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 السادة أعضاء مجلس الكلٌة
 4/9149/ 41المنعقدة بتارٌخ  ٌناٌر عن جلسة شهر

======== 
      كٌل الكلٌة لشئون وو قائم بأعمال عمٌد الكلٌة

 عادل عبدهللا عبد الغنى أ.د.  خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة             
 وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث

 

 علٌم والطالب                              وكٌل الكلٌة لشئون الت
 

 أ.د.  حربً مطارٌد عبد هللا
 

 حسٌن عبد الجلٌل عبد العال أ.د.

 محمد نجٌب قناوي أ.د.  مدٌر وحدة ضمان الجودة

 د. محمود ٌوسف حسٌن  وكٌل وزارة التموٌن بالمنٌا ٌمثله

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             حمد                                                                                                                          ابو الخٌر مصطفى مد.  وكٌل وزارة الزراعة بالمنٌا ٌمثله

 
 :  األقسبو يجبنس سؤسبء انسبدح
  كرٌمة عبد الحمٌد حسانٌن د. أ. - 4      

 اكرم زٌن العابدٌن محمود أ.د. -9     

 لطعصام أحمد الم أ.د. -3     

 ٌسري تمام عبد المجٌدأ.د. -1     

 ً هانً مصطفى عل أ.د. -5     

 سلوى الحسٌنً بدوي أ.د. -6     

 سٌد حسن حسٌن حمودة أ.د. -7    

 مصطفى سعد االشمونى أ.د. -8     

 ممدوح عوٌس اسماعٌل أ.د. -9    

 محى الدٌن محمد عبد العظٌم  أ.د. -41    

 سامٌه فرحات محمد  أ.د.-44   

 محمد عبد الحكٌم محمود أ.د. -49  

 

 : األقسبو عٍ انًُبوثوٌ األسبتزح انسبدح

  نبٌل محمود محمد السرنجاوى  أ.د. .4

 محمد عبد المنعم محمد حسن أ.د. .9

 محمدي عبد الحمٌد عٌسى أ.د. .3

  اٌمان محمد طه أ.د.   .1

 عمر اسماعٌل صالح أ.د. .5

 البدرى حسٌن كامل أ.د. .6
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 اسامه ابو المكارم شاكرأ.د.  .7

 محمد زكى حسن أ.د. .8

  محمود عباس طوسون أ.د. .9

 اهٌمفوزى سٌد ابر أ.د. .41

 عبد التواب محمد عطا أ.د. .44

 فوزى على حسن السكرى أ.د. .49

 
 يًخهيٍ عٍ األسبتزح انًسبعذيٍ   

 كوثر محمد عبد الرحمن د. -4

  محمود ابراهٌم حمدان  د. -9

 يًخهيٍ عٍ انًذسسيٍ :

 مروه فاروق كامل د. -4

 سالً محمد عبد العزٌز د. -9

 

 عًيذ انكهيخ عجذ انغُى  نذكتوس / عبدل عجذهللاوثذأ انجهسخ األستبر ا

    

  ثسى هللا انشحًٍ انشحيى ""      

 ثن استعرض جدول األعمال على النحو التالي  : 

 التصدٌق على قرارات محضر الجلسة السابقة   
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 توصيبد وحذح  ضًبٌ انجودح: -1

 ى:بالموافقة عم 9112/ 1/ 8   بتاريخ المنعقدةبجمستيا  وحدة ضماف الجودة توصي
 

 

 -يخبطجخ انسبدح سؤسبء االقسبو ثشأٌ :-

/ وكيؿ  أ.د.   بعد االنتياء مف التصحيح لمسيد  9112/  9118االوؿ   الدراسيتسميـ نماذج امتحانات مقررات الفصؿ -أ
 الكمية لشئوف التعميـ والطالب 

 

،    9112/9112عاـ الجامعى سرعة االنتياء مف عمؿ ممفات المقررات وتقارير البرامج والمقررات الدراسية لم-ب
  . المتأخرة لألقساـ 9112/9118

 

 9118/9112االوؿ  الدراسيالرد عمى نتائج استبيانات تقييـ الطالب لممقررات لمفصؿ  –ج 
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وكيم انكهيخ نشئوٌ انتعهيى وانطالة   أ.د.توصيبد يكتت -2

: 

 -باملوافقة على: 9112/ 11/1ملنعقدة بتاريخ  توصي جلنة شئون التعليم والطالب  جبلستها ا

