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 لسادة أعضاء مجلس الكليةا

 11/1/2021بتاريخ  ةالمنعقد يناير عن جلسة شهر

 ======== 
      كيل الكلية لشئون و و  قائم بأعمال عميد الكلية

 حمدان ابراهيم محمود أ.د.  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة        
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 

   والطالبوكيل الكلية لشئون التعليم 
 أ.د.  حربي مطاريد عبد للا 

 حمدى ابراهيم محمود  أ.د.

 محمد نجيب قناوي أ.د.  مدير وحدة ضمان الجودة

 د. محمود يوسف حسين   وكيل وزارة التموين بالمنيا يمثله 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     رضوان اسماعيل عبد البديعمهندس/       وزارة الزراعة بالمنيا يمثله  اول وكيل

 

 :  األقسام مجالس رؤساء السادة

  كريمة عبد الحميد حسانين  .د .أ – 1      

 شاكر عبد التواب عبد اللطيف أ.د. -2      

 جمال فخرى عبد النعيم 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

 طفى الضوى جمال مص  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

 صالح محمد حسين أ.د.. 18
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 سلوى الحسينى بدوىأ.د. . 19

 ساميه فرحات محمد  أ.د.. 20

 عصام بسيوني سليمان أ.د.. 21

 تولى على احمد محمد م  أ.د.. 22

 احمد عزت ابو صالحه أ.د.. 23

 سوزان سعد لطيف  أ.د.. 24

 مثلين عن األساتذة المساعدين   

 مروه فاروق كامل  0د0م 0أ -25

 عبد الرحمن ابراهيم زنونى  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  : 

 على قرارات محضر الجلسة السابقة التصديق  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              توصيات وحدة  ضمان الجودة: -1

 بالموافقة على: 2021/  1/ 6   بتاريخ المنعقدةبجلستها  وحدة ضمان الجودة توصي 

 

 حمدى ابراهيم محمود     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب الى عضوية مجلس االدارة  أ.د.اضافة السيد  -1

 اضافة الطالب / محمد يحى رئيس اتحاد طالب الكلية الى عضوية مجلس االدارة  -2

   -: بة الساده رؤساء االقسام بشأنمخاط  -3

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

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

 0الثانى  الدراسيالى بداية الفصل المؤتمر العلمى للكلية وتأجيل عقد  المحاصيل (           

 ( والرد على نتائج االستبيانات الحيوانياالنتاج  – األراضي)تقييم المقررات  اتسرعة االنتهاء من عمل استبيان –ج   

 .مجلس القسم  فيبعد مناقشتها         

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

 واختيار احد اعضاء هيئة التدريس   PDFمراجعة توصيف مقررات البكالوريوس والدبلومات وتحويلها الى  –هـ     

  .بالقسم لرفعها مع مدير وحدة الجودة          

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

  .للبرنامج واستكمال المعايير           
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 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  : أ.د.توصيات مكتب -2

 بما يلى: 2021/ 4/1توصي لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها المنعقدة بتاريخ 
 

 على تطبيق قرار المجلس االعلى للجامعات الصادر  31/12/2019س الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ موافقة مجل  -1

 البحث العلمى ( كمتطلب للتخرج اعتبارا من  مبادئبشأن دراسة مدى امكانية اضافة مقرر ) 21/12/2019  في      

  .مع االعتبار هام وعاجل  2020/2021العام    الجامعى       

 القرار : الموافقة      
 

  -على انتداب كل من : 21/12/2020بجلسته المنعقدة بتاريخ موافقة مجلس قسم علوم االغذية  -2

 محمد نجيب قناوى            االستاذ المتفرغ بقسم علوم االغذية  أ.د. -1

 رقيه رمضان عبد السالم        المدرس بقسم علوم االغذية 0د -2

     ( بكلية التربية للطفولة المبكرة لطالب المستوى االول للفصل 012631رر تغذية الطفل )عوذلك لتدريس مق     

 2020/2021الدراسى   الثانى للعام الجامعى      

 القرار : الموافقة      

 

 عة التعليمية للجام المنصةعلى  األربعة المقررات الدراسية لطالب المستويات التاكيد على االنتهاء من رفع -3
 

  الداخلية للكلية مع  الالئحة( من 10الماده رقم ) بشأن تعديل  مجلس الكلية  اضافة مذكرة للعرض على  -4

 .اضافة المعادلة الخاصة بها      

 القرار : الموافقة    
 

 وذلك  االول التوصية بالموافقة على وقف القيد للمرة االولى للطالبة / هاجر سعودى عزت احمد والمقيدة بالمستوى  -5

