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 لسادة أعضاء مجلس الكليةا

 8/2/2021بتاريخ  ةلمنعقدا فبراير عن جلسة شهر

 ======== 

      كيل الكلية لشئون و و  قائم بأعمال عميد الكلية

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة        
 حمدان ابراهيم محمود أ.د. 

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 
 

 أ.د.  حربي مطاريد عبد للا 

 ابراهيم محمود  حمدى أ.د.

 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      

 شاكر عبد التواب عبد اللطيف أ.د. -2      

 النعيم جمال فخرى عبد أ.د. -3      

 حمدى ابراهيم محمود  أ.د. -4      

 محمد نجيب قناوى أ.د. -5      

 عالء عبد الصبور  0د0م0أ -6      

 احمد صالح حسين  0د0م0أ -7     

 ابو بكر عبد الوهاب طنطاوي أ.د. -8     

 ممدوح عويس اسماعيل  أ.د. -9     

 محى الدين محمد عبد العظيم  أ.د. -10    

  محمد   سمير احمد سيد .د.م.أ-11    

 سيد عبد المقصود عثمان .د.م.أ -12   

 

 

 

 : األقسام عن المناوبون األساتذة السادة

 جمال مصطفى الضوى   أ.د.. 13

 محمد كمال عبد العال أ.د.. 14

 حسنى محمد شفيق  أ.د.. 15

   شكرى عبد السالم مقدمأ.د.  . 16

 انور عبد العزيز جالل أ.د.. 17

 ح محمد حسينصال أ.د.. 18

 سلوى الحسينى بدوىأ.د. . 19

 ساميه فرحات محمد  أ.د.. 20
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 عصام بسيوني سليمان أ.د.. 21

 على احمد محمد متولى  أ.د.. 22

 احمد عزت ابو صالحه أ.د.. 23

 سوزان سعد لطيف  أ.د.. 24

 

 ممثلين عن األساتذة المساعدين   

 مروه فاروق كامل  0د0م 0أ -25

 ن ابراهيم زنونى عبد الرحم 0د 0م 0أ -26

 ممثلين عن المدرسين :

  سماح عمر بشندى  0د -27

    احمد جمعه جمعه درويش 0د – 28

 عميد الكلية حمدان ابراهيم محمود وبدأ الجلسة األستاذ الدكتور / 

   بسم للا الرحمن الرحيم ""         

 ثم استعرض جدول األعمال على النحو التالي  : 

 ضر الجلسة السابقةعلى قرارات مح  التصديق  

 -:شئون الطالب والدراسات العليا موضوعات بالنسبه ل

 موضوعات لجنة شئون التعليم والطالب تمت الموافقة عليها   -1

لجنة الدراسات العليا  تمت الموافقة عليها وتم اعادة تشكيل لجنة مناقشة الطالب احمد خلف تم   اتموضوع -2

 ة القادمة للقسم وتأجيله للجلسأعادته 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              توصيات وحدة  ضمان الجودة: -1

 بالموافقة على: 2021/  2/ 4   بتاريخ المنعقدةبجلستها  وحدة ضمان الجودة توصي 

 

   -: مخاطبة الساده رؤساء االقسام بشأن  -

   2019/2020سرعة االنتهاء واستكمال تقارير البرامج والمقررات للفصل الدراسى الثانى  -أ     

     –االلبان  –االقتصاد  –الوقاية   –سرعة االنتهاء من عقد المؤتمر العلمى لألقسام التى لم تعقده )األراضي  –ب     

 0المحاصيل (  وتأجيل عقد المؤتمر العلمى للكلية الى بداية الفصل الدراسي الثانى           

مدلس القسم ، وارسالها لوحدة ضمان  فياقشتها بعد منستبيانات اال الرد على نتائجسرعة االنتهاء من  –ج   

  لتحليلها  الجودة

   0سرعة االنتهاء من عمل ملفات المقررات بالقسم وسيتم مراجعتها من قبل لجنة بوحدة ضمان الجودة  -د   

ة  واختيار احد اعضاء هيئ   PDFمراجعة توصيف مقررات البكالوريوس والدبلومات وتحويلها الى  –هـ    

 التدريس 

  .وحدة الجودة  بالقسم لرفعها مع مدير         

 تشكيل لجنة ثالثية لكل برنامج لمعرفة طلبات التقدم لالعتماد البرامجي واالستعداد لعمل الدراسة الذاتية  -و    

  .للبرنامج واستكمال المعايير           
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 لبحوث :توصيات لجنة الدراسات العليا وا-3

 بالموافقة على:  1/2/2021توصي لجنة الدراسات العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 

