
 

  جامعة أسيوط –كلية الزراعة 
جمعية خريجى كلية الزراعة بأسيوط والوادى 

  الجديد
   2011لسنة 930المشھرة برقم 

  )2(مجلس ا دارة رقم  قرارت
  20/12/2011 بتاريخالمنعقد 

  :جدول ا&عمال
  .5/2/2011بتاريخ ) 1(التصديق على قرارات الجلسة السابقة رقم  .1

مقدم��ة م��ن الس��اده أعض��اء ھيئ��ة الت��دريس بالكلي��ة والع��املون  النظ��ر ف��ى طلب��ات العض��وية ال .2
  .وخريجى الكلية والمعھد العالى للتعاون وا+رشاد الزراعى بأسيوط

  .تحديد المحاسب للقيام با+عمال المحاسبية للجمعية .3

 .ما يستجد من أعمال .4

  :محضر الجلسة

اجتمع " الحادية عشر صباحا  م في تمام الساعة2011/ 12/  20إنه في يوم  الث2ثاء  الموافق 
  :محمد عبد الوھاب أبو نحول وحضور كل من السادة/ مجلس ا9دارة برئاسة السيد ا+ستاذ الدكتور 

  كمال كامل عطية/ د.ا - 1

  باھي راغب بخيت / د.ا - 2

  عبد العزيز علي محمد ھريدي/ م - 3

  حامد جودة يوسف محمود الشويخ                  / م - 4

  عبد الرازق عبد العليم عبد الرازق/ د 0ا– 5

  سامية عبد السميع عبد الواحد               / د.ا - 6

  طلعت حافظ اسماعيل عبد الرحمن/ د.ا - 7

  محمد أحمد حسنين عمر / م - 8

أحمد رفعت محمد / محمد فؤاد محمد عبد= والسيد المھندس/ د.وقد اعتذر عن الحضور كل من أ
  .ع بحضور تسعة أعضاء  بدء النظر في جدول ا9عمالمحمود ولقانونية ا9جتما

  :القرارات

بتاريخ  )1(وافق ا9عضاء با9جماع على التصديق على قرارات الجلسة السابقة رقم : أو9ً 
5/2/2011  

وافق ا9عضاء با9جماع على قبول الساده أعضاء ھيئة التدريس بالكلية والعاملون  : ثانياً 
عالى للتعاون وا+رشاد الزراعى بأسيوط كأعضاء عاملون بالجمعية وخريجى الكلية والمعھد ال

  :وھم) 49(وعددھم 



  عميد الكلية  أستاذ بقسم ا,قتصاد الزراعى     نحول محمد عبدالوھاب أبو/ د.أ -1

وكيل الكلية لشئون خدمة         أستاذ بقسم ا&راضى والمياه      كمال كامل عطيه /د.أ-2
  المجتمع وتنمية البيئة

  معيد بقسم ا&راضى والمياه    محمود كمال كامل عطيه/ لسيدا-3

  معيدة بقسم البساتين  فاطمه الزھراء كمال كامل عطيه/ ا3نسة-4

  موظف بمكتب عميد الكلية    محمد محمود محمد حسان / السيد-5

  معيدة بقسم ا,قتصاد الزراعى  سمر أشرف الششتاوى المرسى / ا3نسة-6

    وا رشاد الزراعى بأسيوط عميد المعھد العالى للتعاونأستاذ بقسم وقاية    ا      فاروق محمود خليل/ د.أ-7

  أستاذ بقسم وقاية النبات  محمد أبو الفضل عبدالحميد مرسى/ د.أ-8

  أستاذ بقسم وقاية النبات     فاروق عبدالقوى عبدالجليل/ د.أ-9

  أستاذ بقسم وقاية النبات    مصطفى محمد أحمد رزق/ د.أ-10

  معيد بقسم المحاصيل  محمد عبدالحاكم يونس يوسف / السيد-11

  أستاذ بقسم ا,قتصاد الزراعى    على عبدالجليل عيسٮأحمد/ د.أ-12

  أستاذ بقسم ا,قتصاد الزراعى    طلعت حافظ إسماعيل/ د.أ-13

  أستاذ مساعد بقسم ا,قتصاد الزراعى    داليا حامد جوده يوسف الشويخ/ د-14

  الشويخ                      رئيس مجلس ادارة شركة اسيوط للتنمية الزراعية حامد جوده يوسف/ السيد -15

