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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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 إدارةهجلس هحضر اجتواع 

 وحدة ضواى الجىدة بكلية الزراعة

 2108 / 7 / 00بتاريخ (  012) جلسة رقن 

 ظٓشا  انٕادذة فٗ حًبو انسبعت  2018/ 7/  11انًٕافك   األسبعبءاجخًع يجهس إداسة ٔدذة ضًبٌ انجٕدة يٕو 

يذيش ٔدذة ضًبٌ  -شعالٌ  َبجٗ / أييش يذًذدأ.و.عًيذ انكهيت ٔانسيذ  - َبظى عبذ انشدًٍ شهبٗانسيذ أ.د/  :بشئبست

 ٔ دضٕس كم يٍ:، انجٕدة

  أ.د/ يذًذ عهٗ يذًذ شطب -1

  أ.د/ يذًذ عبذ انًجيذ يذًذ سصق -2

  أ.د/ أيًٍ يذًذ انغًشٖ -3

4- 

5- 

6- 

 انجًبل.د/ ساَيب إبشاْيى أ

 أ/ يذًذ فبسٔق يذًذ عبذ انسالو

 و/ يذًذ َجبح إبشاْيى

 

  يذًذ انسيذانطبنب/ يذًذ عبذ انغُٗ  -7

ٔ سدب سيبدحّ ببنسبدة انذضٕس فٗ بذايت  عًيذ انكهيت - َبظى عبذ انشدًٍ شهبٗأ.د/ انسيذ افخخخ انًجهس 

 يذيش ٔدذة ضًبٌ انجٕدة -شعالٌ  َبجٗ يذًذانسيذ أ.و.د/ أييش االجخًبع يخًُيب  نٓى دٔاو انخٕفيك، رى عشع 

 أعًبل انجهست كًب يهٗ: انًٕضٕعبث انٕاسدة بجذٔل

 انخظذيك عهٗ يذضش انجهست انسببمت. الوىضىع األول:

 . انًجهس عهٗ يذضش انجهست انسببمت ذقط  القـــــــــــــــرار:

ضًبٌ انجٕدة نخخٕافك  بالئذت ٔدذة عشش ٔ انزبنذ عشش ، انذبدٖانخبيس حعذيم انبُٕدبخظٕص  :ثاًىالوىضىع ال

 ٔ رنك عهٗ انُذٕ انخبنٗ: االعخًبديع يخطهببث انٓيئت انمٕييت نضًبٌ جٕدة انخعهيى ٔ 
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رقى 
 انجُد

طجقًب  طجت انزعدَم ثعد انزعدَم قجم انزعدَم
 نًزطهجبد انهُئخ

َصدددر رسددُض انغبيعددخ  انخبيض
قددددزارا ثزعُددددٍُ يدددددَز   
وحددددح ندددًبٌ انغدددى ح  
ثبنكهُددددددخ ثُددددددب ًا  هددددددً 
رزشددددُي  ًُددددد انكهُددددخ  
نًدح صالس طُىاد قبثهخ 

 نهزغدَد.
 

َصدر رسُض انغبيعخ قزارا ثزعٍُُ يدَز وحدح 
نًبٌ انغى ح ثبنكهُخ ثُب ًا  هً رزشُي  ًُد انكهُخ 

ق يع يزا بح رطجُ نًدح صالس طُىاد قبثهخ نهزغدَد
نًبَبد رداول انظهطخ فً انًُبصت انقُب َخ انغُز 

 يُظًخ ثبنقبَىٌ و انهىاسي  هً انُحى انزبنً:
أعضبء ْيئت انخذسيس  نًخخهف انفشطت حٕفش (1

نهخمذو نشغم انًُظب انميبدٖ بعذ اإلعالٌ  ببنكهيت

 عُّ يٍ لبم إداسة انكهيت.

حشكيم نجُت يٍ داخم يجهس انكهيت نفذض  (2

 انطهببث انًمذيت.

يخى فذض انطهببث يٍ لبم انهجُت انًشكهت يع  (3

يشاعبث ششٔط شغم انًُظب انميبدٖ ٔفمب  نذنيم 

انميبداث  اخخيبسانخٕطيف انٕظيفت ٔ كزنك يعبييش 

 األكبديًيت.

عشع سأٖ انهجُت عهٗ يجهس انكهيت نهًُبلشت ٔ  (4

 احخبر انمشاس.

فخشة شغم انًُظب انميبدٖ ال حخجبٔص انزالد  (5

 سُٕاث.

