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 :الجودة ضمان  وحدة توصيبث.   1
 

 :عمى بالموافقة 2018/ 4/1 بتاريخ المنعقدة بجمستيا الجودة ضماف وحدة وتوصي
  5/12/2017 الموافؽ الثالثاء يـو المنعقد لمكمية العممي المؤتمر بتوصيات جاء ما .1
 : بشأف األقساـ رؤساء السادة مخاطبة .2

  2016/2017 الجامعي لمعاـ الدراسية والمقررات البرامج تقارير إرساؿ سرعة   
  األراضي)  2017/2018 األوؿ الدراسي لمفصؿ الدراسية المقررات تقويـ استبيانات إرساؿ سرعة- 

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

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

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

   الموافقة:  القرار
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 والطالة التعلين شئوى لجٌت توصيبث.  2
 

 :يلي ما على باملوافقة   1/1/2018 بتاريخ املنعقذة جلستها يف والطالب التعليم شئون جلنة توصي

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

  الموافقة:  القرار

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

  الموافقة:  القرار

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

 لمعاـ األوؿ الدراسي الفصؿ امتحانات دخوؿ عف األوؿ بالمستوى عمي محمد نورة/ الطالبة اعتذار قبوؿ .4
 .المفاجأ الوضع لظروؼ وذلؾ 2017/2018 الجامعي

  الموافقة:  القرار

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

  الموافقة:  القرار

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

  الموافقة:  القرار

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

 لمفرقة والدواجف الحيواف صحة ومقرر أسبوعياً  عممي ساعتاف+  نظري ساعتاف بواقع 2017/2018
 يكوف أف عمى أسبوعياً  عممي ساعتاف+  نظري ساعتاف بواقع الزراعية الشعبة التربية كمية لطالب الثالثة

 . أسبوع كؿ مف األربعاء يـو ذلؾ
  الموافقة:  القرار

 
 



 6 

 العليب الذساسبث لجٌت توصيبث. 3  

 أوالً : وتيجت لجان فحص ومىاقشت رسائل الماجستيز والدكتوراي   

  التقرير في جاء ما عمى  25/12/2017 بتاريخ المنعقدة بجمستو االقتصاد قسـ مجمس موافقة .1
  مف المقدمػػة الدكتوراه رسالػػة ومناقشة فحص لمجنة الفرديػػة والتقارير الجماعي

 الزراعية العمـو في  الفمسفة دكتوراه درجة بمنحو توصي والتي بالقسـ المسجؿ عامر محمود عامر/ الطالب
 (.زراعي اقتصاد)
  الموافقة:  القرار

  التقرير في جاء ما عمى  25/12/2017 بتاريخ المنعقدة بجمستو االقتصاد قسـ مجمس موافقة .2
  مف المقدمػػة الدكتوراه رسالػػة ومناقشة فحص لمجنة الفرديػػة والتقارير الجماعي

 العمـو في  الفمسفة دكتوراه درجة بمنحو توصي والتي بالقسـ المسجؿ المنعـ عبد اليادي محمد/ الطالب
 (.زراعي اقتصاد) الزراعية

  الموافقة:  القرار

  التقرير في جاء ما عمى  25/12/2017 بتاريخ المنعقدة بجمستو االقتصاد قسـ مجمس موافقة .3
  مف المقدمػػة الماجستير رسالػػة ومناقشة فحص لمجنة الفرديػػة والتقارير الجماعي

 الزراعية العمـو في  الماجستير درجة بمنحو توصي والتي بالقسـ المسجؿ طمعت محمد عمرو/ الطالب
 (.زراعي اقتصاد)
  الموافقة:  القرار

 التقرير في جاء ما عمى  25/12/2017 بتاريخ المنعقدة بجمستو الحيواني اإلنتاج قسـ مجمس موافقة .4
  مف المقدمػػة الدكتوراه رسالػػة ومناقشة فحص لمجنة الفرديػػة والتقارير الجماعي

 العمـو في  الفمسفة دكتوراه درجة بمنحيا توصي والتي بالقسـ المسجمة عباس محمود إيناس/ الطالبة
 (.دواجف - الحيواني اإلنتاج) الزراعية

  الموافقة:  القرار

  التقرير في جاء ما عمى 18/12/2017 بتاريخ المنعقدة بجمستو البساتيف قسـ مجمس موافقة .5
  مف المقدمػػة الماجستير رسالػػة ومناقشة فحص لمجنة الفرديػػة والتقارير الجماعي

 العمـو في  الماجستير درجة بمنحو توصي والتي( فاكية) بالقسـ المسجؿ فخري محمود عوض/ الطالب
 (فاكية -بساتيف) الزراعية

  الموافقة:  القرار

  في جاء ما عمى 18/12/2017 بتاريخ المنعقدة بجمستو البساتيف قسـ مجمس موافقة .6
 مصطفى/ الطالب مف المقدمػػة الدكتوراه رسالػػة ومناقشة فحص لمجنة الفرديػػة والتقارير الجماعي التقرير

 الزراعية العمـو في  الفمسفة دكتوراه درجة بمنحو توصي والتي( فاكية)بالقسـ المسجؿ محمود عبده
 (فاكية - بساتيف)
  الموافقة:  القرار
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 للذكتوساٍ التأُيلي االهتحبى ًتيجت:      ثبًيب  

 لجنة تقرير في جاء ما عمى  18/12/2017 بتاريخ المنعقدة بجمستو البساتيف قسـ مجمس موافقة .7
 يوصي والذي الدكتوراه لدرجة( فاكية) بالقسـ المسجؿ مصطفى محمود محمد/ لمطالب التأىيمي االمتحاف
 " بنجاح" االمتحاف باجتيازه

  الموافقة:  القرار

 تقرير في جاء ما عمى  18/12/2017 بتاريخ المنعقدة بجمستو البساتيف قسـ مجمس موافقة .8
 والذي الدكتوراه لدرجة( فاكية) بالقسـ المسجؿ المطيؼ عبد مكاـر محمد/ لمطالب التأىيمي لجنةاالمتحاف

 " بنجاح" االمتحاف باجتيازه يوصي
  الموافقة:  القرار

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

  الموافقة:  القرار

 لجنة تقرير في جاء ما عمى  18/12/2017 بتاريخ المنعقدة بجمستو األغذية عمـو قسـ مجمس موافقة .10
 باجتيازه يوصي والذي الدكتوراه لدرجة بالقسـ المسجمة رفعت أحمد نداء/ لمطالبة التأىيمي االمتحاف
 "    بنجاح" االمتحاف

  الموافقة:  القرار
 

 تبليغ ًتيجت هقشس بحث  والسبعبث الوعتوذة للشسبلت :   ثبلثب  

  إتماـ عمى 18/12/2017 بتاريخ المنعقدة بجمستو البساتيف قسـ مجمس موافقة  .11
  المعتمدة الساعات(  فاكية) بالقسـ الماجستير لدرجة المسجمة أحمد مخموؼ سارة/ الطالبة
 ". بنجاح"  لمرسالة

