جامعة دميــــــــاط
كلية الحاسبات والمعلومات
أمانة مجلس الكلية

محضر مجلس الكلية الطارئ
رقم ( )21بتاريخ 2020 / 8 / 22
**************************************************

اجتمع مجلس الكلية الطارئ اليوم السبت الموافق  2020/8/22الساعة السابعة مساء أون 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

د .هبه حامد أحمد الحديدى

ممثل المدرسين

أ.د .أحمد السعيد طلبة

عضو من الخارج

وقد اعتذرت عن عدم الحضور:
أ.م.د .آيه محمد السعيد الزغبى

ممثل االساتذة المساعدين

وتولى 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
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ثم ناقش سيادته املوضوع التالي:
 -1املوضوع  :توصية لجنة شئون التعليم والطالب بالموافقةة علةى عفةاء الطالةب /امحد مسد حممد
النحدددا – بالفرقةةةة األولةةةى مةةةن دفةةةع الرسةةةوم الدراسةةةية للتةةةرم الصةةةيف للعةةةام الدراسةةة
( )2020/2019وذلك بناء على طلبه .
القدددرار  :املوافقة وختاطب اجلامعة .

 -2املوضوع  :توصية لجنة شئون التعليم والطةالب بالموافقةة علةى اعةادة اختبةار الطالةب /أمحد عداطف
الشحات عبد املقصدود -الطالةب بالمسةتوى االول بكليةة الحاسةبات والمعلومةات وذلةك يةوم
االحد الموافق .2020/8/30
القدددرار  :املوافقة وختاطب اجلامعة .

 -3املوضوع  :توصية لجنةة شةئون التعلةيم والطةالب بالموافقةة علةى المةواد المطروحةة للطةالب للتسةجيل
علةةى نمةةام ابةةن الهيةةثم لشةةئون التعلةةيم والطةةالب وذلةةك عةةن الفصةةل الدراس ة األول مةةن العةةام
الجامع ( )2021/2020لطالب المستوى االول.
القدددرار  :املوافقة وختاطب اجلامعة .

 -4املوضوع  :توصية لجنة شئون التعليم والطالب بالموافقة على المواد المطروحة للطالب للتسجيل على
نمام ابن الهيثم لشئون التعليم والطالب وذلةك عةن الفصةل الدراسة األول مةن العةام الجةامع
( )2021/2020لطالب المستوى الثان .
القدددرار  :املوافقة وختاطب اجلامعة .
 -5املوضدددددوع  :مةةةةةذكرة شةةةةةئون أعضةةةةةاء هيئةةةةةة التةةةةةدريس بشةةةةة ن انتةةةةةداب أحةةةةةد أعضةةةةةاء هيئةةةةةة
التةةةةةةةةدريس لتةةةةةةةةدريس مةةةةةةةةادة حاسةةةةةةةةب آلةةةةةةةة ( ) 1لطةةةةةةةةالب الفرقةةةةةةةةة الثانيةةةةةةةةة شةةةةةةةةعبة
هندسةةةةةةةةة زراعيةةةةةةةةة بكليةةةةةةةةة الزراعةةةةةةةةة وذلةةةةةةةةك عةةةةةةةةن الفصةةةةةةةةل الدراسةةةةةةةة األول مةةةةةةةةن
العام الجامع (.)2021/2020
القدددرار  :وافق جملس الكلية على انت اب أ.م.د /أمح عب الفتاح احلربى – األستاذ املساع
بالكلية وختاطب اجلامعة .
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 -6املوضدددددددوع  :مةةةةةةةذكرة السةةةةةةةيد أ.د /عميةةةةةةةد الكليةةةةةةةة بشةةةةةةة ن مقتةةةةةةةرح آليةةةةةةةات تطبيةةةةةةةق نمةةةةةةةام
الةةةةةةتعلم الهجةةةةةةين خةةةةةةالل العةةةةةةام الجةةةةةةامع ( )2021/2020وذلةةةةةةك وفقةةةةةةا لقةةةةةةرار
المجلس األعلى للجامعات بتاريخ  2020/7/21بتطبيق نمام التعلم الهجةين خةالل العةام
الجامع .2021/2020
القدددرار  :املوافقة وختاطب اجلامعة .
 -7املوضددددددددوع  :مةةةةةةةةذكرة السةةةةةةةةيد أ.د /عميةةةةةةةةد الكليةةةةةةةةة بشةةةةةةةة ن جةةةةةةةةدول االمتحانةةةةةةةةات النهائيةةةةةةةةة
للفصةةةةةةةةل الدراسةةةةةةةة الصةةةةةةةةيف عةةةةةةةةن العةةةةةةةةام الجةةةةةةةةامع  2020/2019لطةةةةةةةةالب
المستوى االول بكلية الحاسبات جامعة دمياط.
القدددرار  :املوافقة وختاطب اجلامعة .
 -8املوضوع  :احاطه المجلس علما بش ن قرار رئيس مجلةس الةوزراء رقةم  1200لسةنه  2020بتةاريخ
 2020/6/15المتضمن اضافة فقةرة جديةدة الةى المةادة ( )79مةن الالئحةة التنفيذيةة لقةانون
تنميم الجامعات التى تنص على "يجوز ان تتضمن اللوائح تةدريس المنةاها الكترونيةا بنمةام
التعلةيم عةن بعةد وفقةا لطبيعةة الدراسةة فةةى الكليةات والمعاهةد المختلفةة وكةذا عقةد االمتحانةةات
الكترونيا متى توافرت للكلية او المعهد البنيةة التحتيةة واالمكانيةات التكنولوجيةة التةى تمكنهةا
من ذلك" .
القدددرار  :احيط اجمللس علماً .
 -9املوضوع  :احاطه المجلس علما بش ن ما تم اتخاذة من اجراءات من قبل لجنة شةئون التعلةيم والطةالب
بالكليةةة نحةةو تنفيةةذ قةةرارات مجلةةس الجامعةةة بتةةاريخ  2020/6/29فيمةةا يخةةص (قةةرار تعةةديل
قواعةد الرافةةة الموحةةدة بالجامعةةة – قةةرار موعةةد الفرصةةة الثانيةةة لتسةةليم التكليفةةات البحثيةةة –
قةةرار تعةةديل لجنةةة الممتحنةةين طبقةةا لمةةا افةةادت بةةه اللجنةةة المشةةكلة – قةةرار اداء االمتحانةةات
للطالب المؤجلين طبقا لقرارات المجلس االعلى للجامعات – قةرار اجةراء االمتحانةات العمليةة
وتقييم التدريب الصيفى  /الميدانى لطالب النقل).
القدددرار  :احيط اجمللس علماً .
وأنهى المجلس أعماله ف تمام الثامنة مساء ،،،
يعتمد،،،،

أمين المجلس

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