السادة أعضاء مجلس الكلية
عن جلسة شهر أغسطس المنعقدة بتاريخ 2018/8/ 13

========
قائم بأعمال عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب

أ.د .سيد حسن حسين حموده

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أ.د .عادل عبد هللا عبد الغني

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

أ.د .حربي مطاريد عبد هللا

مدير وحدة ضمان الجودة

أ0د 0محمد نجيب قناوي

وكيل وزارة التموين بالمنيا يمثله

د .محمود يوسف حسين

وكيل وزارة الزراعة بالمنيا يمثله

م .عبد العاطي صديق أحمد

السادة رؤساء مجالس األقسام:
 -1أ0د 0أكرم زين العابدين محمود
 -2أ 0د 0كريمة عبد الحميد حسانين
 -3أ0د 0عصام أحمد الملط
 -4أ0د0يسري تمام عبد المجيد
 -5أ0د 0هاني مصطفى علي
 -6أ0د 0سلوى الحسيني بدوي
 -7أ0د 0ممدوح عويس اسماعيل
 -8أ0د 0محى عبد العظيم
 -9أ0د 0رئيس قسم المحاصيل
-10

أ0د 0رئيس قسم وقاية النبات

-11

أ0د 0رئيس قسم الميكروبيولوجيا

-12

أ0د 0رئيس قسم الوراثة

السادة األساتذة المناوبون عن األقسام :
 .1أ0د 0محي الدين أحمد شلباية
 .2أ0د 0محمد عبد المنعم محمد حسن
 .3أ0د 0محمدي عبد الحميد عيسى
-1-

 .4أ.د .عمر اسماعيل صالح
 .5أ0د 0محمد محمود طنطاوي
 .6أ.د .خيري طه إبراهيم
 .7أ0د 0عادل محمود حماد
 .8أ0د 0محمود عباس طوسون
 .9أ0د 0منصور عبد المجيد سالم
.10أ.د .فوزى سيد ابراهيم
.11أ0د 0محمد عبد الحكيم محمود
.12أ0د 0حسين عبد الجليل عبد العال
ممثلين عن األساتذة المساعدين
 -1د 0سيد عبد المقصود عثمان
 -2د 0هناء عياد حليم
ممثلين عن المدرسين :
 -1د 0مروه فاروق كامل
 -2د 0سالى محمد عبد العزيز

 . 1توصيات وحدة

ضمان الجودة:

توصي وحدة ضمان الجودة بجلستها المنعقدة بتاريخ  2018/ 8/8بالموافقة على:
 -1مخاطبة السيد االستاذ الدكتور /وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأن التقرير السنوى
لوحدات التدريب  ،االزمات والكوارث ومتابعة الخريجين0
 -2تفعيل نشاط وحدة االزمات والكوارث ومتابعة الخريجين 0
 -3دعوة السادة مسئولى المعايير في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم االثنين الموافق  2018/8/27بمقر
مجلس الكلية  ،بشان االنتهاء من مالحظات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد حتى نتمكن
من االنتهاء من التقرير السنوى للعام الجامعى 0 2017/2016
 -4الدعوة الى عقد اجتماع اللجان الثالثية باالقسام على مستوى الكلية في تمام الساعه الواحده ظهرا يوم
الثالثاء الموافق 0 2018/8/28
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 -1مخاطبة السادة رؤساء االقسام بشأن -:
أ  -سرعة االنتهاء من تسليم تقرير عن اعمال الجودة التي تم مناقشتها بمجالس االقسام خالل
العام الجامعي 0 2017/2016وعمل تقرير عن العام الجامعى 2018/ 2017
ب  -سرعة االنتهاء من عمل ملفات المقررات باألقسام 0
جـ  -سرعة اال نتهاء من ارسال تقارير البرامج والمقررات الدراسية للفصل الدراسي االول
2018/2017وعمل تقارير البرامج والمقررات الدراسية للفصل الدراسى الثانى 2018/2017
 -2االنتهاء من كتابة التقرير السنوي طبقا للمادة  59من قانون تنظيم الجامعات رقم  49لسنة  1972تمهيدا
لكتابة التقرير السنوي للكلية 0
 -4سرعة ارسال  C.Dالخاص بتوصيف البرامج والمقررات لرفعها على الموقع اإللكتروني للكلية

 -2توصيات لجنة الدراسات العليا والبحوث :

