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 السادة أعضاء مجلس الكلية
 11/2018/ 12المنعقدة بتاريخ  نوفمبر عن جلسة شهر

======== 
      كيل الكلية لشئون وو قائم بأعمال عميد الكلية

 عادل عبدهللا عبد الغنى أ.د.  خدمة المجتمع وتنمية البيئة             
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

 

 لتعليم والطالب                              وكيل الكلية لشئون ا
 

 أ.د.  حربي مطاريد عبد هللا
 

 حسين عبد الجليل عبد العال 0د0أ

 محمد نجيب قناوي 0د0أ  مدير وحدة ضمان الجودة

 د. محمود يوسف حسين  وكيل وزارة التموين بالمنيا يمثله

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              محمد                                                                                                                          ابو الخير مصطفى0د  وكيل وزارة الزراعة بالمنيا يمثله

 
 :  األقسام مجالس رؤساء السادة

 أكرم زين العابدين محمود 0د0أ -1

  كريمة عبد الحميد حسانين 0د 0أ -2

 لطعصام أحمد الم 0د0أ -3     

 يسري تمام عبد المجيد0د0أ -4     

 هاني مصطفى علي  0د0أ -5     

 سلوى الحسيني بدوي 0د0أ -6     

 سيد حسن حسين حمودة 0د0أ -7    

 مصطفى سعد االشمونى 0د0أ -8     

 ممدوح عويس اسماعيل 0د0أ -9    

 محى الدين محمد عبد العظيم  0د0أ -10    

 ساميه فرحات محمد  0د0أ-11   

 محمد عبد الحكيم محمود 0د0أ -12  

 
 : ماألقسا عن المناوبون األساتذة السادة

  نبيل محمود محمد السرنجاوى  0د0أ .1

 محمد عبد المنعم محمد حسن 0د0أ .2

 محمدي عبد الحميد عيسى 0د0أ .3

  ايمان محمد طه أ.د.   .4

 عمر اسماعيل صالح 0د0أ .5

 البدرى حسين كامل 0د0أ .6
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 أ.د. خيري طه إبراهيم .7

 محمد زكى حسن 0د0أ .8

  محمود عباس طوسون 0د0أ .9

 فوزى سيد ابراهيم 0د0أ .10

 واب محمد عطاعبد الت 0د0أ .11

 فوزى على حسن السكرى 0د0أ .12

 
 ممثلين عن األساتذة المساعدين   

 سيد عبد المقصود عثمان 0د -1

 هناء عياد حليم  0د -2

 ممثلين عن المدرسين :
 مروه فاروق كامل 0د -1

 سالي محمد عبد العزيز 0د -2

 

 ة عميد الكلي  وبدأ الجلسة األستاذ الدكتور / عادل عبدهللا عبد الغنى

  بسم هللا الرحمن الرحيم ""         

 ثم استعرض جدول األعمال على النحو التالي  : 

 التصديق على قرارات محضر الجلسة السابقة   

 

 

 

 توصيات وحدة  ضمان الجودة: -1

 بالموافقة على: 2018/ 6/11  بتاريخ المنعقدةبجلستها  وحدة ضمان الجودة توصي
 ت والكوارث تشكيل وحدة ادارة االزما -1
 بالكلية الذاتيةتنمية الموارد  لجنةتشكيل -2
 بالكلية  الصيانةتشكيل لجنة -3
 التأكيد على تبنى المعايير االكاديمية القومية لبرامج البكالوريوس والمعايير القياسية العامة لبرامج الدراسات العليا -4

 بناًء على موافقة مجالس االقسام بالكلية 2009عتماد مارس التى اصدرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واال    
 بعد  المتبناةالموافقة على توصيف البرامج والمقررات الدراسية لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا وفقا للمعايير  -5

 0 المختلفةها واعتمادها من مجالس االقسام تمراجع     
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 21/10/2018الثالثية المنعقد بتاريخ  الموافقة على توصيات اجتماع اللجان -6
 21/10/2018المعايير المنعقد بتاريخ  مسئوليالموافقة على توصيات اجتماع -7
  -مخاطبة السادة رؤساء االقسام بشأن  : -8

،   2016/2017سرعة االنتهاء من عمل ملفات المقررات وتقارير البرامج والمقررات الدراسية للعام الجامعى 
2017/2018 

