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 لسادة أعضاء مجلس الكليةا

 2021/ 5/ 10بتاريخ  ةالمنعقد مايو عن جلسة شهر

 ======== 

      كيل الكلية لشئون و و  قائم بأعمال عميد الكلية

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة        
 حمدان ابراهيم محمود أ.د. 

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 

 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

 

  كريمة عبد الحميد حسانين 0د 0أ - 1      

 عبد اللطيفشاكر عبد التواب  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     

 حى الدين محمد عبد العظيم م 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

 عصام بسيوني سليمان أ.د.. 21

 على احمد محمد متولى  أ.د.. 22

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

   بسم للا الرحمن الرحيم ""         

 لنحو التالي  : ثم استعرض جدول األعمال على ا

  -تم التصديق على قرارات الجلسة السابقة جميعها ماعدا الموضوعان وهما :

/ سلوى عادل غريب والخاص بترشيحهما على  الدكتورة والسيدةالدكتوره/ مروه فاروق كامل على   بالسيدةالخاص  

 الوقت الحالى  فينه ال توجد اى ترشيحات مهمه علمية تم اعادتهم من ادارة العالقات الثقافيه بالجامعه حيث افادة با

 خضر مع ذكر سبب اضاقة المشرف   –اعادة موضوع اضافة مشرف للجنة للسيد/ احمد يسرى تمام قسم البساتين  -2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              توصيات وحدة  ضمان الجودة: -1

 بالموافقة على: 2021/  5/ 6   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         

تمهيدا لعقد المؤتمر العلمى  2020خالل شهر ديسمبر سرعة االنتهاء من عقد المؤتمر العلمى لألقسام  –ب     

 للكلية 

 2021االسبوع االول من يناير  في          

  2020/2021تقييم المقررات للفصل الدراسى الثانى استبيانات  استالمسرعة  –ج   

 نتهاء من عمل ملفات المقررات باألقسام وسيتم مراجعتها من قبل لجنة بوحدة ضمان الجودة سرعة اال – د   

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

  .مدير وحدة الجودة  منبالقسم لرفعها          

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

  .للبرنامج واستكمال المعايير           

 توصيات لجنة شئون التعليم والطالب :-2

 بالموافقة على: 4/5/2021توصي لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها المنعقدة بتاريخ 
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الفصل الدراسى الثانى  فيرفض الطلب المقدم من الطالب / محمد على اسماعيل عونى المقيد بالمستوى الرابع  -1

    للعام 

ساعة وان  28بفتح الحد االقصى لتسجيل المقررات الدراسية لدواعى التخرج الى  2020/2021الجامعى       

 فتح الحد االقصى 

( ساعة فقط وذلك لدواعى التخرج من الكلية خالل الفصل الدراسى 27ون )الدراسية سيكلتسجيل المقررات      

  0الحالى 

 القرار  : الموافقة  

الجامعى   بكلية الزراعة للعام  المرشح للقبول   مينا حنا الطويل رياض  الطالب / الموافقة على قبول ملف -2

وذلك  2020/ 10  شهر  فيام بسحب ملفه الزراعة بعد ما قبكلية  قيده والذى يلتمس فيه اعادة  2020/2021

 على منحه مجانية مقدمه   لحصوله 

مع   2022/  2021على ان يبدأ الدراسة من الفصل الدراسى االول العام الجامعى    بالقاهرةمن جامعة بدر 

 اعتباره ) باقي لإلعادة ( 

 القرار : الموافقة  

 

  -:  2021دور يونية  فيخرج  بشان دواعى التشئون الطالب  الموافقة على مذكرة  -3

 ( طالب متجاوزين عن الحد االدنى 16عدد )      

 ( طالب متجاوزين عن الحد االقصى 56عدد )      

 القرار : الموافقة  

 

   2020الموافقة على قبول ملف الطالب / اكرم امين على امين الحاصل على شهادة الثانوية السودانية   -4

الفصل الدراسى االول للعام الجامعى دراسة من على ان يبدأ ال 2021/ 2020عام  فيوالمرشح الى الكلية     

2021/2022   

 القرار : الموافقة  

  

 توصيات لجنة الدراسات العليا والبحوث :-3

 بالموافقة على:  4/5/2021توصي لجنة الدراسات العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 

 ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه  : أوالً : نتيجة لجان فحص

على ما جاء في التقرير  2021/ 4/ 19موافقة مجلس قسم االقتصاد الزراعي بجلسته المنعقدة بتاريخ  -1

انتصار عيسى  /ةالمقدمة من الطالب الماجستيرالجماعي والتقارير الفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة 

