السادة أعضاء مجلس الكلٌة
عن جلسة شهر فبراٌر المنعقدة بتارٌخ 2119/2/ 11

========
قائم بأعمال عمٌد الكلٌة ووكٌل الكلٌة لشئون
خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة
وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث

أ.د .حربً مطارٌد عبد هللا

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

أ.د .حسٌن عبد الجلٌل عبد العال

مدٌر وحدة ضمان الجودة

أ.د .محمد نجٌب قناوي

وكٌل وزارة التموٌن بالمنٌا ٌمثله

د .محمود ٌوسف حسٌن

وكٌل وزارة الزراعة بالمنٌا ٌمثله

د.ابو الخٌر مصطفى محمد

أ.د .عادل عبدهللا عبد الغنى

انسبدح زؤسبء يجبنس األقسبو:
 - 1أ .د .كرٌمة عبد الحمٌد حسانٌن
 -2أ.د .اكرم زٌن العابدٌن محمود
 -3أ.د .عصام أحمد الملط
 -4أ.دٌ.سري تمام عبد المجٌد
 -5أ.د .هانً مصطفى علً
 -6أ.د .سلوى الحسٌنً بدوي
 -7أ.د .سٌد حسن حسٌن حمودة
 -8أ.د .مصطفى سعد االشمونى
 -9أ.د .ممدوح عوٌس اسماعٌل
 -11أ.د .محى الدٌن محمد عبد العظٌم
-11أ.د .سامٌه فرحات محمد
 -12أ.د .محمد عبد الحكٌم محمود
انسبدح األسبترح انًُبوثوٌ عٍ األقسبو :
 .1أ.د .نبٌل محمود محمد السرنجاوى
 .2أ.د .محمد عبد المنعم محمد حسن
 .3أ.د .فوزى سلٌمان داوود
 .4أ.د .اٌمان محمد طه
 .5أ.د .عمر اسماعٌل صالح
 .6أ.د .البدرى حسٌن كامل
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 .7أ.د .اسامه ابو المكارم شاكر
 .8أ.د .محمد زكى حسن
 .9أ.د .محمود عباس طوسون
.11أ.د .فوزى سٌد ابراهٌم
.11أ.د .عبد التواب محمد عطا
.12أ.د .فوزى على حسن السكرى
يًخهيٍ عٍ األسبترح انًسبعديٍ
 -1د .كوثر محمد عبد الرحمن
 -2د .حمدان ابراهٌم محمود
يًخهيٍ عٍ انًدزسيٍ :
 -1د .عبد الرحمن مصطفى عبد الوهاب
 -2د .سالً محمد عبد العزٌز
وثدأ انجهسخ األستبذ اندكتوز  /عبدل عجدهللا عجد انغُى عًيد
انكهيخ
" ثسى هللا انسحًٍ انسحيى "
ثن استعرض جدول األعوال علي النحو التالٌ :

التصدٌق على قرارات محضر الجلسة السابقة
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 -1توصيبد وحدح

ضًبٌ انجودح:

توصي وحدة ضماف الجودة بجمستيا المنعقدة بتاريخ  2109/ 2/ 7بالموافقة عمى:
 -0اقامة ندوه تعريفيو عف " معايير جوائز التميز المؤسسي " يوـ الثالثاء الموافؽ  2109/2/02في تماـ الساعة الثانية عشرة
بقاعة أ.د .عبد التواب الميندس .
 -2عقد اجتماع المجنة الثالثية لمجودة باألقساـ يوـ االحد الموافؽ  2109/2/ 07في تماـ الساعة الحادية عشر صباحا بمقر
مجمس الكمية
 -3عقد اجتماع مسئولي المعايير بالكمية يوـ االحد الموافؽ  2109/2/07في تماـ الساعة الثانية عشر والنصؼ ظي ار بمقر
مجمس الكمية .
 -4مخاطبة السيد أ.د .وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف عمؿ الخطة البحثية الخمسية لمكمية لألعواـ 2124/2109
 -5مخاطبة السيد أ.د .وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأف عمؿ الخطة الخمسية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية
البيئة بالكمية لألعواـ 2124/2109
 -6تشكيؿ فريؽ مف الكمية إلعداد الخطة االستراتيجية لمكمية لألعواـ 2124/2109

