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 :بث وحذة ضوبى الجىدةتىصي -
 

 : 1/2/2112وتوصى وحذة ضمان اجلودة جبلشتها املنعقذة بتاريخ 

 

  -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 

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

  1ممفات المقررات طبقا لما تـ ارسالو الى القسـ مرات عديدة التأكيد عمى سرعة االنتياء مف 

 

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

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

 

 .2112/2112اعتماد الجداوؿ الدراسية لممستويات األربعة لمفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 

  الموافقة:  القرار
  

 الطمب المقدـ مف قسـ اإلنتاج الحيواني والداجنى بشأف موافقة مجمس القسـ عمى ترشيح 
 السيد األستاذ الدكتور/ معتز احمد محمد عبد الرحمف رئيس قسـ صحة الحيواف بكمية الطب 

ة خالؿ بكمية الزراع –جامعة أسيوط لتدريس مقرر ) صحة الحيواف والدواجف ( لطالب المستوى الثالث  –البيطري 
ساعة عممي أسبوعيًا ومقرر أمراض  2ساعة نظري و 2بواقع  2112/2112الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 

ساعة عممي  2ساعة نظري و 2شعبة اإلنتاج الحيواني بواقع  –الحيواف والدواجف لطالب الفرقة الرابعة التربية 
 1أسبوعيًا 

  الموافقة:  القرار
 

 زراعي بشأف موافقة مجمس القسـ عمى انتداب السيد األستاذ خطاب قسـ االقتصاد ال
الدكتور/ المتولي صالح الزناتي لمتدريس بالمعيد العالي لميندسة والتكنولوجيا بالمنيا يـو السبت مف كؿ أسبوع خالؿ 

 . 2112/ 2112الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 

  الموافقة:  القرار
 

( لمعاـ  2112 العامة( أربعمائة مف الطالب الحاصميف عمى الثانوية 411الموافقة عمى قبوؿ عدد )  الجامعي)عمـو
 .2112/ 2112القادـ 
  الموافقة:  القرار

 
 
 
 
 
 
 

 
 العليب الذراصبث لجٌت تىصيبث .3

 :  أوالً : وتيجت لجبن فحص ومىبقشت رسبئل المبجستير والدكتوراي 
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 رػػػوالتقاري يػػالجماع التقرير في ءما جا عمى15/1/2112 بتاريخ المنعقدة بجمستوالبساتيف  قسـ مجمس موافقة
 والتي بالقسـ ؿػػػػػالمسج الحنفيوليد محمد   /   الطالب مف المقدمػػة الدكتوراه رسالػػة ومناقشة فحص لمجنة الفرديػػة
 (.فاكيو -بساتيف )الزراعية العمـو يالفمسفة ف دكتوراه درجة بمنحو توصي

  الموافقة:  القرار
 رػػوالتقاري يػػػالجماع التقرير في ءما جا عمى15/1/2112 بتاريخ المنعقدة بجمستوالبساتيف  قسـ مجمس موافقة

 والتي بالقسـ المسجؿ مجدى  نجيب رزؽ/ الطالب مف المقدمػػة الدكتوراه رسالػػة ومناقشة فحص لمجنة الفرديػػة
 (.فاكيو -بساتيف )الزراعية العمـو يالفمسفة ف دكتوراه درجة بمنحو توصي

  الموافقة:  القرار
 رػػوالتقاري الجماعي التقرير في ءما جا عمى  1/2112/ 15 بتاريخ المنعقدة بجمستوالبساتيف  قسـ مجمس موافقة

 المسجؿاف ػػػػاحمد محمد محمد رمض   /  الطالب مف المقدمػػة الدكتوراه رسالػػة ومناقشة فحص لمجنة الفرديػػة
 (.خضر - بساتيف)   الزراعية العمـو في الفمسفة ماجستير درجة بمنحو توصي والتي بالقسـ

  الموافقة:  القرار
 رػػػالتقاري و  الجماعي التقرير في ءما جا عمى15/1/2112 بتاريخ المنعقدة بجمستوالبساتيف  قسـ مجمس موافقة

 والتي بالقسـ المسجؿ عمى خفاجة راشد/ الطالب مف المقدمػػة ماجستيرال رسالػػة ومناقشة فحص لمجنة الفرديػػة
 (.خضر -بساتيف )الزراعية العمـو في الفمسفةماجستير  درجة بمنحو توصي

  الموافقة:  القرار
 والتقارير الجماعي التقرير في ءما جا عمى22/1/2112 بتاريخ المنعقدة بجمستووقاية النبات  قسـ مجمس موافقة

 والتي بالقسـ ؿػػالمسج حامد عثماف حمدي  /   الطالب مف المقدمػػة الدكتوراه رسالػػة ومناقشة فحص ةلمجن الفرديػػة
 (.تربية نحؿ)الزراعية العمـو في الفمسفةالدكتوراه  درجة بمنحو توصي

  الموافقة:  القرار
 
 
 

 :   تبليغ وتيجت مقرر بحث  والسبعبث المعتمدة للرسبلت ثبويب

 المسجؿ ىشاـ احمد ابراىيـ/ الطالب إتماـ عمى 15/1/2112 بتاريخ المنعقدة بجمستو البساتيف قسـ مجمس موافقة
 ". بنجاح"  لمرسالة المعتمدة الساعات(  فاكية -)البساتيف  قسـب الماجستير لدرجة

  الموافقة:  القرار
احمد ابو حسيبو حسيف / الطالب إتماـ عمى 15/1/2112 بتاريخ المنعقدة بجمستو البساتيف قسـ مجمس موافقة
 ". بنجاح"  لمرسالة المعتمدة الساعات(  فاكية -)البساتيف  قسـب الماجستير لدرجة المسجؿ محمد

  الموافقة:  القرار
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 مريـ مصطفى سيد ادـ / ةالطالب إتماـ عمى 15/1/2112 بتاريخ المنعقدة بجمستو البساتيف قسـ مجمس موافقة
 ". بنجاح"  لمرسالة المعتمدة الساعات(  فاكية -)البساتيف  قسـب الماجستير لدرجة المسجؿ

  الموافقة:  القرار
مصطفى محمود محمد احمد / الطالب إتماـ عمى 15/1/2112 بتاريخ المنعقدة بجمستو البساتيف قسـ مجمس موافقة

 ". بنجاح"  لمرسالة المعتمدة الساعات(  فاكية -)البساتيف  قسـب الماجستير لدرجة المسجؿ

  الموافقة:  القرار
 فاطمو فوزى احمد جاد اهلل/ ةالطالب إتماـ عمى 15/1/2112 بتاريخ المنعقدة بجمستو البساتيف قسـ مجمس موافقة

 ".بنجاح"  لمرسالة المعتمدة الساعات(  فاكية -)البساتيف  قسـب الماجستير لدرجة المسجؿ

