السادة أعضاء مجلس الكلٌة
عن جلسة شهر مارس المنعقدة بتارٌخ 0202/3/9

========
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

انسبدح سؤسبء يجبنس األقسبو:
 – 1أ.د .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
انسبدح األسبتزح انًُبوثوٌ عٍ األقسبو :
 .13أ.د .محمود محمد محى الدٌن
 .14أ.د .محمد ٌسن عبد اللطٌف
 .15أ.د .محمد عبد العزٌز احمد الشافعى
 .16أ.د .عبد الحمٌد السٌد القرامٌطى
 .17أ.د .نبٌله عبد الظاهر عبد العزٌز
 .18أ.د .عادل حسٌن غرٌب
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 .19أ.د .محمد عالء الدٌن كامل
 .02أ.د .عمر عبد اللطٌف عمر
 .01أ.د .شاكر عبد التواب عبد اللطٌف
 .00أ.د .احمد شوقً محمد زهران
 .03أ.د .سمٌر حلمى العشماوي
 .04أ.د .سناء احمد محمد صالح
يًخهيٍ عٍ األسبتزح انًسبعذيٍ
 -05أ.م.د .عاطف عبد المحسن عبد الرحمن
 -06أ.م.د .جٌهان محمد انور عبد الغنى
يًخهيٍ عٍ انًذسسيٍ :
 -07د .مها احمد عبد اللطٌف عمر

– 08د .سغً ذلنز فؤار
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  0202/ 3/ 5بالموافقة عمى:
 -1دعوة السيد االستاذ الدكتور /رئيس فريؽ اعداد الخطة االستراتيجية بشأف االجتماع مع الفريؽ لمراجعة الخطة
االستراتيجية لمكمية لألعواـ  0202/ 0212العتمادىا مف مجمس الكمية .

-0دعوة السادة مسئولي المعايير الستكماؿ المعايير
 -3مخاطبة الساده رؤساء االقساـ بشأف -:

أ -بياف باألبحاث المنشورة لمسادة اعضاء ىيئة التدريس بالقسـ وتسميميا عمى  C.Dبوحدة الجود لألقساـ التي لـ
ترسميا الى وحدة الجودة.

ب – سرعة استكماؿ تقارير البرامج والمقررات السابقة لألقساـ التى لـ ترسميا الى وحدة الجودة وعمؿ تقارير
البرامج والمقررات لمفصؿ الدراسي االوؿ 0202/0212

