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 لسادة أعضاء مجلس الكلٌةا
 35/6/4242بتارٌخ  ةالمنعقد ٌناٌر 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

 

 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب                              
 

 ربً مطارٌد عبد هللاأ.د.  ح
 

 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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          حسن                                            دٌق احمد عبد العاطً صم/  وكٌل وزارة الزراعة بالمنٌا ٌمثله

 
 :  األقسبو يجبنس زؤسبء انسبدح
  كرٌمة عبد الحمٌد حسانٌن .د.أ – 3      

 اكرم زٌن العابدٌن محمود أ.د. -4      

 جمال فخرى عبد النعٌم أ.د. -5      

  ٌسري تمام عبد المجٌدأ.د. -6      

 هانً مصطفى علً  أ.د. -7      

 ان مكادى عبد المجٌد سلٌم أ.د. -8      

 احمد صالح حسٌن أ.د. -9     

 ابو بكر عبد الوهاب طنطاوي أ.د. -:     

 ممدوح عوٌس اسماعٌل أ.د. -;     

 محى الدٌن محمد عبد العظٌم  أ.د. -32    

  سامٌه فرحات محمد  أ.د.-33    

 محمد عبد الحكٌم محمود أ.د. -34   

 

 : األقسبو عٍ انًُبوثوٌ األسبترح انسبدح

 محمود محمد محى الدٌن   أ.د.. 35

 محمد ٌسن عبد اللطٌف أ.د.. 36

 محمد عبد العزٌز احمد الشافعى أ.د.. 37

   عبد الحمٌد السٌد القرامٌطىأ.د.  . 38

 نبٌله عبد الظاهر عبد العزٌز أ.د.. 39

 عادل حسٌن غرٌب أ.د.. :3
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 محمد عالء الدٌن كاملأ.د. . ;3

 عمر عبد اللطٌف عمر أ.د.. 42

 شاكر عبد التواب عبد اللطٌف أ.د.. 43

 احمد شوقً محمد زهران أ.د.. 44

 سمٌر حلمى العشماوي أ.د.. 45

 سناء احمد محمد صالح أ.د.. 46

 
 يًخهيٍ عٍ األسبترح انًسبعديٍ   

 عاطف عبد المحسن عبد الرحمن أ.م.د. -47

 جٌهان محمد انور عبد الغنى .د .م.أ -48

 يًخهيٍ عٍ انًدزسيٍ :

 احمد عبد اللطٌف عمر مها د. -49

 سغً ذلنز فؤار   د.– :4

 

عًيد   وثدأ انجهسخ األستبذ اندكتوز / عبدل عجدهللا عجد انغُى

 انكهيخ 

  ثسى هللا انسحًٍ انسحيى ""         

 ثم استعرض جدول األعمال على النحو التالي  > 

 التصدٌق على قرارات محضر الجلسة السابقة   
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  انجودح: توصيبد وحدح  ضًبٌ -1

 بالموافقة عمى: 2222/ 4/ 2  بتاريخ المنعقدةبجمستيا  وحدة ضمان الجودة توصي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 دعوة السيد االستاذ الدكتور/ رئيس فريؽ اعداد الخطة االستراتيجية بشأن االجتماع مع الفريؽ لمراجعة الخطة  -1
 .ا من مجمس الكمية العتمادى 2224/ 2212االستراتيجية لمكمية لألعوام      

 
   -: مخاطبة الساده رؤساء االقسام بشأن -3

 بوحدة الجود لألقسام التي لم  C.Dوتسميميا عمى  باالقسامبيان باألبحاث المنشورة لمسادة اعضاء ىيئة التدريس  -أ    
 .ترسميا الى وحدة الجودة       

 
  2212/2222فصل الدراسي االول استكمال تقارير البرامج والمقررات لموعمل و سرعة  –ب   

 

 .سرعة االنتياء من عمل ممفات المقررات باألقسام وسيتم مراجعتيا من قبل لجنة بوحدة الجودة   –ج    
 

