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 السادة أعضاء مجلس الكلٌة
 9/9/2019المنعقدة بتارٌخ  سبتمبر عن جلسة شهر

======== 
      كٌل الكلٌة لشئون وو قائم بأعمال عمٌد الكلٌة

 نىعادل عبدهللا عبد الغ أ.د.  خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة             
  وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث

 

 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب                              
 

 أ.د.  حربً مطارٌد عبد هللا
 

 حسٌن عبد الجلٌل عبد العال أ.د.

 محمد نجٌب قناوي أ.د.  مدٌر وحدة ضمان الجودة

 وسف حسٌند. محمود ٌ  وكٌل وزارة التموٌن بالمنٌا ٌمثله

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      حسندٌق احمد عبد العاطى صم/  وكٌل وزارة الزراعة بالمنٌا ٌمثله

 
 :  األقسبو يجبنس سؤسبء انسبدح
  كرٌمة عبد الحمٌد حسانٌن د. .أ – 1      

 اكرم زٌن العابدٌن محمود أ.د. -2      

 رى عبد النعٌمجمال فخ أ.د. -3      

 ٌسري تمام عبد المجٌدأ.د. -4      

 هانً مصطفى علً  أ.د. -5      

 رئٌس قسم االقتصاد الزراعى أ.د. -6      

 احمد صالح حسٌن أ.د. -7     

 ابو بكر عبد الوهاب طنطاوى أ.د. -8     

 ممدوح عوٌس اسماعٌل أ.د. -9     

 محى الدٌن محمد عبد العظٌم  أ.د. -10    

  سامٌه فرحات محمد  أ.د.-11    

 رئٌس قسم الوراثة أ.د. -12   

 

 : األقسبو عٍ انًُبوثوٌ األسبتزح انسبدح

 محمود محمد محى الدٌن   أ.د.. 13

 محمد ٌسن عبد اللطٌف أ.د.. 14

 فوزى سلٌمان داوود أ.د.. 15

   عبد الحمٌد السٌد القرامٌطىأ.د.  . 16

 د العزٌزنبٌله عبد الظاهر عب أ.د.. 17

 البدرى حسٌن كامل أ.د.. 18
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 اسامه ابو المكارم شاكرأ.د. . 19

 محمد زكى حسن أ.د.. 20

 شاكر عبد التواب عبد اللطٌف أ.د.. 21

 احمد شوقى محمد زهران أ.د.. 22

 عبد التواب محمد عطا أ.د.. 23

 فوزى على حسن السكرى أ.د.. 24

 
 يًخهيٍ عٍ األسبتزح انًسبعذيٍ   

 ر محمد عبد الرحمنكوث د. -25

 حمدان ابراهٌم  محمود  د. -26

 يًخهيٍ عٍ انًذسسيٍ :

 عبد الرحمن مصطفى عبد الوهاب د. -27

 محادِ عبد احلنٔد مَيى علْاٌ د.– 28

 

عًيذ   وثذأ انجهسخ األستبر انذكتوس / عبدل عجذهللا عجذ انغُى

 انكهيخ 

  ثسى هللا انشحًٍ انشحيى ""         

 األػوال ػلً النحى الرالي  :  ثن اسرؼسض جدول

 التصدٌق على قرارات محضر الجلسة السابقة   
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 توصيبد وحذح  ضًبٌ انجودح: -1

 بالموافقة عمى: 9109/ 9/ 5  بتاريخ المنعقدةبجمستيا  وحدة ضماف الجودة توصي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 سرعة االنتياء مف عمؿ الخطو البحثية الخمسية    وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث ب أ.د.مخاطبة السيد  -0
 . 9109/9192لمكمية لالعواـ      

 وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة بسرعة االنتياء مف عمؿ الخطة الخمسية  أ.د.مخاطبة السيد  -9
 . 9109/9192لقطػاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكمية لالعواـ      

 
   -: طبة الساده رؤساء االقساـ بشأفمخا -3
 .بياف وحصر الفصوؿ الدراسية ومعامؿ الطالب واالبحاث بالقسـ -أ

 .بوحدة الجودة C.Dبياف باألبحاث المنشورة لمسادة اعضاء ىيئة التدريس بالقسـ وتسميميا عمى  -ب
 واالحتفاظ بيا الكترونيا ، مع  9102/9109عمؿ تقارير البرامج والمقررات المتبقية مف الفصؿ الدراسي الثاني  –ج 