أوالً  :نتيجة لجان فحص ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه :
 -1موافقة مج لس قسم وقاية النبات بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/5/28على ما جاء في التقرير الجماعي
والتقارير الفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الطالب/ابو الحسن محمد احمد
المسجل لدرجة الدكتوراه والتي توصي بمنحه درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الزراعية وقاية نبات
(تربية نحل).
 -2موافقة مجلس قسم الوراثة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/7/22على ما جاء في التقرير الجماعي
والتقارير الفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الطالب/احمد على عبد الحميد
عبدهللا المسجل لدرجة الماجستير والتي توصي بمنحه درجة ماجستير الفلسفة في العلوم الزراعية
(وراثـة).
 -3موافقة مجلس قسم البساتين بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/7/22على ما جاء في التقرير الجماعي
والتقارير الفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الطالبة/فاطمه الزهراء سعد عبد
العزيز المسجلة لدرجة الماجستير والتي توصي بمنحها درجة ماجستير الفلسفة في العلوم الزراعية
(بساتين  -فاكهة).
 -4موافقة مجلس قسم البساتين بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/7/22على ما جاء في التقرير الجماعي
والتقارير الفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الطالبة/اسماء احمد عبدهللا المسجلة
ل درجة الماجستير والتي توصي بمنحها درجة ماجستير الفلسفة في العلوم الزراعية (بساتين  -فاكهة).
 -5موافقة مجلس قسم البساتين بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/7/22على ما جاء في التقرير الجماعي
والتقارير الفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الطالبة/باكستان محمد على ابو العال
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المسجلة لدرجة الماجستير والتي توصي بمنحها درجة ماجستير الفلسفة في العلوم الزراعية (بساتين -
فاكهة).
 -6موافقة مجلس قسم البساتين بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/7/22على ما جاء في التقرير الجماعي
والتقارير الفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الطالب /حسام صالح محمود
المسجل لدرجة الماجستير والتي توصي بمنحه درجة ماجستير الفلسفة في العلوم الزراعية (بساتين -

فاكهة).
 -7موافقة مجلس قسم البساتين بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/7/22على ما جاء في التقرير الجماعي
والتقارير الفردية للجنة فحص ومنا قشة رسالة الماجستير المقدمة من الطالب/حسام ابو القاسم عبد الحميد
بغدادي المسجل لدرجة الماجستير والتي توصي بمنحه درجة ماجستير الفلسفة في العلوم الزراعية
(بساتين  -فاكهة).
 -8موافقة مجلس قسم البساتين بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/7/22على ما جاء في التقرير الجماعي
والتقارير الفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الطالب/محمد احمد حسن سلطان
المسجل لدرجة الماجستير والتي توصي بمنحه درجة ماجستير الفلسفة في العلوم الزراعية (بساتين -
فاكهة).
 -9موافقة مجلس قسم البساتين بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/7/22على ما جاء في التقرير الجماعي
والتقارير الفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الطالب/محمد مكارم عبد اللطيف
حسن المسجل لدرجة الدكتوراه والتي توصي بمنحه درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الزراعية (بساتين -
فاكهة).
-10موافقة مجلس قسم البساتين بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/7/22على ما جاء في التقرير الجماعي
والتقاريرالفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الطالب/احمد عبد العاطي عبد
الكافي بدوى المسجل لدرجة الدكتوراه والتي توصي بمنحه درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الزراعية
(بساتين  -فاكهة).
ً :نتيجة لجان االمتحان التأهيلي للد كتوراة
ثانيا
 -11موافقة مجلس قسم البساتين بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/7/22على ما جاء في تقرير لجنة
االمتحان التأهيلي للطالب /وائل بدوى محمد محمد فراج المسجل لدرجة الدكتوراه (بساتين – فاكهه)
والذي يوصي باجتيازه االمتحان "بنجاح"
 -12موافقة مجلس قسم البساتين بجلسته المنعقدة بتاريخ  2018/7/22على ما جاء في تقرير لجنة
االمتحان التأهيلي للطالب /محمد على عبد الرازق المسجل لدرجة الدكتوراه (بساتين – فاكهه) والذي
يوصي باجتيازه االمتحان "بنجاح"

ثالثــــ ا
للرسالة

:

