
 

1 
 

 ادة أعضاء مجلس الكليةلسا

 9/8/2021بتاريخ  ةالمنعقد اغسطس عن جلسة شهر

 ======== 
 حمدان ابراهيم محمود أ.د.   قائم بأعمال عميد الكلية       

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 حمدى ابراهيم محمود  0أ.د
 معبد العظي الدين محمد محيأ.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      

 عالء عبد الصبور  .د.م.أ -2      

 ممدوح عويس اسماعيل  أ.د. -3     

   محمد   احمد سيد  سمير .د.م.أ-4    

 احمد صالح حسين .د.م.أ -5     

 جمال فخرى عبد النعيم أ.د. -6      

 كوثر عبد الرحمن غالى .د.م.أ -7      

 سيد عبد المقصود عثمان .د.م.أ -8      

 رقية رمضان عبد السالم.د.م.أ -9      

 حسن محمد فؤاد  .د.م.أ -10     

 د  حمدى ابراهيم محموأ.د. -11      

 الدين محمد عبد العظيم  يمح أ.د. -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

 انور عبد العزيز جالل أ.د.. 17

 نصالح محمد حسي  أ.د.. 18
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 سلوى الحسينى بدوىأ.د. . 19

 ساميه فرحات محمد  أ.د.. 20

 سمير توفيق محمد  أ.د.. 21

 فوزى سيد ابراهيم  أ.د.. 22

 احمد عزت ابو صالحه أ.د.. 23

 سوزان سعد لطيف  أ.د.. 24

 

 ممثلين عن األساتذة المساعدين   

 مروه فاروق كامل  .د.م.أ -25

 عمرو احمد همام .د .م.أ -26

 المدرسين : ممثلين عن

  سماح عمر بشندى  .د -27

   محمود منصور عبد المجيد  .د– 28

 عميد الكلية حمدان ابراهيم محمود وبدأ الجلسة األستاذ الدكتور / 

   بسم هللا الرحمن الرحيم ""         

 ثم استعرض جدول األعمال على النحو التالي  : 

  -: ارات الجلسة السابقة جميعها تم التصديق على قر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              توصيات وحدة  ضمان الجودة: -1

 بالموافقة على: 2021/  8/ 5   بتاريخ المنعقدةبجلستها  وحدة ضمان الجودة توصي 

 

   -: مخاطبة الساده رؤساء االقسام بشأن  -

 مع عمل تقارير  2019/2020سرعة االنتهاء واستكمال تقارير البرامج والمقررات للفصل الدراسي الثاني  -أ     

  2020/2021االول  البرامج والمقررات للفصل الدراسي        

 

 سرعة االنتهاء من عمل ملفات المقررات باألقسام وسيتم مراجعتها من قبل لجنة بوحدة ضمان الجودة  –ب    

 

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

  0ودة بالقسم لرفعها من مدير وحدة الج         

 

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

  0للبرنامج واستكمال المعايير           

 سيد بعد االنتهاء من التصحيح لل 2020/2021تسليم نماذج اجابة امتحانات مقررات الفصل الدراسى الثانى   -هـ   

  0االستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب         

 على التقدم العتماد البرنامج )الثمان برامج(موافقة مجالس االقسام للبرامج  –ز    
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 توصيات لجنة شئون التعليم والطالب :-2

 -بالموافقة على: 8/8/2021توصي لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها المنعقدة بتاريخ 
 

 حسب  على ان تبدأ الدراسة بعد االنتهاء من عملية التسجيل  10/8/2021بدء التسجيل للفصل الدراسى الثالث )الترم الصيفى(  -1

 الئحة الكلية      

 

 توصيات لجنة الدراسات العليا والبحوث :-3
 

 بالموافقة على: 8/8/2021ليا بجلستها المنعقدة بتاريخ توصي لجنة الدراسات الع
 

 أوالً : نتيجة لجان فحص ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه  :
 

على ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير الفردية للجنة  26/7/2021بجلسته المنعقدة بتاريخ  البساتينموافقة مجلس قسم  -1
بالقسم  الماجستير لدرجة  ةوالمسجلبسمه عالء الدين ابو بكر دبدوب  /ةالمقدمة من الطالب الماجستيرفحص ومناقشة رسالة 

 ( فاكهه -بساتين  في العلوم الزراعية ) الماجستيردرجـة  اوالتـي توصـي بمنحه
 

الفردية للجنة  على ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير 26/7/2021بجلسته المنعقدة بتاريخ  البساتينموافقة مجلس قسم  -2
بالقسم والتـي توصـي  الماجستير والمسجل لدرجة  هشام احمد ابراهيم /ةالمقدمة من الطالب الماجستيرفحص ومناقشة رسالة 

 ( فاكهه -بساتين  في العلوم الزراعية ) الماجستيربمنحه درجـة 
 

ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير  على 26/7/2021بجلسته المنعقدة بتاريخ  االقتصاد الزراعىموافقة مجلس قسم  -3
 ة والمسجلدينا ممدوح عويس اسماعيل  المدرس المساعد  /ةالمقدمة من الطالب الدكتوراهالفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة 

