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 لسادة أعضاء مجلس الكلٌةا
 35/3/4242بتارٌخ  ةالمنعقد ٌناٌر عن جلسة شهر

======== 
      كٌل الكلٌة لشئون وو مٌد الكلٌةقائم بأعمال ع

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

 

 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب                              
 

 أ.د.  حربً مطارٌد عبد هللا
 

 ل عبد العالحسٌن عبد الجلٌ أ.د.

 محمد نجٌب قناوي أ.د.  مدٌر وحدة ضمان الجودة

 د. محمود ٌوسف حسٌن  وكٌل وزارة التموٌن بالمنٌا ٌمثله

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  حسن                                                                                    دٌق احمد عبد العاطى صم/  وكٌل وزارة الزراعة بالمنٌا ٌمثله

 
  : األقسبو يجبنس سؤسبء انسبدح
  كرٌمة عبد الحمٌد حسانٌن 2د 2أ - 3      

 اكرم زٌن العابدٌن محمود أ.د. -4      

 جمال فخرى عبد النعٌم أ.د. -5      

  ٌسري تمام عبد المجٌدأ.د. -6      

 هانً مصطفى علً  أ.د. -7      

 مكادى عبد المجٌد سلٌمان  أ.د. -8      

 احمد صالح حسٌن أ.د. -9     

 ابو بكر عبد الوهاب طنطاوى أ.د. -:     

 ممدوح عوٌس اسماعٌل أ.د. -;     

 محى الدٌن محمد عبد العظٌم  أ.د. -32    

  سامٌه فرحات محمد  أ.د.-33    

 محمد عبد الحكٌم محمود أ.د. -34   

 

 : األقسبو عٍ انًُبوثوٌ األسبتزح انسبدح

 محمود محمد محى الدٌن   أ.د.. 35

 ن عبد اللطٌفمحمد ٌس أ.د.. 36

 محمد عبد العزٌز احمد الشافعى أ.د.. 37

   عبد الحمٌد السٌد القرامٌطىأ.د.  . 38
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 نبٌله عبد الظاهر عبد العزٌز أ.د.. 39

 عادل حسٌن غرٌب أ.د.. :3

 محمد عالء الدٌن كاملأ.د. . ;3

 عمر عبد اللطٌف عمر أ.د.. 42

 شاكر عبد التواب عبد اللطٌف أ.د.. 43

 محمد زهران شوقًمد اح أ.د.. 44

 العشماويسمٌر حلمى  أ.د.. 45

 سناء احمد محمد صالح أ.د.. 46

 
 يًخهيٍ عٍ األسبتزح انًسبعذيٍ   

 عاطف عبد المحسن عبد الرحمن .د.م.أ -47

 جٌهان محمد انور عبد الغنى .د .م.أ -48

 يًخهيٍ عٍ انًذسسيٍ :

 مها احمد عبد اللطٌف عمر .د -49

 يمّذ هًهٖ عوُاىمحادٍ عبذ احل .د– :4

عًيذ   وثذأ انجهسخ األستبر انذكتوس / عبدل عجذهللا عجذ انغُى

 انكهيخ 

  ثسى هللا انشحًٍ انشحيى ""         

 ثم استعرض جدول األعمال على النحو التالي  > 

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

 بالموافقة عمى: 2222/ 1/ 2  بتاريخ المنعقدةبجمستيا  دةوحدة ضماف الجو  توصي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث بشأف االنتياء مف عمؿ الخطة البحثية الخمسية     أ.د.مسيد ل استعجاؿ -1
 .العتمادىا مف مجمس الكمية  2212/2224لمكمية لألعواـ      

 
 االستاذ الدكتور/ رئيس فريؽ اعداد الخطة االستراتيجية بشأف االنتياء مف عمؿ الخطة االستراتيجية سيد مل استعجاؿ -2

 .العتمادىا مف مجمس الكمية  2224/ 2212لمكمية لألعواـ      
 
 الستكماؿ المعايير المعايير مسئوليدعوة السادة -3

 
   -: مخاطبة الساده رؤساء االقساـ بشأف -4

 لـ  التيبوحدة الجود لألقساـ  C.Dألبحاث المنشورة لمسادة اعضاء ىيئة التدريس بالقسـ وتسميميا عمى بياف با -أ    
  .ترسميا الى وحدة الجودة       

