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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
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 إدارةجملس حمضر اجتماع 
 وحدة ضمان اجلودة بكلية الزراعة

 2019/ 11/ 5بتاريخ  (118)جلسة رقم 
 

 صجبدب  انذبديخ عشش فٗ تًبو انسبعخ  2019/ 11/  5انًٕافك   األسثعبءاجتًع يجهس إداسح ٔدذح ضًبٌ انجٕدح يٕو 

يذيش ٔدذح ضًبٌ  -شعالٌ  َبجٗ / أييش يذًذدأ.و.عًيذ انكهيخ ٔانسيذ  - َبظى عجذ انشدًٍ شهجٗانسيذ أ.د/  :ثشئبسخ

 ٔ دضٕس كم يٍ:، انجٕدح

  أ.د/ يذًذ عجذ انًجيذ يذًذ سصق -1

  أ.د/ أيًٍ يذًذ انغًشٖ -2

   انسيذ سعذِ  أ.د/ صبنخ -3

  أ.و.د/ يذًذ سًيش دسٔيش -4

4- 

5- 

6- 

 ٔجيّ انسيذ يذًذ عجذِأ/ 

 أ.و.د/ يذًذ انسيذ يذًذ طشاثيّ

 أدًذ سًيش يذًذ انجيٕيٗانطبنت/  

 

ٔ سدت سيبدتّ ثبنسبدح انذضٕس فٗ ثذايخ  عًيذ انكهيخ - َبظى عجذ انشدًٍ شهجٗأ.د/ انسيذ افتتخ انًجهس 

 يذيش ٔدذح ضًبٌ انجٕدح -شعالٌ  َبجٗ انسيذ أ.و.د/ أييش يذًذاالجتًبع يتًُيب  نٓى دٔاو انتٕفيك، ثى عشض 

 أعًبل انجهسخ كًب يهٗ: انًٕضٕعبد انٕاسدح ثجذٔل

 

 انتصذيك عهٗ يذضش انجهسخ انسبثمخ. انًىضىع األول:

 . انًجهس عهٗ يذضش انجهسخ انسبثمخ ذقص  انقـــــــــــــــرار:
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 طجمب  نًب ٔسد يٍ سأٖ األلسبو انعهًيخ انجشَبيج انتعهيًٗ يذيشيعبييش إختيبس انًٕافمخ عهٗ ثشأٌ  :ثاًَانًىضىع ان

 فٗ ْزا انشأٌ.

 عهٗ انُذٕ انتبنٗ: يعبييش إختيبس يذيش انجشَبيج انتعهيًٗإعتًبد ٔافك انًجهس عهٗ    انقـــــــــــــــرار:

 يؤشر انقياش يعايير اإلختيار و

1 
يٍ أحذ  أضتار أو أضتار يطاعذأٌ يكىٌ 

 انًشاركح فً انثرَايج انعهًيحاألقطاو 

 ضيرج راتيح يعتًذج يٍ إدارج انكهيح يتضًُح انتخظض 

 .و انذرجح انعهًيح 

 انًهاراخ اإلداريح و انقياديح 2
  عذد دوراخ انقياداخ األكاديًيح انتً تى اجتيازها 

 خثرج ضاتقح فً يجال اإلدارج 

 انتطىيرانًطاهًاخ فً يجال انجىدج و 3

   انتً تى اجتيازها فً يجال جىدج انتعهيى.عذد انذوراخ 

 .أعًال انجىدج انًشارك تها فً انكهيح 

 .عذد انًقرراخ و انثرايج انذراضيح انتً قاو تتىطيفها 

 انُساهحو االنتساو 4

  يهتسو تأياو تىاجذِ فً انكهيح طثقاً نهقىاعذ انًُظىص

 عهيها.

