
 

1 
 

 لسادة أعضاء مجلس الكليةا

 2021/ 8/11بتاريخ  ةالمنعقد نوفمبر عن جلسة شهر

 ======== 

 حمدان ابراهيم محمود 0د0أ   قائم بأعمال عميد الكلية       

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 

 حمدى ابراهيم محمود  0أ.د

 عبد العظيم الدين محمد محي0د0أ

 محمد نجيب قناوي  0د0أ  مدير وحدة ضمان الجودة

 د. محمود يوسف حسين   وكيل وزارة التموين بالمنيا يمثله 

 

 :  األقسام مجالس رؤساء السادة

  كريمة عبد الحميد حسانين 0د 0أ  -1      

 عالء الدين عبد الصبور 0د 0م0أ -2

 ممدوح عويس اسماعيل   0د0أ -3

   محمد  سمير احمد سيد  0د 0م0أ-4

 احمد صالح محمد حسين 0د 0م0أ -5

 جمال فخرى عبد النعيم 0د0أ -6

 سيد عبد المقصود عثمان 0د 0م0أ -7

 رقية رمضان عبد السالم0د 0م0أ -8

 حسن محمد فؤاد 0د 0م0أ -9

 حمدى ابراهيم محمود  0د 0أ -10

 وجيه سيد محمد  0د 0أ -11

 حماده عبد الحميد مهنى  0د0م 0أ -12

 : األقسام عن المناوبون األساتذة السادة

 محمد كمال عبد العال  0د0أ. 13

 سمير توفيق محمد  0د 0أ-14

 اسامه حافظ  درويش0د0أ. 15

 منصور عبد المجيد سالمأ.د.  . 16

 السيد عبده السيد احمد  .د.. أ17

 عبد الرحمن محمود يونس  0د0. أ18

 عفاف ضاحي عبد العال. أ.د. 19

 احمد رفعت عبدللا  .د.أ. 20

 فوزى سيد ابراهيم  .د.أ. 21

 عبد الرحيمعبد الرحيم توفيق  .د.أ. 22

 هانى مصطفى على .د.أ. 23

 محمد شعبان حسن  .د.أ. 24

 

 ممثلين عن األساتذة المساعدين   

 مروه فاروق كامل  .د.م.أ -25
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 عبد الحميد محمد سناء .د .م.أ -26

 مثلين عن المدرسين :م

  محمود منصور عبد المجيد .د -27

   هاله محمد على  .د– 28

 عميد الكلية حمدان ابراهيم محمود وبدأ الجلسة األستاذ الدكتور / 

   بسم للا الرحمن الرحيم ""         

 ثم استعرض جدول األعمال على النحو التالي  : 

  -:تم التصديق على قرارات الجلسة السابقة 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              توصيات وحدة  ضمان الجودة: -1

 بالموافقة على:  2021/  11/ 4  بتاريخ المنعقدةبجلستها  وحدة ضمان الجودة توصي 

 

   -: مخاطبة الساده رؤساء االقسام بشأن  -

 وعمل   2020/  2019 الثاني الدراسيسرعة االنتهاء واستكمال تقارير البرامج والمقررات للفصل  -أ       

 2021/ 2020  والثانياالول  سيالدراتقارير البرامج والمقررات للفصل           

 

بتوصيف المقررات والمصفوفات   أسطوانةوارسال  باألقسامسرعة االنتهاء من عمل ملفات المقررات  –أ       

 )التى تم 

 الثالثية ( بعد مراجعتها وتحديد يوم لمراجعة االسطوانة بوحدة الجودة ويوم  اللجنةاجتماع  فيتحديدها          

 .عة الملفات بالقسم لمراج         

واختيار احد اعضاء هيئة    PDFمراجعة توصيف مقررات البكالوريوس والدبلومات وتحويلها الى  -ب      

  .بالقسم لرفعها من مدير وحدة الجودة    التدريس 

 

 الذاتية  الدراسةعمل تشكيل لجنة ثالثية لكل برنامج لمعرفة طلبات التقدم لالعتماد البرامجى واالستعداد ل -و     

