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 السادة أعضاء مجلس الكلٌة
 5/9139/ 31المنعقدة بتارٌخ  ماٌو عن جلسة شهر

======== 
      كٌل الكلٌة لشئون وو عمٌد الكلٌةقائم بأعمال 
 عادل عبدهللا عبد الغنى أ.د.  خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة             

 وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث
 

 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب                              
 

 أ.د.  حربً مطارٌد عبد هللا
 

 ل عبد العالحسٌن عبد الجلٌ 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 انسبدح

  كرٌمة عبد الحمٌد حسانٌن .د .أ – 3      

 اكرم زٌن العابدٌن محمود أ.د. -9     

 لطعصام أحمد الم أ.د. -1     

 ٌ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    

 شمونًمصطفى سعد األ أ.د. -8     

 ممدوح عوٌس اسماعٌل أ.د. -9    

 محى الدٌن محمد عبد العظٌم  أ.د. -31    

 سامٌه فرحات محمد  أ.د.-33   

 محمد عبد الحكٌم محمود أ.د. -39  

 

 : األقسبو عٍ انًُبوثوٌ األسبتزح انسبدح

  نبٌل محمود محمد السرنجاوى  أ.د. .3

 محمد عبد المنعم محمد حسن أ.د. .9

 ان داوودفوزى سلٌم أ.د. .1

  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. .31

 عبد التواب محمد عطا أ.د. .33

 فوزى على حسن السكرى أ.د. .39

 
 يًخهيٍ عٍ األسبتزح انًسبعذيٍ   

 وثر محمد عبد الرحمنك د. -3

 حمدان ابراهٌم  محمود  د. -9

 يًخهيٍ عٍ انًذسسيٍ :

 عبد الرحمن مصطفى عبد الوهاب د. -3

 سالً محمد عبد العزٌز د. -9

  -وقذ تغيت عٍ انحضوس كم يٍ : 

 محمود يوسف  حسين د.
 

عًيذ   وثذأ انجهسخ األستبر انذكتوس / عبدل عجذهللا عجذ انغُى

 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
 بالموافقة عمى: 2102/ 5/ 2   بتاريخ المنعقدةبجمستيا  وحدة ضماف الجودة توصي

 
  -ـ بشأف :امخاطبة الساده رؤساء االقس

 وكيؿ الكمية  أ.د.وارساليا الى السيد  2102/2122االنتياء مف عمؿ الخطة البحثية الخمسية لمقسـ لالعواـ  -أ
  لشئوف الدراسات العميا والبحوث    

 

 .بوحدة الجودة C.Dالمنشورة لمسادة اعضاء ىيئة التدريس بالقسـ وتسميميا عمى  باألبحاثبياف -ب
  

 واالحتفاظ بيا الكترونيا ،  2102/2102ارير البرامج والمقررات لمفصؿ الدراسي االوؿ سرعة االنتياء مف عمؿ تق-ج
  .الجودةمع ضرورة استكماؿ التقارير السابقة لألقساـ التي لـ ترسميا الى وحدة      

 
 سرعة االنتياء مف عمؿ ممفات المقررات بالقسـ –د 
 

 /  أ.د.بعد االنتياء مف التصحيح لمسيد  2102/2102الثانى  الدراسيتسميـ نماذج امتحانات مقررات الفصؿ  -ىػ 
 وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب      

 لالقساـ التى لـ تعقد 2102عقد المؤتمر العممى الثانى لمقسـ خالؿ شير مايو –و 
وكيم انكهيخ نشئوٌ انتعهيى وانطالة   أ.د.توصيبد يكتت -2

: 

 -باملوافقة على: 2102/ 02/5ن التعليم والطالب  جبلستها املنعقدة بتاريخ  توصي جلنة شئو

 

ولمدة  22/6/2119( لطالب المستوى الثالث مف يـو االثنيف الموافؽ 2التوصية باقتراح بداية التدريب الصيفى )ت -1
 -اربع اسابيع عمى النحو التالى :

 المستوى الثانى باالقساـ العممية بالكمية -

  .( بالئحة الكمية 23( اسابيع طبقا لممادة )4الزراعية ولمدة ) والمؤسسات بالمراكزثالث المستوى ال -

