السادة أعضاء مجلس الكلٌة
عن جلسة شهر ٌونٌو المنعقدة بتارٌخ 0202/6/8

========
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

م/عبد العاطً صدٌق احمد حسن

أ.د .عادل عبدهللا عبد الغنى

انسادة زؤساء يجانس األقساو:
 - 1أ 2د .كرٌمة عبد الحمٌد حسانٌن
 -0أ.د .اكرم زٌن العابدٌن محمود
 -3أ.د .جمال فخرى عبد النعٌم
 -4أ.دٌ.سري تمام عبد المجٌد
 -5أ.د .هانً مصطفى علً
 -6أ.د .مكادى عبد المجٌد سلٌمان
 -7أ.د .احمد صالح حسٌن
 -8أ.د .ابو بكر عبد الوهاب طنطاوي
 -9أ.د .ممدوح عوٌس اسماعٌل
 -12أ.د .محى الدٌن محمد عبد العظٌم
-11أ.د .سامٌه فرحات محمد
 -10أ.د .محمد عبد الحكٌم محمود
انسادة األساترة انًُاوبوٌ عٍ األقساو :
 .13أ.د .محمود محمد محى الدٌن
 .14أ.د .محمد ٌسن عبد اللطٌف
 .15أ.د .محمد عبد العزٌز احمد الشافعً
 .16أ.د .عبد الحمٌد السٌد القرامٌطى
 .17أ.د .طه ابراهٌم عبد الجواد
 .18أ.د .عادل حسٌن غرٌب
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 .19أ.د .محمد عالء الدٌن كامل
 .02أ.د .عمر عبد اللطٌف عمر
 .01أ.د .عصام بسٌونً سلٌمان
 .00أ.د .على احمد محمد متولى
 .03أ.د .سمٌر حلمى العشماوي
 .04أ.د .سناء احمد محمد صالح
يًثهيٍ عٍ األساترة انًساعديٍ
 -05أ.م.د .عاطف عبد المحسن عبد الرحمن
 -06أ.م .د .جٌهان محمد انور عبد الغنى
يًثهيٍ عٍ انًدزسيٍ :
 -07د .مها احمد عبد اللطٌف عمر

– 08د .حظً ذلنذ فؤاد
وبدأ انجهست األستاذ اندكتوز  /عادل عبدهللا عبد انغُى
انكهيت
" بسى هللا انسحًٍ انسحيى "

عًيد

ثم استعرض جدول األعمال على النحو التالي :

التصدٌق على قرارات محضر الجلسة السابقة
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 -توصياث وحدة

ضًاٌ انجودة:

توصي وحدة ضمان الجودة بجمستيا المنعقدة بتاريخ  0202/ 6/ 4بالموافقة عمى:
 -1دعوة السيد االستاذ الدكتور /رئيس ف ريق اعداد الخطة االستراتيجية بشأن االجتماع مع الفريق لمراجعة الخطة
االستراتيجية لمكمية لألعوام  0204/ 0212العتمادىا من مجمس الكمية 2

 -0دعوة السادة مسئولي المعايير الستكمال المعايير
 -3مخاطبة الساده رؤساء االقسام بشأن -:

أ – سرعة استكمال تقارير البرامج والمقررات السابقة لألقسام التى لم ترسميا الى وحدة الجودة 2

ب

ب – سرعة االنتياء من عمل ممفات المقررات باألقسام وسيتم مراجعتيا دراسية من قبل لجنة بوحدة الجودة 2

-3-

-3توصياث نجُت اندزاساث انعهيا وانبحوث :
توصي لجنة الدراسات العميا بجمستيا المنعقدة بتاريخ  0202/ 6/7بالموافقة عمى:
اوال :

يـد

انتسجيـم

فتسة

القسػػػم

اسػػػم الطالػػب
 -8كشمية ذلنذ امحذ ٍٔبُ البظاتني  -فاكَة

ثاَيــا :
اسػػم الطالػب  /القسػػػم
 -11كريمو محمد احمد ىيبة
قسم  :البساتين  -فاكيو

الدرجة /تاريخ التسجيل
املاجظتري 2116/ 9 / 14 :

تاريخ المد
2121/9/13 - 2119/9/14

تشكيم وتعديم نجـــــاٌ انفحص و انًُاقشــــــت:
الدرجة /تاريخ
التسجيل

الدكتوراه
2012/ 9 / 11

تشكيل المجنػػػػػة
أ.د .عالء عبد الجابر بدوى

استاذ الفاكية بكمية الزراعة – جامعة اسيوط

أ.د .عبد الحميد محمد مرسى واصل
استاذ الفاكية المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ.د .احمد محمد كمال عبد العال
استاذ الفاكية – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)

تشكيل لجان االمتحان التأهيلي لطلبة الدكتوراه -:
ثالثــا :
 -61موافقة مجمس قسم البساتين بجمستو المنعقدة بتاريخ  0202/5/18عمى تشكيل لجنة االمتحان التأىيمي
لمطالبة /منار محمد صفوت المسجمة بقسم البساتين – فاكيو لدرجة الدكتػوراه بنظام (س2ع )
عمػى أن يكون التشكيل عمى النحو التالي:
 -1أ.د .عبد الفتاح محمد الصالحى