  الموافقة:  القرار
 

 تحذيذ وتعذيل عٌبويي سسبئل الوبجستيش والذ كتوساة    :  سابعب  

 البحث موضوع تعديؿ عمي 18/12/2017  بتاريخ المنعقدة بجمستو األغذية عمـو قسـ مجمس موافقة .12
 :التالي النحو عمى بالقسـ الدكتوراه لدرجة المسجؿ المطيؼ عبد أحمد أشرؼ/ بالطالب الخاص
 الخضروات بعض عمي وتكنولوجية كيميائية  دراسات:                     مف
  الطماطـ أصناؼ بعض عمى وتكنولوجية كيميائية دراسات:                   إلى

Chemical and Technological Studies  on Some Tomato Cultivars             
  جوىري غير التغير بأف عمماً 

  الموافقة:  القرار
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 الخاص البحث  موضوع تغيير  عمي18/12/2017 بتاريخ المنعقدة بجمستو البساتيف قسـ  مجمس موافقة .13
 :التالي النحو عمى(  فاكية) بالقسـ الماجستير لدرجة المسجمة اهلل عبد عزت سحر/ بالطالبة
 المالح البمدي الميموف عمي فسيولوجية  دراسات:                    مف
 في الجودة وخصائص المحصوؿ كمية عمى النتروجيني التسميد تأثير عف فسيولوجية دراسات: إلى

 الفالنشيا البرتقاؿ ثمار
Physiological Studies on The Effect of Nitrogen Fertilizer on Yield and Quality of 

Valencia orange Fruits 

 جوىري  التغيير بأف عمماً 
  الموافقة:  القرار

 البحث  موضوع تغيير  عمي  18/12/2017 بتاريخ المنعقدة بجمستو البساتيف قسـ  مجمس موافقة .14
 :التالي النحو عمى( فاكية) بالقسـ الدكتوراه لدرجة المسجؿ إبراىيـ خميؿ عطية/ بالطالب الخاص
 البمح نخيؿ عمى فسيولوجية  دراسات:                    مف
  الكبريت عنصر مف مختمفة مصادر استخداـ تأثير عمى فسيولوجية دراسة:            إلى

 السيوي البمح لثمار الجودة وخصائص المحصوؿ كمية عمى                     
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"" 

 جوىري  التغيير بأف عمماً 
  الموافقة:  القرار

   الخاص البحث  عنواف تغيير عمي 18/12/2017 بتاريخ المنعقدة بجمستو البساتيف قسـ مجمس موافقة .15
 :التالي النحو عمى(  فاكية) بالقسـ الماجستير لدرجة المسجمة الحميد عبد أحمد فاطمة/  بالطالبة

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

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

Fruit Quality of Valencia Orange 

 جوىري  التغيير بأف عمماً 
  الموافقة:  القرار

 رسالة موضوع تبميغ عمى 25/12/2017 بتاريخ المنعقدة بجمستو الزراعي االقتصاد قسـ مجمس موافقة .16
 الموضوع عف التبميغ القسـ مف سيوا سقط أنو حيث الحميد عبد أحمد عصاـ/بالطالب الخاصة الماجستير

 :التالي النحو عمى وذلؾ التكميمية السنة انتياء بعد
 سوىاج محافظة في الزراعية األراضي عمي لمتعدي اقتصادية دراسة

Economic study for Encroachment on Agricultural land In Sohag Governorate 

  الموافقة:  القرار
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 الوٌبقشــــــت الفحص و لجـــــبى لتشكيخبهسب :   

 تشكيل اللجنــــــــة
الدرجة/ تاريخ 

 التسجيل
 اســم الطالـب / تاريخ المجلس

 نظمى عبد الحميد عبد الغنى 0د0أ
 لشئوف البيئة وخدمة المجتمعنائب رئيس جامعة عيف شمس     

 حمدأفيصؿ فاضؿ  0د0أ
 جامعة المنيا -كمية الزراعة  - الفاكية أستاذ متفرغ   

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

 الماجستير
8/9/2014 

 . 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
9/9/2013 

 . رضا حسف إبراىيـ18
 الفاكية –البساتيف 

18/12/2017 

 غبلاير فرج غبلاير 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
8/9/2014 

 . 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
8/9/2014 

 . حسف سميماف حسف20
 فاكية –البساتيف 

18/12/2017 

  الموافقة:  القرار
 :األششاف لجبى تعذيل:   سبدسب  

 القسم/ الطالب اسم 
 /الدرجة

 التسجيل تاريخ
 التعديل بعد اللجنة اللجنة في التغير

  الباسط عبد العزيز عبد بكر أبو. 21
 األغذية عمـو   

 الماجستػػير
15/2/2116 

 :إضافة
  العاؿ عبد الجميؿ عبد حسيف.د.ا

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

  محمد أنس نيى. 22
 النبات أمراض   

 الماجستير
11/2/2113 

 :إضافة
 عرفة كماؿ محمود. د.أ

 بحوث رئيس

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

  الموافقة:  القرار
 سببعب   :    هـذ   فتشة  التسجيـل
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 الطالــب اســـم القســـــــم التسجيل تاريخ/ الدرجة المد تاريخ

 .وليد محمد الحنفي فكري23 فاكية -البساتيف 13/2/2112 –الدكتوراه  ستة أشير 11/8/2118 – 12/2/2118

 الموافقة:  القرار 

 
 ثبهٌب  :   ئلغبء  وتجويذ تسجيالث طالة الذساسبث  العليب :

  تسجيؿ إلغاء عمي 18/12/2017 بتاريخ المنعقدة بجمستو األغذية عمـو قسـ مجمس موافقة .24
 درجة عمى لمحصوؿ المصرية البعثات قبؿ مف منحة عمى لحصولو وذلؾ  مسعود سعد اليواري/ الطالب

 .رومانيا دولة مف الماجستير
  الموافقة:  القرار

  تسجيؿ إلغاء عمي 30/10/2017 بتاريخ المنعقدة بجمستو النبات وقاية قسـ مجمس موافقة .25
 لمدة المقررة الرسـو دفع وعدـ إنذاره بعد الماجستير لدرجة بالقسـ المسجؿ عمي أحمد حسني /الطػالب
 .متتالييف عامييف

  الموافقة:  القرار

  تسجيؿ إلغاء عمي 30/10/2017 بتاريخ المنعقدة بجمستو النبات وقاية مجمس موافقة .26
 دةػػلم المقررة الرسـو دفع وعدـ إنذاره بعد الماجستير لدرجة بالقسـ المسجؿ حسيف اهلل عبد رىاـ/ الطػػالبة
 .متتالييف عامييف

