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 . توصياث وحدة  ضمان الجودة:   1

 بالموافقة عمى: 8102/ 9/5  بتاريخ المنعقدةبجمستيا  وحدة ضماف الجودة توصي
 تقديـ التعزية فى وفاة المغفور لو المرحـو / نشأت يحيى محمد أميف الكمية السابؽ. -1
اعتبار السيد/ رمضاف جالؿ محمد أميف الكمية عضوًا بمجمس إدارة وحدة ضماف الجودة ممثاُل لمعامميف  -2

 والجياز اإلداري بالكمية.
 مخاطبة السادة رؤساء األقساـ بشأف: -3

تقرير عف أعماؿ الجودة التى تـ مناقشتيا بمجمس القسـ خالؿ العاـ الجامعي  تسميـ مف االنتياء)أ( سرعة 
2016/2017. 

 .باألقساـمف عمؿ ممفات المقررات  االنتياء)ب(  سرعة 
 .2017/2018تقارير البرامج والمقررات الدراسية لمفصؿ الدراسي األوؿ  إرساؿمف  االنتياء)ج( سرعة 

 49مف قانوف تنظيـ الجامعات رقـ  61طبقًا لممادة  لألقساـ)د( االنتياء مف عقد المؤتمر العممي الثاني 
، مع تحرير محضر باالجتماع وعرض التوصيات عمى مجمس القسـ تمييدًا لعرضيا عمى  1972بسنة 

 مجمس الكمية.
( سرعة االنتياء مف مناقشة نتائج تقويـ الطالب لممقررات الدراسية التى تـ تدريسيا خالؿ الفصؿ ىػ)

 التى يتـ إرساليا الى األقساـ. 2017/218الدراسي األوؿ 
)و( سرعة االنتياء مف عمؿ استبيانات تقويـ الطالب لممقررات الدراسية التى يتـ تدريسيا خالؿ الفصؿ 

 التى يتـ تسميميا الى األقساـ. 2017/2018الدراسي الثاني 
 إللكتروني لمكمية.الخاص بتوصيؼ البرامج والمقررات لرفعيا عمى الموقع ا CD)ز( سرعة إرساؿ 

 
 واالعتمادمف مالحظات الييئة القومية لضماف جودة التعميـ  االنتياءالتأكيد عمى مسئولي المعايير مف  -4

 .2016/2017مف التقرير السنوي لمعاـ الجامعي  االنتياءحتى نتمكف مف 
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 : توصيبث لجىت شئون التعليم والطالة.  2

 

 بالموافقة عمى ما يمي:  7/5/8102توصي لجنة شئوف التعميـ والطالب في جمستيا المنعقدة بتاريخ 

 لطالب المستوى  29/7/2018الى  30/6/2018بدء التدريب الصيفي فى الفترة مف  -1

 ( 2( ، طالب المستوى الثالث المنقولوف لممستوى الرابع )ت1الثاني المنقولوف لممستوى الثالث )ت

 ( مف الالئحة الداخمية لمكمية.23أسابيع طبقًا لممادة ) 4لمدة وذلؾ 

 طبقًا  8/9/2018الى  14/7/2018بدء الفصؿ الدراسي )الصيفي( الثالث فى الفترة مف  -2

 ( مف الالئحة الداخمية لمكمية.5لممادة رقـ )

 قبوؿ المطبوعات الميداه مف السيد األستاذ الدكتور عبد اهلل صابر عمى  -3

 المركز القومي لبحوث المياه.األستاذ ب
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 توصياث لجنت الدراساث العليا والبحوث : -4

 أوالً : وتيجت لجبن فحص ومىبقشت رسبئل المبجستير والذكتوراي  : 

 عمى ما جاء في التقرير 26/3/2018موافقة مجمس قسـ األراضي بجمستو المنعقدة بتاريخ  -1
 الجماعي والتقارير الفرديػػة لمجنة فحص ومناقشة رسالػػة الماجستير المقدمػػة مف 
الطالب/ محمد احمد عبد الظاىر المسجؿ لدرجة الماجستير بالقسـ والتي توصي بمنحو درجة الماجستير 

