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 .صات الحعليم العالىالريادة والحميز فى كافة املجاالت الزراعية جعليميا وبحثيا ومجحمعيا على املصحويين املحلى وإلاقليمى فى ظل الحنمية املصحدامة ملؤش :  رؤية الكلية

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

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

 8/5/2018( بتاريخ  100جلسة رقن ) 
 انذبديخ عشرفً تًبو انسبعخ  2018/ 5/  8انًىافك   انثالثبءاجتًع يجهس إدارح ودذح ظًبٌ انجىدح يىو 

يذير ودذح ظًبٌ  -شعالٌ  َبجً / أيير يذًذدأ.و.عًيذ انكهيخ وانسيذ  - َبظى عجذ انردًٍ شهجًانسيذ أ.د/  :ثرئبسخ

 دعىر كم يٍ:و ، انجىدح

  أ.د/ يذًذ عجذ انًجيذ يذًذ رزق -1

  أ.د/ راَيب إثراهيى انجًبل -2

3- 

4- 

 أ/ يذًذ فبروق يذًذ عجذ انسالو

 و/ يذًذ َجبح إثراهيى

 

  يذًذ انسيذانطبنت/ يذًذ عجذ انغًُ  -5

أ.د/ و  و تًُيخ انجيئخوكيم انكهيخ نشئىٌ خذيخ انًجتًع  أ.د/ يذًذ عهً يذًذ شطبو لذ تغيت عٍ انذعىر كم يٍ 

 .وكيم انكهيخ نشئىٌ انذراسبد انعهيب و انجذىث أيًٍ يذًذ انغًري

و ردت سيبدته ثبنسبدح انذعىر فً ثذايخ االجتًبع  عًيذ انكهيخ - َبظى عجذ انردًٍ شهجًأ.د/ انسيذ افتتخ انًجهس 

انًىظىعبد  يذير ودذح ظًبٌ انجىدح -شعالٌ  َبجً انسيذ أ.و.د/ أيير يذًذيتًُيبً نهى دواو انتىفيك، ثى عرض 

 أعًبل انجهسخ كًب يهً: انىاردح ثجذول

 انتصذيك عهً يذعر انجهسخ انسبثمخ. المىضىع األول:

 . انًجهس عهً يذعر انجهسخ انسبثمخ ذقص  القـــــــــــــــرار:

 ثبنكهيخ. ُمص فً عذد فُييٍ انًعبيمانيُبلشخ  شأٌث :ثانىالمىضىع ال

تذريت تأهيهً نجعط انعبيهيٍ بنتعبوٌ يع ودذح انتذريت ثبنكهيخ ثعًم ثليبو انسيذ أييٍ انكهيخ  القـــــــــــــــرار:

أصذبة انًؤهالد انًتىسطخ وفىق انًتىسطخ انًُبسجخ نهميبو ثىظيفخ فًُ يعًم ورنك فً جهبد 

  .انكهيخ انًختهفخ ثألسبونًعبيم يتخصصخ يثم كهيتً انعهىو وانسراعخ نتعىيط انُمص فً أعذاد فُييٍ ا
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 يشبسيع انتخشج انًتًيزح كم عبو جبيعً يعشض فيّ َهبيخة فً ثشأٌ عقذ يؤتًش عهًً نهطال :لثثاالمىضىع ال

ح نهًششوع انًتًيز انزي يحقق خذيخ ثبنكهيخ وعًم يكبفأ ثىاقع يششوعيٍ يٍ كم ثشَبيج تعهيًً

 نهًجتًع انزساعً.

وافق انًجهس، يع قيبو انسيذ األستبر انذكتىس/ وكيم انكهيخ نشئىٌ انتعهيى وانطالة ثًتبثعخ تُفيز   القـــــــــــــــرار:

 رنك.

ثشأٌ عًم آنيخ نتفعيم اإلرشبد األكبديًً تىظخ أهًيته و أهذافه و أَشطته و كيفيخ تىاصم  :رابعالمىضىع ال

 انطالة يع انًرشذ األكبديًً.

انًجهس عهً قيبو انسيذ األستبر انذكتىس/ وكيم انكهيخ نشئىٌ انتعهيى وانطالة ثصيبغخ تهك وافق   القـــــــــــــــرار:

 اآلنيخ و إدساجهب ثذنيم انطبنت.

ثشأٌ قيبو وحذح اإلسشبد و انتىجيّ انطالثً ثئعذاد دساسخ يستىفبِ عٍ ظعف إقجبل انطالة  :خامسالمىضىع ال

 اإلجشاءاد انتصحيحيخ انًُبسجخ.عهً ثعط انجشايج انتعهيًيخ ثبنكهيخ و إقتشاح 

وافق انًجهس، يع قيبو انسيذ األستبر انذكتىس/ وكيم انكهيخ نشئىٌ انتعهيى وانطالة ثًتبثعخ تُفيز   القـــــــــــــــرار:

 رنك.

            

 ظهرا  الثانية وقد انتهى االجتماع في تمام الساعة 

 اجلـودة ضواى وحدة هديرأهني اجمللس                                                        
 

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