ج – سرعة االنتياء مف عمؿ ممفات المقررات باألقساـ وسيتـ مراجعتيا مف قبؿ لجنة بوحدة الجودة .
د– الرد عمى نتائج استبيانات تقويـ الطالب لمقررات الفصؿ الدراسى االوؿ  0202/0212التى يقوـ القسـ
بتدريسيا
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-0توصيبد يكتت أ.د .وكيم انكهيخ نشئوٌ انتعهيى وانطالة
:
تْصٕ جلي٘ ؽ ٌْٝالتعلٔه ّالطالب ظلغتَا امليعكزٗ بتاصٓذ  0202/ 3/0باملْافك٘ عل-:ٙ
 -1املشكضٗ املكزمُ مً دللػ قغه االىتاز احلْٔاى ٙعل ٙاىتزاب الغٔز أ.ر/ .عارل عبزاهلل عبز الػي ٙلتزصٓػ مكضص (تكٔٔه
مْار العلف)لطالب الزصاعات العلٔا بكلٔ٘ الظصاع٘ – دامع٘ طيطا خالل الفصل الزصاعٕ الجاىٕ للعاو اجلامعٙ
 2121/2119بْاقــع ( 2عاع٘ ىظض 2 ( ، ) ٚعاع٘ عنل )ٙاعبْعٔا عل ٙاٌ ٓكٌْ سلك ْٓو الغبت مً كل اعبْع .
 -2املشكضٗ املكزم٘ مً دللػ قغه املكضّبْٔلْدٔا عل ٙاىتزاب الغٔز أ.ر .عارل ذلنْر محار لتزصٓػ مكضص ( املٔكضّبات
امليتذ٘ للنطارات احلْٔٓ٘ )لطالب املغتْ ٚالضابع (بضىامر التكيْلْدٔا احلْٔٓ٘ (مكضّبْٔلْدٔا) كلٔ٘ الظصاع٘ –
دامع٘ عٍْاز ّسلك خالل الفصل الزصاع ٙالجاىٕ للعاو اجلامع 2121/ 2119 ٙبْاقع ( 2عاعُ ىظضٖ)  2( ،عاعُ عنلٕ)
اعبْعٔا عل ٙاٌ ٓكٌْ سلك ْٓو االثيني مً كل اعبْع .
 -3املشكضٗ املكزم٘ مً الطالب٘  /ىْصٓاٌ امحز خلٔفُ امحز ّاحلاصل٘ عل ٙبكالْصْٓؼ علْو طصاعٔ٘ – دامع٘ املئا رفعُ
 2119بضىامر األصاضٕ ّاملٔاِ رّص مآْ بؾاٌ تػٔري امسَا مً (ىْصٍاٌ امحز خلٔفُ امحز ) اىل ىْصٓاٌ امحز خلٔفُ امحز
ّقز مت ٍشا التصشٔح يف قطاع االسْال املزىٔ٘ بْطاصٗ الزاخلٔ٘ مع ّدْر مغتيز صْصٗ مً تصشٔح اّ تجبٔت اّ ابطال قٔز
ّصق ٙالزال٘ عل ٙسلك بتاصٓذ . 2121/1/26
 -4التْصٔ٘ باقرتاح بزآ٘ التزصٓب الصٔف( ٙت )2لطالب املغتْ ٚالجالح باملؤعغات ّالؾضكات ّمضاكظ البشْخ الظصاعٔ٘
بزآ٘ مً ّ 2121/7/5ملزٗ ( )4اعابٔع خالل ؽَض ْٓىْٔ  2121طبكا للنارٗ ( )23بالٜش٘ الكلٔ٘ ّاملغتْ ٚالجاى ٙباألقغاو
العلنٔ٘ بالكلٔ٘ .
 -5التْصٔ٘ باقرتاح قبْل عزر ()411طالب ّطالب٘ يف العاو الزصاعٕ اجلزٓز  2121/2121بيا ٛعل ٙاخلطاب الْاصر مً اجمللػ
االعل ٙللذامعات.
 -6مْافك٘ جلي٘ ؽ ٌْٝالتعلٔه ّالطالب ظلغتَا بتاصٓذ  2121/3/2بؾاٌ احلز االرىّ ٙاحلز االقص ٙلزّاعٕ التدضز علٙ
اليشْ التاىل-:
ْٓ -1دز عزر ( )14طالب متذاّطًٓ عً احلز االرىٙ
ْٓ -2دز عزر ( )51طالب متذاّط عً احلز االقصّ ٙسلك لزّاع ٙالتدضز يف رّص مآْ 2121
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-3توصيبد نجُخ انذساسبد انعهيب وانجحوث :
توصي لجنة الدراسات العميا بجمستيا المنعقدة بتاريخ  0202/ 3/0بالموافقة عمى:
أوالً َ :تيجخ نجبٌ فحص ويُبقشخ سسبئم انًبجستيش وانذكتوساِ

:

 -1مْافك٘ دللػ قغه ّقآ٘ اليبات ظلغتُ امليعكزٗ بتاصٓذ  8282/1/82عل ٙما دا ٛيف التكضٓض اجلناعٕ
ّالتكاصٓض الفضرٓ٘ للذي٘ فشص ّمياقؾ٘ صعال٘ املادغتري املكزم٘ مً الطالب٘ /طٓيب عل ٙذلنْر املغذل٘
رصد٘ املادغتري بالكغه ّالتـٕ تْصـٕ مبيشَا رصدـ٘ املادغتري فـٕ العلْو الظصاعٔ٘(ّقآ٘ ىبات– تضبٔ٘ حنل)

حبَيـب :
نهشسبنخ :

