السادة أعضاء مجلس الكلية

عن جلسة شهر فبراٌر المنعقدة بتارٌخ 2121/2/01

========
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 العاطً صدٌق احمد حسن

أ.د .عادل عبدهللا عبد الغنى

انسبدح سؤسبء يجبنس األقسبو:
 – 0أ.د .كرٌمة عبد الحمٌد حسانٌن
 -2أ.د .اكرم زٌن العابدٌن محمود
 -3أ.د .جمال فخرى عبد النعٌم
 -4أ.دٌ.سري تمام عبد المجٌد
 -5أ.د .هانً مصطفى علً
 -6أ.د .مكادى عبد المجٌد سلٌمان
 -7أ.د .احمد صالح حسٌن
 -8أ.د .ابو بكر عبد الوهاب طنطاوي
 -9أ.د .ممدوح عوٌس اسماعٌل
 -01أ.د .محى الدٌن محمد عبد العظٌم
-00أ.د .سامٌه فرحات محمد
 -02أ.د .محمد عبد الحكٌم محمود
انسبدح األسبتزح انًُبوثوٌ عٍ األقسبو :
 .03أ.د .محمود محمد محى الدٌن
 .04أ.د .محمد ٌسن عبد اللطٌف
 .05أ.د .محمد عبد العزٌز احمد الشافعى
 .06أ.د .عبد الحمٌد السٌد القرامٌطى
 .07أ.د .نبٌله عبد الظاهر عبد العزٌز
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 .08أ.د .عادل حسٌن غرٌب
 .09أ.د .محمد عالء الدٌن كامل
 .21أ.د .عمر عبد اللطٌف عمر
 .20أ.د .شاكر عبد التواب عبد اللطٌف
 .22أ.د .احمد شوقً محمد زهران
 .23أ.د .سمٌر حلمى العشماوي
 .24أ.د .سناء احمد محمد صالح
يًخهيٍ عٍ األسبتزح انًسبعذيٍ
 -25أ.م.د .عاطف عبد المحسن عبد الرحمن
 -26أ.م .د .جٌهان محمد انور عبد الغنى
يًخهيٍ عٍ انًذسسيٍ :
 -27د .مها احمد عبد اللطٌف عمر

– 28د .محادِ عبذ احلنٔذ مَين 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  2222/ 2/ 6بالموافقة عمى:
 -1استعجاؿ لمسيد االستاذ الدكتور /رئيس فريؽ اعداد الخطة االستراتيجية بشأف االنتياء مف عمؿ الخطة االستراتيجية
لمكمية لألعواـ  2224/ 2212العتمادىا مف مجمس الكمية .

-2دعوة السادة مسئولي المعايير الستكماؿ المعايير
 -3مخاطبة الساده رؤساء االقساـ بشأف -:

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

ب – سرعة استكماؿ تقارير البرامج والمقررات السابقة لألقساـ التى لـ ترسميا الى وحدة الودة وعمؿ تقارير البرامج
والمقررات لمفصؿ الدراسي االوؿ 2222/2212

ج – سرعة االنتياء مف عمؿ ممفات المقررات باألقساـ وسيتـ مراجعتيا مف قبؿ لجنة بوحدة الجودة .
د– سرعة االنتياء مف تسميـ نماذج اجابة امتحانات مقررات الفصؿ الدراسي االوؿ  2222/2212التي يقوـ االقساـ
بتدريسيا لمسيد االستاذ الدكتور  /وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب لألقساـ التي لـ تسمميا
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-2توصيبد يكتت أ.د .وكيم انكهيخ نشئوٌ انتعهيى وانطالة
:
تْصٕ جلي٘ ػ ٌْٝالتعلٔه ّالطالب ظلظتَا امليعكذٗ بتاسٓخ  2222/ 2/2باملْافك٘ عل-:ٙ
 -1موافقة مجمس قسـ عموـ االغذية بجمستو المنعقدة بتاريخ  1119/11/16عمى انتداب كؿ مف -:
أ.د .حسيف عبد الجميؿ عبد العاؿ
أ.د .محمد نجيب قناوى

االستاذ بقسـ عموـ االغذية
االستاذ المتفرغ بقسـ عموـ االغذية

لتدريس مقرر تغذية الطفؿ (ع ) 11611 .بكمية التربية لمطفولة المبكرة لطالب المستوى االوؿ لمفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعى

