السادة أعضاء مجلس الكلٌة
عن جلسة شهر ٌونٌو المنعقدة بتارٌخ 8118/6/11

========
قائم بأعمال عمٌد الكلٌة

أ.د .السٌد عبده السٌد أحمد

وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

أ.د .عادل عبد هللا عبد الغنً

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

أ.د .سٌد حسن حسٌن

وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث

أ.د .حربً مطارٌد عبد هللا

مدٌر وحدة ضمان الجودة

أ1د 1محمد نجٌب قناوي

وكٌل وزارة التموٌن بالمنٌا ٌمثله

د .محمود ٌوسف حسٌن

وكٌل وزارة الزراعة بالمنٌا ٌمثله

م .عبد العاطً صدٌق أحمد

السبدة زؤسبء مجبلس األقسبم:
 .1أ0د 0شكري عبد السالم مقدم
 .2أ 0د 0جمال مصطفى الضوي
 .3أ.د .أكرم زٌن العابدٌن محمود
 .4أ0د 0أنور عبد العزٌز جالل
 .5أ0د 0عصام أحمد الملط
 .6أ0د 0محمد سمٌر فؤاد
 .7أ0د 0عمر عبد اللطٌف عمر
 .8أ0د 0هانً مصطفى علً
 .9أ0د 0عمر فتحً داخلً
.10أ0د 0سلوى الحسٌنً بدوي
.11أ0دٌ 0سري تمام عبد المجٌد
.12أ0د 0كرٌمة عبد الحمٌد حسانٌن
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السبدة األسبترة المنبوبون عه األقسبم :
 .1أ0د 0محً الدٌن أحمد شلباٌة
 .2أ0د 0سٌف النصر حسٌن جاد الحق
 .3أ0د 0محمدي عبد الحمٌد عٌسى
 .4أ.د .عمر اسماعٌل صالح
 .5أ0د 0محمد محمود طنطاوي
 .6أ.د .خٌري طه إبراهٌم
 .7أ0د 0عادل محمود حماد
 .8أ0د 0محمود عباس طوسون
 .9أ0د 0منصور عبد المجٌد سالم
.10أ.د .فوزى سٌد ابراهٌم
.11أ0د 0محمد عبد الحكٌم محمود
.12أ0د 0حسٌن عبد الجلٌل عبد العال
ممثليه عه األسبترة المسبعديه
 .1د 0سٌد عبد المقصود عثمان
 .2د 0هناء عٌاد حلٌم
ممثليه عه المدزسيه :
 .1د 0مروه فاروق كامل
 .2د 0حمدي سٌد عبده
وقد تغيت كل مه -:
 -1أ0د 0عمر فتحً داخلً

 -2أ0د 0خٌرى طه ابراهٌم

-3أ0د 0عادل محمود حماد

 -4أ0د 0منصور عبد المجٌد سالم

-5د 0هناء عٌاد حلٌم

 -6م  0عبد العاطى صدٌق احمد

وبدأ الجلست األستبذ الدكتوز  /السيد عبده السيد احمد
عميد الكليت
" ثسم هللا الرحمه الرحيم "
ثم استعرض جدول األعمال على النحو التالي :

التصدٌق على قرارات محضر الجلسة السابقة
 . 1توصيبث وحدة

ضمبن الجودة:

توصي وحدة ضماف الجودة بجمستيا المنعقدة بتاريخ  8108/ 6/6بالموافقة عمى:
 -0خماطبة السادة رؤساء االقسام بشأن -:
أ  -سرعة االنتياء مف تسميـ تقرير عف اعماؿ الجودة التي تـ مناقشتيا بمجمس القسـ خالؿ
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العاـ الجامعي 1 8107/8106
ب  -سرعة االنتياء مف عمؿ ممفات المقررات بالقسـ 1
جػ  -سرعة االنتياء مف ارساؿ تقارير البرامج والمقررات الدراسية لمفصؿ الدراسي االوؿ
8108/8107
 -8االنتياء مف عقد المؤتمر العممي الثاني لألقساـ طبقا لممادة  60مف قانوف تنظيـ الجامعات رقـ 99
لسنة 0978مع تحرير محضر باالجتماع وعرض التوصيات عمى مجمس القسـ تمييدا لعرضيا عمى
مجمس الكمية 1
 -3سرعة االنتياء مف مناقشة نتائج تقويـ الطالب لممقررات الدراسية التى تـ تدريسيا خالؿ الفصؿ
الدراسي االوؿ  8108/8107التي يتـ ارساليا الى االقساـ 1
 -9سرعة ارساؿ  C.Dالخاص بتوصيؼ البرامج والمقررات لرفعيا عمى الموقع اإللكتروني لمكمية
- 5تسميـ نماذج امتحانات مقررات الفصؿ الدراسي الثاني بعد االنتياء مف التصحيح لمسيد االستاذ الدكتور /
وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب
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.2

توصيبد لجىخ شئون التعليم والطالة :
توصي جلنة شئون التعليم والطالب يف جلستها املنعقذة بتاريخ  8108/6/9باملوافقة على ما يلي:

 -0الطمب المقدـ مف الطالب  /احمد برنس عبد الراضي عثماف بالمستوى االوؿ باالعتذار عف دخوؿ امتحانات الفصؿ
الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي  8108/ 8107وذلؾ لظروؼ صحية ومرفؽ طيو التقرير الطبي مف مستشفى المنيا
الجامعي 1
القرار  :الموافقة

