
 الموضوع األول
 

 تسجٌالت خطط البحث 
 

 طتسجٌل خط العلمٌة بالموافقة علً توصٌات مجالس األقسام

الدكتوراة بأقسام الكلٌة /  للحصول علً درجتً الماجستٌر البحث

 :- المختلفة وذلك علً النحو التالً 

 

 القسم الدرجة اإلسم م
 لجنة اإلشراف

 التخصص اسم الدكتور

1 
إيمان سليمان 
 محمد الخولى

 الماجستير
 وعلوم  التّغذية

 األطعمة

  محمد مصطفى السيد / د.أ
– أستاذ متفرغ التغذية وعلوم األطعمة 

 جامعة المنوفية- كلية االقتصاد المنزلي 
 شيماء مصطفى المصيلحى/ د

كلية – مدرس التغذية وعلوم األطعمة 
  جامعة المنوفية- االقتصاد المنزلي 

2 

هند عبد المنعم 
احمد على 
الدسوقي 

 الماجستير
 وعلوم  التّغذية

 األطعمة

  محمد مصطفى السيد / د.أ
– أستاذ متفرغ التغذية وعلوم األطعمة 

 جامعة المنوفية- كلية االقتصاد المنزلي 
 عبير نزيه عبد الرحمن/ د

كلية – مدرس التغذية وعلوم األطعمة 
 جامعة المنوفية- االقتصاد المنزلي 

3 
فاتن كمال أحمد 

عبد هللا 
 الماجستير

 وعلوم  التّغذية
األطعمة 

    خالد على عبد الرحمن شاهين / د.أ
أستاذ ورئيس قسم التغذية وعلوم 

- كلية االقتصاد المنزلي – األطعمة 
 جامعة المنوفية

 هبه عز الدين يوسف/ د0م0أ
أستاذ مساعد بقسم التغذية وعلوم 

- كلية االقتصاد المنزلي– األطعمة 
 جامعة المنوفية

 



 
  انيالموضوع الث

 
منى جالل محمد أبو سرٌع / تشكٌل لجنة الفحص والمناقشة للطالبةوافق مجلس الكلٌة علً 

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

" التغذٌة العالجٌة للفئران المصابة فى الكبد وفى الكلى وبالسكري باستخدام حشٌشه اللٌمون

. 

لجنة األشراف 

 الوظيفة والتخصص االسم م

محمد سمير / د0أ 1

 الدشلوطى

كلية االقتصاد – أستاذ متفرغ  بقسم التغذية وعلوم األطعمة 

 جامعة المنوفية- المنزلي 

اشرف عبد / د0ا 2

 العزيز عبد المجيد 

وعميد كلية االقتصاد المنزلي – أستاذ بقسم التغذية وعلوم األطعمة 

 جامعة حلوان- 

 

:-  لجنة الفحص المناقشة على النحو التالً

 الوظيفة والتخصص االسم م

محمد سمير / د0أ 1

 الدشلوطى

جامعة - االقتصاد المنزلي – أستاذ متفرغ  بقسم التغذية وعلوم األطعمة 

 المنوفية

فاطمة الزهراء / د0أ 2

 أمين الشريف  

جامعة - كلية االقتصاد المنزلي – أستاذ متفرغ بقسم التغذية وعلوم األطعمة 

 المنوفية

عبد الرحمن محمد / د0ا 3

 عطية

- وعميد كلية االقتصاد المنزلي سابقا – أستاذ بقسم التغذية وعلوم األطعمة 

 جامعة حلوان

اشرف عبد العزيز / د0ا 4

 عبد المجيد 

جامعة - وعميد كلية االقتصاد المنزلي – أستاذ بقسم التغذية وعلوم األطعمة 

 حلوان

 6/1/2015ولجنة الدراسات العليا بتاريخ 4/1/2015وموافقة مجلس القسم بتاريخ 

 



 

 الموضوع الثالث
 

 إعادة قٌد الطالبة أسماء جمال عزام

أسماء / وافق مجلس الكلٌة علً الطلب المقدم من الطالبة

جمال عزام المقٌدة بالفرقة الثانٌة شعبة مالبس ونسٌج 

وموافقة اللجنة 2014/2015العادة قٌدها فى العام 

  .       2015  /1 /  4بتارٌخ  


