
               
 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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 إدارةهجلش هحضر اجتواع 

 وحذة ضواى الجىدة بكلية الزراعة

 2222/ 2/ 5بتاريخ  (121)جلضة رقن 

 صجبحب  انحبديخ ػشر فٗ رًبو انطبػخ  2222/ 2/  5انًٕافك   األرثؼبءاجزًغ يجهص إدارح ٔحذح ضًبٌ انجٕدح يٕو 

يذير ٔحذح ضًبٌ  -شؼالٌ  َبجٗ / أيير يحًذدأ.و.ػًيذ انكهيخ ٔانطيذ  - َبظى ػجذ انرحًٍ شهجٗانطيذ أ.د/  :ثرئبضخ

 ٔ حضٕر كم يٍ:، انجٕدح

  أ.د/ يحًذ ػجذ انًجيذ يحًذ رزق -1

  أ.د/ أيًٍ يحًذ انغًرٖ -2

   انطيذ ضؼذِ  أ.د/ صبنح -3

  أ.و.د/ يحًذ ضًير درٔيش -4

4- 

5- 

6- 

 يحًذ ػجذ انمبدر ػجذ انحًيذأ/ 

 أ.و.د/ يحًذ انطيذ يحًذ طراثيّ

 أحًذ ضًير يحًذ انجيٕيٗانطبنت/  

 

ٔ رحت ضيبدرّ ثبنطبدح انحضٕر فٗ ثذايخ  ػًيذ انكهيخ - َبظى ػجذ انرحًٍ شهجٗأ.د/ انطيذ افززح انًجهص 

 يذير ٔحذح ضًبٌ انجٕدح -شؼالٌ  َبجٗ يحًذانطيذ أ.و.د/ أيير االجزًبع يزًُيب  نٓى دٔاو انزٕفيك، ثى ػرض 

 أػًبل انجهطخ كًب يهٗ: انًٕضٕػبد انٕاردح ثجذٔل

 انزصذيك ػهٗ يحضر انجهطخ انطبثمخ. الوىضىع األول:

 . انًجهص ػهٗ يحضر انجهطخ انطبثمخ ذقص  القـــــــــــــــرار:

 .إلدارح انجرَبيج نجرايج يرحهخ انجكبنٕريٕشانٓيكم انزُظيًٗ إػزًبد انًٕافمخ ػهٗ ثشأٌ  :ثاًًالوىضىع ال

 . ٔافك انًجهص  القـــــــــــــــرار:

 .رشكيم انهجبٌ انفرػيخ إلدارح ثرايج يرحهخ انجكبنٕريٕش إػزًبدانًٕافمخ ػهٗ ثشأٌ  :لثثاالوىضىع ال

 ٔافك انًجهص .   القـــــــــــــــرار:
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 .دٔريخ إَؼمبد يجبنص انهجبٌ انفرػيخ ثصفخ شٓريخ إػزًبدانًٕافمخ ػهٗ  ثشأٌ :لرابعالوىضىع ا

 ٔافك انًجهص .   القـــــــــــــــرار:

 دنيم انٓيكم انزُظيًٗ إلدارح ثرايج يرحهخ انجكبنٕريٕش. إػزًبدانًٕافمخ ػهٗ  ثشأٌ :الخاهشالوىضىع 

 ٔافك انًجهص .   القـــــــــــــــرار:

داخم إداراد انكهيخ انًخزهفخ راد  انًهفبد انٕرليخ ٔ اإلنكزرَٔيخرمطيى انًٕافمخ ػهٗ  ثشأٌ :الضادسالوىضىع 

انزأْيم انٕظيفٗ ٔ يزبثؼخ  - شئٌٕ انطالةثجرايج يرحهخ انجكبنٕريٕش ) انصهخ انًجبشرح

رػبيخ  -انحطبثبد انخبصخ  - اإلضزحمبلبد - إدارح انجٕدح - انزؼهيى اإلنكزرَٔٗ - انخريجيٍ

( ثؼًم انزذريت ٔحذح - انطالثٗ انزٕجيخ ٔ اإلرشبد يكزت - انًكزجخ – انؼيبدح انطجيخ -انطالة 

