جبيعخ دييــــــــبط
كهيخ انحبسجبد ٔانًعهٕيبد
أيبَخ يجهس انكهيخ

يحضز يجهس انكهيخ
رقى ( )2ثتبريخ 2029 / 22 / 5
**************************************************

اجتًع يجهس انكهيخ انيٕو انخًيس انًٕافق  2029/22/5انسبعخ انثبَيخ عشزح ظٓزا ثقبعخ يجهس انكهيخ -
ثزئبسخ انسيذ أ.د .جًبل يحًذ ثحيزٖ عيسٗ – عًيذ انكهيخ ٔحضٕر انسبدح :
أ.و.د .أحًذ أحًذ عجذ انفتبح انحزثٗ

ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ خذيخ انًجتًع ٔتًُيخ انجيئخ

دْ .جّ حبيذ أحًذ انحذيذٖ

يًثم انًذرسيٍ

ٔاعتذر عٍ عذو انحضٕر:
 -2أ.د /يحًذ عجذِ راغت عًبشّ

ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انتعهيى ٔانطالة

 -2أ.د /أحًذ انسعيذ طهجخ

عضٕ يجهس انكهيخ يٍ انخبرج

تولى أمانة المجمـــــــــــس:
أ.و.د .أحًذ أحًذ عجذ انفتبح انحزثٗ

ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ خذيخ انًجتًع ٔتًُيخ انجيئخ

وقام باإلعداد وسكرتارية المجمس -:
األستاذ  /ايياب دمحم عبده شبكو
استَالل جملص الللٔة
استيل الجمسة بالترحيب بالسادة أعضاء مجمس الكمية واكد سيادتو عمى الموضوعات التالية:
 التأكيد عمى قرار مجمس جامعة دمياط رقم ( )031بتاريخ  5102/00/52بشأن اعتبار رسائل الواتس
من قيادات الجامعة (أ.د /رئيس الجامعة  -نواب رئيس الجامعة) أو قيادات الكمية (أ.د /عميد الكمية

السادة الوكالء -أمين الكمية -رؤساء االقسام) رسالة رسمية ويعتد بيا كأنيا خطاب بعمم الوصول.ثم أفتتح السيد األستاذ الدكتور /جمال دمحم بحيرى عيسى  -عميد الكميـــة الجمســـــة:

ثه ىاقع سٔادتُ املْضْعات التالٔة
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أّال :التصدٓقات
 -1املْضْع  :المصادقة عمى محضر مجمس الكمية الجمسة رقم ( )0بتاريخ 1 5102/00/6
القـــرار  :صادق اجمللص .
 -2املْضْع

 :التصديق عمى قرار السيد أ.د /عميد الكمية بالموافقة بالتفويض عن مجمس الكمية بتاريخ
 5102/05/0عمى المد الوظيفى الخاص بالسيد  /اسامو سمير الشبراوى – المدرس
المساعد بالكمية اعتبا ار من  5102/1/01لمدة عام او لحين منحو درجة الدكتوراة اييما
اقرب وذلك نظ ار النتياء مدة الخمس سنوات عمى تعيينو كمدرس مساعد فى .5102/1/06

القـــرار  :صادق اجمللص .
ثاىٔا :طئٌْ التعلٔه ّالطالب
 -3املْضْع  :مذكرة السيد أ.د /وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب بشأن تشكيل مجمس تأديب الطالب بالكمية

عن العام الجامعى (.)5151/5102
القـــرار ّ :افق اجمللص على التظلٔل ّختاطب اجلامعة .

ثالجا :طئٌْ أعضاء ٍٔئة التدرٓص
 -4املْضْع  :مذكرة شئون أعضاء ىيئة التدريس لمنظر فى الموافقة عمـى الطمـب المقـدم مـن أ.م.د /وائـل عبـد
القادر عوض – االسـتاذ المسـاعد تخصـص عمـوم الحاسـب وقـائم بعمـل رئـيس قسـم الرياضـيات
وعموم الحاسب بكمية العمم جامعة بورسعيد لنقل سيادتو الى كمية الحاسبات والمعمومات جامعـة

دمياط 1
القـــرار ّ :افق اجمللص ّختاطب اجلامعة .

