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 لجنة شئون التعليم والطالب

 ١٢/٢/٢٠١٧ بتاريخ )٢٥٨رقم (
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 ١ 

موارد الطبيعيه والبشريه لمواجهة تحديات التنميه جامعة المنصوره أن تصبح واحدة من أفضل المؤسسات التعليميه والبحثيه والخدميه إقليمياً في إدارة وتنمية ال –تسعى كلية الزراعة  :  رؤية الكلية
  المستدامه

جات سوق مؤسسه تعليميه بحثيه خدميه تعمل وفق معايير الجوده القوميه في تقديم برامج إلعداد كوادر زراعيه متميزه قادره على اإلستجابه إلحتياجامعة المنصورة  -كلية الزراعة  : رسالة الكلية
 . المجتمع في إطار شراكه مجتمعيه فعاله بإستخدام تقنيات معاصره العمل ومتطلبات تنمية

 

 

�� تمام الســــــاعة  ١٢/٢/٢٠١٧ �جنة شئون التعليم والطالب يوم األحد املوافق اجتمعت

 برئاسة السيد األستاذ الدكتور/عادل حســـــــــــــــــــــن عبدالســـــــــــــــــــالم  عشر ا�حادية
ً
 صباحا

 :وكيل ال�لية لشئون التعليم والطالب و�مكتبه و�حضور �ل من السادة

 

 د/ صالح مصطفي عبد اللطيف٠أ 

 د/ هالة أحمد �امــــــــــــــــــــــل الص���� ٠أ 

 د/ صـــا�ح الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد سعده٠أ 

 د/ ج��ــــــــــــــــــــــــان ع�� عــــــــــــــــــــــــــوض غنيم 

 ـــــــــــــــد حســــــــــــن عبد العز�زد/ محمــــــــــ 

 د/ أيمـــــــــــــــــــــــــــــــــن يحيي ا�خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطيب 

 الطالبة/ سهام ز���م عبد الرحمن 

 وقد اعتذرت عن ا�حضور:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــور د/ ايمان حس�ن عاشــــــــــــــــــــــــــــــــــ٠أ 

   تصديقات

املوضوع 

 األول 

 التصديق ع�� محضر ا�جلسة السابقة :

 املوافقة : القــــرار

 ألعمالموضوعات جدول ا

املوضوع 

 الثا�ي

 طالب توزيع مذكرة شئون الدراسة واالمتحانات �شأن املوافقة ع�� :

خالل الفصل األ�اديمية ل��امج با املستوى الثا�ى (ال��نامج العام)

 ع��٢٠١٦/٢٠١٧ جام��ا�عام لل الثا�ي الدرا��ي
ً
 :بناءا

 رغبة الطالب. ١

 GPAاملعدل ال��اكمى . ٢



 

 جتماعامحضر 
 لجنة شئون التعليم والطالب

 ١٢/٢/٢٠١٧ بتاريخ )٢٥٨رقم (
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 ٢ 

موارد الطبيعيه والبشريه لمواجهة تحديات التنميه جامعة المنصوره أن تصبح واحدة من أفضل المؤسسات التعليميه والبحثيه والخدميه إقليمياً في إدارة وتنمية ال –تسعى كلية الزراعة  :  رؤية الكلية
  المستدامه

جات سوق مؤسسه تعليميه بحثيه خدميه تعمل وفق معايير الجوده القوميه في تقديم برامج إلعداد كوادر زراعيه متميزه قادره على اإلستجابه إلحتياجامعة المنصورة  -كلية الزراعة  : رسالة الكلية
 . المجتمع في إطار شراكه مجتمعيه فعاله بإستخدام تقنيات معاصره العمل ومتطلبات تنمية

 

 

 

 القــــرار

 ع�� التوزيع التا��: املوافقة :
 