 

 .سرعة االنتياء مف عمؿ ممفات المقررات باألقساـ وسيتـ مراجعتيا مف قبؿ لجنة بوحدة الجودة   – ب   
 
 يقـو القسـ بتدريسيا لمسيد  التي 2212/2222االوؿ  الدراسيمقررات الفصؿ  تسميـ نماذج اجابة امتحانات – ج  

    .االستاذ الدكتور / وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب      
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وكيم انكهيخ نشئوٌ انتعهيى وانطالة   أ.د.توصيبد يكتت -2

: 

 -باملُافكٕ عوٖ: 2222/ 5/1سِخ  تُصْ جلهٕ ػُٚى التعوّم َالطالب  ظوظتًا املهعكذٔ بتا

 عمى انتداب احد اعضاء ىيئة التدريس  32/13/3119بتاريخ  المنعقدةبجمستو  الحيوانيموافقة مجمس قسـ االنتاج  -1
 جامعة المنيا لتدريس مقرر صحة حيواف )امراض الحيواف والدواجف( لطالب المستوى الثالث  –بكمية الطب البيطرى    
  3بواقع  3119/3131 الجامعيلمعاـ  الثاني الدراسيكمية الزراعة خالؿ الفصؿ  –والداجنى  الحيوانيج بقسـ االنتا   
 كمية  –الحيواف والدواجف لطالب الفرقة الثالثة شعبة زراعية  ةومقرر صحساعة عممى اسبوعيا  3و نظريساعة    
  8اسبوع مف الساعو ذلؾ يـو االربعاء مف كؿ  ساعة عممى اسبوعيا عمى اف يكوف 3و نظريساعة  3التربية بواقع   

  .عصرا  4صباحا تى    
 

 شكرى عبد السالـ  أ.د.عمى ندب السيد  39/13/3119موافقة مجمس قسـ المحاصيؿ بجمستو المنعقده بتاريخ  -3
 مقررات جامعة اسواف وذلؾ لتدريس بعض ال –مقدـ الى معيد البحوث والدراسات االفريقية ودوؿ حوض النيؿ     
  3119/3131الدراسية لطالب الدراسات العميا بالمعيد قسـ الموارد الطبيعية وذلؾ خالؿ الفصؿ الدراسى الثانى    
 .والسبت مف كؿ اسبوع  الجمعة يومي    

 

 بالموافقة عمى قبوؿ اعتذار الطالب /  5/1/3131بتاريخ  المنعقدةتوصية لجنة شئوف التعميـ والطالب بجمستيا  -2
  135عف دخوؿ امتحاف مقرر )أ ـ ف  3119/3131 الجامعيمحمود صالح محمد حسف بالمستوى الثانى لمعاـ      

 ومرفؽ تقرير مستشفى المنيا  1 39/13/3119بيئة وانتشار مسببات امراض النبات ( وذلؾ يـو االحد الموافؽ     
  . الجامعي    

 

 /  ةبالموافقة عمى قبوؿ اعتذار الطالب 5/1/3131بتاريخ  المنعقدة توصية لجنة شئوف التعميـ والطالب بجمستيا -4
        المشكمة 452عف دخوؿ امتحاف مقرر ) ا ؽ ز  3119/3131ىناء جماؿ محفوظ  بالمستوى الثالث لمعاـ الجامعى     
  .ومرفؽ تقرير مستشفى المنيا الجامعى  1 4/1/3131الموافؽ  السبتالسكانية ( وذلؾ يوـ     

 

 بالموافقة عمى قبوؿ اعتذار الطالب /  5/1/3131توصية لجنة شئوف التعميـ والطالب بجمستيا المنعقدة بتاريخ  -5
 / 3119محمد محمود عبد الحميد بالمستوى االوؿ لمعاـ عف دخوؿ امتحانات الفصؿ الدراسى االوؿ لمعاـ الجامعى      
 مستشفى الجامعى  وذلؾ لظروفو المرضيو ومرفؽ تقرير ال 3131     
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 توصيبد نجُخ انذساسبد انعهيب وانجحوث :-2

