السادة أعضاء مجلس الكلٌة
عن جلسة شهر اكتوبر المنعقدة بتارٌخ 9149/41/ 41

========
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 العاطى صدٌق احمد حسن

أ.د .عادل عبدهللا عبد الغنى

انسبدح سؤسبء يجبنس األقسبو:
 – 4أ .د .كرٌمة عبد الحمٌد حسانٌن
 -9أ.د .اكرم زٌن العابدٌن محمود
 -3أ.د .جمال فخرى عبد النعٌم
 -1أ.دٌ.سري تمام عبد المجٌد
 -5أ.د .هانً مصطفى علً
 -6أ.د .رئٌس قسم االقتصاد الزراعى
 -7أ.د .احمد صالح حسٌن
 -8أ.د .ابو بكر عبد الوهاب طنطاوى
 -9أ.د .ممدوح عوٌس اسماعٌل
 -41أ.د .محى الدٌن محمد عبد العظٌم
-44أ.د .سامٌه فرحات محمد
 -49أ.د .رئٌس قسم الوراثة
انسبدح األسبتزح انًُبوثوٌ عٍ األقسبو :
 .43أ.د .محمود محمد محى الدٌن
 .41أ.د .محمد ٌسن عبد اللطٌف
 .45أ.د .فوزى سلٌمان داوود
 .46أ.د .عبد الحمٌد السٌد القرامٌطى
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 .47أ.د .نبٌله عبد الظاهر عبد العزٌز
 .48أ.د .البدرى حسٌن كامل
 .49أ.د .اسامه ابو المكارم شاكر
 .91أ.د .محمد زكى حسن
 .94أ.د .شاكر عبد التواب عبد اللطٌف
 .99أ.د .احمد شوقى محمد زهران
 .93أ.د .عبد التواب محمد عطا
 .91أ.د .فوزى على حسن السكرى
يًخهيٍ عٍ األسبتزح انًسبعذيٍ
 -95د .كوثر محمد عبد الرحمن
 -96د .حمدان ابراهٌم محمود
يًخهيٍ عٍ انًذسسيٍ :
 -97د .عبد الرحمن مصطفى عبد الوهاب

– 98د .محاد ٙعبذ احلُٝذ َٗٓ ٢عًٛإ
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  9102/ 01/ 3بالموافقة عمى:
 -0مخاطبة السيد أ.د .وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث بشأف االنتياء مف عمؿ الخطو البحثية الخمسية
لمكمية لألعواـ  9192/9102العتمادىا مف مجمس الكمية 1

 -9مخاطبة السيد أ.د .وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأف االنتياء مف عمؿ الخطة الخمسية لقطاع
خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكمية لألعواـ  9192 /9102العتمادىا مف مجمس الكمية 1

 -3مخاطبة السيد االستاذ الدكتور  /رئيس فريؽ اعداد الخطة االستراتيجية بشأف االنتياء مف عمؿ الخطة االستراتيجية
لمكمية لالعواـ  9191/ 9102العتمادىا مف مجمس الكمية 1

 -2عقد اجتماع المجنة الثالثية لمجودة باألقساـ يوـ االحد الموافؽ  9102/01/91في تماـ الساعو الحادية عشرة
صباحا بمقر مجمس الكمية .

 -3مخاطبة الساده رؤساء االقساـ بشأف -:

أ -بياف باألبحاث المنشورة لمسادة اعضاء ىيئة التدريس بالقسـ وتسميميا عمى  C.Dبوحدة الجودة1

ب – سرعة االنتياء مف عمؿ تقارير البرامج والمقررات لمفصؿ الدراسى الثانى  9102/9102واالحتفاظ بيا
الكترونيا  ،مع ضرورة استكماؿ التقارير السابقة لالقساـ التى لـ ترسميا الى وحدة الجوده

ج – سرعة االنتياء مف عمؿ ممفات المقررات باألقساـ وسيتـ مراجعتيا خالؿ النصؼ االوؿ مف نوفمبر مف قبؿ لجنة
بوحدة الجودة .