 

  الالزمةالتحميالت  إلجراءالوحدة  ألعضاء الفنيخطاب مركز القياس والتقويـ بشأف استعداد المركز لتقديـ الدعـ  -1
 .االمتحانية ونتائج االختبارات لمفصوؿ الدراسية القادمة  لمورقة     

 

  -:الموافقة عمى بشأف  الحيوانيخطاب مجمس قسـ االنتاج  -1
جامعة المنيا وذلؾ لتدريس مقرر صحة حيواف  – البيطريانتداب احد اعضاء ىيئة التدريس بكمية الطب  - أ

والداجنى بكمية الزراعة خالؿ  الحيواني)امراض الحيواف والدواجف( لطالب المستوى الثالث بقسـ االنتاج 
اسبوعيا عمى اف  عمميساعو  2و نظريساعة  2بواقع  2118/2119 الجامعيلمعاـ  الثاني الدراسيالفصؿ 

 .عصرا  4صباحا حتى  8 الساعةيكوف ذلؾ يـو االربعاء مف كؿ اسبوع مف 

ساعو  2بواقع  جامعة المنيا لتدريس مقرر حقوؽ االنساف –اب عضو ىيئة تدريس مف كمية الحقوؽ دانت - ب
 نظرى اسبوعيا 

      
 و المجد محمد بالمستوى الثالث )برنامج البساتيف( باالعتذار عف حضور الطمب المقدـ مف الطالب / مؤمف االمير اب -3

    الجامعياالوؿ لمعاـ  الدراسيالفصؿ  29/12/2118التشجير والبيئة(الموافؽ   426امتحاف مقرر )ب س ف      
  . (شياده مف واقع جنح مستأنؼ) العامة النيابةتقرير بناء عمى  1 2119/ 2118     

 
 أ ر ض مقرر الوؿ باالعتذارعف حضور امتحاف )/ فاروؽ ىاشـ الشريؼ محمد بالمستوى المقدـ مف الطالبالطمب ا -4

 بالمنيا  الجامعيبى مف مستشفى المنيا طتقرير  عمى بناء 2/1/2119فيزياء وارصاد جوية ( وذلؾ يـو 111    
 

 باالعتذار عف حضور امتحانات الفصؿ  الثانيانى محمد محمود بالمستوى الطمب المقدـ مف الطالب / طو غري -5
 .بالمنيا  الجامعيتقرير طبى مف مستشفى المنيا  بناء عمى 2118/2119الدراسى االوؿ لمعاـ الجامعى     

 

 الطمب المقدـ مف الطالبة / ندى عماد رجب محمد بالمستوى الثانى باالعتذار عف حضور امتحاف )مقرر ا ؽ ز  -6
  .ناء عمى تقرير طبى مف مستشفى المنيا الجامعى بالمنيػا ارشاد زراعى ( ب 215     

 ا
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وكيم انكهيخ نشئوٌ انتعهيى  أ.د.توصيبد يكتت  -2

 وانطالة  :

 -باملوافقة على: 9112/ 11/1جبلستها املنعقدة بتاريخ    املكتباتتوصي جلنة 

 

 

 ةدد الطالب المتردديف عمى المكتبمنع نقؿ اى كتب مف مكتبة الكمية الى المكتبات الفرعية باالقساـ لزيادة ع
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 توصيبد نجُخ انذساسبد انعهيب وانجحوث : -3

 بالموافقة عمى: 9112/ 11/1  بتاريخ المنعقدةبجمستيا  نة الدراسات العمياجل توصي
 أوالً : َتيجخ نجبٌ فحص ويُبقشخ سسبئم انًبجستيش وانذكتوساِ  : 

عمى ما جاء في التقرير الجماعي 4116/ 14/ 42مستو المنعقدة بتاريخ بج البساتيفموافقة مجمس قسـ  -1
المسجؿ لدرجة  صموئيؿ جيد يوناف/ الة الماجستير المقدمة مف الطالبوالتقارير الفردية لمجنة فحص ومناقشة رس

 (.  زينة - بساتيف)الماجستير بالقسـ والتػي توصػي بمنحو درجػة الماجستيػر فػي العمـو الزراعية 

ء بالتقارير الفردية جا عمى ما 11/14/4116بتاريخ  المنعقدةبجمستو  موافقة مجمس قسـ الميكروبيولوجيا -4
ميا عمر عبدالمطيؼ عمر /  السيدةمف  المقدمة الدكتوراهوالتقارير الجماعى الخاص بفحص ومناقشة رسالة 

