جامعة المنصورة
كلية العلوم بدمياط
أمانة مجلس الكلية

حمضس جملظ الللّٕ
زقم (  )323بتازِخ 2011 / 11/ 20
*********

اجتمع مجمس الكمية اليوـ األحد الموافؽ 2011 /11 /20

الساعة الحادية عشرة صباحاً

بقاعة مجمس الكمية برئاسة الطّـد أ0د 0ممدَح عبد املهعم صُفـــــــاى– ذعؿقدذالؽؾقــةذوحضػور
السادة :
أ0د 0جمػػػاؿ عبد الرحيـ عبػػػػػد اهلل

وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػػػػػػػػػػػوث

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

أ0د0صػػالح كامػػؿ المبنػػػػػػى
أ0د 0أحمد كمػػاؿ بصػػػػػػػػػؿ

أ0د0عال عبد الحميـ أبو سمػػػػػػػؾ

أ.د 0أشرؼ عبد العزيز البنػػػػػدارى

أ0د0عادؿ زكى السنباطػػػػػػػػػى

أ 0متفرغ بقسـ الفيزياء وعميد الكمية األسبػػػػػػؽ

رئيس قسـ الجيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػا

رئيس قسـ عمـ الحيػػػػػػػػػػػػػػػػواف
رئيس قسـ الكيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

ممثؿ األساتذة عف قسـ الكيميػػػػػػػػػػػاء

أ0د0مى إبراىيـ عبد العزيز الجمػػػػاؿ

ممثؿ األساتذة عف قسـ عموـ البيئػػػػػػػػػة

أ0د 0محمػػػػد حامػد بينسػػػاوى

أ 0ممثؿ األساتذة عف قسـ عمـ الحيػػػػػػػػواف

أ.د .عبد الحكيـ محمد بػػػػػػػػدوى

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

د 0محمد إسماعيؿ أبو دوبػػػػػػػارة

ممثؿ األساتذة عف قسـ النبػػػػػػػػػػػػات
ممثؿ األساتذة المساعديػػػػػػػػػػػػػػف

ممثؿ المدرسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف

مدير وحدة الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة

1

َتُىل أمانٕ اجمللـــــــــــــــــــــظ :
وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػػػػػػػػػػػوث

أ0د 0جمػػػاؿ عبد الرحيـ عبػػػػػد اهلل
َاعترز عو عدم احلضُز اجمللــــــــظ :

قائـ بعمؿ رئيس قسـ الفيزيػػػػػػػػػػػػػػػاء

د .عميو شعباف الدبسػػػػػػػػػػى
َلـــم حيضــــــــــــــــــــــــــس :

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

السيد الكيميائي  /مدحت يوسف محمـود
َقام باإلعداد َ ضلستازِٕ اجمللظ كل مو -:
-1ذاألدًاذ/ذوفؼىذعيدذادلعزذجــــــــــــــــــــــــــوده ذ
-2ذاألدًاذذ/ذجمدىذعيدذالرازقذادلؾقجـــــــــــــى ذ
-3ذاألدًاذةذ/ذماجدةذحمؿدذالصدوؼــــــــــــــــــــى ذ
-4ذاألدًاذةذ/ذهاذلذالدعقدذابراهقمذمحــــــــــــــام ذ
ذ

ثم أفتتح الطّد األضتاذ الدكتُز /ممدَح عبد املهعم صُفـــــــاى – عمّد الللّٕ اجللطٕ



 بداية شكر سيادتو السيد األستاذ الدكتور  /فتحى عبد العزيز الطويؿ – ممثؿ األستاذة عف قسـ
الكيمياء– لما بذلو مف جيد أثناء عضوية سيادتو بمجمس الكمية .

 كما رحب سيادتو بالسيد األستاذ الدكتور/عادؿ زكى السنباطى – ممثال عف السادة األساتذة بقسـ
الكيمياء عضوا بمجمس الكمية .

أَالً  :التصدِقات
 -1املُضُع
القـساز
 -2املُضُع
القـــساز

:التصديؽ عمى محضر مجمس الكمية رقـ (  ) 233بتاريخ . 3000/00/9
 :صادق اجمللظ .
:التصديؽ عمى محضر مجمس الكمية الطارئ بتاريخ . 3000/00/ 09
 :صادق اجمللظ .
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 -3املُضُع  :التصديؽ عمى قرار السيد أ0د 0عميد الكمية بالتفويض عف مجمس الكمية بالموافقػة عمػى
انتداب السيد الدكتور/

زشق أمحد عبد اللطّف الباش ـ

استشاري مساعد ػ بطػب المنصػورة ػ

لمتػػدريس بقسػػـ الكيميػػاء بالكميػػة بواقػػع ( 0سػػاعة نظػػري 4سػػاعات تمييػػدي ودبمػػوـ
حيػػػػوي

0سػػػػاعة بحػػػػث ومقػػػػاؿ )خػػػػالؿ الفصػػػػؿ الدراسػػػػ األوؿ لمعػػػػاـ الجػػػػامع

.3003/3000

القـــساز  :صادق اجمللظ .
 -4املُضُع  :التصديؽ عمى قرار السػيد أ0د 0عميػد الكميػة بػالتفويض عػف مجمػس الكميػة بالموافقػة
عمى انتداب السيد الدكتور/

حامت عبد املهعم املصِو

بقسػػـ الكيميػػاء بالكميػػة بواقػػع ( 4سػػاعات نظػػري

 مدرس بعمػوـ حمػواف  -لمتػدريس0سػػاعة تمييػػدي

ومقاؿ ) خالؿ الفصؿ الدراس األوؿ لمعاـ الجامع .3003 /3000

سػػاعة بحػػث

القـــساز  :صادق اجمللظ .
 -5املُضــُع :التصػػديؽ عمػػى قػرار السػػيد أ0د 0عميػػد الكميػػة بػػالتفويض عػػف مجمػػس الكميػػة بالموافقػػة

عمى انتداب السيد أ0د.

حامد حممد أبُ الهضس

الكيمياء بالكمية بواقع ( 2ساعات نظري

-أ .بعموـ المنصورة  -لمتػدريس بقسػـ

0ساعة تمييدي

3ساعة بحػث ومقػاؿ

3ساعة عمم ) خالؿ الفصؿ الدراس األوؿ لمعاـ الجامع .3003/3000

القساز

 :صادق اجمللظ .

 -6املُضــُع :التصػػديؽ عمػػى ق ػرار السػػيد أ0د 0عميػػد الكميػػة بػػالتفويض عػػف مجمػػس الكميػػة بالموافقػػة

عمػى انتػداب السػيد الػدكتور /

أمحـد ضـعد حممـُد غـااتٕ ـ

زميػؿ الكيميػاء الحيػوي بمركػز

جراحة الجياز اليضم بالمنصورة لمتدريس بقسـ الكيمياء بالكميػة بواقػػػػػػػػع ( 2سػاعات

نظري

3ساعة تمييدي ودبموـ حيوي

األوؿ لمعاـ الجامع .3003/3000

القساز

 :صادق اجمللظ .
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0ساعة بحث ومقاؿ ) خالؿ الفصػؿ الدراسػ

 -7املُضُع :التصػديؽ عمػى قػرار السػيد أ0د 0عميػد الكميػة بػالتفويض عػف مجمػس الكميػة بالموافقػة

عمى انتداب السيد الدكتور/

علْ حممد جادَ

ػػ مدير عاـ بالمعاش لمتدريس بقسػـ الفيزيػاء

بالكمية بواقع 4سػاعات نظػري ( 3سػاعة بعمػوـ

 3سػاعة بتربيػة ) و4سػاعات عممػ

خالؿ الفصؿ الدراس األوؿ مف العاـ الجامع . 3003/3000

القساز

 :صادق اجمللظ .

