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 انطبدح أعضبء يجهص انكهٛخ

 12/2018/ 10انًُعمذح ثتبرٚخ  دٚطًجر عٍ جهطخ شٓر

======== 
      كٛم انكهٛخ نشئٌٕ ٔٔ لبئى ثأعًبل عًٛذ انكهٛخ

 عبدل عجذهللا عجذ انغُٗ أ.د.  خذيخ انًجتًع ٔتًُٛخ انجٛئخ             
 ٔكٛم انكهٛخ نهذراضبد انعهٛب ٔانجذٕث

 

 نتعهٛى ٔانطالة                              ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ ا
 

 أ.د.  درثٙ يطبرٚذ عجذ هللا
 

 دطٍٛ عجذ انجهٛم عجذ انعبل 0د0أ

 يذًذ َجٛت لُبٔ٘ 0د0أ  يذٚر ٔدذح ضًبٌ انجٕدح

 د. يذًٕد ٕٚضف دطٍٛ  ٔكٛم ٔزارح انتًٍٕٚ ثبنًُٛب ًٚثهّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              يذًذ                                                                                                                          اثٕ انخٛر يصطف0ٗد  ٔكٛم ٔزارح انسراعخ ثبنًُٛب ًٚثهّ

 
 :  األقسبو يجبنس سؤسبء انسبدح
 أكرو زٍٚ انعبثذٍٚ يذًٕد 0د0أ -1

  كرًٚخ عجذ انذًٛذ دطبٍَٛ 0د 0أ -2

 هظعصبو أدًذ انً 0د0أ -3     

 ٚطر٘ تًبو عجذ انًجٛذ0د0أ -4     

 ْبَٙ يصطفٗ عهٙ  0د0أ -5     

 ضهٕٖ انذطُٛٙ ثذٔ٘ 0د0أ -6     

 ضٛذ دطٍ دطٍٛ دًٕدح 0د0أ -7    

 يصطفٗ ضعذ االشًَٕٗ 0د0أ -8     

 يًذٔح عٕٚص اضًبعٛم 0د0أ -9    

 يذٗ انذٍٚ يذًذ عجذ انعظٛى  0د0أ -10    

 ضبيّٛ فردبد يذًذ  0د0أ-11   

 يذًذ عجذ انذكٛى يذًٕد 0د0أ -12  

 

 : واألقسب عٍ انًُبوثوٌ األسبتزح انسبدح

  َجٛم يذًٕد يذًذ انطرَجبٖٔ  0د0أ .1

 يذًذ عجذ انًُعى يذًذ دطٍ 0د0أ .2

 يذًذ٘ عجذ انذًٛذ عٛطٗ 0د0أ .3

  اًٚبٌ يذًذ طّ أ.د.   .4

 عًر اضًبعٛم صبنخ 0د0أ .5

 انجذرٖ دطٍٛ كبيم 0د0أ .6
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 اضبيّ اثٕ انًكبرو شبكرأ.د.  .7

 يذًذ زكٗ دطٍ 0د0أ .8

  يذًٕد عجبش طٕضٌٕ 0د0أ .9

 فٕزٖ ضٛذ اثراْٛى 0د0أ .10

 عجذ انتٕاة يذًذ عطب 0د0أ .11

 فٕزٖ عهٗ دطٍ انطكرٖ 0د0أ .12

 
 يًخهيٍ عٍ األسبتزح انًسبعذيٍ   

 ضٛذ عجذ انًمصٕد عثًبٌ 0د -1

 ُْبء عٛبد دهٛى  0د -2

 يًخهيٍ عٍ انًذسسيٍ :

 يرِٔ فبرٔق كبيم 0د -1

 ضبنٙ يذًذ عجذ انعسٚس 0د -2

 

ذ عًي  وثذأ انجهسخ األستبر انذكتوس / عبدل عجذهللا عجذ انغُى

 انكهيخ 

  ثسى هللا انشحًٍ انشحيى ""         

 ثى اضتعرض جذٔل األعًبل عهٗ انُذٕ انتبنٙ  : 

 انتصذٚك عهٗ لراراد يذضر انجهطخ انطبثمخ   

 

 

