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 س الكليةلسادة أعضاء مجلا

 2021/ 4/ 12بتاريخ  ةالمنعقد ابريل عن جلسة شهر

 ======== 

      كيل الكلية لشئون و و  قائم بأعمال عميد الكلية

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة        
 حمدان ابراهيم محمود أ.د. 

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 
 

 ربي مطاريد عبد للا أ.د.  ح

 حمدى ابراهيم محمود  أ.د.

 محمد نجيب قناوي أ.د.  مدير وحدة ضمان الجودة

 د. محمود يوسف حسين   وكيل وزارة التموين بالمنيا يمثله 

 

 :  األقسام مجالس رؤساء السادة

 

  كريمة عبد الحميد حسانين  .د .أ – 1      

 فشاكر عبد التواب عبد اللطي أ.د. -2      

 جمال فخرى عبد النعيم أ.د. -3      

 حمدى ابراهيم محمود  أ.د. -4      

 محمد نجيب قناوى أ.د. -5      

 عالء عبد الصبور  .د.م.أ -6      

 احمد صالح حسين .د.م.أ -7     

 ابو بكر عبد الوهاب طنطاوي أ.د. -8     

 ممدوح عويس اسماعيل  أ.د. -9     

 محمد عبد العظيم محى الدين  أ.د. -10    

  محمد   سمير احمد سيد .د.م.أ-11    

 سيد عبد المقصود عثمان .د.م.أ -12   

 : األقسام عن المناوبون األساتذة السادة

 جمال مصطفى الضوى   أ.د.. 13

 محمد كمال عبد العال أ.د.. 14

 حسنى محمد شفيق  أ.د.. 15

   شكرى عبد السالم مقدمأ.د.  . 16

 ر عبد العزيز جاللانو أ.د.. 17

 صالح محمد حسين أ.د.. 18

 سلوى الحسينى بدوىأ.د. . 19

 ساميه فرحات محمد  أ.د.. 20

 عصام بسيوني سليمان أ.د.. 21

 على احمد محمد متولى  أ.د.. 22

 احمد عزت ابو صالحه أ.د.. 23
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 سوزان سعد لطيف  أ.د.. 24

 

 ممثلين عن األساتذة المساعدين   

 وق كامل مروه فار .د.م.أ -25

 عبد الرحمن ابراهيم زنونى .د .م.أ -26

 ممثلين عن المدرسين :

  سماح عمر بشندى  .د -27

    احمد جمعه جمعه درويش .د– 28

 

 عميد الكلية حمدان ابراهيم محمود وبدأ الجلسة األستاذ الدكتور / 

   بسم للا الرحمن الرحيم ""         

 لي  : ثم استعرض جدول األعمال على النحو التا

 على قرارات محضر الجلسة السابقة التصديق  

 ت الجلسة السابقة جميعها  تم التصديق على قرارا

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              توصيات وحدة  ضمان الجودة: -1

 بالموافقة على: 2021/  4/ 1   بتاريخ المنعقدةبجلستها  وحدة ضمان الجودة توصي 

 

   -: مخاطبة الساده رؤساء االقسام بشأن  -

   2019/2020سرعة االنتهاء واستكمال تقارير البرامج والمقررات للفصل الدراسى الثانى  -أ     

 وقاية النبات(   –لتى لم تعقده )األراضي سرعة االنتهاء من عقد المؤتمر العلمى لألقسام ا –ب     

 0 عقب اجازة عيد الفطر المباركوتأجيل عقد المؤتمر العلمى للكلية الى          

مجلس القسم ، وارسالها لوحدة ضمان  فيسرعة االنتهاء من الرد على نتائج االستبيانات بعد مناقشتها  –ج   

 الجودة 

 لتحليلها         

 للسيد االستاذ          2021/ 2020لمقررات الفصل الدراسى االول  اء من تسليم نماذج االجابةسرعة االنته -د   

 الدكتور / وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          

  الجودةوسيتم مراجعتها من قبل لجنة بوحدة ضمان  باألقسامسرعة االنتهاء من عمل ملفات المقررات  –هـ    

