جامعة دميــــــــاط

كلية احلاسبات واملعلومات
أمانة جملس الكلية

محضر مجلس الكلية
رقم ( )30بتاريخ 2020 /12/ 3
**************************************************

اجتمع مجلس الكلية اليوم الخميس الموافق  2020/12/3الساعة الحادية عشرة ظهرا ً بقاعة مجلس الكلية -
برئاسة السيد أ.د .جمال محمد بحيرى عيسى – عميد الكلية وحضور السادة :
أ.د .وائل عبد القادر عوض

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

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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أوال :التصديقات
 -1املوضوع  :التصديق على محضر مجلس الكلية الجلسة رقم ( )27بتاريخ .2020/11/5
القـــرار

 :صادق اجمللس .

 -2املوضوع  :التصديق على محضر مجلس الكلية الطارئ الجلسة رقم ( )28بتاريخ .2020/11/9
القـــرار

 :صادق اجمللس .

 -3املوضوع  :التصديق على محضر مجلس الكلية الطارئ الجلسة رقم ( )29بتاريخ .2020/11/26
القـــرار

 :صادق اجمللس .
ثانيا :أ.د /عميد الكلية

 -4املوضوع  :مذكرة السيد أ.د /عميد الكلية بشأن خصم نسبه  %50من بدل الجامعة الخاص بالسيد الدكتور/
أمحد حممد ربيع السيد – مدرس تكنولوجيا المعلومات بالكلية وذلك نظرا ً لتكرار اعتذاره
عن القيام بمهام االشراف وذلك نظرا ً ألن هذا االسبوع أونالين وعنده تعب بسيط فى ظهره
وللعلم مهام االشراف يومى االحد والثالثاء ولالسف ال يوجد بديل ألن جميع الزمالء مكلفين
بمهام مشابهه.
القـــرار

 :التنبيه على السيد الدكتور /أمحد حممد ربيع خبصم  %50من بدل اجلامعة فى حال
تكرار الغياب أو عدم االلتزام باملهام التى يكلف بها من قبل الكلية.

 -5املوضوع  :مذكرة السيد أ.د /عميد الكلية بشأن وضع ضوابط وقواعد المفاضلة وتشكيل لجان الفحص
واالستماع والمقابالت الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بكلية
الحاسبات والمعلومات جامعة دمياط وذلك طبقا لالعالنات أرقام ( )16،15،14لسنه .2020
القـــرار

 :املوافقة على الضوابط والقواعد اخلاصة باملفاضلة ويتم تأجيل تشكيل اللجان اىل ما بعد
انتهاء االعالن فى  2020/12/16حتى يتم اختيار اعضاء اللجان ممن ليس هلم اى
عالقة باملتقدمني سواء مشرفني او حمكمني او اقارب وختاطب اجلامعة.
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 -6املوضوع  :مذكرة السيد أ.د /عميد الكلية بشأن الموافقة على انتداب السيد أ.د /مجال حممد حبريى
عيسى – استاذ علوم الحاسب بالكلية للقيام بعمل عميد المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة
الكبرى وذلك بدء من  2021/2/1وذلك بناء على خطاب الترشيح من مؤسسة الدلتا الحديثة
للعلوم والتكنولوجيا والتنمية بمحافظة الغربية .
القـــرار

 :املوافقة على االنتداب طبقاً للوائح والقواعد وختاطب اجلامعة.

ثالثا :وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 --7املوضوع  :مذكرة السيد أ.د /وكيل الكلية لشؤن التعليم والطالب بشأن عدم قبول طالب ببرنامج علوم
الحاسب بدأ من العام الدراسى ( )2022/2021وذلك نظرا ً لوجود نفس البرنامج بكلية
الحاسبات والمعلومات وعدم قدرة أعضاء هيئة التدريس نظرا للعبء التدريسى المطلوب
منهم تجاه كليات الجامعة وأسوة بقسم اآلثار بكلية اآلداب الذى تحول الى كلية اآلثار وغلق
القسم بكلية اآلداب .
القـــرار

 :وافق اجمللس وختاطب اجلامعة.