 الطالب عدد ال��نامج م

 ٧٧ اإلنتاج النبا�ي ١

 ٧٧ اإلنتاج ا�حيوا�ي والداج�ي والسم�ي ٢

 ٧٧ وقاية النبات ٣

 ٧٧ علوم وتكنولوجيا األغذية ٤

 ٧٧ التقنية ا�حيو�ة الزراعية ٥

 ٧٧ األرا��ي واملياه ٦

 ٥١ العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية ٧

 ٥١٣ اإلجما��

املوضوع 

 الثالث

مذكرة شئون الدراسة واالمتحانات �شأن املوافقة ع�� توزيع طالب  :

لزراعية والنظم ا�حيو�ة ع�� املستوى الثالث ب��نامج الهندسة ا

هندسة النظم ا�حيو�ة و�� يضمها ال��نامج  ال�يالتخصصات الفرعية 

 جام��ا�ام للع الثا�ي الدرا��يخالل الفصل  زراعية آالت وقوى و 

 ع�� ٢٠١٦/٢٠١٧
ً
 :بناءا

 رغبة الطالب. ١

 GPAاملعدل ال��اكمى . ٢

 القــــرار

 ع�� التوزيع التا��:املوافقة  :
 

 الطالب عدد امجال��ن م

 ٦٣ تخصص هندسة النظم ا�حيو�ة ١

 ٥٩ تخصص آالت وقوي زراعية ٢

 ١٢٢ اإلجما��
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موارد الطبيعيه والبشريه لمواجهة تحديات التنميه جامعة المنصوره أن تصبح واحدة من أفضل المؤسسات التعليميه والبحثيه والخدميه إقليمياً في إدارة وتنمية ال –تسعى كلية الزراعة  :  رؤية الكلية
  المستدامه

جات سوق مؤسسه تعليميه بحثيه خدميه تعمل وفق معايير الجوده القوميه في تقديم برامج إلعداد كوادر زراعيه متميزه قادره على اإلستجابه إلحتياجامعة المنصورة  -كلية الزراعة  : رسالة الكلية
 . المجتمع في إطار شراكه مجتمعيه فعاله بإستخدام تقنيات معاصره العمل ومتطلبات تنمية

 

 

املوضوع 

 الرا�ع

املرضية  اإلجازةمذكرة شئون الدراسة واالمتحانات �شأن املوافقة ع��  :

املقيد بال�لية باملستوي  الزناري محمد  شو��عبد هللا ا�خاصة بالطالب/

) عام جام�� هندسة الزراعية والنظم ا�حيو�ةالبرنامج ( الرا�ع

 امتحانات الفصل الدرا��ي األول واحتساب غيابه عن  ٢٠١٦/٢٠١٧

 
ً
 . (عام أول) ٢٠١٦/٢٠١٧أجازة مرضية �عذر مقبول عام جام�� �امال

  املوافقة : القــــرار

املوضوع 

 ا�خامس

املرضية  ةاإلجاز مذكرة شئون الدراسة واالمتحانات �شأن املوافقة ع��  :

املقيد بال�لية باملستوي  كر�م ابراهيم حلمى محمد ا�خاصة بالطالب/

عام جام�� ) برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية( الرا�ع

 امتحانات الفصل الدرا��ي األول واحتساب غيابه عن  ٢٠١٦/٢٠١٧

 
ً
 . (عام أول) ٢٠١٦/٢٠١٧مرضية �عذر مقبول عام جام��  أجازه�امال

 املوافقة  : ارالقــــر 

املوضوع 

 السادس

املرضية  اإلجازةمذكرة شئون الدراسة واالمتحانات �شأن املوافقة ع��  :

 الرا�عاملقيد بال�لية باملستوي أحمد محمد ناصر  ا�خاصة بالطالب/

عام جام�� مستجد ) والسم�يوالداج�ى  ا�حيوا�ياالنتاج (برنامج 

تر�ية  �� مقرر " ١٥/١/٢٠١٧يوم واحتساب غيابه  ٢٠١٦/٢٠١٧

 �عذر مقبول . " غياب ا�حيوان

 املوافقة  : القــــرار

املوضوع 

 السا�ع

املرضية  اإلجازةمذكرة شئون الدراسة واالمتحانات �شأن املوافقة ع��  :

