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 السادة أعضاء مجلس الكلٌة
 4/9109/ 8المنعقدة بتارٌخ  ابرٌل عن جلسة شهر

======== 
      كٌل الكلٌة لشئون وو قائم بأعمال عمٌد الكلٌة

 عادل عبدهللا عبد الغنى أ.د.  خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة             
 وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث

 

 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب                              
 

 بد هللاأ.د.  حربً مطارٌد ع
 

 حسٌن عبد الجلٌل عبد العال أ.د.

 محمد نجٌب قناوي أ.د.  مدٌر وحدة ضمان الجودة

 د. محمود ٌوسف حسٌن  وكٌل وزارة التموٌن بالمنٌا ٌمثله

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ابو الخٌر مصطفى محمد                                                            د.  وكٌل وزارة الزراعة بالمنٌا ٌمثله

 
 :  األقسبو يجبنس سؤسبء بدحانس

  كرٌمة عبد الحمٌد حسانٌن د. أ. - 0      

 اكرم زٌن العابدٌن محمود أ.د. -9     

 لطعصام أحمد الم أ.د. -3     

 ٌسري تمام عبد المجٌدأ.د. -4     

 هانً مصطفى علً  أ.د. -5     

 سلوى الحسٌنً بدوي أ.د. -6     

 ةسٌد حسن حسٌن حمود أ.د. -7    

 مصطفى سعد األشمونً أ.د. -8     

 ممدوح عوٌس اسماعٌل أ.د. -9    

 محى الدٌن محمد عبد العظٌم  أ.د. -01    

 سامٌه فرحات محمد  أ.د.-00   

 محمد عبد الحكٌم محمود أ.د. -09  

 

 : األقسبو عٍ انًُبوثوٌ األسبتزح انسبدح

  نبٌل محمود محمد السرنجاوى  أ.د. .0

 منعم محمد حسنمحمد عبد ال أ.د. .9

 فوزى سلٌمان داوود أ.د. .3

  اٌمان محمد طه أ.د.   .4

 عمر اسماعٌل صالح أ.د. .5

 البدرى حسٌن كامل أ.د. .6
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 اسامه ابو المكارم شاكرأ.د.  .7

 محمد زكى حسن أ.د. .8

  محمود عباس طوسون أ.د. .9

 فوزى سٌد ابراهٌم أ.د. .01

 عبد التواب محمد عطا أ.د. .00

 فوزى على حسن السكرى أ.د. .09

 
 ألسبتزح انًسبعذيٍ   يًخهيٍ عٍ ا

 كوثر محمد عبد الرحمن د. -0

 حمدان ابراهٌم  محمود  د. -9

 يًخهيٍ عٍ انًذسسيٍ :

 عبد الرحمن مصطفى عبد الوهاب د. -0

 سالً محمد عبد العزٌز د. -9

 

عًيذ   وثذأ انجهسخ األستبر انذكتوس / عبدل عجذهللا عجذ انغُى

 انكهيخ 

  يى "ثسى هللا انشحًٍ انشح"         

 ثم استعرض جدول األعمال على النحو التالي  : 

 التصدٌق على قرارات محضر الجلسة السابقة   
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 توصيبد وحذح  ضًبٌ انجودح: -1
 بالموافقة عمى: 9102/ 4/ 3   بتاريخ المنعقدةبجمستيا  وحدة ضماف الجودة توصي

 
 .لمكمية  الحكوميقدـ لجائزة مصر لمتميز االنتياء مف الت فيتوجيو الشكر لمزمالء الذيف بذلوا جيدا  -0
 

 تماـ الساعة الثانية  في 66/4/2169المعايير بالكمية يـو الثالثاء الموافؽ  مسئوليالموافقة عمى تحديد اجتماع  -2
 عشرة ظيرا بقاعة مجمس الكمية     

 

  -مخاطبة السادة رؤساء االقساـ بشأف : -3
 وكيؿ الكمية  أ.د.السيد وارساليا الى  2169/2124 لألعواـ لألقساـثية الخمسية االنتياء مف عمؿ الخطة البح-أ      