 )أراضي(. الفمسفة في العمـو الزراعية تخصص
 عمى ما جاء فى التقرير 23/4/2018خ موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاري -2

 الجماعى والتقارير الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة مف 
الطالب / احمد ابو حسيبة محمد عبد الحكيـ المسجؿ لدرجة الماجستير بالقسـ فرع الفاكية والتي 

  0فاكيو(  -توصى بمنحو درجة الماجستير الفمسفة في العمـو الزراعية )بساتيف 
عمى ما جاء فى التقرير  23/4/2018موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  -3

 الجماعى والتقارير الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة مف 
الطالب / مصطفى محمود احمد محمد المسجؿ لدرجة الماجستير بالقسـ فرع الفاكية والتي توصى 

  0فاكيو(  –ة الماجستير الفمسفة في العمـو الزراعية )بساتيف بمنحو درج
 عمى ما جاء  9/5/2018موافقة مجمس قسـ المحاصيؿ بجمستو المنعقدة بتاريخ  -4

 في التقرير الجماعى والتقارير الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة مف 
توصى بمنحو درجة الماجستير في العمـو الزراعية الطالب/ محمد رضا اسعد المعيد بالقسـ والتى 

 .)محاصيؿ(
 عمى ما جاء  30/4/2018موافقة مجمس قسـ اإلقتصاد الزراعي بجمستو المنعقدة بتاريخ  -5

 في التقرير الجماعى والتقارير الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة مف 
والتى توصى بمنحو درجة الدكتوراه في العمـو الزراعية الطالب/ أحمد حممي عبد المنعـ نصر بالقسـ 

 )اقتصاد زراعي(.
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  لذ كتوراة ل ثبويًب: وتيجت لجبن االمتحبن التأهيلي

 عمى ما جاء في 30/4/2018بجمستو المنعقدة بتاريخ الميكروبيولوجيا الزراعية موافقة مجمس قسـ   -6
لدرجة  ةالمسجمميا عمر عبد المطيؼ عمر المدرس المساعد و  /ةتقرير لجنة االمتحاف التأىيمي لمطالب

 " بنجاح"االمتحاف  اوالذي يوصي باجتيازى الدكتوراه بالقسـ
في تقرير لجنة عمى ما جاء  6/5/2018بجمستو المنعقدة بتاريخ االلباف موافقة مجمس قسـ  -7

والذي  لدرجة الدكتوراه بالقسـ ةالمسجمالمدرس المساعد و  رغدة مختار سيد /ةاالمتحاف التأىيمي لمطالب
 " بنجاح"االمتحاف  ايوصي باجتيازى

 
 ثبلثب:   تبليغ وتيجت مقرر بحث  والسبعبث المعتمذة للرسبلت 

 عمى إتماـ  23/4/2018موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  -8
ـ )البساتيف فرع الفاكية(  بقس الدكتوراهالطالب/ محمد عمى عبد الرازؽ عبد السميع المسجؿ لدرجة 

 الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح". 
 عمى إتماـ  23/4/2018موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  -9

الطالبة/ باكستاف محمد عمى ابو العال المسجمة لدرجة الماجستير بقسـ )البساتيف فرع الفاكية(  
 الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح". 

 عمى إتماـ  23/4/2018افقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ مو  -10
الطالب/وائؿ بدوى محمد محمد المسجؿ لدرجة الدكتوراه بقسـ )البساتيف فرع الفاكية(  الساعات 

 المعتمدة لمرسالة "بنجاح". 
 عمى إتماـ  23/4/2018موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  -11

/طو ماىر محمد محمد المسجؿ لدرجة الدكتوراه بقسـ )البساتيف فرع الفاكية(  الساعات الطالب
 المعتمدة لمرسالة "بنجاح". 

