السادة أعضاء مجلس الكلٌة
عن جلسة شهر نوفمبر المنعقدة بتارٌخ 9119/11/ 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

م/عبد العاطى صدٌق احمد حسن

أ.د .عادل عبدهللا عبد الغنى

انسبدح سؤسبء يجبنس األقسبو:
 – 1أ .د 1.كرٌمة عبد الحمٌد حسانٌن
 -9أ.د .اكرم زٌن العابدٌن محمود
 -3أ.د .جمال فخرى عبد النعٌم
 -4أ.دٌ.سري تمام عبد المجٌد
 -5أ.د .هانً مصطفى علً
 -6أ.د .رئٌس قسم االقتصاد الزراعى
 -7أ.د .احمد صالح حسٌن
 -8أ.د .ابو بكر عبد الوهاب طنطاوى
 -9أ.د .ممدوح عوٌس اسماعٌل
 -11أ.د .محى الدٌن محمد عبد العظٌم
-11أ.د .سامٌه فرحات محمد
 -19أ.د .رئٌس قسم الوراثة
انسبدح األسبتزح انًُبوثوٌ عٍ األقسبو :
 .13أ.د .محمود محمد محى الدٌن
 .14أ.د .محمد ٌسن عبد اللطٌف
 .15أ.د .محمد عبد العزٌز احمد الشافعى
 .16أ.د .عبد الحمٌد السٌد القرامٌطى
 .17أ.د .نبٌله عبد الظاهر عبد العزٌز
 .18أ.د .عادل حسٌن غرٌب
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 .19أ.د .اسامه ابو المكارم شاكر
 .91أ.د .عمر عبد اللطٌف عمر
 .91أ.د .شاكر عبد التواب عبد اللطٌف
 .99أ.د .احمد شوقى محمد زهران
 .93أ.د .سمٌر حلمى العشماوى
 .94أ.د .سناء احمد محمد صالح
يًخهيٍ عٍ األسبتزح انًسبعذيٍ
 -95د .كوثر محمد عبد الرحمن
 -96د .حمدان ابراهٌم محمود
يًخهيٍ عٍ انًذسسيٍ :
 -97د .مها احمد عبد اللطٌف عمر

– 98د .محارٖ عبز احلٌٚز ًِٔ ٟعو٘اْ
وثذأ انجهسخ األستبر انذكتوس  /عبدل عجذهللا عجذ انغُى
انكهيخ
" ثسى هللا انشحًٍ انشحيى "

عًيذ

ثم استعرض جدول األعمال على النحو التالي :

التصدٌق على قرارات محضر الجلسة السابقة
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 -1توصيبد وحذح

ضًبٌ انجودح:

توصي وحدة ضماف الجودة بجمستيا المنعقدة بتاريخ  9102/ 01/ 3بالموافقة عمى:
 -0مخاطبة السيد أ.د .وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث بشأف االنتياء مف عمؿ الخطو البحثية الخمسية
لمكمية لألعواـ  9192/9102العتمادىا مف مجمس الكمية 1

 -3مخاطبة السيد االستاذ الدكتور  /رئيس فريؽ اعداد الخطة االستراتيجية بشأف االنتياء مف عمؿ الخطة االستراتيجية
لمكمية لالعواـ  9191/ 9102العتمادىا مف مجمس الكمية 1

 -2الموافقة عمى توصيات اجتماع المجنة الثالثية لمجودة باألقساـ يوـ االربعاء الموافؽ 1 9102/01/93
 -3مخاطبة الساده رؤساء االقساـ بشأف -:

أ -بياف باألبحاث المنشورة لمسادة اعضاء ىيئة التدريس بالقسـ وتسميميا عمى  C.Dبوحدة الجودة.

ب – سرعة االنتياء مف عمؿ تقارير البرامج والمقررات لمفصؿ الدراسى الثانى  9102/9102واالحتفاظ بيا
الكترونيا  ،مع ضرورة استكماؿ التقارير السابقة لألقساـ التى لـ ترسميا الى وحدة الجوده

ج – سرعة االنتياء مف عمؿ ممفات المقررات باألقساـ وسيتـ مراجعتيا خالؿ النصؼ الثانى مف نوفمبرمف قبؿ لجنة
بوحدة الجودة .