  الموافقة:  القرار

/ الطالبة تسجيؿ إلغاء عمي18/12/2017 بتاريخ المنعقدة بجمستو الزراعية الكيمياء قسـ مجمس موافقة .27
 .طمبيا عمى بناءً  الماجستير لدرجة بالقسـ المسجمة المؤمف عبد الديف عالء سارة
  الموافقة:  القرار

 تسجيؿ إلغاء عمي 25/12/2017 بتاريخ المنعقدة بجمستو الزراعية الميكروبيولوجيا قسـ مجمس موافقة .28
 .مرات ثالث إنذاره بعد الماجستير لدرجة بالقسـ المسجؿ زكي عادؿ نادر/ الطالب

  الموافقة:  القرار

  أسـ رفع عمي18/12/2017بتاريخ المنعقدة بجمستو البساتيف قسـ مجمس موافقة .29
 .لوفاتيا التسجيالت مف( فاكية) بالقسـ المسجمة حسف سميماف سيدة/ ةػػالطالب

  الموافقة:  القرار
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 :عبهت هوضوعبث:  تبسعب  

  تعييف عمى 25/12/2017 بتاريخ المنعقدة بجمستو النبات وقاية قسـ مجمس موافقة .1
 .القسـ بذات مدرس وظيفة في بالقسـ المساعد المدرس جمعو جمعو محمود/ الدكتور
  الموافقة:  القرار

   ترشيح عمى25/12/2017بتاريخ المنعقدة بجمستو األراضي قسـ مجمس موافقة .2
 لبروتوكوؿ  طبقا اليند حكومة مف المقدمة التنافسية الدراسية المنح ألحدى محمد ىاروف كوثر/ السيدة

 درجة عمي لمحصوؿ وذلؾ لمبعثات العامة اإلدارة  موقع  عمي والموجودة واليند مصر بيف التعاوف
 . الدكتوراه
  الموافقة:  القرار

  ترشيح عمى25/12/2017بتاريخ المنعقدة بجمستو األراضي قسـ مجمس موافقة .3
 لبرتوكوؿ طبقا اليند حكومة مف المقدمة التنافسية الدراسية المنح ألحدى مصطفي جماؿ ندي/ السيدة

 .الدكتوراه درجة عمى لمحصوؿ وذلؾ لمبعثات العامة اإلدارة موقع عمى الموجودة واليند مصر بيف التعاوف
  الموافقة:  القرار

  ترشيح عمى25/12/2017بتاريخ المنعقدة بجمستو األراضي قسـ مجمس موافقة .4
 اإلدارة موقع عمي الموجودة اليند حكومة مف المقدمة الدراسية المنح ألحدى ميكائيؿ منيسي أحمد/ السيد
 .الدكتوراه درجة عمى لمحصوؿ وذلؾ لمبعثات العامة
  الموافقة:  القرار

  ترشيح عمى26/12/2017 بتاريخ المنعقدة بجمستو الكيمياء قسـ مجمس موافقة .5
  الشعبية الصيف جميورية مف المقدمة  لمبعثات العامة اإلدارة مف المقدمة لممنحة توني قاسـ سالـ/ السيد
  الموافقة:  القرار

  حػػترشي عمى17/12/2017 بتاريخ المنعقدة بجمستو الوراثة قسـ مجمس موافقة .6
 واليند مصر بيف التعاوف لبرتوكوؿ طبقا اليند حكومة مف المقدمة لممنحة جامع أبو بياء/ السيد

 .الدكتوراه درجة عمي لمحصوؿ وذلؾ لمبعثات العامة اإلدارة موقع عمي الموجودة
  الموافقة:  القرار

  ترشيح عمى26/12/2017بتاريخ المنعقدة بجمستو  الكيمياء قسـ مجمس موافقة .7
  التنفيذي  لمبرنامج طبقا  اليند حكومة مف المقدمة التنافسية المنح ألحدى ذكي حسيف أسماء/ السيدة

  الزراعية الكيمياء  في  الدكتوراه  درجة  عمي لمحصوؿ
  الموافقة:  القرار

 يسف محمد إسالـ/ السيد تقدـ عمى18/12/2017بتاريخ المنعقدة بجمستو البساتيف قسـ مجمس موافقة .8
 بدء المصرية لمبعثات العامة باإلدارة االلكتروني الموقع مف اليابانية المصرية المبادرة إعالف لمنح

 .الدكتوراه درجة عمي لحصوؿ وذلؾ 12/12/2017مف
  الموافقة:  القرار

  ترشيح عمى 25/12/2017بتاريخ المنعقدة بجمستو النبات وقاية قسـ مجمس موافقة .9
 .2017/2018 لعاـ اليابانية المبادرة إعالف في خارجية لبعثة كامؿ فاروؽ محمد/ السيد
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  الموافقة:  القرار

 الداخؿ مف بمرتب أجازة عمى 18/12/2017 بتاريخ المنعقدة بجمستو األغذية عمـو قسـ مجمس موافقة  .10
 درجة عمى لمحصوؿ رومانيا لدولة بعثة عمى حصؿ أنو حيث بالقسـ المعيد مسعود سعد اليواري/ لمسيد

 .الماجستير
  الموافقة:  القرار

  البكالوريوس مرحمة نتائج باعتماد الكمية عميد/ الدكتور األستاذ تفويض عمى الموافقة .11
 لمعاـ األوؿ الدراسي لمفصؿ( دكتوراه+  ماجستير – دبمـو) العميا الدراسات ونتائج( األربع المستويات)

 .2017/2018 الجامعي
  الموافقة:  القرار
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 توصيبث لجٌت العالقبث الثقبفيت . 4

 :  الذاخليت  الوإتوشاث:   أوال  

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

 المتواصمة الزراعية لمتنمية الثامف الدولي المؤتمر لحضور
    الفيـو جامعة – 2018 مارس 7 -5 الفترة في وذلؾ

    الموافقة:  القرار

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

 :  بعنواف البيئة وحماية الزراعية الكيمياء جمعية مؤتمر لحضور
 " الزراعية لممنتجات الصحية والمخاطر الفوائد   "

 شمس عيف جامعة -  2018 مارس 8 - 7   الفترة في وذلؾ 
  الموافقة:  القرار

 عف ثقافية ندوة إقامة عمى  25/12/2017 بتاريخ بجمستو  الحيواني اإلنتاج قسـ مجمس موافقة.  3
  البغدادي عطيات/ الدكتور األستاذ برئاسة السمكية الثروة

/ الذكتوس واألستبر     عثوبى هحوذ أحوذ/ الذكتوس األستبر وعضوية   

 التواة عبذ شبكش
 بجامعة سماؾاألو  انيو الحي اإلنتاج قسـ رئيس زكي هللا عبد محمد/ رالدكتو  األستاذ إلى الدعوة وتوجيو 

 .اإلسكندرية
  الموافقة:  القرار    

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

 .2017 ديسمبر
  الموافقة:  القرار
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 السادة أعضاء مجلس الكلٌة
 12/2/2018المنعقدة بتارٌخ   ٌناٌر عن جلسة شهر

