
  الموضوع األول
 

 تسجٌالت خطط البحث 
 

  البحثطتسجٌل خط العلمٌة بالموافقة علً توصٌات مجالس األقسام

الدكتوراة بأقسام الكلٌة المختلفة / للحصول علً درجتً الماجستٌر 

 :- وذلك علً النحو التالً 

 القسم الدرجة اإلسم م
 لجنة اإلشراف

 التخصص اسم الدكتور

 وعلوم األطعمة  التّغذٌةالماجستٌر منً سعد سالمان  1

 ٌوسف عبد العزٌز الحسانٌن/د.أ
- عمٌد كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ التغذٌة وعلوم األطعمة  

 جامعة المنوفٌة
 شرٌف صبري رجب/ د.أ

- ووكٌل كلٌة االقتصاد المنزلً– أستاذ التغذٌة وعلوم األطعمة 
جامعة المنوفٌة 

المالبس والنسٌج الماجستٌر سماح ابراهٌم عمارة  2

   عال ٌوسف عبدالاله/ د.أ
 جامعة المنوفٌة- االقتصاد المنزلً – أستاذ بقسم المالبس والنسٌج 

 أحمد رمزى أحمد عطا هللا/ د.م.أ
جامعة المنوفٌة - االقتصاد المنزلً – مدرس بقسم المالبس والنسٌج 

الماجستٌر حٌاة مجدى ابرهٌم  3
 
 

المالبس والنسٌج 

   عال ٌوسف عبدالاله/ د.أ
 جامعة المنوفٌة- االقتصاد المنزلً – أستاذ بقسم المالبس والنسٌج 

 سها محمد حمدى/ د.م.أ
جامعة - االقتصاد المنزلً – استاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج 

 المنوفٌة
 شٌماء مصطفى./ د

جامعة المنوفٌة - االقتصاد المنزلً – مدرس بقسم المالبس والنسٌج 

الدكتواره شٌماء رجب الكرش   4
 

 وعلوم األطعمة  التّغذٌة

 
 محمد سمٌر الدشلوطً   / د.أ

 كلٌةبالأستاذ متفرغ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة 
 ثرٌا مسلم حسن/ د0ا

كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ متفرغ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة 
جامعة المنوفٌة - 

 
5 
 

محمد أحمد عبد العزٌز 
العفٌفً 

 وعلوم األطعمة  التّغذٌةالماجستٌر 
كلٌة –  أستاذ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة -نهاد رشاد الطحان/ د.أ

جامعة المنوفٌة - االقتصاد المنزلً 
 

6 
أحمد عمروسً محمد أبو 

قروش 
 وعلوم األطعمة  التّغذٌة الماجستٌر

 ثرٌا مسلم حسن/ د0ا
كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ متفرغ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة 

 جامعة المنوفٌة - 
 عماد عبد الحلٌم الخولى/ د0ا

جامعة - كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ التغذٌة وعلوم األطعمة 
المنوفٌة 



 ثانيالموضوع ال
 

بول عذر مرضً للطالبة تسنٌم عطٌة االعصر ق

تسنٌم عطٌة محمد األعصر / وافق مجلس الكلٌة علً العذر المرضى المقدم من الطالبة 

والمقٌدة بالفرقة االولى شعبة عامة فى مادة كٌمٌاء طبٌعٌة فى امتحان الفصل الدراسى األولى 

 بناء على التقرٌر الطبى الوارد من االدارة الطبٌة وموافقة لجنة شئون 2014/2015

 .2015  /2 /  1التعلٌم  بتارٌخ  

 ____________________________________________________

 ثالثالموضوع ال
 

قبول عذر مرضً للطالبة رٌهام فتوح مصطفى 

رٌهام فتوح جابر مصطفى / وافق مجلس الكلٌة علً العذر المرضى المقدم من الطالبة 

والمقٌدة بالفرقة الثانٌة شعبة االقتصاد المنزلى والتربٌة فى مادة اسس التغذٌة بناء على التقرٌر 