 توصيبد وحذح  ضًبٌ انجودح: -1

 بالموافقة عمى: 3129/ 6/23  بتاريخ المنعقدةبجمستيا  وحدة ضماف الجودة توصي
 د زغموؿ رشدى      عضوا بمجمس ادارة وحدة ضماف الجودة ممثال لطالب مرحمة البكالوريوس اضافة الطالب / محم-2

 

المقدمة مف لجنة تنمية الموارد البشرية  3131/:312  - :312/ 3129الموافقة عمى خطة تنمية الموارد الذاتية لمعاميف -3
 1بعد اف تـ مناقشتيا بالمؤتمر العممى لمكمية 

  24/22/3129صيات المؤتمر العممى لمكمية المنعقد بتاريخ الموافقة عمى تو -4
 

 1% مف ايرادات مركز االنتاج والتدريب الزراعى لخدمة العممية التعميمية 21تخصيص -5
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الموافقة عمى استراتيجية التعميـ والتعمـ واستراتيجية التقويـ الطالبى ونظـ اعماؿ االمتحانات والتقييـ الكمى لمموارد -6
 1بعد مناقشتيا بمجالس االقساـ  3128/3129ة المادي

 

 

 -انسبدح سؤسبء االقسبو ثشأٌ :يخبطجخ -7

  فيمقررات الدراسيو لمفصؿ الدراسى الحالى ويرغبوف الترشيح بعض اعضاء ىيئة التدريس الذيف يقوموف بتدريس -أ
  –تقويـ بالجامعة مع تحديد اسـ العضو اجراء االختبار االلكترونى لحضور ورشة تدريبيو ليذا النظاـ بمقر مركز ال   
 1المستوى الدراسى خالؿ ىذا االسبوع  – رالمقر    
 /  1د1االنتياء مف التصحيح لمسيد أ بعد :312/  3129 نات مقررات الفصؿ الدراسى االوؿ تسميـ نماذج امتحا-ب

 وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب      
 ،    3127/3128مقررات وتقارير البرامج والمقررات الدراسية لمعاـ الجامعى سرعة االنتياء مف عمؿ ممفات ال-ج

    3128/3129 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

وكيم انكهيخ نشئوٌ انتعهيى وانطالة   0د0توصيبد يكتت أ-2

: 

 ثبنًٕافمخ عهٗ: 3129/ 4/23تٕصٙ نجُخ شئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة  ثجهطتٓب انًُعمذح ثتبرٚخ  

وتنتيى يـو  29/12/2018مف  اعتبارا 2018/2019الدراسى االوؿ لمعاـ الجامعى اف تكوف امتحانات الفصؿ  -1
24/1/2019 0 

 ا
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 توصيبد نجُخ انذساسبد انعهيب وانجحوث :-3

 بالموافقة عمى: 3129/ 4/23  بتاريخ المنعقدةبجمستيا  نة الدراسات العمياجل توصي
 انًبجستيش وانذكتوساِ  :أوالً : َتيجخ نجبٌ فحص ويُبقشخ سسبئم  

عمى ما جاء في التقرير الجماعي 2018/ 11/ 26موافقة مجمس قسـ االقتصاد الزراعى بجمستو المنعقدة بتاريخ  -1
المسجمة  عزه يوسؼ مصطفى محمد والتقارير الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة مف الطالبة/

  ي العمـو الزراعيةػر فػة الماجستيػا درجػي بمنحيػي توصػلدرجة الماجستير بالقسـ والت
 )اقتصاد زراعى (. 
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عمى ما جاء في التقرير الجماعي 2018/ 11/ 26بجمستو المنعقدة بتاريخ  موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيوانى -2
عبد الحفيظ ايمف عبد الحميد محمد  والتقارير الفردية لمجنة فحص ومناقشة رسالة الماجستير المقدمة مف الطالب/

 (. انتاج دواجفلدرجة الماجستير بالقسـ والتي توصي بمنحو درجة الماجستير في العمـو الزراعية) المسجؿ
 

  هذ كتوساح ن حبَيًب: َتيجخ نجبٌ االيتحبٌ انتأهيهي

                    في  عمى ما جاء66/11/6118بجمستو المنعقدة بتاريخ  األراضيموافقة مجمس قسـ   -3
  (اراضى)المسجؿ لدرجة الدكتوراه احمد حساـ الديف حمزه لمطالب/ لمدكتوراه المتحاف التأىيميا لجنةتقرير 