تجهيغ َتيجخ يقشس ثحج

وانسبعبد انًعتًذح

 -2مْافك٘ دللػ قغه االقتصار الظصاعٕ ظلغتُ بتاصٓذ  2222/2/24عل ٙإمتاو الطالب٘ /ىْصٍاٌ ذلنز صمطاٌ
املغذل٘ لزصد٘ املادغتري بالكغه (اقتصار طصاعٕ ) الغاعات املعتنزٗ للضعال٘ "بيذاح".
 -3مْافك٘ دللػ قغه علْو االغشٓ٘ ظلغتُ بتاصٓذ 2222/2/77عل ٙإمتاو الطالب /عنض امحز عبز اجلْار
املغذل لزصد٘ املادغتري بالكغه الغاعات املعتنزٗ للضعال٘ "بيذاح".
 -4مْافك٘ دللػ قغه علْو االغشٓ٘ ظلغتُ بتاصٓذ 2222/2/77عل ٙإمتاو الطالب٘ /صفٔ٘ ذلنز ركضّصٚ
املغذل٘ لزصد٘ املادغتري بالكغه الغاعات املعتنزٗ للضعال٘ "بيذاح".
 -5مْافك٘ دللػ قغه البغاتني ظلغتُ بتاصٓذ 2222/2/24عل ٙإمتاو الطالب٘ /صٓه فكض ٚابْ اجملز عبز الفتاح
املغذل٘ لزصد٘ املادغتري بكغه (البغاتني  2فاكَُ ) الغاعات املعتنزٗ للضعال٘ "بيذاح".
 -6مْافك٘ دللػ قغه البغاتني ظلغتُ بتاصٓذ 2222/2/24عل ٙإمتاو الطالب٘ /بغن٘ عال ٛالزًٓ ابْ بكض
املغذل٘ لزصد٘ املادغتري بكغه (البغاتني  2فاكَُ ) الغاعات املعتنزٗ للضعال٘ "بيذاح".
 -7مْافك٘ دللػ قغه البغاتني ظلغتُ بتاصٓذ 2222/2/24عل ٙإمتاو الطالب٘ /الؾٔنا ٛصفْت عبز الػيٙ
املغذل٘ لزصد٘ املادغتري بكغه (البغاتني  2طٓي٘ ) الغاعات املعتنزٗ للضعال٘ "بيذاح".
 -8مْافك٘ دللػ قغه البغاتني ظلغتُ بتاصٓذ 2222/2/24عل ٙإمتاو الطالب /اعامُ صاؽز عبز الغالو املغذل٘
لزصد٘ الزكتْصاِ بكغه (البغاتني  2طٓي٘ ) الغاعات املعتنزٗ للضعال٘ "بيذاح".

-5-

يـذ

حبنخـــب :
اسػػػـ الطالػػب
 -9عنض امحز عبز اجلْار

تاريخ المد
الدرجة /تاريخ التسجيؿ
القسػػػـ
2121/9/7 - 2119/9/8
املادغتري 2114/ 9 / 8 :
علْو االغشٓ٘
املادغتري 2121/9/9 – 2119/9/11 2112 / 9 / 11 :
علْو االغشٓ٘
3( 2121/5/8 – 2121/2/9
املادغتري 2115/2/9 :
ّقآ٘ اليبات
أؽَض)
2121/3/9 -2119/3/11
االقتصارالظصاع ٙاملادغتري 2115/3/11 :
2121/2/7 -2121/2/8
البغاتني  -فاكَُ املادغتري 2116/2/8 :

 -11صفُٔ ذلنز ركضّصٚ
 -11طٓيب عل ٙذلنْر
 -12خالز عل ٙابضأٍه
 -13صٓه فكض ٚابْ
اجملزعبزالفتاح

 -14بغن٘ عال ٛالزًٓ ابْ بكض
 -15امحز سغاو الزًٓ محظٗ
ٍ -16اى ٙمخٔػ ابضٍٔه
 -17عل ٙعلٔه عآز
ٍ -18زٓض دلز ٚذلنْر

رابعــــا :
اسـ الطالب /القسـ

فتشح

انتسجيـم

البغاتني  -فاكَُ املادغتري 2115/9/7 :
الزكتْصاِ 2113/2/11 :
االصاضــٙ
املادغتري 2114 / 9 / 8 :
ّقآ٘ اليبات
االىتاز احلْٔاى ٙاملادغتري 2114/9/8 :
الكٔنٔا ٛالظصاعٔ٘ املادغتري 2116/2/15 :

تعديل وتغيير لجان األشراف:
الدرجة/
تاريخ التسجيؿ

التغيير في المجنة
اعتذار -:

 -16مريـ حنا اسحؽ
قسـ امراض النبات

6113/ 6 / 16

الماجستير

 – 61منار محمد صفوت
قسـ البساتيف – فاكيو

الدكتوراه
6114/6/ 61

د .ايماف وجيو راغب
بمعيد بحوث امراض النباتات – مركز
البحوث الزراعية
واضافة -:
أ.د .مرزوؽ رجب عبد المطيؼ

اضافة -:
أ.د .فاروؽ حسف عبد العزيز

 -61اسامو محمد حافظ
قسـ  :البساتيف  -خضر

الدكتوراه
6116/11/11

 -66سحر عبد الرحيـ عبدالحميـ
قسـ  :البساتيف فاكيو

الدكتوراه
6114/6/61

اضافة -:
أ.د .مايسة لطفى عبد المنعـ
استاذ المقاومة الحيوية – المعمؿ
المركزى – البحوث الزراعية
اضافة -:
أ.د .فاروؽ حسف عبد العزيز