تبليغ

نتيجة

مقرر

بحث

والساعات

المعتمدة

 -13موافقة مجلس قسم امراض النبات بجلسته المنعقدة بتاريخ  2018/7/30على إتمام الطالبة/
رانيا مصطفى سعد االشمونى المدرس المساعد والمسجلة لدرجة الدكتوراه (امراض نبات)الساعات
المعتمدة للرسالة بنجاح
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 -14موافقة مجلس قسم االنتاج الحيوانى بجلسته المنعقدة بتاريخ  2018/7/30على إتمام الطالبة/ايه
شاكر عبد التواب والمسجلة لدرجة الدكتوراه (انتاج حيوانى ) الساعات المعتمدة للرسالة بنجاح
 -15موافقة مجلس قسم االنتاج الحيواني بجلسته المنعقدة بتاريخ  2018/7/30على إتمام الطالبة/
شيماء على خيرهللا والمسجلة لدرجة الماجستير (انتاج حيواني ) الساعات المعتمدة للرسالة بنجاح
-16موافقة مجلس قسم االقتصاد الزراعي بجلسته المنعقدة بتاريخ  2018/7/30على إتمام الطالبــة
/اميرة فرغل حافظ اسماعيل والمسجلة لدرجة الدكتوراه (اقتصاد زراعي )الساعات المعتمدة للرسالة
بنجاح 0
 -17موافقة مجلس قسم وقاية النبات بجلسته المنعقدة بتاريخ  2018/7/30على إتمام الطالبة/
اسماء نصرت محمود والمسجلة لدرجة الماجستير(وقاية نبات) الساعات المعتمدة للرسالة بنجاح
 -18موافقة مجلس قسم البساتين بجلسته المنعقدة بتاريخ  2018/7/22على إتمام الطالب/احمد رجب
علوان والمسجل لدرجة الدكتوراه (بساتين  -فاكهة ) الساعات المعتمدة للرسالة بنجاح0
 -19موافقة مجلس قسم البساتين بجلسته المنعقدة بتاريخ  2018/7/22على إتمام الطالب /مصطفى
عمر عبد اللطيف والمسجل لدرجة الدكتوراه (بساتين  -فاكهة ) الساعات المعتمدة للرسالة بنجاح
 -20موافقة مجلس قسم البساتين بجلسته المنعقدة بتاريخ  2018/7/22على إتمام الطالب /محمود
حسين عبد العزيز والمسجل لدرجة الدكتوراه (بساتين  -فاكهة ) الساعات المعتمدة للرسالة بنجاح
 -21موافقة مجلس قسم البساتين بجلسته المنعقدة بتاريخ  2018/7/22على إتمام الطالب /باسم عبد
الناصر عبد المجيد سالم والمسجل لدرجة الدكتوراه (بساتين  -خضر ) الساعات المعتمدة للرسالة
بنجاح0

رابعا :

مـد

اســـم الطالــب

القســـم

 -22نورهان حجاج ابراهيم
 -23مشيرة محمد شعبان
 -24ابو الحسن محمد احمد
-25سيد محمد عامر
-26مروه جمال احمد محمد

خامســا :
اسم الطالب /القسم

فترة

التسجيـل
الدرجة /تاريخ التسجيل

الميكروبيولوجيا الماجستير2012/ 9/10:
وقايـة النبـات الدكتوراه 2012/9/1 :
وقايـة النبـات الدكتوراه 2012/2/13 :
وقايـة النبـات الدكتوراه 2012/9/10 :
الوراثــــة
الماجستير2013/2/11 :

تاريخ المد
اعتبارا من2018/9/10ولمدة(3
اعتبارا من 2018/9/10ولمدة (ستة أشهر)
اعتبارا من 2018/8/13ولمدة (ستة أشهر)
اعتبارا من 2018/9/10ولمدة (ستة أشهر)
شهور)

2018/2/10 – 2017/2/11

تعديل وتغيير لجان األشراف:
الدرجة/
تاريخ التسجيل

التغيير في اللجنة

اللجنة بعد التعديل
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 .27كريمة محمد احمد هيبة
قسم البساتين  -فاكهة

الماجستيـر

اضافة كل من -:

2015/9 /14

أ0د0فيصل فاضل احمد

أ0د 0فيصل فاضل احمد
استاذ متفرغ الفاكهه  -كلية الزراعة–جامعة المنيا
أ0د 0احمد محمد كمال عبد العال
استاذالفاكهه  -كلية الزراعة–جامعة المنيا
د 0حمدى حمدان محمد سعيد
باحث بمعهد بحوث البساتين

تحديد وتعديل عناوين رسائل الماجستير والد كتوراة
سادسا :
-28موافقة مجلس قسم الوراثة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/7/22علي تعديل موضوع البحث الخاص
بالطالبة /الزهراء على عبدهللا المسجلة لدرجة الماجستير بالقسم على النحو التالي:
العنوان باللغة العربية -:
" دراسات على السلوك الكروموسومى لبعض سالالت الثوم "
من:

" دراسات على االنزيمات والسلوك الكروموسومى لبعض سالالت الثوم "
إلى:
العنوان باللغة االنجليزية -:
Studies on enzymes and chromosome behavior of some garlic (Allium sativum) clones

علما ً بأن التغير غير جوهري

-29موافقة مجلس قسم الوراثـة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/8/5علي تعديل موضوع البحث الخاص
بالطالب /احمد على عبدهللا المسجل لدرجة الماجستير بالقسم على النحو التالي:
العنوان باللغة العربية -:
" دراسات وراثية على بعض انواع الطيور "
من:

" دراسات وراثية على سالالت البط الموجودة في مصر "
إلى:
العنوان باللغة االنجليزية -:
Genetical studies on duck breeds occurring in Egypt
علما ً بأن التغير غير جوهري
-30موافقة مجلس قسم المحاصيل بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/7/29علي تعديل موضوع البحث الخاص
بالطالبة /صباح محمود ابراهيم المسجلة لدرجة الماجستير بالقسم على النحو التالي:
العنوان باللغة العربية -:
" تأثير بعض المعامالت الزراعية على انتاجية بنجر السكر تحت ظروف محافظة المنيا "
من:

" انتاج ية قمح الخبز وعالقته بطريقة الزراعة وبعض معامالت مقاومة الحشائش "
إلى:
العنوان باللغة االنجليزية -:
Bread wheat productivity and its relation to sowing methods and some
weed control treatments
علما ً بأن التغير جوهري
تشكيل لجان االمتحان التأهيلي لطلبة الدكتوراه -:
سابعــا :
 -31موافقة مجلس قسم المكروبيولوجيا بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/7/24على تشكيل لجنة االمتحان
التأهيلي للطالبة /سلوى عادل حسين غريب والمسجلة لدرجة الدكتـوراه بقسم (الميكروبيولوجيا)
بنظام (س0ع ) علـى أن يكون التشكيل على النحو التالي:
 -1أ0د 0سالم عبد الفتاح محفوظ سالم أستاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجيا بكلية العلوم  -جامعة الفيوم
 -2أ0د 0صبري يونس محمد محمود أستاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجيا بكلية العلوم– جامعة سوهاج
أستاذ امراض النبات المتفرغ  -كلية الزراعة  -جامعة المنيا
 -3أ 0د 0انور عبد العزيز جالل
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 -4أ0د 0حمادي احمد اسماعيل
 -5أ0د 0على احمد متولى
 -6أ0د 0عمر عبداللطيف عمر
 - 7أ0د 0ساميه فرحات محمد

أستاذ الكيمياء المتفرغ  -كلية الزراعة  -جامعة المنـيا
استاذ االلبان المتفرغ – كلية الزراعة – جامعة المنيا
أستاذ الميكروبيولوجيا المتفرغ  -كلية الزراعة  -جامعة (مشرفا)
أستاذ الميكروبيولوجيا  -كلية الزراعة  -جامعة المنيا

 -32موافقة مجلس قسم االنتاج الحيواني بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/7/30على تشكيل لجنة االمتحان
التأهيلي للطالبة /ايه شاكر عبد التواب والمسجلة لدرجة الدكتـوراه بقسم (االنتاج الحيواني)
بنظام (س0ع ) علـى أن يكون التشكيل على النحو التالي:
أستاذ فسيولوجيا الدواجن كلية الزراعة – جامعة طنطا
 -1أ0د 0سعد زغلول محمد المرانى
أستاذ االنتاج الحيواني كلية الزراعة – جامعة االسكندرية
 -2أ0د 0محمد عبدهللا زكى
أستاذ الكيمياء الزراعية المتفرغ كلية الزراعة  -جامعة المنيا
 -3أ 0د 0حسنى شفيق عبد السالم
أستاذ االقتصاد الزراعي المتفرغ  -كلية الزراعة  -جامعة المنـيا
 -4أ0د 0مكادى عبد المجيد سليمان
استاذ المحاصيل المتفرغ – كلية الزراعة – جامعة المنيا
 -5أ0د0ابو بكر عبد الوهاب طنطاوي
 -6أ0د0عبد الهادي عبد الحكيم عبد النبى أستاذ فسيولوجيا الحيوان المتفرغ كلية الزراعة  -جامعة المنيا
أستاذ تغذية الحيوان ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 - 7أ0د0عادل عبدهللا عبد الغنى
كلية الزراعة  -جامعة المنيا(مشرفا)

 -33موافقة مجلس قسم البساتين بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/7/22على تشكيل لجنة االمتحان التأهيلي
للطالب /محمود حسين عبد العزيز والمسجل لدرجة الدكتـوراه بقسم (البساتين  -فاكهه) بنظام (س0ع )
علـى أن يكون التشكيل على النحو التالي:
أستاذ الفاكهة – كلية الزراعة – جامعة الزقازيق
 -1أ0د 0احمد سيد احمد حسن
 -2أ0د 0اسامة احمد ابراهيم زقزوق أستاذ االنتاج النباتى بكلية التكنولوجيا – جامعة الزقازيق
 -3أ 0د 0مرزوق رجب عبد اللطيف أستاذ امراض النبات المتفرغ  -كلية الزراعة  -جامعة المنيا
 -4أ0د 0عبد الرحمن محمود يونس أستاذ وقاية النبات المتفرغ  -كلية الزراعة  -جامعة المنـيا
استاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ – كلية الزراعة – جامعة المنيا
 -5أ0د مكادى عبد المجيد سليمان
أستاذ البساتين المتفرغ  -كلية الزراعة  -جامعة المنيا (مشرفا)
 -6أ0د0فاروق حسن عبد العزيز
 - 7أ0د0حمدى ابراهيم محمود ابراهيم أستاذ البساتين كلية الزراعة  -جامعة المنيا(مشرفا)

