السادة أعضاء مجلس الكلٌة
عن جلسة شهر ٌونٌه المنعقدة بتارٌخ 9109/6/ 01

========
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

أ1د 1حسٌن عبد الجلٌل عبد العال

مدٌر وحدة ضمان الجودة

أ1د 1محمد نجٌب قناوي

وكٌل وزارة التموٌن بالمنٌا ٌمثله

د .محمود ٌوسف حسٌن

وكٌل وزارة الزراعة بالمنٌا ٌمثله

د1ابو الخٌر مصطفى محمد

أ.د .عادل عبدهللا عبد الغنى

انسبدح سؤسبء يجبنس األقسبو:
 - 0أ 1د 1كرٌمة عبد الحمٌد حسانٌن
 -9أ1د 1اكرم زٌن العابدٌن محمود
 -3أ1د 1عصام أحمد الملط
 -4أ1دٌ1سري تمام عبد المجٌد
 -5أ1د 1هانً مصطفى علً
 -6أ1د 1سلوى الحسٌنً بدوي
 -7أ1د 1سٌد حسن حسٌن حمودة
 -8أ1د 1مصطفى سعد األشمونً
 -9أ1د 1ممدوح عوٌس اسماعٌل
 -01أ1د 1محى الدٌن محمد عبد العظٌم
-00أ1د 1سامٌه فرحات محمد
 -09أ1د 1محمد عبد الحكٌم محمود
انسبدح األسبتزح انًُبوثوٌ عٍ األقسبو :
 .03أ1د 1نبٌل محمود محمد السرنجاوى
 .04أ1د 1محمد عبد المنعم محمد حسن
 .05أ1د 1فوزى سلٌمان داوود
 .06أ.د .اٌمان محمد طه
 .07أ1د 1نبٌله عبد الظاهر عبد العزٌز
 .08أ1د 1البدرى حسٌن كامل
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 .09أ.د .اسامه ابو المكارم شاكر
 .91أ1د 1محمد زكى حسن
 .90أ1د 1شاكر عبد التواب عبد اللطٌف
 .99أ1د 1احمد شوقى محمد زهران
 .93أ1د 1عبد التواب محمد عطا
 .94أ1د 1فوزى على حسن السكرى
يًثهيٍ عٍ األسبتزح انًسبعذيٍ
 -0د 1كوثر محمد عبد الرحمن
 -9د 1حمدان ابراهٌم محمود
يًثهيٍ عٍ انًذسسيٍ :
 -0د 1عبد الرحمن مصطفى عبد الوهاب
 -9د 1سالً 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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 -1توصيبد وحذح

ضًبٌ انجودح:

توصي وحدة ضماف الجودة بجمستيا المنعقدة بتاريخ  9109/ 6/ 8بالموافقة عمى:
مخاطبة الساده رؤساء االقساـ بشأف -:

أ -االنتياء مف عمؿ الخطة البحثية الخمسية لألقساـ لألعواـ  9192/9109وارساليا الى السيد أ1د 1وكيؿ الكمية

لشئوف الدراسات العميا والبحوث

ب-بياف باألبحاث المنشورة لمسادة اعضاء ىيئة التدريس بالقسـ وتسميميا عمى  C.Dبوحدة الجودة 1
ج-سرعة االنتياء مف عمؿ تقارير البرامج والمقررات لمفصؿ الدراسي االوؿ  9109/9108واالحتفاظ بيا الكترونيا ،
مع ضرورة استكماؿ التقارير السابقة لألقساـ التي لـ ترسميا الى وحدة الجودة 1

د – سرعة االنتياء مف عمؿ ممفات المقررات بالقسـ
ىػ  -تسميـ نماذج امتحانات مقررات الفصؿ الدراسي الثاني  9109/9108بعد االنتياء مف التصحيح لمسيد أ1د/ 1
وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب

و –عقد المؤتمر العممى الثاني لمقسـ خالؿ شير يونيو  9109لألقساـ التي لـ تعقد
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-2توصيبد يكتت أ0د 0وكيم انكهيخ نشئوٌ انتعهيى وانطالة
:
توصي جلنة شئون التعليم والطالب جبلستها املنعقدة بتاريخ  9109/ 6/9باملوافقة على-:
 -0االعتذار المقدـ مف الطالب  /عبد الرحمف محمد حسنى محمد بالمستوى اال وؿ عف حضور امتحاف مقررأأ ؽ ز
 912مبادئ في عمـ االحصاء التطبيقي ) الفصؿ الدراسي الثاني وذلؾ يوـ االثنيف الموافؽ  9109/5/91حيث
انو تعرض لظروؼ مرضية مما أدى الى دخولو طوارئ بالمستشفى ومرفؽ التقارير الطبية
 -9االعتذار المقدـ مف الطالبة  /يا ار خالد نادى فراج بالمستوى االوؿ عف دخوؿ امتحانات الفصؿ الدراسي الثاني
لمعاـ الجامعي  9109/9108نظ ار لظروفيا الصحية ومرفؽ تقرير مستشفى المنيا الجامعي
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-3توصيبد نجُخ انذساسبد انعهيب وانجحوث :
توصي لجنة الدراسات العميا بجمستيا المنعقدة بتاريخ  9109/ 6/9بالموافقة عمى:
أوالً َ :تيجخ نجبٌ فحص ويُبقشخ سسبئم انًبجستيش وانذكتوساِ

:

 -0موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيوانى بجمستو المنعقدة بتاريخ  9109/ 5 /97عمى ما جاء في التقرير الجماعي
والتقارير الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة مف الطالبة /اسراء سيد ىمباوى المسجمة لدرجة
الماجستير بالقسـ والتػي توصػي بمنحيا درجػة الماجستير فػي العموـ الزراعية أانتاج دواجف).
 -9موافقة مجمس قسـ الوراثػػة بجمستو المنعقدة بتاريخ  9109/ 6 /9عمى ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير
الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة مف الطالبة /ىيثـ كماؿ عبد الغنى رزؽ المسجؿ لدرجة
الماجستير بالقسـ والتػي توصػي بمنحيا درجػة الماجستير فػي العموـ الزراعية في البيوتكنولوجى أوراثو).
 -3موافقة مجمس قسـ عموـ االغذية بجمستو المنعقدة بتاريخ  9109/ 6 /9عمى ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير
الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة مف الطالبة /نداء احمد رفعت المسجمة لدرجة الدكتوراه بالقسـ
والتػي توصػي بمنحيا درجػة الدكتوراه فػي العموـ الزراعية أعموـ اغذية ).

ثبَيـــب :
اسػػـ الطالػب  /القسػػػـ

 -3سالـ قاسـ تونى

قسـ الكيمياء الزراعية

تشكيم نجـــــبٌ انفحص و انًُبقشــــــخ:
الدرجة /تاريخ
التسجيؿ

الماجستيػػر
9106/9 / 05

تشكيؿ المجنػػػػػة
أ1د 1سمير عبد المنعـ احمد

استاذ الكيمياء الحيوية المتفرغ  -كمية الزراعة -جامعة القاىره

أ1د 1محمد شعباف حسف

استاذ الكيمياء الحيوية المتفرغ– كمية الزراعة – جامعة المنيا

أ1د 1حمادي احمد محمد اسماعيؿ

استاذ الكيمياء الحيوية – كمية الزراعة– جامعة المنيا أمشرفا)

أ1د 1ماجده عويس محمود

استاذ الكيمياء الحيوية المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا أمشرفا)

 -2خالد عبد المنعـ حسيف
قسـ وقاية النبػػات

الماجستيػػر
9103/9/ 9

 -5مروى صالح محمد حسيف
قسـ االراضػػى

الدكتػوراه
9105/9/02

أ1د 1محمد شمس الديف مصطفى شمس الديف
استاذ الحيواف الزراعى – كمية الزراعة – جامعة القاىرة
أ1د 1سيد حسف حسيف حموده
استاذ الحشرات االقتصادية – كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ1د 1حسف محمد حسف عمى حمزه
استاذ الحيواف الزراعى – كمية الزراعة – جامعة المنيا أمشرفا)
د 1احمد صالح محمد حسيف
استاذ الحيواف الزراعى المساعد – كمية الزراعة – جامعة المنيا أمشرفا)
أ1د1
أ1د1
أ1د1
أ1د1

