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اجتمع مجلس الكلية اليوم الخميس الموافق  2020/3/5الساعة الثانية عشرة ظهرا ً بقاعة مجلس الكلية -
برئاسة السيد أ.د .جمال محمد بحيرى عيسى – عميد الكلية وحضور السادة :
أ.د .محمد 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

د .هبه حامد أحمد الحديدى

ممثل المدرسين

واعتذر عن عدم الحضور:

أ.د .أحمد السعيد طلبة

عضو من الخارج

أ.م.د .آيه محمد السعيد الزغبى

ممثل االساتذة المساعدين

تولى أمانة المجلـــــــــــس:
أ.د /محمد عبده راغب عماشه

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

وقام باإلعداد وسكرتارية المجلس -:
األستاذ  /ايهاب محمد عبده شبكه

مدير مكتب عميد الكلية

استهالل جملس الكلية
 التهنئة بمناسبة شهر رجب من العام الهجرى  1441وقرب حلول شهر رمضان .
 التنبيه بضرورة االلتزام باخطار السيد أ.د /عميد الكلية فى حالة الرغبة فى اقامة زيارات خارج الكلية
قبل موعد الزيارة بوقت كافى حتى تتمكن ادارة الكلية من اتخاذ كافة االجراءات الالزمه قبل الزيارة.
 وضع معايير خاصة بالتحول الرقمى تضاف الى تقرير االداء السنوية بنسبه ( )%15على استخدام
البرامج وااللكترونية.
 االحاطه بتاكيد المجلس االعلى للجامعات على التزام السادة أعضاء هيئة التدريس بأداء واجباتهم
المنوطة بهم ،على النحو الوارد بالمواد (من  95حتى  )104بقانون تنظيم الجامعات.
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 التنبية على السادة أعضاء هيئة التدريس بحظر تنظيم أى أنشطة أو فعاليات طالبية دون اخطار عميد
الكلية المختص للتنسيق مع السيد أ.د /رئيس الجامعة  ،التخاذ ما يلزم من اجراءات.
 التوصية باصدار قرارات بمجالس الكليات العتماد آليه لتوزيع غرف السادة أعضاء هيئة التدريس
بالمبانى االدارية للكليات بالحرم الجامعى الجديد ،على النحو الذى يضمن االستغالل األمثل لتلك الغرف،
وبما يتسق مع الهيكل االكاديمى لكل كلية ،مع مراعاة ضرورة توافر قاعة للمكتبة ،قاعة للسمينار،
وقاعة لعقد االجتماعات.
ثم أفتتح السيد األستاذ الدكتور /جمال محمد بحيرى عيسى  -عميد الكليـــة الجلســـــة:

ثم ناقش سيادته املوضوعات التالية
أوال :التصديقات
 -1املوضوع  :التصديق على محضر مجلس الكلية الجلسة رقم ( )6بتاريخ . 2020/2/6
القـــرار

 :صادق اجمللس.

