جامعة دميــــــــاط

كلية احلاسبات واملعلومات
أمانة جملس الكلية

محضر مجلس الكلية
رقم ( )24بتاريخ 2020 / 9 / 14
**************************************************

اجتمع مجلس الكلية اليوم االثنين الموافق  2020/ 9 / 14الساعة 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.د .وائل عبد القادر عوض

ممثل االساتذة

أ.د .أحمد السعيد طلبة

عضو من الخارج

وقد اعتذر عن عدم الحضور:
أ.م.د .آيه محمد السعيد الزغبى
د .هبه حامد أحمد الحديدى

ممثل االساتذة المساعدين
ممثل المدرسين

وتولى أمانة المجلـــــــــــس:
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتع وتنيمة البيئة

أ.م.د .أحمد أحمد عبد الفتاح الحربى
وقام باإلعداد وسكرتارية المجلس -:
األستاذ /ايهاب محمد عبده شبكه

مدير مكتب عميد الكلية

ثم ناقش سيادته املوضوعات التالية :
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أوال :التصديقات
 -1املوضوع  :التصديق على محضر مجلس الكلية الجلسة رقم ( )20بتاريخ . 2020/8/16
القـــرار

 :صادق اجمللس .

 -2املوضوع  :التصديق على محضر مجلس الكلية الطارئ الجلسة رقم ( )21بتاريخ . 2020/8/22
القـــرار

 :صادق اجمللس .

 -3املوضوع  :التصديق على محضر مجلس الكلية الطارئ الجلسة رقم ( )22بتاريخ . 2020/8/25
القـــرار

 :صادق اجمللس .

 -4املوضوع  :التصديق على محضر مجلس الكلية الطارئ الجلسة رقم ( )23بتاريخ . 2020/8/31
القـــرار

 :صادق اجمللس .

ثانيا :شئون اعضاء هيئة التدريس
 -5املوضوع :مذكرة شئون أعضاء هيئة التدريس للنظر فى الموافقة على الطلب المقدم من السيد الدكتور/
أمحد حممد ربيع سيد – مدرس علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمياط
والدكتورة /نهى عزت العطار – مدرس بكلية الحاسبات والذكاء االصطناعى – جامعة بنها
وذلك للنقل عن طريق البدل .
القـــرار

 :وافق اجمللس على نقل سيادته عن طريق البدل مع د /نهى عزت العطار وختاطب
اجلامعة.
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 -6املوضوع :مذكرة شئون أعضاء هيئة التدريس للنظر فى الموافقة على ندب السيد أ.د /وائل عبد القادر
عوض – استاذ الرياضيات وعلوم الحاسب بالكلية لتدريس مقرر "الرياضيات" للفرقة االعدادية
بكلية الفنون التطبيقية بواقع  1ساعة نظرى 2 ،ساعة درس – يوم واحد اسبوعيا وذلك خالل
الفصل الدراسى االول من العام الجامعى .2021/2020
القـــرار

 :وافق اجمللس على ندب سيادته بواقع  1ساعة نظرى و ( )2ساعة عملى أسبوعياً
باعتباره حاصل على الدكتوراة فى الرياضيات وعلوم احلاسب .

 -7املوضوع :مذكرة شئون أعضاء هيئة التدريس للنظر فى الموافقة على ندب السيد أ.د /مجال حممد حبريى
عيسى – لتدريس المقررات التالية (مقرر مدخل فى الحاسب اآللى بواقع ( )1ساعة نظرى –
( )2ساعة عملى شعبة الرياضيات – ومقرر مقدمة فى الحاسب اآللى بواقع ( )2ساعة نظرى –
( )2ساعة عملى شعبة علوم الحاسب) والدكتورة /هبه حامد احلديدى – لتدريس مقرر
برمجة حاسب ( )1بواقع ( )2ساعة نظرى – ( )3ساعة عملى شعبة علوم الحاسب وذلك
للتدريس لطالب الفصل الصيفى للعام الجامعى ( )2020/2019بقسم الرياضيات كلية العلوم
جامعة دمياط
القـــرار

 :وافق اجمللس على انتداب سيادتهم.

ثالثا :شئون التعليم والطالب
 -9املوضوع  :مذكرة شئون التعليم والطالب بشأن الموافقة على تسجيل الطالب /جالل حممد حممد حافظ
حميسن – بالفرقة االولى مادة حقوق االنسان ومكافحة الفساد فى الفصل الدراسى الصيفى
لعام الجامعى ( )2020/2019وذلك نظرا ً لحدوث خطأ عند تسجيل مواد الترم الصيفى
للطالب على نظام ابن الهيثم لشئون التعليم والطالب .
القـــرار

 :املوافقة على تسجيل الطالب ملقرر حقوق االنسان ومكافحة الفساد والغاء تسجيلة فى
مقرر الفيزياء الضوئية .
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 -10املوضوع  :مذكرة شئون التعليم والطالب بشأن الموافقة على تأجيل دخول الطالب /زياد طه طه طه
املنسى – بالفرقة االولى اختبار مادة الفيزياء الضوئية وذلك يوم الخميس الموافق 2020/9/3

القـــرار

للفصل الدراسى الصيفى ( )2020/2019وذلك الداء اختبار المناظرة بالكلية الحربية فى نفس
اليوم .
 :عدم املوافقة ويعترب الطالب غائب بدون عذر .

