
               
 من الهيئة القوميه لضمان جودة التعليم و اإلعتماد41/8/4142( بتاريخ 411كلية معتمدة بقرار رقم )
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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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 إدارةهجلس هحضر اجتواع 

 وحدة ضواى الجىدة بكلية الزراعة

 2109/ 2/  6بتاريخ  (019)جلسة رقن 

 :بزئاست عشز ثاَيتانفً حًاو انساعت  2019/ 2/  6انًىافك   األربعاءاجخًع يجهس إدارة وحذة ضًاٌ انجىدة يىو 

، يذيز وحذة ضًاٌ انجىدة -شعالٌ  َاجً / أييز يحًذدأ.و.عًيذ انكهيت وانسيذ  - َاظى عبذ انزحًٍ شهبًانسيذ أ.د/ 

 و حضىر كم يٍ:

  أ.د/ يحًذ عبذ انًجيذ يحًذ رسق -1

  أ.د/ أيًٍ يحًذ انغًزي -2

  انسيذ سعذِ  أ.د/ صانح -3

  أ.و.د/ يحًذ سًيز درويش -4

4- 

5- 

6- 

 يحًذ فاروق يحًذ عبذ انسالو أ/

 أ.و.د/ يحًذ انسيذ يحًذ طزابيّ

 يحًىد يحًذ طهعج حجاسيانطانب/  

 

و رحب سيادحّ بانسادة انحضىر فً بذايت  عًيذ انكهيت - َاظى عبذ انزحًٍ شهبًأ.د/ انسيذ افخخح انًجهس 

 يذيز وحذة ضًاٌ انجىدة -شعالٌ  َاجً انسيذ أ.و.د/ أييز يحًذاالجخًاع يخًُياً نهى دواو انخىفيك، ثى عزض 

 أعًال انجهست كًا يهً: انًىضىعاث انىاردة بجذول

 

 انخصذيك عهً يحضز انجهست انسابمت. الوىضىع األول:

 . انًجهس عهً يحضز انجهست انسابمت ذقص  القـــــــــــــــرار:

انًمذو  2012/2012انًُصىرة نهعاو انجايعً يُالشت انخمزيز انسُىي نكهيت انشراعت جايعت بشأٌ  :ثاًىالوىضىع ال

 يٍ وحذة ضًاٌ انجىدة بانكهيت.

 عهً إعخًاد انخمزيز يع يزاعاة حُفيذ يا جاء بخطت انخحسيٍ. وافك انًجهس القـــــــــــــــرار:

المدرس بقسم األراضً عضىًا فً المجلس  سالي فادى أبو العز أحمذ سالمهبخصوص تعيين الذكتورة/  :لثثاالوىضىع ال

وظزًا  سعاد حسن حافظو المبدية بداًل مه الدكتىرة/ التىفيذي لىحدة ضمبن الجىدة لتكىن مسئىلة عه معيبر المىارد المبلية
 لظزوفهب الصحية.

 وافك انًجهس. القـــــــــــــــرار:

                                                                   ظهرا   الىاحدةوقد اًتهى االجتواع في توام 

 هدير وحدة ضواى الجـىدة     أهيي الوجلس                                                                   
 
 هحود ًاجى شعالى أهير/ د.م.أ    هحود سوير درويش                                             / د.م.أ


