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اجتمع مجمس الكمية اليوـ الربعاء الموافؽ 2012 /1 /11

الساعة الحادية عشرة صباحاً بقاعة

مجمس الكمية برئاسة الطٔـد أ0د 0ممدّح عبد امليعه صْفـــــــاٌ–ّعؿقدّالؽؾقــةّوحضػور 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

أ0د0عال عبد الحميـ أبو سمػػػػػػػؾ

وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطػػػػػػػػػػػػالب

أ0د 0عبد الغنى عمى العجمػػػػػػػػػى

أ 0متفرغ بقسـ الكيمياء وعميد الكمية السبػػػػػػػؽ

أ.د .محمود سالـ إبراهيػػػػػػػػػـ

رئيس قسـ عموـ البيئػػػػػػػػػػػػػػػػة

أ.د .زكريا محمد بقػػػػػػػػػػػػا

رئيس قسـ النبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات

أ0د0صػػالح كامػػؿ المبنػػػػػػى
أ0د 0أحمد كمػػاؿ بصػػػػػػػػػؿ

أ.د 0أشرؼ عبد العزيز البنػػػػػدارى

أ0د 0محمػػػػد حامػد بهنسػػػاوى

أ 0متفرغ وممثؿ الساتذة بقسـ الفيزيػػػػػػػاء
رئيس قسـ الجيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػا

رئيس قسـ الكيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

رئيس قسـ عمـ الحيػػػػػػػػػػػػػػػػواف

أ.د .عبد الحكيـ محمد بػػػػػػػػدوى

ممثؿ الساتذة عف قسـ النبػػػػػػػػػػػػات

أ0د0مى إبراهيـ عبد العزيز الجمػػػػاؿ

ممثؿ الساتذة عف قسـ عموـ البيئػػػػػػػػػة

أ0د0عادؿ زكى السنباطػػػػػػػػػى

ممثؿ الساتذة عف قسـ الكيميػػػػػػػػػػػاء

أ.د .أحمد السيد عبد الغنى الغباشػػػػػى

ممثؿ الساتذة عف قسـ عمـ الحيػػػػػػػػػواف

د .عميه شعباف الدبسػػػػػػػػػػػػػى

قائـ بعمؿ رئيس قسـ الفيزيػػػػػػػػػػػػػػػاء

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

د 0محمد إسماعيؿ أبو دوبػػػػػػػارة

ممثؿ الساتذة المساعديػػػػػػػػػػػػػػف

ممثؿ المدرسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف

مدير وحدة الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة
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ّتْىل أماى٘ اجمللـــــــــــــــــــــظ :
وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحػػػػػػػػػػػوث

أ0د 0جمػػػاؿ عبد الرحيـ عبػػػػػد اهلل

ّلـــه حيضــــــــــــــــــــــــــس :
ممثؿ الساتذة عف قسـ الرياضيػػػػػػػػػات

أ.د .محمد أنور الشهػػػػػػػػػػاوى

السيد الكيميائي  /مدحت يوسؼ محمػود

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

ّقاو باإلعداد ّ ضلستازٓ٘ اجمللظ كل مً -:
ّ-1األدًاذّ/حمؿدّحمؿودّخؾقلّمشِــــــــــــــو ّ
ّ-2األدًاذّّ/جمدىّعيدّالرازقّادلؾقٍـــــــــــــى ّ
ّ-3األدًاذةّّ/ماجدةّحمؿدّالصدوؼــــــــــــــــــــى ّ
ّ-4األدًاذةّّ/هاذلّالِعقدّابراهقمّمحــــــــــــــام ّ
ّ

ثه أفتتح الطٔد األضتاذ الدكتْز /ممدّح عبد امليعه صْفـــــــاٌ – عنٔد الللٔ٘ اجللط٘



أّالً  :التصدٓقات
 -1املْضْع
القـــساز
 -2املْضْع
القـــساز

:التصديؽ عمى محضر مجمس الكمية رقـ(  ) 324بتاريخ20110/12 /11

 :صادق اجمللظ مع إضافة ( قرار المىافقة للمىضىع رقم ( )7حيث سقط سهىا).
:التصديؽ عمى محضر مجمس الكمية الطارئ بتاريخ . 2011/12/ 24

 :صادق اجمللظ .
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 -4املْضْع  :التصديؽ عمى قرار السيد أ0د 0عميد الكمية بالتفويض عف مجمس الكمية بالموافقة عمى
دخوؿ الطالبة  /إمياٌ ذلند فاضل ذلند امحد احليفٕ  -الفرقة الرابعة -شعبة

الرياضيات  /حاسب  -دخوؿ االمتحاف مف الخارج ( لممرة الولى ) مادة ( تحميؿ عددى
 -تخمؼ الفرقة الثالثة) دور يناير 2012ـ .

القـــساز

 :صادق اجمللظ .

 -5املْضْع  :التصديؽ عمى قرار السيد أ0د 0عميد الكمية بالتفويض عف مجمس الكمية بالموافقة عمى
دخوؿ الطالبة  /إمياٌ ذلند فاضل ذلند امحد احليفٕ  -الفرقة الرابعة شعبة الرياضيات

/حاسب دخوؿ االمتحاف مف الخارج ( لممرة الولى ) دور يناير 2012ـ .

القـــساز

 :صادق اجمللظ .

 -6املْضْع  :التصديؽ عمى قرار السيد أ0د 0عميد الكمية بالتفويض عف مجمس الكمية بالموافقة عمى
دخوؿ الطالب /ذلند أضام٘ مصطف ٙخطاب  -الفرقة الثانية -شعبة كيمياء/فيزياء

االمتحاف مف الخارج( فرصة أخيرة ) دور يناير  2012ـ فى مواد { الديناميكا الحرارية

الكيميائية واالتزاف الصنفى  -ديناميكا حرارية – رياضيات – بممورات وبصريات }.

القـــساز
 -7املْضْع

 :صادق اجمللظ .
 :التصديؽ عمى قرار السيد أ0د 0عميد الكمية بالتفويض عف مجمس الكمية بالموافقة عمى
دخوؿ الطالب /أمحد الطٔد عْض ذلند عبد اجللٔل  -الفرقة الثانية شعبة الجيولوجيا

االمتحاف مف الخارج فى مادة ( الديناميكا الحرارية الكيميائية ) دور ينايػػػػر  2012ـ (
فرصة أخيرة ).

القـــساز
 -8املْضْع

 :صادق اجمللظ .
 :التصديؽ عمى قرار السيد أ0د 0عميد الكمية بالتفويض عف مجمس الكمية بالموافقة عمى
دخوؿ الطالبة  /زَٓاو ٍػاو ىعٔه ضلٔه  -الفرقة الثانية شعبة الرياضيات  /الفيزياء

االمتحاف مف الخارج فى المواد { مقدمة فى اإلحصاء – تحميؿ رياضى أو حقيقى –

استاتيكة – ديناميكا حرارية } دور يناير  2012ـ ( فرصة أخيرة ).

القـــساز

 :صادق اجمللظ .
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 -9املْضْع

 :التصديؽ عمى قرار السيد أ0د 0عميد الكمية بالتفويض عف مجمس الكمية بالموافقة عمى
إرساؿ ممؼ الطالبة /ىطن٘ بدز الدًٓ ْٓضف ذلند  -شعبة البيولوجي -لتحويمها مف

الكمية إلى كمية إلى عموـ – كفر الشيخ لمعاـ الجامعي . 2012/2011

القـــساز
 -10املْضْع

 :صادق اجمللظ .
 :التصديؽ عمى قرار السيد أ0د 0عميد الكمية بالتفويض عف مجمس الكمية بالموافقة
عمى فصؿ كؿ مف :

 -1الطالب /محمد فاروؽ محمد ناصر -بالفرقة الرابعة -شعبة /الكيمياء  -حيث أنه

تجاوز سف التجنيد العاـ السابؽ وليس له حؽ التأجيؿ .

 -2الطالب /أحمد فتحي إبراهيـ السندوبي -بالفرقة الرابعة -شعبة /عموـ البيئة –

القـــساز

تجنيدياً لحيف تحديد موقفه مف التجنيد .

 :صادق اجمللظ .

 -11املْضْع  :التصديؽ عمى قرار السيد أ0د 0عميد الكمية بالتفويض عف مجمس الكمية بالموافقة عمى
دخوؿ االمتحاف مف الخارج -لمطالب  /أمحد الطٔد عْض ذلند عبد اجللٔل – بالفرقة

الثانية – شعبة/الجيولوجيا فى مادة(حفريات كبيرة) دور يناير  (2012فرصة أخيرة).

