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 لسادة أعضاء مجلس الكليةا

 13/12/2021بتاريخ  ةالمنعقد ديسمبر عن جلسة شهر

 ======== 
 حمدان ابراهيم محمود أ.د.    قائم بأعمال عميد الكلية

 حمدى ابراهيم محمود  0أ.د  الكلية لشئون التعليم والطالب وكيل 

 عبد العظيم الدين محمد محيأ.د.  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 

 محمد نجيب قناوي أ.د.  مدير وحدة ضمان الجودة

 د. محمود يوسف حسين   وكيل وزارة التموين بالمنيا يمثله 

 

 :  األقسام مجالس رؤساء السادة
 

  كريمة عبد الحميد حسانين 0د 0أ  -1      

 عالء الدين عبد الصبور  أ.م.د. -2

 ممدوح عويس اسماعيل أ.د. -3

   محمد  سمير احمد سيد أ.م.د.-4

 احمد صالح محمد حسين أ.م.د. -5

 جمال فخرى عبد النعيم أ.د. -6

 سيد عبد المقصود عثمان أ.م.د. -7

 رقية رمضان عبد السالمأ.م.د. -8

 حسن محمد فؤاد  أ.م.د. -9

 حمدى ابراهيم محمود  أ.د. -10

 وجيه سيد محمد  أ.د. -11

 حماده عبد الحميد مهنى  أ.م.د. -12

 

     

 

 : األقسام عن المناوبون األساتذة السادة
 

 فاروق حسن عبدالعزيز  أ.د.. 13

 سمير توفيق محمد  أ.د.-14

 اسامه حافظ  درويشأ.د.. 15
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 سالممنصور عبد المجيد أ.د.  . 16

 السيد عبده السيد احمد  أ.د.. 17

 عبد الرحمن محمود يونس  أ.د.. 18

 عفاف ضاحي عبد العالأ.د. . 19

 احمد رفعت عبدللا  أ.د.. 20

 فوزى سيد ابراهيم  أ.د.. 21

 عبد الرحيم توفيق عبد الرحيم أ.د.. 22

 هانى مصطفى على أ.د.. 23

 محمد شعبان حسن  أ.د.. 24

 

 المساعدين   ممثلين عن األساتذة 

 

 سالى محمد عبد العزيز احمد  أ.م.د. -25

 سناء محمد عبد الحميد 0د 0م 0أ -26

 

 ممثلين عن المدرسين :
 

  محمود منصور عبد المجيد  0د -27

   هاله محمد على  0د – 28

 عميد الكلية         وبدأ الجلسة األستاذ الدكتور / حمدان ابراهيم محمود 

 " " بسم للا الرحمن الرحيم 
 ثم استعرض جدول األعمال على النحو التالي  : 

  -تم التصديق على قرارات الجلسة السابقة :



 

3 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              توصيات وحدة  ضمان الجودة: -1

 بالموافقة على: 2021/  12/ 9  بتاريخ المنعقدةبجلستها  وحدة ضمان الجودة توصي  

 

   -: بشأن األقسامرؤساء  السادةمخاطبة  -

 

من  االنتهاءو 2020/ 2019ل تقارير البرامج والمقررات للفصل الدراسي الثاني استكماسرعة  (1

 2020/2021والثاني   األولعمل تقارير البرامج والمقررات للفصل الدراسي 

سرعة االنتهاء من عمل ملفات المقررات باألقسام وارسال أسطوانة بتوصيف المقررات   (2

لجنة الثالثية ( بعد مراجعتها وتحديد يوم لمراجعة اجتماع ال فيوالمصفوفات )التى تم تحديدها 

 0االسطوانة بوحدة الجودة ويوم لمراجعة الملفات بالقسم 

هيئة   أعضاءحد واختيار أ  PDFمراجعة توصيف مقررات البكالوريوس والدبلومات وتحويلها الى  (3