 -63مرياف عجايبى ثابت

الدكتػػوراه
6115/6/14

اضافة -:
د .طارؽ عبد المنعـ عبداهلل

قسـ امراض النبات

2121/9/6 – 2119/9/7
2121 /2/11 -2119/2/11
2121/9/7 – 2119/9/8
2119/9/7 -2118/9/8
6(2121/8/14 – 2121/2/15
أؽَض)

المجنة بعد التعديؿ
أ.د .محمد محمد نعيـ شعت
أ.د -.حربى مطاريد عبداهلل
أ.د .مرزوؽ رجب عبد المطيؼ
أ.د.
أ.د.
أ.د.
أ.د.
أ.د.
أ.د.
أ.د.

فاروؽ حسف عبد العزيز
متوفى
فيصؿ فاضؿ احمد
احمد محمد كماؿ عبد العاؿ
عالء عبد الجابر بدوى مسعود
يسرى تماـ عبد المجيد
ياسر محمود محمد مصطفى
مايسة لطفى عبد المنعـ

أ.د .فاروؽ حسف عبد العزيز
متوفى
أ.د .فيصؿ فاضؿ احمد
أ.د .احمد محمد كماؿ عبد العاؿ
د .احمد يسف محمد – رئيس بوث
بمعيد البحوث الزراعية – الجيزة
أ.د .مرزوؽ رجب عبدالمطيؼ
أ.د .حربى مطاريد عبد اهلل
د .احمد ابو ريو الكفراوى
د .طارؽ عبد المنعـ عبداهلل
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خبيسـب :

تشكيم وتعذيم نجـــــبٌ انفحص و انًُبقشــــــخ:

اسػػـ الطالػب  /القسػػػـ

الدرجة /تاريخ
التسجيؿ

 -61نورىاف محمد رمضاف
قسـ  :االقتصاد الزراعى

الماجستير
2012/ 2 / 20

 -62الشيماء صفوت عبد الغنى
قسػـ  :البساتيف  -زينة

الماجستير
2012/9/14

سبدســب :

تشكيؿ المجنػػػػػة
أ.د .السيد محمد ابو زيد

استاذ االقتصاد الزراعي المتفرغ–رئيس مجمس القسـ– كمية الزراعة–جامعة سوىاج

أ.د .مكادى عبد المجيد سميماف
استاذ االقتصاد الزراعي المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ.د .سموى الحسينى بدوى
استاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
أ.د .احمد فؤاد عمى
استاذ نباتات الزينة – زراعة االزىر – اسيوط
أ.د .محمود عبد اليادى حسف
استاذ الزينة المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ.د .محمد كماؿ عبد العاؿ
استاذ الزينة المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
أ.د .عماد الديف توفيؽ
استاذ الزينة المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)

تحذيذ وتعذيم عُبويٍ سسبئم انًبجستيش وانذ كتوساح

-22مْافك٘ دللػ قغه علْو االغشٓ٘ ظلغتُ امليعكزٗ بتاصٓذ  2020 /2/12عل ٙتعزٓل مْضْع البشح اخلاص
بالطالب٘ /اعالو عباؼ ابْ ضٔف املغذل٘ لزصد٘ املادغتري عل ٙاليشْ التالٕ:
العيْاٌ باللػ٘ العضبٔ٘ -:
" رصاعات كٔنٔاّ ٜ٘ٔتكيْلْدٔ٘ عل ٙطٓت اهلٍْْبا "
مـــً :
" رصاعات كٔنٔاّ ٜ٘ٔتكيْلْدُٔ عل ٙبشصٗ اهلٍْْبا "
إلــ: ٙ
العيْاٌ باللػ٘ االجنلٔظٓ٘ -:
" "Chemical and technological studies on Jojoba seed

