
This file has been cleaned of potential threats.

 

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page. 



 1 

                         كلٌة االقتصاد المنزلً      

 أمانة المجالس واللجان     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

فً العام الجامعً  ةخامسال محضرمجلس الكلٌة الجلسة
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 محضر إجتماع
 8/1/2017الموافق  األحدلمجلس الكلٌة المنعقدة ٌوم  خامسةالجلسة ال

 م 2017/ 2016فً العام الجامعً 

 صرباحا  عشرر  الحادٌة( بقاعة االجتماعات بالكلٌة وذلك فً تمام الساعة  خامسةالالجلسة  أجتمع مجلس الكلٌة )
  8/1/2017الموافق األحد  ٌوم

المنزلرً للدراسرات  ووكٌر   كلٌرة االقتصرادأسرتاذ التذذٌرة   -شرٌف صربر  رجر األستاذ الدكتور/ السٌد برئاسة 
 جامعة المنوفٌة –عمٌد الكلٌة ورئٌس المجلس وقائم بعم   العلٌا والبحوث

 وحضور ك  من :

 م األسم الوظٌفة

 1 أ.د/ ٠ٛعف عجذ اٌعض٠ض اٌؾغب١ٔٓ ٚع١ّذ اٌى١ٍخ عبثمبورئٌس القسم  أستاذ التذذٌة وعلوم االطعمة

 2 ٔشؤد ٔصش اٌشفبعٝ أ.د / بالكلٌةأستاذ المالبس والنسٌج ورئٌس القسم 

 3 أ.د/ عٍٜٛ ِؾّذ صغٍٛي غٗ أستاذ إدارة المنز  والمؤسسات ورئٌس القسم بالكلٌة
 4 أ.د/ ِؾّذ ع١ّش اٌذشٍٛغٟ  من الداخ  أعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ ٚع١ّذ اٌى١ٍخ عبثمب
 5 ّذ ِصطفٟ اٌغ١ذأ.د/ ِؾ من الداخ  أعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ ٚع١ّذ اٌى١ٍخ عبثمب

 6 أ.د/ فبغّخ اٌض٘شاء ا١ِٓ اٌشش٠ف من الداخ  اعزبر  اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ ٚع١ّذ اٌى١ٍخ عبثمب

 7 أ.د/ ٔعّخ ِصطفٝ سلجبْ أستاذ إدارة المنز  والمؤسسات بالكلٌة اقدم االساتذة بقسم االدارة

 8 عٍٝ عجذ اٌشؽّٓ شب١٘ٓأ.د/ خبٌذ  بالكلٌة من الداخ استاذ التذذٌة و علوم األطعمة 

 9 أ.د/ ا٠ٙبة فبظً اثٛ ِٛعٝ استاذ تصمٌم األزٌاء بالكلٌة اقدم االساتذة بقسم المالبس

 10 أ.د/ ٔٙبد سشبد اٌطؾبْ بالكلٌة اقدم االساتذة بقسم التذذٌة أستاذ التذذٌة وعلوم االطعمة
 11 أ.د/ ؽغٓ ع١ٍّبْ سؽّٗ جامعة حلوان من الخارجة أستاذ المالبس والنسٌج والترٌكو المتفرغ بكلٌة الفنون التطبٌقٌ

 12 أ.د/ عبدي عّبي اٌذ٠ٓ إٌٙذاٜٚ أستاذ المالبس والنسٌج المتفرغ بكلٌة التربٌة النوعٌة جامعة طنطا من الخارج

 13 أ.د/ خبٌذ ِؾٟ اٌذ٠ٓ ِؾّذ ؽغٓ عضو الجودة أعزبر ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  ثبٌى١ٍخ

 14 أ.د/ إ٠ٙبة أؽّذ ِؾّذ إٌعغبْ  من الداخ  إٌغ١ظ  ثبٌى١ٍخأعزبر ثمغُ اٌّالثظ ٚ
 15 د./ ِٕٝ عجذ اٌشاصق أثٛ شٕت أستاذ مساعد وقائم بعم  رئٌس قسم االقتصاد المنزلً والتربٌة بالكلٌة

 16 د./عؾش وّبي ِؾّٛد فٛدح اقدم المدرسٌن بالكلٌة بقسم المالبس والنسٌج أستاذ مساعد
 17 د./ عٙبَ عض٠ض اٌغ١ذ خعش اقدم االساتذة المساعدٌنبالكلٌة  ٌة وعلوم االطعمةالتذذ أستاذ مساعد

 بالكلٌة بصفته  المساعد  أستاذ المالبس والنسٌج - خالد محٌى الدٌن محمد /ى للحضور   د.عوقد د
 وقد اعتذار عن الحضور ك  من:مدٌر وحدة ضمان الجودة 

 م األسم الوظٌفة

 1 أ.د/ ا٠ٙبة فبظً اثٛ ِٛعٝ لكلٌة اقدم االساتذة بقسم المالبساستاذ تصمٌم األزٌاء با

 األعضاء سٌادته بالسادةحبا بسم هللا الرحمن الرحٌم ومر  -عمٌد الكلٌة الجلسة سته  السٌد األستاذ الدكتور / ا
 :النظر فً جدو  األعما  على النحو التالى بثم شرع سٌادته  
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 -المصادق ات :-1
فرى 13/12/2016الثالثاء الموافق ٌوم لمجلس الكلٌة المنعقدة  رابعةالجلسة العلى موضوعات  ةقالمصادتمت 

  .2016/2017العام الجامعى 

 المصادقةالقرار :  
 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-1

على التقارٌر الفردٌة والجماعٌة التوصٌة بمنح الدرجات العلمٌة  للطال  اآلتٌة أسمائهم بعد قرٌن ك  منهم وذلك بناء 
 -والمناقشة للرسائ  العلمٌة وهم :   للسادة األساتذة أعضاء لجنة الفحص

 / رخصص إداسح إٌّضي ٚ اٌّؤعغبد  أعّبء أؽّذ عجذ اٌّغ١ذ اٌزالٚٞ  / ةللطالب ماجستٌر منح درجة ال -1

    البس و نسٌج  م/ تخصص  غصون مسعد عبد العزٌز رج   / ةللطالب ماجستٌر منح درجة ال -2

 الدكتوراه للطالبة / اٌناس موسى محمد موسى    / تخصص   مالبس و نسٌج  منح درجة  -3

 الدكتوراه للطالبة / هند سالم عبد الفتاح البنا  / تخصص   مالبس و نسٌج  منح درجة  -4

   تذذٌة و علوم أطعمة / تخصص    ٌسرا محمود عطوةالدكتوراه للطالبة / منح درجة  -5
 3/1/2017وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/1/2017قة األقسام العلمٌة بتارٌخمواف  

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-2
صثبد إٌّضٌثٟ رخصثص فثٟ اقلز ٌّبعغثز١شٌذسعثخ ا اٌّم١ثذح -١ٔثشح ِؾّثذ صوش٠ثب اٌغث١ذ اٌفمثٟ رغغ١ً خطخ اٌجؾثش ٌٍطبٌجثخ / 

" فبع١ٍثخ إعثزشار١غ١خ لجعثبد اٌزفى١ثش اٌغثذ فثٟ رثذس٠ظ اقلزصثبد إٌّضٌثٟ عٍثٟ ر١ّٕثخ ثعٕـــٛاْ اقلزصبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ

 :  عٍّب  ثؤْ ٌغٕخ األششاف "ِٙبساد اٌزفى١ش اٌزجبعذٞ ٚ اٌّٙبساد اٌؾ١بر١خ ٌذٞ ر١ٍّزاد اٌّشؽٍخ اقثزذائ١خ 

 ٌزخصصاٌٛظ١فخ ٚا        اقعُ َ

 أعزبر إٌّب٘ظ ٚ غشق اٌزذس٠ظ و١ٍخ اٌزشث١خ عبِعخ إٌّٛف١خ أ.د/ أؽّذ ؽغٓ ع١ف اٌذ٠ٓ 1

 اعزبر ِغبعذ ثمغُ اقلزصبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ عبِعخ إٌّٛف١خ د/ ١ٌّبء شٛوذ عٍٟ أؽّذ 2

 خ و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ عبِعخ إٌّٛف١خِذسط ثمغُ اقلزصبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١ د/ ٔٛسا إثشا١ُ٘ غش٠ت  3

 3/1/2017وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/1/2017موافقة القسم العلمى بتارٌخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-3
فثٟ اقلزصثثبد إٌّضٌثثٟ رخصثثص  ٌّبعغثثز١شٌذسعثثخ ا اٌّم١ثذح -ٌعجثثذ ِثثشٚح صوثثٟ اٌثذ٠ٓ ِؾّثثذ ارغثغ١ً خطثثخ اٌجؾثثش ٌٍطبٌجثخ / 

" فعب١ٌخ اعثزخذاَ اٌثزعٍُ اٌزشثبسوٟ فثٟ رثذس٠ظ اقلزصثبد إٌّضٌثٟ ٌز١ّٕثخ ِٙثبساد ؽثً ثعٕـــٛاْ اقلزصبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ

 :  عٍّب  ثؤْ ٌغٕخ األششاف "اٌّشىالد ٚ اٌىفبءح اقعزّبع١خ ٌذٞ غبٌجبد اٌصف األٚي اٌضبٔٛٞ 
 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص        اقعُ َ

 اعزبر ِغبعذ ثمغُ اقلزصبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ عبِعخ إٌّٛف١خ ١ٙبْ عٍٟ اٌغ١ذ ع٠ٛذعد/  1

 ِذسط ثمغُ اقلزصبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ عبِعخ إٌّٛف١خ د/ ش١ش٠ٓ شّظ اٌذ٠ٓ اٌّشاوجٟ 2