 نتيجة لجان فحص ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه  :: أوالً 

على ما جاء في التقرير الجماعي  2020/ 1/ 25بجلسته المنعقدة بتاريخ  االقتصاد الزراعى موافقة مجلس قسم  -1

المسجل / محمود سعد جبر   المقدمة من الطالب  الدكتوراه  ة للجنة فحص ومناقشة رسالة والتقارير الفردي

   اجتماع ريفى(في العلوم الزراعية )  الدكتوراهبالقسم والتـي توصـي بمنحه درجـة  الدكتوراه لدرجة 

 

 ثانيــا : نتيجة لجان االمتحان التأهيلي للد كتوراة : 

على ما جاء فى تقرير لجنة االمتحان  2021/ 2/ 1بجلسته المنعقدة بتاريخ  علوم االغذيةموافقة مجلس قسم  -2

والذي يوصي باجتيازه  بالقسم  المسجل لدرجة الدكتـوراههانى سالمه عبد الرؤوف  التأهيلي للدكتوراه للطالب/

 االمتحان "بنجاح"  

فى تقرير لجنة االمتحان على ما جاء  2021/ 2/ 1بجلسته المنعقدة بتاريخ  علوم االغذيةموافقة مجلس قسم  -3

والذي يوصي باجتيازه بالقسم  المسجل لدرجة الدكتـوراههشام السيد عبد المبدىء  التأهيلي للدكتوراه للطالب/

 االمتحان "بنجاح"  

على ما جاء فى تقرير لجنة االمتحان  2021/ 2/ 1بجلسته المنعقدة بتاريخ  علوم االغذيةموافقة مجلس قسم  -4

والذي يوصي باجتيازه  بالقسم  المسجل لدرجة الدكتـوراهطارق صبرى على همام  للطالب/التأهيلي للدكتوراه 

 االمتحان "بنجاح"  

 :تبليغ نتيجة مقرر بحث والساعات المعتمدة للرسالة  :   اوال

 

 لدرجة  المسجل  محمد فتحى محمد  على إتمام الطالب/ 1/2021/ 25بجلسته بتاريخ افقة مجلس قسم البساتين مو -5
 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".  فاكهه   –البساتين   قسم جستير بالما

 
 المسجل لدرجة  جويد احمد جويد  على إتمام الطالب/ 2021/ 25/1بجلسته بتاريخ افقة مجلس قسم البساتين مو -6

 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".   فاكهه –البساتين   بقسم  الماجستير 

 

 سوزان عبد الحميد عبد اللطيف على إتمام الطالب/ 2021/ 1/ 25بجلسته بتاريخ ن افقة مجلس قسم البساتي مو -7
 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".  زينة  –البساتين  بقسم  الدكتوراه  المسجل لدرجة 

 

 انتصار عيسى محمود  /ةعلى إتمام الطالب 2021/ 1/ 25بجلسته بتاريخ افقة مجلس قسم االقتصاد الزراعى مو -8
 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".   )اقتصاد زراعى(  قسم الب الماجستير  لدرجة  ةلالمسج

 

 رانيا حسن عبد اللطيف  / ةعلى إتمام الطالب 2021/ 1/ 18 بجلسته بتاريخ افقة مجلس قسم علوم االغذية مو -9
 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".  القسم ب الماجستير  لدرجة  ةالمسجل
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 مـد   فترة  التسجيـل :    ـاثانيــ

 
 اســـم الطالــب القســـم الدرجة/ تاريخ التسجيل  تاريخ المد

20 /2 /2021 –  
19 /2 /2022 

  2 / 20 :  الماجستير 
/2017 

 عبدالمجيد احمد على عبدهللا  -10 الوراثــــــــة

8 /9 /2019 -  
7 /9 /2020 

 محمد  مد ابراهيمهشام اح  -11 فاكهه  -البساتين  2014/ 8/9الماجستير : 

8 /9 /2019  – 
7 /9 /2020 

 ممدوح  حسيب  محمود طه  -12 فاكهه  -البساتين 8/9/2015الماجستير  :  

1 /10 /2020 –  30 /9  /
2021 

 سوزان عبد الحميد عبد اللطيف  -13 زينة    -البساتين  2014/ 8/9الدكتوراه : 

11 /2 /2020-  
10 /2 /2021 

 اشرف فرج محمود  -14 عى الزرا االقتصاد  2/2014/ 11الماجستير : 

8 /1 /2021 -  
 اشهر(  6) 2021/ 7/ 7

 الزهراء على عبدهللا  -15 الوراثــــــــة 2014/ 8/9الماجستير : 

 

 

 لجـــــان الفحص و المناقشــــــة:وتعديل تشكيل :   ثالثــا

 

