
               
 من الهيئة القوميه لضمان جودة التعليم و اإلعتماد41/8/4142( بتاريخ 411كلية معتمدة بقرار رقم )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 .ليم العالىوالحميز فى كافة املجاالت الزراعية جعليميا وبحثيا ومجحمعيا على املصحويين املحلى وإلاقليمى فى ظل الحنمية املصحدامة ملؤشصات الحعالريادة  :  رؤية الكلية

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

 .على املصحويين املحلى وإلاقليمى فى اطار دورها الحنموى والخدمى للمجحمع

 

ت 
ذ
طف

1
 

 إدارةهجلس هحضر اجتواع 

 وحدة ضواى الجىدة بكلية الزراعة

 1108 / 8 / 8بتاريخ (  012) جلسة رقن 

 :بشئبست ظٓشا  انٕادذة فٗ تًبو انسبعت  2018/ 8/  8انًٕافك   األسبعبءاجتًع يجهس إداسة ٔدذة ضًبٌ انجٕدة يٕو 

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

 ٔ دضٕس كم يٍ:

  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 سيبدتّ ببنسبدة انذضٕس فٗ بذايت  عًيذ انكهيت - َبظى عبذ انشدًٍ شهبٗأ.د/ انسيذ افتتخ انًجهس 

 يذيش ٔدذة ضًبٌ انجٕدة -شعالٌ  َبجٗ يذًذانسيذ أ.و.د/ أييش االجتًبع يتًُيب  نٓى دٔاو انتٕفيك، حى عشع 

 أعًبل انجهست كًب يهٗ: انًٕضٕعبث انٕاسدة بجذٔل

 انتظذيك عهٗ يذضش انجهست انسببمت. الوىضىع األول:

 . انًجهس عهٗ يذضش انجهست انسببمت ذقط  القـــــــــــــــرار:

انًمشساث انذساسيت عهٗ يستٕٖ يشدهتٗ يُبلشت تمبسيش انبشايج انتعهيًيت ٔ بخظٕص  :ثاًىالوىضىع ال

 .2018/  2017انبكبنٕسيٕس ٔ انذساسبث انعهيب نهعبو انجبيعٗ 

ٔافك انًجهس عهٗ يب جبء بتمبسيش انبشايج انتعهيًيت ٔ انًمشساث انذساسيت عهٗ يستٕٖ يشدهتٗ  القـــــــــــــــرار:

، يع يشاعبة ليبو األلسبو انعهًيت 2018/  2017انبكبنٕسيٕس ٔ انذساسبث انعهيب نهعبو انجبيعٗ 

 انتعهيى ٔ انتعهى استشاتيجيبثبتذذيج تٕطيفبث انبشايج ٔ انًمشساث انذساسيت يٍ ديج انًشاجع ٔ 
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، يع ليبو ٔدذة ضًبٌ انجٕدة بًشاجعت تهك انتذذيخبث رنك يٍ يجبنس األلسبو انعهًيت اعتًبدٔ 

 .2018/2019 خالل يشاجعت انفظم انذساسٗ األٔل يٍ انعبو انجبيعٗ

 مناقشت وضع آليت لمتابعت الخطت البحثيت للكليت. :لثثاالوىضىع ال

 اآلنيت انتبنيت: إتببعٔافك انًجهس عهٗ   القـــــــــــــــرار:

يٍ يجهس انمسى عهٗ أٌ  اعتًبدْبليبو األلسبو انعهًيت بٕضع انخطت انبذخيت نهمسى خالل كم عبو جبيعٗ يع  (1

 انبذخيت نهكهيت.تكٌٕ يُبخمت يٍ انخطت 

انًٕاضيع انبذخيت  استببطإفبدة األلسبو انعهًيت يكتب انسيذ األستبر انذكتٕس/ ٔكيم انكهيت نهذساسبث انعهيب بًذٖ  (2

تهك اإلفبدة يتطهب يٍ يتطهببث انتسجيم  اعتببسانجذيذة ببنخطت انبذخيت نهكهيت نكم طبنب عهٗ دذة يع نهتسجيالث 

 ببنكهيت.

أبذبث  استببطْيئت انتذسيس انًتمذييٍ نهتشلٗ بيبٌ يعتًذ يٍ يجهس انمسى انعهًٗ يفيذ تمذيى انسبدة أعضبء   (3

 سيبدتٓى ببنخطت انبذخيت نهكهيت.

 تمذيى يجبنس األلسبو انعهًيت تمشيش عٍ يب تى إَجبصِ يٍ انخطت انبذخيت  نهمسى خالل كهٗ عبو جبيعٗ. (4

و لمذة  0202/ 02/9ن الجودة بالكليت خالل الفترة مه بشأن اإلعالن عه تعيه مذير لوحذة ضما الوىضىع الرابع:

 ثالث سنواث. 

ذ انكهيت ٔ عضٕيت كم يٍ ٔافك انًجهس عهٗ تشكيم نجُت بشئبست انسيذ األستبر انذكتٕس/ عًي  القـــــــــــــــرار:

نفذض انطهببث انًمذيت يٍ انسبدة أعضبء ْيئت  انكهيت فٗ انمطبعبث انًختهفت ٔكالءانسبدة 

يُظب يذيش ٔدذة ضًبٌ انجٕدة ٔفمب  نذنيم انتٕطيف انٕظيفٗ ششٔط شغم  يع يشاعبةانتذسيس 

 ببنكهيت. انميبداث األكبديًيت اختيبسٔ كزنك يعبييش 

 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       

 