 لسفرها للدراسه خارج جمهورية مصر العربية        

 القرار : الموافقة     
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 توصيات لجنة الدراسات العليا والبحوث :-3

 بالموافقة على: 3/1/2021توصي لجنة الدراسات العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 

 والدكتوراه  :نتيجة لجان فحص ومناقشة رسائل الماجستير : أوالً 

على ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير  21/12/2020بجلسته المنعقدة بتاريخ  االقتصاد الزراعى موافقة مجلس قسم  -1

 الدكتوراه لدرجة  ةالمسجلرشا محمد محمد الغزالى ة /  المقدمة من الطالب الدكتوراه  الفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة 

  (اجتماع ريفىفي العلوم الزراعية ) الدكتوراهدرجـة  امنحهبالقسم والتـي توصـي ب

 القرار : الموافقة
 

على ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير الفردية  28/12/2020بجلسته المنعقدة بتاريخ  البساتين  موافقة مجلس قسم  -2

بالقسم والتـي   الدكتوراهوالمسجل لدرجة   شريف محمد مطاوع  / المقدمة من الطالب الدكتوراهللجنة فحص ومناقشة رسالة 

  (فاكهه -بساتين في العلوم الزراعية ) الدكتوراهتوصـي بمنحه درجـة 

 القرار : الموافقة

على ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير الفردية  28/12/2020بجلسته المنعقدة بتاريخ  البساتين  موافقة مجلس قسم  -3

بالقسم  الماجستير لدرجة  ةوالمسجلجبر   سمهر عبد الناصرة /  المقدمة من الطالب لماجستيراللجنة فحص ومناقشة رسالة 

  (زينة -بساتين في العلوم الزراعية ) الماجستيردرجـة  اوالتـي توصـي بمنحه

 القرار : الموافقة

ر الجماعي والتقارير الفردية على ما جاء في التقري 28/12/2020بجلسته المنعقدة بتاريخ  البساتين  موافقة مجلس قسم  -4

بالقسم والتـي  الماجستير لدرجة  ةوالمسجلة /  شيماء جمال مهران  المقدمة من الطالب الماجستيرللجنة فحص ومناقشة رسالة 

  فاكهه( -بساتين في العلوم الزراعية ) الماجستيردرجـة  اتوصـي بمنحه

 القرار : الموافقة
 

 

على ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير الفردية  28/12/2020جلسته المنعقدة بتاريخ موافقة مجلس قسم  البساتين  ب -5

للجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الطالب /  حماده عبدللا عبد الصبور  والمسجل لدرجة الماجستير  بالقسم 

 فاكهه(  -والتـي توصـي بمنحه درجـة الماجستير في العلوم الزراعية )بساتين 

 القرار : الموافقة
 

على ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير الفردية  28/12/2020موافقة مجلس قسم  البساتين  بجلسته المنعقدة بتاريخ  -6

للجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الطالب /  على حسن عبد العزيز  والمسجل لدرجة الماجستير  بالقسم 

 فاكهه(  -ي بمنحه درجـة الماجستير في العلوم الزراعية )بساتين والتـي توصـ
 

 القرار : الموافقة
 

 

على ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير  28/12/2020بجلسته المنعقدة بتاريخ  النبات  امراض موافقة مجلس قسم  -7

بالقسم  الماجستير لدرجة  ةوالمسجل نا اسحقمريم حة / المقدمة من الطالب الماجستيرالفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة 

  (امراض نبات  في العلوم الزراعية ) الماجستيردرجـة  اوالتـي توصـي بمنحه

 القرار : الموافقة
 

على ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير الفردية  27/12/2020بجلسته المنعقدة بتاريخ  الوراثة  موافقة مجلس قسم  -8

 ة والمسجلة /  هناء سماسيرى حنفى بكرى المدرس المساعد  بالقسم المقدمة من الطالب الدكتوراهرسالة  للجنة فحص ومناقشة

  وراثــة( في العلوم الزراعية ) الدكتوراهدرجـة تـي توصـي بمنحها بالقسم وال الدكتوراه لدرجة 

 القرار : الموافقة
 

على ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير الفردية  7/12/2020خ بجلسته المنعقدة بتاري علوم االغذية  موافقة مجلس قسم  -9

بالقسم  الماجستير لدرجة  ةالمسجلة /  اسماء محمد شحاته محمد المقدمة من الطالب الماجستيرللجنة فحص ومناقشة رسالة 

  علوم االغذية ( في العلوم الزراعية ) الماجستير درجـة تـي توصـي بمنحها وال

 رار : الموافقةالق         
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 ثانيــا : نتيجة لجان االمتحان التأهيلي للد كتوراة : 

