
 جامعة دمنهور

 كلية الزراعة

 قسم البساتين                      للسيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية......

 تحية طيبة وبعد......                                  

/ 10/ 29نحيط سيادتكم علماً بما ورد في جلسة مجلس القسم المنعقدة يوم األحد الموافق     

 -وهي علي النحو التالي: 2017

وافق المجلس علي التوصية بمنح السيد األستاذ/ مصطفي محمود محمد المعيد بالقسم -1      

ءاً علي ما ورد تخصص خضر درجة الماجستير في العلوم الزراعية تخصص خضر وذلك بنا

 في التقارير الفردية والتقرير الجماعي للجنة الحكم والمناقشة.

وافق المجلس علي ترشيح السيد الدكتور/ يحي علي )مدرس الزهور والزينة( لتنظيم  -2

 وتنشيط القسم اإلليكتروني علي صفحة الكلية.

وظيفة وافق المجلس علي ترشيح السيد األستاذ/ علواني عبد المولي بريك عوض ل -3

 معيد بالقسم تخصص فاكهة.

 -وافق المجلس علي إيقاف قيد الطالب/ عمرو سعيد عبد الرحمن أحمد )ماجستير -4

وذلك لظروف صحية  2018حتي خريف  2017فاكهة( لمدة عام إعتباراً من خريف 

 ومرفق طيه شهادة طبية.

فاكهة(  -وافق المجلس علي إعادة قيد الطالب/ إسالم مصطفي محمد جمعة ) ماجستير -5

 .2017إعتباراً من خريف 

 -) ماجستيرعبد الحميد علي شلبي وافق المجلس علي إعادة قيد الطالب/ محمود   -6

 .2017فاكهة( إعتباراً من خريف 

فاكهة(  -) ماجستيرأمنية مصباح إبراهيم غريب وافق المجلس علي إعادة قيد الطالب/  -7

 .2017إعتباراً من خريف 

  البريد الرسمي الخاص بالجامعة وموقع الجامعة  وافق المجلس علي إستخدام -8

Google scholar).ولكن بعد تطوير ورفع كفاءة البريد الرسمي وموقع الجامعة ) 

الواردة من تم إحاطة المجلس علماً بجميع المراسالت الواردة من الجامعة وكذلك  -9

 السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية والسادة الوكالء بالكلية.

 وتفضلوا بقبول وافر التقدير واإلحترام,,,,,, 

 مقدمه لسيادتكم                                                                                        

 قائم بأعمال قسم البساتين                                                                                 

 أ.د.م/ نيفين محمد نبيه ناجي.                                                                            

 29 /10 /2017 



 جامعة دمنهور

 كلية الزراعة

 .....عميد الكليةيد األستاذ الدكتورسال         قسم البساتين  

 تحية طيبة وبعد......                                  

/ 29نحيط سيادتكم علماً بموافقة مجلس القسم بجلسته المنعقدة يوم األحد الموافق                 

علي التوصية بمنح السيد األستاذ/ مصطفي محمود محمد المعيد بالقسم تخصص  2017/ 10

خضر درجة الماجستير في العلوم الزراعية تخصص خضر وذلك بناءاً علي ما ورد في التقارير 

 جماعي للجنة الحكم والمناقشة.الفردية والتقرير ال

 

 

 وتفضلوا بقبول وافر التقدير واإلحترام,,,,,, 

 مقدمه لسيادتكم                                                                                        

 قائم بأعمال قسم البساتين                                                                                 

 أ.د.م/ نيفين محمد نبيه ناجي.                                                                            

  

 29 /10 /2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة دمنهور

 كلية الزراعة

 .....العليا والبحوث يد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون الدراساتسال         قسم البساتين  

 تحية طيبة وبعد......                                  

نحيط سيادتكم علماً بموافقة مجلس القسم بجلسته المنعقدة يوم األحد الموافق                 

فاكهة(  -علي إيقاف قيد الطالب/ عمرو سعيد عبد الرحمن أحمد )ماجستير 2017/ 10/ 29

وذلك لظروف صحية ومرفق طيه  2018حتي خريف  2017راً من خريف لمدة عام إعتبا

 شهادة طبية.

 

 وتفضلوا بقبول وافر التقدير واإلحترام,,,,,, 

 مقدمه لسيادتكم                                                                                        

 قائم بأعمال قسم البساتين                                                                                 

 أ.د.م/ نيفين محمد نبيه ناجي.                                                                            

  

 29 /10 /2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة دمنهور

 الزراعةكلية 

 .....يد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوثسال         قسم البساتين  

 تحية طيبة وبعد......                                  