د – االنتياء مف عقد المؤتمر العممي لألقساـ خالؿ شير اكتوبر والنصؼ االوؿ مف نوفمبر وارساؿ محضر االجتماع
والتوصيات تمييدا لعقد المؤتمر العممي لمكمية يوـ الثالثاء الموافؽ 9102/00/92
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-2توصيبد يكتت أ.د .وكيم انكهيخ نشئوٌ انتعهيى وانطالة
:
ت٘ص ٛجلِ ٞظئْ٘ اهتعوٗ ٍٚاهطالب جبوصتٔا املِعكز ٝبتارٙذ  9102/ 00/2بامل٘افك ٞعو-:ٟ
 -1موافقة مجمس قسـ المحاصيؿ بجمستو المنعقدة بتاريخ  2119/11/27عمى انتداب السيد أ.د .شكري عبد السالـ
مقدـ االستاذ بالقسـ الى معيد البحوث والدراسات االفريقية ودوؿ حوض النيؿ – جامعة اسواف وذلؾ لتدريس
بعض المقررات لطالب الدراسات العميا بالمعيد قسـ الموارد الطبيعية وذلؾ خالؿ الفصؿ الدراسي االوؿ
 2121/2119وذلؾ يومي الجمعة والسبت مف كؿ اسبوع .
 -2موافقة مجمس قسـ المكروبيولوجيا الزراعية بجمستو المنعقدة بتاريخ  2119/11/28عمى انتداب السيد أ.د .عادؿ
محمود محمد حماد االستاذ بالقسـ الى كمية الزراعة  -جامعة سوىاج لتدريس مقرر سيرولوجى ومناعة خالؿ
الفصؿ الدراسي االوؿ لمعاـ الجامعي  2121/2119وذلؾ يوـ الخميس مف كؿ اسبوع .

-3توصيبد نجُخ انذساسبد انعهيب وانجحوث :
توصي لجنة الدراسات العميا بجمستيا المنعقدة بتاريخ  9102/ 00/3بالموافقة عمى:
:

أوالً َ :تيجخ نجبٌ فحص ويُبقشخ سسبئم انًبجستيش وانذكتوساِ
 -1موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  2019/10/28عمى ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير
الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة مف الطالبة /اميرة عوض ابراىيـ محمد المسجمة لدرجة
الماجستير بالقسـ والتػي توصػي بمنحيا درجػة الماجستير فػي العموـ الزراعية ( بساتيف – فاكيو ).
 -2موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  2019/10/28عمى ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير
الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة مف الطالب /محمود حسيف عبد العزيز المسجؿ لدرجة الدكتوراه
بالقسـ والتػي توصػي بمنحو درجػة الدكتوراه فػي العموـ الزراعية ( بساتيف – فاكيو ).

حبَيـب َ :تيجخ نجبٌ االيتحبٌ انتأهيهي نهذ كتوساح :
 -3موافقة مجمس قسـ وقاية النبات بجمستو المنعقدة بتاريخ  8102/01/82عمى ما جاء في

تقرير لجنة االمتحاف التأىيمي لمدكتوراه لمطالبة /اروى عبد اليادي عبد الحكيـ والمسجمة لدرجة

الدكتػوراه والذي يوصي باجتيازه االمتحاف "بنجاح"

تجهيغ
حبنخـــب :
انًعتًذح نهشسبنخ :

َتيجخ

يقشس

ثحج

وانسبعبد
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 -4موافقة مجمس قسـ امراض النبات بجمستو بتاريخ 9119/11/98عمى إتماـ الطالبة /رشا رفعت عمى المسجمة
لدرجة الماجستير بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".
 -5موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو بتاريخ  9119/11/98عمى اتماـ الطالبة  /سارة محمد اميف احمد
المسجمة لدرجة الماجستير بقسـ البساتيف – فاكيو الساعات المعتمدة لمرسالة بنجاح
 -6موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو بتاريخ  9119/11/98عمى اتماـ الطالب  /احمد جماؿ حسف محفوظ
المسجؿ لدرجة الماجستير بقسـ البساتيف – فاكيو الساعات المعتمدة لمرسالة بنجاح
 -7موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو بتاريخ  9119/11/98عمى اتماـ الطالب /ناصر ربيع عبد الصبور
المسجؿ لدرجة الماجستير بقسـ البساتيف – فاكيو الساعات المعتمدة لمرسالة بنجاح
 -8موافقة مجمس قسـ االقتصاد الزراعى بجمستو بتاريخ  9119/11/98عمى اتماـ الطالب/حساـ حسف ابو المجد
المسجؿ لدرجة الماجستير بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة بنجاح
 -9موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيوانى بجمستو بتاريخ  9119/11/98عمى اتماـ الطالب /احمد ابراىيـ محمد
المسجؿ لدرجة الماجستير بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة بنجاح

