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 لسادة أعضاء مجلس الكليةا

 2020/ 9/ 14بتاريخ  ةالمنعقد سبتمبر عن جلسة شهر

 ======== 

      كيل الكلية لشئون و و  قائم بأعمال عميد الكلية

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة              
 عادل عبدهللا عبد الغنى أ.د. 

  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

 

 يل الكلية لشئون التعليم والطالب                              وك

 

 أ.د.  حربي مطاريد عبد هللا 

 

 حسين عبد الجليل عبد العال أ.د.

 محمد نجيب قناوي أ.د.  مدير وحدة ضمان الجودة

 د. محمود يوسف حسين   وكيل وزارة التموين بالمنيا يمثله 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            حسن                                                                                                                          ديق احمد  عبد العاطي صم/  وكيل وزارة الزراعة بالمنيا يمثله 

 

 :  األقسام مجالس رؤساء السادة

  كريمة عبد الحميد حسانين  .د .أ – 1      

 اكرم زين العابدين محمود  أ.د. -2      

 جمال فخرى عبد النعيم أ.د. -3      

  جيديسري تمام عبد المأ.د. -4      

 هاني مصطفى علي  أ.د. -5      

 مكادى عبد المجيد سليمان  أ.د. -6      

 احمد صالح حسين أ.د. -7     

 ابو بكر عبد الوهاب طنطاوي أ.د. -8     

 ممدوح عويس اسماعيل  أ.د. -9     

 محى الدين محمد عبد العظيم  أ.د. -10    

  ساميه فرحات محمد  أ.د.-11    

 محمد عبد الحكيم محمود  أ.د. -12   

 

 : األقسام عن المناوبون األساتذة السادة

 جمال مصطفى الضوى   أ.د.. 13

 يوسف يوسف عبد العاطى أ.د.. 14

 محمد عبد العزيز احمد الشافعي أ.د.. 15

   شكرى عبد السالم مقدمأ.د.  . 16

 انور عبد العزيز جالل أ.د.. 17

 عادل حسين غريب أ.د.. 18

 بدوى الحسينى وىسلأ.د. . 19

 عمر عبد اللطيف عمر  أ.د.. 20

 عصام بسيوني سليمان أ.د.. 21
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 على احمد محمد متولى  أ.د.. 22

 سمير حلمى العشماوي أ.د.. 23

 سناء احمد محمد صالح أ.د.. 24

 

 ممثلين عن األساتذة المساعدين   

 عاطف عبد المحسن عبد الرحمن .د.م.أ -25

 عبد الغنى  جيهان محمد انور .د .م.أ -26

 ممثلين عن المدرسين :

 مها احمد عبد اللطيف عمر  .د -27

 حسن محمد فؤاد   .د– 28

 

 عميد الكلية   وبدأ الجلسة األستاذ الدكتور / عادل عبدهللا عبد الغنى 

   بسم هللا الرحمن الرحيم ""         

 ثم استعرض جدول األعمال على النحو التالي  : 

 حضر الجلسة السابقةعلى قرارات م التصديق  

 

  توصيات وحدة  ضمان الجودة: -

 بالموافقة على: 2020/  9/ 3   بتاريخ المنعقدةبجلستها  وحدة ضمان الجودة  توصي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ومدير وحدة  دعوة السيد االستاذ الدكتور/ رئيس فريق اعداد الخطة االستراتيجية بشأن االجتماع مع الفريق -1

 ضمان 

 0العتمادها من مجلس الكلية  2024/  2019لمراجعة الخطة االستراتيجية للكلية لألعوام ة الجود     

 ومتابعة العمل لالنتهاء من استكمال اعمال المعايير للتقدم تشكيل مسئولى معايير جائزة مصر للتميز الحكومى  -2

 2020للجائزة قبل نهاية شهر سبتمبر      

 الستكمال المعايير   دعوة السادة مسئولي المعايير -3

 

   -: مخاطبة الساده رؤساء االقسام بشأن -3

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

 0الجودة   ضمان سرعة االنتهاء من عمل ملفات المقررات باألقسام وسيتم مراجعتها من قبل لجنة بوحدة – ب    
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 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  : أ.د.توصيات مكتب -2