 -8املُضُع :التصديؽ عمى قرار السيد أ0د 0عميد الكمية بالتفويض عف مجمػس الكميػة بالموافقػة عمػى
انتداب السيد الدكتور/الطّد عبـد اجلـُاد حممـد الـُزاقْ – أ .مسػاعد متفػرغ  -لمتػدريس
بقسػػـ الفيزيػػاء بالكميػػة بواقػػع( 2سػػاعات نظػػري

0سػػاعة تمػػريف  8سػػاعات عممػ )

خالؿ الفصؿ الدراس األوؿ لمعاـ الجامع 3003 /3000

القساز

 :صادق اجمللظ .

 -9املُضــــُع  :التصػػػػديؽ عمػػػػى قػػػػرار السػػػػيد أ.د /عميػػػػد الكميػػػػة بػػػػالتفويض عػػػػف مجمػػػػس الكميػػػػة
بالموافقة عمى حضور كال مف السادة -:
 -0إيماف محمد عثماف

مدرس مساعد بقسـ الكيمياء

 -3رنا رمزي إبراىيـ الصدة

معيدة بقسـ الكيمياء

 -2ىبة عبد الناصر أنيس

معيدة بقسـ الكيمياء

الدورة التدريبية المقامة بمركز التكنولوجيا الطبية باإلسكندرية بعنواف
" " Hands on Basic Techniques in Cell Culture and Stem Cell

فػػػػ الفتػػػػرة مػػػػف 02ػػػػػ 3000/03/01مػػػػع صػػػػرؼ رسػػػػـ ا شػػػػتراؾ لكػػػػؿ مػػػػنيـ

وقدره  110جنيو وبدؿ السفر المقرر.

القساز

 :صادق اجمللظ .

 -10املُضُ ع :التصػديؽ عمػى قػرار السػيد أ.د /عميػد الكميػة بػالتفويض عػف مجمػس الكميػػة بالموافقػة
حضور اآلنسو  /يدٗ حممـد الػسبـآَ -المعيػدة بقسػـ النبػات  -ورشػة العمػؿ الرابعػة

عشر الت ينظميا مركز الفطريات بجامعة أسػيوط بعنػواف " التقنياتت اعممليال لما

وتمريااو وظ ااف ال تريااتت "

فػ الفتػػرة مػػف  3000/00/34-09مػػع صػػرؼ مبمػ

 100جنيو مف قيمة رسـ ا شتراؾ وبدؿ السفر المقرر0

القساز

 :صادق اجمللظ .
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 -11املُضـــُع  :التصػػػديؽ عمػػػػى قػػػرار السػػػيد أ0د /عميػػػد الكميػػػػة بػػػالتفويض عػػػف مجمػػػس الكميػػػػة
بالموافقة عمى تخصيص مبم :ػ
 000 -1جنيو لقسـ عمـ الحيواف

 900 -2جنيو لقسـ الكيمياء

مف المبم المخصص لمكمية مف بند ( )0/9أبحاث وتجارب لمعاـ المال 3003/3000

القساز
 -12املُضُع

 :صادق اجمللظ .
 :التصديؽ عمى قرار السيد أ0د /عميػػد الكميػػة بالتفويض عف مجػمس الكميػة
بالموافقة عمى قبوؿ ا عتذار المقدـ مف السيد أ0د/

عبد اجلُاد حممد زاضـــــــْ

 -أ.

بقسػػػػـ الكيميػػػػاء بالكميػػػػة  -عػػػػف عػػػػدـ السػػػػفر إلػػػػى فرنسػػػػا فػػػػى الفتػػػػرة مػػػػف -1

 3000/00/08ضمف برنامج ( أمحوتب ) وذلؾ لتعذر الحصوؿ عمى التأشيرة .

القساز

 :صادق اجمللظ .

 -13املُضـُع  :التصػديؽ عمػى قػرار السػيد أ0د /عميػد الكميػة بػالتفويض عػف مجمػس الكميػة بالموافقػة
عمى سفر السػيد أ0د/

عبد اجلُاد حممد زاضْ

– أ .بقسػـ الكيميػاء بالكميػة إلػى فرنسػا

ف الفترة مف2ػ 3000/03/00ضمف برنامج(أمحوتب)بدوف نفقات مف الجامعة.

القساز

 :صادق اجمللظ .

 -14املُضُع  :التصػديؽ عمػى قػرار السػيد أ0د 0عميػد الكميػة بػالتفويض عػف مجمػس الكميػة بالموافقػة
عمى ترشيح السػيد أ.د/

أغـس

عبـد العصِـص البهـدازٗ ـ

أ .بقسػـ الكيميػاء – فػى برنػامج

التعميـ والتدريب المتطػور فػى مدرسػة العمػوـ والتكنولوجيػا الثانويػة فػى القريػة الكونيػة

بمدينة  0أكتوبر .

القـــساز

 :صادق اجمللظ .

ثانّاً  :غئُى أعضا٘ يّئٕ التدزِظ
 -15املُضُع  :مذكرة شئوف أعضاء ىيئة التػدريس بػاقتراح قسػـ الفيزيػاء الموافقػة عمػى مػنح السػيد/
أمحد صالح الدِو أمحد التُ ازجْ -المعيد بالقسػـ  -ميمػة إضػافية لمحصػوؿ عمػى درجػة

الماجسػػػػتير وذلػػػػؾ تعويضػػػػا عػػػػف مػػػػدة الخدمػػػػة العسػػػػكرية التػػػػ قضػػػػاىا فػػػػ الفتػػػػرة
مػػػػػػف 3002/0/01حتػػػػػػى  3008/2/0حيػػػػػػث أف تػػػػػػاريخ تعيينػػػػػػو بوظيفػػػػػػة معيػػػػػػد
.3000/00/8

القـــساز َ :افق اجمللظ طبقاً للقُاعد .
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 -16املُضُع  :مذكرة شئوف أعضػاء ىيئػة التػدريس بػاقتراح مجمػس قسػـ النبػات الموافقػة عمػى محػو
عقوبة التنبيو الموقعة عمى السيد الدكتور

/حممد علْ إبسايّم دِاب ـ

المدرس بالقسػـ

 -بقػػرار السػػػيدأ0د /رئػػػيس الجامعػػػة رقػػػـ (  )0000بتػػػاريخ  0998/03/38لمػػػرور

المدة القانونية لمحو الجزاء .

القـــساز

 :املُافقٕ علٖ حمُ اجلصا٘ .

 -17املُضُع  :مذكرة شئوف أعضاء ىيئة التدريس باقتراح مجمػس قسػـ الكيميػاء الموافقػة عمػى الطمػب
المقدـ مف السيد الدكتور

 /حامت عبد املهعم حممد املصِو ـ

مدرس الكيمياء الحيوية بكمية

العموـ جامعة حمواف -بخصوص نقمو إلى الكمية حيث أنو مف سكاف محافظة دمياط .

القساز

 :املُافقٕ علٖ نقل ضّادتٌ .

 -18املُضــُع  :مػػذكرة شػػئوف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بػػاقتراح قسػػـ الكيميػػاء الموافقػػة عمػػى تعيػػيف
السػيدة  /نــّ حم حممــد ياغــم أبـُ ضــسِي التلبــانْ ػػ المعيػدة بالقسػػـ  -بوظيفػة مػػدرس
مسػػاعد كيميػػاء عضػػوية بػػذات القسػػـ والكميػػة حيػػث تػػـ منحيػػا درجػػة الماجسػػتير ف ػ
. 3000/9/38

القساز

 :املُافقٕ عمى تعييف سيادتيا مدرس مساعد فى الكيمياء العضوية .

