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 السادة أعضاء مجلس الكلٌة
 3/9119/ 11المنعقدة بتارٌخ  مارس 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

 

 لٌم والطالب                              وكٌل الكلٌة لشئون التع
 

 أ.د.  حربً مطارٌد عبد هللا
 

 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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            مد                                                                                                                           ابو الخٌر مصطفى محد.  وكٌل وزارة الزراعة بالمنٌا ٌمثله

 
 :  األقسبو يجبنس سؤسبء انسبدح
  كرٌمة عبد الحمٌد حسانٌن د. أ. - 1      

 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     

 سٌد حسن حسٌن حمودة أ.د. -7    

 األشمونًمصطفى سعد  أ.د. -8     

 ممدوح عوٌس اسماعٌل أ.د. -9    

 محى الدٌن محمد عبد العظٌم  أ.د. -11    

 سامٌه فرحات محمد  أ.د.-11   

 محمد عبد الحكٌم محمود أ.د. -19  

 

 : األقسبو عٍ انًُبوثوٌ األسبتزح انسبدح

  نبٌل محمود محمد السرنجاوى  أ.د. .1

 محمد عبد المنعم محمد حسن 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. .11

 عبد التواب محمد عطا أ.د. .11

 فوزى على حسن السكرى أ.د. .19

 
 يًخهيٍ عٍ األسبتزح انًسبعذيٍ   

 كوثر محمد عبد الرحمن د. -1

 حمدان ابراهٌم  محمود  د. -9

 يًخهيٍ عٍ انًذسسيٍ :

 عبد الرحمن مصطفى عبد الوهاب د. -1

 سالً محمد عبد العزٌز د. -9

 

عًيذ   عجذهللا عجذ انغُىوثذأ انجهسخ األستبر انذكتوس / عبدل 

 انكهيخ 

  ثسى هللا انشحًٍ انشحيى ""         

 ثم استعرض جدول األعمال على النحو التالي  : 

 التصدٌق على قرارات محضر الجلسة السابقة   
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 توصيبد وحذح  ضًبٌ انجودح: -1
 ى:بالموافقة عم 9102/ 3/ 5   بتاريخ المنعقدةبجمستيا  وحدة ضماف الجودة توصي

 -: التاليلمكمية عمى النحو  الحكوميتشكيؿ فريؽ جائزة مصر لمتميز  -0
 عمر عبد المطيؼ عمر أ.د.
 جماؿ فخرى عبد النعيـ أ.د.
 اكـر زيف العابديف محمود أ.د.
 ياسر محمود محمد مصطفى أ.د.
 حسف عمى حسف د.
  محمود ابراىيـحمداف د.
 عثماف سيد عبد المقصودد.
 حداد احمد سيد محمدسمير د.
 انورمحمد جيياف د.
 عبد الرحمف عاطؼ عبد المحسف د.
 ابو الجود عبد الصبورالديف عالء د.
 فؤادمحمد حسف د.
 نجيب سامى رمسيسد.
 حممى طارؽ عبد الناصرد.
 احمد عمى حسفد.
 الشافعىمحمد عبد العزيز احمد  د.
 تشكيؿ معايير جائزة مصر لمتميز الحكومى لمكمية-2
 77/2/2179المنعقد يـو االحد الموافؽ  باألقساـصيات اجتماع المجنة الثالثية لمجودة الموافقة عمى تو -3
 77/2/2179يـو االحد الموافؽ  المنعقد المعايير بالكمية مسئوليالموافقة عمى توصيات اجتماع -4
 لألعواـخمسية لمكمية وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث بشأف عمؿ الخطة البحثية ال أ.د.مخاطبة السيد -5

2179/2124  
  وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأف عمؿ الخطة الخمسية لقطاع خدمة  أ.د.مخاطبة السيد  -6

 2179/2124 لألعواـالمجتمع وتنمية البيئة بالكمية 
 

  -مخاطبة السادة رؤساء االقساـ بشأف :
 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث أ.د.وارساليا الى السيد  2179/2124 لألعواـ لالقساـعمؿ الخطة البحثية الخمسية -أ

 .بوحدة الجودة C.Dالمنشورة لمسادة اعضاء ىيئة التدريس بالقسـ وتسميميا عمى  باألبحاثبياف -ب
لكترونيا مع ضرورة استكماؿ واالحتفاظ بيا ا 2179االوؿ  الدراسيسرعة االنتياء مف عمؿ تقارير البرامج والمقررات لمفصؿ  -ج

 .لـ ترسميا الى وحدة الجودة  التي لالقساـ السابقةالتقارير 
مف قبؿ لجنة بوحدة  2179وسيتـ مراجعتيا خالؿ النصؼ الثانى مف مارس  باالقساـسرعة االنتياء مف عمؿ ممفات المقررات  -د