بال�لية  ةاملقيدسارة السعيد محمد السعيد البنا /ةا�خاصة بالطالب

 همستجد) والسم�يالداج�ى و  ا�حيوا�ياالنتاج (برنامج  الثالثباملستوي 

�� مقرر  ١٤/١/٢٠١٧يوم  اواحتساب غيا�� ٢٠١٦/٢٠١٧عام جام�� 

 �عذر مقبول . " غيابزرا��ارشاد "
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 ٤ 

موارد الطبيعيه والبشريه لمواجهة تحديات التنميه جامعة المنصوره أن تصبح واحدة من أفضل المؤسسات التعليميه والبحثيه والخدميه إقليمياً في إدارة وتنمية ال –تسعى كلية الزراعة  :  رؤية الكلية
  المستدامه

جات سوق مؤسسه تعليميه بحثيه خدميه تعمل وفق معايير الجوده القوميه في تقديم برامج إلعداد كوادر زراعيه متميزه قادره على اإلستجابه إلحتياجامعة المنصورة  -كلية الزراعة  : رسالة الكلية
 . المجتمع في إطار شراكه مجتمعيه فعاله بإستخدام تقنيات معاصره العمل ومتطلبات تنمية

 

 

 املوافقة  : القــــرار

املوضوع 

 الثامن

املرضية  اإلجازةمذكرة شئون الدراسة واالمتحانات �شأن املوافقة ع��  :

املقيد بال�لية  محمد �سمة عطا عبد السالم /ةا�خاصة بالطالب

عام  همستجد) التقنية ا�حيو�ة الزراعية(برنامج  الثالثباملستوي 

�� مقرر  ١١/١/٢٠١٧يوم  اواحتساب غيا�� ٢٠١٦/٢٠١٧جام�� 

 �عذر مقبول . " غياب فسيولوجيا امليكرو�ات"

 املوافقة  : القــــرار

املوضوع 

 التاسع

املرضية  اإلجازةملوافقة ع�� مذكرة شئون الدراسة واالمتحانات �شأن ا :

املقيد بال�لية  العيسوي  محمود محمد عبد العظيما�خاصة بالطالب/

مستجد ) الهندسة الزراعية والنظم ا�حيو�ة(برنامج  الثالثباملستوي 

�� مقرر  ١١/١/٢٠١٧يوم واحتساب غيابه  ٢٠١٦/٢٠١٧عام جام�� 

 ر مقبول .�عذ " غياب أساسيات هندسة تصنيع املنتجات الزراعية"

 املوافقة : القــــرار

املوضوع 

 العاشر

املرضية  اإلجازةمذكرة شئون الدراسة واالمتحانات �شأن املوافقة ع��  :

املقيد بال�لية باملستوي   هال�� فت��محمد اسماعيل ا�خاصة بالطالب/

عام مستجد ) الهندسة الزراعية والنظم ا�حيو�ة(برنامج  الثالث

�� مقرر  ١١/١/٢٠١٧يوم حتساب غيابه وا ٢٠١٦/٢٠١٧جام�� 

 �عذر مقبول . " غياب أساسيات هندسة تصنيع املنتجات الزراعية"

  املوافقة : القرار
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موارد الطبيعيه والبشريه لمواجهة تحديات التنميه جامعة المنصوره أن تصبح واحدة من أفضل المؤسسات التعليميه والبحثيه والخدميه إقليمياً في إدارة وتنمية ال –تسعى كلية الزراعة  :  رؤية الكلية
  المستدامه

جات سوق مؤسسه تعليميه بحثيه خدميه تعمل وفق معايير الجوده القوميه في تقديم برامج إلعداد كوادر زراعيه متميزه قادره على اإلستجابه إلحتياجامعة المنصورة  -كلية الزراعة  : رسالة الكلية
 . المجتمع في إطار شراكه مجتمعيه فعاله بإستخدام تقنيات معاصره العمل ومتطلبات تنمية

 

 

