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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

 .وإلاقليمى فى اطار دورها الحنموى والخدمى للمجحمععلى املصحويين املحلى 
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 إداسةيجهظ يحضش اجخًاع 
 وحذة ضًاٌ انجىدة بكهيت انضساعت

 51/50/8052خ بخاسي( 505) جهغت سقى
 ظٓرشا   عشش انثبَيخفٗ رًبو انغبعخ  1118/ 11/  11انًٕافك   األسثعبءاخزًع يدهظ إداسح ٔحذح ضًبٌ اندٕدح يٕو 

يذيش ٔحرذح ضرًبٌ  -شعالٌ  َبخٗ / أييش يحًذدأ.و.عًيذ انكهيخ ٔانغيذ  - َبظى عجذ انشحًٍ شهجٗانغيذ أ.د/  :ثشئبعخ

 ٔ حضٕس كم يٍ:، اندٕدح

  أ.د/ يحًذ عجذ انًديذ يحًذ سصق -1

  أ.د/ أيًٍ يحًذ انغًشٖ -1

  انغيذ ععذِ  أ.د/ صبنح -3

4- 

5- 

 انغالو أ/ يحًذ فبسٔق يحًذ عجذ

 يحًذ انغيذانطبنت/ يحًذ عجذ انغُٗ 

 

ٔ سحرت عريبدرّ ثبنغربدح انحضرٕس فرٗ ثذايرخ  عًيرذ انكهيرخ - َبظى عجذ انشحًٍ شرهجٗأ.د/ انغيذ افززح انًدهظ 

 يررذيش ٔحررذح ضررًبٌ اندررٕدح -شررعالٌ  َرربخٗ انغرريذ أ.و.د/ أييررش يحًررذاالخزًرربم يزًُيررب  نٓررى دٔاو انزٕفيررك،  ررى عررش  

 أعًبل اندهغخ كًب يهٗ: انًٕضٕعبد انٕاسدح ثدذٔل

 

 انزصذيك عهٗ يحضش اندهغخ انغبثمخ. انًىضىع األول:

 . انًدهظ عهٗ يحضش اندهغخ انغبثمخ ذقص  انقـــــــــــــــشاس:

 

طرالة يرع زُظريى نمربء ليبو انغيذ األعزبر انذكزٕس/ ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انذساعبد انعهيرب ٔ انجحرٕس ثثشأٌ  :ثاًَانًىضىع ان

أْررى انزطررٕساد نعررش   رحررذ سعبيررخ انغرريذ األعررزبر انررذكزٕس/ عًيررذ انكهيررخ ٔ رنرر  انذساعرربد انعهيررب ثبنكهيررخ

نميربط  اعرزًبسحأ ُربء دساعرزٓى يرع رٕصيرع  ررٕاخٓٓىانخبصخ ثبنمطبم عهريٓى ٔ يُبلشرخ أْرى انًعٕلربد انزرٗ 

 سضبْى عٍ انخذيبد انزٗ رمذيٓب انكهيخ نٓى.

ٔافك انًدهظ، يع ليبو انغيذ األعزبر انذكزٕس/ ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انذساعبد انعهيب ٔ انجحرٕس ثئعرذاد  ـــــــشاس:انقــــــــ

رمشيش عٍ ْزا انهمبء يٕ ك ثكشٕف انحضٕس ٔ عشضّ عهٗ انغيذ األعزبر انذكزٕس/ عًيذ انكهيرخ يرع 

نًٕصعرخ فرٗ انهمربء ٔ عرش  ا االعرزًبسادليبو لغى انميبط ٔ انزمرٕيى ثٕحرذح ضرًبٌ اندرٕدح ثزحهيرم 

 الرخررربرانغررريذ األعرررزبر انرررذكزٕس/ ٔكيرررم انكهيرررخ نشرررئٌٕ انذساعررربد انعهيرررب ٔ انجحرررٕس  َزبئدٓرررب عهرررٗ

 اإلخشاءاد انزصحيحيخ انًُبعجخ.