 انخطٕاث انسببمت عُذ انخجذيذ.يخى إحببع  (6

نًبَبد رداول انظدهطخ  
فدددً انًُبصدددت انقُب َدددخ 
انغُددز يُظًددخ ثبنقددبَىٌ   
وانهدددىاسي وفقدددًب نًعدددبَُز 
يىندددددددددى ُخ يعهُدددددددددخ 
وآنُددددددبد ااد شدددددد بفُخ  
 رحقددددق ركددددبف  ان ددددز 

)يعُدددددددددددددبر انقُدددددددددددددب ح 
 وانحىكًخ(.

انحب ي 
  شز

وعى  رظعخ أقظبو فً 
انًغهض انزُ ُذي نىحدح 

 نًبٌ انغى ح

رغطُخ يزطهجبد يعبَُز  قظى ثبنًغهض انزُ ُذي 41رعدَههب إنً 
انغى ح انًخزه خ انزً 
رحزبط رسُض نكم قظى 

انضبنش  َزبثع طُز انعًم ثه.
  شز

وعى  رظعخ أقظبو فً 
انهُكم انزُظًًُ نىحدح 

 نًبٌ انغى ح

 قظى ثبنهُكم انزُظًًُ 41رعدَههب إنً 

 
إعالَٓب عهٗ يٕلع انكهيت ذ انخعذيم ٔععت انالئذت ببعهٗ حعذيم ْزِ انبُٕد يع طبٔافك انًجهس  القـــــــــــــــرار:

 .ٗاإلنكخشَٔ
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 هً انُحى  8142/  8142 األكب ًٍَثشأٌ رشكُم انًغهض انزُ ُذي نىحدح نًبٌ انغى ح نهعبو  :لثثاالوىضىع ال
 انزبنً:

 

 نهًغهضرسُظًب  يدَز وحدح نًبٌ انغى ح أ.و. / أيُز يحًد َبعً شعالٌ

و رسُض قظى إ ارح  َبست يدَز وحدح نًبٌ انغى ح أ. / راَُب إثزاهُى انغًبل
 و انزطىَزانغى ح 

 َبست رسُض انًغهض

 أيٍُ انىحدح  رسُض قظى انقُبص وانزقُُى وانزقىَى أ.و. / يحًد طًُز يحًد  روَش

  ضىًا رسُض قظى انًزاععخ انداخهُخ أ.و. / يحًد حظٍ  جد انعشَش

  ضىًا اإل ارٌرسُض قظى انغهبس  هجخ يحًد إثزاهُى  جد انظالو أ.و. /

  ضىًا رسُض قظى انجحش انعهًً و األَشطخ انعهًُخ أ.و. / طًُزثزهبو عب  ثزهبو

انًشبركخ و االطززارُغٍانزخطُط رسُض قظى   / أيُزح يحًى   جد انًعطً
 انًغزًعُخ و رًُُخ انجُئخ

  ضىًا

  ضىًا رسُض قظى انطالة و انخزَغىٌ اهُى / أيُزح يحًى  يُصىر إثز

  ضىًا انحىكًخرسُض قظى انقُب ح و  / رغدح حظٍ يحًى  إثزاهُى

  ضىًا انهُئخ انًعبوَخرسُض قظى أ ضب  هُئخ انزدرَض و  / يحًد صجزي يصط ً

  ضىًا انًب َخرسُض قظى انًىار  انًبنُخ و  / طعب  حظٍ حبفظ

 انجزايظ انزعهًُُخقظى انًعبَُز األكب ًَُخ و رسُض  / يُزفذ إثزاهُى كًبل
 انزعهىانزدرَض وو

  ضىًا

  ضىًا رسُض قظى اندراطبد انعهُب  / أطًب   جد اهلل انعىنً

 - رسُض قظى يُكُخ َظى انغى ح واالرصبالد و/ وال  فهًً يغبسي انشزقبوي

 
 ، يع يشاعبة حًزيم ألسبو انٕدذة انًخخهفت فٗ انًجبنس انًُبزمت عٍ يجهس انكهيت.ٔافك انًجهس  القـــــــــــــــرار:

 ثخصى  إنبفخ يًضم  ٍ انطالة ثًغهض إ ارح انغى ح. الوىضىع الرابع:
    ٔافك انًجهس عهٗ إضبفت انطبنب/ يذًٕد يذًذ طهعج دجبصٖ.  القـــــــــــــــرار:

        

 ظهرا  الثاًية وقد اًتهى االجتواع في توام الساعة 

 هدير وحدة ضواى الجـىدة                        أهيي الوجلس                              
 أهير هحود ًاجى شعالى/ د.م.أ                           راًيا إبراهين الجوال                    / د.أ       

 


