جامعة دميــــــــاط

كلية احلاسبات واملعلومات
أمانة جملس الكلية

محضر مجلس الكلية
رقم ( )39بتاريخ 2021/4/4
**************************************************

اجتمع مجلس الكلية اليوم االحد الموافق  2021/4/4الساعة 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 .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 .على حسن على الباز

قائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

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

مدير مكتب عميد الكلية

األستاذة /ايمان عمرو محمد الشناوى

سكرتارية مكتب عميد الكلية
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استهالل جملس الكلية
 توجيه التهنئة بمناسبة بدء الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى .2021/2020
 توجيه التهنئة بمناسبة الموافقة على بدء الدراسة بمرحلة الدراسات العليا ماجستير فى تخصص (علوم
الحاسب).

 توجيه الشكر للسادة أعضاء كنتروالت المستوى األول والثانى ولجنة المراجعة وذلك نظ اًر للجهد الكبير
واعالن النتائج فى وقت قياسى.

 ضرورة مراعاة بعض االمور الخاصة بقطاع شئون التعليم والطالب كالتالى:
 oااللتزام بالجداول الدراسية فى مقر الكلية وفى التعليم عن بعد  onlineوعمل تقرير اسبوعى لمتابعة
الجداول.

 oمراعاة اإلجراءات اإلحت ارزية وعمل تقرير يومى للمتابعة حفاظا على منسوبى الكلية.
أوال :التصديقات
 -1املوضوع  :المصادقة على محضر مجلس الكلية الجلسة رقم ( )36بتاريخ 0 2021/3/7
القـــرار

 :صادق المجلس .

 -2املوضوع  :المصادقة على محضر مجلس الكلية الطارئ الجلسة رقم ( )37بتاريخ 0 2021/3/15
القـــرار

 :صادق المجلس .

 -3املوضوع  :المصادقة على محضر مجلس الكلية الطارئ الجلسة رقم ( )38بتاريخ 0 2021/3/25
القـــرار

 :صادق المجلس .
ثانيا :مذكرة السيدة  /عميد الكلية

 -4املوضوع  :مذكرة السيدة أ.د /القائم بعمل عميد الكلية – بش أن الموافق ة عل ى ض م الس يد ال دكتور /أحم د أحم د
عب د الفت اح الحرب ى – األس تاذ المتف رس بقس م عل وم الحاس ب ال ى عض وية مجل س الكلي ة لم دة س نه

قابل ة للتجدي د ل وذل ك بن اء عل ى ن ص الم ادة رق م ( )40فق رة ( ) م ن ق انون تنظ يم الجامع ات رق م
( )49لسنه  1972والئحته التنفيذية وتعديالتهما .
القرار

 :الموافقة مع مخاطبة السيد أ.د /رئيس الجامعة .
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ثالثا :شئون أعضاء هيئة التدريس
 -5املوضــوع  :الطل ب المق دم م ن د /جم ال ف اروه اله ادى المت ولى – أس تاذ مس اعد بقس م عل وم الحاس ب بكلي ة
الحاس بات والمعلوم ات جامع ة المنو ي ة للموافق ة عل ى نقل ه عل ى درج ة ش ا رة بكلي ة الحاس بات
والمعلوم ات جامع ة دمي ا ل وذل ك نظ ار لظروف ه االس رية حي

أن ه م يم ف ى  15م ايو بمدين ة

جمصه بمحافظة الدقهلية .
القرار

 :عــدم الموافقــة حيــا أنــه اســتاذ مســاعد بقســم علــوم الحاســب ولــيس بقســم ن ــم المعلومــات

المطلوب النقل عليه .

 -6املوضــوع :م ذكرة ش ئون أعض اء ليئ ة الت دريس بش أن الموافق ة عل ى م د المهل ة االض افة للس يد /محم د ص الح

رضا عبد الغنى– مدرس مساعد بقسم علوم الحاسب  -لمدة سته أشهر اعتبا ار من 2021/4/26

ل وذلك بناء على تقرير المشرف الرئيسى حي
القرار

 :وافق المجلس مع مخاطبة ادارة الجامعة .