 التى يقوم  القسم  2212/2222الرد عمى نتائج استبيانات تقويم الطالب لمقررات الفصل الدراسى االول سرعة  –د   
 بتدريسيا        
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وكيم انكهيخ نشئوٌ انتعهيى وانطالة   أ.د.توصيبد يكتت -2

: 

  -باملْافكة على: 2222/ 12/4تْصٕ جلية ؽئٌْ التعلٔه ّالطالب  ظلغتَا امليعكزة بتاصٓذ  

 

  2222/  2219%( خالل الفصل الزصاعى الجاىى للعاو اجلامعى 222الفرتات الظمئة ّاخلاصة باالدض االضافى للغاعات الظائزة )

 

 توصيبد نجُخ اندزاسبد انعهيب وانجحوث :-3

 بالموافقة عمى: 2222/ 12/4توصي لجنة الدراسات العميا بجمستيا المنعقدة بتاريخ  
 أوالً : َتيجخ نجبٌ فحص ويُبقشخ زسبئم انًبجستيس واندكتوزاِ  :      

على ما داء يف التكضٓض  02/1/0202 ذ ظلغتُ امليعكزة بتاصٓ مْافكة دللػ قغه االقتصار الظصاعى -1

 ذلنز صمطاٌ صاّىاجلناعٕ ّالتكاصٓض الفضرٓة للذية فشص ّمياقؾة صعالة املادغتري املكزمة مً الطالب/ 

 (  اقتصار طصاعى) زصدة املادغتري بالكغه ّالتـٕ تْصـٕ مبيشُ رصدـة املادغتري فـٕ العلْو الظصاعٔةلاملغذل 

 

على ما داء يف التكضٓض  02/0/0202 ذ ظلغتُ امليعكزة بتاصٓ افكة دللػ قغه االقتصار الظصاعىمْ -0

عصاو عبزاهلل صفى املكزمة مً الطالب/  املادغترياجلناعٕ ّالتكاصٓض الفضرٓة للذية فشص ّمياقؾة صعالة 

ٕ العلْو الظصاعٔة )اقتصار املادغتري فـبالكغه ّالتـٕ تْصـٕ مبيشُ رصدـة  املادغتريزصدة لاملغذل  الزًٓ

 طصاعى( 
 

على ما داء يف التكضٓض  32/3/0202 ذ ظلغتُ امليعكزة بتاصٓ مْافكة دللػ قغه املٔلضّبْٔلْدٔا الظصاعٔة --3

عبز العظٓظ ؽعباٌ عبز املكزمة مً الطالب/  املادغترياجلناعٕ ّالتكاصٓض الفضرٓة للذية فشص ّمياقؾة صعالة 

املادغتري فـٕ العلْو الظصاعٔة بالكغه ّالتـٕ تْصـٕ مبيشُ رصدـة ّاملعٔز  املادغتريزصدة لاملغذل  العظٓظ صاحل

  )مٔلضّبْٔلْدٔا طصاعٔة ( 
 

على ما داء يف التكضٓض اجلناعٕ  32/3/0202 ذ ظلغتُ امليعكزة بتاصٓ مْافكة دللػ قغه االىتاز احلْٔاىى -2

 ةاملغذل آُ مصطفى على سغً  /ةاملكزمة مً الطالب ادغترياملّالتكاصٓض الفضرٓة للذية فشص ّمياقؾة صعالة 

  (  )اىتاز رّادًاملادغتري فـٕ العلْو الظصاعٔة رصدـة  ابالكغه ّالتـٕ تْصـٕ مبيشَّاملعٔزة  املادغتريزصدة ل
 

عٕ على ما داء يف التكضٓض اجلنا 02/3/0202 ذ ظلغتُ امليعكزة بتاصٓ مْافكة دللػ قغه امضاض اليبات  --5

