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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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 إدارةيجهض يحضز اجتًبع 

 وحذة ضًبٌ انجىدة بكهية انشراعة

 1108 / 12 / 12بتبريخ (  017) جهظة رقى 

 عشش انؾبديخفٗ رًبو انسبعخ  2018/ 12/  12انًٕافك   األسثعبءاعزًع يغهس إداسح ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح يٕو 

يذيش ٔؽذح ضًبٌ  -شعالٌ  َبعٗ / أييش يؾًذدأ.و.عًيذ انكهيخ ٔانسيذ  - َبظى عجذ انشؽًٍ شهجٗانسيذ أ.د/  :ثشئبسخ

 ٔ ؽضٕس كم يٍ:، انغٕدح

  أ.د/ يؾًذ عجذ انًغيذ يؾًذ سصق -1

  أ.د/ أيًٍ يؾًذ انغًشٖ -2

  انسيذ سعذِ  أ.د/ صبنؼ -3

  أ.و.د/ يؾًذ سًيش دسٔيش -4

4- 

5- 

 أ/ يؾًذ فبسٔق يؾًذ عجذ انسالو

 يؾًٕد يؾًذ طهعذ ؽغبصٖانطبنت/ 

 

ٔ سؽت سيبدرّ ثبنسبدح انؾضٕس فٗ ثذايخ  عًيذ انكهيخ - َبظى عجذ انشؽًٍ شهجٗأ.د/ انسيذ افززؼ انًغهس 

 يذيش ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح -شعالٌ  َبعٗ انسيذ أ.و.د/ أييش يؾًذاالعزًبع يزًُيبً نٓى دٔاو انزٕفيك، صى عشض 

 أعًبل انغهسخ كًب يهٗ: انًٕضٕعبد انٕاسدح ثغذٔل

 انزصذيك عهٗ يؾضش انغهسخ انسبثمخ. انًىضىع األول:

 . انًغهس عهٗ يؾضش انغهسخ انسبثمخ ذقص  انقـــــــــــــــزار:

أؽذ إضبفخ أ.و.د/ يؾًذ انسيذ يؾًذ طشاثيّ )ثبؽش أٔل ثًعٓذ ثؾٕس انجسبريٍ( كًًضم عٍ ثشأٌ  :ثبَىانًىضىع ان

  فٗ يغهس إداسح انغٕدح.يعًم ثبنخبسط خشيغٗ انكهيخ انزٖ 

 .ٔافك انًغهس انقـــــــــــــــزار:

التنفيذى تعييه د/ أميزة محمود منصور المذرس بقسم الذواجه و عضو المجلس  بخصوص :نثثبانًىضىع ان

 بوحذة ضمان الجودة أمينًا للوحذة.

 ٔافك انًغهس. انقـــــــــــــــزار:
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ٗ االٔل نهعبو انغبيعٗ نأللسبو انعهًيخ ثبنكهيخ خالل انفصم انذساس يُبلشخ رمشيش انًشاععخ انذاخهيخ انًىضىع انزابع:

عهٗ ركهيف يغهس  انًمذو يٍ لسى انًشاععخ انذاخهيخ ثٕؽذح ضًبٌ انغٕدح ثُبءاً  ٔ 2018/2012

 .نٕؽذح ضًبٌ انغٕدح ثبنكهيخ ثإعشاء رهك انًشاععخ  21/10/2018ثزبسيخ  انكهيخ  ثغهسزّ

 .2012/2018، يع إعزًبد رمبسيش ٔ رٕصيفبد انجشايظ ٔ انًمشساد نهعبو انغبيعٗ ٔافك انًغهس انقـــــــــــــــزار:

 

ثعًم  ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ خذيخ انًغزًع ٔ رًُيخ انجيئخثخصٕص ليبو انسيذ األسزبر انذكزٕس/  :خبيضانًىضىع ان

 .2021-2012رمشيش عٍ يبرى رُفيزِ يٍ خطخ رًُيخ انًٕاسد انزاريخ نهكهيخ 

 ٔافك انًغهس. انقـــــــــــــــزار:

 

ثعًم رمشيش إؽصبئٗ   ٌ انزعهيى ٔ انطالةٕثشأٌ ليبو انسيذ األسزبر انذكزٕس/ ٔكيم انكهيخ نشئ :ظبدصانًىضىع ان

 عٍ َزبئظ أخش صالس سُٕاد ٔ رطٕس َست انُغبػ.

 ، يع اإلسزعبَخ ثٓب فٗ رطٕيش ٔ رؾذيش إسزشاريغيخ انزعهيى ٔ انزعهى ثبنكهيخ.ٔافك انًغهس انقـــــــــــــــزار:

 

 انجكبنٕسيٕسرٕصيف انًمشساد انذساسيخ عهٗ يسزٕٖ يشؽهخ ثخصٕص اعزًبد آنيخ رؾذيش  :ظببعانًىضىع ان

 ثصفخ دٔسيخ ثُبء عهٗ آساء كبفخ األطشاف انًعُيخ.