 بالموافقة على:  2020/  13/9توصي لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها المنعقدة بتاريخ  

 

 شكرى عبد السالم  أ.د.على انتداب السيد   8/2020/ 30موافقة مجلس قسم المحاصيل بجلسته المنعقده بتاريخ  -1

بالمعهد ) قسم موارد طبيعية وذلك  مقدم عبد العال لتدريس بعض المقررات الدراسية لطالب الدراسات العليا     

 خالل 

   0والسبت من كل اسبوع    الجمعةيومى  2021/  2020الفصل الدراسى االول للعام الجامعى       

 

 -وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشان : أ.د.مذكرة السيد  -2

  2020/ 2019للعام الجامعى  2020/ 10/ 4مقترح بداية امتحانات الفصل الدراسى  الصيفى يوم   -1

   2020/ 10/ 18الموافقة على امتحانات المواد المعلقة يوم  -2
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 توصيات لجنة الدراسات العليا والبحوث :-3

 بالموافقة على: 2020/ 9/ 13توصي لجنة الدراسات العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 

 أوالً : نتيجة لجان فحص ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه  :

على ما جاء في التقرير الجماعي  2020/ 8/ 31موافقة مجلس قسم االقتصاد الزراعي بجلسته المنعقدة بتاريخ  -1

 عبدهللا صفى الدين ابراهيم عصام  /ةالمقدمة من الطالب  الماجستيروالتقارير الفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة 

اقتصاد في العلوم الزراعية ) الماجستيربالقسم والتـي توصـي بمنحه درجـة   الماجستير والمسجل لدرجة 

 (  زراعى

 

على ما جاء في التقرير الجماعي  2020/ 8/ 31موافقة مجلس قسم االقتصاد الزراعي بجلسته المنعقدة بتاريخ  -2

والمسجل  محمد رمضان صاوي المقدمة من الطالب/  الماجستيراقشة رسالة والتقارير الفردية للجنة فحص ومن

 (  اقتصاد زراعيفي العلوم الزراعية ) الماجستيربالقسم والتـي توصـي بمنحه درجـة  الماجستير لدرجة 

 

ير  على ما جاء في التقرير الجماعي والتقار  31/8/2020بجلسته المنعقدة بتاريخ  البساتيـن موافقة مجلس قسم  -3

لدرجة  ةوالمسجل والء محمد عاشور   /ة المقدمة من الطالب الماجستيرالفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة 

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

 

ء في التقرير الجماعي والتقارير  على ما جا 2020/ 8/ 30بجلسته المنعقدة بتاريخ  المحاصيلموافقة مجلس قسم  -4

والمسجل لدرجة  محمد عبد الفتاح احمد  المقدمة من الطالب/  الماجستيرالفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة 

   انتاج محاصيل(في العلوم الزراعية ) الماجستيربالقسم والتـي توصـي بمنحه درجـة  الماجستير 

 

 للد كتوراة : ثانيـا : نتيجة لجان االمتحان التأهيلي 

     على ما جاء فى تقرير لجنة  2020/ 31/8بجلسته المنعقدة بتاريخ  الكيمياء الزراعيةموافقة مجلس قسم  --5

والذي يوصي باجتيازه االمتحان احمد خلف محمد والمسجل لدرجة الدكتـوراه  /للدكتوراه للطالب االمتحان التأهيلي 

 . "بنجاح" 

على ما جاء فى تقرير لجنة   2020/ 8/ 31بجلسته المنعقدة بتاريخ  راعياالقتصاد الزموافقة مجلس قسم  -6

لدرجة الدكتـوراه والذي يوصي   ةوالمسجل اسماء طلعت جمعه عثمان  /ةاالمتحان التأهيلي للدكتوراه للطالب

 .باجتيازها االمتحان "بنجاح" 

جاء فى تقرير لجنة االمتحان على ما  2020/ 9/ 2بجلسته المنعقدة بتاريخ  علوم االغذيةموافقة مجلس قسم  -7

لدرجة الدكتـوراه والذي يوصي باجتيازها االمتحان   ةوالمسجل ريم محمد الحسينى /ة التأهيلي للدكتوراه للطالب