 ةاملغذل صؽا صفعت على ؽشاتُ  /ةاملكزمة مً الطالب املادغتريّالتكاصٓض الفضرٓة للذية فشص ّمياقؾة صعالة 

 املادغتري فـٕ العلْو الظصاعٔة) امضاض اليبات( رصدـة  ابالكغه ّالتـٕ تْصـٕ مبيشَ املادغتريزصدة ل
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 حبَيـب : َتيجخ نجبٌ االيتحبٌ انتأهيهي نهد كتوزاح : 

 عمى ما جاء في                      03/0/0303وافقة مجمس قسم االقتصاد الزراعى بجمستو المنعقدة بتاريخ م --6

 ) تقرير لجنة االمتحان التأىيمي لمدكتوراه لمطالبة/ رشا محمد محمد الغزالى والمسجمة لدرجة الدكتػوراه    

  " والذي يوصي باجتيازىا االمتحان "بنجاح(  اجتماع ريفى    

 

:   تجهيغ َتيجخ يقسز ثحج  وانسبعبد انًعتًدح  حبَيـب

 :نهسسبنخ 

 فاطنُ ذلنْر عبز اجمللى /ةعلى إمتاو الطالب 2/3/2222ظلغتُ بتاصٓذ افكة دللػ قغه علْو االغشٓة مْ -1

 الغاعات املعتنزة للضعالة "بيذاح".   بالكغه  املادغتري لزصدة  ةاملغذل
 

 

 الظٍضاء عبزاهلل سغً /ةعلى إمتاو الطالب 2/3/2222ظلغتُ بتاصٓذ غشٓة افكة دللػ قغه علْو االمْ -2

 الغاعات املعتنزة للضعالة "بيذاح".   بالكغه  املادغتري لزصدة  ةاملغذل
 

 

الؾٔناء ععز عابزًٓ  /ةعلى إمتاو الطالب 2/3/2222ظلغتُ بتاصٓذ افكة دللػ قغه علْو االغشٓة مْ -3

 الغاعات املعتنزة للضعالة "بيذاح".   لكغه با املادغتري لزصدة  ةاملغذل

 

امحز سامز ابْ بلض  /ةعلى إمتاو الطالب 21/12/2222ظلغتُ بتاصٓذ افكة دللػ قغه البغاتني مْ -4

 الغاعات املعتنزة للضعالة "بيذاح".  فاكَُ(  –)البغاتني  كغه املادغتري ب لزصدة  ةاملغذل

 

 ةاملغذلٍياء مساعريى سيفى  /ةعلى إمتاو الطالب 12/4/2222ظلغتُ بتاصٓذ افكة دللػ قغه الْصاثة مْ -5

 الغاعات املعتنزة للضعالة "بيذاح".    الزكتْصاِ بالكغه لزصدة 

 

 ةاملغذلالظٍضاء على عبزاهلل  /ةعلى إمتاو الطالب 12/4/2222ظلغتُ بتاصٓذ افكة دللػ قغه الْصاثة مْ -6

 ضعالة "بيذاح". الغاعات املعتنزة لل   املادغتري بالكغه لزصدة 
 

 ةاملغذلّالء ذلنز عاؽْص   /ةعلى إمتاو الطالب 23/3/2222ظلغتُ بتاصٓذ افكة دللػ قغه البغاتني مْ -7

 الغاعات املعتنزة للضعالة "بيذاح".  فاكَُ -البغاتني   املادغتري بكغه لزصدة 
 

ضميُ ذلنز امحز ك  /ةعلى إمتاو الطالب 23/3/2222ظلغتُ بتاصٓذ افكة دللػ قغه البغاتني مْ -8

 الغاعات املعتنزة للضعالة "بيذاح".  فاكَُ -البغاتني   املادغتري بكغه لزصدة  ةاملغذل
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 :    يـد   فتسح  انتسجيـم حبنخـــب

