جامعة دميــــــــاط
كلية الحاسبات والمعلومات
أمانة مجلس الكلية

محضر مجمس الكمية
رقم ( )4بتاريخ 2222/ 1 / 2
**************************************************

اجتًع يجهس انكهيخ انيٕو انخًيس انًٕافق  2222/1/2انسبعخ انثبَيخ عشرح ظٓراً ثقبعخ يجهس انكهيخ -
ثرئبسخ انسيذ أ.د .جًبل يحًذ ثحيرٖ عيسٗ – عًيذ انكهيخ ٔحضٕر انسبدح :
أ.د .يحًذ عجذِ راغت عًبشّ

ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انتعهيى ٔانطالة

أ.و.د .أحًذ أحًذ عجذ انفتبح انحرثٗ

ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ خذيخ انًجتًع ٔتًُيخ انجيئخ

أ.و.د .عهٗ حسٍ عهٗ انجبز

ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انذراسبد انعهيب ٔانجحٕث

دْ .جّ حبيذ أحًذ انحذيذٖ

يًثم انًذرسيٍ

أ.د .أحًذ انسعيذ طهجخ

عضٕ يٍ انخبرج

تولى أمانة المجمـــــــــــس:
أ.د /يحًذ عجذِ راغت عًبشّ

ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انتعهيى ٔانطالة

وقام باإلعداد وسكرتارية المجمس -:
األستاذ  /ايياب دمحم عبده شبكو

مدير مكتب عميد الكمية

استَالل دللص الللية
 توجية التينئة العضاء المجمس بمناسبة العام الميالدى الجديد  2222مع التمنيات بالتوفيق والسداد
لمجميع.
 الترحيب بالسيد االستاذ الدكتور /احمد السعيد طمبة (عضو مجمس الكمية من الخارج) عًيذ كهيخ
انحبسجبد ٔانًعهٕيبد ثجبيعخ انًُصٕرح سبثقبً ٔيذير ٔحذح انًشرٔعبد ثٕزارح انتعهيى انعبنٗ.
 الترحيب بالسيد الدكتور /عهٗ حسٍ عهٗ انجبز (وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا والبحوث) مع
التمنيات لسيادتو بالتوفيق والسداد.
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ثم أفتتح السيد األستاذ الدكتور /جمال دمحم بحيرى عيسى  -عميد الكميـــة الجمســـــة:

ثه ىاقش سيادتُ املوضوعات التالية
أوالً :التصديقات
 -1املوضوع  :المصادقة عمى محضر مجمس الكمية الجمسة رقم ( )2بتاريخ 2 2212/12/5
القـــزار

 :صادق اجمللص.

 -2املوضوع  :بخصوص طمب مذكرات لمموضوعات ارقام ( )8 ، 6 ، 5 ، 4بمجمس الكمية رقم ( )2بتاريخ
القزار

.2212/12/5
 :صادق اجمللص على رد املوضوع رقه ( : )4مذكزة شئوٌ أعضاء ٍيئة التدريص ليقل
أ.و.د /وائل عبد القادر عوض.
ورد املوضوع رقه ( : )5مذكزة شئوٌ أعضاء ٍيئة التدريص ىدب أ.د /مجال ذلند
حبريى.
ورد املوضوع رقه ( : )6مذكزة شئوٌ أعضاء ٍيئة التدريص ليقل و.و /ىرية العزب سعد
العزب.
ورد املوضوع رقه ( : )8مذكزة الشيد أ.د /عنيد الللية بشأٌ تزشيخات أعضاء ٍيئة
التدريص لعضوية اللجاٌ امليبجقة عً دللص اجلامعة.

 -3املوضوع  :المصادقة عمى محضر مجمس الكمية الطارئ الجمسة رقم ( )3بتاريخ 2 2212/12/2
القـــزار

 :صادق اجمللص.
ثاىياً :شئوٌ التعليه والطالب

مـدير لوحــدة الجـودة بكميــة
ا
 -4املوضـوع  :مــذكرة السـيد أ.د /وكيــل الكميـة لشـئون التعمــيم والطـالب بشـ ن تعيـين