 بالموافقة عمى: 2222/ 5/1توصي لجنة الدراسات العميا بجمستيا المنعقدة بتاريخ  
 أوالً : َتيجخ نجبٌ فحص ويُبقشخ سسبئم انًبجستيش وانذكتوساِ  :      

عمى ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير 30/12/2019موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  -1
 الدكتوراهالمسجؿ درجة  ايو سمير احمد احمد /ةالمقدمة مف الطالب الدكتوراهالفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة 

  (. زينة–)بساتيففػي العموـ الزراعية الدكتوراهبالقسـ والتػي توصػي بمنحو درجػة 
 

عمى ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير  30/12/2019تو المنعقدة بتاريخ بجمس موافقة مجمس قسـ البساتيف -2
المسجؿ لدرجة  باسـ عبد الناصر عبد المجيد /الة الدكتوراه المقدمة مف الطالبالفردية لمجنة فحص ومناقشة رس

  (.خضر -)بساتيف درجػة الدكتوراه في العمـو الزراعية توراه بالقسـ والتػي توصػي بمنحوالدك
 

عمى ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير  30/12/2019بجمستو المنعقدة بتاريخ  موافقة مجمس قسـ البساتيف -3
المسجؿ لدرجة  ناصر ربيع عبد الصبور /الة الماجستير المقدمة مف الطالبالفردية لمجنة فحص ومناقشة رس

  (.فاكيو -)بساتيف وـ الزراعيةفي العم الماجستيردرجػة  الماجستير بالقسـ والتػي توصػي بمنحو
 

عمى ما جاء في التقرير الجماعي  23/12/2019بجمستو المنعقدة بتاريخ  موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيوانى -4
المسجؿ لدرجة  عماد محمد شاىر /الة الماجستير المقدمة مف الطالبوالتقارير الفردية لمجنة فحص ومناقشة رس

  .) انتاج حيوانى (في العموـ الزراعية الماجستيردرجػة  بمنحو الماجستير بالقسـ والتػي توصػي
 

عمى ما جاء في التقرير الجماعي  23/12/2019بجمستو المنعقدة بتاريخ  موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيوانى -5
لمسجؿ ا احمد ابراىيـ محمد ابراىيـ /الة الماجستير المقدمة مف الطالبوالتقارير الفردية لمجنة فحص ومناقشة رس

  (.) انتاج حيوانى في العموـ الزراعية الماجستيردرجػة  الماجستير بالقسـ والتػي توصػي بمنحولدرجة 
 

:   تجهيغ َتيجخ يقشس ثحج  وانسبعبد انًعتًذح  حبَيـب

 :نهشسبنخ 

 

اسالـ محمد البكرى حسيف عمى إتماـ الطالب/ ;52/34/423بجمستو بتاريخ  موافقة مجمس قسـ البساتيف -8
 الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح". ( فاكيو –)البساتيف قسـ مسجؿ لدرجة الماجستير بال

 
احمد محمد عبد الحكيـ عمى إتماـ الطالب/ ;38/34/423بجمستو بتاريخ  موافقة مجمس قسـ عموـ االغذية -9

 قسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح". المسجؿ لدرجة الدكتوراه ب
 

 اية مصطفى عمى حسف/ ةعمى إتماـ الطالب;45/34/423بجمستو بتاريخ  نتاج الحيوانىموافقة مجمس قسـ اال  -:
 قسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح". ب الماجستيرلدرجة  ةالمسجم
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 :    يـذ   فتشح  انتسجيـم حبنخـــب

 

 اسػػػـ الطالػػب القسػػػـ الدرجة/ تاريخ التسجيؿ تاريخ المد
 الزىراء عبداهلل حسف -9 عمـو االغذية 3115/  9 / 7 :   الماجستير 6/9/3131 – 7/9/3119

 
 

 

 

 نجـــــبٌ انفحص و انًُبقشــــــخ:وتعذيم :  تشكيم  ساثعـــب

 

الدرجة/ تاريخ  تشكيؿ المجنػػػػػة
 اسػػـ الطالػب / القسػػػـ التسجيؿ

 اسامة احمد ابراىيـ زقزوؽ أ.د.
 جامعة الزقازيؽ  –الزراعة كمية  –استاذ الفاكيو المتفرغ    
 فاروؽ حسف عبد العزيز  أ.د.
 جامعة المنيا  –كمية الزراعة  –المتفرغ  استاذ الفاكيو    
 عمى حسف عمى سيد  أ.د.
 )مشرفا(جامعة المنيا  –كمية الزراعة  –المتفرغ  استاذ الفاكيو   
 
