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 لسادة أعضاء مجلس الكليةا

 2021/ 6/ 14بتاريخ  ةالمنعقد يونيو عن جلسة شهر

 ======== 

      كيل الكلية لشئون و و  قائم بأعمال عميد الكلية

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
 حمدان ابراهيم محمود أ.د. 

 سات العليا والبحوث وكيل الكلية للدرا

 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

 

  يمة عبد الحميد حسانين كر .د .أ – 1      

 شاكر عبد التواب عبد اللطيف .د.أ -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     

 طنطاويابو بكر عبد الوهاب  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

 جمال مصطفى الضوى   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

 فوزى سيد ابراهيم  أ.د.. 22

 احمد عزت ابو صالحه أ.د.. 23
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 لطيف  سوزان سعد أ.د.. 24

 

 ممثلين 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 / 

    الرحمن الرحيم "بسم للا"         

 ثم استعرض جدول األعمال على النحو التالي  : 

  -:السابقة جميعها ماعدا  تم التصديق على قرارات الجلسة

 ابالقسم والتـي توصـي بمنحه الدكتوراه لدرجة  ةوالمسجل سوزان عبد الحميد عبد اللطيف /ةالطالب تم اعادة موضوع

  الوادياحدى الدورات في جامعة جنوب  األخذهوذلك نظرا  (زينة   –بساتين  ية )في العلوم الزراع الدكتوراهدرجـة 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              توصيات وحدة  ضمان الجودة: -1

 بالموافقة على: 2021/  6/ 3   بتاريخ المنعقدةبجلستها  وحدة ضمان الجودة توصي 

 

   -: مخاطبة الساده رؤساء االقسام بشأن  -

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

 . 2020/2021االول البرامج والمقررات للفصل الدراسى         

 

 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   

  .دة بالقسم لرفعها من مدير وحدة الجو         

 

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

  .للبرنامج واستكمال المعايير           
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 توصيات لجنة شئون التعليم والطالب :-2

 بالموافقة على: 7/6/2021دة بتاريخ توصي لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها المنعق

على انتداب السيد االستاذ الدكتور / احمد  2021/ 7/6موافقة مجلس قسم االلبان بجلسته المنعقدة بتاريخ  -1

االربعاء ( من  –بكلية الزراعة بواقع يومين )السبت  المتفرغاالسبق واالستاذ  الجامعةنائب رئيس شوقى زهران 

وذلك بالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة  الجودةعلى وحدة ضمان  لإلشرافذلك كل اسبوع و

 2020/2021الجامعى للعام  الثاني الدراسيللفصل 

 

( لطالب المستوى 2)ت الصيفيوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب على اقتراح بداية التدريب  أ.د.مذكرة   -2

 الثالث 

( لطالب المستوى الثانى  باالقسام العلمية بالكلية 1و )تبالمؤسسات والشركات ومراكز  البحوث الزراعية       

   0بالئحة الكلية ( 23( اسابيع  طبقا للمادة )4ولمدة ) 10/7/2021بداية من  

 

ء امتحانات الفصل اضور ادفاطمه خلف انور محمد بالمستوى االول عن ح/  ةالطالب راذ تعاالموافقة على قبول  -3

من تجدد االصابة مره   بكورونا سابقا وتخوفها إلصابتهاوذلك نظرا  2020/2021للعام الجامعى  الثاني الدراسي

  المناعةاخرى لضعف 

 

الموافقة على قبول اعتذار الطالب / يوسف رضا اسحق كامل بالمستوى االول عن حضور اداء امتحانات الفصل  -4

وذلك نظرا إلصابته بكورونا سابقا وتخوفه من تجدد االصابة مره   2021/ 2020للعام الجامعى الثانى  الدراسى

 اخرى لضعف المناعه 

 

الموافقة على قبول اعتذار الطالب /  حسام حسن محمد سيد  بالمستوى االول عن حضور اداء امتحانات الفصل  -5

وذلك نظرا إلصابته بكورونا سابقا وتخوفه من تجدد االصابة مره   2021/ 2020للعام الجامعى الدراسى الثانى 

 اخرى لضعف المناعه 

 