أن تاريخ تعيينه . 2016/4/26

رابعا :شئون التعليم والطالب
 -7املوضوع  :مذكرة السيد أ.د /وكيل الكلية لشئون التعليم والط الب بش أن اعتم اد نتيج ة المس تو ين االول والث انى
وذلك عن الفصل الدراسى االول من العام الجامعى  2021-2020ومرفق بها االحصائية وتقرير

لجان المراجعة.
القرار

 :وافق المجلس على اعتماد نتيجة الفصل الدراسـى االول مـع مخاطبـة السـيد أ.د /نائـب رئـيس

الجامعة لشئون التعليم والطالب مع توجيه الشكر لكنتروالت المستويين االول والثانى .

 -8املوضوع  :مذكرة السيد أ.د /وكيل الكلية لشئون التعل يم والط الب بش أن الس ماح ل بعض الط الب بالتس جيل ف ى
المق ررات الت ى ل م يتج او از المتطل ب الس ابق له ا وك ذلك الس ماح ل بعض الط الب الم راقبين أكاديمي ا
بالتسجيل لعدد ( )13ساعة معتمدة بدال من ( )12س اعة معتم دة وذل ك بن اء عل ى نتيج ة البرن امج

الع ام (مق ررات المس توى االول والث انى) الفص ل الدراس ى االول – الع ام الج امعى 2021-2020
وبناء على تقدم بعض الطالب بالتماسات .

القرار

 :الموافقـة علــى السـمال للطــالب بالتســجيل فـى مقــررات لـم يتجــاو از المتطلــب السـابق لهــا طبقــا

للفقــرة (د) مــن المــادة رقــم ( )13بالالئحــة الدايليــة للكليــة مــع الموافقــة علــى الســمال للطــالب
الم ـراقبين اداديميــا بتســجيل عــدد ( )13ســاعة مــع مخاطبــة الســيد أ.د /نائــب رئــيس الجامعــة

لشئون التعليم والطالب .
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 -9املوضوع  :مذكرة السيد أ.د /وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن اعادة توزيع العبء التدريسى للدكتورة /
سارة محمود مصطفى سويدان – (المنتدبة من الخار ) على الس ادة أعض اء ليئ ة الت دريس بالكلي ة

القرار

وذلك نظ اًر لتعيينها بكلية الحاسبات والذكاء االصطناعى بجامعة بنها .
 :الموافقة مع مخاطبة السيد أ.د /نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب .

 -10املوضـــوع  :م ذكرة الس يد أ.د /وكي ل الكلي ة لش ئون التعل يم والط الب بش أن ن دب أعض اء ليئ ة معاون ة م ن
خريجى كلية الحاسبات والمعلومات (اضافه) لتدريس الجانب العملى والتطبيقى – الفصل الدراسى

الثانى للعام الجامعى (. )2021/2020

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

 -11املوضـــوع  :توص ية لجن ة ش ئون التعل يم والط الب بش أن اع داد الط الب المقت رح قب ولهم للع ام الج امعى
( )2022/2021من الطالب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية بشعبتيها كالتالى:
البرنامج العام 400 :طالب ( 300علمى رياضيات –  100علمى علوم).

القـــرار  :الموافقة مع مخاطبة السيد أ.د /نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب .
 -12املوضوع  :توصية لجنة شئون التعليم والطالب بشأن الطلب المقدم من الطالبة  /دالي ا محم د احم د الكف راوى
– المقي دة بالمس توى االول للع ام الج امعى  2021/2020العتبارل ا (اي اب بع ذر) ع ن المق ررات

اآلتية( :اساسيات علوم الحاسب  -الكترونيات) ل وذلك نظ اًر لوفاه والدتها .
القـــرار  :الموافقة مع مخاطبة السيد أ.د /نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب .
وأنهى المجلس أعماله فى تمام الساعة الواحدة والنصف ،،،

يعتمد،،،،
قائم بعمل عميد الكلية

أمين المجلس
أ.د .على حسن على الباز

أ0د .غادة محمد محمد الصياد

4
محضر مجلس الكلية الجلسة رقم ( )39يوم االحد الموافق 2021/4/4