 3/1/2017وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/1/2017م العلمى بتارٌخموافقة القس

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-4
خصثص فثٟ اقلزصثبد إٌّضٌثٟ ر ٌّبعغثز١شٌذسعثخ ا اٌّم١ثذح -٘ثذ٠ش سظثب ثغث١ٟٛٔ اٌصثع١ذٞ  رغغ١ً خطخ اٌجؾش ٌٍطبٌجثخ / 

" اٌصالثخ إٌفغ١خ ٚ عاللزٙب ثبٌىفبءح اٌزار١خ ٚ إداسح اٌٛلذ ٌذٞ غثالة و١ٍثخ اقلزصثبد ثعٕـــٛاْ اقلزصبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ

 :  عٍّب  ثؤْ ٌغٕخ األششاف "إٌّضٌٟ عبِعخ إٌّٛف١خ  
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 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص        اقعُ َ

 زصبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ عبِعخ إٌّٛف١خمغُ اقلثاعزبر ِغبعذ  د/ ع١ٙبْ عٍٟ اٌغ١ذ ع٠ٛذ 1

 مغُ اقلزصبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ عبِعخ إٌّٛف١خث ِذسط عٍٛٞ عع١ذ عجذ اٌغٕٟ ٔبصشد/  2

 3/1/2017وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/1/2017موافقة القسم العلمى بتارٌخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-5
فثٟ اقلزصثبد إٌّضٌثٟ رخصثص  ٌّبعغثز١شٌذسعثخ ا اٌّم١ثذح -أعّبء عجذ اٌؾ١ّذ إثشا١ُ٘ ثىش   رغغ١ً خطخ اٌجؾش ٌٍطبٌجخ / 

فٟ رذس٠ظ اقلزصثبد إٌّضٌثٟ عٍثٟ ر١ّٕثخ ِٙثبساد " فبع١ٍخ اعزشار١غ١خ رآٌف األشزبد ثعٕـــٛاْ اقلزصبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ

 :  عٍّب  ثؤْ ٌغٕخ األششاف "اٌؾً اإلثذاعٟ ٌٍّشىالد ٚ اٌذافع١خ ٌالٔغبص ٌذٞ غبٌجبد اٌّشؽٍخ اإلعذاد٠خ   

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص        اقعُ َ

 عبِعخ إٌّٛف١خ  اعزبر أصٛي اٌزشث١خ ٚ ع١ّذ و١ٍخ اٌزشث١خ و١ٍخ اٌزشث١خ أ.د/ عّبي عٍٟ خ١ًٍ اٌذ٘شبْ 1

 مغُ اقلزصبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ عبِعخ إٌّٛف١خثاعزبر ِغبعذ  د/ ١ٌّبء شٛلذ أؽّذ 2

 مغُ اقلزصبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ عبِعخ إٌّٛف١خث ِذسط ش١ش٠ٓ شّظ اٌذ٠ٓ اٌّشوجٟ د/  3

 3/1/2017وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/1/2017موافقة القسم العلمى بتارٌخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-6
فٟ اقلزصثبد إٌّضٌثٟ رخصثص  ٌّبعغز١شٌذسعخ ا اٌّم١ذح -أٔغبَ عصبَ إثشا١ُ٘ أؽّذ عبٌُ    رغغ١ً خطخ اٌجؾش ٌٍطبٌجخ / 

" فبع١ٍثثخ إعثثزخذاَ إعثثزشار١غ١خ اقعزمصثثبءاٌزعبٟٚٔ فثثٟ رثثذس٠ظ اقلزصثثبد إٌّضٌثثٟ ثعٕــثثـٛاْ إٌّضٌثثٟ ٚ اٌزشث١ثثخ اقلزصثثبد

 :  عٍّب  ثؤْ ٌغٕخ األششاف "ٌز١ّٕخ ثعط اٌّٙبساد اقعزّبع١خ ٚ اٌزفى١ش اقعزذقٌٟ ٌذٞ غبٌجبد اٌصف األٚي اٌضبٔٛٞ   

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص        اقعُ َ

 مغُ اقلزصبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ عبِعخ إٌّٛف١خثاعزبر ِغبعذ  ّذ سفعذ اٌشبفعٟد/ عٙبَ أؽ 1

 مغُ اقلزصبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ عبِعخ إٌّٛف١خث ِذسط ِزفشغ أؽّذ ثٙبء عبثش اٌؾغبس د/  2

 3/1/2017لدراسات العلٌا بتارٌخ وموافقة لجنة ا 1/1/2017موافقة القسم العلمى بتارٌخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -7
فثٟ اقلزصثبد إٌّضٌثٟ رخصثص  ٌثذوزٛساٖ ٌذسعخ ا اٌّم١ذح -١٘بَ ِؾّذ ِؾّذ عٍٟ ِؾّٛد    رغغ١ً خطخ اٌجؾش ٌٍطبٌجخ / -

" األدٚاس اٌّزغذدح ٌععٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚ عاللزٙب ثثبٌطّٛػ ٚ ِٙثبساد اٌزفى١ثش إٌبلثذ عٕـــٛاْث اقلزصبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ

 :  عٍّب  ثؤْ ٌغٕخ األششاف "ٚ اٌذافع١خ ٌإلٔغبص ٌذٞ غالة و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ    

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص        اقعُ َ

 ٌزذس٠ظ ٚٚو١ً و١ٍخ اٌزشث١خ اٌغبثك و١ٍخ اٌزشث١خ عبِعخ إٌّٛف١خأعزبر ٚسئ١ظ لغُ إٌّب٘ظ ٚغشق ا أ.د/ أؽّذ ؽغٓ ع١ف اٌذ٠ٓ 1

 مغُ اقلزصبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ عبِعخ إٌّٛف١خثاعزبر ِغبعذ  د/ ع١ٙبْ عٍٟ اٌغ١ذ ع٠ٛذ 2

 ٟ عبِعخ إٌّٛف١خمغُ اقلزصبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌث ِذسط أعّبء عجذ اٌعض٠ض اٌغ١ذ د/  3

 3/1/2017وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/1/2017موافقة القسم العلمى بتارٌخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :
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 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-8
تخصر  قنًبسرظ ٔقنُغريح  ٛساٖ ٌثذوزٌذسعثخ ا اٌّم١ثذ أييرش اميرذ أيريٍ قنقررُريش رغغ١ً خطخ اٌجؾش ٌٍطبٌت/ 

عٍّثب  ثثؤْ  "تصًيى ٔقستكمس قنعبيمث قنتدمسيت نهًبسظ في ضٕء قالتدمْمث قنحذيثت نهتغرٕي  سعُٕقٌ "

 :  ٌغٕخ األششاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص        اقعُ َ

 ًُٕفيتخميعّ قن -كهيت قالقتصمد قنًُضني  -قنًبسظ ٔقنُغيحسرغى  أعتمر قيٓمب فمضم قسٕ يٕعي أ.د/  1

 أعتمر تكُٕنٕخيم إَتمج قنًبسظ قندمْضة كهيت قنفٌُٕ قنتطبيريت  خميعت اهٕقٌ أ.د/ أاًذ اغُي َدى قنذيٍ 

 3/1/2017وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/1/2017موافقة القسم العلمى بتارٌخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :

 -ليا بشأن النظر في :مذكرة إدارة الدراسات الع-9
تخصرر  قنًبسررظ  اٌّبعغثثز١ش ٌذسعثثخ  اٌّم١ثثذحْررذيش نررَٕي يصررطفي قنقررمرني / خرغثثغ١ً خطثثخ اٌجؾثثش ٌٍطبٌجثث

قيكمَيت قالعتفمدة يرٍ تعمقررمث قنقرشقال قنُغريديت ةبةيرت قالسعرمد فري قةرشقء خًمنيرمث ٔقنُغيح سعُٕقٌ "

 :  عٍّب  ثؤْ ٌغٕخ األششاف ""قنًبسظ قنُغمايّ 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص        اقعُ َ

 عبِعٗ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  -اٌّالثظ ٚإٌغ١ظثمغُ  أعزبر أ.د/ عال ٠ٛعف عجذ اٌالٖ 1

 عبِعٗ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  -اٌّالثظ ٚإٌغ١ظاعزبر ِغبعذ ثمغُ  د/ عؾش وّبي ِؾّٛد فٛدح 2

 عبِعٗ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  -ثظ ٚإٌغ١ظاٌّالِذسط ثمغُ  د/ ٟٔٙ ِؾّذ عجذٖ اٌغ١ذ 3

 3/1/2017وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/1/2017موافقة القسم العلمى بتارٌخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-10
تخصرر  قنًبسررظ قنًريررذة نذسخررت قنًمخغتيش هرري قاًررذ  ررمس  نهررينهيررمء ن/ خرغثثغ١ً خطثثخ اٌجؾثثش ٌٍطبٌجثث

دسقعرت تحهيهيرت الصيرمء قنررشٌ قنعقرشيٍ ٔكيفيرت قالعرتفمدة يُٓرم فري نًرم تصرًيًمث  ٔقنُغيح سعُرٕقٌ "

 :  عٍّب  ثؤْ ٌغٕخ األششاف "نًبسظ صفمف قنًشأة قنًحدبت 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص        اقعُ َ

 عبِعٗ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  -اٌّالثظ ٚإٌغ١ظثمغُ  عزبرأ أ.د/ عال ٠ٛعف عجذ اٌالٖ 1

 عبِعٗ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  -اٌّالثظ ٚإٌغ١ظِذسط ثمغُ  د/ عى١ٕخ أ١ِٓ ِؾّٛد 2

 3/1/2017وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/1/2017موافقة القسم العلمى بتارٌخ

 ع رفع األمر للجامعة .الموافقة م -اٌمشاس :