 
 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  : 0د0توصيات مكتب أ-2

 بالموافقة على: 2018/ 5/11توصي لجنة شئون التعليم والطالب  بجلستها المنعقدة بتاريخ  

على ان يكون على  2018/2019 الجامعيلطالب الكلية للعام  االجتماعيتشكيل اعضاء مجلس ادارة صندوق التكافل -1
 -: التاليالنحو 

 رئيســــــا لشئون التعليم والطالب  الكليةوكيل  0د0أ -1

 رئيس لجنة المساعدات   البغداديعطيات حسين احمد 0د0أ -2

 عضـــــوا   جمال فخرى عبد النعيم 0د0أ -3

 مديرا تنفيذيا   مدير مكتب رعاية الطالب بالكلية -4

 عضــــوا    امين اتحاد الطالب بالكلية -5

 

 لدى مجلس الكلية بالموافقة على  5/11/2018والطالب بجلستها المنعقده بتاريخ  توصى لجنة شئون التعليم -2

  الرابعبالمستوى ( طالب 31) تجاوز الحد االدنى للساعات المعتمدة لعدد -1

 م2019دور يناير  في( وذلك لدواعى التخرج 6) لعدد للساعات المعتمدة تجاوز الحد االقصى -2

 ( طالب بالمستوى الثانى   15) لعدد ةللساعات المعتمد تجاوز الحد االدنى -3

 

 

 

 

 توصيات لجنة الدراسات العليا والبحوث : -3
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 أوالً : نتيجة لجان فحص ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه  : 

على ما جاء في التقرير 2018/ 9 /24موافقة مجلس قسم االقتصاد الزراعى بجلسته المنعقدة بتاريخ  -1
ة للجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الطالبة/سعديه بدر احمد الجماعي والتقارير الفردي

المسجلة لدرجة الماجستير بالقسم والتي توصي بمنحها درجة الماجستير في العلوم الزراعية)اقتصاد زراعى 
 .) 

قرير على ما جاء في الت2018/ 10 /28بجلسته المنعقدة بتاريخ  االنتاج الحيوانىمجلس قسم افقة مو   -2
شيماء على خيرهللا الجماعي والتقارير الفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الطالبة/

انتاج العلوم الزراعية) في المسجلة لدرجة الماجستير بالقسم والتي توصي بمنحها درجة الماجستير
 (. دواجن

على ما جاء في التقرير 2018/ 10 /29موافقة مجلس قسم وقاية النبات بجلسته المنعقدة بتاريخ  -3
الجماعي والتقارير الفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الطالبة/مشيرة محمد شعبان 

العلوم  فى فلسفةالالمدرس المساعد بالقسم والمسجلة لدرجة الدكتوراه والتي توصي بمنحها درجة دكتوراه  
 ل ( تربية نح - وقاية النبات الزراعية)

على ما جاء في التقرير 10/2018 /29موافقة مجلس قسم امراض النبات بجلسته المنعقدة بتاريخ  -4
الجماعي والتقارير الفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الطالب/ عبد الرازق شعراوى 

العلوم في لسفة فالغنيمه المسجل لدرجة الدكتوراه بالقسم والتي توصي بمنحه درجة دكتوراه 
 الزراعية)امراض نبات(. 

على ما جاء في التقرير الجماعي 10/2018 /29موافقة مجلس قسم البساتين بجلسته المنعقدة بتاريخ  -5
والتقارير الفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الطالب/ احمد محمد احمد دهشان 

 -وصي بمنحه درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم الزراعية)بساتين المسجل لدرجة الدكتوراه بالقسم والتي ت
 خضر(. 

على ما جاء في التقرير 10/2018 /29موافقة مجلس قسم امراض النبات بجلسته المنعقدة بتاريخ  -6
المقدمة من الطالب/ فاتن حسن يوسف  الماجستيرالجماعي والتقارير الفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة 

في العلوم  سم والمسجلة لدرجة الماجستير والتي توصي بمنحها درجة الماجستيرالمعيدة بالق
 الزراعية)امراض نبات(. 