  " بنجاح"والذي يوصي باجتيازه االمتحاف 
     

تقرير لجنة  فيعمى ما جاء  62/11/6112بجمستو المنعقدة بتاريخ  األراضيموافقة مجمس قسـ   -4
( والذى اراضىلدرجة الدكتوراه ) ةالمسجم محمد حسيف حمروى صال / ةاالمتحاف التأىيمي لمدكتوراه لمطالب

 االمتحاف  " بنجاح"  ايوصى باجتيازى
     

 حبنخـب :   تجهيغ َتيجخ يقشس ثحج  وانسبعبد انًعتًذح نهشسبنخ 

عمى إتماـ الطالبة/ مروة جماؿ احمد  65/11/6118بجمستو المنعقدة بتاريخ  الوراثةموافقة مجمس قسـ -5
 لدرجة الماجستير بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".  ةالمسجم حمدم

 

محمد احمد عمى إتماـ الطالب/  66/11/6118بجمستو المنعقدة بتاريخ  موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيوانى-6
 ( بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح". لدرجة الماجستير )انتاج حيوانى  بكر المسجؿ 

اميرة رجائى محمد عمى إتماـ الطالب/  66/11/6118بجمستو المنعقدة بتاريخ  موافقة مجمس قسـ البساتيف-7
 ( بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح". زينة -خميؿ المسجمة لدرجة الدكتوراه )بساتيف 

ايو عادؿ محمود / ةلبعمى إتماـ الطا 66/11/6118بجمستو المنعقدة بتاريخ  موافقة مجمس قسـ البساتيف-8
 بالقسـ الساعات المعتمدة لمرسالة "بنجاح".  زينة( –عوض المسجمة لدرجة الماجستير )بساتيف 

 

 :  تشكيم نجـــــبٌ انفحص و انًُبقشــــــخ: ساثعـــب

الدرجة/ تاريخ  تشكيؿ المجنػػػػػة
 اسػػـ الطالػب / القسػػـػ التسجيؿ

 امانى عبد الرحيـ احمد 0د0أ
 استاذ االشجار الخشبيو بمركز البحوث الزراعية بمموى     

 محمود عبد الحكيـ محمود  0د0أ
 جامعة المنيا –كمية الزراعة  –استاذ الزينة     

 محمود عبد اليادى حسف 0د0أ
 جامعة المنيا )مشرفا( –كمية الزراعة  –استاذ الزينة     

 الماجستير
14 /9 /2015 
 
 
 
 
 

 ايو عادؿ محمود عوض -9
 قسـ البساتيف ) فرع الزينة(     
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 فاروؽ صالح الديف عبد الرحمف بدراف 0د0أ
  (جامعة المنيا )مشرفا –كمية الزراعة  –الزينة  استاذ    

 
 حسف محمود عبد اليادى 0د0أ

 المنيا )مشرفا(جامعة  –كمية الزراعة  – استاذ الزينة     
 عماد عبد القادر حسف0د0أ

 بحوث بمركز بحوث الزراعة العضوية رئيس    
 احمد عبد المنعـ السيد 0د0أ

 جامعة المنيا  )مشرفا( –كمية الزراعة  – استاذ الزينة    
  عماد الديف توفيؽ احمد 0د0أ

 جامعة المنيا –كمية الزراعة  –استاذ الزينة    
 
 عادؿ سيد تغياف  0د0أ

 )ممتحف خارجى(جامعة اسيوط  –استاذ الوراثة المتفرغ بكمية الزراعة     
 حسف محمد زكى عالـ 0د0أ

 )ممتحف داحمى( ة المنياجامع –كمية الزراعة  –استاذ الوراثة المتفرغ     
 عبد الرحيـ توفيؽ عبد الرحيـ 0د0أ

 جامعة المنيا )مشرفا( –كمية الزراعة  –استاذ الوراثة المتفرغ     

 
 
 لدكتوراها

10/3/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الماجستير
11/2/2013 
 
 
 

 

 
 