السيد محمود الحديدى
استاذ االراضى المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنصورة
محمد احمد الشريؼ
استاذ االراضى المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا أمشرفا)
جماؿ مصطفى الضوى
استاذ االراضى المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا
محى الديف محمد عبد العظيـ
استاذ االراضى – كمية الزراعة – جامعة المنيا أمشرفا)
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ثبنثــــب
كتوساح

:

تحذيذ

وتعذيم

عُبويٍ

سسبئم

انًبجستيش

وانذ

-6موافقة مجمس قسـ المحاصيػؿ بجمستو المنعقدة بتاريخ  9109/5 /96عمي تغيير موضوع البحث
الخاص بالطالب /حسيف خطاب حسيف عبد الظاىر المسجؿ لدرجة الدكتوراه بالقسـ عمى النحو التالي:
العنواف بالمغة العربية -:
مػػف :

" دراسات عمى التبكير ومكونات المحصوؿ وصفات التيمو في ىجينيف مف القطف المصرى "

إلػى :االنتخاب لمقدرة االنتاجيو العالية وجودة االلياؼ في القطف المصرى تحت ظروؼ االراضى حديثة االستصالح "

العنواف بالمغة االنجميزية -:
"Selection for high yielding ability and fiber quality in Egyptian cotton
" under new reclamation land

عمماً بأف التغيير جوىري
-7موافقة مجمس قسـ امراض النبات بجمستو المنعقدة بتاريخ  9109/3 /95عمي تبميغ موضوع البحث
الخاص بالطالبة /فاطمة مصطفى كامؿ عبد الغنى المسجمة لدرجة الماجستير بالقسـ عمى النحو التالي:
العنواف بالمغة العربية -:
" دراسات عمى مرض سقوط بادرات وعفف جذور الفاصوليا والبطاطس والطماطـ المتسبب بواسطة الفطر Sclerotium rolfsii

العنواف بالمغة االنجميزية -:
Studies on damping-off and, root rot of bean, potato and tomato caused by
" Sclerotium rolfsii

-8موافقة مجمس قسـ الكيمياء الزراعية بجمستو المنعقدة بتاريخ  9109/5 /97عمي 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 اكسدة وتأثير مستخمص اوراقيا عمى الفئراف "

إلػى :تقييـ نباتات طبيو مصريو مختاره وتأثيرىا عمى الخاليا البشريو السرطانيو "

العنواف بالمغة االنجميزية -:
" Evaluation of Selected Egyptian Medicinal Plants and Its Modulation on
" Human Carcinoma Cells

عمماً بأف التغيير جوىري
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رابعـــــا :
اسـ الطالب /القسـ
 .9حسٌن خطاب حسٌن عبد الظاهر

قسـ المحاصيػؿ

تعديل وتغيير لجان األشراف:
الدرجة/
تاريخ التسجيؿ
الدكتػػوراه
9107/ 9/ 08

التغيير في المجنة
اضافة -:

أ1د 1حمدي محروس محمد احمد
باحث أوؿ – معيد بحوث القطف –
مركز البحوث الزراعية

المجنة بعد التعديؿ
أ1د 1منصور عبد المجيد سالـ
أ1د 1حمدى محروس محمد احمد

 -4توصيبد نجُخ انعالقبد انثقبفيخ :
انًؤتًشاد

وانُذواد انخبسجيخ  -انذاخهيخ :

 -0موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيواني بجمستو المنعقدة بتاريخ  9109/5/97عمى سفر السيد أ1د1عبد المعطى
خيرى ابراىيـ االستاذ المتفرغ بالقسـ الى مدينة طابا وذلؾ خالؿ الفترة مف  8-5نوفمبر  9109لحضور المؤتمر
العممي السابع عشر لمجمعية المصرية لمتغذية واالعالؼ حيث اف لسيادتو بحث مقبوؿ لإللقاء والنشر
 -9موافقة مجمس قسـ االراضى بجمستو المنعقدة بتاريخ  9109/6/9عمى مشاركة السيد أ1د 1محى الديف محمد عبد العظيـ
لحضور المؤتمر العممى الدولى بعنواف 09 International Symposium on Toxicity Assessment :وذلؾ خالؿ
الفترة مف  31-95أغسطس  9109بدولة اليوناف حيث اف لسيادتو بحث مقبوؿ لاللقاء الشفيى 1
 -3موافقة مجمس قسـ األراضي بجمستو المنعقدة بتاريخ  9109/6/9عمى مشاركة السيد أ1د 1محمود احمد مرسى استاذ
األراضي المتفرغ لحضور المؤتمر العممى الدولي بعنواف Wageningen Soil Conference 9109 :وذلؾ خالؿ
الفترة مف  31-97أغسطس  9109بدولة ىولندا حيث اف لسيادتو بحث مقبوؿ لاللقاء الشفيى 1
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يوضوعبد عبيــــــخ

