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 إدارةجملس حمضر اجتواع 
 وحدة ضواى اجلودة بكلية الزراعة

 7/12/2016( بتاريخ  83جلسة رقن ) 
انحادٌة تماو انساعة  فى 2016/ 12/  7انمىافق   اإلثىٍهاجتمع مجهس إدارة وحذة ضمان انجىدة ٌىو 

مذٌر وحذة  -شعالن  واجى / أمٍر محمذدأ.و.عمٍذ انكهٍة وانسٍذ  - انحذٌذيانسٍذ أ.د/ ٌاسر مختار  :برئاسة عشر

 و حضىر كم مه:، ضمان انجىدة

  سْزاٌ انشُأ٘أ.د/ ٚسٛٗ عهٗ  -1

  شثاَح َٕر انذٍٚ أ.د/ / ٚاسز يسًذ -2

  أ.د/ عادل زسٍ عثذ انسالو -3

4- 

5- 

6- 

 أ.د/ يسًذ عهٗ يسًذ شطا

 أ.و.د/ راَٛا إتزاْٛى اندًال 

 أ/ يسًذ فارٔق يسًذ عثذ انسالو

 

7- 

8- 

 و/ يسًذ َداذ إتزاْٛى

 إبزاهيى شىقً يحًذ/ انطانة

 

 

 أ.و.د/ راَٛا إتزاْٛى اندًال :و قذ تىنى أماوة انجهسة

 غاس٘أ / رٚٓاو أزًذ عطٛح  و قاو بأعمال سكرتارٌة انمجهس:

ٔ رزة سٛادتّ تانسادج انسضٕر فٗ تذاٚح  عًٛذ انكهٛح - انسذٚذ٘انسٛذ أ.د/ ٚاسز يختار افتتر انًدهس 

 يذٚز ٔزذج ضًاٌ اندٕدج -شعالٌ  َاخٗ انسٛذ أ.و.د/ أيٛز يسًذاالختًاع يتًُٛاً نٓى دٔاو انتٕفٛك، ثى عزض 

  أعًال اندهسح كًا ٚهٗ: انًٕضٕعاخ انٕاردج تدذٔل

 انتصذٚك عهٗ يسضز اندهسح انساتمح. انمىضىع األول:

 يع يتاتعح يا تى تُفٛذِ يٍ لزاراخ فٗ انًدهس انساتك.  انًدهس عهٗ يسضز اندهسح انساتمح ذقص انقـــــــــــــــرار: 

تقذيهب  ت انبيئت انتًانًجتًعيت عٍ خذيبث انًجتًع و تًُياعتًبد دراست رضبء األطزاف  بخصىص انمىضىع انثاوى:
 .5112/5112انكهيت خالل انعبو انجبيعً 

 ٔافك انًدهس. انقـــــــــــــــرار: 

بخصىص تىسيع استًبرة استبيبٌ ألخذ رأي انًجتًع انًذًَ فً يالئًت انبزايج انتعهيًيت انتً  :نثانمىضىع انثا
 إلحتيبجبث سىق انعًم. تقذيهب انكهيت

 .وافق انًجهس القـــــــــــــــرار:
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ٍ بخصىص تكهيف األقسبو انعهًيت بتىفيز يًثم يجتًعً داخم كم قسى نيكىٌ حهقت وصم بي الموضوع الرابع:
 انقسى انعهًً و انًجتًع انًحيط يٍ خالل:

 ٙالتزاذ يسًٗ انًمزراخ ٔيستٕاْا عُذ إخزاء أٖ تسذٚث أٔ  إعذاد انثزايح انتعهًٛٛح يٍ خالل انًشاركح ف

 . انثزَايح انتعهًٛٗ انتاتع نّ انمسى تطٕٚز أٔ تعذٚم فٗ

  ٙنطالب انًستٕٖ انزاتع تانثزايح انتعهًٛٛح انًختهفح.انتخزج  اخيشزٔع تُفٛذانًشاركح ف 

 َٙاستمثال طالب انثزَايح فٙ تذرٚثٓى انًٛذا . 

 إلعذادْى نسٕق انعًم تمثال زذٚثٙ انتخزج فٙ انثزَايح  فٕر تخزخٓى اس .  

 وافق انًجهس. القـــــــــــــــرار:
تطٕٚز ٔ تسذٚث إستزاتٛدٛاخ انتعهٛى ٔ انتعهى نتفعٛم دٔر  رأٖ األلساو انعهًٛح فٗ تخصٕص يُالشحانمىضىع انخامس: 

 .انطانة فٗ انعًهٛح انتعهًٛٛح

 وافق انًجهس عهً يب ورد يٍ يجبنس األقسبو انعهًيت فً هذا انشأٌ و عهً يب سيزد. القـــــــــــــــرار:
 

 ظهرا  انثاوٍة وقذ اوتهى االجتماع فً تماو انساعة 

 اجلـودة ضواى وحدة هدير                        أهني اجمللس                                          
 
 أهري حمود ناجى شعالى/ دم..أاجلوال                                          إبراهين رانيا/ د.م.أ