رابعا :شئون التعليم والطالب
 --8املوضوع  :توصية لجنة شئون التعليم والطالب بالكلية بالموافقة على عمل انذار أول للطالب الغير مسجلين
بالبرنامج العام الفصل الدراسى االول من العام الجامعى ( )2021/2020وقيد حالتهم انذار
أول – انقطاع عن الدراسة ،وذلك بناء على تقرير الطالب المنقطعين عن الدراسة وعددهم
( )35طالب بالمستوى االول أولهم الطالب /امحد السيد عبد اهلل التهامى وآخرهم
الطالب /مهاب امحد حممود حممد عبد العال .
القـــرار

 :املوافقة وختاطب اجلامعة .

 -9املوضوع  :توصية لجنة شئون التعليم والطالب بالكلية بالموافقة على تسجيل الطالب (تسجيل متأخر) خالل
الفصل الدراسى االول من العام الجامعى ( )2021/2020وعددهم ( )21طالب بالكشف االول
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أولهم الطالبة /أمنية عادل عبد املنعم ابو زينه وآخرهم الطالب /عبد الرمحن على
موافى؛ وعدد ( )13طالب بالكشف القانى أولهم الطالب /امحد عامر عبد اجمليد الشامى
وآخرهم الطالب /زياد امساعيل يونس عبد احلميد عطيه  -وذلك نظرا ً لظروف تأخر
ترشيحهم من مكتب التنسيق المركزى وهؤالء الطالب (طالب معادلة – مقاصة – طالب
تحويل).
القـــرار

 :املوافقة وختاطب اجلامعة .

 --10املوضوع  :توصية لجنة شئون التعليم والطالب بالكلية بالموافقة على ندب السيد أ.د /وائل عبد القادر
عوض  -وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ( -ندبا جزئياً) يوم السبت اسبوعيا ً خالل الفصل
الدراسى االول من العام الجامعى ( )2021/2020للعمل بالمعهد العالى للعلوم االدارية
بالمنزلة و المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة.
القـــرار

 :وافق اجمللس.

 --11املوضوع  :توصية لجنة شئون التعليم والطالب بالكلية بالموافقة على تشكيل كنترول المستوى االول –
المستوى الثانى للعام الجامعى  2021-2020على النحو التالى:
 .1كنرتول املستوى االول:
االسم
م
 1أ.م.د /آيه السعيد الزغبى
 2د /احمد محمد ربيع
 3د /اميرة صديق الزينى
 4م.م /محمد صالح عبد الغنى
 5م /ايمان مجدى مصطفى

الصفة
رئيسا ً
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً اداريا ً
عضوا ً اداريا ً

 .2كنرتول املستوى الثانى:
االسم
م
 1أ.م.د /رضا السعيد الباروجى
 2د /هبه حامد الحديدى
 3د /منى عبد الرازق البدويهى
 4م /خلود عادل مايلو
القـــرار

الصفة
رئيسا ً
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً اداريا ً

 :املوافقة وختاطب اجلامعة .
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 --12املوضوع  :توصية لجنة شئون التعليم والطالب بالكلية بالموافقة على مقترح جداول االمتحانات (امتحان
منتصف الفصل الدراسى  – Mid-Termامتحان الشفوى والعملى – االمتحان النهائى)
للفصل الدراسى األول من العام الجامعى ( 2021/2020المستوى االول – المستوى الثانى).
القـــرار

 :املوافقة وختاطب اجلامعة .

 --13املوضوع  :توصية لجنة شئون التعليم والطالب بالكلية بالموافقة على الطلب المقدم من الطالبة /آيه
امحد سعد حسن – بخصوص عذر طبى عن عدم دخول امتحان مادة "الفيزياء الضوئية"
وذلك عن الفصل الدراسى الصيفى ( )2020/2019وذلك بناء على تقرير االدارة الطبية
بالجامعة بقبول العذر الطبى لها عن يوم .2020/9/3
القـــرار

 :املوافقة على توصية االدارة الطبية بقبول العذر الطبى للطالبة وختاطب اجلامعة.