 العميا والبحوث لمدراسات         
  .بوحدة الجودة C.Dوتسميميا عمى   لكؿ قسـالمنشورة لمسادة اعضاء ىيئة التدريس  باألبحاثبياف  –ب      
 واالحتفاظ بيا  2168/2169االوؿ  الدراسيمقررات لمفصؿ سرعة االنتياء مف عمؿ تقارير البرامج وال –ج      

 .التى لـ ترسميا الى وحدة الجودة  ـالألقسالكترونيا ، مع ضرورة استكماؿ التقارير السابقة           
 مف قبؿ لجنة مف ابريؿ  الثانيالنصؼ  وسيتـ مراجعتيا خالؿ لكؿ قسـعة االنتياء مف عمؿ ممفات المقررات سر  –د      

  بوحدة الجودة          
  2169خالؿ شير ابريؿ ومايو  لألقساـ الثاني العمميلعقد المؤتمر  الدعوة -ىػ    
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وكيم انكهيخ نشئوٌ انتعهيى وانطالة   أ.د.توصيبد يكتت -2

: 

 -باملوافقة على: 9102/ 0/4توصي جلنة شئون التعليم والطالب  جبلستها املنعقدة بتاريخ  

 

( اساسيات 217( تغذية دواجف بالمقرر )أ ف ح 363بالموافقة عمى تعديؿ مقرر )أ ف ح  لدى مجمس الكمية  المجنةتوصى 
حيث انو عند مراجعة الساعات المعتمدة الخاصة  2166/2167 الجامعياالوؿ لمعاـ  الدراسيالفصؿ  الثانيتغذية المستوى 

( اساسيات تغذية دواجف وىو 217وجود خطأ بتسجيؿ مقرر ) أ ف ح  تبيف  2168/2169بالطالب خريجيف دور يونيو 
يتـ دراستو  إجباري( تغذية دواجف وىو مقرر 363بدال عنو مقرر )ا ف ح  الثانييتـ دراستو بالمستوى  اختياريمقرر 

  .االوؿ  الدراسيبالفصؿ  MISبالمستوى الثالث وذلؾ اثناء نقؿ بيانات الطالب مف نظاـ ابف الييثـ الى نظاـ 
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 توصيبد نجُخ انذساسبد انعهيب وانجحوث :-3

 بالموافقة عمى: 9102/ 0/4توصي لجنة الدراسات العميا بجمستيا المنعقدة بتاريخ  
 أوالً : َتيجخ نجبٌ فحص ويُبقشخ سسبئم انًبجستيش وانذكتوساِ  : 

عمى ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير  2019/ 3/ 18بجمستو المنعقدة بتاريخ موافقة مجمس قسـ البساتيف  -1
الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة مف الطالب/ صداـ حسيف عمى عايد المسجؿ لدرجة 

 (. فاكيو-بساتيفالدكتوراه بالقسـ والتػي توصػي بمنحو درجػة الدكتوراه  فػي العمـو الزراعية )
 

عمى ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير  2019/ 3/ 18جمستو المنعقدة بتاريخ موافقة مجمس قسـ البساتيف ب -2
المسجؿ لدرجة  نجاتيالفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة مف الطالب/ طارؽ ابو ستة 

 فاكيو(. -الماجستير بالقسـ والتػي توصػي بمنحو درجػة الماجستير فػي العموـ الزراعية )بساتيف
 

عمى ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير  2019/ 3/ 18موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  -3
المسجؿ  ادـ السنوسيعمر عبد الحميد الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة مف الطالب/ 

 فاكيو(. -ي العمـو الزراعية )بساتيفلدرجة الماجستير بالقسـ والتػي توصػي بمنحو درجػة الماجستير فػ
 

عمى ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير  2019/ 3/ 31الوراثة بجمستو المنعقدة بتاريخ موافقة مجمس قسـ  -4
 مروه جماؿ احمد محمد المعيدة بالقسـ/ ةالفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة مف الطالب