 

 خالد احمد اميف أ.د.
 جامعة سوىاج –ة استاذ ورئيس قسـ البساتيف كمية الزراع   
 محمد يسف عبد المطيؼ المازنى أ.د.
 جامعة المنيا  -كمية الزراعة -المتفرغ استاذ الخضر   
 يسرى تماـ عبد المجيد أ.د.

 جامعة المنيا )مشرفا( –كمية الزراعة  – استاذ الخضر     
 ناصر سيد يوسؼ أ.د. 

 )مشرفا( رئيس بحوث بمعيد بحوث البساتيف      
 

 محمد عمى عبداهلل  محمد أ.د.
 جامعة اسيوط  –كمية الزراعة  –استاذ الخضر      
 يوسؼ يوسؼ عبد العاطى أ.د.

 كمية الزراعة جامعة المنيا )مشرفا( –استاذ الخضر المتفرغ      
 يسرى تماـ عبد المجيد  أ.د.
 جامعة المنيا  –كمية الزراعة  –استاذ الخضر      
 ميالد حممى زكى  أ.د.
 بحوث بمعيد بحوث البساتيف بالجيزة )مشرفا( رئيس   
 
   

 الماجستير
20 / 2 /2017 
 
 
 
 
 
 

 الماجستير 
 8 /9 /2015 
 
 
 
 
 
 
 

 الماجستير
  7  /9/2015 
 
 
 
 
 
 

 

 محمد البكرىاسالـ  -11
 فاكيو -قسـ : البساتيف     

 
 
 
 
 
 
 

 محمود جماؿ عشيرى -11
 خضر -قسـ : بساتيف      
 
 
 
 
 
 

 يس لبيبريموندا خم -13
 خضر -قسـ البساتيف     
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 خبيســب :   تعذيم وتغييش نجبٌ األششاف:
 

 
سبدســــب :   تحذيذ وتعذيم عُبويٍ سسبئم انًبجستيش وانذ 

 كتوساح
 

 عمي تعديؿ موضوع البحث    2019/ 30/12موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ -16
        زينة عمى النحو التالي: –لدكتوراه بقسـ البساتيف المسجؿ لدرجة ا فرغميالخاص بالطالب/ محمود محمد      

 -العنوان باللغة العربية :
 شتالت بعض االشجار الخشبيو  " ريمف:        "  استعماؿ مياه مف الدرجة الثانية في        
 عمى نمو شتالت الكايا  " الصحيإلى:      "  تأثير التسميد العضوي ومياه الصرؼ        

 -اف بالمغة االنجميزية :العنو 
"Effect of organic Fertilization and effluent irrigation water on the seedlings of  

khaya senegalensis" 

 عممًا بأف التغير يعتبر تغييرا جوىريا      

 
     عمي تعديؿ موضوع البحث2019/ 30/12موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  -17

 زينػة   –/ اميرة عبد القادر احمد حسف المسجمة لدرجة الماجستير بقسـ البساتيف ةالخاص بالطالب     
 عمى النحو التالي:      
 -العنواف بالمغة العربية :      
 مف:        "  استجابة نباتات المورينجا النامية في ارض رممية جيرية لبعض المعامالت الزراعية   "       
 إلى:      "  استجابة نباتات الشيح البابونج لبعض المعامالت الزراعية "       
 -العنواف بالمغة االنجميزية :     

                      " Response of chamomile Plants to some agricultural treatments  " 

 عممًا بأف التغير يعتبر تغييرا جوىريا   

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

 ميا حسف محمد  -12
 فاكيو –قسـ : البساتيف     

 
 
 

 سماح فولى ابو الميؿ  -14
 ية النباتقسػـ : وقا    

 
 
 
 سمطاف عبد الحكيـ محمد احمد-15
 قسـ  : عمـو االغذية   

 الماجستير
12/9 /3116 
 
 
 

14/11/3119  
 
 
 
 

 الماجستير
17/9/3118 

 -اضافة :
 فاروؽ حسف عبد العزيزأ.د.