ساثعـــب :

-11
-11
-12
-13

يـذ

اسػػػـ الطالػػب

رشا رفعت عمى
االمير راجح سميماف عيد
احمد جماؿ حسف محفوظ
رشا محمد محمد الغزالى

خبيسـب :

اسـ الطالب /القسـ

فتشح
القسػػػـ

امراض النبات
بساتيف – خضر
بساتيف  -فاكيو
االقتصاد الزراعى

انتسجيـم
الدرجة /تاريخ التسجيؿ

الماجستير 2115/ 9/ 14:
الماجستير 2114/9/8 :
الماجستير 2115/9/14 :
الدكتوراه 2114/9/8 :

تاريخ المد

2121/9/13-2119/9/14
2121/9/7 -2119/9/8
 6(2121/4/1-2119/11/1أشير
2121/9/7 -2119/9/8

تعذيم وتغييش نجبٌ األششاف:
الدرجة/
تاريخ التسجيؿ

التغيير في المجنة
اعتذار -:

المجنة بعد التعديؿ

 -14رويدا ابراىيـ فؤاد
قسـ  :الكيمياء الزراعية

الماجستير
2117/ 9/18

أ.د .محمد عبد العزيز الشافعى

 -15محمد عبد الحارس ذكير
قسـ  :البساتيف – فاكيو

الماجستير
2116/2/8

اضافة -:
أ.د .فاروؽ حسف عبد العزيز

أ.د .فاروؽ حسف عبد العزيز
أ.د.احمد محمد ابو زيد عقؿ
د .احمد يسف محمد احمد – رئيس
بحوث بمركز البحوث الزراعية

 -16احمد محمد موسى
قسـ  :البساتيف  -فاكيو

الدكتوراه
2118/9/17

اضافة -:
أ.د .عمى حسف عمى

أ.د .عمى حسف عمى
أ.د .فيصؿ فاضؿ احمد

سبدســـب :

أ.د .محمد شعباف حسف
أ1ـ1د.عاطؼ عبدالمحسف عبدالرحمف

تشكيم وتعذيم نجـــــبٌ انفحص و انًُبقشــــــخ:
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اسػػـ الطالػب  /القسػػػـ

الدرجة /تاريخ
التسجيؿ

تشكيؿ المجنػػػػػة
أ.د .احمد حسف عبد العاؿ
استاذ الفاكيو – كمية الزراعة بالسادات – جامعة االزىر
أ.د .عبد الحميد مرسى واصؿ
استاذ الفاكيو المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ.د .حمدى ابراىيـ محمود
استاذ بساتيف الفاكيو – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)

 -17ساره محمد اميف
قسـ  :البساتيف – فاكيو

الماجستير
2017/2/20

 -18ناصر ربيع عبد الصبور
قسـ  :البساتيف – فاكيو

الماجستير
2016/9/13

أ.د .عمى حسف عمى
استاذ الفاكيو – كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ.د .محمد عمى مجاور
رئيس بحوث العنب – معيد بحوث البساتيف – الجيزة
أ.د .محمد احمد السيد
استاذ بساتيف الفاكيو – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)

 -19ايو سمير احمد احمد
قسـ  :البساتيف  :زينة

الدكتوراه
2014/9/8

أ.د .احمد فؤاد عمى ابو العال
استاذ نباتات الزينة – كمية الزراعة – جامعة االزىر باسيوط
أ.د .محمود عبد الحكيـ محمود
استاذ الزينة – كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ.د .محمد كماؿ عبد العاؿ
استاذ الزينة المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
أ.د .محمود عبد اليادى حسف
استاذ الزينة المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)