 في العلوم الزراعية )  الماجستيردرجـة  ام والتـي توصـي بمنحهبالقس الماجستير لدرجة  ةوالمسجل محمود

 (  اقتصاد زراعى 

 القرار : الموافقة  

 

على ما جاء في التقرير الجماعي   26/4/2021بجلسته المنعقدة بتاريخ  البساتينموافقة مجلس قسم  -2

وزان عبد الحميد عبد  س /ةالمقدمة من الطالب اهالدكتوروالتقارير الفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة 

 في العلوم الزراعية )  الدكتوراهدرجـة  ابالقسم والتـي توصـي بمنحه الدكتوراه لدرجة  ةوالمسجل اللطيف

 (زينة   –بساتين 

 القرار : الموافقة  



 

4 
 

على ما جاء في التقرير الجماعي   26/4/2021بجلسته المنعقدة بتاريخ  البساتينموافقة مجلس قسم  -3

والمسجل  جويد احمد جويدالمقدمة من الطالب/  الماجستيرية للجنة فحص ومناقشة رسالة والتقارير الفرد

 ( فاكهه   –بساتين   في العلوم الزراعية ) الماجستيربالقسم والتـي توصـي بمنحه درجـة  الماجستير لدرجة 

 القرار : الموافقة  

على ما جاء في التقرير الجماعي  2021/ 4/ 19بجلسته المنعقدة بتاريخ  علوم االغذية موافقة مجلس قسم  -4

 ة والمسجل  مروة محمود محمد /ةالمقدمة من الطالب الماجستيروالتقارير الفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة 

 (  علوم اغذية  في العلوم الزراعية ) الماجستيردرجـة  ابالقسم والتـي توصـي بمنحه الماجستير لدرجة 

 القرار : الموافقة  

على ما جاء في التقرير   2021/ 4/ 19بجلسته المنعقدة بتاريخ  االقتصاد الزراعى قسم  موافقة مجلس -5

محمد عبد الحق المقدمة من الطالب/  الدكتوراهالجماعي والتقارير الفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة 

 الزراعية ) في العلوم  الدكتوراهبالقسم والتـي توصـي بمنحه درجـة  الدكتوراه والمسجل لدرجة  ابراهيم

 (  اقتصاد زراعى 

 القرار : الموافقة  

 

 

 نتيجة لجان االمتحان التأهيلي للد كتوراة : :  ثانيـا

على ما جاء فى تقرير لجنة  2021/ 4/ 19بجلسته المنعقدة بتاريخ  االقتصاد الزراعىموافقة مجلس قسم  -6

والذي بالقسم  لدرجة الدكتـوراه ةالمسجل اسماء مصطفى فهيم سطوحى  /ةاالمتحان التأهيلي للدكتوراه للطالب

 االمتحان "بنجاح"   ايوصي باجتيازه

 القرار : الموافقة  

على ما جاء فى تقرير لجنة  2021/ 4/ 19بجلسته المنعقدة بتاريخ االقتصاد الزراعى موافقة مجلس قسم  -7

والذي يوصي لقسم با لدرجة الدكتـوراه ةالمسجلفاطمه محمود محمد  /ةاالمتحان التأهيلي للدكتوراه للطالب

 االمتحان "بنجاح"  اباجتيازه

 القرار : الموافقة  

 

 :تبليغ نتيجة مقرر بحث  والساعات المعتمدة للرسالة  :   ثالثــا

 لدرجة  ةالمسجل هبه قناوى سيد /ةعلى إتمام الطالب 11/4/2021بجلسته بتاريخ  الكيمياء افقة مجلس قسم مو -8
 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".  (  )كيمياء زراعية بالقسم  الدكتوراه

 القرار : الموافقة  

 
 ةالمسجلأيات حسن محمد   /ةعلى إتمام الطالب 2021/ 29/3بجلسته بتاريخ افقة مجلس قسم البساتين مو -9

 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".   خضر (  -)بساتين  بالقسم  الماجستير لدرجة 

 القرار : الموافقة  

 

اسماء طلعت جمعه  /ةعلى إتمام الطالب 19/4/2021بجلسته بتاريخ س قسم االقتصاد الزراعى افقة مجلمو -10
 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".    بالقسم  الدكتوراه لدرجة  ةالمسجل

 القرار : الموافقة  
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 تعديل وتغيير لجان األشراف: :   رابعــــا

 

 القرار : الموافقة  

 

 مـد   فترة  التسجيـل :    رابعــا
 اســـم الطالــب القســـم الدرجة/ تاريخ التسجيل  تاريخ المد