 في دكتوراهدرجة ال ا( والتى توصى بمنحي االميكروبيولوجي ) الدكتوراهلدرجة  ةالمسجمو  المدرس المساعد بالقسـ
 .(العمـو الزراعية )الميكروبيولوجيا الزراعية

 

  هذ كتوساح ن حبَيًب: َتيجخ نجبٌ االيتحبٌ انتأهيهي

                                   في  عمى ما جاء42/14/4116بجمستو المنعقدة بتاريخ  البساتيفموافقة مجمس قسـ  -1
 -بساتيف )المسجؿ لدرجة الدكتوراه مصطفى عمر عبدالمطيؼ لمطالب/ لمدكتوراه المتحاف التأىيميا تقرير لجنة

  ." بنجاح"والذي يوصي باجتيازه االمتحاف (  فاكية

 تقرير لجنة في عمى ما جاء42/14/4116بجمستو المنعقدة بتاريخ البساتيف مجمس قسـ موافقة  -2
(  فاكية -بساتيف )المسجؿ لدرجة الدكتوراه احمد رجب محمد عموانى لمطالب/ لمدكتوراه التأىيمي المتحافا

  ." بنجاح"والذي يوصي باجتيازه االمتحاف 

 في تقرير لجنة عمى ما جاء42/14/4116بجمستو المنعقدة بتاريخ البساتيف مجمس قسـ موافقة  -3
والذي  زينة(  -بساتيف )كتوراهلدرجة الد ةالمسجم شيماء حماد حسيف /ةلمطالب لمدكتوراه المتحاف التأىيميا

 . " بنجاح"االمتحاف  ايوصي باجتيازى

 

 

 

 

 

 حبنخـب :   تجهيغ َتيجخ يقشس ثحج  وانسبعبد انًعتًذح نهشسبنخ 

عمر عبد الحميد            عمى إتماـ الطالب/  42/14/4116بجمستو المنعقدة بتاريخ  موافقة مجمس قسـ البساتيف-4
 ( بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح". فاكيو -ماجستير )بساتيف المسجؿ لدرجة ال السنوسى
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محمد صالح عمى إتماـ الطالب/  42/14/4116بجمستو المنعقدة بتاريخ  موافقة مجمس قسـ البساتيف -5
 ( بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح". فاكيو -الديف حسف عوض المسجؿ لدرجة الماجستير )بساتيف 

 

اميرة خمؼ محمد / ةعمى إتماـ الطالب 42/14/4116بجمستو المنعقدة بتاريخ  موافقة مجمس قسـ البساتيف -6
 ( بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح". فاكيو -عمى المسجمة لدرجة الماجستير )بساتيف 

 

طارؽ ابو ستو طالب/ عمى إتماـ ال 42/14/4116بجمستو المنعقدة بتاريخ  موافقة مجمس قسـ البساتيف -7
 ( بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح". فاكيو -نجاتى المسجؿ لدرجة الماجستير )بساتيف 

 

سحر عبد الرحيـ / ةعمى إتماـ الطالب 42/14/4116بجمستو المنعقدة بتاريخ  موافقة مجمس قسـ البساتيف-11
 بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح". ( فاكيو -عبد الحميـ المسجمة لدرجة الدكتوراه )بساتيف 

 

محمد عبد عمى إتماـ الطالب/  42/14/4116بجمستو المنعقدة بتاريخ  موافقة مجمس قسـ البساتيف-11
 ( بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح". فاكيو -الحارث ذكير المسجؿ لدرجة الماجستير)بساتيف 

 

منار صفوت / ةعمى إتماـ الطالب 42/14/4116مستو المنعقدة بتاريخ بج موافقة مجمس قسـ البساتيف-14
 ( بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح". فاكيو -حسف محمد المسجمة لدرجة الدكتوراه )بساتيف 

 

ايماف / ةعمى إتماـ الطالب 42/14/4116بجمستو المنعقدة بتاريخ  موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيوانى -11
 بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".  عثماف المسجمة لدرجة الماجستير طو سعد

ىانى عمى إتماـ الطالب/  42/14/4116بجمستو المنعقدة بتاريخ  موافقة مجمس قسـ وقاية النبات -12
 بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".  المسجمة لدرجة الماجستير خميس ابراىيـ

