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 كمية االقتصاد المنزلي    

 قسـ التغذية وعمـو األطعمة  

 " ثامنوالمحضر قسـ التغذية بجمستو "                            
 2/4/2012المنعقدة يـو األحد الموافؽ                    

                      ******************************* 
( لمعػاـ  ثامنػوال  انعقد مجمس قسـ التغذية وعمػـو األطعمػة بجمسػتو   2/4/2027أنو في يـو األحد الموافؽ 

 .وذلؾ في تماـ الساعة الحادية عشر صباحا  2026الجامعي
 -وبحضور كؿ مف: 
 عميد الكمية  د/ شريؼ صبرى رجب.أ

 رئيس المجمس يوسؼ عبد العزيز الحسانيفد/ .أ

 أستاذ متفرغ د/ محمد سمير الدشموطى    .ا

 أستاذ متفرغ د/ محمد مصطفي السيدا. 

 أستاذ متفرغ د/ ليمي أحمد البديوي      .أ

 أستاذ متفرغ د/ عايدة محمد االصفيانى.ا

 أستاذ متفرغ د/ فاطمة الزىراء أميف الشريؼ      .أ

 أستاذ متفرغ د/ ثريا مسمـ حسف   .ا

 أستاذمتفرغ د/عادؿ عبد المعطى         .ا

 أستاذ متفرغ خاطر  محمد  د/ الفت.ا

 استاذ د/ خالد عمى عبد الرحمف شاىيف.ا

 أستاذ  د/ حمدية أحمد ىالؿ.أ

 أستاذ أ. د/ ماجدة كامؿ ندا الشاعر

 أستاذ د/ سحر عثماف الشافعي     .أ

 أستاذ د/ نياد رشاد الطحاف.أ

 أستاذ  أ.د/عماد محمد عبد الحميـ الخولي

 أستاذ د/ىبة عز الديف يوسؼ    .أ
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 أستاذ مساعد سياـ عزيز السيد خضرد/.ـ.ا

 أستاذ مساعد د/عبير احمد خضر  .ـ.ا

 مدرس د/نجالء مجد الشيخ             

 مدرس د/ شيماء مصطفى المصيمحى

 مدرس د/ عبير نزيو احمد

  د/ طارؽ محمد عبد الرحمف.ـ.ا -1 -وقد اعتذر عن الحضور كل من:
     د فتحية شبؿ جندية  -2

د/  وهددع ع ددد ال ز ددز الحهدديم ن  ا هددن ال الددرحمن الددرح نا ومرح ددي  يلهدديد   عضددي  .قددد اهددتالل ااعتمدديع الهدد د  
  -المعمس ثن شرع ه يدته في المظر في عدول األعميل:

 المصادقات -أوال:
  5/3/2017المصيدقة عمي محضر القهن العمهة الهي قةا المم قد   ون األحد الموافق

 الموافقة -القرار :
   -العالقات الثقافية: -ثانيًا:
فيق ددددي  والمدددد تمرا ا  شددددلن المظددددر فددددي المطددددير الددددوارد مددددن اقدار  ال يمددددة لم  قددددي  الثقيف ددددة ا  دار  اات -2

 مصوص ال رميمج التمف ذى لمت يون فى معيل الت م ن ال يلى   ن حكومة مصر ال ر  ة ودولة ااميرا  ال ر  ة 
  2016/2018المتحد  اعوان 

 
 تـ عرض الموضوع عمى السادة أعضاء القسـ. 