 -7مخاطبة السادة رؤساء االقساـ بشأف -:
أ-عمؿ الخطة البحثية الخمسية لمقسـ لألعواـ 2124/2109
ب-بياف باألبحاث المنشورة لمسادة اعضاء ىيئة التدريس بالقسـ وتسميميا عمى  C.Dبوحدة الجودة
ج – تسميـ نماذج امتحانات مقررات الفصؿ الدراسي االوؿ  2109/2108بعد االنتياء مف التصحيح لمسيد أ.د.
وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب
د – سرعة االنتياء مف عمؿ ممفات المقررات قبؿ نياية فبراير والتي سيتـ مراجعتيا خالؿ النصؼ االوؿ مف مارس مف
قبؿ لجنة بوحدة الجودة
و -الرد عمى نتائج استبيانات تقييـ الطالب لممقررات لمفصؿ الدراسى االوؿ 2109/2108
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-2توصيبد يكتت أ.د .وكيم انكهيخ نشئوٌ انتعهيى وانطالة
:
توصي جلنة شئون التعليم والطالب جبلستها املنعقدة بتاريخ  2109/ 2/01باملوافقة على-:
 -1موافقة مجمس قسـ عموـ االغذية بجمستو المنعقدة بتاريخ  2119/1/15عمى ترشيح -:
أ.د .حسيف عبد الجميؿ عبد العاؿ لتدريس مقرر تغذية الطفؿ (  2ساعة نظري ) لممستوى االوؿ في الفصؿ
الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي  2119/ 2118بكمية التربية لمطفولة المبكره.
 -2الطمب المقدـ مف الخريجة  /صابريف عبد المعتمد حسف بشأف تغيير اسميا
مف صابريف عبد المعتمد حسف الى صابريف عبد المعتمد حسف الحاج احمد .
 -3االنتياء مف الجداوؿ الدراسية لممستويات األربعة بالكمية .
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 -3توصيبد نجُخ اندزاسبد انعهيب وانجحوث :
توصي لجنة الدراسات العميا بجمستيا المنعقدة بتاريخ  2109/ 2/00بالموافقة عمى:
أوالً َ :تيجخ نجبٌ فحص ويُبقشخ زسبئم انًبجستيس واندكتوزاِ

:

 -1موافقة مجمس قسـ االقتصاد الزراعى بجمستو المنعقدة بتاريخ 4118/ 14 /42عمى ما جاء في التقرير

الجماعي والتقارير الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة مف الطالب /يحيي ابراىيـ عبد القادر

المسجؿ لدرجة الماجستير بالقسـ والتػي توصػي بمنحو درجػة الماجستيػر فػي العموـ الزراعية (اقتصاد زراعى ).

 -4موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ 4119 / 1 /41عمى ما جاء في التقرير الجماعي

والتقارير الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة مف الطالبة /مروه خمؼ النادي ابراىيـ المسجمة

لدرجة الدكتوراه بالقسـ والتػي توصػي بمنحيا درجػة الدكتػوراه فػي العموـ الزراعيػػة (بساتيف – زينة)

 -3موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ 4119 / 1 /41عمى ما جاء في التقرير الجماعي
والتقارير الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة مف الطالبة /دعاء محمد فواز المسجمة لدرجة

الماجستير بالقسـ والتػي توصػي بمنحيا درجػة الماجستير فػي العموـ الزراعيػة (بساتيف – فاكيو)

 -4موافقة مجمس قسـ الميكروبيولوجيا بجمستو المنعقدة بتاريخ 4119 / 14 /31عمى ما جاء في التقرير

الجماعي والتقارير الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة مف الطالبة /ساره حسف عمى حسف

المسجمة لدرجة الماجستير بالقسـ والتػي توصػي بمنحيا درجػة الماجستير فػي العموـ الزراعيػة (ميكروبيولوجيا
زراعية)

