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 لسادة أعضاء مجلس الكليةا 

 2021/ 9/ 13بتاريخ   ةالمنعقد  سبتمبر عن جلسة شهر

 ======== 

 حمدان ابراهيم محمود أ.د.   قائم بأعمال عميد الكلية       

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
 

 حمدى ابراهيم محمود  .أ.د 

 العظيم  عبد  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 الدين عالء  .د .م.أ -2

 ممدوح عويس اسماعيل  أ.د. -3

   محمد  د سيد سمير احم .د .م.أ-4

 حسين  محمد  احمد صالح .د .م.أ -5

 جمال فخرى عبد النعيم  أ.د. -6

 كوثر عبد الرحمن غالى  .د .م.أ -7

 سيد عبد المقصود عثمان  .د .م.أ -8

 رقية رمضان عبد السالم.د .م.أ -9

 حسن محمد فؤاد  .د .م. أ -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

 صالح محمد حسين  أ.د.. 18

 عبد العال ضاحيعفاف أ.د. . 19

 ساميه فرحات محمد  أ.د.. 20

 فوزى سيد ابراهيم   أ.د.. 22

 احمد عزت ابو صالحه أ.د.. 23

 سوزان سعد لطيف  أ.د.. 24

 

 ممثلين عن األساتذة المساعدين    

 مروه فاروق كامل 0د 0م 0أ  -25
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 مهني حماده عبد الحميد  0د  0م 0أ  -26

 ممثلين عن المدرسين : 

  بشندي سماح عمر  0د  -27

   د المجيد محمود منصور عب  0د –  28

 

 عميد الكلية  حمدان ابراهيم محمود وبدأ الجلسة األستاذ الدكتور / 

   بسم هللا الرحمن الرحيم ""         

 ثم استعرض جدول األعمال على النحو التالي  :  

  -تم التصديق على قرارات الجلسة السابقة جميعها  : 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              توصيات وحدة  ضمان الجودة:  -1

 بالموافقة على:   2021/  9/  9  بتاريخ المنعقدةبجلستها  وحدة ضمان الجودة  توصي 

 

 الثالثية للجودة اللجنةعرض ما تم من اجتماعات  -1

 

    -:  مخاطبة الساده رؤساء االقسام بشأن  -2

 مل تقارير مع ع 2019/2020سرعة االنتهاء واستكمال تقارير البرامج والمقررات للفصل الدراسي الثاني  -أ     

   2020/2021والثانىالبرامج والمقررات للفصل الدراسي االول         

 

 سرعة االنتهاء من عمل ملفات المقررات باألقسام وسيتم مراجعتها من قبل لجنة بوحدة ضمان الجودة   –ب    

 

 ضاء هيئة التدريس واختيار احد اع  PDFمراجعة توصيف مقررات البكالوريوس والدبلومات وتحويلها الى  -ج   

   0بالقسم لرفعها من مدير وحدة الجودة          

 

 تشكيل لجنة ثالثية لكل برنامج لمعرفة طلبات التقدم لالعتماد البرامجي واالستعداد لعمل الدراسة الذاتية  -د ـ    

  0للبرنامج واستكمال المعايير            

 تقدم العتماد البرنامج )الثمان برامج( موافقة مجالس االقسام للبرامج على ال –هـ   

 2021/ 2020عمل تقرير عن اعمال الجودة للعام الجامعى  –ز    
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 توصيات لجنة شئون التعليم والطالب :-2

 -بالموافقة على: 2021/ 9/ 5توصي لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها المنعقدة بتاريخ  

 

 بالكلية الخاصة بنتيجة امتحانات   األربعةمن طالب المستويات  المقدمة االلتماسات تشكيل لجنة فحص  -1

وقد تم الفحص وليس الحد من الطالب المتقدمين بااللتماس  2020/2021الثانى للعام الجامعى  الدراسيالفصل      

 اى درجات اخرى  فيالحق 

 القرار : الموافقة 

 ا

حيث انه تم حبسه على  2020/ 2019مقيد بالمستوى الثانى الذى كان  اعادة قيد الطالب / ضاحى محروص على -2