1111/1119
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-1توصيبد نجُخ انذساسبد انعهيب وانجحوث :
توصي لجنة الدراسات العميا بجمستيا المنعقدة بتاريخ  2222/ 2/2بالموافقة عمى:
أوالً َ :تيجخ نجبٌ فحص ويُبقشخ سسبئم انًبجستيش وانذكتوساِ

:

 -1مْافك٘ دللع قظه ّقآ٘ اليبات ظلظتُ امليعكذٗ بتاسٓخ 1312/11/03عل ٙما دا ٛيف التكشٓش
اجلناعٕ ّالتكاسٓش الفشدٓ٘ للذي٘ فخص ّمياقؼ٘ سطال٘ الذكتْساِ املكذم٘ مً الطالب /امحذ فْصٚ
ذلنذ عل ٙاملظذل دسد٘ الذكتْساِ بالكظه ّالتـٕ تْصـٕ مبيخُ دسدـ٘ الذكتْساِ فـٕ العلْو
الضساعٔ٘(ّقآ٘ ىبات – حْٔاٌ صساع. ) ٙ
الكشاس  :املْافك٘
 -1مْافك٘ دللع قظه االقتصاد الضساع ٙظلظتُ امليعكذٗ بتاسٓخ 1313/1/13عل ٙما دا ٛيف التكشٓش
اجلناعٕ ّالتكاسٓش الفشدٓ٘ للذي٘ فخص ّمياقؼ٘ سطال٘ الذكتْساِ املكذم٘ مً الطالب /ذلنْد
ابشأٍه حظً املظذل دسد٘ الذكتْساِ بالكظه ّالتـٕ تْصـٕ مبيخُ دسدـ٘ الذكتْساِ فـٕ العلْو
الضساعٔ٘( اقتصاد صساع.) ٙ
الكشاس  :املْافك٘
 -0مْافك٘ دللع قظه املٔكشّبْٔلْدٔا ظلظتُ امليعكذٗ بتاسٓخ 1312/11/1عل ٙما دا ٛيف التكشٓش
اجلناعٕ ّالتكاسٓش الفشدٓ٘ للذي٘ فخص ّمياقؼ٘ سطال٘ املادظتري املكذم٘ مً الطالب /ذلنذ
حذاص ٚذلذْب املظذل دسد٘ املادظتري بالكظه ّالتـٕ تْصـٕ مبيخُ دسدـ٘ املادظتري فـٕ العلْو
الضساعٔ٘( مٔكشّبْٔلْدٔا صساعٔ٘ ).
الكشاس  :املْافك٘
 -4مْافك٘ دللع قظه املٔكشّبْٔلْدٔا ظلظتُ امليعكذٗ بتاسٓخ 1313/1/12عل ٙما دا ٛيف التكشٓش
اجلناعٕ ّالتكاسٓش الفشدٓ٘ للذي٘ فخص ّمياقؼ٘ سطال٘ املادظتري املكذم٘ مً الطالب٘ٓ /امسني ػشف
الذًٓ مٔظش املظذل٘ دسد٘ املادظتري بالكظه ّالتـٕ تْصـٕ مبيخَا دسدـ٘ املادظتري فـٕ العلْو
الضساعٔ٘ ( مٔكشّبْٔلْدٔا صساعٔ٘ ) .
الكشاس  :املْافك٘
 -5مْافك٘ دللع قظه البظاتني ظلظتُ امليعكذٗ بتاسٓخ  1313/1/12عل ٙما دا ٛيف التكشٓش اجلناعٕ
ّالتكاسٓش الفشدٓ٘ للذي٘ فخص ّمياقؼ٘ سطال٘ املادظتري املكذم٘ مً الطالب /امحذ مجال حظً
املظذل دسد٘ املادظتري بالكظه ّالتـٕ تْصـٕ مبيخُ دسدـ٘ املادظتري فـٕ العلْو الضساعٔ٘( بظاتني -
فاكَُ ).
الكشاس  :املْافك٘
 -6مْافك٘ دللع قظه االقتصاد الضساعٕ ظلظتُ امليعكذٗ بتاسٓخ  1313/1/13عل ٙما دا ٛيف التكشٓش
اجلناعٕ ّالتكاسٓش الفشدٓ٘ للذي٘ فخص ّمياقؼ٘ سطال٘ الذكتْساِ املكذم٘ مً الطالب /مصطفٙ
محذٖ ابشأٍه الظذل دسد٘ الذكتْساِ بالكظه ّالتـٕ تْصـٕ مبيخُ دسدـ٘ الذكتْساِ فـٕ العلْو
الضساعٔ٘( اقتصاد صساعٕ ).
الكشاس  :املْافك٘
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تجهيغ َتيجخ يقشس ثحج