  0مدير وحدة الجودة  مكتب التدريس بالقسم لرفعها من

برنامج لمعرفة طلبات التقدم لالعتماد البرامجى واالستعداد لعمل الدراسة  تشكيل لجنة ثالثية لكل (4

   0الذاتية للبرنامج واستكمال المعايير

 محضر االجتماع والتوصيات تمهيدا  وإرسالالمؤتمر العلمي للقسم  من عقد  االنتهاءسرعة  (5

    2021ديسمبر  21يوم الثالثاء الموافق للكلية  العلميلعقد المؤتمر 

 2020/2021 الجامعيتقرير عن اعمال الجودة للعام  عمل (6

 م.2021/2022م المقررات الدراسية للفصل الدراسي األول سرعة إرسال استبيانات تقوي (7
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 توصيات لجنة شئون التعليم والطالب :-2 

 -: 6/12/2021توصي لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها المنعقدة بتاريخ 

 على قبول قيد السيد أ.د/ رئيس الجامعة بشأن موافقة  ئب رئيس الجامعةالسيد أ.د./ ناخطاب  (1

الحاصلة على الثانوية المعادلة من المملكة العربية السعودية  الطالبة/ بسملة حسام حسين عبدالسالم

لعدم  2022/ 2021( درجة للعام الجامعي 362.48المجموعة العلمية بمجموع اعتباري ) 2020عام 

بة باقية لإلعادة , مع اعتبار الطال  2020/2021ق التنسيق اإللكتروني للعام الماضي ترشحها عن طري 

 من حيث حالة قيدها بالكلية.  بدون عذر مقبول

بالمستوى الثالث )شعبة مكافحة اآلفات  حمد محمد عبدالنظير محمدأالطالب/ الطلب المقدم  من  (2

يوماً من تاريخ  21ولمدة  2021/ 10/ 28فترة وأمراض النبات(  بشأن الموافقة على قبول عذره من ال

عملية تصحيح ابصار بالعينين ولعدم تعرضه ألشعة الشمس واألتربة ومرفق تقرير مستشفى  إجراء

 المنيا الجامعي وتقرير مركز رؤى للعيون

ة بالمستوى الثاني  بشأن الموافق  حمد سيف الدين محمد حمدأالطالبة / دينا عبدللا الطلب المقدم من  (3

خمسة عشر يوماً لمرافقة والديها المصابين بفيروس كورونا ومرفق طيه  15على منحها أجازة  

 التحاليل الطبية الخاصة بذلك.

بالمستوى األول بشأن الموافقة على قبول عذرها من الفترة  الطالبة/ لبنى حسن علىالطلب المقدم من  (4

نا ومالزمة وانت مريضة بفيروس كورولمدة ثالث أسابيع من تاريخه حيث أنها ك 25/10/2021

 ومرفق تقرير مستشفى المنيا الجامعي.  للفراش

بالمستوى الرابع )برنامج إدارة األعمال( بشأن الموافقة  الطالب/ حمادة حامد محمودالطلب المقدم من  (5

ن من تاريخه حيث أنه مريض ويعاني من يولمدة أسبوع 16/11/2021ن الفترة على قبول عذره م

على شرائح ومسامير بالوجه على الناحية اليمنى ، ومرفق تقرير مستشفى المنيا الجامعي الدال  التهاب

 على ذلك.
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 توصيات لجنة الدراسات العليا والبحوث :-3
 

 بالموافقة على: 6/12/2021توصي لجنة الدراسات العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 
 

 ل الماجستير والدكتوراه  :أوالً : نتيجة لجان فحص ومناقشة رسائ

على ما جاء في التقرير الجماعي  15/11/2021بجلسته المنعقدة بتاريخ  األغذيةعلوم مجلس قسم موافقة  (1

 صفية محمد دكرورى الخطيب الطالبة / والتقارير الفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة من 

 ( األغذية علوم  توصـي بمنحها درجـة الماجستير  في العلوم الزراعية )المسجلة لدرجة الماجستير  بالقسم  والتـي 