 
 
 

 
  لد كتوراة ل ثانياً: نتيجة لجان االمتحان التأهيلي
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                    في  على ما جاء29/10/2018بجلسته المنعقدة بتاريخ االقتصاد الزراعي موافقة مجلس قسم   -7
والذي يوصي )اقتصاد زراعى( المسجل لدرجة الدكتوراهمحمود سعد جبر  المتحان التأهيلي للطالب/ا جنةتقرير ل

  " بنجاح"باجتيازه االمتحان 

تقرير لجنة  فيعلى ما جاء  29/10/2018موافقة مجلس قسم البساتين بجلسته المنعقدة بتاريخ   -8
 –العزيز المسجل لدرجة الدكتوراه )بساتين  للدكتوراه للطالب / محمود حسين عبد التأهيلياالمتحان 

 " بنجاح"  فاكهه( والذى يوصى باجتيازه االمتحان 

 تقرير لجنة في على ما جاء29/10/2018بجلسته المنعقدة بتاريخ البساتين موافقة مجلس قسم  -9
( خضر -ين بسات)المسجل لدرجة الدكتوراهباسم عبد الناصر عبد المجيد سالم  المتحان التأهيلي للطالب/ا

  " بنجاح"والذي يوصي باجتيازه االمتحان 
 

 ـا :   تبليغ نتيجة مقرر بحث  والساعات المعتمدة للرسالة ثالث

          على إتمام الطالب/ صموئيل جيد  29/10/2018موافقة مجلس قسم البساتين بجلسته المنعقدة بتاريخ -10
 بالقسم الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح". زينة(  -يونان المسجل لدرجة الماجستير )بساتين 

على إتمام الطالبة/ شيماء حماد  29/10/2018موافقة مجلس قسم البساتين بجلسته المنعقدة بتاريخ  -11
 زينة ( بالقسم الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".  –)بساتين  الدكتوراهحسين سليمان المسجل لدرجة 

 

  -متحان التأهيلي لطلبة الدكتوراه ::   تشكيل لجان االرابعــــا

 على تشكيل لجنة االمتحان 29/10/2018بجلسته المنعقدة بتاريخ  البساتينموافقة مجلس قسم  -12
 زينـة(  –التأهيلي للطالبة/ شيماء حماد حسين سليمان والمسجلة لدرجة الدكتـوراه بقسم )البساتيـن 

 نحو التالي: ع ( علـى أن يكون التشكيل على ال0بنظام )س
 جامعة الفيوم - الزراعة كلية   -أستاذ نباتات الزينه   ابتسام محمد عبد الاله 0د0أ -1
 جامعة الفيوم –الزراعةكلية  -نباتات الزينة  أستاذ  عبد المجيد مطرفيصل محمود  0د0أ -2
      )مشرفا(جامعة المنيا   -اعة كلية الزر  -المتفرغ  أستاذ نباتات الزينة محمود عبد الهادى حسن عبده   0د 0أ -3
 جامعة المنـيا  -كلية الزراعة  -المتفرغ  نباتات الزينةأستاذ   محمد كمال عبد العال 0د0أ  -4
 جامعة المنيا –كلية الزراعة  – علوم االغذيةاستاذ         حسين عبد الجليل عبد العال 0د0أ -5
 المنياجامعة  -كلية الزراعة  - نباتامراض الأستاذ   حربى مطاريد عبدهللا 0د0أ -6
 جامعة المنيا -كلية الزراعة  - المحاصيلأستاذ  عبد الحميد السيد القراميطى      0د0أ - 7

 ــا :   تعديل وتغيير لجان األشراف:خامس

 /الدرجة  اسم الطالب/ القسم 
 اللجنة بعد التعديل التغيير في اللجنة تاريخ التسجيل
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 دحسن محم آيات. 13
 خضر –قسم البساتين        

 
 
 
 

 زينب محمد صالح -14
 قسم االراضى       

 
 
 
 
 
 فتحى مصطفى محمد سليم-15

 قسم الكيمياء         
 
 
 
 
 الرؤوفانى سالمه عبده -16
 قسم علوم االغذية    
 
 
 

 طارق صبرى على همام -17
 قسم علوم االغذية     

 

 الماجستير
18/9 /2017 
 
 
 
 

 الماجستير
18/9/2017 
 
 
 
 
 
 

