جامعة المنصورة
كلية العلوم بدمياط
أمانة مجلس الكلية

حمضر جملس الكلية الطارئ
بتاريخ2011/11/27
اجتمع مجمس الكمية الطارئ اليوم األحد الموافق  2011 / 11/27الساعة التاسعة صباحا بقاعة
مجمس الكمية برئاسة السيـد أ0د0ممدوح عبد امليعه صوفاٌ – عميد الكميــة  -ولما كان العدد قانوني
افتتح سيادته المجمس.


وهنأ سيادته أ0د /ممدوح حمند أمحد ىعنة اهلل  -بتعيين سيادته وكيال لمكمية لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة .
كما هنأ سيادته أ0د /عال عبد احلليه أبو مسك  -بتعيين سيادتها وكيال لمكمية لشئون التعميم والطالب.

ثم ناقش الموضوعات التالية -:
 -1الموضوع

 :مذكرة شئون أعضاء هيئة التـدريس بـاقتراح قسـم عمـم الحيـوان الموافقـة عمـ مـنح
السيد /وائل صالح التهامي مصـطى

ـ مـدرس مسـاعد بالقسـم -مهمـة ضضـافية لمـدة

عــام لالنتهــاء مــن الرســالة أو الحصــوع عم ـ الدرجــة أيهمــا أقــرب وذلــا اعتبــا ار مــن
.1111/6/4

القـــرار
 -2املوضوع

 :املوافقة
 :مــذكرة الســيد أ1د /عميــد الكميــة بخصــوص الموافقــة عم ـ تجديــد التشــكيع المقتــرح
لمجمس ضدارة وحدة التحاليع الدقيقة واالستشارات والخدمات العممية ( وحـدة ذات طـابع

خــاصب بالكميــة لمــدة ســنتين قابمــة لمتجديــد اعتبــا ار مــن  1111/11/11مــن الســادة
االتي أسماءهم -:
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أ0د 0ممدوح عبد امليعه صوفاٌ

القـــرار
 -3املوضوع

عنيد الكليـــــــــة

رئيسا

أ0د 0ممدوح حمند أمحد ىعنة اهلل

وكيل الكلية لشئوٌ خدمة اجملتنع وتينية البيئة

ىائب الرئيس

أ0د 0عبد احلنيد عبد الىتاح خضر

أستاذ بقسه اليبات

مديرا للوحدة

أ0د 0مجال عبد الرحيه عبــد اهلل

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

عضوا

د 0أمحد حمند اهليــــــــــداوي

أستاذ مساعد بقسه الكينياء

عضوا

أ0د 0عبد الرمحً االمبابـــــــــي

أستاذ مساعد بقسه اجليولوجيا

عضوا

د0طلعت عبد امليعه عبد الىتاح ححازي

مدرس بقسه علوو البيئة

عضوا

أميـً الكليــــــــة

بصىتــــه

عضوا

 :املوافقة عل

التشكيل املقرتح .

 :توصية لجنة شئون التعميم والطالب بالموافقة عم نـدب طالبـات كميـة الصـيدلة ـ فـرع
دمياط ـ جامعة األزهر ـ ألداء الدروس العممية بالكمية 1

القـــرار

 :املوافقة
وأىه اجمللس أعناله ،،،

عنيد الكلية

أمني اجمللس

أ0د 0ممدوح عبد امليعه صوفاٌ

أ0د 0مجال عبد الرحيه عبد اهلل
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– عميد الكميــة وحضـور السادة أعضاء المجمس ورحب سيادته بالسيد الدكتور 0أمحد قاسه عبد
الصند  -ممثال عن السادة المدرسين عضوا بمجمس الكمية وشكر سيادته السيدة الدكتورة  /زييب حمنود
البسطويسي عم الجهد الذي بذلته أثناء فترة عضويتها ـ ثم ناقش املوضوعات التالية:

 -1املوضوع

 :مذكرة شئون أعضاء هيئة التدريس بـاقت ارح قسـم عمـم الحيـوان الموافقـة عمـ سـ ر
السيد الدكتور /احمد مسعد ضبراهيم غنيم ـ مدرس بالقسـم ـ ألداء فريضـة الحـا اعتبـا ار
من  1111/11/16ولمدة شهر وذلا لممرة األول .