نحيط سيادتكم علماً بموافقة مجلس القسم بجلسته المنعقدة يوم األحد الموافق                 

فاكهة(  -علي إعادة قيد الطالب/ إسالم مصطفي محمد جمعة ) ماجستير 2017/ 10/ 29

 .2017إعتباراً من خريف 

 

 وتفضلوا بقبول وافر التقدير واإلحترام,,,,,, 

 مقدمه لسيادتكم                                                                                        

 قائم بأعمال قسم البساتين                                                                                 

 أ.د.م/ نيفين محمد نبيه ناجي.                                                                            

  

 29 /10 /2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة دمنهور

 كلية الزراعة

 .....يد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوثسال         قسم البساتين  

 تحية طيبة وبعد......                                  

نحيط سيادتكم علماً بموافقة مجلس القسم بجلسته المنعقدة يوم األحد الموافق                 

فاكهة(  -علي إعادة قيد الطالب/ محمود عبد الحميد علي شلبي ) ماجستير 2017/ 10/ 29

 .2017إعتباراً من خريف 

 

 وتفضلوا بقبول وافر التقدير واإلحترام,,,,,, 

 مقدمه لسيادتكم                                                                                        

 قائم بأعمال قسم البساتين                                                                                 

 أ.د.م/ نيفين محمد نبيه ناجي.                                                                            

  

 29 /10 /2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة دمنهور

 كلية الزراعة

 قسم البساتين                      للسيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية......

 تحية طيبة وبعد......                                  

/ 29المنعقدة يوم األحد الموافق  بجلسته مجلس القسم بموافقةنحيط سيادتكم علماً                 

ترشيح السيد األستاذ/ علواني عبد المولي بريك عوض لوظيفة معيد بالقسم علي 2017/ 10

 تخصص فاكهة.

 

  

 وتفضلوا بقبول وافر التقدير واإلحترام,,,,,, 

 مقدمه لسيادتكم                                                                                        

 قائم بأعمال قسم البساتين                                                                                 

 ين محمد نبيه ناجي.أ.د.م/ نيف                                                                            

  

 29 /10 /2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة دمنهور

 كلية الزراعة

 .....يد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوثسال         قسم البساتين  

 تحية طيبة وبعد......                                  

نحيط سيادتكم علماً بموافقة مجلس القسم بجلسته المنعقدة يوم األحد الموافق                 

فاكهة(  -) ماجستيرأمنية مصباح إبراهيم غريب علي إعادة قيد الطالب/  2017/ 10/ 29

 .2017إعتباراً من خريف 

 

 وتفضلوا بقبول وافر التقدير واإلحترام,,,,,, 

 مقدمه لسيادتكم                                                                                        

 قائم بأعمال قسم البساتين                                                                                 

 أ.د.م/ نيفين محمد نبيه ناجي.                                                                            

  

 29 /10 /2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة دمنهور

 كلية الزراعة

 .....يد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوثسال         قسم البساتين  

 تحية طيبة وبعد......                                  

/ 29نحيط سيادتكم علماً بموافقة مجلس القسم بجلسته المنعقدة يوم األحد الموافق                 

علي ترشيح السيد الدكتور/ يحي علي )مدرس الزهور والزينة( لتنظيم وتنشيط  2017/ 10

 القسم اإلليكتروني علي صفحة الكلية.

 

 وتفضلوا بقبول وافر التقدير واإلحترام,,,,,, 

 مقدمه لسيادتكم                                                                                        

 قائم بأعمال قسم البساتين                                                                                 

 أ.د.م/ نيفين محمد نبيه ناجي.                                                                            

  

 29 /10 /2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة دمنهور

 كلية الزراعة

 .....يد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوثسال         قسم البساتين  

 تحية طيبة وبعد......                                  

نحيط سيادتكم علماً بموافقة مجلس القسم بجلسته المنعقدة يوم األحد                 

علي إستخدام البريد الرسمي الخاص بالجامعة وموقع  2017/ 10/ 29الموافق 

البريد الرسمي وموقع ( ولكن بعد تطوير ورفع كفاءة (Google scholar  الجامعة 

 الجامعة.

