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 السادة أعضاء مجلس الكلٌة
 8/9199/ 99المنعقدة بتارٌخ  أغسطس 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

 

 تعلٌم والطالب                              وكٌل الكلٌة لشئون ال
 

 أ.د.  حربً مطارٌد عبد هللا
 

 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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              محمد                                                                                                                         ابو الخٌر مصطفى .د  وكٌل وزارة الزراعة بالمنٌا ٌمثله

 
 :  األقسبو يجبنس سؤسبء انسبدح
  كرٌمة عبد الحمٌد حسانٌن .د .أ – 9      

 اكرم زٌن العابدٌن محمود أ.د. -9      

 جمال فخرى عبد النعٌم أ.د. -3      

 ٌسري تمام عبد المجٌدأ.د. -4      

 ً مصطفى علً هان أ.د. -5      

 رئٌس قسم االقتصاد الزراعى أ.د. -6      

 احمد صالح حسٌن أ.د. -7     

 ابو بكر عبد الوهاب طنطاوى أ.د. -8     

 ممدوح عوٌس اسماعٌل أ.د. -9     

 محى الدٌن محمد عبد العظٌم  أ.د. -91    

  سامٌه فرحات محمد  أ.د.-99    

 رئٌس قسم الوراثة أ.د. -99   

 

 : األقسبو عٍ انًُبوثوٌ األسبتزح بدحانس

  نبٌل محمود محمد السرنجاوى  أ.د.. 93

 محمد ٌسن عبد اللطٌف أ.د.. 94

 فوزى سلٌمان داوود أ.د.. 95

  اٌمان محمد طه أ.د.  . 96

 نبٌله عبد الظاهر عبد العزٌز أ.د.. 97

 البدرى حسٌن كامل أ.د.. 98
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 اسامه ابو المكارم شاكرأ.د. . 99

 محمد زكى حسن د.أ.. 91

 شاكر عبد التواب عبد اللطٌف أ.د.. 99

 احمد شوقى محمد زهران أ.د.. 99

 عبد التواب محمد عطا أ.د.. 93

 فوزى على حسن السكرى أ.د.. 94

 
 يًخهيٍ عٍ األسبتزح انًسبعذيٍ   

 كوثر محمد عبد الرحمن د. -95

 حمدان ابراهٌم  محمود  د. -96

 يًخهيٍ عٍ انًذسسيٍ :

 عبد الرحمن مصطفى عبد الوهاب .د -97

  محاده عبذ احلمًذ مهنى علىان د.– 98

 

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: 9109/ 8/ 8  بتاريخ المنعقدةبجمستيا  وحدة ضماف الجودة توصي
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                . 90/7/9109الموافقو عمى توصيات اجتماع المجنة الثالثية لمجودة باالقساـ يوـ االحد الموافؽ  -0
 . 90/7/9109اجتماع مسئولى المعايير بالكمية يـو االحد الموافؽ  الموافقو عمى توصيات -3
    عمؿ الخطو البحثية الخمسية  وف الدراسات العميا والبحوث بسرعة االنتياء مفوكيؿ الكمية لشئ أ.د.مخاطبة السيد  -4

 . 9109/9194لمكمية لالعواـ      
 عمؿ الخطة الخمسية  بسرعة االنتياء مفوكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة  أ.د.مخاطبة السيد  -5

 . 9109/9194ة المجتمع وتنمية البيئة بالكمية لالعواـ لقطػاع خدم     
   -: مخاطبة الساده رؤساء االقساـ بشأف -6
 . بحاث بالقسـبياف وحصر الفصوؿ الدراسية ومعامؿ الطالب واال -أ

 .بوحدة الجودة C.Dبياف باألبحاث المنشورة لمسادة اعضاء ىيئة التدريس بالقسـ وتسميميا عمى  -ب
 واالحتفاظ بيا الكترونيا ، مع  9108/9109عمؿ تقارير البرامج والمقررات المتبقية مف الفصؿ الدراسي الثاني  –ج 

 .لتى لـ ترسميا الى وحدة الجودة ضرورة استكماؿ التقارير السابقة لألقساـ ا     
 . نتياء مف عمؿ ممفات المقررات باألقساـسرعة اال  –د 
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وكيم انكهيخ نشئوٌ انتعهيى وانطالة   أ.د.توصيبد يكتت -2

: 

 -باملىافقة على: 08/8/9109تىصٌ جلنة شئىن التعلًم والطالب  جبلستها املنعقذة بتاريخ  

 

 

( حاسب آلى لطال المستوى االوؿ 101ج )0حد الساده اعضاء ىيئة التدريس لتدريس مقرر ـعمى انتداب ا  -1
 .نظاـ الساعات المعتمدة  2019/2020والثانى الفصؿ الدراسى االوؿ لمعاـ الجامعى 

لزراعية تعديؿ معادلة النقاط والتقديرات والمعدؿ التراكمى والفصمى طبقا لممعادلو الوارده مف لجنة قطاع الدراسات ا -2
 .التابعو لممجمس االعمى لمجامعات بالئحة الكمية 

خطاب قسـ وقاية النبات بشاف الخطاب الوارد مف كمية الفنوف الجميمو والخاص بترشيح الساده اعضاء ىيئة  -3
ساعات( لمفرقو الرابعو قسـ ترميـ 8التدريس لتدريس )مقرر الحشرات والكائنات الدقيقو وطرؽ مقاومتيا (بواقع )

