جامعة دميــــــــاط
كلية الحاسبات والمعلومات
أمانة مجلس الكلية

محضر مجلس الكلية
رقم ( )14بتاريخ 2020 / 7 / 1
**************************************************

اجتمع مجلس الكلية اليوم االربعاء الموافق  2020/7/1الساعة 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

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 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
 توجه السيد أ.د .عميد الكلية بالترحيب بالسادة أعضاء مجلس الكلية لحضور اول اجتماع مجلس كلية
بالمكتب بعد فترة حضور الجلسات اون الين.
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 ( )13بتاريخ . 2020/6/11
 :صادق اجمللس .

القـــرار

ثانيا  :وحدة ضمان اجلودة
 -2املوضوع  :مذكرة مدير وحدة ضمان الجودة بشأنن متتأرت تشأكي مجلأس ادارة وحأدة ضأمان الجأودة بكليأة
الحاسبات والمعلومات جامعة دمياط كما يلى:
م

االسم

الوظيفة

صفة العضوية

1

أ.د /جمال محمد بحيرى عيسى

عميد الكلية

رئيسا

2

أ.د /محمد عبده راغب عماشة

وكي الكلية لشئون التعليم والطالب

عضوا

3

أ.م.د /احمد احمد عبد الفتات الحربى

وكي الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

عضوا

4

أ.م.د /على حسن الباز

وكي الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

عضوا

5

د /هبه حامد الحديدى

مدير وحدة الجودة

6

د /رضا السعيد الباروجى

نائب مدير الوحدة

عضوا

موظف

عضو ادارى

 7ا /محمد عبد المجيد عبد اللطيف التال

القـــرار

عضوا ونائب لرئيس
مجلس االدارة

 :وافق اجمللس .

 -3املوضوع  :مذكرة مدير وحدة ضمان الجأودة بشأنن متتأرت تشأكي المجلأس التنفيأذى لوحأدة ضأمان الجأودة
بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمياط كما يلى:
م

االسم

الوظيفة

صفة العضوية

1

د /هبه حامد الحديدى

مدير وحدة الجودة

رئيسا

2

د /رضا السعيد الباروجى

3

د /احمد محمد ربيع السيد

4

د /اميرة صديق السيد الزينى

نائب مدير الوحدة ومنسق لجنة
التياس وتتييم االداء

عضوا

منسق برنامج تكنولوجيا
المعلومات ومنسق لجنة التدريب

عضوا

والدعم الفنى
منسق برنامج نظم المعلومات
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عضوا

5

م.م /منى ناجى احمد البدويهى

منسق برنامج علوم الحاسب
ومنسق لجنة الدراسة الذاتية

عضوا

6

م.م /محمد صالت رضا عبد الغنى

مدرس مساعد

عضوا

7

م /ايمان مجدى مصطفى سليم

معيدة

عضوا

8

الطالب /محمد مسعد عيد

طالب

عضوا

9

ا /محمد عبد المجيد عبد اللطيف التال

موظف

عضو ادارى

القـــرار

 :وافق اجمللس ويضاف اليهم م /خلود عادل مايلو .

ثالثا :موضوعات عامه
 -4املوضوع  :احاطأه المجلأس علمأا بشأنن التعليمأات الأواردة باسأتهالل مجلأس الجامعأة رقأم ( )141المنعتأد
بتأأأاريخ  2020/5/31لمراعأأأاة عأأأدد مأأأن التعليمأأأات ذات الصأأألة بالشأأأنن الجأأأامعى والعمليأأأة
التعليمية.
القـــرار

 :احيط اجمللس علماً .

 -5املوضوع  :احاطه المجلس علما بشنن خطاب أ.د /محمد مصطفى لطيف – أمين المجلس االعلى للجامعات
والذى يفيد بترار المجلس االعلى للجامعات بالموافتة على طلب جامعة الفيوم بتنظيم الملتتى
االول لشباب الجامعات المصرية والكليات العسكرية والشرطية وذلك خالل االسبوع الثانى من
أجازة منتصف العام الجامعى . 2021/2020
القـــرار

 :احيط اجمللس علماً .