  الموافقة:  القرار
 محمود عمى محمد حسيف/ الطالب إتماـ عمى 15/1/2112 بتاريخ المنعقدة بجمستو البساتيف قسـ مجمس موافقة

 ".بنجاح"  لمرسالة المعتمدة الساعات( فاكية -)البساتيف  بالقسـ الماجستير لدرجة المسجؿ

  الموافقة:  القرار
رغدة مختار سيد  المدرس / ةالطالب إتماـ عمى 2/1/2112 بتاريخ المنعقدة بجمستو األلباف قسـ مجمس موافقة

 ".بنجاح"  لمرسالة المعتمدة الساعات بالقسـ الدكتوراه درجةالمساعد بالقسـ  

  الموافقة:  القرار
اشرؼ خميس رشاد  / الطالب إتماـ عمى 5/2/2112 اريخػػػػػبت المنعقدة بجمستو االقتصاد قسـ مجمس موافقة

 ".بنجاح"  لمرسالة دةالمعتم الساعات بالقسـ الماجستير درجةالمسجؿ  ل
  الموافقة:  القرار

 
 :   تحديد وتعديل عىبويه رسبئل المبجستير والد كتوراة ثبلثــبً 

عمى تعديؿ موضوع رسالة الطالبة/ رانيا احمد عبد  8/1/2018موافقة مجمس قسـ عمـو االغذية بجمستو بتاريخ 
   -ع( وذلؾ عمى النحو التالي :0المطيؼ المسجمة لدرجة الماجستير  عمـو االغذية بنظاـ  )س

 مػف      :  "   تأثير التغميؼ والمعامالت عمى جودة منتجات االسماؾ    "
 العنواف بالمغة العربية  : :   الى
 تأثير مضادات األكسدة الطبيعية ومعاممة التغميؼ عمى ثبات منتج سمؾ القرموط والمخزف"   

 تحت ظروؼ التجميد "                                             
  العنوان باللغة االجنليزية : 

Effect of natural antioxidants and packaging treatment on stability of cat fish produ stored      

under frozen condition                             
  عمما باف التغير غير جوىريا

  الموافقة:  القرار             
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/ بالطالب الخاص البحث  موضوع تغيير ميع15/1/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستو البساتيف قسـ  مجمس موافقة
 :التالي النحو عمى( فاكية -)البساتيف  قسـب الماجستير ةلدرج المسجؿ محمد فتحى محمد احمد

 اشجار الرماف المنفموطي  عمي فسيولوجية دراسات:                 فػػػػػم      
 استجابة اشجار الرماف المنفموطي لرش الشيتوساف    :  ىػػػإل      

Response of Manfalouty pomegranate trees to Chitosan spraying "         " 
  الموافقة:  القرار       جوىري رالتغيير غي بأف عمماً 

 
 المىبقشــــــت الفحص و لجـــــبن لتشكيرابعــــًب:        

 

/ تاريخ الدرجة تشكيؿ المجنػػػػػة
 القسػػػـاسػػـ الطالػب /  التسجيؿ

 اسامو كماؿ احمد العباسى 0د0أ
 جامعة طنطا –كمية الزراعة  –استاذ الفاكية المتفرغ     

 احمد محمد محمد ابو زيد عقؿ  0د0أ
 جامعة المنيا -كمية الزراعة  - الفاكية أستاذ متفرغ   

 احمد محمد كماؿ عبد العاؿ 0د0أ
 (جامعة المنيا)مشرفاً  -كمية الزراعة  - أستاذ الفاكية   

 الماجستير
8/9 /2014 

 . ىشاـ احمد ابراىيـ محمد16
 فاكية –البساتيف       
       

 كاميميا ابراىيـ احمد اميف 0د0أ
 جامعة اسيوط  –كمية الزراعة  –استاذ الفاكية المتفرغ     

 مؤمف محمد الوصفي مصطفى  0د0أ
 جامعة جنوب الوادي –استاذ الفاكية ووكيؿ كمية الزراعة بقنا     

 عبد الحميد محمد مرسى واصؿ 0د0أ
 جامعة المنيا )مشرفا( –كمية الزراعة  –استاذ الفاكيو المتفرغ      

 حمدي ابراىيـ محمود ابراىيـ 0د0أ
 جامعة المنيا  –كمية الزراعة  –استاذ الفاكية     

 الماجستير
8/9/2014 

 . مصطفى محمود احمد محمد17
 فاكيو –البساتيف        

 

 جماؿ محمد محمود حسيب  0د0أ
 جامعة القاىرة –كمية الزراعة  –استاذ الفاكية    

 عمى حسف عمى سيد  0د0أ
 جامعة المنيا  –كمية الزراعة  –استاذ الفاكية المتفرغ    

  احمد محمد ابو زيد عقؿ  0د0أ
 جامعة المنيا )مشرفا ( –كمية الزراعة  –استاذ الفاكية المتفرغ    
 محمد عمى مجاور عباده  0د

 مركز البحوث الزراعية )مشرفا( –باحث اوؿ بمعيد البساتيف    

 الماجستير
2/2/2114 

 . فاطمو فوزى احمد جاد اهلل 18
 فاكيو -البساتيف      
      

 عبد الحميد محمد مرسى واصؿ 0د0أ
 جامعة المنيا  –كمية الزراعة  –استاذ الفاكية المتفرغ    

 احمد يسف محمد احمد  0د0أ
 الجيزة  –رئيس بحوث مركز البحوث الزراعية   
 محمد احمد السيد  0د0أ

 جامعة )مشرفا( –كمية الزراعة  –استاذ الفاكية المتفرغ     

 الماجستير 
14/2/2115 
 
 
 

 . مريـ مصطفى سيد ادـ19
 فاكيو -البساتيف        
        

 محمد السيد مرسى عيسى 0د0أ
 جامعة الفيـو  –كمية الزراعة  –استاذ الفاكيو      

 معوض عبد الحميد محمد  0د0أ
 جامعة المنيا  –كمية الزراعة  –استاذ الفاكيو المتفرغ     

 حمدى ابراىيـ محمود ابراىيـ  0د0أ
 جامعة المنيا )مشرفا(  –كمية الزراعة  –استاذ الفاكيو      

 الماجستير 
14/2/2115 

 .احمد ابو حسيبو  حسيف20
 فاكيو -البساتيف      
      

   الموافقة:  القرار
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  -: الدكتورايلطلبت  التأهيليتشكيل لجبن االمتحبن  خبمســــب  :  

لمطػالب/  التأىيميتشكيؿ لجنة االمتحاف عمى 15/1/2018موافقة مجمس قسـ أمراض النبات بجمستو المنعقدة بتاريخ  -21
ع ( والعائد مف بعثة االشراؼ المشترؾ بالواليات المتحدة  0لدرجة الدكتوراه بنظاـ )س المسجؿعبد الرازؽ شعراوي غنيمو 