 

 رابعــب ً :    مـذ   فترة  التسجيـل

 

 اسػػػـ الطالػػب القسػػػـ الدرجة/ تاريخ التسجيؿ تاريخ المد
 ( أشير 7 )   :312/:/4/3129-9/:

21/4/3129-:/4/312:  
21/4/3129-:/4/312: 
:/:/3128- 9/:/3129 

 (أشير 7) :23/9/312 -24/3/3129
 (عاـ ثامف) 3129/:/3128-28/:/29

 3123/ :/21الماجستير:
 21/4/3125الماجستير: 
 3125/ 21/4الماجستير:

 3124/ :/ :الماجستير: 
 24/3/3123الدكتوراه :
 3117/:/29الدكتوراه :

 االقتصاد الزراعي
 اعىاالقتصاد الزر 

 االقتصاد الزراعى
 الفاكيو-البساتيف

 االقتصاد الزراعى
 االراضػػػػى

 سعدية بدر احمد -23
 عزه يوسؼ مصطفى محمد -24
 يحى ابراىيـ عبد القادر-25
 محمد طارؽ عبد العزيز-26
 محمد حسيف عمى-27
 فتح الباب احمد عبد الرحيـ امير -28
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 خبمسب :   تعذيل وتغيير لجبن األشراف:

  الطالب/ القسـاسـ  
 /الدرجة

 تاريخ التسجيؿ
 المجنة بعد التعديؿ التغيير في المجنة

 . سيا عبده ابو خطوه 29
 قسـ : االنتاج الحيواني       

   

 الماجستير
29  /: /3128 

 إضافة
 ميا احمد عبد المطيؼ   1د

 ا.د.شاكر عبد التواب عبد المطيؼ 
 د. مصطفى عمى حسف

 ميا احمد عبد المطيؼ 1د

 

سبدســــب  :   تشكيل لجبن االمتحبن التأهيلي لطلبت الذكتوراي 

:-  

 عمى تشكيؿ لجنة االمتحاف 34/5/3129موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  -91
 فاكيو(  –التأىيمي لمطالب/ وائؿ بدوى محمد محمد والمسجؿ لدرجة الدكتوراه بالقسـ )بساتيف 

 ع ( عمػى أف يكوف التشكيؿ عمى النحو التالي: 1بنظاـ )س
 جامعة القاىرة –كمية الزراعة   –أستاذ الفاكية   جماؿ محمد محمود حسيب 1د1أ -2
 جامعة القاىرة –كمية الزراعة  –أستاذ الفاكية المتفرغ   محمد احمد فايؽ     1د1أ -3
 أستاذ امراض النبات المتفرغ  كمية الزراعة جامعة المنيا        زكرى عطيو شحاتو     1د 1أ -4
 كمية الزراعة جامعة المنػيا  -أستاذ المحاصيؿ المتفرغ  عبد الحميد السيد القراميطى 1د1أ  -5
 جامعة المنيا –كمية الزراعة  –استاذ ورئيس قسـ وقاية النبات              محمد سمير فؤاد 1د1أ -6
 أستاذ الفاكية المتفرغ كمية الزراعة جامعة المنيا       حمد ابو زيد عقؿاحمد م1د1أ -7
 أستاذ الفاكية المتفرغ كمية الزراعة جامعة المنيا         فيصؿ فاضؿ احمد 1د1أ - 8

 

 عمى تشكيؿ لجنة االمتحاف 34/5/3129موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  -02
 فاكيو(  –التأىيمي لمطالب/ طو ماىر محمد محمد والمسجؿ لدرجة الدكتوراه بالقسـ )بساتيف 