 :وىـ  2019/2020ؾ لمفصؿ الدراسى االوؿ لمعاـ الجامعى وذل

 سيد حسف حسيف حموده أ.د. -2  محمد سمير فؤاد حسف أ.د. -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-5- 
  

 توصيبد نجُخ انذساسبد انعهيب وانجحوث :-3

 بالموافقة عمى: 9109/ 08/8توصي لجنة الدراسات العميا بجمستيا المنعقدة بتاريخ  
 ص ويُبقشخ سسبئم انًبجستيش وانذكتوساِ  :أوالً : َتيجخ نجبٌ فح

عمى ما جاء في التقرير الجماعي  25/2/2019بجمستو المنعقدة بتاريخ  االقتصاد الزراعىموافقة مجمس قسـ  -1
لدرجة  ةالمسجم أميرة فرغؿ حافظ/ ةوالتقارير الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة مف الطالب

 (. اقتصاد زراعىدرجػة الدكتوراه فػي العمـو الزراعية )  االتػي توصػي بمنحيالدكتوراه بالقسـ و 
 

عمى ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير  22/7/2019موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  -2
سجؿ لدرجة الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة مف الطالب/ وائؿ بدوى محمد محمد الم

 فاكيو (.  –الدكتوراه بالقسـ والتػي توصػي بمنحو درجػة الدكتوراه فػي العمـو الزراعية ) بساتيف 
 

عمى ما جاء في التقرير  24/6/2019موافقة مجمس قسـ الميكروبيولوجيا الزراعية بجمستو المنعقدة بتاريخ  -3
تير المقدمة مف الطالب/ عمى محمد احمد عبد الجماعي والتقارير الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الماجس

 الرحيـ المسجؿ لدرجة الماجستير بالقسـ والتػي توصػي بمنحو درجػة الماجستير فػي العمـو الزراعيػة
 )ميكروبيولوجيا زراعية(.  
 

ير عمى ما جاء في التقرير الجماعي والتقار  22/7/2019موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  -4
الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة مف الطالبة/ ايو عادؿ محمود عوض المسجؿ لدرجة 

 (. زينة -الماجستير بالقسـ والتػي توصػي بمنحيا درجػة الماجستير فػي العموـ الزراعيػة )بساتيف 
 

اء في التقرير الجماعي والتقارير عمى ما ج 22/7/2019موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  -5
الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة مف الطالب/ حسف محمد فرج النجار المسجؿ لدرجة 

 فاكيو(.  -الماجستير بالقسـ والتػي توصػي بمنحو درجػة الماجستير فػي العموـ الزراعيػة )بساتيف 
 

عمى ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير  22/7/2019قدة بتاريخ موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنع -6
الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة مف الطالب/ عمر ممدوح معتمد المسجؿ لدرجة 

 فاكيو(.  -الماجستير بالقسـ والتػي توصػي بمنحو درجػة الماجستير فػي العموـ الزراعيػة )بساتيف 
 

عمى ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير  22/7/2019قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ موافقة مجمس  -7
المسجؿ  عوض حسف الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة مف الطالب/ محمد صالح الديف

 فاكيو(.  -)بساتيف  لدرجة الماجستير بالقسـ والتػي توصػي بمنحو درجػة الماجستير فػي العمـو الزراعيػة
 

عمى ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير  22/7/2019موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  -8
الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة مف الطالب/ محمود عمى محمد حسيف المسجؿ لدرجة 

 فاكيو(.  -لماجستير فػي العموـ الزراعيػة )بساتيف الماجستير بالقسـ والتػي توصػي بمنحو درجػة ا
 

عمى ما جاء في التقرير الجماعي  29/7/2019موافقة مجمس قسـ وقاية النبات بجمستو المنعقدة بتاريخ  -9
والتقارير الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة مف الطالب/ خالد عبد المنعـ حسيف المسجؿ 

حيواف  –بالقسـ والتػي توصػي بمنحو درجػة الماجستير فػي العموـ الزراعيػة )وقاية نبات  لدرجة الماجستير
 زراعى(.
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         عمى ما جاء في التقرير الجماعي  22/7/2019موافقة مجمس قسـ عموـ االغذية بجمستو المنعقدة بتاريخ  -01
مف الطالب/ صبره ناصر صبره المسجؿ لدرجة  والتقارير الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة

 الماجستير بالقسـ والتػي توصػي بمنحو درجػة الماجستير فػي العموـ الزراعيػة )عمـو اغذية(.

عمى ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير  22/7/2019بجمستو المنعقدة بتاريخ البساتيف موافقة مجمس قسـ  -00
المسجؿ لدرجة الماجستير  محمد جمعو محمود نعمافسالة الماجستير المقدمة مف الطالب/ الفردية لمجنة فحص ومناقشة ر 

 (.فاكيو -بساتيف بالقسـ والتػي توصػي بمنحو درجػة الماجستير فػي العمـو الزراعيػة )

ماعي عمى ما جاء في التقرير الج 22/7/2019بجمستو المنعقدة بتاريخ الكيمياء الزراعية موافقة مجمس قسـ  -01
المسجؿ و  سالـ قاسـ تونى المعيد بالقسـوالتقارير الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة مف الطالب/ 

