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 .كافة املجاالت الزراعية جعليميا وبحثيا ومجحمعيا على املصحويين املحلى وإلاقليمى فى ظل الحنمية املصحدامة ملؤشصات الحعليم العالى الريادة والحميز فى :  رؤية الكلية

عداد خريجين وباحثين منافصين كلية الزراعة جامعة املنصورة مؤشصة جعليمية حكومية ثلتزم بحقديم برامج دراشية ملرحلتى البكالوريوس والدراشات العليا لإ : رشالة الكلية

 .على املصحويين املحلى وإلاقليمى فى اطار دورها الحنموى والخدمى للمجحمع
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 إدارةجملس حمضر اجتواع 
 وحدة ضواى اجلودة بكلية الزراعة

 14/3/2018( بتاريخ  98جلسة رقن ) 
انىاددة فً تًاو انساعت  2018/ 3/  14انًىافك   األربعاءاجتًع يجهس إدارة وددة ضًاٌ انجىدة يىو 

يدير وددة  -شعالٌ  َاجً / أيير يذًددأ.و.عًيد انكهيت وانسيد  - َاظى عبد انردًٍ شهبًانسيد أ.د/  :برئاستظهراً 

 و دضىر كم يٍ:، ضًاٌ انجىدة

  أ.د/ يذًد عهً يذًد شطا -1

  أ.د/ يذًد عبد انًجيد يذًد رزق -2

  أ.د/ أيًٍ يذًد انغًري -3

4- 

5- 

6- 

 .د/ راَيا إبراهيى انجًالأ

 أ/ يذًد فاروق يذًد عبد انسالو

 إبراهيى و/ يذًد َجاح

 

  يذًد انسيدانطانب/ يذًد عبد انغًُ  -7

و ردب سيادته بانسادة انذضىر فً بدايت  عًيد انكهيت - َاظى عبد انردًٍ شهبًأ.د/ انسيد افتتخ انًجهس 

 يدير وددة ضًاٌ انجىدة -شعالٌ  َاجً انسيد أ.و.د/ أيير يذًداالجتًاع يتًُياً نهى دواو انتىفيك، ثى عرض 

 أعًال انجهست كًا يهً: انًىضىعاث انىاردة بجدول

 انتصديك عهً يذضر انجهست انسابقت. المىضىع األول:

 . انًجهس عهً يذضر انجهست انسابقت دقص  القـــــــــــــــرار:

 تعييي هٌسقً الجشاهج الوويضح ثبلنليخ.بشأٌ  :ثانىالمىضىع ال

وافق الوجلس علً تعييي مل هي أ.م.د/ هحوذ سويش دسويش هٌسقًب لجشًبهج ًظن التغزيخ و د/ ههٌذ   القـــــــــــــــرار:

 هحوذ عجذ الجبسط هٌسقًب لجشًبهج تٌسيق الحذائق و الوسطحبد الخضشاء.
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هع ششمخ للتخلص اآلهي هي الوىاد النيويبئيخ ثبلوعبهل الجحثيخ و الطالثيخ ثبلنليخ ثشأى التعبقذ  :لثثاالمىضىع ال

 هجبًً النليخ و هىاسيش الصشف.حشصًب علً سالهخ 

 التخلص هي الوىاد النيويبئيخ ثبلوعبهل فً وافق الوجلس، هع التٌجيه علً األقسبم العلويخ ثضشوسح  القـــــــــــــــرار:

 أوعيخ هستقلخ و عذم التخلص هٌهب فً األحىاض أو عي طشيق هىاسيش الصشف.

هع  ثشأى ضشوسح إلغبء وصالد الغبص داخل غشف أعضبء هيئخ التذسيس لتعبسض رلل :رابعالمىضىع ال 

هتطلجبد األهي و السالهخ، ثبإلضبفخ لضيبدح هعذالد إستهالك الغبص ثوب يوثل عتء هبدي علً 

 هيضاًيخ النليخ.

 وافق الوجلس، هع تنليف السيذ/ أهيي النليخ ثوتبثعخ تٌفيز رلل.  القـــــــــــــــرار:

 تقيين الطالة للوقشساد الذساسيخ فً تطىيش العوليخ التعليويخ.  آليخ  تفعيل ثشأى :خامسالمىضىع ال

 .وافق الوجلس  القـــــــــــــــرار:

            

 ظهرا  الثانية وقد انتهى االجتماع في تمام الساعة 

 اجلـودة ضواى وحدة هديرأهني اجمللس                                                        
 

 أهري حمود ناجى شعالى/ دم..أأ.د/ رانيا إبراهين اجلوال                                                      
 