والذى تقدم بمذكرة يطلب فيها اعادة قيده   2021/ 9/8وتم اخالء سبيله بتاريخ  2020( لسنة 5006القضية قم ) ذمة 

 كان موقوف عن الدراسه لحين خروجه من السجن ألنهبالكلية  

 القرار : الموافقة 

وذلك لتأجير صالة األنشطة الطالبية الخاصة بمكتبي   اليوم الواحد  فيجنيه( ثالثة مائة جنيها  300تحديد مبلغ )   -3

ادوات كتابية وجامعية خالل االسبوع االول والثانى من بداية العام  الدوات المعامل والقامة معرض رعاية  الطالب 

  0  2021/2022الدراسى 

 القرار : الموافقة 

كتور / عبد المنعم على احمد االستاذ المساعد بقسم امراض النبات للتدريس بكلية الزراعة  انتداب السيد الد   -4

 الحيوية جامعة هليوبولس بواقع يوم واحد  االربعاء من كل اسبوع 

 القرار : الموافقة 
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 توصيات لجنة الدراسات العليا والبحوث : -3
 

 بالموافقة على:  2021/ 9/ 5عقدة بتاريخ توصي لجنة الدراسات العليا بجلستها المن

 

 أوالً : نتيجة لجان فحص ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه  : 
 

على ما جاء في التقرير الجماعي  8/2021 /29 بجلسته المنعقدة بتاريخ  المحاصيلموافقة مجلس قسم  -1
 ة والمسجل   ايه نتعى محمد محمد   / ةلب المقدمة من الطا الماجستيروالتقارير الفردية للجنة فحص ومناقشة رسالة 

 (  محاصيل في العلوم الزراعية )  الماجستيردرجـة  ابالقسم والتـي توصـي بمنحه  الماجستيرلدرجة 
 القرار : الموافقة 

على ما جاء في التقرير الجماعي  2021/  9 /12  بجلسته المنعقدة بتاريخ  االراضىموافقة مجلس قسم  -2
  احمد  محمد صالح زينب   /ة المقدمة من الطالب الماجستيرلجنة فحص ومناقشة رسالة والتقارير الفردية ل

 في العلوم الزراعية )  الماجستير درجـة  ابالقسم والتـي توصـي بمنحه الماجستير لدرجة  ةوالمسجلالمعيدة 
 ( أراضي

 القرار : الموافقة 

 

 : للرسالة تبليغ نتيجة مقرر بحث  والساعات المعتمدة  :   ثانيـــا

 

 المسجل لدرجة احمد يسرى تمام  على إتمام الطالب/ 8/2021/ 30بجلسته بتاريخ افقة مجلس قسم البساتين مو -3
 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".   خضر -البساتين  بقسم  الدكتوراه

 القرار : الموافقة 

محمود حسين عبد المجيد  الطالب/على إتمام  2021/ 8/ 23بجلسته بتاريخ افقة مجلس قسم علوم االغذية مو -4
 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".   قسم الب الدكتوراه المسجل لدرجة 

 القرار : الموافقة 

المسجل محمد احمد عبد الرحيم  على إتمام الطالب/ 2021/ 23/8بجلسته بتاريخ افقة مجلس قسم علوم االغذية مو -5
 دة للرسالة "بنجاح".  الساعات المعتم  قسم ال ب الماجستير لدرجة 

 القرار : الموافقة 

طارق صبرى على همام  على إتمام الطالب/ 2021/ 9/ 5بتاريخ الطارئة بجلسته افقة مجلس قسم علوم االغذية مو -6
 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".   قسم الب الدكتوراه المسجل لدرجة 

 القرار : الموافقة 

هانى سالمه عبد  على إتمام الطالب/ 2021/ 5/9بتاريخ الطارئة سته بجلافقة مجلس قسم علوم االغذية مو -7
 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".    قسم الب  الدكتوراه المسجل لدرجة الرؤوف 

 القرار : الموافقة 

المسجل حسين خطاب حسين  على إتمام الطالب/ 2021/ 29/8بجلسته بتاريخ افقة مجلس قسم المحاصيل مو -8
 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".    قسم الب وراهالدكت لدرجة 