 اسػػػم الطالػػب القسػػػم الدرجة/ تاريخ التسجيل تاريخ المد
 مضِّ ذلنْر ذلنز   -15 علْو االغشٓة 2214/   9  / 8املادغتري  :   7/9/2222  - 8/9/2219

 الؾٔناء ععز عابزًٓ  -16 علْو االغشٓة 2215/     9/   7املادغتري :    6/9/2222 – 7/9/2219

 فاطنُ  ذلنْر عبز اجمللى -17 علْو االغشٓة 2215/     9/   7املادغتري :    6/9/2222 – 7/9/2219

 صقٔة امحز عبز اللطٔف -18 ــــــاٌااللب 15/2/2216املادغتري :   14/2/2221 – 15/2/2222

 ذلنز ثضّت سافظ قاعه -19 طٓية -البغاتني  8/9/2215املادغتري :  7/9/2222 -8/9/2219

8/2 /2219- 7/8/2222  (6 
 اؽَض(

 صٓه فلضى ابْ اجملز بلض -22 طٓية  -البغاتني  8/2/2216املادغتري : 

 بغنُ عالء الزًٓ ابْ بلض--21 كَُلفاا -تنيالبغا 7/9/2215املادغتري :  7/9/2219-6/9/2222

 الظٍضاء على عبزاهلل -22 الْصاثــة املادغتري :  7/9/2222  -8/9/2219

 

 نجـــــبٌ انفحص و انًُبقشــــــخ:وتعديم :  تشكيم  خبيسـب

الدرجة/ تاريخ  تشكيل المجنػػػػػة
 اسػػم الطالػب / القسػػػم التسجيل

 لوىاب سحر محمد عبد ا أ.د.
 جامعة القاىرة –فاكيو بكمية الزراعة استاذ ال 

 عبد الحميد محمد مرسى واصل أ.د.
 جامعة المنيا )مشرفا( –كمية الزراعة  –استاذ الفاكيو المتفرغ     
 عمى حسن عمى أ.د.
 جامعة المنيا )مشرفا(  –كمية الزراعة  –استاذ الفاكيو المتفرغ     
 حمدى ابراىيم محمود  أ.د.
 جامعة المنيا  –كمية الزراعة  –استاذ الفاكيو     
 

 مأمون احمد عبد المنعم  أ.د.
 جامعة المنصورة –كمية الزراعة  –استاذ تربية المحاصيل ورئيس قسم المحاصيل     

 امجد عبد الغفار الجمال أ.د. 
 جامعة طنطا –كمية الزراعة  –استاذ تربية المحاصيل ورئيس قسم المحاصيل     
 شكرى عبد السالم مقدم أ.د.
 جاتمعة المنيا )مشرفا( –كمية الزراعة  –استاذ المحاصيل    
 منصور عبد المجيد سالم  أ.د.

 جامعة المنيا )مشرفا( –كمية الزراعة  –استاذ المحاصيل      

 الماجستير
20  /2 /2012 
 
 
 
 
 
 
 

 الدكتوراه 
11/1/6112 

 والء محمد عاشور ابراىيم -63
 فاكيو -لبساتين قسم : ا    

 
 
 
 
 
 
 

 طاىر محمد السيد سالم  -62
 قسم : المحاصيل 

 

 

على تؾلٔل جلية فشص ّاعتناع لضعالة  12/4/2222مْافكة دللػ قغه االىتاز احلْٔاىى ظلغتُ بتاصٓذ 

 -الزكتْصاِ املكزمُ مً الغٔز / ابْ الكاعه ابْ بلض عبز الٍْاب طيطاّى على اليشْ التاىل :

 طاٍض عالوذلنز ال أ.ر.

 عبز اهلارى عبز احللٔه  أ.ر.

 عارل عبزاهلل عبز الػيى  أ.ر.

 رابعــــا :   تعديل وتغيير لجان األشراف:
 

 
 

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

 اميره احمد فكرى -62
 قسم  االنتاج الحيوانى    

 

 الماجستير
12/11/6111 
 

 -: اضافة
 ايناس محمود عباس طوسون د.
 