  -لتالي :االنحو أف يكوف التشكيؿ عمى عمػى األمريكية 
 أستاذ أمراض النبات كمية الزراعة جامعة أسيوط               محمد سامى محمد  0د0أ -1
 أستاذ أمراض النبات كمية الزراعة جامعة أسيوط              محمد حسف عبد الرحيـ 0د0أ -2
 أستاذ الميكروبيولوجيا المتفرغ  كمية الزراعة جامعة  المنيا           عمر عبد المطيؼ سعد    0د 0أ -3
 كمية الزراعة جامعة المنػيا -أستاذ الوراثػة     محمد عبد الحكيـ محمود      0د0أ  -4
 ووكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب  جامعة المنيا  أستاذ الحشرات حسيف حموده           سيد حسف 0د0أ -5
 أستاذ أمراض النبات المتفرغ  كمية الزراعة جامعة المنيا  محمد رجائى محمود جبر          0د0أ -6
 لمدراسات العميا والبحوث جامعة المنيا )مشرفا(أستاذ أمراض النبات ووكيؿ الكمية       حربى مطاريد عبداهلل        0د0أ -7

  الموافقة:  القرار
 

 األشراف: لجبنوتغيير  تعديلتبليغ وسبدسًب:   

 /الذرجة  اسم الطالب/ القشم 

 اللجنة بعذ التعذيل ري يف اللجنةيالتغ تاريخ التشجيل

 . جيياف خمؼ عبد الكريـ22
 قسـ   : االلبػػاف           

 الماجستػػير
14/9/2015 

 رفع اسـ
  حناف عبد الحميد عمى احمد ا.د.

  احمد شوقى محمد زىرافا.د.

 حسانيفكريمو عبد الحميد ا.د.
  مناؿ اسماعيؿ عبد الغنى 0د0أ

 . ياسمف محمود رمضاف 23
 قسـ :   الكيمياء       

 الماجستير
26/12/2017 

 حسنى شفيؽ عبد السالـ 0د0أ
 جماؿ فخرى عبد النعيـ 0د0أ
 سالى محمد عبد العزيز 0د

 حسنى شفيؽ عبد السالـ 0د0أ
 جماؿ فخرى عبد النعيـ 0د0أ
 سالى محمد عبد العزيز 0د

 

  املوافقة:  القرار

 
 سببعب ً :    مـد   فترة  التسجيـل

 

 الطالػػب اسػػػـ القسػػػػػػـ التسجيؿ تاريخ/ الدرجة المد تاريخ
11/2/2018-10/2/2019 
9/9/2017-   8/9/2018 

11/2/2018- 10/2/2019 
11/2/2018- 10/2/2019 
10/2/2018- 9 /2/2019 

 2013/ 11/2الدكتوراه  :
 19/9/2013:  الماجستير

 11/2/2013الماجستير : 
 11/2/2013الماجستير : 
 2/2013/ 11الماجستير : 

 أمراض النبات
 فاكيو -بساتيف 

 المحاصيؿ
 وقاية النبػات

 الزراعياالقتصاد 

 . عبد الرازؽ شعراوي غنيمو24
 . فاطمو الزىراء سعد عبد العزيز25
 .محمد عبد الفتاح احمد محمد 26
 الكريـ محمد.مناؿ عبد 27
 . اشرؼ خميس رشاد محمد28

  الموافقة:  القرار
 

 ثبمىًب :   إلغبء  وتجميد تسجيالث طالة الدراسبث  العليب : -29
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  تسجيؿ إلغاء عمي 15/1/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستو االنتاج الحيواني قسـ مجمس موافقة .1
  0بناء عمى طمبو  وذلؾوالمسجؿ لدرجة الماجستير  تامر عويس معتمد/ الطالب

  الموافقة:  القرار .2
احمد عمى / الطالب تسجيؿ إلغاء عمي 15/1/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستو االنتاج الحيواني قسـ مجمس موافقة  .3

  0بناء عمى طمبو  وذلؾ احمد عمى مكى والمسجؿ لدرجة الماجستير
  الموافقة:  القرار .4
  تسجيؿ إلغاء عمي 15/1/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستو االنتاج الحيواني مجمس موافقة .5

 ثالث انذارات متتاليو  إنذاره بعد  بالقسـ الماجستير لدرجة المسجؿ ابراىيـ ابراىيـ عبد الجواد الطالب
  الموافقة:  القرار .6
  تسجيؿ إلغاء عمي 15/1/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستو االنتاج الحيواني مجمس موافقة -32 .7

 ثالث انذارات متتاليو  إنذاره بعد بالقسـ الماجستير لدرجة المسجؿ ربيع عبد الحفيظكريـ / الطالب
  الموافقة:  القرار .8
  تسجيؿ إلغاء عمي 15/1/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستو االنتاج الحيواني مجمس موافقة  .9

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

  املوافقة:  القرار .10

 

 

 
 

 هىضىعبث عبهــــــت : تبصعب

  تعييف عمى 5/2/2018 بتاريخ المنعقدة الطارئة بجمستو االنتاج الحيواني قسـ مجمس موافقة .11
 .القسـ بذات مدرس وظيفة في بالقسـ المساعد المدرس ايناس محمود عباس طوسوف/ ةالدكتور 

  الموافقة:  القرار
  ترشيح عمى15/1/2018بتاريخ المنعقدة بجمستو البساتيف فرع الزينو قسـ مجمس موافقة .12

 لمبرنامج وزارة التعميـ بجميورية الصيف الشعبية  مف المقدمة التنافسية المنح ألحدىايمف محمد احمد المعيد بالقسـ / السيد
  ماجستيرال درجة عمي لمحصوؿ 2018/2019 التنفيذي

  الموافقة:  القرار
 ألحدىاحمد عمى عبداهلل المعيد بالقسـ / السيد ترشيح عمى14/1/2018بتاريخ المنعقدة بجمستو الوراثة قسـ مجمس موافقة .13

 درجة عمي لمحصوؿ 2018/2019 التنفيذي لمبرنامج وزارة التعميـ بجميورية الصيف الشعبية  مف المقدمة التنافسية المنح
  ماجستيرال

  الموافقة:  القرار
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بياء عبد المنعـ ابو جامع المدرس / السيد ترشيح عمى 14/1/2018بتاريخ المنعقدة بجمستو الوراثة ـػػقس مجمس وافقةػػم .14
 2018/2019 التنفيذي لمبرنامج وزارة التعميـ بجميورية الصيف الشعبية  مف المقدمة التنافسية المنح ألحدىالمساعد بالقسـ 

 ماجستيرال درجة عمي لمحصوؿ
  الموافقة:  القرار

الطالب/ عبد الرازؽ شعراوي عمى انياء بعثة 5/2/2018بتاريخ  موافقة مجمس قسـ أمراض النبات بجمستو الطارئة المنعقدة .15
 غنيمة عبد الرحيـ المدرس المساعد بالقسـ االشراؼ المشترؾ الخاصة بػػدوف الحصوؿ عمى درجة الدكتوراه 