 

 

 وتفضلوا بقبول وافر التقدير واإلحترام,,,,,, 

 مقدمه لسيادتكم                                                                                        

 قائم بأعمال قسم البساتين                                                                                 

 أ.د.م/ نيفين محمد نبيه ناجي.                                                                            

  

 29 /10 /2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جامعة دمنهور 

 الزراعةكلية 

 قسم البساتين       السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث,,,,

 تحية طيبة وبعد،،،             

نحيط سيادتمن علماً بالخطة البحثية الخمسية المقترحة ) األهداف اإلستراتيجية( لقسم      

وكذلك اآلليات والوسائل االزمة لتحقيق كل هدف  2021 -2016البساتين إعتباراً من 

 -إستراتيجي وهم علي النحو التالي:

 والتعليمية والمناخ التعليمي. -1

  األهداف إنشاء معامل بحثية متقدمة تواكب التقدم العلمي وتوفر القدرة علي إجراء

 -اإلستراتيجية لتخصص البساتين:

طرق التدريس بالقسم بما يتمشي مع النظم العالمية من حيث الموارد العلمية تطوير  -2

 وتنفيذ تقنيات بحثية حديثة معترف بها عالمياً.

العالمية ذات يتالئم مع متطلبات المجالت البحثية  توجيه العمل البحثي بالقسم بما -3

 واإلعتماد. (Impact Factor)التصنيف الدولي و ذات التأثير في التقدم العلمي 

وصول التوصيات العلمية ونتائج األبحاث من خالل التفاعل مع المنتجيين الزراعيين  -4

 وني.والمهندسين و اإلخصائيين و من خالل إصدار وسائل النشر اإللكتر

 ليات التالية:ويمكن تحقيق ذلك عن طريق اآل-  

  -اآلليات والوسائل االزمة لتحقيق كل هدف إستراتيجي بيانها كالتالي:

 -الخاص بطرق التدريس فيشمل اآلليات التالية:بالنسبة للهدف اإلستراتيجي األول  -1

 إنشاء مركز أو مكتب للموارد العلمية والتعليمية بالقسم. -أ

 لتشجيع المؤلفات والمطبوعات العلمية. وضع خطة مححدة -ب

إصدار المزيد من الوسائل اإلليكترونية المعاونة في التدريس مثل األقراص  -ج

 .USBالمدمجة و إستخدام 

فيشمل اآلليات  بالنسبة للهدف اإلستراتيجي الثاني الخاص بالمعامل البحثية الحديثة -2

 -التالية:

سنوات لشراء أجهزة حديثة مطلوبة وضع خطة زمنية متدرجة خالل الخمس  -أ

 للتحليالت الكيماوية لألنسجة والثملر.

علي جهاز  في العمل وضع إتفاق تعاون بحثي للمشاركة مع بعض األقسام اآلخري -ب

واحد ذو قيمة مادية مرتفعة ومطلوب إلنجاز بحوث هامة مثل جهاز التحليل 

 اإلثيلين و ثاني أكسيد الكربون.الغازي المتعدد المهام لقدير  الكروماتوجرافي 



تنظيم شراء وإستخدام المواد الكيماوية ومنظمات النمو النباتية بشكل موثق و   -ج

 مسجل مع اإلشراف عليها من قبل أخصائي بالقسم ومتابعتها.

شراء ثالجة كبيرة وديب فريزر لحفظ المحاليل و بعض األنسجة النباتية المحتاجة  -د

 ثالجة حديثة إلجراء أبحاث ما بعد القطف أو حفظ بعض الثمار.لذلك و كذلك تركيب 

 -بالنسبة للهدف اإلستراتيجي الثالث والخاص بالنشر العلمي فيشمل اآلليات التالية: -3

 وضع تصنيف للمجالت العلمية ذات القيمة المعتمدة في مجال التخصصات بالقسم. -أ

اج في بعض المجالت التشجيع علي نشر المقاالت اإلرشادية عن مشاكل اإلنت  -ب

 و المصرية. العريية

يتم طباعته  Proceedingsالمجمع  عقد ندوات دولية ينتج عنها كتاب المؤتمر -ج

و علي المؤسسات الدولية البحثية بشكل منتظم و فاخر للتوزيع علي المشاركين 

 والجامعية.

تحقيقه علي بالنسبة للهدف اإلستراتيجي الرابع والخاص بالتفاعل المجتمعي فيشمل  -4

  -اآلليات التالية:

تنظيم ورش عمل لإلخصائيين والمهندسين الزراعيين بقر الكلية باألبعادية بحيث  -أ

 يتم تعميق المفاهيم العلمية و اإلنتاجية.

