جامعة المنصورة
كلية العلوم بدمياط
أمانة مجلس الكلية

حمضر اجتناع جملس الهلٔ٘
رقه (  )324بتارٓخ 2011 /12/11
*********

اجتمع مجمس الكمية اليوـ األحد الموافؽ 2011 /12 /11

الساعة الحادية عشرة صباحاً بقاعة

مجمس الكمية برئاسة السٔـد أ0د 0ممدّح عبد امليعه صْفـــــــاٌ–ذعؿقدذالؽؾقــةذوحضػور السادة :
أ0د 0جمػػػاؿ عبد الرحيـ عبػػػػػد اهلل

وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػػػػػػػػػػػوث

أ.د .ممدوح محمد أحمد نعمػػػػػػػة اهلل

وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئػػػػػة

أ0د0عبل عبد الحميـ أبو سمػػػػػػػؾ

وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطػػػػػػػػػػػػبلب

أ0د 0عبد الغنى عمى العجمػػػػػػػػػى

أ 0متفرغ بقسـ الكيمياء وعميد الكمية األسبػػػػػػػؽ

أ.د .محمود سالـ إبراىيػػػػػػػػػـ

رئيس قسـ عموـ البيئػػػػػػػػػػػػػػػػة

أ.د .زكريا محمد بقػػػػػػػػػػػػا

رئيس قسـ النبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات

أ0د0صػػبلح كامػػؿ المبنػػػػػػى
أ0د 0أحمد كمػػاؿ بصػػػػػػػػػؿ

أ.د 0أشرؼ عبد العزيز البنػػػػػدارى

أ0د 0محمػػػػد حامػد بينسػػػاوى
أ0د0عادؿ زكى السنباطػػػػػػػػػى

أ 0متفرغ بقسـ الفيزياء وعميد الكمية األسبػػػػػػؽ

رئيس قسـ الجيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػا

رئيس قسـ الكيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

قائـ بعمؿ رئيس قسـ عمـ الحيػػػػػػػػػػواف
ممثؿ األساتذة عف قسـ الكيميػػػػػػػػػػػاء

أ0د0مى إبراىيـ عبد العزيز الجمػػػػاؿ

ممثؿ األساتذة عف قسـ عموـ البيئػػػػػػػػػة

د .عميو شعباف الدبسػػػػػػػػػػػػػى

قائـ بعمؿ رئيس قسـ الفيزيػػػػػػػػػػػػػػػاء

د 0محمػػػود متػػولى نػور الديػػف
د .أحمد قاسـ عبد الصمػػػػػػػػػػد

د 0محمد إسماعيؿ أبو دوبػػػػػػػارة

ممثؿ األساتذة المساعديػػػػػػػػػػػػػػف

ممثؿ المدرسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف

مدير وحدة الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة

ّتْىل أماى٘ اجمللـــــــــــــــــــــس :
أ0د 0جمػػػاؿ عبد الرحيـ عبػػػػػد اهلل

وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػػػػػػػػػػػوث
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ّلـــه حيضــــــــــــــــــــــــــر :

أ.د .عبد الحكيـ محمد بػػػػػػػػدوى

ممثؿ األساتذة عف قسـ النبػػػػػػػػػػػػات

السيد الكيميائي  /مدحت يوسؼ محمػود

رئيس مجمس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة مصر إلنتاج األسمدة ( موبكو)

ّقاو باإلعداد ّ سهرتارٓ٘ اجمللس نل مً -:
-1ذاألستاذ/ذوفؼىذعبدذادلعزذجــــــــــــــــــــــــــوده ذ
-2ذاألستاذذ/ذجمدىذعبدذالرازقذادلؾقجـــــــــــــى ذ
-3ذاألستاذةذ/ذماجدةذحمؿدذالصدوؼــــــــــــــــــــى ذ
-4ذاألستاذةذ/ذهاذلذالدعقدذابراهقمذمحــــــــــــــام ذ
ذ
ذ

ثه أفتتح السٔد األستاذ الدنتْر /ممدّح عبد امليعه صْفـــــــاٌ – عنٔد الهلٔ٘ اجللس٘


أّالً  :التصدٓكات
 -1املْضْع
الكـرار
 -2املْضْع

:التصديؽ عمى محضر مجمس الكمية رقـ (  ) 323بتاريخ. 2011/11 /20

 :صادم اجمللس .
:التصديؽ عمى محضر مجمس الكمية الطارئ بتاريخ . 2011/11/ 27

الكـــرار  :صادم اجمللس .
 -3املْضْع  :التصديؽ عمى قرار السػيد أ0د 0عميػد الكميػة بػالتفويض عػف مجمػس الكميػة بالموافقػة عمػى ترشػي
السػػيدة الػػدكتورة /راحبــ٘ حمنــد اال ــْح – أ.مسػػاعد بقسػػـ الرياضػػيات  -لجػػائزة الجامعػػة
التشػػجيعية فػػي تخصػػص الرياضػػيات البحتػػة ػ ( التخصػػص الػػدقيؽ  :تحميػػؿ مركػػب ) ليػػذا العػػاـ
0 2012/2011

الكـــرار  :صادم اجمللس .
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 -4املْضــْع  :التصػػديؽ عمػػى ق ػرار السػػيد أ0د 0عميػػد الكميػػة بػػالتفويض عػػف مجمػػس الكميػػة بالموافقػػة عمػػى سػػفر
السيدة  /جنال ٛفتخٕ العرباىٕ ـ مدرس مساعد بقسـ عمـ الحيػواف -لمػدة عػاـ بجامعػة لونػد
بدولة السويد الستكماؿ بعثة اإلشراؼ المشترؾ.

