " وذلك فً الفترة من 
  -أفاد قسم المالبس والنسٌج بترشٌح كال من: 

 أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج .–د/ سكٌنة أمٌن محمود  -1
 مدرس بقسم المالبس والنسٌج .–د/صافٌناز محمد النبوي  -2

 . 10/3/2019جنة العالقات ال قافٌة بتارٌخ ول3/3/2019موافقة مجلس القسم العلمً بتارٌخ

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في :-75

الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمإتمرات والمتضمن أن كلٌة التربٌة النوعٌة جامعة ادسكندرٌة  -

لكلٌة التربٌة النوعٌة بعنوان " التعلٌم النوعً ودورة فً تحقٌق  سوؾ تقوم بعقد المإتمر الدول ال الث

 .   2019ابرٌل  18 – 17" وذلك فً الفترة من  2030رإٌة مصر 

  -أفاد قسم المالبس والنسٌج بترشٌح كال من: 

 مدرس بقسم المالبس والنسٌج .–د/إٌمان رأفت فرٌد -1

 -من: كماأفاد قسم إدارة المنزل والمإسسات بترشٌح كال

 مدرس بقسم إدارة المنزل والمإسسات.–د/ هناء سعٌد سالمة -1

 مدرس بقسم إدارة المنزل والمإسسات. -د/ رٌهام جالل دسوقً -2

 . 10/3/2019ولجنة العالقات ال قافٌة بتارٌخ 3/3/2019موافقة مجلس القسم العلمً بتارٌخ

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 -العالق ات الثق افية بشأن النظر في :مذكرة  -85
الخطاب الوارد من إدارة االتفاقٌات والمإتمرات والمتضمن كتاب المجلس األعلى للجامعات والمتضمن 

كتاب السٌد أ.د/ نائب رئٌس جامعة قناة السوٌس للدراسات العلٌا والبحوث بشؤن دعوة الجامعة لكافة 

االحتفالٌة التً ستعقد فً رحاب جامعة السوٌس فً االول من الجامعات بالجمهورٌة للمشاركة فً 

 دقائق ". 5الختٌار افضل رسالة تطبٌقٌة بعنوان " رسالتك فً  2019اكتوبر لعام 

 -أفاد قسم إدارة المنزل والمإسسات بترشٌح كال من:
 مدرس بقسم إدارة المنزل والمإسسات. -د/ رٌهام جالل دسوقً  -1

 . 10/3/2019ولجنة العالقات ال قافٌة بتارٌخ 3/3/2019ً بتارٌخموافقة مجلس القسم العلم

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في :-59
للموافقة على حضور  -أستاذ المالبس والنسٌج –الطلب المقدم من أ.د/ عال ٌوسؾ محمد عبد الاله -
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تحت عنوان )التؽٌر المناخى وتؤ ٌره على البٌئة والتنوع ادحٌائً والتنمٌة المإتمر الدولى العلمى 

الصناعٌة( وذلك ضمن اللقاء ال الث وال ال ون للجمعٌة السعودٌة لعلوم الحٌاة فى رحاب جامعة الملك 

 .  2019أبرٌل  11-9جدة فى الفترة من –عبد العزٌز 

 . 10/3/2019ولجنة العالقات ال قافٌة بتارٌخ 6/3/2019مجلس القسم العلمً بتارٌخموافقة  بالتفوٌض عن 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 -مذكرة العالق ات الثق افية بشأن النظر في :-60
للموافقة على حضور  -أستاذ المالبس والنسٌج –الطلب المقدم من أ.د/ عال ٌوسؾ محمد عبد الاله -

)التؽٌر المناخى وتؤ ٌره على البٌئة والتنوع ادحٌائً والتنمٌة المإتمر الدولى العلمى تحت عنوان 

الصناعٌة( وذلك ضمن اللقاء ال الث وال ال ون للجمعٌة السعودٌة لعلوم الحٌاة فى رحاب جامعة الملك 

 .  2019أبرٌل  11-9جدة فى الفترة من –عبد العزٌز 

جنييية العالقيييات ال قافٌييية بتيييارٌخ ول6/3/2019مجليييس القسيييم العلميييً بتيييارٌخموافقييية  بيييالتفوٌض عييين 

10/3/2019 . 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 -بشأن النظر في :  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة  -61
المذكرة الواردة من اددارة العامة للدراسات العلٌا و البحوث بخصوص موافقة مجلس الجامعة بجلسته 

(بوحدة Ithenticateبرنامج كشؾ االقتباس العلمً ) قرر تفعٌل 26/2/2019المنعقدة بتارٌخ 

وال  1/4/2019المكتبة الرقمٌة بجامعة المنوفٌة علً الرسائل العلمٌة علً ان ٌبدأ العمل إعتبارا من 

  بعد هذا التارٌخ بدون شهادة اقتباس . اي تشكٌلاعتماد ٌتم 

 احٌط المجلس علما   -القرار :

 -بشأن النظر في :  الكليةللعرض علي مجلس  مذكرة  - 62
بعنوان ) االقتصادالمنزلً و تحدٌات سوق العمل ( و ذلك  لمقابلة الخرٌجٌن بالكلٌة دعوة لعمل ندوة 

  7/4/2019الموافق ٌوم االحد 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 -بشأن النظر في :  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة  -36
 تكلٌؾ و حدة االزمات و الكواإث للقٌام بعمل تجربة  إخالء امن لمبنً الكلٌة 

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 

 -بشأن النظر في :  للعرض علي مجلس الكليةمذكرة  -46
تكلٌؾ السادة اعضاء هٌئة التدرٌس المدرسٌن بكل االقسام العلمٌة بالكلٌة للتدرٌب علً التصحٌح 

 االلكترونً .

 الموافقة مع رفع االمر للجامعة -القرار :

 

 ػصشاي اٌضب١ٔخ ٚفٝ ٔٙب٠خ اججزّبع ٚاجٔزٙبء ِٓ جذٚي األػّبي سفؼذ اٌجٍغخ فٟ رّبَ اٌغبػخ 

 
 أمين المجلس    رئيس المجلس عميد الكلية
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 محمد زكريا مهران()أ.د/ شريف صبرى رجب (د./)

 

 
 

 
 رئيس جامعة المنوفيةالسيد األستاذ الدكتور / 

 وبعد ""لسيادتكم  تحية طيبة  
 

 (ةبعالسانتشرؾ بؤن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة)الجلسة
 2018/2019فً العام الجامعً  10/3/2019بتارٌخ 

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

 
 

 عميد الكلية    
 

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

 تحية طيبة لسيادتكم وبعد ""
 (السابعةلسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة)الجلسةنتشرؾ بؤن نرسل 
 2018/2019فً العام الجامعً  10/3/2019بتارٌخ 

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

 
 

 عميد الكلية  
 

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

 تحية طيبة لسيادتكم وبعد ""
 (السابعةالكلٌة)الجلسةنتشرؾ بؤن نرسل لسٌادتكم صورة من محضر مجلس 

 2018/2019فً العام الجامعً  10/3/2019بتارٌخ 

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

 
 

 عميد الكلية                                                                        
 

 شريف صبرى رجب (/ )أ.د                                                              
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