  .طبقا لالئحو( اسابيع 8ولمدة ) 13/7/2119التوصية باقتراح بدء الفصؿ الدراسى الصيفى  -2

كب مع رئيس الجامعة بخصوص تطوير الالئحة والمناىج التى مر عمييا خمس سنوات لتوا أ.د.خطاب السيد  -3
 .متطمبات سوؽ العمؿ

 اضافة منيج تكنولوجيا المعمومات لجميع الكميات  -4
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وكيم انكهيخ نشئوٌ انتعهيى وانطالة   أ.د.توصيبد يكتت 

: 

 -باملوافقة على: 2102/ 02/5جبلستها املنعقدة بتاريخ    توصي جلنة املكتبات

 

بخصوص قيمة الكتب المفقوده مف العامميف  22/00/2102يخ بتار  515توصى بتطبيؽ قرار مجمس الجامعة رقـ  -0
 بالمكتبات والمتسعريف 

الممكية مكتبات االقساـ لمخالفتيا لقانوف حقوؽ ة لالتوصيو بتوزيع النسخ المصوره مف بعض الكتب بالمكتب -2
   الفكرية 

 

 توصيبد نجُخ انذساسبد انعهيب وانجحوث :-3

 بالموافقة عمى: 2102/ 02/5العميا بجمستيا المنعقدة بتاريخ   توصي لجنة الدراسات
 أوالً : َتيجخ نجبٌ فحص ويُبقشخ سسبئم انًبجستيش وانذكتوساِ  : 

عمى ما جاء في التقرير الجماعي  2012/ 4/ 22بجمستو المنعقدة بتاريخ  االنتاج الحيوانىموافقة مجمس قسـ  -1
المسجؿ لدرجة  ياسيف قاسـ ابراىيـالمقدمة مف الطالب/  الماجستيرسالة والتقارير الفردية لمجنة فحص ومناقشة ر 

 (. انتاج حيوانىفػي العموـ الزراعية ) الماجستيربالقسـ والتػي توصػي بمنحو درجػة  الماجستير
 

عمى ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير  2012/ 4/ 22بجمستو المنعقدة بتاريخ  البساتيفموافقة مجمس قسـ  -2
 ةالمسجم ىبو رجب عبد الباسط عبد الفتاح/ ةالمقدمة مف الطالب الماجستيرالفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة 

 (. فاكيو -بساتيف فػي العمـو الزراعية ) الماجستيردرجػة  ابالقسـ والتػي توصػي بمنحي الماجستيرلدرجة 
 

عمى ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير  2012/ 4/ 22بجمستو المنعقدة بتاريخ البساتيف موافقة مجمس قسـ  -3
المسجؿ لدرجة  عبداهلل جماؿ حسف متولىالمقدمة مف الطالب/  الماجستيرالفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة 

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

عمى ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير  2012/ 4/ 22بجمستو المنعقدة بتاريخ  البساتيفموافقة مجمس قسـ  -4
المسجؿ لدرجة ابراىيـ محمد حسف عيد المقدمة مف الطالب/ الماجستير الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة 

 (. يوفاك -بساتيف فػي العموـ الزراعية ) الماجستيربالقسـ والتػي توصػي بمنحو درجػة  الماجستير
 

عمى ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير  2012/ 4/ 22بجمستو المنعقدة بتاريخ البساتيف موافقة مجمس قسـ  -5
لدرجة  ةالمسجمىناء رمضاف عبد العزيز / ةالمقدمة مف الطالبالماجستير الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة 

 (. زينة -بساتيف فػي العموـ الزراعية ) رالماجستيدرجػة  ابالقسـ والتػي توصػي بمنحي الماجستير
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 حبَيًب: َتيجخ نجبٌ االيتحبٌ انتأهيهي نهذ كتوساح  

 لجنة االمتحاف عمى ما جاء في تقرير  22/4/2109بجمستو المنعقدة بتاريخ موافقة مجمس قسـ البساتيف  -6
 اوالذي يوصي باجتيازى ينة(ز  -)بساتيف لدرجة الدكتوراه ةالمسجم رقية محمد رجب دردير/ ةلمطالب التأىيمي