 . "بنجاح" 

 

 ::   تبليغ نتيجة مقرر بحث  والساعات المعتمدة للرسالة  ثالثـا

  خالد على ابراهيم على إتمام الطالب/ 31/8/2020بجلسته بتاريخ  االقتصاد الزراعىافقة مجلس قسم مو -8
 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".   ( االقتصاد الزراعى   ) بالقسم  الماجستير المسجل لدرجة 
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 جبر حسين  سمهر عبد الناصر /ةعلى إتمام الطالب 24/8/2020بجلسته بتاريخ افقة مجلس قسم البساتين مو -9
 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".   (  زينة -تين )بسا بالقسم  الماجستير لدرجة  ةالمسجل

 

فاطمه محمود محمد   /ةعلى إتمام الطالب 2020/ 8/ 31بجلسته بتاريخ افقة مجلس قسم االقتصاد الزراعى مو -10
 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".  )اقتصاد زراعى (  بالقسم  الدكتوراهلدرجة  ةالمسجل عبد الحق 

 
 المسجل  شريف محمد مطاوع  على إتمام الطالب/ 2020/ 8/ 24بجلسته بتاريخ بساتين افقة مجلس قسم المو -11

 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".  فاكهه (  -) بساتين  بالقسم  الدكتوراهلدرجة 

 

 :    مـد   فترة  التسجيـل رابعــــا

 
 اســـم الطالــب القســـم الدرجة/ تاريخ التسجيل  تاريخ المد

االقتصاد   2015/   3 /  9الماجستير  :    2020/ 3/ 8  - 2019/ 3/ 9
 الزراعى

 خالد على ابراهيم   -12

10 /9 /2020-9 /3 /2021   
       اشهر( 6)

/  9/   10الدكتوراه :  
2012 

سلوى عادل حسين   -13 الميكروبيولوجيا 
 عريب 

 عايد   على سليم  -14 االنتاج الحيوانى  8/9/2014 الماجستير :  9/2020/ 2019-7/ 9/ 8

11 /2 /2020 –  
10 /2 /2021 

 احمد حسام الدين حمزه  -15 االراضــى  11/2/2013الدكتوراه :

االقتصاد   9/2012/ 10الدكتوراه :  2020/ 9/9  -2019/ 9/ 10
 الزراعى

 هاله عمر يوسف     -16

 محمد ثروت حافظ قاسم -17 زينة   –  البساتين 2015/ 8/9الماجستير :  2021/ 9/ 7  -2020/ 9/ 8

 

 

 
 مســــا :   تحديد وتعديل عناوين رسائل الماجستير والد كتوراةخا

 علي تعديل موضوع البحث الخاص  24/8/2020موافقة مجلس قسم البساتين بجلسته المنعقدة بتاريخ -18

 بالطالب/ مصطفى محمود احمد المسجل لدرجة الدكتوراه بالقسم على النحو التالي:     

 -ة :العنوان باللغة العربي      

 العنب الرومى االحمر    تتأثير االسمدة النانوية على الصفات المورفولوجية والفسيولوجية لكرامامن: "       

اسمدة االستميوالينت واالكاديان على الصفات المورفولوجية والفسيولوجية لكرمات العنب الرومى  تأثير  إلى:    

 االحمر " 

 -:العنوان باللغة االنجليزية            

          "  Effect of Stimulalnt and acdian fertilizers on the morphological and  

  physiological parameters of Roomy Red grape vines 

 علماً بأن التغير غير جوهري 
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  -سادسـا :   تشكيل لجان االمتحان التأهيلي لطلبة الدكتوراه :
 

على تشكيل لجنة االمتحان   2020/ 8/ 31قسم االقتصاد الزراعى بجلسته المنعقدة بتاريخ موافقة مجلس   -19

 ع ( 0التأهيلي للطالبة/ فاطمه محمود محمد عبد الحق المسجلة بالقسم  لدرجة الدكتـوراه بنظام )س

 علـى أن يكون التشكيل على النحو التالي:        

