جامعة دميــــــــاط

كلية احلاسبات واملعلومات
أمانة جملس الكلية

محضر مجلس الكلية
رقم ( )27بتاريخ 2020 /11/ 5
********************************************

اجتمع مجلس الكلية اليوم الخميس الموافق  2020/11/5الساعة 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.م.د .آيه محمد السعيد الزغبى

ممثل االساتذة المساعدين

د .هبه حامد أحمد الحديدى

ممثل المدرسين

أ.د .ابراهيم محمود الحناوى

عضو من الخارج

وقد اعتذر عن عدم الحضور:
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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ثم ناقش سيادته املوضوعات التالية :
أوال :التصديقات
 -1املوضوع  :التصديق على محضر مجلس الكلية الجلسة رقم ( )26بتاريخ .2020/10/7
القـــرار

 :صادق اجمللس .

 -2املوضوع  :التصديق على موافقة السيد أ.د /عميد الكلية بالتفويض عن مجلس الكلية على ترشيح السيد
أ.م.د /رضا السعيد الباروجى – االستاذ املساعد بالكلية لتدريس مقرر "حاسب آلى"
لطالب الدراسات العليا بكلية الزراعة جامعة دمياط وذلك خالل الفصل الدراسى االول من العام
الجامعى (.)2021/2020
القـــرار

 :صادق اجمللس .

ثانيا :شئون أعضاء هيئة التدريس
 -3املوضوع

 :مذكرة شئون أعضاء هيئة التدريس للموافقة على االعتذار المقدم من السيد الدكتور /أمحد
حممد ربيع السيد – مدرس تكنولوجيا المعلومات "علوم حاسب" عن طلب النقل عن
طريق البدل مع السيد الدكتور  /حامت حممد نعمان عرفان – مدرس علوم الحاسب بكلية
الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف – والى سبق الموافقة علية بمجلس الكلية رقم ()4
بتاريخ . 2020/1/2

القـــرار

 :املوافقة على اعتذار سيادته وختاطب اجلامعة .

ثالثا :شئون التعليم والطالب
 --4املوضوع  :توصية لجنة شئون التعليم والطالب بالكلية بالموافقة على مقترح تشكيل مجلس ادارة صندوق
التكافل االجتماعى بالكلية .
م

الصفة

االسم
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القـــرار
 -5املوضوع

1

أ.د /وائل عبد القارد عوض

رئيسا

2

أ.م.د /أحمد عبد الفتاح الحربى

عضوا

3

أ.م.د /رضا السعيد الباروجى

عضوا

4

د /هبه حامد الحديدى

عضوا

5

أ /اسماء محمد عبد المجيد جاد

6

الطالب /محمد مسعد عيد

عضوا (أمين الصندوق)
عضوا

 :وافق اجمللس .
 :توصية لجنة شئون التعليم والطالب بالكلية بالموافقة على مقترح تشكيل لجنة عليا بالكلية
لمتابعة التعليم الهجين بالكلية.
م

القـــرار

القسم

االسم

الصفة

1

أ.د /وائل عبد القادر عوض

استاذ بقسم علوم الحاسب

رئيسا

2

أ.م.د /آيه السعيد الزغبى

استاذ مساعد بقسم علوم الحاسب

عضوا

3

أ.م.د /رضا السعيد الباروجى

استاذ مساعد بقسم تكنولوجيا المعلومات

عضوا

4

د /أميرة صديق الزينى

مدرس بقسم نظم المعلومات

عضوا

5

د /احمد محمد ربيع

مدرس بقسم تكنولوجيا المعلومات

عضوا

6

أ /أمينة رشدى شمس الدين

أخصائى حاسبات الكترونية

 :وافق اجمللس .
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عضو
ادارى

 :توصية لجنة شئون التعليم والطالب بالكلية بالموافقة على مقترح قواعد التشعيب لطالب

 --6املوضوع

المستوى الثانى على برامج الكلية (علوم الحاسب – تكنولوجيا المعلومات – نظم المعلومات).
القـــرار

 :وافق اجمللس بعد التعديل .

