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 لسادة أعضاء مجلس الكليةا

 10/2021/ 11بتاريخ  ةالمنعقد اكتوبر عن جلسة شهر

 ======== 

 حمدان ابراهيم محمود أ.د.   قائم بأعمال عميد الكلية       

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

 والبحوث وكيل الكلية للدراسات العليا 
 

 حمدى ابراهيم محمود  .أ.د

 عبد العظيم الدين محمد محيأ.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      

 عبد الصبور عالء الدين  .د.م.أ -2

 ممدوح عويس اسماعيل أ.د. -3

   محمد  سمير احمد سيد .د.م.أ-4

 احمد صالح محمد حسين .د.م.أ -5

 جمال فخرى عبد النعيم أ.د. -6

 حميد مهني حماده عبدال أ.م.د. -7

 سيد عبد المقصود عثمان أ.م.د. -8

 رقية رمضان عبد السالمأ.م.د. -9

 حسن محمد فؤاد أ.م.د. -10

 حمدى ابراهيم محمود  أ.د. -11

 وجيه سيد محمد  أ.د. -12

 : األقسام عن المناوبون األساتذة السادة    

 محمد كمال عبد العال أ.د.. 13

 سمير توفيق محمد  أ.د.-14

 . اسامه حافظ  درويش 14

 حسنى محمد شفيق  أ.د.. 15

 منصور عبد المجيد سالمأ.د.  . 16

 السيد عبده السيد احمد  أ.د.. 17

 يونس محمود عبد الرحمن  أ.د.. 18

 عفاف ضاحي عبد العالأ.د. . 19

 احمد رفعت عبدللا  أ.د.. 20

 فوزى سيد ابراهيم  أ.د.. 22

 عبد الرحيم توفيق  أ.د.. 23

 هانى مصطفى على أ.د.. 24
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 ممثلين عن األساتذة المساعدين   

 مروه فاروق كامل  أ.م.د. -25

 حماده عبد الحميد مهني  .د .م.أ -26

 ممثلين عن المدرسين :

  سماح عمر بشندي  .د -27

   محمود منصور عبد المجيد  .د– 28

 

 عميد الكلية حمدان ابراهيم محمود وبدأ الجلسة األستاذ الدكتور / 

   بسم للا الرحمن الرحيم ""         

 ثم استعرض جدول األعمال على النحو التالي  : 

 تم التصديق على قرارات الجلسة السابقة جميعها  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ات وحدة  ضمان الجودة:توصي -1

 بالموافقة على: 2021/  10/  6  بتاريخ المنعقدةبجلستها  وحدة ضمان الجودة توصي 

 

   -: مخاطبة الساده رؤساء االقسام بشأن  -

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

 2020/2021دراسى االول والثانى  تقارير البرامج والمقررات للفصل ال          

 

من عمل ملفات المقررات باالقسام وارسال اسطوانه بتوصيف المقررات والمصفوفات   ءسرعة االنتها –أ       

 اجتماع اللجنه الثالثية ( بعد مراجعتها وتحديد يوم لمراجعة االسطوانة بوحدة الجودة ويوم  فيتحديدها )التى تم 

 0راجعة الملفات بالقسم لم         

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

   0بالقسم لرفعها من مدير وحدة الجودة   التدريس

 

 د لعمل الدراسه الذاتية تشكيل لجنة ثالثية لكل برنامج لمعرفة طلبات التقدم لالعتماد البرامجى واالستعدا -و     

   0للبرنامج واستكمال المعايير         

 

عقد المؤتمر العلمى للقسم خالل شهر اكتوبر والنصف االول من نوفمبر وارسال محضر االجتماع  –ب    

    2021تمهيدا لعقد المؤتمر العلمى للكلية خالل النصف الثانى من نوفمبر     والتوصيات 

 

 2020/2021تقرير عن اعمال الجودة للعام الجامعى عمل  –ز    
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 توصيات لجنة الدراسات العليا والبحوث :-3
 

 بالموافقة على: 2021/ 4/10توصي لجنة الدراسات العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 

 

 أوالً : نتيجة لجان فحص ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه  :
 

على ما جاء في التقرير الجماعي  2021/ 9/ 27 بجلسته المنعقدة بتاريخ لبساتين ا موافقة مجلس قسم  -1
ممدوح حسيب محمود طه   /  المقدمة من الطالب الماجستيروالتقارير الفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة 