عمماً بأف التغير تغيي ار غير جوىري
-22مْافك٘ دللػ قغه االقتصار الظصاعٕ ظلغتُ امليعكزٗ بتاصٓذ  2020 /1/20عل ٙتعزٓل مْضْع البشح
اخلاص
بالطالب٘ /امسا ٛمجال الصػري عبز اليبّ ٙاملغذل٘ لزصد٘ املادغتري بالكغه عل ٙاليشْ التالٕ:
العيْاٌ باللػ٘ العضبٔ٘ -:
مً " :كفا ٗٛاعتدزاو مٔاِ الضٖ يف اىتاز ذلصْل الشصٗ الؾامٔ٘ يف ذلافظ٘ املئا "
إىل " :رصاع٘ حتلٔلٔ٘ لتكزٓض اعتذاب٘ العضض حملصْل بيذض الغكض يف مصض مع االؽاصٗ
بصف٘ خاص٘ حملافظ٘ املئا "
العيْاٌ باللػ٘ االجنلٔظٓ٘ -:
An analytical Study of estimate the Supply response of Sugar beet Crop in
" Egypt with Special reference to Minia Governorate

"

عمماً بأف التغير تغيي ار جوىري
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-22مْافك٘ دللػ قغه البغاتني ظلغتُ امليعكزٗ بتاصٓذ  2020 /2/24عل ٙتعزٓل مْضْع البشح اخلاص
بالطالبّ٘ /ال ٛذلنز عاؽْص ابضأٍه ّاملغذل٘ لزصد٘ املادغتري بكغه (البغاتني – فاكَُ) عل ٙاليشْ التالٕ:
العيْاٌ باللػ٘ العضبٔ٘ -:
مً " :تأثري بعض املعامالت عل ٙاىتادٔ٘ كضمات العيب الضٓزدلْب "
إىل " :تأثري بعض املعامالت عل ٙاىتادٔ٘ ّسْٔٓ٘ الجناص يف العيب صيف الضٓزدلْب "
العيْاٌ باللػ٘ االجنلٔظٓ٘ -:
" " Effect of some treatments on productivity and fruit longevity of Redglobe grape cv.

عمماً بأف التغير غير جوىري
سابعــــا :

تشكيل لجان االمتحان التأهيلي لطلبة الدكتوراه -:

 -82موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ 6116/6/63عمى تشكيؿ لجنة االمتحاف التأىيمي
لمطالب /اسامو راشد عبد السالـ ابراىيـ والمسجؿ بالقسـ لدرجة الدكتػوراه ( بساتيف  -زينة)
بنظاـ (س.ع ) عمػى أف يكوف التشكيؿ عمى النحو التالي:
 -1أ.د .احمد فؤاد عمى

أستاذ االقتصاد الزراعى – كمية الزراعة – جامعة اسيوط االزىر

 -6أ.د .السيد حماد عامر حماد

أستاذ نباتات الزينة -كمية الزراعة – جامعة اسيوط  -االزىر

 -3أ .د .محمود عبد اليادى حسف

أستاذ نباتات الزينة المتفرغ  -كمية الزراعة  -جامعة المنيا (مشرفا)

 -1أ.د .محمود عبد الحكيـ محمود

أستاذ نباتات الزينة  -كمية الزراعة  -جامعة المنػيا

 -5أ.د .عمر فتحى داخمى

استاذ الوراثة المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا

 -3أ.د .حربى مطاريد عبداهلل

أستاذ امراض النبات  -كمية الزراعة  -جامعة المنيا

 - 4أ.د .المتولى صالح الزناتى

حبيُـــب :

إنغبء

أستاذ االقتصاد الزراعى  -كمية الزراعة  -جامعة المنيا

وتجًيذ تسجيالد طالة انذساسبد

انعهيب :

 -30موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو بتاريخ  2020/2 /24عمى الغاء تسجيؿ الطالبة /شيماء حسيف عثماف
المسجمة لدرجة الدكتوراه بقسـ (البساتيف – زينة ) وذلؾ بناء عمى طمبيا ورغبتيا الشخصية .
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 -4توصيبد نجُخ انعالقبد انخقبفيخ :
انًؤتًشاد

وانُذواد انخبسجيخ  -انذاخهيخ :

 -3موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيواني بجمستو بتاريخ  6161/6/61عمى ترشيح -:
السيد أ.د / .حسف عبداهلل حسف

(ببحث)

لحضور المؤتمر الدولي الثامف لممجترات الصغيرة والذى سوؼ يعقد بالغردقة خالؿ الفترة مف  11-4ابريؿ6161

 -6موافقة مجمس قسـ االلباف بجمستو المنعقدة بتاريخ  6161/3/3عمى حضور كال مف -:
 -1أ.د .كريمة عبد الحميد حسانيف
 -6أ.د .فوزى سيد ابراىيـ
 -3أ.د .عمى احمد متولى
لحضور ندوة االلباف في المركز القومى لمبحوث – الدقي يوـ االربعاء الموافؽ  6161/1/1بعنواف -:
" البشح العلنّ ٙصياع٘ االلباٌ "
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 -2يوضوعبد عبيــــــخ