الموافقة على قبول اعتذار الطالب /  حاتم ناصر ابو العزايم ناصر  بالمستوى االول عن حضور اداء امتحانات  -6

ته بكورونا سابقا وتخوفه من تجدد االصابة وذلك نظرا إلصاب 2020/2021الثانى  للعام الجامعى الفصل الدراسى 

 مره اخرى لضعف المناعه  

 

الموافقة على قبول اعتذار الطالب /  محمد عالء شحاته محمد   بالمستوى الثانى عن حضور اداء امتحانات  -7

كورونا  وتخوفه  نظرا لمخالطته احد المصابين ب  2020/2021الثانى )من الخارج(  للعام الجامعى الفصل الدراسى 

 بعزل منزلى  من االصابة علما بانه 

 

ء امتحانات ار الطالبة / صفاء ممدوح كامل احمد  بالمستوى الثانى عن حضور اداذتعاالموافقة على قبول   -8

 من تجدد  را إلصابتها بكورونا سابقا وتخوفهاوذلك نظ 2020/2021الثانى  للعام الجامعى الفصل الدراسى 

 االصابة مره اخرى لضعف المناعه 
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ء امتحانات الفصل ابالمستوى الثالث عن حضور اد جمانه احمد صابرر الطالبة / اذتعاالموافقة على قبول  -9

ا من تجدد االصابة هوذلك نظرا إلصابتها بكورونا سابقا وتخوف  2021/ 2020الجامعى   للعام    الثاني الدراسي

 ه  مره اخرى لضعف المناع

 

ء امتحانات ار الطالبة / رانيا عالء احمد فخرى بالمستوى الرابع عن حضور اداذتعاالموافقة على قبول  -10

من تجدد  وتخوفها وذلك نظرا إلصابتها بكورونا سابقا 2021/ 2020للعام الجامعى  الثاني الدراسيالفصل 

 االصابة مره اخرى لضعف المناعه 

 العليا والبحوث : توصيات لجنة الدراسات-3

 بالموافقة على:  7/6/2021توصي لجنة الدراسات العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 

 أوالً : نتيجة لجان فحص ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه  :

على ما جاء في التقرير الجماعي   2021/ 9/6بجلسته المنعقدة بتاريخ  علوم االغذيةموافقة مجلس قسم  -1

مجدى ريم محمد الحسينى  /ةالمقدمة من الطالب الدكتوراهفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة والتقارير ال

 علوم اغذية  في العلوم الزراعية ) الدكتوراهدرجـة  ابالقسم والتـي توصـي بمنحه  الدكتوراهلدرجة  ةوالمسجل

 ) 

 

على ما جاء في التقرير الجماعي   31/5/2021بجلسته المنعقدة بتاريخ  البساتينموافقة مجلس قسم  -2

سوزان عبد الحميد عبد   /ةالمقدمة من الطالب الدكتوراهوالتقارير الفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة 

في العلوم  الدكتوراهدرجـة  ا والتـي توصـي بمنحهزينة  –البساتين بقسم  الدكتوراه لدرجة  ةوالمسجلاللطيف 

 ( زينة   -بساتين  الزراعية )

 

على ما جاء في التقرير الجماعي   31/5/2021بجلسته المنعقدة بتاريخ  البساتينفقة مجلس قسم موا -3

 ة والمسجلمها حسن محمد  /ةالمقدمة من الطالب الماجستيروالتقارير الفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة 

 العلوم الزراعية )  في الماجستيردرجـة  اوالتـي توصـي بمنحهفاكهه  –البساتين بقسم  الماجستير لدرجة 

 (  فاكهه  -بساتين 

 

 

على ما جاء في التقرير   2021/ 4/ 19بجلسته المنعقدة بتاريخ  االقتصاد الزراعى موافقة مجلس قسم  -4

 خالد على ابراهيم المقدمة من الطالب/  الماجستيرالجماعي والتقارير الفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة 

اقتصاد  في العلوم الزراعية ) الماجستيروالتـي توصـي بمنحه درجـة  بالقسم  الماجستير والمسجل لدرجة 

 (  زراعى 

 