القـــساز
 -12املْضْع

 :صادق اجمللظ .
 :التصديؽ عمى قرار السيد أ0د 0عميد الكمية بالتفويض عف مجمس الكمية بالموافقة
عمى ترشيح السيد أ.د .ذلنْد الباش ْٓىظ– أ .متفرغ بعموـ المنصورة – لجائزة الدولة

التقديرية فى العموـ الساسية لعاـ . 2011

القـــساز
 -13املْضْع

 :صادق اجمللظ .
 :التصديؽ عمى قرار السيد أ0د 0عميد الكمية بالتفويض عف مجمس الكمية بالموافقة
عمى حضور كؿ مف السادة :

 -1أ.د .محمد أنور الشهاوى

 -2أ .غدير عبد الوهاب الشريؼ

أ .بقسـ الرياضيات

مدرس مساعد بقسـ الرياضيات

المؤتمر السنوى السادس والربعوف لإلحصاء وعموـ الحاسب وبحوث العمميات – بمعهد

الدراسات والبحوث اإلحصائية – جامعة القاهرة فى الفتػرة مػف ( 2011/12/29- 26
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ببحػػث مشػػترؾ ) مػػع صػػرؼ رسػػـ االشػػتراؾ وقػػدر  400جنيػػه لمسػػيد أ.د .محمػػد أنػػور

الشهاوى .

 :صادق اجمللظ .

القـــساز

 :التصديؽ عمى قرار السيد أ0د 0عميد الكمية بالتفويض عف مجمس الكمية بالموافقة

 -14املْضْع

عمى سفر السيد  /ذلند عبد الفتاح عبد اهلل ضسحاٌ – المدرس المساعد بقسـ

الجيولوجيا – وعضو بعثة اإلشراؼ المشترؾ إلى جامعة ليدز بانجمت ار – لمدة عاـ واحد

اعتبا ارً مف . 2012/2/1

 :صادق اجمللظ .

القـــساز
 -15املْضْع

 :التصديؽ عمى قرار السيد أ0د 0عميد الكمية بالتفويض عف مجمس الكمية بالموافقة
عمى الطمب المقدـ مف السيد أ.د .عبد العصٓص عبد السشاق خضس – أ .متفرغ بقسـ عمـ

الحيواف والباحث الرئيسى لممشروع البحثى" تقووم الطفولوات املمرضة لألمساك الشائعة

مبحافظتى– دمواط والدقهلوة وبصفة خاصة األمساك ذات األهموة االقتصادوة

" بتعديؿ

بعض بنود الصرؼ بيف البنود الرئيسية لمخطة المالية لممشروع .

القـــساز

 :صادق اجمللظ .

 -16املْضْع  :التصديؽ عمى قرار السيد أ0د 0عميد الكمية بالتفويض عف مجمس الكمية بالموافقة عمػى
حضور السػيد أ0د/ممدّح ضـا ضـسا – أ .بقسػـ النبػات  -فعاليػات البرنػام التػدريبي
عف البيئة والذي يعقد بالكويت في الفترة مف 16ػ 2011/1/26بدوف نفقات مف الجامعة

بعنواف " . " Energy Saving and Green Building

القـــساز

 -17املْضْع

 :صادق اجمللظ .
 :التصديؽ عمى قرار السيد أ0د 0عميد الكمية بالتفويض عف مجمس الكمية بالموافقة
عمى دخوؿ الطالبة  /لبي ٙغعباٌ الطٔد غعباٌ  -الفرقة الثانية  -شعبة عموـ البيئة

االمتحاف مف الخارج فى المواد { فيزياء بيئية – حبميات – بكتريا وفطريات -إحصاء
تطبيقى } دور يناير  2012ـ ( فرصة أخيرة ).

القـــساز
 -18املْضْع

 :صادق اجمللظ .
 :التصديؽ عمى قرار السيد أ0د 0عميد الكمية بالتفويض عف مجمس الكمية بالموافقة
عمى دخوؿ الطالب  /أمحد الطٔد عْض ذلند عبد اجللٔل  -الفرقة الثانية  -شعبة
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الجيولوجيا  -االمتحاف مف الخارج فى مادة { ضوء فيزيائى } دور يناير  2012ـ (
فرصة أخيرة ).

 :صادق اجمللظ .

القـــساز

ثاىٔاً  :غئٌْ أعضأٍ ٛئ٘ التدزٓظ
-19املْضْع

:مذكرة شئوف أعضاء هيئة التدريس باقتراح قسـ الرياضيات الموافقة عمى نقؿ السيد الدكتور/

عبد الياصس مطعْد ضا ػ الستاذ المساعد – بقسـ الرياضيات بعمػوـ طنطػا  -إلػى مثػؿ

وظيفته بقسـ الرياضيات بالكمية 0

القـــساز
 -20املْضْع

:

املْافقـ٘ عمى نقؿ سيادته إلى الكمية عمى مثؿ وظيفته بقسـ الرياضيات .

 :مػذكرة شػئوف أعضػاء هيئػة التػدريس بػاقتراح قسػـ الجيولوجيػا الموافقػة عمػى نػدب السػيد
الدكتور /عبد الـسمحً الطـٔد امبـابٕ ػػ السػتاذ المسػاعد بالقسػـ  -لمتػدريس لمرحمػة

البكػػالوريوس بعمػػوـ المنصػػورة بواقػػع  6سػػاعات نظػػري أسػػبوعيا يػػوـ الخمػػيس مػػف كػػؿ
أسبوع وذلؾ خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي 0 2012/2011

القـــساز
 -21املْضْع

ٓ :ؤجل لجمسة قادمة .
 :مػػذكرة شػػئوف أعضػػاء هيئػػة التػػدريس بػػاقتراح قسػػـ الجيولوجيػػا الموافقػػة عمػػى انتػػداب
السيد الدكتور /عادل كامل ذلند الطٔد ػ الستاذ المساعد بعمػوـ المنصػورة -لمتػدريس
بالقسـ لمرحمة تمهيدي ماجستير لمعاـ الجامعي  2012/2011بواقع 2ساعة نظػري +

2ساعة عممي 0

القـــساز
 -22املْضْع

 :املْافقــ٘ .
 :مذكرة شػئوف أعضػاء هيئػة التػدريس بػاقتراح قسػـ عمػـ الحيػواف الموافقػة عمػى قيػاـ أ0د/
ضَاو الطٔد حطً ميطٕ -

الستاذ المتفرغ بالقسـ  -لتػدريس مقػرر المناعػة لمفرقػة

الثالثػػة  -بقسػػـ عمػػوـ البيئػػة بالكميػػة بواقػػع ( سػػاعة نظػػري  2+سػػاعة عممػػي ) خػػال ؿ
الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي 0 2012/2011

القـــساز

 :املْافقـ٘ عمى قياـ أ.د .ضَاو الطٔد ميط – ٙلتدريس مقرر المناعة لمفرقة الثالثػة
 -بقسـ عموـ البيئة بالكمية.
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 -23املْضْع :مذكرة شئوف أعضاء هيئة التدريس باقتراح قسـ عمـ الحيواف الموافقة عمػى قيػاـ كػؿ مػف
-:
1ػ أ0د /أمحد الطٔد عبد الػـين الػباغـٕ ػػ السػتاذ بالقسػـ -لتػدريس مػادة بيئػة بحريػة
لمفرقة الرابعة بواقع (  2ساعة نظري  2 +ساعة عممي ).
2ػػ د /ذلند ذلنْد تْفٔق البلل ػػ السػتاذ المسػاعد بالقسػـ -لتػدريس مقػرر المقاومػة
البيولوجية لآلفات بواقع ( ا ساعة نظري 2 +ساعة عممى )

وذلػػػػؾ لمتػػػػدريس بقسػػػػـ عمػػػػوـ البيئػػػػة بالكميػػػػة خػػػػالؿ الفصػػػػؿ الدراسػػػػي الثػػػػاني لمعػػػػاـ

الجامعي. 2012/2011

القـــساز

 :املْافقــ٘ عمػى قيػاـ أ0د /أمحـد الطـٔد عبـد الػـين الػباغـٕ ػػ السػتاذ بقسػـ عمػـ
الحيواف -بتدريس مادة بيئة بحرية  ،د /ذلند ذلنْد تْفٔق البلل ػ الستاذ المسػاعد
الربعػة بقسػـ
بقسـ عمـ الحيواف -بتدريس مقػرر المقاومػة البيولوجيػة لآلفػات  -لمفرقػة ا

عموـ البيئة بالكمية .