 -8الطمب المقدـ مف الطالب  /احمد جارحي عبداهلل عمى بالمستوى االوؿ باالعتذار عف دخوؿ امتحانات الفصؿ
الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي  8108/ 8107وذلؾ لظروؼ صحية  1ومرفؽ طيو التقرير الطبي بذلؾ مف مستشفى
المنيا الجامعي 1
القرار  :الموافقة

 -3الطمب المقدـ مف الطالبة  /آية فتح اهلل عفيفي عبد البارى بالمستوى االوؿ باالعتذار عف دخوؿ امتحانات الفصؿ
الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي  8108/ 8107وذلؾ لظروؼ مرضية حادة تمنعيا مف استكماؿ االمتحانات وذلؾ في
المقررات التالية -:
ب – ع أ (018لغة انجميزية)
أ -و ؽ ف  010حيواف زراعي
ء – ب س ف ( 010أساسيات بساتيف)
جػ  -ـ ح ص  010اساسيات محاصيؿ
ومرفؽ طيو التقرير الطبي بذلؾ مف مستشفى المنيا الجامعي 1
القرار  :الموافقة

 -9الموافقة عمى الطمب المقدـ مف الطالبة  /ىدى عبد الرحمف ادريس بالمستوى الثاني بترشيحيا الستكماؿ
دراستيا الجامعية بالياباف لمعاـ الجامعي 1 8109
القرار  :الموافقة
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 -3توصيبث لجنت الدزاسبث العليب والبحوث :
أوالً  :وتيجخ لجبن فحص ومىبقشخ رسبئل المبجستير والدكتوراي :
 -1موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ 2018/5/28عمى ما جاء في التقرير الجماعي
والتقاريرالفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة مف الطالبة/اسراء مختار حسف سيد
المسجمة لدرجة الماجستير بساتيف  -فاكية والتي توصي بمنحيا درجة الماجستير الفمسفة في العموـ
الزراعية بساتيف(فاكية).
القرار  :الموافقة

 -2موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ 2018/5/28عمى ما جاء في التقرير الجماعي
والتقارير الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمػػة مف الطالبة/فاطمة فوزى احمد جاداهلل
المسجمة لدرجة الماجستير بساتيف  -فاكية والتي توصي بمنحيا درجة الماجستير الفمسفة في العموـ
الزراعية بساتيف(فاكية).
القرار  :الموافقة

 -3موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ 2018/5/28عمى ما جاء في التقرير الجماعي
والتقارير الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمػػة مف الطالب /ىشاـ احمد ابراىيـ محمد
المسجؿ لدرجة الماجستير بساتيف  -فاكية والتي توصي بمنحو درجة الماجستير الفمسفة في العموـ
الزراعية بساتيف(فاكية).
القرار  :الموافقة

ً :وتيجخ لجبن االمتحبن التأهيلي للد كتوراح
ثبويب
 -4موافقة مجمس قسـ البساتيف فرع الزينة بجمستو المنعقدة بتاريخ  2018/5/28عمى ما جاء في تقرير
لجنة االمتحاف التأىيمي لمطالبة /ايو سمير احمد احمد المسجمة لدرجة الدكتوراه بقسـ البساتيف (زينة )
والذي يوصي باجتيازىا االمتحاف "بنجاح"
القرار  :الموافقة

 -5موافقة مجمس قسـ البساتيف فرع الزينة بجمستو المنعقدة بتاريخ  2018/5/28عمى ما جاء في تقرير
لجنة االمتحاف التأىيمي لمطالبة /مروة خمؼ النادي ابراىيـ المسجمة لدرجة الدكتوراه بقسـ البساتيف
(زينة ) والذي يوصي باجتيازىا االمتحاف "بنجاح"
القرار  :الموافقة

:

تجليغ

وتيجخ

مقرر

ثحث

والسبعبد

المعتمدح

ثبلثـــب
للرسبلخ
 -6موافقة مجمس قسـ المحاصيؿ بجمستو المنعقدة بتاريخ  2018/5/27عمى إتماـ الطالبة /ناريماف نايؼ
عبد العزيز المسجمة لدرجة الدكتوراه بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".
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 -7موافقة مجمس قسـ االقتصاد الزراعى بجمستو المنعقدة بتاريخ  2018/3/19عمى إتماـ الطالب /محمد
حسيف عمى المسجؿ لدرجة الدكتوراه بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".
القرار  :الموافقة

 -8موافقة مجمس قسـ امراض النبات بجمستو المنعقدة بتاريخ  2018/5/28عمى إتماـ الطالبة /نيى انس
محمد المسجمة لدرجة الماجستير بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".
القرار  :الموافقة

 -9موافقة مجمس قسـ االقتصاد الزراعى بجمستو المنعقدة بتاريخ  2018/5/14عمى إتماـ الطالبة /سعدية
بدر احمد المسجمة لدرجة الماجستير بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".
القرار  :الموافقة

 -10موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  2018/5/28عمى إتماـ الطالبة /فاطمو الزىراء

سعد عبد العزيز المسجمة لدرجة الماجستير بالقسـ (بساتيف-فاكيو) الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".
القرار  :الموافقة

