جامعة دميــــــــاط

كلية احلاسبات واملعلومات
أمانة جملس الكلية

محضر مجلس الكلية
رقم ( )26بتاريخ 2020 /10 / 7
**************************************************

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

د .هبه حامد أحمد الحديدى

ممثل المدرسين

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

ممثل االساتذة المساعدين

أ.د .أحمد السعيد طلبة

عضو من الخارج

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
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استهالل جملس الكلية
 ضرورة قيام الكلية باعالن خطتها التفصيلية للتعلم الهجين خالل العام الجامعى  2021/2020بحد أقصىأول اكتوبر .2020
 عدم احتساب مدة ندب أعضاء هيئة التدريس للجامعات الحكومية واالهلية ضمن مدة االعارة ،وبما ال يخلبانتظام العمل بالجهه التى يعمل بها المنتدب.
ثم ناقش سيادته املوضوعات التالية :
أوال :التصديقات
 -1املوضوع  :التصديق على محضر مجلس الكلية الجلسة رقم ( )24بتاريخ . 2020/9/14
القـــرار

 :صادق اجمللس .

 -2املوضوع  :التصديق على محضر مجلس الكلية الطارئ الجلسة رقم ( )25بتاريخ . 2020/9/23
القـــرار

 :صادق اجمللس .
ثانيا :شئون اعضاء هيئة التدريس

 --3املوضوع  :مذكرة شئون أعضاء هيئة التدريس بشأن انتداب أعضاء هيئة التدريس بالكلية لتدريس بكلية
العلوم جامعة دمياط للمقررات الخاصة بتمهيدى ماجستير رياضيات  /علوم حاسب للفصل
الدراسى االول  2021/2020وفقا للجدول التالى:
م

القـــرار

كود المادة

عدد الساعات

اسم المادة

1

مقرر لغة البرمجة والمترجمات ()1

M631

 2ساعة نظرى

2

مقرر ذكاء اصطناعى ()1

M633

 2ساعة نظرى

3

مقرر مختارات من علوم الحاسب

M634

 2ساعة نظرى

 :وافق اجمللس على ترشيح:
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كود المادة

عدد الساعات

م

اسم المادة

عضو هيئة التدريس

1

أ.م.د /على حسن على الباز

مقرر لغة البرمجة والمترجمات ()1

M631

 2ساعة نظرى

2

أ.د .جمال محمد بحيرى عيسى

مقرر ذكاء اصطناعى ()1

M633

 2ساعة نظرى

3

أ.د .جمال محمد بحيرى عيسى

مقرر مختارات من علوم الحاسب

M634

 2ساعة نظرى

 --3املوضوع  :مذكرة شئون أعضاء هيئة التدريس بشأن انتداب أعضاء هيئة التدريس بالكلية للتدريس بكلية
الفنون التطبيقية جامعة دمياط مرحلة تمهيدى ماجستير لمادة (نظم وتكنولوجيا المعلومات) .
القـــرار

 :وافق اجمللس على ترشيح د /امحد حممد ربيع لتدريس املقرر .
ثالثا :شئون التعليم والطالب

 -4املوضوع

 :مذكرة السيد أ.د /عميد الكلية بشأن تشكيل لجنة شئون التعليم والطالب بالكلية للعام الجامعى
( )2021/2020ليكون كالتالى:
م

القـــرار

القسم

الصفة

االسم

1

أ.د /جمال محمد بحيرى

قائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

رئيسا

2

أ.د /وائل عبد القادر عوض

استاذ علوم الحاسب

عضوا

3

د /هبه حامد الحديدى

قسم علوم الحاسب

عضوا

4

أ.م.د /رضا السعيد الباروجى

قسم تكنولوجيا المعلومات

عضوا

5

د /أميرة صديق الزينى

قسم نظم المعلومات

عضوا

6

أ /والء احمد عبد هللا رمضان

اخصائى نشاط اجتماعى

7

أ /امينة رشدى شمس الدين

أخصائى حاسبات الكترونية

مسئول شئون التعليم والطالب

 :وافق اجمللس .
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عضو ادارى

 --5املوضوع  :توصية لجنة شئون التعليم والطالب بالكلية بالموافقة على تطبيق نظام التعلم الهجين على
الطلبة المنتسبين بالجامعات الحكومية المصرية اعتبارا من العام الجامعى (.)2021/2020
القـــرار

 :وافق اجمللس على ما أوصت به جلنة شئون التعليم والطالب وختاطب اجلامعة.

 --6املوضوع  :توصية لجنة شئون التعليم والطالب بالكلية بالموافقة على تعديل متطلبات التسجيل والمحتوى
العلمى ألى مقرر من المقررات الدراسية وذلك وفقا للمادة رقم ( )20من الئحة البكالوريوس
للكلية ،وقد تبين أنه فى جداول المقررات (االجبارى /االختيارى) أنها تعتمد على متطلبات
سابقة اختيارية ،مما يجعل الطالب ليس لديه حرية االختيار من جداول المقررات االختيارية لذا
وافقت لجنة التعليم والطالب على تعديل المتطلب السابق لبعض المقررات االختيارية.
القـــرار

 :وافق اجمللس على التعديل .