 .ضرورة استكماؿ التقارير السابقة لألقساـ التى لـ ترسميا الى وحدة الجودة      
 .سرعة االنتياء مف عمؿ ممفات المقررات باألقساـ   –د 
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وكيم انكهيخ نشئوٌ انتعهيى وانطالة   أ.د.توصيبد يكتت -2

: 

ّكٔل الللٔة لشئٌْ التعلٔه ّالطالب بشاٌ تشلٔل ميفذ تْسٓع اللتاب اجلامعى  أ.د.مذكزة السٔد 

 على اٌ ٓلٌْ التشلٔل املقرتح  اجلامعةبالللٔة اسْة مبا ٍْ مطبق بللٔات 

 -على اليحْ التاىل :

 رئٔس امليفذ   عنز عبد اللطٔف عنز  أ.د. -0

 عضْا       عاطف عبد احملسً عبد الزمحً د. -9

 عضْا       مجعُ  حمنْد مجعُ د. -3

 العضْ املاىل   السٔد/ حمند رجب حمند  -2

 عضْ التْسٓع    السٔد/حمند على على  -5

 شئٌْ الطالب   فؤاد فتحٕالسٔدة / جنالء  -6
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 توصيبد نجُخ انذساسبد انعهيب وانجحوث :-3

 بالموافقة عمى: 9109/ 9/9توصي لجنة الدراسات العميا بجمستيا المنعقدة بتاريخ  
 والً : َتيجخ نجبٌ فحص ويُبقشخ سسبئم انًبجستيش وانذكتوساِ  :أ

عمى ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير  26/8/2019موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  -1
لدرجة اميرة خمؼ محمد عمى المسجمة / ةالمقدمة مف الطالبمجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير الفردية ل

 فاكيو (.  –فػي العموـ الزراعية ) بساتيف  الماجستيردرجػة  ابالقسـ والتػي توصػي بمنحي اجستيرالم
 

عمى ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير  26/8/2019موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  -2
لدرجة عبد المجيد المسجمة  حمديف نرمي/ ةالمقدمة مف الطالبمجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير الفردية ل

 فاكيو (.  –فػي العموـ الزراعية ) بساتيف  الماجستيردرجػة  ابالقسـ والتػي توصػي بمنحي الماجستير
 

عمى ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير  26/8/2019موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  -3
لدرجة المسجؿ  ايمف محمد احمد عبداهلل المقدمة مف الطالب/الماجستير  مجنة فحص ومناقشة رسالةالفردية ل

 (.  زينػة –فػي العموـ الزراعية ) بساتيف  الماجستيربالقسـ والتػي توصػي بمنحو درجػة  الماجستير
 

 عمى ما جاء في التقرير الجماعي والتقارير 8/9/2019بجمستو المنعقدة بتاريخ  االلبػافموافقة مجمس قسـ  -4
لدرجة المسجمة  جيياف خمؼ عبد الكريـ /ةالمقدمة مف الطالبمجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير الفردية ل

 (.  الباففػي العموـ الزراعية )  الماجستيردرجػة  ابالقسـ والتػي توصػي بمنحي الماجستير
 

 

:   تجهيغ َتيجخ يقشس ثحج  وانسبعبد انًعتًذح نهشسبنخ  حبَيـــب

: 

 

 اروى عبد اليادى عبد  /ةعمى إتماـ الطالب 26/8/2019 بجمستو المنعقدة بتاريخ فقة مجمس قسـ وقاية النباتموا  -4
 قسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح". الب الدكتوراهلدرجة الحكيـ المدرس المساعد والمسجمة       

 
 عبد العزيز  عمى إتماـ الطالب/ 26/8/2019 تاريخبجمستو المنعقدة ب موافقة مجمس قسـ الميكروبيولوجيا الزراعية -5

 قسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح". الب الماجستيرلدرجة شعباف عبد العزيز المسجؿ      

 

    شيماء حماد حسيف سميماف /ةعمى إتماـ الطالب 26/8/2019 بجمستو المنعقدة بتاريخموافقة مجمس قسـ البساتيف  -6
 الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح". زينة  –البساتيف قسـ الدكتوراه بجة لدر  ةالمسجم     
 

 :    يـذ   فتشح  انتسجيـم حبنخـــب

 

 اسػػػـ الطالػػب القسػػػـ الدرجة/ تاريخ التسجيؿ تاريخ المد
9/9/2118-8/9/2119 
8/9/2118-7/9/2119 