 واختيار احد اعضاء هيئة التدريس    PDFصيف مقررات البكالوريوس والدبلومات وتحويلها الى مراجعة تو  -و   

  .بالقسم لرفعها مع مدير وحدة الجودة          

 تشكيل لجنة ثالثية لكل برنامج لمعرفة طلبات التقدم لالعتماد البرامجي واالستعداد لعمل الدراسة الذاتية  -و    

  .واستكمال المعايير للبرنامج           

 توصيات لجنة شئون التعليم والطالب :-3
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 بالموافقة على: 5/4/2021توصي لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها المنعقدة بتاريخ 

     نائب رئيس الجامعه بشان االعداد المقترح قبولها من الطالب  أ.د.مذكرة مكتب السيد  -1

   ( طالب وطالبه400)علوم ( عدد) 2021/2022ى الثانوية العامة ن علالحاصلي    

 

محمد نجيب قناوى   أ.د.على انتداب السيد  2021/ 2/  15بتاريخ  المنعقدةموافقة مجلس قسم علوم االغذية بجلسته  -2

   -س المقررات التالية :من كل اسبوع وذلك لتدري  الثالثاءجامعة الوادى الجديد على ان يكون يوم   -الزراعة  لكلية

 لطالب البكالوريوس   لألغذيةالمواصفات القياسية   2221أ  .ت .ع     

 تغذية االنسان وتخطيط الوجبات لطلبة الماجستير    6035أ  .ت .ع    

  ية لطلبة الدكتوراه تقوية االغذ   5036أ  .ت .ع   

 

 ل بالمستوى الثانى بالكلية على عدم حضوره اداء التوصية بالموافقة على قبول عذر الطالب / مؤمن محمود جما  -3

حيث انه كان مريض  2021/ 3/ 10وراثة عام ( وذلك يوم االربعاء الموافق  101امتحان مقرر ) و ر ث         

 رئوى حاد ومرفق تقرير مستشفى المنيا الجامعىيعانى من التهاب 

 

    حث العلمى ( للمستويين الثالث والرابع )جميع البرامج( بداية من الب  مبادئالتوصية بالموافقة على تدريس مقرر ) -4

 على اعتبار كل برنامج مسئول عن تدريسه   2021/  2020الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى       
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 توصيات لجنة الدراسات العليا والبحوث :-3

 بالموافقة على:  5/4/2021بتاريخ توصي لجنة الدراسات العليا بجلستها المنعقدة 

 

 نتيجة لجان االمتحان التأهيلي للد كتوراة : :  اوال

على ما جاء فى تقرير لجنة االمتحان التأهيلي  2021/ 3/ 28بجلسته المنعقدة بتاريخ  الوراثةموافقة مجلس قسم  -1

يوصي باجتيازه االمتحان  والذيقسم ال ب المسجل لدرجة الدكتـوراه كرم هللا صالح مرتضى للدكتوراه للطالب/

 "بنجاح"  

على ما جاء فى تقرير لجنة االمتحان  5/4/2021بتاريخ  الطارئة بجلسته المحاصيل موافقة مجلس قسم  -2

والذي يوصي بالقسم  المسجل لدرجة الدكتـوراهاسماء ابو بكر محمد عبد القادر  /ة التأهيلي للدكتوراه للطالب

 باجتيازه االمتحان "بنجاح"  

 

 :تبليغ نتيجة مقرر بحث  والساعات المعتمدة للرسالة  :   اثانيـ

 لدرجة  ةالمسجل سلمى اسامة سيد  /ة على إتمام الطالب 2021/ 29/3بجلسته بتاريخ افقة مجلس قسم البساتين مو -3
 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".   الزينة (  -)بساتين  بالقسم   الماجستير

 
 ةالمسجل  الزهراء نشأت يوسف /ةعلى إتمام الطالب 3/2021/ 29سته بتاريخ بجلافقة مجلس قسم البساتين مو -4

 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".  الزينة (  -)بساتين  بالقسم  الماجستير لدرجة 

 