 

هي هىارد الكليت  ألف جٌيه 03خصيض هبلغ تدعن إدارة الكليت لىحذة ضواى الجىدة ب بخصىص :نثثاانًىضىع ان
 هوا يساعذ الىحذة على هوارست أًشطتها الوختلفت. 8302/8302الذاتيت خالل العام الجاهعى  

 ٔافك انًدهظ.  انقـــــــــــــــشاس:

 

  رئاست الجذول الزهٌى للوزاجعت الذاخليت لألقسام العلويت بالكليت تحتاعتواد  بشأى انًىضىع انشابع:
هحوددذ حسددي عبددذ العزيددز رئدديا قسددن الوزاجعددت الذاخليددت بىحددذة ضددواى الجددىدة و الفزيدد        أ.م.د/

 على الٌحى التالى:لسيادته الوعاوى 
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بجلسته رقن  طبقًا لقزار هجلا الجاهعت الوعوىل بها فى هذا الشأىتطبي  القىاعذ ٔافك انًدهظ يع   انقـــــــــــــــشاس:
 .على الوتسببيي فى عذم إتوام أعوال الجىدة باألقسام العلويت  82/00/8303( بتاريخ 320)

 

انزذسيظ  اعزشاريديخثشأٌ ليبو انغيذ األعزبر انذكزٕس/ ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انزعهيى ٔ انطالة ثًشاخعخ  انًىضىع انخايظ:

 سعبنخ انكهيخ.( NARSٔ) انًزجُبحٔ انزعهى ٔ انزمٕيى ثبنكهيخ ثًب يحمك انًعبييش األكبديًيخ انًشخعيخ 

طشلب  نهزذسيظ ٔ انزعهى ٔ انزمٕيى يالئًخ نُٕارح  االعزشاريديخ، يع يشاعبح أٌ رزضًٍ ٔافك انًدهظ  انقـــــــــــــــشاس:

 .يٓبساد انزٕظف نذٖ انطالة غبةٔاكز انزعهى انًغزٓذفخ ٔ رذعى رطجيك انزعهى انزارٗ

 بُىد انًشاجعت حاسيخ انضياسة انقغى انعهًً و

طبقةا   8052/8053وجىد انخطةت انبحثيةت نهقغةى نهعةاو انجةايعً  (5 50/55/8052انغبج   انُباث انضساعً 5

عهةةةً تٌ حكةةةىٌ يُبثقةةةت يةةةٍ  نهًُةةةىرل انةةةىاسد بانعلقةةةاث انثقا يةةةت

، وحقشيش عٍ انخطةت انبحثيةت 8051/8085انخطت انبحثيت نهكهيت 

 .8051/8052نهعاو انجايعً 

يعهقةةةت عهةةةً  8052/8053انجةةةذاول انذساعةةةيت نهعةةةاو انجةةةايعً  (8

حجةةةةشاث انغةةةةادة تعضةةةةاي  يتةةةةت انخةةةةذسيظ يخضةةةةًُت يىاعيةةةةذ 

عةاعاث(،  3انًحاضشاث، انغاعاث انًكخبيت انخاصت بكةم يقةشس )

 األششاف عهً انشعائم )عاعخيٍ نكم طانب(.اإلسشاد األكاديًً و

 بانقغى . 8052/8053جذول انغًُاس نهعاو انجايعً  (3

 يهفاث انبشايج انخعهيًيت. (4

 .يهفاث انًقشساث (5

يهةةل نهخةةذسيب انًيةةذاًَ داسةةم األقغةةاو انعهًيةةت يخضةةًُا  حىصةةيل  (6

انخةةذسيب، تدواث حقيةةيى انطةةلل  ةةً انخةةذسيب، يهةةل إَجةةاص انطانةةب 

يخضًٍ األَشطت انخً قاو بها تثُاي انخذسيب، تدواث حقييى انخةذسيب 

ستي انطةلل و انًشةش يٍ و جهةاث انخةذسيب(، وثةائ   اعخقصاي) 

جهاث  –كت يع جهاث ساسجيت )جايعاث انخعاوٌ و انششا احفاقياث

 ..حذسيب و سل ت(.

يهل انخطظ انغُىيت نهغادة تعضاي  يتت انخذسيظ نهعاو انجةايعً  (1

انخقةةةةاسيش انغةةةةُىيت نغةةةةيادحهى نهعةةةةاو انجةةةةايعً و 8052/8053

8051/8052. 

