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 لسادة أعضاء مجلس الكليةا

 14/7/2021بتاريخ  ةالمنعقد يوليو عن جلسة شهر

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

 حمدان ابراهيم محمود أ.د.  لبيئة خدمة المجتمع وتنمية ا
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 
 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 

 

 :  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  .د.م.أ -6      

 احمد صالح حسين .د.م.أ -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

 مصطفى الضوى جمال   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

 سلوى الحسينى بدوىأ.د. . 19

 ساميه فرحات محمد  أ.د.. 20

 سمير توفيق محمد  أ.د.. 21

 م فوزى سيد ابراهي أ.د.. 22
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 احمد عزت ابو صالحه أ.د.. 23

 سوزان سعد لطيف  أ.د.. 24

 

 ممثلين عن األساتذة المساعدين   

 مروه فاروق كامل  .د.م.أ -25

 عبد الرحمن ابراهيم زنونى  .د .م.أ -26

 ممثلين عن المدرسين :

  سماح عمر بشندى  .د -27

   محمود منصور عبد المجيد  .د– 28

 

 عميد الكلية حمدان ابراهيم محمود /  وبدأ الجلسة األستاذ الدكتور

   بسم للا الرحمن الرحيم ""         

 ثم استعرض جدول األعمال على النحو التالي  : 

  -تم التصديق على قرارات الجلسة السابقة جميعها ماعدا :

  وذلك لعدم تسديد المصروفات الدراسيةامنية عصام احمد المسجلة لدرجة الماجستير قسم الكيمياء  /ةلطالبمد تسجيل ل تم اعادة موضوع

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              توصيات وحدة  ضمان الجودة: -1

 بالموافقة على: 2021/  7/ 8   بتاريخ المنعقدةبجلستها  وحدة ضمان الجودة توصي 

 

   -: مخاطبة الساده رؤساء االقسام بشأن  -

 عمل تقارير  مع 2019/2020 الثاني الدراسيسرعة االنتهاء واستكمال تقارير البرامج والمقررات للفصل  -أ     

  2020/2021االول  الدراسيالبرامج والمقررات للفصل         

 

 سرعة االنتهاء من عمل ملفات المقررات باألقسام وسيتم مراجعتها من قبل لجنة بوحدة ضمان الجودة  –ب    

 

 واختيار احد اعضاء هيئة التدريس   PDFمراجعة توصيف مقررات البكالوريوس والدبلومات وتحويلها الى  -ج   

  0بالقسم لرفعها من مدير وحدة الجودة          

 

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

  0للبرنامج واستكمال المعايير           

 بعد االنتهاء من التصحيح للسيد  2020/2021 امتحانات مقررات الفصل الدراسى الثانىاجابة تسليم نماذج   -ز   

  0االستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب         
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 توصيات لجنة شئون التعليم والطالب :-2

 -بالموافقة على: 5/7/2021توصي لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها المنعقدة بتاريخ 
 

 دم من الطالبة / االء محمد سيد محمد مكادى بالمستوى الرابع برنامج ادارة االعمال الزراعية يشأن تعديل االسم الطلب المق  -1

  -بسجالت الكلية ليصبح :       

   االء محمد سيد محمد مكادى   الـــى / االء محمد سيد محمد السيد مكادى وذلك وفقا للمستندات  ن /ــــــم      

 (  طقطاع االحوال المدنية بوزارة الداخلية )السجل المدني بسما لو جة من المستخر      

 توصيات لجنة الدراسات العليا والبحوث :-3

 بالموافقة على: 5/7/2021توصي لجنة الدراسات العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 

 ر والدكتوراه  :أوالً : نتيجة لجان فحص ومناقشة رسائل الماجستي

على ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير الفردية  21/6/2021بجلسته المنعقدة بتاريخ  علوم االغذيةموافقة مجلس قسم  -1

بالقسم   الماجستيرلدرجة  ةوالمسجل رانيا حسن عبد اللطيف /ةالمقدمة من الطالب الماجستيرللجنة فحص ومناقشة رسالة 