 االمتحاف "بنجاح" 

لجنة االمتحاف عمى ما جاء في تقرير  22/3/2109بجمستو المنعقدة بتاريخ موافقة مجمس قسـ البساتيف  -7
والذي يوصي  زينة( -)بساتيف لدرجة الدكتوراه ةالمسجمة/سوزاف عبد الحميد عبد المطيؼ لمطالب التأىيمي
 " االمتحاف "بنجاح اباجتيازى

لجنة االمتحاف عمى ما جاء في تقرير  02/5/2109بجمستو المنعقدة بتاريخ موافقة مجمس قسـ الوراثة  -8
االمتحاف  اوالذي يوصي باجتيازى لدرجة الدكتوراه ةالمسجمة/ ىناء سماسيرى حنفى بكرى لمطالب التأىيمي
 "بنجاح" 

 خ حبنخـب :   تجهيغ َتيجخ يقشس ثحج  وانسبعبد انًعتًذح نهشسبن
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 الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".فاكيو(  –)البساتيف المسجؿ لدرجة الماجستير بقسـ  النجار

 :  تشكيم نجـــــبٌ انفحص و انًُبقشــــــخ: ساثعــــب

 

الدرجة/ تاريخ  ػػػةتشكيؿ المجنػػ
 اسػػـ الطالػب / القسػػػـ التسجيؿ

 احمد محمود عمى سالماف أ.د.
 استاذ الحشرات االقتصادية وعميد كمية الزراعة بسوىاج    

 حصافى محمد كماؿ الديف أ.د.
 جامعة المنيا –كمية الزراعة قسـ وقاية النبات  –استاذ الحشرات االقتصادية المتفرغ    
 سيف غريبعادؿ ح أ.د.

 ()مشرفاجامعة المنيا  –كمية الزراعة –بقسـ وقاية النباتالمتفرغ الحشرات االقتصادية  استاذ  
 محمد سمير فؤاد حسف أ.د.
  جامعة المنيا )مشرفا( –كمية الزراعة  – الحشرات االقتصادية المتفرغ استاذ    

 
 احمد يسف محمد احمد أ.د.
 بحوث الزراعية بالجيزة مركز ال –رئيس بحوث بقسـ العنب    
 حمدى ابراىيـ محمود  أ.د.
 جامعة المنيا  –كمية الزراعة  –استاذ الفاكيو    
 محمد احمد السيد  أ.د.
 جامعة المنيا )مشرفا( –كمية الزراعة  –استاذ الفاكيو المتفرغ    

 الماجستيػػر
 2  /2/2015  
 
 
 
 
 
 

 الماجستير 
8/2/2016 
 
 
 
 

 

 داسماء نصرت محمو  -11
 وقاية النباتقسـ            

 
 
 
 
 
 

 حسف محمد فرج النجار -11
 فاكيو -قسـ البساتيف     
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 تحذيذ وتعذيم عُبويٍ سسبئم انًبجستيش وانذ كتوساح خبيســــب :

 

 ث    عمي تعديؿ موضوع البح 21/1/2012بجمستو المنعقدة بتاريخ موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيواني -12
 لدرجة الماجستير بالقسـ عمى النحو التالي: ةالمسجم أمنو احمد سيد محمد/ ةالخاص بالطالب     
 -العنواف بالمغة العربية :      
 استجابة كتاكيت التسميف لعالئؽ المناف اوليجوسكريز كبديؿ لممضادات الحيوية مف: "       

           لتسميفاونيف اثناء التطور الجنينى عمى االداء االنتاجى والمناعو في بدارى يير الثتأثير حقف البيضو بحامض الفوليؾ و  إلى:    
 -العنواف بالمغة االنجميزية :

Effect of in ovo injection with folic acid and threonine during embryogenesis on productive  

performance and immunity of broiler chicks. 

