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 إدارةهجلش هحضر اجتواع 

 وحذة ضواى الجىدة بكلية الزراعة

 1108 / 9 / 01بتاريخ (  014) جلسة رقن 

 ظٓشا  انٕادذح فٗ تًبو انسبػخ  2018/ 9/  12انًٕافك   األسثؼبءاجتًغ يجهس إداسح ٔدذح ضًبٌ انجٕدح يٕو 

يذيش ٔدذح ضًبٌ  -شؼالٌ  َبجٗ / أييش يذًذدأ.و.ػًيذ انكهيخ ٔانسيذ  - َبظى ػجذ انشدًٍ شهجٗانسيذ أ.د/  :ثشئبسخ

 ٔ دضٕس كم يٍ:، انجٕدح

  أ.د/ يذًذ ػجذ انًجيذ يذًذ سصق -1

  أ.د/ أيًٍ يذًذ انغًشٖ -2

  انسيذ سؼذِ  أ.د/ صبنخ -3

4- 

5- 

6- 

 انجًبل.د/ ساَيب إثشاْيى أ

 أ/ يذًذ فبسٔق يذًذ ػجذ انسالو

 و/ يذًذ َجبح إثشاْيى

 

  يذًذ انسيذانطبنت/ يذًذ ػجذ انغُٗ  -7

ٔ سدت سيبدتّ ثبنسبدح انذضٕس فٗ ثذايخ  ػًيذ انكهيخ - َبظى ػجذ انشدًٍ شهجٗأ.د/ انسيذ افتتخ انًجهس 

 يذيش ٔدذح ضًبٌ انجٕدح -شؼالٌ  َبجٗ يذًذانسيذ أ.و.د/ أييش االجتًبع يتًُيب  نٓى دٔاو انتٕفيك، ثى ػشض 

 أػًبل انجهسخ كًب يهٗ: انًٕضٕػبد انٕاسدح ثجذٔل

 انتصذيك ػهٗ يذضش انجهسخ انسبثمخ. الوىضىع األول:

 . انًجهس ػهٗ يذضش انجهسخ انسبثمخ ذقص  القـــــــــــــــرار:

 .2018/2019انؼبو انجبيؼٗ ثشأٌ تُظيى نمبء تؼشيفٗ نهطالة انجذد فٗ ثذايخ  :ثاًىالوىضىع ال

 إسُبد األيش نهسيذ األستبر انذكتٕس ٔ كيم انكهيخ نشئٌٕ انتؼهيى ٔ انطالة. القـــــــــــــــرار:

يتضًُخ انخذيبد انًبديخ ، انصذيخ  2018/2019ثشأٌ إػذاد خطخ نهذػى انطالثٗ نهؼبو انجبيؼٗ  :لثثاالوىضىع ال

 ٔ اإلجتًبػيخ ٔ غيشْب يٍ انخذيبد يغ األخز فٗ اإلػتجبس ظشٔف ٔ إدتيبجبد انطالة.

 إسُبد األيش نهسيذ األستبر انذكتٕس ٔ كيم انكهيخ نشئٌٕ انتؼهيى ٔ انطالة.  القـــــــــــــــرار:
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)سيبضيخ، ثمبفيخ، ػهًيخ(، يغ تمذيش  2018/2019انجبيؼٗ  ثشأٌ ٔضغ خطخ األَشطخ انطالثيخ نهؼبو الوىضىع الرابع:

 َسجخ انًستفذيٍ يٍ تهك األَشطخ فٗ َٓبيخ راد انؼبو.

 إسُبد األيش نهسيذ األستبر انذكتٕس ٔ كيم انكهيخ نشئٌٕ انتؼهيى ٔ انطالة.  القـــــــــــــــرار:

 .2017/2018انجبيؼٗ ثشأٌ دساسخ تمييى انٕسلخ اإليتذبَيخ نهؼبو  الوىضىع الخاهش:

 إسُبد األيش نهسيذ األستبر انذكتٕس ٔ كيم انكهيخ نشئٌٕ انتؼهيى ٔ انطالة.  القـــــــــــــــرار:

يغ يشاػبح  2018/2019ثشأٌ اإلػالٌ ػٍ خطخ خذيخ انًجتًغ ٔ تًُيخ انجيئخ نهؼبو انجبيؼٗ  الوىضىع السادس:

يشبسكخ انسبدح أػضبء ْيئخ انتذسيس ٔ انطالة فٗ تُفيز أَشطتٓب ٔ ليبس سضب األطشاف انًجتًؼيخ ػمت 

 تُفيز كم َشبط.

ٔافك انًجهس يغ إسُبد األيش نهسيذ األستبر انذكتٕس/ ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ خذيخ انًجتًغ ٔ تًُيخ   القـــــــــــــــرار:

انجٕدح ثبنخطخ ٔ أسًبء انًشبسكيٍ فٗ تُفيز أَشطتٓب ٔ َتيجخ ليبس  انجيئخ يغ إفبدح ٔدذح ضًبٌ

 .2018/2019سضب األطشاف انًجتًؼيخ فٗ َٓبيخ انؼبو انجبيؼٗ 

/ 02/9تعيه مدير لوحدة ضمان الجودة بالكلية خالل الفترة مه  اإلعالن عه ثشأٌ ػشض َتبئج الوىضىع السابع:

 و لمدة ثالث سنوات. 0202

انسيذ انذكتٕس/ أييش يذًذ لشسد انهجُخ انًشكهخ ثشئبسخ انسيذ األستبر انذكتٕس/ ػًيذ انكهيخ تؼييٍ   القـــــــــــــــرار:

 /20/9َبجٗ شؼالٌ األستبر انًسبػذ ثمسى انفبكٓخ يذيشا  نٕدذح ضًبٌ انجٕدح ثبنكهيخ ثذايخ يٍ 

 اإلػالٌ.ٔ نًذح ثالث سُٕاد طجمب  نهمٕاػذ انًزكٕسح فٗ  2018

 ظهرا  الثاًية وقذ اًتهى االجتواع في توام الساعة 

 هذير وحذة ضواى الجـىدة                        أهيي الوجلش                              
 

 شعالىأهير هحوذ ًاجى / د.م.أ                           راًيا إبراهين الجوال                    / د.أ       
 