 ع ( عمػى أف يكوف التشكيؿ عمى النحو التالي: 1بنظاـ )س
 جامعة القاىرة –كمية الزراعة   –أستاذ الفاكية   جماؿ محمد محمود حسيب 1د1أ -2
 جامعة القاىرة –كمية الزراعة  –لمتفرغ أستاذ الفاكية ا  محمد احمد فايؽ     1د1أ -3
 أستاذ ورئيس قسـ الوراثة  كمية الزراعة جامعة المنيا        عمر فتحى داخمى     1د 1أ -4
 أستاذ عمـو االغذية ووكيؿ كمية الطفولة المبكرة جامعة المنػيا  حسيف عبد الجميؿ عبد العاؿ 1د1أ  -5
 جامعة المنيا –كمية الزراعة  –استاذ االقتصاد الزراعي المتفرغ   مكادى عبد المجيد سميماف      1د1أ -6
 أستاذ الفاكية المتفرغ كمية الزراعة جامعة المنيا      معوض عبد الحميد محمد1د1أ -7
 أستاذ الفاكية المتفرغ كمية الزراعة جامعة المنيا        عمى حسف عمى سيد  1د1أ - 8
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 عمى تشكيؿ لجنة االمتحاف 34/5/3129موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  -09
 فاكيو(  –التأىيمي لمطالب/ محمد عمى عبد الرازؽ والمسجؿ لدرجة الدكتوراه بالقسـ )بساتيف 

 ع ( عمػى أف يكوف التشكيؿ عمى النحو التالي: 1بنظاـ )س
 جامعة القاىرة –كمية الزراعة   –الفاكية  أستاذ  جماؿ محمد محمود حسيب 1د1أ -2
 جامعة القاىرة –كمية الزراعة  –أستاذ الفاكية المتفرغ   محمد احمد فايؽ     1د1أ -3
 أستاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ  كمية الزراعة جامعة المنيا        المتولى صالح الزناتى     1د 1أ -4
 كمية الزراعة جامعة المنػيا  -أستاذ امراض النبات المتفرغ   مرزوؽ رجب عبد المطيؼ  1د1أ -5
 جامعة المنيا –كمية الزراعة  –استاذ وقاية النبات   حسف محمد حسف           1د1أ -6
 أستاذ الفاكية المتفرغ كمية الزراعة جامعة المنيا     عبد الحميد محمد مرسى واصؿ 1د1أ -7
 أستاذ الفاكية المتفرغ كمية الزراعة جامعة المنيا        فاروؽ حسف عبد العزيز 1د1أ - 8
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 سببعــــــب:  تشكيل لجـــــبن الفحص و المىبقشــــــت:

الدرجة/ تاريخ  تشكيؿ المجنػػػػػة
 اسػػـ الطالػب / القسػػػـ التسجيؿ

 جماؿ ابراىيـ احمد محمد 1د1أ
 جامعة اسيوط –كمية الزراعة  –استاذ ورئيس قسـ الوراثة     

 رجب عبد الخالؽ رجب  1د1أ
 جامعة المنيا )مشرفا( -كمية الزراعة  -أستاذ الوراثة    

 محمود عبد الحكيـ محمود 1د1أ
 جامعة المنيا )مشرفا( -أستاذ البساتيف )زينة( كمية الزراعة    
 سيد عبد المقصود عثماف 1د

 جامعة المنيا  -ستاذ الوراثة المساعد  كمية الزراعة ا    

 الماجستير
8 /9 /3125 

 عطاء محمد يوسؼ خضر      -22
 قسـ الوراثػػة   

 جماؿ عبداهلل عبد الصمد 1د1أ
 جامعة الفيوـ  –استاذ الفاكيو المتفرغ بكمية الزراعة     

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

 محمد احمد السيد  1د1أ
 جامعة المنيا )مشرفا( –كمية الزراعة  –استاذ الفاكيو المتفرغ      