 عهٗ أٌ كٌٕ اآلنيخ عهٗ انُؾٕ انزبنٗ: ٔافك انًغهس انقـــــــــــــــزار:

ليبو سئيس يغهس انمسى ٔ يُسك انغٕدح ثبنمسى ثًشاععخ َزيغخ انًمشساد عمت إَزٓبء كم فصم دساسٗ ثعذ  (1

ٔ إفبدح ٔؽذح ضًبٌ  بلشزٓب داخم يغهس انمسىُرهك انًمشساد ٔيإعزًبدْب يٍ يغهس انكهيخ ٔ كزنك رمشيش 

ؽيش )إضبفخ يٕضٕعبد  أٔعّ انزطٕيش ٔ انزؾذيش فٗ رٕصيف انًمشس يٍانغٕدح ثمشاس يغهس انمسى َؾٕ 

 .عذيذح نهًؾزٕٖ انعهًٗ، رؾذيش اسزشاريغيخ انزعهيى ٔ انزعهى، رؾذيش انًشاعع ،....( 

ليبو انسيذ األسزبر انذكزٕس/ ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انزعهيى ٔ انطالة ثبنزعبٌٔ يع انسيذ انذكزٕس/ يذيش ٔؽذح  (2

نًُبلشزٓى فٗ إسزشاريغيخ  فصم دساسٗعمت إَزٓبء كم  ضًبٌ انغٕدح ثعمذ نمبءاد نكم يسزٕٖ عهٗ ؽذِ

 ًزجعخ فٗ انًمشساد انزٗ رى دساسزٓب ٔ أْى انًشبكم انزٗ ٔاعٓزٓى فٗ دساسخ رهك انًمشساد.انزعهيى ٔ انزعهى ان

يمشساد ليبو انسيذ األسزبر انذكزٕس/ ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انزعهيى ٔ انطالة ثعًم رمشيش إؽصبئٗ عٍ َزبئظ  (3

 يخ ٔ اإلسزفبدح يُٓب فٗ رؾذيش رٕصيفبد انًمشساد ٔ انجشايظ انذساسيخ.انجشايظ انًخزهفخ ثبنكه

ليبو انسيذ انذكزٕس/ يذيش يكزت انزأْيم انٕظيفٗ ٔ يزبثعخ انخشيغيٍ ثبنزعبٌٔ يع انسيذ انذكزٕس/ يذيش ٔؽذح  (4

زشاريغيخ انزعهيى ٔ انزعهى انًزجعخ فٗ انكهيخ ٔ انًٓبساد انًكزسجخ إسضًبٌ انغٕدح ثًُبلشخ خشيغيٍ انكهيخ فٗ 

 انجشايظ انذساسيخ ثبنكهيخ.ٔ يٍ انًمشساد 
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ثبنكهيخ، ٔ انزٗ أفبدد  ٗسضب انطالة عٍ انزذسيت انًيذاََزيغخ إسزجيبٌ ثخصٕص يُبلشخ  :ثبيٍانًىضىع ان

 إَخفبض يسزٕٖ انشضب.

 انزبنيخ:انزصؾيؾيخ ٔافك انًغهس عهٗ إرخبر اإلعشاءاد  انقـــــــــــــــزار: 

ليبو األلسبو انعهًيخ ثعًم ثشَبيظ نهزذسيت انًيذاَٗ خبسط انكهيخ ٔفك خطخ رؾمك انُٕارظ انزعهيًيخ  (1

 :ٔ رنك ثبرجبع انًُٕرط انزبنٗ  انزذسيتانًُصٕص عهيٓب ثزٕصيف 
(1خطة تذريب ييذاَى )  

 و

 

انًخزجبت انتعهيًية 

بتىصيف   انًظتهذفة

 (1تذريب ييذاَى )

 يكبٌ انتذريب انُشبط

(1انًيذاَى )  

داخم األقظبو 

 انعهًية

سيٍ انتذريب 

 )عذد األيبو(

 يظئىل انتُفيذ

 )يشزف داخهى(

تكهفة تُفيذ 

 انُشبط

1       

2       
 

 

(2خطة تذريب ييذاَى )  

 و

 

انًخزجبت انتعهيًية 

انًظتهذفة بتىصيف  

 (2تذريب ييذاَى )

 يكبٌ انتذريب انُشبط

(2انًيذاَى )  

 خبرج انكهية

سيٍ انتذريب 

 )عذد األيبو(

تكهفة تُفيذ  يظئىل انتُفيذ

يشزف  انُشبط

 داخهى

يشزف 

 خبرجى

1        

2        

 انطالة.يع إعزًبدِ يٍ يغهس انمسى ٔ عشضّ عهٗ انسيذ األسزبر انذكزٕس/ ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انزعهيى ٔ             

رشكيم نغُخ ثشئبسخ انسيذ األسزبر انذكزٕس/ ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انزعهيى ٔ انطالة نًشاععخ ثشايظ انزذسيت  (2

 انًمذيخ يٍ األلسبو انعهًيخ.

ثًخبطجخ انسيذ األسزبر انذكزٕس/ عًيذ انكهيخ  انسيذ األسزبر انذكزٕس/ ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انزعهيى ٔ انطالة ليبو (3

يٍ زٕفيش انًخصصبد انًبنيخ انًطهٕثخ نزفعيم ثشايظ انزذسيت انًيذاَٗ انًمذيخ نسيبدرّ يٍ األلسبو انعهًيخ ن

 صُذٔق انخذيبد انزعهيًيخ.

ليبو األلسبو انعهًيخ ثعًم رمشيش عٍ خطخ انزذسيت انًيذاَٗ انزٗ رى رُفيزْب ٔ اعزًبدِ يٍ يغهس انمسى رًٓيذاً  (4

 إلعزًبدِ يٍ يغهس انكهيخ. كزٕس/ ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انزعهيى ٔ انطالةانسيذ األسزبر انذ نعشضّ عهٗ

 

                                                                   ظهزا   انىاحذةوقذ اَتهى االجتًبع في تًبو 
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