السادة أعضاء مجلس الكلٌة
عن جلسة شهر دٌسمبر المنعقدة بتارٌخ 312:/23/ :

========
قائم بأعمال عمٌد الكلٌة ووكٌل الكلٌة لشئون
خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة
وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث

أ.د .حربً مطارٌد عبد هللا

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

أ.د .حسٌن عبد الجلٌل عبد العال

مدٌر وحدة ضمان الجودة

أ.د .محمد نجٌب قناوي

وكٌل وزارة التموٌن بالمنٌا ٌمثله

د .محمود ٌوسف حسٌن

وكٌل وزارة الزراعة بالمنٌا ٌمثله

م/عبد العاطى صدٌق احمد حسن

أ.د .عادل عبدهللا عبد الغنى

انسبدح سؤسبء يجبنس األقسبو:
 – 2أ .د .كرٌمة عبد الحمٌد حسانٌن
 -3أ.د .اكرم زٌن العابدٌن محمود
 -4أ.د .جمال فخرى عبد النعٌم
 -5أ.دٌ.سري تمام عبد المجٌد
 -6أ.د .هانً مصطفى علً
 -7أ.د .رئٌس قسم االقتصاد الزراعى
 -8أ.د .احمد صالح حسٌن
 -9أ.د .ابو بكر عبد الوهاب طنطاوى
 -:أ.د .ممدوح عوٌس اسماعٌل
 -21أ.د .محى الدٌن محمد عبد العظٌم
-22أ.د .سامٌه فرحات محمد
 -23أ.د .محمد عبد الحكٌم محمود
انسبدح األسبتزح انًُبوثوٌ عٍ األقسبو :
 .24أ.د .محمود محمد محى الدٌن
 .25أ.د .محمد ٌسن عبد اللطٌف
 .26أ.د .محمد عبد العزٌز احمد الشافعى
 .27أ.د .عبد الحمٌد السٌد القرامٌطى
 .28أ.د .نبٌله عبد الظاهر عبد العزٌز
 .29أ.د .عادل حسٌن غرٌب
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 .2:أ.د .محمد عالء الدٌن كامل
 .31أ.د .عمر عبد اللطٌف عمر
 .32أ.د .شاكر عبد التواب عبد اللطٌف
 .33أ.د .احمد شوقى محمد زهران
 .34أ.د .سمٌر حلمى العشماوى
 .35أ.د .سناء احمد محمد صالح
يًخهيٍ عٍ األسبتزح انًسبعذيٍ
 -36أ.م .د.كوثر محمد عبد الرحمن
 -37أ.م.د .عاطف عبد المحسن عبد الرحمن
يًخهيٍ عٍ انًذسسيٍ :
 -38د .مها احمد عبد اللطٌف عمر

– 39د .محادِ عبذ احلنٔذ مَي ٙعلْاٌ
وثذأ انجهسخ األستبر انذكتوس  /عبدل عجذهللا عجذ انغُى
انكهيخ
" ثسى هللا انشحًٍ انشحيى "

عًيذ

ثم استعرض جدول األعمال على النحو التالي ;

التصدٌق على قرارات محضر الجلسة السابقة
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 -1توصيبد وحذح

ضًبٌ انجودح:

توصي وحدة ضماف الجودة بجمستيا المنعقدة بتاريخ  3122/ 23/ 6بالموافقة عمى3
 -2اضافة الطالب  /احمد عادؿ صقر

رئيس اتحاد طالب الكمية عضوا بمجمس ادارة الوحدة

 -3مخاطبة السيد أ.د .وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث بشأف االنتياء مف عمؿ الخطة البحثية الخمسية
لمكمية لألعواـ  3135/3122العتمادىا مف مجمس الكمية .

 -4م خاطبة السيد االستاذ الدكتور  /رئيس فريؽ اعداد الخطة االستراتيجية بشأف االنتياء مف عمؿ الخطة االستراتيجية
لمكمية لألعواـ  3131/ 3122العتمادىا مف مجمس الكمية .

