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 إدارةهجلس هحضر اجتواع 

 وحدة ضواى الجىدة بكلية الزراعة

 2019/ 5/  15بتاريخ  (112)جلسة رقن 

 صثادا  انذاديح ػشر فً ذًاو انطاػح  2019/ 5/  15انًىافك   األرتؼاءاجرًغ يجهص إدارج ودذج ضًاٌ انجىدج يىو 

يذير ودذج ضًاٌ  -شؼالٌ  َاجً / أيير يذًذدأ.و.ػًيذ انكهيح وانطيذ  - َاظى ػثذ انردًٍ شهثًانطيذ أ.د/  :ترئاضح

 و دضىر كم يٍ:، انجىدج

  أ.د/ يذًذ ػثذ انًجيذ يذًذ رزق -1

  أ.د/ أيًٍ يذًذ انغًري -2

  انطيذ ضؼذِ  أ.د/ صانخ -3

  أ.و.د/ يذًذ ضًير درويش -4

4- 

5- 

6- 

 أ/ يذًذ فاروق يذًذ ػثذ انطالو

 أ.و.د/ يذًذ انطيذ يذًذ طراتيّ

 يذًىد يذًذ طهؼد دجازيانطانة/  

 

و ردة ضيادذّ تانطادج انذضىر فً تذايح  ػًيذ انكهيح - َاظى ػثذ انردًٍ شهثًأ.د/ انطيذ افررخ انًجهص 

 يذير ودذج ضًاٌ انجىدج -شؼالٌ  َاجً يذًذانطيذ أ.و.د/ أيير االجرًاع يرًُيا  نهى دواو انرىفيك، ثى ػرض 

 أػًال انجهطح كًا يهً: انًىضىػاخ انىاردج تجذول

 انرصذيك ػهً يذضر انجهطح انطاتمح. الوىضىع األول:

 . انًجهص ػهً يذضر انجهطح انطاتمح ذقص  القـــــــــــــــرار:

فً طرح اضرًارج ذمييى انًمرراخ انذراضيح نثرايج انكهيح  Googleاإلضرؼاَح تًُارج تشأٌ  :ثاًىالوىضىع ال

 انًخرهفح تىاضطح انطالب تذال  يٍ َظاو انفاراتً.

 وافك انًجهص.   القـــــــــــــــرار:

يركس ضًاٌ انجىدج تانجايؼح نًؼرفح يىلف انكهيح ػُذ انرمذو نرجذيذ اإلػرًاد يٍ  يخاطثحتشأٌ  :لثثاالوىضىع ال

 ديث كىَّ يؤضطً أو ترايجً.
 وافك انًجهص.   القـــــــــــــــرار:
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و يؤشراخ انمياش انخاصح تها طثما  نًا  إػرًاد يؼايير إخريار انمياداخ األكاديًيح تانكهيحتشأٌ  :رابعالوىضىع ال

 .ورد و يا ضيرد يٍ يىافماخ يجانص األلطاو انؼهًيح تانكهيح 

 وافك انًجهص.   القـــــــــــــــرار:

 

                                                                   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