على ما جاء في التقرير الجماعي  2021/ 11/ 15بجلسته المنعقدة بتاريخ   األغذيةمجلس قسم  علوم موافقة  (2

  حمد عبد الرحيم أالطالب / محمد والتقارير الفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة من 

 لمسجل لدرجة الماجستير  بالقسم  والتـي توصـي بمنحه درجـة الماجستير  في العلوم الزراعية )علوم االغذية(  ا

على ما جاء في التقرير الجماعي  2021/ 11/ 15بجلسته المنعقدة بتاريخ   االقتصاد الزراعى مجلس قسم موافقة  (3

  محمد الوفابوأعمرو  /الطالبقدمة من الم الدكتوراهوالتقارير الفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة 

  في العلوم الزراعية  الدكتوراهبالقسم والتـي توصـي بمنح الطالب درجـة  الدكتوراهالمسجل لدرجة 

 (   اقتصاد زراعى) 

على ما جاء في التقرير الجماعي  2021/ 11/ 15بجلسته المنعقدة بتاريخ   مجلس قسم  االقتصاد الزراعىموافقة  (4

  حمد أمحمود جمال  الطالب/لفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من والتقارير ا

 المسجل لدرجة الدكتوراه  بالقسم والتـي توصـي بمنح الطالب  درجـة الدكتوراه  في العلوم الزراعية 

 ) اقتصاد زراعى (  

على ما جاء في التقرير الجماعي  29/11/2021بجلسته المنعقدة بتاريخ   مجلس قسم  اإلنتاج الحيوانيموافقة  (5

   علي سليم عايد محمد  الطالب/المقدمة من  الماجستيروالتقارير الفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة 

  في العلوم الزراعية  الماجستيربالقسم  والتـي توصـي بمنح الطالب  درجـة   الماجستير المسجل لدرجة 

 .(حيواني  إنتاج)

على ما جاء في التقرير الجماعي  2021/ 29/11بجلسته المنعقدة بتاريخ   النبات وقاية مجلس قسم  موافقة  (6

   سليمان أفنان عباس توني / ةالطالبوالتقارير الفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة من 

الزراعية  وقاية العلوم في  درجـة الماجستير  ةبالقسم  والتـي توصـي بمنح الطالب  الماجستيرلدرجة  ةالمسجل

 (. تربية نحل) نبات 

على ما جاء في التقرير الجماعي  2021/ 11/ 29بجلسته المنعقدة بتاريخ   البساتينمجلس قسم  موافقة  (7

   سيد حسين  أسامةسلمى  الطالبة/والتقارير الفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة من 

 العلوم الزراعية   في تـي توصـي بمنح الطالبة  درجـة الماجستير المسجلة لدرجة الماجستير  بالقسم وال

 (. زينة -بساتين )
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 :  كتوراهلدل ثانيــا : نتيجة لجان االمتحان التأهيلي

على ما جاء في تقرير لجنة االمتحان   2021/ 28/11بجلسته المنعقدة بتاريخ  مجلس قسم المحاصيلموافقة  (8

المسجل لدرجة الدكتـوراه بالقسم والذي يوصي باجتيازه االمتحان    خطاب حسين للطالب/ حسينالتأهيلي للدكتوراه 

  "بنجاح"  

على ما جاء في تقرير لجنة االمتحان   2021/ 28/11بجلسته المنعقدة بتاريخ  مجلس قسم المحاصيلموافقة  (9

صي باجتيازه االمتحان المسجل لدرجة الدكتـوراه بالقسم والذي يو  للطالب/ محمد رضا أسعدللدكتوراه  التأهيلي

  "بنجاح"  

 للدكتوراه  التأهيليعلى ما جاء في تقرير لجنة االمتحان بالتمرير  وقاية النباتمجلس قسم موافقة  (10

  المسجل لدرجة الدكتـوراه بالقسم والذي يوصي باجتيازه االمتحان "بنجاح"    احمد طه غانم للطالب/ 
  