 -19املُضُع :مذكرة شئوف أعضاء ىيئة التدريس باقتراح قسـ عموـ البيئة الموافقة عمى ندب السيد

الػػدكتور/

طلعــع عبــد املــهعم عبــد ال تــاح ح ــاشٓ

ـ المػػدرس بالقسػػـ  -لتػػدريس مػػادة

ميكروبيولوجيا بحرية  -لمفرقة الرابعػة بقسػـ عمػـ الحيػواف بالكميػة بواقػع 3سػاعة نظػري

خالؿ العاـ الجامع 0 3003/3000

القساز

 :املُافقٕ .

 -20املُضُع  :مذكرة شئوف أعضاء ىيئػة التػدريس بػاقتراح قسػـ النبػات الموافقػة عمػى مػنح السػيدة /
زًِـام أمحـد ال ّـُمْ ـ المعيػدة بالقسػـ  -ميمػة لمػدة ثػالث أشػير تعويضػا عػف أجازتيػا

لرعاية الطفؿ وذلؾ اعتبا ار مف  3000/00/8حتى 0 3003/3/2

القـــساز  :املُافقٕ .
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ثالجاً -:غئُى التعلّم َالطالب
 -21املُضُع  :توصية لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى معاممة الطالب  /محمود خالد محمد
طو أبو عبده ( بالفرقة الثانية شعبة رياضة  /فيزياء والمحوؿ لشػعبة كيميػاء /فيزيػاء

) ف مقرر رياضيات (302ر) معاممة الطالب الراسبيف أسػوة بمػا قػرره مجمػس الكميػة
بتاريخ . 3009/03/9

القساز

 :املُافقٕ .

 -22املُضُع  :توصية لجنة شئوف التعميـ والطػالب بالموافقػة عمػى إرسػاؿ ممفػات الطػالب بالفرقػة األولػى
لتحػػويميـ مػػف الكميػػة إلػػى كميػػات أخػػرى أوليػػـ  /عبػػد اهلل حسػػف عم ػ محم ػد عيطػػة –
وآخرىـ سارة محمد السيد حسف .

القساز

 :املُافقٕ .

 -23املُضُع  :توصية لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى فصؿ الطالب المذكوريف بعػد عمػى أف
يتقدموا بطمب لدخوؿ ا متحاف مف الخارج كال حسب فرصتو 0
 -1سمٍرة السعٍد الدسوقً العشماوي
 -2بسمت عبده محمود عبد هللا

القساز

(فرصت ثالثت)
( فرصةةةت عابعةةةت) يةةةاتج فٍمةةةا ٌ ةةةاو يصةةةل المةةةواد
المقرعة على الفرقت

 :املُافقٕ .

زابعاً ً :الدزاضات العلّا

ادلـح

ذ

 -24املُضُع  :توصية لجنػة الدراسػات العميػا بالموافقػة عمػى اقتػراح مجمػس قسػـ الفيزيػاء مػنح درجػة
دكتوراه الفمسفة فى العموـ /الفيزياء -الفيزياء النظرية -للطــالبٕ  /زًِام حممـد حممـد

غبازٔ (مدرس مساعد بالقسـ) وذلؾ بناء عمى تقارير السادة المحكميف .

القـــساز

 :املُافقٕ .

 -25املُضُع  :توصػػػػية لجنػػػػة الدراسػػػػات العميػػػػا  7بالموافقة عمى اقتػراح مجمػس قسػـ الفيزيػاء مػنح

درجة دكتوراه الفمسفة فى العموـ /الفيزياء -الفيزياء النظرية -للطــالبٕ  /فاطمٕ الصيسا٘

حممــد نبّــٌ حطــو حممــُد (مػػدرس مسػػاعد بالقسػػـ) وذلػػؾ بنػػاء عمػػى تقػػارير السػػادة

المحكميف .

القـــساز

 :املُافقٕ .

 -26املُضُع  :توصية لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى اقت ارح مجمس قسػـ الجيولوجيػا مػنح درجػة
دكتػػوراه الفمسػػفة فػػى العمػػوـ  /الجيولوجيػػا – الحفريػػات والطبقػػات -للطــــال

 /غــسِف

حممُد حممد الباش (مدرس مساعد بالقسـ) وذلؾ بناء عمى تقارير السادة المحكميف .

القـــساز

 :املُافقٕ .

 -27املُضُع  :توصية لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى اقتراح مجمس قسػـ الجيولوجيػا مػنح درجػة
دكتػػػوراه الفمسػػػفة فػػػى العمػػػوـ  /الجيولوجيػػػا – المعػػػادف والصػػػخور ورواسػػػب الخامػػػات-

للطــالبٕ  /يدٗ زج حممد ضعد (مدرس مساعد بالقسـ) وذلؾ بناء عمى تقارير السادة

المحكميف .

القـــساز

 :املُافقٕ .

 -28املُضُع  :توصية لجنة الدراسػات العميػا بالموافقػة عمػى اقتػراح مجمػس قسػـ الكيميػاء مػنح درجػة
دكتوراه الفمسفة فى العموـ  /الكيمياء – الكيمياء غير العضػوية -للطــالبٕ  /غادِٕ عبـد

العلــّم عبــد الــسمحو الطــّد (مػػدرس مسػػاعد بالقسػػـ) وذلػػؾ بنػػاء عمػػى تقػػارير السػػادة

المحكميف .

القـــساز

 :املُافقٕ .

 -29املُضُع  :توصية لجنة الدراسػات العميػا بالموافقػة عمػى اقتػراح مجمػس قسػـ الكيميػاء مػنح درجػة
الماجستير فى العموـ  /الكيمياء -العضػوية -للطــال

 /ابسايّم ابسايّم ياغم اهلُازٗ

(مف الخارج) وذلؾ بناء عمى تقارير السادة المحكميف .

القـــساز

 :املُافقٕ .

 -30املُضُع  :توصية لجنة الدراسػات العميػا بالموافقػة عمػى اقتػراح مجمػس قسػـ الكيميػاء مػنح درجػة
الماجستير فػى العمػوـ  /الكيميػاء-

8

الكيمياء غير العضوية -للطــالبٕ  /أمهّٕ لط ـٖ

حممد ضامل (مف الخارج) وذلؾ بناء عمى تقارير السادة المحكميف .

القـــساز

 :املُافقٕ .

 -31املُضُع  :توصية لجنة الدراسػات العميػا بالموافقػة عمػى اقتػراح مجمػس قسػـ الكيميػاء مػنح درجػة
الماجستير فى العموـ  /الكيمياء -الكيمياء الحيويػة -للطــالبٕ  /إمياى عبد الساشق عـُ

علٖ دغّدٗ (مف الخارج) وذلؾ بناء عمى تقارير السادة المحكميف .

القـــساز

 :املُافقٕ .

 -32املُضُع  :توصية لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى اقتراح مجمس قسػـ الجيولوجيػا مػنح درجػة
الماجستير فى العموـ  /الجيولوجيا – جيولوجيا البتروؿ والمياه -للطــالبٕ  /أمرئ حممد

التابعٖ العُادىل (طالبة منحو) وذلؾ بناء عمى تقارير السادة المحكميف .

القـــساز

 :املُافقٕ .

 -33املُضُع  :توصػػية لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى اقت ػراح مجمػػس قسػػـ النبػػات مػػنح درجػػة
الماجسػػتير فػػى العمػػوـ  /النبػػات  -الميكروبيولوجيػػا -للطــــالبٕ  /مــسَٔ أمحــد الطــعّد

املهصُزٗ (مف الخارج) وذلؾ بناء عمى تقارير السادة المحكميف .

القـــساز

 :املُافقٕ .

 -34املُضُع  :توصػػية لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى اقت ػراح مجمػػس قسػػـ عمػػـ الحي ػواف مػػنح
درجػة الماجسػػتير فػػى العمػػوـ  /عمػـ الحيػواف -للطــــالبٕ  /دعــا٘ حممــُد أمحــد الطّطــٖ

(طالبة منحو) وذلؾ بناء عمى تقارير السادة المحكميف .