 احيط المجمس عمما -القرار :
 شددددلن المظددددر فددددي المطددددير الددددوارد مددددن اقدار  ال يمددددة لم  قددددي  الثقيف ددددة ا  دار  ااتفيق ددددي  والمدددد تمرا ا  -2

ال رميمج التمف ذى لمت ديون فدى معديل الت مد ن ال ديلى  د ن حكومدة مصدر ال ر  دة ودولدة  ول ف دي اعدوان  مصوص 
2016/2018  

 . تـ عرض الموضوع عمى السادة أعضاء القسـ

 احيط المجمس عمما -القرار :
والمدددد تمرا ا  شددددلن المظددددر فددددي المطددددير الددددوارد مددددن اقدار  ال يمددددة لم  قددددي  الثقيف ددددة ا  دار  ااتفيق ددددي   -3

 مصددوص ال رمدديمج التمف ددذى لمت دديون فددى معدديل الت مدد ن ال دديلى  دد ن حكومددة مصددر ال ر  ددة ودولددة   مصددوص
  2016/2018روميم ي اعوان 
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 . تـ عرض الموضوع عمى السادة أعضاء القسـ 

 احيط المجمس عمما -القرار :
ثقيف ددددة ا  دار  ااتفيق ددددي  والمدددد تمرا ا  شددددلن المظددددر فددددي المطددددير الددددوارد مددددن اقدار  ال يمددددة لم  قددددي  ال -4 

كتدددير المعمدددة الوطم دددة المصدددر ة لمتر  دددة و ال مدددون و الثقيفدددة اال ومهدددكو  و المتضدددمن الددددعو  لمددددول   مصدددوص
الميصدددة  وضدددت المشدددتحم ن  يل حدددس ال ممدددى و اهدددت في   1974ااعضدددي  ل دددداد تقر دددر متي  دددة وتمف دددذ توصددد ة 

 .او الفرمه ةة اامعم ز ة ااهت  ين و اعداد التقير ر  يلمح
 . تـ عرض الموضوع عمى السادة أعضاء القسـ

 احيط المجمس عمما -القرار :
 شددددلن المظددددر فددددي المطددددير الددددوارد مددددن اقدار  ال يمددددة لم  قددددي  الثقيف ددددة ا  دار  ااتفيق ددددي  والمدددد تمرا ا  -5

االداء االدارى بتطبيػػؽ مفػػاىيـ  تطػػويرعقددد الممظمددة ال ر  ددة لمتمم ددة اادار ددة ورشددة عمددل   موامدده ا  مصددوص
  الجودة الشاممة "
 . يلقيهر 5/4/2017-2فى الفتر  من 

 . تـ عرض الموضوع عمى السادة أعضاء القسـ

 احيط المجمس عمما -القرار :
 شدددددلن المظدددددر فدددددي المطدددددير الدددددوارد مدددددن اقدار  ال يمدددددة لم  قدددددي  الثقيف دددددة ا  دار  ااتفيق دددددي  والمددددد تمرا ا  -6 

مبػػػادرة التعمػػػيـ العػػػالى لمػػػنل الدراسػػػات العميػػػا لممينيػػػيف ااعددد ن عدددن فدددتق  دددير التقددددن ل رمددديمج ا  مصدددوص
 .ن لممتقدمة من الحكومت  ن المصر ة و اامر ك ة2017/2018 ين العيم ى لمالمصرييف"

 . تـ عرض الموضوع عمى السادة أعضاء القسـ

 احيط المجمس عمما -القرار :
 الوارد من اقدار  ال يمة لم  قي  الثقيف ة ا  دار  ااتفيق ي  والمد تمرا ا  مصدوص شلن المظر في المطير  -7

ا مدد ل  ددومى  المػػدف الخضػػراء المسػػتدامةاعدد ن عيم ددة ااهددكمدر ة  عددن عقددد الممتقددى ال  نددى الثدديمن   مددوانا 
 هموحة -كم ة التمر ض  – مركز الم تمرا  19/4/2017

 .  قسـعرض الموضوع عمى السادة أعضاء ال

 احيط المجمس عمما -القرار :
 شلن المظر في المطير الوارد من اقدار  ال يمة لم  قي  الثقيف ة ا  دار  ااتفيق ي  والمد تمرا ا  مصدوص  -8