11/2/2119-11/2/2121 
14/9/2119-13/9/2121 
25/8/2119-24/12/2119 

 

 2113/ 9/ 9 : الماجستير
 8/9/2114: الماجستير 

 11/2/2113الماجستير : 
 14/9/2115الماجستير : 

 14/9/2115الماجستير 

 خضر -البساتيف 
 خضر –البساتيف 
 المحاصيػؿ

 االنتاج الحيوانى
 المحاصيػؿ

 احمد خمؼ السيد محمد  -7
 االمير راجح سميماف -8
 محمد عبد الفتاح احمد -9

 حمد صالح عبد اليادىا-11
 داليا عبد المنعـ عبد الوىاب -11
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 :   تعذيم وتغييش نجبٌ األششاف: ساثعــب
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 عُبويٍ سسبئم انًبجستيش وانذ كتوساحـــب :   تحذيذ وتعذيم خبيس

    البحث الخاص هىضىع  ذحديدػلي  1/9132/ 31هىافقح هجلس قسن اهساض النثاخ تجلسرو الونؼقدج ترازيخ  -31

 المسجلة لدرجة الماجستير بالقسم على النحو التالي: رشا رفعت علىبالطالبة/      
 -العنواف بالمغة العربية :      

 "  مرضيو وفسيولوجيو عمى البياض الزغبى لمريحاف في مصرت دراسا"       
     
 -العنواف بالمغة االنجميزية :  

                                               Pathological Phythsiological studies on basil downy mildew in Egypt 

 

  -انذكتوساِ :ـــب :   تشكيم نجبٌ االيتحبٌ انتأهيهي نطهجخ سسبد
 

أروى عبد التأىيمي لمطالبة/  عمى تشكيؿ لجنة االمتحاف26/8/2119بجمستو المنعقدة بتاريخ  وقاية النباتموافقة مجمس قسـ   -41
 ع ( عمػى أف يكوف التشكيؿ عمى النحو التالي: 1والمسجمة بالقسـ لدرجة الدكتػوراه  بنظاـ )س اليادى عبد الحكيـ

 جامعة اسيوط –كمية الزراعة  – وقاية النباتاستاذ    اح ىالؿطو عبد الفت أ.د. -1
 جامعة اسيوط –كمية الزراعة  – استاذ وقاية النبات السيد عمى محمد السيد العراقى أ.د. -2
 جامعة المنيا  –كمية الزراعة  –المتفرغ  استاذ المحاصيؿ المتفرغ  مصطفى سعد االشمونى د. 1أ -3
 جامعة المنيا –كمية الزراعة  – استاذ االنتاج الحيوانى  عبد الغنى عادؿ عبداهلل  أ.د.  -4
  جامعة المنيا –كمية الزراعة  – استاذ امراض النبات  حربى مطاريد عبداهلل أ.د. -5
 جامعة المنيا  –كمية الزراعة  –المتفرغ  استاذ وقاية النبات  حصافى محمد كماؿ الديف  أ.د. -6
     جامعة المنيا  -كمية الزراعة  -المتفرغ وقاية النباتأستاذ     حسف محمد حسف أ.د. - 7

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 /الدرجة  اسـ الطالب/ القسـ  
 المجنة بعد التعديؿ التغيير في المجنة تاريخ التسجيؿ

 جويد احمد جويد -11
 فاكيو –قسـ البساتيف     

 
 

 احمد صالح عبد اليادى -12
 
  

 تيرالماجس
17/9 /2118 
 
 

 الماجستير
 14 /9/2115 
 
 

 -اضافة :
 ىبو فوزى سيد  د.
 
 

  -اضافة :
 مصطفى عبد اليادى عبد الحكيـد.

 عمى حسف عمى سيد  أ.د.
 ىبو فوزى سيد  د.
 
 
 

 عادؿ عبداهلل عبد الغنى أ.د.
 مصطفى عبد اليادى عبد الحكيـ د.
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 نجـــــبٌ انفحص و انًُبقشــــــخ:وتعذيم ـــب :  تشكيم سبثع

 

الدرجة/ تاريخ  تشكيؿ المجنػػػػػة
 اسػػـ الطالػب / القسػػػـ التسجيؿ

 نيفيف عمى السواح أ.د.
 الفيـو ةجامع – اعة لمدراسات العميا والبحوثالزر  وكيؿ كمية 

 محمد يسف عبد المطيؼ أ.د.
 جامعة المنيا –كمية الزراعة  –المتفرغ  استاذ الخضر    
 يوسؼ يوسؼ عبد العاطى أ.د.
 جامعة المنيا   –كمية الزراعة  –المتفرغ  استاذ الخضر    
 يسرى تماـ عبد المجيد أ.د.