 تنظيم يوم حقلي لمنتجي بعض محاصيل الفاكهة مثل العنب و الموالح.  -ب

 

 وتفضلوا بقبول وافر التقدير واإلحترام,,,                       

 

 مقدمه لسيادتكم 

 أ.د.م/ نيفين محمد نبيه نادجي.

 

  31 /10 /2017 

 

 

 

 

 



 -2016الخطة البحثية الخمسية المقترحة ) األهداف اإلستراتيجية( لقسم البساتين إعتباراً من 

 -لتحقيق كل هدف إستراتيجي وهم علي النحو التالي:وكذلك اآلليات والوسائل االزمة  2021

 والتعليمية والمناخ التعليمي. -5

  األهداف إنشاء معامل بحثية متقدمة تواكب التقدم العلمي وتوفر القدرة علي إجراء

 -اإلستراتيجية لتخصص البساتين:

العلمية طرق التدريس بالقسم بما يتمشي مع النظم العالمية من حيث الموارد تطوير  -6

 وتنفيذ تقنيات بحثية حديثة معترف بها عالمياً.

توجيه العمل البحثي بالقسم بما يتالئم مع متطلبات المجالت البحثية العالمية ذات  -7

 واإلعتماد. (Impact Factor)التصنيف الدولي و ذات التأثير في التقدم العلمي 

مع المنتجيين الزراعيين وصول التوصيات العلمية ونتائج األبحاث من خالل التفاعل  -8

 والمهندسين و اإلخصائيين و من خالل إصدار وسائل النشر اإللكتروني.

 ليات التالية:ويمكن تحقيق ذلك عن طريق اآل-  

  -اآلليات والوسائل االزمة لتحقيق كل هدف إستراتيجي بيانها كالتالي:

 -ليات التالية:بالنسبة للهدف اإلستراتيجي األول الخاص بطرق التدريس فيشمل اآل -5

 إنشاء مركز أو مكتب للموارد العلمية والتعليمية بالقسم. -ت

 وضع خطة مححدة لتشجيع المؤلفات والمطبوعات العلمية. -ث

إصدار المزيد من الوسائل اإلليكترونية المعاونة في التدريس مثل األقراص  -ج

 .USBالمدمجة و إستخدام 

فيشمل اآلليات  بالمعامل البحثية الحديثةبالنسبة للهدف اإلستراتيجي الثاني الخاص  -6

 -التالية:

وضع خطة زمنية متدرجة خالل الخمس سنوات لشراء أجهزة حديثة مطلوبة  -ت

 للتحليالت الكيماوية لألنسجة والثملر.

وضع إتفاق تعاون بحثي للمشاركة مع بعض األقسام اآلخري في العمل علي جهاز  -ث

إلنجاز بحوث هامة مثل جهاز التحليل واحد ذو قيمة مادية مرتفعة ومطلوب 

 الكروماتوجرافي  الغازي المتعدد المهام لقدير اإلثيلين و ثاني أكسيد الكربون.

تنظيم شراء وإستخدام المواد الكيماوية ومنظمات النمو النباتية بشكل موثق و   -ج

 مسجل مع اإلشراف عليها من قبل أخصائي بالقسم ومتابعتها.

كبيرة وديب فريزر لحفظ المحاليل و بعض األنسجة النباتية المحتاجة شراء ثالجة  -د

 لذلك و كذلك تركيب ثالجة حديثة إلجراء أبحاث ما بعد القطف أو حفظ بعض الثمار.

 -بالنسبة للهدف اإلستراتيجي الثالث والخاص بالنشر العلمي فيشمل اآلليات التالية: -7

 عتمدة في مجال التخصصات بالقسم.وضع تصنيف للمجالت العلمية ذات القيمة الم -ت

التشجيع علي نشر المقاالت اإلرشادية عن مشاكل اإلنتاج في بعض المجالت   -ث

 العريية و المصرية.



يتم طباعته  Proceedingsالمجمع  عقد ندوات دولية ينتج عنها كتاب المؤتمر -ج

حثية بشكل منتظم و فاخر للتوزيع علي المشاركين و علي المؤسسات الدولية الب

 والجامعية.

بالنسبة للهدف اإلستراتيجي الرابع والخاص بالتفاعل المجتمعي فيشمل تحقيقه علي  -8

  -اآلليات التالية:

تنظيم ورش عمل لإلخصائيين والمهندسين الزراعيين بقر الكلية باألبعادية بحيث  -ت

 يتم تعميق المفاهيم العلمية و اإلنتاجية.

 تنظيم يوم حقلي لمنتجي بعض محاصيل الفاكهة مثل العنب و الموالح.  -ث

 

 