 :صادم اجمللس .

الكـــرار

ثاىٔاً  ٌْٝ :أعضا ٍ٘ٝٔ ٛالتدرٓس
 :مػػذكرة شػػئوف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بػػاقتراح قسػػـ الكيميػػاء الموافقػػة عمػػى نػػدب كػػبل مػػف السػػادة

 -5املْضْع

أعضاء ىيئة التدريس اآلتي أسماؤىـ بعد لمتدريس لمرحمتي البكػالوريوس والدراسػات العميػا بعمػوـ
بورسػػعيد خػػبلؿ العػػاـ الجػػامعي 2012/2011عمػػى أف يكػػوف يػػوـ األربعػػاء مػػف كػػؿ أسػػبوع عمػػى
النحو التالى -:
1ـذأ0د.ذأشرفذعبدذالعزوزذالبـداري ذ ذ
2ـذأ0د.ذعادلذزكيذالدـباصــــــــــــي

 :املْافكـــ٘ .

الكـــرار

 -6املْضــْع

 :مػػذكرة شػػئوف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بػػاقتراح قسػػـ النبػػات الموافقػػة عمػػى قيػػاـ السػػيد أ0د /ممــدّح
حمند سامل سراج ػ األستاذ بالقسـ -بتدريس مقرر تػدريبات بحريػة بقسػـ عمػـ الحيػواف بالكميػة
بواقع 2ساعة نظري خبلؿ الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الجامعي . 2012/2011

الكـــرار  :املْافكـــ٘ .
 -7املْضــْع  :مػػذكرة شػػئوف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بػػاقتراح مجمػػس قسػػـ الرياضػػيات الموافقػػة عمػػى نػػدب السػػيدة
الػدكتورة /ىبٔلـ٘ أدـد عبــد الـرابم البـدَّٕٓ ـ المػدرس بالقسػـ -لمتػدريس بكميػة التربيػػة
النوعية بػدمياط لمرحمػة الدراسػات العميػا بواقػع{ 4سػاعات أسػبوعيا يػوـ الثبلثػاء مػف كػؿ أسػبوع }

الكـــرار :

استكماال لجدوليا بمرحمة البكالوريوس خبلؿ العاـ الجامعي 2012/2011

 -8املْضْع  :مذكرة شئوف أعضاء ىيئة التدريس بػاقتراح قسػـ الرياضػيات الموافقػة عمػى نػدب السػيد الػدكتور/
حمنــد مَــدٖ فــرج بــدر ػ المػػدرس بالقس ػـ -لمتػػدريس لتمييػػدي الماجسػػتير بكميػػة الفنػػوف
التطبيقيػػة بػػدمياط بواقػػع  3سػػاعات أسػػبوعيا يػػوـ الثبلثػػاء مػػف كػػؿ أسػػبوع خػػبلؿ العػػاـ الجػػامعي
. 2012/2011
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الكـــرار  :املْافكـــ٘ .
 -9املْضْع  :مذكرة شػئوف أعضػاء ىيئػة التػدريس بػاقتراح قسػـ عمػـ الحيػواف الموافقػة عمػى انتػداب السػيدة
الدكتورة ٓ /سرا عبـد العيٓـي فـْدٗ ػ المػدرس بعمػوـ المنصػورة  -لتػدريس مقػرر عمػـ األجنػة
بعموـ دمياط خبلؿ الفصؿ الدراسي الثاني مػف العػاـ الجػامعي  2012/2011بواقػع {  4سػاعات

نظري و  4ساعات عممي } يوـ األحد مف كؿ أسبوع .

الكـــرار  :املْافكـــ٘ .
 -10املْضْع  :مذكرة شئوف أعضاء ىيئػة التػدريس بػاقتراح قسػـ عمػـ الحيػواف الموافقػة عمػى نػدب السػيد أ0د/
حمند حامد بَيساّٖ ػ األسػتاذ بالقسػـ  -لمتػدريس بكميػة الزراعػة ػ فػرع دميػاط  -يػوـ األحػد

مف كؿ أسبوع لمعاـ الجامعي. . 2012 /2011

الكـــرار  :املْافكـــ٘ .
ثالجاً ٌْٝ -:التعلٔه ّالطالب
 -11املْضْع  :توصية لجنػة شػئوف التعمػيـ والطػبلب بالموافقػة عمػى إرسػاؿ ممفػات الطػبلب اآلتػي أسػماؤىـ بعػد
بالفرقة الثانية لتحويميـ مف الكمية إلى كميات أخرى لمعاـ الجامعي 0 2012/2011
ـ

الكـــرار

الشعبة

الكمية المحوؿ إلييا

االسػػػػـ

1

مريـ عبد اهلل السادات المحبلوي

البيولوجي

كمية العموـ جامعة المنصورة

2

المعتز درويش إبراىيـ عبد الرازؽ

البيولوجي

كمية العموـ جامعة بورسعيد

 :املْافكـــ٘ .