كتير المكتر الثقيفى  ك ن و الذى  ش ر ف ه الى ق ين عيم ة وهط الص ن الزراع ة  يلت يون مت المكتدر الثقديفى 
   يلص ن 2017مي و 19-17ممتدى اا تكير ااول لش ير ال ممي  وال يحث ن فى الفتر  من  ى   ك ن   قدالمصر 
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 . تـ عرض الموضوع عمى السادة أعضاء القسـ

 احيط المجمس عمما -القرار :
دعدددو   ا  مصدددوص لممكت دددي  ا  دار  مكت دددي  الكم دددي   شدددلن المظدددر فدددي المطدددير الدددوارد مدددن اقدار  ال يمدددة  -9

ر ة لممكت ي  و الم مومدي  لحضدورالم تمر ال شدرون امصدينى المكت دي  و الم مومدي  فدى مصدر العم  ة المص
اعػػادة اليندسػػة االداريػػة فػػى المكتبػػات و مراكػػز  مكت ددة ااهددكمدر ة تحدد  عمددوان ا 2017 ول ددو 19-17مددن 

 المعمومات و االرشيؼ"
 . تـ عرض الموضوع عمى السادة أعضاء القسـ

 عممااحيط المجمس  -القرار :
 شددددلن المظددددر فددددي المطددددير الددددوارد مددددن اقدار  ال يمددددة لم  قددددي  الثقيف ددددة ا  دار  ااتفيق ددددي  والمددددد تمرا ا  -20

الثابػت والمتغيػر عيم ة المم ي لحضور الم تمر الددولى الثديمن لمكم دة   مدوان ا - مصوص دعو  كم ة دار ال مون 
 عيم ة المم ي  –كم ة دار ال مون  4/4/2017-2ا فى الفتر  من فى العمـو العربية واالسالمية

 . تـ عرض الموضوع عمى السادة أعضاء القسـ

 احيط المجمس عمما -القرار :
 شددددلن المظددددر فددددي المطددددير الددددوارد مددددن اقدار  ال يمددددة لم  قددددي  الثقيف ددددة ا  دار  ااتفيق ددددي  والمدددد تمرا ا  -22

:  التكامػؿ المعرفػى واالبتكػار ال قدد م تمرهدي الددولى الهدموى الثديمى   مدوانعيم ة ااهكمدر ة   مصوص دعو  
 0عيم ة ااهكمدر ة–كم ة الطر  – قيعة الم تمرا  2017 ول و -28-26فى الفتر  من  "طريقا لمتقدـ

 . تـ عرض الموضوع عمى السادة أعضاء القسـ

 احيط المجمس عمما -القرار :
الدددوارد مدددن اكيد م دددة ال حدددس ال ممدددى و التكمولوع دددي  شدددلن اعددد ن مركدددز ال مدددن  شدددلن المظدددر فدددي المطدددير  -22

عددن الترشددق لممصددر المددد ر ال ددين لممركددز المددذكور مرفددق NAMوالتكمولوع ددي لدددول عدددن المح دديز و الدددول الميم ددة
  0الشروط الواعر توافرهي لشحل الممصر

  تـ عرض الموضوع عمى السادة أعضاء القسـ.
  المجمس عممااحيط  -القرار :

ااعدد ن عددن المدد تمر الدددولى   شددلن  اكتددو ر 6كم ددة التر  ددة عيم ددة  شددلن المظددر فددي المطددير الددوارد مددن  -13
 2017ا ر دل24-23فدى الفتدر  مدن امسػتقبؿ اعػداد المعمػـ وتنميتػو فػى الػوطف العربػىالهيدس لمكم ة   مدوانا

 التر و  ن ال رر يلت يون مت ااكيد م ة المالم ة لمم مم ن ورا طة 
  تـ عرض الموضوع عمى السادة أعضاء القسـ.
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 احيط المجمس عمما  -القرار :
 شددددلن المظددددر فددددي المطددددير الددددوارد مددددن اقدار  ال يمددددة لم  قددددي  الثقيف ددددة ا  دار  ااتفيق ددددي  والمدددد تمرا ا  -24