 الماجستير 
17/9/2018 
 
 
 
 

 الدكتــوراه 
18/9/2017 
 
 
 
 

 الدكتـوراه
18/9/2017 
 
  

 -اضافة :
 اسماء صالح عزات0د
 
 
 
 
 

 -اضافة كال من :
 عبدمحمد الدين محى0د0أ

 العظيم
 محمودعمرو احمد 0د
 
 
 
 

  -اعتذار :
 اميرة عادل طه  0د

بناء على طلبها لظروف 
 خاصه

 -اضافة :و 
محمد جمال عبد 0د0أ

 الرازق 
 

 -اضافة :
 سامى ابراهيم الصياد0د0أ

استاذ متفرغ كلية الزراعة 
 جامعة اسيوط

 
 
 

 -اضافة :
  حسين فارويز محمد0د0أ

 يوسف يوسف عبد العاطى  0د0أ
 جامعة المنيا –كلية الزراعة  –استاذ الخضر 

 هيثم الهام محمد 0م 0د0أ
 جامعة المنيا –عةكلية الزرا -  مساعد البساتيناستاذ 

 اسماء صالح عزات 0د
 جامعة المنيا  –كلية الزراعة  –مدرس بقسم البساتين 

 
 اسامة حافظ درويش  0د0أ

 جامعة المنيا  –كلية الزراعة  –المتفرغ األراضياستاذ   
 د محى الدين محمد عبد العظيم0أ

 جامعة المنيا –كلية الزراعة  – األراضياستاذ    
 مود همام عمرو احمد مح 0د

 جامعة المنيا  –كلية الزراعة  – األراضي مدرس    
 
 محمد عبد العزيز الشافعى 0د0أ

 جامعة المنيا –كلية الزراعة  –استاذ الكيمياء المتفرغ    
 جمال فخرى عبد النعيم 0د0أ

 جامعة المنيا  –كلية الزراعة  –استاذ الكيمياء     
 محمد جمال عبد الرازق مبارك 0د0أ

 تاذ بمعهد صحة الحيوان ببنهااس  
 
 سناء احمد محمد صالح الشريف 0د0أ

 جامعة المنيا –استاذ علوم االغذية المتفرغ كلية الزراعة 
 عادل احمد عبدالحميد  0د0أ

 فرع اسيوط –جامعة االزهر  –استاذ بكلية الزراعة   
 سامى ابراهيم الصياد        0د0أ

 جامعة اسيوط –كلية الزراعة  –استاذ متفرغ     
 
 مجدى محمود احمد زغلول  0د0أ

 جامعة المنيا –كلية الزراعة  –استاذ علوم االغذية     
 عيد السيد عبد العزيز 0د0أ

 اسيوط فرع –االزهرجامعة  –مساعد بكلية الزراعة استاذ 
 حسين فرويز محمد  0د

 الجديد الواديعلوم االغذية كلية الزراعة جامعة  مساعد استاذ
 :  تشكيل لجـــــان الفحص و المناقشــــــة: اسادس

الدرجة/ تاريخ  تشكيل اللجنـــــة
 اســم الطالـب / القســـم التسجيل
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 جمال الديدامونى محمد  0د0أ
 جامعة الزقازيق -بكلية العلوم  -استاذ الفيروسات قسم النبات    

 ثروت على مصطفى الدهتورى  0د0أ
 جامعة المنيا  - كلية الزراعة - لمتفرغاستاذ الميكروبيولوجيا ا   

 جابر زايد عبد الونيس  0د0أ
 )مشرفا( جامعة المنيا  - كلية الزراعة - استاذ الميكروبيولوجيا المتفرغ     

 عادل محمود محمد حماد 0د0أ
 جامعة المنيا )مشرفا(  - كلية الزراعة - استاذ الميكروبيولوجيا المتفرغ    

 
 
 ن البرادعى جابر على حس 0د0أ

 جامعة االسكندرية ) الشاطبى( –كلية الزراعة  –استاذ متفرغ      
 فوزى سيد ابراهيم  0د0أ

 جامعة المنيا  –كلية الزراعة  –قسم االلبان  –استاذ متفرغ    
 احمد شوقى محمد زهران  0د0أ