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :-11
ٌذسعخ اٌّبعغز١ش فٟ اقلزصبد إٌّضٌٟ رخصص رغز٠ثٗ ٚعٍثَٛ األغعّثخ  اٌّم١ذحرغغ١ً خطخ اٌجؾش ٌٍطبٌجخ / ا٠ّبْ ِؾّذ سظب اٌغ١ذ 

 عٍّب  ثؤْ ٌغٕخ األششافبثخ ثبٌغىشٜ" ثعٕـــٛاْ " رم١١ُ اٌزؤص١ش اٌعالعٝ ٌغ١مبْ اقسان عٍٝ روٛس اٌفئشاْ اٌّص

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص        اقعُ َ

 عبِعخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ِزفشغ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ  د/ ِؾّذ ع١ّش اٌذشٍٛغ0ٝأ 1

 عخ إٌّٛف١خعبِ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  –ِذسط ثمغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ  د/ ِٝ ِؾّٛد خفبعٝ 2

 3/1/2017وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/1/2017موافقة القسم العلمى بتارٌخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :
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  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -12
قالقتصرمد قنًُضنري تخصرر  ت زيرّ ٔنهرٕو ق  عًررت قنًريرذة نذسخرت قنًمخغرتيش فرري  ظثؾٝ اٌغث١ذ اٌغثثع١ذ رغثغ١ً خطثخ اٌجؾثش ٌٍطبٌجثثخ/

 اٌزؤص١ش اٌج١ٌٛٛعٝ ٌجعط ِشوضاد اٌجشٚر١ٓ عٍٝ اٌؾبٌٗ اٌصؾ١خ ٌٍفئشاْ" عٍّب  ثؤْ ٌغٕخ األششافسعُـٕقٌ"

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اقعُ َ

 ٛف١خعبِعخ إٌّ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  –أعزبر لغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ  ٔٙبد سشبد اٌطؾبْد/ 0أ 1

 3/1/2017وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/1/2017موافقة القسم العلمى بتارٌخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -13
قتصرمد قنًُضنري تخصر  ت زيرّ ٔنهرٕو قنًريرذة نذسخرت قنًمخغرتيش فري قال  ا٠ثخ اؽّثذ ؽثبفع اٌعشالثٝ رغغ١ً خطخ اٌجؾش ٌٍطبٌجثخ/

 ١ف ِشض اٌىٍٟ " عٍّب  ثؤْ ٌغٕخ األششاففدساعخ رؤص١ش ثزٚس اٌشّش ٚ اٌشع١ش فٟ رخق  عًت سعُـٕقٌ" 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اقعُ َ

 عبِعخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ِزفشغ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ  د/ ِؾّذ ِصطفٝ اٌغ١ذ0أ 1

 عبِعخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  –ِذسط ثمغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ  د/ ِٝ ِؾّٛد خفبعٝ 2

 3/1/2017وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/1/2017موافقة القسم العلمى بتارٌخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :

  -في :  مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر -14
قنًريذة نذسخت قنًمخغتيش في قالقتصمد قنًُضني تخصر  ت زيرّ ٔنهرٕو ق  عًرت رغغ١ً خطخ اٌجؾش ٌٍطبٌجخ/ ٘بعش عبِٝ شٙبة اٌذ٠ٓ 

 اٌزم١١ُ اٌج١ٌٛٛعٝ ٚ ا١ٌّىشٚث١ٌٛٛعٝ ٌٕجبد اٌجب١ِخ ٚٔشبغ ثىزش٠ب اٌمٌْٛٛ عٍٝ اٌفئشاْ اٌّصبثخ ثّشض اٌغىش" سعُـٕقٌ" 

 فعٍّب  ثؤْ ٌغٕخ األششا

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اقعُ َ

 عبِعخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ  د/ ِبعذح وبًِ اٌشبعش0أ 1

 عبِعخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  –ِذسط ثمغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ  د/ٔض٠ٙخ عجذ اٌشؽّٓ اثشا١ُ٘ 2

 3/1/2017وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/1/2017موافقة القسم العلمى بتارٌخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -15
َ ٌذسعثخ اٌّبعغثز١ش فثٟ اقلزصثبد إٌّضٌثٟ رخصثص رغز٠ثٗ ٚعٍثٛ اٌّم١ذحرغغ١ً خطخ اٌجؾش ٌٍطبٌجخ/ س٠ٙبَ ؽّذٜ عجذ اٌؾ١ّذ عصش 

 ٠خ عٍٝ اٌفئشاْ اٌّصبثخ ثبٌغّٕخ" عٍّب  ثؤْ ٌغٕخ األششافشاألغعّخ ثعٕـٛاْ"اٌزؤص١ش اٌعالعٝ قٚساق اٌغٛسأب ٚاٌمطٛٔخ ٚاٌّشِ

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اقعُ َ

 عبِعخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ  د/ عبدي عجذ اٌّعطٝ اؽّذ0أ 1

 عبِعخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  –اعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ  ؽّذ٠خ اؽّذ ٘اليد/ 0ا 2

 عبِعخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  –ِذسط ثمغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ  د/ ثغّخ سِعبْ اٌخط١ت 

 3/1/2017خ وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌ 1/1/2017موافقة القسم العلمى بتارٌخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -16
قنًريذة نذسخت قنًمخغتيش في قالقتصرمد قنًُضنري تخصر  ت زيرّ ٔنهرٕو ق  عًرت رغغ١ً خطخ اٌجؾش ٌٍطبٌجخ/ ا١ِشح وّبي ِؾّذ ص٘ذٜ 

ٚ رؤص١شارٙب اٌّعبد قسرفبع عىشاٌذَ فٝ اٌفئشاْ اٌّصثبثخ ثبٌغثىش اٌّغثزؾش  ق ٔجبد اقعزف١برم١١ُ اٌّشوجبد اٌؾ٠ٛ١خ فٝ اٚساسعُـٕقٌ"

 :ثبقٌٛوغبْ" عٍّب  ثؤْ ٌغٕخ األششاف
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 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اقعُ َ

 خعبِعخ إٌّٛف١ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ٚسئ١ظ لغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ  د/ ٠ٛعف عجذ اٌعض٠ض اٌؾغب0ٓ١ٔأ 1

 عبِعخ إٌّٛف١خ -ٚٚو١ً و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ –اعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ  د/ شش٠ف صجشٜ سعت0ا 2

 عبِعخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  –ِذسط ثمغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ  د/ ثغّخ سِعبْ اٌخط١ت 3

 3/1/2017ت العلٌا بتارٌخ وموافقة لجنة الدراسا 1/1/2017موافقة القسم العلمى بتارٌخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -17
قنًريرذة نذسخرت قنرذكتٕسقِ  فري قالقتصرمد قنًُضنري تخصر  ت زيرّ ٔنهرٕو رغغ١ً خطخ اٌجؾش ٌٍطبٌجخ/ دعبء اٌغ١ذ عجذ اٌشؽّٓ اٌّمثذَ 

ث١ٌٛٛع١ثخ ٚو١ّ١بئ١ثخ ٚرىٌٕٛٛع١ثخ ٌثجعط اٌز١ٌٛفثبد اٌعشثج١خ ٚإٌجبر١ثخعٍٝ اٌؾبٌثخ اٌصثؾ١خ قٔثبس اٌفئثثشاْ دساعثبد ق  عًرت سعُرـٕقٌ"

 اٌّصبثخ ثبٌغّٕخ" عٍّب  ثؤْ ٌغٕخ األششاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اقعُ َ

 ف١خعبِعخ إٌّٛ -ٚٚو١ً و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  –اعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ  د/ شش٠ف صجشٜ سعت0ا 1
 عبِعخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  –اعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ  د/ ٔٙبد سشبد اٌطؾب0ْا 2

 3/1/2017وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/1/2017موافقة القسم العلمى بتارٌخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :

  -ا بشأن النظر في :مذكرة إدارة الدراسات العلي -18
قنًريرذة نذسخرت قنرذكتٕسقِ  فري قالقتصرمد قنًُضنري تخصر  ت زيرّ ٔنهرٕو ق  عًرت رغغ١ً خطخ اٌجؾش ٌٍطبٌجخ/ ِٕبي صوش٠ثب ِغثبٚسٜ  -

 خ"رؤص١ش اقغز٠خ اٌّؾز٠ٛخ عٍٝ ص٘شح اٌشث١ع اٌّغبئ١خ ٚاٌطؾبٌت اٌج١ٕخ ٚاعضاء ٔجبد إٌجك عٍٝ روٛس اٌفئشاْ اٌج١عبء اٌجذ٠ٕسعُـٕقٌ"

 عٍّب  ثؤْ ٌغٕخ األششاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اقعُ َ

 عبِعخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ِزفشغ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ  د/ ِؾّذ ع١ّش اٌذشٍٛغ0ٝأ 1

 عبِعخ إٌّٛف١خ - غبثمب  و١ٍخ اقلزصبد إٌّض١ٌٚٚو١ً  –اعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ  د/ عبدي عجذ اٌّعطٝ اؽّذ0ا 2

 عبِعخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ٚسئ١ظ لغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ  د/ ٠ٛعف عجذ اٌعض٠ض اٌؾغب0ٓ١ٔأ 3

 اٌغ١ضح-ثّعٙذ رىٌٕٛٛع١ب اٌزغز٠خ –ثمغُ اقغز٠خ اٌخبصخ ٚاٌزغز٠خ  أعزبر ِزفشغ د/ عضح اؽّذ ثىش0ٜا 4

 3/1/2017وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/1/2017موافقة القسم العلمى بتارٌخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -19
قنًريرذة نذسخرت قنًمخغرتيش  فري قالقتصرمد قنًُضنري تخصر  ت زيرّ ٔنهرٕو رغغ١ً خطخ اٌجؾش ٌٍطبٌجخ/ ِشٚح ١ِٕش عجذ اٌغٛاد فّٙثٝ  -

