جامعة دميــــــــاط
كلية الحاسبات والمعلومات
أمانة مجلس الكلية

محضر مجلس الكلية
رقم ( )20بتاريخ 2020 / 8 / 16
**************************************************

اجتمع مجلس الكلية اليوم االحد الموافق  2020/8/16الساعة الحادية عشرة ظهرا بقاعة مجلس الكلية -
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:
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د .محمد عبده راغب عماشه
وقام باإلعداد وسكرتارية المجلس -:
األستاذ /ايهاب محمد عبده شبكه

مدير مكتب عميد الكلية

استهالل جملس الكلية
 يتقدم السيد األستاذ الدكتور  /عميد الكلية بخالص التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة "العام الهجريالجديد  1442هـ" لجميع السادة أعضاء مجلس الكلية ،أعاده هللا على مصرنا الغالية واألمة العربية
واإلسالمية بالخير واليمن والبركات.
ثم أفتتح السيد األستاذ الدكتور /جمال محمد بحيرى عيسى  -عميد الكليـــة الجلســـــة:
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ثم ناقش سيادته املوضوعات التالية :
أوال :التصديقات
 -1املوضوع  :التصديق على محضر مجلس الكلية الجلسة رقم ( )14بتاريخ . 2020/7/1
القـــرار

 :صادق اجمللس .

 -2املوضوع  :التصديق على محضر مجلس الكلية الطارئ الجلسة رقم ( )15بتاريخ . 2020/7/6
القـــرار

 :صادق اجمللس .

 -3املوضوع  :التصديق على محضر مجلس الكلية الطارئ الجلسة رقم ( )16بتاريخ . 2020/7/9
القـــرار

 :صادق اجمللس .

 -4املوضوع  :التصديق على محضر مجلس الكلية الطارئ الجلسة رقم ( )17بتاريخ . 2020/7/12
القـــرار

 :صادق اجمللس .

 -5املوضوع  :التصديق على محضر مجلس الكلية الطارئ الجلسة رقم ( )18بتاريخ . 2020/7/14
القـــرار

 :صادق اجمللس .

 -6املوضوع  :التصديق على محضر مجلس الكلية الطارئ الجلسة رقم ( )19بتاريخ . 2020/8/13
القـــرار

 :صادق اجمللس .

 -7املوضــوع  :التصددديق علددى قددرار السدديد أ.د /عميددد الكليددة بالموافقددة بددالت وي

عددن مجلددس الكليددة بتدداريخ

 2020/8/4على ترشيحات كليدة الحاسدبات والمعلومدات لعضدوية اللجدا المنبثقدة عدن مجلدس
الجامعددة للعددام الجددامعى  2021/2020وهددم د /هبددم حامددد احمددد الحديدددى – لجنددة المختبددرات
واالجهزة العلميدة  ،د /أميدرة صدديق السديد الزيندى – لجندة المنآد ت الجامعيدة ،د /رادا السدعيد
محمد السيد الباروجى – لجنة المكتبات الجامعية .
القـــرار

 :صادق اجمللس .
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ثانيا :شئون اعضاء هيئة التدريس
 -8املوضوع :مذكرة شئو أعضاء هيئة التدريس للنظر فى الموافقة على الطلب المقدم من السيد الدكتور /
حممد مهدى فرج بدر – مدرس علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمياط
للموافقة على تجديد االجازة الخاصة بم "اجازة خاصة بدو مرتب" لمرافقة الزوجة وذلك للعام
التاسع اعتبارا من  2020/9/1ولمدة عام .
القـــرار

 :املوافقة طبقاً للوائح والقواعد ومبا الخيالف القانون.

 -9املوضوع :مذكرة شئو أعضاء هيئة التدريس للنظر فى الموافقة على الطلب المقدم من السيد  /اسامه
مسري الشرباوى – مدرس مساعد علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمياط
للموافقة على منحة "اجازة خاصة بدو مرتب" لمرافقة الزوجة وذلك نظرا لحصولها على
منحة دراسية (نيوتن مآرفة) وذلك للعام االول .
القـــرار

 :املوافقة طبقاً للوائح والقواعد ومبا الخيالف القانون.

ثالثا :موضوعات عامه
 -10املوضوع  :احاطم المجلس علما بآأ خطاب أ.د /محمد مصط ى لطيف – أمين المجلس االعلى للجامعات
والذى ي يد بقرار المجلس االعلى للجامعات بالموافقة على مد فترة استقبال مكتب تنسيق
القبول بالجامعات لدرجات الحافز الريااى من طالب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات
ودبلومات المدراس ال نية بنظاميها (الثالث والخمس سنوات) حتى  2020/9/30حال عودة
النآاط الريااى  ،وذلك حرصا على مستقبل أبنائنا الطالب .
القـــرار
 -11املوضوع

 :أحيط اجمللس علماً.
 :احاطم المجلس علما باستهالل مجلس جامعة دمياط بجلستة رقم  145المنعقدة بتاريخ
.2020/7/22

القـــرار

 :أحيط اجمللس علماً.
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 -12املوضوع  :خطاب السيد أ /حممد ابراهيم السيد سعد – رئيس مجلس ادارة المؤسسة المصرية
لتكنولوجيا المعلومات ( )INFCللموافقة على قبول هدية عينية وهى عبارة عن عدد ()3
طابعات لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمياط بمناسبة العمل بالكلية للعام الدراسى
.2020/2019
القـــرار

 :املوافقة على قبول اهلدية وختاطب اجلامعةً.
وأنهى المجلس أعمالم فى تمام الساعة الثانية عآرة ظهرا ً ،،،
يعتمد،،،،

أمين المجلس

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