القـــساز

 :املُافقٕ .

الًدجقل

ذ

 -35املُضُع  :توصػػية لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى اقتػراح مجمػػس قسػػـ الكيميػػاء التسػػجيؿ
لدرجػػة دكتػػوراه الفمسػػفة فػػى العمػػوـ  /الكيميػػاء – الكيميػػاء الحيويػػة -للطالبــٕ  /إميــاى

حممد عجماى مطعد ( مف الخارج ) بعنواف -:

"دراداتذجزوىقةذوحقووةذعؾىذاخلالواذاجلذعقةذبعدذحؼـفاذفىذخالواذكؾووةذمروضة" ذ

تحت إشراؼ السادة -:

أ 0مساعد بعموـ دمياط

 -0د .سالـ عبد اليادى سالـ
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 -3د .محمود حسيف سيد حسف

القـــساز

مدرس بطب األزىر

 :املُافقٕ .

 -36املُضُع  :توصػػية لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى اقتػراح مجمػػس قسػػـ الكيميػػاء التسػػجيؿ
لدرجة دكتوراه الفمسػفة فػى العمػوـ  /الكيميػاء – الكيميػاء التحميميػة -للطالـ

 /حممـد

ابسايّم عطا اهلل ( مف الخارج ) بعنواف -:

"تشققدذجمسذحقوىذلؾحؿضذالـووىذالدوؤكدىذرويوزىذلًؼدورذبعضذادلركياتذالدوائقة" ذ

تحت إشراؼ السادة -:

أ 0بعموـ دمياط

 -0أ.د .عبد الجواد محمد راضى
 -3د .حساـ متولى ناصػػػؼ

القـــساز

مدرس بعموـ دمياط

 :املُافقٕ .

 -37املُضُع  :توصػػية لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى اقتػراح مجمػػس قسػػـ الكيميػػاء التسػػجيؿ
لدرجػػة دكتػػوراه الفمسػػفة فػػى العمػػوـ  /الكيميػػاء – الكيميػػاء الفيزيائيػػة -للطالبــٕ  /يبــٌ

حممد املتُىل عبد الػهٖ ( مف الخارج ) بعنواف -:

"دراداتذكقؿقائقةذ–ذفقزوائقةذعؾىذبعضذالؽوبولقؿراتذ" ذ
تحت إشراؼ السادة -:

أ .متفرغ بعموـ دمياط

 -0أ.د .مصطفى أميف دياب

 -3أ.د .عادؿ زكى السنباطى

 -2أ.د .أشرؼ عبد العزيز البندارى

القـــساز

أ.د متفرغ بعموـ دمياط

أ .بعموـ دمياط

 :املُافقٕ .

 -38املُضُع  :توصية لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى اقتراح مجمس قسـ عمـ الحيػواف التسػجيؿ
لدرجة دكتوراه الفمسفة فى العموـ  /عمـ الحيواف -للطالبٕ  /بطمٌ حممـد عبـد املعطـٖ

غتا ( مدرس مساعد بالقسـ ) بعنواف -:

"ذمنذجةذوباءذفريوسذأنػؾـونزاذالطقـورذفـىذالطقـورذادلفـاجرةذوادلؼقؿـةذوادلـزلقـةذ ذ

دورذاليقىةذفىذالؼابؾقةذلؾعدوىذوانًشارذالػريوسذبنيذأورباذوأفروؼقاذذ" ذ
تحت إشراؼ السادة -:
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 -0أ.د .عبد العزيز عبد الرزاؽ خضر

أ .متفرغ بعموـ دمياط

 -2د .لطفى زكريا حبؽ

مدرس بعموـ دمياط

 -3د .محمد محمود توفيؽ البكؿ
 -4أ.د .توماس سميث

القـــساز

أ .مساعد بعموـ دمياط
أ .بجامعة كاليفورنيا

 :املُافقٕ .

 - 39املُضُع  :توصية لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى اقتراح مجمس قسػـ عمػوـ البيئػة التسػجيؿ
لدرجة دكتوراه الفمسفة فى العمػوـ  /عمػوـ البيئػة – مراقبػة النوعيػة البيئيػة -للطالـ

/

حاشم طٌ عبد احلمّد( مف الخارج ) بعنواف -:

"رصدذومعاجلةذادلخؾػاتذاهلقدروكربونقةذبطولذخطذالداحلذمنذدمقاطذإىلذبوردعقد" ذ
تحت إشراؼ السادة -:

أ 0بعموـ دمياط

 -0أ.د .محمود سالـ إبراىيـ

أ .مساعد بعموـ دمياط

 -3د .محمد عبد الجميؿ أحمد

 -2د .طمعت عبد المنعـ حجازى

القـــساز

مدرس بعموـ دمياط

 :املُافقٕ .

 -40املُضُع  :توصػػية لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى اقتػراح مجمػػس قسػػـ الكيميػػاء التسػػجيؿ
لدرجة الماجستير فى العموـ  /الكيمياء – الكيمياء الحيويػة -للطال

 /حممد مصـط ٖ

عبد اللطّف حممد غس ( مف الخارج ) بعنواف -:

" تأثريذاهلقيـارونذذوذالـوزنذاجلزوىـىذادلــخػضذومضـادذاألكدـدةذالطيقعـىذ ذأنـزومذ

دوبرذأكدقدذالدودؿقوتقزذ)عؾىذدرطانذادًدؼاءذاورلقخذفىذالػىرانذ" ذ
تحت إشراؼ السادة -:

أ .بصيدلة المنصورة

 -0أ.د .ليمى أحمد عيسى
 -3د .سالـ عبد اليادى

القـــساز

أ .مساعد بعموـ دمياط

 :املُافقٕ .

 -41املُضُع  :توصػػية لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى اقتػراح مجمػػس قسػػـ الكيميػػاء التسػػجيؿ
لدرجػػة الماجسػػتير فػػى العمػػوـ  /الكيميػػاء – الكيميػػاء الحيويػػة -للطالبــٕ  /مهــٖ علــٖ

حممد عمس ( مف الخارج ) بعنواف -:
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"تؼققمذب عـضذالـدتتتذالدمووـةذفـىذتشـخقضذادلرصـىذادلصـابنيذبدـرطانذالؽيـدذ

ادلصاحبذلػريوسذاتلًفابذالؽيدىذدىذذ" ذ
تحت إشراؼ السادة -:

 -0أ.د .فتحى محمد عبد العزيز الطويؿ

أ .بعموـ دمياط

 -2د .طارؽ مصطفى عمراف

مدرس بطب ا زىر بنيف

 -3أ.د .فجر بكر محمد بازيد

القـــساز

أ .بطب المنصورة

 :املُافقٕ .

 -42املُضُع  :توصػػية لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى اقت ػراح مجمػػس قسػػـ الفيزيػػاء التسػػجيؿ
لدرجة الماجستير فى العموـ  /الفيزياء – الفيزياء النظرية -للطالبٕ  /يالٕ أضعد حممد

الطّد صبح ( طالبة منحو ) بعنواف -:

"تطيققذمناذجذفىذادلغـاطقدقةذعؾىذأنظؿةذخمًارةذ" ذ
تحت إشراؼ السادة -:

أ .بعموـ دمياط

 -0أ.د .سامى ىاشـ عمى حسف

 -3أ.د .محمد شريؼ زكريا يحيى

القـــساز

أ .بعموـ حمواف

 :املُافقٕ .