 ( اقتصاد زراعى في العلوم الزراعية ) الدكتوراه درجـة  ابالقسم والتـي توصـي بمنحه الدكتوراه لدرجة 
 

 
 نتيجة لجان االمتحان التأهيلي للد كتوراة : :  ثانيـا

على ما جاء فى تقرير لجنة االمتحان  26/7/2021بجلسته المنعقدة بتاريخ  الكيمياء الزراعيةموافقة مجلس قسم  -4
والذي يوصي باجتيازه االمتحان بالقسم  لدرجة الدكتـوراه ةالمسجل هبه قناوى سيد /ةالتأهيلي للدكتوراه للطالب

 "بنجاح" 

 

 :تبليغ نتيجة مقرر بحث  والساعات المعتمدة للرسالة  :   ثالثـا
 

 المسجل لدرجة  على سليم عايد على إتمام الطالب/ 26/7/2021بجلسته بتاريخ  االنتاج الحيوانىافقة مجلس قسم مو -5
 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".   بالقسم  الماجستير

 
المسجل  اشرف فرج محمود على إتمام الطالب/ 26/7/2021لسته بتاريخ بجافقة مجلس قسم االقتصاد الزراعى مو -6

 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".   بالقسم  الماجستير لدرجة 
 

 ةالمسجل اسراء فتحى محمد /ةعلى إتمام الطالب 26/7/2021بجلسته بتاريخ افقة مجلس قسم االقتصاد الزراعى مو -7
 ت المعتمدة للرسالة "بنجاح". الساعا  بالقسم  الماجستير لدرجة 

 
 ةالمسجل منار محمد صفوت حسن /ةعلى إتمام الطالب 26/7/2021بجلسته بتاريخ افقة مجلس قسم البساتين مو -8

 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".  فاكهه  -البساتين  بقسم  الدكتوراه لدرجة 
 

 ةالمسجل سحر عبد الرحيم عبد الحليم /ةتمام الطالبعلى إ 26/7/2021بجلسته بتاريخ افقة مجلس قسم البساتين مو -9
 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".  فاكهة  -البساتين  بقسم  الدكتوراه لدرجة 
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 مـد   فترة  التسجيـل  :    رابعـا
 

 اســـم الطالــب القســـم الدرجة/ تاريخ التسجيل تاريخ المد

  ممدوح حسيب محمود طه - 10 فاكهه -البساتين  2015/ 9 /8الماجستير   7/1/2022 – 8/1/2021

11/6/2021   -  10/12/2021  
 )ستة اشهر(

 اشرف فرج محمود  -11 االقتصاد الزراعى 11/2/2014الماجستير  

 نقيه حسن حسن عبد العاطى – 12 الميكروبيولوجيا 2017/ 19/7الماجستير :  18/9/2021 –  19/9/2021

 
 
 

 لجـــــان الفحص و المناقشــــــة:وتعديل ل تشكي:   ــاخامس

 

 

 تشكيل اللجنـــــة 
تاريخ الدرجة/ 

 التسجيل
 اســم الطالـب / القســـم

 مؤمن محمد الوصفى أ.د.
 ب الوادىجنوجامعة  –استاذ الفاكهه ووكيل كلية الزراعة        

 حمدى ابراهيم محمود  أ.د.
 جامعة المنيا –كلية الزراعة  – استاذ الفاكهه      
 عبد الحميد محمد مرسى واصل أ.د.
 جامعة المنيا )مشرفا( –كلية الزراعة  –المتفرغ  استاذ الفاكهة     

 الماجستير
8/9/2015 

 ممدوح حسيب محمود طه-15

 فاكهة  -قسم : البساتين      

 هاله حسنين جمعه حسنين أ.د.
 جامعة اسيوط  –كلية الزراعة  – استاذ األراضي     
 جمال مصطفى الضوى أ.د.
 جامعة المنيا –كلية الزراعة  –استاذ االراضى المتفرغ      
 اسامه حافظ درويش  أ.د.
 )مشرفا( جامعة المنيا  –كلية الزراعة  –المتفرغ  األراضياستاذ      
 محى الدين محمد عبد العظيم أ.د.
 )مشرفا(جامعة المنيا  –كلية الزراعة  –استاذ ورئيس قسم االراضى     

  

 الماجستير
18/9/2017 

  زينب محمد صالح احمد -16

 قسم : االراضــى     

 السيد محمد ابو زيد أ.د.
 جامعة سوهاج –كلية الزراعة  –استاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ      
 مكادى عبد المجيد سليمان أ.د.
 وجيا االدارة ونظم المعلومات عميد المعهد العالى لتكنول  –استاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ    

 محمد عالء الدين كامل عثمان أ.د.
 جامعة المنيا )مشرفا( –كلية الزراعة  –استاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ      
 سلوى الحسينى بدوى أ.د.
 جامعة المنيا )مشرفا( –كلية الزراعة  –استاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ     