م في العلو الماجستير والتـي توصـي بمنحه درجـة فاكهه  –البساتين  بقسم  الماجستير المسجل لدرجة 
 ( فاكهه -بساتين  الزراعية )

 
على ما جاء في التقرير الجماعي  19/9/2021 بجلسته المنعقدة بتاريخ الوراثة  موافقة مجلس قسم  -2

الزهراء على عبدللا   /ة المقدمة من الطالب الماجستيروالتقارير الفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة 
 في العلوم الزراعية ) الماجستير درجـة  الطالبة  والتـي توصـي بمنح  قسم الب الماجستير لدرجة  ةالمسجل

 (  وراثـــــة
 

  :لد كتوراة ل : نتيجة لجان االمتحان التأهيلي ثانيــا

 قرير لجنة تفي  ما جاء على 2021/ 9/ 29بجلسته المنعقدة بتاريخ علوم االغذية موافقة مجلس قسم  -3

 ( علوم االغذية) وراهـلمسجل لدرجة الدكتا حمود حسين عبد المجيدم للطالب/ للدكتوراه المتحان التأهيليا

  " بنجاح"والذي يوصي باجتيازه االمتحان 

 

 للطالب/  للدكتوراه المتحان التأهيليا قرير لجنةتفي  ما جاء على وقاية النبات بالتمريرموافقة مجلس قسم  -4

  "  بنجاح"باجتيازه االمتحان  والذي يوصي وراهـلمسجل لدرجة الدكتا عبد المنعم حسين رمضان
 

 :تبليغ نتيجة مقرر بحث  والساعات المعتمدة للرسالة  :   ــاثالثـ

 

المسجل محمد  حسن احمد على على إتمام الطالب/ 2021/ 9/ 27بجلسته بتاريخ افقة مجلس قسم البساتين مو -5
 اح".  الساعات المعتمدة للرسالة "بنج  فاكهه -البساتين  بقسم  الدكتوراه لدرجة 

 

 غانم احمد طه حسن على إتمام الطالب/ 2021/ 9/ 27بجلسته بتاريخ افقة مجلس قسم وقاية النبات مو -6
 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".    قسم الب  الدكتوراه المسجل لدرجة 

 
 د على احمعبدللا النجار  على إتمام الطالب/ 2021/ 9/ 27بجلسته بتاريخ  افقة مجلس قسم الميكروبيولوجيامو -7

 ساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح" ال  قسم الب  الماجستير المسجل لدرجة 
 

المسجل محمد رضا اسعد   على إتمام الطالب/ 2021/ 9/ 29بجلسته بتاريخ افقة مجلس قسم المحاصيل مو -8
 ساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح" ال  قسم الب الدكتوراه لدرجة 

 
 يـلمـد   فترة  التسج :    ـــارابعـ

 
 اســـم الطالــب القســـم الدرجة/ تاريخ التسجيل  تاريخ المد

/    2 /9  : الماجستير 2/2021/ 9 –  2020/ 2/ 8
2017   

 محمد عبد الحارث  ذكير   – 9 فاكهة  -البساتين  

18/9/2021  -  
17/9/2022  

/   9 /19   الدكتوراه
2016   

احمد يسرى تمام عبد   -10 خضر  –البساتين 
 المجيد

20/2/2021 –  
19/2/2022 

/    2 /20الماجستير   
2017   

 جده عبدللا رجب   – 11 الميكروبيولوجيا 

18/9/2021-  
17/9/2022 

الماجستير : 
19/9/2016 

 اميرة على محمود    -12 كيمياء زراعية 
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 لجـــــان الفحص و المناقشــــــة:وتعديل تشكيل :   ــاخامس

تاريخ  /الدرجة تشكيل اللجنـــــة 
 التسجيل

اســم الطالـب / 
 القســـم

 جالل عبد المطلب عبد الحافظ أ.د.
 استاذ تغذيه الحيوان المتفرغ بجامعة اسيوط  )مناقش خارجى(       
 محمد الطاهر سالم أ.د.
 استاذ تربية الحيوان المتفرغ بجامعة المنيا )مناقش داخلى(      
 سمير توفيق محمد فهمى أ.د.
 جامعة المنيا )مشرفا(  –كلية الزراعة  –المتفرغ  غذية الحيواناستاذ ت   

 الماجستير 
 8/9  /2014 

على سليم عايد -13
 محمد 

قسم : االنتاج    
 الحيوانى

 محمد فتح للا عبد الرحمنأ.د.
مركز البحوث –رئيس قسم بحوث النحل بمعهد بحوث وقاية النباتات  

 ( الزراعيه)مناقش خارجى
   بهحصافى محمد عش أ.د.