المتمصصدد ن و اهددتتذ   مصددوص الدددورا  المقدمددة مددن ااكيد م ددة ااول م  ددة الصدد ف ة لمر عددى العيم ددي  و 
 2017 ول و19-9العيم ي  فى المعيا  الممتمفة فى الفتر  من 

 . تـ عرض الموضوع عمى السادة أعضاء القسـ

  احيط المجمس عمما -القرار :

 -البحوث العممية: -ثالثا:
 ال مم ةا مصدوص شلن المظر في المطير الوارد من اقدار  ال يمدة لمدراهدي  ال م دي وال حدوسا  دار  ال حدوس  -2

ااحيطددة  تيع ددل ام قدديد ورشددة عمددل المشددروعي  ال حث ددة التط  ق ددة مددت المطيل ددة  يرهدديل المشددير ت الميصددة 
  . يلكم ة فى موعد غي ته ممتصع ا ر ل

 تـ عرض الموضوع عمى السادة أعضاء القسـ. 

 احيط المجمس عمما -القرار :
 ا مصدوص ال يمة لمدراهي  ال م ي وال حدوسا  دار  ال حدوس ال مم دة شلن المظر في المطير الوارد من اقدار  -2

 لممق عينزتى  2017موافقة معمس العيم ة عمى تحد د المعيل ال ممى ل ين 
  الترعمة -2التلل ع ال ممى           -2

 
 تـ عرض الموضوع عمى السادة أعضاء القسـ. 

 احيط المجمس عمما -القرار :
 
 شلن المظر في المطدير الدوارد مدن اقدار  ال يمدة لمدراهدي  ال م دي وال حدوسا  دار  ال حدوس ال مم ةا مصدوص -3

  2017عمى تحد د معيا  عوانز العيم ة ل ين 30/1/2017موافقة معمس العيم ة  تير خ 
 جائزة الجامعة لمتفوؽ -2جائزة الجامعة التشجيعية         -2

 ةجائزة الجامعة التقديري -3
 فى المجاالت العممية و االدبية

 تـ عرض الموضوع عمى السادة أعضاء القسـ. 

 احيط المجمس عمما -القرار :
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 شلن المظر في المطير الوارد من اقدار  ال يمة لمدراهدي  ال م دي وال حدوسا  دار  ال حدوس ال مم ةا مصدوص  -4
د/ مصدددطفى .الهددد  المرشدددحة لعدددينز  الهددد د اعمدددى تحد دددد الكم دددي   6/2/2017موافقدددة معمدددس العيم دددة  تدددير خ 

 كياتى 2017 الع  ع د المت يل ل ين
 كم ة التمر ض -5كم ة اادار    -4كم ة الحقوق    -3م الد الك د     -2كم ة الطر     -1

  كم ة ااقتصيد الممزلى-6
 تـ عرض الموضوع عمى السادة أعضاء القسـ. 

 احيط المجمس عمما -القرار :
في المطير الوارد من اقدار  ال يمة لمدراهدي  ال م دي وال حدوسا  دار  ال حدوس ال مم ةا مصدوص  شلن المظر  -5

فدى التمصصدي  ال مم دة  كدذل   2016فتق  ير الترشق لعينز   ع د الحم د شومين لم يحث ن ال رر لدور  ال دين 
  الحي  شرط الهن من شروط الق ول لمعينز  

 القسـ.  تـ عرض الموضوع عمى السادة أعضاء

 احيط المجمس عمما -القرار :
  شئوف ىيئة التدريس -رابعا :

 شلن الطمر المقدن من اله د الدكتور / محمود ع د الحم د مم ل المدرس  قهن التحذ ة وعمون  -1
ااط مة   تعد د اعيز  مرافقة الزوعة الممموحة له  لم ين الرا ت 

 27/2/2018الى28/2/2017من
 تـ عرض الموضوع عمى السادة أعضاء القسـ. 

 الموافقة -القرار :
 
 شلن الطمر المقدن من اله د الدكتور / محمد فكرى ممصور ااهتيذ المهيعد  قهن التحذ ة  -2

 2017/2018وعمون ااط مة   تعد د اعيز   دون مرتر لم ين التيهت لم ين العيم ى
 تـ عرض الموضوع عمى السادة أعضاء القسـ. 