 -12املْضــْع  :توصػػية لجنػػة شػػئوف التعمػػيـ والطػػبلب بالموافقػػة عمػػى إرسػػاؿ ممفػػات عػػدد (  )10طػػبلب أوليػػـ
الطالبػػة /دعػػاء السػػيد السػػيد الصػػيفي وأخػػرىـ الطالبة/رويػػدا سػػامي قطػػب احمػػد موسػػى بالفرقػػة

األولى لتحويميـ مف الكمية إلى كميات أخرى لمعاـ الجامعي .2012/2011
الكـــرار

 :املْافكـــ٘ .

 -13املْضْع  :توصية لجنة شئوف التعميـ والطبلب بالموافقة عمى إرساؿ ممؼ الطالب  /عماد عبد الغفار عبػد
اهلل عبد الحميد ػ بالفرقة الثالثة ػ شعبة ميكروبيولوجي/كيمياء بالفرقػة الثالثػة لتحويمػو مػف الكميػة
إلى كمية عموـ اإلسكندرية لمعاـ الجامعي 0 2012 /2011
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الكـــرار

 :املْافكـــ٘ .

 -41املْضْع  :توصية لجنة شئوف التعميـ والطبلب بالموافقة عمى سحب ممفات الطبلب:
1ػ مصطفى محمد محمد عبد البله
2ػ حناف أكرـ ونيس غالي
بالفرقة األولى لتحويميـ مف الكمية إلى كميات أخرى لمعاـ الجامعي 0 2012 /2011

الكـــرار

 :املْافكـــ٘ .

 -15املْضْع  :توصية لجنة شئوف التعميـ والطبلب بالموافقة عمى وقؼ قيد الطالبة  /سمواف حسف عبد الحميـ
بدراف بالفرقة األولى ػ شعبة العموـ البيولوجية والجيولوجيا لمعاـ الجامعي  2012 /2011نظ ار لمحالة

الصحية لوالدتيا 0

الكـــرار  :املْافكـــ٘ .
 -16املْضْع  :توصية لجنة شئوف التعميـ والطبلب بالموافقة عمى حجب شيادة الطالب /عثماف محفوظ حسػيف
عثماف البػارودي بالفرقػة الرابعػة شػعبة الرياضػيات وعمػوـ الحاسػب لحػيف إتمػاـ التػدريب الصػيفي لمعػاـ

الجامعي 0 2012 /2011

الكـــرار  :املْافكـــ٘ .
-17املْضْع  :توصية لجنة شئوف التعميـ والطبلب بالموافقة عمى إرساؿ ممؼ الطالبة  /أميرة صبلح محمد
محمود الخطيب بالفرقة الثالثة شعبة الرياضيات /الحاسب لتحويميا مف الكمية إلى كمية عموـ طنطا لمعاـ

الجامعي 2012/2011

الكـــرار  :املْافكـــ٘ .
رابعاً  :الدراسات العلٔا
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 -18املْضْع :توصية لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمػى اقتػراح مجمػس قسػـ النبػات مػن درجػة دكتػوراه
الفمسفة فى العموـ  /النبػات – الميكروبيولػوجى -للطـــال  /حـابو حامـد صـام حمنـد ( مػف
الخارج ) وذلؾ بناء عمى تقارير السادة المحكميػػف

الكــرار  :املْافكـــ٘ .
 -19املْضْع  :توصية لجنة الدراسػات العميػا بالموافقػة عمػى اقتػراح مجمػس قسػـ عمػوـ البيئػة مػن درجػة
الماجستير فى العموـ /عموـ البيئة – مراقبة النوعية البيئية-

للطــالب٘  /ر ا حمنـد اـاٍر أبـْ

مسرِ( المعيدة بالقسـ )وذلؾ بناء عمى تقارير السادة المحكميف

الكــرار  :املْافكـــ٘ .
 -20املْضْع  :توصػػية لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى اقت ػراح مجمػػس قسػػـ الكيميػػاء مػػن درجػػة
الماجسػػتير فػػى العمػػوـ /الكيميػػاء – الكيميػػاء غيػػر العضػػوية-

للطــــالب٘  /مســر هعــُ حمنــد

ىيٍُ(مف الخارج)وذلؾ بناء عمى تقارير السادة المحكميف

الكــرار  :املْافكـــ٘ .

التدجقل

ذ

 -21املْضْع  :توصية لجنػة الدراسػات العميػا بالموافقػة عمػى اقتػراح مجمػس قسػـ النبػات التسػجيؿ لدرجػة
دكتوراه الفمسػفة فػى العمػوـ /النبػات  -الميكروبيولوجيػا  -للطالـ

 /أدـد تْفٔـل حمنـد

حمند عنار( مف الخارج ) بعنواف -:

"ذاستحثاثذالعؼدذالبؽتريوةذوالـؿوذفىذالػولذالبؾدىذباستخدامذفطرواتذمعقـه" ذ
تحت إشراؼ السادة -:

أ 0بعموـ دمياط

 -1أ0د 0أميرة عمى عمى الفبلؿ

 -2أ.د .وساـ الديف إسماعيؿ عمى صابر أ 0بمعيد بحوث األراضى والمياه والبيئة

الكـــرار  :املْافكـــ٘ .
 -22املْضْع  :توصية لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى اقتػراح مجمػس قسػـ الكيميػاء التسػجيؿ لدرجػة
دكتوراه الفمسفة فى العموـ /الكيمياء – الكيمياء العضوية  -للطالب٘  /رباب تْفٔـل حمنـد