 -43املُضُع  :توصػػية لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى اقت ػراح مجمػػس قسػػـ النب ػات التسػػجيؿ
لدرجة الماجستير فػى العمػوـ  /عمػوـ البيئػة وتصػنيؼ النبػات -للطالبـٕ  /عافّـٌ دَمـٌ

أحممد أَحّدٍ ( وافدة ) بعنواف -:

"قدرةذالـياتذالربوةذكأعالفذطيقعقةذفىذادلـطؼةذالداحؾقةذلدلًاذالـقلذ" ذ
تحت إشراؼ السادة -:

 -0أ.د .عبد الحميد عبد الفتاح خضر

أ .بعموـ دمياط

 -2د .سامى حسيف ربيع

مدرس بعموـ دمياط

 -3أ.د .ممدوح محمد سالـ سراج

القـــساز

أ .بعموـ دمياط

 :املُافقٕ .

 -44املُضُع  :توصػػية لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى اقتػراح مجمػػس قسػػـ الكيميػػاء التسػػجيؿ
لدرجػػػة الماجسػػػػتير فػػػػى العمػػػػوـ /
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الكيميػػاء – الكيميػػاء الحيويػػة -للطالبــٕ  /نــُزا

صالح نُز الُلّلٖ ( مف الخارج ) بعنواف -:

"دراداتذكقؿقائقةذحقووةذعنذإنًاجذادلضاداتذاحلقووةذمنذاتكًقـومقدقًاتذ" ذ
تحت إشراؼ السادة -:

 -0أ.د .أشرؼ عبد العزيز البندارى
 -3د .نورة األحمدى عمى النجار

القـــساز

أ .بعموـ دمياط
باحث بمعيد اليندسة الوراثية – مدينة األبحاث العممية

 :املُافقٕ .

 -45املُضُع  :توصػػية لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى اقتػراح مجمػػس قسػػـ الكيميػػاء التسػػجيؿ
لدرجة الماجسػتير فػى العمػوـ  /الكيميػاء – الكيميػاء غيػر العضػوية -للطالبـٕ  /أمـرئ

حممد أبُ ال تُح بسكات ( مف الخارج ) بعنواف -:

"دراداتذكقؿقائقةذفقزوائقةذعؾىذبعضذادلرتاكياتذ" ذ
تحت إشراؼ السادة -:

 -0أ.د .مصطفى أميف دياب

 -3أ.د .عادؿ زكى السنباطى

 -2أ.د .أشرؼ عبد العزيز البندارى

القـــساز

أ .متفرغ بعموـ دمياط

أ .متفرغ بعموـ دمياط

أ .بعموـ دمياط

 :املُافقٕ .

 -46املُضُع  :توصػػية لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى اقتػراح مجمػػس قسػػـ الكيميػػاء التسػػجيؿ
لدرجة الماجستير فى العموـ  /الكيمياء – الكيمياء التحميميػة -للطال

 /الطـّد الطـّد

حممد عّطٖ ( مف الخارج ) بعنواف -:

" دراداتذكفروكقؿقائقةذلًػاعالتذاحلؿـضذالــووىذالدوؤكدـيذرويـذوزىذمـ ذبعـضذ

ادلركياتذالدوائقة" ذ
تحت إشراؼ السادة -:

 -0أ.د .عبد الجواد محمد راضى
 -3د .حساـ متولى ناصػػػؼ

القـــساز

أ 0بعموـ دمياط

مدرس بعموـ دمياط

 :املُافقٕ .

جلـةذادلـاقشةذواحلؽم ذ
 -47املُضُع  :توصػية لجنػة الدراسػات العميػا بالموافقػة عمػى اقتػراح مجمػس قسػـ عمػـ الحيػواف تشػكيؿ
لجنة المناقشة والحكـ عمػى رسػالة  13دكتػػػوراه الفمسػػػفة فػػػى العمػػػوـ  /عمػػػـ الحيػػػواف-

للطالبٕ  /نبّلٕ فتاٖ حممد العػماَٗ ( طالبة منحة ) مف السادة -:
أ .بعموـ المنصورة

 -0أ.د .تيانى عمر محمد عامر

أ 0بعموـ األزىر

 -3أ0د0إيماف جماؿ الديف ىالؿ
 -2أ0د0سياـ السيد منسى

القـــساز

أ0متفرغ بعموـ دمياط

 :املُافقٕ .

 -48املُضـُع  :توصػػية لجنػة الدراسػات العميػػا بالموافقػة عمػى اقتػراح مجمػس قسػـ عمػػوـ البيئػة تشػػكيؿ
لجنة المناقشة والحكػـ عمػى رسػالة دكتػوراه الفمسػفة فػى العمػوـ  /عمػوـ البيئػة – مراقبػة

النوعية البيئية -للطالبٕ  /أمانٖ مجعٌ حممد الطّد مدكُز ( مف الخارج ) مف السادة:
 -0أ.د .مى إبراىيـ الجماؿ

تقرير

 -3أ0د0رفعت عبد القوى مشترؾ
 -2أ0د0أميف مصطفى غيث

 -4أ.د .محمد أحمد محمد وىاب

القـــساز

أ .بعموـ دمياط

أ .بالمركز القومى لمبحوث  -القاىرة

أ .بعموـ المنصورة

أ .بالمركز القومى لمبحوث  -القاىرة

 :املُافقٕ .

 -49املُضُع  :توصية لجنة الدراسات العميا بالموافقػة عمػى اقتػراح مجمػس قسػـ الكيميػاء تشػكيؿ لجنػة
المناقشة والحكـ عمى رسالة دكتوراه الفمسفة فى العموـ  /الكيمياء  -الكيمياء الحيوية-
للطالبٕ  /مسَٔ زمضاى عبد القُٗ الصّاد ( مف الخارج ) مف السادة -:
 -0أ.د .ايياب مصطفى محمد

أ .بعموـ طنطا

 -2أ0د0عادؿ زكى السنباطى

أ0متفرغ بعموـ دمياط

 -3أ0د0فاتف زىراف محمد

القـــساز

أ 0بعموـ الزقازيؽ

 :املُافقٕ .

 -50املُضُع  :توصية لجنة الدراسات العميا بالموافقػة عمػى اقتػراح مجمػس قسػـ الكيميػاء تشػكيؿ لجنػة
المناقشػػة والحكػػـ عمػػى رسػػالة الماجسػػتير فػػى العمػػوـ  /الكيميػػاء -الكيميػػاء العضػػوية-
للطال ِ /اضس عبد العصِص علٖ الػًاَٗ ( مف الخارج ) مف السادة -:

أ .بصيدلة المنصورة

 -0أ.د .عاطؼ سيد طنطاوى
 -3أ0د0فاطمة محمد فيمى

تقرير

 -2أ0د0عبد الغنى عمى العجمى

 -4أ.د .فتحى محمد عبد العزيز الطويؿ مشترؾ

القـــساز

 :املُافقٕ .
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أ 0بعموـ الزقازيؽ

أ0متفرغ بعموـ دمياط
أ .بعموـ دمياط

 -51املُضُع  :توصية لجنة الدراسات العميػا بالموافقػة عمػى اقتػراح مجمػس قسػـ الفيزيػاء تشػكيؿ لجنػة
المناقشػػة والحكػػـ عم ػى رسػػالة الماجسػػتير فػػى العمػػوـ  /الفيزيػػاء – الفيزيػػاء التجريبيػػة-
للطالبٕ  /مٖ حممد حممُد أمحد الػبعاى ( معيدة بالقسـ ) مف السادة -:
 -0أ.د .محمد محمود حافظ

 -3أ0د0عادؿ زكى محمد إسماعيؿ
 -2أ0د0حمدى محمود زيادة

 -4أ.د .محمود محمد النحاس

القـــساز

تقرير

مشترؾ

أ .بصيدلة أسيوط

أ 0بعموـ الزقازيؽ

أ0متفرغ بعموـ دمياط

أ .متفرغ بعموـ عيف شمس

 :املُافقٕ .