-:

 -1مْافك٘ دللػ قغه علْو االغشٓ٘ ظلغتُ امليعكزٗ بتاصٓذ  2121/2/17عل ٙمغتْ ٚاالعاتشٗ –
بالتْصٔ٘ بتعني ّتضقٔ٘ الزكتْصٗ /عيا ٛذلنز عبز احلنٔز لزصد٘ اعتاس مغاعز ّسلك بيا ٛعل ٙما داٛ
بالتكضٓض اللذي٘ العلنٔ٘ للرتقٔات يف ادتناعَا بتاصٓذ بتاصٓذ . 2121/2/15
-1

 -2مشكضٗ الغٔز االعتاس الزكتْصّ /كٔل الكلٔ٘ للزصاعات العلٔا بؾاٌ اخلط٘ اخلنغٔ٘ لتعٔني
معٔزًٓ ّ 2126/2121سلك سغب استٔادات االقغاو مً تعٔني معٔزًٓ.
 -3مْافك٘ دللػ قغه الكٔنٔا ٛظلغتُ امليعكزٗ بتاصٓذ  2121/2/9عل ٙمز االداطٗ بزٌّ مضتب اخلاص٘
بالغٔز الزكتْص  /امحز مجعُ مجعُ رصّٓؿ املزصؼ بالكغه ملزٗ ثالث٘ اؽَض ابتزا ٛمً  2121/4/16ستٙ
 2121/7/15عل ٙاٌ ٓته قطاٍٛا بالْالٓات املتشزٗ االمضٓكٔ٘ إلمتاو جتضب٘ علنٔ٘ متعلك٘ بأعاخ ما
بعز الزكتْصاِ ٓصعب ادضاٍٛا بالكلٔ٘ لعزو تْافض االمكاىٔات املعنلٔ٘ .
 -4مْافك٘ دللػ قغه االىتاز احلْٔاى ٙظلغتُ امليعكزٗ بتاصٓذ  2121/2/21عل ٙقبْل اهلزٓ٘ املكزم٘ مً
الغٔزٓ /غني عٔز مجعُ ٍّ ٙعباصِ عً مكبػ اعالف مً ادل حتغني االرا ٛالبشج ٙللنظصع٘ .
 -5مشكضٗ املكزمُ مً امليغل االكارمي ٙبالتعلٔه املفتْح بؾاٌ ميح عزر ( 11طالب – ّطالبات )رصد٘
البكالْصْٓؼ يف العلْو الظصاعٔ٘ لطالب كلٔ٘ الظصاع٘ – دامع٘ املئا (رّص ٓيآض  )2121بضىامر
تكيْلْدٔا ّاراصٗ املؾضّعات الظصاعٔ٘ بالؾضاك٘ مع دامع٘ عني مشػ .
 -6مشكضٗ الغٔز أ.رّ .كٔل الكلٔ٘ للزصاعات العلٔا بالتْصٔ٘ باملْافك٘ عل ٙالتغذٔالت اجلزٓزٗ لكل
مً طلب٘ (الزكتْصاِ – املادغتري – التكنلّٔ )ٙسلك خالل ؽَض فربآض ّ 2121الت ٙمت تغذٔلُ عل ٙاملْقع
االلكرتّى ٙللذامع٘ خالل الفرتٗ مً  2121/1/21اىل ّ 2121/2/21سلك طبكا لتعلٔنات أ.ر .صٜٔػ
اجلامع٘

توصيبد

يكتت

وتًُيخ انجيئخ

أ.د.

وكيم

انكهيخ

نشئوٌ

خذيخ

انًجتًع

:

تْصٕ جلي٘ ؽ ٌْٝخزم٘ اجملتنع ّتينٔ٘ البٔ ٘ٝظلغتَا امليعكزٗ بتاصٓذ  0202/ 3/0باملْافك٘ عل-:ٙ
عقد امسية ادبية بعنواف لقاء االجياؿ " وذلؾ فى اطار التعاوف بيف النقابة الفرعية التحاد كتاب مصر واتحاد طالب كمية الزراعة

وذلؾ يوـ الثالثاء الموافؽ  11مارس  6161الساعة الثانية عشر ظي ار بقاعة أ.د .عبد التواب الميندس بمبنى المدرجات بالكمية .
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