 الجودة
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 وكيم انكهيخ نشئوٌ انتعهيى وانطالة  أ.د.توصيبد يكتت -2

: 

 -باملوافقة على: 9102/ 4/3توصي جلنة شئون التعليم والطالب  جبلستها املنعقدة بتاريخ  

 

اعداد الطالب المراد  في رئيس الجامعو  أ.د.الخطاب الوارد مف السيد توصى المجنو لدى مجمس الكمية بشاف  -7
  ( طالب وطالبو411عمى اف يكوف العدد ) 2179/2121قبوليـ خالؿ العاـ الجامعى 

 القرار : الموافقة 

                         انتداب عمى  25/2/2179بجمستو المنعقدة بتاريخ  الميكروبيولوجياموافقة مجمس قسـ  -2
ساعو  2) ساعة نظري ( 2)  الميكروبات المنتجو لممضادات الحيويةلتدريس مقرر  عادؿ محمود حماد أ.د.

 2178الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي حد مف كؿ اسبوع خالؿ الرابع عمى اف يكوف يوـ االلممستوى  عممى( 
 .الزراعة جامعة سوىاجبكمية  2179/

                         عمى انتداب 25/2/2179تاريخ موافقة مجمس قسـ الميكروبيولوجيا بجمستو المنعقدة ب
ساعو عممى(   2ساعة نظري ( ) 2سمير احمد سيد محمد لتدريس مقرر فسيولوجيا الفطر والطحالب )  د.

 2178لممستوى الرابع عمى اف يكوف يـو االثنيف مف كؿ اسبوع خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 
 .بكمية الزراعة جامعة سوىاج 2179/

 القرار : الموافقة 

ئوف التعميـ والطالب نائب رئيس الجامعة لش أ.د.توصى المجنو لدى مجمس الكمية بعرض الخطاب الوارد مف السيد  -3
  .بشأف االلتزاـ بتسعير الكتاب الجامعى 

 القرار : الموافقة 
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 توصيبد نجُخ انذساسبد انعهيب وانجحوث : -3

 بالموافقة عمى: 9102/ 3 /5  بتاريخ المنعقدةبجمستيا  نة الدراسات العمياجل توصي
 هشسبنخ :   تجهيغ َتيجخ يقشس ثحج  وانسبعبد انًعتًذح ن اوال

رانيا مصطفى سعد / ةعمى إتماـ الطالب 95/9/9119بجمستو المنعقدة بتاريخ   مراض النباتموافقة مجمس قسـ ا -1
 الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح". )امراض النبات( بقسـ  ة لدرجة الدكتوراهالمسجمو  االشمونى المدرس المساعد

 القرار : الموافقة  

خالد عبد المنعـ عمى إتماـ الطالب/  95/9/9119النبات بجمستو المنعقدة بتاريخ   موافقة مجمس قسـ وقاية-9
 الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح". النبات(  وقاية)بقسـ ماجستير لدرجة ال والمسجؿ حسيف رمضاف

 القرار : الموافقة 

نداء احمد رفعت / ةاـ الطالبعمى إتم 3/3/9119موافقة مجمس قسـ عمـو االغذية بجمستو المنعقدة بتاريخ  -3
 الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح". ) عمـو االغذية( بقسـ والمسجمة لدرجة الدكتوراه 

 القرار : الموافقة 

احمد حساـ الديف حمزه عمى إتماـ الطالب/  95/9/9119موافقة مجمس قسـ االراضى بجمستو المنعقدة بتاريخ  -4
 الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح". االراضى(  )بقسـ والمسجؿ لدرجة الدكتوراه 

 القرار : الموافقة 

ىالو عمر / ةعمى إتماـ الطالب 95/9/9119موافقة مجمس قسـ االقتصاد الزراعى بجمستو المنعقدة بتاريخ  -5
 الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح". زراعى( القتصاد ال) ابقسـ يوسؼ والمسجمة لدرجة الدكتوراه 

 ر : الموافقة القرا

ىيثـ كماؿ عبد الغنى عمى إتماـ الطالب/  11/9/9119موافقة مجمس قسـ الوراثػة بجمستو المنعقدة بتاريخ  -6
 الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح". ) الوراثػػة( بقسـ رزؽ والمسجؿ لدرجة الماجستير 

 القرار : الموافقة 

  وراة لد كتل ثانيًا: نتيجت لجان االمتحان التأهيلي

و شاكر ػاي /ةاالمتحاف التأىيمي لمطالبفي تقرير لجنة  على ما جاء الطارئهبجلسته االنتاج الحيوانى  افقة مجلس قسم مو -7
  "بنجاح"والذي يوصي باجتيازه االمتحاف )انتاج حيوانى( لدرجة الدكتوراه  ةالمسجمعبد التواب عبد المطيؼ 

 القرار : الموافقة 
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 فتشح  انتسجيـم   :    يـذ حبنخـــب