   .للبرنامج واستكمال المعايير         

 

تمهيدا لعقد المؤتمر   وارسال محضر االجتماع والتوصيات نوفمبرللقسم خالل شهر  العلميعقد المؤتمر  –ب    

   2021 ديسمبرمن  االولللكلية خالل النصف   العلمى 

 

 2020/2021الجامعى  عمل تقرير عن اعمال الجودة للعام –ز    
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 توصيات لجنة شئون التعليم والطالب :-2

 -: 2021/ 1/11توصي لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها المنعقدة بتاريخ 

على ترشيح صندوق التكافل االجتماعي بشان ترشيح اثنان من اعضاء هيئة التدريس سنويا وذلك بالموافقة  -1 

  -وهم كالتالى :2022/ 2021للعام الجامعي 

 عمر عبد اللطيف سعد           /  .د.السيد أ -1    

 رجاء على طـه  / .د.أ السيدة -2    

 

على قبول قيد الطالب / محمد حامد عبد الوهاب بالكلية والحاصل على الثانوية المعادله من المملكه  بالموافقة  -2

ى ( درجة للعام الجامع348.50المسار العلمى بمجموع اعتبارى ) 2020العربية السعودية عام 

مع العلم بان الطالب باقى لالعادة  2020/2021لعدم ترشيحه عن طريق التنسيق االلكترونى  2021/2022

   0بدون عذر مقبول من حيث حالة قيدة بالكلية 

 

لى الطلب المقدم من الطالبة / اسراء محمد فهمى محمد بالمستوى الثانى على قبول العذر من الفترة عبالموافقة  -3

 وذلك لمخالطة لوالدتها بالمستشفى )اشتباه كورونا(    11/2021/ 18ى  حت 2021/ 18/10

 

على الطلب المقدم من الطالبة / اسراء عبد التواب عبد الحفيظ بالمستوى الثالث على قبول العذر عن بالموافقة  -4

)ومرفق حيث انها مريضة ومالزمة الفراش  2021/2022حضورها الفصل الدراسى االول للعام الجامعى 

 تقرير المستشفى الجامعى( 

 

على الطلب المقدم من الطالب / كريم ابو بكر محمد عبد القادر بالمستوى الرابع على قبول عذره لمدة  بالموافقة  -5

الحالب )ومرفق  فيحيث اجريت له عملية توسيع  11/2021/ 11حتى  2021/ 11/10شهر من الفترة 

 تقرير الطبيب الخاص بذلك (

 

  المرشحة المعادله )العربية(  الشهادةعلى  الشاذلي والحاصلةعلى قبول ملف الطالبة/عال مسعد كمال قةبالمواف -6

 10/2021/ 25والوارد من مكتب تنسيق القبول بالجامعات بتاريخ  2022/ 2021لدينا للعام الجامعى 

 

المتضمن الشروط  2016/ 29/11على تطبيق قرار مجلس الجامعة الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ بالموافقة -7

  0والمعايير التى يجب مراعاتها عند نقل الطالب من قسم الى اخر 

 

( لتصبح مادة نجاح فقط حيث كان رد  2, ت 1بالموافقة على مذكرة الدعم الفنى بشان تعديل حالة المقررين )ت -8

  -:  االتيلذا نقترح  0  مركز تكلوجيا المعلومات بالجامعة انه ال يوجد امكانية تعديل حالة المقررات

  0( للطالب المعرضين للرسوب  Pوضع تقدير ناجح ) -أ

 0على ان يراعى رؤساء االقسام وضع درجات على حضور الطالب وتفاعلهم خالل التدريب  -ب 

  0رامج التى لها اكثر من قسم يتم توزيع درجة الحد االدنى على االقسام بحالة ال في -ج 

 

 
 



 

4 
 

 
 راسات العليا والبحوث :توصيات لجنة الد-3
 

 بالموافقة على: 2021/ 1/11توصي لجنة الدراسات العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 

 
 أوالً : نتيجة لجان فحص ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه  :

 
على ما جاء في التقرير  2021/ 18/10 بجلسته المنعقدة بتاريخ  االقتصاد الزراعى موافقة مجلس قسم  -1