حبَيـب :
نهشسبنخ :

وانسبعبد انًعتًذح

 -7مْافك٘ دللع قظه الكٔنٔا ٛالضساعٔ٘ ظلظتُ بتاسٓخ 0202/1/02عل ٙإمتاو الطالب/امحذ خلف
ذلنذ املظذل لذسد٘ الذكتْساِ بالكظه (كٔنٔا ٛصساعٔ٘) الظاعات املعتنذٗ للشطال٘ "بيذاح".
الكشاس  :املْافك٘
 -8مْافك٘ دللع قظه الكٔنٔا ٛالضساعٔ٘ ظلظتُ بتاسٓخ 0202/1/02عل ٙإمتاو الطالب٘/اطشا ٛذلنذ
دلاٍذ املظذل٘ لذسد٘ املادظتري بالكظه (كٔنٔا ٛصساعٔ٘) الظاعات املعتنذٗ للشطال٘ "بيذاح".

 -2الكشاس  :املْافك٘

 -12مْافك٘ دللع قظه البظاتني ظلظتُ بتاسٓخ 0202/1/07عل ٙإمتاو الطالب٘/كشمي٘ ذلنذ امحذ
املظذل٘ لذسد٘ املادظتري بالكظه (بظاتني  -فاكَُ) الظاعات املعتنذٗ للشطال٘ "بيذاح".

-11الكشاس  :املْافك٘

حبنخـــب :

يـذ

اسػػػـ الطالػػب
 -11دالٔا عبذامليعه عبذ
الٍْاب

فتشح
القسػػػـ
احملاصٔـل

انتسجيـم
الدرجة /تاريخ التسجيؿ
املادظتري 2115/ 9 / 14 :

تاريخ المد
3(2121/3/24- 2119/12/25
أػَش)

الكشاس  :املْافك٘

ساثعـــب :
اسػػـ الطالػب  /القسػػػـ
 -11ايو مصطفى عمى حسف
قسـ  :االنتاج الحيواني

تشكيم وتعذيم نجـــــبٌ انفحص و انًُبقشــــــخ:
الدرجة /تاريخ
التسجيؿ

تشكيؿ المجنػػػػػة

أ.د .محمد متولى احمد حامد
الماجستير
استاذ تغذية الدواجف المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة اسيوط
2017/ 9 / 18
أ.د .عطيات حسيف البغدادي
استاذ الرعاية الدواجف المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ.د .احمد محمد احمد عثماف
استاذ رعاية الدواجف المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
أ.د .محمود عباس طوسوف
استاذ رعاية الدواجف المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)

-11عبد العزيز شعباف عبد العزيز الماجستيػر
2017/2/20
قسـ  :الميكروبيولوجيا

الكشاس  :املْافك٘

أ.د .محمد عبد العميـ عمى
استاذ ورئيس قسـ الميكروبيولوجيا – كمية الزراعة – جامعة القاىره
أ.د .محمد ذكى حسف عمى
استاذ الميكروبيولوجيا المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ.د .عمر عبد المطيؼ عمر سعد
استاذ الميكروبيولوجيتا المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
أ.ـ.د .سمير احمد سيد محمد حداد
استاذ الميكروبيولوجيا المساعد – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
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خبيســب :

تحذيذ وتعذيم عُبويٍ سسبئم انًبجستيش وانذ كتوساح

-13مْافك٘ دللع قظه البظاتني ظلظتُ امليعكذٗ بتاسٓخ  2020 /1/27عل ٙتعذٓل مْضْع البخح اخلاص
بالطالب /مؤمً عل ٙخلف املظذل لذسد٘ الذكتْساِ بكظه البظاتني – فاكَُ عل ٙاليخْ التالٕ:
العيْاٌ باللػ٘ العشبٔ٘ -:
مً " :تأثري بعض االمسذٗ اليرتّدٔئُ بطٔ ٘ٝالتخلل عل ٙالينْ ّاالمثاس يف كشمات العيب االٓشىل طْٓت "
إىل " :تأثري الْٔسٓا فْسمالذٍٔذ  ،الْٔسٓا املػلف٘ بالفْطفْس ّالْٔسٓا املػلف٘ بالكربٓت عل ٙالينْ
ّاالمثاس يف كشمات العيب االٓشىل طْٓت "
العيْاٌ باللػ٘ االجنلٔضٓ٘ -:
"Effect of Urea Formaldehyde ,p-Coated Urea and s-Coated Urea on growth and
"fruiting of Early-Sweet grapevines