 كلية الزراعة جامعة سوهاج  –القتصاد الزراعى المتفرغ ذ اأستا     السيد محمد ابو زيد   أ.د. -1

كلية الزراعة جامعة بنى   –ذ ورئيس قسم االقتصاد الزراعى أستا    عزت صبره احمد ابراهيم  أ.د. -2

 سويف  

 جامعة المنيا -كلية الزراعة  –استاذ المحاصيل المتفرغ    مصطفى سعد االشمونى  0د 0أ -3

 جامعة المنيا –كلية الزراعة  –االنتاج الحيوانى المتفرغ  أستاذ    محمود عباس طوسون أ.د.  -4

 جامعة المنيا –كلية الزراعة   –حسين عبد الجليل عبد العال  استاذ علوم االغذية  أ.د. -5

 جامعة المنيا     -كلية الزراعة  -االقتصاد الزراعى المتفرغأستاذ   المتولى صالح الزناتى  أ.د. -6

   جامعة المنيا  )مشرفا( –كلية الزراعة  –أستاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ   كمال احمد سليمان   محمد أ.د. - 7

 

 

 لجـــــان الفحص و المناقشــــــة: وتعديل :  تشكيل  سابعـــا

 

الدرجة/ تاريخ  تشكيل اللجنـــــة
 اســم الطالـب / القســـم التسجيل

  طلعت حافظ اسماعيل  أ.د.
 اسيوط جامعة  –بكلية الزراعة   - االقتصاد الزراعىاستاذ             

 محمد عالء الدين كامل عثمان  أ.د.
جامعة   –كلية الزراعة  –  استاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ            

 المنيا
 مكادى عبد المجيد سليمان  أ.د.

جامعة  –كلية الزراعة-استاذ متفرغ ورئيس قسم االقتصاد الزراع  
 ( مشرفا)المنيا

 سلوى الحسينى بدوى أ.د.
جامعة المنيا  –كلية الزراعة  –استاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ    

 )مشرفا( 
 

 امانى عبد الرحيم احمد أ.د.
 مركز البحوث الزراعية  – الخشبيةقسم االشجار   –رئيس بحوث       
 رجاء على طــه  أ.د.
 نيا  جامعة الم –كلية الزراعة  – استاذ الزينة     
 محمود عبد الهادى حسن أ.د.
 جامعة ) مشرفا (  –كلية الزراعة  – استاذ الزينة      

 
 عبد الحميد محمد مرسى واصل  أ.د.
 جامعة المنيا –كلية الزراعة  –استاذ الفاكهه المتفرغ     
 محمد السيد مرسى عيسى  أ.د.
 جامعة الفيوم  –كلية الزراعة  –استاذ الفاكهه     
 ابراهيم محمود  حمدى  أ.د.
 )مشرفا(  جامعة المنيا –كلية الزراعة  –استاذ الفاكهه     
 عادل محمد محمود حماد أ.د.
 جامعة المنيا –كلية الزراعة  –استاذ الميكروبيولوجى المتفرغ    

 )مشرفا( 

 الدكتــوراه
 19 /  

9 /2016 
 
 
 
 
 
 
 

 الماجستيــر
 20/  2  
/2017 

 
 
 
 
 

 الدكتوراه
 20 /2 /2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

 هبه قنديل عبد الحليم  -20
قسم االقتصاد        

  الزراعى(
 
 
 
 
 
 
 

سمهر عبد الناصر جبر -21
 حسين
 زينة  –قسم : البساتين       

 
 
 
 
 

شريف محمد مطاوع  -22
 حسن

 فاكهه  -قسم البساتين   
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 سمير يوسف عبده يوسف  أ.د.
  جامعة كفر الشيخ –استاذ الصناعات الغذائية كلية الزراعة    

 محمد نجيب قناوى  أ.د.
كلية الزراعة  -قسم علوم االغذية  –استاذ الصناعات الغذائية المتفرغ 

 جامعة المنيا  
 هانى مصطفى على  أ.د.
جامعة المنيا    –كلية الزراعة  –استاذ ورئيس قسم علوم االغذية    