 (. وراثػةدرجػة الماجستير فػي العمـو الزراعية ) اوالتػي توصػي بمنحي لدرجة الماجستير ةالمسجمو 
 

عمى ما جاء في التقرير الجماعي  2019/ 3/ 25االنتاج الحيوانى بجمستو المنعقدة بتاريخ موافقة مجمس قسـ  -5
 ةالمسجمو  سـايماف طو سعد بالق/ ةوالتقارير الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة مف الطالب

 (. انتاج دواجفدرجػة الماجستير فػي العموـ الزراعية ) الدرجة الماجستير والتػي توصػي بمنحي
 

عمى ما جاء في التقرير الجماعي  2019/ 3/ 25االنتاج الحيوانى بجمستو المنعقدة بتاريخ موافقة مجمس قسـ  -6
 ةالمسجمو  جياد خمؼ محمد بالقسـ/ ةمة مف الطالبوالتقارير الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقد

 (. انتاج دواجفدرجػة الماجستير فػي العموـ الزراعية ) الدرجة الماجستير والتػي توصػي بمنحي
 

عمى ما جاء في التقرير الجماعي  2019/ 4/ 1امراض النبات بجمستو المنعقدة بتاريخ موافقة مجمس قسـ  -7
 رانيا مصطفى سعد االشمونى بالقسـ/ ةالمقدمة مف الطالب مناقشة رسالة الدكتوراهمجنة فحص و والتقارير الفردية ل

 (. امراض نباتة )ػـو الزراعيػفػي العم الدكتوراهدرجػة  اوالتػي توصػي بمنحي الدكتوراهلدرجة  ةالمسجمو 
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 حبَيًب: َتيجخ نجبٌ االيتحبٌ انتأهيهي نهذ كتوساح  

لجنة عمى ما جاء في تقرير  9182/:/81المنعقدة بتاريخ  بجمستوموافقة مجمس قسـ البساتيف   -8
والذي يوصي  زينة( -بساتيف )لدرجة الدكتوراه ةالمسجم اميرة رجائي محمد خميؿ/ ةلمطالب االمتحاف التأىيمي

  االمتحاف "بنجاح"  اباجتيازى

لجنة في تقرير عمى ما جاء  9182/;/9بجمستو المنعقدة بتاريخ موافقة مجمس قسـ االقتصاد الزراعى  -9
والذي يوصي  (اقتصاد زراعى )المسجؿ لدرجة الدكتوراه الطيب محمد مرسىلمطالب/  االمتحاف التأىيمي

  باجتيازه االمتحاف "بنجاح" 
 

  لجنة عمى ما جاء في تقرير  9182/;/9بجمستو المنعقدة بتاريخ موافقة مجمس قسـ االقتصاد الزراعى  -81
والذي يوصي باجتيازه  (اقتصاد زراعى )المسجؿ لدرجة الدكتوراه مصطفى حمدى ابراىيـلمطالب/  االمتحاف التأىيمي
  االمتحاف "بنجاح" 

 

لجنة عمى ما جاء في تقرير  9182/;/9بجمستو المنعقدة بتاريخ موافقة مجمس قسـ االقتصاد الزراعى -88
 اوالذي يوصي باجتيازى (اقتصاد زراعى )توراهلدرجة الدك ةالمسجم ىبو قنديؿ عبد الحميـ/ ةلمطالب االمتحاف التأىيمي
  االمتحاف "بنجاح" 

 

لجنة عمى ما جاء في تقرير  9182/;/9بجمستو المنعقدة بتاريخ موافقة مجمس قسـ االقتصاد الزراعى -89
 والذي يوصي باجتيازه (اقتصاد زراعى )المسجؿ لدرجة الدكتوراه محمود ابراىيـ حسفلمطالب/  االمتحاف التأىيمي
  االمتحاف "بنجاح" 

 