جامعة   –كلية الزراعة  –  استاذ تربية النحل المتفرغ بقسم وقاية النبات  
 )مشرفا( المنيا

 عبد السالم انور محمد   أ.د.
جامعة المنيا  –كلية الزراعة  –  بقسم وقاية النبات المتفرغاستاذ تربية النحل    

 )مشرفا( 
 على مصطفى على سيد  أ.م.د.

 ) جامعة المنيا  –وقاية النبات كلية الزراعة  المبيدات المساعد بقسم أستاذ    
 داخلى (  مناقش

 الماجستير 
19/9/2016 
 

  

افنان عباس -14
 تونى 

 قسم : وقاية النبات  

 رافت محمد جالل أ.د.
جامعة بنى سويف   -كلية الزراعة-الخضر ورئيس قسم البساتيناستاذ     

 )مناقش خارجى  
 ياسر محمود محمد مصطفىأ.د.
 )مناقش داخلىجامعة المنيا  –بكلية الزراعة   -الخضر  استاذ     
 سيف النصر حسين جاد الحق أ.د.
 جامعة المنيا )مشرفا( –كلية الزراعة  –المتفرغ  استاذ الخضر    
 ناصر سيد يوسف  أ.د.
 الجيزة )مشرفا(   –رئيس بحوث محطة بحوث البساتين      

 الماجستير 
 17/  

9 /2018    
    

  زينب خلف للا -15
 محمد 

 -قسم  : البساتين 
 خضر

 
 

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

على تشكيل لجنة االمتحان التأهيلي  26/9/2021بجلسته المنعقدة بتاريخ  موافقة مجلس قسم المحاصيل - 16

 ع ( 0ة الدكتـوراه بنظام )سالمسجل لدرجو المدرس المساعد بالقسممحمد رضا اسعد للطالب/ 

 علـى أن يكون التشكيل على النحو التالي:            
 جامعة القاهرة  -كلية الزراعة  -المحاصيل ذ أستا     مجدى محمد شفيق  أ.د. -1
 جامعة القاهر  –كلية الزراعة   -المحاصيل ذ أستا            سمير ربيع السيد أ.د. --2
 جامعة المنيا  -كلية الزراعة  – الحشرات االقتصاديةاستاذ      عادل حسين غريب 0د 0أ -3
 جامعة المنيا  –كلية الزراعة   –المتفرغ   امراض النباتأستاذ       السيد عبده السيد احمد  أ.د.  -4
 جامعة المنيا –كلية الزراعة   –استاذ الوراثة        محمد عبد الحكيم محمود  أ.د. -5
    )مشرفا(جامعة المنيا  -كلية الزراعة  -المتفرغ  المحاصيلاستاذ     ايمان محمد طه  أ.د. -6
 جامعة المنيا   –كلية الزراعة  – المحاصيلأستاذ    شكرى عبد السالم مقدم أ.د. - 7

 

لجنة االمتحان التأهيلي  على تشكيل 27/9/2021بجلسته المنعقدة بتاريخ  البساتينوافقة مجلس قسم م  -17

 ع( 0)س لدرجة الدكتوراه بنظامالبساتين فاكهه المسجل بقسم  عبد الحكيممحمد حسيبه  احمد ابوللطالب/

 علـى أن يكون التشكيل على النحو التالي:            
 جامعة قناة السويس  -كلية الزراعة  -غ المتفر الفاكهةذ أستا    احمد فتح للا عبده الشيخ أ.د. -1
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 جامعة اسيوط –كلية الزراعة  –المتفرغ  الفاكهةذ أستا   حسن عبد القوى عبد الجليل  أ.د. -2
جامعة  -كلية الزراعة   –المتفرغ  وقاية النباتاستاذ      محمد كمال الدين  حصافي 0د 0أ -3

 المنيا
  –كلية الزراعة  –المتفرغ   الصناعات الغذائيةأستاذ        قناوي محمد نجيب  أ.د.  -4

 جامعة المنيا 
 جامعة المنيا  -الزراعةكلية  –الميكروبيولوجيا المتفرغ استاذ        اللطيف عمر سعد عمر عبد  أ.د. -5
 جامعة المنيا     -كلية الزراعة  -المتفرغ  الفاكهةاستاذ   واصل  ىمحمد مرسعبد الحميد  أ.د. -6
  فا()مشر جامعة المنيا  –كلية الزراعة ووكيل  –  الفاكهةأستاذ    ابراهيم محمود  حمدي أ.د. - 7