 اسػػػـ الطالػػب القسػػػـ الدرجة/ تاريخ التسجيؿ تاريخ المد
72/8/2178– 77/8/2179 
8/9/2178 – 7/9/2179 
9/9/2178 – 8/9/2179 
9/3/2179 – 8/3/2121 
9/3/2179-8/3/2121 
9/3/2179-8/3/2121 
8/9/2178-7/9/2179 

 2172/  2/ 73الدكتوراه :
 71/9/2173الماجستير : 
 9/9/2173الماجستير : 

 71/3/2174الدكتوراه :
 9/3/2175الماجستير : 
 71/3/2174الماجستير : 
 72/9/2177الدكتوراه : 

 االقتصاد الزراعي
 فاكيو -البساتيف

 وقايػة النػبات
 االقتصاد الزراعى
 االقتصاد الزراعى
 االقتصاد الزراعى
 االقتصاد الزراعى

 محمد حسيف عمى محمود -8
 جمعو محمود نعمافمحمد  -9

 خالد عبد المنعـ حسيف رمضاف-71
 الطيب محمد مرسى -77
 حساـ حسف ابو المجد -72
 ايماف مديف حسف-73
 اميرة فرغؿ حافظ -74

 القرار : الموافقة 
 :   تعديل وتغيير لجان األشراف: رابعــا

 القرار : الموافقة 

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

 محمود صبحى سالـ. 75
 زينة -البساتيفقسـ        

 
 
 ناجى ىالؿ اسماعيؿ -76

 زينة –قسـ البساتيف      
 
 

 امانى فولى عبد الجابر -77
 زينة –قسـ البساتيف      

 
 
 
 

 صباح محمود ابراىيـ-78
 قسـ المحاصيؿ    

 
 
 

 محمد كامؿ سيد  -79
 قسـ المحاصيؿ    
 

 صابر عمر محمد -21
 قسـ المحاصيؿ    

 
 

 الماجستير
77 /9/2178 
 
 

 الماجستير
77/9/2178 
 
 

 الماجستير
77/9/2178 
 
 
 
 

 الماجستير
79/9/2176 
 
 
 

 الماجستير
77/9/2178 
 

 الماجستير
77/9/2178 

 -:كؿ مف اضافة 
 حممى طارؽ عبد الناصر د.
 احمد عمى حسفد.
 

 -اضافة كؿ مف :
 عماد الديف توفيؽ احمدأ.د.
 احمد عمى حسفد.
 

  -اضافة :
 احمد عمى حسف د.
 
 
 
 

 -اضافة :
  سامى رمسيس نجيب د.
 
 
 

 -اضافة :
 سامى رمسيس نجيب د.
 

 -اضافة :
 سامى رمسيس نجيبد.

 محمود عبد اليادى حسف أ.د.
 طارؽ عبد الناصر حممى د.
 احمد عمى حسفد.
 

 فاروؽ صالح الديف بدراف أ.د.

 عماد الديف توفيؽ احمد أ.د.
 احمد عمى حسف د.
   

 محمود عبد اليادى حسف  أ.د.
 ريـ محمد الحسينى عبد الرحمفد.
    باحث اوؿ بمركز البحوث الزراعية بمعيد    

 بحوث البساتيف
 احمد عمى حسف د.
 

 عبد الحميد السيد القراميطى أ.د.

 منصور عبد المجيد سالـ أ.د.
 سامى رمسيس نجيبد.
 

 ابو بكر عبد الوىاب طنطاوى أ.د.
 محمود منصور عبد المجيد د.
 سامى رمسيس نجيب د.
 

 ابو بكر عبد الوىاب طنطاوى أ.د.
 محمود منصور عبد المجيد د.
 سامى رمسيس نجيب د.
  



 

 

-7- 
  

 :   تحذيذ وتعذيم عُبويٍ سسبئم انًبجستيش وانذ كتوساح خبيســب

   عمي تعديؿ موضوع البحث الخاص  18/9/9119بتاريخ بجمستو المنعقدة البساتيف وافؽ مجمس قسـ  -91
 عمى النحو التالي: زينو( –)بساتيف  بالقسـ الماجستيرالمسجؿ لدرجة حمد ا حبشى رمضاف عمربالطالب/

 -العنواف بالمغة العربية :      
 دينة المنيا الجديدة   "     استجابة نباتات البرمودا لكثافة زراعة البذره والتسميد تحت ظروؼ ممف:        "         

 " استجابة نباتات الجازوف لكثافة زراعة البذرة والتسميد تحت ظروؼ مدينة المنيا الجديده"          إلى:        
 العنواف بالمغة االنجميزي     

Response of gazon grass plant to seed rate and fertilization under New Minia city conditions 
 جوىري غير عممًا بأف التغير 
 القرار : الموافقة 