  مروه خمؼ النادى ابراىيـ -10
 زينة  –قسـ البساتيف         

 
 
 
 
 مروه جماؿ احمد محمد -11
 قسـ الوراثػػػة    
 
 
 

 

  -:   تشكيم نجبٌ االيتحبٌ انتأهيهي نطهجخ انذكتوساِ :خبيسب

اف التأىيمي عمى تشكيؿ لجنة االمتح26/11/2018موافقة مجمس قسـ البساتيف بجمستو المنعقدة بتاريخ  -12
ع ( عمػى 0بنظاـ )سزينػة( –درجة الدكتػوراه بقسـ )البساتيػفوالمسجمة ل اميرة رجائى محمد خميؿلمطالبة/ 

 أف يكوف التشكيؿ عمى النحو التالي: 
 جامعة االزىر - كمية الزراعة   -أستاذ نباتات الزينو    احمد فؤاد عمى  0د0أ -1
 جامعة االزىر –الزراعةكمية  -باتات الزينة  أستاذ ن   السيد حماد  عامر 0د0أ -2
 جامعة المنيا )مشرفا(       -كمية الزراعة  -أستاذ نباتات الزينة المتفرغ    محمود عبد اليادى حسف  0د 0أ -3
 جامعة المنػيا  -كمية الزراعة  -أستاذ نباتات الزينة المتفرغ   عماد الديف توفيؽ 0د0أ  -4
 جامعة المنيا –كمية الزراعة  –المتفرغ امراض النباتاستاذ         سيد احمد   السيد عبده ال 0د0أ -5
 جامعة المنيا -كمية الزراعة  - المتفرغالحشرات أستاذ   سيد حسف حسيف حموده 0د0أ -6
 جامعة المنيا -كمية الزراعة  - االنتاج الحيوانىأستاذ       عادؿ عبداهلل عبد الغنى 0د0أ - 7
 يـذ   فتشح  انتسجيـم   ـــب : سبدس

 اسػػػـ الطالػػب القسػػػـ الدرجة/ تاريخ التسجيؿ تاريخ المد
9/9/2018 – 8/9/2019 
8/9/2018- 7/9/2019 
 أشير( 6)7/3/2019 -8/9/2018

 9/9/2013الماجستير : 
 8/9/2014الماجستير : 
 8/9/2014الماجستير : 

 وقاية النبػػات
 االنتاج الحيوانى

 اكيوف -البساتيف 

 خالد عبد المنعـ حسيف -13
 محمد احمد بكر -14
 اسامة جاد الكريـ  -15

 
 
 
 

:   تحذيذ وتعذيم عُبويٍ سسبئم انًبجستيش وانذ  سبثعــــب
 كتوساح

 

 عمي تعديؿ موضوع البحث    12/11/2018غذية بجمستو المنعقدة بتاريخ موافقة مجمس قسـ عموـ اال-16
 المسجؿ لدرجة الدكتوراه بالقسـ عمى النحو التالي: سيف عبد المجيد احمدالخاص بالطالب/ محمود ح     
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 -العنواف بالمغة العربية :      
 "     " التقييـ الطبيعى والكيماوى لممنتجات الخالية مف الجموتيف مف اجؿ صناعة المخبوزاتمف:        "         
 "   غذوى والحسى لبعض المنتجات الخالية مف الجموتيف كيميائى الت -التقييـ الفيزيو  إلى:      "        

 -العنواف بالمغة االنجميزية :     
Physico-chemical, Nutritional and Sensorial Evaluation of some Gluten-free products"" 

 جوىري غير عممًا بأف التغير 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 توصيبد نجُخ انعالقبد انخقبفيخ : -4

 وانُذواد انذاخهيخ :  انًإتًشاد 

  -عمى ترشيح كؿ مف : 66/11/6118بجمستو بتاريخ  وقاية النباتموافقة مجمس قسـ  -1

 ببحث        حسف محمد حسف 0د0أ
  ببحث              مد سمير فؤاد حسفحم 0د0أ

جبيعخ انفٕٛو خالل  – ٔانًسيع اَعمبدِ ثكهٛخ انسراعخ انًتٕاصهخانتبضع نهتًُٛخ انسراعٛخ  انذٔنٙ مؤتمراللحضور 