على ما جاء فى تقرير لجنة  21/12/2020بجلسته المنعقدة بتاريخ  االقتصاد الزراعىموافقة مجلس قسم  -10

 تـوراهلدرجة الدك ةوالمسجل دينا ممدوح عويس اسماعيل المدرس المساعد /ةاالمتحان التأهيلي للدكتوراه للطالب

 االمتحان "بنجاح"  اوالذي يوصي باجتيازهقسم الب

 القرار : الموافقة     

على ما جاء فى تقرير لجنة  21/12/2020بجلسته المنعقدة بتاريخ  االقتصاد الزراعىموافقة مجلس قسم  -11

والذي يوصي  بالقسم والمسجل لدرجة الدكتـوراهمحمود جمال احمد خلف  /ةاالمتحان التأهيلي للدكتوراه للطالب

 االمتحان "بنجاح"  اباجتيازه

 القرار : الموافقة

على ما جاء فى تقرير لجنة  21/12/2020بجلسته المنعقدة بتاريخ  االقتصاد الزراعىموافقة مجلس قسم  -12

والذي يوصي بالقسم  والمسجل لدرجة الدكتـوراهعمرو ابو الوفا محمد احمد  /ةاالمتحان التأهيلي للدكتوراه للطالب

 االمتحان "بنجاح"  ااجتيازهب

 القرار : الموافقة              

 ::   تبليغ نتيجة مقرر بحث  والساعات المعتمدة للرسالة  ثالثـا

  ممدوح حسيب محمود طه  على إتمام الطالب/ 28/12/2020بجلسته بتاريخ افقة مجلس قسم البساتين مو -13

 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".   هفاكه –البساتين  قسم الماجستير ب لدرجة  المسجل
 القرار : الموافقة            

 

 ةالمسجل  خليلاميرة رجائى محمد  على إتمام الطالب/ 30/11/2020بجلسته بتاريخ افقة مجلس قسم البساتين مو -14

 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".  زينة  –البساتين  بقسم  الدكتوراه لدرجة 
 افقةالقرار : المو

 ةالمسجل  مروه محمود محمد /ةعلى إتمام الطالب 21/12/2020بجلسته بتاريخ افقة مجلس قسم علوم االغذية مو -15

 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".   قسم الب الماجستير لدرجة 
 القرار : الموافقة

 سالم عباس ابو ضيف ا /ةعلى إتمام الطالب 21/12/2020بجلسته بتاريخ افقة مجلس قسم علوم االغذية مو -16

 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".   قسم الب الماجستير لدرجة  ةالمسجل
 القرار : الموافقة

 محمد عبدالحق ابراهيم  على إتمام الطالب/ 21/12/2020بجلسته بتاريخ افقة مجلس قسم االقتصاد الزراعى مو -17

 رسالة "بنجاح". الساعات المعتمدة لل  قسم الب الدكتوراه المسجل لدرجة 
 القرار : الموافقة

 

 :    مـد   فترة  التسجيـل رابعــــا 

 
 اســـم الطالــب القســـم الدرجة/ تاريخ التسجيل تاريخ المد

  9/   8 الماجستير  :   7/1/2022 – 8/1/2021
/2015 

 عبدللا النجار احمد  -18 الميكروبيولوجيا 

 هشام احمد ابراهيم -19 فاكهه  -البساتين   8/9/2014: الماجستير  7/9/2019 -  2018/ 9/ 8

 افنان عباس  تونـى -20 وقاية النبات 19/9/2016الماجستير :  18/9/2021  - 19/9/2020

 شيماء معوض احمد محمد   -21 االقتصاد الزراعى  14/9/2015:  الماجستير 13/9/2020  -  14/9/2019

 اشرف فرج محمود -22 االقتصاد الزراعى  2/2014 /11الماجستيـر :  10/2/2020 -11/2/2019

9/1/2021 – 8 /4 /2021 (3 
 أشهر( 

 خلف السيد  احمد -23 خضر   –البساتين  10/9/2013الماجستير :  

14/9/2020- 13/3/2021 (6 
 اشهر(

 اميرة رجائى محمد خليل -24 زينة  -البساتين   14/9/2015الدكتوراه : 

 القرار : الموافقة
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 لجـــــان الفحص و المناقشــــــة:وتعديل :  تشكيل  دســـاسا

 

 تشكيل اللجنـــــة 
الدرجة/ تاريخ 

 التسجيل
 اســم الطالـب / القســـم

    احمد محمد احمد أ.د.
 طنطا جامعة  –كلية الزراعة  –االقتصاد الزراعى المتفرغ استاذ           

  على عبد المحسن على  أ.د.
  مركز البحوث الزراعية –هد بحوث االقتصاد الزراعى مدير مع       

