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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

 .قليمى فى ارار دور ا الحنموو وادمدمى للمجحم على املصحويين املحلى وإلا
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 إدارةهجلش هحضر اجتواع 

 وحذة ضواى الجىدة بكلية الزراعة

 2019/ 8/ 6بتاريخ  (115)جلضة رقن 

 صجبدب  انذبديخ ػشش فٗ رًبو انسبػخ  2019/ 8/  6انًٕافك   انثالثبءاجزًغ يجهس إداسح ٔدذح ضًبٌ انجٕدح يٕو 

يذيش ٔدذح ضًبٌ  -شؼالٌ  َبجٗ / أييش يذًذدأ.و.ػًيذ انكهيخ ٔانسيذ  - َبظى ػجذ انشدًٍ شهجٗانسيذ أ.د/  :ثشئبسخ

 ٔ دضٕس كم يٍ:، انجٕدح

  أ.د/ يذًذ ػجذ انًجيذ يذًذ سصق -1

  أ.د/ أيًٍ يذًذ انغًشٖ -2

  انسيذ سؼذِ  أ.د/ صبنخ -3

  أ.و.د/ يذًذ سًيش دسٔيش -4

4- 

5- 

6- 

 أييٍ انكهيخ )انًُصت شبغش(

 أ.و.د/ يذًذ انسيذ يذًذ طشاثيّ

 يذًٕد يذًذ طهؼذ دجبصٖانطبنت/  

 

ٔ سدت سيبدرّ ثبنسبدح انذضٕس فٗ ثذايخ  ػًيذ انكهيخ - َبظى ػجذ انشدًٍ شهجٗأ.د/ انسيذ افززخ انًجهس 

 يذيش ٔدذح ضًبٌ انجٕدح -شؼالٌ  َبجٗ انسيذ أ.و.د/ أييش يذًذاالجزًبع يزًُيب  نٓى دٔاو انزٕفيك، ثى ػشض 

 أػًبل انجهسخ كًب يهٗ: انًٕضٕػبد انٕاسدح ثجذٔل

 انزصذيك ػهٗ يذضش انجهسخ انسبثمخ. الوىضىع األول:

 . انًجهس ػهٗ يذضش انجهسخ انسبثمخ ذقص  القـــــــــــــــرار:

 .انطالة ػهٗ يسزٕٖ يشدهخ انجكبنٕسيٕسإػزًبد َزيجخ رمييى انًمشساد انذساسيخ ثٕاسطخ ثشأٌ  :ثاًىالوىضىع ال

يغ إدبطخ األلسبو انؼهًيخ ثُزيجخ انًمشساد انزٗ إَخفضذ ثٓب َسجخ انزمييى ػٍ  ٔافك انًجهس   القـــــــــــــــرار:

% كم فيًب يخصّ، إلرخبر اإلجشاءاد انزصذيذيخ انًُبسجخ يغ إدبطخ ٔدذح ضًبٌ انجٕدح ثزهك 55

 ثؼذ إػزًبدْب يٍ يجهس انمسى انؼهًٗ. اإلجشاءاد

 .2019/2020ثشأٌ إػزًبد رشكيم انًجهس انزُفيزٖ نٕدذح ضًبٌ انجٕدح نهؼبو انجبيؼٗ  :لثثاالوىضىع ال

 ٔافك انًجهس ػهٗ انزشكيم انًمزشح ٔ انًمذو يٍ انسيذ انذكزٕس/ يذيش ٔدذح ضًبٌ انجٕدح.   القـــــــــــــــرار:

 .2019/2020رُظيى نمبء رؼشيفٗ نهطالة انجذد فٗ ثذايخ انؼبو انجبيؼٗ  ثشأٌ :رابعالوىضىع ال

 إسُبد األيش نهسيذ األسزبر انذكزٕس ٔ كيم انكهيخ نشئٌٕ انزؼهيى ٔ انطالة. القـــــــــــــــرار:

يزضًُخ انخذيبد انًبديخ ،  2019/2020ثشأٌ إػذاد خطخ نهذػى انطالثٗ نهؼبو انجبيؼٗ  :خاهشالوىضىع ال
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 انصذيخ ٔ اإلجزًبػيخ ٔ غيشْب يٍ انخذيبد يغ األخز فٗ اإلػزجبس ظشٔف ٔ إدزيبجبد انطالة.

 إسُبد األيش نهسيذ األسزبر انذكزٕس ٔ كيم انكهيخ نشئٌٕ انزؼهيى ٔ انطالة.  القـــــــــــــــرار:

)سيبضيخ، ثمبفيخ، ػهًيخ(، يغ  2019/2020ثشأٌ ٔضغ خطخ األَشطخ انطالثيخ نهؼبو انجبيؼٗ  الوىضىع الضادس:

 رمذيش َسجخ انًسزفذيٍ يٍ رهك األَشطخ فٗ َٓبيخ راد انؼبو.

 إسُبد األيش نهسيذ األسزبر انذكزٕس ٔ كيم انكهيخ نشئٌٕ انزؼهيى ٔ انطالة.  القـــــــــــــــرار:

 .2018/2019ثشأٌ دساسخ رمييى انٕسلخ اإليزذبَيخ نهؼبو انجبيؼٗ  الوىضىع الضابع:

 إسُبد األيش نهسيذ األسزبر انذكزٕس ٔ كيم انكهيخ نشئٌٕ انزؼهيى ٔ انطالة.  القـــــــــــــــرار:

يغ ٔ اإلػالٌ ػُٓب  2019/2020خطخ خذيخ انًجزًغ ٔ رًُيخ انجيئخ نهؼبو انجبيؼٗ  إػذادثشأٌ  :ثاهيالوىضىع ال

شطزٓب ٔ ليبس سضب األطشاف يشاػبح يشبسكخ انسبدح أػضبء ْيئخ انزذسيس ٔ انطالة فٗ رُفيز أَ

 انًجزًؼيخ ػمت رُفيز كم َشبط.

ٔافك انًجهس يغ إسُبد األيش نهسيذ األسزبر انذكزٕس/ ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ خذيخ انًجزًغ ٔ رًُيخ   القـــــــــــــــرار:

انجيئخ يغ إفبدح ٔدذح ضًبٌ انجٕدح ثبنخطخ ٔ أسًبء انًشبسكيٍ فٗ رُفيز أَشطزٓب ٔ َزيجخ ليبس 

 .2019/2020سضب األطشاف انًجزًؼيخ فٗ َٓبيخ انؼبو انجبيؼٗ 

 

 ظهرا   الىاحذةوقذ اًتهى االجتواع في توام 

 هذير وحذة ضواى الجـىدة     أهيي الوجلش                                                                   
 
 أهير هحوذ ًاجى شعالى/ د.م.أ    هحوذ صوير درويش                                             / د.م.أ