عمي تعديؿ موضوع البحث الخاص  18/9/9119بجمستو المنعقدة بتاريخ البساتيف وافؽ مجمس قسـ  -99
 عمى النحو التالي: زينو( –)بساتيف  بالقسـ الماجستيرالمسجؿ لدرجة محمد عز الديف عبد العزيز طمبة  بالطالب/

 -المغة العربية :العنواف ب      
 استجابة نباتات البرمودا لمتسميد العضوى والحيوى   "     مف:        "         

 " استجابة نباتات الجازوف لمتسميد العضوى والحيوى"      إلى:        
 العنواف بالمغة االنجميزي     

Response of gazon grass plant to organic and biofertilization 
 جوىري  غير ًا بأف التغيرعمم

 القرار : الموافقة 

عمي تعديؿ موضوع البحث الخاص  17/9/9119بجمستو المنعقدة بتاريخ عمـو االغذية وافؽ مجمس قسـ  -93
 عمى النحو التالي: بالقسـ الماجستيرالمسجؿ لدرجة ابراىيـ السيد محمد احمد   بالطالب/

 -العنواف بالمغة العربية :      
 تقييـ العجينو الحامضيو في صناعة الخبز وخصائص الجوده لو   "     مف:        "         
 " تقييـ الخصائص الفيزوكيميائية والوظيفيو والحسية لمخبز المدعـ بالدقيؽ المركب"      إلى:        
 العنواف بالمغة االنجميزي     

Evaluation of the physico-chemical, functional and sensory properties of breads supplemented  
with composite flours 

 جوىري  عممًا بأف التغير
 القرار : الموافقة 

عمى تغيير الترجمو االنجميزية  95/9/9119بجمستو المنعقده بتاريخ قسـ االقتصاد الزراعى وافؽ مجمس  -94
 -قنديؿ عبد الحميـ وىو :لعنواف موضوع رسالة الدكتوراه الخاصة بالطالبة / ىبو 

 العنواف بالمغو العربية :
 اتيو في مصر "" دراسة تحميمية لمتجارة الىـ الزيوت النب              

 العنواف بالمغو االنجميزية
 An Analytical study of Foreign Trade of Some Plant Oils in Egypt            مػػػف : 

 An Analytical study of Foreign Trade of main Plant Oils in Egypt            الػػػػى  : 
 عمما باف التغيير غير جوىرى           

 القرار : الموافقة 
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 :  تشكيم نجـــــبٌ انفحص و انًُبقشــــــخ: ـبسبدســ

 

الدرجة/ تاريخ  تشكيؿ المجنػػػػػة
 اسػػـ الطالػب / القسػػػـ التسجيؿ

 موسى احمد احمد احمد أ.د.
 جامعة عيف شمس -كمية الزراعة  –استاذ امراض النبات المتفرغ     

 نبيمو عبد الظاىر عبد العزيز  أ.د.
 جامعة المنيا –كمية الزراعة  – استاذ امراض النبات المتفرغ    
  مرزوؽ رجب عبد المطيؼ أ.د.
 فا(جامعة المنيا )مشر  –كمية الزراعة  –  استاذ امراض النبات المتفرغ    
 انور عبد العزيز جالؿ أ.د.
  جامعة المنيا )مشرفا( –كمية الزراعة  – امراض النبات المتفرغ استاذ    

 
 سامى عبد الرحيـ محمود الشاذلى أ.د.
 جامعة االسكندرية –كمية الزراعة  – المتفرغ استاذ الفاكيو    
 فيصؿ فاضؿ احمد  أ.د.
 جامعة المنيا – كمية الزراعة –المتفرغ  الفاكيةاستاذ    
 فاروؽ حسف عبد العزيز  أ.د.
 جامعة المنيا )مشرفا( –كمية الزراعة  –المتفرغ  الفاكيةاستاذ    
 

 محمد احمد فايؽ  أ.د.
  القاىرة ةجامع –كمية الزراعة  –المتفرغ  الفاكيةاستاذ    
 فاروؽ حسف عبد العزيز  أ.د.
 معة المنيا جا –كمية الزراعة  –المتفرغ  الفاكيةاستاذ    
 فيصؿ فاضؿ احمد  أ.د.