 الموافقة -القرار :
مه د  / مى ع د الميلق عطو  التقير ر الوارد  من المعمة ال مم ة ل قتصيد الممزلى ل شلن -3

لدرعة اهتيذ مهيعد  ذا  القهن  و الذى  ف د  يمالي ترقىالمدرس  قهن التحذ ة وعمون ااط مة  
 والكم ة
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 عمى السادة أعضاء القسـ. تـ عرض الموضوع 
 الموافقة حيث انيا ممتزمة فى سموكيا ومسمكيا -القرار :

  -الدراسات العميا: -خامسا :
 شفاء محمد محمد ابو سعيدة-2    جيياف فرحات محمد -2-:لمطالبة الدكتوراهمنل درجة  -2

 منى محمد محمد عثماف-3

 الموافقة -القرار :
  اسراء رضا محمد اميف -2   السواؽ منار محمود عبد العزيز -2-منل درجةالماجستير لمطالبة: -2
 

 الموافقة -القرار :
المهعمة لدرعدة الميعهدت ر فدي ااقتصديد الممزلدي تمصدص  سمر وجيو ىاشـ/  تسجيؿ خطة البحث لمطالبة-3

عمػى الفئػراف المصػابة القيمة الغذائية والعالجية الوراؽ وثمار التػوت و تثثيرىػا تحذ ه وعمون األط مة   مدددوان ا 
 بثرتفاع الدىوف"

 
 عمما  بثف لجنة األشراؼ

 الوظيفة والتخصص        االسـ ن

 جامعة المنوفية -ووكيؿ الكمية لشئوف البيئة  –أستاذ بقسـ التغذية وعمـو األطعمة  خالد عمى عبد الرحمف شاىيفد/ .أ 2

 

 الموافقة -القرار :
المهددعمة لدرعددة الدددكتوراال فددي ااقتصدديد الممزلددي  الشػػيماء فػػاروؽ عمػػى  يتػػو تسػػجيؿ خطػػة البحػػث لمطالبػػة/-3

تقيػػيـ المكونػػات الغذائيػػة و المموثػػات الكيميائيػػة لػػبعض انػػواع الزيػػوت تمصددص تحذ دده وعمددون األط مددة   مدددوانا
 النباتية المختمفة"

 عمما  بثف لجنة األشراؼ
 الوظيفة والتخصص االسـ ـ

 جامعة المنوفية -كمية االقتصاد المنزلي  –أستاذ بقسـ التغذية وعمـو األطعمة  د/ سحر عثماف الشافعى.أ 2

 مركز بحوث الصحراء –مساعد قسـ البيئة النباتية و المراعى  باحث استاذ د/ رىاـ كامؿ ابراىيـ بدوى.ـ.ا 2

 المركز القومى لمبحوث –مساعد بقسـ النباتات الطبية والعطرية  باحثأستاذ د/ عبد الناصر جابر السيد.ـ.ا 3

  الموافقة -القرار :
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المهدعمة لدرعدة الميعهدت ر فدي ااقتصديد الممزلدي  مػروة محمػود بخيػت احمػد تسجيؿ خطة البحػث لمطالبػة/ -4
المرحمػػػػة تقيػػػػيـ الحالػػػػة التغذويػػػػة لمرضػػػػى الفشػػػػؿ الكمػػػػوى فػػػػى تمصددددص تحذ دددده وعمددددون األط مددددة   مدددددوانا 
 النيائيةالخاضعيف لمعالج بالغسيؿ الدموى"

 عمما  بثف لجنة األشراؼ
 الوظيفة والتخصص االسـ ـ

 جامعة المنوفية -كمية االقتصاد المنزلي  عميد –أستاذ بقسـ التغذية وعمـو األطعمة  شريؼ صبرى رجب د/ .أ 2