 بأف التغير جوىري  عمماً 
 
 

 عمي تعديؿ موضوع البحث    22/4/2018موافقة مجمس قسـ الكيمياء الزراعية بجمستو المنعقدة بتاريخ -13
 الخاص بالطالبة/ ياسميف محمود رمضاف المسجمة لدرجة الماجستير بالقسـ عمى النحو التالي:     
 -العنواف بالمغة العربية :      
  االوكسيدى الساـ ببعض المنتجات النباتية الطبيعية في الفئراف لإلجيادتأثير مركبات الزنؾ المحفزة  مف: "  تقميؿ       
 "     لى:      "   الفحص الكيميائى النباتى والنشاط البيولوجى لمستخمصات بذور الجوارإ       
 -العنواف بالمغة االنجميزية :     

"Phytochemical sereeing and biological activity of guar seed extracts  "    

 عممًا بأف التغير جوىري 
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 ــا :   تعديل وتغيير لجان األشراف:سادس

 

 

 

 

 

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

 طارق صبرى على همام. 41

 قسـ عمـو االغذية       
 
 

 عاـ محمد محسفنا -15
 قسـ الميكروبيولوجيا   
 
 

 رشا حسف احمد حسف -16
 قسـ الميكروبيولوجيا   
 
 

 حساـ صالح محمد -17
 قسـ الميكروبيولوجيا   
 
 

 نقية حسف حسف عبد العاطى-18
 قسـ الميكروبيولوجيا   
 
 

 عمى ابراىيـ اشاىند-19
 قسـ الميكروبيولوجيا     

 
 

 جدة عبداهلل رجب -21
 ـ الميكروبيولوجياقس   
 
 
 

 اسراء عادؿ حسف -21
 قسـ الكيمياء الزراعيو   
 

  
 

 الدكتوراه
 18/9 /2117 
 
 

 الماجستير
12/3/2118 
 
 

 الماجستيػر
17/9/2118 
 
 

 الماجستير
17/9/2118 
 
 

 الماجستير
11/7/2117 
 
 

 الماجستير
17/9/2118 
 
 

 الماجستير 
21/2/2117 
 

 
 

 الدكتوراه 
15/2/2116 
 

 -:اضافة 
 سناء احمد محمد صالح أ.د.

 
 

 -اضافة كؿ مف :
 محمد زكى حسف  أ.د.

 د سمير احمد سيد محمد.ـ.أ
 

 -اضافة :
 سمير احمد سيد محمد د..ـ.أ
 
 

  -اضافة :
 سامية فرحات محمد أ.د.

 
 

 -اضافة :
 محى الديف محمد عبد العظيـ أ.د.

 
 

 -اضافة :
 محمد زكى حسف أ.د.

 
 

  -اضافة :
 ات محمد سامية فرح أ.د.

 
 

 -اضافة :
 حمداف ابراىيـ محمود.دأ.ـ.

 سناء احمد محمد صالح الشريؼ أ.د.

 مجدى محمود احمد زغموؿ أ.د.

 عيد السيد عبد العزيز أ.د.
 حسيف فروزى محمد  أ.د.

 
 محمد زكى حسف أ.د.
 سامية فرحات محمد أ.د.

 د سمير احمد سيد 1ـ1أ
 

 عمر عبد المطيؼ عمر أ.د.

 محمد سامية فرحات أ.د.
 د سمير احمد سيد 1ـ1أ
 

 احمد رفعت عبداهلل أ.د.

 سامية فرحات محمد أ.د.
 د سمير احمد سيد 1ـ1أ
 

 عادؿ محمود محمد حماد أ.د.

 محى الديف محمد عبد العظيـ أ.د.
 د سمير احمد سيد 1ـ1أ
 

 عمر عبد المطيؼ عمر أ.د.

 محمد زكى حسف أ.د.

 سامية فرحات محمد أ.د.
 

 داهللاحمد رفعت عب أ.د.

 عمر عبدالمطيؼ عمر أ.د.

 سامية فرحات محمد أ.د.
 

 المرسى ابو الفتوح المرسى أ.د.

 حسنى محمد شفيؽ أ.د.