 القرار : الموافقة 

 المسجل لدرجة محمد عمر سيد  على إتمام الطالب/ 8/2021/ 30بجلسته بتاريخ افقة مجلس قسم وقاية النبات مو -9
 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".    قسم الب الدكتوراه

 القرار : الموافقة 

عبد المنعم حسين رمضان   على إتمام الطالب/ 2021/ 8/ 30بجلسته بتاريخ قاية النبات افقة مجلس قسم ومو -10
 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".   قسم الب الدكتوراه المسجل لدرجة 

 القرار : الموافقة 

وفاء صابر عبد الوهاب   / ة على إتمام الطالب 30/8/2021بجلسته بتاريخ افقة مجلس قسم وقاية النبات مو -11
 الساعات المعتمدة للرسالة "بنجاح".   قسم الب  الماجستير لدرجة  ةالمسجل

 القرار : الموافقة 
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 مـد   فترة  التسجيـل :    ـاثالثــ
 

 اســـم الطالــب القســـم الدرجة/ تاريخ التسجيل  تاريخ المد 

18 /9 /2021 –  
 )ستة اشهر2022/ 3/ 17

 /  9 /18  الماجستير 
2017  

   نهال كامل صبره  –  12 اعيــة كيمياء زرال

18 /9 /2021  -  
 )ستة اشهر(  2022/ 3/ 17

/   9 /18الماجستير   
2017  

 نجالء حسين محمد    -13 الكيمياء الزراعية 

18 /9 /2021 –  
 )ستة اشهر2022/ 3/ 17

/   9 /18الماجستير   
2017  

 ياسمين محمود رمضان  –  14 الكيمياء الزراعية 

18 /9 /2021 –  
 تة اشهر)س2022/ 3/ 17

/   9 /18الماجستير   
2017  

 رويدا ابراهيم فؤاد   --15 الكيمياء الزراعية 

الدكتوراه :  13/9/2022 -2021/ 9/ 14
14 /9 /2015 

 اشرف احمد عبداللطيف -16 علوم االغذية 

 القرار : الموافقة 

 

 لجـــــان الفحص و المناقشــــــة: وتعديل تشكيل  :   ــارابع

 

تاريخ  الدرجة/  ة تشكيل اللجنـــــ 
 التسجيل 

اســم الطالـب / 
 القســـم

 حمدى كمال ابراهيم عطاهللا  أ.د.
 جامعة قناة السويس  –كلية الزراعة   –استاذ نباتات الزينة المتفرغ       
 احمد عبد المنعم السيد   أ.د.
 جامعة المنيا   -كلية الزراعة  –استاذ الزينة المتفرغ       
 ق احمد عماد الدين توفي أ.د.
 جامعة المنيا )مشرفا( –كلية الزراعة  –استاذ الزينة المتفرغ     

 محمود عبد الحكيم محمود  أ.د.
 جامعة المنيا )مشرفا(  –كلية الزراعة  –استاذ الزينة      

 الماجستير 
 18/9  
/2017 

 سلمى اسامه سيد  -17
 -قسم : البساتين   

 زينة 

 مصطفى طه محمدى عسوس  أ.د.
قسم التصنيع بالمعمل المركزى وتطويرنخيل البلح مركز البحوث  رئيس بحوث   

 الزراعية 
 هانى مصطفى على   أ.د.

 جامعة المنيا  –كلية الزراعة  –استاذ علوم االغذية المتفرغ   
 فوزى على حسن السكرى  أ.د.
 جامعة المنيا )مشرفا(  –كلية الزراعة  –استاذ علوم االغذية المتفرغ    

 دهللاعزالدين جا أ.د.
مركزالبحوث  البلح  نخيل  المعمل المركزى البحاث وتطوير رئيس بحوث ومدير

 الزراعية )مشرفا 

 الماجستير 
8 /9 /2014 
 

  

محمد احمد عبد -18
 الرحيم 

 قسم : علوم االغذية     

 رضا محمد بدوى خليفة  أ.د.
 استاذ متفرغ بمعهد بحوث تكنولوجيا االغذية قسم بحوث اللحوم واالسماك     
 محمد نجيب قناوى  أ.د.
 جامعة المنيا   –استاذ علوم االغذية المتفرغ بكلية الزراعة      
 سوزان سعد لطيف  أ.د.
 جامعة المنيا )مشرفا(  –كلية الزراعة  –استاذ علوم االغذية المتفرغ     