 -5الدعوة لعقد المؤتمر العممى لمكمية يوـ الثالثاء الموافؽ  3122/23/21بقاعة أ.د/ .عبد التواب الميندس في تماـ
الساعو الثانية عشر ظي ار

 -6الموافقة عمى توصيات اجتماع المجنة الثالثية لمجودة باألقساـ يوـ االربعاء الموافؽ . 3122/21/34
 -7مخاطبة الساده رؤساء االقساـ بشأف -3

أ -بياف باألبحاث المنشورة لمسادة اعضاء ىيئة التدريس بالقسـ وتسميميا عمى  C.Dبوحدة الجود لألقساـ التى لـ
ترسميا الى وحدة الجودة.

ب – سرعة االنتياء مف عمؿ تقارير البرامج والمقررات لمفصؿ الدراسى الثانى  3122/3122واالحتفاظ بيا
الكترونيا  ،مع ضرورة استكماؿ التقارير السابقة لألقساـ التى لـ ترسميا الى وحدة الجوده

ج – سرعة االنتياء مف عمؿ ممفات المقررات باألقساـ وسيتـ مراجعتيا دراسيا مف قبؿ لجنة بوحدة الجودة .

د – االنتياء مف تسميـ استبيانات تقارير المقررات الدراسية التى يقوـ القسـ بتدريسيا خالؿ الفصؿ الدراسى االوؿ
لألقساـ التى لـ ترسميا الى وحدة الجودة
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-2توصيبد يكتت أ.د .وكيم انكهيخ نشئوٌ انتعهيى وانطالة
:
تْصٕ جلي٘ ػ ٌْٝالتعلٔه ّالطالب جبلظتَا امليعقذٗ بتاسٓخ  3122/ 23/3باملْافق٘ عل-:ٙ
 -2اجراء المقاصة لمطالبة  /يا ار محمد عسقالنى المحولة مف كمية تربية الطفولة المبكرة الى كمية الزراعة ىذا العاـ
الجامعي  3131 / 3122لممقرر تطبيقات الحاسب اآللي حيث تـ دراستو بكمية تربية الطفولة المبكرة في العاـ
بناء عمى التقرير الوارد مف كمية الحاسبات والمعمومات
الماضي ً 3122/3122
 -2مذكرة السيد أ.د .وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى اف يشكؿ مجمس ادارة صندوؽ التكافؿ
االجتماعى بالكمية برعاية الطالب برئاسة وكيؿ الكمية وعضوية كؿ مف -3
 اثناف مف اعضاء ىيئة التدريس يختارىـ مجمس الكمية
 رئيس الجياز الفنى لرعاية الطالب بالكمية ويكوف امينا لمصندوؽ
 الطالب اميف مجمس اتحاد الطالب بالكمية

-3توصيبد نجُخ انذساسبد انعهيب وانجحوث :
توصي لجنة الدراسات العميا بجمستيا المنعقدة بتاريخ  3122/ 23/3بالموافقة عمى3
أوالً َ :تيجخ نجبٌ فحص ويُبقشخ سسبئم انًبجستيش وانذكتوساِ

:

 -1موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ 2012/11/25عمى ما جاء في التقرير الجماعي
والتقارير الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة مف الطالب/مينا نبيؿ ابراىيـ المسجؿ لدرجة
الماجستير بالقسـ والتػي توصػي بمنحو درجػة الماجستير فػي العموـ الزراعية(بساتيف–فاكيو ).

 -2موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيوانى بجمستو المنعقدة بتاريخ  2012/11/25عمى ما جاء في التقرير
الجماعي والتقارير الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة مف الطالبة/ايو شاكر عبد التواب
المسجمة لدرجة الدكتوراه بالقسـ والتػي توصػي بمنحيا درجػة الدكتوراه في العموـ الز ارعية(انتاج حيوانى ).

 -3موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ 2012/11/25عمى ما جاء في التقرير الجماعي
والتقارير الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة مف الطالب/مصطفى عمرعبدالمطيؼ المسجؿ
لدرجة الدكتوراه بالقسـ والتػي توصػي بمنحو درجػة الدكتوراه فػي العموـ الزراعية(بساتيف– فاكيو ).