======== 
 أ.د.  السٌد عبده السٌد أحمد  بأعمال عمٌد الكلٌةقائم 

 أ.د. عادل عبد هللا عبد الغنً  وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة
 أ.د.  سٌد حسن حسٌن  وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

 أ.د.  حربً مطارٌد عبد هللا  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث

 محمد نجٌب قناوي 0د0أ  ضمان الجودةمدٌر وحدة 

 د. محمود ٌوسف حسٌن  وكٌل وزارة التموٌن بالمنٌا ٌمثله

 م. عبد العاطً صدٌق أحمد  وكٌل وزارة الزراعة بالمنٌا ٌمثله

 
 :  األقسبم هجبلس سؤسبء السبدة

 شكري عبد السالم مقدم 0د0أ .1

 جمال مصطفى الضوي 0د 0أ .2

 أ.د. أكرم زٌن العابدٌن محمود .3

 أنور عبد العزٌز جالل 0د0أ .4

 لطعصام أحمد الم 0د0أ .5

 محمد سمٌر فؤاد   0د0أ .6

 عمر عبد اللطٌف عمر  0د0أ .7

  هانً مصطفى علً 0د0أ  .8

 عمر فتحً داخلً  0د0أ .9

 سلوى الحسٌنً بدوي 0د0أ .10

 ٌسري تمام عبد المجٌد 0د0أ .11

 كرٌمة عبد الحمٌد حسانٌن 0د0أ .12
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 : األقسبم عي الوٌبوبوى األسبتزة السبدة

 محً الدٌن أحمد شلباٌة   0د0أ .1

   سٌف النصر حسٌن 0د0أ .2

 أ.د.  ذكري عطٌة شحاتة .3

 محمد محمود طنطاوي 0د0أ .4

 أ.د. خٌري طه إبراهٌم .5

 عادل محمود حماد 0د0أ .6

 منصور عبد المجٌد سالم 0د0أ .7

 عبد الهادي عبد الحكٌم عبد النبً 0د0أ .8

 محمد عبد الحكٌم محمود 0د0أ .9

 أ.د. علً أحمد متولً .10

 عٌسى عبد الحمٌد محمدي 0د0أ .11

 حسٌن عبد الجلٌل عبد العال 0د0أ .12

 
 هوثليي عي األسبتزة الوسبعذيي   

 سٌد عبد المقصود عثمان 0د .13

 حلٌم عٌاد هناء  0د .14

 
 هوثليي عي الوذسسيي :

 سمٌر أحمد سٌد 0د .15

 حمدي سٌد عبده 0د .16
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 :الجودةوحذة ضوبى  بثتوصي -1
 

  1/2/2018بتاريخ وتوصى وحذة ضمان اجلودة جبلستها املنعقذة 

  -مخاطبة السادة رؤساء األقساـ بشأف: -1
  0طبقا لمبياف المرفؽ  2016/2017سرعة إرساؿ تقارير البرامج والمقررات الدراسية لمعاـ الجامعي 

  سرعة إرساؿC .D  0الخاص بتوصيؼ البرامج والمقررات لرفعيا عمى الموقع االلكتروني لمكمية 

  تـ مناقشتيا بمجمس القسـ خالؿ العاـ  التيالتأكيد عمى سرعة االنتياء مف تقرير عف اعماؿ الجودة
 0 2016/2017 الجامعي

  0طبقا لما تـ ارسالو الى القسـ مرات عديدة  المقرراتممفات سرعة االنتياء مف التأكيد عمى 

 

حظات الييئة القومية لضماف جودة التعميـ مخاطبة السادة مسئولي المعايير بشأف االنتياء مف مال تجديد -2
 0 2016/2017واالعتماد حتى نتمكف مف االنتياء مف التقرير السنوي لمعاـ الجامعي 
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 :التعلين والطالة  شئوىتوصيبث لجٌت  -2
 

 :يلي ما على باملوافقة   1/1/2018 بتاريخ املنعقذة جلستها يف والطالب التعليم شئون جلنة توصي

 .2012/2018 الجامعيلمعاـ  الثاني الدراسيلمفصؿ  واعتماد الجداوؿ الدراسية لممستويات االربع .1

 والداجنى بشأف موافقة مجمس القسـ عمى ترشيح  الحيوانيالطمب المقدـ مف قسـ االنتاج  .2
 البيطريالسيد االستاذ الدكتور / معتز احمد محمد عبد الرحمف رئيس قسـ صحة الحيواف بكمية الطب 

بكمية الزراعة  –جامعة اسيوط لتدريس مقرر ) صحة الحيواف والدواجف ( لطالب المستوى الثالث  –
ساعة عممي /  2ساعة نظري و 2بواقع  2012/2018 الجامعيلمعاـ  الثاني الدراسيخالؿ الفصؿ 

تاج الحيواني بواقع شعبة االن –اسبوعيا ومقرر امراض الحيواف والدواجف لطالب الفرقة الرابعة التربية 
 0ساعة عممي اسبوعيا  2ساعة نظري و 2

 السيد األستاذ خطاب قسـ االقتصاد الزراعي بشأف موافقة مجمس القسـ عمى انتداب  .3
المتولي صالح الزناتي لمتدريس بالمعيد العالي لميندسة والتكنولوجيا بالمنيا يـو السبت مف الدكتور/ 

 . 2018/ 2012كؿ اسبوع خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 

(  2018مف الطالب الحاصميف عمى الثانوية العامو  أربعمائة( 400موافقة عمى قبوؿ عدد )ال .4 )عمـو
 .2019/ 2018لمعاـ الجامعى القادـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 19 

 العليب الذساسبث لجٌت توصيبث .3

أوال  : ًتيجت لجبى فحص وهٌبقشت سسبئل الوبجستيش  

 :  والذكتوساٍ

  التقرير في ءما جا عمى15/1/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستوالبساتيف  قسـ مجمس موافقة 21
  مف المقدمػػة الدكتوراه رسالػػة ومناقشة فحص لمجنة الفرديػػة والتقارير الجماعي

 العموـ يالفمسفة ف دكتوراه درجة بمنحو توصي والتي بالقسـ المسجؿ وليد محمد الحنفى/ الطالب
 (.فاكيو -بساتيف )الزراعية

  التقرير في ءما جا عمى15/1/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستوالبساتيف  قسـ مجمس موافقة 21
  مف المقدمػػة الدكتوراه رسالػػة ومناقشة فحص لمجنة الفرديػػة والتقارير الجماعي

 العمـو يالفمسفة ف دكتوراه درجة بمنحو توصي والتي بالقسـ المسجؿ مجدى  نجيب رزؽ/ الطالب
 (.فاكيو -بساتيف )الزراعية