الدرجة/ تاريخ  تشكيل اللجنـــــة 
 اســم الطالـب / القســـم التسجيل

 د الفتاح الصغير عويضه جالل عب أ.د.
جامعة  –كلية الزراعة  –االقتصاد الزراعى المتفرغ استاذ           
 اسيوط

 محمد السيد السيد حسين أ.د.
جامعة  –كلية الزراعة  – والمتفرغ الساعد االقتصاد الزراعى استاذ       
 المنيا

     سلوى الحسينى بدوى أ.د.
جامعة المنيا  –كلية الزراعة  -استاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ   

  )مشرفا( 

 الماجستير 
 17   /

9 /2018 
 
 
  

انتصار عيسى محمود  -16
 عيسى 
قسم : االقتصاد        

 الزراعى 
 
 
  

 محمد احمد عيسى  أ.د.
 جامعة القاهرة  –كلية الزراعة   –استاذ الفاكهه       
 حمدى ابراهيم محمود  أ.د.

جامعة  –اعة لشئون التعليم والطالب استاذ الفاكهه ووكيل كلية الزر      
 المنيا

 على حسن على  أ.د.
 جامعة المنيا  )مشرفا(  –كلية الزراعة   –استاذ الفاكهه      

 الماجستير    
17 /9   /

2018 
 

 جويد احمد جويد   -17
 فاكهه -قسم البساتين     

 ايمن السيد احمد شعبان أ.د.
 امعة القاهرة  ج –كلية الزراعة   –استاذ الفاكهه       
 على حسن على  أ.د.
   جامعة المنيا –كلية الزراعة   –الفاكهه استاذ      
 حمدى ابراهيم محمود  أ.د.

جامعة   –ستاذ الفاكهه ووكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطالب ا
 )مشرفا( المنيا

 

 الماجستير  
8/ 9   /2017 

 محمد فتحى محمد    -18
 فاكهه   –قسم البساتين    

 فؤاد عبد الرحيم احمد  .د.أ
 جامعة القاهرة  –كلية الزراعة   –استاذ الكيمياء الحيوية       
 جمال فخرى عبد النعيم  أ.د.
 جامعة المنيا  –كلية الزراعة   –استاذ الكيمياء الحيوية       
 محمد شعبان حسن  أ.د.
ا  جامعة المني –كلية الزراعة   –الحيوية المتفرغ  استاذ الكيمياء      

 )مشرفا( 
 حمادى احمد محمد اسماعيل  أ.د.
جامعة المنيا   –كلية الزراعة   –استاذ الكيمياء الحيوية المتفرغ       

 )مشرفا( 

 الدكتوراه     
 19 /9 /2016 

 احمد خلف محمد   -19
 قسم : الكيمياء الزراعية     
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   -اه :خامسـا : تعديل و  تشكيل لجان االمتحان التأهيلي لطلبة الدكتور

على تشكيل لجنة االمتحان 11/2020/ 16موافقة مجلس قسم االقتصاد الزراعى بجلسته المنعقدة بتاريخ -20

حربى  أ.د. بإضافةع( 0التأهيلي للطالبة/فاطمه محمود محمد عبد الحق المسجل بالقسم لدرجة الدكتوراه )س

السيد محمد ابو زيد واضافة   أ.د.ا استبدال حسين عبد الجليل نظرا لوفاته وايض أ.د.مطاريد عبدللا بدال من 

والحكم  الدراسةالى وجود ممتحنين يتفق تخصصهم مع تغيرات  للحاجةمحمد سيد سعيد بدل منه نظرا  أ.د.

 علـى أن يكون التشكيل على النحو التالي: الجيد بتلك التغيرات  باإللمامعلى مقدرة الطالبة 

تصاد الزراعى بمعهد دراسات وبحوث وادى النيل بجامعة  ذ االقأستا    محمد سيد سعيد  أ.د. -1

 الفيوم 

استاذ ورئيس قسم االقتصاد الزراعى كلية الزراعة  جامعة بنى    عزت صبره احمد ابراهيم   0د 0أ -2       

 سويف 

 جامعة المنيا  –كلية الزراعة  -المحاصيل المتفرغ أستاذ مصطفى سعد االشمونى      أ.د. -3

 جامعة المنيا  –كلية الزراعة  –د عباس طوسون      استاذ االنتاج الحيوانى المتفرغ   محمو أ.د. -4

كلية  -استاذ امراض النبات ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  حربى مطاريد عبدللا  أ.د. -5

   –الزراعة 

 لمنيا    جامعة ا                                                                    

 جامعة المنيا   –كلية الزراعة  –المتولى صالح الزناتى      أستاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ  أ.د. - 6