الحاسبات والمعمومات.
القـــزار  :وافق اجمللص على تزشيح كال مً:
مديزاً لوحدة اجلودة بالللية
 -1دٍ /بُ حامد امحد احلديدى
عضواً
 -2د /رضا الشعيد ذلند الباروجى
عضواً
 -3و.و /ذلند صالح رضا عبد الغيى
عضواً
 -4و /امياٌ دلدى مصطفى سليه
2
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ثالجاً :شئوٌ أعضاء ٍيئة التدريص
 -5املوضوع  :مذكرة شئون أعضاء ىيئة التدريس لمنظر فى الموافقة عمى الطمب المقدم من د /احمـد دمحم رييـع
السـيد – مـدرس تكنولوجيـا المعمومــات معمـوم الحاسـبم بطمــب نقـل عـن طريــق البـدل مـع الســيد
الدكتور  /حاتم دمحم نعمان عرفان – مدرس عموم الحاسـب بكميـة الحاسـبات والمعمومـات جامعـة
بنى سـوي

بـن س الدرجـو الوظي يـة والماليـة ك وذلـي حتـى يـتمكن سـيادتو مـن لـم شـمل اسـرتو

المقيمة بمحافظة المنيا2
القـــزار  :وافق اجمللص على اليقل وختاطب اجلامعة.

رابعاً :موضوعات عامُ
 -6املوضوع  :احاطو المجمس عمما بش ن خطاب أ.د /دمحم مصط ى لطي

– أمين المجمس االعمى لمجامعات

والذى ي يد بقرار المجمس االعمى لمجامعات عمى اجراءات نقل أعضاء ىيئة التدريس من

كميات العموم الى كميات الحاسبات والمعمومات.
القـــزار  :أحيط اجمللص علناً .

 -7املوضوع  :احاطو المجمس عمما بشـ ن خطـاب أ.د /دمحم مصـط ى لطيـ

– أمـين المجمـس االعمـى لمجامعـات

والمتضمن الت كيد لدى السـادة رسسـاء الجامعـات باخطـار أمانـة المجمـس االعمـى لمجامعـات فـى
بدايــة كــل فصــل دراســى باســماء أعضــاء ىيئــة التــدريس المعــارين لمجامعــات والمعاىــد الخاصــة

والجيات االخرى  ،وعدم الموافقة عمى االنتداب اال بعد سداد رسوم االنتـداب المقـررة وتقـديم مـا

ي يد ذلي2
القـــزار  :أحيط اجمللص علناً .

 -8املوضوع  :احاطو المجمس عمما بشـ ن خطـاب أ.د /دمحم مصـط ى لطيـ

– أمـين المجمـس االعمـى لمجامعـات

والمتضمن مد االعارة لمسادة االساتذة المت رغين والذى ينص عمى مالموافقة عمـى أن يتـري أمـر
مــد االعــارة بالنســبة لمســادة االســاتذة المت ــرغين لمجــالس االقســام والكميــات والجامعــات حســب

حاجو العمل م2
القـــزار  :أحيط اجمللص علناً .

 -9املوضوع  :احاطو المجمس عمما بش ن خطـاب أ.د /دمحم مصـط ى لطيـ

– أمـين المجمـس االعمـى لمجامعـات

والمتضمن القواعد المالية الموحدة المنظمة لرعاية الطالب الوافدين بالجامعات المصرية.
القـــزار  :أحيط اجمللص علناً .
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 -10املوضوع
القـــزار

 -11املوضوع

 :احاطو المجمس عمما بش ن خطاب معالى السيد أ.د /السيد دمحم دعدور – رئيس الجامعة
والمتضمن التعميمات الواردة باستيالل مجمس الجامعة رقم ( )132بتاريخ .2212/11/25

 :يزشح اجمللص د /رضا الشعيد ذلنـد البـاروجى ثـجال للليـة احلاسـبات واملعلومـات
ليعني ميشقاً ملبعوثى اجلامعة العائديً مً اخلارج .
 :احاطو المجمس عمما بش ن خطاب معالى السيد أ.د /السيد دمحم دعدور – رئيس الجامعة
والمتضمن قرار مجمس جامعة دمياط رقم ( )132بتاريخ  2212/11/25بش ن اعتبار
رسائل الواتس اشاره تمي ونية رسمية.

القـــزار  :أحيط اجمللص علناً .
خامشاً :عنيد الللية

 -12املوضوع  :مذكرة السيد أ.د /عميد الكمية بش ن تعذيالت الالئحة الذاخلية لكلية الحاسبات والوعلوهات
بجاهعة دهياط الوقترحة هن اللجنة( .هرفق)
القـــزار

 :وافق اجمللص وخياطب سعادة ىائب رئيص اجلامعة لشئوٌ التعليه والطالب.
وأنيى المجمس أعمالو في الساعة الثالثة عص ار ،،،
يعتمد،،،،

أمين المجمس

عميد الكمية
أ2د 2دمحم عبده راغب عماشو
أ2د .جمال دمحم بحيرى عيسى
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