السادة أعضاء مجلس الكلٌة
عن جلسة شهر ٌونٌه المنعقدة بتارٌخ 9109/7/ 8

========
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

د.ابو الخٌر مصطفى محمد

أ.د .عادل عبدهللا عبد الغنى

انسبدح سؤسبء يجبنس األقسبو:
 – 0أ .د .كرٌمة عبد الحمٌد حسانٌن
 -9أ.د .اكرم زٌن العابدٌن محمود
 -3أ.د .عصام أحمد الملط
 -4أ.دٌ.سري تمام عبد المجٌد
 -5أ.د .هانً مصطفى علً
 -6أ.د .سلوى الحسٌنً بدوي
 -7أ.د .سٌد حسن حسٌن حمودة
 -8أ.د .مصطفى سعد األشمونً
 -9أ.د .ممدوح عوٌس اسماعٌل
 -01أ.د .محى الدٌن محمد عبد العظٌم
-00أ.د .سامٌه فرحات محمد
 -09أ.د .محمد عبد الحكٌم محمود
انسبدح األسبتزح انًُبوثوٌ عٍ األقسبو :
 .03أ.د .نبٌل محمود محمد السرنجاوى
 .04أ.د .محمد عبد المنعم محمد حسن
 .05أ.د .فوزى سلٌمان داوود
 .06أ.د .اٌمان محمد طه
 .07أ.د .نبٌله عبد الظاهر عبد العزٌز
 .08أ.د .البدرى حسٌن كامل
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 .09أ.د .اسامه ابو المكارم شاكر
 .91أ.د .محمد زكى حسن
 .90أ.د .شاكر عبد التواب عبد اللطٌف
 .99أ.د .احمد شوقى محمد زهران
 .93أ.د .عبد التواب محمد عطا
 .94أ.د .فوزى على حسن السكرى
يًخهيٍ عٍ األسبتزح انًسبعذيٍ
 -0د .كوثر محمد عبد الرحمن
 -9د .حمدان ابراهٌم محمود
يًخهيٍ عٍ انًذسسيٍ :
 -0د .عبد الرحمن مصطفى عبد الوهاب
 -9د .سالً محمد عبد العزٌز
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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 -1توصيات وحدة ضمان الجودة:

توصي وحدة ضماف الجودة بجمستيا المنعقدة بتاريخ  9109/ 7/ 3بالموافقة عمى:
 -0تشكيؿ فريؽ اعداد الخطة االستراتيجية لمكمية لالعواـ  9192/9109عمى النحو التالى -:
أ.د .ايماف محمد طػو

رئيسػػا

أ.د .حمادى محمد اسماعيؿ

عضػػوا

د .حمداف ابراىيـ محمود

عضػػوا

د .جيياف محمد انور

عضػػوا

أ.د .قاسـ زكى احمػد

د .سمير احمد حداد

د .محمود جمعو جمعو درويش

عضػػوا

مقػػر ار

عضػػوا

 -9عقد اجتماع المجنة الثالثية لمجودة باالقساـ يوـ االحد الموافؽ  9109/7/90في تماـ الساعو الحادية عشر صباحا
بمقر مجمس الكمية

 -3عقد اجتماع مسئولى المعايير بالكمية يوـ االحد الموافؽ  9109/7/90في تماـ الساعة الثانية عشر والنصػػؼ
ظي ار بمقر مجمس الكمية 1

 -2مخاطبة السيد أ.د .وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث بشأف عمؿ الخطو البحثية الخمسية لمكمية لالعواـ
9192/9109

 -5مخاطبة السيد أ.د .وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأف عمؿ الخطة الخمسية لقطػاع خدمػػة
المجتمع وتنمية البيئة بالكمية لالعواـ 9192/9109

 -6مخاطبة الساده رؤساء االقساـ بشأف -:

أ -االنتياء مف عمؿ الخطة البحثية الخمسية لألقساـ لألعواـ  9192/9109وارساليا الى السيد أ.د .وكيؿ الكمية

لشئوف الدراسات العميا والبحوث

ب-بياف باألبحاث المنشورة لمسادة اعضاء ىيئة التدريس بالقسـ وتسميميا عمى  C.Dبوحدة الجودة .
ج -عمؿ تقارير البرامج والمقررات لمفصؿ الدراسي الثانى  9109/9108واالحتفاظ بيا الكترونيا ،
مع ضرورة استكماؿ التقارير المتبقيو لألقساـ التي لـ ترسميا الى وحدة الجودة .