 -52املُضـُع  :توصػػية لجنػة الدراسػات العميػػا بالموافقػة عمػى اقتػراح مجمػس قسػـ عمػػوـ البيئػة تشػػكيؿ
لجنة المناقشة والحكـ عمى رسالة الماجستير فى العموـ  /عموـ البيئة – مراقبػة النوعيػة

البيئية -للطالبٕ  /نّ حم حممد حممد اجلالد ( طالبة منحو) مف السادة -:
 -0أ.د .محمود سالـ إبراىيـ
 -3أ0د0مى إبراىيـ الجماؿ

 -2أ0د0شحاتو السباعى عموه

تقرير

مشترؾ

 -4أ.د .أحمد نيازى سميـ

القـــساز

أ .بعموـ دمياط

أ 0بعموـ دمياط

أ 0بعموـ حمواف

أ .بطب المنصورة

 :املُافقٕ .

 -53املُضُع  :توصػية لجنػة الدراسػات العميػا بالموافقػة عمػى اقتػراح مجمػس قسػـ الكيميػاء إضػافة اسػـ
السيد الػدكتور  /حامت عبد املهعم املصِو – املدزع بعلُم حلُاى  -عمػى التسػجيؿ لدرجػة

الماجستير فى العموـ  /الكيمياء – الكيمياء الحيويػة للطال

العساقٖ ( مف الخارج ) لتصبح لجنة اإلشراؼ :
 -0أ.د .يس عبد المطيؼ محمد عجور
 -3أ0د0حمدى فؤاد عمى

 -2د .حاتـ عبد المنعـ المزيف

القـــساز

 /الطّد صالح الدِو الػاات

أ .بعموـ دمياط

أ 0بطب المنصورة
أ .بعموـ حمواف

 :املُافقٕ .

 -54املُضُع  :توصػية لجنػة الدراسػات العميػا بالموافقػة عمػى اقتػراح مجمػس قسػـ الكيميػاء إضػافة اسػـ
السيد الػدكتور  /حامت عبد املهعم املصِو – املدزع بعلُم حلُاى  -عمػى التسػجيؿ لدرجػة

الماجستير فى العموـ  /الكيميػاء –  15الكيميػػاء الحيويػػة للطالــ

 /حممــد عبــد الــداِم

حممد عّطٖ ( مف الخارج ) لتصبح لجنة اإلشراؼ :
 -0أ.د .أشرؼ عبد العزيز البندارى

أ .بعموـ دمياط

 -2د .حاتـ عبد المنعـ المزيف

أ .بعموـ حمواف

 -3أ0د0رائدة سعيد يحيى

القـــساز

أ .بطب المنصورة

 :املُافقٕ .

 -55املُضُع  :توصػية لجنػة الدراسػات العميػا بالموافقػة عمػى اقتػراح مجمػس قسػـ الكيميػاء إضػافة اسػـ
السػػيد أ.د .عبــد العصِــص الطــّد فــُدٔ – أ .بعلــُم املهصــُزٔ  -عمػػى التسػػجيؿ لدرجػػة
الماجستير فى العموـ  /الكيمياء – الكيمياء الفيزيائية للطالبٕ  /غايهدا أمحد حطو حطو

عطٌّ ( مف الخارج ) لتصبح لجنة اإلشراؼ عمى النحو التالى -:

أ .متفرغ بعموـ دمياط

 -0أ.د .عادؿ زكى السنباطى

أ 0متفرغ بعموـ دمياط

 -3أ0د0مصطفى أميف دياب

 -2أ.د .عبد العزيز السيد فودة

القـــساز

أ .بعموـ المنصورة

 :املُافقٕ .

 -56املُضُع  :توصية لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى اقتػراح مجمػس قسػـ الكيميػاء رفػع اسػـ أ.د.
حممد نبّل خضري ( زمحٌ اهلل ) مف عمى التسجيؿ لدرجة الدكتوراه فى العمػوـ  /الكيميػاء

– الكيمياء الحيويػة للطالبٕ  /دالّا تُفّق حطحم البطُّنٖ ( مػف الخػارج ) اواضػافة اسػـ
أ.د .فتاــٖ عبــد العصِــص حممــد الطُِــل أ .بالقسػػـ لتصػػبح لجنػػة اإلش ػراؼ عمػػى النحػػو

التالى-:

أ .بطب المنصورة

 -0أ.د .محمد عمى عطو

أ 0بطب المنصورة

 -3أ0د0رائدة سعيد يحيى

 -2د .إبراىيـ حممى السيد

 -4أ.د .فتحى عبد العزيز محمد الطويؿ

القـــساز

أ .مساعد بمعيد الوراثية بالمنوفية

أ .بعموـ دمياط

 :املُافقٕ .

 -57املُضُع  :توصية لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى اقتراح مجمس قسـ عمـ الحيواف قيػاـ السػيد
أ.د .عبد العصِـص عبـد الـسشاق خضـس -أ .متفػرغ بالقسػـ – بتػدريس مػادة الطفيميػات –

القـــساز

لدبموـ الكيمياء الحيوية لمدة ساعة أسبوعياً .

 :املُافقٕ .
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 -58املُضــُع  :توصػػية لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى اقتػراح مجمػػس قسػػـ الكيميػػاء إلغػػاء قيػػد
الطالػػػب  /علـــٖ نبّـــٌ عبـــد اللـــسِم امبـــابٖ  -دبمػػػوـ الكيميػػػاء الحيويػػػة لعػػػاـ

القـــساز

بناء عمى
 – 3003/3000وذلؾ
ً

طمبو.

 :املُافقٕ طبقاً للقُاعد .

 -59املُضُع  :توصية لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى اقتػراح مجمػس قسػـ النبػات قبػوؿ عػدد ()3
منحة ماجستير لمعاـ الجامعى . 3003/3000

القـــساز

 :املُافقٕ .

 -60املُضُع  :توصػية لجنػة الدراسػات العميػا بالموافقػة عمػى اقتػراح مجمػس قسػـ عمػـ الحيػواف توزيػع
المقررات لطالب تمييدى الماجستير لمعاـ الجامعى . 3003/3000

القـــساز

 :املُافقٕ .

 -61املُضُع  :توصية لجنة الدراسػات العميػا بالموافقػة عمػى اقتػراح مجمػس قسػـ النبػات الموافقػة عمػى
تقرير الطالبٕ  /نطمٕ مسري السِـدٗ ( طالبػة منحػة ) والمسػجمة لدرجػة الماجسػتير فػى

العموـ  /النبات – الميكروبيولوجيا لمعاـ الجامعى . 3000/3000

القـــساز

 :املُافقٕ .

 -62املُضُع  :توصية لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى اقتراح مجمس قسـ الكيمياء الموافقػة عمػى
التقػػارير السػػنوية للطالبــٕ  /اميــاى عــادي ضــلّماى ( مػػف الخػػارج ) والمسػػجمة لدرجػػة
الماجستير فى الكيمياء عف أعواـ { 3008/3002حتى . }3000/3009

القـــساز

 :املُافقٕ .

الوافدونذوالؼقدذوالدرادةذواتمًحانات ذ
 -63املُضــُع  :توصػػية لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة مػػا جػػاء مػػف أقسػػاـ { الكيميػػاء – الفيزيػػاء –
النبػػػػات – عمػػػػـ الحيػػػػواف – الجيولوجيػػػػا } بالترشػػػػيحات لمطػػػػالب المتقػػػػدميف لتمييػػػػدى
الماجستير لمعاـ الجامعى  3003/ 3000والنظر فيما يتعمػؽ بقػرار مجمػس قسػـ عمػوـ

البيئة .
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القـــساز

 :املُافقٕ .

