جامعة دميــــــــاط

كلية احلاسبات واملعلومات
أمانة جملس الكلية

محضر مجلس الكلية
رقم ( )35بتاريخ 2021/2/11
اجتمع مجلس الكلية اليوم الخميس الموافق  2021/2/11الساعة الثانية عشرة ظهرا ً بقاعة مجلس الكلية -
برئاسة السيدة أ.د .غادة محمد محمد الصياد – عميد الكلية وحضور السادة :
أ.د .وائل عبد القادر عوض

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.م.د .أحمد أحمد عبد الفتاح الحربى

قائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أ.م.د .على حسن على الباز

قائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

أ.د .جمال محمد بحيرى عيسى

ممثل االساتذة عن قسم علوم الحاسب

أ.م.د .رضا السعيد محمد الباروجى

ممثل االساتذة المساعدين

د .أميرة صديق السيد الزينى

ممثل المدرسين

د .هبه حامد أحمد الحديدى

مدير وحدة ضمان الجودة

أ.د .أحمد السعيد طلبة

عضو من الخارج

أ.د .ابراهيم محمود الحناوى

عضو من الخارج

وتولى أمانة المجلـــــــــــس:
أ.م.د .أحمد أحمد عبد الفتاح الحربى

قائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتع وتنيمة البيئة

وقام باإلعداد وسكرتارية المجلس -:
األستاذ /ايهاب محمد عبده شبكه

مدير مكتب عميد الكلية
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استهالل جملس الكلية
-

رحبت السيدة أ.د /غادة محمد محمد الصياد – القائم بعمل عميد الكلية بالسادة أعضاء مجلس الكلية واالعضاء
الجدد و هم:
 .1السيد أ.م.د /رضا السعيد محمد الباروجى – ممثل االساتذة المساعدين
 .2السيدة الدكتورة  /أميرة صديق السيد الزينى – ممثل المدرسين
 .3السيدة الدكتورة  /هبه حامد أحمد الحديدى  -مدير وحدة ضمان الجودة
كما وجهت سيادتها خالص الشكر للسيدة /آيه محمد السعيد الزغبى  -االستاذ المساعد بالكلية  -النتهاء فترة
عضويتها بمجلس الكلية .

-

التأكيد على ضرورة االستعداد المتحانات الفصل الدراسى االول ( )2021/2020واعداد الجداول وتحديد
اماكن اللجان االمتحانية ،وتجهيز كشوف االسماء الخاصة بالطالب والمالحظين وتحديد اماكن اللجان
االمتحانية ،مع التأكيد على اتخاذ كافة االجراءات االحترازية داخل اللجان االمتحانية .

-

كما أكدت سيادتها على أهمية المشاركة فى اعداد بنوك االسئلة وأشارت الى موافقة مجلس الجامعة رقم
( )154بتاريخ  2021/1/25على صرف مكافأة مالية بحد اقصى ( )3000ثالثة آالف جنيه لكل عضو هيئة
تدريس خالل العام الدراسى الواحد عن اعداد بنوك األسئلة لعدد ( )3ثالث مقررات ،وعلى أن يتباين نوع
المفردة االختبارية.

-

التأكيد على تفعيل دور وحدة ضمان الجودة وضرورة البدء فى توصيف البرامج والمقررات الدراسية بالكية.

-

توجية الشكر والتقدير الى السيد أ.د /جمال محمد بحيرى – القائم بعمل عميد الكلية السابق على الجهد المبذول
فى تأسيس الكلية والنهوض بشأنها خالل الفترة الماضية.

-

أوال :التصديقات
 -1املوضوع  :المصادقة على محضر مجلس الكلية الجلسة رقم ( )32بتاريخ 0 2021/1/6
القـــرار

 :المصادقة .

 -2املوضوع  :المصادقة على محضر مجلس الكلية الطارئ الجلسة رقم ( )33بتاريخ 0 2021/1/12
القـــرار  :المصادقة .
 -3املوضوع  :المصادقة على محضر مجلس الكلية الطارئ الجلسة رقم ( )34بتاريخ 0 2021/1/26
القـــرار  :المصادقة .
ثانيا :مذكرات السيدة أ.د /القائم بعمل عميد الكلية
 -4املوضوع  :مذكرة السيدة أ.د /القائم بعمل عميد الكلية بشأن تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الكلية وهى (لجنة
شئون التعليم والطالب -لجنةة شةئون الدراسةات العليةا والبحةوث والعالقةات الثقافيةة – لجنةة شةئون
خدمة المجتمع وتنمية البيئة) وذلك عن العام الجامعى (. )2021/2020
 :تشكل اللجان كالتالى:
القرار
اوال :لجنة شئون التعليم والطالب:
 -1أ.د /وائل عبد القادر عوض
 -2أ.م.د /رضا السعيد الباروجى