تحديد وتعديل عىبويه رسبئل المبجستير والد

راثعــــــب :
كتوراح
 -11موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ 2018/5/2عمي تعديؿ موضوع البحث الخاص
بالطالبة/شيماء جماؿ ميراف المسجمة لدرجة الماجستير بالقسـ بساتيف فاكية عمى النحو التالي:

العنواف بالمغة العربية -:
مف:

إلى:

" دراسات فسيولوجية عمى تخزيف ثمار البمح السيوى "

" دراسات فسيولوجية عمى تخزيف ثمار نخيؿ البمح السيوى باستخداـ اغمفة االلومنيوـ
والبولى بوليمر "

العنواف بالمغة االنجميزية -:

Physiological Studies on storage of sewey Datepalm Fruits by using
"Aluminum and polypolymer sheets.

عمماً بأف التغير جوىري

القرار  :الموافقة

ً :
خبمسب

مـد

اسػػػـ الطالػػب
 -07سعدية بػدر احمد

فترح

التسجيـل

القسػػػـ

الماجستير 7107/ 4/01:

7103/4/3-7102/4/4

 -03نيى انس محمد

امراض النبات

الماجستير 7103/7/00 :

7104/7/4 – 7103/7/01

 -01خالد عبد المنعـ حسيف

وقاية النبات

الماجستير 7103/4/4 :

7103/4/3 – 7102/4/4

القرار  :الموافقة

سبدســب :

االقتصاد الزراعى

الدرجة /تاريخ التسجيؿ

تاريخ المد

تعديل وتغيير لجبن األشراف:
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الدرجة/

اسـ الطالب /القسـ

التغيير في المجنة

تاريخ التسجيؿ

 .01صباح محمود ابراىيـ
قسـ المحاصيؿ

المجنة بعد التعديؿ

الماجستيػر

رفع اسـ

أ1د 1عبد الحميد السيد القراميطى

7101/4 /04

ا.د .شكرى عبد السالـ مقدـ

أ1د 1منصور عبد المجيد سالـ

بناء عمى االعتذار المقدـ مف

د 1سامى رمسيس نجيب

سيادتو عمى االشراؼ
واضافة كؿ مف -:

أ1د1عبد الحميد السيد القراميطى

أ1د 1منصور عبد المجيد سالـ
د 1سامى رمسيس نجيب
 .01ايماف عيد راضى دردير
قسـ المحاصيؿ

الماجستير
7102/7/71

اضافة -:
د 1محمود منصور عبد المجيد

أ1د 1ابو بكر عبد الوىاب طنطاوى
د 1محمود منصور عبد المجيد

القرار  :الموافقة

إلغبء وتجميد تسجيالد طالة الدراسبد العليب :
سبثعــــب :
 .17موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيوانى بجمستو المنعقدة بتاريخ  2018/5/28عمي إلغاء تسجيؿ
الطالب /حسف محمد حسف المسجؿ لدرجة الماجستير انتاج حيوانى وذلؾ بناء عمى طمبو
القرار  :الموافقة

 .18موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  2018/5/28عمي إلغاء تسجيؿ الطالب /محمد
كماؿ محمد حسف المسجؿ لدرجة الماجستير بساتيف خضر وذلؾ لعدـ انتظامو وانذاره ثالث مرات
القرار  :الموافقة

 .19موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  2018/5/28عمي إلغاء تسجيؿ الطالب /ابراىيـ
خمؼ يوسؼ محمد المسجؿ لدرجة الماجستير بساتيف خضر وذلؾ لعدـ انتظامو وانذاره ثالث مرات

القرار  :الموافقة

 .20موافقة مجمس قسـ وقاية النبات بجمستو المنعقدة بتاريخ  2018/5/28عمي إلغاء تسجيؿ
الطالب /محمود حسيف عبد الحكيـ المسجؿ لدرجة الماجستير وقاية النبات وذلؾ بناء عمى طمبو لظروؼ

صحية خاصو بو ومرفؽ اصؿ طمبو 0
القرار  :الموافقة

 .21موافقة مجمس قسـ االقتصاد الزراعي بجمستو المنعقدة بتاريخ  2018/5/14عمي إلغاء تسجيؿ
الطالب /شريؼ ابراىيـ عبد النعيـ المسجؿ لدرجة الماجستير اقتصاد زراعي وذلؾ لعدـ انتظامو بالدراسة

رغـ انذاره ثالث مرات
القرار  :الموافقة

ثبمىـــــب
-:

:

تشكيل لجبن االمتحبن التأهيلي لطلجخ الدكتوراي
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 -22موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ 7103/1/73عمى تشكيؿ لجنة االمتحاف
التأىيمي لمطالب /طو ماىر محمد محمد والمسجؿ لدرجة الدكتوراه بالقسـ (بساتيف – فاكيو)

بنظاـ (س1ع ) عمػى أف يكوف التشكيؿ عمى النحو التالي:
 -0أ1د 1عادؿ محمد جودة محمد

أستاذالفاكية ووكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بزراعة بنى سويؼ

 -7أ1د 1مؤمف محمد الوصفى مصطفى أستاذالفاكية ووكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بزراعةجنوب الوادى
 -3أ 1د 1عادؿ حسف غريب

