
            الجراء الصين الى بسفره والخاص البساتين بقسم المدرس الجيوشى السيد عيد فتحى شريف/ د من المقدم الطلب على البساتين قسم مجلس وافق               1-

 2104 سبتمبر الى 2102 سبتمبر من الفترة فى وذلك سيادته بترقيته والخاص الدكتوراه بعد ما دراسات               

 فريده/ د.أ من المقدم المقترح فى بمشاركته والخاص البساتين بقسم المدرس البدوى محمود الزعبالوى حامد/ د من المقدم الطلب على البساتين قسم مجلس وافق 2-

 التكنولوجيى والتنمية العلوم صندوق بدعم الصحراء بحوث بمركز الباحث االستاذ إبراهيم محمد

  بكرى إبراهيم على خالد/ د.أ -3   سديرة أبو النصر أبو فتحى/د.أ -  2  شفشق الرزاق عبد سعد نادية/د.أ-1  -: من كال ترشيح على البساتين قسم مجلس وافق3-

 محمود الزعبالوى حامد/د-8  سعد الحكيم عبد/د-  7  اللطيف عبد مختار مهران/د-6  اللطيف عبد محمد فؤاد/د.أ-    5  الغيط أبو مختار إيمان/د.أ4

 السويس قناه جامعة– الزراعة بكلية 2103 مارس/26-24 من الفترة فى عقده والمقرر منهم من لكل ببحث باالشتراك السابع البساتين مؤتمر لحضور وذلك

 باالسماعلية

 بالطالب الخاصة الدكتوراه رسالة ومناقشة فحص لجنة تشكل أن على درويش رجب درويش/ الطالب على االشراف لجنة اقتراح على البساتين قسم مجلس وافق4 -

 -: وهم االستاذة السادة من

 (ورئيس مشرفا)بنها جامعة بمشتهر الزراعة كلية الفاكهة متفرغ أستاذ                  خميس الوهاب عبد محمد/د.أ-0

 (مشرفا) بنها جامعة بمشتهر الزراعة كلية الفاكهة متفرغ أستاذ                درويش شرف محمد محمد/د.أ-2

 (ممتحنا)بنها جامعة بمشتهر الزراعة كلية الفاكهة أستاذ       البرعى سيف الدين صالح محمد/ د.أ-3

 (مشرفا) بنها جامعة بمشتهر الزراعة كلية الفاكهة أستاذ                   اللطيف عبد محمد فؤاد/ د.أ-4

 (ممتحنا) بنها جامعة بمشتهر الزراعة كلية الفاكهة أستاذ                عطويه السيد رزق أحمد أحمد-5

 الخاصة الدكتوراه رسالة ومناقشة فحص لجنة لتشكيل عفيفى الحسينى محمد الخالق عبد/ الطالب على االشراف لجنة اقتراح على البساتين القسم مجلس وافق5-

 -: وهم األستاذة السادة من اللجنة تشكل أن على بالطالب

 (ورئيسا مشرفا) بنها جامعة بمشتهر الزراعة كلية الفاكهة متفرغ أستاذ               خميس الوهاب عبد محمد/د.أ-0

 (مشرفا) بنها جامعة بمشتهر الزراعة كلية الفاكهة متفرغ أستاذ             درويش شرف محمد محمد/د.أ-2

 (مشرفا) بنها جامعة بمشتهر الزراعة كلية الفاكهة أستاذ                 اللطيف عبد محمد فؤاد/د.أ-3

 (ممتحنا) السويس قناه جامعة االسماعلية زراعة كلية متفرغ أستاذ                        عباس طه محمد/د.أ-4

 (ممتحنا) بنها جامعة بمشتهر الزراعة كلية الفاكهة أستاذ               بكرى إبراهيم على خالد/د.أ-5

 التاهيلى اإلمتحان لجنة لتشكيل وذلك فاكهة بساتين الدكتوراه لدرجة المسجل أحمد فاروق محمد/ الطالب على اإلشراف لجنة اقتراح على البساتين القسم مجلس وافق6-

 -: وهم األستاذة الساده من اللجنة تشكل أن على للطالب

 (مشرفا) بنها جامعة بمشتهر الزراعة كلية الفاكهة متفرغ أستاذ       خميس على الوهاب عبد محمد/د.أ -0

 (مشرفا) بمشتهر الزراعة كلية الفاكهة متفرغ أستاذ             درويش شرف محمد محمد/د.أ-2

 (ممتحنا) المنوفية جامعه الكوم شبين زراعة الفاكهة أستاذ                    محمدحجازى عاطف/د.أ-3

 (ممتحنا)بنها جامعة هربمشت الزراعة بكلية البساتين بقسم الوراثه أستاذ        الصبور عبد الدين سراج محمد/د.أ-4

 (ممتحنا) االسماعلية زراعة  البساتين بقسم الفاكهة استاذ          وهدان محمد أحمد طه محمد/ د.أ-5        



 (ممتحنا) بنها جامعة بمشتهر الزراعة كلية الفاكهة أستاذ                   السيد  رزق أحمد أحمد/د.أ-                  6

 (ممتحنا) بنها جامعة بمشتهر الزراعة كلية النبات أستاذ             إسماعيل محمود حسن فاتن/ د.أ-7       

 الناحية من العلمية المادة لجمع وذلك اليمن الى زينة بساتين الدكتوراه لدرجة المسجل عمران أحمد على خالد/ الطالب سفر على البساتين قسم المجلس وافق7- 

 التطبيقية


