
 

 

      الموضوع األول 

يقاف قيد الطالبة أالء حازم نوفلإ  

تغذيه  بقسم أالء حازم عبد العزيز نوفلوافق مجلس الكلية علي الطلب المقدم من الطالبة 

 إلى 1/9/2014لرعاية الطفل في المدة من  المسجلة لدرجة الماجستير  وذلك وعلوم األطعمة

 . م عام ثانى31/8/2015

____________________________________________________________ 

 الموضوع الثاني 

 :-من الطالب اآلتية اسمائهم وهم كالتالى  الموافقة علي األعذار المرضية المقدمة 

 المدة الدرجة الشعبة االسم م

ريهام مصيلحي /  1

 هالل

تغذيه وعلوم 

 االطعمه

العتذارها عن دخول امتحان  الدكتواره

يوم " تخطيط وجبات" ماده 

12/1/2015 

هناء مصطفي  2

 العباسي

تغذيه وعلوم 

 االطعمه

العتذارها عن دخول امتحان  الدكتواره

يوم " تغذيه عالجيه" ماده 

22/1/2015 

هالة صبرى  3

 عبدالحليم يوسف

االقتصادالمنزلى 

 والتربية

العتذارها عن دخول امتحان  الدكتواره

يوم " أصول التربية " ماده 

6/1/2015 

غادة عبدالمعز  4

 الشامى

المالبس 

 والنسيج

الماجستير 

  

العتذارها عن دخول امتحان 

يوم   " احصاء متقدم  " ماده 

/1/2015 

 



 

 

الثالموضوع الث  

الدراسات العلٌا بشأن  قطاع المذكرة المقدمة من وافق مجلس الكلٌة علً الطلب 

التغذٌة وعلوم االطعمة الذٌن لم ٌقوموا / إلغاء قٌد طالب الماجستٌر  تخصص 

 :- بسداد المصروفات الدراسٌة واستنفاد مرات الرسوب وهم كما ٌلى

احمد محمدي إبراهٌم الخرباوى - 2أالء زكى إبراهٌم                 - 1

رباب محمود محمد سعد  - 4أٌه عبد الصبور عزب أحمد       - 3

حسام ٌاسٌن محمد إسماعٌل  - 6أٌه سلٌمان عبد الباقً            - 5

عبٌر محمد عوض نصر   - 8سهام عبد المنعم رجب            - 7

 3/2/2015ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/2/2015 بتارٌخ القسم العلمىموافقة 

 الموضوع الرابع 

 المذكرة المقدمة من الدراسات العلٌا بشأن إلغاء قٌد طالب وافق مجلس الكلٌة علً

المالبس والنسٌج  الذٌن لم ٌقوموا بسداد المصروفات / الماجستٌر  تخصص 

:-  الدراسٌة واستنفاد مرات الرسوب وهم كما ٌلى

جمٌانة واصف ابراهٌم جرجس    -1
 مى أحمد ابراهٌم ابراهٌم -2
 ابراهٌم أحمد محمد الكالف  -3
 بهجة السٌد عبدالحمٌد محمد  -4
جٌالن محمد السعٌد االتربى عامر    -5

. 3/2/2015ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ  1/2/2015 بتارٌخ القسم العلمىموافقة 

 

 

 



 

 

 الموضوع الخامس  

 تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للطالبة سمٌه عبد هللا سالم

سمٌه عبد هللا سالم / وافق مجلس الكلٌة علً تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للطالبة 

المسجلة لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة 

دراسة تأثٌر أوراق المورٌنجا على الفئران المصابة بأمراض الكلً " بعنـــوان 

 علما  بأن لجنة األشراف"

 الوظٌفة والتخصص  االسم  م

سحر عثمان / د0أ 1

 الشافعً

كلٌة االقتصاد – أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة 

 جامعة المنوفٌة- المنزلً 

عبٌر نزٌه عبد / د 2

 الرحمن

- كلٌة االقتصاد المنزلً – مدرس التغذٌة وعلوم األطعمة 

 جامعة المنوفٌة

:-  علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً

 الوظٌفة والتخصص االسم م

عادل عبد / د0أ 1

 المعطً أحمد

االقتصاد – أستاذ متفرغ  بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة 

 جامعة المنوفٌة- المنزلً 

سحر عثمان / د0أ 2

 الشافعً

كلٌة االقتصاد – أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة 

 جامعة المنوفٌة- المنزلً 

أستاذ الصناعات الغذائٌة ورئٌس وحده المطبخ التجرٌبً  هاله محمد زكً / د0أ 3

 بمعهد تكنولوجٌا األغذٌه – 

. 3/2/2015 ولجنة الدراسات العلٌا بتارٌخ 1/2/2015موافقة القسم العلمى بتارٌخ 

______________________________________________ 



 

 

 