 الدكتوراه
 18  /

9 /2017    
    

هشام السيد   -19
 عبدالمبدى    

 عبد الفتاح       
 م االغذية قسم  : علو

 محمد عبد الحميد حسن سرور  أ.د.
 جامعة سوهاج  –كلية الزراعة  –استاذ ورئيس قسم علوم االغذية     
 فوزى على حسن السكرى  أ.د.
 جامعة المنيا   –استاذ علوم االغذية المتفرغ بكلية الزراعة      
 سوزان سعد لطيف  أ.د.

 جامعة المنيا )مشرفا(   –ة  استاذ علوم االغذية المتفرغ بكلية الزراع      
 رقية رمضان عبد السالم  0د 0م 0أ

 )مشرفا(  –جامعة المنيا   –استاذ مساعد ورئيس قسم علوم االغذية        

 الماجستير 
10 /9 /2012 

صفيه محمد -20
 دكرورى 

م : علوم  قسـ    
 االغذية 
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 عثمان على اسماعيل   أ.د.
 اسيوط   –جامعة االزهر  –الزراعة  كلية  –استاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ         

 عفاف ضاحى جاد   أ.د.
 جامعة المنيا   –كلية الزراعة   –استاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ        
 خيرى طه ابراهيم   أ.د.
 جامعة المنيا )مشرفا(  –كلية الزراعة   –استاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ      
 مكادى عبد المجيد سليمان  أ.د.

 عميد المعهد العلى لتكنولوجيا االدارة ونظم   –قتصاد الزراعى المتفرغ  استاذ اال 
 المعلومات )مشرفا(     

 الدكتوراه
 18  /

9 /2017 

محمود جمال  -21
  خلفاحمد 

االقتصاد قسم :   
 الزراعى

 السيد على محمد السيد العراقى أ.د.
 جامعة اسيوط  –كلية الزراعة  –استاذ الحيوان الزراعى بقسم وقاية النبات     
 حسن محمد حسن  أ.د.

جامعة   –كلية الزراعة  –استاذ الحيوان الزراعى المتفرغ قسم وقاية النبات  
 المنيا)مشرفا 

 حصافى محمد كمال الدين  أ.د.
الحشرات االقتصادية وتربية النحل المتفرغ قسم وقاية النبات كلية الزراعة   استاذ 

 المنيا)مشرفا جامعة 
 كامل على   مروة فاروق 0د 0م 0أ

   -كلية الزراعة  –قسم وقاية النبات  -استاذ الحشرات االقتصادية المساعد       
 جامعة المنيا 

 الدكتوراه 
14 /9 /2015 

اروى عبد   -22
 الهادى 

 عبد الحكيم       
 قسم : وقاية النبات 

 

 القرار : الموافقة 

 
   -كتوراه :ا : تعديل و  تشكيل لجان االمتحان التأهيلي لطلبة الد خامسـ

 

على تشكيل لجنة االمتحان التأهيلي   2021/ 8/ 23موافقة مجلس قسم علوم االغذية بجلسته المنعقدة بتاريخ  - 23

 ع (  0للطالب/ محمود حسين عبد المجيد المسجل بالقسم لدرجة الدكتـوراه بنظام )س 

 علـى أن يكون التشكيل على النحو التالي:             

 جامعة اسيوط  -كلية الزراعة  -ذ متفرغ أستا   عبد العال رشوان  محمد رشوان أ.د. -1

جامعة   –قسم صناعات غذائية كلية الزراعة  –ذ متفرغ أستا          وسعد احمد سعد حالب أ.د. --2

 القاهر 

 جامعة المنيا  -عميد كلية الزراعة   –استاذ بقسم الكيمياء الزراعية     حمدان ابراهيم محمود  0د  0أ -3

 جامعة المنيا  –كلية الزراعة   –المحاصيل المتفرغ  أستاذ        ايمان محمد طه  أ.د.  -4

 جامعة المنيا  –كلية الزراعة  –قسم الوراثة  –استاذ متفرغ          قاسم زكى احمد  أ.د. -5