 --7املوضوع  :توصية لجنة شئون التعليم والطالب بالكلية بالموافقة على تحويل عدد ( )4طالب الى كلية
الحاسبات والمعلومات بجامعة دمياط وذلك عن العام الجامعى ( )2021/2020وبيناتهم
كالتالى:
اجمالى
الساعات
الكلية
م

االسم

المحول

التى
الجامعة

منها

اجتازها
الطالب
(اجبارى/
اختيارى)

المتبقى

عدد الساعات

من

التى سيقوم

الساعات

مجموع

المعدل

طبقا

النقاط

التراكمى

القرار

الطالب بتسجيلها
فى الفصل

لالئحة

الدراسى االول

الكلية

()2021/2020

الموافقة على قيد
1

محمود محمد

الحاسبات

عوض نور الدين

والمعلومات

زياد اسماعيل

الحاسبات

يونس عبد الحميد

والمعلومات

احمد شعبان أبو

الحاسبات

المجد

والمعلومات

الزقازيق

31

113

23.8

1.4

المنصورة

27

117

38.6

2.57

الزقازيق

34

110

30.7

1.81

بورسعيد

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

الطالب بالمستوى
الثانى (مراقب

12

اكاديميا)

2

الموافقة على قيد
الطالب بالمستوى

18

الثانى (مستجد)
الموافقة على قيد

3

الطالب بالمستوى
الثانى (مراقب

12

اكاديميا)

وافق على قيد
4

محمد رزق رزق
حسن

هندسة

الطالب مستجد
بالمستوى االول
بفرصتين

4
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18

القـــرار

 :وافق اجمللس على قبول حتويل الطالب /زياد امساعيل يونس عبد احلميد والطالب /
حممد رزق رزق حسن ومل يوافق اجمللس على حتويل الطالب /حممود حممد عوض نور
الدين والطالب /امحد شعبان أبو اجملد وختاطب اجلامعة .

 --8املوضوع  :توصية لجنة شئون التعليم والطالب بالكلية بالموافقة على تحويل عدد ( )6طالب من كليات غير
مناظرة الى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمياط وذلك عن العام الجامعى
( )2021/2020وبيناتهم كالتالى:
م

1

الكلية المحول

االسم

منها

عبد الرحمن صبرى السيد

المعهد العالى

محمد

للهندسة والتكنولوجيا

2

محمود ابراهيم ابراهيم محمد

3

محمد احمد منصور ابراهيم

4

يوسف على على عبد العال

5

محمد مجدى عبد المنعم

6

القـــرار

المعهد العالى
للهندسة والتكنولوجيا
معهد مصر العالى
للهندسة والتكنولوجيا
المعهد العالى
للهندسة والتكنولوجيا

معهد هندسة
وتكنولوجيا الطيران

كريم عبد الرحمن عبد

المعهد العالى

الرحمن

للهندسة والتكنولوجيا

تاريخ الحصول

الحد االدنى

على الثانوية

للقبول بالكلية

372

الجامعة

مجموع ث ع

طنطا

372

2019

طنطا

375

2019

372

المنصورة

372

2019

372

دمياط الجديدة

384

2019

372

الجيزة

383.5

2019

372

دمياط الجديدة

373

2019

372

 :وافق اجمللس وختاطب اجلامعة .
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رابعا :صندوق التكافل االجتماعى
 --9املوضوع  :توصية مجلس ادارة صندوق التكافل االجتماعى بالكلية على االبحاث االجتماعية لعدد ( )8طالب
بالمستويين االول والثانى وهم :
م