 عيف شمسجامعة  - الطبكمية  – استاذ الباطنة والكمى د/ ايماف ابراىيـ سرحاف.ا 2

 

 الموافقة -القرار :
فدي ااقتصديد  الميعهدت رالمهدعمة لدرعدة  سػماح سػمير عبػد العزيػز الحوالػةتسجيؿ خطػة البحػث لمطالبػة/  -5

دراسة تثثير انواع مختمفة مف مشروبات الطاقة  عمػى مسػتوى الممزلي تمصص تحذ ه وعمون األط مة   مدوانا 
 التجارب"الصحة العامة لحيوانات 
 عمما  بثف لجنة األشراؼ

 الوظيفة والتخصص االسـ ـ

 جامعة المنوفية -ووكيؿ الكمية لشئوف البيئة  –أستاذ بقسـ التغذية وعمـو األطعمة  د/ خالد عمى عبد الرحمف شاىيف.أ 2

 
 الموافقة -القرار :

المهدعمة لدرعدة الميعهدت ر فدي ااقتصديد تسجيؿ خطة البحث لمطالبػة/ اسػراء فتحػى عػوض عبػد المطيػؼ  -6
التػػثثير العالجػػى الجػػزاء نبػػات الشػػيكوريا  لمفئػػراف  البيضػػاء الممزلددي تمصددص تحذ دده وعمددون األط مددة   مدددوانا 

 المصابة بالسكر "
 عمما  بثف لجنة األشراؼ

 الوظيفة والتخصص االسـ ـ

 جامعة المنوفية -كمية االقتصاد المنزلي  –وعمـو األطعمة أستاذمتفرغ بقسـ التغذية  د/ فاطمة الزىراء اميف الشريؼ.أ 2

 الموافقة -القرار :
المهددعمة لدرعددة الميعهددت ر فددي ااقتصدديد  ىػػاجر ابػػراىيـ ابػػراىيـ  محمػػود تسػػجيؿ خطػػة البحػػث لمطالبػػة/  -7

منتجػات التقيػيـ الحسػى و الكيميػائى والميكروبيولػوجى لػبعض الممزلي تمصص تحذ ه وعمون األط مة   مددوانا 
 فوؿ الصويا و الحمص"
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 عمما  بثف لجنة األشراؼ
 الوظيفة والتخصص االسـ ـ

 جامعة المنوفية -كمية االقتصاد المنزلي  –أستاذ بقسـ التغذية وعمـو األطعمة  حمدية احمد ابراىيـد/ .أ 2

 جامعة المنوفية -كمية االقتصاد المنزلي  –مدرس بقسـ التغذية وعمـو األطعمة  نزييو عبد الرحمف خميؿد/  2

 الموافقة -القرار :
المهددعمة لدرعددة الميعهددت ر فددي ااقتصدديد  الشػػيماء فػػاروؽ محمػػد كػػابو تسػػجيؿ خطػػة البحػػث لمطالبػػة/  -8

عمى الزبادى المحمػى و المػدعـ دراسات كيميائية و تكنولوجية الممزلي تمصص تحذ ه وعمون األط مة   مدددوانا 
 بدقيؽ الشوفاف"

 عمما  بثف لجنة األشراؼ
 الوظيفة والتخصص االسـ ـ

 جامعة المنوفية -كمية االقتصاد المنزلي  –أستاذ بقسـ التغذية وعمـو األطعمة  د/ ماجدة كامؿ ندا الشاعر.أ 2

 جامعة المنوفية -كمية الزراعة  –االلباف أستاذ متفرغ بقسـ عمـو وتكنولوجيا  د/ خميس محمد كامؿ .ا 2
 جامعة المنوفية -كمية االقتصاد المنزلي  –أستاذمساعد بقسـ التغذية وعموـ األطعمة  د/ سياـ عزيز خضر.ـ.ا 3

 
 الموافقة -القرار :