   الموافقة:  القرار
 بشأف تدريس  2018/ 15/1قسـ االنتاج الحيواني بجمستو المنعقدة بتاريخ  موافقة مجمس 06       

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

  الموافقة:  القرار
 -بشاف انتداب كال مف : 15/1/2018. موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيواني بجمستو المنعقدة بتاريخ 7    

 عادؿ عبداهلل عبد الغنى لتدريس مقرر تغذية الحيواف لطالب الدراسات العميا بكمية 0د0أ -1     
 جامعة طنطا -الزراعة 

اكـر زيف العابديف محمود لتدريس مقرر فسيولوجيا التناسؿ والتمقيح االصطناعى لطالب الدراسات العميا كمية  0د0أ -2      
 جامعة طنطا . -الزراعة

  الموافقة:  القرار 

  
 

 :العالقبث الثقبفيت  تىصيبث لجٌت -4

 :أوال :   الوؤتوزاث الذاخليت 
 

 -عمى ترشيح كؿ مف : 15/1/2112بتاريخ  موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو

 يسرى تماـ عبد المجيد 1د1ا

 يوسؼ يوسؼ عبد العاطي      لكؿ منيـ بحث مقبوؿ لمنشر  1د1أ

بكمية  –بكمية الزراعة  2112مارس  2-5المؤتمر الثامف لمتنمية الزراعية المتواصمة والمنعقد في الفترة مف  في
 جامعة الفيـو  –الزراعة 

  الموافقة:  القرار
حمدى ابراىيـ محمود ابراىيـ         1د1عمى ترشيح أ 15/1/2112. موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو بتاريخ 2

 2112مارس  2ػ  5الثامف لمتنمية الزراعية المتواصمة والمنعقد في الفترة مف  الدوليببحث مقبوؿ لمنشر في المؤتمر 
 بكمية الزراعة جامعة الفيـو  



 12 

  الموافقة:  القرار
 

 ثبًيب : الوؤتوزاث الخبرجيت :

ببمغاريا   Elemiteزىراف االستاذ المتفرغ بالقسـ الى مدينة   شوقياحمد  1د1موافقة مجمس قسـ االلباف بشأف سفر أ
 2112يونيو  24-21لمزراعة والغذاء )كبوستر( والمنعقد في الفترة مف  الدوليوذلؾ لحضور المؤتمر 

  الموافقة:  القرار
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 شئون خدمت المجتمع وتىميت البيئتتوصيبث لجىت  -5

 

 -: 5/2/2112توصي لجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جمستيا المنعقدة بتاريخ    
 
 أصدقاء يؽ . ضرورة االستمرار في فعاليات األسبوع البيئي والقياـ باألسبوع البيئي الثامف والذى يشترؾ فيو فر 1

   1(  2112البيئة بالكمية )مارس      
  الموافقة:  القرار

 
 2112( ابريؿ Cاحمد سعد األستاذ بكمية الطب لعمؿ ندوة عف فيروس ) 1د1دعوة أ12

 1 2112عمؿ يـو اليتيـ ابريؿ        
  الموافقة:  القرار

 
 باألىراـ بعمؿ ندوات ثقافية  /مغاورى دياب وزير الرى االسبؽ واالستاذ / ابراىيـ حجازي الصحفي. دعوة الدكتور4

  2112عف الموارد المائية المصرية والتحديات القادمة واالمف القومي المصري مارس          
  الموافقة:  القرار

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 هب يضتجذ هي اعوــبل    -6

الدكتوراه المقدمة    عمى تشكيل لجنة فحص ومناقشة رسالة  11/2/2118موافقة مجمس قسم الكيمياء بجمستو المنعقدة بتاريخ -1
 من الطالـبة/ ايمان الحسينى يسن المسجمة بالقسم عمى النحو التالي:

  القاىرةجامعة  –كمية الزراعة –استاذ الكيمياء الحيوية المتفرغ  عبد القادر مرسى عبد الصمد    0د0أ .1
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    جامعة المنيا الزراعة كميةأستاذ الكيمياء الحيوية المتفرغ    .فوزى سميمان ىاتور     د0أ .2
 المنيا جامعة الزراعة كمية بقسم الكيمياء الحيوية أستاذ     ماجده عويس محمود0د0أ .3

 القرار الموافقة
  الحسيني  عمى مد فترة تسجيل الطالبة / ايمان  11/2/2018بتاريخ  المنعقدةموافقة مجمس قسم الكيمياء بجمستو  -2

 10/2/2019حتى  10/2/2018يسن المسجمة لدرجة الدكتوراه بالقسم لمدة عام واحد اعتبارا من        
 القرار  : الموافقة      

                                                                    / اسماء حسين زكى  ترشيح الطالبةعمى 11/2/2018بجمستو بتاريخ الكيمياء موافقة مجمس قسم  -3
         ن ــة الصيـــم بجميوريـــة من وزارة التعميـــــالمدرس المساعد بالقسم والمسجمة لدرجة الدكتوراه لممنحة المقدم

 0 2018/2019الشعبية طبقا لمذكرة التفاىم لمعام الجامعي    
 القرار : الموافقــة    
عمى ندب السيد الدكتور/ حمدان ابراىيم  محمود استاذ مساعد  11/2/2018موافقة مجمس قسم الكيمياء بجمستو بتاريخ   -4

وذلك طبقا لمقرار  1/12/2017أشير اعتبارا من  6بالقسم لمعمل ممحقا ثقافيا بالمركز الثقافي المصري بالماآتا اقازقستان لمدة 
 0الوزاري المرفق 

 القرار : الموافقة     
     عمى ترشيح السيد / اسالم محمد يسن المدرس المساعد  11/2/2018موافقة مجمس قسم البساتين بجمستو بتاريخ -5

  0والمسجل لدرجة الدكتوراه ضمن منح البنك االسالمى لمتنمية والمشار الييا  بموقع البعثات المصرية بالقسم 
 : الموافقة القرار    
 الدراسيالفصل       مذكرة مركز التعميم المفتوح عمى عقد دورات تدريبيو مينيو بالتعاون مع مركز التعميم المفتوح خالل  -6

 تخدم سوق العمل وىذه الدورات : والتيومدة كل دورة شيرين  2018 الثاني
 النبات  ألمراضالمكافحة المتكاممة  دورة –دورة تربية النحل وانتاج العسل   -دورة تربية الدوان     
 0القرار : الموافقة     

عمى ما جاء في التقرير الجماعى والتقرير الفردية  15/1/2018. موافقة مجمس قسم االنتاج الحيوانى بجمستو المنعقده بتاريخ 7
لمجنة فحص ومناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الطالب / ايياب حسن عبد السالم المسجل بالقسم والتى توصى بمنحو درة 

  0اعية )االنتاج الحيوانى ( دكتوراه الفمسفو في العموم الزر 
 0القرار : الموافقة     
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ثبًيب : جلضت هجلش الكليت رقن 