أستاذ وقاية النبات المتفرغ كمية الزراعة جامعة المنيا

 -1أ1د 1حسيف عبد الجميؿ عبد العاؿ

أستاذ الصناعات الغذائية ووكيؿ كمية الطفولة لشئوف التعميـ والطالب المنيا

 -1أ1د 1مكادى عبد المجيد سميماف

استاذ االقتصاد الزراعة المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا

 -1أ1د1معوض عبد الحميد محمد

استاذ الفاكية المتفرغ كمية الزراعة – جامعة المنيا

 -2أ1د 1عمى حسف عمى سيد

أستاذ الفاكية المتفرغ كمية الزراعة جامعة المنيا (مشرفا)

القرار  :الموافقة

 -22موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ 7103/1/73عمى تعديؿ تشكيؿ لجنة االمتحاف
التأىيمي لمطالب /محمد عمى عبد الرازؽ والمسجؿ لدرجة الدكتوراه بالقسـ (بساتيف– فاكيو) بنظاـ (س1ع )

وذلؾ لوفاة أ1د 1جماؿ محمد محمود حسيب عمػى أف يكوف التشكيؿ عمى النحو التالي:
 -0أ1د 1عبد الفتاح مصطفى الصالحى

أستاذ الفاكية المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة اسيوط

 -7أ1د 1محمد احمد فايؽ

أستاذ الفاكية المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة القاىرة

 -3أ 1د1المتولى صالح الزناتى

أستاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ كمية الزراعة جامعة المنيا

 -1أ1د 1مرزوؽ رجب عبدالمطيؼ

أستاذ امراض النبات المتفرغ كمية الزراعة جامعة المنيا

 -1أ1د 1حسف محمد حسف

استاذ وقاية النبات – كمية الزراعة – جامعة المنيا

 -1أ1د1عبد الحميد محمد مرسى واصؿ

استاذ الفاكية المتفرغ كمية الزراعة – جامعة المنيا

 -2أ1د 1فاروؽ حسف عبد العزيز

أستاذ الفاكية المتفرغ كمية الزراعة جامعة المنيا (مشرفا)

القرار  :الموافقة

 -71موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ 7103/1/73عمى تعديؿ تشكيؿ لجنة االمتحاف

التأىيمي لمطالب/وائؿ بدوى محمد محمد والمسجؿ لدرجة الدكتوراه بالقسـ (بساتيف– فاكيو) بنظاـ (س1ع )

وذلؾ لوفاة أ1د 1جماؿ محمد محمود حسيب عمػى أف يكوف التشكيؿ عمى النحو التالي:
 -0أ1د 1عبد الفتاح مصطفى الصالحى
 -7أ1د 1محمد احمد فايؽ
 -3أ 1د 1زكرى عطية شحاتو
 -1أ1د 1عبد الحميد السيد القراميطى
 -1أ1د 1محمد سمير فؤاد
 -1أ1د1احمد محمد ابو زيد عقؿ
 -2أ1د 1فيصؿ فاضؿ احمد

القرار  :الموافقة

تبسعـــب :

أستاذ الفاكية المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة اسيوط
أستاذ الفاكية المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة القاىرة
أستاذ امراض النبات المتفرغ كمية الزراعة جامعة المنيا
أستاذ المحاصيؿ المتفرغ كمية الزراعة جامعة المنيا
استاذ متفرغ ورئيس قسـ وقاية النبات – كمية الزراعة – جامعة المنيا
استاذ الفاكية المتفرغ كمية الزراعة – جامعة المنيا

أستاذ الفاكية المتفرغ كمية الزراعة جامعة المنيا (مشرفا)

تشكيل لجـــــبن الفحص و المىبقشــــــخ:
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اسػػـ الطالػب  /القسػػػـ