 -34موافقة مجلس قسم البساتين بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/7/22على تشكيل لجنة االمتحان التأهيلي
للطالب /مصطفى عمر عبداللطيف والمسجل لدرجة الدكتـوراه بقسم (البساتين -فاكهه) بنظام (س0ع ) علـى
أن يكون التشكيل على النحو التالي:
أستاذ الفاكهة – كلية الزراعة – جامعة الفيوم
 -1أ0د 0سمير احمد سيف اليزل
أستاذ الفاكهة  -بكلية الزراعة – جامعة الفيوم
 -2أ0د 0محمد السيد مرسى عيسى
أستاذ امراض النبات المتفرغ  -كلية الزراعة  -جامعة المنيا
 -3أ 0د 0زكري عطيه شحاته
أستاذ وقاية النبات المتفرغ  -كلية الزراعة  -جامعة المنـيا
 -4أ0د 0حسن محمد حسن
استاذ المحاصيل المتفرغ – كلية الزراعة – جامعة المنيا
 -5أ0د عبد الحميد السيد القراميطى
أستاذ الفاكهة المتفرغ  -كلية الزراعة  -جامعة المنيا (مشرفا)
 -6أ0د0معوض عبد الحميد محمد
أستاذ الفاكهة المتفرغ  -كلية الزراعة  -جامعة المنيا
 - 7أ0د0فيصل فاضل احمد حسن

 -35موافقة مجلس قسم البساتين بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/7/22على تشكيل لجنة االمتحان التأهيلي
للطالب /احمد رجب علوان والمسجل لدرجة الدكتـوراه بقسم (البساتين  -فاكهه) بنظام (س0ع ) علـى أن
يكون التشكيل على النحو التالي:
 -1أ0د 0اسامة كمال احمد العباسى
 -2أ0د 0مؤمن محمد الوصفى مصطفى
 -3أ 0د 0السيد عبده السيد احمد
 -4أ0د 0حصافي محمد كمال عشبه

أستاذ الفاكهة – كلية الزراعة – جامعة طنطا
أستاذ الفاكهة ووكيل كلية الزراعة – جامعة جنوب الوادى
أستاذ امراض النبات المتفرغ  -كلية الزراعة  -جامعة المنيا
أستاذ وقاية النبات المتفرغ  -كلية الزراعة  -جامعة المنـيا
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 -5أ0د المتولى صالح الزناتى
 -6أ0د0عبد الحميد مرسى واصل
 - 7أ0د0معوض عبد الحميد محمد

استاذ االقتصاد الزراعي المتفرغ – كلية الزراعة – جامعة المنيا
أستاذ الفاكهة المتفرغ  -كلية الزراعة  -جامعة المنيا
أستاذ الفاكهة المتفرغ  -كلية الزراعة  -جامعة المنيا(مشرفا)

 -36موافقة مجلس قسم البساتين بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/7/22على تشكيل لجنة االمتحان التأهيلي
للطالب /باسم عبد الناصر عبد المجيد سالم والمسجل لدرجة الدكتـوراه بقسم (البساتين  -خضر) بنظام
(س0ع ) علـى أن يكون التشكيل على النحو التالي:
أستاذ الخضر ووكيل كلية الزراعة – جامعة الفيوم
 -1أ0د 0نيفين على حسن السواح
أستاذ الخضر كلية الزراعة – جامعة سوهاج
 -2أ0د 0خالد احمد امين الشيخ
أستاذ الميكروبيولوجيا المتفرغ  -كلية الزراعة  -جامعة المنيا
 -3أ 0د 0عادل محمود حماد
أستاذ امراض النبات المتفرغ  -كلية الزراعة  -جامعة المنـيا
 -4أ0د 0السيد عبده السيد احمد
استاذ المحاصيل المتفرغ – كلية الزراعة – جامعة المنيا
 -5أ0د ابو بكر عبد الوهاب طنطاوي
 -6أ0د0محمد عبد المنعم محمد حسن أستاذ الخضر المتفرغ  -كلية الزراعة  -جامعة المنيا
أستاذ الخضر كلية الزراعة  -جامعة المنيا(مشرفا)
 - 7أ0د0يوسف يوسف عبد العاطي