عمماً بأف التغير يعتبر غير جوىري
الكشاس  :املْافك٘

-14مْافك٘ دللع قظه البظاتني ظلظتُ امليعكذٗ بتاسٓخ 2020/1/27عل ٙتعذٓل مْضْع البخح اخلاص
بالطالب /ذلنْد ذلنذ فشغل ٙطٔذ املظذل لذسد٘ الذكتْساِ بكظه البظاتني – صٓي٘ عل ٙاليخْ التالٕ:
العيْاٌ باللػ٘ العشبٔ٘ -:
مً " :اطتعنال مٔاِ مً الذسد٘ الجاىٔ٘ يف سٖ ػتالت بعض االػذاس اخلؼبٔ٘ "
إىل " :تأثري التظنٔذ العطْٖ ّالشٖ مبٔاِ الصشف الصخٕ عل ٙمنْ ػتالت الكآا "
العيْاٌ باللػ٘ االجنلٔضٓ٘ -:
"Effect of organic Fertilization and irrigation with effluent water
" on the growth of khaya seedlings

عمماً بأف التغير يعتبر تغيي ار جوىريا
الكشاس  :املْافك٘

سبدسـب :

إنغبء

وتجًيذ تسجيالد طالة انذساسبد

انعهيب :

 -15موافقة مجمس قسـ عموـ االغذية بجمستو بتاريخ  2020/1 /20عمى الغاء تسجيؿ الطالب/سيد عبد القادر
المسجؿ لدرجة الماجستير بالقسـ وذلؾ بناء عمى طمبو لظروؼ خاصو
الكشاس  :املْافك٘
 -16موافقة مجمس قسـ الكيمياء الزراعية بجمستو بتاريخ  2020/1 /20عمى تجميد تسجيؿ الطالبة /أميرة محمد
ابراىيـ المسجمة لدرجة الماجستير بالقسـ وذلؾ لمسفر الى الخارج لمرافقة الزوج
الكشاس  :املْافك٘
 -17موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو بتاريخ  2020/1 /20عمى الغاء تسجيؿ الطالبة /كرـ ابو غنيمو محمد احمد
المسجمة لدرجة الماجستير( بساتيف – فاكيو) وذلؾ لعدـ انتظاميا في الدراسة رغـ انذارىا ثالث انذارات0
الكشاس  :املْافك٘
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 -4توصيبد نجُخ انعالقبد انخقبفيخ :
انًؤتًشاد

وانُذواد انخبسجيخ  -انذاخهيخ :

 -1موافقة مجمس قسـ عموـ االغذية بجمستو بتاريخ  1119/11/16عمى ترشيح كؿ مف -:
السيد أ.د / .حسيف عبد الجميؿ عبد العاؿ
السيد أ.د / .فوزى عمى حسف السكرى
لحضور الممتقى البيئي العربي االوؿ مصر  1111في الفترة مف  19-18ابريؿ  1111بمكتبة االسكندرية
الكشاس  :املْافك٘
 -1موافقة مجمس قسـ الكيمياء الزراعية بجمستو بتاريخ  1111/1/11عمى ترشيح كؿ مف -:
السيد أ.د / .عصاـ احمد عبد المطمب

(مستمع)

السيد أ.د / .عماد صبري شاكر

(مستمع)

لحضور المؤتمر الدولي بعنواف " العموـ االنسانية واالجتماعية عموـ بينية " خالؿ الفترة مف  7-6ابريؿ 1111
بقاعة المؤتمرات – كمية اآلداب – جامعة القاىرة
الكشاس  :املْافك٘
 -1موافقة مجمس قسـ الكيمياء الزراعية بجمستو بتاريخ  1111/1/11عمى ترشيح -:
السيد أ.د / .جماؿ فخرى عبد النعيـ (ببحث)
لحضور المؤتمر الدولي العاشر لمتنمية والبيئة في الوطف العربي خالؿ الفترة مف  11-8مارس 1111بجامعة اسيوط