 احمد يسف محمد احمد  1د1أ
 الجيزة )مشرفا(  –رئيس بحوث بمعيد بحوث البساتيف      

 الماجستيػر
 :/: /3124 

 فاطمو الزىراء سعدعبد العزيز -23
 فاكيو -قسـ البساتيف 

 احمد محمد عبده عيسى 1د1أ
 جامعة االسكندرية –استاذ الفاكيو المتفرغ بكمية الزراعة      

 عبد الحميد محمد مرسى واصؿ 1د1أ
 استاذ الفاكيو المتفرغ بكمية الزراعة جامعة المنيا     

 احمد محمد كماؿ عبد العاؿ 1د1أ
 )مشرفا(جامعة المنيا كمية الزراعة  –استاذ الفاكيو     

 مرفت عبد الكريـ عمى  1د1أ
 )مشرفًا( رئيس بحوث بمعيد بحوث البساتيف     

 الماجستير
 9/: /3125 

 باكستاف محمد عمى ابو العال -24
 فاكيو -قسـ البساتيف 

 حسف محمد عبد الحميد 1د1أ
 رئيس بحوث بقسـ بحوث العنب بمعيد بحوث البساتيف     

 محمد ابو زيد عقؿاحمد محمد  1د1أ
 جامعة المنيا –كمية الزراعة  –استاذ الفاكيو المتفرغ    

 فيصؿ فاضؿ احمد 1د1أ
 جامعة المنيا )مشرفا( –كمية الزراعة  –استاذ الفاكيو المتفرغ     

 الماجستير
 9/: /3125 

 اسماء احمد عمى عبداهلل -25
 فاكيو  –قسـ البساتيف 

 محمد احمد فايؽ  1د1أ
 استاذ الفاكيو المتفرغ بكمية الزراعة جامعة القاىره     

 فيصؿ فاضؿ احمد 1د1أ
 جامعة المنيا  –كمية الزراعة  –استاذ الفاكيو المتفرغ      

 فاروؽ حسف عبد العزيز  1د1أ
 جامعة المنيا )مشرفا( –كمية الزراعة  –استاذ الفاكيو المتفرغ     

 عماد عبد القادر حسف احمد  1د1أ
 المعمؿ المركزى لمزراعة العضوية)مشرفا( –رئيس بحوث بمعيد البساتيف 

 الماجستيػػر
 : /:/3124 

 محمد احمد حسف  -26
 فاكيو  –قسـ البساتيف 

 ابراىيـ عبد الرحمف عمى خميفو  1د1أ
 فرع اسيوط –جامعة االزىر  -استاذ االجتماع الريفى المتفرغ    

 اقباؿ االمير السمالوطى  1د1أ
استاذ التخطيط االجتماعى المتفرغ وعميد المعيد العالى لمخدمة 

 )مشرفًا( سابقااالجتماعية 
 محمد محمد سميماف ابراىيـ  1د1أ
 استاذ االجتماع الريفى بمعيد بحوث االرشاد الزراعى مركز البحوث الزراعية  
  جماؿ حسيف محمد الريدى 1د1أ

 )مشرفًا( جامعة المنيا –كمية الزراعة  –استاذ االجتماع الريفى والتنمية الريفية 

 الدكتوراه
24/3/3123 

 محمد حسيف عمى-27
 قسـ االقتصاد الزراعى 

 محمد رجب محمد الشناوى 1د1أ
 الجيزة  –مركز البحوث الزراعية  –رئيس قسـ الفاكيو االستوائية    

 فيصؿ فاضؿ احمد حسف 1د1أ
 جامعة المنيا  –كمية الزراعة  –استاذ الفاكيو المتفرغ      

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

 الدكتوراه
9/:/3124 

 احمد عبد العاطى عبد الكافى بدوى -28
 فرع الفاكيو–قسـ البساتيف 

 ثبمىــــب :   إلغبء  وتجميذ تسجيالث طالة الذراسبث  العليب :



 2: 

 عمي إلغاء تسجيؿ  23/4/2018. موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ 29
الطالب/ محمد مندى السيد عبد الوىاب المسجؿ لدرجة الماجستير بساتيف فاكيو وذلؾ بناًء عمى طمبو 

 معوض عبد الحميد محمد   0د0لتعرضو لحادث يعوقو عف الدراسة وعمى موافقة المشرؼ أ
 عمي إلغاء تسجيؿ  23/4/2018مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ . موافقة 30

الطالب/ كيرلس اميف يوسؼ عبد الستار المسجؿ لدرجة الماجستير بساتيف زينة وذلؾ بناًء عمى طمبو 
 لظروؼ عائمية وعدـ قدرتو عمى اتماـ الدراسة 