تجهيغ َتيجخ يقسز ثحج وانسبعبد انًعتًدح نهسسبنخ
حبَيــب :
-5موافقة مجمس قسـ االقتصاد الزراعى بجمستو المنعقدة بتاريخ  2118/1/14عمى إتماـ الطالب /الطيب
محمد مرسى المسجؿ لدرجة الدكتوراه (اقتصاد زراعي) بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".
-6موافقة مجمس قسـ عموـ االغذية بجمستو المنعقدة بتاريخ  4119/1/11عمى إتماـ الطالب /صبره ناصر
صبره المسجؿ لدرجة الماجستير (عموـ اغذية) بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".
-7موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  4119/1/41عمى إتماـ الطالب /مينا نبيؿ ابراىيـ
المسجؿ لدرجة الماجستير (بساتيف  -فاكيو) بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".
-8موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  4119/1/41عمى إتماـ الطالبة /ىناء رمضاف عبد
العزيز المسجمة لدرجة الماجستير (بساتيف  -زينة) بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".
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 -9موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  4119/1/41عمى إتماـ الطالب /عبد اهلل جماؿ
حسف المسجؿ لدرجة الماجستير (بساتيف  -فاكيو) بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".
-11موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  4119/1/41عمى إتماـ الطالب /حسف عيد محمد
ابراىيـ المسجؿ لدرجة الماجستير (بساتيف  -فاكيو) بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".
-11موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  4119/1/41عمى إتماـ الطالبة /بسمة عالء الديف
ابو بكر المسجمة لدرجة الماجستير (بساتيف  -فاكيو) بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".
-14موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  4119/1/41عمى إتماـ الطالبة /ىبة رجب عبد
الباسط المسجمة لدرجة الماجستير (بساتيف  -فاكيو) بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".
-13موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيوانى بجمستو المنعقدة بتاريخ  4119/1/41عمى إتماـ الطالب /محمد احمد
بكر عبد النعيـ المسجؿ لدرجة الماجستير (انتاج حيوانى) بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".
-12موافقة مجمس قسـ الميكروبيولوجيا الزراعية بجمستو المنعقدة بتاريخ  4119/1/48عمى إتماـ الطالب/
عمى محمد احمد عبد الرحيـ المسجؿ لدرجة الماجستير (ميكروبيولوجيا زراعية ) بالقسـ الساعات المعتمدة
لمرسالة "بنجاح".
-11موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيوانى بجمستو المنعقدة بتاريخ  4119/1/41عمى إتماـ الطالب /ياسيف
قاسـ ابراىيـ المسجؿ لدرجة الماجستير (انتاج حيوانى) بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".
-16موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  4119/1/41عمى إتماـ الطالب /عمر ممدوح معتمد
خفاجى المسجؿ لدرجة الماجستير (بساتيف  -فاكيو) بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".

-6-

ثالثـا :

تعديل وتغيير لجان األشراف:

اسـ الطالب /القسـ

الدرجة/
تاريخ التسجيؿ

المجنة بعد التعديؿ

التغيير في المجنة

 .17مينا نبيؿ ابراىيـ
قسـ البساتيف -فاكيو

الماجستير

2116/9 /14

-18نرميف حمدى عبد المجيد

الماجستير

 -19ناصر ربيع عبد الصبور
قسـ البساتيف  -فاكيو

الماجستير
2116/9/13

اضافة -:
أ.د .محمد احمد السيد

المرحوـ أ.د .معوض عبد الحميد محمد

 -21حسف محمد فرج النجار
قسـ البساتيف  -فاكيو

الماجستير
2116/2/ 8

اضافة -:
أ.د .محمد احمد السيد

أ.د .محمد احمد السيد
أ.د .عباس سعد عبداهلل

قسـ البساتيف  -فاكيو

اضافة -:
أ.د .احمد محمد ابو زيد عقؿ

أ.د .احمد ابو زيد عقؿ
أ.د.احمد محمد كماؿ عبد العاؿ
أ.د .محمد عمى مجاور عبادة
رئيس بحوث بقسـ العنب بمعيد
بحوث البساتيف بالجيزة