 ا()مشرف جامعة المنيا  –كمية الزراعة  –ستاذ الخضر ا     
 

 امانى عبد الرحيـ احمد  أ.د.
 الجيزة –مركز البحوث الزراعية  –رئيس بحوث بمعيد البساتيف     
 رجائى عمى طو  أ.د.
 جامعة المنيا –كمية الزراعة  –استاذ الزينة    
 محمود عبد اليادى حسف  أ.د.

 )مشرفا( جامعة المنيا –كمية الزراعة  –استاذ الزينة المتفرغ      
 مد عبد المنعـ السيداح أ.د.
 )مشرفا(جامعة المنيا  –كمية الزراعة  –استاذ الزينة المتفرغ     

 
 الميدى عبد المطمب طعيمو أ.د.
 جامعة اسيوط –كمية الزراعة  –استاذ المحاصيؿ     
 محمد ابو بكر بخيت  أ.د.
 وزارة الزراعو –معيد المحاصيؿ السكرية  –رئيس بحوث بمحطة شندويؿ    
 ايماف محمد طو أ.د.
 جامعة المنيا )مشرفا(–كمية الزراعة  –استاذ المحاصيؿ    
 شكرى عبد السالـ مقدـ  أ.د.

 جامعة المنيا )مشرفا( –كمية الزراعة  –استاذ المحاصيؿ المتفرغ      
 
 

 الدكتوراه
 15 /2/2016  

محمد  أ.د.استبداؿ 
 يسف عبدالمطيؼ

 -بدال مف:
 محمد عبدالمنعـأ.د.

اعتذار لتقديمو 
 لظروؼ صحية

 
 الدكتوراه

      /8/2015 
 
 
 
 
 
 
 

 الماجستير
11/2/2013 
 

 

 الـسعبدالمجيد  الناصرعبدباسـ  -15
 خضر -قسـ البساتيف     

 
 
 
 
 
 
 

 شيماء حماد حسيف سميماف -16
 زينة  –قسـ البساتيف         

 
 
 
 

 
 
 

 محمد عبد الفتاح احمد  -17
 قسـ المحاصيؿ        

 

 ئنغبء  وتجًيذ تسجيالد طالة انذساسبد  انعهيب :   : ـبحبيُ
 

 عمي إلغاء تسجيؿ  22/7/2019بجمستو المنعقدة بتاريخ  البساتيف . موافقة مجمس قسـ18
لظروؼ  بناًء عمى طمبو خضر( –المسجؿ لدرجة الماجستير )بساتيف خميفو احمد عالء احمد الطالب/ 

 عو مف استكماؿ الدراسونخاصو بو تم
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 توصيبد نجُخ انعالقبد انخقبفيخ : -5

  انذاخهيخ : -انخبسجيخ انًإتًشاد  وانُذواد  

 

 -:سفر عمى  28/8/2119بجمستو المنعقدة بتاريخ  الحيوانيمجمس قسـ االنتاج  موافقة -1
 ببحث             سلٔناٌ بسْٔىىعصاو  أ.د.السٔد               

 والبستنو وتربية  حوؿ الغذاء والزراعة الثاني الدوليمؤتمر الى مدينة بانكوؾ بتايمندا وذلؾ لحضور ال
 الشفيي لإللقاءحيث اف لسيادتو بحث مقبوؿ  2119نوفمبر  5-4االحياء المائية وذلؾ خالؿ الفترة مف         

 

 -:عمى سفر  26/8/2119موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيواني بجمستو المنعقدة بتاريخ  -2
 دعْة بصفة عنٔد الللٔة  عادل عبداهلل عبد الغيى  أ.د.السٔد               

وذلؾ بناء عمى  2119اكتوبر  9-7محافظة اربيؿ / اقميـ كردستاف بدولة العراؽ خالؿ الفترة مف الى 
 .الدعوة المقدمة لسيادتو مف رئاسة المؤتمر 

 
  -عمى ترشيح : 26/8/2119بتاريخ  المنعقدةبجمستو  األراضيموافقة مجمس قسـ  -3

 ببحث  حمنْد امحد مزسى  أ.د.السٔد                               

 -لحضور المؤتمر العممى الدولى :    
              " 4th International Conference on Soil and Water Resources Management for  