املوضوع 

ا�حادي 

 عشر

املرضية  اإلجازةمذكرة شئون الدراسة واالمتحانات �شأن املوافقة ع��  :

ة بال�لي املقيدة دينا محمد عبد ا�حكيم حس�ن/ةا�خاصة بالطالب

 همستجد) والسم�يوالداج�ى  ا�حيوا�ياالنتاج (برنامج  الثا�يباملستوي 

�� مقرر  ٤/١/٢٠١٧يوم  اواحتساب غيا�� ٢٠١٦/٢٠١٧عام جام�� 

 �عذر مقبول . " غياب �غذية حيوان"

  املوافقة : القرار

املوضوع 

 الثا�ي عشر

املرضية  اإلجازةمذكرة شئون الدراسة واالمتحانات �شأن املوافقة ع��  :

بال�لية باملستوي  املقيدة ز�نب محمد ابراهيم سالم/ةا�خاصة بالطالب

واحتساب  ٢٠١٦/٢٠١٧عام جام�� ) واملياه األرا��ي(برنامج  الثالث

  امتحانات الفصل الدرا��ي األول عن  اغيا��
ً
مرضية �عذر  إجازة�امال

 . (عام أول) ٢٠١٦/٢٠١٧مقبول عام جام�� 

  املوافقة : القرار

وضوع امل

 الثالث عشر

املرضية  اإلجازةمذكرة شئون الدراسة واالمتحانات �شأن املوافقة ع��  :

املقيد بال�لية  عادل عبد اللطيف محمد ابراهيما�خاصة بالطالب/

عام جام�� مستجد ) علوم وتكنولوجيا االغذية(برنامج  الرا�عباملستوي 

كنولوجيا ت�� مقرر " ١٥/١/٢٠١٧يوم واحتساب غيابه  ٢٠١٦/٢٠١٧

 �عذر مقبول . " غياب ا�خاصةاملنتجات اللبنية 

 املوافقة . : القرار

املوضوع 

 الرا�ع عشر

املرضية  اإلجازةمذكرة شئون الدراسة واالمتحانات �شأن املوافقة ع��  :

املقيد بال�لية عادل عبد اللطيف محمد ابراهيم /ا�خاصة بالطالب

عام جام�� مستجد ) جيا االغذيةعلوم وتكنولو (برنامج  الرا�عباملستوي 

�� مقرر "انتاج  ٢٢/١/٢٠١٧يوم واحتساب غيابه  ٢٠١٦/٢٠١٧

 �عذر مقبول . محاصيل ا�حبوب والز�وت والسكر " غياب
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موارد الطبيعيه والبشريه لمواجهة تحديات التنميه جامعة المنصوره أن تصبح واحدة من أفضل المؤسسات التعليميه والبحثيه والخدميه إقليمياً في إدارة وتنمية ال –تسعى كلية الزراعة  :  رؤية الكلية
  المستدامه

جات سوق مؤسسه تعليميه بحثيه خدميه تعمل وفق معايير الجوده القوميه في تقديم برامج إلعداد كوادر زراعيه متميزه قادره على اإلستجابه إلحتياجامعة المنصورة  -كلية الزراعة  : رسالة الكلية
 . المجتمع في إطار شراكه مجتمعيه فعاله بإستخدام تقنيات معاصره العمل ومتطلبات تنمية

 

 

  املوافقة : القرار

املوضوع 

ا�خامس 

 عشر

املرضية  اإلجازةمذكرة شئون الدراسة واالمتحانات �شأن املوافقة ع��  :

بال�لية باملستوي  ةاملقيد  طه ع�� ع�� ابو ز�نهعال /ةا�خاصة بالطالب

 ٢٠١٦/٢٠١٧عام جام��  همستجد) االنتاج النبا�ى(برنامج  الرا�ع

 " غياب انتاج محاصيل ب�� مقرر " ٢٢/١/٢٠١٧يوم  اواحتساب غيا��

 �عذر مقبول .

