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 جلس الكليةلسادة أعضاء ما

 8/3/2021بتاريخ  ةالمنعقد مارس عن جلسة شهر

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

 حمدان ابراهيم محمود أ.د.  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة        
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 
 ربي مطاريد عبد للا أ.د.  ح

 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      

 فشاكر عبد التواب عبد اللطي 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     

 محمد عبد العظيم محى الدين  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

 ر عبد العزيز جاللانو أ.د.. 17

 صالح محمد حسين أ.د.. 18

 سلوى الحسينى بدوىأ.د. . 19

 ساميه فرحات محمد  أ.د.. 20

 عصام بسيوني سليمان أ.د.. 21

 على احمد محمد متولى  أ.د.. 22
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 احمد عزت ابو صالحه أ.د.. 23

 سوزان سعد لطيف  أ.د.. 24

 

 ممثلين عن األساتذة المساعدين   

 وق كامل مروه فار .د.م.أ -25

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

 ممثلين عن المدرسين :

  سماح عمر بشندى  .د -27

    احمد جمعه جمعه درويش .د– 28

 

 عميد الكلية حمدان ابراهيم محمود وبدأ الجلسة األستاذ الدكتور / 

   بسم للا الرحمن الرحيم ""         

 لي  : ثم استعرض جدول األعمال على النحو التا

 على قرارات محضر الجلسة السابقة التصديق  

 تم التصديق على قرارات الجلسة السابقة جميعها فيما عدا

لعدم  وذلك   نتى االشرافجعلى لالزراعية البحوث وحيد اسحق باحث ب 0لخاصان بقسم البساتين باضافة دالموضوعان ا

 الخاص بسيادته وجود بيان الحاله 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              الجودة:توصيات وحدة  ضمان  -1

 بالموافقة على: 2021/  3/ 4   بتاريخ المنعقدةبجلستها  وحدة ضمان الجودة توصي 

 

   -: مخاطبة الساده رؤساء االقسام بشأن  -

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

 االلبان( –النباتوقاية  –مؤتمر العلمى لألقسام التى لم تعقده )األراضي سرعة االنتهاء من عقد ال –ب     

 0وتأجيل عقد المؤتمر العلمى للكلية الى بداية الفصل الدراسي الثانى          

 مجلس القسم ، وارسالها لوحدة ضمان الجودة  فيسرعة االنتهاء من الرد على نتائج االستبيانات بعد مناقشتها  –ج   

 لتحليلها         

 وتسليم نماذج االجابة للسيد االستاذ  2020/2021تصحيح مقررات الفصل الدراسى االول سرعة االنتهاء من  -د   

  الدكتور / وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب         

 مان الجوده نة بوحدة ضاالقسام وسيتم مراجعتها من قبل لجسرعة االنتهاء من عمل ملفات المقررات ب –هـ    

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

  .بالقسم لرفعها مع مدير وحدة الجودة          

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

  .للبرنامج واستكمال المعايير           
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 توصيات لجنة الدراسات العليا والبحوث :-3

 بالموافقة على: 1/3/2021توصي لجنة الدراسات العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 

 نتيجة لجان فحص ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه  :: أوالً 

على ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير  22/2/2020بجلسته المنعقدة بتاريخ  االقتصاد الزراعى م موافقة مجلس قس -1

  الماجستيرالمسجل لدرجة   خالد محمد السيد الراوى/  المقدمة من الطالب  الماجستير الفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة 

  (اقتصاد زراعىالزراعية ) في العلوم الماجستيربالقسم والتـي توصـي بمنحه درجـة 
 

على ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير  22/2/2020بجلسته المنعقدة بتاريخ  االقتصاد الزراعى موافقة مجلس قسم  -2

 الماجستير المسجل لدرجة / عصام احمد عبد الحميد   المقدمة من الطالب الماجستير  الفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة 

  اقتصاد زراعى(في العلوم الزراعية ) الماجستيري توصـي بمنحه درجـة بالقسم والتـ
 

 

على ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير الفردية للجنة  22/2/2021بجلسته المنعقدة بتاريخ   الكيمياءموافقة مجلس قسم  -3