لْف ( مف الخارج ) بعنواف -:

"ذحتضريذبعضذصبغاتذاآلزوذاجلدودذوتطبقؼاتفاذعؾىذأنواعذخمتؾػةذمنذاأللقافذ" ذ
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تحت إشراؼ السادة -:

 -1أ0د 0ممدوح عبد المنعـ صوفاف

 -2أ.د .فتحى محمد عبد العزيز الطويؿ

أ 0بعموـ دمياط
أ 0بعموـ دمياط

الكـــرار  :املْافكـــ٘ .
 -23املْضْع  :توصية لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى اقتػراح مجمػس قسػـ الكيميػاء التسػجيؿ لدرجػة
دكتوراه الفمسفة فى العموـ /الكيمياء – الكيمياء الحيوية  -للطالبـ٘  /بٓيـ

ربم الررٓـ

السعٔد ( مف الخارج ) بعنواف -:

"ذدراســاتذكقؿقاةقــةذحقووــةذعــنذالــتغرياتذادلصــاحبةذلؾدــؿـةذفــىذانرمونــاتذاجلـدــقةذعـــدذ
األصػالذوالبالغنيذوعقاااتفاذبالؾب نذومؼاومةذاألندولنيذوالدقتوكقـاتذوضغطذاألكددةذ" ذ

تحت إشراؼ السادة -:

 -1د .سالـ عبد اليادى سالـ

 -2د .أشرؼ عبد المنعـ السيد الشرقاوى

أ .مساعد بعموـ دمياط
مدرس بطب المنصورة

الكـــرار  :املْافكـــ٘ .
 -24املْضْع  :توصية لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى اقتػراح مجمػس قسػـ الكيميػاء التسػجيؿ لدرجػة
الماجستير فى العموـ /الكيمياء – الكيمياء الحيوية  -للطالب٘ ّ /ال ٛالسٔد حامـد الببـرٚ

( مف الخارج ) بعنواف -:

"ذدراساتذكقؿقاةقةذحقووةذعؾىذمرضىذالذةبةذاحلؿراءذ" ذ
تحت إشراؼ السادة -:

 -1أ.د .فتحى محمد عبد العزيز الطويؿ

أ 0بعموـ دمياط

 -3د .حاتـ عبد المنعـ المزيف

مدرس بعموـ حمواف

 -2أ.د .عمى محمد يوسؼ

أ 0بطب بنيا

الكـــرار  :املْافكـــ٘ .
 -25املْضــْع  :توصػػية لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى اقتػراح مجمػػس قسػػـ عمػػـ الحيػواف التسػػجيؿ
لدرجة الماجستير في العموـ  /عمـ الحيواف  -لمطالبة  /صابرًٓ حمنْد مسعد بعـ ( مػف

الخارج ) بعنواف -:

"ذعقاجذاألضرارذادلدتحدثةذيفذكؾقةذاجلرذانذبواسطةذاخلقاواذاجلذعقةذ" ذ

تحت إشراؼ السادة -:

 -1أ0د0محمد حامد بينساوي

أ 0بعموـ دميػػػػاط
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مدرس بعموـ دمياط

0 -2د0لطفي زكريا حبؽ

أخصائي تحاليؿ طبية ػ مركز الكمى بالمنصورة

0 -3د 0محمد أحمد صب

الكـــرار  :املْافكـــ٘ .

جلـةذادلـااشةذواحلؽم ذ
 -26املْضْع  :توصية لجنة الدراسػات العميػا بالموافقػة عمػى اقتػراح مجمػس قسػـ الجيولوجيػا تشػكيؿ لجنػة
المناقشػػة والحكػػـ لرسػػالة دكتػػوراه الفمسػػفة فػػى العمػػوـ  /الجيولوجيػػا – المعػػادف والصػػخور
ورواسب

الخامات -للطال

 /أدد ْق ٙحمند

 -1أ.د .حسف محمد حممى

أ .بعموـ المنيا

 -2أ.د .باىر عبد الحميد القميوبى
 -3أ.د .أحمد كماؿ بصؿ

ْٓل ( مف الخارج ) مف السادة -:

أ .بعموـ عيف شمس

ا .بعموـ دمياط

تقرير

 -4أ.د .زينيـ سيد األلفى مشترؾ

مدير عاـ شركة ميكاستارلممناجـ والمحاجر -القاىرة

الكـــرار  :املْافكـــ٘ .
 -27املْضــْع  :توصػػية لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى اقتػراح مجمػػس قسػػـ الفيزيػػاء تشػػكيؿ لجنػػة
المناقشة والحكـ لرسالة دكتوراه الفمسػفة فػى العمػوـ  /الفيزيػاء– الفيزيػاء النظريػة لمطالػب /

حساو ىبٔل عبد الرابم ( المدرس المساعد بالقسـ ) مف السادة:

أ 0بعموـ المنصورة

 -1أ0د0السيد عبد العاطي الوكيؿ

 -2أ0د 0مصطفى اسماعيؿ شمبي
 -3أ0د0صبلح كامؿ المبني
 -4د 0وليد مسمـ مسمـ

تقرير

مشترؾ

أ0بعموـ عيف شمس

أ  0متفرغ بعموـ دمياط

أ0ـ بعموـ بورسعيد

الكـــرار  :املْافكـــ٘ .
 -28املْضــْع  :توصػػية لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى اقت ػراح مجمػػس قسػػـ الكيميػػاء تشػػكيؿ لجنػػة
المناقشة والحكـ لرسالة دكتوراه الفمسفة فى العموـ /الكيمياء  -الكيمياء الحيوية -للطالبـ٘