 دساعبد و١ّ١بئ١خ ٚرىٌٕٛٛع١خ ٚرغز٠ٚخ عٍٝ ٔجبد اٌخششٛف وغزاء ٚظ١فٝ" عٍّب  ثؤْ ٌغٕخ األششافق  عًت سعُـٕقٌ"

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اقعُ َ

 عبِعخ إٌّٛف١خ–اعزبر ِغبعذ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ  د./ عج١ش اؽّذ خعش 1

 عبِعخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  – ِذسط ثمغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ د/ ٚفبء اؽّذ سفعذ 2

 3/1/2017وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/1/2017موافقة القسم العلمى بتارٌخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -20
قنًريررذة نذسخررت قنًمخغررتيش  فرري قالقتصررمد قنًُضنرري تخصرر  ت زيررّ ٔنهررٕو ش ثؾثثجؼ رغثثغ١ً خطثثخ اٌجؾثثش ٌٍطبٌجثثخ/ اعثثّبء ِؾّثثذ ٔبصثث -

ٚاٌجشٚثب٠ٛر١ه عٍٝ اٌفئشاْ اٌّصبثخ ثبٌىجذٜ اٌذٕ٘ٝ اٌغ١ش وؾٌٛٝ إٌبرظ عٓ ِٓ رٕبٚي ٚعجثبد  3رم١١ُ رؤص١ش ا١ِٚغب ق  عًت سعُـٕقٌ"

 خبصخ" عٍّب  ثؤْ ٌغٕخ األششاف



 8 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اقعُ َ

 عبِعخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ِزفشغ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ  ذ ِصطفٝ اٌغ١ذد/ ِؾّ.أ 1

 ثّغزشفٝ وجذ اٌّؾٍخ اٌزع١ٍّٝ –ِذ٠ش إداسح اٌزغز٠خ  د/ عّش ِؾّٛد سصق 2

 3/1/2017وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/1/2017موافقة القسم العلمى بتارٌخ

 موافقة مع رفع األمر للجامعة .ال -اٌمشاس :

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -21
قنًريرذة نذسخرت قنًمخغرتيش  فري قالقتصرمد قنًُضنري تخصر  ت زيرّ ٔنهرٕو ق  عًرت رغغ١ً خطثخ اٌجؾثش ٌٍطبٌجثخ/ ِثشٚح اؽّثذ ؽج١ثت   

ط اٌزثثؤص١شاد اٌغبٔج١ثثخ ٌٍغ١غثثٕالر١ٓ وعثثالط و١ّثثبٜٚ فثثٝ اٌزثثؤص١ش اٌّؾزّثثً ٌٍجشٚوٍثثٝ ٚعثث١  اٌغثثشاة وّصثثذس ٌٍىثثبسٔز١ٓ ٌخفثثسعُررـٕقٌ"

 اٌفئشاْ"عٍّب  ثؤْ ٌغٕخ األششاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اقعُ َ

 عبِعخ إٌّٛف١خ -اعزبر ِغبعذ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  د/ عج١ش اؽّذ خعش 1
 عبِعخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  –ِذسط ثمغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ  د/ ٚفبء اؽّذ سفعذ 2

 3/1/2017وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/1/2017موافقة القسم العلمى بتارٌخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -22
قنًريذة نذسخت قنذكتٕسقِ  في قالقتصمد قنًُضني تخص  ت زيّ ٔنهرٕو ٌؾ١ٍُ دس٠ٚ   رغغ١ً خطخ اٌجؾش ٌٍطبٌجخ/ ا١ِشح ؽّذٜ عجذ ا -

اٌزؤص١شاد اٌج١ٌٛٛع١خ اٌّؾزٍّخ ٌضّبس اٌىبوٝ ٚاٚسالٙب عٕذ اٌزم١ث١ُ عٍثٝ روثٛس اٌفئثشاْ اٌّصثبثخ ثبٌغثىشٜ ٚاقٌزٙثبة ق  عًت سعُـٕقٌ"

 اٌىجذٜ "  عٍّب  ثؤْ ٌغٕخ األششاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اقعُ َ

 عبِعخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ِزفشغ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ  د/ ِؾّذ ِصطفٝ اٌغ١ذ0أ 1

 عبِعخ إٌّٛف١خ -ٚع١ّذ و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ –اعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ  د/ شش٠ف صجشٜ سعت0ا 2

 عبِعخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  –زغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ أعزبر ٚسئ١ظ لغُ اٌ د/ ٠ٛعف عجذ اٌعض٠ض اٌؾغب0ٓ١ٔأ 3

 3/1/2017وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/1/2017موافقة القسم العلمى بتارٌخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -23
ة/ ياسمين عبد الحى مهدى  المقيدة لدرجة الماجستير  في االقتصاد المنزلي تخصص تغذيه وعموم األطعمة تسجيل خطة البحث لمطالب

 بعنـوان"دراسة تأثير مستخمصات بذور الشيا عمى امراض البول السكرى و التسمم الكبدى فى الفئران" عمما  بأن لجنة األشراف
 الوظيفة والتخصص االسم م

 جامعة المنوفية -كمية االقتصاد المنزلي  –أستاذ متفرغ بقسم التغذية وعموم األطعمة  دد/ محمد مصطفى السي0أ 1

 جامعة المنوفية -كمية االقتصاد المنزلي  –مدرس بقسم التغذية وعموم األطعمة  د/ بسمة رمضان الخطيب 2
 3/1/2017وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/1/2017موافقة القسم العلمى بتارٌخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -24
ة تسجيل خطة البحث لمطالبة/ فايزة عثمان راشد  المقيدة لدرجة الماجستير  في االقتصاد المنزلي تخصص تغذيه وعموم األطعمة بعنـوان"دراس

 الخمل الحادث فى الكمى لمفئران المصابة بالجنتاميسين" عمما  بأن لجنة األشرافتأثير الصمغ العربى نوي البمح عمى 
 الوظيفة والتخصص االسم م

 جامعة المنوفية -كمية االقتصاد المنزلي  –أستاذ بقسم التغذية وعموم األطعمة  د/ عماد محمد عبد الحميم.أ 1

 جامعة المنوفية -كمية االقتصاد المنزلي  –ألطعمة أستاذ مساعد بقسم التغذية وعموم ا د/ سهام عزيز خضر.أ 2

 جامعة المنوفية -كمية االقتصاد المنزلي  –مدرس بقسم التغذية وعموم األطعمة  د/ بسمة رمضان الخطيب 3
 3/1/2017وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/1/2017موافقة القسم العلمى بتارٌخ

 مر للجامعة .الموافقة مع رفع األ - اٌمشاس :
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  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -25
تخص  قنًبسظ ٔقنُغيح قنًريذة نذسخت قنًمخغتيش  تغديم خطت قنبحث نهطمنبت / فم ًت نهي نهي اغٍ يحيي 

سعُٕقٌ "قنًضج سيٍ قنضخمسف قالعبييت ٔقنربطيت سذٔس قنعبمدة قنًصشيت ٔقالعتفمدة يُّ في إةشقء قنريى 

 دًمنيت نًبسظ قنغيذقث "                   نهًم  سأٌ ندُت ق قشقف:قن

 قنٕظيفت ٔقنتخص  قالعى و

 خميعّ قنًُٕفيت -كهيت قالقتصمد قنًُضني  -قنًبسظ ٔقنُغيحسرغى  أعتمر أ.د/ نب يٕعف نبذ قنبِ 1

.د/ عحش كًمل يحًٕد  2

 فٕدة

خميعّ  -مد قنًُضني كهيت قالقتص -قنًبسظ ٔقنُغيحقعتمر يغمنذ سرغى 

 قنًُٕفيت

 خميعّ قنًُٕفيت -كهيت قالقتصمد قنًُضني  -قنًبسظ ٔقنُغيحيذسط سرغى  د / َٓي يحًذ نبذِ قنغيذ 3

 3/1/2017وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/1/2017موافقة القسم العلمى بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :

 -دارة الدراسات العليا بشأن النظر في :مذكرة إ -26
 ِذ ِذح اٌذساعخ ٌٍطٍجخ ا٢رٟ أعّبئُٙ :

 ِٓ اٌّذح اٌذسعخ اٌزخصص اإلعُ َ

 31/8/2017إٌٟ 1/9/2016 عبَ اٚي اٌذوزٛساٖ إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد ٠غشا أؽّذ ععذ عجذ اٌعبغٟ   1

 .31/12/2017ٟ ٌإ1/1/2017 صبٟٔ عبَ اٌذوزٛساٖ ِالثظ ٚ ٔغ١ظ   عٍّٟ ِؾّذ اثٛ اٌؾغٓ ِؾّذ 2

 31/8/2017إٌٟ 1/9/2016 عبَ اٚي اٌذوزٛساٖ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ أغعّخ سؽبة  ِؾّذاثشا١ُ٘ شع١ت   3

 31/8/2017إٌٟ 1/9/2016 عبَ اٚي اٌذوزٛساٖ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ أغعّخ ِٕبي ِغعٛد عجذ اٌغٛاد  4

 31/8/2017إٌٟ 1/9/2016 ٚيعبَ ا اٌذوزٛساٖ ِالثظ ٚ ٔغ١ظ شش٠ٓ أؽّذ اٌغ١ذ أؽّذ 5

 3/1/2017وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/1/2017موافقة القسم العلمى بتارٌخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :

 -ذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :م -27
فثٟ اقلزصثبد إٌّضٌثٟ  ٌّبعغز١شٌذسعخ ا اٌّغغٍخ   -ٌغٛيصبف١ٕبص سظب إثشا١ُ٘ ا رشى١ً ٌغٕخ اٌفؾص ٚإٌّبلشخ ٌٍطبٌجخ / 

الرضا عن الحٌاة لدي بعض معلمات االقتصاد المنزلً و عالقتره بعردد مرن ثعٕـــٛاْ"  اقلزصبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خرخصص 
 :  عٍّب  ثؤْ ٌغٕخ األششاف " المتذٌرات النفسٌة و الدٌموجرافٌة

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص              اقعُ َ

 و١ٍخ اٌزشث١خ عبِعخ ؽٍٛاْ  –اعزبر عٍُ إٌفظ ٚ ِذ٠ش ٚؽذح اٌم١بط ٚ اٌزم٠ُٛ  أ.د/ ٔبد٠خ عجذٖ أثٛ د١ٔب 1

 اعزبر ِغبعذ ٚ سئ١ظ لغُ اقلزصبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ عبِعخ إٌّٛف١خ د/ ِٕٟ عجذ اٌشاصق أثٛ شٕت 2

 إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ  و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ عبِعخ إٌّٛف١خ ِذسط ثمغُ اقلزصبد د/ ِٙب عالي شع١ت 3

   -عٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾص إٌّبلشخ عٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اقعُ َ

 و١ٍخ اٌزشث١خ عبِعخ ؽٍٛاْ  –اعزبر عٍُ إٌفظ ٚ ِذ٠ش ٚؽذح اٌم١بط ٚ اٌزم٠ُٛ  أ.د/ ٔبد٠خ عجذٖ أثٛ د١ٔب 1

 اعزبر ِغبعذ ٚ سئ١ظ لغُ اقلزصبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ عبِعخ إٌّٛف١خ شٕت د/ ِٕٟ عجذ اٌشاصق أثٛ 2

 اعزبر ِغبعذ ثمغُ عٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ  و١ٍخ اٌزشث١خ عبِعخ ؽٍٛاْ د/ ِؾّذ اٌغ١ذ عجذ اٌّعطٟ  3

 اقلزصبد إٌّضٌٟ عبِعخ إٌّٛف١خ مغُ اقلزصبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ و١ٍخثاعزبر ِغبعذ  د/ ١ٌّبء شٛوذ عٍٟ أؽّذ 4

 3/1/2017وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/1/2017موافقة القسم العلمى بتارٌخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :
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 -ذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :م -28

فثثٟ اقلزصثثبد  ٌثثذوزٛساٖ ٌذسعثثخ ا اٌّغثثغٍخ   -جثثذ اٌؾٍثث١ُ ٠ٛعثثف٘بٌثثخ صثثجشٞ ع رشثثى١ً ٌغٕثثخ اٌفؾثثص ٚإٌّبلشثثخ ٌٍطبٌجثثخ / 

فاعلٌة استراتٌجٌة التعرارض المعرفرً فرً تنمٌرة مهرارات التفكٌرر ثعٕـــٛاْ"  اقلزصبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خإٌّضٌٟ رخصص 
 :  عٍّب  ثؤْ ٌغٕخ األششاف "التأملً و الدافعٌة للتعلم فً مادة االقتصاد المنزلً لدي تلمٌذات المرحلة اإلعدادٌة 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص              اقعُ َ

 أعزبر ٚسئ١ظ لغُ إٌّب٘ظ ٚغشق اٌزذس٠ظ ٚٚو١ً و١ٍخ اٌزشث١خ اٌغبثك و١ٍخ اٌزشث١خ عبِعخ إٌّٛف١خ أ.د/ أؽّذ ؽغٓ ع١ف اٌذ٠ٓ 1

 ١خ و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ عبِعخ إٌّٛف١خاعزبر ِغبعذ ٚ سئ١ظ لغُ اقلزصبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث د/ ِٕٟ عجذ اٌشاصق أثٛ شٕت 2

 ِذسط ثمغُ اقلزصبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ  و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ عبِعخ إٌّٛف١خ د/ أِبٟٔ وّبي أثٛ اٌخ١ش 3

   -عٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾص إٌّبلشخ عٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اقعُ َ

 ٕب٘ظ ٚغشق رذس٠ظ اٌعٍَٛ ٚع١ّذ و١ٍخ اٌزشث١خ عبثمب  عبِعخ غٕطب اعزبر اٌّ أ.د/ عجذ اٌٍّه غٗ اٌشفبعٟ   1

 أعزبر ٚسئ١ظ لغُ إٌّب٘ظ ٚغشق اٌزذس٠ظ ٚٚو١ً و١ٍخ اٌزشث١خ اٌغبثك و١ٍخ اٌزشث١خ عبِعخ إٌّٛف١خ أ.د/ أؽّذ ؽغٓ ع١ف اٌذ٠ٓ 2

 خ و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ عبِعخ إٌّٛف١خاعزبر ِغبعذ ٚ سئ١ظ لغُ اقلزصبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١ د/ ِٕٟ عجذ اٌشاصق أثٛ شٕت 3

 مغُ اقلزصبد إٌّضٌٟ ٚ اٌزشث١خ و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ عبِعخ إٌّٛف١خثاعزبر ِغبعذ  د/ عٙبَ سفعذ اٌشبفعٟ 4

 3/1/2017وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/1/2017موافقة القسم العلمى بتارٌخ

 للجامعة .  الموافقة مع رفع األمر -اٌمشاس :

 -ذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :م -29
فثٟ اقلزصثبد إٌّضٌثٟ  ٌثذوزٛساٖ ٌذسعثخ ا اٌّغثغٍخ   - عثّبػ عثٛدح عٍثٟ ٚ٘جثٗ رشى١ً ٌغٕخ اٌفؾثص ٚإٌّبلشثخ ٌٍطبٌجثخ / 

ؤعغثبد األعثشٞ ٌّشثبسوخ اٌشثجبة فثٟ اٌعّثً اٌزطثٛعٟ ثبٌّاٌثذعُ ثعٕــثـٛاْ" إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد   رخصثص 

 :  عٍّب  ثؤْ ٌغٕخ األششاف " اٌخ١ش٠خ ٚعاللزٗ ثئداسرُٙ

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص              اقعُ َ

 جامعة المنوفٌة –االقتصاد المنزلً  كلٌة –قسم إدارة المنزل والمؤسسات بأستاذ     نعمة مصطفى رقبان أ.د/  1

 عبِعخ األص٘ش –و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  -ؤعغبد األعشح ٚاٌطفٌٛخ أعزبر ٚسئ١ظ لغُ إداسح ِ أ.د/ ِٕٝ ِصطفٟ اٌضاوٟ          2

 جامعة المنوفٌة. –كلٌة االقتصاد المنزلً  –أستاذ ورئٌس قسم ادارة المنزل والمؤسسات  أ.د/ سلوي محمد زغلول  3

   -عٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾص إٌّبلشخ عٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اقعُ َ

 جامعة المنوفٌة –االقتصاد المنزلً  كلٌة –قسم إدارة المنزل والمؤسسات بأستاذ     رقبان  ىطفنعمة مصأ.د/  1

 أعزبر ٚسئ١ظ لغُ إداسح ِؤعغبد األعشح ٚ اٌطفٌٛخ و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ عبِعخ ؽٍٛاْ  أ.د/ ؽٕبْ ِؾّذ اٌغ١ذ اثٛ ص١شٞ 2

 اقلزصبد إٌّضٌٟ عبِعخ إٌّٛف١خ  أعزبر إٌّضي ٚ اٌّؤعغبد ثى١ٍخ أ.د/ ِٙغخ ِؾّذ ِغٍُ  3

 أعزبر ٚ سئ١ظ لغُ إداسح ِؤعغبد األعشح ٚ اٌطفٌٛخ و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ عبِعخ األص٘ش أ.د/ ِٕٟ ِصطفٟ اٌضاوٟ 4

 3/1/2017وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/1/2017موافقة القسم العلمى بتارٌخ

 جامعة .الموافقة مع رفع األمر لل -اٌمشاس :

 -ذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :م -30
فثٟ اقلزصثبد إٌّضٌثٟ  ٌثذوزٛساٖ ٌذسعثخ ا اٌّغثغٍخ- س٠ٙثبَ عثالي دعثٛلٟ ؽغثبط رشى١ً ٌغٕخ اٌفؾص ٚإٌّبلشثخ ٌٍطبٌجثخ / 

اٌّٙثبساد  رفع١ثً ثثشاِظ اٌز١ّٕثخ اٌجشثش٠خ ٌٍّعٍّث١ٓ ٚعاللزٙثب ثثئداسحثعٕـــٛاْ" إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد   رخصص 

 : عٍّب  ثؤْ ٌغٕخ األششاف "  اٌؾ١بر١خ ٌطالة اٌزع١ٍُ األعبعٟ
 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص              اقعُ َ

 االقتصاد المنزلً جامعة المنوفٌة كلٌة –قسم إدارة المنزل والمؤسسات بأستاذ     نعمة مصطفى رقبان أ.د/  1

 جامعة المنوفٌة. –كلٌة االقتصاد المنزلً  –والمؤسسات أستاذ بقسم ادارة المنزل  أ.د/ مهجة محمد مسلم  2
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   -عٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾص إٌّبلشخ عٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اقعُ َ

 جامعة المنوفٌة –االقتصاد المنزلً  كلٌة –قسم إدارة المنزل والمؤسسات بأستاذ     رقبان  ىنعمة مصطفأ.د/  1
 أعزبر ِزفشغ و١ٍخ اٌضساعخ عبِعخ األعىٕذس٠خ  ع١بدأ.د/ِٛا٘ت إثشا١ُ٘  2