اسراء فتحى محمد   / ةالمقدمة من الطالب الماجستيرماعي والتقارير الفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة الج
 في العلوم الزراعية )  الماجستير درجـة  اوالتـي توصـي بمنحه قسم الب الماجستير لدرجة  ةالمسجل احمد

 (  اقتصاد زراعى 
 

على ما جاء في التقرير  2021/ 18/10 بتاريخ  بجلسته المنعقدة االقتصاد الزراعى موافقة مجلس قسم  -2
اشرف فرج محمود   / المقدمة من الطالب الماجستيرالجماعي والتقارير الفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة 

في العلوم  الماجستير درجـة   الطالب والتـي توصـي بمنح  قسم الب الماجستير المسجل لدرجة بشير 
 ( اقتصاد زراعى  الزراعية )

 
على ما جاء في التقرير الجماعي  25/10/2021 بجلسته المنعقدة بتاريخ البساتين  موافقة مجلس قسم  -3

 ة المسجلايات حسن محمد  / ة المقدمة من الطالب الماجستيروالتقارير الفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة 
 -بساتين  في العلوم الزراعية ) الماجستير درجـة  الطالبة  والتـي توصـي بمنح  قسم الب الماجستير لدرجة 
 ( خضر 

 
على ما جاء في التقرير الجماعي  2021/ 25/10بجلسته المنعقدة بتاريخ  وقاية النباتموافقة مجلس قسم  -4

أروى عبد الهادى عبد الحكيم  /ة المقدمة من الطالب الدكتوراهوالتقارير الفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة 
وقاية  في العلوم الزراعية )  الدكتوراهدرجـة  ها والتـي توصـي بمنح  قسم الب  الدكتوراهلدرجة  ةالمسجل

 (   حيوان زراعى–نبات
 
 

  :لد كتوراة ل : نتيجة لجان االمتحان التأهيليثانيــا 

المتحان ا قرير لجنةتفي  ما جاء على 2021/ 25/10بجلسته المنعقدة بتاريخ البساتين موافقة مجلس قسم  -5

والذي  ( خضر -بساتين ) وراهـلمسجل لدرجة الدكتا احمد يسرى تمام عبد المجيد للطالب/ راهللدكتو التأهيلي

  "  بنجاح"يوصي باجتيازه االمتحان 

  

 

 :تبليغ نتيجة مقرر بحث  والساعات المعتمدة للرسالة  :   ثالثـــا

 

المسجل  احمد عبد الفتاحعلى  على إتمام الطالب/ 2021/ 10/ 25بجلسته بتاريخ افقة مجلس قسم البساتين مو -6
 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".   زينة -البساتين  بقسم  الماجستير لدرجة 

 
اميرة عبد القادر احمد  على إتمام الطالب/ 2021/ 10/ 25بجلسته بتاريخ افقة مجلس قسم البساتين مو -7

 رسالة "بنجاح". الساعات المعتمدة لل زينة  -البساتين  بقسم  الماجستير  لدرجة  ةالمسجل
 

المسجل  احمد حامد ابو بكر على إتمام الطالب/ 2021/ 25/10بجلسته بتاريخ افقة مجلس قسم البساتين مو -8
 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".    فاكهه -البساتين  بقسم  الدكتوراه لدرجة 

 
 
 

 تعديل وتغيير لجان األشراف: :   ـــــاــرابع
 

 / الدرجة  اسم الطالب/ القسم  
 اللجنة بعد التعديل التغيير في اللجنة تاريخ التسجيل 

 اسماء صالح كامل   -9
 قسم : علوم االغذيــة    

 الماجستير 
12  

  -: ةــاضاف
 نداء احمد رفعت   0د

 هانى مصطفى على  0د0أ
 نداء احمد رفعت   0د
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 مـد   فترة  التسجيـل :    ــــاخامس
 

 اســـم الطالــب القســـم التسجيل  الدرجة/ تاريخ تاريخ المد

14/6/2021-  
13/6/2022 

الماجستير : 
15/2/2016 

 مها  حيدر  فـــوزى    -11 كيمياء زراعية 

 

