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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

 .قليمى فى ارار دور ا الحنموو وادمدمى للمجحم على املصحويين املحلى وإلا
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 إدارةهجلس هحضر اجتواع 

 وحدة ضواى الجىدة بكلية الزراعة

 1108 / 00 / 01بتاريخ (  016) جلسة رقن 

 ظٓرا   عشر انثبَيخفٗ تًبو انسبعخ  2018/ 11/  14انًٕافك   األرثعبءاجتًع يجهس إدارح ٔحذح ضًبٌ انجٕدح يٕو 

يذير ٔحذح ضًبٌ  -شعالٌ  َبجٗ / أيير يحًذدأ.و.عًيذ انكهيخ ٔانسيذ  - َبظى عجذ انرحًٍ شهجٗانسيذ أ.د/  :ثرئبسخ

 ٔ حضٕر كم يٍ:، انجٕدح

  أ.د/ يحًذ عجذ انًجيذ يحًذ رزق -1

  أ.د/ أيًٍ يحًذ انغًرٖ -2

  انسيذ سعذِ  أ.د/ صبنح -3

  أ.و.د/ يحًذ سًير درٔيش -4

4- 

5- 

 أ/ يحًذ فبرٔق يحًذ عجذ انسالو

 يحًذ انسيذانطبنت/ يحًذ عجذ انغُٗ 

 

ٔ رحت سيبدتّ ثبنسبدح انحضٕر فٗ ثذايخ  عًيذ انكهيخ - َبظى عجذ انرحًٍ شهجٗأ.د/ انسيذ افتتح انًجهس 

 يذير ٔحذح ضًبٌ انجٕدح -شعالٌ  َبجٗ انسيذ أ.و.د/ أيير يحًذاالجتًبع يتًُيب  نٓى دٔاو انتٕفيك، ثى عرض 

 أعًبل انجهسخ كًب يهٗ: انًٕضٕعبد انٕاردح ثجذٔل

 انتصذيك عهٗ يحضر انجهسخ انسبثمخ. الوىضىع األول:

 . انًجهس عهٗ يحضر انجهسخ انسبثمخ ذقص  القـــــــــــــــرار:

 2020/2021حتٗ  2018/2012ثشأٌ إعتًبد خطخ انتذريت انثالثيخ انًمترحخ خالل انفترح يٍ  :ثاًىالوىضىع ال

نهكهيخ ٔ انًمذيخ يٍ ٔحذح انتذريت ثُبء عهٗ دراسخ اإلحتيبجبد انتذريجيخ نهفئبد انًختهفخ ثبنكهيخ 

 –انجٓبز اإلدارٖ ٔ انعبيهيٍ  –أعضبء ْيئخ انتذريس ٔ انٓيئخ انًعبَٔخ  –)انميبداد األكبديًيخ 

 .(انطالة ٔ انخريجيٍ

 .ٔافك انًجهس القـــــــــــــــرار:
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 الموافقة على توزيع إستمارات اإلستبيانات الخاصة بالدراسات التالية: بخصوص :لثثاالوىضىع ال

 ًَظ انميبدح 

 ليبس رضبء أعضبء ْيئخ انتذريس 

  انًعبَٔختمييى أداء أعضبء ْيئخ انتذريس ٔ انٓيئخ 

 تمييى أداء رؤسبء األلسبو 

  طالة يرحهتٗ انجكبنٕريٕس ٔ انذراسبد انعهيبليبس رضبء 

 ٍليبس رضبء انعبيهيي 

 ٖتمييى أداء انجٓبز اإلدار 

 ليبس رضبء انًجتًع انًذَٗ عٍ أَشطخ لطبع خذيخ انًجتًع ٔ تًُيخ انجيئخ 

 فعبنيخ حمٕق انًهكيخ انفكريخ 

 ظهرا   الىاحدةوقد اًتهى االجتواع في توام 

                                                                   
 هدير وحدة ضواى الجـىدة     أهيي الوجلس                                                                   

 
 
 أهير هحود ًاجى شعالى/ د.م.أ    هحود سوير درويش                                             / د.م.أ

 