 املوافقة : القرار

املوضوع 

السادس 

 عشر

املرضية  اإلجازةاملوافقة ع�� مذكرة شئون الدراسة واالمتحانات �شأن  :

بال�لية  ةاملقيد عصمت عبد هللا برهام حامد/ةا�خاصة بالطالب

عام جام��  همستجد) االرا��ى واملياة(برنامج  الثالثباملستوي 

غرو�ات �� مقرر " ١٤/١/٢٠١٧يوم  اواحتساب غيا�� ٢٠١٦/٢٠١٧

 �عذر مقبول . " غياب االرا��ى

  املوافقة : القرار

املوضوع 

السا�ع 

 عشر

املرضية  اإلجازةمذكرة شئون الدراسة واالمتحانات �شأن املوافقة ع��  

بال�لية  ةاملقيد نوران ابراهيم عثمان النادى/ةا�خاصة بالطالب

عام  همستجد) الزراعية ا�حيو�ةالتقنية (برنامج  الثالثباملستوي 

ر �� مقر  ٢٤/١/٢٠١٧يوم  اواحتساب غيا�� ٢٠١٦/٢٠١٧جام�� 

 �عذر مقبول . " غياب م�افحة حيو�ة"

 املوافقة   القرار

 



 

 جتماعامحضر 
 لجنة شئون التعليم والطالب

 ١٢/٢/٢٠١٧ بتاريخ )٢٥٨رقم (

 

 
 

  

حة
صف

 ٧ 

موارد الطبيعيه والبشريه لمواجهة تحديات التنميه جامعة المنصوره أن تصبح واحدة من أفضل المؤسسات التعليميه والبحثيه والخدميه إقليمياً في إدارة وتنمية ال –تسعى كلية الزراعة  :  رؤية الكلية
  المستدامه

جات سوق مؤسسه تعليميه بحثيه خدميه تعمل وفق معايير الجوده القوميه في تقديم برامج إلعداد كوادر زراعيه متميزه قادره على اإلستجابه إلحتياجامعة المنصورة  -كلية الزراعة  : رسالة الكلية
 . المجتمع في إطار شراكه مجتمعيه فعاله بإستخدام تقنيات معاصره العمل ومتطلبات تنمية

 

 

املوضوع 

 الثامن عشر

املرضية  اإلجازةمذكرة شئون الدراسة واالمتحانات �شأن املوافقة ع��  

بال�لية  ةاملقيد الهاديز�نب محمد رضا عبد /ةا�خاصة بالطالب

 عام جام�� همستجد) واملياه األرا��ي(برنامج  الثالثباملستوي 

�� مقرر "جيولوجيا "  ٢١/١/٢٠١٧يوم  اواحتساب غيا�� ٢٠١٦/٢٠١٧

 .�عذر مقبول  غياب

 املوافقة  القرار

املوضوع 

التاسع 

 عشر

املرضية  اإلجازةمذكرة شئون الدراسة واالمتحانات �شأن املوافقة ع��  

املقيد بال�لية باملستوي عالء عادل ابراهيم ابو النجا ا�خاصة بالطالب/

واحتساب  ٢٠١٦/٢٠١٧عام جام�� مستجد ) ل��نامج العاما( االول 

 غياب ٢٧/١/٢٠١٧وح�ى املدة من  ٣/١/٢٠١٧يوم عن املدة من غيابه 

 �عذر مقبول .

 املوافقة  القرار

املوضوع 

 العشرون

املرضية  اإلجازةمذكرة شئون الدراسة واالمتحانات �شأن املوافقة ع��  

بال�لية  ةاملقيد طلبه ملعاطىايمان عرفات ابو ا/ةا�خاصة بالطالب

 ٢٠١٦/٢٠١٧عام جام��  همستجد) ال��نامج العام( االول باملستوي 

 عام " غياب زرا���� مقرر "حيوان  ١١/١/٢٠١٧يوم  اواحتساب غيا��

 �عذر مقبول .