 -24املْضْع  :مذكرة شئوف أعضاء هيئة التدريس بػاقتراح قسػـ الجيولوجيػا الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة
لفحص اإلنتاج العممى رسالة الدكتو ار المقدمة مف السيدةٍ /دٖ زجـ

ذلنـد ضـعد ػ

المدرس المساعد بالقسـ ػ ومدى صالحيتها وذلؾ تمهيػدا لتعيينهػا بوظيفػة مػدرس بػذات

القسـ مف السادة أعضاء هيئة التدريس اآلتي أسماؤهـ بعد -:
 -1أ0د /أحمد محمد كماؿ بصؿ ػ أ .بعموـ دمياط

 -2د /عادؿ كامؿ محمد السيد ػ أ .مساعد بعموـ المنصورة

 -3د/عبد الرحمف السيد عمي امبابي -أ .مساعد بعموـ دمياط
القـــساز :املْافقـ٘ عمػى تشػكيؿ لجنػة لفحػص اإلنتػاج العممػى المقػدـ مػف الػدكتورة ٍ /ـد ٚزجـ

ذلند ضعد – لشغؿ وظيفة مدرس بقسـ الجيويوجيا.
 -25املْضْع  :مذكرة شئوف أعضاء هيئة التدريس بػاقتراح قسػـ الجيولوجيػا الموافقػة عمػى تشػكيؿ لجنػة
لفحػػص رسػػالة الػػدكتو ار المقدمػػة مػػف السػػيد /غــسٓف ذلنــْد ذلنــد البــاش ػ المػػدرس
المساعد بالقسـ ػ ومدى صالحيتها وذلؾ تمهيػدا لتعيينػه بوظيفػة مػدرس بػذات القسػـ -
مف السادة أعضاء هيئة التدريس اآلتي أسماؤهـ بعد -:

 -1أ0د /أحمد محمد كماؿ بصؿ ػ أ .بعموـ دمياط

 -2أ0د /عبد اهلل متولي شاهيف ػ أ .بعموـ المنصورة

 -3د /عبد الرحمف السيد عمي امبابي ػ أ .مساعد بعموـ دمياط
القـــساز  :املْافق٘ عمى تشكيؿ لجنة لفحص اإلنتاج العممى المقدـ مف د .شريؼ محمود محمد البػاز
– لشغؿ وظيفة مدرس بقسـ الجيولوجيا.
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 -26املْضــْع  :مػػذكرة شػػئوف أعضػػاء هيئػػة التػػدريس بػػاقتراح قسػػـ عمػػوـ البيئػػة الموافقػػة عمػػى تعيػػيف
الطالب٘ /زغا ذلند طاٍس أبْ مسسٗ ػ المعيدة بالقسـ -بوظيفة مدرس مساعد تخصػػص (
العموـ البيئية  /مراقبة النوعية ) بذات القسـ والكمية .

القـــــساز

 :املْافق ـ٘ عمػػى تعيػػيف لآلنسػػة  /رشػػا محمػػد طػػاهر أبػػو سػػمرة – بوظيفػػة مػػدرس مسػػاعد
بالقسـ تخصص ( العموـ البيئية /المراقبة النوعية ).

ثالجاً -:غئٌْ التعلٔه ّالطالب
-27املْضْع  :توصية لجنة شئوف التعميـ والطػالب بالموافقػة عمػى مػا ورد مػف القسػاـ العمميػة بأسػماء
السػػادة مصػػححى االمتحانػػات النظريػػة والعمميػػة والشػػفهية لكميػػات { العمػػوـ والتربيػػة والفنػػوف
التطبيقية بدمياط } دور يناير لمعاـ الجامعى . 2012/2011

القـــساز  :املْافقــ٘ عمى أسماء السادة أعضػاء هيئػة التػدريس مصػححى االمتحانػات دور ينػاير لمعػاـ
الجػػػامعى  2012/2011النظريػػػة والعمميػػػة والشػػػفهية لكميػػػات { العمػػػوـ والتربيػػػة والفنػػػوف
بناء عمى موافقة مجالس القساـ العممية.
التطبيقية بدمياط } بفرع دمياط ً

-28املْضْع  :توصية لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى إرسػاؿ ممفػات الطػالب المػذكوريف بعػد
لتحويمهـ مف الكمية إلى كميات أخرى وهـ :

محولة إلى كمية عموـ المنصورة

 -1هاجر إبراهيـ ربيع حممى

محوؿ إلى المعهد الفنى الصحى بطنطا

 -2محمد صابر إبراهيـ عبد الدايـ

محوؿ إلى كمية التربية النوعية بدمياط

 -3سامى الشافعى عمى العفيفى

القـــساز  :املْافق٘ عمى توصية لجنة شئوف الطالب بإرساؿ ممفات الطالب إلى كميات قريف كؿ طالب.
-29املْضْع  :توصية لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى قيد الطالب  /رياف مجدى فوزى محمد
يوسػػػػػؼ ( شػػػػػهادة معادلػػػػػة ) مػػػػػف عمػػػػػوـ أسػػػػػيوط إلػػػػػى عمػػػػػوـ دميػػػػػاط لمعػػػػػاـ الجػػػػػامعى

. 2012/2011

القـــساز

 :املْافق٘ عمى توصية لجنة شئوف التعميـ والطالب عمى قيػد الطالػب  /ريػاف مجػدى فػوزى
محمد يوسؼ  -بالكمية لمعاـ الجامعى .2012/2011
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-30املْضْع  :توصية لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمى تعديؿ المادة(  ) 8مف الئحة التػدريب
الصيفى لمطالب عمى النحو التالى -:
قبل التعدٓل  :يصرؼ لكؿ طالب مكافأة تدريب عف كؿ يوـ مف أياـ التدريب والرحمة
 2 ( -1جنيه ) لمتدريب داخؿ مدينة دمياط

 4 ( -2جنيه ) لمتدريب خارج مدينة دمياط

بعد التعدٓل  :ال يتـ صرؼ المكافأة لمطالب سػواء كػاف التػدريب داخػؿ نطػاؽ دميػاط أو
خارجها .

وذلػػؾ نظ ػ ارً لكػػوف م ػوارد الكميػػة قميمػػة والتكمفػػة لمم ػواد الكيميائيػػة عاليػػة وال وجػػود لى م ػوارد

أخرى تعيف الكمية عمى ذلؾ .

القـــساز  :املْافقــ٘ عمى توصية لجنة شػئوف التعمػيـ والطػالب بتعػديؿ المػادة(  ) 8مػف الئحػة التػدريب
الصيفى وعػدـ صػرؼ مكافػأة التػدريب عػف كػؿ يػوـ مػف أيػاـ التػدريب داخػؿ نطػاؽ دميػاط أو

خارجها .

زابعاً ً :الدزاضات العلٔا

ادلـح ّ
-31املْضْع  :توصية لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى اقتراح مجمس قسـ عموـ البيئة منح درجة
الماجستير في العموـ /عموـ البيئةػ مراقبة النوعية البيئية  -لمطالب  /ذلند عبد اهلادٖ

ذلند حامد االلفٕ ( مف الخارج ) وذلؾ بناء عمى تقارير السادة المحكميف .

القـــساز  :املْافقـ٘ عمى منح الطالب  /محمد عبػد الهػادي محمػد حامػد االلفػي -درجػة الماجسػتير فػي
العموـ /عموـ البيئةػ مراقبة النوعية البيئية .

الًٍِقل ّ
-32املْضْع  :توصية لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى اقتػراح مجمػس قسػـ الكيميػاء التسػجيؿ لدرجػة
دكتػػو ار الفمسػػفة فػػي العمػػوـ  /الكيميػػاء – الكيميػػاء العضػػوية -لمطالبػػة  /مســاح ذلنــْد عبــد

الطتاز زمضاٌ ( مف الخارج ) بعنواف :

"حتضريّبعضّادلركياتّاحلؾؼقةّالغريّمًٍانِةّمنّدقانوّادًقلّوورواّ"
تحت إشراؼ السادة -:

-1أ0د/عبد الغني عمي العجمي

أ 0متفرغ بعموـ دمياط

 -3د  /سامي بيومي عبد سعيد

أ .مساعد بعموـ دمياط

 -2أ0د /فتحي محمد الطويؿ
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أ 0بعموـ دمياط

القــــــساز  :املْافقـــــ٘ عمػػػى التسػػػجيؿ لدرجػػػة دكتػػػو ار الفمسػػػفة فػػػي العمػػػوـ  /الكيميػػػاء – الكيميػػػاء

العضوية -لمطالبة  /مساح ذلنْد عبد الطتاز زمضاٌ( مف الخارج ) .
 - 33املْضْع  :توصية لجنة الدراسات العميا بالموافقػة عمػى اقتػراح مجمػس قسػـ النبػات التسػجيؿ لدرجػة
الماجستير في العموـ /النبػات  -عمػوـ البيئػة وتصػنيؼ النبػات  -للطالـ

 /أمحـد اـال

فازّق اللْمٕ ( مف الخارج ) بعنواف -:

"ّدراداتّبقىقةّوتصـقػقةّعؾىّفؾوراّاألعشابّالربوةّباحلدائقّيفّدلًاّالـقلّ" ّ

تحت إشراؼ السادة -:

 -1أ0د 0عبد الحميد عبد الفتاح خضر

أ 0بعموـ دمياط

 -3د 0سامي حسيف ربيع عبد الهادي

مدرس بعموـ دمياط

 -2أ0د 0ممدوح محمد سالـ سراج

أ0بعموـ دمياط

القـــــساز  :املْافقــــ٘ عمػى التسػػجيؿ لدرجػة الماجسػػتير فػػي العمػوـ /النبػػات  -عمػوـ البيئػػة وتصػػنيؼ

النبات  -لمطالب  /أحمد جماؿ فاروؽ الكومي ( مف الخارج ).
 -34املْضْع  :توصية لجنة الدراسػات العميػا بالموافقػة عمػى اقتػراح مجمػس قسػـ الكيميػاء التسػجيؿ لدرجػة
الماجستير في العموـ /الكيمياء -الكيمياء الفيزيائية  -للطالب٘  /إضسا ٛكامل الطعٔد بـالل

( طالبة منحة) بعنواف -:

"ّدرادةّالًَضريّواخلواصّواالدًُداماتّليعضّاليؾؿراتّادلشاركةّادلطعؿـةّلؾؽربوكِـيّ
مقٌقلّكقًوزانّ" ّ

تحت إشراؼ السادة -:

 -1أ0د0يسف عبد المطيؼ عجور

أ 0بعموـ دميػػػػاط

0 -3د .جماؿ إماـ بخيت

أ 0مساعد عموـ دمياط

0 -2د0محمد طارؽ محمد

القـــساز

أ 0مساعد عموـ دمياط

 :املْافقــ٘ عمى التسجيؿ لدرجة الماجستير في العموـ /الكيمياء -الكيميػاء الفيزيائيػة -

للطالب٘  /إضسا ٛكامل الطعٔد بالل ( طالبة منحة).
 -35املْضْع  :توصية لجنة الدراسات العميا بالموافقػة عمػى اقتػراح مجمػس قسػـ الكيميػاء التسػجيؿ لدرجػة
الماجستير في العموـ /الكيمياء -الكيمياء الحيوية  -للطالبـ٘  /غـادٗ عصٓـص عبـد الطـنٔ

عبد الساشق فْدٗ ( مف الخارج ) بعنواف -:

"ّدراداتّكقؿوحقووةّعؾىّاألنشطةّادلضادةّلؾًورمّليعضّاالكًقـومقِقًات"ّ" ّ

تحت إشراؼ السادة -:
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أ 0بعموـ دميػػاط

-1أ0د 0فتحي محمد الطويؿ

0 -2د0حاتـ عبد المنعـ المزيف

القـــساز

مدرس بعموـ حمواف

 :املْافقــ٘ عمػى التسػجيؿ لدرجػة الماجسػتير فػي العمػوـ /الكيميػاء -الكيميػاء الحيويػة -
للطالب٘  /غادٗ عصٓص عبد الطنٔ عبد الساشق فْدٗ

( مف الخارج ).

جلـةّادلـاقشةّواحلؽم ّ
 -36املْضــْع  :توصػية لجنػة الدراسػػات العميػا بالموافقػػة عمػى اقتػراح مجمػػس قسػـ الفيزيػػاء تشػكيؿ لجنػػة
المناقشػػػػة والحكػػػػـ لرسػػػػالة الماجسػػػػتير فػػػػي العمػػػػوـ /الفيزيػػػػاء

ػ الفيزيػػػػاء التجريبيػػػػة

للطالب٘/غريٍاٌ عبد اخلالق ذلند مسم ػ ( طالبة منحة)مف السادة -:

1

أ0د/برالنت عبد الحميد خميفة

3

أ0د /حمدي محمود زيادة

2
4

القـــساز

أ 0عموـ عيف شمس

أ0د /عادؿ زكي محمد إسماعيؿ
أ0د /محمود محمد النحاس

تقرير

مشترؾ

أ0متفرغ عموـ الزقازيؽ
أ 0متفرغ عموـ دمياط

أ0متفرغ تربية عيف شمس

 :املْافقــ٘ عمى تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ.

 -37املْضْع  :توصية لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمػى اقتػراح مجمػس قسػـ الكيميػاء تشػكيؿ لجنػة
المناقشػػػػة والحكػػػػـ لرسػػػػالة الماجسػػػػتير فػػػػي العمػػػػوـ /الكيميػػػػاء

للطالب٘/مسَٓاٌ أمحد عْض ٍالل ( طالبة منحة) مف السادة:
1

أ.د .السعيد الشربيني السعيد أحمد

3

د  .الشحات أبو مسمـ طوسوف

2

القـــساز

::

أ0د .يوسؼ محمد عمي مصطفى شحاتة

ػ الكيميػػػػاء الحيويػػػػة

أ0بطب بيطري المنصورة
أ0بطب بيطري الزقازيؽ
أ 0مساعد بعموـ دمياط

 :املْافقــ٘ عمى تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ.

 -38املْضــْع  :توصػػية لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى اقتػػراح مجمػػس قسػػـ الكيميػػاء تشػػكيؿ لجنػػة
المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير فى العموـ  /الكيمياءػ الكيمػياء الحيػػوية  -للطالبـ٘ /

غٔنا ٛفتحٕ ابسأٍه مصطف ( ٙمف الخارج ) مف السادة -:

 -1أ0د 0أماؿ أبو الفضؿ حسف عمي

 -2د /عبد الحميد عبد الحميد أحمد فرج
 -3أ0د 0سمير عمي محمد المصري
 -4د 0سامي بيومي عبد سعيد

القـــساز

تقرير

مشترؾ

 :املْافقــ٘ عمى تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ.
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أ 0بطب بنها

أ 0مساعد بطب المنصورة
أ 0بجامعة المنوفية

أ0مساعد بعموـ دمياط

 -39املْضــْع  :توصػػية لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى اقتػراح مجمػػس قسػػـ الكيميػػاء تشػػكيؿ لجنػػة
المناقشػػػة والحكػػػـ لرسػػػالة الماجسػػػتير فػػػي العمػػػوـ  /الكيميػػػاء  -الكيميػػػاء العضػػػوية -
للطال  /أمحد صربٖ أمحد إمساعٔل غحات٘ ( طالب منحة) ) مف السادة -:
أ 0بعموـ دمياط

 -1أ0د0محمد عبد الهادي مشالي

أ 0بعموـ المنصورة

-2أ0د0وفاء سالمة عمي أحمد حمامة
 -3أ0د 0فتحي فهيـ عبد المطيؼ

القـــساز

أ 0بعموـ المنيا

 :املْافقــ٘ عمى تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ .

 -40املْضــْع  :توصػػية لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى اقتػراح مجمػػس قسػػـ الكيميػػاء تشػػكيؿ لجنػػة
المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في العموـ  /الكيمياء  -الكيمياء الحيوية  -للطالـ

 /إضالو ذلنْد اع٘ ( طالب منحة) ) مف السادة -:
 -1أ0د 0محمد محمد عمي سعيد

أ 0بطب المنصورة

 -3د 0الشحات أبو مسمـ طوسوف

أ0مساعد بعموـ دمياط

-2أ0د 0مي عفيفي محمد

القـــساز

أ 0بالمركز القومي لمبحوث

 :املْافقــ٘ عمى تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ .

 -41املْضــْع  :توصػػية لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى اقتػراح مجمػػس قسػػـ الكيميػػاء تشػػكيؿ لجنػػة
المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير فى العموـ  /الكيمياء  -الكيمياء الحيوية  -للطالبـ٘

 /زغا ذلند صاحل غعٔ ( طالبة منحة) ) مف السادة -:
 -1أ0د 0نادية محمد عبد اهلل

-2أ0د 0فاتف زهراف محمد ابراهيـ
3أ0د 0كاميميا عادلي عبد المالؾ

أ 0بعموـ عيف شمس

تقرير

-4د 0سالـ عبد الهادي سالـ حبيب مشترؾ

القـــساز

أ 0بعموـ الزقازيؽ

أ 0متفرغ بعموـ دمياط
أ0مساعد عموـ دمياط

 :املْافقــ٘ عمى تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ.

 -42املْضــْع  :توصػػية لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى اقتػراح مجمػػس قسػػـ الكيميػػاء تشػػكيؿ لجنػػة
المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في العموـ  /الكيمياء  -الكيميػاء الحيويػة  -لمطالبػة /
مسس ذلند عبد القادز ذلند ىاصف ( طالبة منحة) ) مف السادة

 -1أ0د 0كاميميا عادلي عبد المالؾ
-2أ0د 0اماؿ عبد الجيار
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-:

أ0متفرغ بعموـ دمياط

أ 0بصيدلة المنصورة

تقرير

-3أ0د 0عادؿ زكي السنباطي

-4أ0د0عمي محمد السيد يوسؼ مشترؾ

القـــساز

أ 0متفرغ بعموـ دمياط
أ 0بمستشفى بنها التعميمي

 :املْافقــ٘ عمى تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ.