 المسجل لدرجة  هشام احمد ابراهيم على إتمام الطالب/ 2021/ 29/3بجلسته بتاريخ افقة مجلس قسم البساتين مو -5
 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".   فاكهه (  -)بساتين  بالقسم   الماجستير

 

 المسجل لدرجة  احمد على عبدهللا على إتمام الطالب/ 2021/ 3/ 28بجلسته بتاريخ افقة مجلس قسم الوراثـة مو -6
 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".   بالقسم   الماجستير

 
 

   -أهيلي لطلبة الدكتوراه :تعديل و  تشكيل لجان االمتحان الت:  ثالثا
 

على تشكيل لجنة االمتحان التأهيلي   2021/ 4/ 3 بجلسته المنعقدة بتاريخ علوم االغذيةموافقة مجلس قسم  -7

 ع( علـى أن يكون التشكيل على النحو التالي: 0المسجل بالقسم لدرجة الدكتوراه )سلطالب/احمد محمد عبد الحكيم ل

 جامعة كفر الشيخ    –كلية الزراعة   –ذ الصناعات الغذائية أستا    سمير يوسف عبده يوسف  أ.د. -1

بكلية الزراعة جامعة الوادى الجديد ووكيل الكلية لشئون التعليم حسين فرويز محمد حسن     أستاذ  0د 0أ -2

 والطالب

ة المنيا لشئون التعليم حمدى ابراهيم محمود           أستاذ ورئيس قسم البساتين ووكيل كلية الزراعه جامع أ.د. -3

 والطالب

 جامعة المنيا   –كلية الزراعة  –محمد عبد العزيز الشافعى     أستاذ الكيمياء المتفرغ   أ.د. -4

             جامعة المنيا                                               –كلية الزراعة   –  أستاذ الميكروبيولوجيا المتفرغ      ساميه فرحات محمد  أ.د. -5

 جامعة المنيا    –كلية الزراعة  –محمد نجيب قناوى           أستاذ علوم االغذية المتفرغ  أ.د. -6

 جامعة المنيا )مشرفا(  –كلية الزراعة  –أستاذ علوم االغذية المتفرغ      هانى مصطفى على     أ.د. -7
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 مـد   فترة  التسجيـل :    رابعــا

 
 اســـم الطالــب القســـم الدرجة/ تاريخ التسجيل  تاريخ المد

8 /9 /2020  – 
7 /9 /2021 

  9/  8  :  الماجستير 
/2015 

  فاطمه محمود عبد المجلى -8 علوم االغذيــــة

8 /1 /2021-   
7 /1 /2022 

 على سليم عايد محمد  -9 االنتاج الحيوانى  2014/ 8/9الماجستير : 

8 /9 /2020  – 
7 /9 /2021 

   9 /8الماجستير  
/2015 

 شيماء سعد عابدين ال -10 علوم االغذية 

 
 

 تعديل وتغيير لجان األشراف: :   خامســا
 

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

احمد يسرى تمام عبد -11
 المجيد 

 قسم : البساتين  : خضر   
 

 الدكتوراه
 19  /9/2016 

 -اضافة :
 محمد يسن المازنى  أ.د.

 نظرا لوفاة  
 يوسف يوسف عبدالعاطى0،د أ

 وسف يوسف عبد العاطىي  أ.د.

محمد يسن عبد اللطيف  أ.د.
 المازنى 

 ناصر سيد يوسف د 0أ
   حسن احمد عبد الرحيم أ.د.

محمود حسين عبد    -12
 المجيد

 قسم : علوم االغذية      

 الدكتوراه
18 /9 /2017 

 -اضافة :
 ان عبد السالمرقية رمض 0د 

االنتهاء من  فيوذلك للمساعدة 
 العملى وكتابة الرسالة 

 فوزى على حسن السكرى  أ.د.
 رقية رمضان عبد السالم 0د 
 عيد السيد عبد العزيز 0د 

هشام السيد عبد  -13
 المبدى

 قسم : علوم االغذية       

 الدكتوراه
18 /9 /2017 

 -اضافة :
 سوزان سعد لطيف أ.د.