   جامعة المنيا    -كلية الزراعة  -استاذ علوم االغذية المتفرغ    سناء احمد محمد صالح أ.د. -6

جامعة المنيا    –كلية الزراعة  –أستاذ علوم االغذية المتفرغ    فوزى على حسن السكرى  أ.د. - 7

 )مشرفا(

 القرار : الموافقة                

 

على تشكيل لجنة االمتحان التأهيلي للطالب/  2021/ 23/8موافقة مجلس قسم المحاصيل بجلسته المنعقدة بتاريخ  -24

 ع (  0جل بالقسم لدرجة الدكتـوراه بنظام )س حسين خطاب حسين المس

 علـى أن يكون التشكيل على النحو التالي:             

 جامعة القاهره -كلية الزراعة  -ذ المحاصيل المتفرغ أستا    درويش صالح درويش أ.د. -1

 اهره جامعة الق  –كلية الزراعة   –ذ المحاصيل المتفرغ أستا     هندى   مجدى محمد شفيق  أ.د. -2

 جامعة المنيا  -كلية الزراعة   – الوراثة المتفرغاستاذ    عبد الرحيم توفيق عبد الرحيم    0د  0أ -3

 جامعة المنيا  –كلية الزراعة   –المتفرغ   امراض النبات أستاذ       حربى مطاريد عبدهللا أ.د.  -4
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جامعة  زراعة للدراسات العليا والبحوث ووكيل كليةال االراضىاستاذ        محى الدين محمد عبد العظيم أ.د. -5

 المنيا 

 جامعة المنيا     -كلية الزراعة   -المتفرغ  المحاصيلاستاذ    ابوبكر عبد الوهاب طنطاوى  أ.د. -6

 )مشرفا(جامعة المنيا   –كلية الزراعة  –المتفرغ  المحاصيلأستاذ    منصور عبد المجيد سالم  أ.د. - 7

 افقة القرار : المو             

 

على تشكيل لجنة االمتحان التأهيلي للطالب/  2021/ 8/ 30بجلسته المنعقدة بتاريخ  البساتينموافقة مجلس قسم  -25

 ع (  0لدرجة الدكتـوراه بنظام )س خضر  –البساتين المسجل بقسم  احمد يسرى تمام

 علـى أن يكون التشكيل على النحو التالي:             

 جامعة سوهاج  -كلية الزراعة  -ورئيس قسم البساتين  الخضرذ أستا         احمد امين الشيخ  خالد  أ.د. -1 

ووكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث جامعة  الخضر أستاذ          ماهر حسن حسنى  أ.د. -2 

 سوهاج 

 جامعة المنيا   -الزراعة  د كلية –المتفرغ   الخضراستاذ       محمد عبد المنعم التالوى 0د  0أ -3 

 )مشرفا(  جامعة المنيا –كلية الزراعة   –المتفرغ  البساتين  أستاذ    محمد يسن عبد اللطيف المازنىأ.د.-4 

        جامعة المنيا  –كلية الزراعة   –استاذ امراض النبات المتفرغ             انور عبد العزيز جالل أ.د. -5 

 جامعة المنيا  –كلية الزراعة -قسم وقاية النبات  –أستاذ تربية النحل المتفرغ  حصافى محمد كمال الدين أ.د. -6 

 جامعة المنيا  الزراعة للدراسات العليا والبحوث  ووكيل كلية  األراضياستاذ  محى الدين محمد عبد العظيم   أ.د. -7 

 القرار : الموافقة 

على تشكيل لجنة االمتحان التأهيلي   8/2021/ 30اريخ موافقة مجلس قسم وقاية النبات بجلسته المنعقدة بت -26

 ع ( 0للطالب/ عبد المنعم حسين رمضان المسجل بالقسم لدرجة الدكتـوراه بنظام )س 

 علـى أن يكون التشكيل على النحو التالي:             

 جامعة سوهاج -راعةكلية الز-أستاذالحشرات االقتصادية قسم وقاية النبات     احمد محمود على سالمان  أ.د. -1

 جامعة القاهره  –كلية الزراعة  –ذ تربية النحل أستا     عادل محمود محمد مزيد  أ.د. -2