2116/9/13

اضافة -:
أ.د .محمد احمد السيد

أ.د .محمد احمد السيد

أ.د .محمد احمد السيد

أ.د .احمد محمد كماؿ عبد العاؿ
أ.د .ماىر خيرى يواقيـ
باحث بمركز البحوث الزراعية بالجيزة

رئيس بحوث بقسـ العنب بمعيد بحوث البساتيف
– الجيزه

المرحوـ أ.د .معوض عبد الحميد محمد

زاثعـــب :
اسػػػـ الطالػػب

 -21محمد حسيف عمى محمود
-22محمد جمعو محمود نعماف
-23عمر ممدوح معتمد خفاجى
 -24سارة حسف عمى حسف
-25ياسيف قاسـ ابراىيـ

يـد

فتسح
القسػػػـ

االقتصاد الزراعي

البساتيف – فاكيو
البساتيف – فاكيو
الميكروبيولوجيا
االنتاج الحيوانى

انتسجيـم
الدرجة /تاريخ التسجيؿ
الدكتوراه 2112/2/13 :

الماجستير 2113/9/9 :
الماجستير 2114/9/8
الماجستير 2113/9/9 :
الماجستير 2115/2/9 :

تاريخ المد
 6(2119/2/12 –2118/8/13أشير)

2117/9/8-2116/9/9
2119/9/7-2118/9/8
 6(2119/3/8-2118/9/9أشير)
 6( 2119/8/7-2119/2/8أشير)
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خبيســـب :
اسػػـ الطالػب  /القسػػػـ

 -26ايماف طو سعد عثماف
قسـ االنتاج الحيوانى

تشكيم نجـــــبٌ انفحص و انًُبقشــــــخ:
الدرجة /تاريخ
التسجيؿ

الماجستير
2012/ 9 / 11

تشكيؿ المجنػػػػػة
أ.د .حساـ حسيف محمد حسانيف

استاذ رعاية دواجف كمية الزراعة – جامعة بنى سويؼ

أ.د .شاكر عبد التواب عبدالمطيؼ
استاذ تغذية الدواجف – كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ.د .احمد محمد احمد عثماف
استاذ رعاية الدواجف – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
أ.د .مصطفى عمى حسف
استاذ مساعد تغذية الدواجف – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)

الماجستير
2011 /9/ 8

أ.د .سامى ابراىيـ الصياد
استاذ عموـ االغذية المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة اسيوط
أ.د .ىانى مصطفى عمى
استاذ عموـ االغذية – كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ.د .سوزاف سعد لطيؼ
استاذ عموـ االغذية – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
أ.د .محمد نجيب قناوى
استاذ عموـ االغذية المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)

 -28حسف عيد محمد ابراىيـ

الماجستيػر
2011/9/ 8

أ.د .احمد سيد احمد حسف
استاذ الفاكية – كمية الزراعة – جامعة القاىره
أ.د.احمد محمد ابو زيد عقؿ
استاذ الفاكية – كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ.د .حمدى ابراىيـ محمود
استاذ الفاكيو – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
أ.د .احمد يسف محمد احمد
رئيس بحوث بمعيد بحوث البساتيف بالجيزة (مشرفا)

 -29ىناء رمضاف عبد العزيز

الماجستير
2116/ 2 / 8

أ.د .عزه عبد العزيز عمى
استاذ نباتات الزينة – كمية الزراعة – جامعة اسيوط
أ.د .احمد عبد المنعـ السيد
استاذ نباتات الزينة  -كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ.د.محمد كماؿ عبد العاؿ
استاذ الزينة المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
أ.د .محمود عبد الحكيـ محمود
استاذ نباتات الزينة – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)

 -27صبره ناصر صبره
قسـ عموـ االغذية

قسـ ( البساتيف – فاكيو)

قسـ (البساتيف – الزينو )
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الماجستير
2116/ 2 /9

أ.د .محمد محمد عطيو
استاذ الفاكيو – كمية الزراعة – جامعة االسكندرية بالشاطبى
أ.د .حمدى ابراىيـ محمود
استاذ الفاكيو – كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ.د .فاروؽ حسف عبد العزيز
استاذ الفاكيو المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)