 )0موافقة قسـ االنتاج الحيواني بجمستو المنعقدة بتاريخ  9109/5/97عمى منح أ1د 1عادؿ عبداهلل عبد الغنى
اجازه لمدة شير ألداء فريضة الحج ليذا العاـ وذلؾ لممرة االولى لمعاـ 1 9109
 )9موافقة قسـ االنتاج الحيواني بجمستو المنعقدة بتاريخ9109/5/97عمى منح أ1د 1شاكر عبد التواب عبد المطيؼ
اجازه لمدة شير ألداء فريضة الحج ليذا العاـ وذلؾ لممرة االولى لمعاـ 1 9109
 )3موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ 9109/5/90عمى تجديد االجازه الخاصة بالسيد الدكتور/
ىيثـ الياـ محمد زكى لمدة عاـ اعتبا ار مف  9109/9/0الى  9191/8/30عمما باف ىذه الفترة ضمف نطاؽ العاـ
الثاني وذلؾ لإلعارة لسمطنة عماف لمعمؿ كأستاذ مساعد بكمية العموـ التطبيقية التابعة لوزارة التعميـ العالى1
 )2موافقة مجمس قسـ عموـ االغذية بجمستو المنعقدة بتاريخ  9109/5/91عمى الطمب المقدـ مف الدارس  /أسامو
اسماعيؿ احمد سمطاف – المدرس المساعد – بقسـ عموـ االغذية بالكمية وعضو االجازه الدراسية لمحصوؿ عمى
الدكتوراه مف المنحة المقدمة بروسيا لمد اجازتو الدراسية لمدة عاـ خامس اعتبا ار مف 9109/01/91
 )5موافقة مجمس قسـ امراض النبات في جمستو المنعقدة بتاريخ  9109/5/31عمى تعييف السيدة  /رانيا مصطفى
سعد االشمونى بوظيفة مدرس بذات القسـ وذلؾ بناء عمى منح سيادتيا درجة الدكتوراه بتاريخ 9109/2/31
 )6موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ 9109/6/9عمى تجديد االجازه الخاصة بالسيد أ1د /1احمد
محمد كماؿ عبد العاؿ لمدة عاـ بدوف مرتب اعتبا ار مف  9109/9/0الى  9191/8/30لمعمؿ كأستاذ بكمية
االرصاد والبيئة وزراعة المناطؽ الجافة التابعو لجامعة الممؾ عبد العزيز بجدة – المممكو العربيو السعودية
 )7موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيوانى بجمستو المنعقده بتاريخ  9109/6/9عمى مد فترة االجازة الدراسية لمطالب/
ابو القاسـ ابو بكر عبد الوىاب طنطاوى – عضو البعثة العممية لدراسة الدكتوراه بدولة روسيا االتحادية لمدة ثالثة
اعتبار مف 9109/01/99
ا
شيور
 )8موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيوانى في جمستو بتاريخ  9109/2/99عمى التفعيؿ االكاديمى بيف قسـ االنتاج
الحيوانى واالقساـ المماثمو بقارة افريقيا 1

 -6توصيبد نجُخ شئوٌ خذيخ انًجتًع وتًُيخ انجيئخ -:

توصي لجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجمستيا المنعقدة بتاريخ  9109/ 6/9بالموافقة عمى:
توجيو خطاب الى االقساـ العممية بالكمية بضرورة ارساؿ كافة اعالنات القسـ ومجالس االقساـ الى وحدة الخدمات
اإلليكترونية 1
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