دنيم اػزًبد  يهف نكم ثرَبيج رؼهيًٗ ٔ كم يهف يمطى ألرثؼخ يطزٕيبد ٔرنك طجمب نًزطهجبد

 .انجرَبيج انزؼهيًٗ يٍ انٓيئخ انمٕييخ نضًبٌ جٕدح انزؼهيى ٔ اإلػزًبد

 ٔافك انًجهص .   القـــــــــــــــرار:

ليبو يذير يكزت ٔحذح األزيبد ٔ انكٕارس ثزٕفير شٓبدح رفيذ يراجؼخ انًؼبيم ٔ انمبػبد  ثشأٌ :الضابعالوىضىع 

 يٍ جبَت انذفبع انًذَٗ.

 ٔافك انًجهص .   القـــــــــــــــرار:

ثزٕفير يزطهجبد انًكزجخ ليبو انطيذ األضزبر انذكزٕر/ ٔكيم انكهيخ نهذراضبد انؼهيب ٔ انجحٕس  ثشأٌ :الثاهيالوىضىع 

 .ذنيم اػزًبد انجرَبيج انزؼهيًٗ يٍ انٓيئخ انمٕييخ نضًبٌ جٕدح انزؼهيى ٔ اإلػزًبدطجمب  ن

 ٔافك انًجهص   القـــــــــــــــرار:

ليبو انطيذ األضزبر انذكزٕر/ ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انزؼهيى ٔ انطالة ثٕضغ آنيخ نزحذيذ يذٖ  ثشأٌ :التاصعالوىضىع 

لبػبد انزذريص ٔ انًؼبيم إلحزيبجبد انجرايج انًخزهفخ ثبنكهيخ يغ ضرٔرح رثجيذ انجذٔل  كفبيخ

 .رايج ثبنكهيخجانذراضٗ نجًيغ ان

 ٔافك انًجهص   القـــــــــــــــرار:

 .رًثيم يذراء انجرايج انزؼهيًيخ ثبنكهيخ فٗ نجُخ شئٌٕ انزؼهيى ٔ انطالة ثشأٌ :العاشرالوىضىع 

 ٔافك انًجهص   القـــــــــــــــرار:
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 .نجرايج يرحهخ انجكبنٕريٕشرحذيذ يصبدر انزًٕيم  يُبلشخ ثشأٌ :حادي عشرالالوىضىع 

 يٍ انجُٕد انزبنيخ: نجرايج يرحهخ انجكبنٕريٕشٔافك انًجهص ػهٗ رحذيذ يصبدر انزًٕيم    القـــــــــــــــرار:

 انطبثغ انخبصانٕحذاد راد  (2 صُذٔق انخذيبد انزؼهيًيخ (1

 انًؼبيم انًؼزًذح (4 انجرايج انًًيسح (3

 يصرٔفبد اإلنزحبق ثبنجرَبيج (6 ٔحذح انزذريت (5

رًٕيم خبرجٗ )رجرػبد، رًٕيم يٍ صُبػخ  (7

 راد ػاللخ ثبنجرَبيج(

 

ثصيبغخ يؼبيير ٔ  ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انزؼهيى ٔ انطالة /ليبو انطيذ األضزبر انذكزٕرثشأٌ  :الثاًً عشر الوىضىع

إجراءاد نهزحٕيم يٍ ٔ إنٗ انجرَبيج انزؼهيًٗ يٍ انًؤضطبد انًُبظرح رزطى ثبنًرَٔخ ٔ رزيح 

 .إضزًراريخ انذراضخ فٗ انجرَبيج

 ٔافك انًجهص   القـــــــــــــــرار:

ثٕضغ جذٔل نمبػبد  انطالةٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انزؼهيى ٔ  /ليبو انطيذ األضزبر انذكزٕرثشأٌ  :الثالث عشر الوىضىع

 انحبضت األنٗ طجمب  نهكثبفخ انطالثيخ نكم ثرَبيج رؼهيًٗ.

 ٔافك انًجهص   القـــــــــــــــرار:

 

 ظهرا   الىاحذةوقذ اًتهً االجتواع في توام 

 الجـىدةهذير وحذة ضواى      أهيي الوجلش                                                                   
 أهير هحوذ ًاجً شعالى/ د.م.أ    هحوذ صوير درويش                                             / د.م.أ