(3) 
 2018 هبرس 12بتبريخ     
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 السادة أعضاء مجلس الكلية
 12/3/2112المنعقدة بتاريخ   مارس عن جلسة شهر

======== 
 أ.د.  السيد عبده السيد أحمد  قائم بأعمال عميد الكلية

 أ.د. عادل عبد هللا عبد الغني  الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكيل
 أ.د.  سيد حسن حسين  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 أ.د.  حربي مطاريد عبد هللا  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

 محمد نجيب قناوي 1د1أ  مدير وحدة ضمان الجودة

 د. محمود يوسف حسين  بالمنيا يمثلهوكيل وزارة التموين 

 م. عبد العاطي صديق أحمد  وكيل وزارة الزراعة بالمنيا يمثله

 
 :  األقضبم هجبلش رؤصبء الضبدة

 شكري عبد السالم مقدم 1د1أ .2

 جمال مصطفى الضوي 1د 1أ .3

 أ.د. أكرم زٌن العابدٌن محمود .4

 أنور عبد العزٌز جالل 1د1أ .5

 لطعصام أحمد الم 1د1أ .6

 محمد سمٌر فؤاد   1د1أ .7

 عمر عبد اللطٌف عمر  1د1أ .8

  هانً مصطفى علً 1د1أ  .9

 عمر فتحً داخلً  1د1أ .11

 سلوى الحسٌنً بدوي 1د1أ .11

 ٌسري تمام عبد المجٌد 1د1أ .12

 كرٌمة عبد الحمٌد حسانٌن 1د1أ .13
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 : األقضبم عي الوٌبوبىى األصبتذة الضبدة

 محً الدٌن أحمد شلباٌة   1د1أ .1

   حسٌنسٌف النصر  1د1أ .2

 أ.د.  ذكري عطٌة شحاتة .3

 محمد محمود طنطاوي 1د1أ .4

 أ.د. خٌري طه إبراهٌم .5

 عادل محمود حماد 1د1أ .6

 منصور عبد المجٌد سالم 1د1أ .7

 عبد الهادي عبد الحكٌم عبد النبً 1د1أ .8

 محمد عبد الحكٌم محمود 1د1أ .9

 أ.د. علً أحمد متولً .11

 عٌسى عبد الحمٌد محمدي 1د1أ .11

 العال حسٌن عبد الجلٌل عبد 1د1أ .12

 
 هوثليي عي األصبتذة الوضبعذيي   

 سٌد عبد المقصود عثمان 1د .13

 حلٌم عٌاد هناء  1د .14

 
 هوثليي عي الوذرصيي :

 سمٌر أحمد سٌد 1د .15

 حمدي سٌد عبده 1د .16
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 :بث وحذة ضوبى الجىدةتىصي -1
 

  1/2/2112وتوصى وحذة ضمان اجلودة جبلشتها املنعقذة بتاريخ 

  -مخاطبة السادة رؤساء األقساـ بشأف: -1
ـ ,وعمؿ  6102/6102التأكيد عمى سرعة االنتياء مف إرساؿ تقارير البرامج والمقررات الدراسية لمعاـ الجامعي –أ 

 .6102/6102األوؿ  الدراسيتقارير الفصؿ 
 1الخاص بتوصيؼ البرامج والمقررات لرفعيا عمى الموقع اإللكتروني لمكمية  C .Dسرعة إرساؿ  –ب
   الدعوة إلى عقد اجتماع المجنة الثالثية باألقساـ عمى مستوى الكمية فى تماـ الساعة الثانية عشرة ظيرًا يـو  -ج 

 بمقر مجمس الكمية . 61/3/6102الثالثاء الموافؽ 
 طبقا لما تـ ارسالو إلى القسـ مرات عديدة. المقرراتف  ممفات التأكيد عمى سرعة االنتياء م -د 
بمقر مجمس  61/3/6102فى تماـ الساعة الواحدة ظيرًا يـو الثالثاء الموافؽ  دعوة السادة مسئولي المعايير -6

القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد حتى نتمكف مف االنتياء مف  الكمية ,  بشأف االنتياء مف مالحظات الييئة
 6102/6102التقرير السنوي لمعاـ الجامعي 

    
 

      
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 :التعلين والطالة  شئىىتىصيبث لجٌت  -2
 

 :يلي ما على باملوافقة   1/1/2018 بتاريخ املنعقذة جلشتها يف والطالب التعليم شئون جلنة توصي
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 العليب الذراصبث لجٌت تىصيبث .3

 :  أوالً : وتيجت لجبن فحص ومىبقشت رسبئل المبجستير والدكتوراي 

 الجماعي التقرير في ءما جا عمى26/2/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستوالبساتيف  قسـ مجمس موافقة -1
 المسجؿ حسف سميماف حسف/ الطالب مف المقدمػػة الدكتوراه رسالػػة ومناقشة فحص لمجنة الفرديػػة والتقارير

 (.فاكيو -بساتيف )الزراعية العمـو يالفمسفة ف دكتوراه درجة بمنحو توصي والتي بالقسـ لدرجة الدكتوراه
 

جماعى عمى ما جاء في التقرير ال26/2/2018مستو المنعقدة بتاريخ موافقة مجمس قسـ البساتيف بج -2
المسجمة لدرجة مف الطالبة/ ىويدا ربيع سيد  المقدمة الدكتوراهوالتقارير الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة 

 0فاكيو( –الدكتوراه بالقسـ والتى توصى بمنحيا درجة دكتوراه الفمسفة في العمـو الزراعية )بساتيف 
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عمى ما جاء في التقرير الجماعى 26/2/2018موافقة مجمس قسـ االقتصاد الزراعى بجمستو المنعقدة بتاريخ  -3
والتقارير الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة مف الطالب/ احمد فوزى عبد الحميد المسجؿ 

 0لدرجة الدكتوراه بالقسـ والتي توصى بمنحو درجة دكتوراه الفمسفة في العمـو الزراعية )اقتصاد زراعى(
 

عمى ما جاء في التقرير الجماعى 26/2/2018لزراعى بجمستو المنعقدة بتاريخ موافقة مجمس قسـ االقتصاد ا -4
والتقارير الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة مف الطالب/ رجب دسوقى عبدالعزيز المسجؿ 

 0(يفىاجتماع ر لدرجة الدكتوراه بالقسـ والتي توصى بمنحو درجة دكتوراه الفمسفة في العمـو الزراعية )
 

عمى ما جاء في التقرير الجماعى 26/2/2018موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  -5
والتقارير الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة مف الطالبة/ سارة مخموؼ احمد حسف  

 –مـو الزراعية )بساتيف المسجمة لدرجة الماجستير بالقسـ والتي توصى بمنحيا درجة ماجستير الفمسفة في الع
 0فاكيو(

 