 
 

 -اضافة :
 ايياب وفيؽ محمود زيداف 1د1ـ1أ

مركز  –معيد بحوث وقاية النباتات 
 البحوث الزراعية 

 
  -: اضافة

استاذ  –صالح محمود حسيف  1د
كمية  -مساعد تكنولوجيا االغذية

 جامعة االزىر –الزراعة 

 فاروؽ حسف عبد العزيز  أ.د.

 فيصؿ فاضؿ احمد      )متوفى( أ.د.
 عبد الرحمف مصطفى عبد الوىاب 1د
 
 

 حصافى محمد كماؿ الديف أ.د.
 ايياب وفيؽ محمود زيداف 1د1ـ1أ
 
 
 

 يؿ عبد العاؿحسيف عبد الجم أ.د.

 سوزاف سعد لطيؼ أ.د.
 صالح محمود حسيف1د
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 عمي تغيير موضوع البحث الخاص 2019/ 3/12سـ االلباف بجمستو المنعقدة بتاريخ موافقة مجمس ق -18
 بالطالبة/ رضوى شوقى جالؿ عثماف المسجمة لدرجة الماجستير بالقسـ في العمـو الزراعية )الباف (          
 عمى النحو التالي:     
 -العنواف بالمغة العربية :      
 مى تكويف االمينات الحيوية في مختمؼ انواع الجبف   "مف:        " دراسات ع       
 إلى:      "  تأثير اضافة المواد الطبيعية عمى جودة الجبف الراس   "       
 -العنواف بالمغة االنجميزية :     

" Effect of natural additives on Ras cheese quality" 

 جوىريا اعممًا بأف التغير يعتبر تغيير 

 

 :   إنغبء  وتجًيذ تسجيالد طالة انذساسبد  انعهيب : ـبسبثع
 

 رضوى صالح عزات/ةعمى الغاء تسجيؿ الطالب 12/2019/ 30البساتيف بجمستو بتاريخ س قسـ . موافقة مجم19
                                                                                                                                        الخاصة                                       الظروفي اوذلؾ بناء عمى طمبي ( خضر –لدرجة الماجستير)بساتيف  ةالمسجم

 

 توصيبد نجُخ انعالقبد انخقبفيخ : -6

 
  انذاخهيخ : -انخبسجيخ انًؤتًشاد  وانُذواد  

 

  -: عمى ترشيح  21/13/3119بجمستو بتاريخ  النباتمجمس قسـ وقاية موافقة  -1
 ببحث            ور/ محمد سمير فؤادالدكتػاالستاذ السيد      

   بمشتير جامعة بنيا وذلؾ  –الزراعة بكمية الزراعة  فيالمؤتمر الدولي الخامس لتطبيقات التقنية الحيوية لحضور       

 بمدينة الغردقة ـ 3131أبريؿ  11-8خالؿ الفترة مف      
 

  -عمى ترشيح : 16/13/3119موافقة مجمس قسـ عموـ االغذية بجمستو بتاريخ  -3

 كمستمع  االستاذ الدكتور / ىانى مصطفى عمى السيد                

    ية " مجالى نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطر  فيلحضور المؤتمر العممى السادس بعنواف " التنمية المستدامة     

 32/3/3131القاىرة يـو االحد الموافؽ  –المنعقد بفندؽ رمسيس ىيمتوف    
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  -: موضوعات عامــــــة -5

قبُل اعتزاس الطالبٕ / يبٌ عوٖ  33/12/2319ظوظتٌ املهعكذٔ بتاسِخ  دلوع قظم اهشاض الهباتهُافكٕ  -1

ظم عو عذم دخُل اهتخانات املكشسات الذساطّٕ صِو العابذِو امحذ املظحوٕ لذسجٕ الذنتُساٍ بالك

هكبُل   َاعتباس غّابًا عو االهتخاى بعزس 2319/2323 اجلاهعْاالَل لوعام  الذساطْالفصل  يفاخلاصٕ بًا 

  .عوٖ رلو  الذالٕنظشا لظشَفًا املشضّٕ َهشفل الؼًادٔ املشضّٕ 

عوٖ هذ االجاصٔ الذساطّٕ لوظّذ/مجال  15/12/2319هُافكٕ دلوع قظم الُساثٕ ظوظتٌ املهعكذٔ بتاسِخ  -2