 جامعة المنيا  )مشرفا( –كلية الزراعة  –استاذ االلبان المتفرغ    
 احمد متولى  على 0د0أ

 جامعة المنيا )مشرفا(  –كلية الزراعة  –استاذ االلبان المتفرغ     
 
 
 طه عبد الحليم نصيب 0د0أ

 جامعة المنصورة  –كلية الزراعة  –استاذ متفرغ    
 احمد شوقى محمد زهران  0د0أ

 جامعة المنيا  –كلية الزراعة  –استاذ االلبان المتفرغ     
 على احمد  حنان عبد الحميد 0د0أ

 جامعة المنيا  )مشرفا( –كلية العلوم  –استاذ علوم الحيوان      
 كريمه عبد الحميد حسانين  0د0أ

 )مشرفا(جامعة المنيا  –كلية الزراعة  –استاذ االلبان      
 
 السيد على محمد السيد العراقى 0د0أ

 وط جامعة اسي –كلية الزراعة  –استاذ الحيوان الزراعى المتفرغ      
 هاشم فؤاد هاشم  0د0أ

 جامعة المنيا –كلية الزراعة  –استاذ المبيدات المتفرغ      
 جمال ابو المكارم رزق  0د0أ

 جامعة المنيا )مشرفا( –كلية الزراعة  –استاذ المبيدات المتفرغ      
 حسن محمد حسن على 0د0أ

 المنيا )مشرفاجامعة  –كلية الزراعة  –استاذ الحيوان الزراعى المتفرغ      
 
 ابتسام محمد عبد الاله  0د0أ

 جامعة الفيوم  –كلية الزراعة  –استاذ الزينه      
 رجاء على  طــه  0د0أ

 جامعة المنــيا –كلية الزراعة  –استاذ الزينة       
 محمود عبد الهادى  0د0أ

 جامعة المنيا )مشرفا ( –كلية الزراعة  –استاذ الزينة       

 الدكتــوراه
14/ 9/ 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الماجستير
10/3/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدكتــوراه
10/3/2014 
 
 
 
 
 
 
 

 الماجستيـر
10/3/2014 
 
 
 
 
 
 
 

 الماجستير 
14/9/2015 
 
 
 
 
  

 مها عمر عبداللطيف -18
 قسم الميكروبيولوجيا     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نوح محمد صالح محمود  -19
 قسم االلبــان         

 
 
 
 
 
 
 لمى محمد جالل مراد س -20

 قسم االلبــان      
 
 
 
 
 
 
 سناء محمود سيد شحاته -21
 قسم وقاية النبات     

 
 
 
 
 
 صموئيل جيد يونان اسعد  -22
 

 زينه  –قسم البساتين      
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 :    مـد   فترة  التسجيـل سابعـــا

 اســـم الطالــب القســـم الدرجة/ تاريخ التسجيل تاريخ المد
9/9/2018 – 8/9/2019 
9/9/2018 -8/9/2019 

 8/9/2014الماجستير : 
 9/2014/ 8الماجستير: 

 الوراثــــة
 علوم االغذية

 الزهراء على عبدهللا -23
 عبد الجواد عمر احمد -24
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10/9/2018-9/9/2019 
10/3/2018-9/3/2019 

 10/9/2012الدكتوراه : 
 10/3/2014الماجستير:

 االقتصاد الزراعى
 الميكروبيولوجيا

 هاله عمر يوسف -25
 احمدمحجوب  حجازي محمد -26

 
 

 :   تحديد وتعديل عناوين رسائل الماجستير والد كتوراة ثامنـا
 

 علي تعديل موضوع البحث    15/10/2018موافقة مجلس قسم علوم االغذية بجلسته المنعقدة بتاريخ -27
 درجة الدكتوراه بالقسم على النحو التالي:على همام المسجل ل صبري الخاص بالطالب/ طارق      
 -العنوان باللغة العربية :      
 تأثير االستبدالى الجزئى للسكروز ببعض المحليات الصناعية على الخصائص الفيزوكيميائية من:        "         

 "    "  الفاكهةوالحسية والخصائص الميكروبية لشراب                            
 "  دراسات كيميائية وتكنولوجيه على السكر الخام اثناء عملية التكرير إلى:      "        

 -العنوان باللغة االنجليزية :     
Chemical and Technological Studies on raw sugar during Refining process"" 