بالقسم والتـي توصـي  الماجستير درجة ل ةالمسجل هدير مجدى محمودة / المقدمة من الطالب الماجستير  فحص ومناقشة رسالة 

  (كيمياء حيوية زراعية في العلوم الزراعية ) الماجستيردرجـة  ابمنحه
 

على ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير الفردية للجنة  22/2/2021بجلسته المنعقدة بتاريخ  البساتين موافقة مجلس قسم  -4

بالقسم  الماجستير لدرجة  ةالمسجلة / امانى  فولى محمد عبد الجابر الطالب المقدمة من الماجستير  فحص ومناقشة رسالة 

  (زينة  –البساتين  في العلوم الزراعية ) الماجستيردرجـة  اوالتـي توصـي بمنحه

 

لجنة على ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير الفردية ل 22/2/2021بجلسته المنعقدة بتاريخ  البساتين موافقة مجلس قسم  -5

بالقسم والتـي توصـي  الماجستير المسجل لدرجة / محمود صبحى سالم  المقدمة من الطالب الماجستير  فحص ومناقشة رسالة 

  زينة ( –البساتين  في العلوم الزراعية ) الماجستيربمنحه درجـة 
 

 

 

 

 

 

 ثانيــا : نتيجة لجان االمتحان التأهيلي للد كتوراة : 

على ما جاء فى تقرير لجنة االمتحان التأهيلي  22/2/2021بجلسته المنعقدة بتاريخ اتين البسموافقة مجلس قسم  -6

والذي يوصي باجتيازه فاكهه  –البساتين قسم ب المسجل لدرجة الدكتـوراه حاتم محمد محمد سيد للدكتوراه للطالب/

 االمتحان "بنجاح" 

على ما جاء فى تقرير لجنة االمتحان التأهيلي  22/2/2021بجلسته المنعقدة بتاريخ البساتين موافقة مجلس قسم  -7

والذي يوصي باجتيازه فاكهه  –بقسم البساتين  المسجل لدرجة الدكتـوراهعبدللا ابراهيم احمد   للدكتوراه للطالب/

 االمتحان "بنجاح" 

 
 مـد   فترة  التسجيـل :    ثالثا

 
 ســـم الطالــبا القســـم الدرجة/ تاريخ التسجيل تاريخ المد

14/1/2021 – 
13/1/2022 

  9 /14 :  الماجستير 
/2015 

  شيماء معوض احمد محمد -8 االقتصاد الزراعى 

 هشام احمد ابراهيم محمد -9 فاكهه  -البساتين   8/9/2014الماجستير :  6/9/2020 -  2020/ 9/ 7

 ان عبد الحميد عبد اللطيف  سوز -10 زينة  -البساتين  8/9/2014الدكتوراه :  5/9/2021 – 6/9/2020

 الزهراء عبدللا حسن  -11 علوم االغذية 8/9/2015:  الماجستير 2021/ 6/9 – 7/9/2020

15/2/2021-  14/8/2021  
 اشهر    6)

  ريم  محمد الحسينى -12 علوم االغذية   15/2/2016:  الدكتوراه

20/2/2021 -  
 شهر( أ 6) 19/8/2021

 اسالم عباس ابو ضيف -13 الغذيةعلوم ا 20/2/2017الماجستير : 

20/2/2021 –  
 أشهر(  6) 19/8/2021

 رانيا حسن عبد اللطيف-14 علوم االغذية 20/2/2017الماجستير : 

 احمد محمد عبد الحكيم -15 علوم االغذية  8/9/2014:  الدكتوراه 7/9/2021  - 8/9/2020
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 ــــــة: لجـــــان الفحص و المناقشوتعديل تشكيل :   ـارابعــ

 

 تشكيل اللجنـــــة 
الدرجة/ تاريخ 

 التسجيل
 اســم الطالـب / القســـم

 المتولى مصطفى المتولى سليم أ.د.
 ورئيس قسم االراضى ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب كلية الزراعة جامعة دمياط استاذ  

