
 السادة أعضاء مجلس الكلية

 عن جلسة شهر يناير  

 8/1/8118المنعقدة بتاريخ  
 

 أ.د.  انسٛد عجدِ انسٛد أحًد                                              قبئى ثأعًبل عًٛد انكهٛخ 

 أ.د. عبدل عجد هللا عجد انغُٙ    ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ خديخ انًجتًع ٔتًُٛخ انجٛئخ

 أ.د.  سٛد حسٍ حسٍٛ    انكهٛخ نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالةٔكٛم 

  حرثٙ يطبرٚد عجد هللاأ.د.      ٔكٛم انكهٛخ نهدراسبد انعهٛب ٔانجحٕث

 يحًد َجٛت قُبٔ٘ 1د1أ                                         يدٚر ٔحدح ضًبٌ انجٕدح

 د. يحًٕد ٕٚسف حسٍٛ      ٔكٛم ٔزارح انتًٍٕٚ ثبنًُٛب ًٚثهّ

 عجد انعبطٙ صدٚق أحًد و.    ٔكٛم ٔزارح انسراعخ ثبنًُٛب ًٚثهّ

 السبدة رؤسبء مجبلس األقسبم:  

 شكر٘ عجد انسالو يقدو 1د1أ

 جًبل يصطفٗ انضٕ٘ 1د 1أ

 أ.د. أكرو زٍٚ انعبثدٍٚ يحًٕد

 إَٔر عجد انعسٚس جالل 1د1أ

 عصبو أحًد عجد انًطهت 1د1أ

 يحًد سًٛر فؤاد   1د1أ

 عًر عجد انهطٛف عًر  1د1أ

  ْبَٙ يصطفٗ عهٙ 1د1أ 

 عًر فتحٙ داخهٙ  1د1أ

 سهٕٖ انحسُٛٙ ثدٔ٘ 1د1أ

 ٚسر٘ تًبو عجد انًجٛد 1د1أ

 كرًٚخ عجد انحًٛد حسبٍَٛ 1د1أ

 

 السبدة األسبتذة المنبوبىن عه األقسبم :

  يحٙ اندٍٚ أحًد شهجبٚخ  1د1أ

  سٛف انُصر حسٍٛ 1د1أ



 أ.د.  ذكر٘ عطٛخ شحبتخ

 يحًد يحًٕد طُطبٔ٘ 1د1أ

 أ.د. خٛر٘ طّ إثراْٛى

 عبدل يحًٕد حًبد 1د1أ

 يُصٕر عجد انًجٛد سبنى 1د1أ

 عجد انٓبد٘ عجد انحكٛى عجد انُجٙ 1د1أ

 قبسى زكٙ أحًد 1د1أ

 أ.د. عهٙ أحًد يتٕنٙ

 عًبد صجر٘ شبكر 1د1أ

 حسٍٛ عجد انجهٛم عجد انعبل 1د1أ

 ممثليه عه األسبتذة المسبعذيه   

 سٛد عجد انًقصٕد عثًبٌ 1د

 ُْبء عٛبد حهٛى 1د

 ممثليه عه المذرسيه :

 سًٛر أحًد سٛد 1د

 حًد٘ سٛد عجدِ 1د
 

 عميد الكلية                      وبدأ الجلسة األستاذ الدكتور/ السيد عبده السيد أحمد 

 "بسم هللا الرحمن الرحيم"  

 ثـ استعرض جدوؿ األعماؿ عمى النحو التالي: 
 . التصديق على قرارات محضر الجلسة السببقة1
 

 

 

 

 

 

 

 



 الجىدة: ضمبن تىصيبث وحذة .    1

 :بالموافقة على 2018/ 4/1  بتاريخ المنعقدةبجلستها  الجودة ضمانوحدة  توصيو

  5/12/2017الثالثاء الموافؽ  ـما جاء بتوصيات المؤتمر العممي لمكمية المنعقد يو . 1

 مخاطبة السادة رؤساء األقساـ بشأف: . 2
   2016/2017سرعة إرساؿ تقارير البرامج والمقررات الدراسية لمعاـ الجامعي   
   2017/2018سرعة إرساؿ  استبيانات تقويـ المقررات الدراسية لمفصؿ الدراسي األوؿ  