 عطيات احمد البغدادى  أ.د.

  شاكر عبد التواب عبد المطيؼأ.د.
 ايناس محمود عباس طوسون د.
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 سبدســب :   تحديد وتعديم عُبويٍ زسبئم انًبجستيس واند كتوزاح
 

 ى تعزٓل مْضْع البشح اخلاص    علة 2020 لؾَض ماصؼ ظلغتُ امليعكزة احلْٔاىٕاالىتاز مْافكة دللػ قغه -22

       على اليشْ التالٕ:   املادغتريلزصدة  ةملغذلامحز ذلنز ذلنز عامل  ا بالطالب/     

 -العيْاٌ باللػة العضبٔة :

 ْٔلْدُٔ تأثري االمزار بالياىْعلٔيئْو ّفٔتامني ٍـ على االراء االىتادى ّبعض االعتذابات الفغ "              :    ًـــم       

 " يف احلنالٌ االّعٔنى                                          

االراء االىتاز إلــى    :             "  تأثري التػشٓة بيبات الغٔغباٌ ّرلالٔطُ مع بعض احملاصٔل العلفُٔ الصٔفٔة على        

 "ّالتياعلى لالغياو االّعٔنى 

 -العيْاٌ باللػة االزللٔظٓة :

"Effect of feeding sesban and its mixtures with some summer forage crops on productive and 

reproductive performance of ossimi sheep " 

 جوىري عممًا بأن التغير      
 

 ص    على تعزٓل مْضْع البشح اخلا 2020لؾَض ماصؼ  ظلغتُ امليعكزة االىتاز احلْٔاىىمْافكة دللػ قغه -22

       على اليشْ التالٕ:   الزكتْصاِلزصدة  ةملغذلاعضاء عٔز ٍلباّى  ا / ةبالطالب    

 -العيْاٌ باللػة العضبٔة :

 " االكغزِ على االراء االىتادى ّالفغْٔلْدى لالصاىبالطبٔعٔة تأثري اعتدزاو بعض مطارات  "              :    ًـــم       

 أثري اعتدزاو بعض مطارات االكغزِ الطبٔعٔة على االراء االىتادى ّالفغْٔلْدى لبزاصى التغنني "تإلــى    :   "         

 -العيْاٌ باللػة االزللٔظٓة :

"Effect of using some natural antioxidants supplementation on produetive and physiological          

responses of broiler chicks " 

  ممًا بأن التغير جوىريع      
 

  -سابعــــا :   تشكيل لجان االمتحان التأهيلي لطلبة الدكتوراه :

تشكيل لجنة االمتحان التأىيمي  عمى 63/3/6161موافقة مجمس قسم البساتين بجمستو المنعقدة بتاريخ  -02
 ( وفاكي -والمسجل بالقسم لدرجة الدكتػوراه  ) بساتين  الب/ احمد حامد ابو بكرلمط

 ع ( عمػى أن يكون التشكيل عمى النحو التالي: .بنظام )س
 جامعة الفيوم –الفاكيو المتفرغ بكمية الزراعة أستاذ    جمال عبداهلل عبد الصمد  أ.د. -1
 جامعة الفيوم –تاذ الفاكيو المتفرغ بكمية الزراعة أس  محمد السيد مرسى عيسى أ.د. -6
 كمية الزراعة  )مشرفا( –جامعة المنيا  –المتفرغ  الفاكيةأستاذ  ل   عبد الحميد محمد مرسى واص د. .أ -3
 جامعة المنػيا  -كمية الزراعة  - أستاذ وقاية النبات المتفرغ  حصافى محمد كمال الدين أ.د.  -2
 جامعة المنيا –كمية الزراعة  – امراض النباتاستاذ            حربى مطاريد عبداهلل أ.د. -5
     المنياجامعة  - كمية الزراعة -أستاذ االجتماع الريفى المتفرغ  حسين محمد الريدى جمال أ.د. -2
  جامعة المنيا -كمية الزراعة  - المتفرغ الفاكيةأستاذ        عمى حسن عمى     أ.د. - 7