 -4موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  2012/11/25عمى ما جاء في التقرير الجماعي
والتقارير الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة مف الطالب /احمد رجب عموانى المسجؿ
لدرجة الدكتوراه بالقسـ والتػي توصػي بمنحو درجػة الدكتوراه فػي العموـ الزراعية( بساتيف–فاكيو ).
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تجهيغ َتيجخ يقشس ثحج

حبَيـب :
نهشسبنخ :

وانسبعبد انًعتًذح

 -6موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو بتاريخ 312:/22/36عمى إتماـ الطالب /محمود جماؿ عشيرى المسجؿ
لدرجة الماجستير بقسـ (البساتيف – خضر) الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".
 -7موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو بتاريخ 312:/22/36عمى إتماـ الطالب /ريموندا خميس لبيب المسجمة
لدرجة الماجستير بقسـ (البساتيف – خضر) الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".
 -8موافقة مجمس قسـ االقتصاد الزراعى بجمستو بتاريخ 312:/:/41عمى إتماـ الطالب /عصاـ عبداهلل صفى
الديف المسجؿ لدرجة الماجستير بالقسـ (اقتصاد زراعى) الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".
 -9موافقة مجمس قسـ االقتصاد الزراعى بجمستو بتاريخ 312:/:/41عمى إتماـ الطالب /محمد رمضاف صاوى
محمد المسجؿ لدرجة الماجستير بالقسـ (اقتصاد زراعى) الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".

حبنخـــب :

يـذ

اسػػػـ الطالػػب

 -8مروه محمود محمد
-9محمد احمد عبد الرحيـ

فتشح
القسػػػـ

بساتيف  -خضر

(2121/3/6-2119/9/7ستة اشير

االقتصاد الزراعى

الماجستير 2115/9/7 3

2121/9/8 -2119/9/9

البساتيف-خضر

الماجستير 2115/9/7 3

عموـ االغذية
عموـ االغذية

 -11احمد محمد عبد الحكيـ
 -12ياسميف شرؼ الديف ميسر

الميكروبيولوجيا

-14عصاـ عبداهلل صفى الديف

االقتصاد الزراعى

 -13محمد رمضاف صاوى محمد

-15ريموندا خميس لبيب

ساثعـــــب :
اسـ الطالب /القسـ

الدرجة /تاريخ التسجيؿ

تاريخ المد

الماجستير 2114/9/ 83
الماجستير 2114/9/ 83
الدكتوراه 2114/9/8 3
الماجستير 2115/9/7 3

عموـ االغذية

 -11محمود جماؿ عشيرى

انتسجيـم

الماجستير 2113/9/9 3

الماجستير 2115/9/8 3

2119/9/7-2118/9/8
2121/9/5 -2119/9/6

2121/9/6 – 2119/9/7

(2121/3/8-2119/9/9ستة اشير
2121/9/8-2119/9/9

(2121/3/6-2119/9/7ستة اشير

تعذيم وتغييش نجبٌ األششاف:
الدرجة/
تاريخ التسجيؿ

التغيير في المجنة

المجنة بعد التعديؿ

 -16حمادة عبداهلل عبد الصبور
قسـ  3البساتيف  -فاكيو

الماجستير
2115/ 8/31

اضافة -3
أ.د .حمدى ابراىيـ محمود

أ.د .حمدى ابراىيـ محمود
أ.د .معوض عبد الحميد (متوفى)
د .محمود رياض جاد الكريـ

 -17محمد فتحى محمد
قسـ  3البساتيف – فاكيو

الماجستير
2117/9/18

اضافة -3
أ.د .حمدى ابراىيـ محمود

 -18مريـ حنا اسحؽ
قسـ  3امراض النبات

الدكتوراه
2116/9/19

اضافة-3
د .ايماف وجيو راغب
باحث بمركز البحوث الزراعية
بسدس

أ.د .حمدى ابراىيـ محمود
أ.د.فيصؿ فاضؿ احمد
أ.د .احمد محمد كماؿ عبد العاؿ

مدرس الفاكية–كمية الزراعة–جامعة سوىاج

أ.د .محمد محمد نعيـ شعت
أ.د .حربى مطاريد عبداهلل
د .ايماف وجيو راغب
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إنغبء وتجًيذ تسجيالد طالة انذساسبد انعهيب :
خبيسـب :
 .11موافقة مجمس قسـ عموـ االغذية بجمستو بتاريخ  2012/11 /1عمى الغاء تسجيؿ الطالبة /سحر
مصطفى حسف المسجؿ لدرجة الماجستير وذلؾ بناء عمى طمبو لظروفيا المرضية

