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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

 0202/ 1/ 8بتاريخ  (102)جلسة رقن 

 صجبحب  انحبديخ عشش فٗ تًبو انسبعخ  0202/ 1/  8انًٕافك   األسثعبءاجتًع يجهس إداسح ٔحذح ضًبٌ انجٕدح يٕو 

يذيش ٔحذح ضًبٌ  -شعالٌ  َبجٗ / أييش يحًذدأ.و.عًيذ انكهيخ ٔانسيذ  - َبظى عجذ انشحًٍ شهجٗانسيذ أ.د/  :ثشئبسخ

 ٔ حضٕس كم يٍ:، انجٕدح

  أ.د/ يحًذ عجذ انًجيذ يحًذ سصق -1

  أ.د/ أيًٍ يحًذ انغًشٖ -0

   انسيذ سعذِ  أ.د/ صبنح -3

  أ.و.د/ يحًذ سًيش دسٔيش -4

4- 

5- 

6- 

 ٔجيّ انسيذ يحًذ عجذِأ/ 

 أ.و.د/ يحًذ انسيذ يحًذ طشاثيّ

 أحًذ سًيش يحًذ انجيٕيٗانطبنت/  

 

ٔ سحت سيبدتّ ثبنسبدح انحضٕس فٗ ثذايخ  عًيذ انكهيخ - َبظى عجذ انشحًٍ شهجٗأ.د/ انسيذ افتتح انًجهس 

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

 أعًبل انجهسخ كًب يهٗ: انًٕضٕعبد انٕاسدح ثجذٔل

 انتصذيك عهٗ يحضش انجهسخ انسبثمخ. الوىضىع األول:

 . انًجهس عهٗ يحضش انجهسخ انسبثمخ ذقص  القـــــــــــــــرار:

انتبسعخ نأللسبو انعهًيخ ثبنكهيخ نهفصم  انذاخهيخإعتًبد تمبسيش انًشاجعخ انًٕافمخ عهٗ ثشأٌ  :ثاًىالوىضىع ال

 .0212/0202انذساسٗ األٔل نهعبو انجبيعٗ 

 . ٔافك انًجهس يع إحبطخ األلسبو انعهًيخ ثبنتمبسيش انًفصهخ فٗ ْزا انشأٌ  القـــــــــــــــرار:
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انطالة ثتشكيم نجُخ ثشئبسخ سيبدتّ ليبو انسيذ األستبر انذكتٕس/ ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انتعهيى ٔ ثشأٌ  :لثثاالوىضىع ال

 نًشاجعخ الئحخ يشحهخ انجكبنٕسيٕس نهٕلٕف عهٗ أْى جٕاَت انمصٕس ثٓب ٔ تعذيهٓب.

 ٔافك انًجهس .   القـــــــــــــــرار:

نشؤيخ ٔ انشسبنخ انخبصخ ثكم ثشَبيج تعهيًٗ ثًشحهخ انجكبنٕسيٕس ٔ انٕاسدح يٍ ثشأٌ إعتًبد ا :لرابعالوىضىع ا

 يذساء انجشايج انتعهيًيخ ثبنكهيخ.انسبدح 

 ٔافك انًجهس .   القـــــــــــــــرار:

 

 ظهرا   الىاحدةوقد اًتهى االجتواع في توام 

 هدير وحدة ضواى الجـىدة     أهيي الوجلس                                                                   
 

أهير هحود ًاجى / د.م.أ    هحود سوير درويش                                             / د.م.أ     

 شعالى