 

 لجـــــان الفحص و المناقشــــــة:وتعديل تشكيل :   ــاسادس

 تشكيل اللجنـــــة 
الدرجة/  
تاريخ 
 التسجيل

 اســم الطالـب / القســـم

 ويز محمد حسين فر0د0أ
جامعة   –استاذ تكنولوجيا االغذية ووكيل شئون التعليم والطالب كلية الزراعة 

 الوادى الجديد
 سوزان سعد لطيف  0د0أ

 جامعة المنيا  - كلية الزراعة –استاذ علوم االغذية المتفرغ      
 سناء احمد محمد صالح0د0أ

 نيا )مشرفا( جامعة الم –كلية الزراعة  –المتفرغ  استاذ علوم االغذية   
 سامى ابراهيم الصياد 0د0أ

 ( شرفاجامعة اسيوط )م –كلية الزراعة  –استاذ متفرغ قسم تكنولوجيا االغذية    

 الدكتوراه
18/9 /

2017 

هانى سالمه -12
 عبدالرؤوف 

 علوم االغذيةقسم :   

 محمود عبد الرازق دهيم  0د0أ
امعة الزقازيق )ممتحن ج –كلية الزراعة  –استاذ الكيمياء الحيوية المتفرغ    

 خارجى (
 حمدان ابراهيم محمود  0د0أ

 ( جامعة المنيا)ممتحن داخلى –كلية الزراعة   – الكيمياء الحيويةاستاذ   
 محمد عبد العزيز الشافعى 0د0أ

 جامعة المنيا )مشرفا(  –كلية الزراعة  –المتفرغ بقسم  ء الحيويةاستاذ الكيميا   
   عماد صبرى شاكر 0د0أ

 (  مشرفا ) جامعة المنيا  –كلية الزراعة   كيمياء الحيوية المتفرغ تاذ الأس    

 الماجستير 
15/2 /

2016 
 

  

 مها حيدر فوزى   -13
 قسم : الكيمياء 

 الزراعية 

 خليفه  رضا محمد بدوى 0د0أ
متفرغ بمعهد بحوث تكنولوجيا االغذية قسم بحوث اللحوم استاذ  

 خارجى( واالسماك)ممتحن 
 قناوى محمد نجيب  0د0أ

 (داخلىممتحن جامعة المنيا ) –لية الزراعة بك -علوم االغذية المتفرغ استاذ      
 سوزان سعد لطيف  0د0أ

 جامعة المنيا )مشرفا(  –كلية الزراعة   –تفرغ علوم االغذية الاستاذ     

 الدكتوراه
18/9 /

2017    
    

هشام السيد عبد -14
 المبدى
 علوم االغذيةقسم  : 

 براهيم الصيادسامى ا 0د0أ
جامعة اسيوط   –كلية الزراعه  –استاذ متفرغ قسم تكنولوجيا االغذية     

 )ممتحن خارجى( 
 سناء محمد عبد الحميد  0د0م0أ

 جامعة المنيا )ممتحن داخلى(  –كلية الزراعة   –استاذ علوم االغذية المساعد   
 سناء احمد محمد صالح الشريف  0د0أ

 جامعة المنيا )مشرفا(  –كلية الزراعة   -غ فراستاذ علوم االغذية المت    
 حسين فرويز محمد  0د0أ

كلية الزراعة جامعة   –استاذ تكنولوجيا االغذية ووكيل شئون التعليم والطالب 
 الوادى الجديد )مشرفا(  

 الدكتوراه
18/9 /

2017 

طارق صبرى   -15
 على همام

 فسم : علوم االغذية 

/10 /2020      
 مريان عجايبى ثابت   -10

  
 قسم امراض النبات     

 اهالدكتور
  

17/9/2018 

 
 -اعتذار:

 مرزوق رجب عبداللطيف  0د0أ

 حربى مطاريد عبدللا  0د0أ
 احمد ابو رية الكفراوى 0د0أ
 طارق عبد المنعم عبدللا  0د

منصور خيرى ابو    -11
 طالس

 قسم االراضى   

 الماجستير 
14/10 /2019 

   -اضافة كل من :
محى الدين محمد عبد  0د0أ

 العظيم
 مروى صالح محمد  0د

 ابراهيم زنونى ابراهيم 0د0أ
محى الدين محمد عبد  0د0أ

 العظيم
 مروى صالح محمد  0د

 الماجستير  ايناس جمعه راضى   -13
14/10 /2019 

 -اضافة :
 وجيه سيد محمد   0د0أ

 ابراهيم زنونى ابراهيم 0د0أ
 وجيه سيد محمد   0د0أ
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 عصام يوسف عبد الحفيظ 0د0أ
 خارجى( جامعة اسيوط )مناقش –كلية الزراعة  –ذ الزينة استا    

 عماد الدين توفيق احمد  0د0أ
  (جامعة المنيا )مناقشا داخليا –كلية الزراعة  -استاذ الزينة المتفرغ     

 محمود عبد الهادى حسن  0د0أ
 جامعة المنيا )مشرفا(  –كلية الزراعة   –استاذ الزينة المتفرغ     

 الماجستير 
17/9 /

2018 

على احمد عب   -16
 الفتاح

 زينة  -قسم : البساتين 

 محمد مصطفى الشيخ على  0د0أ
)مناقش  زهر الجامعة ا -كلية الزراعة  -الميكروبيولوجى و استاذ النبات    

 خارجى( 
 عمر عبداللطيف عمر سعد  0د0أ

 جامعة المنيا )مشرفا(  - كلية الزراعة -استاذ الميكروبيولوجيا المتفرغ    
 سمير احمد سيد محمد  0د0م0أ

  –كلية الزراعة   –االستاذ المساعد ورئيس قسم الميكروبيولوجيا الزراعية 
 جامعة المنيا  

 رافت شيبه الحمد بهيج   0د0م0أ
 نوب الوادى )مشرفا( جامعة ج -كلية الزراعة  -استاذ الميكروبيولوجيا المساعد 

 الماجستير 
8 /9 /2015 

 النجارعبدللا  -17
 احمد على 

 قسم : الميكروبيولجيا 

 رأفت محمد جالل  0د0أ
جامعة بنى   –كلية الزراعة  –البساتين استاذ الخضر ورئيس قسم   

 سويف)مناقش خارجي 
 ياسر محمود محمد مصطفى 0د0أ

 جامعة المنيا )مناقش داخلى ( –كلية الزراعة  –استاذ الخضر     
 سيف النصر حسين جاد الحق 0د0أ

 جامعة المنيا )مشرفا( –كلية الزراعة  –تفرغ استاذ الخضر الم    
 ناصر سيد يوسف  0د0أ

 الجيزة )مشرفا(  –رئيس بحوث محطة بحوث البساتين     

 الماجستير  
17/9 /

2018 

زينب خلف للا   -18
 محمد 

 -قسم :  البساتين   
 خضر

 احمد فتح للا عبده الشيخ  0د0أ
)مناقش جامعة قناة السويس  –كلية الزراعة   –استاذ الفاكهه المتفرغ       

 خارج( 
 على حسن على  0د0أ

 جامعة المنيا )مناقش داخلى(  –كلية الزراعة   –استاذ الفاكهه المتفرغ      
 عبد الحميد محمد مرسى واصل  0د0أ

 جامعة المنيا  )مشرفا(  –كلية الزراعة   –استاذ الفاكهه المتفرغ      
 حمدى ابراهيم محمود  0د0أ

 الفاكهه ووكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطالب جامعة المنيا  استاذ      
 

 الدكتوراه
20/2 /

2017 

احمد حامد ابو   -19
 بكر احمد 

 -قسم البساتين     
 فاكهه 

 
 

   -ـــا : تعديل و  تشكيل لجان االمتحان التأهيلي لطلبة الدكتوراه :سابع

على تشكيل لجنة االمتحان  2021/ 25/10دة بتاريخ بجلسته المنعق وقاية النباتموافقة مجلس قسم  - 20

