السادة أعضاء مجلس الكلية
عن جلسة شهر اكتوبر المنعقدة بتاريخ 2018/10/ 8

========
قائم بأعمال عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون
خدمة المجتمع وتنمية البيئة
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

أ.د .حربي مطاريد عبد هللا

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ0د 0حسين عبد الجليل عبد العال

مدير وحدة ضمان الجودة

أ0د 0محمد نجيب قناوي

وكيل وزارة التموين بالمنيا يمثله

د .محمود يوسف حسين

وكيل وزارة الزراعة بالمنيا يمثله

د0ابو الخير مصطفى محمد

أ.د .عادل عبدهللا عبد الغنى

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 0سيد حسن حسين حمودة
 -8أ0د 0مصطفى سعد االشمونى
 -9أ0د 0ممدوح عويس اسماعيل
-10

أ0د 0محى الدين محمد عبد العظيم

-11

أ0د 0ساميه فرحات محمد

-12

أ0د 0رئيس قسم الوراثة

السادة األساتذة المناوبون عن األقسام :
 .1أ0د 0نبيل محمود محمد السرنجاوى
 .2أ0د 0محمد عبد المنعم محمد حسن
 .3أ0د 0محمدي عبد الحميد عيسى
 .4أ.د .ايمان محمد طه
 .5أ0د 0عمر اسماعيل صالح
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 .6أ0د 0البدرى حسين كامل
 .7أ.د .خيري طه إبراهيم
 .8أ0د 0محمد زكى حسن
 .9أ0د 0محمود عباس طوسون
.10أ0د 0فوزى سيد ابراهيم
.11أ0د 0محمد عبد الحكيم محمود
.12أ0د 0فوزى على حسن السكرى
ممثلين عن األساتذة المساعدين
 -1د 0سيد عبد المقصود عثمان
 -2د 0هناء عياد حليم
ممثلين عن المدرسين :
 -1د 0مروه فاروق كامل
 -2د 0سالي محمد عبد العزيز
وبدأ الجلسة األستاذ الدكتور  /عادل عبدهللا عبد الغنى
الكلية
" بسم هللا الرحمن الرحيم "

عميد

ثم استعرض جدول األعمال على النحو التالي :

التصديق على قرارات محضر الجلسة السابقة

 -1توصيات وحدة

ضمان الجودة:

توصي وحدة ضمان الجودة بجلستها المنعقدة بتاريخ  2018/ 10/3بالموافقة على:
 -1مخاطبة رؤساء وحدات التدريب  ،االزمات والكوارث ومتابعة الخريجين بشأن التقرير السنوى للعام الجامعى
 ، 2018/2017وعمل خطة سنوية للعام الجامعى  2019/ 2018لهذه الوحدات
 -2تفعيل واعادة تشكيل وحدات االزمات والكوارث ومتابعة الخريجين
 -3مخاطبة السادة رؤساء االقسام بشان -:
أ -عقد المؤتمر العلمى للقسم خالل شهر اكتوبر والنصف االول من نوفمبر وارسال محضر االجتماع
والتوصيات تمهيدا لعقد المؤتمر العلمى للكلية يوم الثالثاء الموافق 2018/11/13
ب -سرعة االنتهاء من عمل ملفات المقررات وتقارير البرامج والمقررات الدراسية للعام الجامعى ، 2017/2016
2018/2017
ج – ارسال ما يفيد التأكيد على تبنى القسم للمعايير االكاديميه القوميه لمرحلة البكالوريوس والمعايير االكاديمية
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القياسية لبرامج الدراسات العليا مع مراجعة التوصيفات المختلفه طبقا لهذه المعايير وارسال ما يفيد ذلك 0
د – بيان بالمشروعات البحثيه التى يقوم القسم بتنفيذها 0
هـ – بيان باالبحاث المنشورة داخليا وخارجيا للساده اعضاء هيئة التدريس خالل الثالثه اعوام الماضيه طبقا
للجدول المرسل للقسم  ،وبيان بمسمى هذه االبحاث وسنة ومكان النشر