عمى ما جاء في التقرير الجماعي 26/2/2018موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  -6
ؿ ػرضا حسيف ابراىيـ المسج / المقدمة مف الطالب سالة الماجستيرارير الفردية لمجنة فحص ومناقشة ر والتق
 0فاكيو( –درجة ماجستير الفمسفة في العمـو الزراعية )بساتيف  توصى بمنحو والتيالماجستير بالقسـ  ةػلدرج

 
 :   تبليغ وتيجت مقرر بحث  والسبعبث المعتمدة للرسبلت ثبويب

ميا عمر عبد / ةالطالب إتماـ عمى 26/2/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستو الميكروبيولوجيا قسـ مجمس موافقة -7
 المعتمدة الساعات(  )الميكروبيولجيا قسـب الدكتوراه لدرجة ةالمسجم المطيؼ عمر المدرس المساعد بالقسـ

 ". بنجاح"  لمرسالة
عبد الرازؽ / الطالب إتماـ عمى 26/2/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستو امراض النبات قسـ مجمس موافقة -8

 المعتمدة الساعات(  )امراض النبات قسـب الدكتوراه لدرجة ةالمسجم شعراوى غنيمو المدرس المساعد بالقسـ
 ". بنجاح"  لمرسالة

يحي ابراىيـ /الطالب إتماـ عمى 26/2/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستو االقتصاد الزراعى قسـ مجمس موافقة -9
 ". بنجاح"  لمرسالة المعتمدة الساعات  االقتصاد الزراعى قسـب الماجستير لدرجة  عبد القادر المسجؿ بالقسـ

عزه يوسؼ / ةالطالب إتماـ عمى 26/2/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستو االقتصاد الزراعى قسـ مجمس موافقة -10
 ". بنجاح"  لمرسالة المعتمدة الساعات(  )االقتصاد الزراعى قسـب الماجستير لدرجة ةالمسجم مصطفى 

 
 :   تحديد وتعديل عىبويه رسبئل المبجستير والد كتوراة ثبلثــبً 

عبد / الطالبة ػموضوع رسال تعديؿعمى  26/2/2018بجمستو بتاريخ  امراض النباتموافقة مجمس قسـ  -11
   -:التالي ع( وذلؾ عمى النحو0الرازؽ شعراوى المسجؿ لدرجة الدكتوراه امراض النبات بنظاـ  )س
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 "    دراسات عمى بعض امراض النباتمػف      :  "   
 الػػػى :

 العنواف بالمغة العربية  : 
 "عمى القمح الدقيقيدراسات مرضية ومكافحة مرضى صدأ االوراؽ والبياض    "

 " العنواف بالمغة االنجميزية :
" Pathological and management studies on wheat leat leaf rust and powdery mildew"           

 التغير غير جوىريعمما باف 
 

 األشراف:لجبن وتغيير  تعديلتبليغ وسبدسًب:   

 

 /الدرجة  اسـ الطالب/ القسـ 
 المجنة بعد التعديؿ ير في المجنةيالتغ تاريخ التسجيؿ

 . ايمف محمد احمد12
 زينة  -قسـ   : البساتيف   

 26/2/2018مجمس قسـ: 

 الماجستػػير
 19 /9  /2016 

 اضافة
  محمود عبد اليادى حسف  ا.د.

  محمود عبد اليادى حسف ا.د.

 رجاء عمى طو ا.د.
 محمود عبد الحكيـ محمود  0د0أ

  
 

 

 

 المىبقشــــــت الفحص و لجـــــبن لتشكيرابعــــًب:       

/ تاريخ الدرجة تشكيؿ المجنػػػػػة
 القسػػػـاسػػـ الطالػب /  التسجيؿ

 محمد احمد فايؽ 0د0أ
 جامعة القاىرة –كمية الزراعة  –استاذ الفاكية المتفرغ     

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

 فيصؿ فاضؿ احمد 0د0أ
 جامعة المنيا -كمية الزراعة  -المتفرغ  أستاذ الفاكية   

 الماجستير
9/9 /2013 

       محمود عمى محمد حسيف -13
 (الفاكيةقسـ البساتيػف )فرع 

 المجيد ابو المجدسوزاف عبد 0د0أ
  استاذ ورئيس قسـ االقتصاد الزراعى كمية الزراعة جامعة اسيوط 
 محمد عالء الديف كامؿ عثماف  0د0أ

 استاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ كمية الزراعة جامعة المنيا  
 محمد السيد السيد حسيف 0د
استاذاالقتصاد الزراعى المساعدالمتفرغ كمية الزراعة جامعة المنيا   

 )مشرفا

 الماجستير
 ابراىيـ عبد القادر يحي -14 10/3/2014

 قسـ االقتصاد الزراعى

 داليا حامد الشويح 0د0أ
 جامعة اسيوط –كمية الزراعة  –استاذ االقتصاد الزراعى     

 مكادى عبد المجيد سميماف  0د0أ
 جامعة المنيا  –كمية الزراعة  –استاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ     

 محمد السيد السيد حسيف 0د0أ
استاذ االقتصاد الزراعى المساعد المتفرغ بكمية الزراعة جامعة 

 المنيا)مشرفا

 الماجستير
11/3/2114 

 عزه يوسؼ مصطفى محمد -15
 

 قسـ االقتصاد الزراعى
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 أ.د. محمد السيد سعيد 
البحوث والدراسات االستراتيجية استاذ االقتصاد الزراعى وعميد معيد    

 لدوؿ حوض النيؿ امعة الفيوـ
 مكادى عبد المجيد سميماف  0د0أ

 استاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ كمية الزراعة جامعة المنيا  
 سميرة اميف عبد الحميـ 0د0أ

 ة جامعة المنيا )مشرفااستاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ كمية الزراع    

 الماجستير
11/2/2113 

 اشرؼ خميس رشاد محمد -16
 قسـ االقتصاد الزراعى 

 
  -: الدكتورايلطلبت  التأهيليتشكيل لجبن االمتحبن  خبمســــب  :  

     التأىيميتشكيؿ لجنة االمتحاف عمى 26/2/2018بجمستو المنعقدة بتاريخ  الميكروبيولوجياموافقة مجمس قسـ  -17
  :التاليالنحو  أف يكوف التشكيؿ عمى مػىعع (0لدرجة الدكتوراه بنظاـ)س ةالمسجم عبد المطيؼمياعمر /ةالبلمط
 جامعة بنى سويؼ  –كمية العمـو  –أستاذ الميكروبيولوجيا    ماجد سيد احمد محمد 0د0أ -1
 جامعة سوىاج –كمية الزراعة  –أستاذ الميكروبيولوجيا    صبرى يونس محمد محمود 0د0أ -2
 المنيا      المحاصيؿ المتفرغ  كمية الزراعة جامعة أستاذ   ابو بكر عبد الوىاب احمد    0د 0أ -3
 كمية الزراعة جامعة المنػيا - الخضر المتفرغأستاذ      يوسؼ يوسؼ عبد العاطى 0د0أ  -4
 المنيا  جامعة الزراعولمدراسات العمياوالبحوث كميةالكمية أستاذامراض النبات وكيؿ            حربى مطاريد عبداهلل 0د0أ -5
 المتفرغ  كمية الزراعة جامعة المنيا   الميكروبيولوجياأستاذ   ثروت عمى مصطفى الدىتورى 0د0أ -6
 جامعة المنيا )مشرفا( كمية الزراعة أستاذ الميكروبيولوجيا المتفرغ         عادؿ محمود محمد حماد 0د0أ -7
 