 --7املوضوع  :توصية لجنة شئون التعليم والطالب بالكلية بالموافقة على الخطة التدريسية للفصل الدراسى
االول بالكلية والكليات االخرى من العام الجامعى ( )2021/2020وتكليفات السادة أعضاء
هيئة التدريس بالعبء التدريسى.
القـــرار

 :وافق اجمللس والعرض على جملس شئون التعليم والطالب.

 --8املوضوع  :توصية لجنة شئون التعليم والطالب بالكلية بالموافقة على تحويل عدد  3طالب الى كلية
الحاسبات والمعلومات للعام الجامعى ( )2021/2020وبيناتهم كالتالى:

م

1

االسم

عمرو عبدالرحمن محمد موسى
فوده

تاريخ الحصول

مجموع
الثانوية العامة

على الثانوية

الكلية المحول
منها

العامة
المعهد

2019

372

الجامعة

العالى

كفر الشيخ

للهندسة
والتكنولوجيا

2

المعهد

عبدالرحمن عادل رشدى احمد

372.5

2019

احمد عامر عبدالمجيد الشامى

ــــــــــــ

2019

للهندسة

العالى

كفر الشيخ

والتكنولوجيا

3

القـــرار

الهندسة

 :املوافقة على نقلهم وختاطب اجلامعة .
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بورسعيد

 --9املوضوع  :توصية لجنة شئون التعليم والطالب بالكلية بالموافقة على مقترح االرشاد االكاديمى للعام
الجامعى (. )2021/2020
القـــرار

 :املوافقة وخيطر كل عضو بكشف بامساء الطالب .

 --10املوضوع  :مذكرة وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بخصوص بيان باسماء اعضاء الهيئة المعاونة
لالنتداب لتدريس الجانب التطبيقى (العملى) بالكلية للعام الجامعى (. )2021/2020
القـــرار

 :املوافقة على انتداب السادة املرفق امساءهم لتدريس اجلانب التطبيقى فقط .

 --11املوضوع  :مذكرة وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بخصوص تشكيل لجان تصحيح الشفوى والتطبيفى
لكليتى العلوم واآلثار للفصل الدراسى الصيفى (. )2020/2019
القـــرار

 :املوافقة على التشكيل وختاطب الكليات .
رابعا :وحدة ضمان اجلودة

 --12املوضوع  :مذكرة السيدة الدكتورة /مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية بشأن توصيف المقررات الدراسية
للعام الجامعى (. )2021/2020
القـــرار

 :وافق اجمللس وتعمم على السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم .

 --13املوضوع  :مذكرة السيدة الدكتورة /مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية بشأن مقترح تفعيل نظام لالرشفة
االلكترونية بالكلية عن طريق استخدام . Google Drive
القـــرار

 :وافق اجمللس على االرشفة االلكرتونية ويطبق على كل قطاعات الكلية .

 --14املوضوع  :مذكرة السيدة الدكتورة /مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية بشأن التقرير ربع السنوى عما تم
انجازة فى وحدة ضمان الجودة بالكلية منذ تاريخ . 2020/6/21
القـــرار

 :املوافقة على ما جاء بالتقرير وختاطب اجلامعة .
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خامسا :موضوعات عامة
 --13املوضوع  :مذكرة السيد االستاذ الدكتور  /حمدان ربيع عطية المتولى – نائب رئيس الجامعة لشئون
الدراسات العليا والبحوث بشأن االستبيان الذى تم عرضه فى المجلس االعلى للجامعات
بجلسته بتاريخ  2020/5/16والخاص بالتعليم عن بعد بعد أزمة وباء كورونا (كوفيد .)19
القـــرار

 :أحاط اجمللس علماً مع التعميم .

 --14املوضوع  :مذكرة السيد االستاذ الدكتور  /محمد مصطفى لطيف – أمين المجلس االعلى للجامعات بشان
توصيه اللجنة العليا للجان العلمية بجلستها بتاريخ  2020/5/11بالموافقة على أنه عند
التقدم بتظلم من قرار اللجنة العلمية فان المتظلم يعلم ويوافق على اعادة النظر فى قرار اللجنة
العلمية قد يؤدى الى تصحيح اى أخطاء مادية تظهر وال يكون قد اعترض عليها اة تظلم منها
ويتطلب ذلك أن يق المتظلم بذلك فى طلب التظلم المقدم لجامعته.
القـــرار

 :أحاط اجمللس علماً وتعمم على السادة أعضاء هيئة التدريس .

 -15املوضوع  :مذكرة السيد االستاذ الدكتور  /محمد مصطفى لطيف – أمين المجلس االعلى للجامعات بشأن
موافقة مجلس النواب بتاريخ  2020/8/24على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون
تنظيم الجامعات الصادر برقم  49لسنه  1972باضافة مادة جديدة برقم ( 197مكررا) تنص
على ما يلى" :يجوز فى حالة الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس
االعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة واالمتحانات ووضع بديل أو أكثر للتقييم فى عام جامعى
أو فصل دراسى محدد ،بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات االساسية
والحد االدنى من معايير اتمام المناهج الدراسية".
القـــرار

 :أحاط اجمللس علماً .
وأنهى المجلس أعماله فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا ،،،
يعتمد،،،،

أمين المجلس

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