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 ..المستدامة لمؤسسات التعليم العالى  لريادة والتميز فى كافة المجاالت الزراعية تعليميا وبحثيا ومجتمعيا على المستويين المحلى واإلقليمى فى ظل التنميةا :  رؤية الكلية
إلعداد خريجين وباحثين منافسين على المستويين المحلى واإلقليمى فى اطار   بتقديم برامج دراسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العلياكلية الزراعة جامعة المنصورة مؤسسة تعليمية حكومية تلتزم  : رسالة الكلية

 .دورها التنموى والخدمى للمجتمع

 

 

 

 عشر �� تمام الســــــاعة ا�حادية ٧/٥/٢٠١٧ �جنة شئون التعليم والطالب يوم األحد املوافق اجتمعت

 برئاسة السيد األستاذ الدكتور/عادل حســـــــــــــــــــــن عبدالســـــــــــــــــــالم 
ً
وكيل ال�لية لشئون التعليم  صباحا

 :والطالب و�مكتبھ و�حضور �ل من السادة

 د/ ايمان حس�ن عاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور ٠أ  •

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

 د/ صـــا�ح الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد سعده٠أ  •

 ع�� عــــــــــــــــــــــــــوض غنيمد/ ج��ــــــــــــــــــــــــان أ.  •

 ــــن عبد العز�زــــــد/ محمـــــــــــــــــــــــــد حســــــــ  •

 د/ أيمـــــــــــــــــــــــــــــــــن يحيي ا�خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطيب  •

 وقد إعتذر عن ا�حضور �ل من:

 ي عبد اللطيفالح مصطفــــد/ ص٠أ  •

 ام ز���م عبد الرحمنـــالطالبة/ سه  •

 

   تصديقات

املوضوع 

 األول 

 التصديق ع�� محضر ا�جلسة السابقة :

 املوافقة : القــــرار

 موضوعات جدول األعمال

املوضوع 

 الثا�ي

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

بتار�خ ت �جنة قطاع الدراسات الزراعية حيث وافق ٢٠١٦/٢٠١٧ للعام ا�جام��

 : لتصبح)  ١٣مادة (  ع�� �عديل  ٢/٧/٢٠١٦

ب ) �سمح ملن يرغب من طالب مرحلة الب�الور�وس االلتحاق بفصل درا��ي صيفي 

مكثف مدتھ ستة أسابيع �� ثالث مقررات ع�� األك�� بواقع �سع ساعات معتمدة 

متحان الطالب �� بداية شهر سبتم�� إر يوليو وأغسطس و�تم وتكون الدراسة خالل شه

 ال�ي يقرها مجلس ال�لية و�وافق عل��ا مجلس ا�جامعة.لضوابط لوفقا 

 املوافقة : القــــرار
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 ..المستدامة لمؤسسات التعليم العالى  لريادة والتميز فى كافة المجاالت الزراعية تعليميا وبحثيا ومجتمعيا على المستويين المحلى واإلقليمى فى ظل التنميةا :  رؤية الكلية
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 .دورها التنموى والخدمى للمجتمع

 

 

املوضوع 

 الثالث

األستاذ بقسم اإلرشاد الزرا�� واملجتمع الر�فى ي�� ع�� زهران السيد أ.د/مذكرة  :

تخصيص ثالثة أسابيع من أيام التدر�ب الصيفى للمستو��ن الثا�ى والثالث  بخصوص

لل��امج املختلفة للتدر�ب بقسم اإلرشاد الزرا�� ع�� جمع بيانات املخاطر البيئية بقرى 

  محافظة الدقهلية

  املوافقة : القــــرار

املوضوع 

 را�عال

م�ى طلبھ ير ال��اكمي ل�خر�جة/الشرف للتقد إضافة مرتبة�شأن  شؤن ا�خر�ج�ن مذكرة :

وا�حاصلة  )برنامج األرا��ي واملياه(ب�الور�وس العلوم الزراعية  رمضان طلبھ مو��ى

إجما�� الساعات املعتمدة ( ٣٫٤١% بمعدل تراكمي  ٨٥٫٢٥تقدير عام ممتاز بنسبة ع�� 

 التقدير العام ممتاز مع مرتبة الشرف يصبح ل) ١٣٧

 املوافقة : القــــرار

وضوع امل

 خامسا�

شيماء لشرف للتقدير ال��اكمي ل�خر�جة/إضافة مرتبة ا�شأن  شؤن ا�خر�ج�ن مذكرة :

برنامج الهندسة الزراعية والنظم ا�حيو�ة تخصص هندسة النظم (مجدى شو�� احمد 

 ٣٫٥٧% بمعدل تراكمي  ٨٩٫٢٥تقدير عام ممتاز بنسبة وا�حاصلة ع��  )ا�حيو�ة

 مع مرتبة الشرفالتقدير العام ممتاز يصبح ل) ١٣٨إجما�� الساعات املعتمدة (

 املوافقة : القــــرار

   

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

  

 وكيل ال�لية 

 لشئون التعليم والطالب

 

 د/ عادل حسن عبد السالم٠أ
 

 