  التقرير في ءما جا عمى15/1/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستوالبساتيف  قسـ مجمس موافقة 21
  مف المقدمػػة الدكتوراه رسالػػة ومناقشة فحص لمجنة الفرديػػة والتقارير الجماعي

 العمـو في الفمسفة ماجستير درجة بمنحو توصي والتي بالقسـ المسجؿاحمد محمد محمد رمضاف / الطالب
 (.خضر -بساتيف)الزراعية

  التقرير في ءما جا عمى15/1/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستوالبساتيف  قسـ مجمس موافقة 21
  مف المقدمػػة ماجستيرال رسالػػة ومناقشة فحص لمجنة الفرديػػة والتقارير الجماعي

 العمـو في الفمسفة ماجستير درجة بمنحو توصي والتي بالقسـ المسجؿ راشد خفاجةعمى / الطالب
 (.خضر -بساتيف )الزراعية

  التقرير في ءما جا عمى29/1/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستو وقاية النبات قسـ مجمس موافقة 21
  مف المقدمػػة الدكتوراه رسالػػة ومناقشة فحص لمجنة الفرديػػة والتقارير الجماعي

 العمـو في الفمسفة الدكتوراه درجة بمنحو توصي والتي بالقسـ المسجؿ حمدى حامد عثماف/ الطالب
 (.تربية نحؿ)الزراعية

 :   تبليغ وتيجت مقزر بحث  والساعاث المعتمدة للزسالت ثاويا

  إتماـ عمى 15/1/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستو البساتيف قسـ مجمس موافقة 21
 المعتمدة الساعات(  فاكية -)البساتيف  قسـب الماجستير لدرجة المسجؿ ىشاـ احمد ابراىيـ/ الطالب
 ". بنجاح"  لمرسالة

  إتماـ عمى 15/1/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستو البساتيف قسـ مجمس موافقة 21
 الساعات(  فاكية -)البساتيف  قسـب الماجستير لدرجة المسجؿ احمد ابو حسيبو حسيف محمد/ الطالب

 ". بنجاح"  لمرسالة المعتمدة
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  إتماـ عمى 15/1/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستو البساتيف قسـ مجمس موافقة 21
 المعتمدة الساعات(  فاكية -)البساتيف  قسـب الماجستير لدرجة المسجؿ مريـ مصطفى سيد ادـ / الطالب
 ". بنجاح"  لمرسالة

  إتماـ عمى 15/1/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستو البساتيف قسـ مجمس موافقة 21
 الساعات(  فاكية -)البساتيف  قسـب الماجستير لدرجة المسجؿمصطفى محمود محمد احمد / الطالب

 ". بنجاح"  لمرسالة المعتمدة
  إتماـ عمى 15/1/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستو البساتيف قسـ مجمس موافقة 21

 الساعات(  فاكية -)البساتيف  قسـب الماجستير لدرجة المسجؿ احمد جاد اهللفاطمو فوزى / الطالب
 ".بنجاح"  لمرسالة المعتمدة

  إتماـ عمى 15/1/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستو البساتيف قسـ مجمس موافقة 21
 الساعات( فاكية -)البساتيف  بالقسـ الماجستير لدرجة المسجؿ محمود عمى محمد حسيف/ الطالب

 ".بنجاح"  لمرسالة المعتمدة
  إتماـ عمى 8/1/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستو األلباف قسـ مجمس موافقة 21

  لمرسالة المعتمدة الساعات بالقسـ الدكتوراه درجةالمدرس المساعد بالقسـ    رغدة مختار سيد/ ةالطالب
 ".بنجاح"

 اشرؼ خميس رشاد / الطالب إتماـ عمى5/2/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستو االقتصاد قسـ مجمس موافقة 21
 ".بنجاح"  لمرسالة المعتمدة الساعات بالقسـ الماجستير درجةالمدرس المساعد بالقسـ  

 :   تحديد وتعديل عىاويه رسائل الماجستيز والد كتوراة ثالثــاً 

 عمى تعديؿ موضوع رسالة  8/1/2018بجمستو بتاريخ  االغذية عمـو قسـموافقة مجمس  21
ع( وذلؾ عمى 0المسجمة لدرجة الماجستير  عمـو االغذية بنظاـ  )س الطالبة/ رانيا احمد عبد المطيؼ

   -النحو التالي :
 تأثير التغميؼ والمعامالت عمى جودة منتجات االسماؾ    ""     :مػف      

 الػػػى :
 العنواف بالمغة العربية  : 

 الطبيعية ومعاممة التغميؼ عمى ثبات منتج سمؾ القرموط والمخزف األكسدة"   تأثير مضادات 
 تحت ظروؼ التجميد "

 " العنواف بالمغة االنجميزية :
Effect of natural antioxidants and packaging treatment on stability of cat fish 

product stored under frozen condition "                             

  التغير غير جوىرياعمما باف 
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 الخاص البحث  موضوع تغيير ميع15/1/2118 بتاريخ المنعقدة بجمستو البساتيف قسـ  مجمس موافقة. 15
 النحو عمى( فاكية -)البساتيف  قسـب الماجستير ةلدرج المسجؿ فتحى محمد احمدمحمد / بالطالب

 :التالي
  المنفموطياشجار الرماف  عمي فسيولوجية دراسات:                 فػػػػػم      
 لرش الشيتوساف  المنفموطياستجابة اشجار الرماف    :  ىػػػإل      

Response of Manfalouty pomegranate trees to Chitosan spraying "         " 

 جوىري رغي التغيير بأف عمماً 
 المىاقشــــــت الفحص و لجـــــان لتشكي      ًا: رابعــــ 

/ تاريخ الدرجة تشكيؿ المجنػػػػػة
 القسػػػـاسػػـ الطالػب /  التسجيؿ

 اسامو كماؿ احمد العباسى 1د1أ
 جامعة طنطا –كمية الزراعة  –المتفرغ  الفاكيةاستاذ     

 احمد محمد محمد ابو زيد عقؿ  1د1أ
 جامعة المنيا -كمية الزراعة  - الفاكية أستاذ متفرغ   

 احمد محمد كماؿ عبد العاؿ 1د1أ
 (جامعة المنيا)مشرفاً  -كمية الزراعة  - أستاذ الفاكية   

 الماجستير
8/9 /2014 

 ىشاـ احمد ابراىيـ محمد. 16
 فاكية –البساتيف       
       

 كاميميا ابراىيـ احمد اميف 1د1أ
 جامعة اسيوط  –كمية الزراعة  –المتفرغ  الفاكيةاستاذ     

 مصطفى  الوصفيمؤمف محمد  1د1أ
 الواديجامعة جنوب  –ووكيؿ كمية الزراعة بقنا  الفاكيةاستاذ     

 عبد الحميد محمد مرسى واصؿ 1د1أ
 )مشرفا(جامعة المنيا  –كمية الزراعة  –استاذ الفاكية المتفرغ      