 ساعات المعتمدة للرسالة :تبليغ نتيجة مقرر بحث  وال :  ثالثـــا 
 

مؤمن محمد نجيب الطالب/ على إتمام  2021/ 11/ 15بجلسته بتاريخ  الزراعي االقتصادموافقة مجلس قسم  (11

 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".   قسم الالمسجل لدرجة  الماجستير ب قناوى

انعام محمد  /ةالطالبعلى إتمام  2021/ 11/ 29بجلسته بتاريخ  موافقة مجلس قسم الميكروبيولوجيا الزراعية (12

 المسجلة لدرجة  الماجستير بالقسم   الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".   محسن فكرى

 
 مـد   فترة  التسجيـل:  رابعاً 
 

 اســـم الطالــب القســـم الدرجة/ تاريخ التسجيل تاريخ المد

19/9/2020  -  18/9/2021 
الماجستير : 

19/9/2016 
  كامل مصطفى فاطمة  -13 باتالن أمراض

18/9/2021 – 17/9/2022 
الماجستير : 

19/9/2017 
 محمود احمد محمد  إسراء -14 زينة -البساتين 

17/9/2021 – 16/9/2022 
الماجستير : 

18/9/2017 
 مؤمن محمد نجيب قناوى -15 الزراعياالقتصاد 

14/9/2019 – 13/9/2020 
الماجستير: 

14/9/2015 
 محمد احمد محمد محمود قاعود  - 16 يوانياإلنتاج الح

 

 :   إلغاء  وتجميد تسجيالت طالب الدراسات  العليا : خامسا

ابراهيم السيد محمد الطالب/  على فصل 2021/ 11/ 15بجلسته المنعقدة بتاريخ  مجلس قسم علوم األغذيةموافقة  (17

  0الدراسة  فيدم انتظامه بعد انذاره ثالث انذارات وذلك لعالمسجل لدرجة الماجستير  احمد 

 على إلغاء تسجيل  2021/ 11/ 29بجلسته المنعقدة بتاريخ  مجلس قسم وقاية النباتموافقة  (18

حشرات اقتصادية( بناء على الطلب  –المسجلة لدرجة الماجستير بالقسم )وقاية نبات   الطالبة / أروى هشام محمد

 المقدم منها. 
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 حص و المناقشــــــة:تشكيل وتعديل لجـــــان الف:   سادسا

 تشكيل اللجنـــــة 
الدرجة/ تاريخ 

 التسجيل
 م الطالـب / القســـماسـ

 سيد شحاته عابدين  أ.د.
 )مناقشا خارجيا(    جامعة اسيوط –كلية الزراعة  –استاذ الزينة       
 محمود عبد الحكيم محمود  أ.د.
 )مناقشا داخليا (    جامعة المنيا -كلية الزراعة   – الزينةاستاذ      
 محمود عبد الهادى حسن عبده  أ.د.
 )مشرفا( جامعة المنيا  –كلية الزراعة  –المتفرغ  استاذ الزينة   

 رجاء على طه أ.د.
 )مشرفا(   المنياجامعة  –كلية الزراعة   – ستاذ الزينة ا   

 الماجستير
 

14/10/2019 

 عبد القادر احمد أميرة-19
 هزين -البساتين قسم :   

 فاروق محمد احمد مصطفى  أ.د.
 )مناقشا خارجيا(  جامعة اسيوط   –كلية الزراعة  –الفاكهة  أستاذ      
 حمدي ابراهيم محمود   أ.د.
 )مناقشا داخليا ( جامعة المنيا   -الفاكهة ووكيل كلية الزراعة  أستاذ     
  فاروق حسن عبدالعزيز أ.د.
 )مشرفا( جامعة المنيا  –لزراعة كلية ا –المتفرغ  الفاكهة أستاذ   

 وراهكتالد
 

20/2/2017 

 سحر عبدالرحيم عبدالحليم-20
 فاكهة -قسم : البساتين   

 أمين  النعيمدكرم عب أ.د.
 )مناقشا خارجيا( جامعة اسيوط    –كلية الزراعة  –الوراثة  أستاذ 