د – سرعة االنتياء مف عمؿ ممفات المقررات بالقسـ .
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-2توصيبد يكتت أ.د .وكيم انكهيخ نشئوٌ انتعهيى وانطالة
:
تْصٕ جلية شئٌْ التعلٔه ّالطالب جبلشتَا امليعكذة بتارٓخ  9109/ 7/0باملْافكة على-:
 -1تغيير م سمى مقرر (حقوؽ االنساف )الذى يدرس لممستوى الرابع بالئحة الكمية الى مقرر (حقوؽ االنساف
ومكافحة الفساد ) ويتـ تدريسو بالمستوى االوؿ وذلؾ طبقا لقرار مجمس الجامعة المنعقد بتاريخ 2119/5/28
 -2مذكرة مجمس قسـ االقتصاد بشاف تبديؿ تدريس مقرر (أ ؽ ز  )429تقييـ المشروعات المزرعية خالؿ الفصؿ
الدراسى االوؿ وذلؾ بدال مف مقرر (ا ؽ ز  433اقتصاد دولى والذى سيتـ تدريسو لطالب المستوى الرابع في
الفصؿ الدراسى الثانى مف العاـ الجامعى وذلؾ وفقا لرغبة الطالب بيذا التعديؿ اثناء انعقاد المؤتمر العممى الثانى
لمقسـ .
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-3توصيبد نجُخ انذساسبد انعهيب وانجحوث :
توصي لجنة الدراسات العميا بجمستيا المنعقدة بتاريخ  9109/ 7/0بالموافقة عمى:
أوالً َ :تيجخ نجبٌ فحص ويُبقشخ سسبئم انًبجستيش وانذكتوساِ

:

 -1موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  2019/ 6 /9عمى ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير
الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة مف الطالب /محمد عمى عبد الرازؽ المسجؿ لدرجة الدكتوراه
بالقسـ والتػي توصػي بمنحو درجػة الدكتوراه فػي العموـ الزراعية ( بساتيف  -فاكيو).
 -2موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  2019/ 6 /9عمى ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير
الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة مف الطالب /طو ماىر محمد محمد المسجؿ لدرجة الدكتوراه
بالقسـ والتػي توصػي بمنحو درجػة الدكتوراه فػي العموـ الزراعية ( بساتيف  -فاكيو).
 -3موافقة مجمس قسـ وقاية النبات بجمستو الطارئو المنعقدة بتاريخ  2019/7/3عمى ما جاء في التقرير الجماعي
والتقارير الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة مف الطالبة /اسماء نصرت محمود المسجمة لدرجة
الماجستير بالقسـ والتػي توصػي بمنحيا درجػة الماجستير فػي العموـ الزراعية ( حشرات اقتصاديو).

ًَ :تيجخ نجبٌ االيتحبٌ انتأهيهي نهذ كتوساح :
حبَيب
 -4موافقة مجمس قسـ االقتصاد الزراعي بجمستو المنعقدة بتاريخ  4112/6/44عمى ما جاء في
تقرير لجنة االمتحاف التأىيمي لمدكتوراه لمطالب /محمد عبد الحؽ ابراىيـ المسجؿ لدرجة الدكتػوراه

)

(اقتصاد زراعى

والذي يوصي باجتيازه االمتحاف "بنجاح"

حبنخب :

تجهيغ َتيجخ يقشس ثحج

وانسبعبد انًعتًذح نهشسبنخ :

 -5موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  9109/6/9عمى إتماـ الطالب /محمد البدوى سعدى عبد الحكـ
المسجؿ لدرجة الماجستير بقسـ (البساتيف  -فاكيو) الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".
 -6موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  9109/6/9عمى إتماـ الطالبة /كريمو محمد احمد ىيبو المسجمة
لدرجة الماجستير بقسـ (البساتيف  -فاكيو) الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".
 -7موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  9109/6/9عمى إتماـ الطالب /ايمف محمد احمد المسجؿ لدرجة
الماجستير بقسـ (البساتيف  -زينة) الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".
 -8موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  9109/6/9عمى إتماـ الطالبة /نرميف حمدى عبد المجيد عثماف
المسجمة لدرجة الماجستير بقسـ (البساتيف  -فاكيو) الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".
 -9موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيوانى بجمستو المنعقدة بتاريخ  9109/6/94عمى إتماـ الطالبة /سماح حسف عمى حسف
المسجمة لدرجة الماجستير بقسـ (االنتاج الحيوانى) الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".
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 -01موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  9109/6/9عمى إتماـ الطالب /باسـ عبد الناصر عبد
المجيد المسجؿ لدرجة الدكتوراه بقسـ (البساتيف  -خضر) الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".
 -00موافقة مجمس قسـ االقتصاد الزراعى بجمستو المنعقدة بتاريخ 9109/6/94عمى إتماـ الطالب/محمود سعد جبر
حسيف المسجؿ لدرجة الدكتوراه بقسـ (االقتصاد – اجتماع ريفى) الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".