 جامعة المنيا )مشرفا(  –كلية الزراعة  –محمد كمال احمد سليمان    استاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ  أ.د. -7
 
 

 تعديل وتغيير لجان األشراف:  :   رابعــا
 

 
 
 

 إلغاء  وتجميد تسجيالت طالب الدراسات  العليا : :   ــاخامس

 

                نجالء محمد حسين       /ةالطالبفصل على  2021/ 1/ 25بجلسته المنعقدة بتاريخ  البساتينموافقة مجلس قسم  -24

  الدراسة ومرفق ثالث انذارات فيوذلك لعدم انتظامه  زينة  –بساتين  ة لدرجة الدكتوراهالمسجل

 

 

 / الدرجة  م الطالب/ القسماس  
 اللجنة بعد التعديل التغيير في اللجنة تاريخ التسجيل 

ايمان عدلى محمد   -21
 احمد
 زينة  -قســم : البساتين      

 الماجستير 
14/10 /2019 

 -اضافة :
  وحيد سعد اسحق بطرس 0د

باحث بمركز البحوث الزراعية  
 بالجيزة

   

 محمود عبد الحكيم  أ.د.
 حسن احمد على 0د
 سعد اسحق بطرس  وحيد0د

 االء محمد بكر  -22
 زينة  -قسم : البساتين     

 الماجستير 
12/10 /2020 

 -اضافة :
 وحيد سعد اسحق بطرس  0د

باحث بمركز البحوث الزراعية  
   بالجيزة

 محمود عبد الحكيم أ.د.

 رجاء على طه أ.د.
 سعد اسحق بطرس  وحيد 0د
 

 محمود سيد محمد   -23
 ية النبات قسم : وقا   

 -اضاقة : الماجستير 
 مشيرة محمد شعبان  0د

 محمد كمال الدينحصافى  أ.د.

 عبد السالم انور محمد  أ.د.
 مشيرة محمد شعبان 0د
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 موضوعات عامـــــــــــــــــة

  

ة /  على التوصية بتعيين السيد 2021/ 1/2 بجلسته المنعقدة بتاريخ  علوم االغذيةموافقة مجلس قسم  -1

 اسماء محمد  

بتاريخ مجلس الجامعه في   الماجستير حيث تم منحها درجة بذات القسم مساعد فى وظيفة مدرس شحاته 

26/1/2021  

 

على التوصية بترقية السيدة  2021/ 2/ 1بتاريخ   موافقة مجلس قسم علوم االغذية بجلسته المنعقدة  -2

اوصت اللجنه مساعد بذات القسم حيث  استاذظيفة الدكتورة / رقية رمضان عبد السالم المدرس بالقسم فى و

 على ترقيتها   1/2021/ 30في اجتماعها بتاريخ 

 

قيد طالب الدكتوراه اعادة على  2021/ 1 /18بجلسته المنعقدة بتاريخ  علوم االغذيةموافقة مجلس قسم  -3

 محمود عبد الشافى وذلك بعد عودته من البعثة الصينية  عاصم /

 

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن اعادة تشكيل هيئة ومستشارى   أ.د.لمقدمه من السيد المذكرة ا -4

 تحرير مجلة المنيا للبحوث والتنمية الزراعية  

 

           على انتداب احد اعضاء هيئة  1/2021/ 26موافقة مجلس قسم االنتاج الحيوانى بجلسته المنعقدة بتاريخ  -4

جامعة المنيا لتدريس مقرر صحة حيوان )امراض الحيوان والدواجن ( لطالب  –طب البيطرى التدريس بكلية ال

الثانى للعام الجامعى  الدراسيكلية الزراعة خالل الفصل  –المستوى الثالث بقسم االنتاج الحيوانى والداجنى 

اء من كل اسبوع ساعه عملى اسبوعيا على ان يكون ذلك يوم االربع 2ساعه نظرى و 2بواقع  2020/2021

. 

على احتساب فترة امتحانات الفصل  2021/ 1/ 25موافقة مجلس قسم البساتين بجلسته المنعقدة بتاريخ  -5   

            الدراسى 

             للطالبة / سعاد السيد عبد الفتاح المسجلة لدرجة الدكتوراه بالقسم فرع  2019/2020الثانى للعام الجامعى        

 مجال الفاكهة  فيتطبيقات الحاسب االلى  730ب س ن   -1مقرر    فيالفاكهه        

 تداول وتخزين الحاصالت البستانية   732ب س ن   -2                          

                  دولة روسيا ولم تتمكن من العودة خالل فترة االمتحانات بسبب جائحة  فيغياب بعذر مقبول حيث انها مقيمة        

 كورونا واغالق المطارات        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