 -31عمر عبد الحميد السنوسى ادـ

الماجستير
2116/ 2 /8

أ.د .محمد عمى مجاور
رئيس بحوث بقسـ العنب بمعيد بحوث البساتيف بالجيزة
أ.د .فيصؿ فاضؿ احمد
استاذ الفاكيو المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ.د .محمد احمد السيد حسيف
استاذ الفاكيو المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)

 -32ىبو رجب عبد الباسط

الماجستير
2116/ 2 / 8

 – 31عبداهلل جماؿ حسف

قسـ (البساتيف – الفاكيو)

قسـ ( بساتيف – الفاكيو)

قسـ (البساتيف – فاكيو)

أ.د .احمد يسف محمد احمد
رئيس بحوث قسـ بحوث الفاكيو االستوائية بمعيد بحوث البساتيف بالجيزة
أ.د .فاروؽ حسف عبد العزيز
استاذ الفاكيو المتفرغ – كمية الز ارعة – جامعة المنيا
أ.د .عمى حسف عمى سيد
استاذ الفاكيو المتفرغ  -كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
د .محمود محمد رفاعى
باحث اوؿ بالمعمؿ المركزى لمزراعة العضوية–مركز البحوث الزراعية بالجيزة(مشرفا

 -33محمد احمد بكر

قسـ ( االنتاج الحيوانى )

الماجستير
2115/ 9 / 8

أ.د .عزه عبداهلل السباعى
استاذ فسيولوجى الدواجف – كمية الزراعة – جامعة االسكندرية
أ.د.احمد محمد عثماف
استاذ رعاية الدواجف – كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ.د .عطيات حسيف البغدادى
استاذ رعاية الدواجف – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
أ.د .اكرـ زيف العابديف محمود
استاذ فسيولوجى الدواجف – كمية الزراعة -جامعة المنيا (مشرفا)
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سادســا :

تشكيل لجان االمتحان التأهيلي لطلبة الدكتوراه -:

 -44موافقة مجمس قسـ االقتصاد الزراعى بجمستو المنعقدة بتاريخ 2119/1/14عمى تشكيؿ لجنة االمتحاف
التأىيمي لمطالب /الطيب محمد مرسى والمسجؿ بالقسـ لدرجة الدكتػوراه (اقتصاد زراعى)
بنظاـ (س.ع ) عمػى أف يكوف التشكيؿ عمى النحو التالي:
 -1أ.د .السيد محمد ابو زيد

أستاذ االقتصاد الزراعى – كمية الزراعة – جامعة سوىاج

 -2أ.د .عزت صبره احمد ابراىيـ

أستاذ االقتصاد الزراعى–كمية الزراعة–جامعة بنى سويؼ

 -3أ .د .مصطفى سعد األشموني

أستاذ المحاصيؿ المتفرغ  -كمية الزراعة  -جامعة المنيا

 -4أ.د .فوزى السيد ابراىيـ

أستاذ االلباف المتفرغ  -كمية الزراعة  -جامعة المنػيا

 -5أ.د .فيصل فاضل احمد

استاذ الفاكهه المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا

 -6أ.د .احمد ضياء الديف السيد زيتوف

أستاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ  -كمية الزراعة  -جامعة

 - 7أ.د .المتولى صالح الزناتى

أستاذ االقتصاد الزراعى  -كمية الزراعة  -جامعة المنيا (مشرفا)

 -43موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ 2119/1/21عمى تشكيؿ لجنة االمتحاف التأىيمي
لمطالبة /سوزاف عبد الحميد عبد المطيؼ والمسجمة بالقسـ لدرجة الدكتػوراه (بساتيف  -زينة)
بنظاـ (س.ع ) عمػى أف يكوف التشكيؿ عمى النحو التالي:
 -1أ.د .عزة عبد العزيز عمى
 -2أ.د .عمر حسنى محمد
 -3أ .د .قاسـ زكى احمد

