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 لجنة شئون التعليم والطالب

 ٦/٨/٢٠١٧ بتاريخ )٢٦٤رقم (
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 ١ 

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

 .دورها التنموى والخدمى للمجتمع

 

 

 

 �� تمام الســــــاعة ا�حادية ٦/٨/٢٠١٧ �جنة شئون التعليم والطالب يوم األحد املوافق اجتمعت

 برئاسة السيد  عشر
ً
وكيل ال�لية   األستاذ الدكتور/عادل حســـــــــــــــــــــن عبدالســـــــــــــــــــالمصباحا

 :لشئون التعليم والطالب و�مكتبھ و�حضور �ل من السادة

 

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

 د/ صـــا�ح الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد سعده٠أ  •

 د/ ج��ــــــــــــــــــــــــان ع�� عـــــــــــــــــــوض غنيمأ.  •

 العز�ز ـــــــــن عبدـد/ محمـــــــــــــــــــــــــد حســـ  •

 د/ أيمـــــــــــــــــــــــــــــــــن يحيي ا�خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطيب  •

 الطالبة/ سهام ز���م عبد الرحمن  •

  �ل من: وقد إعتذر عن ا�حضور 

 د/ صالح مصطفي عبد اللطيف٠أ  •

 ــــــــــــور د/ ايمان حس�ن عاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٠أ  •

 

   تصديقات

املوضوع 

 األول 
 التصديق ع�� محضر ا�جلسة السابقة :

 املوافقة : القــــرار
 ألعمالموضوعات جدول ا

 
املوضوع 

 الثا�ي

توزيــع  املوافقــة ع�ــ�أ.د/وكيــل ال�ليــة لشــؤن التعلــيم والطــالب بخصــوص مــذكرة  :

لشــــــــــفوي املقــــــــــررات الدراســــــــــية و�جــــــــــان وضــــــــــع وت�ــــــــــحيح األســــــــــئلة و�جــــــــــان ا

والتطبيقــــــي ع�ــــــ� الســــــادة أعضــــــاء هيئــــــة التــــــدريس خــــــالل الفصــــــل الدرا�ـــــــىي 

 .٢٠١٦/٢٠١٧الصيفي ودور سبتم�� ملرحلة الب�الور�وس عام جام�� 

 تو�ىي ال�جنة باملوافقة ع�� ما جاء وما س��د من األقسام العلمية. : القرار
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 ..المستدامة لمؤسسات التعليم العالى المحلى واإلقليمى فى ظل التنميةلريادة والتميز فى كافة المجاالت الزراعية تعليميا وبحثيا ومجتمعيا على المستويين ا :  لكليةرؤية ا
إلعداد خريجين وباحثين منافسين على المستويين المحلى واإلقليمى فى اطار   كالوريوس والدراسات العلياكلية الزراعة جامعة المنصورة مؤسسة تعليمية حكومية تلتزم بتقديم برامج دراسية لمرحلتى الب : رسالة الكلية

 .دورها التنموى والخدمى للمجتمع

 

 

املوضوع 

 لثالثا

توزيع املقررات  أ.د/وكيل ال�لية لشؤن التعليم والطالب بخصوصمذكرة  :

الدراسية ملرحلة الب�الور�وس ل�خطة القديمة والساعات املعتمدة ع�� 

السادة أعضاء هيئة التدريس خالل الفصل الدرا�ىي األول عام جام�� 

٢٠١٧/٢٠١٨ . 

 . العلمية تو�ىي ال�جنة باملوافقة ع�� ما جاء وما س��د من األقسام  القرار

املوضوع 

 را�عال

انتداب عضو  أ.د/وكيل ال�لية لشؤن التعليم والطالب بخصوصمذكرة  :

خالقيات املهنة " تدريس مقرر "حقوق اإل�سان وألإلش��اك �� هيئة تدريس 

للعام ا�جام��  جامعة املنصورة للفصل الدرا�ىي األول -من �لية ا�حقوق 

٢٠١٧/٢٠١٨. 

 املوافقة . : القــــرار

 

 إل نت�ى اإوقد                     
ً
 جتماع �� تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

 

 وكيل ال�لية  

 لشئون التعليم والطالب 

 

 عادل حسن عبد السالم)د/٠(أ

 