في ااقتصيد  الميعهت رالمهعمة لدرعة   نعمة عادؿ عبد الرحمف /تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لمطالبة -9
تثثير جذور و اوراؽ البنجػر االحمػر فػى عػالج الخمػؿ الحػادث الممزلي تمصص تحذ ه وعمون األط مة   مددددوانا 

 فى وظائؼ الكمى فى الفئراف المعالجة بالجنتاميسيف"
 

 عمما  بثف لجنة األشراؼ
 الوظيفة والتخصص              االسـ ن

 جامعة المنوفية -كمية االقتصاد المنزلي وعميد –أستاذ بقسـ التغذية وعمـو األطعمة  شريؼ صبرى رجبد/ .أ 1

 جامعة المنوفية -كمية االقتصاد المنزلي  –أستاذ بقسـ التغذية وعمـو األطعمة  عماد عبد الحميـ الخولىد/ .أ 2
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  -:عمما باف لجنة الفحص المناقشة عمى النحو التالي
 والتخصصالوظيفة  االسـ ن

 جامعة المنوفية -وعميدكمية االقتصاد المنزلي  –أستاذ بقسـ التغذية وعمـو األطعمة  د/ شريؼ صبرى رجب.أ 1

 جامعة المنوفية -كمية االقتصاد المنزلي  –أستاذو رئيس قسـ التغذية وعمـو األطعمة  د/ يوسؼ عبد العزيز الحسانيف.أ 2

 جامعة المنوفية -كمية االقتصاد المنزلي  –أستاذ بقسـ التغذية وعمـو األطعمة  د/ عماد عبد الحميـ الخولى.أ 3

 معيد البحوث الزراعية – معيد بحوث تكنولوجيا اال ذية – عمـو وتكنولوجيا اال ذيةأستاذ  عبير محمد ناصر ىاروفد/ .أ 4

 
 الموافقة -القػػػػرار:

فددي ااقتصدديد  الدددكتوراالالمهددعمة لدرعددة ا  ابػػراىيـ  نػػيـىبػػة احمػػد طمػػب مػػد مػػده الدراسػػة لمطالبػػة /  -20
 1/9/2016الممزلددي تمصددص تحذ دده وعمددون األط مددة وذلدد  اهددتكميل الرهدديلة ال مم ددة لمددد  عددددين فددي الفتددر  مددن 

 2016/ 8/ 31 لى

 الموافقة -القػػػػرار:
ااقتصدديد الممزلددي تمصددص فدي الميعهددت ر المهددعمة لدرعددة اسػػراء فتحػػى عػػوض  إيقػػاؼ القيػػد لمطالبػػة /  -22

 لظروع مرض ةوذل   31/8/2016الى 1/9/2015التحذ ة وعمون األط مة لمدال عين من 

 الموافقة -القرار :
فددي ااقتصدديد الممزلددي الميعهددت ر المهددعمة لدرعددة حسػػيف بينسػػى عبػػد العزيػػز  إيقػػاؼ القيػػد لمطالبػػة /  -22 

 لرعي ة الوالد المهنوذل   31/8/2017الى 31/7/2017تمصص التحذ ة وعمون األط مة لمدال عين من 

 الموافقة -القرار :
فددي  الميعهددت رالمهددعمة لدرعددة و  سػػارة عبػػد الوىػػاب عبػػد الػػرازؽلجنػػة االشػػراؼ لمطالبػػة / تعػػديؿ فػػي -23

العالجةةةب لةةة ع  تةةةر  ز الدراسةةة  تحددد  عمدددوان ا تحذ ددده وعمدددون األط مدددة الااقتصددديد الممزلدددي تمصدددص 

 مزضب التىحد"المنتجات الغذائ   علب 
 

  -التعديؿ المطموب ىو :
 جامعة المنوفية" -ووظيفتو / استاذ التغذية وعمـو االطعمة نياد رشاد الطحافد/ .ا ةالسيد اضافة اسـ