 -5املْضْع  :مذكرة شئون أعضاء ىيئة التدريس لمنظر فى الموافقة عمى ندب السيد أ.د /جمال دمحم بحيـرى –
لتدريس مقـرر االحاسـب اىلـىا لطـالب الفرقـة االعـدادى بكميـة الفنـون التطبيقيـة وذلـك بواقـ

يــوم واحــد اســبوعيا ( 8ســاعات) لمتــدريس خــالل الفصــل الدراســى الثــانى مــن العــام الجــامعى

1 5151/5102
القـــرار ّ :افق اجمللص ّختاطب كلٔة الفيٌْ التطبٔقٔة .
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 -6املْضْع  :مذكرة شئون أعضاء ىيئة التـدريس لمنظـر فـى الموافقـة طمـب النقـل المقـدم مـن م.م /نيـرة العـزب
ســعد العــزب – المــدرس المســاعد بقســم تكنولوجيــا المعمومــات بكميــة الحاســبات والمعمومــات
جامعة المنصورة وذلك لنقميا عمى درجة مدرس مساعد بكمية الحاسبات والمعمومـات بجامعـة

دمياط 1
القـــرار ّ :افق اجمللص على ىقل و.و /ىرية العزب سعد العزب – املدرض املشاعد بقشه تليْلْجٔـا
املعلْمات بللٔة احلاسبات ّاملعلْمات جامعة امليصْرة على درجُ مدرض مشاعد بللٔة
احلاسبات ّاملعلْمات جامعة دمٔاط ّختاطب اجلامعة .
 -7املْضْع  :مذكرة شئون أعضاء ىيئة التدريس بشأن طمـب السـيد أ.د /عميـد كميـة الفنـون التطبيقيـة ترشـيح
أحـد السـادة أعضــاء ىيئـة التـدريس لتــدريس مقـررى -0 :االحاسـب اىلــىا لطـالب الفرقـة االولــى
بواقـ  0ســاعة نظــرى و 3ســاعة تطبيقــى اســبوعيا -5 .االحاســب اىلــىا لطــالب الفرقــة الثانيــة

القـــرار

بواق  0ساعة نظرى و  3ساعة تطبيقى اسبوعيا.
ّ :افق اجمللص على ترطٔح د /أمحد حمنـد ربٔـا الشـٔد لتـدرٓص مقـررس احلاسـب ا
للفرقة األّ ّالفرقة الجاىٔة ّختاطب كلٔة الفيٌْ التطبٔقٔة .
رابعا :عنٔد الللٔة

 -8املْضْع  :مذكرة السيد أ.د /عميد الكمية بشأن ترشيحات أعضـاء ىيئـة التـدريس لعضـوية المجـان المنبثقـة
عن مجمس الجامعة (لجنة المختبرات واالجيـزة العمميـة – لجنـة المنشـ ت – لجنـة المكتبـات)

وذلك عن العام الجامعى (.)5151/5102
القـــرار ّ :افق اجمللص علـى ترطـٔح دٍ /بـُ دامـد امحـد احلدٓـدس للحيـة املاتـهات ّاالجَـزة
العلنٔة ّ ،ترطٔح د /أمحد حمند ربٔا الشٔد للحية امليظآت ّ ،ترطٔح د /رضا الشعٔد
البارّجى للحيـة امللتبـات ّكلـم للعـاو اجلـامعى ّ )2020/2019خياطـب معـا أ.د/
رئٔص اجلامعة .

خامشا :مْضْعات عامُ

 -9املْضْع  :احاطو المجمس عمما بشأن خطاب أ.د /عمـرو امـين عـدلى – نائـب وزيـر التعمـيم العـالى والبحـث

العممى لشئون الجامعات بشـأن الخطـاب الـوارد مـن أكاديميـة البحـث العممـى والتكنولوجيـا بشـأن

االعالن عن برنـام ( )Arturo Falaschi ICGEB Fellowshipالـذى يتضـمن االعـالن
عن بعض منح الدكتوراه وما بعد الدكتوراه بيدف الحصول عمى درجة الدكتوراه ومتابعة بحـوث

ما بعد الدكتو اره فى مجال عموم الحياة 1
القـــرار  :أدٔط اجمللص علناً .
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 -10املْضْع  :احاطو المجمس عمما بشأن خطاب السيدة االستاذ الدكتور  /رشا كمال دمحم – رئيس االدارة
المركزية لشئون الطالب الوافدين – وزارة التعميم العالى والذى يفيد بأن االدارة المركزية

لشئون الطالب الوافدين ىى االدارة المنوطة بترشيح الطالب الوافدين لمجامعات المصرية
وكذلك وقيد الطالب الوافدين عمى المنح وىى المسئولة عن تقديم االعفاءات من المصروفات

لمطالب الوافدين وال يعتد بأى خطابات من الممحقيات الثقافية المختمفة الى الجامعة خاصة
بترشيح الطالب الوافدين حيث أن االدارة المركزية لموافدين بوزارة التعميم العالى ىى الجيو

الوحيدة المختصة بذلك.
القـــرار  :أدٔط اجمللص علناً .

 -11املْضْع  :احاطو المجمس عمما بشأن خطاب أ.د /دمحم مصطفى لطيف – أمين المجمس االعمى لمجامعات

والذى يفيد بموافقة المجمس االعمى لمجامعات عمى تعديل بعض بنود اتفاقيات التعاون بين

الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات والجامعة المصرية لمتعميم االلكترونى.
القـــرار  :أدٔط اجمللص علناً .