القـــرار

 :املوافقة

 -2املوضوع

 :مذكرة شئون أعضاء هيئة التدريس باقت ارح قسـم عمـوم البيئـة الموافقـة عمـ سـ ر
السيد الدكتور /محمد عبد الجميع أحمد ـ أ.مساعد بالقسم ـ ألداء فريضة الحـا اعتبـا ار
من  1111/11/12ولمدة شهر وذلا لممرة األول .

القـــرار
 -3املوضوع

 :املوافقة
 :مذكرة شئون أعضاء هيئة التدريس بـاقتراح قسـم الكيميـاء الموافقـة عمـ تجديـد اإلجـازة

الخاصة بدون مرتب لمسيد الـدكتور /عبـدج جمعـة عبـدج الشـعراوي ـ المـدرس بالقسـم لمرافقـة

الزوجـــة التـــي تعمـــع بألمانيـــا لمعـــام الرابـــع لإلجـــازة اعتبـــا ار مـــن /1111/1/1حتـــ
.1111/11/11

القـــرار

:املوافقة طبقا للقواعد
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 -4املوضوع

 :مذكرة شئون أعضاء هيئة التدريس بـاقت ارح قسـم الجيولوجيـا الموافقـة عمـ مـا جـاء
بتقريـــر المجنـــة العمميـــة الدائمـــة لمجيولوجيـــا واألرصـــاد وتطبيقاتهـــا وظـــائ

األســـاتذة

واألساتذة المساعدين والذي ي يد بأن اإلنتاج العممي لمسيد الدكتور/عبد الرحمن السيد

عمـي امبـابي  -المـدرس بالقسـم ـ يرقـ ضلـ المسـتو المطمـوب لمحصـوع عمـ المقـب

العممــي أســتاذ مســاعد جيولوجيــا( جيولوجيــا الميــاجب وتعيــين ســيادته أ1مســاعد بــذات

القسم.

القـــرار  :املوافقة
 -5املوضوع

 :مذكرة شئون أعضاء هيئة التدريس بـاقت ارح قسـم النبـات الموافقـة عمـ نـدب السـيد
أ.د .ممدوح محمد سالم سراج أ .بالقسم ـ لمتدريس بالمعهـد ال نـي الصـحي ببورسـعيد
يوم الثالثاء من كع أسبوع لمعام الجامعي . 1111/1111

القـــرار  :املوافقة
 -6املوضــوع

 :مــذكرة شــئون أعضــاء هيئــة التــدريس بــاقتراح قســم النبــات الموافقــة عم ـ قيــام الســيد
أ.د.ممــدوح محمــد ســالم سـراج أ .بالقســم ـ بتــدريس مقــرر أجهــزة بحريــة واســتخدامها
لشعبة عمـوم البحـار ـ ال رقـة الرابعـة بقسـم عمـم الحيـوان بالكميةــ بواقـع 1سـاعة نظـري

و1ساعة عممي خالع العام الجامعي 1111/1111

القـــرار  :املوافقة
 -7املوضوع  :اقتراح السيد أ.د.عميد الكمية بالموافقة عم ت ـويض سـيادته عـن مجمـس الكميـة
بالموافقة عم الموضوعات ذات الص ة العاجمة .
القـــرار  :املوافقة
 -8املوضــوع  :توصــية لجنــة العالقــات الثقافيــة بالموافقــة عم ـ حضــور الســيدة الــدكتورة  /عميــة
شــعبان الدبســي أ .مســاعد بقســم ال يزيــاء ـ ـ المــ تمر الثــامن لم يزيــاء النوويــة
والجزيئــات فــي ال تــرة مــن 11ـ ـ  ( 1111/11/14بحــث مقبــوعب والــذي تنظمــه
الجمعيــــــة المصــــــرية لمطاقــــــة
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النووية بالقاهرة والمنعقد بالغردقة بن قات .

القـــرار

 -9املوضــوع

 :املوافقة طبقا للقواعد

 :مــذكرة شــئون أعضــاء هيئــة التــدريس بشــأن مــا جــاء مــن قســم ال يزيــاء بخصــوص
احتياجات القسم من وظائ

( معيد ـ مدرس مساعد ـ مدرس ب

القـــرار  :يسحب مً اجمللس الىتهاء املوعد .
وأىه اجمللس أعناله ،،،
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