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 نصورةجامعة الم -اللجنة الفرعية إلدارة برنامج التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها بكلية العلوم

لدراسة اتشكل بكل كلية لجنة فرعية تختص بتنفيذ برنامج من البرامج الدراسية الجديدة أو أكثر وفقا لمستوى 

مشترك( ويصدر بها قرار من رئيس الجامعة بناء على عرض عميد الكلية المختص  -بالبرنامج ونوعه )مستقل

 -أو عمداء الكليات المشتركة فى تنفيذ برنامج واحد على النحو التالى:

 عميد الكلية أو عمداء الكليات المشتركة فى برنامج وتكون رئاسة اللجنة ألقدمهم. .1

 ء الكلية أو الكليات المختصة.وكيل أو وكال .2

 مدير البرنامج أو مديرى البرامج فى حالة وجود أكثر من برنامج بالكلية. .3

 عدد ثالثة من أعضاء هيئة التدريس. .4

 أمين الكلية أو أمناء الكلية المعنية. .5

 مديرو شئون التعليم والطالب بهذه الكليات. .6

 كلية المختصعلى ترشيح عميد ال اوذلك بناءويجوز ضم عضو أو عضويين على األكثر من ذوى الخبرة 

 هم من رئيس الجامعة لمدة عام قابل للتجديد.ويصدر به قرار تعين

ويتولى أمين الكلية )أو أحدث األمناء حال تعددهم( أمانة اللجنة وتعد محاضر تدون فيها إجتماع اللجنة يوقع 

اد ويكون مبرامج الجديدة بالجامعة للمراجع واإلعتمن أمين اللجنة ورئيسها يرفع للجنة العليا لإلشراف على ال

 ن ويجدد بقرار من رئيس الجامعة.هذا التشكيل لمدة عامي

 -وفيما يلى تشكيل للجنة الفرعية إلدارة البرنامج:

 الوظيفة اإلسم م

 عميد الكلية ورئيس اللجنة الفرعية                 رئيسا أ.د/ عزة إسماعيل عثمان 1

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب               عضوا محمد السيد جنيدى أ.د/ عادل 2

 األستاذ المتفرغ بقسم النبات                   مدير البرنامج أ.د/ محمد نجيب عبد الغنى حسنين 3

 رئيس قسم النبات                                    عضوا أ.د/ حشمت سليمان الدسوقى  4

 األستاذ المتفرغ بقسم النبات                       عضوا           فاء محمد شكرى عبد المنعموأ.د/  5

 األستاذ المساعد بقسم النبات                       عضوا د/ عادل أحمد على المرسى 6

 عضوا     المدرس بقسم النبات                             د/ عمرو محمد حسن حسن الموافى 7

 األستاذ المتفرغ بقسم النبات                عضو من ذوى أ.د/ عمر عبد السميع محمد الشهابى 8

 الخبرة من الداخل                                                

 رئيس المصانع بشركة الدقهلية للسكر    عضو من ذوى المهندس/ محمد محمود حافظ 9

 الخبرة من الخارج                                                

 عضوا                                                         األستاذ/ أمين الكلية 10

 عضوا                                                         مديرة إدارة شئون التعليم والطالب ةاألستاذ 11

 

 


