جامعة دميــــــــاط
كلية الحاسبات والمعلومات
أمانة مجلس الكلية

يذؼش يجهظ انكهيخ
سقى ( )6ثزبسيخ 2222 / 2 / 6
**************************************************

اجتمع مجلس الكلية اليوم الخميس الموافق  2222/2/6الساعة الثانية عشرة ظهرا ً بقاعة مجلس الكلية -
برئاسة السيد أ.د .جمال دمحم بحيرى عيسى – عميد الكلية وحضور السادة :
أ.د .دمحم عبده راغب عماشه

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.م.د .أحمد أحمد عبد الفتاح الحربى

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أ.م.د .على حسن على الباز

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

أ.م.د .آيه دمحم السعيد الزغبى

ممثل االساتذة المساعدين

د .هبه حامد أحمد الحديدى

ممثل المدرسين

ٔاعززس عٍ عذو انذؼٕس:

أ.د .أحمد السعيد طلبة

عضو من الخارج

رٕنٗ أيبَخ انًجهـــــــــــظ:
أ.د /دمحم عبده راغب عماشه

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

ٔقبو ثبإلعذاد ٔعكشربسيخ انًجهظ -:
األعزبر  /ايٓبة دمحم عجذِ شجكّ

يذيش يكزت عًيذ انكهيخ

استَالل جملس الهلية
 انزُٓئخ ثًُبعجخ اَزٓبء انفظم انذساعٗ االٔل ٔثذايخ انفظم انذساعٗ انثبَٗ.
 انزشديت ثبنغيذح أ.و.د /آيّ دمحم انغعيذ انضغجٗ – يًثم االعبرزح انًغبعذيٍ.

ثى أفززخ انغيذ األعزبر انذكزٕس /جًبل دمحم ثذيشٖ عيغٗ  -عًيذ انكهيـــخ انجهغـــــخ:
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ثه ىاقش سيادتُ املوضوعات التالية
أوال :التصديكات
 -1املوضوع  :انزظذيق عهٗ يذؼش يجهظ انكهيخ انجهغخ سقى ( )4ثزبسيخ 2 2222/1/2
الكـــساز

 :صادم اجمللس 0

 -2املوضوع  :انزظذيق عهٗ يذؼش يجهظ انكهيخ انطبسئ انجهغخ سقى ( )5ثزبسيخ 2 2222/1/21
الكـــساز

 :صادم اجمللس 0

 -3املوضوع  :انزظذيق عهٗ قشاس انغيذ أ.د /عًيذ انكهيخ ثبنًٕافقخ ثبنزفٕيغ عٍ يجهظ انكهيخ ثزبسيخ
 2222/1/22عهٗ َذة أ.و.د /أدًذ أدًذ عجذ انفزبح انذشثٗ – االعزبر انًغبعذ ثكهيخ
انذبعجبد ٔانًعهٕيبد نزذسيظ يقشس دبعت آنٗ ( )2نطالة انفشقخ انثبَيخ شعجخ ُْذعخ
صساعيخ ثكهيخ انضساعخ جبيعخ دييبؽ عذد انغبعبد ثبنالئذخ عًهٗ َٔظشٖ (ٔ )4-2رنك عٍ
انفظم انذساعٗ انثبَٗ يٍ انعبو انجبيعٗ (2 )2222/2212
الكـــساز  :صادم اجمللس 0
ثاىيا :شئوٌ التعليه والطالب
 -4املوضــوع  :رٕطيييخ نجُييخ شييئٌٕ انزعهيييى ٔانطييالة ثبنًٕافقييخ عهييٗ اعزًييبد ةطييخ رظييذيخ االيزذبَييبد انُظييشٖ
نًقشساد انًغزٕٖ االٔل نهفظم انذساعٗ االٔل يٍ انعبو انجًعٗ (2 )2222/2212
الكـــساز  :وافل اجمللس 0
 -5املوضوع  :رٕطييخ نجُيخ شيئٌٕ انزعهييى ٔانطيالة ثبنًٕافقيخ عهيٗ رذذييذ رٕقييذ انزغيجيم ٔانذيزال ٔاالػيبفخ
نهًٕاد انذساعيخ نطالة انًغزٕٖ االٔل نهفظم انذساعٗ انثبَٗ ثبنكهيخ ٔفقب نهًبدح سقى ( )13ييٍ
انالئذخ انذاةهيخ نهكهيخ 2
الكـــساز  :وافل اجمللس وختاطب ادتامعة وتعلً للطالب 0
 -6املوضوع  :رٕطيخ نجُخ شئٌٕ انزعهيى ٔانطالة ثبنًٕافقخ عهٗ اَشبء ثٕدكبعذ نكهييخ انذبعيجبد ٔانًعهٕييبد
نغشعخ انزٕاطم ٔرٕطيم اةجبس انكهيخ أال ثأٔل نهطالة ٔرنك عهٗ اٌ رقٕو انطبنجخ  /يُبس انفيبس
– ثبنًغزٕٖ االٔل ثبراعخ اةجبس انجٕدكبعذ 2
الكـــساز  :وافل اجمللس على اٌ يهوٌ أ.د /ونيل الهلية لشئوٌ التعليه والطالب مشسفاً على ذلو 2
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ثالجا :عنيد الهلية
 -7املوضوع  :يزكشح انغيذ أ.د /عًيذ انكهيخ ثشأٌ اةزيبس أفؼم انًزقذييٍ نهًغبعذح فٗ أداء انيذسٔط انعًهييخ
ثبنًكبفأح ٔرنك ةالل انفظم انذساعٗ انثبَٗ يٍ انعبو انجبيعٗ 2 2222/2212
الكـــساز  :وافل اجمللس على اختياز عدد (  ) 7على اٌ يته االختياز وفكا الختياز اهليئة املعاوىة 2

