جامعة دميــــــــاط
كلية الحاسبات والمعلومات
أمانة مجلس الكلية

محضر مجمس الكمية
رقم ( )11بتاريخ 0202 / 5 / 7
**************************************************

اجتمع مجلس الكلية اليوم الخميس الموافق  0202/5/7الساعة العاشرة صباحا ً عن طريق برنامج
( Microsoft Teamsاون الين)  -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

أ.م.د .آيه محمد السعيد الزغبى

ممثل االساتذة المساعدين

د .هبه حامد أحمد الحديدى

ممثل المدرسين

أ.د .أحمد السعيد طلبة

عضو من الخارج

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

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

وقام باإلعداد وسكرتارية المجمس -:
مدير مكتب عميد الكمية

األستاذ  /ايياب محمد عبده شبكو

استوالل جملس الللية
 التينئة بمناسبة شير رمضان المبارك وقرب حمول عيد الفطر المبارك من العام اليجرى 1441ىـ .
 التنبيو عمى السادة أعضاء ىيئة التدريس بالكمية بالتواصل مع الطالب بشكل الكترونى لمرد عمى
اسئمتيم بشأن طريقة اعداد االبحاث وتسميميا لممواد المختمفة كاختبار لمفصل الدراسى الثانى من العام

الجامعى (. )0202/0212
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 التنبيو عمى السادة أعضاء ىيئة التدريس بالكمية بضرورة التواصل فيما يخص جميع أعمال الكنترول
من خالل البريد االلكترونى الرسمى لجامعة دمياط .
ثم أفتتح السيد األستاذ الدكتور /جمال محمد بحيرى عيسى  -عميد الكميـــة الجمســـــة:

ثه ىاقش سيادتى املوضوعات التالية
أوال :التصديقات
 -1املوضوع  :التصديق عمى محضر مجمس الكمية الجمسة رقم ( )2بتاريخ . 0202/4/0
القـــرار

 :صادق اجمللس 2

 -2املوضوع  :التصديق عمى محضر مجمس الكمية الطارئ الجمسة رقم ( )12بتاريخ .0202/4/01
القـــرار

 :صادق اجمللس 2
ثاىيا :شئون التعليه والطالب

 -3املوضوع  :توصية لجنة شئون التعلييم والطيالب بالموافةية عليى احاطيه مجليس الكليية علميا ً بجيدول
اختبارات الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى (2 )0202/0202

القـــرار  :وافق اجمللس مبا ال خيالف اللوائح والقواىني وختاطب اجلامعة 2

 -4املوضوع  :توصيية لجنية شيئون التعلييم والطيالب بالموافةية عليى تشيكيل التصيحيا النىيرى للفصيل
الدراسى الثانى من العام الجامعى (2 )0202/0202

القـــرار  :وافق اجمللس مبا ال خيالف اللوائح والقواىني وختاطب اجلامعة 2

 -5املوضوع  :توصية لجنة شئون التعليم والطالب بالموافةة على تأجيل امتحان الطالب /امحد عـاطف
الشحات  -بالفرقة االولى  -فى مادة "مبادئ االدارة" وذلك لحين العودة للدراسة نىيراً

للىييروا الحالييية التييى تميير ب ييا الييبالد  ،وتأجيييل امتحييان الطالييب عيين الفصييل الدراسييى
االول من العام الجامعى ( )0202/0202لعذر طبى 2

القـــرار  :وافق اجمللس على تأجيل اختبار الطالب حلني العودة للدراسة وختاطب اجلامعة 2
0
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ثالجا :شئون أعضاء هيئة التدريس
 -6املوضوع  :مذكرة شئون أعضاء ىيئة التدريس لمنظر فى الموافقة عمى الطمب المقدم من أ.د /حامت حمند
ادريــس – عميــد كميــة الفنــون التطبيقيــة بــدمياط لترشــيح احــد الســادة أعضــاء ىيئــة التــدريس
بالكمية لتدريس مقررى " الحاسب االلى" لطالب الفرقتين االولى والثانية بواقع  1ساعة نظرى و

 3ســـــاعة تطبيقـــــى اســـــبوعياص وذلـــــك عـــــن الفصـــــل الدراســـــى الثـــــانى مـــــن العـــــام الجـــــامعى

(.)0202/0212

القـــرار  :يللف السيد أ.د /وكيل الللية لشئون التعليه والطالب لعنل الالزو 2
 -7املوضوع  :مذكرة شئون أعضاء ىيئة التدريس لمنظر فى الموافقة عمى الطمب المقدم مـن د /حمند السيد
غييه – مدرس عموم الحاسب بكمية الحاسبات والمعمومات جامعة دمياط لمموافقـة عمـى تجديـد
االجازه الخاصو بـو "اجـازة خاصـة بـدون مرتـب" لمعمـل بالمممكـة العربيـة السـعودية – جامعـة ام

القرى وذلك لمعام الثامن اعتبا ار من  0202/2/1ولمدة عام 2

القـــرار  :وافق اجمللس مبا ال خيالف اللوائح والقواىني وختاطب اجلامعة 2

رابعا  :موضوعات عامى
 -8املوضوع  :احاطو المجمس عمما بشأن خطاب امين المجمس االعمى لمجامعات والذى يتضمن الموافقة عمى
امكانيـة عقــد اجتماعــات المجــان العمميــة ولجــان القطــاع والمجــان المنبثقــة عــن المجمــس االعمــى
لمجامعات عن طريق استخدام تقنية الفيديو كونفرانس ان امكن ذلـك وذلـك لمـدة شـير فقـط فـى

ظل الظروف الراىنة 2

القـــرار

 :أحيط اجمللس علناً 2

 -9املوضوع  :احاطو المجمس عمما بشأن خطاب امين المجمس االعمى لمجامعات والذى يتضـمن تشـكيل لجنـة
قطاع الفنون والتربية الموسيقية لجنة لدراسة كتاب امانة المجمس االعمـى لمجامعـات المتضـمن

المعــايير االكاديميــة القوميــة المرجعيــة  NARSالصــادرة عــن الييئــة القوميــة لضــمان جــودة
التعميم وبعرض الموضوع عمى المجنـة بجمسـتيا بتـاريخ  0202/0/07توصـمت المجنـة المعنيـة
بدراســة الموضــوع الــى تقريــر وتمــت الموافقــة عميــو مــن قبــل لجنــة القطــاع كمــا اوصــت المجنــة

بمخاطبة الجامعات لتحديد المجاالت الخاصة باالقسام العممية 2

القـــرار

 :أحيط اجمللس علناً 2
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خامساً :الدراسات العليا
 -10املوضوع  :مذكرة السيد أ.م.د /وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا والبحوث بشأن اعتماد الئحة الدراسات
العميا بنظام الساعات المعتمدة 2
القـــرار

 :وافق اجمللس وخياطب سعادة ىائب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث 2
وأنيى المجمس أعمالو فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاص
يعتمد

أمين المجمس

عميد الكمية
أ.د /محمد عبده راغب عماشه
أ2د .جمال محمد بحيرى عيسى
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