المسجل لدرجة غانم المدرس المساعد بكلية الزراعة جامعة االزهر و ناحمد طه حسالتأهيلي للطالب/ 

 علـى أن يكون التشكيل على النحو التالي: ع ( 0بنظام)س مجال تربية النحل  فيبالقسم الدكتـوراه 

ة جامع -كلية الزراعة  - تربية النحل المتفرغ ذ أستا    عبد الحليم مشرف اسماعيل  0د0أ -1

 الفيوم

ذ الحشرات وتربية النحل وكيل كلية الزراعة أستا            كارم محمد مهنى  0د0أ --2

 لشئون التعليم والطالب   

 نا  جامعة جنوب الوادى بق                                                                      

استاذ االراضى ووكيل كلية الزراعة للدراسات العليا     محى الدين محمد عبدالعظيم 0د 0أ -3

 جامعة المنيا والبحوث 

 جامعة المنيا –كلية الزراعة  –المتفرغ   الميكروبيولوجىأستاذ       عمر عبداللطيف عمر   0د0أ  -4

 جامعة المنيا –كلية الزراعة   – لمتفرغاستاذ المحاصيل ا       منصور عبد المجيد سالم  0د0أ -5

 جامعة المنيا -الزراعة كلية-المتفرغ استاذ الحشرات االقتصادية    محمد سمير فؤاد   0د0أ -6

جامعة المنيا    –كلية الزراعة  –تربية النحل المتفرغأستاذ    حصافى محمد عشبه  0د0أ - 7

 )مشرفا( 
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على تشكيل لجنة االمتحان  2021/ 25/10جلسته المنعقدة بتاريخ ب الكيمياء الزراعيةموافقة مجلس قسم  - 21

 ع ( 0مجال تربية النحل بنظام)س  فيلدرجة الدكتـوراه بالقسم  ةالمسجلاسراء عادل حسن  /ةالتأهيلي للطالب

 علـى أن يكون التشكيل على النحو التالي:            

جامعة   –كلية الزراعة  –حيوية المتفرغ الالكيمياء ذ أستا    عبد المنعم احمد سمير  0د0أ -1

 القاهره

 جامعة القاهرة –كلية الزراعة  –الكيمياء الحيوية المتفرغ ذ أستا        احمد محمود ابو العنين 0د0أ --2

جامعة   -االنتاج الحيوانى المتفرغ كلية الزراعة استاذ    عبد المعطى خيرى ابراهيم 0د 0أ -3

 المنيا

 جامعة المنيا –كلية الزراعة   –المتفرغ   الوراثـةأستاذ      حيم توفيق عبد الرحيمعبد الر 0د0أ  -4

 جامعة المنيا  –كلية الزراعة   –المتفرغ  امراض النباتاستاذ       نبيله عبد الظاهر عبد العزيز   0د0أ -5

جامعة -الزراعة كلية-المتفرغ استاذ الكيمياء الحيوية    محمد شعبان حسن  0د0أ -6

 منيا ال

جامعة المنيا   –كلية الزراعة  –المتفرغ الكيمياء الحيويةأستاذ   حسنى محمد شفيق عبد السالم 0د0أ - 7

 )مشرفا( 
 

 :   تحديد وتعديل عناوين رسائل الماجستير والد كتوراة  ثامنـــا
 

 ث    موضوع البح تعديل على 2021/ 25/10بجلسته المنعقدة بتاريخ  البساتينموافقة مجلس قسم -22

 خضر(  –)بساتين بالقسم   الماجستيرلدرجة  ةالمسجل الخاص بالطالبة/ زينب خلف للا محمد عبد السالم    

 على النحو التالي:    

  -العنوان باللغة العربية :      

 "      تاثير اضافة منظمات اسموزية على نمو وتطور نبيتات البطاطس تحت ظروف االجهاد " من:           

 تاثير اضافة منظمات اسموزيه على نمو وتطور نبيتاتات البطاطس تحت ظروف االجهادإلى: "           

 -العنوان باللغة االنجليزية :     