 (.كيمياء حيوية زراعية  لدرجة الماجستير بالقسـ والتػي توصػي بمنحو درجػة الماجستير فػي العمـو الزراعيػة )

عمى ما جاء في التقرير الجماعي  24/6/2019مستو المنعقدة بتاريخ بج االنتاج الحيوانىموافقة مجمس قسـ  -13
المسجؿ لدرجة و  محمد احمد بكر عبد النعيـوالتقارير الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة مف الطالب/ 
 (. فانتاج دواج الماجستير بالقسـ والتػي توصػي بمنحو درجػة الماجستير فػي العموـ الزراعيػة )

 

عمى ما جاء في التقرير الجماعي  29/7/2019بجمستو المنعقدة بتاريخ االنتاج الحيوانى موافقة مجمس قسـ  -14
لدرجة  ةالمسجمو  سماح حسف عمى/ ةوالتقارير الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة مف الطالب

 (.انتاج حيوانى  ير فػي العموـ الزراعيػة )درجػة الماجست االماجستير بالقسـ والتػي توصػي بمنحي
 

:   تجهيغ َتيجخ يقشس ثحج  وانسبعبد انًعتًذح نهشسبنخ  حبَيـــب

: 

  احمد محمد منيسى  عمى إتماـ الطالب/ 95/7/9199 بجمستو المنعقدة بتاريخ موافقة مجمس قسـ االراضػى -94
 الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح". قسـ الب الدكتوراهلدرجة المدرس المساعد والمسجؿ       

 

  كوثر ىاروف محمد حسف /ةعمى إتماـ الطالب 95/7/9199 بجمستو المنعقدة بتاريخ موافقة مجمس قسـ االراضػى -95
 قسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح". الب الدكتوراهلدرجة المدرس المساعد والمسجمة       

 

  زينب محمد صالح احمد /ةعمى إتماـ الطالب 95/7/9199 بجمستو المنعقدة بتاريخ موافقة مجمس قسـ االراضػى -96
 قسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح". الب الماجستيرلدرجة المسجمة        

 

  فاطمو رشدى ابو زيد/ةعمى إتماـ الطالب 95/7/9199 بجمستو المنعقدة بتاريخ موافقة مجمس قسـ االراضػى -97
 قسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح". الب الماجستيرلدرجة سجمة الم      

 

  ىدير مجدى محمود/ةعمى إتماـ الطالب 99/7/9199 بجمستو المنعقدة بتاريخ موافقة مجمس قسـ الكيمياء الزراعية -98
 قسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح". الب الماجستيرلدرجة المسجمة        

 

 المسجؿ  طاىر محمد السيد عمى إتماـ الطالب/ 98/7/9199 بجمستو المنعقدة بتاريخ جمس قسـ المحاصيؿموافقة م -99
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 قسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح". الب الدكتوراهلدرجة        

 
 حمد احمد محمد الميدى م عمى إتماـ الطالب/ 98/7/9199 بجمستو المنعقدة بتاريخ موافقة مجمس قسـ المحاصيؿ -91

 قسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح". الب الدكتوراهلدرجة المسجؿ  عبد العظيـ      
 

 

 زينب محمد عبد الوارث /ةعمى إتماـ الطالب 95/7/9199 بجمستو المنعقدة بتاريخ موافقة مجمس قسـ االراضى -99
 اح". قسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجالب الماجستيرلدرجة  ةالمسجم      

 

 اميره عوض ابراىيـ  /ةعمى إتماـ الطالب 99/7/9199 بجمستو المنعقدة بتاريخ موافقة مجمس قسـ البساتيف -99
 الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".  فاكيو( –)بساتيف  قسـالب الماجستيرلدرجة المسجمة       

 
  شريؼ محمد مطاوع عمى إتماـ الطالب/ 99/7/9199 بجمستو المنعقدة بتاريخ موافقة مجمس قسـ البساتيف -93

 الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".  فاكيو( –)بساتيف  قسـالب الدكتوراهلدرجة المسجؿ       
 

 احمد حامد ابو بكر المسجؿ  عمى إتماـ الطالب/ 99/7/9199 بجمستو المنعقدة بتاريخ موافقة مجمس قسـ البساتيف -94
 الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".  فاكيو( –)بساتيف  قسـالب الدكتوراهلدرجة       

 

 داليا عبد المنعـ عبد /ةعمى إتماـ الطالب 98/7/9199 بجمستو المنعقدة بتاريخ موافقة مجمس قسـ المحاصيؿ -95
 الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".  قسـالب الماجستيرلدرجة الوىاب المسجؿ       

 

 فاطمو رجب عمى /ةعمى إتماـ الطالب 99/7/9199 بجمستو المنعقدة بتاريخ الميكروبيولوجياقسـ موافقة مجمس  -96
 الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".  قسـالب الماجستيرلدرجة صابر المسجؿ       

 

 الكريـ جيياف خمؼ عبد  /ةعمى إتماـ الطالب 4/8/9199 بجمستو المنعقدة بتاريخ موافقة مجمس قسـ االلباف -97
 الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".  قسـالب الماجستيرلدرجة المسجؿ      

 

    محمد حجازى  عمى إتماـ الطالب/ 94/6/9199 بجمستو المنعقدة بتاريخ موافقة مجمس قسـ الميكروبيولوجيا -98
   الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح". قسـالب الماجستيرلدرجة محجوب المسجؿ       