 ابراىيـ محمود ابراىيـ حمدي 1د1أ
 جامعة المنيا  –كمية الزراعة  – الفاكيةاستاذ     

 الماجستير
8/9/2014 

 مصطفى محمود احمد محمد. 17
 فاكيو –البساتيف        

 

 جماؿ محمد محمود حسيب  1د1أ
 جامعة القاىرة –كمية الزراعة  –استاذ الفاكية    

 عمى حسف عمى سيد  1د1أ
 جامعة المنيا  –كمية الزراعة  –استاذ الفاكية المتفرغ    

  احمد محمد ابو زيد عقؿ  1د1أ
 جامعة المنيا )مشرفا ( –كمية الزراعة  –استاذ الفاكية المتفرغ    

 محمد عمى مجاور عباده  1د
 مركز البحوث الزراعية )مشرفا( –باحث اوؿ بمعيد البساتيف    

 الماجستير
8/9/2014 

 فاطمو فوزى احمد جاد اهلل . 18
 فاكيو -البساتيف      
      

 عبد الحميد محمد مرسى واصؿ 1د1أ
 جامعة المنيا  –كمية الزراعة  –المتفرغ  الفاكيةاستاذ    

 احمد يسف محمد احمد  1د1أ
 الجيزة  –رئيس بحوث مركز البحوث الزراعية   
 محمد احمد السيد  1د1أ

 جامعة )مشرفا( –كمية الزراعة  –المتفرغ  الفاكيةاستاذ     

 الماجستير 
14/9/2015 

 
 
 

 مريـ مصطفى سيد ادـ. 19
 فاكيو -البساتيف        
        

 محمد السيد مرسى عيسى 1د1أ
 جامعة الفيـو  –كمية الزراعة  –استاذ الفاكيو      

 معوض عبد الحميد محمد  1د1أ
 جامعة المنيا  –كمية الزراعة  –استاذ الفاكيو المتفرغ     

 حمدى ابراىيـ محمود ابراىيـ  1د1أ
 جامعة المنيا )مشرفا(  –كمية الزراعة  –استاذ الفاكيو      

 الماجستير 
14/9/2015 

 احمد ابو حسيبو  حسيف.20
 فاكيو -البساتيف      
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 الدكتورايلطلبت  التأهيليتشكيل لجان االمتحان  ــــا  :  خامس

:-  

تشكيؿ لجنة االمتحاف عمى 15/1/2018بتاريخ مجمس قسـ امراض النبات بجمستو المنعقدة  موافقة 21
والعائد مف بعثة  ع (0بنظاـ )سلدرجة الدكتوراه  المسجؿ غنيمو شعراويعبد الرازؽ لمطػالب/  التأىيمي

  -التالي :النحو أف يكوف التشكيؿ عمى عمػى  االمريكيو االشراؼ المشترؾ بالواليات المتحدة 
 النبات كمية الزراعة جامعة اسيوط  أمراضأستاذ   محمد سامى محمد  1د1أ-1
 النبات كمية الزراعة جامعة اسيوط أمراضأستاذ    محمد حسف عبد الرحيـ 1د1أ  -2
 أستاذ المكروبيولوجيا المتفرغ  كمية الزراعة جامعة  المنيا          عمر عبد المطيؼ سعد   1د 1أ-3
 كمية الزراعة جامعة المنػيا -أستاذ الوراثػة  محمد عبد الحكيـ محمود        1د1أ  -4
 الب  جامعة المنيا  ووكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والط-أستاذ الحشرات   سيد حسف حسيف حموده      1د1أ -5
 أستاذ امراض النبات المتفرغ  كمية الزراعة جامعة المنيا    محمد رجائى محمود جبر  1د1أ -6
 )مشرفا( المنيا أستاذ امراض النبات ووكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث جامعة          مطاريد عبداهلل حربى  1د1أ -7

 

 سادسًا:   تعديل لجان األشزاف:

 /الدرجة  اسـ الطالب/ القسـ 
 تاريخ التسجيؿ

 المجنة بعد التعديؿ التغير في المجنة

 . جيياف خمؼ عبد الكريـ22

 االلبػػاف:   قسـ            

 الماجستػػير
14/9/2115 

 رفع اسـ
  حناف عبد الحميد عمى احمد ا.د.

  احمد شوقى محمد زىرافا.د.

 كريمو عبد الحميد حسانيفا.د.
  اسماعيؿ عبد الغنى مناؿ 1د1أ

 . ياسمف محمود رمضاف 23
 الكيمياء :   قسـ       

 الماجستير
26/12/2117 

 حسنى شفيؽ عبد السالـ 1د1أ
 جماؿ فخرى عبد النعيـ 1د1أ
 سالى محمد عبد العزيز 1د

 حسنى شفيؽ عبد السالـ 1د1أ
 جماؿ فخرى عبد النعيـ 1د1أ
 سالى محمد عبد العزيز 1د

 

 مـد   فتزة  التسجيـلسابعا ً :    

 الطالػػب اسػػػـ ـالقسػػػػػػ التسجيؿ تاريخ/ الدرجة المد تاريخ
11/2/2118-11/2/2119 
9/9/2117-   8/9/2118 

11/2/2118- 11/2/2119 
11/2/2118- 11/2/2119 
11/2/2118- 9 /2/2119 

 2113/ 11/2:الدكتوراه  
 19/9/2113الماجستير : 
 11/2/2113الماجستير : 
 11/2/2113الماجستير : 
 2/2113/ 11الماجستير : 

 امراض النبات
 فاكيو -بساتيف 
 االلبػػاف

 وقاية النبػات
 االقتصاد الزراعى

 غنيمو شعراويعبد الرازؽ . 24 
 فاطمو الزىراء سعد عبد العزيز. 25
 احمد محمد  محمد عبد الفتاح.26
 مناؿ عبد الكريـ محمد.27
 . اشرؼ خميس رشاد محمد28
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 ثامىًا :   إلغاء  وتجميد تسجيالث طالب الدراساث  العليا :

  تسجيؿ إلغاء عمي 15/1/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستو الحيوانياالنتاج  قسـ مجمس موافقة -29
  0بناء عمى طمبو  وذلؾوالمسجؿ لدرجة الماجستير  تامر عويس معتمد/ الطالب

/ الطالب تسجيؿ إلغاء عمي 15/1/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستو االنتاج الحيواني قسـ مجمس موافقة -30
  0بناء عمى طمبو  وذلؾ احمد عمى احمد عمى مكى والمسجؿ لدرجة الماجستير

  تسجيؿ إلغاء عمي 15/1/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستو الحيوانياالنتاج  مجمس موافقة-31
ثالث انذارات متتاليو لو  إنذاره بعد الماجستير لدرجة بالقسـ المسجؿ ابراىيـ عبد الجواد ابراىيـ/ البالط

. 
  تسجيؿ إلغاء عمي 15/1/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستو الحيوانياالنتاج  مجمس موافقة -32