   احمد عزات ابوصالحة أ.د.
 ()مناقشا داخليا جامعة المنيا - كلية الزراعة -الوراثة المتفرغ  أستاذ 

  عبدالتواب محمد عطا أ.د.
 )مشرفا( جامعة المنيا  –كلية الزراعة  –أستاذ الفاكهة المتفرغ  

 د/ سيد عبد المقصود عثمان 
 )مشرفاً( المنيا جامعة –كلية الزراعة  –رئيس قسم الوراثة  –الوراثة المساعد  أستاذ 

 الماجستير
 

20/2/2017 

 ى عبدللا عبدالمجيد احمد عل-21
 الوراثة قسم :   

 :   تعديل وتغيير لجان األشراف: سابعا
 

 

  اسم الطالب/ القسم 
 /الدرجة

 تاريخ التسجيل 
 اللجنة بعد التعديل  التغيير في اللجنة 

 أسماء نصرت محمود   -22
 وقاية النبات قسم :      

 الدكتوراه
9 / 3/2020 

  -: إضافة
 أ.د. حسن محمد حسن

 مد سمير فؤاد حسنمح أ.د.
 أ.د. حسن محمد حسن

 سارة محمد يسري    -23
 قسم : اإلقتصاد الزراعي     

 الماجستير
12 / 10/2020 

  -: إضافة
 أ.د. سلوى الحسيني بدوي

 سلوى الحسيني بدوي أ.د.
 أ.د. عفاف ضاحي جاد

 ريهام احمد دسوقي   -24
 قسم : وقاية النبات 

 الماجستير
12 / 4 / 2021 

  -: إضافة
 أ.د. محمد شمس الدين مصطفى شمس الدين 
أستاذ علوم الحيوان الزراعي والنيماتودا 
 ومدير المركز التطبيقي لنيماتودا الحشرات 

 جامعة القاهرة   –كلية الزراعة 

 حسن محمد حسن أ.د.
 أ.م.د احمد صالح محمد حسين

 أ.د: محمد شمس الدين مصطفى شمس الدين
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  -االمتحان التأهيلي لطلبة الدكتوراه :تشكيل لجان : تعديل و ثامناً 

على تشكيل لجنة االمتحان التأهيلي   2021/ 11/ 29بجلسته المنعقدة بتاريخ  مجلس قسم وقاية النباتموافقة  - 25

 على النحو التالي:   )حيوان زراعي(   المسجل لدرجة الدكتـوراه بالقسم  للطالب/ محمد عمر سيد ابراهيم
 أسيوطفرع  –جامعة األزهر  –كلية الزراعة  –أستاذ النيماتودا   لمسلميأنس فرج محمد ا أ.د. -1

 أسيوطفرع  –جامعة األزهر  –كلية الزراعة  –أستاذ الحيوان الزراعي  عبدالعال عمر مباركمحمود  أ.د. --2

 جامعة المنيا.  –كلية الزراعة  –أستاذ أمراض النبات المتفرغ   مرزوق رجب عبداللطيف 0د 0أ -3

 جامعة المنيا –كلية الزراعة  –أستاذ البساتين المتفرغ      فاروق حسن عبد العزيز أ.د.  -4

 جامعة المنيا –كلية الزراعة  –أستاذ المحاصيل المتفرغ       أبو بكر عبدالوهاب طنطاوي أ.د. -5

 نياجامعة الم –كلية الزراعة  –أستاذ تربية النحل المتفرغ   عبدالسالم أنور محمد أ.د. -6

 )مشرفا(  جامعة المنيا –كلية الزراعة  –أستاذ الحيوان الزراعي المتفرغ  حسن محمد حسن على حمزة أ.د. - 7

 

على تشكيل لجنة االمتحان  29/11/2021بجلسته المنعقدة بتاريخ  اإلنتاج الحيوانيمجلس قسم موافقة  - 26

