
 

 اجتماعمحضر 
 لجنة شئون التعليم والطالب

  2/3/6022 بتاريخ (642رقم )
 64/8/6022( بتاريخ 244كلية معتمدة بقرار رقم )

 إلعتمادمن الهيئة القوميه لضمان جودة التعليم وا

 

  

حة
صف

 
1

 

جامعة المنصوره أن تصبح واحدة من أفضل المؤسسات التعليميه والبحثيه والخدميه إقليمياً في إدارة وتنمية الموارد الطبيعيه  –تسعى كلية الزراعة  :  رؤية الكلية

  والبشريه لمواجهة تحديات التنميه المستدامه
ه بحثيه خدميه تعمل وفق معايير الجوده القوميه في تقديم برامج إلعداد كوادر زراعيه متميزه قادره مؤسسه تعليميجامعة المنصورة  -كلية الزراعة  : رسالة الكلية

 . على اإلستجابه إلحتياجات سوق العمل ومتطلبات تنمية المجتمع في إطار شراكه مجتمعيه فعاله بإستخدام تقنيات معاصره
 

 

تمام الســــــاعة  في 6/3/6106 لجنة شئون التعليم والطالب يوم ألاحد املوافق جتمعتا

  عشر حاديةال
 
الم ـــــــــــــــــــالس ن عبدـــــــــــــــــــــعادل حسبرئاسة السيد ألاستاذ الدكتور/ صباحا

 :وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وبحضور كل من السادة

  ســــعيد شريفد/ على ال1أ 

  أ.د/ منى محمـد خليل عثمان 

  عفيفيد/ عايــدة حافظ 1أ  

  د/ ايمان حسين عاشور 1أ  

  الصيرفيحمد كامل اد/ هالة 1أ  

  هحمد طرطور اد/ السيد أحمد 1أ 

  د/ صـــالح السيد سعده1أ 

  الطالب/ محمد ناصر أحمد رزق 
 

   تصديقات

املوضوع 

 ألاول 

 لجلسة السابقةالتصديق على محضر ا :

 املوافقة : القــــرار

 عمالموضوعات جدول ألا 

املوضوع 

 الثاني

املرضية  إلاجازةمذكرة شئون الدراسة والامتحانات بشأن املوافقة على  :

آيه نبيل محمد عبد الحميد املقيدة بالكلية باملستوي  الخاصة بالطالبة/

 6102/6106عام جامعي الرابع )برنامج الهندسة الزراعية والنظم الحيوية( 

 أجازة مرضية  الثانيواحتساب غيابها عن امتحانات الفصل الدراس ي 
 
كامال

 )عام أول( . 6102/6106بعذر مقبول عام جامعي 

 . املوافقة : القــــرار
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جامعة المنصوره أن تصبح واحدة من أفضل المؤسسات التعليميه والبحثيه والخدميه إقليمياً في إدارة وتنمية الموارد الطبيعيه  –تسعى كلية الزراعة  :  رؤية الكلية

  والبشريه لمواجهة تحديات التنميه المستدامه
ه بحثيه خدميه تعمل وفق معايير الجوده القوميه في تقديم برامج إلعداد كوادر زراعيه متميزه قادره مؤسسه تعليميجامعة المنصورة  -كلية الزراعة  : رسالة الكلية
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املوضوع 

 الثالث

بخصوص ألاعداد املقترح قبولها بالكلية مذكرة شئون الدراسة والامتحانات  :

 :  كالتاليوهى 6106/6107 يالجامععن العام 

( طالب وطالبة من الحاصلين على الثانوية العامة )علمى 011ـ  قبول )0

 1علوم( للبرنامج العام بالكلية 

( طالب وطالبة من الحاصلين على الثانوية العامة )علمى 011ـ  قبول )6 

 .رياضة( لبرنامج الهندسة الزراعية والنظم الحيوية بالكلية  

( طالب وطالبة من الحاصلين على دبلوم املدارس الثانوية 62ـ  قبول )3

 1الزراعية نظام الثالث سنوات 

( طالب وطالبة من الحاصلين على دبلوم املدارس الثانوية 62ـ  قبول )0

 1الزراعية  نظام الخمس سنوات 

 . املوافقة : القــــرار

املوضوع 

 الرابع

املوافقة على املقررات  بخصوصحانات مذكرة شئون الدراسة والامت :

 املقررات الاختيارية التي اختارها طالب املستوى الثالث واملستوى الرابع و 

الثاني عام جامعي  املؤهلة لطالب املستوى الثاني خالل الفصل الدراس ي

6102/ 6106 . 
 . املوافقة : القــــرار

 . وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر   
 
 ظهرا

 
 وكيل الكلية 

 لشئون التعليم والطالب

 د/ عادل حسن عبد السالم (1)أ
 

 