 -8املوضوع  :يزكشح انغيذ أ.د /عًيذ انكهيخ ثشيأٌ يقزيشح نهكهييخ نزريييش شيعبس انكهييخ ثًيب يزٕافيق ييش شيعبس
جبيعخ دييبؽ 2
الكـــساز  :وافل اجمللس على الشعاز وختاطب ادتامعة 2
 -9املوضوع  :يزكشح انغيذ أ.د /عًيذ انكهيخ ثشأٌ اعزثُبء انطالة انشاعجيٍ فٗ يقشسٖ رفبػم ٔركبيم ٔيقشس
اعبعيييبد انذبعييت كًزطهييت نهزغييجيم يييٍ ػييًٍ يقييشساد انزييشو انثييبَٗ ٔرنييك َظييشا د نزييذَٗ
َزيجزٓى) .
الكـــساز  :يوصى اجمللس باملوافكة طبكا ليص املادة ( )13باالئحة الداخلية وختاطب ادتامعة 2
 -10املوضوع  :يزكشح انغيذ أ.د /عًيذ انكهيخ ثشأٌ ؽهجبد االَزذاة انًقذيخ يٍ أ /ىدى سعيد السعيد عيسى –
أةظبئٗ دبعجبد ثكهيخ انضساعخ جبيعخ ديييبؽ  ،أٍ /ياء عبـد اللطيـا ا ـد البـازو ى – يعهيى
ٔرنييك نهًغييبعذح فييٗ أداء انييذسٔط انعًهيييخ ةييالل انفظييم
دبعييت آنييٗ ثييبالصْش انشييشي
انذساعٗ انثبَٗ يٍ انعبو انجبيعٗ (. )2222/2212
الكـــساز  :وافل اجمللس وختاطب ادتامعة 2