 الوراثة (. –البساتيف  -)األراضي
  سرعة إرساؿC.D الخاص بتوصيؼ البرامج والمقررات لرفعيا عمى الموقع االلكتروني لمكمية  
  سرعة االنتياء مف تقرير عف أعماؿ الجودة التي تـ مناقشتيا بمجمس القسـ خالؿ العاـ الجامعي

2016/2017 
   إرسالو إلى القسـ مرات عديدة ممفات المقررات طبقا لما تـسرعة االنتياء مف  

تجديد مخاطبة السادة مسئولي المعايير بشأف االنتياء مف مالحظات الييئة القومية لضماف جودة التعميـ  .3  
 2016/2017واالعتماد حتى نتمكف مف االنتياء مف التقرير السنوي لمعاـ الجامعي 
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 شئون التعليم والطالة لجنة توصيبت  .2

 بالموافقة على ما يلي:   1/1/2018 في جلستها المنعقدة بتاريخ والطالبشئون التعليم  توصي لجنة

بوقؼ قيد الطالبة/ كريستيف منسي أسحؽ بالمستوى الرابع )برنامج التكنولوجيا الحيوية( عف العاـ الجامعي  .1
 لسفرىا مع زوجيا لمخارج. 2017/2018

)برنامج التكنولوجيا الحيوية( لمنحة دراسية بالياباف . ترشيح الطالب/ محمود عصاـ محمد بالمستوى الثالث 2
 مقدمة مف وزارة التعميـ العالي.

 . 2017/2018. حجب نتائج الطالب الذيف لـ يسددوا الرسـو الدراسية لمعاـ الدراسي الحالي 3

لمعاـ  الفصؿ الدراسي األوؿدخوؿ امتحانات عف  األوؿبالمستوى  نورة محمد عمي/ ةقبوؿ اعتذار الطالب. 4
 .الوضع المفاجأ وذلؾ لظروؼ 2017/2018الجامعي 

قبوؿ اعتذار الطالب/ طو غرياني محمد بالمستوى األوؿ عف دخوؿ امتحانات الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ  .5
 وذلؾ لظروؼ مرضو.  2017/2018الجامعي 

. قبوؿ اعتذار الطالبة/ شيماء عبد الغني عمي بالمستوى الثالث )برنامج الصناعات الغذائية واأللباف( عف 6
 وفاة والدتيا. وذلؾ لظروؼ المشكمة السكانية(  (453)دخوؿ امتحانات مقرر )أ.ؽ.ز 

 جامعة المنيا لتدريس مقرر صحة حيواف – ي. انتداب أحد أعضاء ىيئة التدريس مف كمية الطب البيطر 7
خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي  الزراعة لطالب المستوى الثالث بكمية)أمراض الحيواف والدواجف( 

صحة الحيواف والدواجف لمفرقة الثالثة مقرر و  بواقع ساعتاف نظري + ساعتاف عممي أسبوعياً  2017/2018
لزراعية بواقع ساعتاف نظري + ساعتاف عممي أسبوعيًا عمى أف يكوف ذلؾ يـو لطالب كمية التربية الشعبة ا

  األربعاء مف كؿ أسبوع.
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 توصيبت لجنة الدراسبت العليب .3  

   والدكتوراهنتيجة لجان فحص ومناقشة رسائل الماجستير  : أولا  
عمى ما جاء في التقرير الجماعي   25/12/2017بجمستو المنعقدة بتاريخ القتصاد اموافقة مجمس قسـ  .1 

المسجؿ  عامر محمود عامرالمقدمػػة مف الطالب/  الدكتوراهوالتقارير الفرديػػة لمجنة فحص ومناقشة رسالػػة 
 (.اقتصاد زراعيفي العمـو الزراعية ) دكتوراه الفمسفة والتي توصي بمنحو درجة  بالقسـ

عمى ما جاء في التقرير الجماعي   25/12/2017و المنعقدة بتاريخ بجمستاالقتصاد موافقة مجمس قسـ  .2
 محمد اليادي عبد المنعـالمقدمػػة مف الطالب/  الدكتوراهوالتقارير الفرديػػة لمجنة فحص ومناقشة رسالػػة 

 (.اقتصاد زراعيفي العمـو الزراعية ) دكتوراه الفمسفة والتي توصي بمنحو درجة  المسجؿ بالقسـ
عمى ما جاء في التقرير الجماعي   25/12/2017بجمستو المنعقدة بتاريخ االقتصاد موافقة مجمس قسـ . 3