ٍ /ب٘ عبد الرين حمند إبرأٍه صٌَْٔ (طالبة منحة ) مف السادة -:
 -1أ0د0السيد محمد السيد الميدي

أ0بعموـ حمواف

 -3د 0الشحات أبو مسمـ طوسوف

أ0مساعد بعموـ دمياط

 -2أ0د 0عصمت عاشور وىبة

الكـــرار  :املْافكـــ٘ .
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أ 0بالمركز القومي لمبحوث

 -29املْضْع  :توصية لجنػة الدراسػات العميػا بالموافقػة عمػى اقتػراح مجمػس قسػـ عمػـ الحيػواف مػد منحػة
الماجستير في العموـ  /عمـ الحيػواف  -لمطالػب  /السـٔد جـب حسـً عبـدِ حبٔـ ( طالػب

الكــرار

منحو) لمعاـ الثالث اعتبا ارً مف  2011/12/21حتى . 2012/12/20

 :املْافكـــ٘ .

 -30املْضْع  :توصية لجنة الدراسػات العميػا بالموافقػة عمػى اقتػراح مجمػس قسػـ عمػوـ البيئػة إضػافة كػؿ
مف  :السيد أ0د /حمنْد سامل إبرأٍه والسيدة الدكتورة/أمئ٘ عبد السالو البطـراّٖ لمجنػة

اإلشراؼ عمى الطالبػة ٍ /ب٘ سامل عبـد اللطٔـع عبـد الـردً ( مػف الخػارج ) لتصػب لجنػة

اإلشراؼ عمى النحو التالي :

 1أ0د 0رفعت شعباف عبد الوىاب
 2أ0د 0محمود سالـ إبراىيـ
3

0د 0أمنية عبد السبلـ البطراوي

أمتفرغ بالمركز القومى لمبحوث
أ0بعموـ دمياط

مدرس بعموـ دمياط

الكــرار  :املْافكـــ٘ .
 -31املْضْع  :توصية لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى اقتراح مجمس قسػـ الكيميػاء تصػويب عنػواف
رسػػالة الماجسػػتير فػػى العمػػوـ  /الكيميػػاء – الكيميػػاء العضػػوية – بالمغػػة العربيػػة لمطالبػػة /
أمسا ٛحمند حسً حسً الرٓس ( طالبة منحو ) عمى النحو التالى :

العيْاٌ قبل التصْٓ

-:

" تشييد وتوصيؼ بعض المركبات األروماتية مف السينامونيتريبلت واالريؿ "
العيْاٌ بعد التصْٓ

-:

" تشييد وتوصيؼ بعض المركبات األروماتية مف السينامونيتريبلت واالريؿ ىيدرازونيتريبلت

"

الكــرار  :املْافكـــ٘ .
 -32املْضْع  :توصية لجنة الدراسات العميا بالموافقػة عمػى اقتػراح مجمػس قسػـ الكيميػاء إلغػاء التسػجيؿ
لدرجة دكتوراه الفمسػفة فػى العمػوـ  /الكيميػاء – الكيميػاء غيػر العضػوية – لمطالػب ّ /اٜـل

ممدّح عبد املعط ٙأبْ العطا -وذلؾ لعدـ انتظامػو بعػد إرسػاؿ ثػبلث إنػذارات وعػدـ سػداده

الرسوـ الدراسية .

الكــرار  :املْافكـــ٘ .
9

 -33املْضْع  :مػػذكرة السػػيد أ.د .وكيػػؿ الكميػػة الدراسػػات العميػػا والبحػػوث بتحديػػد المػػدة الزمنيػػة لممكاف ػ ت
الدراسية لطبلب الماجستير والدكتوراه .

الكــرار  :عدو املْافكـــ٘ .
خامساً  :العالقات الجكافٔ٘
 -34املْضْع  :توصية لجنة العبلقات الثقافية بالموافقة عمى اقتػ ارح مجمػس قسػـ الكيميػاء الموافقػة عمػى
التقرير المقدـ مف السادة :

 -1تامر رضا نسـب ػ مدرس مسػاعد بالقسـ

 -2ىٔفني حمند ٍا ه ػ مدرس مساعد بالقسـ

بخصػػوص حضػػور الػػدورة التدريبيػػة عػػف تشػػغيؿ جيػػاز  GC/MSبوحػػدة التحاليػػؿ الدقيقػػة

بعموـ المنصورة في

الفترة مً 24ـ 0 2011/7/26

الكــرار  :املْافكـــ٘ .
سادساً ّ :حدٗ ضناٌ اجلْدٗ
 -35املْضْع :مذكرة السيد الدكتور /المدير التنفيذي لمشروع  CIQAPبخصوص اعتماد مراجعة وتحػديث
توزيع فريؽ عمؿ معايير مشروع CIOAPحيث أنو إحدى متطمبات معايير الييئة القومية

لضماف جودة التعميـ واالعتماد 0
الكـــرار

:الموافقة عمى مراجعة وتحديث توزيع فريؽ عمؿ معايير التطوير المستمر والتأىيؿ لبلعتمػاد
CIOAPكإحدى متطمبات معايير الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد.