  أستاذ بقسم المحاصيل  ةس>م عادل مصطفى حسين أبو/ د.أ -16

  علوم وتكنولوجيا ا&غذيةأستاذ مساعد بقسم     سوميه محمد إبراھيم درويش / د -17

  د الزراعىأستاذ بقسم ا,قتصا    يحيى على حسين خليل/ د.أ-18

  معيدة بقسم ا,قتصاد الزراعى   نورھان يحيى على حسين خليل / السيدة-19

  الكليةعام أمين     محمد أحمد حسنين عمر/ المھندس-20

  أستاذ بقسم المحاصيل      باھى راغب بخيت/ د.أ-21

  راضى والمياها& أستاذ بقسم      أحمد غ>ب محمد إبراھيم-22

  المحاصيلأستاذ بقسم   ھدى طعيمةالمھدى عبدالمطلب الم/ د.أ -23

  البساتين أستاذ بقسم     محمد فؤاد محمد عبد?/ د.أ -24

  المحاصيلأستاذ بقسم     رجب أحمد السيد داوود / د.أ -25 

عميد معھد دراسات وبحوث تكنولوجيا   أستاذ بقسم المحاصيل      عاطف أبوالوفا أحمد/ د.أ-26
  السكر

  وقاية النباتمدرس بقسم   غديرنسرين محمد فھمى قاسم أبو/ د-27

  المحاصيلأستاذ بقسم   جمال راجح عبدالرحمن النجار/ د.أ-28

  ا,لبانأستاذ بقسم       محمد عطيه مھران / د.أ-29

  المحاصيل أستاذ بقسم                 السيد محمود محمد شلبى/ د.أ-30

  ياة ا&راضى والمأستاذ بقسم                محسن عبدالمنعم جامع/ د.أ-31

  سكرتارية بقسم ا,راضى والمياة    رجاء عبدالعزيز ضاحى                    -32

  ا&راضى والمياه                        أستاذ مساعد بقسم   ھاشم محمود محمد                                   / د-33

  ريفى وا&رشاد الزراعىالمجتع ال أستاذ بقسم   ساميه عبدالسميع عبدالواحد  ھ>ل / د.أ -34

  المجتع الريفى وا&رشاد الزراعىأستاذ ورئيس مجلس قسم     أحمد عبداللطيف إبراھيم/ د.أ -35

  المجتع الريفى وا&رشاد الزراعىأستاذ بقسم   مصطفى حمدى أحمد إبراھيم/ د.أ -36



  وقايه النباتأستاذ ورئيس مجلس قسم   عبدالرؤوف محمدمحمد الغريب/ د.أ -37

  ا&قتصاد الزراعىأستاذ مساعد بقسم   ياسر عبدالحميد دياب                           / د -38

  ضياء الحق محمد مصطفى                        بشركة امبري>/  السيد -39

  من الخارج -منى محمود محمود حسن                        أمراض نبات/ السيدة -40

 موظف بقسم علوم وتكنولوجيا ا&غذية                       ج>ل سيد جمعة  / السيد -41

  بالمعاشالزراعة بأسيوط عبدالعزيز على محمد ھريدى          وكيل وزارة / المھندس -42

  وكيل وزارة الزراعة بأسيوط              أحمد رفعت محمد محمود    / المھندس -43

  ديوان المحافظه            كامل حافظ عويضــه               / السيد -44

  من الخارج / ا&راضى والمياه  أحمد خليفة عمر محمد                      / السيد -45

  موظف بكلية الحاسبات / خريج المعھد  احمد ماھر على فيصل         / السيد  -46

  قسم أمراض نباتأستاذ ب  عبدالرازق عبدالعليم عبدالرازق           / د.أ -47

  البساتينمدرس بقسم   أشرف ج>ل حسين ھريدى                         / د -48

 ً فارس مبروك على محاسباً للجمعية والقيام با+عمال المحاسبية / تم اختيار السيد: ثالثا
  .للجمعية

  .الواحدة ظھراً وقد انتھى النظر في جدول أعمال الجلسة في تمام الساعة 

  دارة رئيس مجلس ا                              العام         مينا&

  محمد عبد الوھاب أبو نحول/ د.أ         كمال كامل عطية               / د.أ     

 