 

 يـذ   فتشح  انتسجيـم ـــب :   ساثع

 اسػػػـ الطالػػب القسػػػـ الدرجة/ تاريخ التسجيؿ تاريخ المد
8/9/2118 – 7/9/2119 
8/9/2118- 7/9/2119 
 أشير( 6)13/2/2118-12/8/2119
8/9/2118-7/9/2119 
8/9/2118-7/9/2119 
7/9/2118-6/9/2119 
8/9/2118-7/9/2119 

 8/9/2114الماجستير : 
 8/9/2114الماجستير : 

 13/2/2112الدكتوراه : 
 8/9/2114الماجستير : 
 8/9/2114الماجستير : 
 7/9/2114الماجستير :

 8/9/2114الماجستير : 

 عموـ االغذية
 عموـ االغذية
 عموـ االغذية

 فاكيو-البساتيف
 فاكيو –البساتيف 
 فاكيو –البساتيف 

 وقاية النبػات

 احمد فتوح خيراهلل -15
 حيـمحمد احمد عبدالر   -16
 نداء احمد رفعت -17
 حمادة سيد يحى خمؼ -18
 حسف عيد محمد ابراىيـ-19
 محمود عمى محمد حسيف -21
 ىانى خميس ابراىيـ-21
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 :  تشكيم نجـــــبٌ انفحص و انًُبقشــــــخ: ـــبخبيس

 

الدرجة/ تاريخ  تشكيؿ المجنػػػػػة
 اسػػـ الطالػب / القسػػػـ التسجيؿ

 سعيد محسف درويش أ.د.
 سابا باشا –جامعة االسكندرية  –كمية الزراعة  –استاذ متفرغ     
 كريمو عبد الحميد حسانيف  أ.د.
 جامعة المنيا –كمية الزراعة  –استاذ االلباف     
  احمد شوقى محمد زىراف أ.د.
 جامعة المنيا )مشرفا( –كمية الزراعة  –قسـ االلباف  –استاذ متفرغ     
 صباح تونى عبد الرازؽ أ.د.
 جامعة المنيا )مشرفا(  –كمية الزراعة  –استاذ مساعد متفرغ     

 
 عبد الفتاح مصطفى الصالحى أ.د.

 جامعة اسيوط  –كمية الزراعة  –استاذ الفاكية المتفرغ       
  احمد محمد ابو زيد عقؿ  أ.د.

 يا جامعة المنػ –كمية الزراعة  –استاذ الفاكية المتفرغ      
 عمى حسف عمى سيد  أ.د.
 جامعة المنيا )مشرفا( –كمية الزراعة  –استاذ الفاكية المتفرغ     
 الحسينى الشربينى حسنيف د.

 المعمؿ المركزى لبحوث الحشائش بمركز البحوث  –رئيس بحوث متفرغ     
 الزراعية بالجيزة           

 
 محمد السيد مرسى عيسى أ.د.

 جامعة الفيوـ  –كمية الزراعة  –استاذ الفاكيو      
  عمى حسف عمى سيد  أ.د.

 جامعة المنيا –كمية الزراعة  –استاذ الفاكيو المتفرغ       
 حمدى ابراىيـ محمود  أ.د.

 جامعة المنيا )مشرفا( –كمية الزراعة  –استاذ الفاكيو      
 

 عبد الحميد محمد مرسى واصؿ أ.د.
 جامعة المنيا  –ة الزراعة كمي –المتفرغ  استاذ الفاكيو    
 مؤمف محمد الوصفى مصطفى أ.د.
 جامعة قنا –استاذ الفاكيو ووكيؿ كمية الزراعة     
 محمد احمد السيد  أ.د.