 املوافقة  القرار

املوضوع 

ا�حادى 

 والعشرون

املرضية  جازةاإل مذكرة شئون الدراسة واالمتحانات �شأن املوافقة ع��  

بال�لية  ةاملقيدهادينام محمد ابراهيم محمد حامد /ةا�خاصة بالطالب

 ٢٠١٦/٢٠١٧عام جام��  همستجد) ال��نامج العام( االول باملستوي 

 �� مقرر "نبات زرا�� " غياب ١٧/١/٢٠١٧يوم غيا��ا عن واحتساب 

 �عذر مقبول .



 

 جتماعامحضر 
 لجنة شئون التعليم والطالب

 ١٢/٢/٢٠١٧ بتاريخ )٢٥٨رقم (

 

 
 

  

حة
صف

 ٨ 

موارد الطبيعيه والبشريه لمواجهة تحديات التنميه جامعة المنصوره أن تصبح واحدة من أفضل المؤسسات التعليميه والبحثيه والخدميه إقليمياً في إدارة وتنمية ال –تسعى كلية الزراعة  :  رؤية الكلية
  المستدامه

جات سوق مؤسسه تعليميه بحثيه خدميه تعمل وفق معايير الجوده القوميه في تقديم برامج إلعداد كوادر زراعيه متميزه قادره على اإلستجابه إلحتياجامعة المنصورة  -كلية الزراعة  : رسالة الكلية
 . المجتمع في إطار شراكه مجتمعيه فعاله بإستخدام تقنيات معاصره العمل ومتطلبات تنمية

 

 

 املوافقة  القرار

املوضوع 

الثا�ى 

 والعشرون

املرضية  اإلجازةة شئون الدراسة واالمتحانات �شأن املوافقة ع�� مذكر  

بال�لية  املقيدةالشيماء مجدى ابو الفتوح حميدة /ةا�خاصة بالطالب

 ٢٠١٦/٢٠١٧عام جام��  همستجد) ال��نامج العام( االول باملستوي 

 �عذر مقبول . �� مقرر "ر�اضة عام " غياب ٢٤/١/٢٠١٧يوم واحتساب 

 افقةاملو   القرار

املوضوع 

الثالث 

 والعشرون

املرضية  اإلجازةمذكرة شئون الدراسة واالمتحانات �شأن املوافقة ع��  

املقيد بال�لية باملستوي حازم عماد الدين ال�حات ا�خاصة بالطالب/

يوم واحتساب  ٢٠١٦/٢٠١٧عام جام�� مستجد ) ال��نامج العام( الثا�ي

 �عذر مقبول . اب�� مقرر "كيمياء عضو�ة " غي ٢٢/١/٢٠١٧

 املوافقة  القرار

املوضوع 

الرا�ع 

 والعشرون

املرضية  اإلجازةمذكرة شئون الدراسة واالمتحانات �شأن املوافقة ع��  

بال�لية  ةاملقيد�سمة حلمى محمد ابو يوسف /ةا�خاصة بالطالب

 ٢٠١٦/٢٠١٧عام جام��  همستجد) ال��نامج العام( الثا�يباملستوي 

�عذر  �� مقرر "كيمياء عضو�ة " غياب ٢٢/١/٢٠١٧يوم واحتساب 

 مقبول .

 املوافقة  القرار

املوضوع 

ا�خامس 

 والعشرون

املرضية  اإلجازةمذكرة شئون الدراسة واالمتحانات �شأن املوافقة ع��  

املقيد بال�لية د عبد ا�حميد يالسنور الدين السيد ا�خاصة بالطالب/

 ٢٠١٦/٢٠١٧عام جام�� تجد مس) ال��نامج العام( الثا�يباملستوي 

�عذر  �� مقرر "كيمياء عضو�ة " غياب ٢٢/١/٢٠١٧يوم واحتساب 

 مقبول .