  وذلك نظرا لوفاة
 حسين عبد الجليل عبدالعال  أ.د.

 حسين عبد الجليل عبد العال أ.د.

 سوزان سعد لطيف أ.د.

 احمد جمعه احمد نصار أ.د.

عبد الرحمن جمال  -14
 فخرى 

 قسـم :  علوم االغذية    

 الماجستير 
14 /10/2019 

 -اضافة :
 محمد نجيب قناوى أ.د.

 وذلك نظرا لوفاة 
 حسين عبد الجليل عبدالعال أ.د.

 حسين عبد الجليل عبد العال أ.د.

 محمد نجيب قناوى  أ.د.

 زينب صالح احمد  -15
 قسم علوم االغذية   

 الماجستير 
17 /9 /2018 

   -اضافة :
 سناءاحمد محمد صالح الشريف أ.د.

 وذلك نظرا لوفاة 
 حسين عبد الجليل عبدالعال أ.د.

 حسين عبد الجليل عبد العال أ.د.

محمد صالح  سناء احمد أ.د.
 لشريفا

 الشيماء عبد الجيد  -16
 قسم : علوم االغذية    

 الماجستير 
14 /10/2019 

   -اضافة :
 محمد احمد قناوى  أ.د.

 وذلك نظرا لوفاة 
 حسين عبد الجليل عبدالعال أ.د.

 حسين عبد الجليل عبد العال  أ.د.

 محمد احمد قناوى   أ.د.

 اسمه عصام ابو الحمد  -17
  قسم :  المحاصيل      

 لماجستير  ا
12 /10/2020 

 -اضافـة :
 شكرى عبد السالم مقدم   أ.د.

اجراء البحث  فيوذلك للمساعده 
 وكتابة الرسالة 

ابو بكر عبد الوهاب  أ.د.
 طنطاوى 

 شكرى عبد السالم مقدم   أ.د.

 محمد خالد محمد   -18
 قسم : المحاصيل        

 الدكتوراه
28 /3 /2021 

   -اضافة :
 ظشريف ثابت عيسى حاف  أ.د.

 مدير محطة بحوث سدس
اجراء البحث  فيوذلك للمساعده 
 وكتابة الرسالة 

 مصطفى سعد االشمونى  أ.د.

 السيد القراميطى الحميد عبد  أ.د.
 محمد فؤاد  حسن 0د 0م 0أ

 شريف ثابت عيسى حافظ أ.د.

 محمد عمر زهرى   -19
 قسم :  المحاصيـل       

 الماجستير  
9 /3 /2020 

   -اضافة :
 ؤاد حسن محمد ف 0د 0م 0أ

اجراء البحث  فيوذلك للمساعده 
 وكتابة الرسالة 

 عبد الحميد السيد القراميطى  أ.د.
 حسن محمد فؤاد  0د 0م 0أ

 
 

 مريان عجايبى ثابت  - 20
 قسم : امراض النبات       

 الدكتوراه
17 /9 /2018 

 -اعتذار:
 مرزوق رجب عبد اللطيف أ.د.

 خاصه  ألسباب وذلك 

 حربى مطاريد عبدهللا  أ.د.

 احمد ابوريه الكفراوى  أ.د.
 طارق عبد المنعم   0د 
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 لجـــــان الفحص و المناقشــــــة:وتعديل تشكيل :   سادســا

 

الدرجة/ تاريخ  تشكيل اللجنـــــة 
 اســم الطالـب / القســـم التسجيل

 موسى عبده محمد سالم  أ.د.
 جامعة طنطا –علوم االغذية كلية الزراعة ورئيس قسم استاذ  

 حمد احمد قناوى م أ.د.
 جامعة المنيا   –كلية الزراعة  –  علوم االغذية المتفرغ استاذ       

 هانى مصطفى على أ.د.
 جامعة المنيا )مشرفا(  –كلية الزراعة - استاذ علوم االغذية المتفرغ  

 سناء احمد محمد صالح الشريف  أ.د.
  ا )مشرفا( جامعة المني –كلية الزراعة  – اذ علوم االغذية المتفرغاست   

الدكتوراه   
15/2/2016 

 
 