 جامعة المنيا )مشرفا(  –كمية الزراعة  –المتفرغ  الفاكيةاستاذ 
 

 فاروؽ محمد محمود مصطفى  أ.د.
 جامعة اسيوط –كمية الزراعة  –استاذ الفاكية      
 عبد الحميد محمد مرسى واصؿ أ.د.
 ياجامعة المن –كمية الزراعة  –استاذ الفاكية المتفرغ     
 عمى حسف عمى سيد  أ.د.
 جامعة المنيا )مشرفا( –كمية الزراعة  –استاذ الفاكية المتفرغ     

 
 طو عبده توفيؽ جمعو  أ.د.
 جامعة بنيا  –مشتير  –كمية الزراعة  -استاذ الميكروبيولوجى     
 جابر زايد عبد الونيس  أ.د.
 جامعة المنيا –كمية الزراعة  –المتفرغ  –استاذ الميكروبيولوجيا    
 عمر عبد المطيؼ عمر سعد أ.د.
 جامعة المنيا )مشرفا( –كمية الزراعة  –استاذالميكروبيولوجيا المتفرغ     
 
 
 
 

 الدكتػوراه
 15  /2/2016  
 
 
 
 
 
 

 الدكتوراه
14/9/2015 
 
 
 
 

 الدكتوراه
14/9/2015 
 
 
 
 

 الدكتػوراه 
14/9/2015 
 
 
 
 
 

 الماجستير
14/9/2016 
 
     

 شمونىالايا مصطفى سعد ران -25
 امراض النبات قسـ           

 
 
 
 
 
 

 محمد عمى عبد الرازؽ -26
 فاكيو -قسـ البساتيف 

 
 
 
 

 وائؿ بدوى محمد  -27
 فاكيو –قسـ البساتيف       

 
 
 
 

 طو ماىر محمد محمد -28
 فاكيو –قسـ البساتيف     

 
 
 
 
 

 عمى محمد احمد عبد الرحيـ -29
 جياقسـ الميكروبيولو    
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 سامى محمد جالؿ  أ.د.
 جامعة القاىره –كمية الزراعة  –استاذ عموـ االغذية المتفرغ      
 محمد احمد قناوى  أ.د.

 جامعة المنيا –كمية الزراعة  –استاذ عموـ االغذية المتفرغ      
 ىانى مصطفى عمى  أ.د.
 جامعة المنيا )مشرفا( –كمية الزراعة  –استاذ عموـ االغذية     
 سوزاف سعد لطيؼ  أ.د.

 جامعة المنيا )مشرفا(  –كمية الزراعة  –استاذ عموـ االغذية      
 

 سحر محمد عبد الوىاب أ.د.
 جامعة القاىرة –كمية الزراعة  –استاذ الفاكيو       

 حمدى ابراىيـ محمود ابراىيـ  أ.د.
 جامعة المنيا –كمية الزراعة  –استاذ الفاكيو       

 عمى حسف عمى سيد  أ.د.
 جامعة المنيا )مشرفا( –كمية الزراعة  –استاذ الفاكيو      
 ماىر خيرى يواقيـ ارمانيوس أ.د.

 مشرفا( الجيزة ) –باحث اوؿ بمركز البحوث الزراعية        
 

 ابراىيـ عبد الرحمف عمى خميفو أ.د.
 جامعة اسيوط ) االزىر ( –كمية الزراعة  –استاذ االجتماع الريفى       

 محمود حسف حسف ابراىيـ  أ.د.
 مركز البحوث الزراعية–معيد بحوث االرشاد الزراعى  –استاذ االجتماع الريفى       

 زينب اميف محمد أ.د.
 مركز البحوث الزراعية )مشرفا(–معيد بحوث االرشاد الزراعى  –الريفى  استاذ االجتماع     
 جماؿ حسيف محمد الريدى  أ.د.

 جامعة المنيا )مشرفا( –كمية الزراعة  –استاذ االجتماع الريفى قسـ االقتصاد الزراعى      
 

 راشد محمد عبد السالـ  أ.د.
 عيف شمس جامعة  –كمية الزراعة  –استاذ الوراثة المتفرغ    
 سمير حممى ابراىيـ العشماوى  أ.د.
 جامعة المنيا  –كمية الزراعة  –استاذ الوراثة المتفرغ     
 محمد عبد الحكيـ محمود  أ.د.
 )مشرفا(  جامعة المنيا  –كمية الزراعة  –استاذ الوراثة المتفرغ    
 عبد التواب محمد عطا  أ.د.
 عة المنيا )مشرفا( جام –كمية الزراعة  –استاذ الوراثة     

 الدكتوراه
13/2/2012 
 
 
 
 
 
 

 الماجستير
2/9/2014 
 
 
 
 
 
 

 الدكتوراه
10/9/212 
 
 
 
 
 
 

 الماجستير
13/6/2016 

 
 

 نداء احمد رفعت  -31
 قسـ : عمـو االغذية 

 
 
 
 
 
 

 عمر ممدوح معتمد خفاجى -37
 فاكيو( –قسـ : البساتيف       

 
 
 
 
 
 

 ىالو عمر يوسؼ -32
 قسـ االقتصاد الزراعى    

 
 
 
 
 
 

 ىيثـ كماؿ عبد الغنى -33
 قسـ الوراثػػة  

عمى تجديد تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة  78/2/2179ريخ موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتا -34
 -فاكيو( وذلؾ عمى النحو التالى : –لمطالب / محمد جمعو محمود نعماف المسجؿ لدرجة الماجستير بالقسـ _)بساتيف 

 جامعة المنيا –كمية الزراعة  –استاذ الفاكيو المتفرغ   عبد الحميد محمد مرسى واصؿ أ.د.

