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كلية احلاسبات واملعلومات
أمانة جملس الكلية

محضر مجلس الكلية
رقم ( )32بتاريخ 2021 / 1 / 6
**************************************************

اجتمع مجلس الكلية اليوم االربعاء الموافق  2021/1/6الساعة 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

د .هبه حامد أحمد الحديدى

ممثل المدرسين

أ.د .أحمد السعيد طلبة

عضو من الخارج

أ.د .ابراهيم محمود الحناوى

عضو من الخارج

وقد اعتذر عن عدم الحضور:
ممثل االساتذة المساعدين

أ.م.د .آيه محمد السعيد الزغبى
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
-

توجيه التهنئة العضاء المجلس بمناسبة العام الميالدى الجديد  2021مع التمنيات بعام جديد سعيد.

-

يتقدم السيد أ.د /جمال محمد بحيرى  -عميد كلية الحاسبات والمعلومات والسادة الوكالء والسادة أعضاء
مجلس الكلية بخالص العزاء لوفاة السيد االستاذ الدكتور /حممد مجال الدين درويش  -رئيس لجنة
قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية وذلك اليوم االثنين الموافق .2021/1/4
أوال :التصديقات

 -1املوضوع  :المصادقة على محضر مجلس الكلية الجلسة رقم ( )30بتاريخ 0 2020/12/3
القـــرار

 :صادق اجمللس .

 -2املوضوع  :المصادقة على محضر مجلس الكلية الطارئ الجلسة رقم ( )31بتاريخ 0 2020/12/24
القـــرار  :صادق اجمللس .
 -3املوضوع  :المصادقة على قرار السيد أ.د /عميد الكلية بالموافقة على تشكيل لجان الممتحنين والمصححين
(بكلية الحاسبات والمعلومات – الكليات االخرى) للفصل الدراسى االول – العام الجامعى
0 2021/2020
القـــرار  :صادق اجمللس .
ثانيا :شئون التعليم والطالب
 -4املوضوع  :توصية لجنة شئون التعلييم والطيالب بالكليية بالموافقية عليى وقيي قييد الطالـ /أنـس حمسـن
السيد العصفورى – المقيد بالمستوى االول لمدة العيام الجيامعى ( 2021/2020عيذر اول) ؛
وذلك نظرا لظروف سفره للخارج وتوقي حركة الطيران بسبب فيروس كورونا 0
القـــرار  :وافق اجمللس .
 -5املوضوع  :توصية لجنة شئون التعليم والطالب بالكلية بالموافقة على وقي قيد الطال /نور الدين حمسن
امساعيل مصطفى – المقيد بالمستوى االول لمدة العام الجامعى ( 2021/2020عيذر اول) ؛
وذلك نظرا لظروف االسرة االقتصادية 0
القـــرار  :وافق اجمللس .
 -6املوضوع  :توصية لجنة شئون التعليم والطالب بالكلية لالحاطه بنتيجة التحقيق مع الطال /حازم يوسـ
يوس ـ عيــد – المقيييد بالمسييتوى الثييانى وقيييد الواقعيية مخالفيية تبديبييية ومعاقبتييه بالفصييل ميين
الدراسة بالكلية لمدة اسبوع واحد على ان يبدا من الفصل الدراسيى الثيانى بعيد انتهياء امتحانيات
الفصل الدراسى االول للعام الجامعى ( )2021/2020؛ وذلك لما بيدر منيه بحيق مشيرف االمين
السيد وائل حممد ابو املعـاىى رماـان ييوم الثالثياء الموافيق  2020/10/27وقيد صيدر
قرار تنفيذى بذلك رقم ( )141بتاريخ 0 2020/12/23
القـــرار  :وافق اجمللس على توصية الشئون القانونية .
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 -7املوضوع  :توصية لجنة شئون التعليم والطالب بالكلية بالموافقة على اجراء امتحان بعي المقيررات بنظيام
االختيار من متعدد ( )MCQومن ثم اجراء التصحيح لهذه المقررات الكترونيا وهيذه المقيررات
هى:
اسم المقرر

اليوم /التاريخ

االربعاء 2021/1/20
تحليل وتصميم صفحات الويب ()CS224
السبت 2021/1/23
تراسل البيانات ()IT211
االحد 2021/1/24
حساب التفاضل والتكامل ()MA111
الثالثاء 2021/1/26
اساسيات علوم الحاسب ()CS141
الخميس 2021/1/28
اخالقيات المهنة ()HU334
السبت 2021/1/30
برمجة حاسبات متقدمة ()CS241
صياغة التقارير العلمية والفنية ( )HU112االحد 2021/1/31
االثنين 2021/2/1
تصميم وتحليل النظم ()IS241
الثالثاء 2021/2/2
لغة انجليزية فى التخصص ()HU111
االربعاء 2021/2/3
اسارات ونظم ()IT212

استاذ المقرر
د /أميرة صديق الزينى
أ.م.د /رضا السعيد الباروجى
د /منى ناجى البدويهى
د /هبه حامد الحديدى
د /هبه حامد الحديدى
أ.م.د /ايه السعيد الزغبى
أ.م.د /رضا السعيد الباروجى
د /اميرة صديق الزينى
د /رائي صبح عزب
د /احمد محمد ربيع

القـــرار  :وافق اجمللس نظرا للظروف احلالية على أن يعاد عرض املوضوع فى حال تغري الظروف .

 -8املوضوع  :توصية لجنة شئون التعليم والطالب بالكلية بالموافقة على توزيع الخطة التدريسية لكليات جامعة
دمياط – للفصل الدراسى الثانى – العام الجامعى (0 )2021/2020
القـــرار  :وافق اجمللس وختاى /الكليات املعنية .