 ( علوم اغذية  في العلوم الزراعية ) الماجستيرجـة در اوالتـي توصـي بمنحه
 

على ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير الفردية  21/6/2021بجلسته المنعقدة بتاريخ  علوم االغذيةموافقة مجلس قسم  -2

بالقسم  ر الماجستيلدرجة  ةوالمسجلاسالم عباس ابو ضيف  /ةالمقدمة من الطالب الماجستيرللجنة فحص ومناقشة رسالة 

 ( علوم اغذية  في العلوم الزراعية ) الماجستيردرجـة  اوالتـي توصـي بمنحه
 

على ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير  21/6/2021بجلسته المنعقدة بتاريخ  االقتصاد الزراعىموافقة مجلس قسم  -3

  الدكتوراه لدرجة  ةوالمسجل طلعت جمعه عثماناسماء  /ةالمقدمة من الطالب الدكتوراهالفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة 

 (  اقتصاد زراعى في العلوم الزراعية ) الدكتوراهدرجـة  ابالقسم والتـي توصـي بمنحه
 

 

على ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير الفردية  12/7/2021بجلسته المنعقدة بتاريخ  علوم االغذيةموافقة مجلس قسم  -4

بالقسم والتـي  الماجستير  لدرجة  ةوالمسجلالزهراء عبدللا حسن  /ةالمقدمة من الطالب الماجستيرلة للجنة فحص ومناقشة رسا

 ( علوم اغذية  في العلوم الزراعية ) الماجستيردرجـة  اتوصـي بمنحه

 

 نتيجة لجان االمتحان التأهيلي للد كتوراة : :  ثانيـا

على ما جاء فى تقرير لجنة االمتحان  12/7/2021بتاريخ بجلسته المنعقدة علوم االغذية موافقة مجلس قسم  -5

والذي يوصي باجتيازه بالقسم  المسجل لدرجة الدكتـوراهعبد الرحيم حربى عبد الرحيم  /ةالتأهيلي للدكتوراه للطالب

 االمتحان "بنجاح" 

 :تبليغ نتيجة مقرر بحث  والساعات المعتمدة للرسالة  :   ثالثـا

 زينب خلف للا محمد عبدالسالم /ةعلى إتمام الطالب 28/6/2021بجلسته بتاريخ اتين افقة مجلس قسم البسمو -6

 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".  (  خضر -)بساتين  بالقسم  الماجستير لدرجة  ةالمسجل

 

 لدرجة  المسجل عطية خليل عبد الوهابعلى إتمام الطالب/ 28/6/2021بجلسته بتاريخ افقة مجلس قسم البساتين مو -7

 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".  فاكهه (  -)بساتين  بالقسم  الدكتوراه
 

 المسجل لدرجة  محمود حجاجى جابر على إتمام الطالب/ 28/6/2021بجلسته بتاريخ افقة مجلس قسم البساتين مو -8

 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".  فاكهه (  -)بساتين  بالقسم  الدكتوراه
 

المسجل  هشام السيد عبد المبدى على إتمام الطالب/ 21/6/2021بجلسته بتاريخ قة مجلس قسم علوم االغذية افمو -9

 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".   )علوم اغذية(بالقسم  الدكتوراه لدرجة 
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 ةالمسجل ل حسناسراء عاد /ةعلى إتمام الطالب 28/6/2021بجلسته بتاريخ افقة مجلس قسم الكيمياء الزراعية مو -10

 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".  ) كيمياء زراعية (  بالقسم  الدكتوراه لدرجة 

 

 
 تعديل وتغيير لجان األشراف:  :   رابعـــا

 

 
 

 مـد   فترة  التسجيـل :    خامســا
 
 

 اســـم الطالــب القســـم الدرجة/ تاريخ التسجيل تاريخ المد

 امنية عصام احمد  -14 الكيمياء الزراعية 2016/ 2/ 15الماجستير   13/6/2022 –  14/6/2021

 اسراء عادل حسن -15 الكيمياء الزراعية 15/2/2016:  الدكتوراه 2022/ 14/2  -   15/2/2021