 -36املْضْع :مذكرة السيد الدكتور /المدير التنفيذي لمشروع  CIQAPبخصػوص اعتمػاد تطػوير وتحػديث
البرامج والمقررات الدراسية حيث أنو احدى متطمبات معايير الييئة القوميػة لضػماف جػودة

التعميـ واالعتماد 0
الكـــرار

 :الموافقة عمى تطوير وتحديث البرامج والمقررات الدراسية .

11

 -37املْضْع :مذكرة السيد الدكتور /المدير التنفيذي لمشروع  CIQAPبخصوص اعتماد مراجعة وتحػديث
السادة منسقى البرامج التعميمية لمرحمة الدراسات العميا حيػث أنػو إحػدى متطمبػات معػايير

الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد 0
الكـــرار

 :الموافقة عمى اعتماد ومراجعة وتحػديث السػادة منسػقى البػرامج التعميميػة لمرحمػة الدراسػات
العميا .

 -38املْضْع :مذكرة السيد الدكتور /المدير التنفيذي لمشروع  CIQAPبخصوص اعتماد مراجعة وتحػديث
:
 --1تشكيؿ مجمس إدارة وحدة تقييـ األداء وضماف الجودة .
 -2تشكيل المجلس التنفيذى لوحدة تقييم األداء وضمان الجودة .

حيث أنو إحدى متطمبات معايير الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد 0
الكـــرار

 :الموافقة

واعتمػػاد وتشػػكيؿ مجمػػس إدارة وحػػدة تقيػػيـ األداء وضػػماف الجػػودة وتشػػكيؿ

المجمس التنفيذى لوحدة األداء وضماف الجودة كما ىو وارد بالكشوؼ المرفقة .
 -39املْضْع :مػذكرة السػيد الػدكتور /المػدير التنفيػذي لمشػروع  CIQAPبخصػوص اعتمػاد تشػكيؿ لجػاف
الجودة باألقساـ العممية بالكمية حيث أنػو إحػدى متطمبػات معػايير الييئػة القوميػة لضػماف

جودة التعميـ واالعتماد 0
الكـــرار

 :الموافقة عمػى اعتمػاد تشػكيؿ لجػاف الجػودة باألقسػاـ العمميػة بالكميػة كمػا ىػو وارد بالكشػؼ
المرفؽ .

 -40املْضْع :مذكرة السيد الدكتور /المدير التنفيذي لمشروع  CIQAPبخصوص اعتماد مراجعة وتحػديث
السػادة منسػقى البػرامج التعميميػة لمرحمػة البكػػالوريوس حيػث أنػو إحػدى متطمبػات معػػايير

الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد 0

الكـــرار

 :الموافقة عمى اعتماد مراجعة وتحديث السادة منسقى البرامج التعميمية لمرحمة البكالوريوس
كما ىو وارد بالكشؼ المرفؽ .
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 -41املْضْع :مػذكرة السػيد الػدكتور /المػدير التنفيػذي لمشػروع  CIQAPبخصػوص اعتمػاد تطػوير أعػداد
الطبلب خبلؿ الخمػس سػنوات الماضػية حيػث أنػو إحػدى متطمبػات معػايير الييئػة القوميػة

لضماف جودة التعميـ واالعتماد .

الكـــــرار

 :الموافق ػة عمػػى تطػػوير أعػػداد الطػػبلب خػػبلؿ الػػثبلث سػػنوات الماضػػية ( -2010/2009
. ) 2012/2011 -2011/2010

 -42املْضــْع :مػػذكرة السػػيد الػػدكتور /المػػدير التنفيػػذي لمشػػروع  CIQAPبخصػػوص اعتمػػاد تبنػػى
المعايير المقترحة مف األقساـ العممية بالكمية لبرامج :
 -1ميكروبيولوجى وكيمياء

 -2الرياضة وعموـ الحاسب

 -3الفيزياء وعموـ الحاسب

 -4عموـ البحارالبيولوجية

حيث أنو إحدى متطمبات معايير الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد

الكـــرار

 :الموافقة عمى اعتماد تبنى المعايير التعميمية المقترحة مف األقساـ العممية بالكمية لبرامج
 -1ميكروبيولوجى وكيمياء

 -2الرياضة وعموـ الحاسب

 -3الفيزياء وعموـ الحاسب

 -4عموـ البحارالبيولوجية

سابعاً  :ملخل جدّل األعنال

 -43املْضْع :

مػػذكرة السػػيدة أ.د .وكيػػؿ لشػػئوف التعمػػيـ والطػػبلب بػػاقتراح بػػدء االمتحانػػات العمميػػة بقسػػـ

الكيمياء بالكمية استثنائياً مػف يػوـ 12/14حتػى 2011/12/22وذلػؾ لتحػديث عػدد ( ) 4
معامؿ طبلبية بالقسـ ولكثرة عدد الطبلب بالفرقة األولى .

الكــرار  :املْافكـــ٘ .

 -44املْضْع  :توصػػية لجنػػة شػػئوف خدمػػة المجتمػػع وتنميػػة البيئػػة بالموافقػػة عمػػى دعػػـ مػػالى مػػف
إدارة شئوف البيئة بالجامعة بمبمغ ( 2000جنيو ) إلقامة ندوات ومػؤتمرات فػى خطػة
العمؿ السنوية لمعاـ الجامعى . 2012/2011
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الكــرار  :املْافكـــ٘ .