قد وافؽ عمى تشكيؿ لجنة االمتحاف التأىيمى لمطالبو/  4/3/2018بتاريخ  المنعقدةموافقة مجمس قسـ االلبػػاف بجمستو  -11
عمى ع( عمى اف يكوف التشكيؿ 0لدرجة الدكتوراه بنظاـ )س والمسجمةرغدة مختار سيد معوض المدرس المساعد بالقسـ 

 النحو التالى 
 جامعة اسيوط –ستاذ متفرغ بكمية الزراعة ا  فتحى عوض السيد الجزار 0د0أ-1
 جامعة سوىاج –استاذ ورئيس قسـ االلباف كمية الزراعة    عبد العاؿ عمى عابديف  0د0أ-2
 جامعة المنيا –استاذ متفرغ بكمية الزراعة    محمد نجيب قناوى 0د0أ-3
 بكمية الزراعة جامعة المنيا  الحيوانياستاذ ورئيس قسـ االنتاج    اكـر زيف العابديف 0د0أ-4
 جامعة المنيا –استاذ متفرغ بقسـ االلباف بكمية الزراعة    عمى احمد متولى 0د0أ-5
 جامعة المنيا )مشرفا( –كمية الزراعة  –استاذ متفرغ بقسـ االلباف    ماجده عويس محمود  0د0أ-6
 الزراعة جامعة المنيا )مشرفا(استاذ متفرغ بقسـ االلباف كمية    احمد شوقى زىراف 0د0أ -7
 

 سابعاً  :    مػد   فترة  التسجيػؿ
 الطالػػب اسػػػـ القسػػػػػػـ التسجيؿ تاريخ/ الدرجة المد تاريخ

13/2/2018-12/2/2019 
9/9/2017 – 8/9/2018 
9/9/2017 – 8/9/2018 

13/9/2017 – 12/9/2018 

 2013/ 13/2الدكتوراه  :
 8/9/2013الماجستير :

 9/9/2013الماجستير : 
 14/9/2009الماجستير : 

 عموـ االغذية
 فاكيو –البساتيف 
 فاكيو –البساتيف 
 الزراعياالقتصاد 

 نداء احمد رفعت. 19
  محمد حسيف . محمود عمى20
 . محمد احمد حسف سمطاف21
 . اسالـ مصطفى احمد بكير22
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 )ستة اشير(13/3/2018- 14/9/2017
 )ستة اشير10/8/2018 – 11/2/2018
10/9/2017 -   9/9/2018 
10/3/2018- 9/3/2019 
9/3/2018- 8/3/2019  

10/3/2018- 9/9/2018 

 14/9/2010:  الدكتوراه
 11/2/2013الماجستير: 
 10/9/2012الدكتوراه : 

 10/3/2014الماجستير : 
 10/3/2014الماجستير : 
 10/3/2014الماجستير : 

 الحيوانياالنتاج 
 وقاية النبات
 وقاية النبات

 االقتصاد الزراعى
 االقتصاد الزراعى
 االقتصاد الزراعى

 .ايياب حسف عبد السالـ23
 .سناء محمود سيد شحاتو24

 .احمد فوزى محمد عمى25
 حساـ حسف ابو المجد-26
 ايماف مديف حسف .27
 خالد محمد السيد الراوى.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العليب : ثبمىًب :   إلغبء  وتجميد تسجيالث طالة الدراسبث 

 عبدحسف / ةالطالب تسجيؿ إلغاء عمي 18/2/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستو الوراثة قسـ مجمس موافقة .29
 انتظاميا في الدراسة رغـ انذاره ثالث مرات  لعدـ وذلؾلدرجة الماجستير  ةالمسجماحمد محمود  هالال

 

محمود جماؿ / الطالب تسجيؿ إلغاء عمي 18/2/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستو الوراثة قسـ مجمس موافقة .30
  0 رغـ انذاره ثالث مراتلعدـ انتظامو في الدراسة  وذلؾ والمسجؿ لدرجة الماجستير عبد الرازؽ عبد الغنى

   

محمد / الطالب تسجيؿ إلغاء عمي 19/2/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستوعمـو االغذية  قسـ مجمس موافقة. 31
 رغـ انذاره ثالثلعدـ انتظامو في الدراسة  وذلؾفي عمـو االغذية  كامؿ والمسجؿ لدرجة الماجستير جنيدي

  0 مرات

 

 / الطالب تسجيؿ إلغاء عمي 11/2/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستوالكيمياء الزراعية  قسـ مجمس موافقة      .32
 رغـ  لعدـ انتظامو في الدراسة وذلؾفي الكيمياء الزراعية  والمسجمة لدرجة الماجستيرمحمد محمود وفاء       
  0  مراتانذاره ثالث       
فاطمو محمد / الطالب تسجيؿ إلغاء عمي 11/2/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستوالوراثة  قسـ مجمس موافقة .33

  0بناًء عمى طمبيا  وذلؾ احمد والمسجمة لدرجة الماجستير
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  هىضىعبث عبهــــــت : تبصعب -4

عمى ما جاء بالتقرير  26/2/2018)عمى مستوى االساتذة( بجمستو المنعقدة بتاريخ  األراضيموافقة مجمس قسـ  .1
لمسيد الدكتور / محى الديف محمد عبد العظيـ االستاذ المساعد  العمميلمجنة العممية لفحص االنتاج  الجماعي

  0 األراضيبالقسـ والمتقدـ لشغؿ وظيفة " استاذ" بقسـ 
 

نيو فقط ج 3000طمب سمفة بمبمغ  عمى 15/1/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستوالبساتيف  قسـ مجمس موافقة .2
عبد الحميد محمد مرسى واصؿ استاذ  0د0ثالثة االؼ جنيو ( مف صندوؽ دعـ االبحاث العممية بالجامعة باسـ أ

 0المتفرغ بالقسـ وذلؾ الجراء بعض البحوث العممية  الفاكية
 

جنيو  3000طمب سمفة بمبمغ  عمى 26/2/2018 بتاريخ المنعقدة بجمستوالكيمياء الزراعية  قسـ مجمس موافقة .3
احمد محمد اسماعيؿ استاذ  حمادي 0د0فقط ثالثة االؼ جنيو ( مف صندوؽ دعـ االبحاث العممية بالجامعة باسـ أ