القـــرار

عام االلتحاق

المستوى

حالة الطالب

االسم

1

ايناس مصطفى عبد العزيز

2020

االول

مستجد

2

منه محمد حامد محليب

2019

االول

باق

3

اسماء محمد ابراهيم شحاته

2019

الثانى

مستجد

4

منار سامح رمضان عبد المعطى

2020

الثانى

مستجد

5

امنيه عزمى عبدالغفار مجاهد

2019

الثانى

مستجد

6

محمد السيد احمد ابو اليزيد

2019

الثانى

مستجد

7

هاجر عزيز عبد العزيز

2019

الثانى

مستجد

8

محمود ابراهيم ابراهيم عويضه

2019

الثانى

مستجد

9

مصطفى محمد كمال حسن

2019

الثانى

مستجد

 10محمد نبيل عوض احمد

2019

الثانى

مستجد

 11عمرو محمد فوزى جاد

2019

االول

مستجد

 12ياسمين جمال محمد ابو موسى

2020

االول

مستجد

 :املوافقة على توصية جملس ادارة صندوق التكافل االجتماعى بالكلية وختاطب اجلامعة .
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خامسا :موضوعات عامة
 --10املوضوع  :خطاب السيد االستاذ الدكتور  /السيد محمد دعدور  -رئيس جامعة دمياط بشأن استهالل
مجلس الجامعة بجلستة الطارئة رقم ( )148المنعقدة بتاريخ  2020/10/18والتى تضمنت
أهم التعليمات الصادرة خالل اجتماع المجلس االعلى للجامعات بجلسته المنعقدة يوم االربعاء
الموافق .2020/10/14
القـــرار

 :أحيط اجمللس علما .

 --11املوضوع  :خطاب السيد االستاذ الدكتور  /وائل فاروق الطيبانى  -نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
والطالب بشأن استهالل مجلس شئون التعليم والطالب بجلسته رقم  106المنعقدة بتاريخ
 2020/10/18التنبيه بمراعاة عدد من االجراءات والتوصيات ذات الصلة بالعملية التعليمية.
القـــرار

 :أحيط اجمللس علما .

 --12املوضوع  :مذكرة السيد االستاذ الدكتور  /محمد مصطفى لطيف – أمين المجلس االعلى للجامعات بشان
قرار المجلس االعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ  2020/10/14بالموافقة على
معاملة السادة أعضاء هيئة التدريس المنتدبين طوال الوقت لجامعة العلوم والتكنولوجيا
بمدينة زويل من جامعات حكومية معاملة المنتدبين لجامعات حكومية أهلية مع عدم اعتبار
االنتداب فى حكم االعارة وذلط طبقا للمادة االولى من القانون رقم  152لسنه .2019
القـــرار

 :أحيط اجمللس علما .

 -13املوضوع  :مذكرة السيد االستاذ الدكتور  /محمد مصطفى لطيف – أمين المجلس االعلى للجامعات بشأن
االفادة أن المجلس االعلى للجامعات ناقش بجلسته المنعقدة بتاريخ  2020/10/14االستعداد
للعام الدراسى الجديد (. )2021/2020
القـــرار

 :أحيط اجمللس علما .

 -14املوضوع  :مذكرة السيد االستاذ الدكتور  /محمد مصطفى لطيف – أمين المجلس االعلى للجامعات بشأن
اعادة النظر فى قرر المجلس االعلى للجامعات بتاريخ  2020/9/19بشأن امكانية عقد
اجتماعات اللجان العلمية ولجان القطاع واللجان المنبثقة عن المجلس االعلى للجانعات عن
طريق استخدام تقنية الفيديو كونفرانس لمدة شهر فقط .
القـــرار

 :أحيط اجمللس علما .
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 -15املوضوع  :مذكرة السيد االستاذ الدكتور  /محمد مصطفى لطيف – أمين المجلس االعلى للجامعات بشأن
احاطه المجلس االعلى للجامعات علما بجلسته بتاريخ  2020/10/14بكتاب السيد
المستشار /رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء المتضمن ضرورة موافة وزارة المالية
(قطاع الموازنة العامة للدولة) بدراسة تفصيلية تتضمن التكلفة االستثمارية والجارية
(االنشاءات – القوى البشرية – التجهيزات  ) ...والمدى الزمنى للتنفيذ ومصادر التمويل حال
طلب انشاء كليات جديدة وذلك بوقت كاف لضمان اجراء الدراسة ااالزمة.
القـــرار

 :أحيط اجمللس علما .

 -16املوضوع  :مذكرة السيد االستاذ الدكتور  /محمد مصطفى لطيف – أمين المجلس االعلى للجامعات بشأن
احاطه المجلس االعلى للجامعات علما بجلسته بتاريخ  2020/10/14الموافقة على معاملة
السادة أعضاء هيئة التدريس المنتدبين طول الوقت للجامعات الحكومية االهلية المصرية من
جامعاتت حكومية مصرية معاملة المنتدبين للجامعات الحكومية المصرية مع عدم اعتبار
االنتداب فى حكم االعارة وذلك استنادا الى المادة ( )84من قانون تنظيم الجامعات رقم 49
لسنه . 1972
القـــرار

 :أحيط اجمللس علما .
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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