 جامعة المنيا  -عميد كلية الزراعة  –استاذ الكيمياء الحيوية      حمدان ابراهيم محمود  0د  0أ -3

  معة المنياجا –ووكيل كلية الزراعة استاذ الفاكهه     حمدى ابراهيم محمود  أ.د. -4

 جامعة المنيا  –كلية الزراعة   –امراض النبات المتفرغ  أستاذ       حربى مطاريد عبدهللا أ.د. -5

 جامعة المنيا  قسم وقاية النبات كلية الزراعة –الحيوان الزراعى المتفرغ استاذ             حسن محمد حسن  أ.د. -6

جامعة   كلية الزراعة-قسم وقاية النبات –المتفرغ  نحلتربية الأستاذ    حصافى محمد كمال الدين أ.د. -7

 )مشرفا( المنيا

 القرار : الموافقة 

 
 
 
 
 
 

 :   تحديد وتعديل عناوين رسائل الماجستير والد كتوراة  سادســا
 

 تعديل موضوع البحث     على 2021/ 8/ 30االنتاج الحيوانى بجلسته المنعقدة بتاريخ  موافقة مجلس قسم -27

 بالقسم على النحو التالي:  الدكتوراهلدرجة  ةالمسجل ة/ ايه مصطفى على حسنالخاص بالطالب     

  -العنوان باللغة العربية :       
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غذائية على الكفاءة االنتاجية والتناسلية    كإضافات او الغير مستنبته  المستنبتةتأثير استخدام بذور الحلبة "  من:  

 "    لالرانب 

غذائية في عالئق بدارى اللحم على الكفاءة االنتاجية   كإضافات  المستنبتةالبركة  تأثير استخدام بذور حبةإلى: "   

 الفسيولوجية وبعض االستجابات 

 -العنوان باللغة االنجليزية :     

     "  Effect of using some germinated Nigella sativa seeds as feed additives on 

"iological responses in broiler chicks.productive performance and some phys 

 ير جوهري يعلماً بأن التغ 

 القرار : الموافقة                  

 
 
 
 

 تعديل موضوع البحث     على 2021/ 8/ 30االنتاج الحيوانى بجلسته المنعقدة بتاريخ  موافقة مجلس قسم -28

 بالقسم على النحو التالي:  ستيرالماجلدرجة  ةالمسجل الخاص بالطالبة/ ياسمين شادى سيد      

  -العنوان باللغة العربية :       

 "    استخدام بعض انواع البكتيريا على تغذية االرانب  "       ن:ـــم            

 تأثير اضافة الزنك المخلبى العضوى على بعض القياسات االنتاجية والفسيولوجية في االرانب الناميه" ى: " ـإل  

 -ان باللغة االنجليزية :العنو     

     "  Effect of organic zinc chelate supplementation on some productive and 

"physiological performance of growing rabbits 

 ير جوهري يعلماً بأن التغ 
 

 القرار : الموافقة        

 
 

 تعديل وتغيير لجان األشراف:  :   ـاسابعـــ
 
 

 

 ر : الموافقة القرا

 

 

 

 

 

 

  لب/ القسم اسم الطا   
 /الدرجة
تاريخ  
 التسجيل 

 اللجنة بعد التعديل  التغيير في اللجنة 

 مريان عجايبى ثابت  -29
 قسم : امراض النبات 

 الدكتـوراه
17  

/9/2018       

   -: اعتذار
 مرزوق رجب عبد اللطيف  أ.د.

 

 ربى مطاريد عبدهللا ح أ.د.

 احمد ابو ريه الكفراوى  أ.د.
 طارق عبد المنعم  0د 
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 توصيات لجنة العالقات الثقافية :  -1

   الداخلية : -الخارجية المؤتمرات  والندوات  
 

   -على ترشيح : 2021/ 30/8بجلسته المنعقدة بتاريخ  الكيمياء الزراعية مجلس قسم  موافقة

 بالقسم  المدرس  هناء محمد حسن 0د 

 في كترونى الدورة التاسعه عشر الستخدامات الميكروسكوب االلكترونى لحضور ) دورة وحدة الميكروسكوب االل

    2021أكتوبر  5 –  3الفترة من  فيمجاالت البحث والتشخيص وتطبيقات تكنولوجيا النانو( وذلك 