المسجؿ عمرو محمد طمعت المقدمػػة مف الطالب/  الماجستيروالتقارير الفرديػػة لمجنة فحص ومناقشة رسالػػة 
 (.زراعياقتصاد في العمـو الزراعية ) الماجستير والتي توصي بمنحو درجة  بالقسـ

عمى ما جاء في التقرير   25/12/2017بجمستو المنعقدة بتاريخ  اإلنتاج الحيوانيموافقة مجمس قسـ . 4
 إيناس محمود عباس/ ةالمقدمػػة مف الطالب الدكتوراهالجماعي والتقارير الفرديػػة لمجنة فحص ومناقشة رسالػػة 

 (.دواجف -اإلنتاج الحيواني في العمـو الزراعية ) ة دكتوراه الفمسفدرجة  اوالتي توصي بمنحي بالقسـ ةالمسجم
عمى ما جاء في التقرير الجماعي   18/12/2017بجمستو المنعقدة بتاريخ البساتيف موافقة مجمس قسـ . 5

المسجؿ  فخري محمود عوضالمقدمػػة مف الطالب/  الماجستيروالتقارير الفرديػػة لمجنة فحص ومناقشة رسالػػة 
 (فاكية -بساتيف في العمـو الزراعية )  الماجستيروالتي توصي بمنحو درجة )فاكية(  بالقسـ

عمى ما جاء في التقرير الجماعي   18/12/2017بجمستو المنعقدة بتاريخ البساتيف موافقة مجمس قسـ . 6
المسجؿ ده محمود مصطفى عبالمقدمػػة مف الطالب/  الدكتوراهوالتقارير الفرديػػة لمجنة فحص ومناقشة رسالػػة 

 (فاكية -بساتيف في العمـو الزراعية ) دكتوراه الفمسفة والتي توصي بمنحو درجة )فاكية(  بالقسـ

 نتيجة المتحان التأهيلي للدكتوراه:     ثانياا   

عمى ما جاء في تقرير لجنة االمتحاف   18/12/2017بجمستو المنعقدة بتاريخ  البساتيف . موافقة مجمس قسـ7
والذي يوصي باجتيازه  الدكتوراه ةلدرج)فاكية(  المسجؿ بالقسـمحمد محمود مصطفى التأىيمي لمطالب/ 
 االمتحاف "بنجاح" 

عمى ما جاء في تقرير لجنة االمتحاف   18/12/2017بجمستو المنعقدة بتاريخ البساتيف  موافقة مجمس قسـ. 8
الدكتوراه والذي يوصي باجتيازه  ةلدرج)فاكية(  المسجؿ بالقسـمحمد مكاـر عبد المطيؼ التأىيمي لمطالب/ 
 االمتحاف "بنجاح" 

عمى ما جاء في تقرير لجنة االمتحاف   25/12/2017بجمستو المنعقدة بتاريخ وقاية النبات  موافقة مجمس قسـ. 9
 الدكتوراه والذي يوصي باجتيازه االمتحاف "بنجاح"  ةلدرج المسجؿ بالقسـأحمد فوزي محمد التأىيمي لمطالب/ 

عمى ما جاء في تقرير لجنة   18/12/2017بجمستو المنعقدة بتاريخ عمـو األغذية  موافقة مجمس قسـ. 10
الدكتوراه والذي يوصي باجتيازه االمتحاف  ةلدرج بالقسـ ةالمسجمنداء أحمد رفعت / ةاالمتحاف التأىيمي لمطالب

 -16-                                    "بنجاح" 



  ة للرسالةالساعات المعتمدو مقرر بحث  تبليغ نتيجة   :اا لثاث

سارة مخموؼ أحمد / ةإتماـ الطالبعمى  18/12/2017 بجمستو المنعقدة بتاريخ  البساتيفموافقة مجمس قسـ . 11 
 الساعات المعتمدة لمرسالة  "بنجاح".   )فاكية( بالقسـالماجستير لدرجة  ةالمسجم

  

  تحديد وتعديل عناوين رسائل الماجستير والد كتوراة :      : اا رابع

موضوع البحث الخاص عمي تعديؿ  18/12/2017بجمستو المنعقدة بتاريخ   األغذيةمجمس قسـ عمـو  موافقة. 12
 حمد عبد المطيؼ المسجؿ لدرجة الدكتوراه بالقسـ عمى النحو التالي:أشرؼ أ بالطالب/