  

 ريم محمد الحسينى  -21
 قسم : علوم االغذية    
 
 
  

 حسين فرويز محمد حسن أ.د.
 الجديد الوادياستاذ ووكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطالب جامعة  

  محمد نجيب قناوى أ.د.
 المنيا جامعة  –كلية الزراعة  – ذية المتفرغتاذ علوم االغاس     
 سوزان سعد لطيف أ.د.
 جامعة المنيا )مشرفا(  –كلية الزراعة  –المتفرغ  استاذ علوم االغذية     
 سناء محمد عبد الحميد أ.د.
 جامعة المنيا )مشرفا(  –كلية الزراعة  –  استاذ علوم االغذية المساعد     

  الماجستير    
 8/9/2015 

 الزهراء عبدللا حسن -22
 وم االغذيةعلقسم :     

 بلبل رمضان رمضان  أ.د.
جامعة   –كلية الزراعة  –استاذ علوم وتكنولوجيا االغذية المتفرغ    

 اسيوط
 سوزان سعد لطيف  أ.د.
 جامعة المنيا –كلية الزراعة  –استاذ علوم وتكنولوجيا االغذية المتفرغ    

 محمد احمد قناوى  أ.د.
جامعة المنيا  –كلية الزراعة  –استاذ علوم وتكنولوجيا االغذية المتفرغ  

 )مشرفا( 

 الماجستير 
20/2/2017 

رانيا حسن عبد  -23
 اللطيف

 قسم علوم االغذية       

 دليا محمود محمد مصطفى  أ.د.
جامعة  –رئيس قسم بحوث الزيوت والدهون معهد تكنولوجيا االغذية    

 القاهرة 
 سناء احمد محمد صالح أ.د.
 جامعة المنيا –كلية الزراعة  –االغذية المتفرغ  استاذ علوم وتكنولوجيا   

 هانى مصطفى على  أ.د.
 جامعة المنيا )مشرفا(  –كلية الزراعة   –استاذ علوم االغذية المتفرغ  

 فوزى على حسن السكرى  أ.د.
 جامعة المنيا )مشرفا( ب –كلية الزراعة  –استاذ علوم االغذية المتفرغ    

 الماجستير 
20/2/2017 

م عباس ابو اسال -24
 ضيف 
 قسم علوم االغذية       

 عالء عبد الجابر بدوى مسعود  أ.د.
 جامعة اسيوط   –كلية الزراعة   –استاذ الفاكهه      
 حمدى ابراهيم محمود   أ.د.
 استاذ الفاكهه ووكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطالب جامعة المنيا    
 احمد محمد كمال عبد العال أ.د.
 جامعة المنيا )مشرفا( –كلية الزراعة  –اذ الفاكهه است    

 الماجستير 
8 /9 /2015 

بسمه عالء الدين ابو   -25
 بكر 
 –قسم : البساتين       

 فاكهه 

 ممدوح محمد عبد المقصود  أ.د.
جامعة  –كلية الزراعة  –قسم الوراثة  –استاذ الوراثة المتفرغ      

 المنصورة 
 حيم عبد الرحيم توفيق عبد الر أ.د.
 جامعة المنيا   –كلية الزراعة   –استاذ الوراثة المتفرغ       
 عبد التواب محمد عطا  أ.د.
 جامعة المنيا  ) مشرفا (   –كلية الزراعة  –استاذ الوراثة المتفرغ      

 جيهان محمد انور عبد الغنى  0د
 جامعة المنيا   )مشرفا(  –كلية الزراعة  -استاذ الوراثة المساعد     

 اجستير  الم
8 /9 /2014 

الزهراء على عبدللا   -26
 على
 قســم الوراثة         
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 إلغاء  وتجميد تسجيالت طالب الدراسات  العليا :  :  سابعــــا

حمدى نصر يوسف  الطالب /  فصلعلى  28/3/2021بجلسته المنعقدة بتاريخ  الوراثــةموافقة مجلس قسم   -27