 لتصبل لجنة األشراؼ
 الوظيفة والتخصص االسـ ـ

 جامعة المنوفية -االقتصاد المنزلي كمية  –أستاذ متفرغ بقسـ التغذية وعمـو األطعمة  د/ عادؿ عبد المعطى احمد.أ 1
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 جامعة المنوفية -كمية االقتصاد المنزلي  –أستاذ بقسـ التغذية وعمـو األطعمة  د/ نياد رشاد الطحاف.ا 2

 جامعة المنوفية -كمية االقتصاد المنزلي  –بقسـ التغذية وعمـو األطعمة  مدرس د/ محمد عبد المجيد السعدنى 3

 الموافقة -القرار :
فدددي  الميعهدددت رالمهدددعمة لدرعدددة و لجنػػػة االشػػػراؼ لمطالبػػػة / امػػػؿ محمػػػد اسػػػماعيؿ خضػػػر تعػػػديؿ فػػػي  -24

 مةةار النةةزعلى علةةب دراسةة  ثةةر  ز تحدد  عمددوان ا تحذ دده وعمددون األط مددة الااقتصدديد الممزلددي تمصددص 

 لمفئراف المصابة بالسمنة" التغ زات  ال  ىلىج   و الل م ائ   و الهستىلىج  
  -وب ىو :التعديؿ المطم

 جامعة المنوفية" -د/ عماد عبد الحميـ الخولى ووظيفتو / استاذ التغذية وعمـو االطعمة.اضافة اسـ السيد ا
 لتصبل لجنة األشراؼ

 الوظيفة والتخصص االسـ ـ

 جامعة المنوفية -كمية االقتصاد المنزلي  –أستاذ متفرغ بقسـ التغذية وعمـو األطعمة  ثريا مسمـ حسفد/ .أ 1

 جامعة المنوفية -كمية االقتصاد المنزلي  –أستاذ بقسـ التغذية وعمـو األطعمة  عماد عبد الحميـ الخولىد/ .ا 2

 الموافقة -القرار :
   -ما يستجد مف اعماؿ:

د/ ثريػػا .ا وافددق المعمددس  ياعمدديع عمددى مددي تددن عرضدده فددى العمهددة الهددي قة  مصددوص تكم ددع-1
 عن التصح قد/ عايدة محمد االصفيانى .ا مظرا لتلم ر"تغذية متقدـ "  تصح ق ميد مسمـ حسف 

 
 شدددلن  د/ عايػػػدة محمػػػد االصػػػفيانى.اعددددن الموافقدددة عمدددى مدددي عدددي  فدددى الشدددكوى المقدمدددة مدددن  -2

 اتغذية متقدـ " تصح ق ميد 
 
ان ااهددديتذ  فدددى القهدددن  لمدددذون  د/ عايػػػدة محمػػػد االصػػػفيانى.اعتدددرض القهدددن عمدددى مدددي قيلتددده  -3

 الطم ة و مفوهن و مضوهن عمى ورق  مصوص التهع ل م الن
ين اى مديد  ق دل حلن  قن  تهم ن امتالهيد  اعضي  ه نة التدر س من  وافق المعمس عمى امه من-4

 تف  ل لعين الممتحم ن  تنموعدال  يه وع هوع  هقط حقه فى وضت امتحين هذال الميد  و 
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 وافق المعمس  ياعميع عمى ان  كون توز ت مواد اامتدار عمى الهيد  ااعضي    يلدور  -5
 
و  ددض  ألعضددي  المعمددس  يهددمور غ ددر انددق  يلحددد س د/ عايػػدة محمػػد االصػػفيانى.اقيمدد   -6

   الوك لا الدعو  عمى كيفة اعضي  القهن  قولالي احه ى ال وم نالكممي  الميرعة وممالي 
 

 ،،،، ـ الساعة الواحدة ظيرا ،انتيي المجمس في تما
    
 أميف المجمس   

  د/عبير نزيو احمد  (                        رئيس القسـ
                                              

 د/يوسؼ عبد العزيز الحسانيف(    . أ                                
 عميد الكمية                                                                                  

   
 د/ شريؼ صبري رجب مكاوي(. ا                                                                     

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 