الدرجة /تاريخ
التسجيؿ

-25نورىاف حجاج ابراىيـ
قسـ الميكروبيولوجيا

2012/ 9/10

الماجستير

 -26ناريماف نايؼ عبد العزيز
قسـ المحاصيؿ

الدكتػػوراة
2013/9/9

-27محمد مكارـ عبد المطيؼ حسف
قسـ البساتيف – فاكيو

الدكتػػوراة
2015/2/9

 -28حساـ ابو القاسـ عبد الحميد
قسـ البساتيف – فاكيو

الماجستير
2015/9/8

تشكيؿ المجنػػػػػة
أ1د 1محمد مصطفى الشيخ
استاذ امراض النبات – كمية الزراعة – جامعة االزىر فرع اسيوط
أ1د 1سامية فرحات محمد
أستاذ الميكروبيولوجيا  -كمية الزراعة  -جامعة المنيا
أ1د 1احمد رفعت عبداهلل
أستاذ الميكروبيولوجيا المتفرغ -كمية الزراعة  -جامعة المنيا (مشرفا
د 1عادؿ محمود محمد حماد
استاذ الميكروبيولوجيا المتفرغ جامعة المنيا – كمية الزراعة (مشرفا)
أ1د 1صديؽ عبد العزيز محسف
استاذ ورئيس قسـ المحاصيؿ بكمية الزراعة بمشتير – جامعة بنيا
أ1د 1ىانى صبرى السيد سعودى
استاذ المحاصيؿ بكمية الزراعة جامعة عيف شمس
أ1د 1ابو بكر عبد الوىاب طنطاوى
استاذ المحاصيؿ المتفرغ بكمية الزراعة جامعة المنيا (مشرفا)
أ1د 1احمد السيد عطيو
باحث اوؿ مركز البحوث بمعيد بحوث المحاصيؿ السكرية (مشرفا)
أ1د 1احمد محمد عبده عيسى
استاذ الفاكية المتفرغ – بكمية الزراعة – جامعة االسكندرية
أ1د 1فاروؽ حسف عبدالعزيز
استاذ الفاكية المتفرغ بكمية الزراعة جامعة المنيا
أ1د 1فيصؿ فاضؿ احمد
استاذ الفاكية المتفرغ – كمية الزراعة جامعة المنيا (مشرفا)
أ1د 1عائشة صالح عبد الرحمف جاسر
رئيس بحوث متفرغ بمعيد بحوث البساتيف مركز البحوث بالجيزة(مشرفا
أ1د 1احمد يسف محمد
رئيس بحوث بمعيد البساتيف – مركز البحوث الزراعية بالجيزة
أ1د 1معوض عبد الحميد محمد
استاذ الفاكية المتفرغ كمية الزراعة جامعة المنيا
أ1د 1محمد احمد السيد
استاذ الفاكية المتفرغ كمية الزراعة جامعة المنيا (مشرفا)
أ1د 1مؤمف محمد الوصفى
استاذ الفاكية – كمية الزراعة – جامعة جنوب الوادي (مشرفا)

القرار  :الموافقة

عبشرا :

موضوعبد عبمــــــخ

 .29موافقة مجمس قسـ وقاية النبات بجمستو المنعقدة بتاريخ  2018/5/28عمى اضافػة مقػرر
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(و ؽ ف  ) 677اجيزة دقيقة الى المقررات الدراسية لمطالبة  /اسراء عبداهلل محمد المسجمة لدرجة

الماجستير بالقسـ عمى اف يقوـ بتدريسو أ0د 0منير محمد محمود الماظ المشرؼ عمى الطالبة ورئيس

بحوث بالمعمؿ المركزي لممبيدات 0
القرار  :الموافقة

 .30موافقة مجمس قسـ الكيمياء الزراعية بجمستو المنعقدة بتاريخ  2018/5/28عمى القرار الوزاري بتاريخ
 2018/5/17بشأف مد ندب د /حمداف ابراىيـ محمود استاذ مساعد بقسـ الكيمياء لمعمؿ ممحقا ثقافيا
بالمركز الثقافي المصري بالماآتا قازاقستاف لمدة ثالثة اشير اعتبا ار مف 2018/6/1

القرار  :الموافقة

 .31موافقة لجنة الدراسات العميا بجمستيا المنعقدة بتاريخ  2018/6/4عمى قبوؿ اعتذار الطالبة  /اسماء
طمعت جمعو المدرس المساعد بقسـ االقتصاد الزراعي عف حضور امتحاف مادة ادارة مزرعية متقدمة يوـ

االحد الموافؽ  2018/5/20وذلؾ نظ ار لظروفيا الصحية ومرفؽ تقرير طبى
القرار  :الموافقة

 .32موافقة مجمس قسـ الميكروبيولوجيا بجمستو المنعقدة بتاريخ  2018/5/28عمى الطمب المقدـ مف
السيدة /اسماء عمى احمد ابراىيـ المعيدة بالقسـ لمد اجازتيا لمرافقة الزوج مف  2018/5/12حتى

2018/10/2
القرار  :الموافقة

السادة أعضاء مجلس الكلٌة
عن جلسة شهر ٌولٌه المنعقدة بتارٌخ 8118/7/9

========
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قائم بأعمال عمٌد الكلٌة

أ.د .السٌد عبده السٌد أحمد

وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

أ.د .عادل عبد هللا عبد الغنً

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

أ.د .سٌد حسن حسٌن

وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث

أ.د .حربً مطارٌد عبد هللا

مدٌر وحدة ضمان الجودة

أ1د 1محمد نجٌب قناوي

وكٌل وزارة التموٌن بالمنٌا ٌمثله

د .محمود ٌوسف حسٌن

وكٌل وزارة الزراعة بالمنٌا ٌمثله

م .عبد العاطً صدٌق أحمد

السبدة زؤسبء مجبلس األقسبم:
 -1أ0د 0شكري عبد السالم مقدم
 -2أ 0د 0جمال مصطفى الضوي
 -3أ.د .أكرم زٌن العابدٌن محمود
 -4أ0د 0أنور عبد العزٌز جالل
 -5أ0د 0عصام أحمد الملط
 -6أ0د 0محمد سمٌر فؤاد
 -7أ0د 0عمر عبد اللطٌف عمر
 -8أ0د 0هانً مصطفى علً
 -9أ0د 0عمر فتحً داخلً
-10

أ0د 0سلوى الحسٌنً بدوي

-11

أ0دٌ 0سري تمام عبد المجٌد

-12

أ0د 0كرٌمة عبد الحمٌد حسانٌن

السبدة األسبترة المنبوبون عه األقسبم :
 .1أ0د 0محً الدٌن أحمد شلباٌة
 .2أ0د 0سٌف النصر حسٌن جاد الحق
 .3أ0د 0محمدي عبد الحمٌد عٌسى
 .4أ.د .عمر اسماعٌل صالح
 .5أ0د 0محمد محمود طنطاوي
 .6أ.د .خٌري طه إبراهٌم
-11-