 

على تشكيل لجنة االمتحان التأهيلي  27/9/2021موافقة مجلس قسم البساتين بجلسته المنعقدة بتاريخ  -18

 ع ( 0لدرجة الدكتـوراه بنظام )سفاكهه  –البساتين قسم المسجل ب  للطالب/ احمد محمد موسى

 علـى أن يكون التشكيل على النحو التالي:            

 جامعة قناة السويس  -كلية الزراعة  -ذ الفاكهه المتفرغ أستا    عبده الشيخ احمد فتح للا أ.د. -1

 جامعة اسيوط –كلية الزراعة  –ذ الفاكهه المتفرغ أستا   حسن عبد القوى عبد الجليل  أ.د. -2

 جامعة المنيا  -استاذ الكيمياء وعميد كلية الزراعة      حمدان ابراهيم محمود  0د 0أ -3

 جامعة المنيا  –كلية الزراعة  –المحاصيل  أستاذ      حميد السيد القراميطى عبد ال أ.د.  -4

 جامعة المنيا -كلية  –استاذ ورئيس قسم امراض النبات        ممدوح عويس اسماعيل أ.د. -5

 جامعة المنيا    –ووكيل كلية الزراعة  –أستاذ الفاكهه    حمدى ابراهيم محمود  أ.د. -6      

جامعة المنيا  -كلية الزراعة  -استاذ الفاكهه المتفرغ     على حسن على سيد  أ.د. -7       

    )مشرفا(
 

على تشكيل لجنة االمتحان التأهيلي  27/9/2021موافقة مجلس قسم البساتين بجلسته المنعقدة بتاريخ  -19
 ع ( 0لدرجة الدكتـوراه بنظام )س  زينةللطالب/ محمد طه سالم المسجل بقسم البساتين 

 علـى أن يكون التشكيل على النحو التالي:            
 جامعة اسيوط  -كلية الزراعة  -ذ نباتات الزينة أستا   سيد شحاته عابدين عبد الرحمن أ.د. -1
 جامعة اسيوط  –كلية الزراعة  –ذ نباتات الزينة أستا     عصام يوسف عبد الحفيظ أ.د. -2
 -كلية الزراعة   –تاذ ورئيس قسم امراض النبات اس     ممدوح عويس اسماعيل   0د 0أ -3

 جامعة المنيا 
 جامعة المنيا –كلية الزراعة  –الوراثة  أستاذ        عمر فتحى داخلى  أ.د.  -4
 جامعة المنيا -كلية  –استاذ المحاصيل المتفرغ         ايمان محمد طه  أ.د. -5
جامعة المنيا   -كلية الزراعة  -المتفرغ  استاذ نباتات الزينة   محمد كمال عبد العال أ.د. -6

    )مشرفا(
 جامعة المنيا –كلية الزراعة   –أستاذ نباتات الزينة المتفرغ     عماد الدين توفيق  أ.د. - 7

 

على تشكيل لجنة االمتحان التأهيلي  27/9/2021موافقة مجلس قسم البساتين بجلسته المنعقدة بتاريخ  -20

 ع ( 0المسجل بقسم البساتين زينة لدرجة الدكتـوراه بنظام )س براهيما للطالب/ حسن عبد الصمد

 علـى أن يكون التشكيل على النحو التالي:            

 جامعة اسيوط  -كلية الزراعة  -ذ نباتات الزينة أستا   سيد شحاته عابدين عبد الرحمن أ.د. -1

 جامعة اسيوط  –كلية الزراعة  –ذ نباتات الزينة أستا     عصام يوسف عبد الحفيظ أ.د. -2

 جامعة المنيا  -كلية الزراعة   –استاذ قسم امراض النبات      حربى مطاريد عبدللا  0د 0أ -3

 جامعة المنيا  –كلية الزراعة   –المحاصيل المتفرغ  أستاذ    ابو بكر عبد الوهاب احمد      أ.د.  -4

جامعة  االراضى ووكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث استاذ      محى الدين محمد عبد العظيم  أ.د. -5

 المنيا

جامعة المنيا   -كلية الزراعة  -استاذ نباتات الزينة المتفرغ    محمود عبد الهادى حسن  أ.د. -6