 
 زينب عمى محمود  عمى إتماـ الطالب/ 99/7/9199 بجمستو المنعقدة بتاريخ موافقة مجمس قسـ وقاية النبات -99

  الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".  قسـالب الماجستيرلدرجة المسجمة       

 

 ياسميف       عمى إتماـ الطالب/ 99/7/9199 بجمستو المنعقدة بتاريخ موافقة مجمس قسـ الميكروبيولوجيا الزراعية -31
  الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".  قسـالب الماجستيرلدرجة شرؼ الديف ميسر عبد النبى المسجمة        
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 :    يـذ   فتشح  انتسجيـم حبنخـــب

 

 اسػػػـ الطالػػب القسػػػـ الدرجة/ تاريخ التسجيؿ تاريخ المد
9/2/2019-8/2/2020 
9/3/2019-8/3/2020 
9/9/2017-8/9/2018 
9/2/2019-8/2/2020 

 2015/ 9/2 : الماجستير
   9/3/2015الماجستير : 
 9/9/2013الماجستير : 
 9/2/2015الماجستير : 

 وقاية النبػػات
 الميكروبيولوجيا

 خضر –البساتيف 
 وقاية النبات

 زينب عمى محمود  -31
 محمد حجازى محجوب  -32
 حمداحمد خمؼ السيد م -33
 اسماء نصرت محمود -34

 
 

 ساثعـــب :   تحذيذ وتعذيم عُبويٍ سسبئم انًبجستيش وانذ كتوساح

 علي تغيير موضوع  7/1102/ 12بجلسته المنعقدة بتاريخ  امراض النباثموافقت مجلس قسم  -25

 و التالي:بالقسـ عمى النح الماجستيرالمسجمة لدرجة دعاء سامى محمود البحث الخاص بالطالبة/       
 -العنواف بالمغة العربية :      
 "   دراسات عمى بعض امراض النبات"     :   فػػم      
 "   " تأثير المموحة عمى حساسية اصابة بادرات الفاصوليا بالفطر سكميروتينا سكميروتيوـر   إلػى:    
 -العنواف بالمغة االنجميزية :  

Salinity Effects on Susceptibility of common bean seedlings to infection 

 caused by Sclerotinia sclerotiorum.  " 

  عممًا بأف التغييرغير جوىري 
 
 

 خامسـا :   تعديل وتغيير لجان األشراف:
 

 

 

 

 

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

             زينب محمد صالح. 63
 قسـ االراضػػى         

 
 عصاـ الديف  سيد  صفا -37

 النبىد ػعب         
 قسـ االراضػػػى    

 
 

 رضوى صالح عزات -38
 خضر –قسـ البساتيف     

 
 

 زينب خمؼ اهلل محمد -39
 خضر –قسـ البساتيف     

 
 
 

 فاطمو مصطفى كامؿ  -40
 قسـ امراض النبات        

 الماجستير
18 /9 /2017 
 

 الماجستيػر
11/3/2019 
 
 
 

 الماجستير
11/3/2019 
 
 

 الماجستير
7/9/2018 
 
 
 

 الماجستير
19/9/2016 

 

 -اضافة :
  عمرو احمد محمود ىماـ د.
 

 -اضافػة :
 عمرو احمد محمود ىماـ  د.
 
 
 

 -اضافػة:
 اسماعيؿ ابو بكر عبد الوىاب د.
 
 

 -اضافػة :
 اسماء صالح عزات د.
 
 
 

 -اضافة :
فرج محمد فرج   باحث اوؿ  د.

 بمحطة بحوث سدس 

 اسامو حافظ درويش أ.د.

 محى الديف عبد العظيـ أ.د.
 عمر احمد محمود ىماـ د.

 

 وجيو سيد محمد أ.د.
 السيد سعيد محمد د.
 عمر احمد محمود ىماـ د.
 

 سيؼ النصر حسيف جاد الحؽ أ.د.

 يوسؼ يوسؼ عبد العاطى أ.د.
 ىاب اسماعيؿ ابو بكر عبد الو  د.
 

 سيؼ النصر حسيف جاد الحؽ أ.د.

 ناصر سيد يوسؼ  أ.د.
 باحث اوؿ بمركز بحوث مموى 

 اسماء صالح عزاتد.
 

 عمر اسماعيؿ صالح أ.د.

 السيد عبده السيد احمد أ.د.
 فرج محمد فرج د.
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  -ــــا :   تشكيل لجان االمتحان التأهيلي لطلبة الدكتوراه :سادس

 

التأىيمي لمطالبة/ كوثر ىاروف  عمى تشكيؿ لجنة االمتحاف15/7/2019الراضػى بجمستو المنعقدة بتاريخ موافقة مجمس قسـ ا  -14
 ع ( عمػى أف يكوف التشكيؿ عمى النحو التالي: 0محمد حسف والمسجمة بالقسـ لدرجة الدكتػوراه  بنظاـ )س

