جامعة دميــــــــاط

كلية احلاسبات واملعلومات
أمانة جملس الكلية

محضر مجلس الكلية
رقم ( )36بتاريخ 2021/3/7

اجتمع مجلس الكلية اليوم االحد الموافق  2021/3/7الساعة الثانية عشرة ظه اًر 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 .ابراهيم محمود الحناوى

عضو من الخارج

وقد اعتذر عن عدم الحضور:
أ.د .أحمد السعيد طلبة

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
-

ضرورة مراعاه بعض االمور الخاصة بأعمال االمتحانات كالتالى:
 oطباعة جميع أوراق االسئله واالجابة وتسليمها للكنترول المختص خالل هذا االسبوع .
 oاتخاذ كافة االجراءات االحت ارزية داخل لجان امتحانات الفصل الدراسى االول (. )2021/2020
 oمراعاة الهدوء أثناء االمتحانات وفى التعامل مع الطالب لحسن سير االمتحانات.

-

مراعاه عدد من التعليمات ذات الصلة بالشأن الجامعى على النحو التالى:
 oتطبيق نظام التعلم الهجين خالل الفصل الدراسى الثانى ،على أن تنتهى الدراسة واالمتحانات خالل
يوليو القادم بحد أقصى .

 oتقديم مقترحات تطوير قانون تنظيم الجامعات لتجميعها وارسالها الى مكتب معالى السيد أ.د /رئيس
الجامعة قبل يوم  15مارس . 2021
-

احاطه المجلس علماً بمعايير اختيار اعضاء لجان القطاعات بالمجلس االعلى للجامعات.
أوال :التصديقات

 -1املوضوع  :المصادقة على محضر مجلس الكلية الجلسة رقم ( )35بتاريخ 0 2021/2/11
القـــرار

 :المصادقة
ثانيا :شئون أعضاء هيئة التدريس

 -2املوضوع  :الطلبب المقبدم مبن د /احمبد جبالل مصبطفى عببد الوهباب – مبدرس مسباعد بقسبم العلبوم االساسبية
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة قناة السويس وذلب للموافقبة علبى نقلبه علبى درجبة ببايرة بكليبة
الحاسبات والمعلومات جامعة دمياط وهو يمتل بقة بمدينة جمصه .

القرار

 :عــدم الموافقــة حيــخ أن تخصص ـه رياضــيات تطبيةيــة ومعــين بقســم العلــوم األساســية وجامعــة

دميــات تعتمــد علــى القســم العلمــى الواحــد والمســئول عــن تــدريس مقــررات الرياضــيات ــى كليــة

العلوم – جامعة دميات .
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ثالثا :شئون التعليم والطالب
 -3املوضــوع  :توصببية لجنببة بببئون التعلببيم والطببالب بالكليببة بالموافقببة عل بى سببحب ايقبباد قيببد الطالببب /نو ارلببدين
محسببن اسببماعيل – المقيببد بالمسببتو االول بالكليببة – العببام الجببامعى  2021/2020وذل ب بنبباء
علببى طلبببه نظب اًر النتهبباء الظببرود االقتصببادية الخاصببة بالطالببب والتببى أدت الببى وقب

قيببده بقبرار

مجلس الكلية السابق رقم ( )32بتاريخ .2021/1/6
القرار

 :الموافقة مع مخاطبة السيد أ.د /نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب .

 -4املوضوع  :توصبية لجنبة ببئون التعلبيم والطبالب بالكليبة بالموافقبة علبى وقب

قيبد الطالبب /أسبامه صبال بكبر

السيد بحاته  -المقيد بالمستو االول بالكلية – العام الجبامعى ( 2021/2020عبذر أول) وذلب
بناء على طلبه نظ اًر لظرود سفره الى أسرته بدولة قطر .

القرار

 :الموافقة مع مخاطبة السيد أ.د /نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب .

 -5املوضـــوع  :الطلببب المقببدم مببن كببال مببن الطالببب /عمببرو خالببد محمببد فببوده  ،والطالببب /احمببد محم بد جمببال

المعصراو حيث أنهما لم يتمكنا مبن حضبور امتحبان العملبى فبى بعبض المقبررات للعبام الجبامعى

 2021/2020وذلب ب بن بباء عل ببى الظ ببرود الص ببحية المفاجئ ببة لك ببل مهم ببا  ،للموافق ببة عل ببى اع ببادة
االمتحانات العملية لهما تيسي ار على ابنائنا الطالب .

القـــرار  :الموافقة على قبول العذر واختبار م فـى موعـد رخـر مـع مخاطبـة السـيد أ.د /نائـب رئـيس الجامعـة
لشئون التعليم والطالب .

 -6املوضــوع  :مببذكرة السببيد أ.د /وكيببل الكلي بة لشببئون التعلببيم والطببالب بشببأن ارجبباء السببير فببى اج براءات الئحببة

برنامج هندسة البرمجيات برنامج خاص الى ما بعد صدور القرار الوزار الخاص باللوائح السابقة

(الئحة برنامج المعلوماتية الطبيبة – الئحبة مرحلبة البكبالوريوس – الئحبة برنبامج الرو بوت والبذكاء
االصطناعى برنامج خاص) ثم نبدا فى الير فى اجراءات الئحة البرنامج الجديد .

القـــرار

 :وافق المجلس .

 -7املوضوع  :مذكرة السبيد أ.د /وكيبل الكليبة لشبئون التعلبيم والطبالب بشبأن نبدب بعبض العباملين لتبدريس الجانبب
العملى والتطبيقى – الفصل الدراسى الثانى . 2021/2020

القـــرار  :الموافقة مع مخاطبة السيد أ.د /نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب .
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رابعا :الدراسات العليا والبحوث
 -8املوضوع  :خطاب السيد البدكتور  /علبى حسبن علبى البباز – القبائم بعمبل وكيبل الكليبة لشبئون الد ارسبات العليبا
والبحببوب بشببأن الموافقببة علببى تشببكيل لجنببة لعمببل الخطببة البحثيببة للكليببة والمنبثقببة مببن ر يببة مصببر

 2030على النحو التالى:

 -1د /على حسن على الباز – رئيس اللجنة

 -2د /رضا السعيد الباروجى – ممثل لقسم تكنولوجيا المعلومات
 -3د /هبه حامد الحديد – ممثل لقسم علوم الحاسب

 -4د /أميرة صديق الزينى – ممثل لقسم نظم المعلومات

القرار

 :وافق المجلس .

خامسا :مدير وحدة ضمان اجلودة
 -9املوضوع  :تقرير السيدة الدكتورة  /هبه حامد الحديد – مدير وحدة ضبمان الجبودة بالكليبة بشبأن ورببة عمبل

توصيف البرامج والتى انعقدت يوم االثنين الموافبق  2021/2/22السباعة العاببرة صبباحاً بمعمبل

 207بالكلية وحاضر فيها أ.د /السيد المرسى – المدرب والمراجع المعتمد .
القرار

 :احيط المجلس علماً مع توجيه الشكر لوحدة ضـمان الجـودة ومخاطبـة السـيد أ.د /مـدير مركـز

ضمان الجودة بالجامعة .

 -10املوضــوع  :تقريببر السببيدة الببدكتورة  /هبببه حامببد الحديببد – مببدير وحبدة ضببمان الجببودة بالكليببة بشببأن مقتببر
تشكيل فريق اعداد توصيف البرامج االكاديمية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بالكلية .

القرار

 :وافق المجلس مع مخاطبة السيد أ.د /مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة .
وأنهى المجلس أعماله فى تمام الساعة الثانية والنصف ،،،
يعتمد،،،،
قائم بعمل عميد الكلية

أمين المجلس
أ.د .أحمد أحمد عبد الفتاح الحربى

أ0د .غادة محمد محمد الصياد
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