 -11املوضوع  :مذكرة شئون التعليم والطالب بشأن الموافقة على تأجيل دخول الطالب /امحد ياسر السعيد
حممد سليم – بالفرقة االولى اختبار مادة الفيزياء الضوئية وذلك يوم الخميس الموافق
 2020/9/3للفصل الدراسى الصيفى ( )2020/2019وذلك الداء اختبار المناظرة بالكلية
الحربية فى نفس اليوم .
القـــرار

 -12املوضوع

 :عدم املوافقة ويعترب الطالب غائب بدون عذر .

 :مذكرة شئون التعليم والطالب بشأن الموافقة على تأجيل دخول الطالبة /امساء حممد
ابراهيم حممد – بالفرقة االولى اختبار مادة حقوق االنسان ومكافحة الفساد للفصل
الدراسى الصيفى ( )2020/2019وذلك لظروف مرضية .

القـــرار

 :تعرض على القومسيون الطبى باجلامعة والعرض على جملس شئون التعليم
والطالب باجلامعة .
رابعا :رئيس جلنة اجلداول

 -13املوضوع  :مذكرة السيد الدكتور /رضا السعيد الباروجى – رئيس لجنة الجداول بشأن توزيع تشكيل
جلسات الشفوى والتطبيقى لمقررات الفصل الدراسى االول (. )2020/2019
القـــرار

 :وافق اجمللس وختاطب جلنة شئون التعليم والطالب باجلامعة.

خامسا :وحدة ضمان اجلودة
 --14املوضوع  :مذكرة السيدة الدكتورة  /مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية بشأن اعتماد الالئحة الداخلية
لوحدة ضمان الجودة بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمياط .
القـــرار

 :وافق اجمللس.
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 -15املوضوع  :مذكرة السيدة الدكتورة  /مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية بشأن الموافقة على الخطة السنوية
للوحدة للعام (. )2021/2020
القـــرار

 :وافق اجمللس.

 -16املوضوع  :مذكرة السيدة الدكتورة  /مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية بشأن وضع آليات اعتماد رؤية
ورسالة وأهداف الكلية .
القـــرار

 :وافق اجمللس.

 -17املوضوع  :مذكرة السيدة الدكتورة  /مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية بشأن بحث رسالة ورؤية وأهداف
لوحدة ضمان الجودة بالكلية وسبل اقرارها .
القـــرار

 :وافق اجمللس.

 -18املوضوع  :مذكرة السيدة الدكتورة  /مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية بشأن الموافقة على تكليف د /أميرة
الزينى – كمنسق عام لالرشاد االكاديمى بالكلية.
القـــرار

 :وافق اجمللس.

 -19املوضوع  :مذكرة السيدة الدكتورة  /مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية بشأن الموافقة على عقد ورش عمل
للسادة أعضاء هيئة التدريس وذلك للتدريب على اعمال الجودة.
القـــرار

 :وافق اجمللس.

سادسا :موضوعات عامة
 -20املوضوع  :احاطه المجلس علما ً بشأن صورة من القانون رقم ( )152لسنه  2019والخاص بتعديل بعض
أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم  49لسنة . 1972
القـــرار

 :أحيط اجمللس علماً .
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 -21املوضوع

 :احاطه المجلس علما ً بشأن التوجية باستهالل مجلس الجامعة بجلسته رقم  146بتاريخ
 2020/8/31بمراعاة عدد من التعليمات ذات الصلة بالشأن الجامعى والعملية التعليمية.

القـــرار

 :أحيط اجمللس علماً .

سادسا :عميد الكلية
 -22املوضوع :مذكرة السيد أ.د /عميد الكلية بشأن ضم السيد أ.د /ابراهيم حممود احلناوى – عميد كلية
الحاسبات والمعلومات بجامعة الزقازيق سابقا ً لعضوية مجلس الكلية لمدة عامين من الخارج .
القـــرار

 :وافق اجمللس وختاطب اجلامعة .

 -23املوضوع :مذكرة السيد أ.د /عميد الكلية بشأن تطبيق القرار الوزارى رقم ( )5241الصادر بتاريخ
 2016/10/20والخاص بتشكيل اللجنة المختصة باختيار عميد الكلية وذلك عن طريق اختيار
عضوين أساسيين باالضافة الى عضو احتياطى من بين شاغلى وظائف االساتذة سواء من
الجامعة او فى كليات الجامعة االخرى فى حالة عدم وجود أساتذة فى الكلية (على أن يكون ذلك
باالقتراع السرى) ،ويمكن لمجلس الكلية اختيار أحد رموز العمل الجامعى سواء من كليات أخرى
داخل الجامعة أو من خارجها .
القـــرار

 :يرشح اجمللس السادة :
 -1أ.د /أمحد السعيد طلبة (أساسى)
 -2أ.د /مجال حممد حبريى (أساسى)
 -3أ.د /وائل عبد القادر عوض (احتياطى)
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 -24املوضوع :مذكرة السيد أ.د /عميد الكلية بشأن آليات العمل بمركز االختبارات االلكترونية بجامعة دمياط
والمتضمنة الهيكل التنظيمى لوحدة االختبرات االلكترونية الفرعية بكل كلية من كليات الجامعة .
القـــرار

 :وافق اجمللس على ترشيح د /منى ناجى البدويهى مسئوالً عن االختبارات االلكرتونية
الفرعية بالكلية وترشيح د /امساء حممد جاد – كعضو ادارى بوحدة االختبارت
االلكرتوية الفرعية بالكلية.
وأنهى المجلس أعماله فى تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا ً ،،،
يعتمد،،،،

أمين المجلس

عميد الكلية
أ.د .أحمد أحمد عبد الفتاح الحربى
أ0د .جمال محمد بحيرى عيسى
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