 -37موافقة مجلس قسم االقتصاد الزراعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/7/30على تشكيل لجنة االمتحان
التأهيلي للطالب /محمود سعد جبر والمسجل لدرجة الدكتـوراه بقسم االقتصاد الزراعي (اجتماع ريفي)
بنظام (س0ع ) علـى أن يكون التشكيل على النحو التالي:
أستاذ االجتماع الريفي كلية الزراعة – جامعة االزهربالقاهرة (مشرفا)
 -1أ0د 0الخولى سالم الخولى
أستاذ االجتماع الريفي المتفرغ  -بكلية الزراعة – جامعة القاهرة
 -2أ0د 0محمد شفيق كمال
 -3أ 0د 0جمال حسين محمد الريدى أستاذ االجتماع الريفي كلية الزراعة  -جامعة المنيا
أستاذ االجتماع الريفي كلية الزراعة  -جامعة الفيوم
 -4أ0د 0اسامة متولى محمد
استاذ المحاصيل المتفرغ – كلية الزراعة – جامعة المنيا
 -5أ0د مصطفى سعد األشموني
أستاذ االلبان المتفرغ كلية الزراعة -جامعة المنيا
 -6أ0د0فوزى سيد ابراهيم
أستاذ االقتصاد الزراعي كلية الزراعة  -جامعة المنيا
 - 7أ0د0سلوى الحسيني بدوى

 -38موافقة مجلس قسم امراض النبات بجلسته المنعقدة بتاريخ2018/7/30على تشكيل لجنة االمتحان التأهيلي
للطالبة /رانيا مصطفى سعد األشموني المدرس المساعد والمسجلة لدرجة الدكتوراه بقسم امراض النبات
بنظام (س0ع ) علـى أن يكون التشكيل على النحو التالي:
أستاذ امراض النبات كلية الزراعة – عين شمس
 -1أ0د 0احمد احمد احمد موسى
أستاذ امراض النبات كلية الزراعة – جامعة اسيوط
 -2أ0د 0محمد حسن عبد الرحيم حسن
أستاذ االقتصاد الزراعي المتفرغ  -كلية الزراعة  -جامعة المنيا
 -3أ 0د 0المتولي صالح الزناتي
أستاذ الميكروبيولوجيا المتفرغ  -كلية الزراعة  -جامعة المنيا
 -4أ0د 0احمد رفعت عبدهللا
استاذ المحاصيل المتفرغ – كلية الزراعة – جامعة المنيا
 -5أ0د عبد الحميد السيد القراميطى
أستاذ امراض النبات المتفرغ  -كلية الزراعة  -جامعة المنيا
 -6أ0د0زكرى عطية شحاته
أستاذ امراض النبات المتفرغ كلية الزراعة  -جامعة المنيا (مشرفا)
 - 7أ0د0مرزوق رجب عبد اللطيف

ثامنــــا :

إلغاء

وتجميد تسجيالت طالب الدراسات

العليا :

 . 39موافقة مجلس قسم االنتاج الحيواني بجلسته المنعقدة بتاريخ  2018/7/30علي إلغاء تسجيل
الطالب /محمود صالح عليوة المسجل لدرجة الماجستير وذلك بناء على طلبه 0
 . 40موافقة مجلس قسم االنتاج الحيواني بجلسته المنعقدة بتاريخ  2018/7/30علي إلغاء تسجيل
الطالب /احمد محمد هاشم المسجل لدرجة الماجستير وذلك بناء على طلبه
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تاسعا :

تشكيل لجـــــان الفحص و المناقشــــــة:

اســم الطالـب  /القســـم
 -41سارة حسن على حسن
قسم الميكروبيولوجيا

الدرجة /تاريخ
التسجيل

تشكيل اللجنـــــة

الماجستيـر
2013/9/9

أ0د 0السيد بالل عبد المنطلب بالل
استاذ الميكروبيولوجيا ووكيل كلية الزراعة  -جامعة كفرالشيخ
أ0د 0محمد زكى حسن على
استاذ الميكروبيولوجيا المتفرغ  -كلية الزراعة – جامعة المنيا
أ0د 0عادل محمود محمد حماد
استاذ الميكروبيولوجيا المتفرغ – كلية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
أ0د0عمر عبد اللطيف عمر سعد
استاذ الميكروبيولوجيا المتفرغ – كلية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)

الدكتــوراه
2011/9/2

أ0د 0محمد عبد الحفيظ محمد
استاذ االقتصاد الزراعي وعميد كلية الزراعة – جامعة سوهاج
أ0د 0سلوى الحسيني بدوى
استاذ ورئيس مجلس قسم االقتصاد الزراعي كلية الزراعة -جامعة المنيا
أ0د 0المتولي صالح الزناتي
استاذ االقتصاد الزراعي المتفرغ  -كلية الزراعة  -جامعة المنيا(مشرفا)
أ0د 0مكادى عبد المجيد سليمان
استاذ االقتصاد الزراعي المتفرغ – كلية الزراعة  -جامعة المنيا (مشرفا)