 عمي بعض الخضروات ةدراسات  كيميائية وتكنولوجي       مف:              
 عمى بعض أصناؼ الطماطـ  ةدراسات كيميائية وتكنولوجي                  إلى: 

Chemical and Technological Studies  on Some Tomato Cultivars 
 ف التغير غير جوىري أب عمماً 
عمي  تغيير موضوع  البحث الخاص   18/12/2017مجمس  قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  موافقة. 13

 بالطالبة/ سحر عزت عبد اهلل المسجمة لدرجة الماجستير بالقسـ )فاكية ( عمى النحو التالي:
 مف:                    دراسات  فسيولوجية عمي الميموف البمدي المالح

 ثمار البرتقاؿ الفالنشيا فيدراسات فسيولوجية عف تأثير التسميد النتروجيني عمى كمية المحصوؿ وخصائص الجودة إلى: 
Physiological Studies on The Effect of Nitrogen Fertilizer on Yield and Quality of Valencia orange Fruits"" 

 عممًا بأف التغيير  جوىري

عمي  تغيير موضوع  البحث الخاص   18/12/2017مجمس  قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  موافقة .14
 بالقسـ )فاكية ( عمى النحو التالي: هلدكتورااالمسجؿ لدرجة  عطية خميؿ إبراىيـبالطالب/ 

 ى نخيؿ البمحدراسات  فسيولوجية عم      مف:              
 عمى تأثير استخداـ مصادر مختمفة مف عنصر الكبريت فسيولوجية ة دراس           إلى: 

 عمى كمية المحصوؿ وخصائص الجودة لثمار البمح السيوي                     
Physiological Studies on The Effect of Different Sources of Sulfur Element 

on The Yield and Quality of Data Palm Fruits (Phoenix dactylifera L.)  cv. Sewii"" 
 عممًا بأف التغيير  جوىري

   عمي تغيير عنواف  البحث الخاص 18/12/2017 مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ موافقة. 51
 لدرجة الماجستير بالقسـ )فاكية ( عمى النحو التالي:حمد عبد الحميد المسجمة أفاطمة  بالطالبة/ 

 الميموف البمدي    أشجار إنتاجمف:                     تأثير المعامالت المختمفة عمي       
 تأثير التركيزات  وعدد  مرات الرش بالنيتروجيف                             إلى:     

 ثمار البرتقاؿ  الفالنيشيا عمي كمية  المحصوؿ وخصائص الجودة  في
Effect of Concentrations and Number of Spraying of Nitrogen 

 on The Yield and Fruit Quality of Valencia Orange 
 عممًا بأف التغيير  جوىري



عمى تبميغ موضوع رسالة  25/12/2017مجمس قسـ االقتصاد الزراعي بجمستو المنعقدة بتاريخ  موافقة. 61
الماجستير الخاصة بالطالب/عصاـ أحمد عبد الحميد حيث أنو سقط سيوا مف القسـ التبميغ عف الموضوع بعد 

 انتياء السنة التكميمية وذلؾ عمى النحو التالي:
 الزراعية في محافظة سوىاج األراضيدراسة اقتصادية لمتعدي عمي 

Economic study for Encroachment on Agricultural land In Sohag Governorate 

 المناقشــــــة الفحص و لجـــــان لتشكي:   خامساا 

/ تاريخ الدرجة تشكيؿ المجنػػػػػػػػة   
   التسجيؿ

 / تاريخ المجمس اسػػـ الطالػب

 نظمى عبد الحميد عبد الغنى 0د0أ
 نائب رئيس جامعة عيف شمس لشئوف البيئة وخدمة المجتمع   
 حمدأفيصؿ فاضؿ  0د0أ

  جامعة المنيا -كمية الزراعة  - الفاكية أستاذ متفرغ   
 عبد الحميد محمد مرسى واصؿ 0د0أ  
  ()مشرفاً      جامعة المنيا -كمية الزراعة  - الفاكية متفرغ أستاذ  