ساثعـــب :

تحذيذ وتعذيم عُبويٍ سسبئم انًبجستيش وانذ كتوساح

 -12موافقة مجمس قسـ الكيمياء الزراعية بجمستو المنعقدة بتاريخ  2019/6 /24عمي تغيير موضوع
البحث الخاص بالطالبة /ىبو قناوى سيد المسجمة لدرجة الدكتوراه بالقسـ عمى النحو التالي:
العنواف بالمغة العربية -:
مػػف :

" تقييـ بعض النباتات الطبيو والعطريو المصرية كمضادات أكسدة وتأثير مستخمص أوراقيا عمى الفئراف "

إلػى :تقييـ بعض النباتات الطبيو والعطرية المصرية كمضادات اكسده "

العنواف بالمغة االنجميزية -:
" Evaluation of Some Egyptian Medicinal and Aromatic Plants as Antioxidants

عمماً بأف التغييرغير جوىري
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خامسـا :

تعديل وتغيير لجان األشراف:

اسـ الطالب /القسـ

الدرجة/
تاريخ التسجيؿ

 .31احمد خمؼ محمد
قسـ الكيمياء الزراعيو

الدكتػػوراه
2116/ 9/ 19

أ.د .محمد شعباف حسف

 -14ميا احمد تونى
قسـ الكيمياء الزراعية

الماجستير
2118/9/ 17

اضافة -:
د .ىناء سالـ صالح

أ.د .المرسى ابو الفتوح المرسى
أ.د .فوزى سميماف ىاتور
أ.د .حسنى محمد شفيؽ
د .ىناء سالـ صالح

 -15رحاب سيد محمد
قسـ الكيمياء الزراعية

الماجستير
2118/9/17

اضافو كال مف -:
أ.ـ.د .حمداف ابراىيـ محمود
د .احمد جمعو جمعو درويش

أ.د .محمد عبد العزيز الشافعى
أ.ـ.د .حمداف ابراىيـ محمود
د .احمد جمعو جمعو درويش

 -16اميرة محمد ابراىيـ
قسـ الكيمياء الزراعية

الماجستير
2118/9/18

اضافة كال مف -:
د .احمد جمعو جمعو درويش
د .ىناء سالـ صالح

أ.د .فوزى سميماف ىاتور
د .احمد جمعو جمعو درويش
د .ىناء سالـ صالح

 -17محمود سيد محمد عبداهلل
قسـ وقاية النبات

الماجستير
2119/3/11

اضافة -:
أ.د .عبد السالـ انور محمد

أ.د .حصافى محمد كماؿ الديف
أ.د .عبد السالـ انور محمد

التغيير في المجنة
اضافة -:

المجنة بعد التعديؿ
أ.د .المرسى ابو الفتوح المرسى
أ.د .حمادى احمد محمد اسماعيؿ
د .احمد عونى احمد فرج
أ.د .محمد شعباف حسف
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سبدســـب :

تشكيم نجـــــبٌ انفحص و انًُبقشــــــخ:

اسػػـ الطالػب  /القسػػػـ
 -18كريمو محمد احمد ىيبو

قسـ البساتيف  -فاكيو

الدرجة /تاريخ
التسجيؿ

الماجستير
2016/9 / 13

 -19محمد البدوى سعدى عبد الحكـ

الماجستير

 -21محمود حسيف عبد العزيز

الدكتوراه
2016/ 2/15

 -21ايمف محمد احمد

الماجستيػر
2016/ 9 /19

قسـ البساتيف  -فاكيو

قسـ البساتيف – فاكيو

قسـ البساتيف – زينة

-22نرميف حمدى عبد المجيد
قسـ البساتيف – فاكيو

2016/ 2 / 8

الماجستير
2016/9/14

تشكيؿ المجنػػػػػة
أ.د .عباس سعد عبداهلل سعد

رئيس بحوث بقسـ الفاكيو االستوائية – معيد بوث البساتيف – الجيزة

أ.د .احمد محمد محمد ابو زيد
استاذ الفاكيو المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ.د .فيصؿ فاضؿ احمد
استاذ الفاكيو المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
أ.د .حسف محمد عبد الحميد
رئيس بحوث بقسـ العنب – مركز البحوث الزراعية  -الجيزة
أ.د .عمى حسف عمى سيد
استاذ الفاكية المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ.د .محمد احمد السيد
استاذ الفاكية المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
أ.د .احمد عبده عيسى
استاذ الفاكية المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة االسكندرية
أ.د .فيصؿ فاضؿ احمد
استاذ الفاكية المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ.د .عادؿ محمد جودة
استاذ الفاكيو ووكيؿ كمية الزراعة – جامعة بنى سويؼ (مشرفا)
أ.د .فاروؽ حسف عبد العزيز
استاذ الفاكية المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
أ.د .اماـ محمد صابر اماـ نوفؿ
استاذ نباتات الزينة – كمية الزراعة – جامعة كفر الشيخ
أ.د .عماد الديف توفيؽ احمد
استاذ الزينة المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ.د .محمود عبد اليادى حسف
استاذ الزينة المتفرغ المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا(مشرفا)
أ.د .محمود عبد الحكيـ محمود
استاذ الزينة – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
أ.د .محمد عمى مجاور عباده
رئيس بحوث بقسـ بحوث العنب – معيد بحوث البساتيف  -الجيزة
أ.د .عبد الحميد محمد مرسى واصؿ
استاذ الفاكيو المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ.د .محمد احمد السيد
استاذ الفاكيو المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
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-23باسـ عبد الناصر عبد المجيد

الدكتوراه
2015/ 9/14

أ.د .نيفيف عمى السواح
وكيؿ كمية الزراعو لمدراسات العميا والبحوث – جامعة الفيوـ
أ.د .محمد عبد المنعـ التالوى
استاذ الخضر المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ.د .يوسؼ يوسؼ عبد العاطى
استاذ الخضر المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
أ.د .يسرى تماـ عبد المجيد
استاذ الخضر ورئيس قسـ البساتيف – كمية الزراعة – جامعة المنيا(مشرفا

-24سماح حسف عمى حسيف

الماجستير
2014/9/8

أ.د .محمد فرغمى عمـ الديف فرغمى
استاذ رعاية الدواجف – كمية الزراعة – جامعة اسيوط
أ.د .عادؿ عبداهلل عبد الغنى
استاذ تغذية الحيواف وعميد كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ.د .محمد الطاىر سالـ
استاذ رعاية الحيواف – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا )
أ.د .محمود عباس طوسوف
استاذ رعاية الدواجف – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)

 -25محمود سعد جبر

الدكتوراه
2011/2/14

أ.د .محمد شفيؽ كماؿ
استاذ االجتماع الريفى المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة القاىره
أ.د .اسامو متولى محمد
استاذ االجتماع الريفى – كمية الزراعة – جامعة الفيوـ
أ.د .اسامو ابو المكارـ شاكر
استاذ االجتماع الريفى المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
أ.د .الخولى سالـ ابراىيـ الخولى
استاذ االجتماع الريفى ووكيؿ كمية الزراعو لشئوف التعميـ والطالب –
جامعة االزىر (مشرفا)

 -26احمد رجب محمد عموانى

الدكتػػوراه
2016/2/115

أ.د .محمد احمد فايؽ
استاذ الفاكية المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة القاىره
أ.د .حمدي ابراىيـ محمود
استاذ الفاكية – كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ.د .فيصؿ فاضؿ احمد
استاذ الفاكيو المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
أ.د .محمد عمى مجاور
رئيس بحوث العنب – معيد بحوث البساتيف – مركز البحوث الزراعية –
الجيزة  -مشرفا

قسـ البساتيف – خضر

قسـ االنتاج الحيوانى

قسـ االقتصاد الزراعى

قسـ البساتيػف  -فاكيو
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 -4توصيبد نجُخ انعالقبد انخقبفيخ :
انًإتًشاد

وانُذواد انخبسجيخ  -انذاخهيخ :