 -43شيماء على خيرهللا
قسم االنتاج الحيوانى

الماجستيـر
2015/9/14

أ0د 0جعفر محمود الجندي
استاذ رعاية الدواجن  -كلية الزراعة – جامعة بنها
أ0د 0اكرم زين العابدين محمود
استاذ فسيولوجيا الدواجن  -كلية الزراعة  -جامعة المنيا
أ0د 0محمود عباس طوسون
استاذ رعاية الدواجن  -كلية الزراعة  -جامعة المنيا (مشرفا)
أ0د 0شاكر عبد التواب عبداللطيف
استاذ تغذية الدواجن  -كلية الزراعة  -جامعة المنيا (مشرفا)

-44مشيرة محمد شعبان
قسم وقاية النبات

الدكتــوراه
2012/9/10

أ0د 0عادل محمود محمد مزيد
استاذ الحشرات االقتصادية وتربية النحل -كلية الزراعة – جامعة القاهرة
أ0د 0صالح محمد حسين
استاذ المبييدات المتفرغ – كلية الزراعة  -جامعة المنيا
أ0د 0حصافي محمد كمال الدين عشبه
استاذ تربية النحل المتفرغ – كلية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
أ0د 0عبد السالم انور محمد
استاذ تربية النحل المتفرغ – كلية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)

 -45صدام حسين على عايد
قسم البساتين – فاكهة

الدكتــوراه
2014/9/7

أ0د 0اسامة احمد ابراهيم زقزوق
استاذ الفاكهة بقسم االنتاج النباتى – كلية التكنولوجيا – جامعة الزقازيق
أ0د 0معوض عبدالحميد محمد
استاذ الفاكهة المتفرغ – كلية الزراعة – جامعة المنيا

 -42اميرة فرغل حافظ
قسم االقتصاد الزراعى
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أ0د 0محمد احمد السيد حسين
استاذ الفاكهة المتفرغ – كلية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
 -46احمد محمد احمد دهشان
قسم البساتين – خضر

الدكتــوراه
2013/9/9

أ0د 0نيفين على حسن السواح
استاذ الخضرووكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث -جامعة الفيوم
أ0د 0سيف النصر حسين جاد الحق
استاذ الخضر المتفرغ – كلية الزراعة جامعة المنيا
أ0د 0محمد عبد المنعم محمد
استاذ الخضر المتفرغ – كلية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
أ0د 0يسرى تمام عبد المجيد
استاذ الخضر ورئيس قسم البساتين كلية الزراعة – جامعة المنيا(مشرفا)

 -47نهى انس محمد
قسم  :امراض النبات

الماجستير
2013/2/11

أ0د 0محمد حسن عبد الرحيم حسن
استاذ امراض النبات  -كلية الزراعة – جامعة اسيوط
أ0د 0مرزوق رجب عبد اللطيف
استاذ امراض النبات المتفرغ  -كلية الزراعة  -جامعة المنيا
أ0د 0انور عبد العزيز جالل
استاذ امراض النبات المتفرغ -كلية الزراعة -جامعة المنيا (مشرفا)
أ0د 0محمود كمال عرفه
رئيس بحوث بمعهد بحوث امراض النبات -مركزالبحوث الزراعية (مشرفا)

 -48فاتن حسن يوسف
قسم  :امراض النبات

الماجستير
2015/9/14

أ0د 0كمال احمد محمد ابو اليسر
استاذ امراض النبات  -كلية الزراعة -جامعة اسيوط
أ0د 0عمر اسماعيل صالح
استاذ امراض النبات المتفرغ  -كلية الزراعة  -جامعة المنيا
أ0د 0مرزوق رجب عبداللطيف
استاذ امراض النبات المتفرغ -كلية الزراعة  -جامعة المنيا (مشرفا)
أ0د 0زكري عطية شحاته
استاذ امراض النبات المتفرغ كلية الزراعة جامعة المنيا (مشرفا)

 -49اميرفتح الباب احمد عبد الرحيم

الدكتوراه
2006/9/18

أ0د 0هالة حسانين جمعه
استاذ ورئيس قسم األراضي – كلية الزراعة – جامعة اسيوط
أ0د 0محمد احمد شريف
استاذ األراضي المتفرغ  -كلية الزراعة  -جامعة المنيا
أ0د 0يسرى تمام عبد المجيد
استاذ الخضر ورئيس قسم البساتين  -كلية الزراعة جامعة المنيا(مشرفا)
أ0د 0محى الدين محمد عبد العظيم
استاذ ورئيس قسم األراضي – كلية الزراعة  -جامعة المنيا (مشرفا)