ناصش عبذ اهلادٗ املذسغ املظاعذ بالكظم لوخصُل عوٖ الذنتُساٍ هو اخلاسج )الّاباى ( َرلو ملذٔ عام ثاى 

ضُ٘ هُافكٕ الوحهٌ  يفَرلو  2/13/2323َحتٖ  3/13/2319هو تاسِخ الظفش ( اعتباسا هو )عام سابع 

 . 12/11/2319التهفّزِٕ لوبعجات بتاسِخ 

عوٖ هذ االجاصٔ الذساطّٕ لوذاسغ/ بًا٘  15/12/2319هُافكٕ دلوع قظم الُساثٕ ظوظتٌ املهعكذٔ بتاسِخ  -3

ابُ جاهع عبذ املهعم املذسغ املظاعذ بالكظم لوخصُل عوٖ الذنتُساٍ هو اخلاسج ) الصني ( َرلو ملذٔ عام 

التهفّزِٕ لوبعجات بالتفُِض  الوحهٕ ضُ٘ هُافكٕ يفَرلو  9/2323/ 26َحتٖ   2319/ 9/ 27اعتباسا هو 

 .طبكا لوكُاعذ املهظيمٕ لزلو   13/6/2319 يف

/  أ.د.عوٖ جتذِذ عيمل الظّذ  33/12/2319هُافكٕ دلوع قظم  َقإِ الهبات ظوظتٌ املهعكذٔ بتاسِخ  -4

ذليمذ ذليمُد طهطآَ ناطتؼاسٓ فهٖ َعويمْ بؼشنٕ نفش الضِات لويمبّذات َالهّيماَِات ملذٔ عام 

 .غري اَقات العيمل الشمسّٕ  يفَرلو  2323ِهاِش  1ِبذأ هو اخش 

( ثالثٕ 3333عوٖ صشف هبوغ ) 2319/ 12/ 25بتاسِخ    املهعكذٔهُافكٕ دلوع قظم احملاصّل ظوظتٌ 

سطالٕ  بأعاثاالف جهٌّ هو صهذَم البخُث َالذساطات العوّا َرلو لضَم ػشا٘ نّيماَِات خاصٕ 

 .جاهعٕ املهّا  – الضساعٕنوّٕ  –طعذ املذسغ املظاعذ بكظم احملاصّل الذنتُساٍ لوظّذ/ ذليمذ سضا ا

لوحهٕ  العويمْعوٖ ها جا٘ بالتكشِش   24/12/2319ظوظتٌ بتاسِخ  احلُّانْهُافكٕ دلوع قظم االنتاج  -5

 فخص سطالٕ الذنتُساٍ املكذهٕ هو الظّذٔ / ػًرئ ذليمذ ذليمُد اجلهاِهٖ

عوٖ تشػّح الظّذ /ِاطني قاطم   12/1/2323ظوظتٌ الطاسٕٙ بتاسِخ هُافكٕ دلوع قظم االنتاج احلُّانٖ  -6

املذسغ املظاعذ بالكظم عوٖ احذ ههح دساطٕ الذنتُساٍ َاملكذهٌ هو مجًُسِٕ الصني الؼعبّٕ  –ابشايّم 

 .َاملعوو عهًا باملُقع الشمسٖ لويمحوع االعوٖ لوبعجات 
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 -يئخ :توصيبد نجُخ شئوٌ خذيخ انًجتًع وتًُيخ انج -6

 بالموافقة عمى: 2222/ 5/1 بتاريخ المنعقدةبجمستيا لجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة  توصي
عويمّٕ خالل العام اجلاهعْ  ٍنذَ عوٖ اقاهٕ   25/8/2319هُافكٕ دلوع قظم احملاصّل ظوظتٌ املهعكذٔ بتاسِخ 

     -: بعهُاى  2319/2323

 " الكطو املصشٗ ها بني التحاسٔ َالصهاعٕ َالضساعٕ "                                                 

  24/3/2323أَ  17/3احذٗ املّعادِو  2323َالتٖ طّتم عكذيا خالل ػًش هاسغ 

 

 

 

 

 

  

 

 

  