 -64املُضُع  :توصية لجنة الدراسات العميا بالموافقة ما جػاء مػف أقسػاـ { الكيميػاء – النبػات – عمػوـ
البيئة } بالترشيحات لمطالب المتقدميف لمدبمومات لمعاـ الجامعى . 3003/ 3000

القـــساز

 :املُافقٕ عمى ترشيحات أقساـ { الكيمياء  -النبات – عموـ البيئة} .

خامطاً  :العالقات الجقافّٕ
 -65املُضُع  :توصػية لجنػػة العالقػػات الثقافيػػة بالموافقػة عمػػى اقتػراح مجمػػس قسػـ الكيميػػاء مػػد بقػػاء
السيد  /أمري عصام َيبٌ عُ

– المدرس المساعد بالقسػـ  -وعضػو اإلجػازة الدراسػية

بأمريكا  -عاـ سػادس اعتبػا ار مػف  3000/2/09حتػى  3003/2/08لمتػدريب العممػ
بعد مناقشتو لرسالة الدكتوراه ف 3000/2/08بدوف مرتب بالداخؿ0

القــساز  :املُافقٕ .
 -66املُضُع  :توصػػية لجنػػة العالقػػات الثقافيػػة بالموافقػػة عمػػى اقت ػراح مجمػػس قسػػـ الرياضػػيات مػػد
اإلجازة الدراسية بأذربيجاف لمسػيد  /ضعد زغاد الػربآَ ـ المػدرس المسػاعد بالقسػـ -
وعضػػػػو اإلجػػػػازة الدراسػػػػية وذلػػػػؾ اعتبػػػػا ار مػػػػف  3000/00/39حتػػػػى 3003/00/31
بمرتب يصرؼ بالداخؿ 0

القــساز  :املُافقٕ .
 -67املُضُع  :توصية لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى اقت ارح مجمػس قسػـ الجيولوجيػا تخصػيص
مبمػػ (  ) 400جنيػػػو لمقسػػػـ مػػػف المبمػػػ المخصػػػص لمكميػػػة مػػػف بنػػػد ( ) 0/9أبحػػػاث

وتجارب لمعاـ المال 3003/3000

القـــساز  :املُافقٕ .
ضادضاً َ :حدٔ ضماى اجلُدٔ
 -68املُضُع :مذكرة السيد الدكتور /المدير التنفيذي لمشػروع  CIQAPبخصػوص اعتمػاد تطػور نسػب

النجػػاح لمفػػرؽ والشػػعب المختمفػػة لطػػالب الكميػػة خػػالؿ الخمػػس سػػنوات الماضيػػػػػػة (
-3000/3009 - 3009/3008 - 3008 /3002 - 3002 / 3000
 ) 3000/ /3000حيػػث أنػػو إحػػدى متطمبػػات معػػايير الييئػػة القوميػػة لضػػماف جػػودة

التعميـ وا عتماد 0

18

القـــساز

 :الموافقػة عمػى اعتمػاد تطػوير نسػب النجػاح لمفػرؽ والشػعب المختمفػة لطػالب الكميػة فػى
الفترة المذكورة .

 69املُضُع :مذكرة السيد الدكتور /المدير التنفيذي لمشروع  CIQAPبخصوص اعتماد دليؿ التوصيؼ
الػػوظيف لمفئػػات العاممػػة بكميػػة العمػػوـ فػػرع دميػػاط حيػػث أنػػو إحػػدى متطمبػػات معػػايير

الييئة القومية لضماف جودة التعميـ وا عتماد.

القـــساز

 :املُافقٕ عمى اعتماد دليؿ التوصيؼ الوظيف لمفئات العاممة بكمية العموـ فرع دمياط.

 -70املُضــُع  :مػػذكرة السػػيد الػػدكتور /المػػدير التنفيػػذي لمشػػروع  CIQAPبخصػػوص تبنػػى المعػػايير
القوميػػة المرجعيػػة المزدوجػػة لكميػػات العمػػوـ مػػف الييئػػة القوميػػة لضػػماف جػػودة التعمػػيـ
وا عتماد وى :

-1ذالؽقؿقاءذذوذالـيات
-2ذالؽقؿقاءذاحلقووة
-3ذالؽقؿقاءذوذالؽقؿقاءذاحلقووة
-4ذاجلقولوجقاذوذالؽقؿقاء

حيث أنو إحدى متطمبات معايير الييئة القومية لضماف جودة التعميـ وا عتماد.

القـــساز

 :الموافقة عمى تبنى المعايير القومية المرجعية المزدوجة لكميات العموـ .

 -71املُضُع  :مذكرة السيد الدكتور /المدير التنفيذي لمشروع  CIQAPبخصوص اعتماد تشكيؿ لجنة
المؤتمرات والندوات عمى النحو كالتال -:
األعضااااااااااااااااااااااااااتء

م

التشكيل
رئيست للجنل

1

أ0د /عميد الكليل

2

أ0د /وكيل الكليل للدراستت المليت والبحوث

عضوا

3

أ0د /وكيل الكليل لشئون التمليم والتالب

عضوا

4

أ0د /وكيل الكليل لشئون خدمل اجملتمع وتنميل البيئل

عضوا

5

أ0د /رئيس قسم الكيميتء

عضوا

6

أ0د /رئيس قسم ال ي يتء

عضوا

7

أ0د /رئيس قسم النبتت

عضوا

8

أ0د /رئيس قسم علم احليوان

عضوا

9

أ0د /رئيس قسم الريتضيتت

عضوا

10

أ0د /رئيس قسم اجليولوجيت

عضوا

11

أ0د /رئيس قسم علوم البيئل

عضوا
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12

د /مدير وظدة تقييم األداء وضمتن اجلودة

عضوا

13

أ  /أمني الكليل

عضوا

حيث أنو احدى متطمبات معايير الييئة القومية لضماف جودة التعميـ وا عتماد 0

القـــساز

:

املُافقٕ علٖ التػلّل املقرتح .

ضابعاً  :ما اضت د مو أعماي
 -72املُضُع  :مذكرة شئوف أعضاء ىيئة التدريس باقتراح مجمس قسـ عموـ البيئة الموافقة عمى ندب
السيد أ.د .حممُد ضامل ابسايّم ـ أ .بالقسػـ – لمتػدريس بالجامعػة العماليػة – فػرع رأس
البر– يوـ الخميس مػف كػؿ أسػبوع بواقػع (  4سػاعات نظػرى ) خػالؿ الفصػؿ الدراسػى
األوؿ لمعاـ . 3003/3000

 :املُافقٕ .

القـــساز

 -73املُضُع  :مذكرة شئوف أعضاء ىيئة التدريس باقتراح مجمس قسـ الرياضيات الموافقة عمػى نػدب
الطّدٔ الدكتُزٔ  /نبّلٕ عبد الساشق البدًَِٖ -المدرس بالقسـ – لمتدريس بكمية التربيػة
النوعية بدمياط لمرحمة البكالوريوس – يوـ الثالثاء مف كؿ أسبوع بواقػػع (  4سػاعات
نظرى ) خالؿ الفصؿ الدراسى األوؿ لمعاـ . 3003/3000

القـــساز

 :املُافقٕ .

 -74املُضُع  :مذكرة شئوف أعضاء ىيئة التدريس باقتراح مجمس قسـ الفيزيػاء النظػر فػى احتياجػات
القسـ مف مدرسيف مساعديف ومدرسيف عمى النحو التمى -:

-0عدد  3مدرس ( واحد فيزياء نظرية وواحد فيزياء تجريبية )

 -3عدد  3مدرسيف مساعديف ( واحد فيزياء نظرية وواحد فيزياء تجريبية )

القـــساز

 :يسحب مف المجمس نقضاء الموعد المحدد .