 .  2015  /2 /  1الطبى الوارد من االدارة الطبٌة وموافقة لجنة شئون التعلٌم  بتارٌخ  

 رابعالموضوع ال
 

 تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للطالب محمد سعٌد محمود المهدي

محمد سعٌد محمود المهدي / تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للطالب وافق مجلس الكلٌة علً 

" المسجلة لدرجة الماجستٌر فً االقتصاد المنزلً تخصص تغذٌه وعلوم األطعمة بعنـــوان 

دراسة مقارنه على بذور البطٌخ والحنظل والكنتالوب عند استخدامها فً عالج الفئران 

علما  بأن لجنة األشراف "المصابة بالتسمم الكبدي

 الوظٌفة والتخصص االسم م

كلٌة االقتصاد – أستاذ متفرغ  بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة محمد سمٌر / د0أ 1



 جامعة المنوفٌة- المنزلً  الدشلوطى

إٌهاب صالح الدٌن / د 2

 محمد 

- كلٌة االقتصاد المنزلً - مدٌر ادارة شئون التعلٌم – مدٌر عام 

 جامعة المنوفٌة

:-  علما بان لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً

 الوظٌفة والتخصص االسم م

محمد سمٌر / د0أ 1

 الدشلوطى

- االقتصاد المنزلً – أستاذ متفرغ  بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة 

 جامعة المنوفٌة

فاطمة الزهراء أمٌن / د0أ 2

 الشرٌف 

كلٌة االقتصاد – أستاذ متفرغ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة 

 جامعة المنوفٌة- المنزلً 

سونٌا صالح / د0ا 3

 المراسً

كلٌة االقتصاد –أستاذ متفرغ بقسم التغذٌة وعلوم األطعمة 

 جامعة حلوان- المنزلً  
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 خامسالموضوع ال

 

مى سعٌد ابراهٌم الدٌب  تعدٌل فً لجنة اإلشراف على الرسالة للطالبة

مى سعٌد / تعدٌل فً لجنة اإلشراف على الرسالة للطالبةوافق مجلس الكلٌة علً إجراء 

ابراهٌم الدٌب والمسجلة لدرجة الماجستٌر  فً االقتصاد المنزلً تخصص ادارة المنزل 

"  الهوٌة الثقافٌة وعالقتها بالتصمٌم الداخلى لمسكن حدٌثى الزواج  " والمؤسسات  تحت عنوان

هبة هللا على محمود شعٌب  وظٌفته أستاذ / د.م.إضافة اسم السٌدة أ:- التعدٌل المطلوب هو

جامعة المنوفٌة - كلٌة االقتصاد المنزلً – مساعدبقسم ادارة المنزل والمؤسسات  

 :اللجنة قبل التعدٌل 



 الوظٌفة والتخصص االسم م

مهجة محمد / د0ا 1

اسماعٌل مسلم 

- كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ ادارة المنزل والمؤسسات  

جامعة المنوفٌة 

شرٌف محمد عطٌة ./ د 2

ورٌة ح

- كلٌة االقتصاد المنزلً – مدرس ادارة المنزل والمؤسسات  

جامعة المنوفٌة 

:-  لتصبح لجنة اإلشراف على النحو التالً 

 الوظٌفة والتخصص االسم م

مهجة محمد / د0ا 1

اسماعٌل مسلم 

- كلٌة االقتصاد المنزلً – أستاذ ادارة المنزل والمؤسسات  

جامعة المنوفٌة 

هبه هللا على / د .م.أ 2

محمود شعٌب 

كلٌة االقتصاد – استاذ مساعد  ادارة المنزل والمؤسسات  

جامعة المنوفٌة - المنزلً 

شرٌف محمد عطٌة ./ د 3

ورٌة ح

- كلٌة االقتصاد المنزلً – مدرس ادارة المنزل والمؤسسات  

جامعة المنوفٌة 
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____________________________________________________ 