 نتيجة لجان االمتحان التأهيلي للد كتوراة : :  ثانيـا

على ما جاء فى تقرير لجنة االمتحان  9/6/2021بجلسته المنعقدة بتاريخ  علوم االغذيةموافقة مجلس قسم  -5

والذي يوصي باجتيازه بالقسم  المسجل لدرجة الدكتـوراه مد عبد الحكيماحمد مح  /ةالتأهيلي للدكتوراه للطالب

 االمتحان "بنجاح"  

 :تبليغ نتيجة مقرر بحث  والساعات المعتمدة للرسالة  :   ثالثــا

 ة المسجل سحر عزت عبدللا /ةعلى إتمام الطالب 2021/ 5/ 31بجلسته بتاريخ  البساتينافقة مجلس قسم مو -6
 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".   (  فاكهه -بساتين ) لقسم با الماجستير لدرجة 
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 ة المسجل اميرة على محمود /ةعلى إتمام الطالب 31/5/2021بجلسته بتاريخ  الكيمياءافقة مجلس قسم مو -7

 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".   )كيمياء زراعية  بالقسم  الماجستير لدرجة 

 

 ة المسجل امنية عصام احمد  / ةعلى إتمام الطالب 2021/ 5/ 31بجلسته بتاريخ افقة مجلس قسم الكيمياء مو -8
 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".  )كيمياء زراعية(   بالقسم  الماجستير لدرجة 

 

 ةالمسجلنهال كامل صبره  / ةعلى إتمام الطالب 2021/ 5/ 31بجلسته بتاريخ افقة مجلس قسم الكيمياء مو -9
 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".  )كيمياء زراعية (  لقسم با الماجستير لدرجة 

 

فاطمه احمد عبد الحميد   / ةعلى إتمام الطالب 2021/ 5/ 31بجلسته بتاريخ افقة مجلس قسم البساتين مو -10
 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".   فاكهه (   -)بساتين  بالقسم  الماجستير  لدرجة  ةالمسجل

 
 ل وتغيير لجان األشراف:تعدي :   رابعــــا

 

 

 مـد   فترة  التسجيـل :    خامسا
 

 اســـم الطالــب القســـم الدرجة/ تاريخ التسجيل  تاريخ المد

14/6/2021 –  
)ستة  2022/ 13/12

 (  اشهر

  2 /15الماجستير  
/2016 

 امنية عصام احمد   -15 ية الكيمياء الزراع

19/9/2020 
/18 /9 /2021 

الماجستير :  
19/9/2016 

 اميرة على محمود  -16 الكيمياء الزراعية 

20/2/2021-  
)ستة   19/8/2021

 اشهر( 

الماجستير :  
20/2/2017 

 سحر عزت عبدللا    -17 فاكهه  -البساتين 

20/2/2021 –  
)ستة   2021/،19/8

 اشهر( 

الماجستير  :  
20/2/2017 

 فاطمه احمد عبد الحميد  -18 فاكهه  -البساتين 

 

 

 

  اسم الطالب/ القسم  
 / الدرجة
تاريخ 
 التسجيل

 اللجنة بعد التعديل التغيير في اللجنة

 امنه محمد نور الدين -11
 امراض النباتقسم :         

 الماجستير 
17/9/2018 

  -اضافة :
 عبد الرازق شعراوى غنيمه  0د
   
 

 مرزوق رجب عبد اللطيف  أ.د.

عيل صالح عمر اسما أ.د.
 )متوفى( 

 نبيله عبد الظاهر عبد العزيز  أ.د.
 عبد الرازق شعراوى غنيمه  0د

 فاطمه محمد على محمد-12
 قسم : الوراثـــة      

 الماجستير  
9 /3 /2020 

  -اضافة :
 – سلطان حسن احمد حسن 0د

الباحث بالمعمل المركزى للزراعة  
  العضوية

فهمى عبد الصبور محمد  أ.د.
 ناصف 

 ر فتحى داخلى عم أ.د.
 حسن احمد حسن سلطان 0د

 عثمان كريم كامل عثمان-13
 قسم االنتاج الحيوانى       

 الماجستير 
12/4/2021 

  -اضافة :
 محمود عباس طوسون   أ.د.