 جامعة اسيوط – كمية الزراعة –استاذ االراضى المتفرغ   محمد عبد الرازؽ احمد  أ.د. -1
 جامعة اسيوط –كمية الزراعة  –استاذ ورئيس قسـ االراضى    ىالو حسنيف جمعو أ.د. -2
 جامعة المنيا  –كمية الزراعة  –استاذ االراضى المتفرغ   محمود محمد محى الديف د. .أ -3
 جامعة المنيا –كمية الزراعة  –استاذ االراضى المتفرغ   محمود احمد مرسى  أ.د.  -4
 جامعة المنيا –كمية الزراعة  –استاذ المحاصيؿ المتفرغ   مصطفى سعد االشونى  أ.د. -5
  جامعة المنيا –كمية الزراعة  –استاذالميكروبيولوجيا الزراعية المتفرغ   احمد رفعت عبداهلل أ.د. -6
 جامعة المنيا  -كمية الزراعة  -المتفرغ الكيمياء الزراعيةأستاذ        ماجده عويس محمود أ.د. - 7
 

التأىيمي لمطالب/ احمد محمد  عمى تشكيؿ لجنة االمتحاف15/7/2019فقة مجمس قسـ االراضػى بجمستو المنعقدة بتاريخ موا  -14
 ع(عمػى أف يكوف التشكيؿ عمى النحو التالي: 0بنظاـ)سالمسجؿ بالقسـ لدرجة الدكتػوراه منيسى ميكائيؿ 

 جامعة اسيوط –كمية الزراعة  –استاذ االراضى المتفرغ   محمد عبد الرازؽ احمد  أ.د. -1
 جامعة اسيوط –كمية الزراعة  –استاذ ورئيس قسـ االراضى    ىالو حسنيف جمعو أ.د. -2
 جامعة المنيا  –كمية الزراعة  –استاذ االراضى المتفرغ   اسامو حافظ درويش د. .أ -3
 جامعة المنيا –كمية الزراعة  –اضى المتفرغ استاذ االر  محى الديف احمد ابو شمبايو  أ.د.  -4
 جامعة المنيا –كمية الزراعة  –استاذ المحاصيؿ المتفرغ   ايماف محمد طػػو  أ.د. -5
 جامعة المنيا  –كمية الزراعة  –استاذالميكروبيولوجيا الزراعية المتفرغ   عمر عبد المطيؼ عمر أ.د. -6
 جامعة المنيا  -كمية الزراعة  -أستاذ االلبػاف  كريمو عبد الحميد حسانيف       أ.د. - 7

 
عمى تشكيؿ لجنة االمتحاف التأىيمي لمطالب/احمد محمد 28/7/2019موافقة مجمس قسـ المحاصيؿ بجمستو المنعقدة بتاريخ  -43

  -و التالي:ع ( عمػى أف يكوف التشكيؿ عمى النح0الميدى محمد عبد العظيـ المسجؿ بالقسـ لدرجة الدكتػوراه  بنظاـ )س
 )مشرفا( جامعة القاىره –كمية الزراعة  –استاذ المحاصيؿ   درويش صالح درويش   أ.د. -1
 جامعة المنيا –كمية الزراعة  – المتفرغ استاذ امراض النبات  انور عبد العزيز جالؿ أ.د. -2
 جامعة المنيا  –كمية الزراعة  – المتفرغ استاذ وقاية النبات صالح محمد حسيف الروبى د. .أ -3
 جامعة القاىره –كمية الزراعة  – ورئيس قسـ المحاصيؿاستاذ    احمد منجد سميماف أ.د.  -4
 جامعة المنيا –كمية الزراعة  –المتفرغ  استاذ الوراثة عبد الرحيـ توفيؽ عبد الرحيـ  أ.د. -5
 امعة القاىرهج –كمية الزراعة  – المحاصيؿ استاذ سعيد عبد الرحمف محمد الشريؼ أ.د. -6
 جامعة المنيا  -كمية الزراعة  - المحاصيؿ المتفرغأستاذ        منصور عبد المجيد سالـ أ.د. - 7
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    عمى تشكيؿ لجنة االمتحاف التأىيمي لمطالب/ طاىر 28/7/2019موافقة مجمس قسـ المحاصيؿ بجمستو المنعقدة بتاريخ  -44
  -ع ( عمػى أف يكوف التشكيؿ عمى النحو التالي:0جة الدكتػوراه  بنظاـ )سمحمد السيد المسجؿ بالقسـ لدر       

 جامعة المنيا )مشرفا( –كمية الزراعة  –استاذ المحاصيؿ   شكرى عبد السالـ مقدـ   أ.د. -1
 جامعة اسيوط –كمية الزراعة  –استاذ المحاصيؿ    باىى راغب بخيت أ.د. -2
 جامعة اسيوط –كمية الزراعة  –استاذ المحاصيؿ   الميدى عبد المطمب طعيمود. .أ -3
 جامعة المنيا –كمية الزراعة  –استاذ المحاصيؿ المتفرغ  عبد الحميد السيد القراميطى  أ.د.  -4
 جامعة المنيا –كمية الزراعة  –استاذ الوراثو المتفرغ    عمر فتحى داخمى أ.د. -5
 جامعة المنيا -كمية الزراعة  -ض النبات أستاذ امرا        حربى مطاريد عبداهلل أ.د. -6
 جامعة المنيا  –كمية الزراعة  –استاذ وقاية النبات المتفرغ   حصافى محمد كمال الدين أ.د. -7      

 

 لمطالب/ شريؼ  التأىيمي عمى تشكيؿ لجنة االمتحاف 28/7/2019بجمستو المنعقدة بتاريخ  البساتيفموافقة مجمس قسـ  -45
  -مى أف يكوف التشكيؿ عمى النحو التالي:ع( ع0)سبنظاـ فاكيو -بساتيف المسجؿ بالقسـ لدرجة الدكتػوراه مطاوع محمد        