 -21حساـ حسف ابو المجد
قسـ  :االقتصاد الزراعى

الماجستير
2015/3/9

أ.د.حمدى عبده عمى الصوالحى
استاذ االقتصاد الزراعى ورئيس بحوث المركز القومى لمبحوث بالدقى
أ.د .المتولى صالح الزناتى
استاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ.د .خيرى طو ابراىيـ
استاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
أ.د .عفاؼ ضاحي جاد
استاذ االقتصاد الزراعي المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)

 -21احمد ابراىيـ محمد
قسػـ  :االنتاج الحيوانى

الماجستير
2016/2/9

أ.د .نادى محمد عيسى
استاذ تغذية الدواجف المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة االزىر فرع اسيوط
أ.د .شاكر عبد التواب عبد المطيؼ
استاذ تغذية الدواجف – كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ.د .محمود عباس طوسوف
استاذ رعاية الدواجف المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
أ.د .مصطفى عمى حسف
استاذ تغذية الدواجف المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا – (مشرفا)

توصيبد نجُخ انعالقبد انخقبفيخ :
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انًإتًشاد

وانُذواد انخبسجيخ  -انذاخهيخ :

 -1موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيواني بجمستو بتاريخ  2119/11/28عمى ترشيح كؿ مف:
السيد أ.د .سمير توفيؽ محمد فيمى
السيد أ.د .عادؿ عبداهلل عبد الغنى

ببحث
كمستمع

لحضور المؤتمر العممي الدولي الرابع بعنواف -:
4th International Conference on Sustainable Development of Livestock
production system
" " Smart and Precise Farming
المقاـ في رحاب جامعة االسكندرية في الفترة مف  21 -19نوفمبر 2119
 -2موافقة لجنة العالقات الثقافية بجمستيا بتاريخ  2119/11/3عمى ترشيح-:
السيد أ.د .عبد الرحيـ توفيؽ عبد الرحيـ

ببحث

لحضور المؤتمر الدولي الخامس لتطبيقات البيوتكنولوجى في المجاالت الزراعية والذى سوؼ يعقد بمدينة