– رئيسا
– عضوا ً
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 -3د /أميرة صديق الزينى
 -4د /هبه حامد الحديدى
 -5أ /اسماء محمد عبد المجيد
ثانيا :لجنة الدراسات العليا والبحوث:
 -1أ.م.د /على حسن الباز
 -2أ.د /جمال محمد بحيرى
 -3أ.م.د /أيه محمد الزغبى
 -4عضو ادارى
ثالثا :لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة:
 -1أ.م.د /أحمد أحمد الحربى
 -2د /احمد محمد ربيع
 -3د /منى ناجى احمد
 -4عضو ادارى

– عضوا ً
– عضوا ً
– (ادارى)
– رئيسا ً
– عضوا ً
– عضوا ً
– عضوا ً
– رئيسا
– عضوا ً
– عضوا ً
– عضوا ً

املوضــوع  :مةةذكرة السةةيدة أ.د /القةةائم بعمةةل عميةةد الكليةةة بشةةأن المةةذكرة المقدمةةة مةةن أ.م.د /آيــحم دمــد
-5
السعيد الزغبى – أسةتاذ مسةاعد علةوم الحاسة – تطلة فيهةا عةدم تحميلهةا بةأى أعبةاء تدريسةية
بكليات الجامعة االخرى .
 :عددددم الموافقدددة ضدددمانا ً لعدالدددة توزيدددع االعبددداء التدريسدددية علدددى السدددادة الدددزمالء والوفددداء
القرار
بالتزامات الكلية نحو الجامعة .
 -6املوضــوع  :مةةذكرة السةةيدة أ.د /القةةائم بعمةةل عميةةد الكليةةة بشةةأن تشةةكيل لجنةةة االسةةتماع لش ة ل و يفةةة م ةدرس
تخصص (نظم المعلومات).
 :تشكل اللجنة كالتالى:
القرار
 -1أ.د /حاتم محمد سيد أحمد  -استاذ نظدم المعلومدات – كليدة الحاسدبات والمعلومدات – جامعدة
المنوفية ( .رئيساً)
 -2أ.د /طارق أحمد الششتاوى – استاذ نظم المعلومدات كليدة الحاسدبات والدذكاء االصدطناعى –
جامعة بنها ( .عضواً)
 -3أ.د /محمدددد عبدددد الفتددداح محمدددد عدددوض  -اسدددتاذ نظدددم المعلومدددات كليدددة الحاسدددبات والدددذكاء
االصطناعى – جامعة بنها ( .عضواً)
مع مخاطبة السيد أ.د /رئيس الجامعة .
 -7املوضــوع  :مةةذكرة السةةيدة أ.د /القةةائم بعمةةل عميةةد الكليةةة بشةةأن تشةةكيل لجنةةة االسةةتماع لش ة ل و يفةةة م ةدرس
تخصص (تكنولوجيا المعلومات).
 :تشكل اللجنة كالتالى:
القرار
 -1أ.د /محمددد محم دد هدددهود  -اسددتاذ تكنولوجيددا المعلومددات – كلي دة الحاسددبات والمعلومددات –
جامعة المنوفية ( .رئيساً)
 -2أ.د /سدددعد محمدددد سدددعد درويددد – االسدددتاذ بكليدددة الدراسدددات العليدددا – جامعدددة االسدددكندرية.
(عضواً)
 -3أ.د /خالددد محمددد أمددين محمددد عبددد المددنعم  -االسددتاذ بكليددة الحاسددبات والمعلومددات – جامعددة
المنوفية ( .عضواً)
مع مخاطبة السيد أ.د /رئيس الجامعة .
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 -8املوضوع  :خطةاب االعتةذار المقةدم مةن السةيد أ.د /خالـد علـى الدرنـد – أسةتاذ نظةم المعلومةات بجامعةة
الزقازيق – عن رئاسة لجنة فحص أوراق المتقدمين لو يفة مدرس نظم معلومات بكلية الحاسبات
والمعلومات جامعة دمياط ؛ وذلك نظرا ً لظروف خاصة .
 :قبول االعتذار ويكون تشكيل اللجنة كالتالى:
القرار
 -1أ.د /شدري ابدراهيم بركددات – اسدتاذ نظددم المعلومدات بكليدة الحاسددبات والمعلومدات جامعدة
المنصورة (رئيساً)
 -2أ.م.د /هيثم عبد المنعم الغريب – استاذ مساعد نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات
جامعة المنصورة (عضواً)
 -3أ.م.د /خالدددد محمدددد فددد اد – اسدددتاذ مسددداعد نظدددم المعلومدددات بكليدددة الحاسدددبات والدددذكاء
االصطناعى جامعة بنها (عضواً)
ثالثا :شئون التعليم والطالب
 -9املوضوع  :مذكرة السيدة أ.د /وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن الموافقة على تقريةر األنشةطة الطالبيةة
التي تمت الكترونيا ( )onlineخالل الفترة مةن  2021/1/12حتةى  2021/2/4وذلةك بنةاء علةى
موافقةةة السةةيد أ.د /نائ ة رئةةيس الجامعةةة لشةةئون التعلةةيم والطةةالب علةةى تنفيةةذ األنشةةطة الطالبيةةة
الكترونيا من خالل المنصات االلكترونية (. )online
 :احيط المجلس علما ً مع توجية الشكر الى قطاع شئون التعلديم والطدالب مدع مخاطبدة السديد أ.د/
القرار
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب .

 -10املوضوع  :خطاب السيد أ.د /وائل عبد القادر عـو – وكيةل الكليةة لشةئون التعلةيم والطةالب بشةأن قبةول
الهديةةة العينيةةة المقدمةةة مةةن سةةيادته وهةةى عبةةارة عةةن طابعةةة موديةةل ( Ricoh Aficio Mp
 )C305spسعرها التقديرى  ( 1000الف جنيةه فقةال ال غيةر) علمةا ً بةأن الطابعةة مسةتعملة وذلةك
لخدمة العملية التعليمية بالكلية .
 :الموافقة مع مخاطبة ادارة الجامعة .
القرار
 -11املوضوع  :خطاب السيد أ.د /وائل عبد القادر عو – وكيةل الكليةة لشةئون التعلةيم والطةالب بشةأن تحديةد
معةةايير اختيةةار المتقةةدمين لتةةدريس الجانة التطبيقةةى – الفصةةل الدراسةةى الثةةانى – العةةام الج ةامعى
(. )2021/2020
 :الموافقة على المعايير مع تشكيل لجنة للمفاضلة بين المتقدمين كالتالى:
القرار
– رئيسا ً
 -1أ.د /وائل عبد القادر عوض
– عضوا
 -2أ.م.د /أحمد أحمد الحربى
 -3أ.م.د /رضا السعيد الباروجى – عضوا ً
– عضوا ً
 -4د /أميرة صديق الزينى
مع مخاطبة السيد أ.د /نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب .
 -12املوضوع  :توصية لجنة شئون التعليم والطالب بالكلية بالموافقة على تقرير لجنة التعلةيم الهجةين بالكليةة عةن
أداء المحاضرات  /العملى خالل الفصل الدراسى األول من العام الجامعى (. )2021/2020
القـــرار  :الموافقة مع مخاطبة السيد أ.د /نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب .
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 -13املوضوع  :توصية لجنة شئون التعليم والطالب بالكلية بالموافقة على مقترح الالئحة المالية للفصةل الدراسةى
الصيفى من العام الجامعى (. )2021/2020
 :الموافقة مع مخاطبة السيد أ.د /نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب .
القـــرار
رابعا :شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة
 -14املوضوع  :مذكرة السيد أ.م.د /احمد احمد الحربةى  -القةائم بعمةل وكيةل الكليةة لشةئون خدمةة المجتمةع وتنميةة
البيئة بشأن تشكيل لجنة السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
 :تشكل اللجنة كالتالى:
القرار
رئيس اللجنة
 -1أ.د  /وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
عضوا ً
 -2أ /أمين الكلية
عضوا ً
 -3مدير ادارة الشئون االدارية
عضوا ً
 -4اسماء محمد عبد المجيد – ادارة شئون الطالب
عضوا ً
 -5م /رشا البدوى الشحات بدوى  -مهندس أول كهرباء
عضوا ً
 -6أ /محمد معوض موسى – مسئول الحرس الجامعى بالكلية
عضوا ً
 -7أ /محمد عبدالمجيد القال – مسئول السالمة والصحة المهنية
عضوا ً
 -8أ /معاون الكلية
وأنهى المجلس أعماله فى تمام الساعة الثانية والنص

،،،
يعتمد،،،،

أمين المجلس

قائم بعمل عميد الكلية
أ.د .أحمد أحمد عبد الفتاح الحربى
أ0د .غادة محمد محمد الصياد
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