 -75املُضُع  :مذكرة شئوف أعضاء ىيئة التػدريس بػاقتراح مجمػس قسػـ الكيميػاء الموافقػة عمػى قيػاـ
بعػػض السػػادة أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بالقسػػـ بتػػدريس الػػدروس النظريػػة واإلشػػراؼ

العممػػى لكميػػة التربيػػة – فػػرع دميػػاط  -خػػالؿ الفصػػؿ الدراسػػى األوؿ لمعػػاـ الجػػامعى
. 3003/3000

القـــساز

:

ِطا

مو اجمللظ .
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 -76املُضُع  :مذكرة شئوف أعضاء ىيئة التدريس باقتراح مجمس قسـ النبات الموافقة منح السيدة /
اِهاع مجاي الدِو حممد ضعد بدزاى

– مدرس مسػاعد بالقسػـ – ميمػة لمػدة عػاميف و1

أشير و 00يوـ تعويضاً عف أجازتيا لرعاية الطفؿ وذلػؾ اعتبػا ارً مػف 3000/03/30
حتى . 3004/1/20

القـــساز

 :املُافقٕ .

 -77املُضــُع  :مػػذكرة شػػئوف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بخصػػوص انتػػداب بعػػض السػػادة أعضػػاء ىيئػػة
التػػدريس مػػف كميػػة اآلداب بالمنصػػورة  -لتػػدرس مػػادة المغػػة ا نجميزيػػة لجميػػع الفػرؽ
طواؿ العاـ الجامعى  3003/3000عمى النحو التاتمى :

 -1السػيد الػػدكتور  /رجػػب سػميـ – يػػوـ الثالثػػاء بواقػع {  0سػػاعات لمرحمػػة البكػػالوريوس
ساعة لمرحمة الدراسات العميا }
 -2السيد الدكتور  /برسوـ فكرى يوـ األربعاء بواقع {  0ساعات لمرحمة البكالوريوس

القـــساز

 :املُافقٕ .

 -78املُضُع  :مذكرة شئوف أعضاء ىيئة التدريس باقت ارح قسـ الفيزياء الموافقة عمى الطمب المقدـ مف
السيد الدكتور /الطّد عبد اجلُاد حممد الُزاقٖ – أ .مساعد متفرغ إلعادة تعيينو فى وظيفة
أستاذ مساعد متفرغ بقسـ الفيزياء بالكمية.

القـــساز

 :املُافقٕ .

 -79املُضــُع  :توصػػية لجنػػة الدراسػػات العميػػا والبحػػوث بالموافقػػة عمػػى اقت ػراح قسػػـ الرياضػػيات تعػػديؿ
التسجيؿ لدرجة الماجستير ف العموـ /الرياضيات  /عمػوـ الحاسػب
الػـربآَ

لمطالػب /أضـامٕ مسـري

 -المعيػد بالقسػـ ػ مػف عمػوـ اإلسػماعيمية ػ إلػ عمػوـ بورسػعيد  -جامعػة

بورسعيد 0

القساز

 :املُافقٕ .

 -80املُضُع  :توصية لجنػة الدراسػات العميػا والبحػوث بالموافقػة عمػى اقتػراح قسػـ الرياضػيات التسػجيؿ
لدرجػػة دكتػػوراه الفمسػػفة ف ػ العمػػوـ /الرياضػػيات  -الرياضػػة البحتػػة  -بعمػػوـ المنصػػورة

لمطالبة /

غّصٔ عبد اهلادٓ الدِ

القساز  :املُافقٕ .

ػ مدرس مساعد بالقسـ 1
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 -81املُضُع  :توصية لجنة العالقات الثقافية والبحوث بالموافقة عمى التقرير النيػائ لممشػروع البحثػ
لمسػيد

أ0د.الطّد حممد املسضـْ

ػ أ بقسػـ النبػات  -المشػرؼ الرئيسػ لممشػروع البحثػ "

ال تريتت اعمرضل للحشرات ودورهت يف عمليتت اعقتومل البيولوجيل لآلفتت

"

القساز  :املُافقٕ .
 -82املُضُع :توصية لجنة العالقات الثقافية والبحوث بالموافقة عمى اقتراح قسػـ عمػوـ البيئػة حضػور
السػػيدة

الــدكتُزٔ  /أمهّــٕ عبــد الطــالم البطــسآَ

 -المػػدرس بالقسػػـ  -المػػؤتمر الػػدول

الخػػامس حػػوؿ " اآلفػػاؽ المسػػتقبمية لمتنميػػة المسػػتدامة ف ػ الػػدوؿ العربيػػة وا فريقيػػة "
بشػػرـ الشػػيخ ف ػ الفتػػرة مػػف 02ػ ػ ( 3000/03/30ببحػػث مقبػػوؿ) مػػع صػػرؼ مبم ػ
 0000جنيو مف قيمة ا شتراؾ 0

القساز  :املُافقٕ .
 – 83املُضُع :توصػية لجنػة شػئوف خدمػة المجتمػع وتنميػة البيئػة بالموافقػة عمػى التعػاوف مػع المعيػد
القػػوم لمبح ػوث الفمكيػػة والجيوفيزيقيػػة (حم ػواف ) إلنشػػاء شػػبكة ز زؿ لتسػػجيؿ العجمػػة
الزلزالية ف أماكف متفرقة ف الدلتا عمى أف يتـ بناؤىا ف حرـ جامعة دميػاط فػ الجػزء

المخصص لمكمية .

القساز  :املُافقٕ عمى أف يتـ البناء فى نطاؽ حرـ كمية العموـ .

 -84املُضُع

 :مذكرة السيد أ.د .وكيؿ الكميػة لمدراسػات بخصػوص تحويػؿ مبمػ (00000جنيػو ) مػف
بنػػد اإليفػػاد الخػػارج إلػػى بنػػد اإليفػػاد الػػداخم حتػػى يتسػػنى مشػػاركة السػػادة أعضػػػاء
ىيئػة التدريس ف المؤتمػرات وورش العمؿ حيػث أنيا ف التخصص أو مف متطمبات

الجودة .

القساز

 :املُافقٕ .

 -85املُضُع  :مذكرة السيد أ.د .وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػوث بخصػوص آليػات سػير العمػؿ فػى
الدراسات العميا 1

القساز  :املُافقٕ .
 -86املُضُع

 :مػػػػذكرة شػػػػئوف أعضػػػػاء ىيئػػػػة
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التػػدريس بػػاقتراح قسػػـ الرياضػػيات الموافقػػة عمػػى

تجديػد أجػازة السػػيد الػدكتور ِ /ــُنظ مـدِو الطــّد ِـُنظ -المػػدرس بالقسػـ – لمرافقػػة

الزوجة التى تعمؿ بالسعودية اعتبا ارً مف  3000/9/0حتػى ( 3003/8/20اسػتكما ً
لمعػػاـ السػػابع عشػػر وجػػزء مػػف العػػاـ الثػػامف عشػػر جمػػالى اإلعػػارات واألجػػازات التػػى

حصؿ عمييا )

القـــساز :

 -87املُضُع

املُافقٕ طبقاً للقُاعد .

 :اعتمػػاد إحصػػائية نتػػائج دبمومػػات { دبمػػوـ الكيميػػاء – دبمػػوـ عمػػوـ البيئػػة – دبمػػوـ
الميكروبيولوجيا التطبيقية } لمعاـ الجامعى  3000/3000بعد التصويب .

القـــساز  :املُافقٕ .

 -88املُضُع

( مرفؽ ) 0

 :اعتمػػاد إحصػػائية نتيجػػة تمييػػدى الماجسػػتير دور سػػبتمبر لمعػػاـ الجػػامعى/3000
 3000بعد التصويب .

القـــساز  :املُافقٕ .

( مرفؽ ) 3
َأنًٖ اجمللظ أعمالٌ ،،،

عمّد الللّٕ

أمحم اجمللظ

أ0د0ممدَح عبد املهعم صُفاى

أ.د .مجاي عبد السحّم عبد اهلل
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