 .12موافقة مجمس قسـ عموـ البساتيف بجمستو بتاريخ  2012/11 /25عمى الغاء تسجيؿ الطالب/محمود بكر
عبد الحكيـ المسجؿ لدرجة الماجستير(بساتيف – فاكيو )وذلؾ بناء عمى طمبو لظروفو الخاصة

 .20موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو بتاريخ  2012/11 /25عمى الغاء تسجيؿ الطالب /محمد طو ابراىيـ

المسجؿ لدرجة الماجستير (بساتيف – زينة ) وذلؾ لعدـ انتظامو في الدراسة رغـ انو تـ ارساؿ ثالث انذارات

لو مف قبؿ

 -21موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيوانى بجمستو بتاريخ  2012/11 /25عمى الغاء تسجيؿ الطالبة /نيياؿ

سيد احمد فرغمى المسجمة لدرجة الماجستير وذلؾ بناء عمى طمبيا لظروؼ خاصو بيا 0
سبدســــب  :تحذيذ وتعذيم عُبويٍ سسبئم انًبجستيش وانذ كتوساح
-22موافقة مجمس قسـ امراض النبات بجمستو المنعقدة بتاريخ 2012 /11/25عمي تعديؿ موضوع البحث
الخاص بالطالبة /مريـ حنا اسحؽ المسجؿ لدرجة الماجستير بالقسـ عمى النحو التالي3
العنواف بالمغة العربية -3
مف3

" دراسات عمى بعض امراض النبات الفطريو "

إلى3

" المكافحة المتكاممو لعفف جذور الزعتر في محافظة المنيا "

العنواف بالمغة االنجميزية -3
"" Integrated management of root on thyme (Thymus vulgaris L.) in Minia Governorate

عمماً بأف التغير غير جوىري
 -23موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ 2012 /11/25عمي تعديؿ موضوع البحث
الخاص بالطالب /مؤمف عمى خمؼ المسجؿ لدرجة الدكتوراه بقسـ البساتيف – فاكيو عمى النحو التالي3
العنواف بالمغة العربية -3
مف " 3تأثير بعض االسمدة النتروجينية بطيئة التحمؿ عمى النمو واالثمار في كرمات العنب االيرلى سويت "

إلى " 3تأثير اليوريا فورمالدىيد ،اليوريا المغمفو بالفسفور واليوريا المغمفو بالكبريت عمى النمو واالثمار
في كرمات العنب االيرلى سويت "
العنواف بالمغة االنجميزية -3
" Effect of Urea Formaldehyde ,P-Coated Urea and s-Coated Urea on growth
"and fruiting of Early – Sweet grapevines

عمماً بأف التغير غير جوىري
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سبثعـــب :
اسػػـ الطالػب  /القسػػػـ

تشكيم وتعذيم نجـــــبٌ انفحص و انًُبقشــــــخ:
الدرجة /تاريخ
التسجيؿ

تشكيؿ المجنػػػػػة
أ.د .محمد سامى محمد
استاذ امراض النبات المتفرغ – كمية الزراعة جامعة اسيوط
أ.د .السيد عبده السيد احمد
استاذ امراض النبات المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ.د .انور عبد العزيز جالؿ
استاذ امراض النبات المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
د .ىناء عياد حميـ
استاذ امراض النبات المساعد – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)

 -24ثناء ابو العزـ احمد
قسـ  3امراض النبات

الماجستير
2015/2/14

 -25رشا رفعت عمى
قسـ  3امراض النبات

الماجستير
2015/2/14

أ.د .سامى عبد الفتاح المرسى
رئيس بحوث – معيد بحوث امراض النبات بمركز البحوث الزراعية
أ.د .انور عبد العزيز جالؿ
استاذ امراض النبات المتفرغ -كمية الزراعة -جامعة المنيا
أ.د .حربى مطاريد عبداهلل
استاذ امراض النبات – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)

 -26اسماء محمد شحاتو
قسـ  3امراض النبات

الماجستير
2015/2/14

أ.د .محمد حسف عبد الرحيـ
استاذ امراض النبات المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة اسيوط
أ.د .طو ابراىيـ عبد الجواد
استاذ امراض النبات المتفرغ– كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ.د .انورعبد العزيز جالؿ
استاذ امراض النبات المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
أ.د .السيد عبده السيد احمد
استاذ امراض النبات المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)