 -2املوضــوع  :التصددديق علددى قددرار السدديد أ.د /عميددد الكليددة بالموافقددة بددالت ويض عددن مجلددس الكليددة بتدداريخ
 2020/2/17على طلب االنتداب المقدم مدن م /والء حممد هاشم قاسـم – معلدم حاسدب آلدى
باالزهر الشريف ؛ وذلك للمساعدة فى أداء الددرو العمليدة خدالل ال صدل الدراسدى الثدانى مدن
العام الجامعى (. )2020/2019
القـــرار  :صادق اجمللس وخياطب أ.د /وائل فروق الطيبانى – نائب رئيس اجلامعة لشئون الطالب.
ثانيا :شئون التعليم والطالب
 -3املوضــوع  :توصددية لجنددة شددئون التعلدديم والطددالب بالموافقددة علددى تعمدديم نمددوذج التصددحيح (أ  -ب) الخددا
بقددرارات التشددكيل (التحريددرى – الشد وى  -التطبيقددى) علددى جميددع كليددات الجامعددة بدددء مددن دور
مايو 0 2020
القـــرار  :وافق اجمللس على النماذج .
 -4املوضوع  :توصية لجنة شئون التعليم والطالب بالموافقة على توحيد شكل الورقة االمتحانية بكلية الحاسبات
والمعلومات على ان يكون ورقتان (باللغة االنجليزية – وباللغة العربية) 0
القـــرار  :تعمم على أعضاء هيئة التدريس الختاذ الراى ويضاف تصور آخر فى حالة االختبار املكون
من (. )Mcq + Essay
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 -5املوضــوع  :توصددية لجنددة شددئون التعلدديم والطددالب بالموافقددة علددى احاطدده مجلددس الكليددة علمددا بتعددديل درجده
الطالددب  /أنـــس نصـــر مصـــطيى حممـــد ر يــ – المقيدددد بال رقددة االولدددى للعددام الجدددامعى
 2020/2019على نظام ابن الهيثم لشئون التعليم والطدالب مدن  53درجدة الدى  56درجدة فدى
مقرر ال يزياء الضوئية وذلك بناء على تقرير رئيس الكنترول 0
القـــرار  :أحيط اجمللس علماً .
 -6املوضوع  :توصية لجنة شئون التعليم والطالب بالموافقة على مقترح اختبار منتصف ال صدل الثدانى (Mid-
 )Termللعام الجامعى 0 2020/2019
القـــرار  :وافق اجمللس من حيث املبدأ ويعمم على الطالب .
ثالثاً :شئون أعضاء هيئة التدريس
 -7املوضوع  :مذكرة شئون أعضاء هيئة التدريس للنظر فدى الموافقدة نددب أحدد أعضداء هيئدة التددريس بالكليدة
لتدددريس مقددرر االحاسددب اطلددىا لطددالب مرحلددة الدراسددات العليددا بكليددة الزراعددة جامعددة دميدداط
وذلك خالل ال صل الدراسى الثانى من العام الجامعى . 2020/2019
القـــرار  :وافق اجمللس على ترشح د /رضا الباروجى لتدريس املقرر.
 -8املوضوع  :مذكرة شئون أعضاء هيئة التدريس للنظر فى الموافقة على ندب السيد أ.د /مجال حممد حبريى
عيسى – عميد كلية الحاسبات والمعلومات لتدريس مقرر االتنقيدب فدى مسدتودعات البيانداتا
لطالب مرحلة الدراسات العليا بكلية العلوم جامعة بورسدعيد وذلدك خدالل ال صدل الدراسدى الثدانى
من العام الجامعى  2020/2019بواقع يوم واحد أسبوعيا.
القـــرار  :وافق اجمللس على ان يكون االنتداب يوم السـب مـن كـل اسـبوع وخياطـب سـعادة أ.د/
محدان ر ي – نائب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
 -9املوضوع  :مذكرة شئون أعضاء هيئة التدريس للنظر فى الموافقة على المد الوظي ى الخا بالسيدة /
منى ناجى أمحد عبد الرازق – المدر المساعد بالكلية اعتبارا من  2020/3/24لمدة
سته أشهر او لحين منحها درجة الدكتوراة ايهما اقرب وذلك نظرا النتهاء مدة الخمس سنوات
على تعيينها كمدر مساعد فى  2020/3/23مع العلم ان رسالة الدكتوراة فى مرحلة
التحكيم االن.
القـــرار  :وافق اجمللس وختاطب اجلامعة .
خامسا :موضوعات عامه
 -10املوضوع  :احاطه المجلس علما بشأن موافقة مجلس الجامعة رقدم  130المنعقدد بتداريخ 2019/11/25
بتعديل المادة رقم ( )41من الالئحة الداخلية لتنظيم أعمال االمتحانات ومكافآتها بالجامعة وذلك
استنادا الى راى المستشار القانونى للسيد أ.د /رئيس الجامعة 0
القـــرار  :احيط اجمللس علماً .
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 -11املوضــوع  :احاطدده المجلددس علمددا بشددأن تعددديل بعددض نصددو قددانون تنظدديم الجامعددات رقددم ( )49لسددنه
 1972لكددال مددن المددواد التاليددة – 295 – 294 – 293 – 290 – 289 – 288 – 287( :
 301 – 301مكددرر) وذلددك للتكددرم بالتوجيدده نحددو اتخدداذ االجددراءات الالزمدده لاللتددزام بنصددو
المواد المعدلة اعتبارا من 0 2019/10/12
القـــرار  :احيط اجمللس علماً .

 -12املوضوع  :احاطه المجلس علما بشدأن اعتمداد عندوان مركدز أبحداث ال ضداء وتطبيقاتدة بالجامعدة الدراجده
بأبحدداث السددادة المهتمددين بأبحدداث السددادة المنتددين للمركددز وذلددك بمجلددس جامعددة دميدداط بتدداريخ
 2020/1/22ليصددبح عنددوان المركددز  :امركددز ابحدداث ال ضدداء وتطبيقاتددة – جامعددة دميدداط –
دمياط الجديدة –  .ب – 34517 .ج  .م  .عا 0
القـــرار  :احيط اجمللس علماً .
وأنهى المجلس أعماله في الساعة الثانية ،،،
يعتمد،،،،

أمين المجلس

عميد الكلية
أ0د 0محمد عبده راغب عماشه
أ0د .جمال محمد بحيرى عيسى
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