     " Effect of osmoregulators addition on growth and development of potato 

"plantlets under stress conditions  

 جوهري   غيرتبريعير يعلماً بأن التغ
           

 
 
 

 موضوع البحث     تغير على 10/2021/ 18علوم االغذية  بجلسته المنعقدة بتاريخ موافقة مجلس قسم -23

 بالقسم على النحو التالي: الماجستيرلدرجة  ةالمسجل الخاص بالطالبة/  علياء مرزوق عبد الخالق    

  -العنوان باللغة العربية :      

 "     استخدام بعض مخلفات مصانع البذور الزيتية كمواد مضادة لألكسدة طبيعية  " من:           

 استخدام مخلفات صناعة زيت رجيع الكون كمواد مضادة لألكسدة طبيعية إلى: "           

 -العنوان باللغة االنجليزية :     

   ioxidants  "The use of rice bran oil production waste as natural ant"    

  اجوهرييعتبرير يعلماً بأن التغ
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 موضوعات عامـــــــــــــــــة -4 
نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطالب بشان قبول الطالب المحولين  0د0المذكرة الوارده من السيد أ  -1

اصلين على الثانوية العامه وعددهم  من الح2022/ 2021من كليات مختلفه الى كلية الزراعة للعام الجامعى 
 ( طالب وطالبة 15)
 

قاسم  0د0وافق على انتداب السيد أ 2021/ 10/10موافقة مجلس قسم الوراثة بجلسته المنعقدة بتاريخ  -2
زكى احمد لتدريس مقرر وراثة كمية متقدمه لمرحلة الدراسات العليا دكتوراه وذلك يوم االحد من كل اسبوع 

وذلك خالل الفصل الدراسى االول للعام  وارد من عميد كلية الزراعة جامعة الوادى الجديدبناء على الخطاب ال
 2022/ 2021الجامعى 

 
محمد عبد   0د0وافق على انتداب السيد أ 2021/ 9/ 19موافقة مجلس قسم الوراثة بجلسته المنعقدة بتاريخ  -3

  ه ببرنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية لطالب الفرقة الثالث علم الوراثة نبات الحكيم محمود لتدريس مقرر 
بناء على (  12:  10( ويوم الخميس من الساعه )  10:8من الساعه  )من كل اسبوع  الثالثاء وذلك يوم 

 2022/ 2021  الجامعيجامعة المنيا للعام  –طاب الوارد من عميد كلية الحاسبات والمعلومات الخ
 

داب ـق على انتــواف  2021/ 25/10بجلسته المنعقدة بتاريخ  راعيةالميكروبيولوجيا الز موافقة مجلس قسم  -4
  د ــالسي

عادل محمود محمد حماد لتدريس مقرر)سيرولوجى ومناعة (لطالب المستوى الرابع ببرنامج  0د0أ
التكنولوجيا الحيوية بكلية الزراعة جامعة سوهاج وذلك يوم الخميس من كل اسبوع خالل الفصل الدراسى 

      2022/  2021ام الجامعى االول للع
 

احمد  0د0وافق على انتداب السيد أ 11/2021/ 2موافقة مجلس قسم االلبان بجلسته المنعقدة بتاريخ  -5
شوقى محمد زهران نائب رئيس الجامعة  سابقا واالستاذ المتفرغ حاليا وذلك لإلشراف على وحدة ضمان 

اعي بمدينة المنيا الجديدة وذلك خالل الفصل الدراسي الجودة يوم السبت من كل اسبوع بالمعهد العالي الصن
 2021/2022االول للعام الجامعي 

 
  – اآلفاتنتيجة دور نوفمبر  لطلبة دبلوم )مكافحة  اعتمادمذكرة ادارة الدراسات العليا بالكلية بالموافقة على  -6

 2020/2021 الجامعيالدواجن ( للراسبين ولك عن العام 
 

/ نجالء محمد حسين عبد الرحمن المسجلة  الطالبةمن  المقدمةت العليا على المذكرة موافقة لجنة الدراسا  -7
 التيمن االسباب  ها لديهاانلنا زينة ( حول اسباب انقطاعها عن الدراسة تبين  –ة الدكتوراه )بساتين جلدر