 الخاصو بالطالب / سالـ قاسـ تونى المعيد بالقسـ0بعض البحوث العممية  ءال جراالكيمياء المتفرغ بالقسـ وذلؾ 
 

عمى الغاء ترشيح السيد / بياء ابو جامع عبد المنعـ  18/2/2018موافقة مجمس قسـ الوراثة بجمستو بتاريخ  .4
المدرس المساعد بالقسـ عمى المنح التنافسية المقدمة مف حكومة اليند طبقة لبروتوكوؿ التعاوف بيف مصر واليند 

 0 2018/2019 الدراسيلمعاـ 
 

عمى مد اجازة السيد /محمود عبد العزيز  25/2/2018بجمستو المنعقدة بتاريخ موافقة مجمس قسـ المحاصيؿ  .5
بالمنحة الدراسية لو لدراسة الدكتوراه مف دولة  16/3/2018المدرس المساعد بالقسـ لمدة عاـ ثاف اعتبارا مف 

 0الصيف 
ـ محمد يسف عبد عمى تقدـ السيد/اسال 26/2/2018بتاريخ  المنعقدةموافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو  .6

العامة لمبعثات المصرية وذلؾ  باإلدارة والخاصةمف حكومة الصيف  المقدمةالمطيؼ المدرس المساعد بالقسـ لممنح 
 لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه 

 

مف الدكتور / عمى الطمب المقدـ  26/2/2018بجمستو المنعقدة بتاريخ  الحيوانيموافقة مجمس قسـ االنتاج  .7
الى  1/4/2018عبد الحكيـ بخصوص طمب اجازة بدوف مرتب لمدة عاـ اعتبارا مف  دياليامصطفى عبد 

  0وذلؾ لمعمؿ لدى شركة تكنوساينس بمحافظة المنيا  30/3/2019
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عمى ترشيح السيد / ياسيف قاسـ  12/2/2018موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيواني بجمستو المنعقدة بتاريخ   .8
  0ابراىيـ المعيد بالقسـ عمى منحة الماجستير المقدمة مف سفارة المجر بالقاىرة 

 

ماؿ فخرى عبد ج 0د0قد وافؽ عمى انتداب أ 26/2/2018موافقة مجمس قسـ الكيمياء الزراعية بجمستو بتاريخ  .9
دكتوراه( بقسـ المحاصيؿ  –النعيـ االستاذ بقسـ الكيمياء لتدريس مقررات خاصة بطالب الدراسات العميا )ماجستير 

 0 2017/2018كمية الزراعة جامعة االزىر فرع اسيوط خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني 
 
 

 :العالقبث الثقبفيت  تىصيبث لجٌت -5

 :الذاخليت والٌذواث  أوال :   الوؤتوزاث 

 -عمى ترشيح كؿ مف : 4/2/2018بجمستو بتاريخ  االلبافموافقة مجمس قسـ  .1
 كريمة عبد الحميد حسانيف  0د0ا -1
  فوزى سيد ابراىيـ  0د0أ -2
   عمى احمد متولى 0د0أ-3

 لحضور ندوة االلباف " التأثيرات الغذائية والصحية لبعض المكونات الصغرى لمبف " وذلؾ يـو االربعاء 
 كمستمعيف0 القاىرة –والمنعقد بالمركز القومي لمبحوث بالدقي 18/4/2018الموافؽ 

 

 مصطفى عمى     ىاني 0د0عمى ترشيح أ 19/2/2018موافقة مجمس قسـ عموـ االغذية بجمستو بتاريخ  .2
 بعنواف  التدريبيةلحضور الدورة 

 "والناتومتري" تقنية النانو : اساليب التحضير والتطبيقات لمتركيبات 
 والمنعقد بكمية العمـو جامعة االسكندرية 2018ابريؿ  2-1وذلؾ في الفترة مف      

 

 -ترشيح كال مف : عمى 26/2/2018بجمستو بتاريخ  الحيوانيموافقة مجمس قسـ االنتاج .  3
 عبد المعطى خيرى ابراىيـ  0د0أ -1
 البغداديعطيات حسيف 0د0أ -2
 شاكر عبد التواب عبد المطيؼ 0د0أ -3
 كوثر محمد عبد الرحمف  0د -4

لحضور اجتماع الجمعية العمومية لمجمعية المصرية لعمـ الدواجف والمنعقدة بكمية الزراعة جامعة االسكندرية يوـ الخميس 
  0 2018ابريؿ  19الموافؽ 

 

 :الوؤتوزاث الخبرجيت  :ثبًيب 

عمى ترشيح السيد االستاذ الدكتور/ قاسم زكى احمد االستاذ  11/2/2111مجمس قسم الوراثة بجمستو المنعقدة بتاريخ  ةموافق -4
مدينة دبمن خالل  فيوالذى سوف يعقد  النباتيةالرابع عشر لمجمعية الدولية لمتكنولوجيا الحيوية  الدوليبالقسم لحضور المؤتمر 

 1الشفوي  لإللقاءحيث ان لسيادتو بحث مقبول  بإيرلندا 2111أغسطس  24-11الفترة من 
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قد وافؽ عمى سفر السيد االستاذ الدكتور/ احمد شوقى  4/3/2018موافقة ممس قسـ االلباف بجمستو المنعقدة بتاريخ  -5
وذلؾ لحضور مؤتمر الجوده لمتعميـ  4/2018/ 14:  11محمد زىراف االستاذ المتفرغ بالقسـ الى لبناف خالؿ الفترة مف 

 0ـ كمياتيا لمحصوؿ عمى االعتماد "   حيث اف لسيادتو بحث مقبوؿ لمنشر دع فيالعممى بعنواف        " دور جامعة المنيا 
 

 

 

 

 شئىى خذهت الوجتوع وتٌويت البيئتتىصيبث لجٌت  -6

 -:5/3/8102 بتاريخ املنعقذة جلشتها يفخذمة اجملتمع وتنمية البيئة  شئون جلنة توصي

 

  2018خالؿ شير مارس  العالميالموافقة عمى االحتفاؿ بيـو المياه 
  الموافقة عمى اف يكوف مجمس شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكؿ قسـ شيريا 
  الموافقة عمى التبرع لممجيود الحربى لقواتنا المسمحة واالعالف عف ىذا التبرع بالكمية نظرا لما تقـو بو قواتنا

  الحبيبةالمسمحة في الدفاع عف سيناء وارض مصر 
 

 االجهزة العلويت والوختبزاثتىصيبث لجٌت  -7

  -:5/3/8102 بتاريخ املنعقذة جلشتها يف األجهزة العلمية واملختربات شئون جلنة توصي

  لألقساـزيادة ميزانية الكيماويات  
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 12/3/2018 شير مارس بوستو سركي
 التوقيع مكتب نائب رئيس الجامعة لمراسات العميا والبحوث ـ
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