 .ثالث انذارات متتاليو لو  إنذاره بعد الماجستير لدرجة بالقسـ المسجؿ كريـ ربيع عبد الحفيظ/ البالط
  تسجيؿ إلغاء عمي 15/1/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستو الحيوانياالنتاج  مجمس موافقة -33

 .ثالث انذارات متتاليو لو  إنذاره بعد الماجستير لدرجة بالقسـ المسجؿ رانيا محمد طو/ الطػػالب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هوضوعبث عبهــــــت : تبسعب

  تعييف عمى 5/2/2018 بتاريخ المنعقدة الطارئة بجمستو الحيوانياالنتاج  قسـ مجمس موافقة .1
 .القسـ بذات مدرس وظيفة في بالقسـ المساعد المدرس ايناس محمود عباس طوسوف/ ةالدكتور 

  ترشيح عمى15/1/2018بتاريخ المنعقدة بجمستو زينوال فرعالبساتيف  قسـ مجمس موافقة .2
وزارة التعميـ بجميورية الصيف  مف المقدمة التنافسية المنح ألحدىالمعيد بالقسـ ايمف محمد احمد / السيد

  ماجستيرال درجة عمي لمحصوؿ 2018/2019 التنفيذي لمبرنامج الشعبية 
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احمد عمى عبداهلل / السيد ترشيح عمى14/1/2018بتاريخ المنعقدة بجمستو الوراثة قسـ مجمس موافقة .3
 لمبرنامج وزارة التعميـ بجميورية الصيف الشعبية  مف المقدمة التنافسية المنح ألحدىبالقسـ المعيد 

  ماجستيرال درجة عمي لمحصوؿ 2018/2019 التنفيذي
  ترشيح عمى 14/1/2018بتاريخ المنعقدة بجمستو الوراثة ـػػقس مجمس وافقةػػم .4

وزارة  مف المقدمة التنافسية المنح ألحدىبياء عبد المنعـ ابو جامع المدرس المساعد بالقسـ / السيد
 ماجستيرال درجة عمي لمحصوؿ 2018/2019 التنفيذي لمبرنامج التعميـ بجميورية الصيف الشعبية 

  عمى انياء بعثة5/2/2018بتاريخ  النبات بجمستو الطارئة المنعقدة أمراضموافقة مجمس قسـ  .5
دوف ػػباالشراؼ المشترؾ الخاصة غنيمة عبد الرحيـ المدرس المساعد بالقسـ  شعراوي/ عبد الرازؽ طالبال

   الدكتوراهالحصوؿ عمى درجة 
 بشأف تدريس  2018 /15/1بجمستو المنعقدة بتاريخ  الحيوانياالنتاج موافقة مجمس قسـ  .6       

في الحيواف  الوراثي( التحسف 314( فسيولوجى االقممة بدال مف مقرر أ ف ح )421مقرر أ ف ح )
 0والدواجف ضمف المقررات التكميمية لمطالبة / سيا عبده ابو خطوه 

 -اب كال مف :دنتابشاف  15/1/2018بتاريخ  المنعقدةبجمستو  الحيوانيموافقة مجمس قسـ االنتاج  .7    
 الزراعة جامعة طنطامتدريس مقرر تغذية الحيواف لطالب الدراسات العميا بكمية دؿ عبداهلل عبد الغنىعا0د0أ      
 فسيولوجيا التناسؿ والتمقيح االصطناعى لطالب الدراسات  لتدريس مقرر اكـر زيف العابديف محمود 0د0أ      

 العميا كمية الزراعة جامعة طنطا            
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 : الثقبفيتالعالقبث  توصيبث لجٌت -4

 الوإتوشاث الذاخليت    أوال :

 عمى ترشيح كؿ مف  15/1/2018مس قسـ البساتيف بجمستو بتاريخ جموافقة م .1
 يسرى تماـ عبد المجيد 0د0ا -1
 لكؿ منيـ بحث مقبوؿ لمنشر       العاطييوسؼ يوسؼ عبد  0د0أ -2

بكمية  –بكمية الزراعة  2018مارس  7-5والمنعقد في الفترة مف لمتنمية الزراعية المتواصمة ى المؤتمر الثامف ف
 جامعة الفيـو  –الزراعة 

 

 عمى ترشيح  15/1/2018. موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو بتاريخ 2
 حمدى ابراىيـ محمود ابراىيـ        ببحث مقبوؿ لمنشر 0د0أ 
الزراعة بكمية  2018مارس  7ػ  5الفترة مف في المؤتمر الدولى الثامف لمتنمية الزراعية المتواصمة والمنعقد في    

 جامعة الفيـو  
 

 ثبًيب : الوإتوشاث الخبسجيَ 

  Elemiteمدينة ىراف االستاذ المتفرغ بالقسـ الىاحمد شوقى ز  0د0أموافقة مجمس قسـ االلباف بشأ ف سفر  .1
 2018يونيو  24-20والمنعقد في الفترة مف وذلؾ لحضور المؤتمرالدولى لمزراعة والغذاء)كبوستر( ببمغاريا
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 شئوى خذهت الوجتوع وتٌويت البيئتتوصيبث لجٌت  -5
 

 -:   5/2/2018يف جلستها املنعقذة بتاريخ   توصي جلنة شئون خذمة اجملتمع وتنمية البيئة

   و فريؽ الثامف والذى يشترؾ في البيئي باألسبوعوالقياـ  البيئيضرورة االستمرار في فعاليات االسبوع . 1
  0(  2018اصدقاء البيئة بالكمية )مارس     

 2018( ابريؿ Cاحمد سعد االستاذ بكمية الطب لعمؿ ندوة عف فيروس ) 0د0دعوة أ02
 0 2018عمؿ يـو اليتيـ ابريؿ  .3
  باألىراـ الصحفي حجازيدعوة الدكتور / مغاورى دياب وزير الرى االسبؽ واالستاذ / ابراىيـ . 4

 مارس  المصري القوميبعمؿ ندوات ثقافية عف الموارد المائية المصرية والتحديات القادمة واالمف     
    2018  
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 السادة أعضاء مجلس الكلٌة

 كشف توقٌعات السادة أعضاء مجلس الكلٌة

 8/1/2018جلسة شهر ٌناٌر  بتارٌخ    
االسم   التوقٌع   م 

أحمد السٌد عبده السٌد. د.أ   1 

الغنً عبد هللا عبد عادل. د.أ    2 

 3  حموده حسٌن حسن سٌد. د.أ 

هللا عبد مطارٌد حربً    

قناوي نجٌب محمد. د.أ   4 

حسٌن ٌوسف محمود.  د   5 

أحمد صدٌق العاطً عبد.   م   6  

األقسبم هجبلس سؤسبء السبدة   
 7 الضوى مصطفى جمال.  د.أ 

 8 مقدم السالم عبد شكري. د.أ 

محمود العابدٌن زٌن أكرم. د.أ   9 

جالل العزٌز عبد أنور. د.أ    11 

المطلب عبد أحمد عصام.  د.أ   11 

فؤاد سمٌر محمد. د.أ   12 

عمر اللطٌف عبد عمر. د.أ   13 

علً مصطفى هانً. د.أ   14 

داخلً فتحً عمر. د.أ   15 

 16 بدوي الحسٌنً سلوى. د.أ 
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المجٌد عبد تمام ٌسري. د.أ   17 