8 /7 /2021  – 
 )ستة اشهر 2022/ 1/ 7

   9/ 8الماجستير  
/2014 

 الزهراء على عبدللا  -12 الوراثـــــــــة

 القرار : الموافقة  

 

 لجـــــان الفحص و المناقشــــــة: يل وتعدتشكيل :   خامسـا

 

الدرجة/ تاريخ  تشكيل اللجنـــــة 
 اســم الطالـب / القســـم التسجيل

 محمد عبد الحفيظ محمد السمان  أ.د.
 جامعة سوهاج  –وعميد كلية الزراعة  –االقتصاد الزراعى استاذ  

 سلوى الحسينى بدوى  أ.د.
 جامعة المنيا –كلية الزراعة   –فرغ  المت استاذ االقتصاد الزراعى       
 محمد عالء الدين كامل عثمان أ.د.

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

  )مشرفا( 

الدكتوراه   
20/2/2017 

 
 
  

اسماء طلعت جمعه  -12
 عثمان

قسم : االقتصاد     
 الزراعى

 
 
  

 

 

 

 إلغاء  وتجميد تسجيالت طالب الدراسات  العليا :  : ـــا سادس

محمد محفوظ  الطالب /  فصلعلى  2021/ 4/ 19بجلسته المنعقدة بتاريخ  علوم االغذيةموافقة مجلس قسم   -13

   انذاره ثالث مرات الدراسه رغم  فيلعدم انتظامه وذلك القسم المسجل لدرجة الماجستير ب عبد الستار

 القرار : الموافقة  

احمد فتوح  الطالب /  فصلعلى  2021/ 19/4بجلسته المنعقدة بتاريخ  علوم االغذيةموافقة مجلس قسم   -14

   ات الدراسه رغم انذاره ثالث مر فيوذلك لعدم انتظامه المسجل لدرجة الماجستير بالقسم خيرللا 

 القرار : الموافقة  

ابو بكر عبد الطالب /  فصلعلى  4/2021/ 19بجلسته المنعقدة بتاريخ  علوم االغذيةموافقة مجلس قسم   -15

   الدراسه رغم انذاره ثالث مرات  فيوذلك لعدم انتظامه المسجل لدرجة الماجستير بالقسم العزيز 

 القرار : الموافقة  

  اسم الطالب/ القسم  
 / الدرجة
تاريخ 
 التسجيل

 اللجنة بعد التعديل التغيير في اللجنة

احمد يسرى تمام عبد   -11
 المجيد

 -البساتين قسم :         
 خضر

 الدكتوراه
19/9/2016 

  -اضافة :
محمد يسن عبد اللطيف أ.د.

 المازنى 
 

 يوسف يوسف عبد العاطى أ.د.

محمد يسن عبد اللطيف  أ.د.
 المازنى 

 ناصر سيد يوسف  أ.د.

 الرحيمحسن احمد عبد  أ.د.
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 امـــــــــــــــــةموضوعات ع

 

موافقة مجلس قسم الكيمياء الزراعية بجلسته الطارئة على مستوى االساتذة واالساتذة المساعدين بالتوصية   -1

وظيفة استاذ مساعد بذات القسم وذلك بناء على  فيبترقية الدكتور/ احمد جمعه جمعه درويش المدرس بالقسم 

 0ء والميكروبيولوجيا الزراعية والوراثة ما جاء من اللجنة العلمية الدائمة للكيميا

 القرار : الموافقة  

 

موافقة مجلس قسم وقاية النبات بالتمرير على مستوى االساتذة واالساتذة المساعدين بالتوصية بترقية  -2

وظيفة استاذ مساعد بذات القسم وذلك بناء على ما جاء  فيالدكتور/ على مصطفى على سيد  المدرس بالقسم 

 0  2021/ 4/ 28العلمية الدائمة لوقاية النبات وامراض النبات بتاريخ  من اللجنة

 القرار : الموافقة  

 

بالتوصية بتعيين السيد/ احمد محمد منيسى   2021/ 5/ 8موافقة مجلس قسم االراضى بجلسته المنعقدة بتاريخ  -3

بمنح سيادته   جامعةالموافقة مجلس بذات القسم وذلك بناء على  مدرس وظيفة  فيالمدرس المساعد بالقسم 

  27/4/2021درجة الدكتوراه بتاريخ  

 القرار : الموافقة  

 

 

فترات رعاية الطفل  اسقاطعلى  2021/ 4/ 19بتاريخ  المنعقدة موافقة مجلس قسم علوم االغذية بجلسته  -4

هذه وظيفية للطالبة بال الحالةبيان ب كما وردوالوضع من مدة تسجيل طالبة الماجستير /صفية محمد دكرورى 

  0الفترات 

 القرار : الموافقة  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