 استاذ الفاكيو ونائب رئيس جامعة عيف شمس   ميد عبد الغنى نظمى عبد الح أ.د.

 جامعة المنيا –كمية الزراعة  –استاذ الفاكيو المتفرغ    فاروؽ حسف عبد العزيز  أ.د.

 جامعة المنيا )مشرفا(  –استاذ الفاكيو المتفرغ كمية الزراعة    عمى حسف عمى سيد أ.د.
 القرار : الموافقة 
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  -ل لجان االمتحان التأهيلي لطلبت الدكتوراه :ـا :   تشكيسابعـــ

 عمى تشكيؿ لجنة االمتحاف 25/2/2179موافقة مجمس قسـ االقتصاد الزراعى بجمستو المنعقدة بتاريخ  -53
(  س.عالتأىيمي لمطالب/ محمود ابراىيـ حسف والمسجؿ بالقسـ لدرجة الدكتػوراه  )اقتصاد زراعى( بنظاـ )

 عمى النحو التالي: عمػى أف يكوف التشكيؿ 
 جامعة الزقازيؽ –كمية الزراعة  –أستاذ االقتصاد الزراعى    عادؿ عيد محفوظ أ.د. -7
 جامعة الزقازيؽ –كمية الزراعة–أستاذ االقتصاد الزراعى  سامية محمود الديب أ.د. -2
 المنيا      جامعة   -كمية الزراعة  -المتفرغ  االلبافأستاذ      فوزى السيد ابراىيـ د. أ. -3
 جامعة المنػيا  -كمية الزراعة  -المتفرغ  أستاذ المحاصيؿ  مصطفى سعد االشمونى أ.د.  -4
 جامعة المنيا –كمية الزراعة  – الزينة بقسم البساتيناستاذ              رجاء عمى طه أ.د. -5
     المنيامعة جا - كمية الزراعة -  االقتصاد الزراعىأستاذ   سموى الحسينى بدوى أ.د. -6
 مشرفا() جامعة المنيا -كمية الزراعة  -المتفرغاالقتصاد الزراعى أستاذ        احمد ضياء الديف زيتوف أ.د. - 7

 القرار : الموافقة 

 عمى تشكيؿ لجنة االمتحاف 25/2/2179موافقة مجمس قسـ االقتصاد الزراعى بجمستو المنعقدة بتاريخ  -53
(  س.عديؿ عبد الحميـ والمسجمة بالقسـ لدرجة الدكتػوراه  )اقتصاد زراعى( بنظاـ )التأىيمي لمطالب/ ىبو قن

 عمػى أف يكوف التشكيؿ عمى النحو التالي: 
 جامعة سوىاج –كمية الزراعة  –أستاذ االقتصاد الزراعى   السيد محمد او زيد أ.د. -7
 جامعة بنى سويؼ –لزراعةكمية ا–أستاذ االقتصاد الزراعى  عزت صبره احمد ابراىيـ أ.د. -2
 جامعة المنيا        -كمية الزراعة  -أستاذ المحاصيؿ المتفرغ      مصطفى سعد االشمونى د. أ. -3
 جامعة المنػيا  -كمية الزراعة  -أستاذ االنتاج الحيوانى  اكـر زيف العابديف محمود أ.د.  -4
 جامعة المنيا –كمية الزراعة  – متفرغالاستاذ الزينة  فاروؽ صالح الديف عبد الرحمف   أ.د. -5
 جامعة المنيا     -كمية الزراعة  - المتفرغأستاذ االقتصاد الزراعى  محمد عالء الديف كامؿ عثماف أ.د. -6
 مشرفا(جامعة المنيا ) -كمية الزراعة  -االقتصاد الزراعىأستاذ  سموى الحسينى بدوى       أ.د. - 7

 القرار : الموافقة 

عمى تشكيؿ لجنة االمتحاف التأىيمي 71/2/2179قة مجمس قسـ الوراثػة بجمستو المنعقدة بتاريخ مواف -53
( بنظاـ بالقسـ لدرجة الدكتػوراه  )وراثة/ ىناء سماسيرى حنفى بكرى المدرس المساعد والمسجمة ةلمطالب