 علمًا بأن التغير جوهري 
 

قد وافق على تعديل موضوع  28/10/2018سته المنعقدة بتاريخ بجل الحيوانيموافقة مجلس قسم االنتاج  -28
  -: التاليبالقسم على النحو رحمن المسجل لدرجة الدكتوراه ص بالطالب/ محمود خيرى عبد الالبحث الخا

  -العربية : باللغةالعنوان 
 استخدام بعض االضافات الغذائية في عالئق االرانب  -مـــن : 

 في االرانب  واإلنتاجيةالغذاء على بعض الصفات التناسليه تأثير تحديد  -الـــى :
 -العنوان باللغة االنجليزية :

       " Effect of feed restriction on some reproductive and productive responses of rabbits 

 جوهري علما بان التغير         
 

قد وافق على تعديل موضوع البحث  15/10/2018بتاريخ  موافقة مجلس قسم علوم االغذية بجلسته المنعقدة -29
  -الخاص بالطالب/ هانى سالمه عبد الرؤوف المسجل لدرجة الدكتوراه بالقسم على النحو التالى :

 -: -العربية : باللغةالعنوان 
 دراسات كيميائية وتكنولوجيه على استخالص السكر من بنجر السكر -مـــن : 

 تصنيع بنجر السكر وتأثره بتكوين الدكستران   جودة عمليات -الـــى :
  -االنجليزيه : باللغةالعنوان 

Quality of sugar beet processing as affectd by formation of dextran             

 جوهري علما بان التغير     
 :   إلغاء  وتجميد تسجيالت طالب الدراسات  العليا : تاسعا

 

 علي إلغاء تسجيل  28/10/2018االنتاج الحيواني بجلسته المنعقدة بتاريخ  . موافقة مجلس قسم30
 0الطالب/ سليمان متولى عبد الرحمن المسجل لدرجة الماجستير وذلك بناًء على طلبه 
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  موضوعات عامــــــة  : عاشرا
 

     السيد      التوصية بتعيين 29/10/2018موافقة مجلس قسم وقاية النبات بجلسته المنعقدة بتاريخ  -1
    حيث انه قد  ( زراعي)حيوان  الدكتور/ احمد صالح محمد حسين المدرس بالقسم في وظيفة استاذ مساعد

 0تم ترقيته امام اللجنة العلمية الدائمة للترقيات         
 الطفل على مد اجازة رعاية  28/10/2018بتاريخ  المنعقدةبجلسته  الحيوانيموافقة مجلس قسم االنتاج  -2

  13/11/2018شهور اعتبارا من  3رس المساعد بالقسم لمدة للسيدة / شهيرة محمد محمود الجناينى المد     
  12/2/2019حتى     

 على مد فترة االجازة  2018 /28/10بتاريخ  المنعقدةبجلسته  الحيوانيموافقة مجلس قسم االنتاج  -3
    الحميد المدرس المساعد بالقسم وعضو منحة دراسية بروسيا  الدراسية للدارس / عبد الحميد صالح عبد    
 19/10/2019حتى  20/10/2018خالل الفترة من     

 

 على الطلب المقدم من الدارس / جمال  28/10/2018بتاريخ  المنعقدةموافقة مجلس قسم الوراثة بجلسته  -4
 و بعثة االشراف المشترك باليابان )بعثات السنه ناصر عبد الهادى عبد الحميد المدرس المساعد بالقسم وعض    
 والذى يلتمس فيه الموافقة على انهاء بعثة االشراف  السابعة الخمسية الخطة( من 2014/2015 الثالثة    
 وتغيير الغرض من االيفاد من بعثة اشراف مشترك الى  2/10/2018المشترك مع نهاية العام الثانى في     
 على ان ال تتحمل  3/10/2018للحصول على الدكتوراه من الخارج ولمدة عام اعتبارا من اجازة دراسية     
 الجامعة اى نفقات وذلك في ضوء موافقة االستاذ المشرف االجنبى على الشروط التى يجب اتباعها في هذا     
 0الشأن     