د – عقد المؤتمر العممى لالقساـ خالؿ شير اكتوبر والنصؼ االوؿ مف نوفمبر وارساؿ محضر االجتماع والتوصيات
تمييدا لعقد المؤتمر العممى لمكمية يوـ الثالثاء الموافؽ 9102/00/02
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-2توصيبد يكتت أ.د .وكيم انكهيخ نشئوٌ انتعهيى وانطالة
:
تٛص ٞجلٓ ١ػئ ٕٛايتعًٚ ِٝايطالب ظًظتٗا املٓعكذ ٠بتاسٜخ  9102/ 01/7باملٛافك ١عً-:٢
 -1موافقة مجمس قسـ الكيمياء الزراعية بجمستو المنعقده بتاريخ  2119/9/29عمى انتداب السيد أ.د .جماؿ فخرى
عبد النعيـ الى جامعة االزىر فرع اسيوط – كمية الزراعة – قسـ المحاصيؿ لمتدريس لطالب الدراسات العميا
(ماجستير – دكتوراه) مع العمـ باف يوـ االنتداب ىو السبت مف كؿ اسبوع خالؿ الفصؿ الدراسى االوؿ لمعاـ
الجامعى  2121/2119لممقررات االتيو -:
مقرر ؾ ى ز ( )238كيمياء البروتينات بواقع 2ساعو نظرى  2 ،ساعة عممى عدد الوحدات 3
مقرر ( )287دراسات خاصو في الكيمياء الزراعية بواقع  2ساعو نظرى عدد الوحدات  2وحدة
 -2موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيوانى بجمستو المنعقدة بتاريخ  2119/9/31عمى انتداب السيد أ.د .شاكر عبد
التواب عبد المطيؼ االستاذ بالقسـ الى جامعة طنطا – كمية الزراعة وذلؾ خالؿ الفصؿ الدراسى االوؿ لمعاـ
الجامعى  2121 / 2119لتدريس مقرر لطالب الدراسات العميا " االتجاىات الحديثة في تربية الدواجػػف

(3

وحدة نظري  +وحدة عممي ) اسبوعيا 1
 -3الطمب المقد ـ مف الطالبو  /اسراء عبد التواب عبد الحفيظ بالمستوى الثالث برنامج التكنولوجيا الحيوية بشأف وقؼ
قيدىا لمعاـ الجامعى  2121/2119وذلؾ لظروفيا الصحية ومرفؽ تقرير مستشفى المنيا الجامعى
 -4الموافقة عمى خطاب االدارة العامة لشئوف التعميـ والطالب بشأف رأى مجمس الكمية في نقؿ قيد الطالب مف
الكميات المختمفو الى كمية الزراعة
 -5موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيوانى بجمستو المنعقده بتاريخ  2119/9/31بشاف مخاطبة السيد أ.د .عميد كمية
الطب البيطرى – جامعة المنيا لترشيح احد اعضاء ىيئة التدريس بكمية الطب البيطرى وذلؾ لتدريس مقرر
(امراض الحيواف والدواجف لطالب المستوى الثالث – معاد)
َٛ -6افك ١دلًع قظِ االقتصاد ايضساع ٢املٓعكذ بتاسٜخ  2119/11/7عً ٢اْتذاب ايظٝذ أ.د .املتٛىل صاحل
ايضْات ٢االطتار املتفشغ بكظِ االقتصاد ايضساع - ٢نً ١ٝايضساع ١اىل املعٗذ ايعاىل يًٗٓذطٚ ١ايتهٓٛيٛجٝا
يًتذسٜع باملع ٗذ باملٓٝا اجلذٜذ ّٜٛ ٠االذذ َٔ نٌ اطبٛع ٚريو خالٍ ايفصٌ ايذساط ٢اال ٍٚيًعاّ
ايذساط1 2121/2119 ٢
 -7الطمب المقدـ مف الطالبة  /آيو احمد عطوط محمود بالمستوى الثانى بشأف تأجيؿ الفصؿ الدراسى االوؿ لمعاـ
الجامعى  2121/ 2119غياب بعذر وذلؾ لظروفيا المرضيو ومرفؽ طيو تقرير مستشفى المنيا الجامعى
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-3توصيبد نجُخ انذساسبد انعهيب وانجحوث :
توصي لجنة الدراسات العميا بجمستيا المنعقدة بتاريخ  9102/ 01/7بالموافقة عمى:
أوالً َ :تيجخ نجبٌ فحص ويُبقشخ سسبئم انًبجستيش وانذكتوساِ

:

 -1موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  2019/9/23عمى ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير
الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة مف الطالب /محمد البدوى سعدى المسجؿ لدرجة
الماجستير بالقسـ والتػي توصػي بمنحو درجػة الماجستير فػي العموـ الزراعية ( بساتيف – فاكيو ).