 عمي إلغاء تسجيؿ  30/4/2018 . موافقة مجمس قسـ وقاية النبات بجمستو المنعقدة بتاريخ31
الطالبة/ ريياـ عاطؼ حامد المسجمة لدرجة الماجستير بالقسـ وذلؾ لعدـ انتظاميا في الدراسة رغـ 

 انذارىا ثالث مرات 
 عمى تجميد تسجيؿ  23/4/2018. موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ 32

خضر( بناء عمى طمبو  –ؿ لدرجة الدكتوراه )بساتيف الطالب / احمد يسرى تماـ عبد المجيد المسج
 يوسؼ يوسؼ عبد العاطى وذلؾ بسبب سفره الى الخارج لظروؼ مرتبطو بالعمؿ  0د0وموافقة المشرؼ أ
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 تبسعب :     تحذيذ وتعذيل عىبويه رسبئل المبجستير والذ كتوراة 

 عمي  23/4/2018موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ -33
بالقسـ عمى  الدكتوراهموضوع البحث الخاص بالطالب/ محمود حجاجى جابر المسجؿ لدرجة  تعديؿ

 النحو التالي:
 العنواف بالمغة العربية :

 " دراسات فسيولوجية عمى أشجار المانجو السكري:   مف :
 الى : 

 جزئى لمسماد" تأثير استخداـ شاى زرؽ الحماـ وطحمب االسبيرولينا بالتنسيس كبديؿ 
 النتروجينى الغير عضوى عمى االثمار في المانجو السكرى "

 العنواف بالمغة االنجميزية
 "Effect of using pigeon manure tea and Spirulina Platens is algae as a partial replacement  

of inorganic N on fruiting of Succhary mango trees " 
 جوىريعممٍا بأف التغيير 

 عمي  23/4/2018موافقة مجمس قسـ البساتيف فرع الفاكية بجمستو المنعقدة بتاريخ -34
بالقسـ عمى  الدكتوراهموضوع البحث الخاص بالطالب/ حاتـ محمد محمد سيد المسجؿ لدرجة  تعديؿ 

 النحو التالي:
 العنواف بالمغة العربية :

 " " دراسات فسيولوجية عمى العنب السوبيريور  مف : 
 " تأثير رش مستخمص االعشاب البحرية والشيتوزاف عمى النمو واالثمار في العنب السوبيريور "الى : 

 -العنواف بالمغة االنجميزية : 
       " Effect of spraying Seaweed extract and Chitosan on growth and fruiting of  
                                               Superior grapevines." 

 عممٍا بأف التغيير جوىري
 عمي  16/4/2018بجمستو المنعقدة بتاريخ عمـو األغذيةموافقة مجمس قسـ -35

تعديؿ موضوع البحث الخاص بالطالبة/ اسماء محمد شحاتو المسجمة لدرجة الماجستير بالقسـ عمى 
 النحو التالي:

  -العنواف بالمغة العربية:
 "معدؿالجزئيا عند التخزيف في الجو العادى او  في جودة الفواكو المصنعةالتغيرات مف : "

التغيرات في جودة منتجات الفاكية المحفوظة والمصنعة باستخداـ تكنولوجيا الحواجز المشتركة عند  الى:
 التخزيف "

 -العنواف بالمغة االنجميزية : 
" Quality changes of shelf – stable fruits produced by hurdle technology during storage 

 عممٍا بأف التغيير جوىري
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 عمي 16/4/2018 بجمستو المنعقدة بتاريخ عمـو األغذيةموافقة مجمس قسـ -36
تعديؿ موضوع البحث الخاص بالطالب/ وليد عبد الحميد المسجمة لدرجة الدكتوراه بالقسـ عمى النحو 

 التالي:
 العنواف بالمغة العربية:

 دىوف عالية القيمة الغذائية جاستخداـ زيت بذرة الكتاف )كمصدر لحامض االلفالينولينؾ( ال نتامن : 
" دراسات كيميائية وتكنولوجية عمى بعض الزيوت الغنية باألحماض الدىنية  االساسية وتأثيرىا  الى:

 عمى كوليستروؿ الدـ   "
  -العنواف بالمغة االنجميزية : 

       " Chemical and technological studies on some oils rich in essential fatty acids and their  
                                                           effect on blood cholesterol 

 عممٍا بأف التغيير جوىري
 عمي  16/4/2018 بجمستو المنعقدة بتاريخ األغذيةموافقة مجمس قسـ عمـو  -37

تعديؿ موضوع البحث الخاص بالطالب/ ىشاـ السيد عبد المبدى عبد الفتاح المسجؿ لدرجة الدكتوراه 
 بالقسـ عمى النحو التالي:

  -:العنواف بالمغة العربية
 دراسات كيميائية وتكنولوجية ومكروبيولوجية في المحمة المفرومومف : 
 وميكروبيولوجية عمى سمؾ القرموط    "" دراسات كيميائية وتكنولوجية الى : 

  -العنواف بالمغة االنجميزية : 
" Chemical, technological and microbiological studies on catfish 

 عمما باف التغير جوىريا
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  عبشرا :  موضوعبث عبمــــــت

 عمى تعييف  30/4/2018موافقة مجمس قسـ الكيمياء الزراعية بجمستو المنعقدة بتاريخ . 38
 السيدة/   ايماف الحسيني يس المدرس المساعد بالقسـ في وظيفة مدرس بذات القسـ 

جنيو  2000عمى طمب سمفة بمبمغ  18/3/2018.  موافقة مجمس قسـ الوراثة بجمستو المنعقدة بتاريخ 39
ًً ج)فقط الفاف  جيياف محمد انور المتفرغ بالقسـ  0( مف صندوؽ دعـ األبحاث العممية بالجامعة باسـ دنييَا

 وذلؾ إلجراء بعض البحوث العممية الخاصة بطالب الماجستير / احمد عمى عبد اهلل المعيد بالقسـ
جنيو )فقط  2000عمى طمب سمفة بمبمغ18/3/2018.  موافقة مجمس قسـ الوراثة بجمستو المنعقدة بتاريخ 40

محمد عبد الحكيـ محمود االستاذ 0د0( مف صندوؽ دعـ األبحاث العممية بالجامعة باسـ أجنيياً الفاف 
ى حنفػى المدرس / ىناء سماسير الدكتوراهبالقسـ وذلؾ إلجراء بعض البحوث العممية الخاصة بطالب 

 المساعد بالقسـ
 3000عمى طمب سمفة بمبمغ  19/3/2018.  موافقة مجمس قسـ عمـو االغذية بجمستو المنعقدة بتاريخ 41

ىانى مصطفى عمى 0د0أجنيو )فقط ثالثة االؼ جنيو( مف صندوؽ دعـ األبحاث العممية بالجامعة باسـ 
 لماجستير / اسماء محمد شحاتو بالقسـوذلؾ إلجراء بعض البحوث العممية الخاصة بطالبة ا

 عمى منح السيد  23/4/2018موافقة مجمس قسـ امراض النبات بجمستو المنعقدة بتاريخ  -42
الدكتور/ عبد المنعـ عمى احمد ابراىيـ المدرس بالقسـ اجازة مرافقة الزوجة بالواليات المتحدة االمريكية لمدة 

حيث اف زوجتو السيدة / ىاجر ابراىيـ  تعمؿ مدرسة  13/8/2019حتى  14/8/2018عاـ اعتبارا مف 
 0لمغة والدراسات العربية بإحدى المدارس بوالية ميرالند بالواليات المتحدة االمريكية 

عمى مد االجازة الدراسية )بمرتب  23/4/2018موافقة مجمس قسـ امراض النبات بجمستو المنعقدة بتاريخ  -43
سميف نادى حسف عبداهلل الستكماؿ منحة الدكتوراه المقدمة مف جميورية يصرؼ مف الداخؿ( لمسيدة / يا

   0 31/7/2019حتى  24/9/2018الصيف الشعبية وذلؾ لمدة عاـ ثالث اعتبارا مف 
عمى الطمب المقدـ مف  30/4/2018موافقة مجمس قسـ الميكروبيولوجيا الزراعية بجمستو المنعقدة بتاريخ -44