أستاذ الفاكيو المتفرغ بكمية الزراعة – جامعة اسيوط

 -0أ.د .حسن عبد القوى عبد الجميل

أستاذ الفاكيو المتفرغ بكمية الزراعة – جامعة اسيوط

 -3أ .د .فاروق حسن عبد العزيز

أستاذ الفاكية المتفرغ – جامعة المنيا – كمية الزراعة (مشرفا)

 -4أ.د .حربى مطاريد عبد اهلل

أستاذ امراض النبات  -كمية الزراعة  -جامعة المنػيا

 -5أ.د .حسن محمد حسن

استاذ وقاية النبات المتفرغ– كمية الزراعة – جامعة المنيا

 -6أ.د .مكادى عبد المجيد سميمان

أستاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ -كمية الزراعة  -جامعة المنيا

 - 7أ.د .حمدى ابراىيم محمود

أستاذ الفاكية  -كمية الزراعة  -جامعة المنيا
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 -61موافقة مجمس قسم البساتين بجمستو المنعقدة بتاريخ  0202/5/18عمى تشكيل لجنة االمتحان التأىيمي
لمطالبة /سحر عبد الرحيم عبد الحميم والمسجل بالقسم لدرجة الدكتػوراه ( بساتين  -فاكيو)
بنظام (س.ع ) عمػى أن يكون التشكيل عمى النحو التالي:
 -1أ.د .عالء عبد الجابر بدوى

أستاذ الفاكيو المتفرغ بكمية الزراعة – جامعة اسيوط

 -0أ.د .فاروق محمد احمد مصطفى

أستاذ الفاكيو المتفرغ بكمية الزراعة – جامعة اسيوط

 -3أ .د .فاروق حسن عبد العزيز

أستاذ الفاكية المتفرغ – جامعة المنيا – كمية الزراعة (مشرفا)

 -4أ.د .انور عبد العزيز جالل

أستاذ امراض النبات المتفرغ  -كمية الزراعة  -جامعة المنػيا

 -5أ.د .حصافى محمد كمال الدين

استاذ وقاية النبات المتفرغ– كمية الزراعة – جامعة المنيا

 -6أ.د .حسين عبد الجميل عبد العال أستاذ الصناعات الغذائية  -كمية الزراعة  -جامعة المنيا
 - 7أ.د .عمى حسن عمى

أستاذ الفاكية المتفرغ  -كمية الزراعة  -جامعة المنيا
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 -5موضوعات عامــــــة

-:

 -1مْافقة دللع قظه املٔلشّبْٔلْجٔا الضساعٔة جبلظتُ امليعقذة بتاسٓخ  2121/6/7بالتْصٔة بتعٔني
الظٔذ  /عبذ العضٓض ػعباٌ عبذ العضٓض املعٔذة بالقظه على دسجة مذسغ مظاعذ بزات القظه ّرلم بياء
على ميخُ ػَادة املاجظتري مبجلع اجلامعة بتاسٓخ . 2121/5/19
 -2مْافقة دللع قظه االقتصاد الضساعى جبلظتُ امليعقذة بتاسٓخ  2121/6 /7بيذب الظٔذ أ.د / .ملادى عبذ
اجملٔذ طلٔناٌ االطتار املتفشغ بالللٔة ىذبا كلٔا ملذة عاو ّرلم لتعٔٔيُ عنٔذا للنعَذ العالٕ
لتليْلْجٔا االداسة ّاملعلْمات باملئا للعاو الذساطى  2121/2121بياء على مْافقة دللع اداسة احلنعٔة
املصشٓة للعلْو ّالتليْلْجٔا
 -3مْافقة دللع قظه علْو االغزٓة على اعادة قٔذ طالب الذكتْساِ  /ذلنْد حظني عبذ اجلٔذ ّرلم بعذ
عْدتُ مً البعثة الصٔئة حٔث اىُ مذسغ مظاعذ جبامعة االصٍش – اطْٔط ّبتقذٓه اخلطاب التيفٔزى
للجامعة سدت باىُ طبقا ليص املادِ  14سقه  8ص ٓ 14ته اعادة قٔذِ بتخْٓل تظجٔلُ اىل قظه اخش
 -4مْافقة دللع قظه االقتصاد الضساعى جبلظتُ امليعقذة بتاسٓخ  2121/5/31على ىذب كل مً  -:د .عالء
الذًٓ عبذ الصبْس االطتار املظاعذ بالقظه لللٔة الضساعة ّاملْاسد الطبٔعٔة – جامعة اطْاٌ لتذسٓع مقشس
أ ق ص  319اقتصادٓات االىتاج الضساعى  -ا ق ص  421تقٔٔه املؼشّعات الضساعٔة ّرلم عً ْٓو الظبت مً كل
اطبْع ّ الظٔذ  /د .محذى طٔذ عبذِ عبذ العال املذسغ بالقظه لللٔة الضساعة ّاملْاسد الطبٔعٔة – جامعة
اطْاٌ لتذسٓع املقشسات التالٔة  -:أ ق ص  1124التجاسة الضساعٔة الذّلٔة  -أ ق ص  312حتلٔل االطعاس املضسعٔة
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