 اسراء فتحى محمد-16 االقتصاد الزراعى    2017  /  2/ 20الماجستير :    19/2/2022 –  20/2/2021

 
 :   تحديد وتعديل عناوين رسائل الماجستير والد كتوراة  سادســا

 

   تعديل موضوع البحث   على 2021/ 6/ 15بتاريخ  بالتمرير االنتاج الحيوانىموافقة مجلس قسم -17

 بالقسم على النحو التالي: الماجستيرلدرجة  ةالمسجل الخاص بالطالبة/ اميرة احمد فكرى اسماعيل     

  -العنوان باللغة العربية :      

 "    في كتاكيت التسمين والتمثيلي اإلنتاجيغذائية على االداء  كإضافاتتأثير استخدام بعض االحماض العضوية " من:   

 والتمثيلى على السمان  اإلنتاجيعلى االداء  غذائية كإضافاتستخدام بعض االحماض العضوية اتأثير إلى: "   

 "النامى         

 -العنوان باللغة االنجليزية :     

     "  Effect of using some organic acids supplementation on productive and 

metabolic  

"quails performances on growing  

 جوهري  غيريريعلماً بأن التغ

 

 

 

 

 

 

 

  اسم الطالب/ القسم  
 /الدرجة

 تاريخ التسجيل
 اللجنة بعد التعديل التغيير في اللجنة

 سارة احمد سعيد  -11
 قسم : علوم االغذية 

 ستيرالماج
14/10/2019  

  -اضافة :
   رقية رمضان عبد السالم 0د0م0أ

 

 هانى مصطفى على أ.د.
 رقية رمضان عبد السالم  0د0م0أ

 محمد عمر زهرى-13
 قسم : المحاصيل        

 الماجستير
 9 /3/2020      

 -اضافة :
 حسن محمد فؤاد 0د0م0أ

 عبد الحميد السيد القراميطى أ.د.
 دحسن محمد فؤا 0د0م0أ
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 تعديل موضوع البحث     على 2021/ 6/ 27المحاصيل بجلسته بتاريخ موافقة مجلس قسم -18

 بالقسم على النحو التالي: الماجستيرالمسجل لدرجة  اسماعيل مالخاص بالطالب/ محمود عصا     

  -العنوان باللغة العربية :      

   وراثى على بعض التراكيب الوراثية المبشرة من فول الصويا تحت ظروف الرى العادى والجفافتحليل الثبات ال" من:   

 " 

 تأثير فترات الرى ومستويات التسميد البوتاسى على نمو ومحصول بعض اصناف فول الصويا " إلى: "   

 -العنوان باللغة االنجليزية :     

     "  Effect of irrigation intervals and potassium fertilization levels on growth 

" and yield of soybean cultivars 

 جوهري  غيريريعلماً بأن التغ

 

 

 لجـــــان الفحص و المناقشــــــة: وتعديل تشكيل :   اسابعــ

 

 تشكيل اللجنـــــة 
تاريخ الدرجة/ 

 التسجيل
 اســم الطالـب / القســـم

  نيفين على حسن السواح أ.د.
 جامعة الفيوم  –الخضر وعميد كلية الزراعة استاذ  

  سيف النصر حسين جاد الحق أ.د.
 جامعة المنيا –كلية الزراعة  –  الخضر المتفرغاستاذ        

 هيثم الهام محمد زكى 0د0م0أ
 جامعة المنيا )مشرفا(   –كلية الزراعة  –  المساعد الخضراستاذ 

   الماجستير
18/9/2017 

 

 
  

 حسن محمد آيات -19

 خضر  -البساتين  قسم :     
 
 
  

 ممدوح محمد عبد المقصود أ.د.
 جامعة المنصورة –كلية الزراعة  –استاذ الوراثة المتفرغ        

 عبد الرحيم توفيق عبد الرحيم أ.د.
 جامعة المنيا –كلية الزراعة  –استاذ الوراثة المتفرغ       
 عبد التوب محمد عطا  أ.د.
 جامعة المنيا )مشرفا( –كلية الزراعة  –الوراثة المتفرغ استاذ      