 -28محمد رمضاف صاوى
قسػـ  3اقتصاد زراعى

الماجستير
2015/2/7

أ.د .عبد الوكيؿ محمد ابو طالب
استاذ ورئيس قسـ السياسة الزراعية وتقييـ المشروعات  -معيد بحوث
االقتصاد الزراعى – مركز البحوث
د .غاده عبد الفتاح مصطفى
باحث اوؿ – معيد بحوث االقتصاد الزراعى – مركز البحوث الزراعية (مشرفا
أ.د .محمد السيد السيد حسيف
استاذ االقتصاد المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ.د .مكادى عبد المجيد سميماف
استاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ -كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)

 -29عصاـ عبداهلل صفى الديف
قسػـ  3االقتصاد الزراعى

الماجستير
2015/2/1

أ.د .جالؿ عبد الفتاح الصغير
استاذ االقتصاد الزراعى – كمية الزراعة – جامعة اسيوط
أ.د .سموى الحسينى بدوى
استاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ.د .احمد ضياء الديف زيتوف
استاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ – كمية الزراعة –جامعة المنيا (مشرفا)
أ.د .مكادى عبد المجيد سميماف
استاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ – كمية الزراعة –جامعة المنيا (مشرفا)

 -31ياسميف شرؼ الديف ميسر
عبد النبى
قسػػـ  3الميكروبيولوجيا الزراعية

الماجستيػر
2013/2/2

أ.د .راشد عبد الفتاح زغموؿ
استاذ ورئيس قسـ الميكروبيولوجيا  -كمية الزراعة – مشتير
أ.د .ثروت عمى مصطفى الدىتورى
استاذ الميكروبيوجيا كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ.د .عمر عبد المطيؼ عمر
استاذ الميكروبيولوجيا المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
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 -31احمد جماؿ حسف محفوظ
قسػـ  3البساتيف  -فاكيو

الماجستير
2015/2/13

أ.د .فاروؽ محمد احمد مصطفى
استاذ الفاكيو المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة اسيوط
أ.د .فاروؽ حسف عبد العزيز
استاذ الفاكيو المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ.د .حمدى ابراىيـ محمود
استاذ الفاكيو – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)

 -23موافقة مجمس قسـ وقاية النبات بجمستو المنعقدة بتاريخ  312:/22/36عمى استبداؿ اسـ المرحوـ أ.د .طو يوسؼ عبد الفتاح

ىالؿ باسـ أ.د .عبد الستار محمد متولى لمجنة مناقشة الطالب احمد فوزى محمد المسجؿ لدرجة الدكتوراه بالقسـ عمى اف تصبح لجنة
المناقشة عمى الحو التالي -3

 - 2أ.د .عبد الستار محمد متولى

استاذ عمـ الحيواف الزراعي – كمية الزراعة – جامعة االزىر – القاىرة

 -4أ.د .محمد سمير فؤاد حسف

استاذ الحشرات االقتصادية – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)

 -5أ.ـ.د .احمد صالح محمد حسيف

استاذ عمـ الحيواف الزراعي المساعد – كمية الزراعة – جامعة المنيا

 -3أ.د .حسف محمد حسف عمى حمزه استاذ عمـ الحيواف الزراعي – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
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توصيبد نجُخ انعالقبد انخقبفيخ :
انًؤتًشاد

-1

وانُذواد انخبسجيخ  -انذاخهيخ :

موافقة مجمس قسـ االلباف بجمستو المنعقده بتاريخ  2119/11/5عمى سفر السيد أ.د .احمد شوقى محمد

زىراف االستاذ المتفرغ بالقسـ الى برليف – المانيا في الفترة مف  2121/6/19-18وذلؾ لحضور

المؤتمر

2 nd International Conference on
FOOD AND NUTRITION

 -2موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيواني بجمستو بتاريخ  2119/11/25عمى ترشيح كؿ مف3
السيد أ.د .عبد المعطى خيرى ابراىيـ كمستمع
السيد د .كماؿ محمود مرزوؽ