 –لسفرىا الى جامعة الفاؿ )اجازة دراسية( ف غريب المدرس المساعد بالقسـ السيدة / سموى عادؿ حسي
كندا حيث انيا حاصمة عمى بعثة اشراؼ مشترؾ بيف جامعة المنيا وجامعة الفاؿ بكندا ضمف  –كيبيؾ 

بالنظاـ التنافسي وذلؾ لمدة عاـ قابؿ لمتجديد لعاـ اخر اعتبارا مف  2016-2015ترشيحات العاـ الجامعي 
  0تاريخ السفر 

 عمى مد اجازة  30/4/2018موافقة مجمس قسـ وقاية النبات بجمستو المنعقدة بتاريخ  -45
زكريا محمد سميـ االستاذ المتفرغ بالقسـ بدوف مرتب لمرافقة الزوجة بالمممكة العربية السعودية لمدة  0د0أ

 15/4/2019حتى  16/4/2018عاـ اعتبارا مف 
 عمى سفر  16/4/2018موافقة مجمس قسـ عمـو األغذية بجمستو بتاريخ  -46

الى المممكة العربية السعودية لمدة شير وذلؾ ألداء فريضة  د لطيؼ ة/ سوزاف سعالسيدة األستاذة الدكتور 
 العمرة 
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 توصياث لجنت العالقاث الثقافيت : -5 
 أوال   :  المؤتمراث  والىذواث الذاخليت :

 -عمى ترشيح كؿ مف : 30/4/2018موافقة مجمس قسـ الكيمياء الزراعية بجمستو بتاريخ -1
 )ببحث(  عصاـ احمد الممط 0د0ا -1
 )مستمع( ماجدة عويس محمود   0د0أ -2
 )ببحث( عماد صبرى شاكر  0د0أ -3
 )ببحث( سالى محمد عبد العزيز  0د -4

يوليو  6-5مجاؿ الصحة واالعاقة خالؿ الفترة مف  فيلحضور المؤتمر الدولي الرابع عشر لألداء البشرى 
 بالقصر العيني.  8102

 عمى ترشيح السيد  34/5/3129موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيواني بجمستو بتاريخ  -3
مصر" وذلؾ يـو  فيخيرى ابراىيـ لحضور الندوة العممية السادسة   " واقع تربية االبؿ  ىعبد المعط 1د1أ

 بمركز بحوث الصحراء بالقاىرة  3129مايو  23السبت الموافؽ 

 الخبرجيت :ثبويـــب  :  المؤتمراث 

 عمى حضور  23/4/2018موافقة مجمس قسـ أمراض النبات بجمستو بتاريخ  -1
الفترة مف  فيمؤتمر الدولي ألمراض النبات السيد/ عبد الرازؽ شعراوي غنيمة المدرس المساعد بالقسـ ال

ر أغسطس بمدينة بوسطف بالواليات المتحدة االمريكية حيث انو حصؿ عمى منحة لحضو  4يوليو حتى  :3
 المؤتمر ولو بحث مقبوؿ 

 

 عمى سفر السيد االستاذ  23/4/2018موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيواني بجمستو بتاريخ  -2
الدكتور / محمد الطاىر سالـ الى مدينة كالرمونت فييراند بدولة فرنسا وذلؾ لحضور المؤتمر الدولي 

 سبتمبر حيث اف لسيادتو بحث مقبوؿ لإللقاء الشفيي  6-2العاشر لتغذية اكالت العشب في الفترة مف 
 

 عمى  23/4/2018موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيوانى بجمستو بتاريخ  -3
  28-27الفترة مف  فيشاكر عبد التواب عبد المطيؼ الى مدينة باريس بفرنسا  / 0د0سفر أ

وذلؾ لحضور المؤتمر العممى السابع لالبحاث العممية حيث اف لسيادتو بحث مقبوؿ  2018ديسمبر 
  0لإللقاء 

 
 
 