  6119يبرش  6-4انفترح يٍ 

 عمى ترشيح  25/11/2018موافقة مجمس قسـ المحاصيؿ بجمستو المنعقدة بتاريخ  -2

 ببحث         شكرى عبد السالـ مقدـ /  0د0أ              

       جبيعخ انفٕٛو خالل  –انسراعخ  انذٔنٙ انتبضع نهتًُٛخ انسراعٛخ انًتٕاصهخ ٔانًسيع اَعمبدِ ثكهٛخ مؤتمراللحضور      

  6119يبرش  6-4انفترح يٍ      
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 عمى ترشيح  25/11/2018موافقة مجمس قسـ المحاصيؿ بجمستو المنعقدة بتاريخ  -3

 ببحثيف  / حسف محمد فؤاد        0د              

زيادة انتاجية المحاصيؿ  فينبات دور تربية العشر لتربية النبات " بعنواف ) لحضور المؤتمر الدولي الثاني
جامعة االسكندرية  –كمية الزراعة  –تحت ظروؼ االجتيادات البيئية ( والذى ينظمو قسـ المحاصيؿ 

  مارس  28-27وسوؼ يعقد خالؿ الفترة مف 

 عمى ترشيح  26/11/2018بجمستو المنعقدة بتاريخ  البساتيفموافقة مجمس قسـ  -4

 ببحث         محمود محمد مصطفى  ياسر/  0د0أ              

جبيعخ انفٕٛو خالل  –انذٔنٙ انتبضع نهتًُٛخ انسراعٛخ انًتٕاصهخ ٔانًسيع اَعمبدِ ثكهٛخ انسراعخ  مؤتمراللحضور 

  6119يبرش  6-4انفترح يٍ 
 

 / محمد احمد 0د0عمى ترشيح أ 12/11/2018بتاريخ  المنعقدةبجمستو  موافقة مجمس قسـ عموـ االغذية  -5
 ءااللق 2018/2019 لألعواـوسمطنة عماف بيف ج ـ ع  التنفيذيقناوى االستاذ المتفرغ بالقسـ لمبرنامج 

المحاضرات وعقد الندوات وتبادؿ الخبرات واالشراؼ عمى رسائؿ الدراسات العميا ومناقشتيا ولمده ال تزيد عف عشرة 
 اياـ

 

    صالح /  0د0عمى ترشيح أ 26/11/2018تاريخ بجمستو المنعقدة ب  وقاية النباتموافقة مجمس قسـ  -6
 2018/2020 وسمطنة عماف لألعواـبيف ج ـ ع  االستاذ المتفرغ بالقسـ لمبرنامج التنفيذي محمد حسيف الروبى

المحاضرات وعقد الندوات وتبادؿ الخبرات واالشراؼ عمى رسائؿ الدراسات العميا ومناقشتيا ولمده ال تزيد  لقاءل 
 ـعف عشرة ايا

  -عمى ترشيح كؿ مف : 2/12/2018موافقة مجمس قسـ االلباف  بجمستو المنعقدة بتاريخ  -7
 ابراىيـ االستاذ المتفرغ بالقسـ  / فوزى سيد 0د0أ - أ
 محمد زىراف االستاذ المتفرغ بالقسـ ونائب رئيس الجامعة سابقا  شوقياحمد  0د0أ  -ب   

المحاضرات وعقد الندوات وتبادؿ الخبرات  للقاء 2018/2020عواـ لمبرنامج التنفيذي بيف ج ـ ع وسمطنة عماف لأل
 واالشراؼ عمى رسائؿ الدراسات العميا ومناقشتيا ولمده ال تزيد عف عشرة اياـ

 
  -عمى ترشيح كال مف : 26/11/2018بجمستو المنعقدة بتاريخ  الحيوانيموافقة مجمس قسـ االنتاج  -8

 عادؿ عبداهلل عبد الغنى  0د0أ - أ
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 اكـر زيف العابديف محمود 0د0أ - ب

 شاكر عبد التواب عبدالمطيؼ 0د0أ -جػ 
محاضرات  للقاءـ وذلؾ 2018/2020 لألعواـبرنامج التعاوف المشترؾ بيف ج ـ ع وسمطنة عماف  فيلممشاركة 