 ( عمػى أف يكوف التشكيؿ عمى النحو التالي:  س.ع)
 اسيوطجامعة  –كمية الزراعة  –ذ الوراثة المتفرغأستا  فتحى محمد صالح أ.د. -7
 اسيوطجامعة  –كمية الزراعة–ورئيس قسـ الوراثػةأستاذ   جماؿ ابراىيـ احمد محمد أ.د. -2
 جامعة المنيا        -كمية الزراعة  -المتفرغ  خضرأستاذ ال    سيؼ النصر حسيف جاد الحؽ د. أ. -3
 جامعة المنػيا  -كمية الزراعة  -امراض النبات المتفرغاذ أست  انور عبد العزيز جالؿ أ.د.  -4
 جامعة المنيا –كمية الزراعة  –  الكيمياءاستاذ     جماؿ فخرى عبد النعيـ أ.د. -5
 جامعة المنيا     -كمية الزراعة  -المتفرغ  الوراثةأستاذ  عبد الرحيـ توفيؽ عبد الرحيـ أ.د. -6
 مشرفا(جامعة المنيا ) -كمية الزراعة  -الوراثةأستاذ        محمد عبد الحكيـ محمود أ.د. - 7

 القرار : الموافقة 
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 عمى تشكيؿ لجنة االمتحاف 25/2/2179موافقة مجمس قسـ االقتصاد الزراعى بجمستو المنعقدة بتاريخ  -53
(  س.عظاـ )( بناقتصاد زراعىالتأىيمي لمطالب/ مصطفى حمدى ابراىيـ المسجؿ بالقسـ لدرجة الدكتػوراه  )

 عمػى أف يكوف التشكيؿ عمى النحو التالي: 
 سوىاججامعة  –كمية الزراعة  –المتفرغ أستاذ االقتصاد الزراعى   السيد محمد ابو زيد أ.د. -7
 بنى سويؼجامعة  –كمية الزراعة–ورئيس قسـ االقتصاد الزراعىأستاذ       ه احمد ابراىيـعزت صبر  أ.د. -2
 جامعة المنيا        -كمية الزراعة  -المتفرغ  االنتاج الحيوانىأستاذ      طوسوفمحمود عباس  د. أ. -3
 جامعة المنػيا  -كمية الزراعة  -المتفرغ االلبػافأستاذ   فوزى السيد ابراىيـ  أ.د.  -4
 جامعة المنيا –كمية الزراعة  –المتفرغ   زينةاستاذ ال       حسف   محمود عبد اليادى  أ.د. -5
 جامعة المنيا     -كمية الزراعة  -المتفرغ  االقتصاد الزراعىأستاذ   المتولى صالح الزناتى أ.د. -6
 مشرفا(جامعة المنيا ) -كمية الزراعة  -االقتصاد الزراعى المتفرغأستاذ       مكادى عبد المجيد سميماف أ.د. - 7

 القرار : الموافقة 

 
التأىيمي عمى تشكيؿ لجنة االمتحاف 78/2/2179نعقدة بتاريخ موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو الم -53

( عمػى أف  س.عزينة( بنظاـ ) -لمطالبة/ رقية محمد رجب دردير المسجؿ بالقسـ لدرجة الدكتػوراه  )بساتيف 
 يكوف التشكيؿ عمى النحو التالي: 

 اسيوطجامعة  – االزىر كمية زراعة –أستاذ الزينة    احمد فؤاد عمى أ.د. -7
 اسيوطجامعة  –االزىر كمية زراعة –الزينة أستاذ        السيد حماد عامر أ.د. -2
     )مشرفا(جامعة المنيا    -كمية الزراعة  -المتفرغ  الزينةأستاذ     محمود عبد اليادى حسف د. أ. -3
 ا جامعة المنػي -كمية الزراعة  -المتفرغ الزينةأستاذ    عماد الديف توفيؽ احمد أ.د.  -4
 جامعة المنيا –كمية الزراعة  –  استاذ امراض النبات              حربى مطاريد عبداهلل أ.د. -5
 جامعة المنيا –كمية الزراعة  –استاذ الصناعات الغذائيو   حسيف عبد الجميؿ عبد العاؿ أ.د. -6
 جامعة المنيا -اعة كمية الزر  -المتفرغ المحاصيؿأستاذ      عبد الحميد السيد القراميطى أ.د. - 7

 القرار : الموافقة 
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 توصيبد نجُخ انعالقبد انخقبفيخ : -4

  انذاخهيخ : -انخبسجيخ انًؤتًشاد  وانُذواد  

 

 

 احمد شوقى زىراف   أ.د.عمى سفر السيد  3/3/2179بتاريخ  المنعقدةموافقة مجمس قسـ االلباف بجمستو  -7
 حيث اف لسيادتو  2179يونيو  29-25فيا ببمغاريا وذلؾ خالؿ الفترة مف االستاذ المتفرغ بالقسـ الى صو     
 الشفيي لإللقاءبحث مقبوؿ     

 القرار : الموافقة 
 اكرم زٌن العابدٌن محمود محمد  أ.د.السٌد  موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيواني بجمستو المنعقدة عمى سفر -2

 للجمعٌة  22لحضور المؤتمر العلمى ال    2179ٌونٌو  73-71لفترة من حمدى الى مدٌنة جدانسك ببولندا خالل ا     