كمستمع

لحضور المؤتمر العممي الثامف بمعيد بحوث االنتاج الحيوانى كمستمعيف والذى سوؼ يعقد بمدينة
الغردقو فى الفترة مف  11 -7أبريؿ 2121
 -3موافقة مجمس قسـ االقتصاد الز ارعى بجمستو بتاريخ  2119/11/26عمى ترشيح كؿ مف -3
السيد الدكتػور/حمدى سيد عبده عبد العاؿ
السيد الدكتور  /عالء الديف عبد الصبور ابو الجود
السيد الدكتور  /احمد محمد عبد العزيز الشافعى
لحضور دورة تدريبية بعنواف اليات التحوؿ الى اقتصاد قائـ عمى المعرفو المقامة بدولة الكويت والمقدمو مف المعيد
العربى لمتخطيط في الفترة مف  2121/3/1حتى  2121/3/12عمى اف ال تتحمؿ الجامعة اى نفقات .
 -4مذكرة السيد أ.د .حسيف عبد الجميؿ عبد العاؿ بشاف اعتذاره عف حضوره المؤتمر الدولى لمزراعة والعموـ
البيولوجيو والمقرر انعقاده يوـ  2119/12/14-13بمدينة كاف بفرنسا حيث اف المؤتمر تـ الغاؤه

-9-

يوضوعبد عبيــــــخ

-:

 -1تْصٔات ادتناع دللع االداسٗ ّمظتؼاس ٚاالقظاو العلنٔ٘ بالكلٔ٘ جملل٘ البخْخ ّالتينٔ٘ الضساعٔ٘
 -2مْافق٘ دللع قظه الكٔنٔا ٛالضساعٔ٘ جبلظتُ امليعقذٗ بتاسٓخ  2119/11/25عل ٙميح الظٔذ الذكتْس/
امحذ مجعُ مجعُ دسّٓؽ املذسغ بالقظه اداصٗ خاصُ بذٌّ مشتب ملذٗ ثالث٘ اػَش ّرلك لقضاَٜا
باخلاسج إلمتاو جتشب٘ علنٔ٘ متعلق٘ بأحباخ ما بعذ الذكتْساِ ٓصعب ادشاٍٛا بالكلٔ٘ لعذو تْافش
االمكاىٔات املعنلٔ٘ .
 -3مْافق٘ دللع قظه الكٔنٔا ٛالضساعٔ٘ جبلظتُ امليعقذٗ بتاسٓخ  2119/11/25عل ٙمذ االداصٗ الذساطٔ٘
للظٔذٗ  /امسا ٛحظني صك ٙاملذسغ املظاعذ بالقظه للذساط٘ عاو ثاى ٙاعتباسا مً  2119/9/27حتٙ
 2121/9/26عل ٙامليخُ املقذم٘ مً احلكْم٘ الصٔئ٘ ّبذٌّ ىفقات مً البعجات
 -4مْافق٘ دللع قظه الْساث٘ جبلظتُ امليعقذٗ بتاسٓخ  2119/11/18عل ٙاىتذاب احذ الظادٗ اعضاٍ٘ٝٔ ٛ
التذسٓع بقظه الْساث٘  ،كلٔ٘ الضساع٘ دامع٘ اطْٔط لتذسٓع مقشسٖ  ّ( :س خ  )732احصاّ ٛساث٘  ّ( ،س
خ ّ )731ساث٘ كنٔ٘ ّرلك خالل الفصل الذساطٕ الجاىٕ للعاو اجلامعٕ  2121/2119حٔح اىُ ال ْٓدذ
متخصص بالقظه يف ٍزا اليْع مً مقشسات الْساث٘ البْٔمرتٓ٘ ّاٌ ٍزِ املقشسات تعذ مً اخش املقشسات
الذساطٔ٘ لبعض الذساطات العلٔا بالقظه .
 -5مْافق٘ دللع قظه االىتاج احلْٔاى ٙجبلظتُ امليعقذِ بتاسٓخ  2119/11/25عل ٙميح الظٔذ الذكتْس /
عناد الذًٓ ذلنذ ابشأٍه اداصِ مشافق٘ للضّدُ ملذٗ عاو اعتباسا مً  2119/12/3مع تطبٔق اللْاٜح
ّالقْاىني
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