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

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

 .قليمى فى ارار دور ا الحنموو وادمدمى للمجحم على املصحويين املحلى وإلا
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 إدارةجملس حمضر اجتواع 
 وحدة ضواى اجلودة بكلية الزراعة

 11/4/2018( بتاريخ  99جلسة رقن ) 
انىاددة تًاو انطاعت  فً 2018/ 4/  11انًىافك   األربعاءاجتًع يجهص إدارة وددة ضًاٌ انجىدة يىو 

يدير وددة  -شعالٌ  َاجً / أيير يذًددأ.و.عًيد انكهيت وانطيد  - َاظى عبد انردًٍ شهبًانطيد أ.د/  :برئاضتظهراً 

 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 انطالو

 و/ يذًد َجاح إبراهيى

 

  يذًد انطيدانطانب/ يذًد عبد انغًُ  -7

 

و ردب ضيادته بانطادة انذضىر فً بدايت  عًيد انكهيت - َاظى عبد انردًٍ شهبًأ.د/ انطيد افتتخ انًجهص 

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

 أعًال انجهطت كًا يهً: انًىضىعاث انىاردة بجدول

 

 انتصديك عهً يذضر انجهطت انطابمت. المىضىع األول:

 . انًجهص عهً يذضر انجهطت انطابمت دقص  القـــــــــــــــرار:

ثبنكهيخ ألحذ انسبدح أػضبء ْيئخ انزذسيس نزُظيى  اآلنيثشأٌ إسُبد اإلششاف ػهٗ لبػبد انحبست  :ثانىالمىضىع ال
إػذاد انزمبسيش انخبصخ ثٓب عجمًب نًزغهجبد انٓيئخ انمٕييخ نضًبٌ خٕدح انزؼهيى انؼًم ثٓب ٔ

 .االػزًبدٔ
هطيد اندكتىر/ يصطفً فؤاد ن اآلنٗ ثبنكهيخ إسُبد اإلششاف ػهٗ لبػبد انحبستوافك انًجهص عهً  القـــــــــــــــرار:

  انبُا انًدرش بمطى انُباث.
ثشأٌ ليبو ندُخ انذساسبد انؼهيب ثبنكهيخ رحذ سئبسخ انسيذ األسزبر انذكزٕس/ ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ  :لثثاالمىضىع ال

)ثشايح  بسزحذاس ثشايح رؼهيًيخ خذيذح أٔ رغٕيش ثشايح لبئًخثانجحٕس انذساسبد انؼهيب ٔ
يبخسزيش اإلداسح  - ثُظبو انسبػبد انًؼزًذح األٔسثي يبخسزيش ػهٕو انجزٔس -انًبخسزيش انًُٓٗ 

يبخسزيش اإلداسح انًزكبيهخ نهًيبِ  - انًزكبيهخ نألساضٗ ثبنهغخ االَدهيزيخ ثُظبو انسبػبد انًؼزًذح
ثُظبو  ش فٗ انحًبيخ انًسزذايخ نهًحبصيميبخسزي - انًؼزًذحثبنهغخ االَدهيزيخ ثُظبو انسبػبد 

يٍ خالل االعالع ػهٗ ثشايح نًؤسسبد يُبظشح نًٕاكجخ يسزدذاد (  انسبػبد األٔسٔثيخ انًؼزًذح
 .دٔنيب ٔ رحميك يزغهجبد سٕق انؼًم انزخصص

http://agrfac.mans.edu.eg/academic-programs-graduate-studies/345-seed-sciences
http://agrfac.mans.edu.eg/academic-programs-graduate-studies/346-soil-management
http://agrfac.mans.edu.eg/academic-programs-graduate-studies/346-soil-management
http://agrfac.mans.edu.eg/academic-programs-graduate-studies/346-soil-management
http://agrfac.mans.edu.eg/academic-programs-graduate-studies/347-water-management
http://agrfac.mans.edu.eg/academic-programs-graduate-studies/347-water-management
http://agrfac.mans.edu.eg/academic-programs-graduate-studies/347-water-management
http://agrfac.mans.edu.eg/academic-programs-graduate-studies/348-sustainable-crop-protection
http://agrfac.mans.edu.eg/academic-programs-graduate-studies/348-sustainable-crop-protection
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ػهٗ ليبو انسيذ األسزبر انذكزٕس/ ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انذساسبد انؼهيب ٔ انجحٕس  ٔافك انًدهس  القـــــــــــــــرار:
ثبنزشٔيح نهجشايح سبنفخ انزكش يٍ خالل يكزت انٕافذيٍ يغ رغٕيش انجشايح انمبئًخ يٍ خالل 

يُبظشح نًٕاكجخ يسزدذاد انزخصص دٔنيب ٔ رحميك يزغهجبد االعالع ػهٗ ثشايح نًؤسسبد 
  سٕق انؼًم.