 جامعة الفيوـ –كمية الزراعة  –استاذ الفاكيو ورئيس قسـ البساتيف   جماؿ عبداهلل عبد الصمد   أ.د. -1
 جامعة الفيوـ –ية الزراعة كم – الفاكيو المتفرغاستاذ   محمد السيد مرسى عيسى أ.د. -2
 كمية الزراعة جامعة المنيا –استاذ وقاية النبات المتفرغ  حصافى محمد كماؿ الديف عشبود. .أ -3
 جامعة المنيا –كمية الزراعة  – امراض النباتاستاذ    حربى مطاريد عبداهلل أ.د.  -4
 جامعة المنيا –كمية الزراعة  –المتفرغ  الميكروبيولوجيااستاذ   عمر عبد المطيؼ عمر أ.د. -5
 اجامعة المني -كمية الزراعة  -الفاكهه المتفرغأستاذ         عمى حسن عمى سيد أ.د. -6

 جامعة المنيا  –كمية الزراعة  –  الفاكههاستاذ   حمدى ابراهيم محمود أ.د. -7      
 

التأىيمي لمطالب/ محمد  عمى تشكيؿ لجنة االمتحاف 29/7/2019موافقة مجمس قسـ االقتصاد الزراعى بجمستو المنعقدة بتاريخ  -46
ع ( عمى أف يكوف التشكيؿ عمى النحو 0عبد المطيؼ عمى نادى المسجؿ بالقسـ لدرجة الدكتػوراه )اجتماع ريفى( بنظاـ )س

  -التالي:
 جامعة اسيوط –كمية الزراعة  –االجتماع الريفى المتفرغ استاذ     مصطفى حمدى غانـ أ.د. -1
 جامعة اسيوط االزىر –كمية الزراعة  –االجتماع الريفى استاذ  ابراىيـ عبد الرحمف عمى خميفو أ.د. -2
 جامعة المنيا -كمية الزراعة  – االنتاج الحيوانى استاذ   اكـر زيف العابديف محمودد. .أ -3
 المنيا جامعة –كمية الزراعة  – المحاصيؿ المتفرغاستاذ    مصطفى سعد االشمونى أ.د.  -4
 جامعة المنيا –كمية الزراعة  – الفاكيواستاذ   حمدى ابراىيـ محمد  أ.د. -5
 اجامعة المني -كمية الزراعة  -المتفرغ االقتصاد الزراعىأستاذ         مكادى عبد المجيد سميمان أ.د. -6

 جامعة المنيا  –زراعة كمية ال –  االجتماع الريفى المتفرغاستاذ   جمال حسين محمد الريدى أ.د. -7      
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 ـــب :  تشكيم نجـــــبٌ انفحص و انًُبقشــــــخ:سبدثع

 

الدرجة/ تاريخ  تشكيؿ المجنػػػػػة
 اسػػـ الطالػب / القسػػػـ التسجيؿ

 احمد عبده عيسى أ.د.
  جامعة االسكندرية –كمية الزراعة  –استاذ الفاكيو المتفرغ     
 اسامو محمد كماؿ العباسى أ.د.
 عة طنطػاجام –كمية الزراعة  –استاذ الفاكيو المتفرغ     
 فاروؽ حسف عبد العزيز أ.د.
 جامعة المنيا  )مشرفا( –كمية الزراعة  –استاذ الفاكيو المتفرغ     
 عادؿ محمد جوده  أ.د.

 جامعة بنى سويؼ )مشرفا( –استاذ الفاكيو ووكيؿ كمية الزراعة      
 

 محمد احمد فايؽ  أ.د.
 جامعة القاىرة  –كمية الزراعة  –استاذ الفاكية المتفرغ     
 حمدي ابراىيـ محمود  أ.د.
 جامعة المنيا  –كمية الزراعة  –استاذ الفاكية     
 محمد عمى مجاور  أ.د.

  –مركز البحوث الزراعية  –معيد بحوث البساتيف  –رئيس بحوث العنب      
 الجيزة )مشرفا(       

 
  عبد الصمدجماؿ عبداهلل أ.د.
 جامعة الفيوـ  –كمية الزراعة  –استاذ الفاكيو ورئيس قسـ البساتيف     
 فاروؽ حسف عبد العزيز أ.د.
 جامعة المنيا –كمية الزراعة  –استاذ الفاكيو المتفرغ     
 حمدى ابراىيـ محمود أ.د.
 مشرفا  –جامعة المنيا  –كمية الزراعة  –استاذ الفاكيو     

 
 عبد المطمب طعيمو الميدى أ.د.
 جامعة اسيوط –استاذ المحاصيؿ بكمية الزراعو     
 مصطفى سعد االشمونى  أ.د.

 جامعة المنيا –كمية الزراعة  –استاذ المحاصيؿ المتفرغ      
 ابو بكر عبد الوىاب طنطاوى  أ.د.
 جامعة المنيا )مشرفا( –كمية الزراعة  –استاذ المحاصيؿ المتفرغ     
 عبد المجيد سالـ منصور  أ.د.