    )مشرفا(
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 جامعة المنيا –كلية الزراعة   –أستاذ نباتات الزينة المتفرغ    السيد احمد عبد المنعم أ.د. - 7

 
 :   تحديد وتعديل عناوين رسائل الماجستير والد كتوراة  بعـاـاس

 موضوع البحث      تغيير على  2021/ 9/ 20بجلسته المنعقدة بتاريخ علوم االغذية موافقة مجلس قسم -21

 بالقسم على النحو التالي: الماجستيرلدرجة  ةالمسجل علياء مرزوق عبد الخالقالخاص بالطالبة/      

  -ان باللغة العربية :العنو      

 "      استخدام بعض مخلفات مصانع البذور الزيتية كمواد مضادة لالكسدة طبيعية " من:           

 استخدام مخلفات صناعة زيت رجيع الكون كمواد مضاده لالكسدة طبيعية " إلى: "           

 -العنوان باللغة االنجليزية :     

   "product as natural antioxidants materials-oil byThe use of rice bran "    

  اجوهرييعتبر ير يعلماً بأن التغ
 
 

 موضوع البحث     تغيير على 2021/ 9/ 27االنتاج الحيوانى بجلسته المنعقدة بتاريخ موافقة مجلس قسم -22

 و التالي:بالقسم على النح الدكتوراهلدرجة  ةالمسجلاسراء سيد هلباوى الخاص بالطالبة/      

  -العنوان باللغة العربية :      

تأثير استخدام بعض مضادات االكسده الطبيعية على االداء االنتاجى والفسيولوجى لبدارى   "مـــن:         

 "  التسمين

المنجنيز او الماغنسيوم النانو على االداء االنتاجى واالستجابات الفسيولوجية لبدارى تأثير اضافة ى: " ـإل  

 "  تسمينال

 -العنوان باللغة االنجليزية :     

" Effect of Nano Manganese or Magnesium supplementation on productive 

performance and physiological responses of broiler chicks " 

 ير جوهري يعلماً بأن التغ

 
 

 تغيير موضوع البحث الخاص  على 27/9/2021البساتين بجلسته المنعقدة بتاريخ موافقة مجلس قسم -23

 زينة (    –بالطالب/ ايمن محمد احمد المدرس المساعد بالقسم  والمسجل لدرجة الدكتوراه )بساتين       

 على النحو التالي: لتصبح        

  -العنوان باللغة العربية :      

 "  تات الزينة تأثير مكونات البيئة على االكثار الدقيق لبعض نبا "مـــن:         

 "  استجابة المليسا للكبريت كمحسن للتربة وبعض المواد المنشطة الطبعية " ى: " ـإل       

 -العنوان باللغة االنجليزية :     

" Response of Melissa officinalis L. to sulphur as soil amendment and some 

natural stimulant substances 

  اجوهريعتبر يير يعلماً بأن التغ
 
 
 
 

 تعديل وتغيير لجان األشراف: :   ــــاثامنـ
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 توصيات لجنة العالقات الثقافية :  -3

  الداخلية : -الخارجية المؤتمرات  والندوات  
 

   -:كل من على ترشيح  2021/ 9/ 27بجلسته المنعقدة بتاريخ  االنتاج الحيوانىمجلس قسم   موافقة -1

 سمير توفيق محمد فهمى        )بحث مقبول لاللقاء ( أ.د.

 عادل عبدللا عبد الغنى           ) كمستمع (  أ.د.

 3الفترة من  فيوذلك ه لرعاية المزارع الحيوانية الذكية المؤتمر العلمى الدولى الخامس للتنمية المستداملحضور 

  بجامعة االسكندرية  2021  نوفمبر 4 –

 

على اهمية تفعيل وعودة نشاط  27/9/2021موافقة مجلس قسم االنتاج الحيوانى بجلسته المنعقدة بتاريخ  -2

اسوة بما يتم بالجامعات االخرى  حضور المؤتمرات الداخلية والخارجية للسادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

   0ذلك مردود ايجابى على معامل التاثير لجامعتنا الموقرة  فيبما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اسم الطالب/ القسم  
 / الدرجة
تاريخ 
 التسجيل

 اللجنة بعد التعديل التغيير في اللجنة

 سالم قاسم تونى    -24
الكيمياء  قسم : 

 الزراعية 

 الدكتـوراه
9 /3/2020      

   -:كل من  اضافة
 محمد شعبان حسنأ.د.
 ال فخرى عبد النعيمجم أ.د.

  هناء سالم صالح أ.م.د.

