
 

  جتماعإمحضر 
  لجنة شئون التعليم والطالب

    ٣/٤/٢٠١٦ بتاريخ )٢٤٧(رقم 
  ٢٤/٨/٢٠١٥بتاريخ ) ١٤٤(كلية معتمدة بقرار رقم 

 إلعتمادمن الهيئة القوميه لضمان جودة التعليم وا

 

   

حة
صف

 
١

ى كلية الزراعة :   رؤية الكلية ي إدارة وتنمية املوارد الطبيعيه والبشريه جامعة املنصوره أن تصبح واحدة من أفض –تس ل املؤسسات التعليميه والبحثيه والخدميه إقليميًا 
 .ملواجهة تحديات التنميه املستدامه 

ي تقديم برامج إلعداد كوادر ز  -كلية الزراعة :  رسالة الكلية ر الجوده القوميه  ى جامعة املنصورة مؤسسه تعليميه بحثيه خدميه تعمل وفق معاي ه قادره ع راعيه متم
ي إطار شراكه مجتمعيه فعاله بإستخدام تقنيات معاصره  . ٕالاستجابه إلحتياجات سوق العمل ومتطلبات تنمية املجتمع 

 عشر حاديةتمام الســــــاعة ال ي ٣/٤/٢٠١٦ لجنة شئون التعليم والطالب يوم ٔالاحد املوافق جتمعتا
الم وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ــالس ن عبدعادل حس/برئاسة السيد ٔالاستاذ الدكتور  صباحاً 

  :وبحضور كل من السادة
 ى ال/ د٠أ ســــعيد شريفع
 م محمـد خليل عثمان/ د.أ 
 ن عاشور / د٠أ  ايمان حس
 يهالة أحمد كامل / د٠أ ر   الص
 السيد أحمد أحمد طرطورة/ د٠أ 
 صـــالح السيد سعده/ د٠أ
 عفيفيعايــدة حافظ / د٠أ 
 محمد ناصر أحمد رزق/ الطالب 

    تصديقات

ى محضر الجل : املوضوع ٔالاول  سة السابقةالتصديق ع
املوافقة : القــــرار

  عمالموضوعات جدول ٔالا 

 المتحاناتبشأن لجان وضع ٔالاسئلة والتصحيح والامتحاناتمذكرة شئون الدراسة: الثانياملوضوع
ن للفصل الدراس ن واملتخلف يللعام ي الثان الطالب املنتظم    ٢٠١٥/٢٠١٦ الجام

ى مااملوافقة: القــــرار رد من ٔالاقسام العلميةورد وماع  س
      
مواعيد امتحانات بشأن  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب/د.السيد أمذكرة : الثالثاملوضوع

ي    :تبدأ بحيث ٢٠١٥/٢٠١٦الفصل الدراس الثاني للعام الجام
ي ــــــــــالف  .صباحًا  ١١ : ٠٠صباحًا وتنته الساعة ٩ : ٠٠من الساعة :  رة ٔالاو

ر    .مساءًا ١:  ٣٠ظهرًا وتنته الساعة ١١:  ٣٠من الساعة :  ة الثانية الف
املوافقة: القــــرار



 

  جتماعإمحضر 
  لجنة شئون التعليم والطالب

    ٣/٤/٢٠١٦ بتاريخ )٢٤٧(رقم 
  ٢٤/٨/٢٠١٥بتاريخ ) ١٤٤(كلية معتمدة بقرار رقم 

 إلعتمادمن الهيئة القوميه لضمان جودة التعليم وا

 

   

حة
صف

 
٢

ى كلية الزراعة :   رؤية الكلية ي إدارة وتنمية املوارد الطبيعيه والبشريه جامعة املنصوره أن تصبح واحدة من أفض –تس ل املؤسسات التعليميه والبحثيه والخدميه إقليميًا 
 .ملواجهة تحديات التنميه املستدامه 

ي تقديم برامج إلعداد كوادر ز  -كلية الزراعة :  رسالة الكلية ر الجوده القوميه  ى جامعة املنصورة مؤسسه تعليميه بحثيه خدميه تعمل وفق معاي ه قادره ع راعيه متم
ي إطار شراكه مجتمعيه فعاله بإستخدام تقنيات معاصره  . ٕالاستجابه إلحتياجات سوق العمل ومتطلبات تنمية املجتمع 

ـام للع) ٢(، ) ١( امليدانيمذكرة شئون الدراسة والامتحانات بشأن مواعيد التدريب  : الرابعاملوضوع
ي ى كالنحو  ٢٠١٥/٢٠١٦ الجام يو   :التا

واملستوى الثالث بنظام  الثانيالب املستوى يبدأ التدريب امليداني لط .١
نٕالاح  ٢/٧/٢٠١٦من السبت  الساعات املعتمدة إعتباراً  املوافق  ثن

  .الجمعة يوما بما فيه أيام ) ٤٠(وملدة  ١٥/٨/٢٠١٦
م بشأن مجاالت وأماكن قموافاتنا بمبسرعة قيام ٔالاقسام العلمية  .٢ رحا

  .امليدانيالتدريب
املوافقة : القــــرار

      

لطالب الفرقة  الصيفيمذكرة شئون الدراسة والامتحانات بشأن مواعيد التدريب  : الخامساملوضوع
ى النحو ) خطة قديمة(انية والفرقة الثالثة الث يع   :التا

من  لطالب الفرقة الثانية والفرقة الثالثة إعتباراً  الصيفييبدأ التدريب  .١
يوما ) ٣٠(وملدة  ٥/٨/٢٠١٦املوافق  الجمعةح  ٢/٧/٢٠١٦السبت املوافق 

  . الجمعةبما فيه أيام 
م بشأن مجاالت وأماكن التدريب قام ٔالاقسام العلمية بموافاتنا بمقي .٢ رحا

  . الصيفي
املوافقة : القــــرار

      

املوضوع 
 السادس

ى  املشكلةللجنةالتقرير املقدم من ابخصوص : رح الالئحة الداخلية لدرجة ع مق
ي العلوم الزراعية لالبكالوري بنظام " تصميم وتنسيق املساحات واملواقع"رنامج وس 

  "بمصروفات مم برنامج "الساعات املعتمدة 
املوافقة : القــــرار

ي تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا    .وقد انته الاجتماع 
  وكيل الكلية 

  لشئون التعليم والطالب

  )عادل حسن عبد السالم / د٠أ(


