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 إدارةهجلش هحضر اجتواع 

 وحذة ضواى الجىدة بكلية الزراعة

 1119/ 4/  11بتاريخ  (111)جلضة رقن 

 ظٙشا  اٌٛاحذة فٝ حّبَ اٌسبػت  1119/ 4/  11اٌّٛافك   األسبؼبءاجخّغ ِجٍس ئداسة ٚحذة ضّبْ اٌجٛدة يَٛ 

ِذيش ٚحذة ضّبْ  -شؼالْ  ٔبجٝ / أِيش ِحّذدأ.َ.ػّيذ اٌىٍيت ٚاٌسيذ  - ٔبظُ ػبذ اٌشحّٓ شٍبٝاٌسيذ أ.د/  :بشئبست

 ٚ حضٛس وً ِٓ:، اٌجٛدة

  أ.د/ ِحّذ ػبذ اٌّجيذ ِحّذ سصق -1

  أ.د/ أيّٓ ِحّذ اٌغّشٜ -1

  اٌسيذ سؼذٖ  أ.د/ صبٌح -3

  أ.َ.د/ ِحّذ سّيش دسٚيش -4

4- 

5- 

6- 

 أ/ ِحّذ فبسٚق ِحّذ ػبذ اٌسالَ

 أ.َ.د/ ِحّذ اٌسيذ ِحّذ طشابيٗ

 ِحّٛد ِحّذ طٍؼج حجبصٜاٌطبٌب/  

 

ٚ سحب سيبدحٗ ببٌسبدة اٌحضٛس فٝ بذايت  ػّيذ اٌىٍيت - ٔبظُ ػبذ اٌشحّٓ شٍبٝأ.د/ اٌسيذ افخخح اٌّجٍس 

 ِذيش ٚحذة ضّبْ اٌجٛدة -شؼالْ  ٔبجٝ ِحّذاٌسيذ أ.َ.د/ أِيش االجخّبع ِخّٕيب  ٌُٙ دٚاَ اٌخٛفيك، رُ ػشض 

 أػّبي اٌجٍست وّب يٍٝ: اٌّٛضٛػبث اٌٛاسدة بجذٚي

 اٌخصذيك ػٍٝ ِحضش اٌجٍست اٌسببمت. الوىضىع األول:

 . اٌّجٍس ػٍٝ ِحضش اٌجٍست اٌسببمت ذقص  القـــــــــــــــرار:

 .1119/  1112ٌٍؼبَ اٌجبِؼٝ  1ٚ  1بشأْ ليبَ األلسبَ اٌؼٍّيت باػذاد خطت اٌخذسيب اٌّيذأٝ  :ثاًىالوىضىع ال

 ٚافك اٌّجٍس.   القـــــــــــــــرار:

 .سخشاحيجيت اٌجبِؼتشؤيت ٚسسبٌت ٚئب ئسخشاحيجيت اٌىٍيتسؤيت ٚسسبٌت ٚئسحببط بشأْ اػخّبد  :لثثاالوىضىع ال

 ٚافك اٌّجٍس.   القـــــــــــــــرار:

 بشأْ ِشاجؼت ِؼبييش ئخخيبس اٌميبداث األوبديّيت ٚ اإلداسيت ببٌىٍيت. :رابعالوىضىع ال
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 ٚافك اٌّجٍس ِغ ئششان وبفت األطشاف اٌّؼٕيت.   القـــــــــــــــرار:

 بشأْ ِشاجؼت ٚ ححذيذ دٌيً اٌخٛصيف اٌٛظيفٝ. :لخاهشالوىضىع ا

 اٌّجٍس ِغ حبٕٝ ئصذاساث لطبع اٌخٕظيُ ٚ اإلداسة فٝ ٘زا اٌشأْ.ٚافك    القـــــــــــــــرار:

 بشأْ حفؼيً اسخّبسة حمييُ اٌجٙبص اإلداسٜ اٌخٝ أػذحٙب اٌىٍيت ٚ سبك ئػخّبد٘ب. :لضادسالوىضىع ا

ٌجضاءاث ٚ ٚافك اٌّجٍس ِغ ليبَ اٌسيذ/ أِيٓ اٌىٍيت بزٌه ٌخفؼيً ِبذأ اٌّسبئٍت ٚ اٌّحبسبت فٝ ا   القـــــــــــــــرار:

 اٌّىبفأث.

 بشأْ ئػخّبد دٌيً أٔشطت ٚحذة ضّبْ اٌجٛدة. :لضابعالوىضىع ا

 ٚافك اٌّجٍس.   القـــــــــــــــرار:

بشأْ ليبَ اٌسبدة سؤسبء األلسبَ اٌؼٍّيت بحذ اٌسبدة أػضبء ٘يئت اٌخذسيس ػٍٝ حغزيت ِٛلغ  :لثاهيالوىضىع ا

ِغ ئيفبدة ٚحذة ضّبْ اٌجٛدة بأُ٘ األبحبد اٌخٝ  اٌبيبٔبث األوبديّيت ٌٍسبدة أػضبء ٘يئت اٌخذسيس

 ئسخفبدة بٙب اٌّإسسبث اإلٔخبجيت.

 ٚافك اٌّجٍس.   القـــــــــــــــرار:

بشأْ ليبَ اٌسيذ األسخبر اٌذوخٛس/ ٚويً اٌىٍيت ٌٍذساسبث اٌؼٍيب باسسبي أػذاد ِجالث اٌىٍيت اٌؼٍّيت  :تاصعلالوىضىع ا

 ٌٍّجخّغ اٌضساػٝ ِغ ئػذاد بيبْ بخٍه اٌّشاسالث.

 ٚافك اٌّجٍس.   القـــــــــــــــرار:

 بشأْ ػًّ خطت ٌخطٛيش ِشافك اٌىٍيت ٌخٕبسب رٜٚ اإلحخيبجبث اٌخبصت. :لعاشرالوىضىع ا

 ٚافك اٌّجٍس ِغ ليبَ اٌسيذ اٌذوخٛس ِذيش ٚحذة ضّبْ اٌجٛدة ببػذاد حٍه اٌخطت.   القـــــــــــــــرار:

 

                                                                   ظهرا   الىاحذةوقذ اًتهى االجتواع في توام 

 هذير وحذة ضواى الجـىدة     أهيي الوجلش                                                                   
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