 جيهان محمد انور عبد الغنى 0د
 جامعة المنيا )مشرفا( –كلية الزراعة  –استاذ الوراثة المساعد     

 الماجستير
8/9/2014 

 الزهراء على عبدللا -20
 قسم : الوراثــة      

 محمد على الدسوقى زيدان أ.د.
 جامعة اسيوط  –كلية الزراعة  –المتفرغ  ياألراضاستاذ      
 محى الدين محمد عبد العظيم أ.د.
 جامعة المنيا  –كلية الزراعة  –استاذ ورئيس قسم االراضى     
 محمود احمد مرسى  أ.د.
 جامعة )مشرفا(  –الزراعة  كلية –استاذ االراضى المتفرغ     

 حسن على حسن  0د0م0أ
 جامعة المنيا )مشرفا(  –كلية الزراعة  –استاذ االراضى المساعد    
 

 الدكتوراه
 19/9/2016 

 كوثر هارون محمد   -21
 قسم : االراضــى     
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 موضوعات عامـــــــــــــــــة -4
 

على مستوى االساتذة واالساتذة المساعدين  28/6/2021بتاريخ موافقة مجلس قسم الكيمياء الزراعية بجلسته المنعقدة  -1

بتقرير وظيفة استاذ مساعد بذات القسم وذلك بناء على ما جاء  فية بترقية الدكتورة/ هناء سالم صالح المدرس بالقسم بالتوصي

 0 29/5/2021من اللجنة العلمية الدائمة للكيمياء والميكروبيولوجيا الزراعية والوراثة بجلستها المنعقدة بتاريخ 

 

 ريم محمد الحسينى /االنسهبالتوصية بتعيين  12/7/2021قدة بتاريخ بجلسته المنع علوم االغذيةموافقة مجلس قسم  -2

علوم العلوم الزراعية ) في الدكتوراه ةدرج حيث تم منحهاوظيفة مدرس بذات القسم  فيبالقسم   المدرس المساعد

   29/6/2021 في( بتاريخ مجلس الجامعة اغذية

 

انتصار عيسى  /السيدةبالتوصية بتعيين  21/6/2021تاريخ بجلسته المنعقدة ب الزراعياالقتصاد موافقة مجلس قسم  -3

العلوم الزراعية  فيالماجستير  ةدرج هامنحتم حيث مساعد بذات القسم  مدرسوظيفة  في محمود المعيدة بالقسم 

   25/5/2021( بتاريخ مجلس الجامعة زراعي)اقتصاد 

 

احمد محمد كمال عبد  أ.د.على تجديد االجازة الخاصة بالسيد  28/6/2021موافقة مجلس قسم البساتين بجلسته المنعقدة بتاريخ  -4

العال استاذ الفاكهة بالقسم وذلك لتعاقده للعمل كأستاذ بكلية االرصاد البيئة وزراعة المناطق الجافة وكمستشار بوكالة الجامعة 

 2022/ 31/8حتى  1/9/2021م يبدأ من السعودية لمدة عا –جده  –بجامعة الملك عبد العزيز  العلميللدراسات العليا والبحث 

 0اطار العام الخامس  فيوذلك 

 

على اعتماد التقرير العلمى للدارس / اسالم محمد  28/6/2021موافقة مجلس قسم البساتين بجلسته المنعقدة بتاريخ  -5

 EJEPللتعليم   نيةاليابايسن عبد اللطيف المدرس المساعد بالقسم وعضو البعثة الخارجية ببرنامج المبادرة المصرية 

والذى يفيد بان الدارس للحصول على درجة الدكتوراه على نفقة القرض الميسر  20176/2018الثالث  لإلعالن 

جزء كبير من دراسته  بإنجازالتى يدرس فيها وقد قام الطالب  الجامعة فيملتزم علميا وسلوكيا بدراسة الدكتوراه 

صول على الدرجة ومرفق طيه التقرير المرسل الينا من لجنة االشراف النظرية والعملية والتى سوف تؤهله  للح

 الخاصة بالدارس )ممتاز( 

 

 

 