   وذلك بناء على انذاره ثالث مرات بالقسم المسجل لدرجة الماجستير  عيسى

على الغاء تسجيل الطالبة /ريم خالد  2021/ 3/ 22موافقة مجلس قسم وقاية النبات بجلسته المنعقدة بتاريخ  -28

  0نصار المسجلة لدرجة الماجستير بالقسم وذلك لظروف سفرها خارج مصر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةموضوعات عامـــــــــــــــــ

  

مستوى االساتذة واالساتذة على  2021/ 3/ 29بجلسته الطارئة بتاريخ   امراض النباتموافقة مجلس قسم  -1

عشر على منح  الثالثةالمساعدين على ما جاء بتقرير اللجنة العلمية الدائمة للوقاية وامراض النبات بدورته 

حيث انه  القسمقب العلمى استاذ مساعد بذات ابراهيم المدرس بالقسم اللاحمد السيد الدكتور / عبد المنعم على 

   2021/ 8/   13حتى  8/2020/ 14من الفترة   الزوجةفي اجازه مرافقة 

 

محمود  / أ.د.على الطلب المقدم من السيد  29/3/2021بجلسته المنعقدة بتاريخ  البساتينموافقة مجلس قسم  -2

عة الستكمال ندوق دعم البحوث بالجامجنيه من ص 3000بشان السلفة المؤقتة بمبلغ  عبد الحكيم محمود

   دكتوراهوالمسجل لدرجة ال ايمن محمد احمد المدرس المساعد بالقسم/  البحث الخاص بالطالب

 

ة/ على الطلب المقدم من السيد 29/3/2021موافقة مجلس قسم الميكروبيولوجيا بجلسته المنعقدة بتاريخ  -3

باالعتذار عن دخول امتحانات الدراسات العليا للفصل  ساره حسن على المسجلة لدرجة الدكتوراه بالقسم
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وذلك نظرا لظروفها المرضية ومرفق التقارير الطبية الداله على  2021/  2020الدراسى االول للعام الجامعى 

 . ذلك

 

الطالبة / منار على الطلب المقدم من  28/3/2021بجلسته المنعقدة بتاريخ  المحاصيلموافقة مجلس قسم   -4

 622بغدادى المسجلة لدرجة الماجستير بالقسم باالعتذار عن دخول امتحان مقرر (م ح ص  مدحت محمد

وذلك  2021/ 2020تربية النباتات لمقاومة االمراض واآلفات في الفصل الدراسي االول للعام الجامعى 

 لمرافقتها لوالدتها المصابه بكورونا 

 

الدراسات العليا والبحوث بشان الموافقة على التسجيالت وكيل الكلية لشئون أ.د.المذكرة المقدمه من السيد  -5

 2021/ 2020الدكتوراه ( للفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى  –الجديدة لكل من طلبة )الماجستير  

 

/مروه فاروق كامل 0على ترشيح د 3/2021/ 22موافقة مجلس قسم وقاية النبات بجلسته المنعقدة بتاريخ  -6

 السنوي لإلعالنابحاث ما بعد الدكتوراه طبقا  إلجراءبالقسم للحصول على مهمة علمية  على االستاذ المساعد

 2022 – 2017الثامنة من الخطة الخمسية  2021/ 2020الموحد )الجزء الثانى( لخطة البعثات للعام الرابع 

 .بالنظام التنافسى 

 

لى احتساب الفترة من ع 4/2021/ 3موافقة مجلس قسم علوم االغذية بجلسته الطارئة بتاريخ  -7

اجازه بدون مرتب للدارس اسامه اسماعيل احمد عضو االجازه الدراسيه   2021/ 1/ 9حتى  2020/ 18/12

  .بروسيا االتحادية للحصول على درجة الدكتوراه 

 

على الطلب المقدم من السيدة /مروه جمال  2021/ 3/ 28بتاريخ  المنعقدةموافقة مجلس قسم الوراثة بجلسته  -8

وحتى  2021/ 6/ 1مد المدرس المساعد بالقسم بمد اجازة لمرافقة الزوج لمدة عام ثالث اعتبارا من احمد مح

 .مع عدم السماح لها بالعمل  31/5/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