 الماجستير
8/9/8114 

 . سارة مخموؼ أحمد حسف17
             فاكية –البساتيف   

    18/12/2017 

 سحر محمد عبد الوىاب  0د0أ
 القاىرة جامعة –كمية الزراعة  –الفاكية أستاذ   

 عمى حسف عمى سيد  0د0أ
      جامعة المنيا -كمية الزراعة  - الفاكية متفرغ أستاذ

 عبد الحميد محمد مرسى واصؿ 0د0أ
 ()مشرفاً      جامعة المنيا -كمية الزراعة  - الفاكية متفرغ أستاذ   

 الماجستير
9/9/8112 

 . رضا حسف إبراىيـ18
 الفاكية –البساتيف   

   18/12/2017 

 غجرٚبل فرج غجرٚبل 0د0أ
 الجيزة - معيد بحوث البساتيف -رئيس بحوث متفرغ     

 فاروؽ حسف عبد العزيز  0د0أ
    جامعة المنيا -كمية الزراعة  - الفاكية أستاذ متفرغ  
 عبد الحميد محمد مرسى واصؿ 0د0أ

 ()مشرفاً      جامعة المنيا -كمية الزراعة  - الفاكية متفرغ أستاذ   

 الدكتوراه
8/9/8114 

 . ىويدا ربيع سيد فرغمي19
 فاكية –البساتيف    
   18/12/2017 

 أ.د. أحمد حسف محمود عبد العاؿ
 األزىر بأسيوط جامعة –كمية الزراعة  –الفاكية أستاذ   

 أ.د. حمدي إبراىيـ محمود
 المنيا جامعة –كمية الزراعة  –الفاكية أستاذ    

 أ.د. معوض عبد الحميد محمد
 ()مشرفاً      جامعة المنيا -كمية الزراعة  - الفاكية متفرغ أستاذ   

 الدكتوراه
8/9/8114   

 . حسف سميماف حسف20
 فاكية –البساتيف    
  18/12/2017 
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 تعديل لجان األشراف: :  اا سادس 

 /الدرجة  الطالب/ القسـاسـ  
 المجنة بعد التعديؿ التغير في المجنة تاريخ التسجيؿ

 أبو بكر عبد العزيز عبد الباسط . 21
 عموـ األغذية   

 الماجستػػير
15/2/2016 

 :إضافة
 ا.د.حسيف عبد الجميؿ عبد العاؿ 

 ا.د.فوزي عمي حسف السكري 
 ا.د.حسيف عبد الجميؿ عبد العاؿ 

 . نيى أنس محمد 22
 أمراض النبات   

 الماجستير
11/2/2013 

 إضافة:
 أ.د. محمود كماؿ عرفة

 رئيس بحوث

 أ.د. أنور عبد العزيز جالؿ
 أ.د. ىناء محمد مرسي    "متوفى"

 أ.د. محمود كماؿ عرفة

 التسجيـل ة فتر   دمـ    : ًا  ابعسا

 اسػػػػػػـ الطالػػػب القسػػػػػػػـ تاريخ التسجيؿ /الدرجة تاريخ المد  
 وليد محمد الحنفي فكري.82 فاكية -البساتيف 12/8/8118 –الدكتوراه  ستة أشير 11/8/8118 – 18/8/8118

  

 الدراسات  العليا : تسجيالت طالبإلغاء  وتجميد    : اا ثامن

إلغاء تسجيؿ الطالب/  عمي 18/12/2017بجمستو المنعقدة بتاريخ  عمـو األغذيةمجمس قسـ  موافقة. 24
ؿ البعثات المصرية لمحصوؿ عمى درجة الماجستير مف باليواري سعد مسعود  وذلؾ لحصولو عمى منحة مف ق

 دولة رومانيا.
 الب/ ػػػػػػػإلغاء تسجيؿ الط عمي 30/10/2017بجمستو المنعقدة بتاريخ  وقاية النباتمجمس قسـ  موافقة. 25

 لدرجة الماجستير بعد إنذاره وعدـ دفع الرسـو المقررة لمدة عامييف متتالييف.حسني أحمد عمي المسجؿ بالقسـ 
          /ةالبػػػػػػػػػإلغاء تسجيؿ الط عمي 30/10/2017بجمستو المنعقدة بتاريخ  وقاية النباتمجمس  موافقة. 26