 -9املوضــوع  :توصييية لجنيية شييئون التعليييم والط يالب بالكلييية بالموافقيية علييى توزيييع الخطيية التدريسييية لكلييية
الحاسبات والمعلومات للفصل الدراسى الثانى – العام الجامعى (0 )2021/2020
القـــرار  :وافق اجمللس .
ثالثا :مذكرة السيد أ.د وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 -10املوضوع  :مذكرة وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشبن مقترح انشاء وحدة الخدمات االلكترونية بكلية
الحاسبات والمعلومات جامعة دمياط على النحو التالى:
االسم
الوظيفة
م
أ.م.د /رضا السعيد الباروجى
 1مدير وحدة الخدمات االلكترونية
ا /ايهاب محمد عبده شبكه
 2محرر البوابة االلكترونية
د /امينة رشدى شمس الدين
 3مهندس نظم وبرمجيات
يتم تعيينه على المشروع
 4مهندس شبكات
القـــرار  :وافق اجمللس على االنشاء والتشكيل وخياى /السيد أ.د مدير املعلومات باجلامعة .
 -11املوضوع  :خطاب السييد أ.د وائل عبد القادر عوض  -وكييل الكليية لشيئون التعلييم والطيالب – للموافقية
عليييى انتدابيييه للتيييدريس فيييى غيييير اوقيييات العميييل الرسيييمية ( )onlineبجامعييية اليييدلتا للعليييوم
والتكنولوجييييا وذليييك مييين خيييالل منصييية التعلييييم االلكترونيييى لجامعييية اليييدلتا ()dulms.edu.eg
للمقررات التالية:
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اليوم
الكلية
المستوى
اسم المقرر
م
السبت
االعدادى الصيدلة
 1الرياضيات
السبت
العالج الطبيعى
 2االحصاء الحيوى الثالث
القـــرار  :وافق اجمللس على انتداب سيادته فى غري اوقات العمل الرمسية .

الميعاد
 7مساء
 9مساء

رابعا :مذكرة السيد أ.د وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث
 -12املوضوع  :مذكرة السيد أ.م.د علـى البـاز – وكييل الكليية لشيئون الدراسيات العلييا والبحيوث – بشيبن
تشكيل لجان تصحيح النظرى (كلييات أخيرى) للدراسيات العلييا وذليك عين الفصيل الدراسيى االول
( )2021/2020وذلك وفقا للجدول التالى:
الكلية

علوم

المادة

مصحح اول

الشفوى
مصحح ثانى

أ.م.د /رضا الباروجى

أ.د /جمال بحيرى

أ.م.د /على حسن
الباز

أ.د /جمال بحيرى

الشعبة

علم المنطق وعلوم الحاسب

تمهيدى ماجستير

تعلم االلة

تمهيدى دكتوراة

مختيييارات مييين الييييذكاء
االصطناعى

تمهيدى دكتوراة

أ.د /جمال بحيرى

أ.م.د /على حسن
الباز

مصحح ثالث
أ.م.د /على حسن
الباز
أ.م.د /رضا
الباروجى
أ.م.د /رضا
الباروجى

عدد
الطالب
1
2
1

القـــرار  :وافق اجمللس وختاى /كلية العلوم .
خامسا :موضوعات عامة
 -13املوضوع  :خطاب السيد أ.د مصطفى كامـل خليـل – عمييد كليية الحقيوا جامعية دميياط بشيبن تقيديم
الييدعم الفنييى لمنظوميية التصييحيح االلكترونييى المتحانييات نهاييية الفصييل الدراسييى االول ميين العييام
الجامعى ( )2021/2020للفرا الدراسية االولى والثانية والثالثة والتيى تبيدا خيالل الفتيرة مين
 2021/1/11حتى  2021/2/4؛ وذليك لتشيكيل لجنية مين كليية الحاسيبات والمعلوميات لتقيديم
الدعم الفنى بشبن عملية التصحيح االلكترونى على النحو التالى:
العضوية
االسم
م
رئيسا ً
 1أ.د /وائل عبد القادر عوض
عضوا ً
 2أ.م.د /رضا السعيد الباروجى
عضوا ً
 3د /هبه حامد الحديدى
القـــرار  :وافق اجمللس وختاى /كلية احلقوق .
 -14املوضــوع  :خطيياب السيييد أ.د محــدان ربيــي عطيــة املتــوىل – نائييب رئيييس الجامعيية للدراسييات العليييا
والبحوث بشبن تعليق المؤتمرات اعتبارا ً من السبت  12ديسمبر ولحين اشعار آخر ان شياء هللا
ويكتفييى بعقييد المييؤتمران اونالييين وااللتييزان بعييدد عشييرة افييراد بحييد اقصييى احضييور مناقشييات
الرسائل العلميية الماجسيتير او اليدكتوراه ميع مراعياة التباعيد االجتمياعى وذليك بنياء عليى كتياب
السيد أ.د /رئيس الجامعة نظيرا لالجيراءات االحترازيية وعيدم اتضياح الرخيية بخصيو منحنيى
االصابات بفيروس كورونا .
القـــرار  :أحيط اجمللس علماً .
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 -15املوضوع  :خطاب السيد أ.د السيد حممد دعدور – رئيس جامعة دمياط بشبن التوجيه باستهالل مجلس
الجامعيية رقييم ( )151المنعقييد بتيياريخ  2020/11/30بمراعيياة عييدد ميين التعليمييات ذات الصييلة
بالشبن الجامعى والعملية التعليمية .
القـــرار  :أحيط اجمللس علماً .
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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