الكشاس  :املْافك٘
 -4موافقة مجمس قسـ وقاية النبات بجمستو بتاريخ  1111/1/18عمى ترشيح -:
السيد أ.د / .محمد سمير فؤاد

(كمستمع)

السيد د  / .عمى مصطفى عمى

( ببحث )

لحضور المؤتمر الدولي العاشر لمتنمية الزراعية المتواصمة بكمية الزراعة – جامعة الفيوـ وذلؾ خالؿ الفترة مف
 4-1مارس 1111
الكشاس  :املْافك٘
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 -5موضوعات عامــــــة

-:

 -1مْافك٘ دللع قظه االىتاج احلْٔاىٕ ظلظتُ امليعكذٗ بتاسٓخ  2121/1/22عل ٙمظتْ ٚاالطاتزٗ –
بالتْصٔ٘ بتعني ّتشقٔ٘ الظٔذ الذكتْس /محادٗ عبذ احلنٔذ مَين لذسد٘ اطتار مظاعذ ّرلك بيا ٛعل ٙما
دا ٛبالتكشٓش اللذي٘ العلنٔ٘ للرتقٔات .
الكشاس  :املْافك٘
-1

 -3مْافك٘ دللع قظه االىتاج احلْٔاى ٙظلظتُ امليعكذٗ بتاسٓخ  2121/1/21عل ٙقبْل اهلذٓ٘ املكذم٘ مً
ػشك٘ الٔامسني ٍّ ٙكامريا مٔكشّطكْب مضّدٗ بؼاػ٘ سقنٔ٘ مْدٓل  TB-5بظعش  ( 9511تظع٘
االف ّمخظنا ٜ٘دئُ )
الكشاس  :املْافك٘
-4

 -5مْافك٘ دللع قظه االقتصاد الضساعٕ ظلظتُ امليعكذٗ بتاسٓخ  2121/1/21عل ٙاىُ لٔع لذُٓ ماىع مً
عْدٗ الطالب  /ػشٓف ابشأٍه عبذ اليعٔه الطتكنال دساط٘ املادظتري بالكظه حٔح اىُ طبل فصلُ بتاسٓخ
 2118/6/11الىتذابُ للَٔ ٘ٝالعام٘ للشقاب٘ عل ٙالصادسات ّالْاسدات بفشع بْسطعٔذ علنا باىُ اىتَ ٙمً
دساط٘ كاف٘ املكشسات املطلْب٘ ميُ يف ٍزِ املشحل٘
الكشاس ٓ :عاد للكظه مع تكشٓش ّاف ٙعً حال٘ الطالب
 -6مْافك٘ دللع قظه البظاتني ظلظتُ امليعكذٗ بتاسٓخ  2121/1/27عل ٙطفش الظٔذ الذكتْس  /امساعٔل
ابْ بكش عبذ الٍْاب (مذسغ اخلطش بالكظه ) للخصْل عل ٙميخ٘ لذساط٘ ما بعذ الذكتْساِ مً دامع٘
االكذىٔض برتكٔا حٔح اىي ٙحصلت عل ٙدسد٘ الذكتْساِ مً ىفع اجلامع٘ عل ٙاال تتكلف اجلامع٘
أٖ ىفكات ّرلك ملذٗ  6ػَْس تبذأ مً 2121/3/1حت. 2121/8/31 ٙ
الكشاس  :املْافك٘
-2