 .7أ0د 0عادل محمود حماد
 .8أ0د 0محمود عباس طوسون
 .9أ0د 0منصور عبد المجٌد سالم
.10أ.د .فوزى سٌد ابراهٌم
.11أ0د 0محمد عبد الحكٌم محمود
.12أ0د 0حسٌن عبد الجلٌل عبد العال
ممثليه عه األسبترة المسبعديه
 -1د 0سٌد عبد المقصود عثمان
 -2د 0هناء عٌاد حلٌم
ممثليه عه المدزسيه :
 -1د 0مروه فاروق كامل
 -2د 0حمدي سٌد عبده

 . 1توصيبث وحدة

ضمبن الجودة:

توصي وحدة ضماف الجودة بجمستيا المنعقدة بتاريخ  8108/ 7/5بالموافقة عمى:
 -0خماطبة السادة رؤساء االقسام بشأن -:
أ  -سرعة االنتياء مف تسميـ تقرير عف اعماؿ الجودة التي تـ مناقشتيا بمجالس االقساـ خالؿ
العاـ الجامعي 1 8107/8106وعمؿ تقرير عف العاـ الجامعى 8108/ 8107
ب  -سرعة االنتياء مف عمؿ ممفات المقررات باألقساـ 1
جػ  -سرعة االنتياء مف ارساؿ تقارير البرامج والمقررات الدراسية لمفصؿ الدراسي االوؿ
8108/8107وعمؿ تقاريرالبرامج والمقررات الدراسية لمفصؿ الدراسى الثانى 8108/8107
 -8االنتياء مف كتابة التقريرالسنوى طبقا لممادة  59مف قانوف تنظيـ الجامعات رقـ  99لسنة  0978تمييدا
لكتابة التقرير السنوى لمكمية 1
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 -9سرعة ارساؿ  C.Dالخاص بتوصيؼ البرامج والمقررات لرفعيا عمى الموقع اإللكتروني لمكمية
- 5تسميـ نماذج امتحانات مقررات الفصؿ الدراسي الثاني بعد االنتياء مف التصحيح لمسيد االستاذ الدكتور /
وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب

 -7توصيبث لجنت الدزاسبث العليب والبحوث :
أوالً  :وتيجخ لجبن فحص ومىبقشخ رسبئل المبجستير والدكتوراي :
 -1موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ 2018/6/25عمى ما جاء في التقرير الجماعي
والتقارير الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة مف الطالبة /مريـ مصطفى سيد ادـ
المسجمة لدرجة الماجستير بساتيف  -فاكية والتي توصي بمنحيا درجة الماجستير الفمسفة في العموـ
الزراعية بساتيف(فاكية).
ثبويـب :

تجليغ وتيجخ مقرر ثحث

والسبعبد المعتمدح للرسبلخ

 -1موافقة مجمس قسـ الكيمياء الزراعية بجمستو المنعقدة بتاريخ  2018/6/11عمى إتماـ الطالبة /اسماء
محمد ابراىيـ المسجمة لدرجة الماجستير (كيمياء زراعية) بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".

 -2موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  2102/6/22عمى إتماـ الطالب /اسامو جاد الكريـ
عبداهلل المسجؿ لدرجة الماجستير (بساتيف  -فاكية) بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".

-3موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  2018/6/25عمى إتماـ الطالب /وائؿ مرزوؽ رجب
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عبد المطيؼ المسجؿ لدرجة الماجستير (بساتيف  -فاكية) بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".
-4موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  2102/6/22عمى إتماـ الطالبة /ميا حسف محمد
صالح المسجؿ لدرجة الماجستير (بساتيف  -فاكية) بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".
:

تحديد

وتعديل

عىبويه

رسبئل

المبجستير

والد

ثبلثـــب
كتوراح
-5موافقة مجمس قسـ الوراثة بجمستو المنعقدة بتاريخ 2018/6/24عمي تعديؿ موضوع البحث الخاص
بالطالب /احمد مصطفى سامح المسجؿ لدرجة الماجستير بالقسـ عمى النحو التالي:

العنواف بالمغة العربية -:
" دراسات وراثية عمى البكتيريا المذيبو لمفوسفات "

مف:

" عزؿ وتوصيؼ بعض الرايزوبكتيريا النباتيو المعززة لمنمو مف جذور بنجر السكر "

إلى:

العنواف بالمغة االنجميزية -:

Isolation and characterization of some plant growth-promoting rhizobacteria
from sugar beet rhizosphere

عمماً بأف التغير جوىري

راثعـــب :

تشكيل لجـــــبن الفحص و المىبقشــــــخ:

اسػػـ الطالػب  /القسػػػـ

الدرجة /تاريخ
التسجيؿ

-6اسماء محمد ابراىيـ
قسـ الكيمياء الزراعية

الماجستير
2016/2/15

-7محمد محمود مصطفى
قسـ البساتيف  -فاكية

الدكتوراه
2015/2/9

 -8يعاد التشكيؿ لمطالبة
سعدية بدر احمد
قسـ االقتصاد الزراعى

الماجستير

2012/ 9/10

تشكيؿ المجنػػػػػة
أ1د 1فؤاد عبد الرحيـ احمد
استاذ الكيمياء المتفرغ –كمية الزراعة جامعة القاىرة
أ1د 1ماجده عويس محمود
استاذ الكيمياء الحيوية – كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ1د 1محمد شعباف حسف
استاذ الكيمياء الحيوية المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
أ1د1عادؿ محمد زكى
استاذ الكيمياء الحيوية المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
أ1د 1ايزيس عبد الشييد رزؽ
رئيس بحوث متفرغ بمعيد بحوث البساتيف مركز البحوث الزراعية الجيزة
أ1د 1حمدي ابراىيـ محمود ابراىيـ
استاذ الفاكية – كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ1د 1فيصؿ فاضؿ احمد
استاذ الفاكية المتفرغ– كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
أ1د 1محمد عمى مجاور عباده
باحث اوؿ بمعيد بحوث البساتيف مركز البحوث الزراعية الجيزة(مشرفا)
أ1د 1منى فخرى جورجى
رئيس بحوث بمعيد بحوث االقتصاد الزراعي بأسيوط
أ1د 1مكادى عبد المجيد سميماف
أستاذ االقتصاد الزراعي المتفرغ  -كمية الزراعة  -جامعة المنيا
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أ1د 1سميرة اميف عبد الحميـ
أستاذ االقتصاد الزراعي المتفرغ -كمية الزراعة  -جامعة المنيا (مشرفا)
-9اسامة جاد الكريـ عبداهلل
قسـ البساتيف  -فاكية

-10احمد عدلى فراج
قسـ البساتيف – فاكية

-11وائؿ مرزوؽ رجب
قسـ البساتيف – فاكية

ً :
خبمسب

مـد

الماجستير
2014/9/8

أ1د 1عباس سعد عبداهلل
رئيس بحوث البساتيف مركز البحوث الزراعية – الجيزة
أ1د 1عمى حسف عمى سيد
استاذ الفاكيو المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ1د 1محمد احمد السيد
استاذ الفاكية المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا – (مشرفا)
أ1د 1مؤمف محمد الوصفى مصطفى
استاذ الفاكية ووكيؿ زراعة قنا – جامعة جنوب الوادى (مشرفا)

الدكتوراه
2014/9/8

أ1د 1عبد الحميد محمد مرسى واصؿ
استاذ الفاكية المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ1د 1ايمف السيد احمد شعباف
استاذ الفاكية – كمية الزراعة – جامعة القاىرة
أ1د 1احمد محمد ابو زيد عقؿ
استاذ الفاكية المتفرغ كمية الزراعة جامعة المنيا (مشرفا)
أ1د 1احمد يسف محمد احمد
رئيس بحوث بمعيد بحوث البساتيف مركزالبحوث الزراعية الجيزة (مشرفا)

الماجستير
2014/9/8

أ1د 1عادؿ محمد جودة
استاذ الفاكية ورئيس قسـ البساتيف – كمية الزراعة – جامعة بنى سويؼ
أ1د 1فيصؿ فاضؿ احمد
استاذ الفاكية المتفرغ– كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ1د 1فاروؽ حسف عبد العزيز
استاذ الفاكية المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)

فترح

اسػػػـ الطالػػب

التسجيـل

القسػػػـ

الدرجة /تاريخ التسجيؿ

تاريخ المد

 -07محمود سعد جبر حسيف

االقتصاد الزراعى

الدكتوراة 7100/ 7/01:

7104/7/03-7103/7/01

 -03سناء محمود سيد شحاتو

وقايػة النػبات

الماجستير 7103/7/01 :

7104/7/01 -7103/3/00
(ستة اشير)

سبدســب :
اسـ الطالب /القسـ

تعديل وتغيير لجبن األشراف:
الدرجة/
تاريخ التسجيؿ

التغيير في المجنة

المجنة بعد التعديؿ

-15-

 .01ياسميف محمود رمضاف
قسـ الكيمياء

.01دعاء محمد فواز عمى حسف

قسـ البساتيف – فاكية

الماجستيػر

اضافة كؿ مف -:

أ1د 1حسنى محمد شفيؽ عبدالسالـ

7102/4 /03

أ1د1جماؿ فخرى عبد النعيـ

أ1د1جماؿ فخرى عبد النعيـ

د 1سالى محمد عبد العزيزالشافعى
الماجستير
7101/7/4

اضافة -:
أ1د 1فيصؿ فاضؿ احمد

د 1سالى محمد عبد العزيزالشافعى

أ1د 1فيصؿ فاضؿ احمد
أ1د 1احمد محمد كماؿ
د 1حسيف حمداف محمد سعيد

رفع اسـ
.01اسراء عبداهلل محمد
قسـ وقاية النبات

الماجستير

7101/4/01

أ1د 1صالح محمد حسيف

أ1د 1جماؿ ابو المكارـ رزؽ

وذلؾ بناء عمى االعتذار المقدـ مف أ1د 1منير محمد محمود

سيادتو لظروؼ خاصو بو

إلغبء وتجميد تسجيالد طالة الدراسبد العليب :
سبثعــــب :
 .17موافقة مجمس قسـ االقتصاد الزراعي بجمستو المنعقدة بتاريخ  2018/5/28عمي إلغاء تسجيؿ
الطالبة /مروة محمد رشدي المسجمة لدرجة الماجستير اقتصاد زراعي وذلؾ لعدـ انتظاميا وانذارىا ثالث
مرات