داخم كم لسى  يشرجظ ثبنزخصص ثئدساج يًثم ػٍ انًدزًغ انًذَٗ ثشأٌ ليبو األلسبو انؼهًيخ :رابعالمىضىع ال
نًٕاكجخ يسزدذاد انزخصص ٔ رحميك  انزساػٗنيكٌٕ حهمخ ٔصم ثيٍ انمسى انؼهًٗ ٔ انًدزًغ 

 .انؼًميزغهجبد سٕق 

 ٔافك انًدهس.  القـــــــــــــــرار:
 انٕظيفٗ ٔ يزبثؼخ انخشيديٍ أْيمانز يكزتيكزت يزبثؼخ انخشيديٍ إنٗ ثشأٌ رؼذيم يسًٗ  :خامسالمىضىع ال

 إلسزيفبء يزغهجبد انٓيئخ انمٕييخ نضًبٌ خٕدح انزؼهيى ٔ اإلػزًبد ثبنُسجخ نهٓيكم انزُظيًٗ.
دػى رٕخّ سيبدح األػًبل ، يغ انؼًم ثُفس انالئحخ ٔ انزشكيز ػهٗ دٔس انًكزت فٗ انًدهسٔافك   القـــــــــــــــرار:

 ٔ انخشيديٍ. نذٖ انغالة ٔخذيبد انزٕخيخ ٔاإلسشبد انٕظيفٗ ٔانًُٓٗ
اخؼخ انذاخهيخ ثٕحذح ضًبٌ ثشأٌ إػزًبد رمشيش انًشاخؼخ انذاخهيخ انسبدسخ انًمذو يٍ لسى انًش المىضىع السادس:

 انزٖ يفيذ ثـ: اندٕدح، ٔ

  إلسزيفبء ثُٕد انًشاخؼخ انذاخهيخ انسبدسخ 58رخغذ خًيغ األلسبو ثبنكهيخ َسجخ % 

  ألسبو ) انًجيذاد ، إَزبج انذٔاخٍ ، انٕساثخ(011ثالثخ ألسبو أكًهذ خًيغ انجُٕد ثُسجخ ْٗ % 

  ٗثؼض انًشاخؼبد انسبثمخ يسزٕفيًب نكم  رشاخغ َسجخ اإلسزيفبء نهجُٕد فٗ ػذد يٍ األلسبو ٔانزٗ يُٓب يٍ كبٌ ف
نهًمشساد  Blue printانجُٕد ْٔزا يشخغ ثذسخخ كجيشح إنٗ ػذو رغجيك ششٔط انٕسلخ اإليزحبَيخ ٔ ًَٕرج انـ 

 انذساسيخ خيذًا.
يغ ليبو انسيذ انذكزٕس/ يذيش ٔحذح ضًبٌ اندٕدح ثؼمذ نمبء يغ انسبدح أػضبء ْيئخ ٔافك انًدهس،   القـــــــــــــــرار:

فٗ رًبو  22/4/2105انزذسيس ٔ انٓيئخ انًؼبَٔخ ثمبػخ انًؤرًشاد ثبنكهيخ يٕو األحذ انًٕافك 
ٔ انسيذ األسزبر  انسبػخ انحبديخ ػشش صجبحًب رحذ سػبيخ انسيذ األسزبر انذكزٕس/ ػًيذ انكهيخ

 Blueنزٕضيح أْى انُمبط انفُيخ نؼًم ًَٕرج انـ  / ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انزؼهيى ٔ انغالةانذكزٕس
print .نهًمشساد انذساسيخ ٔ رغجيك ششٔط انٕسلخ اإليزحبَيخ  

 ثشأٌ إضبفخ يًثم ػٍ انًدزًغ انًذَٗ فٗ يدهس انكهيخ انًٕلش.  :سابعالمىضىع ال

 فً يجهص انكهيت.عهً إضافت انطيد/ وكيم وزارة انسراعت باندلههيت بصفته كعضى  وافك انًجهص  القـــــــــــــــرار:
            

 ظهرا  الثانية وقذ انتهى االجتماع في تمام الساعة 

 اجلـودة ضواى وحدة هديرأهني اجمللس                                                        
 

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