 جامعة المنوفٌة. –كلٌة االقتصاد المنزلً –أستاذ بقسم ادارة المنزل والمؤسسات  أ.د/ مهجة محمد مسلم  3

 جامعة المنوفٌة االقتصاد المنزلً كلٌة –قسم إدارة المنزل والمؤسسات بأعزبر ِغبعذ  د/سثبة اٌغ١ذ ِشعً  4

 3/1/2017وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/1/2017القسم العلمى بتارٌخموافقة 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :

 -ذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :م -31
فٟ اٌّالثثظ ٚإٌغث١ظ ٌذوزٛساح ٌذسعخ ا اٌّغغٍخ -عج١ش ِؾّذ عجذ إٌّعُ اٌفمٟ   رشى١ً ٌغٕخ اٌفؾص ٚإٌّبلشخ ٌٍطبٌجخ / 

فبع١ٍخ اعزخذاَ اٌّٛد٠ٛقد اٌزع١ّ١ٍخ فٟ اعزخذاَ فثٓ اقٚس٠غثبِٟ ثبعثٍٛة رخصص اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ ٚعٕٛاْ اٌشعبٌخ  "

 :  عٍّب  ثؤْ ٌغٕخ األششافاٌزشى١ً عٍٟ اٌّب١ٔىبْ"   

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص              اقعُ َ

 إٌّٛف١خعبِعٗ  -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  - غ١ظ ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌ أعزبر سشذٞ عٍٟ ع١ذأ.د/  1

 إٌّٛف١خعبِعٗ  -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  - ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  أعزبر أ.د/ عال ٠ٛعف عجذ اٌالٖ 2

   -عٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾص إٌّبلشخ عٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اقعُ َ

 إٌّٛف١خعبِعٗ  -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  - ٚإٌغ١ظ ثمغُ اٌّالثظ  أعزبر سشذٞ عٍٟ ع١ذأ.د/  1

 إٌّٛف١خعبِعٗ  -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  - ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  أعزبر أ.د/ عال ٠ٛعف عجذ اٌالٖ 2

 ع١ٓ شّظعبِعٗ  -اٌزشث١خ إٌٛع١خ و١ٍخ   - ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  أعزبر ٘جٗ عبصُ اٌذعٛلٟأ.د/  3

 إٌّٛف١خعبِعٗ  -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  - ثمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  أعزبر اؽّذ ِشعٟ أ.د/ ِذؽذ ِؾّذ 4

 3/1/2017وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/1/2017موافقة القسم العلمى بتارٌخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :

 -ذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :م -32
فثٟ اٌّالثثظ ذوزٛساح ٌذسعثخ اٌث اٌّغثغٍخ -عثب١ِخ ِؾّثذ عجثذ اٌغٕثٟ عجثذ اٌثالٖ   ً ٌغٕثخ اٌفؾثص ٚإٌّبلشثخ ٌٍطبٌجثخ / رشى١

خ إِٓثثٗ ث١ئ١ثب ِثٓ ِخٍفثبد ٔجثبد اٌفثثٛي ١ثاعثزخال  صثجغبد غج١عٚإٌغث١ظ رخصثص اٌّالثثظ ٚإٌغث١ظ ٚعٕثثٛاْ اٌشعثبٌخ  "

 :  عٍّب  ثؤْ ٌغٕخ األششاف ٚرطج١مٙب فٟ ِغبي اٌّالثظ"

 الوظيفة والتخصص              السما م

 عبِعٗ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  -  اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ اٌطعّخ ٚاٌع١ّذ اٌغبثك ٌٍى١ٍخلغُ اعزبر ٚسئ١ظ  ١ٔٓبأ.د/ ٠ٛعف عجذ اٌعض٠ض ؽغ 1

 عبِعٗ إٌّٛف١خ -اقلزصبد إٌّضٌٟ و١ٍخ  - ٚٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌطالةمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ اعزبر ث أ.د/ اعالَ عجذ إٌّعُ ؽغ١ٓ 2

 عبِعٗ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  -مغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ اعزبر ِغبعذ ث د/ عجذ هللا عجذ إٌّعُ ؽغ١ٓ 

   -عٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾص إٌّبلشخ عٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اقعُ َ

 عبِعٗ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  -  اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ ٚاٌع١ّذ اٌغبثك ٌٍى١ٍخُ لغاعزبر ٚسئ١ظ  أ.د/ ٠ٛعف عجذ اٌعض٠ض ؽغ١ٕٓ 1

 عبِعٗ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  - ٚٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌطالةمغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ اعزبر ث أ.د/ اعالَ عجذ إٌّعُ ؽغ١ٓ 2

 عبِعٗ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  -الثظ ٚإٌغ١ظ  لغُ اٌّاعزبر ٚسئ١ظ  أ.د/ ٔشؤد ٔصش اٌشفبعٟ 3

 عبِعخ غٕطب –اٌزشث١خ إٌٛع١خ   -أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  أ.د/ عبدي عّبي اٌذ٠ٓ إٌٙذاٚٞ 4

 3/1/2017وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/1/2017موافقة القسم العلمى بتارٌخ

 لجامعة .الموافقة مع رفع األمر ل -اٌمشاس :
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  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -33
فٟ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ ّبعغز١ش ٌذسعخ اٌ  اٌّغغً -ؽّذٞ ؽغب١ٔٓ عٍٟ عبشٛس   رشى١ً ٌغٕخ اٌفؾص ٚإٌّبلشخ ٌٍطبٌت / 

ؽٍخ اقثزذائ١خ" اعذاد ثشٔبِظ ِمزشػ ٌزط٠ٛش ِٕٙظ اقلزصبد إٌّضٌٟ ٌٍّشرخصص اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ ٚعٕٛاْ اٌشعبٌخ  "

 : عٍّب  ثؤْ ٌغٕخ األششاف "

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص              اقعُ َ

 عبِعٗ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  -لغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  اعزبر ٚسئ١ظ  أ.د/ ٔشؤد ٔصش اٌشفبعٟ 1

 عبِعٗ إٌّٛف١خ -ٟو١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌ  -مغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  ث ِذسط اثشا١ُ٘ اقعٛد حد/ ِبعذ 2

   -عٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾص إٌّبلشخ عٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اقعُ َ

 عبِعخ غٕطب –اٌزشث١خ إٌٛع١خ   -أعزبر اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  أ.د/ عبدي عّبي اٌذ٠ٓ إٌٙذاٚٞ 1

 عبِعٗ إٌّٛف١خ -ّٕضٌٟو١ٍخ اقلزصبد اٌ  -لغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ  اعزبر ٚسئ١ظ  أ.د/ ٔشؤد ٔصش اٌشفبعٟ 2

 عبِعٗ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  -مغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ اعزبر ِغبعذ ث .د/ ِٕٟ ؽّذٞ اٌفشِبٚٞ 3

 3/1/2017وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/1/2017موافقة القسم العلمى بتارٌخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :

  -ارة الدراسات العليا بشأن النظر في :مذكرة إد -34
قنًغردهت نذسخرت قنًمخغرتيش فري قالقتصرمد قنًُضنري تخصر   ٕ٘بء فٛصٜ عٍٝ اٌثذ٠ت /  رشى١ً ٌغٕخ اٌفؾص ٚإٌّبلشخ ٌٍطبٌجثخ 

 ٜ"دساعبد ث١ٛو١ّ١بئ١خ ٚرغز٠ٚخعٍٝ اٌّخٍفبد إٌجبر١خ ثبعزخذاَ اٌفئشاْ اٌّصبثخ ثبٌغىشت زيّ ٔنهٕو ق  عًت سعُـــٕقٌ" 

 عٍّب  ثؤْ ٌغٕخ األششاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص              اقعُ و

 عبِعخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ِزفشغ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ  د/ فبغّخ اٌض٘شاء ا١ِٓ اٌشش٠ف0أ 1
 عبِعخ إٌّٛف١خ - و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ –ِذسط ثمغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ  د/ عضح ِؾّذ اقعىبفٝ 2

   -:عٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾص إٌّبلشخ عٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اقعُ و

 عبِعخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ِزفشغ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ  د/ ِؾّذ ع١ّش اٌذشٍٛغٝ.أ 1

 عبِعخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  –خ ٚعٍَٛ األغعّخ أعزبر ِزفشغ ثمغُ اٌزغز٠ د/ فبغّخ اٌض٘شاء ا١ِٓ اٌشش٠ف.أ 2

 عبِعخ ؽٍٛاْ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ِزفشغ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ  د/ اششف عجذ اٌعض٠ض عجذ اٌّغ١ذ.أ 3

 َ.1/1/2017ِٚٛافمخ ِغٍظ اٌمغُ ثزبس٠خ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :

  -رة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في :مذك -35
قنًغدهت نذسخت قنًمخغتيش في قالقتصمد قنًُضني تخصر   ٘بعش سظٛاْ ِؾّذ عٍٝ /  رشى١ً ٌغٕخ اٌفؾص ٚإٌّبلشخ ٌٍطبٌجخ 

 ششافدساعبد و١ّ١بئ١خ ٚرىٌٕٛٛع١خ ٚث١ٌٛٛع١خ عٍٝ فبوٙخ اٌغ١ّض " عٍّب  ثؤْ ٌغٕخ األت زيّ ٔنهٕو ق  عًت سعُـــٕقٌ" 

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص              اقعُ و

 عبِعخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ  د/ عّبد ِؾّذ اٌخٌٛٝ .أ 1
 عبِعخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ِغبعذ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ  د/ غبسق ِؾّذ عجذ اٌشؽّٓ.أ 2

   -:ثبْ ٌغٕخ اٌفؾص إٌّبلشخ عٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ عٍّب