 القرار : الموافقة 

 

 موضوعات عامـــــــــــــــــة -5

  تعين السيدة/ كوثر هارونب على التوصية  2021/ 9/ 12سته المنعقده بتاريخ موافقة مجلس قسم االراضى بجل  -1

   محمد 

على منحها درجة الدكتوراه بمجلس الجامعة  وذلك بناءوظيفة مدرس بذات القسم  فيالمدرس المساعد بالقسم       

 بتاريخ    

      31/ 8  /2021   

 القرار : الموافقة             

 

على منح السيدة انتصار عيسى  2021/ 8/ 30المنعقده بتاريخ  االقتصاد الزراعى بجلسته موافقة مجلس قسم  -2

 محمود المدرس    

 9/2022/ 30وحتى   2021/ 1/10المساعد بالقسم اجازة رعاية طفل بالخارج لمدة عام اعتبارا من         

 القرار : الموافقة             

 

كريستينا كوجر االستاذ بقسم   أ.د.على تغيير  2021/ 9/ 12بتاريخ موافقة مجلس قسم امراض نبات الطارىء  -3

الحشرات االقتصادية وامراض النبات بجامعة والية نورث كارولينا والتى كان من المقرر ان تستضيف السيد 

اوسبيك مارى ه أ.د.الدكتور/ عبد الرازق شعراوى غنيمه عبد الرحيم اثناء مهمته العلمية لما بعد الدكتوراه يالسيدة 

االستاذ بقسم علوم النبات والتربه والميكروبات بجامعة والية متشيجان بالواليات المتحدة االمريكية وذلك لعدم قدرة 

 الدكتوره كريستينا على استضافة باحثين دولين طبقا لتعليمات وزارة الزراعة االمريكية  

 القرار : الموافقة          

 

لرفع النسبه  اضافة ثالث مقررات على  2021/ 23/8بتاريخ  المنعقدةبجلسته  ية علوم االغذ موافقة مجلس قسم  -4

  المئوية 

 0 :  كالتاليالماجستير والمقررات  المسجله لدرجة احمد سعيد طالبة  لطالبة / سارة لتقديرات ا     

 0 تكنولوجيا تبريد وتجميد   620ص ن ع  -1

 0 فساد االغذية ومنتجاتها 610ص ن ع   -2

 0 تكنولوجيا الحفظ بالمواد الحافظة   618ص ن ع  -3

 وذلك لرفع النسبه المئوية لتقديرات الطالبة                

 القرار : الموافقة           
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لى اضافة ثالث مقررات الى ع  2021/ 8/ 29موافقة مجلس قسم  المحاصيل  بجلسته المنعقدة بتاريخ  -1  -5

     محمود /  الطالب 

 0والمقررات كالتالي :   بالقسم الماجستير المسجل لدرجةيف عصام عبداللط         

 0 فسيولوجيا محاصيل الحقل   604م ح ص  -1

   0الحشائش ومقاومتها   605م  ح ص  -2

 0 انتاج محاصيل متقدم  602م ح ص  -3

اسة يير موضوع رسالة الماجستير تغييرا جوهريا وان هذه المقررات تخدم موضوع الدروذلك نظرا لتغ             

 الجديدة 

 القرار : الموافقة            

 

  ى المشرف الرئيس أ.د.على الطلب المقدم من  9/2021/ 12موافقة مجلس قسم المحاصيل بجلسته الطارئه بتاريخ  -6

 على الطالب 

محمود عبد العزيز محمود عضو االجازة الدراسية للحصول على درجة الدكتوراه  على المنحه المقدمه من      

 حكومه  ال

الستيفاء   3/2022/ 15حتى  2021/ 16/3الصينية والذى يفيد بان بحاجته لمد االجازة الدراسية عام واحد بدءا من     

 متطلبات  

وتم ارسال  0الصين  فيالتخرج ويفيد بانه ارسل خطاب ثانى بنسبة التعليم الهجين التى تلقاها اثناء فترة دراسته      

 نفس  

   0الصين  فيمستشار الثقافى لمصر الخطابين الى ال     

  : الموافقةالقرار      

 