 

 جتماعامحضر 
 لجنة شئون التعليم والطالب

 ١٢/٢/٢٠١٧ بتاريخ )٢٥٨رقم (

 

 
 

  

حة
صف

 ٩ 

موارد الطبيعيه والبشريه لمواجهة تحديات التنميه جامعة المنصوره أن تصبح واحدة من أفضل المؤسسات التعليميه والبحثيه والخدميه إقليمياً في إدارة وتنمية ال –تسعى كلية الزراعة  :  رؤية الكلية
  المستدامه

جات سوق مؤسسه تعليميه بحثيه خدميه تعمل وفق معايير الجوده القوميه في تقديم برامج إلعداد كوادر زراعيه متميزه قادره على اإلستجابه إلحتياجامعة المنصورة  -كلية الزراعة  : رسالة الكلية
 . المجتمع في إطار شراكه مجتمعيه فعاله بإستخدام تقنيات معاصره العمل ومتطلبات تنمية

 

 

 املوافقة  القرار

املوضوع 

السادس 

 والعشرون

املرضية  اإلجازةمذكرة شئون الدراسة واالمتحانات �شأن املوافقة ع��  

لية بال� املقيدةنورا نصر الدين محمد محمود عطيه /ةا�خاصة بالطالب

 ٢٠١٦/٢٠١٧عام جام��  همستجد) ال��نامج العام( الثا�يباملستوي 

�عذر  �� مقرر "كيمياء عضو�ة " غياب ٢٢/١/٢٠١٧يوم واحتساب 

 مقبول .

 املوافقة  القرار

املوضوع 

السا�ع 

 والعشرون

املرضية  اإلجازةمذكرة شئون الدراسة واالمتحانات �شأن املوافقة ع��  

 الثا�يقيد بال�لية باملستوي طه محمد طه امل محمدا�خاصة بالطالب/

يوم واحتساب  ٢٠١٦/٢٠١٧عام جام�� مستجد ) ال��نامج العام(

 �عذر مقبول . �� مقرر "أساسيات علوم االغذية " غياب ١٢/١/٢٠١٧

 املوافقة  القرار

املوضوع 

الثامن 

 والعشرون

املرضية  زةاإلجامذكرة شئون الدراسة واالمتحانات �شأن املوافقة ع��  

بال�لية  املقيدةان�� السيد ع�� حسان�ن احمد /ةا�خاصة بالطالب

 ٢٠١٦/٢٠١٧عام جام��  همستجد) ال��نامج العام( الثا�يباملستوي 

�عذر  �� مقرر "كيمياء عضو�ة " غياب ٢٢/١/٢٠١٧يوم واحتساب 

 مقبول .

 املوافقة  القرار

املوضوع 

التاسع 

 والعشرون

املرضية  اإلجازةواالمتحانات �شأن املوافقة ع��  مذكرة شئون الدراسة 

بال�لية باملستوي  ةاملقيدمنال محمد محمد رزق /ةا�خاصة بالطالب

واحتساب  ٢٠١٦/٢٠١٧عام جام��  همستجد) ال��نامج العام( الثا�ي

�� مقرر  ٢٦/١/٢٠١٧و�وم �� مقرر "كيمياء عضو�ة "  ٢٢/١/٢٠١٧يوم 

 �عذر مقبول . ابغي"اساسيات ميكر�يولوجيا عام" 



 

 جتماعامحضر 
 لجنة شئون التعليم والطالب

 ١٢/٢/٢٠١٧ بتاريخ )٢٥٨رقم (
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١٠ 

موارد الطبيعيه والبشريه لمواجهة تحديات التنميه جامعة المنصوره أن تصبح واحدة من أفضل المؤسسات التعليميه والبحثيه والخدميه إقليمياً في إدارة وتنمية ال –تسعى كلية الزراعة  :  رؤية الكلية
  المستدامه

جات سوق مؤسسه تعليميه بحثيه خدميه تعمل وفق معايير الجوده القوميه في تقديم برامج إلعداد كوادر زراعيه متميزه قادره على اإلستجابه إلحتياجامعة المنصورة  -كلية الزراعة  : رسالة الكلية
 . المجتمع في إطار شراكه مجتمعيه فعاله بإستخدام تقنيات معاصره العمل ومتطلبات تنمية

 

 