حبَيـب َ :تيجخ نجبٌ االيتحبٌ انتأهيهي نهذ كتوساح :
 -2موافقة مجمس قسـ االراضى بجمستو المنعقدة بتاريخ  2309/9/03عمى ما جاء في
تقرير لجنة االمتحاف التأىيمي لمدكتوراه لمطالب /احمد محمد منيسى ميكائيؿ المدرس المساعد والمسجؿ

لدرجة الدكتػوراه ( اراضى

)

والذي يوصي باجتيازه االمتحاف "بنجاح"

 -0موافقة مجمس قسـ االراضى بجمستو المنعقدة بتاريخ  2309/9/03عمى ما جاء في
تقرير لجنة االمتحاف التأىيمي لمدكتوراه لمطالبة /كوثر ىاروف محمد المدرس المساعد والمسجمة لدرجة

الدكتػوراه

( اراضى )

والذي يوصي باجتيازه االمتحاف "بنجاح"

 -4موافقة مجمس قسـ المحاصيؿ بجمستو المنعقدة بتاريخ  2309/9/29عمى ما جاء في
تقرير لجنة االمتحاف التأىيمي لمدكتوراه لمطالب /طاىر محمد السيد سالـ المسجؿ لدرجة الدكتػوراه

محاصيؿ )

(تربية

والذي يوصي باجتيازه االمتحاف "بنجاح"

 -5موافقة مجمس قسـ المحاصيؿ بجمستو المنعقدة بتاريخ  2309/9/29عمى ما جاء في
تقرير لجنة االمتحاف التأىيمي لمدكتوراه لمطالب /احمد محمد الميدى محمد المدرس المساعد والمسجؿ

لدرجة الدكتػوراه ( تربية محاصيؿ) والذي يوصي باجتيازه االمتحاف "بنجاح"

 -6موافقة مجمس قسـ االقتصاد الزراعى بجمستو المنعقدة بتاريخ  2309/9/03عمى ما جاء في

تقرير لجنة االمتحاف التأىيمي لمدكتوراه لمطالب /محمد عبد المطيؼ عمى نادى والمسجؿ لدرجة الدكتػوراه

(اقتصاد زراعى ) والذي يوصي باجتيازه االمتحاف "بنجاح"

 -7موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  2309/9/20عمى ما جاء في

تقرير لجنة االمتحاف التأىيمي لمدكتوراه لمطالب /شريؼ محمد مطاوع حسف والمسجؿ لدرجة الدكتػوراه

(بساتيف  -فاكيو ) والذي يوصي باجتيازه االمتحاف "بنجاح"
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تجهيغ
حبنخـــب :
انًعتًذح نهشسبنخ :

َتيجخ

يقشس

ثحج

وانسبعبد

 -8موافقة مجمس قسـ امراض النبات بجمستو المنعقدة بتاريخ  9149/9/93عمى إتماـ الطالبة /ثناء ابو العزـ احمد
المسجمة لدرجة الماجستير بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".
 -9موافقة مجمس قسـ امراض النبات بجمستو المنعقدة بتاريخ 9149/9/93عمى إتماـ الطالبة /اسماء محمد شحاتو
المعيدة بالقسـ والمسجمة لدرجة الماجستير بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".
 -41موافقة مجمس قسـ المحاصيؿ بجمستو المنعقدة بتاريخ  9149/9/99عمى إتماـ الطالب /محمد عبد الفتاح احمد
المسجؿ لدرجة الماجستير بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".
 -44موافقة مجمس قسـ االقتصاد الزراعى بجمستو المنعقدة بتاريخ  9149/9/31عمى إتماـ الطالب/عصاـ احمد عبد
الحميد المسجؿ لدرجة الماجستير بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".
 -49موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  9149/9/93عمى إتماـ الطالب /مصطفى عمر عبد المطيؼ
المسجؿ لدرجة الدكتوراه بقسـ البساتيف – فاكيو الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".
 -43موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  9149/9/93عمى إتماـ الطالبة /ايو سمير احمد احمد
المسجمة لدرجة الدكتوراه بقسـ البساتيف – زينة الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".
 -41موافقة مجمس قسـ االلباف بجمستو المنعقدة بتاريخ  9149/9/8عمى إتماـ الطالبة /رقية احمد عبد المطيؼ
المسجمة لدرجة الماجستير بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".
 -45موافقة مجمس قسـ االقتصاد الزراعى بجمستو المنعقدة بتاريخ9149/9/31عمى إتماـ الطالب/محمود ابراىيـ
حسف عمى المسجؿ لدرجة الدكتوراه بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".
 -46موافقة مجمس قسـ االقتصاد الزراعى بجمستو المنعقدة بتاريخ9149/9/31عمى إتماـ الطالب/مصطفى حمدى
ابراىيـ يحي المسجؿ لدرجة الدكتوراه بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".
 -47موافقة مجمس قسـ االقتصاد الزراعى بجمستو بتاريخ 9149/9/31عمى إتماـ الطالب/الطيب محمد مرسى حسف
المسجؿ لدرجة الدكتوراه بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".
 -48موافقة مجمس قسـ الكيمياء الزراعية بجمستو بتاريخ9149/9/99عمى إتماـ الطالبة/ميا حيدر فوزى المسجمة
لدرجة الماجستير بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".