 --14املوضوع  :توصية لجنة شئون التعليم والطالب بالكلية بعدم الموافقة على الطلب المقدم من الطالبة/
أمساء حممد ابراهيم – بخصوص عذر طبى عن عدم دخول امتحان مادة "حقوق االنسان
ومكافحة الفساد" وذلك عن الفصل الدراسى الصيفى ( )2020/2019وذلك بناء على تقرير
االدارة الطبية بالجامعة بعدم قبول العذر الطبى لعدم اقتناع اللجنة الطبية باالسباب المذكورة.
القـــرار

 :املوافقة على توصية اللجنة الطبية بعدم املوافقة على عذر الطالبة /أمساء حممد
ابراهيم.
خامسا :الدراسات العليا

 -15املوضوع  :مذكرة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بشان الموافقة على تشكيل لجنة التصحيح
النظرى بمقرر حاسب آلى تمهيدى ماجستير كلية الزراعة للفصل الدراسى االول من العام
الجامعى (. )2021/2020
القـــرار

 :املوافقة وختاطب اجلامعة .
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سادسا :موضوعات عامة
 -16املوضوع  :خطاب السيد م /حسام ابراهيم شقرية – مدير عام االدارة العامة لتكنولوجيا االتصاالت
والمعلومات والمتضمن انشاء ادارة تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ودعم اتخاذ القرار
بكليات جامعة دمياط واختصاصات االدارة.
القـــرار

 :أحيط اجمللس علماً وتسلم نسخه الدارة الوحدة الفرعية وكذلك نسخه لرئيس مشروع
 ICTPونسخه ملدير وحدة اجلودة ونسخه للدكتورة /آيه حممد الزغبى.

 -17املوضوع  :خطاب السيد أ.د /حممد مصطفى لطيف – أمين عام المجلس االعلى للجامعات باالحاطه ان
السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء قد وجه بضروروة الحصول على الموافقات الالزمة من
هيئة لرقابة النووية االشعاعية قبل استيراد أجهزة األشعة السينية وذلك وفقا لنصوص
القانون التالية المادة رقم ( )3من قانون تنظيم االنشطة النووية واالشعاعية ورقم ( )7لسنه
 2010والت عرفت المصادر االشعاعية والمادة رقم ( )55من القانون المشار اليه.
القـــرار

 :أحيط اجمللس علماً .

 -18املوضوع  :خطاب معالى السيد أ.د /السيد حممد دعدور  -رئيس جامعة دمياط – باستهالل مجلس
الجامعة بجلسته رقم  149المنعقدة بتاريخ  2020/10/25والممتدة فى 2020/10/26
لمراعاة عدد من التعليمات ذات الصلة بالشأن الجامعى والعملية التعليمية.
القـــرار

 :أحيط اجمللس علماً .

 -19املوضوع  :خطاب معالى السيد أ.د /وائل فاروق الطيبانى -نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم
والطالب – بشأن عقد جامعة دمياط للعام الرابع على التوالى "المؤتمر العلمى الثالث" لطالب
الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة فى الفترة من  3/30حتى  2021/3/31وذلك تحت
عنوان علماء المستقبل "."4
القـــرار

 :أحيط اجمللس علماً وتعلن على صفحة الكلية حلث الطالب على املشاركة وتسلم نسخه
للجودة ونسخه للدكتور  /رضا الباروجى ونسخه للدكتور  /وائل عبد القادر عوض.
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سابعا :صندوق التكافل االجتماعى
 -20املوضوع  :توصية مجلس ادارة صندوق التكافل االجتماعى بالكلية على االبحاث االجتماعية لعدد ()3
طالب بالمستوى االول وهم :
م
1

االسم
سارة اسامه محمد
ناصف

2

عاصم عالء طاهر
الشيوخى

3

محمد المتولى الباز
محمد رضوان

القـــرار

رقم الموبايل

عام االلتحاق

المستوى

حالة الطالب

01097936130

2020

االول

مستجد

0102186286

2020

االول

مستجد

01060114785

2020

االول

مستجد

 :املوافقة وخياطب ادارة صندوق التكافل باجلامعة وتسلم نسخه لوحدة اجلودة.

وأنهى المجلس أعماله فى تمام الساعة الثانية ظهرا ً ،،،

يعتمد،،،،

أمين المجلس

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