 وجيه سيد محمد  أ.د.
 عة المنياجام –كلية الزراعة  – االراضى  استاذ       

    الدين احمد محمد ابو شلبايه محى أ.د.
 جامعة المنيا )مشرفا( –كلية الزراعة -المتفرغ  استاذ االراضى  

 محى الدين محمد عبد العظيم  أ.د.
  جامعة المنيا )مشرفا( –كلية الزراعة  –استاذ ورئيس قسم االراضى    

 الدكتوراه 
   9/2016 

 
 
  

 ائيل احمد محمد منيسى ميك -16
 قسم : االراضـــى       

 
 
  

 حمدى احمد عبد للا أ.د.
 المجتمع      وخدمةاستاذ بيوتكنولوجيا ونائب رئيس جامعة مدينة السادات لشئون البيئة  

 جامعة مدينة السادات  –بمعهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية       
 محمود عبد الهادى حسن  أ.د.
 جامعة المنيا –كلية الزراعة  – ة المتفرغاستاذ الزين     
 محمد كمال عبد العال  أ.د.
 جامعة المنيا )مشرفا( –كلية الزراعة  –استاذ الزينة المتفرغ      
  محمود عبد الحكيم محمود أ.د.
 جامعة المنيا )مشرفا(  –كلية الزراعة  –  استاذ الزينة     

 الدكتوراه     
 8/9/2014 

 حميدعبد اللطيف سوزان عبدال-17
 زينـــة   –البساتين  قسم :     

  
 تعديل وتغيير لجان األشراف: :   اخامســ

 

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

 
لطالبة/ اسماء ة االمتحان التأهيلي لعلى تشكيل لجن 22/2/2021 بجلسته المنعقدة بتاريخ الزراعيموافقة مجلس قسم االقتصاد  -23

 ع( علـى أن يكون التشكيل على النحو التالي: .بالقسم لدرجة الدكتوراه )س ةالمسجلسطوحى  مصطفى فهيم

  جامعة جنوب الوادى –االقتصاد الزراعى ورئيس قسم ذ أستا                    منتصر حمدون الدالى أ.د. -1

 كلية الزراعة  جامعة بنى سويف  المتفرغ ورئيس قسم االقتصاد الزراعىستاذ أ        عزت صبره احمد ابراهيم  0د 0أ -2       

 جامعة المنيا –كلية الزراعة  - ورئيس قسم االنتاج الحيوانىأستاذ            شاكر عبد التواب عبد اللطيف أ.د. -3

 جامعة المنيا –ية الزراعة كل –المتفرغ   الصناعات الغذائيةاستاذ                     محمد احمد قناوى أ.د. -4

                                                          جامعة المنيا  –كلية الزراعة  – الزينةاستاذ          رجاء على طـه أ.د. -5

 ا  جامعة المني –كلية الزراعة  –أستاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ              المتولى صالح الزناتى       أ.د. - 6

 جامعة المنيا )مشرفا( –كلية الزراعة  –استاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ                   عفاف ضاحى جاد     أ.د. -7

 

لطالبة/ اسماء ابو على تشكيل لجنة االمتحان التأهيلي ل 28/2/2021 بجلسته المنعقدة بتاريخ المحاصيلموافقة مجلس قسم  -23

 ع( علـى أن يكون التشكيل على النحو التالي: .وراه )سبالقسم لدرجة الدكت ةالمسجلبكر محمد 

 )مشرفا(جامعة المنيا   –كلية الزراعة –ذ المحاصيل أستا         ايمان محمد طـه  أ.د. -1

 جامعة اسيوط -كلية الزراعة   -أستاذ المحاصيل                    رجب احمد داوود   0د 0أ -2       

 جامعة اسيوط –كلية الزراعة  -ورئيس قسم المحاصيل تاذ أس                   السعدى عبد الحميد  أ.د. -3

 جامعة المنيا –كلية الزراعة  –استاذ المحاصيل                    شكرى عبد السالم أ.د. -4

                           جامعة المنيا                                 –كلية الزراعة  – استاذ الصناعات الغذائية       سناء احمد الشريف أ.د. -5