على النحو   )انتاج حيواني( دكتـوراه بالقسمالمسجل لدرجة ال   محمود خيري عبدالرحمنللطالب/ التأهيلي 

 التالي:  
 أسيوط رعاية الدواجن ورئيس قسم الدواجن بكلية الزراعة جامعةأستاذ   محمد فرغلي علم الدين أ.د. -1

 أستاذ تغذية الدواجن بقسم اإلنتاج الحيواني بكلية الزراعة جامعة أسيوط  محمد متولي احمد حامد أ.د. -2

 جامعة المنيا –كلية الزراعة  –الزراعي  االقتصادبقسم أستاذ   عبدالمجيد سليمان مكادي 0د 0أ -3

 جامعة المنيا –كلية الزراعة  – بقسم الكيمياءأستاذ     شفيق عبد السالم يحسن أ.د.  -4

 جامعة المنيا –كلية الزراعة  –أستاذ المحاصيل المتفرغ   أبو بكر عبدالوهاب طنطاوي أ.د. -5

 جامعة المنيا –كلية الزراعة  -إنتاج الدواجنأستاذ   طيات حسين البغداديع أ.د. -6

 (رئيسياً  جامعة المنيا  )مشرفا –كلية الزراعة  – رعاية الدواجن أستاذ   محمود عباس طوسون أ.د. - 7

 

 والدكتوراهديل عناوين رسائل الماجستير :   تحديد وتع تاسعاً 
 

 على تعديل موضوع البحث      2021/ 29/11بجلسته المنعقدة بتاريخ  اعيةالكيمياء الزرمجلس قسم موافقة -27

 بالقسم على النحو التالي:  الدكتوراهالمسجل لدرجة  سالم قاسم تونى /بالطالب الخاص     

 

  -العنوان باللغة العربية :      

 االلبينو :  ودوبا في جرذانخلل الحركة الناجم من الليف تأثيردراسات كيميائية حيوية على   من:"           

 "     دور عصائر فاكهة التوت االسود والفراولة                                 

 

 عصائر التوت االسود والفراولة على الفئران المصابة بالبول السكرى "   تأثيرإلى: "           

 -العنوان باللغة االنجليزية :     

“Impact of Blackberry (Morus nigra) and Strawberry (Fragaria ananassa)  

juices on diabetic rats " 

 ير جوهري يعلماً بأن التغ
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 موضوعات عامـــــــــــــــــة -4

في وظيفة   السيدة/ أروي عبدالهادي عبدالحكيمتعيين ب التوصية  على وقاية النبات بالتمرير قسمموافقة مجلس  -1

 . 2021/ 11/ 30بمجلس الجامعة بتاريخ م حيث تم منحها درجة الدكتوراه بذات القسمدرساً 

 على الطلب المقدم  11/2021/ 28بجلسته المنعقدة بتاريخ  قسم المحاصيلموافقة مجلس  -2

 بشأن إعفاء الطالبة من دراسة  هاجر مبارك محمود / الطالبةالمشرف على   من أ.د. شكري عبدالسالم مقدم

، حيث أن الطالبة درست وامتحنت هذا المقرر وحصلت فيه على  بم وتحليل التجارتصمي  601مقرر م ح ص 

أثناء تسجيلها في برنامج التكنولوجيا الحيوية   2016/2017في الفصل الدراسي األول  %93تقدير ممتاز بدرجة 

قسم طبقاً للمادة ال احتساب الدرجة التى حصلت عليها ضمن المقررات التي تقوم بدراستها بالقسم أثناء تسجيلها بو

 من الئحة الدراسات العليا بالكلية  11فقرة   11

 على سفر السيد  2021/ 11/ 29بجلسته المنعقدة بتاريخ  الزراعية الميكروبيولوجياقسم موافقة مجلس  -3

 2022مارس  1األستاذ المساعد بالقسم للواليات المتحدة األمريكية اعتباراً من   الدكتور/ سمير احمد سيد محمد