 حمادى احمد محمد اسماعيؿ أ.د.
 دد/حمداف ابرىيـ محمو 1ـ1أ
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 توصيبد نجُخ انعالقبد انخقبفيخ : -4

  انذاخهيخ : -انخبسجيخ انًإتًشاد  وانُذواد  

 

 

محمد الطاىرسالـ االستاذ  أ.د.السيد عمى سفر   22/4/2119 بجمستو المنعقدة بتاريخ الحيوانيس قسـ االنتاج موافقة مجم -1
لمجمعية  71لحضور المؤتمر العممى اؿ  2119أغسطس  31-26المتفرغ بالقسـ الى مدينة خنت ببمجيكا وذلؾ خالؿ الفترة مف 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       بوؿ لاللقاء الشفيى االوربية لالنتاج الحيوانى حيث اف لسيادتو بحث مق

  موضوعات عامــــــة   -5  

فوزى سيد ابراىيـ اجازه لمدة شير ألداء  أ.د.عمى منح  5/5/9139بتاريخ  المنعقدةبجمستو  موافقة قسـ االلباف  (3
 . 9139لمعاـ   ىفريضة الحج ليذا العاـ وذلؾ لممرة االول

 

احمد عمى التوصية بتعييف السيدة / مروى جماؿ  39/5/9139بجمستو المنعقدة بتاريخ موافقة مجمس قسـ الوراثة  (9
مدرس مساعد بذات القسـ وذلؾ بناء عمى منح سيادتيا درجة الماجستير بتاريخ المعيده بالقسـ في وظيفة  محمد

11/4/9139 

 

االساتذة المساعديف و ساتذة عمى مستوى اال 39/5/9139موافقة مجمس قسـ االراضى بجمستو المنعقدة بتاريخ  (1
في بذات القسـ  مساعد لدرجة استاذ وترقية سيادتو عمرو احمد محمود ىماـبالتوصية بتعييف السيد الدكتور/ 

وذلؾ بناء عمى ما جاء بتقرير المجنو العممية لالراضى واليندسو الزراعية تخصص خصوبة التربة وتغذية نبات 
   .يفلترقية االساتذة واالساتذة المساعد

 

عمى مستوى االساتذة بالتوصية بتعييف السيد  39/5/9139موافقة مجمس قسـ االراضى بجمستو المنعقدة بتاريخ  (4
الدكتور/ وجيو سيد محمد عبد الرحمف وترقيتو لدرجة استاذ بذات القسـ وذلؾ بناء عمى ما جاء بتقرير المجنو 

 الساتذة المساعديف  العممية لالراضى واليندسو الزراعية لترقية االساتذة وا

 

 / نوح محمد صالح عييف السيدعمى التوصية بت 5/5/9139موافقة مجمس قسـ االلباف بجمستو المنعقدة بتاريخ  (5
مدرس مساعد بذات القسـ وذلؾ بناء عمى منح سيادتو درجة الماجستير بتاريخ المعيد بالقسـ في وظيفة 

11/4/9139 

 

عمى منح السيدة انتصار  93/4/9139مستو الطارئة المنعقدة بتاريخ بج الزراعيموافقة مجمس قسـ االقتصاد  (6
 لمدة ثالثة شيور 35/9/9139الى  35/6/9139عيسى محمود المعيدة بالقسـ اجازة رعاية طفؿ اعتبارا مف 

  

 /يدييا مصريا ال غير مقدمو مف السقبوؿ تبرع عيني لعدد ستة اجيزة فمتر مياه لمكمية وذلؾ بقيمة اربعة االؼ جن (7
  عمى مصطفى عزيز محمد الطبيب البيطرى بمزرعة االنتاج الحيوانى بكمية الزراعة 
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العميا وذلؾ لتواكب متطمبات سوؽ العمؿ طبقا لخطاب السيد توصى المجنو بتطوير الالئحو ومقررات الدراسات  (8
  .االستاذ الدكتور / رئيس الجامعة في ىذا الشأف 

 

 -نًجتًع وتًُيخ انجيئخ :توصيبد نجُخ شئوٌ خذيخ ا -6

 بالموافقة عمى: 2102/ 02/5 بتاريخ المنعقدةبجمستيا لجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة  توصي
 

 بالكميةتشكيؿ ادارة السالمة والصحة المينية 

 
 