 جامعة المنيا )مشرفا( –كمية الزراعة  –استاذ المحاصيؿ المتفرغ      
 

 طو عبد الحميـ نصيب  أ.د.
 جامعة المنصوره  –كمية الزراعة  –استاذ االلباف المتفرغ    
 احمد شوقى محمد زىراف  أ.د.
 (كمية الزراعة جامعة المنيا   )مشرفا –استاذ االلباف المتفرغ     
 عمى احمد محمد متولى  أ.د.
 جامعة المنيا  –كمية الزراعو  –استاذ االلباف المتفرغ    
 

  حسف محمد عبد الحميد أ.د.
 الجيزه  –مركز البحوث الزراعية  –رئيس بحوث بقسـ العنب     
 عمى حسف عمى سيد  أ.د.
 جامعة المنيا  –كمية الزراعة  –استاذ الفاكيو المتفرغ    
 عمى مجاور عباده  محمد أ.د.

 )مشرفا( الجيزه -مركز البحوث الزراعيو  –رئيس بحوث بقسـ بحوث العنب      

 الدكتوراه
 15 /2/2016  
 
 
 
 
 
 
 

 الدكتوراه
15/2/2016 
 
 
 
 
 
 

 الماجستير
20/2/2017 
 
 
 
 
 

 الماجستير
14/9/2015 
 

 
 
 
 

 
 
 الماجستير 

14/9/2015 
 
 

 
 

 
 الماجستير

14/9/2016 
 
 

 

 سيف عبد العزيزمحمود ح-47
 فاكيو –قسـ البساتيف          

 
 
 
 
 
 
 

 احمد رجب محمد عموانى  -48
 فاكيو –قسـ البساتيف     

 
 
 
 
 
 

 اميره عوض ابراىيـ  -49
 فاكيو–قسـ البساتيف      

 
 

 
 
 

 داليا عبد المنعـ عبد الوىاب  -50
 قسـ :  المحاصيؿ  
 
 
 
 
 

 
 

 جيياف خمؼ عبد الكريـ -51
 :  االلباف قسػػـ      

 
 
 
 
 

 مينا نبيؿ ابراىيـ -52
 فاكيو -قسـ البساتيف 
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 تبسعب :   إنغبء  وتجًيذ تسجيالد طالة انذساسبد  انعهيب :
 

 عمي إلغاء تسجيؿ  22/7/2019بجمستو المنعقدة بتاريخ  . موافقة مجمس قسـ عمـو االغذية53
لمسفر في منحو دراسيو لدراسة الدكتوراه بجميورية  وذلؾ بناًء عمى طمبو وليد عبد الحميد صابرالطالب/ 

 . الصيف الشعبيو
 

 عمي إلغاء تسجيؿ  22/7/2019بجمستو المنعقدة بتاريخ  . موافقة مجمس قسـ عمـو االغذية54
لدراسة الدكتوراه  دراسيةلمسفر في منحو  وذلؾ بناًء عمى طمبو الشافيعاصـ محمود عبد الطالب/ 

 . ةالشعبيبجميورية الصيف 
 

 عمي إلغاء تسجيؿ  22/7/2019بجمستو المنعقدة بتاريخ  . موافقة مجمس قسـ عمـو االغذية55
لمسفر في منحو دراسيو لدراسة الدكتوراه  وذلؾ بناًء عمى طمبو محمود حسيف عبد المجيد احمدالطالب/ 

 . الشعبيةبجميورية الصيف 
 

 عمي إلغاء تسجيؿ  29/7/2019بتاريخ بجمستو المنعقدة . موافقة مجمس قسـ وقاية النبات 56
لعدـ انتظاميا بالدراسو وتـ انذارىا وذلؾ لدرجة الماجستير  المسجمة ريماف محمد عبد الرحمف/ ةالطالب

 . ثالث مرات ولـ تستجيب
 

 عمي إلغاء تسجيؿ  29/7/2019بجمستو المنعقدة بتاريخ . موافقة مجمس قسـ وقاية النبات 57
وتـ انذاره ثالث مرات ولـ  بالدراسةلعدـ انتظامو وذلؾ المسجؿ لدرجة الدكتوراه  يؼمحمود احمد سالطالب/ 

 . ستجيبي
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 توصيبد نجُخ انعالقبد انخقبفيخ : -4

  انذاخهيخ : -انخبسجيخ انًؤتًشاد  وانُذواد  

 

  -كؿ مف  :عمى ترشيح  22/7/2019مجمس قسـ الكيمياء الزراعية بجمستو المنعقدة بتاريخ  موافقة -1
 )ببحث(   جماؿ فخرى عبد النعيـ أ.د. -1

 )ببحث(    شاكر  صبريعماد  أ.د. -2
 الزراعةكمية  فيقاطرة التنمية الزراعية " والمنعقد  العممي" البحث  االوؿ بعنواف  الدولي العممي حضور المؤتمرل
     11/2019/ 5-4جامعة بنى سويؼ خالؿ الفترة مف  –

 
  -عمى ترشيح كؿ مف  : 22/7/2019بجمستو المنعقدة بتاريخ  ـ االغذيةقسـ عمو مجمس  موافقة -2

 )ببحث(   حسيف عبد الجميؿ عبد العاؿ أ.د.

 (كمستمع)  فوزى عمى حسف السكرى  أ.د.
جامعة بنيا خالؿ الفترة  –الزراعة بكمية الزراعة  فيالخامس لتطبيقات التقنيو الحيوية  الدولي حضور المؤتمرل

  الغردقةبمدينة  أبريؿ 11-8مف 
  

  -عمى ترشيح كؿ مف  : 29/7/2019بجمستو المنعقدة بتاريخ  قسـ االنتاج الحيوانىمجمس  موافقة -3
   عطيات حسيف احمد البغدادى أ.د.