 وذلك لحصوله على منحة الفولبرايت. 2022نوفمبر   30ولمدة تسعة أشهر تنتهي في  

 على الطلب المقدم  2021/ 11/ 29بجلسته المنعقدة بتاريخ  قسم الكيمياء الزراعيةموافقة مجلس  -4

  ثالثة آالف جنيه من صندوق دعم  3000األستاذ بالقسم على سلفة بمبلغ  ا.د/ حسنى محمد شفيق عبد السالممن 

 األبحاث بالجامعة لشراء بعض الكيماويات وإجراء بعض التحليالت الكيميائية الخاصة برسالة الدكتوراه الخاصة 

من  المدرس المساعد بالقسم وسوف يقوم سيادته بتسوية السلفة خالل شهرين   بالطالبة/ إسراء محمد مجاهد

 .تاريخ الصرف

 على الطلب المقدم  2021/ 11/ 29نعقدة بتاريخ بجلسته الم قسم الكيمياء الزراعيةموافقة مجلس  -5

ثالثة آالف جنيه من صندوق دعم األبحاث  3000األستاذ بالقسم على سلفة بمبلغ   ا.د/ حمادي أحمد إسماعيلمن 

 بالجامعة لشراء بعض الكيماويات وإجراء بعض التحليالت الكيميائية الخاصة برسالة الدكتوراه الخاصة 

من تاريخ  المدرس المساعد بالقسم وسوف يقوم سيادته بتسوية السلفة خالل شهرين   ونيبالطالب/ سالم قاسم ت

 .الصرف

 على الطلب المقدم  11/2021/ 29بجلسته المنعقدة بتاريخ  قسم أمراض النباتموافقة مجلس  -6

من   نيهاً ألفان ج  2000أبحاث بمبلغ   األستاذ المتفرغ بالقسم بشأن صرف سلفة ا.د/ مرزوق رجب عبداللطيفمن 

 لدرجة  ةالمسجلو المعيدة بالقسم الدينأمنة محمد نورللباحثة / وبالمطلوبة  صندوق دعم األبحاث بالجامعة 

من تاريخ   وسوف يقوم سيادته بتسوية السلفة خالل شهرين البحث الخاص بها بالقسم الستكمال  الماجستير

 .الصرف

 على الطلب المقدم  12/2021/ 7بجلسته المنعقدة بتاريخ  قسم األلبانموافقة مجلس  -7

 ثالثة أالف  3000األستاذ المتفرغ بالقسم بشأن صرف سلفة أبحاث بمبلغ   احمد شوقي زهرانا.د/ من 

  بالطالب/ نوح محمد صالحللصرف منها على العملي الخاص  من صندوق دعم األبحاث بالجامعة  جنيهاً 

من تاريخ  وسوف يقوم سيادته بتسوية السلفة خالل شهرين المسجل لدرجة الدكتوراه بالقسم المدرس المساعد و

 .الصرف

 على الطلب المقدم  12/2021/ 7بجلسته المنعقدة بتاريخ  األلبان قسم موافقة مجلس -8

ثالثة أالف  3000ورئيس مجلس القسم بشأن صرف سلفة أبحاث بمبلغ  أستاذ   ا.د/ كريمة عبدالحميد حسنينمن 

المعيدة  هبه محمد الصغير /ةبالطالبللصرف منها على العملي الخاص  ث بالجامعةمن صندوق دعم األبحاجنيهاً  

 . من تاريخ الصرف  بتسوية السلفة خالل شهرين  اقوم سيادتهتوسوف    الماجستيرلدرجة  ةالمسجلبالقسم و
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 -شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة :لجنة توصيات  -5

زيادة بالموافقة على   6/12/2021ة بجلستها بتاريخ لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئتوصي  

 : صبحلت 2022وذلك إعتباراً من األول من شهر يناير ر قاعة أ.د. عبدالتواب المهندس قيمة إيجا

 جنيهاً للمدرسين المساعدين والمعيدين.  250مبلغ  (1

 .الخارججنيهاً للباحثين من  500مبلغ  (2

 

 

                                                                                                                          

 