 )مشرفا( جامعة المنيا –كمية الزراعة  –استاذ الفاكيو المتفرغ      
 راندا السيد يونس عباس  د.
 بحوث الزراعية بالجيزة )مشرفا(مركز ال –باحث اوؿ بمعيد بحوث البساتيف   

 الدكتوراه
8/9/2014 
 
 
 
 
 
 

 الماجستيػر
14/9/2016 
 
 
 
 

 
 

 

 الماجستيػر
8/2/2016 
 
 
 
 

 الماجستير 
15/12/2016 

 
 

 

 رغدة مختار سيد -22 
  قسـ االلبػػػاف     

 
 
 
 
 
 

طارؽ ابو ستو نجاتى  -23  

 فاكيو –قسـ البساتيف 
 
 
 

 
 
 
 

محمد صالح الديف حسف  -24
 وضع

 فاكيو –قسـ البساتيف       
 
 
 
 

 اميره خمؼ محمد عمى  -25
 فاكيو  –قسـ البساتيف    
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 ستير الخاصة عمى تجديد تشكيؿ لجنة مناقشة رسالة الماج91/49/9148بجمستو البساتيف موافقة مجمس قسـ   -96

 -:اف تكوف عمى النحو التالى فاكيو( عمى – بالطالب / محمود عمى محمد حسيف المسجؿ لدرجة الماجستير )بساتيف      
 جامعة المنيا )مشرفا( –كمية الزراعة  –استاذ الفاكيو المتفرغ عبد الحميد محمد مرسى واصؿ        أ.د.      
 جامعة المنيا  –كمية الزراعة  –استاذ الفاكيو المتفرغ     فيصؿ فاضؿ احمد  أ.د.      
 جامعة القاىره  –كمية الزراعة  –استاذ الفاكيو المتفرغ     محمد احمد فايؽ  أ.د.      
 

 

 سادســا :   تعديل وتغيير لجان األشراف:

 

 /الدرجة  اسـ الطالب/ القسـ 
 المجنة بعد التعديؿ التغيير في المجنة تاريخ التسجيؿ

 دينا ممدوح عويس. 27
 االقتصاد الزراعىقسـ        

 

 الدكتوراه
18 /9/2117 
 
 

 -: اعتذار
 محمد السيد السيد حسيفأ.د.

 -اضافة :
 مكادى عبد المجيد سميماف أ.د.

 
 مكادى عبد المجيد سميماف أ.د.
 سموى الحسينى بدوى أ.د.

 

 سممى اسامو سيد حسيف -28
 زينة - قسـ البساتيػف      

 الماجستير
8/9/2117 

  -اضافة :
 حسيف عبد الجميؿ عبدالعاؿ أ.د.

 مدعماد الديف توفيؽ اح أ.د.

 محمود عبد الحكيـ محمود أ.د.

 حسيف عبد الجميؿ عبد العاؿ أ.د.

 اسامو راشد عبد السالـ -29
 زينة -قسـ البساتيف     

 الدكتوراه 
18/9/2117 

 -اضافة كؿ مف :
 فاروؽ صالح الديف عبدالرحمفأ.د.
 احمد عبد المنعـ السيد أ.د.

 محمود عبد اليادى حسف عبدهأ.د.

 يف عبد الرحمففاروؽ صالح الد أ.د.

 احمد عبد المنعـ السيد أ.د.
 ريـ فكرى ابو المجد -31

 فاكهه –بساتين 
 الماجستير

9 /2  /2116 
 -اضافة :

 احمد محمد ابو زيد عقؿ أ.د.
 نظرا لسفر المشرؼ 

 احمد محمد كماؿ عبد العاؿ أ.د.

 احمد محمد ابو زيد عقؿ أ.د.

 احمد محمد كماؿ عبد العاؿ أ.د.
 حسف محمد احمد  د.

 مساعد بزراعة سوىاج ذاستا
 محمد البدوى سعدى-31

  فاكيو -بساتيف      
 الماجستير 

8  /2 /2116 
 -اضافة :

 محمد احمد السيد  أ.د.
 نظرا لسفر المشرؼ

 احمد محمد كماؿ عبد العاؿ أ.د.

 محمد احمد السيد أ.د.

 احمد محمد كماؿ عبد العاؿ أ.د.
 اسماء انور ابراىيـ د.

معيدبحوث البساتيف باحث اوؿ ب
 بالجيزه
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:   تحذيذ وتعذيم عُبويٍ سسبئم انًبجستيش وانذ  سبثعــــب

 كتوساح
 

 عمي تعديؿ موضوع البحث    24/12/2018بجمستو المنعقدة بتاريخ زينة  – البساتيفموافقة مجمس قسـ -32
 بالقسـ عمى النحو التالي: يرالماجستلدرجة  ةالمسجم / اسراء محمود احمدةالخاص بالطالب     
 -العنواف بالمغة العربية :      
 "  دراسات فسيولوجية عمى الجاتروفا مف:        "         
 "    تأثير الشيتوساف عمى نباتات حبة البركة  إلى:      "        
 -العنواف بالمغة االنجميزية :     

