
 

 جتماعامحضر 
 لجنة شئون التعليم والطالب

 ٥/٣/٢٠١٧ بتاريخ )٢٥٩رقم (

 

 
 

  

حة
صف

 ١ 

بشريه لمواجهة تحديات التنميه جامعة المنصوره أن تصبح واحدة من أفضل المؤسسات التعليميه والبحثيه والخدميه إقليمياً في إدارة وتنمية الموارد الطبيعيه وال –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
 . راكه مجتمعيه فعاله بإستخدام تقنيات معاصرهالعمل ومتطلبات تنمية المجتمع في إطار ش

 

 

�� تمام الســــــاعة  ٥/٣/٢٠١٧ �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

 

 الح مصطفي عبد اللطيفــــد/ ص٠أ  •

 د/ ايمان حس�ن عاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور ٠أ  •

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

 د/ صـــا�ح الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد سعده٠أ  •

 د/ ج��ــــــــــــــــــــــــان ع�� عــــــــــــــــــــــــــوض غنيم  •

 ــــن عبد العز�زــــــد/ محمـــــــــــــــــــــــــد حســــــــ  •

 د/ أيمـــــــــــــــــــــــــــــــــن يحيي ا�خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطيب  •

 ام ز���م عبد الرحمنـــهالطالبة/ س  •

   تصديقات

املوضوع 

 األول 

 التصديق ع�� محضر ا�جلسة السابقة :

 املوافقة : القــــرار

 ألعمالموضوعات جدول ا

املوضوع 

 الثا�ي

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

مج آالف جنيه ل�ل برنا عشرةالف جنيه بواقع  ثمانون توف�� مبلغ 

) للعام ٢( ،) ١لزوم التدر�ب امليدا�ى (من ال��امج األ�اديمية 

 ٢٠١٦/٢٠١٧ا�جام�� 

 املوافقة : القــــرار
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بشريه لمواجهة تحديات التنميه جامعة المنصوره أن تصبح واحدة من أفضل المؤسسات التعليميه والبحثيه والخدميه إقليمياً في إدارة وتنمية الموارد الطبيعيه وال –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
 . راكه مجتمعيه فعاله بإستخدام تقنيات معاصرهالعمل ومتطلبات تنمية المجتمع في إطار ش

 

 

املوضوع 

 الثالث

�شأن كيل ال�لية لشؤن التعليم والطالب السيد أ.د/و مذكرة  :

طالب املستوى الثا�ى (ال��نامج العام)  توزيع�عديل  املوافقة ع��

 ا�جام��عام لل الثا�ي الدرا��يخالل الفصل ة األ�اديميل��امج با

٢٠١٦/٢٠١٧  

 :التا��التوزيع إعادة ع�� املوافقة  : القــــرار
 

 ال��نامج م

 عدد

 الطالب

 السابق

 عدد

 الطالب

 ا�حا�� 

 ٦٢ ٧٧ اإلنتاج النبا�ي ١

 ١٠٤ ٧٧ اإلنتاج ا�حيوا�ي والداج�ي والسم�ي ٢

 ٦٢ ٧٧ وقاية النبات ٣

 ١٠٤ ٧٧ جيا األغذيةعلوم وتكنولو  ٤

 ١٠١ ٧٧ التقنية ا�حيو�ة الزراعية ٥

 ٥٣ ٧٧ األرا��ي واملياه ٦

 ٢٧ ٥١ العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية ٧

 ٥١٣ اإلجما��

   

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

 وكيل ال�لية  

 لشئون التعليم والطالب

 

 لسالم)د/ عادل حسن عبد ا٠(أ
 

 