 -12املْضْع  :احاطو المجمس عمما بشأن خطاب أ.د /دمحم مصطفى لطيف – أمين المجمـس االعمـى لمجامعـات

بشأن تمقى سفارتنا فى بورونـدى اقتراحـا مـن السـيد الـدكتور – Pontien Ndabashinze /
مــدير مستشــفى اكــامينجىا التعميمــى فــى بورونــدى الب ـرام مــذكرة توأمــو بــين ىــذه المستشــفى
الجــامعى و واحــد المستشــفيات التعميميــة فــى جميوريــة مصــر العرييــة والمتضــمن ايضــا تمقــى
سفيرتنا فى بوجمبو ار خطابـا مـن وسـيل الدولـة البورونـدى والـذى اعـرب فيـو عـن تطمـ جامعـة

 Hills Universityفى اقامو شراكة م جامعة االزىر او احد الجامعات الحكومية المصرية.
القـــرار  :أدٔط اجمللص علناً .
 -13املْضْع

 :احاطو المجمس عمما بشأن خطاب السيد أ.د /عمرو عزت سالمة – االمين العام التحاد
الجامعت العريية والذى يفيد بأن جامعة االعمال والتكنولوجيا ( )UBTومؤسسة الخمي

لممؤتمرات وبالتعاون م اتحاد الجامعات العريية ستقوم بإقامو مؤتمر عممى تحت عنوان:
االثورة الصناعية الرابعة ودور التعميما وذلك بالتزامن م فعاليات معرض الخمي

لمدورة

الحادية عشر بمدينة جده بالمممكة العريية السعودية فى الفترة من .5151/5/52-53
القـــرار

 :تعلً للشادة أعضاء ٍٔئة التدرٓص ّاهلٔئة املعاّىة ّخياطب سعادِ أ.د /ىائب رئٔص
اجلامعة للدراسات العلٔا ّالبحْث لتحدٓد املاىٔة تقدٓه دعه مادس فى دالُ ترطٔحُ
أس عضْ .
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 -14املْضْع

 :احاطو المجمس عمما بشأن خطاب السيد أ.د /عمرو عزت سالمة – االمين العام التحاد
الجامعت العريية والذى يفيد بتوقي اتفاقية بين اتحاد الجامعات العريية ومؤسسة Elsevier

المؤسسة االم لــ  Scopusوعميو فاننا نمتمس منكم اشراك دورياتكم العممية فى ىذه االتفاقية

وقد تم االتفاق عمى ان يكون االشتراك السنوى لمدورية الصادرة عن الجامعات العريية

أعضاء االتحاد  2111دوالر امريكى ولغير االعضاء  6211دوالر امريكى م زيادة سنوية

 %2وفى النياية نرجو ان يكون ىذا االتفاق خطوة لتحقيق اليدف من الحفاظ عمى االنتاج

العممى العريى.

القـــرار  :أدٔط اجمللص علناً .
 -15املْضْع  :احاطو المجمس عمما بشأن خطاب معالى السيد أ.د /حمدان ريي عطية المتولى – نائب رئـيس
الجامعــة لشــئون لمدراســات العميــا والبحــوث بشــأن خطــاب وزارة التعمــيم العــالى – االدارة العامــة
لاليفاد واالشراف العممى وما ورد من المكتب الثقافى بمندن مرفقـا بـو التقريـر الدراسـى لممشـرف

االجنبى عن الدارس /اسامو سـمير حامـد الشـبراوى – المـدرس المسـاعد بالكميـة وعضـو البعثـة
الخارجية طبقا لبرنام (نيوتن  -مشرفة) لمحصول عمى الدكتوراة بالمممكة المتحدة اعتبـا ار مـن

 5102/01/01والــذى يوضــح التقــدم الدراســى والعممــى الممحــوظ وان الباحــث عمــى وشــك أن

ينشر ورقتين بحثيتين.
القـــرار  :أدٔط اجمللص علناً .

سادسا :طئٌْ خدمة اجملتنا ّتينٔة البٔئة
 -16املْضْع  :مـذكرة وكيـل الكميـة لشـئون خدمـة المجتمـ وتنميـة البيئـة بشـان اعتمـاد محضـر اجتمـاع لجنـة

االمن والسالمة والصحة المينية رقم ( )0بتاريخ .5102/05/2
القـــرار  :املْافقة على ما جاء بتقرٓر اللحيـة ّخياطـب سـعادة أ.د /ىائـب رئـٔص اجلامعـة لظـئٌْ
خدمة اجملتنا ّتينٔة البٔئة .
وأنيى المجمس أعمالو في الساعة الثانية وو

يعتمدوووو

أمين المجمس

عميد الكمية
أ1م1د 1أحمد أحمد عبدالفتاح الحريى
أ1د .جمال دمحم بحيرى عيسى
5
هحضر هجلس الكلية الجلسة رقن (  ) 2يوم الخويس الووافق 2019/12/ 5