القرار الصادر ء بالموافقة على الغا   اللجنةوتوصى   احالت دون حضورها الى الكلية والتياقتنعنا بها 
 وذلك بناء على موافقة لجنة االشراف 0التسجيل واعادة الطالبة الى دراستها الغاء ب

 

 /  على الطلب المقدم من الدارس   2021/ 31/10موافقة مجلس قسم المحاصيل بجلسته المنعقدة بتاريخ  -8
ول على الدكتوراه على محمود عبد العزيز محمود المدرس المساعد بالقسم وعضو االجازة الدراسية للحص

حتى   2021/ 3/ 16منحة مقدمه من الحكومة الصينية لمد اجازته الدراسية لمدة عام خامس اعتبارا من 
 وذلك الستكمال دراسته  15/3/2022

 

جمال   /الدارسالطلب المقدم من على   10/2021/ 24بجلسته المنعقدة بتاريخ  الوراثة  موافقة مجلس قسم -9
لمد اجازته  باليابان  مجيد  المدرس المساعد بالقسم وعضو االجازة الدراسية عبد ال الهاديناصر عبد 

)اليوم التالي لتاريخ  23/8/2022حتى  24/8/2021للتدريب العملي اعتبارا من  الدراسية لمدة عام
 المناقشة (  

 
العليا  على السماح لطالب الدراسات 2021/ 10/10موافقة مجلس قسم الوراثة بجلسته المنعقده بتاريخ  -10

تدريس المقررات العملية بالقسم لطالب مرحلة البكالوريوس نظرا لزيادة اعداد الطالب وقلة  فيباالشتراك 
عمل حمل تدريسى كبير على اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه   فياعداد الهيئة المعاونه مما يتسيب 

0  
 

على استنزال فترة المهمه القومية  11/2021/ 3بتاريخ  الطارئةموافقة مجلس قسم علوم االغذية بجلسته  -11
  2018حتى فبراير  2017من تسجيل طالب الماجستير / عمر احمد عبد الجواد من يوليو  وظيفيوتكليف 

   0ومرفق بيان بالفترة من االدارة الصحية بالمنيا 
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لمقدم من السيدة/  على الطلب ا 10/2021/ 25بتاريخ  المنعقدةموافقة مجلس قسم الميكروبيولوجيا بجلسته  -12
  10/2021/ 3اسماء على احمد ابراهيم المدرس المساعد بالقسم للحصول على اجازة مرافق زوج بداية من 

الدكتوراه من جامعة باليابان حيث ان زوجها حاصل على اجازة دراسية للتدريب ما بعد  10/2022/ 2حتى 
 0هيروشيما باليابان 

 

/  0على الطلب المقدم من السيد د  2021/ 25/10لمنعقده بتاريخ موافقة مجلس قسم البساتين في جلسته ا -13
فرع الزينة بشان الموافقة على   –طارق عبد الناصر حلمى محمد والذى يعمل بوظيفة مدرس بذات القسم 

تجديد طلب االعارة الداخلية الخاص به وذلك الى الهيئة القومية لسالمة الغذاء ولمدة ستة اشهر من تاريخ 
   0مع العلم بان هذا هو العام الثانى لالعاره الداخلية  19/5/2022الى  2021/ 20/11

 

على ترشيح السيد/الهوارى سعد  3/11/2021موافقة مجلس قسم علوم االغذية بجلسته الطارئة بتاريخ  -14
مسعود المدرس المساعد بالقسم الجازة دراسية بمرتب بالداخل للحصول على منحة دراسية للدكتوراه من 

 ة رومانيا في مجال )مراقبة الجودة(  جمهوري 

 

على الهدية المقدمه من شركة   27/9/2021موافقة مجلس قسم االنتاج الحيوانى بجلسته المنعقدة بتاريخ  -15
( الف كتكوت تسمين عمر يوم لالبحاث الخاصه باعضاء هيئة  1000القاهره للدواجن وهى عبارة عن )

  0التدريس والهيئة المعاونه بالقسم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 