  الشفهً لإللقاءاالوربٌة لتغذٌة الدواجن حٌث ان لسٌادته بحث مقبول     
 القرار : الموافقة 

 عمى اشتراؾ كؿ مف : 78/2/2179بجمستو المنعقدة بتاريخ  عمـو االغذيةموافقة مجمس قسـ  -3

   مستمع    ىانى مصطفى عمى أ.د. -7

 مستمع            رقيو رمضاف عبد السالـ د. -2

 " لمؤتمر السنوي الحادي عشر لجمعية الكيمياء الزراعية وحماية البيئة لحضور ا    
 والذى سوؼ يعقد بقاعة المؤتمرات دار الضيافة جامعة عيف شمس 2179مارس  7-6خالؿ الفترة مف  

 القرار : الموافقة 

 -: عمى ترشيح 3/3/9102جمستو بتاريخ ب المحاصيؿموافقة مجمس قسـ  -4
  )مستمع(        عبد الحميد السيد القراميطى  أ.د.السيد           

 28-27مف جامعة االسكندرية خالؿ الفترة  –عشر لتربية النبات بكمية الزراعة  الثاني الدوليلحضور المؤتمر 
 كمستمع 2179مارس 

 القرار : الموافقة 
 

 -عمى ترشيح كؿ مف : 3/3/2179بتاريخ  المنعقدةااللباف بجمستو موافقة مجمس قسـ  -5

 استاذ ورئيس قسـ االلباف كريمة عبد الحميد حسانيف أ.د. 

 االستاذ المتفرغ بالقسـ   فوزى سيد ابراىيـ أ.د. 

 كمستمعيف3/4/2179وذلؾ يـو  الدقي –لمبحوث  القوميوذلؾ لحضور ندوة االلباف بالمركز 
 قة القرار : المواف
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  يوضوعبد عبيــــــخ   -5

 

 زكريا محمد سميـ  أ.د.عمى مد اجازة  95/9/9119بتاريخ  المنعقدةموافقة مجمس قسـ وقاية النبات بجمستو  -1
 حتى  16/4/9119العربية السعودية لمدة عاـ اعتبارا مف  بالمممكةاالستاذ المتفرغ بالقسـ )لمرافقة الزوجة(     
    15/4/9191  

 : الموافقة  القرار

 عمى الطمب المقدـ مف السيد الدكتور /سيد عبد  11/9/9119موافقة مجمس قسـ الوراثة بجمستو المنعقدة بتاريخ  -9
 وذلؾ لرعاية  9191مارس  31الى  9119ابريؿ  1المقصود عثماف بشأف منحة اجازة خاصة لمدة عاـ اعتبارا مف     
 تعانى مف ضمور في الفقرات القطنية والعنقية وتحتاج الى  التيالوحيد لوالدتو  حيث انو ىو العائؿ المريضةوالدتو     
 عناية خاصو ومرافؽ مستمر    

 القرار : الموافقة 

 ( ثالثة االؼ جنيو مف 3111عمى صرؼ مبمغ ) 3/3/9119بتاريخ  المنعقدةموافقة مجمس قسـ المحاصيؿ بجمستو -3
 بالجامعة وذلؾ لزوـ شراء كيماويات خاصو بأبحاث رسالة الدكتوراه لمسيد/ احمد صندوؽ البحوث والدراسات العميا     
 عمى اف تسوى  األشمونيمصطفى سعد فتح اهلل  أ.د.باسـ  السمفةمحمد الميدى المدرس المساعد عمى اف تكوف     
 خالؿ شيريف مف تاريخ استخراج الشيؾ    

 القرار : الموافقة 

 العربية  المممكةبد العزيز الطرانيسى الى ابتساـ عبد العزيز ع أ.د.عى عمى سفر االزر موافقة قسـ االقتصاد  -4
  5/5/9119حتى تاريخ العودة  94/4/9119وذلؾ خالؿ الفترة مف  ليذا العاـ العمرة ألداءالسعودية      

 

 القرار : الموافقة 
 

 -توصيبد نجُخ شئوٌ خذيخ انًجتًع وتًُيخ انجيئخ : -6

 بالموافقة عمى: 9102/ 5/3 بتاريخ المنعقدةبجمستيا لجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة  توصي
 بمركز ريادة االعماؿ واالبتكار بالجامعة ميمتيا حصر وتجميع  مرتبطةاالبتكار تكوف  إلدارةانشاء وحدة ادارية  -7

 .الواردة مف الطالب واعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ  واالبتكارات واالختراعات المبتكرةوتبويب وتطوير االفكار     

 القرار : الموافقة 
 

 مخاطبة االقساـ العممية وشئوف الطالب ورعاية الطالب لحصر االبتكارات واالختراعات )اف وجد( -2

 القرار : الموافقة
 