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اقعُ و

 عبِعخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ِزفشغ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ  د/ ِؾّذ ع١ّش اٌذشٍٛغٝ.أ 1

 ِشوض اٌجؾٛس اٌضساع١خ -١ب اقغز٠خِعٙذ ثؾٛس رىٌٕٛٛع–أعزبر اٌٍؾَٛ ٚاقعّبن اٌّزفشغ اقثضاسٜد/ ِؾّذ ِصطفٝ اٌغ١ذ.ا 2

 عبِعخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ  د/ عّبد ِؾّذ اٌخٌٛٝ .أ 3
 عبِعخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ِغبعذ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ  د/ غبسق ِؾّذ عجذ اٌشؽّٓ.أ 4

 َ.1/1/2017اٌمغُ ثزبس٠خ ِٚٛافمخ ِغٍظ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :
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  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -36
قنًغرردهت نذسخررت قنًمخغررتيش فرري قالقتصررمد قنًُضنرري   ٔغثثالء عجثثذ هللا اثثثشا١ُ٘ لطثثت/  رشثثى١ً ٌغٕثثخ اٌفؾثثص ٚإٌّبلشثثخ ٌٍطبٌجثثخ 

دساعخ رشو١ت اٌغ١ً اٌضبٔٝ إٌبرظ ِٓ اٌغ١ً اقٚي ٌؾ١ٛأبد اٌزغبسة روثٛسا ٚأبصثب اٌّعبِثً ـــٕقٌ" تخص  ت زيّ ٔنهٕو ق  عًت سعُ

 رؾذ اعٙبد اقغز٠خ اٌؾبِع١خ ٚاٌمبعذ٠خ" عٍّب  ثؤْ ٌغٕخ األششاف

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص              اقعُ و

 عبِعخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  –خ أعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّ د/ خبٌذ عٍٝ عجذ اٌشؽّٓ شب١٘ٓ.أ 1

 عبِعخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ِغبعذ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ  د/ غبسق ِؾّذ عجذ اٌشؽّٓ.أ 2
   -:عٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾص إٌّبلشخ عٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اقعُ و

 عبِعخ إٌّٛف١خ -ِعٙذ اٌىجذ اٌمِٛٝ  –ٌجبصٌٛٛعٝ أعزبر ا د/ ِؾّذ رٛف١ك ثذس.أ 1
 عبِعخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ  د/ خبٌذ عٍٝ عجذ اٌشؽّٓ شب١٘ٓ.أ 2

 عبِعخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ثمغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ  د/ ٘جخ عض اٌذ٠ٓ ٠ٛعف.أ 3
 عبِعخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ِغبعذ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ  د/ غبسق ِؾّذ عجذ اٌشؽّٓ.أ 4

 3/1/2017وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/1/2017موافقة القسم العلمى بتارٌخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :

  -العليا بشأن النظر في :مذكرة إدارة الدراسات   -37
قنًغردهت نذسخرت قنًمخغرتيش فري قالقتصرمد  ص٠ٕثت شثجً عجثذ اٌؾ١ّثذ ؽشثى١ً /  رشى١ً ٌغٕخ اٌفؾص ٚإٌّبلشثخ ٌٍطبٌجثخاعبدح 

اعثزخذاَ ِعثبداد اقوغثذح اٌغزائ١ثخ فثٝ رؾغث١ٓ وفثبءح اٌغٙثبص إٌّثبعٝ ٌٍفئثشاْ قنًُضني تخص  ت زيرّ ٔنهرٕو ق  عًرت سعُــرـٕقٌ" 

 اثع وٍٛس٠ذ اٌىشثْٛ" عٍّب  ثؤْ ٌغٕخ األششافاٌّعبٍِخ ثش

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص              اقعُ و

 عبِعخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ِغبعذ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ  د/ غبسق ِؾّذ عجذ اٌشؽّٓ.أ 1

 عبِعخ إٌّٛف١خ -خ اقلزصبد إٌّضٌٟ و١ٍ –ِذسط ثمغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ  د/ ِؾّذ عجذ اٌّغ١ذ اٌغعذٔٝ 2
   -:عٍّب ثبْ ٌغٕخ اٌفؾص إٌّبلشخ عٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ

 اٌٛظ١فخ ٚاٌزخصص اقعُ و

 عبِعخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ِزفشغ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ  د/ ِؾّذ ِصصطفٝ اٌغ١ذ.أ 1
 عبِعخ إٌّٛف١خ -ِعٙذ اٌىجذ اٌمِٛٝ  –أعزبر اٌجبصٌٛٛعٝ  د/ ِؾّذ رٛف١ك ثذس.أ 2
 عبِعخ إٌّٛف١خ -و١ٍخ اقلزصبد إٌّضٌٟ  –أعزبر ِغبعذ ثمغُ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ األغعّخ  د/ غبسق ِؾّذ عجذ اٌشؽّٓ.أ 3

 3/1/2017وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/1/2017موافقة القسم العلمى بتارٌخ

 مر للجامعة .الموافقة مع رفع األ -اٌمشاس :

 -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -38
 ٌٍطٍجخ ا٢رٟ أعّبئُٙ : إ٠مبف اٌم١ذ

 ِٓ اٌّذح اٌذسعخ اٌزخصص اإلعُ َ

 3/8/2017َ  إٌٟ 1/9/2016 ٌّذح عبَ سعب٠خ غفً عبَ أٚي اٌذوزٛساٖ ِالثظ ٚ ٔغ١ظ وش٠ّخ اٌغ١ذ ثذسح. 1

 3/8/2017َ  إٌٟ 1/9/2016 ٌّذح عبَ سعب٠خ غفً عبَ أٚي ز١شِبعغ ِالثظ ٚ ٔغ١ظ ِٕٟ عبثش عبد 2

 3/8/2017َ  إٌٟ 1/9/2016 ٌّذح عبَ عزس ِشظٟ عبَ أٚي ِبعغز١ش إداسح ِٕضي ِٚؤعغبد أعّبء عٍٟ عجذ هللا 3

 3/8/2017َ  إٌٟ 1/9/2016 عبَ أٚي ٌشعب٠خ اٌٛاٌذ قنذكتٕسقِ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ أغعّخ خبٌذ أٔٛس اٌؾبط ِؾّذ 4

 3/8/2017َ إٌٟ 1/9/2016 نهغفش نهخمسجنًذة نمو  ِبعغز١ش اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ أغعّخ اؽّذ غضاي ِؾّذ عجذٖ 5

 3/8/2017َ  إٌٟ 1/9/2016 نشنميت قنٕقنذةنًذةنمو  اٌذوزٛساٖ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ أغعّخ ٘ذٜ عف١فٝ ١٘ىً 6

 3/8/2017َ  إٌٟ 1/9/2016 نشنميت  فمو نًذةنم اٌذوزٛساٖ اٌزغز٠خ ٚعٍَٛ أغعّخ ٔغٜٛ اؽّذ عجذ اٌؾ١ٍُ اٌصجبغ 7

 3/1/2017وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/1/2017موافقة القسم العلمى بتارٌخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :
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  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -39 
تانٌة ماجستٌر المالبس والنسرٌج عرن دخرو  امتحران  مرادة العوامر    -ٌدالعذر المرضً المقدم من الطال / فرٌد فوزي فر
موافقررة   4/1/2017ومررادة كٌمٌرراء النسررٌج وصررباغته بتررارٌخ  1/1/2017االجتماعٌررة والسررٌكولوجٌة للمالبررس بتررارٌخ 

 3/1/2017وموافقة لجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/1/2017القسم العلمى بتارٌخ

 مع رفع األمر للجامعة .الموافقة   -اٌمشاس :

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -40
العذر المرضً المقدم من الطالبة/ أسماء خلٌفة عبد الرحمن تانٌة ماجسرتٌر المالبرس والنسرٌج عرن دخرو  امتحران  مرادة 

وافقة لجنرة الدراسرات العلٌرا وم 1/1/2017موافقة القسم العلمى بتارٌخ. 28/12/2016برمجٌات الحاس  اآللً بتارٌخ 
 3/1/2017بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :

  -مذكرة إدارة الدراسات العليا بشأن النظر في : -41
العررذر المرضررً المقرردم مررن الطالبررة/ سررارة أسررامة محمررد الخٌرراط  أولررً ماجسررتٌر المالبررس والنسررٌج عررن دخررو  امتحرران  

وموافقرة لجنرة الدراسرات  1/1/2017موافقرة القسرم العلمرى بترارٌخ. 2016/2017للعام الجامعً الفص  الدراسً األو  
 3/1/2017العلٌا بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :

 بشأن النظر فى :" اعضاء هيئة التدريس" شئون العاملين    قسممذكرة   -42
لترقٌة السادة األساتذة واألساتذة المساعدٌن والتى أفادت فى تقرٌرها أن مستو   زلً و التربٌة لالقتصاد المن اللجنة العلمٌة الدائمة تقرٌر 

بسٌادتها  ٌرقىالبالكلٌة  االقتصاد المنزلً و التربٌة بقسم  المدرس – منار مرسً الدسوقً الشامً اإلنتاج العلمى للسٌدة الدكتورة / 

 .1/1/2017َِٛافمخ ِغٍظ اٌمغُ ثزبس٠خ . لٌةمساعد بذات القسم والكللترقٌة لدرجة أستاذ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :

 بشأن النظر فى :" اعضاء هيئة التدريس" شئون العاملين    قسممذكرة   -43
مالبس و المدرس بقسم المالبس و النسٌج بوظٌفة أستاذ مساعد  بقسم ال –تعٌٌن السٌدة الدكتورة / سكٌنة أمٌن محمود السٌد   