 -6املوضوع  :احاطه المجلس علما بشنن خطاب أ.د /محمد مصطفى لطيف – أمين المجلس االعلى للجامعات
والذى يفيد بترار المجلس االعلى للجامعات بإنشاء وبدء الدراسة بكلية الحوسبة والتكنولوجيا
الرقمية بجامعة أسلسكا مصر بنظام الـ  ECTSووافق المجلس على اعتماد الالئحة الدراسية
لمرحلة البكالوريوس فى علوم الحوسبة والتكنولوجيا الرقمية على اال تت سنوات الدراسة
عن  3سنوات  ،وذلك فى ضوء توصية لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بجلستها رقم
. 2020/5/12
القـــرار

 :احيط اجمللس علماً .
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 -7املوضوع  :احاطه المجلس علما بشنن خطاب أ.د /محمد مصطفى لطيف – أمين المجلس االعلى للجامعات
والذى يفيد باحطاطه المجلس االعلى للجامعات علما بترار رئيس مجلس الوزراء رقم 1200
لسنه  2020بتاريخ  2020/6/15والمتضمن اضافة فترة جديدة الى المادة ( )79من
الالئحة التنفيذية لتانون تنظيم الجامعات التى تنص على" :كما يجوز أن تتضمن تلك اللوائح
تدريس المناهج الكترونيا ً بنظام التعليم عن بعد وفتا لطبيعة الدراسة فى الكليات والمعاهد
المختلفة ةكذا عتد االمتحانات الكترونيا متى توافرت للكلية أو المعهد البنية التحتية
واالمكانيات التكنولوجية التى تمكنها من ذلك" .مع تفويض السيد أ.د /أمين المجلس االعلى
للجامعات بتشكي لجنة لوضع آليه تدريس المناهج الكترونيا بنظام التعليم عن بعد وعتد
االمتحانات الكترونيا ً .
القـــرار

 :احيط اجمللس علماً .

 -8املوضوع  :احاطه المجلس علما بشنن خطاب أ.د /محمد مصطفى لطيف – أمين المجلس االعلى للجامعات
والذى يفيد بترار المجلس االعلى للجامعات باستمرار مكتب التنسيق للعام الجامعى
 2021/2020فى تلتى طلبات تنسيق الطالب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة من
بعض الدول بسبب فيروس كورونا المستجد لحين ظهور نتائج االمتحانات بالنسبه لهم وذلك
حتى موعد اقصاه  2020/11/30وحال تتدمهم لمكتب التنسيق بعد هذا الموعد فال يتم
قبولهم بالجامعات الحكومية فى العام الجامعى  2021/2020اال بالبرامج الجديدة فى الفص
الدراسى الثانى بالكليات التى تسمح لوائحها الداخلية بذلك على ان يكون ذلك فى ضوء الحد
االدنى للتبول اللتطاع للعام الجامعى .2021/2020
القـــرار

 :احيط اجمللس علماً .

 -9املوضوع  :احاطه المجلس علما بشنن خطاب أ.د /محمد مصطفى لطيف – أمين المجلس االعلى للجامعات
والذى يفيد بترار المجلس االعلى للجامعات باستمرار مكتب التنسيق للعام الجامعى
 2021/2020فى تلتى طلبات تنسيق الطالب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة من
بعض الدول بسبب فيروس كورونا المستجد لحين ظهور نتائج االمتحانات بالنسبه لهم وذلك
حتى موعد اقصاه  2020/11/30وحال تتدمهم لمكتب التنسيق بعد هذا الموعد فال يتم
قبولهم بالجامعات الحكومية فى العام الجامعى  2021/2020اال بالبرامج الجديدة فى الفص
الدراسى الثانى بالكليات التى تسمح لوائحها الداخلية بذلك على ان يكون ذلك فى ضوء الحد
االدنى للتبول اللتطاع للعام الجامعى .2021/2020
القـــرار

 :احيط اجمللس علماً .
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 -10املوضوع  :احاطه المجلس علما بشنن خطاب أ.د /محمد مصطفى لطيف – أمين المجلس االعلى للجامعات
والذى يفيد بترار المجلس االعلى للجامعات بتترير اللجنة المشكلة بترار المجلس االعلى
للجامعات بتاريخ  2020/4/18بشنن امتحانات الفص الدراسى  2020/2019للفرق
النهائية بالكليات والمعاهد المختلفة بالجامعات الحكومية المصرية.
القـــرار

 :احيط اجمللس علماً .

 -11املوضوع  :احاطه المجلس علما بشنن خطاب أ.د /محمد مصطفى لطيف – أمين المجلس االعلى للجامعات
والذى يفيد بتترير اللجنة المشكلة بالترار الوزارى رقم  1157بتاريخ  2020/4/5بشنن
أعمال التنسيق االلكترونى للعام الجامعى .2021/2020
القـــرار

 :احيط اجمللس علماً .
وأنهى المجلس أعماله فى تمام الساعة الوحدة ظهرا ً ،،،
يعتمد،،،،

أمين المجلس

عميد الكلية
أ.د .محمد عبده راغب عماشه
أ0د .جمال محمد بحيرى عيسى
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