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 جــــدول أعمال مجلـــس القســـم  
  22/2/2011بجلستة بتاريخ                                                     

 )6(جلسة رقم                                                              
                                                               ----- 

 التصديق على محضر مجلس القسم: أوال                                   
    24/2/2011بتاريخ ) 5(محضر مجلس القسم بجلستة رقم :    1بند                             

  
 ــةاطــــــــــــــــــــــــــــموضوعات اإلح: ثانيا                                 

 سامية أحمد مرسى سعفان  األستاذ المساعد/ د.احاطة المجلس علما بالموافقة بالتفويض على سفر السيدة ا:    1بند 
 2011بالقسم آلداء العمرة لمدة سبعة أيام فى خالل شهر فبراير             

 :ترشيح آل من السادة احاطة المجلس علما بالموافقة بالتفويض  على :   2بند 
 حسين محمود بــــــــــــدران .د.ا) 2          طارق محمـــــد عثمان النمر .د.ا )1

 سعد الدين ابراهيم أبو العينين .د.ا) 4          أسامة محمد محمود حميـده  .د.ا) 3    
 سامية أحمد مرسى ســعفان .د.ا) 5

 لتدريب الطالب الوافدين من الجامعات العربية المختلفة                                      
 :احاطة المجلس علما بالموافقة بالتفويض على ترشيح آل من السادة :    3بند 

 نبيلة على شـــــــــــــــــرف .د.ا) 2        نعمة زآريا درويـــــــــــــش   .د.ا) 1                        
 لمسابقة الجامعة إلختيار األم المثالية                                           

 طارق محمد عثمان النمر/ د.احاطة المجلس علما بالموافقة بالتفويض على تعديل جدول السيد ا:    4بند 
 2010/2011وى  مادة فيزياء حيوية  للفصل الدراسى الثانى ساعة   الفرقة الرابعة شعبة آيمياء حي 1          

 رضا محمد المرسى/ الى  السيد د                 
 طارق محمد عثمان النمر/ د.رضا مرسى الى ا/ ساعة   فيزياء حيوية  دبلوم مهنى تربية من  د 1          

 / على منح السيد  17/1/2011رئيس الجامعة بالتفويض قد وافق بتاريخ / د.احاطة المجلس علما بأن السيد ا:   5بند  
 أحمد فاروق مصطفى آمال المكاوى المدرس المساعد بالقسم أجازة دراسية وذلك لحصول سيادته على منحة             
 لمدة عام قابل للتجديد وذلك 1/1/2011شخصية  بجامعة هامتون بالواليات المتحدة األمريكية اعتبارا من            

   1/1/2011للحصول علـــى  درجة الدآتوراة  وتحول األجازة من مرافق للزوجة الى أجازة دراسية اعتبارا من               
 على مد األجـــــــازة  31/1/2011رئيس الجامعة بالتفويض قد وافق بتاريخ / د.احاطة المجلس علما بأن السيد ا:   6بند 

 للحصول9/10/2011وحتى  10/10/2010شريف محمد على حماده لمدة عام ثالث اعتبارا من / الدراسية  للسيد          
 .علــــى درجة الدآتوراة من جمهورية آازخستان           

 ـــازة على مد األجــ 31/1/2011رئيس الجامعة بالتفويض قد وافق بتاريخ / د.احاطة المجلس علما بأن السيد ا:     7بند 
 للحصول  9/10/2011وحتى  10/10/2010أحمد السيد عادل عمار لمدة عام ثالث اعتبارا من / الدراسية  للسيد          
 .علـى درجة  الدآتوراة من جمهورية آازخستان           

 تقديم الشكاوىبشأن ضوابط وتنظيم  2010لسنة ) 20(احاطة المجلس علما بالكتاب الدورى رقم   : 8بند         
 8/2/2011نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أشر سيادته فى / د.احاطة المجلس علما بأن السيد ا:   9بند         

 على قيد الطالب المتقدمين للدراسات العليا من داخل وخارج الكلية لدرجة الماجستير فى) تطبق القواعد وال مانع (                    
 2010/2011العلوم فى الفيزياء للعام الجامعى                    

 13/2/2011نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أشر سيادته فى / د.احاطة المجلس علما بأن السيد ا:  10بند        
 سماعيل عبد الفتاح المدرس المساعد بمرآز المعامل هدى ا/ على مد فترة التسجيل للطالبة ) تطبق القواعد وال مانع (                    
 ) تحليل تنشيطى ( لدرجة دآتور الفلسفة فى العلوم  13/9/2010الحرة هيئة الطاقة الذرية لمدة ستة شهور إعتبارا من                    