 -3توصيات لجنة الدراسات العليا والبحوث :
أوالً  :نتيجة لجان فحص ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه :
 -1موافقة مجلس قسم المحاصيــل بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/ 9 /30على ما جاء في التقرير الجماعي
والتقارير الفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الطالبة/ناريمان نايف عبد العزيز
قناوى المسجلة لدرجة الدكتوراه بالقسم والتي توصي بمنحها درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم
الزراعية(محاصيل – انتاج محاصيل ).
القرار  :الموافقة
ً :نتيجة لجان االمتحان التأهيلي للد كتوراة
ثانيا
 -2موافقة مجلس قسم الميكروبيولوجيا بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/9/24على ما جاء في تقرير لجنة
االمتحان التأهيلي للطالبة /سلوى عادل حسين غريب المسجلة لدرجة الدكتوراه(ميكروبيولوجيا زراعية)
والذي يوصي باجتيازه االمتحان "بنجاح"
القرار  :الموافقة
ثالثــا :

تشكيل لجـــــان الفحص و المناقشــــــة:

اســم الطالـب  /القســـم

الدرجة /تاريخ
التسجيل

تشكيل اللجنـــــة

 -3محمد طارق عبد العزيز
قسم البساتين  -فاكهه

الماجستيـر
2013 /9 /9

أ0د 0احمد يسن محمد احمد
رئيس بحوث بقسم بحوث الفاكهه االستوائية – بمعهد البساتين
أ0د 0احمد حسن محمود عبد العال
استاذ الفاكهه – كلية الزراعة االزهر – فرع السادات
أ0د 0عبد الحميد محمد مرسى واصل
استاذ الفاكهه المتفرغ– كلية الزراعة– جامعةالمنيا (مشرفا)
أ0د 0فيصل فاضل احمد
استاذ الفاكهه المتفرغ – كلية الزراعة – جامعة المنيا (مناقش داخلى)

 -4سارة محمد ناجى
قسم البساتين – خضر

الماجستير
2015/ 9/14

أ0د 0خالد امين الشيخ
استاذ الخضر  -كلية الزراعة – جامعة سوهاج
أ0د 0ياسر محمود محمد
استاذ الخضر – كلية الزراعة – جامعة المنيا (مناقش داخلى)
د0نبيل احمد يونس
استاذ الخضر المساعد – كلية الزراعة – جامعة االزهر
أ0د 0محمد محمود فراج
استاذ الخضر – كلية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)

الدكتوراه
2015/9/14

أ0د 0محمود عبد الهادى حسن
استاذ الزينه – كلية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
أ0د 0عماد عبد القادر حسن
رئيس بحوث بمركز بحوث الزراعة العضوية
أ0د 0احمد عبد المنعم السيد
استاذ الزينه – كلية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
أ0د 0عماد الدين توفيق احمد
استاذ الزينة – كلية الزراعة – جامعة المنيا (مناقش داخلى)

 - 5مروه خلف النادى
قسم البساتين – زينه

القرار  :الموافقة
اعادة تشكيل لجنة مناقشة
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 -6موافقة مجلس قسم وقاية النبات بجلسته المنعقدة بتاريخ  2018/9/24على اعادة تشكيل لجنة مناقشة
رسالة الدكتوراه المقدمه من الطالب  /سيد محمد عامر المسجل لدرجة الدكتوراه بالقسم
وذلك على النحو التالى -:
أ0د 0محمود سيد عمر مبروك رئيس بحوث بمعهد بحوث وقاية النبات – الدقى(ممتحن خارجى)
أ0د 0عبد السالم انور محمد استاذ تربية النحل المتفرغ– كلية الزراعة – جامعة المنيا(ممتحن داخلى)
أ0د 0محمد ابو زيد عطاهللا استاذ تربية النحل المتفرغ – كلية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
استاذ تربية النحل المتفرغ – كلية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
أ0د 0حصافى محمد كمال الدين
القرار  :الموافقة
تعديل وتغيير لجان األشراف:

رابعــا :

الدرجة/
تاريخ التسجيل

اسم الطالب /القسم
 .7محمود سيد عبدالحكيم
قسم البساتين – خضر

التغيير في اللجنة

الماجستير

اضافة -:

2017/ 9/19

د0سحر محمد احمد
مرسى

اللجنة بعد التعديل
أ0د 0يوسف يوسف عبد العاطى
استاذ الخضر – كلية الزراعة – جامعة المنيا
أ0د 0يسرى تمام عبد المجيد
استاذ الخضر  -كلية الزراعة–جامعة المنيا
أ0د 0سحر محمد احمد مرسى
باحث بمركزالبحوث الزراعية بالجيزة– قسم بحوث الخضر

القرار  :الموافقة
مـد
خامسا :
اســـم الطالــب
 -8احمد فوزى محمد
-9خالد السيد الراوى
 -10هاله عمر يوسف
-11باكستان محمد على ابو العال
-12وائل مرزوق عبد اللطيف
-13محمد احمد حسن سلطان
 -14وفاء مختار محمد

فترة

التسجيـل

القســـم
وقاية النبـات

الدرجة /تاريخ التسجيل
الدكتوراه 2012/9/10:
الماجستير 2014/3/10:

االقتصاد الزراعى

الدكتوراه 2014/9/10 :

االقتصاد الزراعى

الماجستير 2015/ 9/8:
الماجستير 2015/9/8 :
الماجستير 2014/9/9 :
الماجستير 2014/3/10 :

البساتين-فاكهه
البساتين – فاكهه

تاريخ المد
2019/9/9 – 2018/9/10
2019/3/9-2018/3/10
2018/9/9-2017/9/10
3(2018/12/10-2018/9/10أشهر)
3(2018/12/7-2018/9/8أشهر)
3(2018/12/8-2018/9/9أشهر)

2019/3/9-2018/3/10

البساتين – فاكهه
االقتصاد الزراعى

القرار  :الموافقة
سادسا :

تحديد وتعديل عناوين رسائل الماجستير والد كتوراة

-15موافقة مجلس قسم البساتين بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/9/24علي تعديل موضوع البحث الخاص
بالطالب /محمد ربيع شوبك المسجل لدرجة الماجستير بالقسم (بساتين – خضر)على النحو التالي:
العنوان باللغة العربية -:
" دور بعض المعامالت الزراعية الجيدة لتحسين انتاجية وجودة محصول البطاطس "
من:

إلى:

" دور بعض المعامالت الزراعية الجيدة لتحسين انتاجية وجودة تقاوى
البطاطس في العروة الصيفى "
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العنوان باللغة االنجليزية -:
Role of some good agricultural practices (GAP) on improving
production and quality of potato seed tubers in the summer season

علما ً بأن التغير غير جوهري

القرار  :الموافقة
-16موافقة مجلس قسم البساتين بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/9/24علي تعديل موضوع البحث الخاص
بالطالب /محمود سيد عبد الحكيم المسجل لدرجة الماجستير بالقسم (بساتين – خضر)على النحو التالي:
العنوان باللغة العربية -:
" دور بعض االضافات العضوية في تحسين كفاءة استخدام المياه وانتاج الخيار تحت
من:
ظروف الصوب البالستيكية "

إلى " :دور بعض االسمده العضوية في انتاج الفلفل تحت ظروف الصوب البالستيكية "
العنوان باللغة االنجليزية -:
Role of some organic Fertilization on hot pepper hybrids production under

علما ً بأن التغير تغيرا جوهري
القرار  :الموافقة

"plastic house condions

-17موافقة مجلس قسم البساتين بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/9/24علي تعديل موضوع البحث الخاص
بالطالبة /سلمى اسامة سيد المسجلة لدرجة الماجستير بالقسم (بساتين – زينه)على النحو التالي:
العنوان باللغة العربية -:
" دراسات فسيولوجيه على بعض النباتات الطبية والعطرية
من:

"

إلى " :تأثير طرق اضافة وتركيزات حامض الهيوميك على نباتات الحلبه "
العنوان باللغة االنجليزية -:
Effect of methods of application and concentrations of humic acid on fenugreek plants