 حماده عبد الحميد مهنى  0مأ.د.

 محمود عباس طوسون  أ.د.
 احمد مصطفى سامح  -14

 قسم الوراثــة        
 الماجستير 

18  
/9/2017  

 اعتذار 
يم ابراه سمير حلمى  أ.د.

 العشماوى

 عمر فتحى داخلى  أ.د.

 محمد عبد الحكيم محمود  أ.د.
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 لجـــــان الفحص و المناقشــــــة: وتعديل تشكيل :   سادسا

 

 تشكيل اللجنـــــة 
الدرجة/  
تاريخ 
 التسجيل

 اســم الطالـب / القســـم

  جالل عبد الفتاح الصغير أ.د.
ية المجتمع زراعة  وكيل الكلية لشئون البيئة وتنم  –االقتصاد الزراعى استاذ  

 اسيوط
  محمد عالء الدين كامل عثمان أ.د.

 جامعة المنيا –كلية الزراعة   –استاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ         
 مكادى عبد المجيد سليمان أ.د.

االدارة ونظم  وعميد المعهد العالى لتكنولوجيا –غ الزراعى المتفراستاذ االقتصاد
 مشرفا )المعلومات 

 الحسينى بدوى سلوى  أ.د.
  جامعة المنيا )مشرفا(  –كلية الزراعة   –استاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ     

الدكتوراه   
18/9 /

2017 
 
 
  

دينا ممدوح عويس   -19
 اسماعيل 

قسم : االقتصاد     
 الزراعى

 
 
  

 عادل محمد جودة  أ.د.
 جامعة بنى سويف  –استاذ الفاكهه ووكيل كلية الزراعة    

 وق حسن عبد العزيز فار أ.د.
 جامعة المنيا   –كلية الزراعة   –استاذ الفاكهه المتفرغ       
 احمد محمد كمال عبد العال أ.د.
 )مشرفا(  –جامعة المنيا  –كلية الزراعة  –استاذ الفاكهه     

 الماجستير  
 8 
/9/2014  

 هشام احمد ابراهيم  -20
 فاكهه  -قسم : البساتين 

 
  -تشكيل لجان االمتحان التأهيلي لطلبة الدكتوراه : : تعديل و  سابعا

على تشكيل لجنة االمتحان التأهيلي   2021/ 5/ 24موافقة مجلس قسم علوم االغذية بجلسته المنعقدة بتاريخ  -21

 ع ( 0للطالب/ عبد الرحيم حربى عبد الرحيم المسجل بالقسم لدرجة الدكتـوراه بنظام )س 

 شكيل على النحو التالي: علـى أن يكون الت           

 جامعة اسيوط  -كلية الزراعة  -ذ علوم االغذية المتفرغ أستا      ماجده عبد الحميد احمد  أ.د. -1

 جامعة كفر الشيخ  –كلية الزراعة  –ذ علوم االغية أستا     حنان السيد السيد كساب أ.د. -2

جامعة   -كلية الزراعة  –مياء الزراعية استاذ ورئيس قسم الكي    جمال فخرى عبد النعيم  0د 0أ -3

 المنيا

 جامعة المنيا  –كلية الزراعة   –المحاصيل المتفرغ  أستاذ        ايمان محمد طه  أ.د.  -4

 جامعة المنيا  –كلية الزراعة   –استاذ االلبان المتفرغ         فوزى السيد ابراهيم  أ.د. -5

 جامعة المنيا     -كلية الزراعة  -الغذية المتفرغ استاذ علوم ا   فوزى على حسن السكرى أ.د. -6

جامعة المنيا    –كلية الزراعة  –أستاذ علوم االغذية المتفرغ   هانى مصطفى على أ.د. - 7

  )مشرفا(

 

على تشكيل لجنة االمتحان  31/5/2021موافقة مجلس قسم الكيمياء الزراعية بجلسته المنعقدة بتاريخ  -22

 ع ( 0سيد المسجلة بالقسم لدرجة الدكتـوراه بنظام )س قناوي هبه  التأهيلي للطالبة/

 علـى أن يكون التشكيل على النحو التالي:            