 .بقسم الفيزياء وذلك لإلنتهاء من إعداد الرسالة                     
 13/2/2011نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أشر سيادته فى / د.احاطة المجلس علما بأن السيد ا:    11بند       

 عبد المنعم محمد أحمد خالف  متفرغ للدراسة  لمدة عام / على مد فترة التسجيل للطالب ) تطبق القواعد وال مانع (                   
 .بالقسم وذلك لإلنتهاء من إعداد الرسالة )  طاقة شمسية ( لدرجة دآتور الفلسفة فى العلوم  13/9/2010إعتبارا من                  

 على مد البعثة الداخلية 23/5/2010احاطة المجلس علما بشأن موافقة اللجنة التنفيذية للبعثات بالتفويض فى :    12بند        
 نهاية البعثة ( 6/2/2011ناس حسن محمد الغزاوى المدرس المساعد بالقسم وعضو البعثة الداخلية حتى إي/ للسيدة                   
  7/2/2011علما بأن سيادتها قد تسلمت العمل بالكلية بتاريخ )  آكل خمس سنوات من تاريخ التسجيل                   

 :على ترشيح آل  14/2/2011الجامعة بالتفويض قد وافق بتاريخ رئيس / د.احاطة المجلس علما  بأن السيد ا:  13بند        
 أحمد ماهر حنيش/ السيد) 2مؤمن عبد الفتاح سالم            / السيد ) 1                                          

 المخصص للطلبة   Yggdrasilوالخاصة ببرنامج  2011/2012وذلك لإلستفادة من المنح الدراسية لعام                     
 .الباحثين المقدمين على إعداد رسالة الدآتوراة والمقدمة من حكومة النرويج                     

 
 أعضاء هيئة التدريسشئون الســـــــــادة : ثالثا 

 حسن جاد الحق الجوهرى المدرس المساعد بالقسم بشأن الموافقة على/ النظر فى الطلب المقدم من السيد  :  1بند 
 " فيزياء" تعيينه فى وظيفة مدرس بقسم الفيزياء حيث أنه حصل على درجـــة دآتــــوراة الفلســـــفة            

 .ووترلو بكندا  يها من جامعةالحاصل عل 2010/ 9/ 30بتاريخ  ) طاقة شمسية(             
 النظر فى الخطاب الوارد بأهمية التأآيد فى جميع الكليات واإلدارات القانونية التابعة للجامعة على أهمية :    2بند 

 إخطار ادارة التحكيم الدولى بوزارة العمل بالقضايا المتداولة حاليا أو مستقبال تالفيا لما قد ينتج من تكبد             
 .الدولة خسائر مادية آبيرة               

 بشأن تشكيل لجنة لإلشراف على إجــراءات تثبيت العمالة 12/2/2011فى ) 151(النظر فى القرار رقم :    3بند 
 المؤقتة بالجامعة               

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  ـــــادةبضرورة تواجـــــــــــد السالنظر فى قرار تشكيل لجنة الطوارىء :   4بند   
 .واإلداريين وتم تكليف أعضاء لجنة األزمات والكوارث بالكلية بضرورة التواجد يوميا            

  26/1/2011األآاديمى بالكلية بجلستها الثانية المنعقدة بتاريخ دالنظر فى محضر اجتماع وحدة اإلرشا:   5بند 
  2010/2011للعام اإلآاديمى  29/1/2011والممتدة حتى               

 
 درسين المساعدينشئون الســـــــــادة الم: رابعا                               

 بشأن 18/1/2011النظر فى الخطاب الوارد بشأن قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلستة المنعقدة فى :   1بند 
 أيام على األآثر) بعة رأ( لتى يكلفوا بها خالل اقيام المعيدين والمدرسين المساعدين بكليات الجامعة بأداء األعباء          
 أسبوعيا وضرورة تواجد السادة المعيدين والمدرسين المساعدين بأقسامهم العلمية باقى أيــــــام األسبوع للتفرغ         
 .إلجراء بحوثهم          

 النظر فى الخطاب الوارد يفيد بتواجد المدرسين المساعدين والمعيدين الحاصلين على أجازات خاصة بجميع :   2بند  
 أنواعها بالتواجد داخل األقسام العلمية وبصفة يومية وهذا مخالف للوائح والقوانين وحيث أن ادارة الكلية غير           
  .مسئولة عن تواجدهم           