ساثعـــب :

-19
-21
-21
-22
-23
-24
-25
-26

اسػػػـ الطالػػب

يـذ

اسماء محمد شحاتو
دعاء سامى محمود
ثناء ابو العزـ احمد
احمد فوزى محمد عمى
عماد محمد شاىر
عصاـ احمد عبد الحميد
سوزاف عبد الحميد عبدالمطيؼ
ايو سمير احمد احمد

فتشح

انتسجيـم

القسػػػـ

امراض النبات
امراض النبات
امراض النبات
وقاية النبات
االنتاج الحيوانى
االقتصاد الزراعى
البساتيف – زينة
البساتيف  -زينة

الدرجة /تاريخ التسجيؿ

الماجستير 2115/ 9/ 14:
الماجستير 2115/ 9/ 14:
الماجستير 2115/9 / 14:
الدكتوراه 2112/9 /11 :
الماجستير 2115/9/14 :
الماجستير 2115/9/8 :
الدكتوراه 2114/9/8 :
الدكتوراه 2114/9/8 :

تاريخ المد

2121/9/13-2119/9/14
2121/9/13-2119/9/14
2121/9/13-2119/9/14
2121/9/9-2119/9/11
2121/3/12-2119/9/13
2121/9/8 – 2119/9/9
2121/9/6-2119/9/7
2121/9/6-2119/9/7
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خامسـا :

تعديل وتغيير لجان األشراف:
الدرجة/
تاريخ التسجيؿ

اسـ الطالب /القسـ
 -27سوزاف عبدالحميد عبدالمطيؼ

قسـ البساتيف – زينة

سبدســـب :
اسػػـ الطالػب  /القسػػػـ

الدكتوراه
2114/ 9/8

التغيير في المجنة
اعتذار -:

المجنة بعد التعديؿ

أ.د .جيياف جابر مصطفى
استاذ نباتات الزينة –كمية الزرعة –
جامعة بنى سويؼ

أ.د .محمد كماؿ عبد العاؿ عمى
أ.د .عماد الديف توفيؽ احمد
أ.د .محمود عبد الحكيـ محمود

تشكيم وتعذيم نجـــــبٌ انفحص و انًُبقشــــــخ:
الدرجة /تاريخ
التسجيؿ

تشكيؿ المجنػػػػػة

 -28ايو شاكر عبدالتواب عبد المطيؼ

الدكتوراه
2015/9/ 14

 -29عماد محمد شاىر
قسـ االنتاج الحيوانى

الماجستير
2015/9/14

أ.د .محمد نبيؿ مقمد
استاذ تغذية الدواجف المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة اسيوط
أ.د .اكرـ زيف العابديف محمود
استاذ فسيولوجى الدواجف – كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ.د .شاكر عبد التواب عبد المطيؼ
استاذ تغذية الدواجف – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
أ.د .محمود عباس طوسوف
استاذ رعاية الدواجف المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)

 -31مصطفى عمر عبد المطيؼ
قسـ البساتيف  -فاكيو

الدكتوراه
2015/9/14

أ.د .ايمف السيد احمد شعباف
استاذ الفاكيو المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة القاىرة
أ.د .عمى حسف عمى
استاذ الفاكيو المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ.د .حمدى ابراىيـ محمود
استاذ الفاكية – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)