 حبنخـب :   تجهيغ َتيجخ يقشس ثحج  وانسبعبد انًعتًذح نهشسبنخ 

قاسـ  سالـ / الطالب عمى إتماـ 25/3/2169بجمستو المنعقدة بتاريخ الزراعية  الكيمياءموافقة مجمس قسـ -63
 لدرجة الماجستير بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح". تونى المسجؿ

عمى إتماـ الطالبة/ اسراء سيد  25/3/2169قة مجمس قسـ االنتاج الحيواني بجمستو المنعقدة بتاريخ مواف-64
 ىمباوى المسجمة لدرجة الماجستير بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".
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 :  تشكيم نجـــــبٌ انفحص و انًُبقشــــــخ: ـبساثعـــ

 

الدرجة/ تاريخ  تشكيؿ المجنػػػػػة
 اسػػـ الطالػب / القسػػػـ يؿالتسج

 محمد الصغير محمد حسف أ.د.
 جامعة اسيوط -كمية الزراعة  – استاذ رعاية الدواجف    

  عثمافاحمد محمد احمد  أ.د.
 جامعة المنيا –كمية الزراعة  – المتفرغ استاذ رعاية الدواجف    
 محمود عباس طوسوف أ.د.
 جامعة المنيا )مشرفا( –ية الزراعة كم –المتفرغ   استاذ رعاية الدواجف    
 شاكر عبد التواب عبد المطيؼ أ.د.
 جامعة المنيا )مشرفا(  –كمية الزراعة  – رعاية الدواجف استاذ    

 الماجستيػػر
 14  /9/2015  
 
 
 
 
 

 

 اسراء سيد ىمباوى -65
 االنتاج الحيوانىقسـ            

 
 
 
 

 

 

 
سسبئم انًبجستيش وانذ ــــب :   تحذيذ وتعذيم عُبويٍ خبيس

 كتوساح
 

 عمي تعديؿ موضوع البحث    17/12/2018موافقة مجمس قسـ عمـو االغذية بجمستو المنعقدة بتاريخ -16
 بالقسـ عمى النحو التالي: الماجستيرالخاص بالطالب/ سيد عبد القادر عبد المحسف المسجؿ لدرجة      
 -العنواف بالمغة العربية :      
 " التغذوى والكيمائي الحيوي لبعض االغذية الوظيفية مف اجؿ تقميؿ الكوليستروؿ"  التقييـ         مف:       
 "    الطبيعي والحسى لبعض االغذية الوظيفية  ، إلى:      "   التقييـ الكيميائي الحيوي       
 -العنواف بالمغة االنجميزية :     

" Bio-chemical, physical and sensory evaluation of some functional foods " 

 عممًا بأف التغير غير جوىري 
 

 عمي تعديؿ موضوع البحث     25/3/2019بجمستو المنعقدة بتاريخ  الكيمياء الزراعيةموافقة مجمس قسـ -17
 بالقسـ عمى النحو التالي: الماجستيرلدرجة  ةالمسجم نجالء حسيف محمد /ةالخاص بالطالب     
 -عنواف بالمغة العربية :ال      
 " األنشطة البيولوجية لبعض المستخمصات النباتية في األنظمة الحيةمف:        "         
 " األنشطة البيولوجية لمستخمصات اوراؽ الريحاف في األنظمة الحيةإلى:      "          
 -العنواف بالمغة االنجميزية :     

" Biological activities of basil leaves extracts in living systems  
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 عممًا بأف التغير غير جوىري 
 

 عمي تعديؿ موضوع البحث     3/3/2019موافقة مجمس قسـ االلبػػاف بجمستو المنعقدة بتاريخ -18
 الخاص بالطالبة/ ىدى محمد حافظ المعيدة بالقسـ والمسجمة لدرجة الماجستير بالقسـ عمى النحو التالي:     

 -العنواف بالمغة العربية :      
 مػػف:      "  استخداـ لبف الجمؿ ومشتقاتو في عالج مرضى السكر "      