                                         Effect of chitosan on Nigella Sativa L. Plants       
 ير جوىري يعممًا بأف التغ

 

 عمي تعديؿ موضوع البحث    24/12/2018زينة بجمستو المنعقدة بتاريخ  –البساتيف موافقة مجمس قسـ -33
 تالي:بالقسـ عمى النحو ال الدكتوراهالمسجؿ لدرجة الخاص بالطالب/ اسامو راشد عبد السالـ      
 -العنواف بالمغة العربية :      
 "  دراسات فسيولوجية عمى نبات الجوار مف:        "         
 "وعدد الحشات  المعدنيالجوار لبعض معامالت التسميد استجابة نباتات  إلى:      "        
 -العنواف بالمغة االنجميزية :     

        Response of  guar plants to some mineral fertilization treatments                     
              and number of cuts        

 جوىري غير ير يعممًا بأف التغ
 

 عمي تعديؿ موضوع البحث    24/12/2018فاكيو بجمستو المنعقدة بتاريخ  –البساتيف موافقة مجمس قسـ  -34
 بالقسـ عمى النحو التالي: الماجستيرالمسجؿ لدرجة الخاص بالطالب/ اسامو محمد توفيؽ      
 -العنواف بالمغة العربية :      
 "  دراسات فسيولوجية عمى اشجار البرتقاؿ الفالنشيا مف:        "         
 "دراسات فسيولوجيو عمى تخزيف ثمار البرتقاؿ الفالنشيا  إلى:      "        
 -العنواف بالمغة االنجميزية :     

        Physiological studies on Storage of Valencia orange fruits                     
 جوىري غير ير يعممًا بأف التغ
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 توصيبد نجُخ انعالقبد انخقبفيخ : -5

  انًإتًشاد  وانُذواد انذاخهيخ : 

 

 حسيف /  أ.د.مى ترشيح ع 17/12/2118موافقة مجمس قسـ عمـو االغذية  بجمستو المنعقدة بتاريخ  -1
جميورية القسـ ووكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب لممنح االكاديمية بيف باالستاذ  عبد الجميؿ عبد العاؿ    

 .والدوؿ العربية لمباحثيف واالساتذة والمكسيؾ  مصر العربية

 

 تراؾ كؿ مف :عمى اش 31/12/2118النبات بجمستو المنعقدة بتاريخ  امراضموافقة مجمس قسـ  -2

 مرزوؽ رجب عبد المطيؼ أ.د. -1

 عمر اسماعيؿ صالح  أ.د. -2

 ممدوح عويس اسماعيؿ أ.د. -3

 صالح محمد حافظ  أ. -4

  اسماء محمد شحاتو  أ. -5

 امنو محمد نور الديف ليسى أ. -6

         الفترة مف  فيمكافحة امراض النبات ( والتى ستعقد  فيورشة عمؿ بعنواف )االتجاىات الحديثة لحضور       
     الوراثية اليندسةبمعيد بحوث  الرئيسية بالقاعة 4117فبراير  11-11     

 

  -كؿ مف :عمى ترشيح  11/14/4116بجمستو بتاريخ  الكيمياءموافقة مجمس قسـ  -2
 )مستمع (        جماؿ فخرى عبد النعيـ  أ.د.  
  الملط احمدعصام  أ.د.           

ز التعمـ المدمج بعنواف " مستقبؿ التعميـ االلكترونى خالؿ الفترة مف لحضور مؤتمر مركاستاذ بالقسـ   
 بقاعة االحتفاالت الكبرى بجامعة بنى سويؼ  24-26/2/2119
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  يوضوعبد عبيــــــخ   -6
 

/ محمود احمد  أ.د.عمى ترشيح السيد  26/11/2018موافقة مجمس قسـ األراضي بجمستو المنعقدة بتاريخ  -1
تاذ األراضي المتفرغ بالقسـ عمى جائزة الجامعة التقديرية نظرا إلسيامات سيادتو العديدة في تطوير مرسى اس

 .العممية التعميمية والبحثية بالجامعة وكذلؾ خدمة المجتمع والبيئة 
 

شاكر عبد  أ.د.عمى ترشيح  28/10/2018موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيواني بجمستو المنعقدة بتاريخ  -2
 .عبد المطيؼ لجائزة الجامعة لألستاذ المثالي  التواب

 

 