الغردقة خالؿ الفترة مف 2121/4/11-4/8

يوضوعبد عبيــــــخ

-:
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ً٘ -1افك ٞدلوض قصٍ اهبصاتني جبوصتٕ املِعكز ٝبتارٙذ  2119/11/28عو ٟترظٚح ر .امساعٚى اب٘ بلر
عبز اه٘ٓاب ًزرط اخلضر باهكصٍ هوخص٘ي عوًِ ٟخ ٞهزراشً ٞا بعز اهزكت٘راٖ ًّ داًع ٞاالكزُٚس
برتكٚا حٚح إُ حصى عو ٟررد ٞاهزكت٘راٖ ًّ ُفض اجلاًعً ٞع اهعوٍ بعزَ حتٌى داًع ٞاملِٚا أٜ
تلاهٚف ٗسهم ملز ٝترتاٗح ًّ  6ظٔ٘ر اىل  12ظٔر ًّ اهفصى اهزراش ٛاهجاُ1 2121 ٛ
ً٘ -2افك ٞدلوض قصٍ اهلٌٚٚاء جبوصتٕ املِعكز ٝبتارٙذ  2119/11/21عو ٟترظٚح ر .عاطف عبز احملصّ
االشتاس املصاعز باهكصٍ الحز املٌٔات اهعوٌ ٞٚالدراء احباخ ًا بعز اهزكت٘راٖ بزٗه ٞرٗشٚا االحتارٞٙ
ضٌّ خط ٞاهبعجات اهصِ٘ ٞٙهعاَ  ًّ 2121/2119اخلط ٞاخلٌص ٞٚاهجإًِ  2122-2117باهِظاَ اهتِافصٟ
ً٘ -3افك ٞدلوض قصٍ اهلٌٚٚاء جبوصتٕ املِعكز ٝبتارٙذ  2119/11/21عو ٟترظٚح ر .شاىل ذلٌز عبز
اهعسٙس اهعافع ٟاملزرط باهكصٍ الحز املٌٔات اهعوٌ ٞٚإلدراء احباخ ًا بعز اهزكت٘راٖ بزٗه ٞرٗشٚا
االحتار ٞٙضٌّ خط ٞاهبعجات اهصِ٘ ٞٙهعاَ  ًّ 2121/2119اخلط ٞاخلٌص ٞٚاهجاًِ2122-2117 ٞ
باهِظاَ اهتِافصٟ
ً٘ -4افك ٞدلوض قصٍ اهلٌٚٚاء جبوصتٕ املِعكز ٝبتارٙذ  2119/11/21عو ٟترظٚح ر .امحز مجعٕ مجعٕ
ررٗٙغ املزرط باهكصٍ ملٌٕٔ عوٌ ٞٚظدص ٞٚاىل اه٘الٙات املتخز ٝاالًرٙل ٞٚهوكٚاَ بأحباخ ًا بعز
اهزكت٘راٖ يف داًع ٞفو٘رٙزا اهسراعٗ ٞٚاملٚلاُٚل ٞٚعو ٟاْ تبزأ ًّ ظٔر ِٙاٙر ٗ 2121ملز ٝعاَ ًّ
تارٙذ اهصفر
ً٘ -5افك ٞدلوض قصٍ املٚلرٗب٘ٚه٘دٚا جبوصتٕ املِعكز ٝبتارٙذ  2119/9/31عو ٟاهطوب املكزَ ًّ اهصٚز/ٝ
امساء عو ٟامحز ابرآ ٍٚاملزرط املصاعز باهكصٍ ملز ادازتٔا (ملرافك ٞاهسٗج) ًّ  2119/11/2حتٟ
 2121/11/1حٚح اْ زٗدٔا عض٘ بعج ٞاالظراف املعرتن باهٚاباْ ملز ٝعاَ رابع اعتبارا ًّ 1 2119/11/2
ً٘ -6افك ٞدلوض قصٍ اه٘راث ٞعو ٟاهطوب املكزَ ًّ اهزارط /مجاي ُاصر عبز اهلار ٜاملزرط املصاعز باهكصٍ
ٗعض٘ بعج ٞاالظراف املعرتن باهٚاباْ ملز ادازتٕ اهزراش ٞٚملز ٝعاَ اعتبارا ًّ  2119/11/3حتٟ
 2121/11/2بزعٍ ًّ ًعٌى املعرف ٗبزْٗ ُفكات ًّ اهبعجات
ً٘ -7افك ٞجلِ ٞاهزراشات اهعوٚا عو ٟاهطوب املكزَ ًّ اهصٚز أ.ر .رئٚض قصٍ االُتاج احل٘ٚاُ ٛبعاْ اشتبزاي
ًكرر ً٘ار ًٗلُ٘ات االعالف مبكرر ٗ ق ْ  616حعرات ُباتات اهسٗ ِٞٙسهم هوطاهب /ذلٌز شعز اهزّٙ
ذلٌز املصذى هزرد ٞاملادصتري باهكصٍ ضٌّ برٗت٘ك٘ي ٓٚئ ٞاجملتٌعات اهعٌراُ ٞٚاجلزٙزٝ
ً٘ -8افك ٞدلوض قصٍ احملاصٚى جبوصتٕ املِعكز ٝبتارٙذ  2119/11/27عو ٟاشتبزاي ُزٗ ٝاهسراع ٞباهعتى
ٗتطبٚكاتٕ يف ذلاصٚى احلكى بِزٗ ٝاُتاج ٗتزاٗي اهتكاٗ ٜيف ًصر اىل اّٙ

 -6توصيبد نجُخ شئوٌ خذيخ انًجتًع وتًُيخ انجيئخ -:
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توصي لجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجمستيا المنعقدة بتاريخ  9102/ 01/7بالموافقة عمى:
ضرٗر ٝتعٌ ٍٚاالشتفار ًّ ٝاحباخ (ً 31و ْ٘ٚحبح) ٗاٙضا االشتفار ًّ ٝاهلتب اإلهٚلرتُُٗ( ٞٚصف ًوْ٘ٚ
كتاب) ٗسهم باهزخ٘ي عوً٘ ٟقع بِم املعرف ٞاملصرٗ ٜاهرابط ً٘د٘ر عو ٟصفخ ٞكو ٞٚاهسراع. ٞ
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