 -43املْضْع  :توصية لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى اقتراح مجمس قسـ النبات مد منحة الماجسػتير
فػػي العمػػوـ  /النبػػات -الميكروبيولوجيػػا  -لمطالبػػة  /فاطنــ٘ ذلنــد ّزد ( طالب ػة منحػػة )

لمدة عاـ ثالث وأخير اعتبا ار مف 2011/12/18

القـــساز

 :املْافق٘

عمى مد المنحة الدراسية لمطالبة /فاطن٘ ذلند ّزد

 -لمدة عاـ ثالث وأخير.

 -44املْضــْع  :توصػػية لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى اقتػػراح مجمػػس قسػػـ الكيميػػاء مػػد منحػػػة
الماجسػتير في العػموـ  /الكيمػػياء -الكيمياء العضوية لمطالبة  /ضازٗ ذلند عطٔـ٘ ّالـٕ (
مف الخارج) لمدة عاـ اعتبا ار مف 2012/1/11حتى . 2013/1/10

القـــساز

 :املْافقــ٘ مد المنحة الدراسػية لمطالبػة /ضـازٗ ذلنـد عطٔـ٘ ّالـٕ  -لمػدة عػاـ اعتبػا ار

مف.2012/1/11

 -45املْضــْع  :توصػػية لجن ػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى اقت ػراح مجمػػس قسػػـ الكيميػػاء مػػد منحػػػة
الماجسػتير في العػموـ  /الكيمػػياء -الكيمياء العضوية لمطالبػة ٍ/ب٘ اهلل ذلند عطٔ٘ ّالٕ

( طالبة منحة) لمدة عاـ اعتبا ار مف 2012/1/11حتى . 2013/1/10

القـــساز

 :املْافقــ٘ مد المنحة الدراسية لمطالبػة ٍ/ب٘ اهلل ذلند عطٔ٘ ّالٕ  -لمػدة عػاـ اعتبػا ار

مف. 2012/1/11
 -46املْضْع  :توصية لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء مف القسػاـ العمميػة بالكميػة بخصػوص
ترشيحات المكافآت الدراسية ( منح ماجستير ودكتو ار )لمعاـ الجامعي .2012/2011

القـــساز

بناء عمى توصية لجنة الدراسات العميا .
:املْافق٘ عمى ما جاء بقرار مجالس القساـ
ً

 -47املْضْع  :توصية لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى ما جاء مف القسػاـ العمميػة بالكميػة بخصػوص
التقارير السنوية لطالب الدراسات العميا لدرجتي الماجستير والدكتو ار عػف العػاـ الجػامعي

2011 /2010
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القـــساز

ػاء عمػػى توصػػية لجنػػة
 :املْافقــ٘ عمػػى مػػا جػػاء مػػف القسػػاـ مػػف التقػػارير السػػنوية بنػ ً
الدراسات العميا .

خامطاً  :العالقات الجقافٔ٘

 -48املْضْع  :توصػية لجنػة العالقػات الثقافيػة بالموافقػة عمػى اقتػراح مجمػس قسػـ عمػـ الحيػواف الموافقػة
عمى التقرير المقدـ مف الطالبة /أمسا ٛحازع الػٔطاى – ٙالمعيدة بالقسـ – عػف حضػورها

الػػدورة التدريبيػػة – بمركػػز التكنولوجيػػا الطبيػػة – بجامعػػة اإلسػػكندرية فػػى الفتػػرة مػػف -16
. 2011/7/19

القـــساز

بناء عمى توصية لجنة العالقات الثقافية.
 :املْافقــ٘ عمى ما جاء بالتقرير ً

 -49املْضْع  :توصية لجنة العالقػات الثقافيػة بالموافقػة عمػى اقتػراح مجمػس قسػـ الكيميػاء الموافقػة عمػى
التقارير المقدمة مف السادة :

– مدرس مساعد بالقسـ

 -1إيماف محمد عثماف

– معيدة بالقسـ

 -2رنا رمزي إبراهيـ الصد

 -معيدة بالقسـ

 - 3هبة عبد الناصر أنيس

عػػف حضػػورهـ الػػدورة التدريبيػػة المقامػػة بمركػػز التكنولوجيػػا الطبيػػة باإلسػػكندرية تحػػت

عنواف "Hands on Basic Techniques in Cell Culture and Stem Cell " :

وذلؾ فى الفترة مف .2011/12/15-13

القـــساز

بناء عمى توصية لجنة العالقات الثقافية.
 :املْافقــ٘ عمى ما جاء بالتقارير ً

 -50املْضْع  :توصية لجنة العالقات الثقافيػة بالموافقػة عمػى اقتػراح مجمػس قسػـ الكيميػاء الموافقػة عمػى
التقرير المقدـ مف الطالب٘ /غادٓ٘ عبد العلٔه عبد الـسمحً – المػدرس المسػاعد بالقسػـ –

عػػػف حضػػػورها المػػػػؤتمر الػػػدولى الرابػػػػع لمكيميػػػاء – بجامعػػػة الممػػػػؾ سػػػعود بالريػػػػاض –
بالسعودية فى الفترة مف . 2011/11/21-19

القـــساز
 -51املْضْع :

بناء عمى توصية لجنة العالقات الثقافية. .
 :املْافقــ٘ عمى ما جاء بالتقرير ً
توصية لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى اقتراح مجمس قسـ الكيمياء حضػور الطالبـ٘/

مســاٍس مطــعد البٔــْم – ٙالمعيػػدة بالقسػػـ – المػػؤتمر الػػدولى " التح ػديات البيئيػػة فػػى

المنػػاطؽ الجافػػة " المنعقػػد بجامعػػة الممػػؾ عبػػد العزيػػز بالسػػعودية -فػػى الفتػػرة مػػف -6
 ( 2012/2/8بدوف نفقات مف الجامعة ) .
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القـــساز

 :املْافقـ٘ عمػػى حضػػور اآلنسػػة  /مســاٍس مطــعد البٔــْم – ٙالمػػؤتمر الػػدولى " التحػػديات
بنػاء عمػى توصػية
البيئية فى المناطؽ الجافة " بالسعودية -فى الفترة مف ً 2012/2/8-6
لجنة العالقات الثقافية.

 -52املْضْع  :توصية لجنة العالقات الثقافية بالموافقة عمى اقتراح مجمس قسـ الرياضيات حضور السيدة
الـــدكتْزٗ ٍ /الـــ٘ أمحـــد الطـــقا – المػػدرس بالقسػػػـ – ورشػػػة عمػػػؿ " الػػػنظـ الديناميكيػػػة

وتطبيقاتهػػػػا " بكميػػػػة عمػػػػوـ الشػػػػاطبى – جامعػػػػة اإلسػػػػكندرية  -يػػػػوـ الربعػػػػاء الموافػػػػؽ

 2012/2/8بدوف رسـ اشتراؾ مع صرؼ بدؿ السفر المقرر .

القـــساز

 :املْافق٘ عمى حضور دٍ .ال٘ أمحد الطقا  -ورشة عمؿ " الػنظـ الديناميكيػة وتطبيقاتهػا
بناء عمى توصية لجنة العالقات الثقافية.
" بكمية عموـ اإلسكندرية ً

 -53املْضْع  :توصػية لجنػة العالقػات الثقافيػة بالموافقػة عمػى التعػاوف بػيف الجامعػة وجامعػة جػزر القمػر
المتحدة وذلؾ بإنشاء فرع لجامعة المنصورة عمى الراضى القمرية .
القـــساز  :املْافق٘ عمػى توصػية لجنػة العالقػات الثقافيػة بإنشػاء فػرع لجامعػة المنصػورة عمػى الراضػى
القمرية .

 -54املْضــْع  :توصػػية لجنػػة العالقػػات الثقافيػػة والبحػػوث بالموافقػػة عمػػى اقت ػراح مجمػػس قسػػـ النبػػات مػػد

المشروع البحثى " استنباط سالالت من نبات الدنوبة عالوة التحمل للملحةلة لالسلتمدا
كمحسن خلحاص الرتبة عالوة امللحةة

" اعتبا ارً مف  2011/12/18ولمدة ستة أشػهر أو

االنتهػاء مػػف الحسػػاب الختػػامى– وذلػػؾ كطمػػب السػػيد أ.د .ممــدّح ضــا ضــسا – الباحػػث

الرئيسى لممشروع .

القـــساز

 :املْافقــ٘

عمػى توصػية لجنػة العالقػات الثقافيػة بمػد المشػروع البحثػى المقػدـ مػف أ.د.

ممدّح ضا ضسا – الباحث الرئيسى -لمدة ستة أشهر اعتبا ارً مف  2011/12/18أو

االنتهاء مف الحساب الختامى .