حسانٌن الحمٌد عبد كرٌمة. د.أ   18 

 كشف توقٌعات السادة أعضاء مجلس الكلٌة   تابع

  8/2/2018جلسة شهر فبراٌر  بتارٌخ     
   األقسبم عي الوٌبوبوى األسبتزة السبدة

شلباٌة أحمد الدٌن محً. د.أ 21   
    الحق جاد حسٌن النصر سٌف 1د1أ 21

شحاتة عطٌة ذكري 1د1أ 22   
طنطاوي محمود محمد. د.أ  23   

   إبراهٌم طه خٌري. د.أ 24

   حماد محمود عادل. د.أ 25
النبً عبد الحكٌم عبد الهادي عبد. د.أ 26   

سالم المجٌد عبد منصور 1د1أ 27   
متولً أحمد علً 1د1أ 28   

محمود الحكٌم عبد محمد 1د1أ 29   
حسٌن شعبان محمد 1د1أ 31   

العال عبد الجلٌل عبد حسٌن 1د1أ 31   
 المساعديه األساتذة عه ممثليه

  عثمان المقصود عبد سٌد 1د 32

  حلٌم عٌاد هناء 1د 33
  الوذسسيي عي هوثليي

  سٌد أحمد سمٌر 1د 34

  عبده سٌد حمدي 1د  35

الالزم،،،،،، التخاذ العاملٌن شئون          
 الكلٌة عمٌد        

 أحمد السٌد عبده السٌد. د.أ                                                                   
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 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2118 
 

 عثمان المقصود عبد سٌد. د
 

 

 حلٌم عٌاد ىناء. د -3
 

 عبذ شكشي. د.أ

 السالم
 
 
 
 
 
 
 



 31 

 

 المجتمع خدمة شئون لجنة توصٌات -5 
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 الكلٌة مجلس أمانة      

   *************** 

 

 
 
 

 (1) رقم الكلٌة مجلس أعمال جدول 
 ٌناٌر شهر جلسة
 8/1/2018 بتارٌخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
  

 

 

 (1) رقم الكلٌة مجلس جلسة: ثانٌا  
 2018 ٌناٌر 1 بتارٌخ
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 جملس لكية الزراعة

 8102يناير 

 
 

 الكلٌة مجلس أعمال جدول
 نوفمر جلسة شهر 

 13/11/2012  المنعقدة بتارٌخ
********************** 

 

 السابقة الجلسة محضر على التصدٌق:  أوال  
 أغسطس لشهر الكلٌة مجلس جلسة: ثانٌا  

 الجودة  ضمان وحدة توصٌات. 1
  والطالب التعلٌم شئون لجنة توصٌات .2

 العلٌا الدراسات لجنة توصٌات. 3
 الثقافٌة العالقات لجنة توصٌات. 4

 البٌئة وتنمٌة المجتمع خدمة شئون لجنة توصٌات. 5
  

 الكلٌة عمٌد بأعمال قائم                     المجلس أمٌن         
 
 (أحمد السٌد عبده السٌد. د.أ)              ( أحمد السٌد عبده السٌد. د.أ)  
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 خاص بياف
 (Oral – Poster) خارجية مؤتمرات بحضور

 :االسـ -
 :الوظيفة -
 :مدرس التعييف تاريخ -
 :وتاريخو المؤتمر اسـ -
 :الدولة  -
 :المؤتمر مدينة        :البحث إلقاء نوع -

    Oral                        Poster 
 آخر؟ مؤتمر في كامالً  أو منو جزء أو بالبحث االشتراؾ لمعضو سبؽ ىؿ -

     ال                       نعـ              
 بالعضو؟ خاصة دكتوراه أو ماجستير رسالة مف مستخمص بالمؤتمر المقدـ البحث ىؿ -

 ال                        نعـ                
 مف أكثر عمييا ومر المتقدـ عمييا أشرؼ دكتوراه أو ماجستير رسائؿ مف مستخمص المؤتمر مف المقدـ البحث ىؿ -

      سنوات؟ ثالث
 ال                     نعـ            

 :البحث في المشاركيف أسماء -
1- 
2- 
3- 
      يوجد ال -4

 :السابقة السفريات -
 :المؤتمرات -1
 :الندوات -2
 :العممية االجتماعات -3
 الدراسية الحمقات -4
 :العمؿ ورش -5
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 :التدريبية الدورات -6
 :لمخارج أنواعيا بكافة عممية زيارات في السفر -7
    ٌعتمد،،،،،        القسم رئٌس     

  الكلٌة عمٌد

 
 الجامعة رئيس نائب/ الدكتور األستاذ السيد
 والبحوث العميا الدراسات لشئوف     
 .....وبعػػػػد طيبة تحية   

 
 /الدكتور األستاذ السيد مف المقدـ البحث بأف القسـ يفيد

 بدولة                      مؤتمر في  Oral / Poster لمتقديـ
 والدكتوراه الماجستير رسالتي مف مستخمصاً  ليس/    /          إلى/    /         مف الفترة في

 أكثر عمييا ومر المتقدـ عمييا أشرؼ ودكتوراه ماجستير رسائؿ مف مستخمصاً  ليس وكذلؾ بو الخاصتيف
 .إجازتيا مف سنوات ثالث مف

 التحٌة،،،،، وافر بقبول وتفضلوا               
 ٌعتمد،،،،،         القسم رئٌس
 الكلٌة عمٌد                
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  الكلٌة عمٌد/ الدكتور األستاذ السٌد
 .....وبعــــد طٌبة تحٌة       

 

 محمد/ الدكتػػػػور األستاذ المرحوـ أسرة تبرع قبوؿ عمى بالموافقة التكـر سيادتكـ مف الرجا
 تودع أف عمى( غير ال فقط جنيو آالؼ عشرة) جنيو 100000 بمبمغ كشؾ فيمي عاطؼ
 التكافؿ صندوؽ إلى السنوي عائدىا رحؿوي المنيا جامعة فرع األىمي البنؾ في كوديعة

 الطمبة لصالح 0100010615 رقـ بحساب المنيا جامعة - الزراعة كمية – االجتماعي
 .مادياً  المتعثريف

 

 وتفضلوا سٌادتكم بقبول فائق االحترام وشكرا  
 

 لسيادتكـ مقدمتو           
 محمد أنور أمينة          

 
 
 