 -45املْضْع :

مػػذكرة شػػئوف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بػػاقتراح قسػػـ الجيولوجيػػا تجديػػد إعػػارة السػػيد أ.د/

ٍشــاو مصــطف ٙأدــد األمســرػػ أ .بالقسػػـ  -لمعمػػؿ بوكالػػة جامعػػة الممػػؾ سػػعود لمتبػػادؿ
المعرفػػى ونقػػؿ التقنيػػة ػ بالسػػعودية لمعػػاـ الثػػانى لئلعػػارة (فػػى إطػػار العػػاـ التاسػػع إلجمػػالى

اإلعػػػارات والنػػػدب الكمػػػى) واعتبارىػػػا ميمػػػة قوميػػػة فػػػى الفتػػػرة مػػػف  2012/1/22حتػػػى

الكــرار

.2013/1/21

 :املْافكـــ٘ .

 -46املْضْع :

مذكرة شئوف أعضاء ىيئة التدريس باقتراح قسـ الجيولوجيا تجديد إعارة السيد أ.د/

جمد ٚحمنْد خلٔل ػ األستاذ المتفرغ بقسـ الجيولوجيا بالكمية  -لمعمؿ بمجموعة

موسى لمدراسات والمختبرات البيئية بالمممكة العربية السعودية لمعاـ الخامس لئلعارة "

الكــرار

السادس إلجمالى األجازات " اعتبا ار مف2012/1/1حتى .2012/12/31

 :املْافكـــ٘ .

 -47املْضْع :

مذكرة شئوف أعضاء ىيئة التدريس باقتراح قسـ الرياضيات انتداب السادة أعضاء ىيئة

التدريس المذكوريف بعد لمتدريس بالقسـ خبلؿ الفصؿ الدراسى األوؿ لمعاـ الجامعى

 2012/2011عمى النحو التالى:

 - 1د .هال عل ٙجادّ ـ املدرس -بعموـ بورسعيد  -لمتدريس بواقع ( )5ساعات نظرى
لكمية التربية  )1( +ساعة تمريف نظرى لكمية العموـ  )2( +ساعة تمريف نظرى لكمية
التربية يوـ األربعاء مف كؿ أسبوع .

 -2د .مصطف ٙعطُٔ حمند اجلٔار ػ أخصائى أرصاد جوية ثالث بالييئة العامة لؤلرصاد
الجوية  -لمتدريس بواقع ( )2ساعة نظرى لكمية العموـ  )3( +ساعة نظرى لكمية التربية
 )1( +ساعة تمريف نظرى لكمية العموـ  )2( +ساعة تمريف نظرى لكمية التربية يوـ

الكــرار

السبت مف كؿ أسبوع .

 :املْافكـــ٘ .

 -48املْضْع :

مذكرة شئوف أعضاء ىيئة التدريس باقتراح قسـ الكيمياء الموافقة عمى احتساب الفترة

مف  2011/11/22حتى  2011/11/26أجازة اعتيادية لآلنسة /

ادٓ٘ عبد العلٔه

عبد الردً ػ المدرس المساعد بالقسـ  -وعضو بعثة اإلشراؼ المشترؾ وذلؾ عقب
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االنتياء مف حضور المؤتمر الدولى الرابع لمكيمياء بجامعة الممؾ سعود بالرياض

الكــرار

بالسعودية وذلؾ نظ ارً لظروؼ الطيراف .

 :املْافكـــ٘ .

 -49املْضْع  :مػػذكرة شػػئوف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بػػاقتراح قسػػـ الفيزيػػاء الموافقػػة عمػػى تعيػػيف
السيدة  /رَٓاو حمند حمند ـبارٗ – المػدرس المسػاعد بالقسػـ – بوظيفػة مػدرس

الكــرار

تخصص فيزياء نظرية بذات القسـ بالكمية .

 :املْافكـــ٘ .

 -50املْضْع :

مذكرة شئوف أعضاء ىيئة التدريس باقتراح قسـ الفيزياء الموافقة عمى تعيػيف السػيدة /

فاان٘ اليٍرا ٛحمند ىبٔـُ حسـً حمنـْد – المػدرس المسػاعد بالقسػـ – بوظيفػة مػدرس

الكــرار

تخصص فيزياء نظرية بذات القسـ بالكمية .

 :املْافكـــ٘ .

 -51املْضـْع  :مػذكرة شػئوف أعضػاء ىيئػة التػدريس بػاقتراح مجمػس قسػـ الجيولوجيػا الموافقػة عمػى تجديػد
األجازة الخاصة بػدوف مرتػب لمسػيد الػدكتور /بانـ ٙعلـ ٙحسـني عبـد الفتـاح ـ المػدرس
بالقسـ -لمرافقة الزوجة – المدرس المساعد بذات القسػـ بالكميػة وعضػو األجػازة الدراسػية
بكندا – لمعاـ الثالث اعتبا ارً مف  2012/1/8حتى 2013/1/7

الكـــرار  :املْافكـــ٘ .