     محمد كمال احمد سليمان  أ.د.
 (اجامعة المنيا )مشرف  –كلية الزراعة -استاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ   

 صالح الزناتى المتولى  أ.د.
 جامعة المنيا )مشرفا( –كلية الزراعة  –استاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ    

 راهالدكتو
 19  /9/2016 

 
 
  

 محمد عبد الحق ابراهيم  -26
 قسم : االقتصاد الزراعى         

 
 
  

 فؤاد عبد الرحيم احمد  أ.د. 
 جامعة القاهرة –كلية الزراعة  –استاذ الكيمياء الحيوية     
 النعيم  عبدجمال فخرى  أ.د.

 جامعة المنيا  -  كلية الزراعة  -استاذ الكيمياء الحيوية 
 محمد شعبان حسن أ.د.

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

 الدكــتوراه
19/9/2016 

 احمد خلف محمد   -27
 قسم الكيمياء الزراعية    

 عماد عبد القادر حسن أ.د.
 الجيزه -مركزالبحوث الزراعية –رئيس المعمل المركز للزراعه العضوية السابق  
 رجاء على طه  0د

 جامعة المنيا  –كلية الزراعة  – لزينة استاذ ا    
 محمد كمال عبد العال  أ.د.
 )مشرفا(  معة المنياجا –كلية الزراعة  –المتفرغ استاذ الزينة      

 محمود عبد الهادى حسن  0د
 ( جامعة المنيا )مشرفا  - كلية الزراعة - ذ الزينة المتفرغاستا

    

 الدكتــوراه
14/9/2015 

 اميره رجائى محمد   -28
 زينـة  -قسـم :  البساتين   

 محمد رشوان عبد العال رشوان أ.د.
 جامعة اسيوط –كلية الزراعة  –استاذ متفرغ       
 مد صالح الشريف سناء احمد مح أ.د.
  جامعة المنيا  –كلية الزراعة  –استاذ متفرغ      
 محمد احمد قناوى  أ.د.
 مشرفا  –جامعة المنيا  –كلية الزراعة  –استاذ متفرغ      

 الماجستير   
8/9/2014 

 مروه محمود محمد   -29
 قسم علوم االغذية   

 

 القرار : الموافقة

 

 األشراف: سابعـــا :   تعديل وتغيير لجان
 

 
 القرار : الموافقة

 
 

  اسم الطالب/ القسم  
 /الدرجة

 تاريخ التسجيل
 اللجنة بعد التعديل التغيير في اللجنة

 خديجة رياض عبد الحكيم  -30
 قســم : االقتصاد الزراعى 

 الماجستير
 18/9/2017 

 -اضافة :
  محمد السيد السيد حسين أ.د.

   

 الدين زيتوناحمد ضياء  أ.د.

 سلوى الحسينى بدوى  أ.د.
 محمد السيد السيد حسين0د

 شيماء معوض احمد  -31
 قسـم : االقتصاد الزراعى  

 الماجستير
14/9/2015 

  -اضافة :
 هاله محمد على شحاته  0د

 ابتسام عبد العزيز الطرانيسى أ.د.

 سلوى الحسينى بدوى أ.د.

 اته هاله محمد شح أ.د.
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 ن رسائل الماجستير والد كتوراة :   تحديد وتعديل عناوي ثامنــــا

 

 علي تغير موضوع البحث     12/2020/ 21موافقة مجلس قسم االقتصاد الزراعى بجلسته المنعقدة بتاريخ -32

 الخاص بالطالب/ حسام سليمان ابراهيم المسجل لدرجة الدكتوراه بالقسم على النحو التالي:     

 -العنوان باللغة العربية :      

 اقتصاديات انتاج الدجاج من قطعان الهجن المستنبطه بمحافظة المنيا  ""      ن: ـــم      

 نموذج التوازن الجزئى كأداة لقياس اثر سياسة االسعار الزراعية على محاصيل الحبوب الرئيسية في مصر " إلى:    

 -العنوان باللغة االنجليزية :           

Partial Equilibrium Model as a Tool For Measuring Agriculture Price Policy's 

 Impact On Major Cereal Crops in Egypt 

 علماً بأن التغير جوهري 

 القرار : الموافقة     

 علي تعديل موضوع البحث     12/2020/ 28موافقة مجلس قسم الكيمياء الزراعية بجلسته المنعقدة بتاريخ -33

 محمد المسجلة لدرجة الماجستير بالقسم على النحو التالي:الخاص بالطالبة/ نجالء حسين      

 -العنوان باللغة العربية :      