 -55املْضْع  :توصية لجنة العالقات الثقافية والبحوث بالموافقة عمى اقتراح مجمػس قسػـ الرياضػيات مػد
الجازة الدراسية لمسيدة ٍ /دٓس عبد السمحً اجليد – ٚالمدرس المسػاعد بالقسػـ -وعضػو

الجازة الدراسية بكندا – لمدة عاـ رابع اعتبػا ارً مػف  2012/1/8حتػى –2013/1/7عمػى
نفقة الجامعة الكندية – مع صرؼ المرتب بالداخؿ طبقاً لمقواعد .
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القـــساز  :املْافق٘

عمى توصية لجنة العالقات الثقافية بمد الجازة الدراسية لمسيدة ٍ /دٓس عبـد الـسمحً

اجليد – ٚعضػو الجػازة الدراسػية بكنػدا – لمػدة عػاـ رابػع اعتبػا ارً مػف  2012/1/8حتػى

 –2013/1/7مع صرؼ المرتب بالداخؿ طبقاً لمقواعد .

ضادضا  :غئٌْ خدم٘ اجملتن ّتينٔ٘ البٔئ٘
 -56املْضْع  :توصية لجنة شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالموافقة عمى مػا تػـ مػف نشػاط لقطػاع
شػػػػئوف خدمػػػػة المجتمػػػػع وتنميػػػػة البيئػػػػة بالكميػػػػة عػػػػف الفتػػػػرة مػػػػف 2011/10/1حتػػػػى

. 2011/12/31

القـــساز

ْٓ :افق اجمللظ عل ٙما جاء بالتقرير ويتقدـ بالشكر لمسيد أ.د .وكيؿ الكمية لشػئوف خدمػة
المجتمع وتنمية البيئة والسادة المعاونيف .

ضابعاً ّ :حدٗ ضناٌ اجلْدٗ
 -57املْضــْع :مػػذكرة السػػيد الػػدكتور /المػػدير التنفيػػذي لمشػػروع  CIQAPبخصػػوص اعتمػػاد مقتػػرح عقػػد
برتوكوؿ تعاوف بيف كمية العموـ بدمياط وكمية الفنػوف التطبيقيػة بػدمياط حيػث أنػه إحػدى
متطمبات معايير الهيئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد 0

القـــساز

ٓ :ؤجل لجسه قادمة .

 -58املْضْع :مذكرة السيد الدكتور /المدير التنفيذي لمشروع  CIQAPبخصوص اعتماد سياسات تشجيع
البحػػث العممػػي بالكميػػة حيػػث أنػػه إحػػدى متطمبػػات معػػايير الهيئػػة القوميػػة لضػػماف جػػودة

التعميـ واالعتماد 0

القـــساز

 :املْافق٘ عمى اعتماد سياسات البحث العممى بالكمية .

 -59املْضْع :مػذكرة السػيد الػدكتور /المػدير التنفيػذي لمشػروع  CIQAPبخصػوص اعتمػاد مقتػرح تعػديؿ
توزيع درجات الوراؽ االمتحانية لمدراسات العميا بالكمية حيث أنه إحػدى متطمبػات معػايير

الهيئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد 0

القـــساز

 :املْافق٘ عمػى اعتمػاد تعػديؿ توزيػع الػدرجات لػقوراؽ االمتحانيػة لمدراسػات العميػا بالكميػة
عمى النحو المرفؽ .
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 -60املْضْع :مذكرة السيد الدكتور /المدير التنفيػذي لمشػروع  CIQAPبخصػوص اعتمػاد دليػؿ أخالقيػات
البحػػث العممػػي بالكميػػة حيػػث أنػػه إحػػدى متطمبػػات معػػايير الهيئػػة القوميػػة لضػػماف جػػودة

التعميـ واالعتماد 0

القـــساز

 :املْافق٘ عمى اعتماد الدليؿ المقدـ لخالقيات البحث العممى بالكمية .

 -61املْضْع :مػذكرة السػيد الػدكتور /المػدير التنفيػذي لمشػروع  CIQAPبخصػوص اعتمػاد إضػافة مػدير
وحدة تقييـ الداء وضماف الجودة أو نائػب مػدير الوحػدة الػى تشػكيؿ مجمػس الكميػة حيػث

أنه إحدى متطمبات معايير الهيئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد 0

القـــساز

 :املْافق٘ عمى اعتماد إضافة مدير وحدة تقييـ الداء وضماف الجودة أو نائب مدير الوحػدة
الى تشكيؿ مجمس الكمية

 -62املْضْع :مػذكرة السػيد الػدكتور /المػدير التنفيػذي لمشػروع  CIQAPبخصػوص اعتمػاد يليػات إعػالف
جداوؿ االمتحانات لمفضؿ الدراسي الوؿ والثاني حيث أنػه إحػدى متطمبػات معػايير الهيئػة

القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد 0

القـــساز

 :املْافق٘ عمى اعتماد يليات إعالف جداوؿ االمتحانات لمفضؿ الدراسي الوؿ والثاني .

 -63املْضــْع :مػػذكرة السػػيد الػػدكتور /المػػدير التنفيػػذي لمشػػروع  CIQAPبخصػػوص اعتمػػاد يليػػات جػػذب
الطالب الوافديف لاللتحاؽ بالدراسات العميا بالكمية حيث أنه إحدى متطمبات معايير الهيئػة
القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد 0

القـــساز

 :املْافق٘ عمى اعتماد يليات جذب الطالب الوافديف لاللتحاؽ بالدراسات العميا بالكمية

 -64املْضْع :مذكرة السيد الدكتور /المدير التنفيذي لمشروع  CIQAPبخصوص اعتماد مراجعة وتحػديث
رؤيػػة ورسػػالة القسػػاـ العمميػػة بالكميػػة حيػػث أنػػه إحػػدى متطمبػػات معػػايير الهيئػػة القوميػػة

لضماف جودة التعميـ واالعتماد 0

القـــساز

 :املْافق٘ عمى اعتماد تحديث رؤية ورسالة القساـ العممية بالكمية .

 -65املْضْع :مػذكرة السػيد الػدكتور /المػدير التنفيػذي لمشػروع  CIQAPبخصػوص اعتمػاد تشػكيؿ لجػاف
القساـ العممية المسئولة عف تمقي شكاوى الطالب الورقية وااللكترونية ( الفارابي ) حيث

أنه إحدى متطمبات معايير الهيئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد 0
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القـــساز

 :املْافق٘ عمػى اعتمػاد تشػكيؿ لجػاف القسػاـ العمميػة المسػئولة عػف تمقػي شػكاوى الطػالب
الورقية وااللكترونية ( الفارابي ) طيقاً لترشيح القساـ العممية بالكمية .

 -66املْضــْع :مػػذكرة السػػيد الػػدكتور /المػػدير التنفيػػذي لمشػػروع  CIQAPبخصػػوص اعتمػػاد يليػػات عمػػؿ
لجنة المؤتمرات والندوات بالكمية حيث أنه إحدى متطمبات معػايير الهيئػة القوميػة لضػماف

جودة التعميـ واالعتماد 0

القـــساز

 :املْافق٘ عمى اعتماد يليات عمؿ لجنة المؤتمرات والندوات بالكمية .

 -67املْضْع :مػذكرة السػيد الػدكتور /المػدير التنفيػذي لمشػروع  CIQAPبخصػوص اعتمػاد تشػكيؿ فريػؽ
عمػؿ مػف الهيئػػة المعاونػة لعضػاء هيئػػة التػدريس بالكميػة لحصػػر وكتابػة أسػئمة ونمػػاذج
لالمتحانات السابقة بالكمية حيث أنه إحدى متطمبات معايير الهيئة القومية لضػماف جػودة

التعميـ واالعتماد 0

القـــــساز

 :املْافق ـ٘ عمػػى اعتمػػاد تشػػكيؿ فريػػؽ عمػػؿ مػػف الهيئػػة المعاونػػة لعضػػاء هيئػػة التػػدريس

بالكمية لحصر وكتابة أسئمة ونماذج لالمتحانات السابقة بالكمية .
 -68املْضْع :مذكرة السيد الدكتور /المدير التنفيذي لمشروع  CIQAPبخصوص اعتماد حضور منسػقى
القساـ العممية اجتماعات مجالس القساـ العممية حيث أنػه إحػدى متطمبػات معػايير الهيئػة

القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد 0

القـــساز

 :املْافق٘ عمى اعتماد حضور منسقى القساـ العممية اجتماعات مجالس القساـ العممية .