 جامعة القاهرة -كلية الزراعة  -ذ الكيمياء الحيوية المتفرغ أستا    سمير عبد المنعم احمد  أ.د. -1

 جامعة القاهره –كلية الزراعة  –ء الحيوية المتفرغ ذ الكيمياأستا   احمد محمود ابو العنين  أ.د. -2

 جامعة المنيا  -كلية الزراعة  – االراضى والمياه المتفرغاستاذ    محمد احمد شريف0د 0أ -3 

 جامعة المنيا  –كلية الزراعة  –  امراض النباتأستاذ     حربى مطاريد عبدللا  أ.د.  -4

 جامعة المنيا –كلية الزراعة   –المتفرغ    الصناعات الغذائيةاستاذ        سناء احمد محمد صالح أ.د. -5

 جامعة المنيا     -كلية الزراعة  -المتفرغ  الكيمياء الحيويةاستاذ   حسنى محمد شفيق  أ.د. -6

جامعة   –كلية الزراعة  –المتفرغ  الكيمياء الحيويةأستاذ    ماجده عويس محمود  أ.د. - 7

   المنيا)مشرفا(
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 إلغاء  وتجميد تسجيالت طالب الدراسات  العليا :  :  نــاثام

رضوى شوقى  /  ةالطالب الغاء تسجيلعلى  2021/ 6/ 1بجلسته المنعقدة بتاريخ  موافقة مجلس قسم االلبان -23

   .ثالث مرات  االدراسه رغم انذاره في اوذلك لعدم انتظامهلدرجة الماجستير بالقسم  ةالمسجل جالل عثمان

 

 وضوعات عامـــــــــــــــــةم

 

ساتذة على مستوى االساتذة واال 2021/ 5/ 31المنعقدة بتاريخ بجلسته  موافقة مجلس قسم امراض النبات -1

وظيفة استاذ مساعد بذات  فيبالقسم عبد المنعم على احمد ابراهيم  الدكتور/  المساعدين بالتوصية بتعيين

لترقية االساتذة واألساتذة المساعدين )وقاية نبات علمية الدائمة القسم وذلك بناء على ما جاء من اللجنة ال

وامراض النبات( وقد صدر قرار رئيس الجامعة بمنحه درجة استاذ مساعد بالقسم بمجلس الجامعة المنعقد 

 . بعد عودته من االجازة  5/2021/ 22وقام باستالم العمل بتاريخ   2021/ 4/ 27بتاريخ 

 

ترشيح السيد على  2021/ 31/5بجلسته المنعقدة بتاريخ  الزراعية وبيولوجياالميكر موافقة مجلس قسم  -2

 2022مارس  1من  دة االمريكية ابتداءً للواليات المتحمنحة فولبرايت على  د سيد محمدالدكتور/ سمير احم

وذلك كما جاء في خطاب الموافقة من الجامعة المضيفه  2022نوفمبر  30 فىولمدة تسعة اشهر تنتهى 

  .  ادو االمريكية(الية كولورمعة و)جا

 

قد وافق على تجديد االجازة الخاصة  2021/ 4/ 26بتاريخ  المنعقدةموافقة مجلس قسم البساتين بجلسته  -3

بالسيد الدكتور/ هيثم الهام محمد زكى استاذ مساعد بقسم البساتين وذلك لإلعارة لسلطنة عمان للعمل كأستاذ 

 . Collage of Applied Scienceمساعد بكلية العلوم التطبيقية 

 

على اعارة السيد الدكتور / احمد  2021/ 5/ 31موافقة مجلس قسم الكيمياء الزراعية بجلسته المنعقدة بتاريخ  -4

جمعه جمعه درويش االستاذ المساعد بالقسم الى الخارج )دولة الواليات المتحدة االمريكية (جامعة فلوريدا 

  .للتجديد  قابل 2022/ 30/6حتى   1/7/2021دة عام ابتداء  من ك لمللعلوم الزراعية والميكانيكية وذل

 

بشان الموافقة على انتداب اعضاء هيئة تدريس من خارج الكلية ومن جامعات  الزراعيمذكرة قسم االقتصاد  -5

 .بالقسم  الشفويامتحانات  بأعمالاخرى للقيام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