  

 الدكتـوراه
18/9/2017 

 عمروابو الوفا محمد احمد-17
 قسم : االقتصاد الزراعى    

 منتصر محمد محمود حمدون أ.د.
 جامعة جنوب الوادى  –كلية الزراعة  –استاذ ورئيس قسم االقتصاد الزراعى      
 خيرى طه ابراهيم  أ.د.
 جامعة المنيا  –كليثة الزراعة  –استاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ     
 جاد  عفاف ضاحى أ.د.
 جامعة المنيا  )مشرفا( –كلية الزراعة  –استاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ     

 الماجستير
11/2/2014 

 

 اشرف فرج محمود   -18
 قسم : االقتصاد الزراعى  

 سهره خليل عطا  أ.د.
 جامعة القاهره  –كلية الزراعة  –استاذ ورئيس قسم االقتصاد الزراعى      
 خالد احمد عبده  أ.د.
 جامعة القاهره  –كلية الزراعة  –استاذ االقتصاد الزراعى     
 محمد كمال احمد سليمان  أ.د.
 جامعة المنيا  )مشرفا( –كلية الزراعة  –استاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ     
 محمد عالء الدين كامل عثمان  أ.د.
 يا )مشرفا (جامعة المن –استاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ كلية الزراعة      

 الماجستير
20/2/2017 

 

 اسراء فتحى محمد احمد-19
 قسم : االقتصاد الزراعى  

 

 
 



 

5 
 

 
 

 تعديل وتغيير لجان األشراف: :   ــاسادس
 
 

 

 توصيات لجنة العالقات الثقافية : 

   الداخلية : -الخارجية  المؤتمرات  والندوات  

 

  -على ترشيح : 26/7/2021بجلسته المنعقدة بتاريخ  االنتاج الحيوانىمجلس قسم  موافقة -1

 ()كمستمع  شهيرة محمد محمود الجناينى   0د -1

اسماك  –دواجن  –الثامن عشر تحت رعاية الجمعية المصرية للتغذية واالعالف ) مجترات  العلميحضورالمؤتمرل
    2021/نوفمبر/  25-22غردقة خالل الفترة من مدينة ال فيجمال ( والذى سوف يعقد  -

 

 

 موضوعات عامـــــــــــــــــة -4
 

عتذار المقدم من الطالب / محمد جمال على قبول اال 28/6/2021قده بتاريخ موافقة مجلس قسم وقاية النبات  بجلسته المنع -1

وذلك لتواجده  2020/2021عن الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  محمد حسن المسجل لدرجة دبلوم نحل العسل بالقسم

 0المملكه العربية السعودية  فيخارج البالد 

 

 على تجديد اإلعارة لألستاذ الدكتور /  26/7/2021موافقة مجلس قسم االقتصاد الزراعى بجلسته المنعقده بتاريخ  -2

ميدا للمعهد العالى للعلوم  االدارية والتكنولوجيا التابع لوزارة التعليم العالى مكادى عبد المجيد سليمان لمدة عام ثانى النتدابه ع

 بالمنيا الجديدة 

 

على تجديد االجازة المقدمة من الدكتور / عماد  26/7/2021موافقة مجلس قسم االنتاج الحيوانى بجلسته المنعقدة بتاريخ  -3

المملكه العربية السعودية وذلك اعتبارا من  –ذ المتعاقدة بجامعة الجوف الدين محمد ابراهيم لمدة عام لمرافقة الزوجة )االستا

18  /8 /2021  

 

 

 

 

 

 

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

 فاتن حسن يوسف  -20
 قسم : امراض النبات 

 الدكتوراه
14/10/2019 

  -اضافة :
 د عبد المنعم على احمد ابراهيم 0م0أ

 

 مرزوق رجب عبد اللطيف أ.د.
 زكرى عطيه شحاته أ.د.

 هناء عياد حليم000د
 عبد المنعم على احمد  0د

 امنه محمد نور الدين  -21
 قسم : امراض النبات       

 الماجستير
17 /9/2018      

 -اضافة :
 شعراوى غنيمهعبد الرازق  0د

 مرزوق رجب عبد اللطيف أ.د.
 عمر اسماعيل صالح )متوفى(أ.د.
 نبيله عبد الظاهر عبد العزيز أ.د.

 عبد الرازق شعراوى غنيمه  0د
 سارة محمد يسرى  -22
 قسم : االقتصاد الزراعى     

 الماجستير
12/10/2020 

 -اعتذار :
 عالء الدين عبد الصبور  0د

 

 عفاف ضاحى جاد أ.د.
 اية يسرى عبد العزيـز -23
 قسم الميكرؤوبيولوجيا    

 الماجستير 
12/10/2020 

 -اضافة :
 مها عمر عبد اللطيف 0د

 جابر زايد عبد الونيس   أ.د.
 مها عمر عبد اللطيف عمر  0د