 -69املْضــْع :مػػذكرة السػػيد الػػدكتور /المػػدير التنفيػػذي لمشػػروع  CIQAPبخصػػوص اعتمػػاد الخػػدمات
اإلرشادية لطالب الكمية

 -1البيانات الشخصية لمطالب

 -3بيانات رعاية الطالب المتعثر دراسياً
 -5استمارة تقييـ المرشد الطالبى

 -2بيانات رعاية الطالب المتفوؽ دراسياً

 -4تقرير المرشد الطالبى النصؼ سنوى

حيث أنه إحدى متطمبات معايير الهيئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد 0

القـــساز

 :املْافق٘ عمى اعتماد الخدمات اإلرشادية لطالب الكمية :
 -2بيانات رعاية الطالب المتفوؽ دراسياً

 -1البيانات الشخصية لمطالب
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 -3بيانات رعاية الطالب المتعثر دراسياً
 -5استمارة تقييـ المرشد الطالبى

 -4تقرير المرشد الطالبى النصؼ سنوى

 -70املْضْع :مذكرة السيد الدكتور /المدير التنفيذي لمشروع  CIQAPبخصوص اعتماد:
 -1آليات تفعيل اإلرشاد الطالبى لمرحلة البكالىريىس
 -2آليات دعم وتحفيز الطالب المتفىقين
 -3آليات رعاية الطالب المتعثرين دراسيا
حيث أنه إحدى متطمبات معايير الهيئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد 0

القـــساز

 :املْافق٘ عمى اعتماد :
 -1آليات تفعيل اإلرشاد الطالبى لمرحلة البكالىريىس
 -2آليات دعم وتحفيز الطالب المتفىقين
 -3آليات رعاية الطالب المتعثرين دراسيا

 -71املْضْع :مذكرة السيد الػدكتور /المػدير التنفيػذي لمشػروع  CIQAPبخصػوص اعتمػاد تبنػى المعػايير
القومية المرجعية المزدوجػة مػف الهيئػة القوميػة لضػماف جػودة التعمػيـ واالعتمػاد لبرنامػػ (

اإلحصاء وعموـ الحاسب ) حيػث أنػه إحػدى متطمبػات معػايير الهيئػة القوميػة لضػماف جػودة

التعميـ واالعتماد 0

القـــساز

 :املْافق٘ عمى اعتماد تبنى المعايير القومية المرجعية المزدوجة مف الهيئة القومية لضماف
جودة التعميـ واالعتماد لبرنام ( اإلحصاء وعموـ الحاسب ).

 -72املْضــْع :مػػذكرة السػػيد الػػدكتور /المػػدير التنفيػػذي لمشػػروع  CIQAPبخصػػوص اعتمػػاد يليػػات تنفيػػذ
مسػػاعدة الطػػالب الغيػػر قػػادريف مػػف صػػندوؽ التكافػػؿ االجتمػػاعى لمطػػالب بالكميػػة حيػػث أنػػه

إحدى متطمبات معايير الهيئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد 0

القـــساز

 :املْافق٘ عمى يليات تنفيذ مساعدة الطػالب الغيػر قػادريف مػف صػندوؽ التكافػؿ االجتمػاعى
لمطالب بالكمية.
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ملحق جدّل األعنال
 -73املْضــْع  :توصػػية لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى اقت ػراح مجمػػس قسػػـ الكيميػػاء مػػد منحػػػة
الماجسػتير في العػموـ  /الكيمياء -الكيمياء الحيويػة للطالب٘  /أمريٗ عبـد احلنٔـد الطـعٔد

البدالٕ ( مف الخارج) لمدة ستة أشهر إلجراء جزء مكمؿ لمرسالة .

القـــساز

 :املْافقــ٘ عمى المد لمدة ستة أشهر .

 -74املْضْع  :توصية لجنة العالقات الثقافيػة بالموافقػة عمػى اقتػراح مجمػس قسػـ النبػات حضػو ار لسػيدة
أ0د /ىعنت ذلند حطً ػ الستاذ بالقسـ ػ المؤتمر الدولي الثالث لمعموـ البيولوجية والبيئيػة

والذي تنظمه عموـ المنصورة ويقاـ في مدينة الغردقة في الفترة مف ( 2012/3/24 -20

ببحث مقبوؿ ) مع صرؼ قيمة االشتراؾ وقدر 1000جنيه 0

القــساز

 :املْافقــ٘ عمى توصية لجنة العالقات الثقافية .

 -75املْضْع  :توصػػية لجنػػة العالقػػات الثقافيػػة بالموافقػػة عمػػى اقتػراح مجمػػس قسػػـ عمػػوـ البيئػػة حضػػور
السػيد الدكتْز /طلعـت عبـد املـيعه حيـاشٖ ػػ المػدرس بالقسػـ ػ المػؤتمر الػدولي السػادس
لمتنميػػػػة والبيئػػػػة فػػػػي الػػػػوطف العربػػػػي والػػػػذي سػػػػيعقد بجامعػػػػة أسػػػػيوط فػػػػي الفتػػػػرة مػػػػف

24ػ (2012/3/26ببحث مقبوؿ ) مع صرؼ قيمة االشتراؾ وقدر  1000جنيه 0

القــساز

 :املْافقــ٘ عمى توصية لجنة العالقات الثقافية .

 -76املْضْع :

توصية لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمي إرساؿ ممؼ الطالػب /امحد كنال حطً

مسضٕ  -بالفرقة الثانية -شعبة الفيزياء /الحاسب  -مػف عمػوـ دميػاط إلػى عمػوـ عػيف

شمس لمعاـ الجامعي 0 2012/2011

القـــساز

 :املْافقــ٘ عمى إرساؿ ممؼ الطالب إلى كمية عموـ عيف شمس.

 -77املْضــْع :

توصػػية لجنػػة شػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بالموافقػػة عمػػى قيػػد الطالػػب ٓ /اضــس حامــد حامــد

املػاش -ٚمرشح لمكمية ( شهادة معادلة ) بعد أف سدد الرسوـ وعمؿ الكشػؼ الطبػى لمعػاـ

الجامعي 0 2012/2011

القـــــساز

 :املْافقــــ٘ عمػػى توصػػية لجنػػة شػػئوف التعمػػيـ والطػػالب بقيػػد الطالػػب  /ياسػػر حامػػد حامػػد
المغازى  -بالكمية لمعاـ الجامعى . 2012/2011
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 -78املْضْع

 :مذكرة شئوف أعضاء هيئة التدريس بخصوص طمػب السػيد أ.د .عبـد اجلـْاد ذلنـد أمحـد

زاضــ – ٙأ .بقسػػـ الكيميػػاء بالكميػػة – والباحػػث الرئيسػػى لممشػػروع البحثػػى " جمِــؿاتّ
حقووةّكفروكقؿقائقةّتعًؿدّعؾـىّاألبًقؿـرّلؼقـّاسّأوكراتوكِـ

ّألـ ّ " والممػوؿ مػف

خالؿ برنام التعاوف العممى والتكنولوجى المصػرى الفرنسػى ( امحتػوب ) بمسػاهمة مػف

أكاديميػػة البحػػث العممػػى والتكنولوجيػػا  -باحتسػػاب الفتػػرة مػػف  2011 /12/17حتػػى

 2011/12/22ضمف الزيارة العمميػة لفرنسػا – نظػ ارً لتػأخر فػى الحصػوؿ عمػى تأشػيرة

القـــساز

السفر حيث أنه سافر فى  2011/12/8بدالً مف . 2011/12/3

 :املْافق٘ عمى احتسػاب الفتػرة مػف  2011 /12/17حتػى  2011/12/22ضػمف الزيػارة
العمميػة لفرنسػػا والتػػى قػاـ بهػػا أ.د .عبــد اجلــْاد ذلنــد أمحــد زاضــ – ٙأ .بقسػػـ الكيميػػاء

بالكمية ضمف المشروع والمموؿ مف برنام ( امحتوب ) .
 -79املْضْع  :مذكرة شئوف أعضاء هيئة التدريس بػاقتراح قسػـ الكيميػاء الموافقػة عمػى مػا جػاء بتقريػر
المجنة العممية الدائمة لمكيمياء الالعضوية ( وظائؼ الساتذة ) والذى يفيػد بػأف اإلنتػاج

العممى المقدـ مف السيد الػدكتور  /أمحد ذلنـد اهليـداّ – ٚأ .مسػاعد بالقسػـ – يرقػى
إلى درجة أستاذ كيمياء تخصص ( كيمياء غير عضوية ) ( عمى مستوى الساتذة ).

القـــساز

:الموافقة عمى ما جاء بتقرير المجنة العممية الدائمة لمكيمياء الالعضوية ( وظائؼ السػاتذة
) والػػذى يوصػػى بمػػنح السػػيد الػػدكتور  /أمحــد ذلنــد اهليــداّ – ٚأ .مسػػاعد بقسػػـ

الكيمياء المقب العممى أستاذ كيمياء غير عضوية ( عمى مستوى الساتذة ) .

 -80املْضْع  :مػذكرة شػئوف أعضػاء هيئػة التػدريس بػاقتراح قسػـ الكيميػاء كمجنػة عمميػة الموافقػة عمػى
تعييف اآلنسػة  /غادٓ٘ عبد العلـٔه عبـد الـسمحً الطـٔد – المػدرس المسػاعد بالقسػـ –
بوظيفة مدرس تخصص( كيمياء غير عضوية ) بذات القسـ بالكمية .