السيد الدكتور/  لطلب المقدم منعلى ا 28/10/2018 بجلسته المنعقدة بتاريخ موافقة مجلس قسم الوراثة -5
سيد عبد المقصود عثمان االستاذ المساعد بالقسم بشأن طلب اجازة للسفر الى اليابان في مهمة علمية من هيئة 

 ومرفق خطاب الدعوة  30/11/2019الى  2/2019/ 1دة عشرة شهور اعتبارا من ـــلم JSPSال 
 

على اضافة المقررات التالية للطالبة /اسراء  29/10/2018قدة بتاريخ موافقة مجلس قسم وقاية النبات بجلسته المنع -6
 عبدهللا محمد المسجلة لدرجة الماجستير بالقسم وهما 

 ( تكنيك ابحاث مبيدات  679و ق ن )  -2       (  تجهيز مبيدات 672و ق ن ) -1

   

 لب المقدم من السيد / ايمن على الط 29/10/2018موافقة مجلس قسم البساتين بجلسته المنعقدة بتاريخ  -7

 محمد احمد المعيد بالقسم على قبول اعتذاره عن المنحة المتقدم لها للحصول على درجة الماجستير من      
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 الجمهورية التركية كما نحيط سيادتكم علما بأنه ما زال مستمر بعمله كمعيد     

 

     على الطلب المقدم من السيد / ايمن     29/10/2018موافقة مجلس قسم البساتين بجلسته المنعقده بتاريخ  -8
    محمد احمد المعيد بالقسم والذى يطلب فيه الموافقه على اعادة فتح تسجيله للماجستير المسجل له بفرع     
  0على السفر  الموافقةالسفر الى تركيا ولم يتم  فيالزينه بالقسم حيث انه جمد تسجيله بسبب الشروع     

 

 ياسر محمود محمد مصطفى استاذ البساتين بشان عرض مشروع  0د0من السيد أ المقدمةكرة المذ -9
 مشترك بين جامعة المنيا وجامعة شاندونج جيا وتونج الصينية )اتفاقيا التعاون حول مشروع " زارع الثوم      
     تونغ وجامعة المنيا ( الذكى وتكامل بحوث وتطبيقات التكنولوجيا الزراعية بين جامعة شاندونغ جيا و     
 لمدة ثالث سنوات  والمشروع     

 

 نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بشأن تعديل  0د0المذكرة الوارده من مكتب السيد أ -10
 مشروع مذكرة التفاهم بين ج م ع وماليزيا الحالى الى مشروع برنامج تنفيذى       
على الطلب المقدم من الطالبة / مروة  28/10/2018بجلسته المنعقدة بتاريخ موافقة مجلس قسم الوراثة  -11

جمال احمد محمد المعيدة بالقسم والمسجلة لدرجة الماجستير بخصوص اجازة مرافقة زوج لمدة عام اعتبارا من 
 0تاريخ مغادرتها ارض الوطن 

 

 

 توصيات لجنة العالقات الثقافية :  -4
 اخلية :لمؤتمرات  والندوات الدا 

  -على ترشيح كل من : 29/10/2018موافقة مجلس قسم االقتصاد الزراعى بجلسته بتاريخ 

 مستمع  احمد ضياء الدين زيتون  0د0أ -1
 مستمع        جمال حسين محمد الريدى        0د0أ -2

 2018 نوفمبر 21-20المنصورة خالل الفترة من  لحضور مؤتمر االرشاد الزراعى والتنمية الريفية بجامعة

 

 -على ترشيح كل من : 29/10/2018بتاريخ  المنعقدةموافقة مجلس قسم البساتين بجلسته 
 مستمع  /يوسف يوسف عبد العاطى         0د0السيد أ  -1
 مستمع              يسرى تمام عبد المجيد  0د0السيد أ -2
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 6-4الفترة من  فيب جامعة الفيوم رحا فيالتاسع للتنمية الزراعية المتواصلة المزمع عقده  الدوليالمؤتمر  في
 0 2019مارس 
 

 -توصيات لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة : -5

 دول حوض النيل  فيدعوة القيادات االعالمية للترويج للمؤتمر الدولى الثالث للزراعة والرى  -1

مية الزراعية )التن فيمحمد كمال سليمان لعقد محاضرة  0د0وافقة اللجنة على الطلب المقدم من أ -2
  (ومشكالت مصر الزراعية واالقتصادية

 