، انُةةذواث، وسػ انعًةةم، يهةةل تَشةةطت انقغةةى ) انًةةنحًش انغةةُىي (2

عةةةةذد انًشةةةةاسيع انبحثيةةةةت  عةةةةذد انشعةةةةائم انخةةةةً حةةةةى يُاقشةةةةخها،

 غيش ا....(.و

 انًعايم انبحثيت. (3

 بًهل انًقشس. انشفهً االيخحاٌكشوث  (50

و يىثقةت يُبثقت يٍ سؤيت و سعانت انكهيةت سؤيت و سعانت انقغى  (55

  ً نىحت إعلَاث انقغى. يعهُتو 

ًَةةةةىرل انخطةةةةت انخذسيغةةةةيت نهقغةةةةى عهةةةةً يغةةةةخىي يشحهخةةةةً  (58

 انبكانىسيىط و انذساعاث انعهيا.

عةةبي انعًةةم نعضةةى  يتةةت انخةةذسيظ و انهيتةةت انًعاوَةةت  ًَةةىرل (53

 عهً يغخىي انقغى وانكهيت بًا يخيح نهى تداي كا ت انًهاو بكفاية.

 تيشاض انُباث 8

انًيكشوبيىنىجيا  3

 انضساعيت

 55/55/8052األحذ   االقخصاديتانحششاث  4

 انحيىاٌ انضساعً 5

 58/55/8052 االثُيٍ انًبيذاث 6

 انًحاصيم 1

 

انثلثاي   إَخال انحيىاٌ 2

 إَخال انذواجٍ 3 553/55/8052

اإلسشاد انضساعً  50

 وانًجخًع انشيفً

األسبعاي  

54/55/8052 

 انضساعً االقخصاد 55

 51/55/8052انغبج   انصُاعاث انغزائيت 58

 األنباٌ 53

 52/55/8052األحذ   األساضً 54

 انكيًياي انضساعيت 55

 53/55/8052  االثُيٍ انىساثت 56

 انخضش وانضيُت 51

 انفاكهت 52

 85/55/8052 األسبعاي انهُذعت انضساعيت 53
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رمٕيى انطالة فٗ انزذسيت انًيذاَٗ عهٗ أٌ ركٌٕ يزٕافمخ يع ثشأٌ يُبلشخ رُٕم أدٔاد ٔ أعبنيت  انًىضىع انغادط:

 َٕارح انزعهى انًغزٓذفخ.

ٔافك انًدهظ عهٗ اعزخذاو انكهيخ أعبنيت ٔ أدٔاد يزُٕعخ نزمٕيى أداء انطالة فٗ انزذسيت   انقـــــــــــــــشاس:

 عهٗ انُحٕ انزبنٗ: 1118/1112ثذايخ يٍ انعبو اندبيعٗ انًيذاَٗ ثًب يحمك َٕارح انزعهى نًغزٓذفخ 

 دسخخ 15يهف إَدبص انطبنت  (1

 دسخخ 51رمييى انًششف نهطبنت  (1

 دسخخ 15 يزضًٍ َغجخ انحضٕس ٔ انغيبة رمشيش خٓبد انزذسيت عٍ انطبنت (3

ٔ إعالَٓب ٔ يزبثعخ  االيزحبَبديٕ مخ نهزعبيم يع رظهًبد انطالة يٍ َزبئح ثشأٌ ٔضع لٕاعذ  :بعانًىضىع انغا

 رطجيمٓب.

  نهغيذ األعزبر انذكزٕس/ ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انزعهيى ٔ انطالة. ٔافك انًدهظ عهٗ إعُبد األيش  انقـــــــــــــــشاس:

ثشأٌ يُبلشخ ًَٕرج حدض لبعبد انحبعت اآلنٗ انًمذو يٍ انغيذ انذكزٕس/ يصطفٗ فؤاد انجُب  انًىضىع انثايٍ:

 انًششف عهٗ لبعبد انحبعت اآلنٗ ثبنكهيخ.

 ٔافك انًدهظ.  انقـــــــــــــــشاس:

 ظهشا   انىاحذةوقذ اَخهً االجخًاع  ي حًاو 

                                                                   
 يذيش وحذة ضًاٌ انجـىدة                                                                                        

 ًذ َاجً شعلٌتييش يح/ د.و.ت                                                                                            
 