 االنشطة البيولوجية لمستخلصات اوراق الريحان في االنظمه الحية   " "      ن: ـــم      

 االنشطه البيولوجيه لمستخلصات اوراق الريحان في الفئران  " إلـــى:    

 -باللغة االنجليزية :  العنوان          

" Biological activities of basil leaves extracts in albino mice  "  

 علماً بأن التغير غير جوهري 

 القرار : الموافقة     

 

 :   إلغاء  وتجميد تسجيالت طالب الدراسات  العليا : تاسعـــا
   احمد محمد محمد عبد  /فصل الطالبعلى  28/12/2020بجلسته المنعقدة بتاريخ  البساتينموافقة مجلس قسم   -34

  الدراسة ومرفق ثالث انذارات فيفاكهه وذلك لعدم انتظامه  –الوهاب المسجل لدرجة الماجستير بساتين 
 القرار : الموافقة 

 بيع على فصل الطالب/ عبد الرحمن محمد ر 28/12/2020موافقة مجلس قسم  البساتين بجلسته المنعقدة بتاريخ  -35

 الدراسة ومرفق ثالث انذارات  فيفاكهه وذلك لعدم انتظامه  –المسجل لدرجة الماجستير بساتين       
 القرار : الموافقة    

 شريف سمير حلمى ابراهيم  الطالب /اعتذارعلى  27/12/2020بجلسته المنعقدة بتاريخ  الوراثةموافقة مجلس قسم  -36

 بناء على طلبه نظرا لظروف خاصه وذلك عن تكملة دراسة الدكتوراه بالقسم قسم الب هكتوراالدالمسجل لدرجة العشماوى       
 القرار : الموافقة    

 موضوعات عامـــــــــــــــــة

  

 سلوى عادل  /على التوصية بتعيين السيدة  4/1/2021موافقة مجلس قسم الميكروبيولوجيا بجلسته المنعقدة بتاريخ  -1

 حيث تم منحها درجة الدكتوراه بتاريخ مجلس ريب المدرس المساعد بالقسم على فى وظيفة مدرس بذات القسم حسين غ     

 . 29/12/2020الجامعه في      
 القرار : الموافقة

 

 /  االجازة الدراسية للسيدة على مد  12/2020 /28بجلسته المنعقدة بتاريخ   الكيمياء الزراعيةموافقة مجلس قسم  -2

   26/9/2021حتى  27/9/2020عام ثالث اعتبارا من  بالقسم للدراسةالمدرس المساعد  – اسماء حسين زكى     

   .  البعثاتعلى المنحة المقدمه من الحكومه الصينية وبدون نفقات من      

 القرار : الموافقة
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 االجازة الدراسية للسيد  / على مد  12/2020/ 27موافقة مجلس قسم علوم االغذية  بجلسته المنعقدة بتاريخ  -3

 دراسية للحصول على الماجستير من دولة منحة وحاصل على  المعيد بالقسم –الهوارى سعد مسعود عبد النبى     

   0  12/2020/ 17اعتبارا من أو نهاية المنحة ايهما اقرب رومانيا لمدة )عام ثالث (      

 القرار : الموافقة

 االمير ة بعض المقررات للطالب / فاضا مذكرة مجلس قسم البساتين بشان عليا بالكلية علىموافقة لجنة الدراسات ال -4

 خضر حيث تبين ان الطالب المذكور لم يحصل على  –بقسم البساتين سليمان المسجل لدرجة الماجستير راجح      

 مقررات اضافية للوصول للمتوسط  ثالثمتوسط الدرجات الكافية لالستمرار في دراسة الماجستير اال بعد اضافة      

 -تشكيل لجنة مناقشة رسالة الماجستير والمقررات هى : إلمكانيةالمناسب      

 انتاج نباتات الخضر تحت ظروف الزراعة المحمية  605ب س ن   -1

 منظمات النمو واستعماالتها في انتاج نباتات الخضر  610ب س ن  -2

 نظم انتاج الخضر   611ب س ن  -3

 الموافقة القرار :  

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشان موافقة لجنة قطاع الدراسات الزراعية بالمجلس  أ.د.مذكرة السيد  -5

 شروط التسجيل لدرجة الماجستير في العلوم الزراعية على النحو ( بالئحة الكلية  1)االعلى للجامعات على تعديل بند      

 التخصص المراد  ذاتب الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الزراعية في او الطال  -------"التالى     

 " على االقل بغض النظر عن التقدير في مرحلة البكالوريوس  اجيد جد"فيه بتقدير عام  التسجيل    

 القرار : الموافقة

 

 