 .18موافقة مجمس قسـ عموـ االغذية بجمستو المنعقدة بتاريخ  2018/6/25عمي إلغاء تسجيؿ
الطالب /اميف حامد اميف المسجؿ لدرجة الماجستير في عموـ االغذية وذلؾ لعدـ انتظامو وانذاره ثالث
مرات

 .19موافقة مجمس قسـ عموـ االغذية بجمستو المنعقدة بتاريخ  2018/6/25عمي إلغاء تسجيؿ
الطالب /صداـ مصطفى محمد المسجؿ لدرجة الماجستير في عموـ االغذية وذلؾ لعدـ انتظامو وانذاره

ثالث مرات 0
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 .20موافقة مجمس قسـ وقاية النبات بجمستو المنعقدة بتاريخ  2018/6/25عمي إلغاء تسجيؿ
الطالبة /مناؿ عبد الكريـ محمد المسجمة لدرجة الماجستير وذلؾ لعدـ انتظاميا وانذارىا ثالث مرات

سبثعــــب :

موضوعبد عبمــــــخ

 .1موافقة مجمس قسـ المحاصيؿ بجمستو المنعقدة بتاريخ  2018/6/24عمى تعييف السيد  /محمد رضا

اسعد المعيد بالقسـ والذى تـ منحو درجة الماجستير في العموـ الزراعية ( تربية نبات) بتاريخ

 2018/5/29في وظيفة مدرس مساعد بالقسـ بذات التخصص 0

 .2موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيواني بجمستو بتاريخ  2018/5/28عمى مد فترة اجازة رعاية الطفؿ لمسيدة

 /شييرة محمد محمود الجناينى المدرس الساعد بالقسـ لمدة ستة شيور اعتبا ار مف 2018/5/13

وحتى  2018/11/12وذلؾ بناء عمى طمبيا
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 .3موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  2018/6/25عمى ترشح السيد /اسالـ محمد يسف
المازني المدرس المساعد بالقسـ لمنح نيوتف مشرفة لعاـ  2018والمشار الييا عمى موقع المركز الثقافي

البريطاني

 .4موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  2018/6/25عمى سفر أ0د 0فيصؿ فاضؿ احمد

الى المممكة العربية السعودية ألداء فريضة الحج ىذا العاـ  2018ميالدية  1939ىجرية وذلؾ لممرة
االولى 0

 .5موافقة مجمس قسـ امراض النبات بجمستو المنعقدة بتاريخ  2018/6/25عمى استقداـ أ0د 0كريسينا

كوجر استاذ بقسـ امراض النبات جامعة والية نورث كارولينا المشرؼ األجنبي عمى رسالة الدكتوراه

الخاصة بالطالب  /عبد الرازؽ شعراوي غنيمو عبد الرحيـ المدرس المساعد بكمية الزراعة جامعة المنيا

قسـ امراض النبات وعضو بعثة االشراؼ المشترؾ وذلؾ خالؿ الفترة مف  2018/10/1حتى

 2018/10/10بناء عمى طمب المشرؼ الرئيسي 0

 -3توصيبث لجنت العالقبث الثقبفيت :
المؤتمراد

والىدواد الداخليخ :

 -1موافقة مجمس قسـ وقاية النبات بجمستو بتاريخ  2018/6/25عمى ترشيح كؿ مف -:
 -1ا0د 0حصافى محمد كماؿ الديف
 -2أ0د 0عبد السالـ انور محمد

لحضور المؤتمر الحادى عشر لمنحاليف العرب والعاشر لفيدراليو حوض البحر االبيض المتوسط بمبناف خالؿ الفترة
مف  2-1أكتوبر  7103حيث لكؿ مف سيادتيـ بحث مقبوؿ
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-2موافقة مجمس قسـ وقاية النبات بجمستو بتاريخ  2018/6/25عمى ترشيح كؿ مف -:
 -1ا0د 0حسف محمد حسف

 -2أ0د 0محمد سمير فؤاد حسف

-3أ0د 0احمد صالح محمد حسيف

لحضور المؤتمر الدولي المصري الثاني لنخيؿ البمح (التنمية المستدامة لنخيؿ البمح ) وذلؾ خالؿ الفترة مف -73

 71سبتمبر  7103والمنعقد بشرـ الشيخ حيث لكؿ مف سيادتيـ بحث مقبوؿ

 .4توصيبث لجنت شئون خدمت المجتمع وتنميت البيئت:
توصي لجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جمستيا المنعقدة بتاريخ  8118/7/8بالموافقة عمى

عمؿ لوجو خاص بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

يوصى وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتشكيؿ وحدة التدريب عمى النحوالتالى -:

د 1عاطؼ عبد المحسف
د 1ميا السيد بخيت

قسـ الكيمياء
قسـ االلبػاف

رئيسا لموحدة
عضػػوا
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د1سامى رمسيس نجيب

قسـ المحاصيؿ

السيد  /محمد رجب قائـ بعمؿ مدير قطاع خدمة المجتمع وتنميةالبيئة

عضػػوا
عضػػوا
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