 " تأثير لبف االبؿ ومشتقاتو عمى مرض السكرى في ذكور فئراف االلبينوإلى:      "          
 -العنواف بالمغة االنجميزية :     

" The effect of camel milk and its derivatives on diabetes in male albino rats "  

 عممًا بأف التغير غير جوىري 
 

 

 :    يـذ   فتشح  انتسجيـم سبدســب

 

 اسػػػـ الطالػػب القسػػػـ الدرجة/ تاريخ التسجيؿ تاريخ المد
64/2/2169– 63/2/2121 
 
8/3/2169-7/6/2169 

 )ثالثة اشير(      
 

 2166/  2/ 64الدكتوراه :
 

 9/3/2163جستير : الما
 

 االقتصاد الزراعي
 

 الميكروبيولوجيا
 

 محمود سعد جبر -69
 

 ساره حسف عمى حسف -21
 

 
 

 ــا :   تعديل وتغيير لجان األشراف:سابع
 
 

 /الدرجة  اسـ الطالب/ القسـ 
 المجنة بعد التعديؿ التغيير في المجنة تاريخ التسجيؿ

 . محمود خٌرى عبد الرحمن احمد12

 قسـ االنتاج الحيوانى       
 
 
 
 
 

 صفا عصاـ الديف سيد عبد  -22
 األراضيقسـ  -النبى         

 

 الدكتوراه
68 /9/2167 
 
 
 

 
 

 الماجستير 
66/3/2169 

 

 -اضافة كؿ مف :
 شاكر عبد التواب عبدالمطيؼ أ.د.
محمد عبد العزيز الصاوى استاذ  أ.د.

رعاية االرانب بمعيد بحوث االنتاج 
 لقاىرةا –الحيوانى 

 
 -اضافة :

السيد سعيد محمد  استاذ مساعد  د.
بالييئة القومية  التربةورئيس قسـ 

 لالستشعار مف بعد وعموـ الفضاء

 محمود عباس طوسوف أ.د.

 شاكر عبد التواب عبدالمطيؼ أ.د.

محمد عبد العزيز الصاوي استاذ  أ.د.
رعاية االرانب بمعيد بحوث االنتاج 

 القاىرة -الحيواني 
 
 
 وجيو سيد محمد د.
  السيد سعيد محمد د.
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  -ــــا :   تشكيل لجان االمتحان التأهيلي لطلبة الدكتوراه :ثامن

التأىيمي  عمى تشكيؿ لجنة االمتحاف25/3/2169بجمستو المنعقدة بتاريخ  الزراعيموافقة مجمس قسـ االقتصاد  -32
( عمػى  س.ع( بنظاـ )زراعيدرجة الدكتػوراه  )اقتصاد لمطالب/ محمد عبد الحؽ ابراىيـ عبد الحؽ والمسجؿ بالقسـ ل

 أف يكوف التشكيؿ عمى النحو التالي: 
 جامعة القاىرة –كمية الزراعة  – الزراعيأستاذ االقتصاد   محمد سالـ مصطفى مشعؿ أ.د. -6
 جامعة القاىرة –كمية الزراعة–الزراعيأستاذ االقتصاد   خالد احمد عبده حسانيف أ.د. -2
 جامعة المنيا        -كمية الزراعة  -أستاذ االلباف المتفرغ       عمى احمد متولى د. أ. -3
 جامعة المنػيا  -كمية الزراعة  -أستاذ المحاصيؿ المتفرغ   مصطفى سعد االشمونى أ.د.  -4
 جامعة المنيا –كمية الزراعة  – المتفرغ  الفاكهةاستاذ              فيصل فاضل احمد أ.د. -5
     المنياجامعة  - كمية الزراعة -المتفرغ  االقتصاد الزراعى أستاذ  محمد عالء الديف كامؿ عثماف أ.د. -6
 مشرفا() جامعة المنيا -كمية الزراعة  -االقتصاد الزراعى المتفرغأستاذ        محمد كماؿ احمد سميماف أ.د. - 7

