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 إدارةهجلس هحضر اجتواع 

 وحذة ضواى الجىدة بكلية الزراعة

 1089/ 8/  9بتاريخ  (801)جلسة رقن 

 :برئبست عشر انحبديتفٗ حًبو انسبعت  2019/ 1/  9انًٕافك   األربعبءاجخًع يجهس إدارة ٔحذة ضًبٌ انجٕدة يٕو 

، يذير ٔحذة ضًبٌ انجٕدة -شعالٌ  َبجٗ / أيير يحًذدأ.و.عًيذ انكهيت ٔانسيذ  - َبظى عبذ انرحًٍ شهبٗانسيذ أ.د/ 

 ٔ حضٕر كم يٍ:

  أ.د/ يحًذ عبذ 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- 

6- 

 يحًذ فبرٔق يحًذ عبذ انسالو أ/

 أ.و.د/ يحًذ انسيذ يحًذ طرابيّ

 يحًٕد يحًذ طهعج حجبزٖانطبنب/  

 

ٔ رحب سيبدحّ ببنسبدة انحضٕر فٗ بذايت  عًيذ انكهيت - َبظى عبذ انرحًٍ شهبٗأ.د/ انسيذ افخخح انًجهس 

 يذير ٔحذة ضًبٌ انجٕدة -شعالٌ  َبجٗ انسيذ أ.و.د/ أيير يحًذاالجخًبع يخًُيبً نٓى دٔاو انخٕفيك، ثى عرض 

 أعًبل انجهست كًب يهٗ: انًٕضٕعبث انٕاردة بجذٔل

 انخصذيك عهٗ يحضر انجهست انسببمت. الوىضىع األول:

 . انًجهس عهٗ يحضر انجهست انسببمت ذقص  القـــــــــــــــرار:

انخطت  بعذ يراجعتحعذيم األْذاف اإلسخراحيجيت انخبصت ببنخطت اإلسخراحيجيت نهكهيت بشأٌ  :ثاًىالوىضىع ال

نضًبٌ ححميك انخٕافك  (29/8/2018اإلسخراحيجيت نهجبيعت )انٕاردة نٕحذة ضًبٌ انجٕدة بخبريخ 

 (.دعن  الطالب والخريجىى وتٌوية ههاراتهن) الهذف االستراتيجي الثاهيبيًُٓب، ٔ رنك بإضبفت 

 .ٔافك انًجهس القـــــــــــــــرار:
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للحذ  إدراج نظام البصمت في المذرجاث الخاصت بطالب المستوى األول و الثاني  مناقشت مقترح :لثثاالوىضىع ال

 .ضعف حضور الطالب من ظاهرة 

انبيئت بذراست انًٕضٕع يٍ ليبو انسيذ األسخبر انذكخٕر/ ٔكيم انكهيت نشئٌٕ خذيت انًجخًع ٔ حًُيت  القـــــــــــــــرار:

 حيث انخكهفت انخمذيريت ٔ عرضّ عهٗ انًجهس انجهست انمبديت.

                                                                   ظهرا   الىاحذةوقذ اًتهى االجتواع في توام 

 هذير وحذة ضواى الجـىدة     أهيي الوجلس                                                                   
 
 أهير هحوذ ًاجى شعالى/ د.م.أ    هحوذ سوير درويش                                             / د.م.أ