 المسجؿ بالقسـ لدرجة الماجستير بعد إنذاره وعدـ دفع الرسـو المقررة لمدة عامييف متتالييف. رىاـ عبد اهلل حسيف
/ ةالبػػػإلغاء تسجيؿ الط عمي 18/12/2017بجمستو المنعقدة بتاريخ  الكيمياء الزراعيةمجمس قسـ  موافقة. 27

 طمبيا.بناًء عمى بالقسـ لدرجة الماجستير  ةالمسجمسارة عالء الديف عبد المؤمف 
إلغاء تسجيؿ  عمي 25/12/2017بجمستو المنعقدة بتاريخ  الميكروبيولوجيا الزراعيةمجمس قسـ  موافقة. 28

 ثالث مرات.المسجؿ بالقسـ لدرجة الماجستير بعد إنذاره  نادر عادؿ زكي الطالب/
سيدة سميماف حسف  /ةالطالب رفع أسـ عمي18/12/2017بجمستو المنعقدة بتاريخ البساتيفمجمس قسـ  موافقة. 29

 المسجمة بالقسـ )فاكية( مف التسجيالت لوفاتيا.
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 موضوعات عامة: : اا تاسع
ى تعييف الدكتور/ محمود جمعو جمعو عم25/12/2017بجمستو المنعقدة بتاريخ وقاية النباتمجمس قسـ  موافقة .1

 .القسـذات المدرس المساعد  بالقسـ في وظيفة مدرس ب
ترشيح  السيدة/ كوثر ىاروف محمد   ى عم25/12/2017بجمستو المنعقدة بتاريخ األراضيمجمس قسـ  ةوافقم .2

التعاوف بيف مصر واليند والموجودة  ؿلبروتوكوالمنح الدراسية التنافسية المقدمة مف حكومة اليند طبقا   ىحدأل
 العامة لمبعثات وذلؾ لمحصوؿ عمي درجة الدكتوراه . اإلدارةعمي  موقع  

ندي جماؿ مصطفي  ترشيح السيدة/ ى عم25/12/2017بجمستو المنعقدة بتاريخمجمس قسـ األراضي  ةوافقم .3
 ىالمنح الدراسية التنافسية المقدمة مف حكومة اليند طبقا لبرتوكوؿ التعاوف بيف مصر واليند الموجودة عم ىحدأل

 درجة الدكتوراه. ىالعامة لمبعثات وذلؾ لمحصوؿ عم اإلدارةموقع 
حمد منيسي  ميكائيؿ أ ترشيح السيد/ ى عم25/12/2017بجمستو المنعقدة بتاريخ األراضيمجمس قسـ  ةوافقم .4

 ىالعامة لمبعثات وذلؾ لمحصوؿ  عم اإلدارةالمنح الدراسية المقدمة مف حكومة اليند الموجودة عمي موقع  ىحدأل
 درجة الدكتوراه.

  تونيسالـ  قاسـ   ترشيح السيد/ ى عم26/12/2017بجمستو المنعقدة بتاريخ الكيمياء مجمس قسـ  ةوافقم .5
 قدمة مف جميورية الصيف الشعبية ملاالعامة لمبعثات   اإلدارةقدمة مف ملممنحة  ال

جامع  أبوبياء  ترشيح السيد/ ى عم17/12/2017 بجمستو المنعقدة بتاريخمجمس قسـ الوراثة  ةوافقم .6
العامة  اإلدارةطبقا لبرتوكوؿ التعاوف بيف مصر واليند الموجودة عمي موقع  قدمة مف حكومة اليندملممنحة ال

 .لمبعثات وذلؾ لمحصوؿ عمي درجة الدكتوراه
حسيف ذكي  أسماء /ترشيح السيدة ى عم26/12/2017بجمستو المنعقدة بتاريخمجمس قسـ الكيمياء   ةوافقم .7

المنح التنافسية  المقدمة مف حكومة اليند  طبقا لمبرنامج  التنفيذي  لمحصوؿ عمي  درجة  الدكتوراه   ألحدى
 في  الكيمياء الزراعية 

محمد يسف لمنح  إسالـتقدـ السيد/  ى عم18/12/2017بجمستو المنعقدة بتاريخموافقة مجمس قسـ البساتيف  .8
 12/12/2017االلكتروني باإلدارة العامة لمبعثات المصرية بدء مفالمبادرة المصرية اليابانية مف الموقع  إعالف

 وذلؾ لحصوؿ عمي درجة الدكتوراه.
ى ترشيح السيد/ محمد فاروؽ كامؿ عم 25/12/2017بجمستو المنعقدة بتاريخ وقاية النباتمجمس قسـ  موافقة .9

 .2017/2018لبعثة خارجية في إعالف المبادرة اليابانية لعاـ 
عمى أجازة بمرتب مف الداخؿ  18/12/2017قسـ عمـو األغذية بجمستو المنعقدة بتاريخ موافقة مجمس   .10

لمسيد/ اليواري سعد مسعود المعيد بالقسـ حيث أنو حصؿ عمى بعثة لدولة رومانيا لمحصوؿ عمى درجة 
 الماجستير.