 

 

  -ب : ئنغبء  وتجًيذ سسبئم انذساسبد  انعهيب :تــبسع

 

       عمى إلغاء تسجيؿ الطالبة /  25/3/2169االنتاج الحيواني بجمستو المنعقدة بتاريخ قسـ موافقة مجمس  -24 
  .  اوذلؾ بناء عمى طمبيحناف حسيف يوسؼ المسجمة لدرجة الماجستير 

الطالبة /  عمى إلغاء تسجيؿ 25/3/2169جمستو المنعقدة بتاريخ موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيواني ب  -25
  .  اوذلؾ بناء عمى طمبيالمسجمة لدرجة الماجستير  رجاء فتحي خميس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-11- 
  

 توصيبد نجُخ انعالقبد انخقبفيخ : -4

  انذاخهيخ : -انخبسجيخ انًإتًشاد  وانُذواد  

 

 -ترشيح :عمى  25/3/2169بجمستو المنعقدة بتاريخ  وقاية النباتموافقة مجمس قسـ  -6
 ببحث     االستاذ المتفرغ بالقسـ  محمد حسف  حسف أ.د.     
 حيث اف  2169أغسطس  63-62مدينة براغ التشيكية يومى  فيلحضور المؤتمر المزمع انعقاده      
 لسيادتو بحث مقبوؿ لإللقاء الشفوي      

 

 :كؿ مف  ترشيحعمى  25/3/2169بجمستو المنعقدة بتاريخ  الحيوانياالنتاج موافقة مجمس قسـ  -2

    حسف عبداهلل حسف أ.د. -1

 محمود عباس طوسوف أ.د. -2

 كماؿ محمود مرزوؽ د. -3

 لسالالت الدواجف المحمية المصرية حاضرىا و    الوراثيالندوة العممية عف موضوع التحسيف لحضور     
 "  67/4/2169مستقبميا بكمية الزراعة جامعة اسيوط وذلؾ يـو االربعاء     

  
 كؿ مف : ترشيحعمى  67/3/2169بجمستو المنعقدة بتاريخ  راثػةالو موافقة مجمس قسـ  -3

    العشماويسمير حممى  أ.د. -1

 عبد الرحيـ توفيؽ عبد الرحيـ أ.د. -2

  داخمي فتحيعمر  أ.د. -3

 التاسع والعشروف " حماية البيئة ضرورة مف ضروريات الحياة   "     الدوليالمؤتمر لحضور     
 كمستمعيف  القاىرةبفندؽ لوميريداف ىوليوبمس  22/4/2169-21الفترة مف  في    

 
 -ترشيح :عمى  25/3/2169بجمستو المنعقدة بتاريخ  االنتاج الحيوانيموافقة مجمس قسـ  -4

 عبد المعطى خيرى ابراىيـ االستاذ المتفرغ بالقسـ      كمستمع أ.د.     
    64-61ـر الشيخ  وذلؾ خالؿ الفترة مف ش فيلحضور المؤتمر الدولي االوؿ لإلنتاج الحيواني المنعقد      
  2169سبتمبر     

 

 / ايناس محمود عباس طوسوف المدرس  الدكتورةعمى ترشيح السيدة  الحيوانيموافقة مجمس قسـ االنتاج  -5
 حوؿ ريادة االعماؿ  " التابع لمؤسسة اليونسكو خالؿ الفترة مف  التدريبيبالقسـ عمى حضور البرنامج     
     . بالقاىرةالدوؿ العربية  فيلمعمـو  اإلقميميوالمنعقد بمكتب اليونسكو  9/4/2169حتى  36/3   
 
 -عمى ترشيح : 25/3/2169موافقة مجمس قسـ الكيمياء الزراعية بجمستو المنعقدة بتاريخ  -6