النسٌج بالكلٌة و ذلك بناء علً ما جاء بتقرٌر اللجنة العلمٌة الدائمة لالقتصاد المنزلً لترقٌة االساتذة و األساتذة المساعدٌن  
  2017/ 1/1موافقة القسم العلمً بتارٌخ  . 2016/ 20/12بتارٌخ 
 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :

 بشأن النظر فى :" اعضاء هيئة التدريس" ين  شئون العامل  قسممذكرة   -44
مردرس بقسرم إدارة المنرز  و المؤسسرات لمرافقرة الرزوج  -األجازة المقدمة من الدكتورة / أٌة عبد الشافً علً أبو سلٌم 

 .9/1/2017وموافقة لقسم العلمى بنارٌخ 9/1/2017بالخارج اعتبارا  من 

 -بشأن النظر في :  عالق ات الثق افيةمذكرة إدارة ال-45 
جامعرة طنطرا سروف تقروم بتنظرٌم المرؤتمر العلمرً  –الخطا  الوارد لالتفاقٌات و المرؤتمرات و المتضرمن أن كلٌرة التربٌرة النوعٌرة 

م  و 2017ابرٌرر 13-12مررن الرردولً الرابررع بعنرروان ا الدراسررات النوعٌررة نحررو اسررهام ابررداعى لتنمٌررةاالنتاجا وذلررك خررال  الفترررة 
 بعرض الخطا  علً األقسام العلمٌة رغ  فً االشتراك ك  من السادة اآلتً أسمائهم بقسم المالبس و النسٌج :

 أ.د/ عال ٌوسف عبد الاله         أستاذ بقسم المالبس و النسٌج ا ببجثا -1
 النسٌج ا مستمع اد/ سحر كما  فوده                 أستاذ مساعد  بقسم المالبس و  -2
 د/ سكٌنة أمٌن محمود             مدرس بقسم المالبس و النسٌج ا مستمع ا -3

 3/1/2017وموافقة لجنة العالقات الثقافٌة  بتارٌخ  1/1/2017موافقة القسم العلمى بتارٌخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :

 -ظر في :بشأن الن  عالق ات الثق افيةمذكرة إدارة ال -64

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :
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الخطا  الوارد لالتفاقٌات و المؤتمرات و المتضمن أن جامعةالفٌوم  سوف تقوم بتنظٌم المؤتمر السرنوي  بعنروان ا إدارة المروارد 
 م  .2017ابرٌ 24-23الواقع و المأمو  ا وذلك خال  الفترة من  –المائٌة فً مصر و أثرها علً البٌئة 

 3/1/2017وموافقة لجنة العالقات الثقافٌة  بتارٌخ  1/1/2017موافقة القسم العلمى بتارٌخ

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :

 -بشأن النظر في :  عالق ات الثق افيةمذكرة إدارة ال -74
جامعرة مدٌنرة السرادات سروف تقروم  –الخطا  الوارد لالتفاقٌرات و المرؤتمرات و المتضرمن أن معهرد الدراسرات و البحروث البٌئٌرة  

 نظٌم المؤتمر الدولى الرابع للدراسات و البحوث البٌئٌة بعنوان ا بٌئة مستدامة ذكٌةابت
وموافقررة لجنررة العالقررات الثقافٌررة  بتررارٌخ  1/1/2017موافقررة القسررم العلمررى بتررارٌخم   2017مررارس29-27و ذلررك خررال  الفترررة مررن 

3/1/2017 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :

 -بشأن النظر في :  شئون التعليمارة  مذكرة إد -84
 من شهادة الثانوية العامة و الثانوية الفنية : 2017/2018األعداد المقترح قبولها لمعام الجامعي 

 ( طالب و طالبة500الثانوية العامة ) شعبة عموم (   عدد ) -1
 ( طالب و طالبة200الثانوية العامة )شعبة رياضة (   عدد ) -2
 ( طالب و طالبة200عامة ) شعبة أدبية (     عدد )الثانوية ال -3
 ( طالب و طالبة50الثانوية الصناعية نظام الثالث سنوات ) قسم مالبس جاهزة ( لقبولهم بالفرقة األولي       عدد  )  -4
 ( طالب و طالبة50يج عدد  ) الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات ) قسم مالبس جاهزة ( لقبولهم بالفرقة الثانية شعبة مالبس و نس -5
 ( طالب و طالبة50المعهد الفني الصناعي ) قسم مالبس جاهزة ( لقبولهم بالفرقة الثانية شعبة مالبس و نسيج عدد )  -6
 ( طالب و طالبة50ثانوية معادلة عدد ) -7
 (   طالب و طالبة50وافدين         عدد ) -8

 1/1/2017موافقة  لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :

 -بشأن النظر في :  شئون التعليممذكرة إدارة   -94
وذلرك للسرفر للخرارج مرع والمسرجلة بالفرقرة االولرً شرعبة عامرة  لرٌن عبرد هللا السرٌد مبرروك العذر االجتماعً المقدم مرن الطالبرة/ 

 1/1/2017الوالد .  موافقة  لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :

 -بشأن النظر في :  شئون التعليممذكرة إدارة   -50
والمسجلة بالفرقة  10/10/2016من تارٌخ  شهرٌن لمدة  جهاد طنطاوي صالح عبد القادر المرضٌة المقدمة من الطالبة/ االجازة 

 .1/1/2017تارٌخ إدارة منز  موافقة  لجنة شئون التعلٌم بالثالثة شعبة 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :

 -بشأن النظر في :  شئون التعليممذكرة إدارة   -15
عن حضرور مرادة مردخ  والمسجلة بالفرقة االولً شعبة عامة  سهام فتوح أحمد فتوح أبو عمر  /  المقدم من الطالبةالقهري العذر 

 1/1/2017و تعطلها عن حضور االمتحان   .  موافقة  لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ  إلً الجودة وذلك لحدوث حادثة فً الطرٌق

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :

 -بشأن النظر في :  شئون التعليممذكرة إدارة   - 25
عرن حضرور عامرة  بالفرقرة االولرً شرعبة المسرجلةو أٌة عبد هللا أبو المعراطً ضرٌف   /  المقدم من الطالبةالقهري العذر 

مادة مدخ  إلً الجودة وذلك لحدوث حادثة فً الطرٌق و تعطلها عرن حضرور االمتحران   .  موافقرة  لجنرة شرئون التعلرٌم 
 1/1/2017بتارٌخ 
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 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :

 -بشأن النظر في :  شئون التعليممذكرة إدارة   -35
للعرام  مالبرس و نسرٌج شرعبة  الثانٌرة بالفرقة  المسجلةو هدٌر أشرف سعٌد سلٌمان  بة/ االجتماعً المقدم من الطالالعذر 

 1/1/2017وذلك لرعاٌة الطف   .  موافقة  لجنة شئون التعلٌم بتارٌخ  2016/2017الجامعً 

 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :

 

 شأن النظر في:مذكرة عن موضوعات الجودة للعرض على مجلس الكلية ب -45
 تقارٌر الوضع الراهن بوحدة ضمان الجودة و اجتماعاتها ) مـرفـق ( .

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :

 مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: -55
 .2016/2017محضر اجتماع لجنة شئون المجتمع و تنمٌة البٌئة ) الجلسة الخامسة  ( للعام الجامعً 

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :

 مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: -65
الخطررا  الرروارد مررن مكترر  أ.د/ نائرر  رئررٌس الجامعررة للدراسررات العلٌررا و البحرروث بخصرروص الررتظلم المقرردم مررن السررٌدة 

حٌرث أنهرا    و المؤسسات للنظر فً درجة النشراطدارة المنزإاألستاذ المساعد بقسم  -الدكتورة / سمحاء سمٌر إبراهٌم   
 .التدخ  فً إطار لجنة التظلمات 

 مذكرة للعرض على مجلس الكلية بشأن النظر في: -57
 3/1/2017.موافقة لجنة الدراسات العلٌا 2016ام الجامعً اعتماد نتٌجة دور نوفمبر للدبلومات للع

 الموافقة مع رفع األمر للجامعة . -اٌمشاس :

 

 عصرا     وفى نهاية االجتماع واالنتهاء من جدول األعمال رفعت الجلسة في تمام الساعة  
 رئيس المجلس والق ائم أمين المجلس                                                                     

 بعمل عميد الكلية                                                                        
 

 )د./  سحر كمال محمود فودة  (                                     )أ.د/ شريف صبرى رجب (  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ما يستوجب إضافة درجة النشاط  بعرض الموضوع علي مجلس القسم و مجلس الكلية ال يوجد  القــــــــرار:
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 جامعة المنوفية  السيد األستاذ الدكتور / رئيس             
 تحية طيبة وبعد ""

( بتارٌخ الخامسة)الجلسة  نتشرف بأن نرس  لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة
 . 2016/2017فً العام الجامعً  18/1/2017

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

                                    
 الق ائم بعمل عميد الكلية                                                  

 
 شريف صبرى رجب (/ )أ.د                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................................................................................................................................  
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 جامعة المنوفية  -السيد األستاذ / مدير عام ادارة الدراسات العليا             
 تحية طيبة وبعد ""

( بتارٌخ الخامسة)الجلسة  نتشرف بأن نرس  لسٌادتكم صورة من محضر مجلس الكلٌة
 . 2016/2017فً العام الجامعً  18/1/2017

 م بخير ""وكل عام وسيادتك
 "" وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التقدير واالحترام

                                    
 الق ائم بعمل عميد الكلية                                                  

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

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

 . 2016/2017فً العام الجامعً  18/1/2017بتارٌخ 

 وكل عام وسيادتكم بخير ""
 

 "" وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التقدير واالحترام
                                    

 الق ائم بعمل عميد الكلية                                                  
 

 شريف صبرى رجب (/ )أ.د                                                              
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