 -1موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  2119/6/9عمى سفر السيد أ1د فيصؿ فاضؿ احمد حسف
االستاذ بالقسـ لحضور مؤتمر -:
659 th Interational Conference on Agricultural and Biological Science (ICABS)-2019
والذى سيعقد في مدينة جدة بالمممكو العربية السعودية في الفترة مف  15-14سبتمبر  2119حيث اف لسيادتو
بحث مقبوؿ لاللقاء الشفيى .
 -1موافقة مجمس قسـ امراض النبات بجمستو المنعقده بتاريخ  2119/6/24عمى سفر السيد أ.د .عمر اسماعيؿ
صالح لحضور مؤتمر الزراعة والبساتيف المنعقد بمدينة براغ – جميورية التشيؾ في الفترة مف  13-12أغسطس
 2119حيث اف سيادتو مشترؾ ببحث لاللقاء الشفيى .
 -2موافقة مجمس قسـ امراض النبات بجمستو المنعقده بتاريخ  2119/6/24عمى ترشيح السيد أ.د .عمر اسماعيؿ
صالح لحضور المؤتمر الخامس لتطبيؽ البيوتكنولوجى في الزراعو سنة  ICBA 2121والمنعقد بمدينة الغردقو في
الفترة مف  11-8أبريؿ  2121حيث اف سيادتو مشترؾ ببحث لاللقاء الشفيى .
 -1موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيواني بجمستو المنعقدة بتاريخ  2119/6/24عمى سفر السيد أ1د شاكر عبد
التواب عبد المطيؼ االستاذ بالقسـ الى مدينة الغردقو وذلؾ خالؿ الفترة مف  11-8أبريؿ  2121لحضور المؤتمر
العممي الخامس لتطبيقات التقنيات الحديثة في الزراعة حيث اف لسيادتو بحث مقبوؿ لإللقاء .
 -2موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيواني بجمستو المنعقدة بتاريخ  2119/6/24عمى سفر السيد أ1د سمير توفيؽ
محمد فيمى االستاذ بالقسـ الى مدينة شرـ الشيخ وذلؾ خالؿ الفترة مف  14-11سبتمبر 2121لحضور المؤتمر
العممي الدولى الثانى لمجمعية المصرية لتحسيف الجاموس المصري والمؤتمر الدولي الخامس بمعيد بحوث االنتاج
الحيوانى حيث اف لسيادتو بحث مقبوؿ لإللقاء .
 -3موافقة موافقة مجمس قسـ الكيمياء الزراعية بجمستو المنعقدة بتاريخ  2119/6/24عمى ترشيح كؿ مف -:
 -1د .عاطؼ عبد المحسف عبد الرحمف

(ببحث)

 -2د .سالى محمد عبد العزيز

(ببحث)

 -3د .احمد جمعو جمعو درويش

(ببحث)

 -4د .ىناء سالـ صالح

(ببحث)

 -5د .ىناء محمد حسف

(ببحث)

لحضور المؤتمر الدولى الخامس لتطبيقات التقنية الحيوية في الزراعة كمية الزراعة – جامعة بنيا خالؿ الفترة مف
 11-8أبريؿ . 2121
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يوضوعبد عبيــــــخ

 -0موافقة مجمس قسـ الميكروبيولوجيا بجمستو المنعقدة بتاريخ  9109/6/07عمى الطمب المقدـ مف السيدة  /سموى
عادؿ حسيف غريب – المدرس المساعد بالقسـ وعضو بعثة االشراؼ المشترؾ بجامعة الفاؿ بكندا بالمد لمدة عاـ
ثاف اعتبا ار مف  9109/01/30حتى  9191/01/31وذلؾ بناء عمى تقرير المشرؼ االجنبى .
 -9موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيواني بجمستو المنعقدة بتاريخ  9109/6/94عمى التوصية بتعييف السيد /ياسيف
قاسـ ابراىيـ المعيد بالقسـ في وظيفة مدرس مساعد بذات القسـ حيث تـ منحو درجو الماجستير بجمسة مجمس
الجامعة بتاريخ 9109/5/98
 -3قبوؿ اىداء ماكينة تصوير ألواف في حدود مبمغ ستة عشر ألؼ جنييا تبرع بثمنيا لمكمية كؿ مف -:
مببلغ الفاٌ جئُ
د .حمنْد ْٓسف حشني
مببلغ مخشة االف جئُ
أ.د .امحذ حمنذ كنال عبذ العال
مببلغ ثالثة االف جئُ
د .دٍٔ .جه اهلاو حمنذ
مببلغ اربعة االف جئُ
د .محذاٌ ابزأٍه حمنْد
مببلغ ألفاٌ جئُ
أ.د .عادل عبذاهلل عبذ الغيى
 -4قبْل مكتبة الكلٔة االٍذاء املكذو مً اللجية الْطئة للعلْو الْراثٔة التابعة ألكادمئة البحح العلنٕ
ّالتكيْلْجٔا  ٍّْ ،عبارِ عً كتٔب اليذّة العلنٔة اليت عكذت مبشزح الشالو ْٓو ْٓ 13ىْٔ . 2119
 -5املْافكة على اعتناد كلٔة الزراعة جامعة املئا يف تيفٔذ الذّرات التذرٓبٔة للنذٓزًٓ املشئْلني عً
حمالت االجتار يف مبٔذات اآلفات الزراعٔة .
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