س )المستويات األربع( الموافقة عمى تفويض األستاذ الدكتور/ عميد الكمية باعتماد نتائج مرحمة البكالوريو  .11
 .2017/2018ماجستير + دكتوراه( لمفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي  –ونتائج الدراسات العميا )دبمـو 
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 العالقبث الثقبفيتتىصيبث لجنت .  4   

 :  الداخليةالمؤتمرات   :  أولا 

 عمى ترشيح كؿ مف:   18/12/2017بجمستو بتاريخ   البساتيفقسـ موافقة مجمس . 1
 فيصؿ فاضؿ أحمد 0د0أ 
 فاروؽ حسف عبد العزيز 0د0أ 
 لكؿ منيـ بحث مقبوؿ لمنشر"  أ.د. أحمد محمد كماؿ" 

 الثامف لمتنمية الزراعية المتواصمةلحضور المؤتمر الدولي 
      جامعة الفيـو – 2018مارس  7 -5الفترة  فيوذلؾ 

 عمى ترشيح كؿ مف:   26/12/2017بجمستو بتاريخ   الكيمياءموافقة مجمس قسـ . 2 
 عصاـ أحمد الممط 0د0أ 
 جماؿ فخري عبد النعيـ 0د0أ 
 عاطؼ عبد المحسف عبد الرحمف 0د 
 لكؿ منيـ بحث مقبوؿ لمنشر"  د. سالي محمد عبد العزيز" 
  مستمع"  أ.د. عماد صبري شاكر"  

   :عنوافب جمعية الكيمياء الزراعية وحماية البيئةلحضور مؤتمر 
 " الفوائد والمخاطر الصحية لممنتجات الزراعية   "

 جامعة عيف شمس -  2018مارس  8 - 7  الفترة  فيوذلؾ  
إقامة ندوة ثقافية عف الثروة عمى   25/12/2017بجمستو بتاريخ   اإلنتاج الحيوانيموافقة مجمس قسـ  . 3

 السمكية برئاسة األستاذ الدكتور/ عطيات البغدادي 
 األستاذ الدكتور/ أحمد محمد عثماف     واألستاذ الدكتور/ شاكر عبد التواب وعضوية   
وتوجيو الدعوة إلى األستاذ الدكتور/ محمد عبد اهلل زكي رئيس قسـ اإلنتاج الحيواني واألسماؾ بجامعة    

 .اإلسكندرية

تجديد عمؿ األستاذ الدكتور/ عمى  25/12/2017بجمستو بتاريخ   وقاية النباتموافقة مجمس قسـ  . 4
محمد محمود طنطاوي كمستشار عممي وفني بشركة كفر الزيات والكيماويات لمدة عاـ اعتبارًا مف ديسمبر 

2017. 
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 األجهزة العلميت والمختبزاث:تىصيبث لجنت .  5   
 

بالموافقة    4/12/2017  في جلستها المنعقدة بتاريخ تاألجهزة العلمية والمختبرا توصي لجنة

 على ما يلي:

 جنيو. 40تكمفة تحميؿ العنصر  .1
 القزار: المىافقت

لمتابعة إجراءات االعتماد مف السادة  باعتماد المعمؿ المركزي ومعمؿ تحميؿ األراضي والمياه وتشكيؿ لجنة .2
 :ةأعضاء ىيئة التدريس التالي

 أ.د. أسامو حافظ درويش 
 أ.د. عبد المعطي خيري إبراىيـ 
 .حمادي أحمد محمد إسماعيؿ أ.د 
 د. سمير أحمد سيد 

 القزار: المىافقت
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 شئىن خذمت المجتمع وتنميت البيئت:تىصيبث لجنت . 6
  