 -8الطلب املكذو مً الظٔذ  /اهلْاس ٚطعذ مظعْد – املعٔذ بكظه علْو االغزٓ٘ عطْ االداصٗ الذساطٔ٘
ّاحلاصل عل ٙميخ٘ دساطٔ٘ مً دّل٘ سّماىٔا للخصْل عل ٙدسد٘ املادظتري بؼأٌ اىُ قذ مت دلاصاتُ ميز
اكجش مً عاو ّحٔح اٌ مل ٓته معاقبتُ مشٗ اخش ٚاكجش مً عاو فَْ ٓطلب سفع العكْب٘
الكشاس  :املْافك٘
-2
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ما يستجد من اعمال-:
 -1مْافك٘ دللع قظه ّقآ٘ اليبات ظلظتُ امليعكذٗ بتاسٓخ  1313 /1/13عل ٙما دا ٛيف التكشٓش اجلناعٕ
ّالتكاسٓش الفشدٓ٘ للذي٘ فخص ّمياقؼ٘ سطال٘ املادظتري املكذم٘ مً الطالب٘ /امسا ٛذلنذ ػخاتُ املظذل٘
دسد٘ املادظتري بالكظه ّالتـٕ تْصـٕ مبيخَا دسدـ٘ املادظتري فـٕ العلْو الضساعٔ٘ ( امشاض ىبات ) .
الكشاس  :املْافك٘
 -1مْافك٘ دللع قظه االىتاج احلْٔاى ٙظلظتُ الطاس ٜ٘بتاسٓخ  1313/1/13عل ٙالطلب املكذو مً الظٔذٗ /
ػَريٗ ذلنذ ذلنْد اجليآي ٙبؼاٌ طلب اداصٗ سعآ٘ طفل مً تاسٓخ ّ 1313/1/13ملذٗ مخظ٘ اػَش
الكشاس  :املْافك٘
 -0مْافك٘ دللع قظه االىتاج احلْٔاى ٙظلظتُ امليعكذٗ بتاسٓخ  1313/1/13عل ٙتؼكٔل جلي٘ فخص سطال٘
الذكتْساِ املكذمُ مً الظٔذ /عبذ احلنٔذ صالح عبذ احلنٔذ ذلنذ املذسغ املظاعذ بالكظه ّالز ٚكاٌ
مبعْخ للذساط٘ ظنَْسٓ٘ سّطٔا االحتادٓ٘ عل ٙاليخْ التاىل -:
أ.د .عطٔات حظني البػذادٚ
أ.د .امحذ ذلنذ امحذ عجناٌ
أ.د .اكشو صًٓ العابذًٓ ذلنْد
الكشاس  :املْافك٘
 -4مْافك٘ دللع قظه الكٔنٔا ٛالضساعٔ٘ ظلظتُ امليعكذٗ بتاسٓخ  1313/1/2عل ٙتؼكٔل جلي٘ فخص
ّمياقؼ٘ سطال٘ املادظتري املكذم٘ مً الطالب٘  /اطشا ٛذلنذ دلاٍذ املظذل٘ لذسد٘ املادظتري بالكظه علٙ
اليخْ التاىل -:
 -1أ.د .سمير عبد المنعـ احمد اسماعيؿ

استاذ استاذ الكيمياء الحيوية  -كمية الزراعة – جامعة القاىرة

 -1أ.د .محمدى عبد الحميد عيسى

استاذ الكيمياء الحيوية المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا

 -1أ.د .عصاـ احمد عبد المطمب الممط
 -4أ.د .ماجده عويس محمد

استاذ الكيمياء الحيوية المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا

استاذ الكيمياء الحيوية المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا

الكشاس  :املْافك٘
 -5موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  1111/1/11عمى الغاء سفر السيدة الدكتورة /ياسميف نادى حسف
المدرس بالقسـ لميمة عممية لدراسات ما بعد الدكتوراه بجامعة جيجيانج – كمية الزراعة والبيوتكنولوجى – معيد

البيوتونكن ولوجيا (بناء عمى رغبتيا) بسبب عدـ استقرار الحالة الصحية العامة بدولة الصيف الشعبية وتفشى مرض التياب
الجياز التنفسى الحاد المعدى ( كورونا )

الكشاس  :املْافك٘
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 -6موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيوانى بجمستو المنعقدة بتاريخ  1111/1/11عمى تشكيؿ لجنة تدريس مقرر (حيوانات
التجارب ) لطالب الدراسات العميا بكمية طب االسناف – جامعة المنيا كما يمى -:
أ.د .اكرـ زيف العابديف محمود

أ.د .شاكر عبد التواب عبد المطيؼ

الكشاس  :املْافك٘

 -7موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيوانى بجمستو بتاريخ  1111/1/11عمى تشكيؿ لجنة الممتحنيف لمقرر (حيوانات التجارب)
لطالب الدراسات العميا – كمية طب االسناف جامعة المنيا عمى النحو التالى -:

أ.د .سمير توفيؽ محمد

أ.د .محمد الطاىر سالـ

أ.د .عطيات حسيف البغدادى
أ.د .حسف عبداهلل حسف

أ.د .عبد اليادى عبد الحكيـ

الكشاس  :املْافك٘
 -8موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيوانى بجمستو بتاريخ  1111/1/11عمى تدريس مقرر انتاج حيوانى لطالب الدراسات العميا بكمية
طب االسناف خالؿ الفصؿ الدراسى الثانى لمعاـ الجامعى 1111/1119

الكشاس  :املْافك٘
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