 

 

-8- 
  

 
 :   إنغبء  وتجًيد تسجيالد طالة اندزاسبد  انعهيب : حبيُـــب

 

 فاطمو محمد ابو العزايم /ةالغاء تسجيل الطالب عمى22/3/2020بجمستو بتاريخ باتس قسم امراض النموافقة مجم-22
                                                                                                                                                                              . من ثالثة اعوام جامعية  ألكثر الدراسةعن  منقطعةحيث انيا قسم الب الماجستيرلدرجة  ةمسجمال      

 
  -: موضوعات عامــــــة -5

بالتْصٔة بتعني ّتضقٔة   29/3/2222ظلغتُ امليعكزة بتاصٓذ  امضاض اليباتمْافكة دللػ قغه  -1

ميشَا ّسلم بياء على بشات الكغه مغاعز  املعٔزة بالكغه على رصدة مزصؼ امساء ذلنز ؽشاتُ/اآلىغة

 . 25/2/2222مبذلػ اجلامعة بتاصٓذ  رصدة املادغتري 

بالتْصٔة بتعني ّتضقٔة الغٔز/  29/3/222مْافكة دللػ قغه االىتاز احلْٔاىى ظلغتُ امليعكزة بتاصٓذ  -2

لكغه سلم ىظضا عبز احلنٔز صالح عبز احلنٔز ذلنز املزصؼ املغاعز بالكغه على رصدة مزصؼ  بشات ا

 حلصْلُ على الزكتْصاِ مً رّلة صّعٔا االحتارٓة 

 

طاصق عبز  ر.على الطلب املكزو مً  23/3/2222مْافكة دللػ قغه البغاتني ظلغتُ امليعكزة بتاصٓذ  -3

فضع الظٓية ّالشى ٓيص على اىتزابُ اىل ٍٔئة عالمة الػشاء  –الياصض سلنى ذلنز املزصؼ بكغه البغاتني 

 ئاعة دللػ الْطصاء التابعة لض

على ادضاء التعزٓالت  5/4/2222مْافكة دللػ قغه  علْو االغشٓة ّااللباٌ ظلغتُ الطاصئُ بتاصٓذ  -4

الْاصرِ مً اجمللػ االعلى للذامعات على الربىامر اجلزٓز )بضىامر ىظه التػشٓة ( التى اّصت بُ جلية قطاع 

 .الزصاعات الظصاعٔة 

على الطلب املكزو مً الغٔزة / امساء  32/3/2222دٔا ظلغتُ بتاصٓذ مْافكة دللػ قغه املٔلضّبْٔلْ -5

 1/12/2221ستى  2/12/2222على امحز ابضأٍه املزصؼ املغاعز بالكغه  بؾاٌ مز اداطتَا اعتباصا مً 

بالٔاباٌ على اٌ ال تتشنل  ٍريّؽٔناسٔح اىَا سصلت على ميشُ مً كلٔة علْو املزدلُ للشٔاة ظامعة 

  .ىفكات  اجلامعة اى

 ّمخغنائةدئُ ثالثة االف  3522املشكضِ املكزمُ  بؾاٌ قبْل طكه سرب الْاٌ مباكٔية التصْٓض مببلؼ  -6

 دئَا فكط ال غري كترب ع مً الغٔزة / آياؼ ابْ عئنُ عبز الػيى 

جلامعة على اٌ تؤل اراصة املظصعُ اىل ا 4/2222/  12مْافكة دللػ قغه اإلىتاز احلْٔاىى ظلغتُ بتاصٓذ   -7

 مع حتزٓز عزر مً احلْٔاىات لتغَٔل ادضاء االعاخ للغارِ اعطاء ٍٔئة التزصٓػ ّطالب الزصاعات العلٔا 

 

 