علما ً بأن التغير غير جوهري
القرار  :الموافقة

سابعا  :موضوعات عامــــــة
 -1موافقة مجلس قسم الميكروبيولوجيا الزراعية بجلسته المنعقدة بتاريخ  2018/9/24التوصية بتعيين السيد
الدكتور /سمير احمد سيد محمد المدرس بالقسم في وظيفة استاذ مساعد في مجال الميكروبيولوجيا الزراعية
حيث انه قد تم ترقيته امام اللجنة العلمية الدائمة للترقيات 0
القرار  :الموافقة
 -2موافقة مجلس قسم االقتصاد الزراعى بجلسته المنعقدة بتاريخ  2018/9/24على انتداب السيد أ0د0
المتولى صالح الزناتى للتدريس بالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا يوم االحد من كل اسبوع خالل الفصل
الدراسى االول للعام الجامعى 0 2019 / 2018
القرار  :الموافقة
 -3موافقة مجلس قسم االنتاج الحيواني بجلسته المنعقدة بتاريخ  2018/9/24على انتداب السيد أ0د / 0شاكر
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عبد التواب عبد اللطيف الى كلية الزراعة جامعة طنطا – خالل الفصل الدراسي االول للعام الجامعي 2018
–  2019وذلك لتدريس مقرر (رعاية قطعان امهات وجدات سالالت البيض) لطالب الدراسات العليا بواقع ()3
وحدات اسبوعيا  0على ان يكون ذلك يوم السبت من كل اسبوع
القرار  :الموافقة
 -4موافقة مجلس قسم االنتاج الحيوانى بجلسته المنعقده بتاريخ  2018/9/24على تجديد االجازه الدراسية
للسيد  /ابو القاسم ابو بكر عبد الوهاب – المدرس المساعد بالقسم وعضو المنحه الدراسيه لدراسة
الدكتوراه بجمهورية روسيا االتحادية وذلك للعام الرابع اعتبارا من  2018/10/29الى 2019/10/28
(او حتى تاريخ المناقشة ايهما اقرب ) 0
القرار  :الموافقة
 -5موافقة مجالس االقسام على تشكيل اللجان المنبثقة للعام الجامعى 2019/2018
القرار  :الموافقة
 -6موافقة مجالس االقسام على تشكيل ممثلين االقسام بمجلة البحوث والتنمية الزراعية0
القرار  :الموافقة
 -7موافقة مجلس قسم االلبان بجلسته المنعقدة بتاريخ  2018/10/3على انتداب السيد أ0د/ 0احمد شوقى
محمد زهران االستاذ المتفرغ بالقسم يومين من كل اسبوع (السبت والثالثاء ) وذلك لإلشراف على وحدة
ضمان الجودة بالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا خالل العام الجامعى 2019/2018
القرار  :الموافقة
 -2توصيات لجنة العالقات الثقافية :
المؤتمرات والندوات الداخلية :
 - 1موافقة مجلس قسم علوم االغذية بجلسته بتاريخ  2018/9/24على ترشيح كل من -:
 -1أ0د 0هانى مصطفى على
-2أ0د 0فوزى على حسن السكرى
لحضور اليوم السنوى الخامس للتعريف ببرنامج االتحاد االوربى للتعليم العالى وذلك يوم االثنين الموافق
 2018/10/8بفندق جراند نايل تاور – كورنيش النيل جاردن سيتى 0
القرار  :الموافقة
 -2موافقة مجلس قسم علوم االغذية بجلسته الطارئه  2018/9/16على ترشيح
مستمعه
السيدة الدكتور  /رقية رمضان عبد السالم
لحضور المؤتمر الدولي السابع لشعبة الصناعات الغذائية والتغذية تحت عنوان -:
" البحث العلمى والصناعه في خدمة الغذاء والتغذية "
الذى ينظمه المركز القومي للبحوث في الفترة من  26-25سبتمبر 2018
القرار  :الموافقة

توصيات لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
توصي لجنة شئون البيئة في جلستها المنعقدة بتاريخ  2018/10/1بالموافقة على ما يلي:
 .1القاء محاضره عن الخطط المستقبلية للزراعة في مصر والتى سوف يحاضر فيها أ0د 0هانى الكاتب
مستشار رئيس الجمهورية للشئون الزراعية
 .2القاء محاضره عن " الوضع الحالي للزراعة في مصر " والتى سوف يحاضر فيها
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أ0د 0عز الدين ابوستيت وزير الزراعة
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