 -31احمد رجب محمد عموانى
قسـ البساتيف – فاكيو

الدكتوراه
2016/2/15
اعادة تشكيؿ لجنة
المناقشة باستبداؿ
أ.د .محمد السيد
مرسى بدال مف
أ.د .محمد احمد
فايؽ نظ ار العتذاره
لظروؼ صحية
الماجستير

أ.د .محمد السيد مرسى عيسى
استاذ الفاكيو – كمية الزراعة – جامعة الفيوـ
أ.د .حمدى ابراىيـ محمود
استاذ الفاكيو – كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ.د .محمد عمى مجاور عبادة
رئيس بحوث بقسـ بحوث العنب – معيد بحوث البساتيف – الجيزه

قسـ االنتاج الحيواني

أ.د .صبحى محمد عبداهلل سالـ

استاذ تغذية الحيواف – كمية الزراعة – جامعة االسكندرية

أ.د .سمير توفيؽ محمد فيمى
استاذ متفرغ تغذية الحيواف– كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ.د .عبد المعطى خيرى ابراىيـ
استاذ متفرغ فسيولوجى الحيواف– كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
أ.د .عادؿ عبداهلل عبد الغنى
استاذ تغذية الحيواف – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
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 -32محمد حجازى محجوب
قسـ الميكروبيولوجيا

 -33احمد فوزى محمد عمى
قسـ  :وقاية النبات

 -34محمود ابراىيـ حسف
قسـ  :االقتصاد الزراعى

 -35مصطفى حمدى ابراىيـ
قسـ  :االقتصاد الزراعى

 -36الطيب محمد مرسى
قسػـ  :االقتصاد الزراعى

2014/3/10

الدكتػػوراه
2012/9/10

الدكتػػػوراه
2014/3/10

الدكتػػػوراه
2015/2/9

الدكتػػوراه
2014/3/10

أ.د.مصطفى السيد شمبى
استاذ الميكروبيولوجيا ورئيس قسـ النبات كمية الزراعة – جامعة كفر الشيخ
أ.د .احمد رفعت عبداهلل
استاذ الميكروبيولوجيا المتفرغ بكمية الزراعة – جامعة المنيا
أ.د .عادؿ محمود حماد
استاذ الميكروبيولوجيا المتفرغ –كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
د .مظير الدسوقى عمى
استاذ الميكروبيولوجيا المساعد – كمية الزراعة – جامعةسوىاج (مشرفا)
أ.د .طو عبد الفتاح يوسؼ ىالؿ
استاذ متفرغ بقسـ وقاية النبات – كمية الزراعة – جامعة اسيوط
أ.د .حسف محمد حسف
استاذ الحيواف الزراعى المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
أ.د .محمد سمير فؤاد حسف
استاذ الحشرات االقتصادية – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
أ1ـ1د .احمد صالح محمد حسيف
استاذ الحيواف الزراعى المساعد – كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ.د .طاىر محمد حسانيف
استاذ االقتصاد الزراعى – كمية الزراعة – جامعة الزقازيؽ
أ.د .المتولى صالح الزناتى
استاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ.د .احمد ضياء الديف السيد زيتوف
استاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
أ.د .ىانى سعيد عبد الرحمف الشتمو
استاذ االقتصاد الزراعى – مركز بحوث الصحراء (مشرفا)
أ.د .عزت صبره احمد ابراىيـ
استاذ ورئيس قسـ االقتصاد الزراعى – كمية الزراعة – جامعة بنى سويؼ
أ.د .المتولى صالح الزناتى
استاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ.د .مكادى عبد المجيد سميماف
استاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
أ.د .سموى الحسينى بدوى
استاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)
أ.د .محمد سالـ مصطفى مشعؿ
استاذ االقتصاد الزراعى – كمية الزراعة – جامعة القاىػرة
أ.د .مكادى عبد المجيد سميماف
استاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا
أ.د .منتصر محمد حمدوف
استاذ االقتصاد الزراعى – كمية الزراعة – جامعة نوب الوادى (مشرفا)
أ.د .المتولى صالح الزناتى
استاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ – كمية الزراعة – جامعة المنيا (مشرفا)

ئنغبء وتجًيذ تسجيالد طالة انذساسبد انعهيب :
سبثعـب :
 .37موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو بتاريخ  2019/9 /23عمى الغاء تسجيؿ الطالب /عزت عبد الجواد
محمد عطيو المسجؿ لدرجة الماجستير (بساتيف – زينو ) وذلؾ بناء عمى طمبو لظروؼ قيرية خاصو