 )مشرفا( 
 سناء محمد عبد الحميد  0د

جامعة المنيا    –ية الزراعة كل –استاذ مساعد بقسم علوم االغذية     
 )مشرفا( 

 
 صالح محمد محمود   أ.د.
 جامعة اسيوط  –كلية الزراعة   –استاذ الميكروبيولوجيا االراضى     
 سامية فرحات محمد   أ.د.
 جامعة المنيا  –استاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجيا الزراعية    

 احمد رفعت عبد هللا   أ.د.
جامعة المنيا  –كلية الزراعة  –لمتفرغ استاذ الميكروبيولوجيا ا    

 )مشرفا( 
 محمود احمد مرسى   أ.د.
 جامعة المنيا   –كلية الزراعة   –استاذ االراضى المتفرغ      

 
 

 الماجستيــر
  4/9  /2016 
 
 
 
 
 
 
 

 يــرالماجست
  4/9  /2016 
 
 
  

 
 
 

اسماء محمد شحاته   -23
 محمد 
 قسم علوم االغذية     

 
 
 
 
 
 
 

 فاطمه رجب على  -24
 قسم :  الميكروبيولوجيا   

 
 
 

 :   تعديل وتغيير لجان األشراف:  ثامنا
 

 

 تجميد تسجيالت طالب الدراسات  العليا :  :   إلغاء  و تاسعا  

لطالب/ عبد الرحمن محمد علي فصل ا 24/8/2020. موافقة مجلس قسم البساتين بجلسته المنعقدة بتاريخ 28

 فاكهه( وذلك لعدم انتظامه في الدراسة رغم انذاره ثالث مرات –المسجل  لدرجة الماجستير )بساتين  عبدهللا      

على الغاء تسجيل الطالبة /  31/8/2020االنتاج الحيواني بجلسته المنعقدة بتاريخ موافقة مجلس قسم  -29

 سماح       حسن على حسين المسجلة لدرجة الدكتوراه وذلك بناء على طلبها 

 
 

  اسم الطالب/ القسم  

 / الدرجة

تاريخ 

 التسجيل

 اللجنة بعد التعديل التغيير في اللجنة

 ياسمين جمال مصطفى  -26

 قسم وقاية النبات     

 

هاجر صابر على عز  -27

 العرب 

 النبات قسم وقاية      

 

 الماجستيــر

11/ 

3 /2019 

 

 الماجستيــر

11/3/2019 

 -اضافة :

 محمود جمعه جمعه درويش 0د

 

 -اضافة :

  محمود جمعه جمعه درويش 0د

حصافى محمد كمال الدين  أ.د.

 عشبه 

 محمود جمعه جمعه درويش 0د

 

 حصافى محمد كمال الدين أ.د.

 محمود جمعه جمعه درويش 0د



 

 

-8- 
  

 

 

  -: موضوعات عامــــــة -5

للدارس /  على مد االجازة الدراسية 2020/ 8/ 30موافقة مجلس قسم المحاصيل بجلسته المنعقدة بتاريخ  -1

محمود عبد العزيز محمود على المدرس المساعد بقسم المحاصيل للحصول على الدكتوراه على منحة مقدمة  

وذلك بناءا على التقرير العلمى المرسل  2021/ 3/ 15حتى  2020/ 16/3من الحكومة الصينية اعتبارا من 

 من المشرف 

   -بشأن مقترح تعديل بند بالئحة الدراسات العليا  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  أ.د.مذكرة السيد  -2

   0شروط التسجيل  –العلوم الزراعية  فيقواعد واحكام درجة الماجستير 

 توصيات لجنة العالقات الثقافية  : 

 -الداخلية : –المؤتمرات والندوات الخارجية    

/ احمد شوقى محمد زهران االستاذ   أ.د.ى قبول اعتذار السيد عل 2020/ 9/ 1بان بجلسته بتاريخ لموافقة مجلس قسم اال

-17ن ــــرة مــالفت فيلحضور المؤتمر الثانى للغذاء والتغذية  بألمانياالمتفرغ بالقسم عن السفر الى مدينة برلين 

   0بوقف السفر نظرا لظروف كورونا  رئيس مجلس الوزراء أ.د.وذلك بناء على قرار السيد  2020/ 6/ 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


