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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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 إدارةهجلس هحضر اجتواع 

 وحدة ضواى الجىدة بكلية الزراعة

 2019/ 12/ 11بتاريخ  (119)جلسة رقن 

 

 اٌحبديت عشرفٝ حّبَ اٌسبعت  2019/ 12/  11اٌّٛافك   األربعبءاجخّع ِجٍس إدارة ٚحذة ضّبْ اٌجٛدة يَٛ 

ِذير ٚحذة  -شعالْ  ٔبجٝ / أِير ِحّذدأ.َ.عّيذ اٌىٍيت ٚاٌسيذ  - ٔبظُ عبذ اٌرحّٓ شٍبٝاٌسيذ أ.د/  :برئبست صببحب  

 ٚ حضٛر وً ِٓ:، ضّبْ اٌجٛدة

 أ.د/ ِحّذ عبذ اٌّجيذ ِحّذ رزق -1
 

 أ.د/ أيّٓ ِحّذ اٌغّرٜ -2
 

  اٌسيذ سعذٖ  أ.د/ صبٌح -3
 

 أ.َ.د/ ِحّذ سّير درٚيش -4
 

4- 

5- 

6- 

 ٚجيٗ اٌسيذ ِحّذ عبذٖأ/ 

 أ.َ.د/ ِحّذ اٌسيذ ِحّذ طرابيٗ

 أحّذ سّير ِحّذ اٌبيِٛٝاٌطبٌب/  

 

 

ٚ رحب سيبدحٗ ببٌسبدة اٌحضٛر فٝ بذايت  عّيذ اٌىٍيت - ٔبظُ عبذ اٌرحّٓ شٍبٝأ.د/ اٌسيذ افخخح اٌّجٍس 

 ِذير ٚحذة ضّبْ اٌجٛدة -شعالْ  ٔبجٝ اٌسيذ أ.َ.د/ أِير ِحّذاالجخّبع ِخّٕيب  ٌُٙ دٚاَ اٌخٛفيك، ثُ عرض 

 أعّبي اٌجٍست وّب يٍٝ: اٌّٛضٛعبث اٌٛاردة بجذٚي

 

 اٌخصذيك عٍٝ ِحضر اٌجٍست اٌسببمت. الوىضىع األول:

 . اٌّجٍس عٍٝ ِحضر اٌجٍست اٌسببمت ذقص  القـــــــــــــــرار:

 .2019ٌبراِج ِرحٍت اٌبىبٌٛريٛس ٌعبَ  إعخّبد حمبرير اٌّراجعت اٌخبرجيتاٌّٛافمت عٍٝ بشأْ  :ثاًىالوىضىع ال

ٚافك اٌّجٍس ِع ليبَ اٌسبدة ِذراء اٌبراِج بإجراء اٌخعذيالث اٌّطٍٛبت ٚ ِٛافبة ٚحذة ضّبْ   القـــــــــــــــرار:

  اٌجٛدة ببٌبراِج فٝ صٛرحٙب إٌٙبئيت.
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بيٓ اٌّٙبراث  االٌخمبءجّيع اٌسبدة أعضبء ٘يئت اٌخذريس عٍٝ ِٛلع  اشخرانبشأْ ضرٚرة  :لثثاالوىضىع ال

رٌه بٙذف ربظ أبحبد اٌسبدة أعضبء ٘يئت اٌخذريس برجبي اٌصٕبعت ٚ Science hubاٌفرص ٚ

 ٘يئت اٌرلببت اإلداريت.رٌه ححج رعبيت رئبست اٌجّٙٛريت ٌٍّٚسبعذة فٝ إِىبٔيت حطبيمٙب عٍّيب  ٚ

 ٚافك اٌّجٍس ِع إحبطت اٌسبدة رؤسبء األلسبَ اٌعٍّيت ٌإلعالْ عٓ رٌه.   ـــــــــــــــرار:الق

 

 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