 .38موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيوانى بجمستو بتاريخ  2019/9 /30عمى الغاء تسجيؿ الطالب /محمود
عاطؼ عبد الموجود المسجؿ لدرجة الدكتوراه بالقسـ وذلؾ بناء عمى طمبو
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توصيبد نجُخ انعالقبد انخقبفيخ :
انًإتًشاد

وانُذواد انخبسجيخ  -انذاخهيخ :

 -1موافقة مجمس قسـ الكيمياء الزراعية بجمستو المنعقدة بتاريخ  2119/9/16عمى ترشيح -:

كمستمع

السيد أ.د .عصاـ احمد عبد المطمب الممط

لحضور المؤتمر العممى الدولي االوؿ بعنواف " البحث العممى قاطرة التنمية الزراعية خالؿ الفترة مػػػف
 2119/11/5-4بقاعة المؤتمرات بكمية الزراعة جامعة بنى سويؼ

 -2موافقة مجمس قسـ االقتصاد الزراعي بجمستو الطارئة بتاريخ  2119/9/31عمى ترشيح كؿ مف -:
السيد أ.د .المتولي صالح الزناتي
السيد أ.د .خيرى طو ابراىيـ

كمستمع
كمستمع

لحضور المؤتمر السابع والعشروف لالقتصادييف الزراعييف بالقاىرة خالؿ الفترة مف  7-6نوفمبر 2119

 -3موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيوانى بجمستو بتاريخ  2119/9/31عمى ترشيح -:
السيدة أ.د .عطيات حسيف البغدادي

كمستمع

لحضور المؤتمر العممي الدولي الرابع لمتنمية المستدامة والمقاـ في رحاب جامعة االسكندرية في الفترة
مف  21 -19نوفمبر 2119
 -4موافقة مجمس قسـ وقاية النبات بجمستو المنعقدة بتاريخ  2119/9/31عمى ترشيح -:

السيد أ.د .حسف محمد حسف

ببحث

لحضور المؤتمر الدولي الخامس لتطبيقات التقنيو الحيوية في الزراعة الذى تنظمو كمية الزراعة – جامعة بنيا
وذلؾ خالؿ الفترة مف 2121/4/11-8
 -5موافقة مجمس قسـ وقاية النبات بجمستو المنعقدة بتاريخ  2119/9/31عمى ترشيح -:

السيد أ0ـ.د .احمد صالح محمد حسيف
لحضور المنتدى البيئى الدولى الرابع تحت عنواف " البيئة الخضراء والتنمية المستدامو بجامعة طنطا وذلؾ
خالؿ الفترة مف 2121/3/12-11
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موضوعات عامــــــة

-:

 -1تؼه ٌٝايًحإ املٓبثك ١اجلذٜذ يًعاّ اجلاَع2121/2119 ٞ
َ -2زنش ٠ايظٝذ أ.دٚ .ن ٌٝايهً ١ٝيًذساطات ايعًٝا ٚايبرٛث مبٝعاد اْعكاد اَتراْات دٚس ْٛفُرب يًطالب
ايشاطبني ٚاملظحًني دساطات عًٝا " دبًٚ " ّٛريو عٔ ايعاّ اجلاَع2119/ 2118 ٞ
َ -3زنش ٠ايظٝذ أ.دٚ .ن ٌٝايهً ١ٝيًذساطات ايعًٝا ٚايبرٛث بايتٛص ١ٝيًتظحٝالت اجلذٜذ ٠يهٌ َٔ
طًب ١ايذساطات ايعًٝا (دنتٛساَ – ٙاجظتري – دبًٚ ) ّٛريو يًعاّ ايذساط2119 /2118 ٞ
َٛ -4افك ١دلًع قظِ ايبظاتني ظًظت٘ املٓعكذ ٠بتاسٜخ  2119/9/31بايتٛص ١ٝبتعٝني ايظٝذ  /امئ ذلُذ
امحذ عبذاهلل املعٝذ بايكظِ يف ٚظٝفَ ١ذسغ َظاعذ بزات ايكظِ ذٝث اْ٘ َٓح دسج ١املاجظتري بتاسٜخ
1 2119/9/24
َٛ -5افك ١دلًع قظِ ٚقا ١ٜايٓبات ظًظت٘ املٓعكذ ٠بتاسٜخ  2119/9/31بايتٛص ١ٝبتعٝني ايظٝذ / ٠امسا٤
ْصشت ذلُٛد املعٝذ ٠بايكظِ يف ٚظٝفَ ١ذسغ َظاعذ بزات ايكظِ (ذؼشات اقتصاد ١ٜذٝث اْٗا َٓرت
دسج ١املاجظتري بتاسٜخ 1 2119/9/24
َٛ -6افك ١دلًع قظِ االقتصاد ايضساع ٞظًظت٘ املٓعكذ ٠بتاسٜخ  2119/9/31عً ٢اعتباس ايفرتَٔ ٠
 2119/8/31اىل  2119/9/8اَتذاد ملٓر ١اعاث َا بعذ ايذنتٛسا ٙاخلاص ١بايذنتٛس  /محذ ٟطٝذ عبذٙ
املذسغ بايكظِ اىل ايٛالٜات املترذ ٠االَشٜه ١ٝجاَعَٚ Golorado State University ١شفل ط٘ٝ
ٚذذ ٠املع ١ْٛاالَشٜه ١ٝباإلداس ٠ايعاَ ١يًبعثات ٜفٝذ باْتٗا ٤ايبعثٚ 2119/9/7 ّٜٛ ١ايعٛد ٠ألسض ايٛطٔ
بتاسٜخ 2119/9/8
َٛ -7افك ١دلًع قظِ ٚقا ١ٜايٓبات ظًظت٘ املٓعكذ ٠بتاسٜخ  2119/9/31عً ٢تشػٝح أ1ّ1دَ .ش ٠ٚفاسٚم
ناٌَ االطتار املظاعذ بايكظِ يًرص ٍٛعً ٢اذذ ٣املُٗات ايعًُ ١ٝإلجشا ٤اعاث َا بعذ ايذنتٛسأَ ٙ
خط ١ايبعثات يًعاّ  َٔ 2121/2119اخلط ١اخلُظ ١ٝايثآَ 2122/2117 ١بايٓظاّ ايتٓافظ1 ٞ
َٛ -8افك ١دلًع قظِ االْتاد احلٛٝاْ ٢ظًظت٘ املٓعكذ ٠بتاسٜخ  2119/9/31عً ٢تشػٝح ايظٝذ ايذنتٛس/
محاد ٙعبذ احلُٝذ َٗٓ ٢عًٛإ اىل دٚي ١ايصني ملذ 24 ٠ػٗش بذأ َٔ تاسٜخ ايظفش ذٝث اْ٘ ذصٌ عً٢
َٓر ١اعاث َا بعذ ايذنتٛسا ٙظاَع ١جٝحٝاْخ
َٛ -9افك ١دلًع قظِ االيبإ املٓعكذ بتاسٜخ  2119/11/7عً ٢اْتذاب ايظٝذ أ.د .امحذ ػٛق ٢ذلُذ صٖشإ
االطتار املتفشغ بهً ١ٝايضساع ١يإلػشاف عًٚ ٢ذذ ٠ضُإ اجلٛد ٠باملعٗذ ايعاىل يًٗٓذطٚ ١ايتهٓٛيٛجٝا
باملٓٝا اجلذٜذ ٠بٛاقع َٜٛني (ايظبت – االسبعا َٔ ) ٤نٌ اطبٛع ٚريو خالٍ ايعاّ ايذساط1 2121/2119 ٢
َٛ -11افك ١دلًع قظِ االساض ٢ظًظت٘ املٓعكذ ٠بتاسٜخ  2119/9/31عً ٢ايغا ٤اػرتاى ايظٝذ أ.د .ذلُٛد
امحذ َشط ٢االطتار املتفشغ بايكظِ يف املؤمتش ايذٚىل باهلٓذ ٚريو بٓا ٤عً ٢املزنش ٙاملشفك٘ َٔ طٝادت٘
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 -6توصيبد نجُخ شئوٌ خذيخ انًجتًع وتًُيخ انجيئخ -:

توصي لجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجمستيا المنعقدة بتاريخ  9102/ 01/7بالموافقة عمى:
ضشٚس ٠تعُ ِٝاالطتفاد َٔ ٠اعاث ( ًَٕٛٝ 31عث) ٚاٜضا االطتفاد َٔ ٠ايهتب اإليٝهرتْ( ١ْٝٚصف ًَٕٛٝ
نتاب) ٚريو بايذخ ٍٛعًَٛ ٢قع بٓو املعشف ١املصشٚ ٟايشابط َٛجٛد عً ٢صفر ١نً ١ٝايضساع0 ١
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