القـــساز

 :املْافقــ٘ عمى تعييف اآلنسة  /غادٓ٘ عبد العلٔه عبد السمحً الطٔد – المدرس المسػاعد
بقسـ الكيمياء– بوظيفة مدرس تخصص( كيمياء غير عضوية ) بذات القسـ بالكمية .

 -81املْضْع  :مذكرة شئوف أعضاء هيئة التدريس بػاقتراح قسػـ الكيميػاء الموافقػة عمػى انتػداب كػؿ مػف
السادة -:

 -1أ.د .عبد العصٓص الطٔد فْدِ – أ .بعمػوـ المنصػورة – لمتػدريس بالقسػـ يػوـ الثالثػاء
مف كؿ أسبوع بواقع {  2ساعة تماريف  2 +ساعة نظرى و 4ساعات عممى }

 -2أ.د .ضعد الطٔد املسض –ٙأ .بعموـ المنصػورة -لمتػدريس بالقسػـ يػوـ الربعػاء مػف
كؿ أسبوع بواقع {  1ساعة تمريف  3 +ساعة نظرى و 4ساعات عممى } خالؿ الفصػؿ

الدراسى الثانى لمعاـ الجامعى . 2012/2011
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القـــساز

 :املْافقــ٘ انتداب كؿ مف السادة -:
أ.د .عبد العصٓص الطٔد فْدِ  ،أ.د .ضعد الطـٔد املسضـ –ٙلمتػدريس بقسػـ الكيميػاء خػالؿ

الفصؿ الدراسى الثانى لمعاـ الجامعى .2012/2011

-82املْضْع :

توصية لجنة شئوف التعمػيـ والطػالب بالموافقػة عمػى سػحب ممػؼ الطالػب  /عنـسّ ذلنـد

جنٔــ عبـــد احلنٔـــد – الفرقػػػة الولػػػى – شػػػعبة العمػػػوـ الطبيعيػػػة ( بػػػاؽ لإلعػػػادة لمعػػػاـ

 ) 2012/2011وذلؾ الستكماؿ تعميمه بالخارج .

القـــساز

 :املْافقــ٘ عمى توصية لجنة شئوف التعميـ والطالب .

 -83املْضْع  :توصػية لجنػة العالقػات الثقافيػة والبحػوث بالموافقػة عمػى اقتػراح مجمػس الكيميػاء الموافقػة

عمى التقرير الثانى لممشروع البحثػى " تشلمو ننلحاو ومصلادر التللح فلى نهلر النول
وتقووم آثارها عللى مولاا الشلرد بلدمواط واقلرتا علرة معافلة منمفضلة التكلالو
والمقػػدـ مػػف الطــٔد الــدكتْز  /ذلنــد عطٔــُ ّاىل – أ .مسػػاعد بالقسػػـ والباحػػث الرئيسػػى
لممشروع .

القـــساز

بناء عمى توصية لجنة العالقات الثقافية .
 :املْافق٘ عمى ما جاء بالتقرير المقدـ ً

 -84املْضــْع  :توصػػية لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى اقتػراح مجمػػس قسػػـ الكيميػػاء تشػػكيؿ لجنػػة
المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في العموـ  /الكيمياء -الكيمياء العضوية  -للطالبـ٘

ٍ /د ٚحطً عبد الػفاز شغلْل ( طالبة منحة) ) مف السادة -:
 -1أ0د 0محمد سامى أحمد الغريب

أ 0بعموـ بورسعيد

 -3أ.د .محمد محمد عبد الهادى مشالى

أ 0بعموـ دمياط

-2أ0د 0ممدوح عبد المجيب محمد

القـــساز

أ 0بعموـ المنصورة

 :املْافقــ٘ عمى تشكيؿ لجنة الحكـ المقترحة مف قبؿ مجمس قسـ الكيمياء بالكمية .

 -85املْضْع  :توصية لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمى اقتراح مجمس قسػـ النبػات مػد التسػجيؿ لدرجػة
دكتػو ار الفمسػفة فػي العػػموـ  /النبػات – الميكروبيولوجيػا -لمطالبػػة /فْشٓـ٘ ذلنـد ذلنــد

الفق ( ٕٚمف الخارج) لمدة عاـ اعتبا ار مف 2012/1/9أو لحػيف االنتهػاء مػف الرسػالة

أيهما أقرب .
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القـــساز

 :املْافقــ٘ عمى توصية لجنة الدراسات العميا بمػد التسػجيؿ لدرجػة دكتػو ار الفمسػفة فػي
العػموـ  /النبات – الميكروبيولوجيا -لمطالبة /فْشٓ٘ ذلنـد ذلنـد الفقٚـٕ  -لمػدة عػاـ

اعتبا ار مف 2012/1/9أو لحيف االنتهاء مف الرسالة أيهما أقرب .

 -86املْضــْع  :توصػػية لجنػػة الدراسػػات العميػػا بالموافقػػة عمػػى اقتػراح مجمػػس قسػػـ عمػػـ الحيػواف التسػػجيؿ
لدرجة الماجستير في العموـ /عمـ الحيواف  -لمطالبػة  /م ٙمْض ٙمْض ٙمْض ٙاملــ( ٙ

مف الخارج ) بعنواف -:

"ّدرادةّعؾىّعواملّاخلطورةّدلرضىّالشروانّالًاجىّفىّحمافظةّدمقاطّ" ّ

تحت إشراؼ السادة -:

-1أ0د 0محمد حامد بهنساوى

أ 0بعموـ دميػػاط

 -3د .محمود عبد الرحمف العشرى

أخصائى بمستشفى فارسكور العاـ

 -2د .لطفى زكريا حبؽ

القـــساز

 :املْافقــ٘

مدرس بعموـ حمواف

التسجيؿ لدرجة الماجستير في العموـ /عمـ الحيػواف  -للطالب٘  /مـ ٙمْضـٙ

مْض ٙمْض ٙاملٙ

.

 -87املْضْع  :توصية لجنة الدراسات العميا بالموافقة عمػى اقتػراح مجمػس قسػـ الرياضػيات رفػض تعػديؿ
تسجيؿ الطالب٘  /امياٌ جابس دزّٓؼ احلدٓد ( ٚطالبة منحه ) لدرجة الماجستير فػى العمػوـ

 /الرياضػػيات – الرياضػػيات التطبيقيػػة إلػػى التسػػجيؿ لرسػػالة دكتػػو ار الفمسػػفة مباشػػرة وهػػو
ماتسمح به المادة  150مف الالئحة التنفيذية لقانوف الجامعات وحػث الطالبػة عمػى تقػديـ
رسالة الماجستير بالبحث المنشور فى المؤتمر بروسيا .

القـــساز

ٓ :عترز المجمػس عػف قبػوؿ اقتػراح أ.د .محـد ذلنـد حلنـ – ٙبتعدييل تجدليل الطالبدة/
امياٌ جابس دزّٓؼ احلدٓد ( ٚطالبة منحه ) لدرجػة الماجسػتير فػى العمػوـ  /الرياضػيات –

الرياضيات التطبيقية إلى تسػجيؿ لدرجػة دكتػو ار الفمسػفة مباشػرة ويحػث المجمػس الطالبػة

عمى سرعة إنهاء رسالة الماجستير فى أقرب وقت ممكف .

 -88املْضْع :

توصية لجنػة شػئوف التعمػيـ والطػالب بالموافقػة عمػى مػنح الطالػب  /ذلنـد عجنـاٌ حطـ

بسكات – بالفرقة الولػى – شػعبة العمػوـ الطبيعيػة لمعػاـ الجػامعى  - 2102/2011أجػازة
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بناء عمى
مرضية لممدة مف  2011/10/1حتى نهاية امتحانات دور يناير  2012وذلؾ ً
تقرير المجنة الثالثية لقمراض النفسية بكمية طب المنصورة .

القـــساز

 :املْافقــ٘ .

 -89املْضْع :

توصية لجنة شئوف التعميـ والطالب بالموافقة عمػى مػنح الطالػب  /عبـد اهلل عـادل عبـد اهلل

احليـــــاّ – ٚبالفرقػػػػػة الرابعػػػػػة – شػػػػػعبة الفيزيػػػػػاء  /وعمػػػػػوـ الحاسػػػػػب لمعػػػػػاـ الجػػػػػامعى

ػاء عمػػى تقريػػر
 - 2102/2011أجػػازة مرضػػية عػػف امتحػػاف دور ينػػاير  2012وذلػػؾ بنػ ً
المجنة الثالثية لقمراض النفسية بكمية طب المنصورة .

القـــساز

 :املْافقــ٘ .

ّأىَ ٙاجمللظ أعنالُ ،،،

أم

عنٔد الللٔ٘

اجمللظ

أ0د0ممدّح عبد امليعه صْفاٌ

أ.د .اال عبد السحٔه عبد اهلل
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