  
 المعيديـــــــــــــــــــنئون الســـــــــادة ــــش:  خامسا                            

 بشأن تكليف آل من السادة التالى  16/2/2011بتاريخ ) 156(النظر فى الخطاب الوارد بشأن القرار رقم :   1بند 
 هشـــــــــام محمد عطية هاشم/ أسماؤهم بعد فى وظائف معيدين بالقسم السيد           

 محمد محمد رجب محمد النجار/ السيد                                                        
 آمال النمر المعيد بالقسم محمد مصطفى / النظر فى الخطاب الوارد بشأن اإلفادة بالرأى فى تحديد موقف السيد :  2بند  

 17/8/2009والذى انتهت أجازتة الدراسية بأمريكا بتاريخ          
 المعيد  صالح عزت محمد الزهيرى/ ة للسيد النظر فى الخطاب الوارد بشأن الموافقة على مد األجازة الدراسي:  3بند 

 من اليابان وعضو األجازة للحصول على الماجستير والدآتوراة بالقسم          
  16/11/2010حتى  17/11/2009على المد للعام الثانى اعتبارا من                          



 16/11/2011حتى  17/11/2010والعام الثالث اعتبارا من                                    
 

 ـالبالطــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــئون : سادسا                              
 النظر فى الخطاب الوارد بشأن إخطار السادة اعضاء هيئة التدريس والمدرسون المساعدون والمعيدون:  1بند 

 والمشرفون على المعامل الطالبية بعدم السماح بدخول المعامل إال للطالب الذين بحوزتهم آارنيه العام         
  2010/2011حالى الدراسى ال          

 .تحديد موعد آخر إلنعقاد المؤتمر العلمى للقسم وذلك نظرا لتأجيل موعد الدراسة :  2بند 
 حسنين محمد  اللبانى األستاذ المتفرغ بالقسم / د.النظر فى الخطاب الوارد بشأن الموافقة على انتداب السيد ا:   3بند 

 :آالتالى  2010/2011جامعة دمنهور خالل الفصل الدراسى الثانى  –للتدريس لطالب آلية العلوم            
 عدد الساعات        المقـــــــــــــرر        الفرقـة       

 نظرى         عملى    
 اليوم   

      
علوم المواد      

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بلــــــــــــــــورات    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقال وبحث      

رابعة ف ، ف ك ، ف ر   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثانية ف ك ، ف ر ، ك ف   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــ              

     2  
ـــــــــــــــــــــــ

     1 
ـــــــــــــــــــــــ

     2 

      
    6 

     
 الســـبت 

  .المشكلة الخاصة بشعبة الفيزياء الحيوية لنظام الساعات المعتمدة :  4بند 
 %50من بشأن تدنى نسبة النجاح فى المقررات المذآورة حيث أن نسبة النجاح فيها أقلالنظر فى التقرير المقدم من اللجنة :  5بند 

 12015آهرومغناطيسية واهتزازات  12014بصريات طبيعية  -طبيعة ورياضة  ) تخلفات ( لشعبة الفرقة الثانية               
 13033نيات وجوامد مادة الكترو )تخلفات ( وشعبة الفيزياء  الفرقة الثالثة   -           

 
 شـــــــــــــــــــئون الجــــــــــــــــــــــــــودة  : سابعا                                   

 النظر فى الخطاب الوارد تنفيذا للقواعد المنظمة لبرنامج صرف حافز الجودة مقابل األداء للسادة أعضاء هيئة  :  1بند 
 التدر يس بالجامعة بأن ال تزيد أيام انتداب السادة أعضاء هيئة التدريس خارج الجامعة عن يومين أسبوعيا وعلى          
  .أن تكون أيـــام  التدريس الفعلية بالجامعة أربع أيام آشرط لصرف حافز الجودة          

 لإلحاطة بمدى استعدادها للقيام بعمل مؤتمر علمى النظر فى الخطاب الوارد بشأن تنفيذ مؤتمرات علمية :   2بند 
 دولى فى مجاالتها البحثية وذلك لإلرتقاء بالعملية البحثية لكلية العلوم جامعة طنطا حيث أن القســــم غير           
  .مشترك           

 متابعة خطاب القسم بخصوص المذآرة لنظام زيادة الدخل مقابل جودة اآلداء ألعضاء هيئة التدريس التى أرسلها :    3بند 
 رئيس الجامعة/ د.القسم الى الكلية بشـــــأن رفعها الى السيدة ا           

 
 البحــــــــوثالدراسات العليــا وــــــــئون شــ   :ثامنا 

 عدم الموافقة على 18/1/2011النظر فى الخطاب الوارد بأن مجلس الدراسات العليا قد قرر بجلستة المنعقدة فى :  1بند 
 بعدم جواز تقدم الحاصلة على أجازة رعايــــة طفل 13/11/2010قرار مجلس آلية العلوم بجلستة المنعقدة فى           
 وأوصى المجلــــــس بتطبيق .ى مدة مماثلة آالتى قضتها فى األجازة برسالتها للحصول على الدرجة إال بعد مض         

