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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 .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

 2019/ 7/  8بتاريخ  (114)جلسة رقن 

 صباحا  اٌحاديت عشس فً حّاَ اٌساعت  2019/ 7/  8اٌّىافك   نثٕنٓاإلاجخّع ِجٍس إدازة وحدة ضّاْ اٌجىدة يىَ 

ِديس وحدة ضّاْ  -شعالْ  ٔاجً / أِنس ِحّددأ.َ.عّند اٌىٍنت واٌسند  - ٔاظُ عبد اٌسحّٓ شٍبًاٌسند أ.د/  :بسئاست

 و حضىز وً ِٓ:، اٌجىدة

  أ.د/ ِحّد عبد اٌّجند ِحّد زشق -1

  أ.د/ أيّٓ ِحّد اٌغّسي -2

  اٌسند سعدٖ  أ.د/ صاٌح -3

  أ.َ.د/ ِحّد سّنس دزويش -4

4- 

5- 

6- 

 أ/ ِحّد فازوق ِحّد عبد اٌسالَ

 أ.َ.د/ ِحّد اٌسند ِحّد طسابنٗ

 ِحّىد ِحّد طٍعج حجاشياٌطاٌب/  

 

و زحب سنادحٗ باٌسادة اٌحضىز فً بدايت  عّند اٌىٍنت - ٔاظُ عبد اٌسحّٓ شٍبًأ.د/ اٌسند افخخح اٌّجٍس 

 ِديس وحدة ضّاْ اٌجىدة -شعالْ  ٔاجً ِحّداٌسند أ.َ.د/ أِنس االجخّاع ِخّٕنا  ٌهُ دواَ اٌخىفنك، نثُ عسض 

 أعّاي اٌجٍست وّا يًٍ: اٌّىضىعاث اٌىازدة بجدوي

 اٌخصديك عًٍ ِحضس اٌجٍست اٌسابمت. الوىضىع األول:

 . اٌّجٍس عًٍ ِحضس اٌجٍست اٌسابمت دقص  القـــــــــــــــرار:

 .بّسحٍت اٌبىاٌىزيىسإخخناز ِدزاء )ِٕسمنٓ( ٌٍبساِج اٌخعٍنّنت بشأْ  :ثاًىالوىضىع ال

و  اٌسند األسخاذ اٌدوخىز/ زئنس ِجٍس اٌمسُ اٌعًٍّ وّديس ٌٍبسٔاِج عًٍ إخخناز وافك اٌّجٍس   القـــــــــــــــرار:

فً حاٌت اٌبسٔاِج اٌري يشخسن فنٗ أوثس ِٓ لسُ عًٍّ حىىْ إدازة اٌبسٔاِج ٌسئنس اٌمسُ األلدَ، عًٍ 

أْ يمىَ ِديس اٌبسٔاِج بخشىنً فسيك إعداد اٌدزاست اٌراحنت ٌٍبسٔاِج ِٓ أجً اٌخمدَ ٌإلعخّاد اٌبساِجً 

 اٌعاَ اٌّمبً و ذٌه باٌخٕسنك ِع ِديس وحدة ضّاْ اٌجىدة باٌىٍنت. 

                                                                   ظهرا   الىاحدةوقد اًتهى االجتواع في توام 

 هدير وحدة ضواى الجـىدة     أهيي الوجلس                                                                   
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