 املوافقة  القرار

املوضوع 

 الثالثون 

املرضية  اإلجازةمذكرة شئون الدراسة واالمتحانات �شأن املوافقة ع��  

املقيد بال�لية خالد محمد السيد محمد السيد ا�خاصة بالطالب/

 ٢٠١٦/٢٠١٧عام جام��  لإلعادة با��) ال��نامج العام( االول باملستوي 

"  عام �يولوجياو �� مقرر "أساسيات ميكر  ٢٦/١/٢٠١٧يوم واحتساب 

 �عذر مقبول . غياب الثا�يوالذى يدرس باملستوى 

 املوافقة  القرار

املوضوع 

ا�حادى 

 والثالثون 

ت�حيح تار�خ ميالد  �شأن املوافقة ع��ا�خر�ج�ن مذكرة شئون  

ليصبح  ١٣/١١/١٩٦٤من  حسن جمعة ابو الفتوح ا�حما��ا�خر�ج/

٢٣/١١/١٩٦٤  

 املوافقة  القرار

املوضوع 

الثا�ى 

 والثالثون 

سم ات�حيح  مذكرة شئون الدراسة واالمتحانات �شأن املوافقة ع�� 

 ع الطــــــــالبة/ رو�دا السيد محمد محمد احمـــد ال��ماوى باملستوى الرابـــــــــ

عام جام�� ) دسة الزراعية تخصص النظم ا�حيو�هبرنامج الهن(

 اسم الطالبة/رو�دا السيد محمد محمد ال��ماوى  ليصبح ٢٠١٦/٢٠١٧

 املوافقة  القرار

املوضوع 

الثالث 

 والثالثون 

بخصوص  السيد أ.د/وكيل ال�لية لشؤن التعليم والطالبمذكرة  

 ٢٠١٦/٢٠١٧ ا�جام��األعداد املق��ح قبولها بال�لية عن العام 



 

 جتماعامحضر 
 لجنة شئون التعليم والطالب

 ١٢/٢/٢٠١٧ بتاريخ )٢٥٨رقم (

 

 
 

  

حة
صف

 
١١ 

موارد الطبيعيه والبشريه لمواجهة تحديات التنميه جامعة المنصوره أن تصبح واحدة من أفضل المؤسسات التعليميه والبحثيه والخدميه إقليمياً في إدارة وتنمية ال –تسعى كلية الزراعة  :  رؤية الكلية
  المستدامه

جات سوق مؤسسه تعليميه بحثيه خدميه تعمل وفق معايير الجوده القوميه في تقديم برامج إلعداد كوادر زراعيه متميزه قادره على اإلستجابه إلحتياجامعة المنصورة  -كلية الزراعة  : رسالة الكلية
 . المجتمع في إطار شراكه مجتمعيه فعاله بإستخدام تقنيات معاصره العمل ومتطلبات تنمية

 

 

  ع�� قبول األعداد التالية: املوافقة  القرار

اصل�ن ع�� الثانو�ة العامة ) طالب وطالبة من ا�ح٤٠٠( ـ  قبول ١

 ٠ ٢٠١٥/٢٠١٦علوم) لل��نامج العام بال�لية  -(علمى

) طالب وطالبة من ا�حاصل�ن ع�� الثانو�ة العامة (علمى ٦٠ـ  قبول (٢ 

ر�اضة) ل��نامج الهندسة الزراعية والنظم ا�حيو�ة بال�لية  -

٢٠١٥/٢٠١٦ 

و�ة من ا�حاصل�ن ع�� دبلوم املدارس الثان ) طالب وطالبة٢٥ـ  قبول (٣

 الزراعية نظام الثالث سنوات 

) طالب وطالبة من ا�حاصل�ن ع�� دبلوم املدارس الثانو�ة ٢٥ـ  قبول (٤

 الزراعية  نظام ا�خمس سنوات 

   
ً
 وقد انت�ى االجتماع �� تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

 وكيل ال�لية  

 لشئون التعليم والطالب

 

 د/ عادل حسن عبد السالم)٠(أ
 

 