 القواعد المعمول بها            
 ق ــــــــواف 2011/ 18/1النظر فى الخطاب الوارد يفيد بأن مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلستة المنعقدة فى :  2بند 

 المجلس على مبررات إلشتراك المدرسين فى الخطة التدريسية           
 معاونة األساتذة واألساتذة المساعدين فى تدريس الجزء العملى  -            
 يسمح للمدرس بتدريس مادة فى تخصصه فى حالة عدم وجود أستاذ أو أستاذ مساعد فى هذا التخصص وتعذر   -            
 اإلنتداب من الخارج                 

 فاطمة عبد الماجد بشأن الموافقة على سحب أوراقها من الدراســـــات العليا/ النظر فى الطلب المقدم من الطالبة :  3بند   
 .بقسم الفيزياء 2010وإلغاء قيدها حيث أنها إجتازت اإلمتحانات النظرية التمهيدية لدرجة الماجستير دور سبتمبر           

 النظر فى الخطاب الوارد بشأن القواعد الخاصة بضرورة الحصول على شـــــــهادة إتقان اللغة اإلنجليزية آمتطلب :  4بند   
 .للتسجبل لدرجتى الماجستير والدآتوراة              

 بتقديم) دآتوراة  –اجستير م( التنبيه على  الســـــادة أعضاء هيئة التدريس المشرفين على طالب الدراسات العليا :   5بند 
 .التقارير العلمية بعد استيفاءها لألهمية             



 
 ـوثـات الثقافية والبحــــــئون العالقــشـــــــ: تاسعا 

 فى والمبادىء والتطبيقات: ات النانو ـــالنظر فى الخطاب الوارد بشأن البرنامج التدريبى فى مجال علوم وتقني:   1بند 
 .مجاالت مختلفة بمرآز بحوث وتطوير الفلزات بحلوان            

 اب  ـــعن فتح ب IECالتابع لقطاع التعليم الدولى   JLIالنظر فى الخطاب الوارد بشأن إعالن معهد اللغة اليابانية :   2بند 

 .التقدم لبرامج دراسة اللغة اليابانية باليابان             

 ة ـــالتابع لوزارة التعليم والعـــــــــــلوم والثقافGlobal 30النظر فى الخطاب الوارد بشأن اإلعالن عن برنامج :  3بند  

 .والذى يهدف الى زيادة عدد الطلبة األجانب باليابان   MEXTاليابانية             

 ابـــــس آتـــــــــات والذى يتضمن بأنه ورد ألمانة المجلالنظر فى الخطاب الوارد لكتاب المجلس األعلى للجامع:   4بند  

 مــعالملحق الثقافى المصرى بروما والذى يشير الى شكوى أعضاء المهمات العلمية من صعوبة تحديد موعــــد           

 مع القنصلية اإليطالية القاهرة للحصول على تأشيرة الدخول لألراضى اإليطالية           

 جمع تقدم المنح الدراسية بغرض) المجموعة الفلمنكية ( النظر فى الخطاب الوارد يفيد بأن الحكومة البلجيكية :   5بند  

  2011/2012 ىالمادة العلمية للدآتوراة للعام الدراس           

  الفترة معة عين شمس فىجا –النظر فى الخطاب الوارد بشأن اإلعالن عن تنظيم الدورات التدريبية بكلية العلوم :   6بند 

 2011مارس  9 –فبراير  20من             

 وحيود الدورة التدريبية للكيميائيين والباحثين عن التحليل الحرارى" النظر فى الخطاب الوارد بشأن اإلعالن عن :   7بند 

 17/4/2011 – 16والتى تعقد برحاب جامعة أسيوط فى الفترة من " وحيود األشعة السينية            

   للتعليم النظر فى الخطاب الوارد بشأن قيام وزارة التعليم العالى السعودية بتنظيم المعرض والمؤتمر الدولى الثانى:   8بند  

 2011ابريل  22 – 19العالى تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وذلك خالل الفترة من              

 الل الفترة منــــــــــــوالذى سيعقد خ)   ( ICCE –  19أن الدعوة لحضور مؤتمر النظر فى الخطاب الوارد بش:   9بند 
            24/7/2011    SHANGHAI , CHINA  

                             
 رئيس مجلس القسم                                                            21/2/2011تحريرا فى 

    ------  
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