 محمد شعبان حسن أ.د.

حمادى احمد محمد  أ.د.
 اسماعيل 

 جمال فخرى عبد النعيم أ.د.
 هناء سالم صالح  أ.م.د.

 
 اسراء محمد مجاهد  -25
 قسم الكيمياء الزراعية     

 الدكتوراه 
12/4/2021 

 -اضافة كل من :
 جمال فخرى عبد النعيم  أ.د.

 سالى محمد عبدالعزيز  أ.م.د.

عبد  حسنى محمد شفيق أ.د.
 السالم

 جمال فخرى عبد النعيم أ.د.
 سالى محمد عبد العزيز  أ.م.د.

 
 دعاء سيد عبد الحكيم  -26

 قسم الكيمياء الزراعية  
 الماجستير 

12/4/2021 
 -اضافة كل من :

 هناء محمد حسن 0د
 ايمان الحسينى يس  0د

 حمدان ابراهيم محمود   أ.د.
 هناء محمد حسن 0د
 ايمان الحسينى يس  0د
 

 وفاء صابر عبد الوهاب -27
 قسم وقاية النبات    

 الماجستير 
17/9/2018 

 -اضافة :
 رئيس –سما محمود شوقى أ.د.

بحوث بمركز البحوث الزراعية  
 بالقاهرة 

 حسن محمد حسن أ.د.
 احمد صالح حسينأ.م.د.

 سما محمود شوقى   أ.د.
 

 سارة حسن على  -28
 قسم : الميكروبيولوجيا   

 الدكتوراه
28/9/2020 

 -اضافة :
 عمر عبد اللطيف عمر سعد أ.د.
 سمير احمد سيد محمد  0مأ.د.

 عادل محمود محمد حماد أ.د.

 عمر عبد اللطيف عمر سعد أ.د.
 سمير احمد سيد محمد أ.م.د.
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 موضوعات عامـــــــــــــــــة -5

 

ن السيدة/  يعلى التوصية بتعي 27/9/2021بجلسته المنعقده بتاريخ  االقتصاد الزراعىموافقة مجلس قسم  -1

 دينا ممدوح  

وظيفة مدرس بذات القسم وذلك بناء على منحها درجة  فيالمدرس المساعد بالقسم   سماعيل عويس ا

   2021/  8/  31الدكتوراه بمجلس الجامعة بتاريخ     

 

ين السيدة/  يعلى التوصية بتع 27/9/2021موافقة مجلس قسم االقتصاد الزراعى بجلسته المنعقده بتاريخ  -2

 اسماء طلعت 

وظيفة مدرس بذات القسم وذلك بناء على منحها درجة الدكتوراه  فيبالقسم جمعه  المدرس المساعد 

   2021/  7/ 14بمجلس الجامعة بتاريخ     

        

زينب  االنسه / ن يعلى التوصية بتعي 2021/ 10/10موافقة مجلس قسم االراضى  بجلسته المنعقده بتاريخ   -3

  الماجستير القسم وذلك بناء على منحها درجة  بذاتمساعد وظيفة مدرس  فيبالقسم  المعيدةاحمد صالح  

 بمجلس الجامعة بتاريخ 

  28/  9 /2021   

 

 –مذكرة ادارة الدراسات العليا بالتوصية بالموافقة على التسجيالت الجديدة لكل من طلبة ) الدكتوراه   -4

   2022/   2021الدبلوم( وذلك للعام الجامعى  –الماجستير 

 

بالموافقة على عقد امتحانات دور نوفمبر  وذلك لطلبة الدبلوم الراسبون بالكلية  مذكرة ادارة الدراسات العليا -5

   في

   2021/ 2020 الجامعيلعام ل الثاني الدراسياالول والفصل  الدراسيالفصل امتحانات                   

 

الكلية وذلك   للعام ب  قساماال المرسل من مجالستشكيل الالتشكيل الجديد للجان المنبثقة  بناء على       -6      

    الجامعي

                2021   /2022  

 

 6على المقترح المقدم من عدد ) 2021/ 9/ 27موافقة مجلس قسم البساتين بجلسته المنعقدة بتاريخ      -7     

 أساتذة ( بالقسم بأن يقوم 

 في مقررات( التكميلية للطالب الذى يرغب  6زينة ( بتدريس )  –فاكهه  –كل فرع داخل القسم )خضر              

         التسجيل 

 لدرجة الماجستير داخل نفس الفرع              

 

 

 

 



 

9 
 

 