أستاذ نباتات الزينة – كمية الزراعة – جامعة اسيوط
أستاذ مساعد نباتات الزينة – كمية الزراعة جامعة اسيوط
أستاذ الوراثػة المتفرغ  -كمية الزراعة  -جامعة المنيا

 -4أ.د .انور عبد العزيز جالؿ

أستاذ امراض النبات المتفرغ  -كمية الزراعة  -جامعة المنػيا

 -5أ.د .جمال فخرى عبد النعيم

استاذ الكيمياء الزراعية – كمية الزراعة – جامعة المنيا

 -6أ.د .محمود عبد الحكيـ محمود

أستاذ نباتات الزينة  -كمية الزراعة  -جامعة المنيا (مشرفا)

 - 7أ.د .رجاء عمى طو

أستاذ نباتات الزينة  -كمية الزراعة  -جامعة المنيا

-11-

 -4توصيبد نجُخ انعالقبد انخقبفيخ :
انًؤتًساد

وانُدواد انداخهيخ :

 -1موافقة مجمس قسـ الكيمياء الزراعية بجمستو المنعقدة بتاريخ  2119/1/21عمى اشتراؾ كؿ مف :
 -1أ.د .محمد عبد العزيز الشافعي

(مستمع)

 -2أ.د .عصاـ احمد عبد المطمب الممط

(ببحث)

 -3أ.د .جماؿ فخرى عبد النعيـ

(ببحث)

 -4أ.د .عماد صبري شاكر

(ببحث)

 -5أـ.د .عاطؼ عبد المحسف عبد الرحمف (ببحث)
 -6د .سالي محمد عبد العزيز الشافعي

(ببحث)

لحضور المؤتمر السنوي الحادي عشر بعنواف " القيمة الغذائية والتكمفة االقتصادية لممنتجات الزراعية "
خالؿ الفترة مف  7-6مارس  2119والذى سوؼ يعقد بقاعة المؤتمرات دار الضيافة جامعة عيف شمس
-4موافقة مجمس قسـ الكيمياء بجمستو بتاريخ  4119/1/41عمى ترشيح كؿ مف -:
أ.د .عصام احمد الولط
أ.د .عواد صبرً شاكر

(هستوع)
(هستوع)

لحضور المؤتمر العممي الرابع عشر لبحوث التنمية الزراعية خال ؿ الفترة مف  18-17مارس  2119في رحاب
كمية الزراعة جامعة عيف شمس
-4موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو بتاريخ  4119/1/41عمى ترشيح كؿ مف -:
أ.دٍ .وسف ٍوسف عبد العاطٌ

(ببحـث)

أ.دٍ .سرى توام عبد الوجَد

(ببحث)

لحضور المؤتمر الدولي التاسع لمتنمية الزراعية المتواصمة خالؿ الفترة مف  6-4مارس  2119في رحاب كمية
الزراعة جامعة الفيوـ
-3موافقة مجمس قسـ عموـ االغذية بجمستو بتاريخ  4119/1/11عمى ترشيح كؿ مف -:
أ.د .ىانى مصطفى عمى
أ.د .محمد نجيب قناوى
د .رقيو رمضاف عبد السالـ

(مستمع)
(مستمع)
(مستمع )

لحضور المؤتمر العممي الرابع عشر لبحوث التنمية الزراعية خالؿ الفترة مف  18-17مارس  2119في رحاب
كمية الزراعة جامعة عيف شمس
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-5

يوضوعبد عبيــــــخ
 -1موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيوانى بجمستو الطارئو عمى مستوى االساتذة عمى ما جاء بالتقرير الجماعى
لمجنة العممية الدائمة لمترقيات بالتوصية بترقية السيد الدكتور /عبد الرحمف ابراىيـ زنونى المدرس بالقسـ

الى درجة استاذ مساعد (فسيولوجي حيواف )

 -6توصيبد نجُخ شئوٌ خديخ انًجتًع وتًُيخ انجيئخ -:

توصي لجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجمستيا المنعقدة بتاريخ  2109/ 2/01بالموافقة
عمى:

 -1تحديث دليؿ المستثمريف واصدار دليؿ 2119
مقترح تشكيؿ مجمس ادارة وحدة متابعة الخريجيف.
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