قسم األراضي
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 -3عاشرا :

موضوعات عامــــــة

 -1موافقة مجلس قسم الوراثة بجلسته المنعقدة بتاريخ  2018/7/22على الطلب المقدم من الدارس  /جمال ناصر
عبد الهادي عبد الحميد المدرس المساعد بالقسم وعضو بعثة االشراف المشترك والذى يلتمس فيه مد بقائه
عام ثالث باليابان اعتبارا من  2018/10/1وذلك بدعم من معمل االستاذ المشرف األجنبي وبدون نفقات من
البعثات وفى ضوء موافقة المكتب الثقافي والمشرف األجنبي 0
 -2موافقة مجلس قسم المحاصيل بجلسته المنعقدة بتاريخ  2018/7/29على قبول االصناف األتية هديه للقسم
وذلك من اعضاء هيئة التدريس بالقسم -:
 -1عدد  2صوبه زراعية مساحتها 240م6(2م40 xم) تتكون من  17قوس حديدى مجلفن  +باب حديد
ومغطاه بالسيرام  63مم وقيمتها  24000أربعة وعشرون الف جنيه
 -2طابعه ليزر  HP 1102وقيمتها  1500ألف وخمسمائة جنيها
وذلك لخدمة العملية التعليمية بالقسم 0
 -3موافقة مجلس قسم البساتين بجلسته بتاريخ  2018/7/22على منح السيد أ0د 0احمد محمد كمال عبد
ا لعال على اجازة بدون مرتب لمدة عام تبدأ من  2018/9/1حتى  2019/8/31للعمل كأستاذ بكلية
االرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة التابعة لجامعة الملك عبد العزيز بجدة– المملكة العربية السعودية
 -4موافقة مجلس قسم البساتين بجلسته المنعقدة بتاريخ2018/7/22على ترشيح د0عبد الرحمن مصطفى
عبد الوهاب محمد المدرس بالقسم لمهمة علمية لدراسة ابحاث ما بعد الدكتوراه لدولة بولندا بمعهد
البساتين – مدينة اسكرنيفيتس وذلك طبقا للخطة الخمسية بالبعثات لمهمات علمية ما بعد الدكتوراه
 -5موافقة مجلس قسم الكيمياء الزراعية بجلسته المنعقدة بتاريخ  2018/7/30على التوصية بتعيين السيد الدكتور/
عاطف عبد المحسن عبد الرحمن في وظيفة استاذ مساعد بالقسم حيث انه قد تم ترقيته امام اللجنة العلمية الدائمة
للترقيات بتاريخ 0 2018/7/21
 -6موافقة مجلس قسم الكيمياء الزراعية بجلسته المنعقدة بتاريخ  2018/7/30على الطلب المقدم من أ0د 0ماجدة
عويس محمود األستاذة بالقسم على سلفة بمبلغ  3000جنيه (ثالثة االف جنيه فقط ال غير ) من صندوق دعم
االبحاث بالجامعة إلجراء بعض التحليالت الكيميائية الخاصة برسالة الماجستير للطالبة  /اسراء محمد مجاهد
المعيدة بالقسم 0

 -4توصيات لجنة العالقات الثقافية :
المؤتمرات والندوات الداخلية :
 -1موافقة مجلس قسم االنتاج الحيواني بجلسته بتاريخ  2018/7/30على ترشيح السيد أ0د 0عبد المعطى
خيرى ابراهيم لحضور المؤتمر العلمي السابع للمجترات خالل الفترة من  13-9أكتوبر  2018بمدينة الغردقة
حيث ان لسيادته بحث مقبول 0
 -2موافقة مجلس قسم الكيمياء الزراعية بجلسته بتاريخ  2018/7/30على ترشيح كل من -:
 -1أ0د 0ماجده عويس محمود
 -2د 0هناء سالم صالح
لحضور مؤتمر المنصورة الدولي الثالث للغذاء " دور الصناعات الغذائية في تنمية االقتصاد القومي "
خالل الفترة من  26-22أكتوبر  2018بمدينتي المنصورة والغردقة حيث ان لكل من سيادتهم بحث مقبول
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 -3موافقة مجلس قسم االلبان بجلسته المنعقدة بتاريخ  2018/7/8على ترشيح كل من -:
مستمع
 -1أ0د 0كريمة عبد الحميد حسانين
ببحث
 -2أ0د 0فوزى سيد ابراهيم
ببحث
 -3أ0د 0صباح تونى عبد الرازق
لحضور المؤتمر المصري التاسع لعلوم وتكنولوجيا االلبان المنعقد بالمركز القومى للبحوث بالدقى خالل الفترة
من 2018/10/31-30
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