 وعقد ندوات وتبادؿ الزيارات وتبادؿ الخبرات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  يوضوعبد عبيــــــخ  :عبششا 
 

 التوصية بتعييف السيد          26/11/2018بجمستو المنعقدة بتاريخ  االنتاج الحيوانىقسـ موافقة مجمس  -1
 ( حيث انو قد     تغذية حيوافالمدرس بالقسـ في وظيفة استاذ مساعد ) عماد الديف محمد ابراىيـالدكتور/ 

 0تـ ترقيتو اماـ المجنة العممية الدائمة لمترقيات         
 

          عمى سفر السيد 26/11/2018بجمستو المنعقدة بتاريخ  االنتاج الحيوانى موافقة مجمس قسـ -2
الى السعودية مرافؽ لمزوجو عمى اف تكوف اجازه بدوف  المدرس بالقسـ عماد الديف محمد ابراىيـالدكتور/ 

 0 مرتب لمدة عاـ تبدأ مف تاريخ السفر
 

التوصية بتعييف السيدة  / مشيرة  3/12/2018ريخ موافقة مجمس قسـ وقاية النبات بجمستو المنعقدة بتا -3
تـ منحيا درجة قد  احيث اني في ذات القسـ مدرسبالقسـ في وظيفة  المدرس المساعدمحمد شعباف 

     27/11/2018الدكتوراه بتاريخ 
 

عبد /  التوصية بتعييف السيد 5/12/2018بجمستو المنعقدة بتاريخ  مس قسـ امراض النباتموافقة مج -4
تـ منحو درجة حيث انو قد  في ذات القسـ مدرسبالقسـ في وظيفة  ازؽ شعراوى غنيمو المدرس المساعدالر 

     27/11/2018الدكتوراه بتاريخ 
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فاتف  التوصية بتعييف السيدة  / 5/12/2018بجمستو المنعقدة بتاريخ  مس قسـ امراض النباتموافقة مج -5
تـ منحو درجة الماجستير بتاريخ لقسـ حيث انو قد با حسف يوسؼ عبد الصمد في وظيفة مدرس مساعد

27/11/2018     
        

 -عمى ترشيح كؿ مف : 26/11/2018موافقة مجمس قسـ االنتاج الحيوانى بجمستو بتاريخ  -6
في مجاؿ تغذية  ةعمى غريب جالؿ لجائزة الدولة التقديرية لما قاـ بو مف مجيودات لخدمة العمـ خاص 0د0أ -1

 مرتبو الشيرى لصندوؽ تحيا مصر بثمثى يد عف نصؼ قرف كما انو يتبرع الحيواف لما يز 
 شاكر عبد التواب عبد المطيؼ لجائزة الدولة التشجيعية  0د0أ -2

 

 موافقة مجمس قسـ امراض النبات عمى انياء بعثة االشراؼ المشترؾ الخاصة بالدكتور/ عبد الرازؽ  -7
  فيالعموـ الزراعية )امراض النبات(  فيدكتوراه الفمسفو  شعراوى غنيمو عبد الرحيـ بحصولو عمى درجة   
 وما يترتب عمى ذلؾ مف انياء فترة تفرغو العممى اليوـ التالى لمنحة  27/11/2018مجمس الجامعة بتاريخ    
 هدرجة الدكتورا   

  

 -توصيبد نجُخ شئوٌ خذيخ انًجتًع وتًُيخ انجيئخ : -5

 3129/ 7/22 بتاريخ المنعقدةبجمستيا البيئة لجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية  توصي
 بالموافقة عمى:

 

 زيادة الموارد المادية والمالية لمكمية عف طريؽ تفعيؿ دور الوحدات ذات الطابع الخاص  ضرورة -1

الكمية ويكوف وكيؿ الكمية لخدمة المجتمع وتنمية انشاء وحدة رصد ودراسة المشكالت المجتمعية داخؿ  -2
 0البيئة رئيسا ليا 

اليوـ عمى اف يتـ خصـ  فيجنيو  400رفع قيمة ايجار قاعات الكمية لزيادة الموارد الذاتية بحيث تكوف بػ  -3
  % ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ50

  

 