/ الدكتورةعمى التوصية بتعييف السيدة  31/12/2018موافقة مجمس قسـ وقاية النبات بجمستو بتاريخ  -3
 .مروة فاروؽ كامؿ عمى المدرس بالقسـ الى درجة استاذ مساعد )حشرات اقتصادية (

 

عمى الغاء تسجيؿ الدارس /جماؿ ناصر  16/12/2018يخ بجمستو المنعقدة بتار الوراثة موافقة مجمس قسـ  -4
وتغيير الغرض مف  عبد الحميد المدرس المساعد بالقسـ وعضو بعثة االشراؼ المشترؾ بالياباف الياديعبد 

االيفاد مف بعثة اشراؼ مشترؾ الى اجازة دراسية لمحصوؿ عمى الدكتوراه مف الخارج ولمدة عاـ اعتبارا مف 
 األجنبيالمشرؼ الدكتور نفقات وذلؾ في ضوء موافقة االستاذ  أيال تتحمؿ الجامعة  عمى اف 3/10/2018
.           

 

/  أ.د.اىمية حفظ حؽ السيد عمى  16/12/2018 بجمستو المنعقدة بتاريخ  الوراثةموافقة مجمس قسـ  -5
لحميد وذلؾ في عبد ا الياديعمى الدارس /جماؿ ناصر عبد  المصريمحمد عبد الحكيـ محمود  ، المشرؼ 

 .بو  الخاصةكتابة اسمو عمى رسالة الدكتوراه 

لمدة خمسة  95/4/9149العمرة في الفترة مف  ألداءالسيد عبده السيد احمد عمى سفره  أ.د.مذكرة السيد   -6
 .عشر يوما 

ة أبالتوصية برفع مكاف 91/49/9148بتاريخ  المنعقدةبجمستو  الحيوانيمذكرة مجمس قسـ االنتاج   -7
  .ستير والدكتوراه الى عشرة اضعاؼ اسوة بجامعة طنطا والجامعات االخرى الماج

 

/  أ.د.عمى تجديد عمؿ السيد  34/49/9148موافقة مجمس قسـ وقاية النبات بجمستو المنعقدة بتاريخ  -8
 4ف ػمحمد محمود طنطاوى كمستشار عممى وفنى بشركة كفر الزيات لممبيدات والكيماويات لمدة عاـ يبدأ م

    .وذلؾ في غير اوقات العمؿ الرسمية  9148 /49/
  

مذكرة مركز التجارب والبحوث الزراعية بشوشو بشاف توجيو خطاب باف المركز مستعد الستقباؿ الباحثيف   -9
 .( ىطب بيطر  –عمـو  –زراعو  – صيدلةوكؿ مف يرغب في اجراء تجارب بالمركز مف كميات )
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 -عمى انتداب كؿ مف : 34/49/9149بتاريخ  المنعقدةو موافقة مجمس قسـ وقاية النبات بجمست  -41

( 679)السابؽ لممبيدات (لتدريس مقرر و ؽ ف  المركزيمنير محمد محمود الماظ )مدير المعمؿ   أ.د. -4
 .تجييز مبيدات 

في  الثقيمةلتحميؿ متبقيات المبيدات والعناصر  المركزياشرؼ محمود حسف المرصفى مدير المعمؿ  أ.د. -9
تكنيؾ ابحاث مبيدات لمطالبة / اسراء عبداهلل محمد خمؼ المسجمة  679دريس مقرر و ؽ ف االغذية لت

 .لدرجة الماجستير بالقسـ
 

عمى اعتذار الطالبة / ميا  34/49/9148بتاريخ  المنعقدةالكيمياء الزراعية بجمستو موافقة مجمس قسـ  -44
تقرير  بناء عمىمرضيو خاصو بيا سكريات وذلؾ لظروؼ  649احمد تونى عف دخوؿ امتحاف مقرر ؾ ى ز 

      .طبى مف مستشفى الجامعة 
 

                                                                                                                                  
 -توصيبد نجُخ شئوٌ خذيخ انًجتًع وتًُيخ انجيئخ : -7

بالموافقة  9118/ 11/2 بتاريخ المنعقدةبجمستيا المجتمع وتنمية البيئة  لجنة شئوف خدمة توصي
 عمى:

 

 تخصصو لتنمية الموارد الذاتية  فيبضرورة عرض مقترحات االقساـ كؿ  -1

  

 

 