 -11املوضـوع  :يييزكشح انغييذ أ.د /عًييذ انكهيييخ ثشيأٌ ؽهيت االَزييذاة انًقيذو ييٍ و /مــا ى علــى البيَــاوى –
يُٓييذط شييجكبد ثييبداسح جبيعييخ دييييبؽ ٔدبطييهخ عهييٗ ثكييبنٕسيٕط انُٓذعييخ رخظييض
ُْذعخ انذبعجبد ٔانُظى الَزذاثٓب ٔرنك نهًغبعذح فٗ أداء انذسٔط انعًهيخ ةيالل انفظيم
انذساعٗ انثبَٗ يٍ انعبو انجبيعٗ (. )2222/2212
الكـــساز  :وافل اجمللس وختاطب ادتامعة 2
زابعا :ونيل الهلية لشئوٌ التعليه والطالب
 -12املوضوع  :يزكشح انغيذ أ.دٔ /كيم انكهيخ نشئٌٕ انزعهيى ٔانطالة ثخظٕص انًٕافقخ عهٗ انطهت انًقذو
يٍ الطالب /أ د عاطا الشحات – ثبنفشقخ االٔنٗ نهًٕافقخ عهٗ قجٕل انعزس انطجٗ عٍ عذو
دؼٕسِ اةزجبس يبدح "يجبدئ االداسح" ثزبسيخ  2222/1/6ػًٍ اةزجبساد انفظم انذساعٗ
االٔل يٍ انعبو انجبيعٗ 0 2222/2212
الكـــساز  :وافل اجمللس على اٌ خياطب أ.د /ونيل الهلية لشئوٌ التعليه والطالب بتحديد موعد
االختباز واعالو الطالب 2

3
يذؼش يجهظ انكهيخ انجهغخ سقى (  ) 6يٕو انخًيظ انًٕافق 2222/2/6

 -13املوضوع  :يزكشح انغيذ أ.دٔ /كيم انكهيخ نشئٌٕ انزعهيى ٔانطالة ثخظٕص انًٕافقخ عهٗ انطهت انًقذو
يٍ الطالب /أ د حمند مجال االماو املعصساوى – ثبنفشقخ االٔنٗ نهًٕافقخ عهٗ قجٕل انعزس
انطجٗ عٍ عذو دؼٕسِ اةزجبس يبدح "دغبة انزفبػم ٔانزكبيم" ثزبسيخ 2222/1/11
ٔرنك ػًٍ اةزجبساد انفظم انذساعٗ االٔل يٍ انعبو انجبيعٗ 0 2222/2212
 :عدو قبول العرز لعدو حتكيكُ ىسبُ  %60مً دز ات االعنال الفصلية وختاطب
الكـــساز
ادتامعة 2
 -14املوضوع

الكـــساز

 :يزكشح انغيذ أ.دٔ /كيم انكهيخ نشئٌٕ انزعهيى ٔانطالة ثخظٕص انًٕافقخ قيذ الطالب  /شياد

مجعُ قبية ثكهيخ انذبعجبد ٔانًعهٕيبد جبيعخ دييبؽ ٔرنك ثُبء عهٗ ةطبة يكزت انزُغيق
انٕاسد ثزبسيخ ٔ 2222/1/22االيش يعشٔع عهٗ يجهظ انكهيخ الرخبر انالصو َذٕ رغجيم
انطبنت نهًقشساد ديث أٌ انًٕاد انًزبدخ نهزغجيم فٗ انفظم انذساعٗ انثبَٗ ال يغزطيش
رغجيم عذد ( )12عبعخ يٍ انًٕاد انزٗ نيظ نٓب يزطهت 0
 :ىظسا للظسوف اخلاصة للطالب اىُ حصل على دز ات مً التصحيح لرا يوصى جملس
الهلية بأٌ يسجل الطالب فى  9ساعات بدال مً  12ساعة وختاطب ادتامعة 2

خامسا :موضوعات عامُ
 -15املوضــوع  :ادبؽييّ انًجهييظ عهًيب ثشييأٌ انزعهيًييبد انييٕاسدح ثبعييزٓالل يجهييظ انجبيعييخ سقييى  134انًُعقييذ
ثزيييبسيخ  2222/1/22نًشاعيييبح عيييذد ييييٍ انزعهيًيييبد راد انظيييهخ ثبنشيييأٌ انجيييبيعٗ ٔانعًهييييخ
انزعهيًيخ.
الكـــساز  :حياط اجمللس ومتسز العضاء ٍيئة التدزيس والونالء 2
ٔأَٓٗ انًجهظ أعًبنّ في انغبعخ انثبنثخ عظشا د ،،،
يعزًذ،،،،

أييٍ انًجهظ

عًيذ انكهيخ
أ2د 2دمحم عجذِ ساغت عًبشّ
أ2د .جًبل دمحم ثذيشٖ عيغٗ
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