 .انطجم انىظيفً خانً يٍ أي جساءاخ 

 انتقييى انذوري نرئيص يجهص انقطى انعهًً.  انعالقاخ انجيذجانتعاوٌ و 5

 انكفاءج انعهًيح 6

  عذد األتحاث انعهًيح انًُشىرج فً دورياخ إقهيًيح و

 يحهيح.

 .عذد انًؤتًراخ انًشارك تها إقهيًيا و يحهيا 

 .عذد انكتة انتً شارك فً تأنيفها أو ترجًتها 

 انطالتيحانخذياخ انًشاركح فً األَشطح و 7

 .يرشذ أكاديًً نعذد يٍ انطالب تانكهيح 

 ٍتفعيم انطاعاخ انًكتثيح نذعى انطالب انًتعثري 

 .عذد انسياراخ انًيذاَيح انتً قاو تها يع انطالب 

 :انقياو تاألعًال األتيحيذير انثرَايج  و عهً

انًعبَٔخ ٔ انجٓبص اإلداسٖ يٍ تشكيم فشيك انذساسخ انزاتيخ نهجشَبيج يٍ أعضبء ْيئخ انتذسيس ٔ انٓيئخ  (1

 األلسبو انعهًيخ انتبثعخ نهجشَبيج إلستيفبء يعبييش اإلعتًبد انخبصخ ثبنجشَبيج.

عًم إجتًبع شٓشٖ نًجهس إداسح انجشَبيج ثشئبسخ انسيذ األستبر انذكتٕس/ عًيذ انكهيخ أٔ يٍ يُٕة عٍ  (2

 عهٗ يجهس إداسح انجٕدح ثبنكهيخ.سيبدتّ نًُبلشخ لضبيب انجشَبيج انًختهفخ يع عشض يذضش انجهسخ 
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ٔضع  انًيضاَيخ انسُٕيخ نهجشَبيج نتذميك َٕاتج انتعهى انًستٓذفخ نهجشَبيج  يتضًُخ يكبفأاد فشيك انعًم  (3

 ثبنجشَبيج.

 ًْضح انٕصم ثيٍ ٔدذح ضًبٌ انجٕدح ٔ األلسبو انعهًيخ انتبثعخ نهجشَبيج. (4

 طجمب  نهًعبييش انًذذدح يٍ لجم يجهس إداسح انجشَبيج.عشض يمتشح انمبئًيٍ ثبنتذسيس نًمشساد انجشَبيج  (5

 اإلششاف عهٗ ٔضع انجذأل انذساسيخ انخبصخ ثًمشساد انجشَبيج. (6

 يتبثعخ تفعيم انسبعبد انًكتجيخ انخبصخ ثبنسبدح أعضبء ْيئخ انتذسيس انًشبسكيٍ ثبنجشَبيج. (7

 يتبثعخ تفعيم اإلسشبد األكبديًٗ. (8

 نهجشَبيجتشكيم نجُخ انًشاجعخ ٔ انتطٕيش  (9

 يشاجعخ خطخ انتطٕيش نهجشَبيج انًعذح يٍ لجم نجُخ انًشاجعخ ٔ انتطٕيش. (10

 .اإلششاف انتبو عهٗ إعذاد يهف انتمذو إلعتًبد انجشَبيج يٍ انٓيئخ انمٕييخ نضًبٌ جٕدح انتعهيى ٔ اإلعتًبد (11

 انخبصخ إدساج استجيبٌ سضب طالة انذساسبد انعهيب ضًٍ يتطهجبد اإلفبدحثشأٌ  :نجثاانًىضىع ان

 .Google scholarثبنـ                        

 .ٔافك انًجهس    انقـــــــــــــــرار:

 

 ظهراً  انىاحذجوقذ اَتهً االجتًاع في تًاو 

 يذير وحذج ضًاٌ انجـىدج     أييٍ انًجهص                                                                   
 أيير يحًذ َاجً شعالٌ/ د.و.أ    يحًذ ضًير درويش                                             / د.و.أ