 )ببحث( احمد محمد اسماعيؿ  حمادي أ.د.      
 بية النوعية بعنواف : لكمية التر  الثاني الدوليلحضور المؤتمر     
 بقاعة المؤتمرات  2169أبريؿ  65-64خالؿ الفترة مف  المستقبميةوخريطة الوظائؼ  النوعيالتعميـ    
 الكبرى بجامعة المنيا     
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  يوضوعبد عبيــــــخ   -5

 

 االوؿ عمى  لممرةوذلؾ اجازه لمدة شير ألداء العمرة ليذا العاـ  داخمي فتحيعمر  أ.د.موافقة قسـ الوراثة عمى منح  -0
 .مف يوـ السفر اإلجازةاف يبدأ      

 
 الطبيب البيطري بمزرعة االنتاج الحيواني كمية الزراعة جامعة المنيا وىى  يسيف عيد جمعو  /قبوؿ ىديو مف السيد -9

 بمبمغ وقدره ثالثة االؼ وخمسمائة واربع وثالثوف جنيياعباره عف مدشو      
 
 لعدد ستة اجيزة فمتر مياه لمكمية وذلؾ بقيمة اربعة االؼ جنييا مصريا ال غير مقدمو مف السيدة/  عينيقبوؿ تبرع  -3

  ثاني زراعيايناس ابو غنيمو عبد الغنى ميندس      
 

 ( ثالثة االؼ جنيو مف 3111عمى صرؼ مبمغ ) 08/3/9109موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ -4
 وث والدراسات العميا بالجامعة وذلؾ لزوـ شراء كيماويات خاصو بأبحاث رسالة الماجستير لمسيد/  ايمف صندوؽ البح    
 محمود عبد الحكيـ محمود عمى اف تسوى خالؿ  أ.د.محمد احمد عبداهلل المعيد بالقسـ عمى اف تكوف السمفة باسـ     
 شيريف مف تاريخ استخراج الشيؾ    

 
 عمى الطمب المقدـ مف السيدة / مروة جماؿ احمد  07/3/9109بتاريخ  المنعقدةوراثة بجمستو موافقة مجمس قسـ ال -5

  محمد المعيدة بالقسـ بشأف تغيير ميعاد بدء اجازة مرافقة الزوج عمى تبدأ مف تاريخ اخالء الطرؼ خالؿ شير ابريؿ     
  9109بدال مف شير فبراير  9109او مايو     

 
 عمى مد االجازة الدراسية لمدارس  30/3/9109يخ بتار  المنعقدةالمحاصيؿ بجمستو  موافقة مجمس قسـ -6

 حتى  06/3/9109لمدة عاـ ثالث اعتبارا مف /محمود عبد العزيز محمود عمى المدرس المساعد بقسـ المحاصيؿ      
    05/3/9191 

 
 المتولى صالح الزناتى أ.د.عمى انتداب  95/3/9109بجمستو المنعقدة بتاريخ  الزراعيموافقة مجمس قسـ االقتصاد  -7

 لمعاـ  الثاني الدراسيخالؿ الفصؿ  اسبوع والتكنولوجيا لمتدريس بالمعيد يـو واحد مف كؿ لميندسة العاليالى المعيد     
  9108/9109 الدراسي    

 
 الطالبة / سممى محمد جالؿ  تعييفالتوصية بعمى  7/4/9109بتاريخ  المنعقدةموافقة مجمس قسـ االلباف بجمستو  -8

 96/9/9109بمنح سيادتيا درجة الدكتوراه بتاريخ  الجامعةبذات القسـ وذلؾ بناء عمى موافقة مجمس مراد مدرس     
     

  
 

 



 

 

-12- 
  

 -توصيبد نجُخ شئوٌ خذيخ انًجتًع وتًُيخ انجيئخ : -6

 بالموافقة عمى: 9102/ 0/4 بتاريخ المنعقدةبجمستيا لجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة  توصي
 

قياـ الكمية بقوافؿ زراعية متخصصو لحؿ المشكالت الزراعية الفنيو يشارؾ فييا اعضاء ىيئة التدريس مف االقساـ 
  المتخصصة

 
   

 

 

 