           Climate Smart Agriculture, Global Food and Livelihood Security"     
 دولة اليند وذلؾ ببحث مقبوؿ لاللقاء الشفيى  –بمدينة نيودليى 2119نوفمبر 9-5الفترة مف  فيانعقاده والمقرر       

  
 -:عمى ترشيح  28/8/2119بجمستو المنعقدة بتاريخ  الحيوانيموافقة مجمس قسـ االنتاج  -4

 ببحث         السٔد الدكتْر/ كنال حمنْد مزسّق           

 لحضور المؤتمر الدولي الخامس لميندسة الوراثية وتطبيقاتيا والذى سوؼ يعقد بمدينة الغردقة خالؿ       
 والذى تنظمو الجمعية المصرية لموراثة حيث اف سيادتو متقدـ ببحث  2119/اكتوبر 6-3الفترة مف      
 .لإللقاء الشفيي      

 
  -:عمى ترشيح  26/8/2119بتاريخ  منعقدةالموافقة مجمس قسـ الوراثة بجمستو  -5

 ببحث     قاسه سكى امحد  أ.د.السٔد                   

 خالؿ  الغردقةالوراثية وتطبيقاتيا والذى سوؼ يعقد بمدينة  لميندسةالخامس  الدوليلحضور المؤتمر       
 حيث اف سيادتو متقدـ ببحث  لموراثةوالذى تنظمو الجمعية المصرية  2119/اكتوبر 6-3الفترة مف      
 . الشفيي لإللقاء     
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   يوضوعبد عبيــــــخ -1
 

موافقة مجمس قسـ االقتصاد الزراعى عمى مستوى االساتذة واالساتذه المساعديف بجمستو المنعقدة بتاريخ  -1
التوصية بترقية جاء بتقرير المجنو العممية الدائمو لمعمـو االقتصادية واالجتماعية والزراعية ب عمى ما 2/9/2019

  .ات القسـ مساعد بذالسيد الدكتور / عالء الديف عبد الصبور ابو الجود الى درجة استاذ 

 

عمى التوصية بتعييف السيدة/ ياسميف  29/7/2019موافقة مجمس قسـ امراض النبات بجمستو المنعقدة بتاريخ  -2
وراه مف جامعة جيجيانج بدولة الصيف نادى حسف عبداهلل المدرس المساعد بالقسـ والحاصمة عمى درجة الدكت

 .الشعبية في منحو مقدمو طبقا لمبرنامج التنفيذى لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه في وظيفة مدرس بذات القسـ 

 

عمى التوصية بتعييف السيد/ سالـ قاسـ  28/8/2019موافقة مجمس قسـ الكيمياء الزراعية بجمستو الطارئة بتاريخ  -3
حيث تـ منحو درجة الماجستير بجمسة مجمس الجامعو بذات القسـ  وظيفة مدرس مساعدفي تونى المعيد بالقسـ 

 .28/8/2019بتاريخ 

 
 

 ( مف 117قد وافؽ عمى تطبيؽ الماده ) 26/8/2019بتاريخ  المنعقدةموافقة مجمس قسـ وقاية النبات بجمستو   -4
     سميـ االستاذ المتفرغ بالقسـ وذلؾ النقطاعو  زكريا محمد أ.د.عمى السيد  1972قانوف تنظيـ الجامعات لسنة          

 .لسيادتو  الخاصةاليـو التالى لتاريخ نياية اجازة المرافقة  16/4/2019عف العمؿ اعتبارا مف         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-11- 
  

 

 -توصيبد نجُخ شئوٌ خذيخ انًجتًع وتًُيخ انجيئخ : -6

 بالموافقة عمى: 9109/ 9/6 بتاريخ لمنعقدةابجمستيا لجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة  توصي
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ثقافيو اخضسوزج ػول ندو -1

  .ػن الصىتاخ الززاػيح 

 

( الززاػيح الدوليح لرنظين وزشح ػول ػن ذؼظين اسرفادج الثاحثين الوصسيين CABIالوشازكو هغ هؤسسح ) -2

ها الدكرىز / السيد هحود هشاحيد ػن تنك الوؼسفو الوصسي في هجال الززاػح وػلىم الحياج ويحاضس في

  8/10/2019( وذلك يىم CABIاسرشازي هؤسسح ) 

 

صالح حسة هللا الورحدز السسوً تاسن هجلس  د.ػول ندوه ػن االنواء واالنرواء والري سىف يحاضس فيها  -3

 النىاب 
 

 

  