 شاكر عبد التواب عبد المطيؼ أ.د.

 اكـر زيف العابديف محمود أ.د.

 احمد محمد احمد عثماف أ.د.
 5ة التاسع والثالثوف لمجمعية المصرية لعمـ الدواجف وذلؾ يوـ الخميس الموافؽ اجتماع الجمعية العموميحضور ل

  .جامعة االسكندرية  –بقاعة االجتماعات بكمية الزراعة  2019سبتمبر 
 عمى ترشيح  29/7/2019موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيوانى بجمستو المنعقده بتاريخ  -4

 كمستمع ود اكـر زيف العابديف محم أ.د.السيد      
 المستدامو " وذلؾ يوـ السبت    التنميةلحضور المؤتمر الدولى الكبير بعنواف  "  متطمبات الفاعمية االدارية لدعـ     
 .بقاعة المؤتمرات بأكاديمية طيبو  24/8/2019الموافؽ     

 
 ح عمى ترشي 29/7/2019موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيوانى بجمستو المنعقده بتاريخ  -5

 )ببحث( اكـر زيف العابديف محمود  أ.د.السيد      
 الغردقو  فيالعمـو الزراعية والذى سوؼ يعقد  فيلحضور المؤتمر العممى الدولى الخامس لمتطبيقات البيولوجيو     
   2020أبريؿ  11-8خالؿ الفترة مف     

 
 عمى ترشيح  29/7/2019موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيوانى بجمستو المنعقده بتاريخ  -6

 كمستمع عطيات حسيف احمد البغدادى  أ.د.السيد      
 -4لحضور المؤتمر العممى الدولى االوؿ بعنواف " البحث العممى قاطرة التنمية الزراعية " خالؿ الفترة مف     
 .رحاب كمية الزراعة جامعة بنى سويؼ   فيوالمنعقد  5/11/2019    
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   يوضوعبد عبيــــــخ -5
 

عمى التوصية بتعييف السيدة/ نداء احمد  99/7/9199موافقة مجمس قسـ عمـو االغذية بجمستو المنعقدة بتاريخ  -9
رفعت عبداهلل المدرس المساعد بالقسـ في وظيفة مدرس بذات القسـ حيث تـ منحيا درجو الدكتوراه بجمسة مجمس 

 .95/6/9199الجامعة بتاريخ 

 

عمى التوصية بتعييف السيدة/ رغده مختار سيد  4/8/9199و المنعقدة بتاريخ موافقة مجمس قسـ االلباف بجمست -9
معوض المدرس المساعد بالقسـ في وظيفة مدرس بذات القسـ حيث تـ منحيا درجو الدكتوراه بجمسة مجمس 

 .99/7/9199الجامعة بتاريخ 
 

صية بتعييف السيدة/ مروى صالح عمى التو  4/8/9199موافقة مجمس قسـ عموـ االراضى بجمستو المنعقدة بتاريخ  -3
محمد حسيف المدرس المساعد بالقسـ في وظيفة مدرس بذات القسـ حيث تـ منحيا درجو الدكتوراه بجمسة مجمس 

 .99/7/9199الجامعة بتاريخ 
 

/ رحاب  الطالبةعمى احتساب غياب  22/7/2019بتاريخ  المنعقدةالزراعية بجمستو موافقة مجمس قسـ الكيمياء  -4
غيابا  12/6/2019( بتاريخ 602مادة كيمياء حيوية نباتية ) فيمد المسجمة لدرجة الماجستير بالقسـ سيد مح

بعذر نظرا لمظروؼ الصحية التى ألمت بيا خالؿ انعقاد لجنة االمتحاف حيث تـ نقميا لممستشفى خالؿ اداء 
 .80/50ضغط الدـ  فيحيث انيا تعانى مف انخفاض االمتحاف 

احمد عبد المنعـ السيد  أ.د.فر سعمى  22/7/2019بتاريخ  المنعقدةالبساتيف بجمستو موافقة مجمس قسـ  -5
 .االستاذ بقسـ البساتيف وذلؾ لتأدية فريضة الحج لممرة االولى

مف  المقدمةعمى تجديد االجازة  29/7/2019موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيوانى بجمستو المنعقده بتاريخ  -6
  .الزوجةابراىيـ لمدة عاـ لمرافقة  الدكتور / عماد الديف محمد

عمى الطمب المقدـ مف السيدة /  29/7/2019موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيوانى بجمستو المنعقده بتاريخ  -7
 . 22/12/2019حتى  23/6/2019شييرة محمد محمود الجناينى بمنحيا اجازه رعاية طفؿ اعتبارا مف 

عمى سفر السيد الدكتور / سمير احمد  29/7/2019المنعقده بتاريخ موافقة مجمس قسـ الميكروبيولوجيا بجمستو  -8
سيد محمد االستاذ المساعد بالقسـ الى الواليات المتحدة االمريكية وذلؾ لحصولو عمى برنامج زمالة العمـو 

الحيوية مجاؿ التكنولوجيا  فيوالتكنولوجيا الزراعية الدولية )نورماف بورلوج( وذلؾ لمتدريب عمى احدث التقنيات 
 .أسبوع 12الزراعية بجامعة تكساس وذلؾ لمدة 

 


