جامعة دميــــــــاط
كلية الحاسبات والمعلومات
أمانة مجلس الكلية

محضر مجلس الكلية
رقم ( )13بتاريخ 2020 / 6 / 11
**************************************************

اجتمع مجلس الكلية اليوم الخميس الموافق  2020/6/11الساعة الثنية عشرة ظهرا ً عن طريق برنامج
( Microsoft Teamsاون الين)  -برئاسة السيد أ.د .جمال محمد بحيرى عيسى – عميد الكلية وحضور
السادة :
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

وقد اعتذر عن عدم الحضور:
أ.د /محمد عبده راغب عماشه

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

تولى أمانة المجلـــــــــــس:
أ.د /جمال محمد بحيرى عيسى

عميد الكلية

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

مدير مكتب عميد الكلية

استهالل جملس الكلية
 نتوجه بالشكر الى السادة أعضاء هيئة التدريس للمجهود المبذول فى تقييم االبحاث الخاصة بالطالب
فى الزمن المحدد وكذلك السادة أعضاء الكنترول للقيام بأعمالهم على اكمل وجه.
ثم أفتتح السيد األستاذ الدكتور /جمال محمد بحيرى عيسى  -عميد الكليـــة الجلســـــة:

ثم ناقش سيادته املوضوعات التالية :
1
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أوال :التصديقات
 -1املوضوع  :التصديق على محضر مجلس الكلية الجلسة رقم ( )11بتاريخ . 2020/5/7
القـــرار

 :صادق اجمللس .

 -2املوضوع  :التصديق على محضر مجلس الكلية الطارئ الجلسة رقم ( )12بتاريخ . 2020/5/18
القـــرار

 :صادق اجمللس .

 -3املوضوع  :التصديق على موافقة السيد أ.د /عميد الكلية على ترشيح د /أمرية صديق السيد الزينى –
مدرس بالكلية  ،وذلك لتدريس مقرر (نطم قواعد بيانات 613ر) لتمهيدى ماجستير علوم
الحاسب ساعات معتمدة للفصل الدراسى الثانى ( )2020/2019بقسم الرياضيات بكلية
العلوم جامعة دمياط.
القـــرار  :صادق اجمللس .
رابعا  :موضوعات عامه
 -4املوضوع  :احاطه المجلس علما بشأن خطاب امين المجلس االعلى للجامعاات والاذى يتضامن مشارو قارار

القـــرار

رئااايس مجلاااس الاااو راء الاااذى ناقشاااة المجلاااس االعلاااى للجامعاااات بجلساااته المنعقااادة بتااااريخ
 2020/5/16بشأن تعديل بعض احكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظايم الجامعاات وذلاك باضاافة
فقرة اخيرة الى المادة ( )79من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بشأن تدريس المنااه
الدراسية الكترونيا بنظام التعليم عن بعد مرفقا به مقترح دراساة لتطبياق الاتعلم الهجاين (الماز
بين التعلم وجها لوجه والتعلم االلكترونى) 0
 :يوزع على أعضاء هيئة التدريس ملزيد من الدراسة وابداء املقرتحات 0
وأنهى المجلس أعماله فى تمام الساعة الوحدة ظهرا ً ،،،
يعتمد،،،،

أمين المجلس

عميد الكلية
أ.د /جمال محمد بحيرى عيسى
أ0د .جمال محمد بحيرى عيسى
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