 -52املْضــْع  :توصػػية لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى اقتػراح مجمػػس قسػػـ الرياضػػيات التسػػجيؿ
لدرجة دكتوراه الفمسفة فػى العمػوـ /الرياضػيات – الرياضػة البحتػو  -للطالـ

 /عنـاد ربم

تْفٔل عبد الرسْل – المدرس المساعد بالقسـ بعنواف -:

"ذبعضذاخلصاةصذالؽقػقةذدلعادالتذتػاضؾقةذدالقةذمعقـةذ" ذ

تحت إشراؼ السادة -:

الكــرار

 -1د .عادؿ عزمى أبادير

أ 0مساعد متفرغ بعموـ دمياط

 -2د .حسف أحمد المرشدى

أ 0مساعد بعموـ دمياط

 :املْافكـــ٘ .
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 -53املْضــْع  :توصػػية لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى اقتػراح مجمػػس قسػػـ الرياضػػيات التسػػجيؿ
لدرجػػة الماجسػػتير فػػى العمػػوـ /الرياضػػيات – الرياضػػة البحتػػو  -للطالبــ٘  /ميــ ٙىــاجٙ

البدَّٓ – ٙالمعيدة بالقسـ بعنواف -:

"ذالرواضقاتذالرتمقزوةذفىذادلعؾوماتقةذادلعرفقةذمعذتطبقؼاتذفىذالذكاءذاحلدابىذ" ذ

تحت إشراؼ السادة -:

 -1أ.د .أبو العبل عطيفى حسنيف

الكــرار

أ .بكمية الحاسبات والمعمومات  -القاىرة
مدرس بعموـ دمياط

 -2د .محمد السيد محمود غنيـ

 :املْافكـــ٘ .

 -54املْضْع

 :توصية لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى اقتػراح مجمػس قسػـ الرياضػيات تشػكيؿ لجنػة
المناقشػػة والحكػػـ عمػػى رسػػالة الماجسػػتير فػػى العمػػوـ /الرياضػػيات – الرياضػػة البحتػػو -

للطالب٘  /مَا ممدّح عباس ( طالبة منحو ) مف السادة -:

أ .بعموـ عيف شمس

 -1أ.د .سام سامى داود

أ .بعموـ القاىرة

 -2أ.د .عبلء الديف حمزه سيد
 -3د .عادؿ عزمى أبادير

الكــرار

أ 0مساعد بعموـ دمياط

 :املْافكـــ٘ .

 -55املْضــْع  :توصػػية لجنػػة الدراسػػات العميػػا الموافقػػة عمػػى اقتػراح مجمػػس قسػػـ الفيزيػػاء تشػػكيؿ لجنػػة
المناقشػػة والحكػػـ عمػػى رسػػالة الماجسػػتير فػػى العمػػوـ /الفيزيػػاء – الفيزيػػاء التجريبيػػة -

للطال  /أبْ بهر عالو عبد الردً ( طالبة منحو ) مف السادة -:

 -1أ.د .محمد محمود العقر

أ .بعموـ األزىر

 -2أ.د .محمد عزيز الزمر

أ .بمعيد التبيف لمدراسات المعدنية -حمواف

 -3أ.د .حمدى محمود زيادة

الكــرار

تقرير

 -4أ.د .محمود محمد النحاس مشترؾ

 :املْافكـــ٘ .
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أ0متفرغ بعموـ دمياط

أ .متفرغ بتربية عيف شمس

 -56املْضْع :

توصية لجنة الدراسات العميا والبحوث بالموافقة عمى ما جاء مػف األقسػاـ العمميػة بالكميػة

بخصوص التقارير السنوية لطبلب درجتى الماجستير والدكتوراه لمعاـ .2011/ 2010

الكــرار  :املْافكـــ٘ .

 -57املْضْع :

توصية لجنة العبلقػات الثقافيػة والبحػوث بالموافقػة عمػى اقتػ ارح مجمػس قسػـ الفيزيػاء مػد

المشروع البحثى " دراسةذاخلـوا

ذالضـوةقةذوالرتكقبقـةذلالقـافذالبصـروةذوشـراة ذ

البــولقؿر" لمػػدة عػػاـ إلعػػداد التقريػػر النيػػائى والنتػػائج مدعمػػة باألبحػػاث لممشػػروع وذلػػؾ

الكــرار

كطمب السيد أ.د .صبلح كامؿ المبنى  -المشرؼ الرئيسى لممشروع .

 :املْافكـــ٘ .

 -58املْضْع :

توصػػية لجنػػة العبلقػػات الثقافيػػة والبحػػوث بالموافقػػة عمػػى اقت ػ ارح مجمػػس قسػػـ الفيزيػػاء

ترشي السيد الػدكتور  /ممدّح أدد عبد اهلاد ٚمشس الـدًٓ – المػدرس بالقسػـ – لجػائزة

الكــرار

الجامعة التشجيعية تخصص( فيزياء تجريبية ) لمعاـ . 2012/2011

 :املْافكـــ٘ .

 -59املْضْع :

توصية لجنة العبلقات الثقافية والبحوث بالموافقػة عمػى اقتػ ارح مجمػس قسػـ عمػـ الحيػواف

فت القناة العممية لمطالبػة  /بسنُ حمند تا ( المػدرس المسػاعد بالقسػـ والمرشػحة لبعثػة

الكــرار

إشراؼ مشترؾ) بيف جامعة المنصورة وجامعة كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية .

 :املْافكـــ٘ .

ّأىَ ٙاجمللس أعنالُ ،،،

عنٔد الهلٔ٘

أمني اجمللس

أ0د0ممدّح عبد امليعه صْفاٌ

أ.د .هال عبد الرحٔه عبد اهلل
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