 جامعة المنيا   –كلية الزراعة  –أستاذ المبيدات         صالح محمد حسين               أ.د. - 6

 جامعة المنيا  –كلية الزراعة  –استاذ ورئيس قسم االراضى        محى الدين عبد العظيم     أ.د. -7

  اسم الطالب/ القسم  
 /الدرجة

 تاريخ التسجيل
 اللجنة بعد التعديل التغيير في اللجنة

 ناريمان فولى عبد السيد  -24
 قســم : الميكروبيولوجيا      

 الماجستير
12/10/2020 

 -اضافة :
 محمد ذكى حسن أ.د.
  عادل محمود حماد  أ.د.

 ساميه فرحات محمد أ.د.

 عادل محمود حمادأ.د.
 د محمد ذكى حسن 0أ
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 موضوعات عامـــــــــــــــــة

  
اسامه  /على التوصية بتعيين السيد 22/2/2021بتاريخ   الطارئةافقة مجلس قسم علوم االغذية بجلسته مو -1

 التيفي العلوم الزراعية  الفلسفةالدكتوراه  بذات القسم حيث تم منحه درجة فى وظيفة مدرس  اسماعيل احمد

   15/2/2021بتاريخ  45رقم تمنحها الجامعات المصرية بناء على قرار رئيس المجلس االعلى للجامعات 

 

رقية احمد عبد  /ةعلى التوصية بتعيين السيد 23/2/2021بتاريخ   المنعقدةبجلسته  االلبانموافقة مجلس قسم  -2

  الماجستير بموافقة مجلس الجامعة بجلستهدرجة  ابذات القسم حيث تم منحهمساعد فى وظيفة مدرس  اللطيف

 . 23/2/2021بتاريخ 
 

احمد حسام الدين على التوصية بتعيين السيد/  7/2/2021بجلسته الطارئة بتاريخ   األراضي موافقة مجلس قسم -3

بموافقة مجلس فى وظيفة مدرس بذات القسم حيث تم منحه درجة  الدكتوراه الفلسفة في العلوم الزراعية حمزه 

 26/1/2021الجامعة بجلسته بتاريخ 

 

المقدم من السيد الدكتور / الطلب على  22/2/2021لمنعقدة بتاريخ الكيمياء الزراعية بجلسته اموافقة مجلس قسم  -4

ضمن االجازة الخاصة  7/3020/ 5حتى  16/4/2020احمد جمعه جمعه درويش بشان عدم احتساب الفترة من 

وذلك لتوقف حركة الطيران في ذلك  30/3/2020بدون مرتب والتى قد حصل عليها بقرار رئيس الجامعة بتاريخ 

عدم مطالبة الجامعة باسترداد اى مبالغ بين ج م ع والواليات المتحدة االمريكية لتفشى وباء كورونا مع ئيا الوقت نها

  .خالل هذه الفترة قد تقاضاها خالل هذه الفترة مالية 

 

من المجلس االعلى للجامعات بشان ترشيح الساده اعضاء هيئة التدريس بالجامعات لعضوية لجان  الواردةالمذكرة  -5

 بالقطاع  الواردةللدورة الجديدة وفقا لمعايير الترشيح  الجامعياع التعليم قط

 

/  0د0م0الطلب المقدم من السيد أعلى  22/2/2021بجلسته المنعقدة بتاريخ  الميكروبيولوجياموافقة مجلس قسم  -6

الستكمال البحث  بالجامعةجنيه من صندوق دعم البحوث  3000بمبلغ  المؤقتة السلفةسمير احمد سيد محمد بشان 

  انعام محمد محسن فكرى المعيدة بالقسم والمسجلة لدرجة الماجستير  /الخاص بالطالبة 
 

بقرار وزير التعليم العالى الخاص  ما جاءوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشان أ.د.المقدمه من السيد المذكرة  -7

ر المعادله الخاصه لحساب المعدل التراكمى والنسبة الكلية حيث  لم يتضمن القرا ةبالئح (10بتغيير الماده )

  التراكمية كما ورد في مذكرة جامعة المنيا المقدمه الى لجنة قطاع الدراسات الزراعية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


