جامعة دميــــــــاط

كلية احلاسبات واملعلومات
أمانة جملس الكلية

محضر مجلس الكلية
رقم ( )41بتاريخ 2021/5/6
**************************************************

اجتمع مجلس الكلية اليوم الخميس الموافق  2021/5/6الساعة 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
أ.م.د .على حسن على الباز
أ.م.د .آيه محمد السعيد الزغبى
أ.د .جمال محمد بحيرى عيسى
أ.م.د .رضا السعيد محمد الباروجى

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب والقائم بعمل رئيس

مجلس قسم علوم الحاسب
القائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث
والقائم بعمل رئيس مجلس قسم نظم المعلومات
القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية

البيئة االساتذة عن قسم علوم الحاسب
ممثل

ممثل االساتذة المساعدين والقائم بعمل رئيس مجلس قسم

تكنولوجيا المعلومات

د .أميرة صديق السيد الزينى

ممثل المدرسين

أ.د .أحمد السعيد طلبة

عضو من الخارج

أ.د .ابراهيم محمود الحناوى

عضو من الخارج

د .هبه حامد أحمد الحديدى

مدير وحدة ضمان الجودة

وقد اعتذر عن عدم الحضور:
أ.د .أحمد أحمد عبد الفتاح الحربى

أستاذ متفرغ

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
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استهالل جملس الكلية
 في بداية اال جتماع رحبت السيدة أ.د /عميد الكلية بالسادة أعضاء المجلس وهنأتهم باقتراب عيد الفطر
المبارك اعاده هللا على االمة اإلسالمية بكل الخير – كما وجهت باآلتي:
 التهنئة للسادة (القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة – وكذلك السادة القائمين
بأعمال رؤساء األقسام العلمية بالكلية) وذلك بناء على ق اررات معالى السيد أ.د /رئيس الجامعة.
 الترحيب بالسيد أ.د /أحمد أحمد عبد الفتاح الحربى – في عضوية مجلس الكلية.
 مراعاة اإلجراءات االحت ارزية واالستمرار في التعقيم بشكل دوري لمنع انتشار العدوى خالل اختبارات
الفصل الدراسي الثاني.
 مراعاة اللياقة العامة في صياغة أسئلة االمتحانات باعتبارها جزء تربوي ال يتج أز من األعراف الجامعية
الراقية المتعارف عليها في الجامعة.
 تفعيل مقترحات الجامعة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
 االهتمام بالدراسات البينية بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.
 اإلحاطة بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث على اعتبار عدد ( )3برامج تدريبية من شهادة اساسيات
التحول الرقمي بشهادة واحده ضمن الدورات المطلوبة لترقية السادة أعضاء هيئة التدريس.
 سرعة االنتهاء من اعداد الخطة البحثية للكلية واالقسام.
 سرعة االنتهاء من توصيف البرامج والمقررات وكذلك ملفات المقررات.
 أن تكون مواعيد المجالس واللجان بالكلية كاآلتي:
o

ميعاد مجلس الكلية في األسبوع األول من كل شهر ميالدي.

 oمواعيد مجالس األقسام العلمية في األسبوع الثاني من كل شهر ميالدي.
 oمواعيد اللجان المنبثقة عن مجلس الكلية في األسبوع الثالث من كل شهر ميالدي.
أوال :التصديقات
 -1املوضوع  :المصادقة على محضر مجلس الكلية الجلسة رقم ( )39بتاريخ 0 2021/4/4
القـــرار

 :صادق المجلس .

 -2املوضوع  :المصادقة على محضر مجلس الكلية الطارئ الجلسة رقم ( )40بتاريخ 0 2021/4/25
القـــرار

 :صادق المجلس .
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ثانيا :شئون التعليم والطالب
 -3املوض ـوع  :توصييية لجنيية شييئون التعليييم والطييالب بشييأن اعييداد الخطيية الخمسييية لكييل ميين السييادة أعضيياء هيئيية
التدريس والهيئة المعاونة وذلك بناء على توجيهات الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة .

القـــرار  :الموافقة على المقترح مع مخاطبة السيد أ.د /أمين عام الجامعة .

 -4املوضوع  :توصية لجنة شيئون التعلييم والطيالب بشيأن خطية امتحانيات الفصيل الد ارسيي الثياني للعيام الجيامعي
. 2021/2020

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

 -5املوضــوع  :توصييية لجنيية شييئون التعليييم والطييالب بشييأن الموافقيية علييى قبييول العييذر االجتميياعي الطالييب /خالييد
جمع ييل الس يييد جمع ييل عماش ييل – بالمس ييتوى األول (ب يياقي لإلع ييادة) للفص ييل الد ارس ييي الث يياني للع ييام

الجامعي . 2021/2020

القـــرار  :وافق المجلس مع مخاطبة السيد أ.د /نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب .
 -6املوضــوع  :مييذكرة السيييد أ.د /وكيييل الكلييية لشييئون التعليييم والطييالب بشييأن الموافقيية علييى قبييول العييذر الطبييى
للطالييب /احمييد محمييد جمييال المعص يراوى – طالييب بالمسييتوى األول للفصييل الد ارسييى األول ميين
الع ييام الج ييامعى  2021/2020واعتب ييار بياب ييل (بي يياب بع ييذر) بمق ييرر برمج يية حاس ييبات متقدم يية
(( )CS241عملي ييى) تي يياريخ االمتحي ييان  2021/3/1؛ وذل ييك بنييياء علي ييى موافق يية اللجنييية الطبيي يية
بالجامعة .

القـــرار  :الموافقة على احتساب غيابه بعذر مع مخاطبة السيد أ.د /نائب رئيس الجامعة لشئون التعلـيم
والطالب .

 -7املوضــوع  :توصييية لجنيية شييئون التعليييم والطييالب بشييأن الموافقيية علييى تفعيييل اإلنييذار االكيياديمي (انييذار اول)
لطالب المستوى الثاني الذين حققوا معدل تراكمي أقل من (. )2

القـــرار  :أحيط المجلس علماً .

 -8املوضــوع  :مييذكرة السيييد أ.د /وكيييل الكليية لشييئون التعليييم والطييالب بشييأن الموافقيية علييى صييرف مكافييأة للسييادة
أعضاء هيئة التيدريس المنتيدبين ألعميال الكنتيرول خيالل امتحانيات الفصيل الد ارسيي األول للعيام

الجامعي  2021/2020وهم:

 -1د /عبد الحميد العيسوى عبد العزيز – المستوى األول.

 -2د /عبد المقصود معوض السيد سالمة – المستوى الثاني.
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القـــرار  :الموافقة على صـر مبلـ  1500جنيـه لكـل مـنهم مـن حسـاب الكليـة فـو الصـندوق المركـز
بالجامعة مع مخاطبة السيد أ.د /نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب .

 -9املوضــوع  :مييذكرة السيييد أ.د /وكيييل الكليية لشييئون التعليييم والطييالب بشييأن الموافقيية علييى قبييول تبييرع عبييارة عيين

طابعيية موديييل ( )HP laser jet pro M404nمقدميية ميين شييركة النيييل لالسييتثمار العقيياري
والمنتجع ييات الس ييكنية (اح ييدى الش ييركات التابع يية لجه يياز المخ ييابرات العام يية) ؛ وذل ييك بن يياء عل ييى

خطاب اللواء  /مصطفى احمد هاشم .

القـــرار  :الموافقة على قبول االهداء مع مخاطبة إدارة الجامعة .
 -10املوضــوع  :مييذكرة السيييد أ.د /وكيييل الكلي ية لشييئون التعليييم والطييالب بشييأن الموافقيية علييى تنفيييذ مجموعيية ميين
األنش ييطة الطالبي يية م يين خ ييالل اش ييتراك ط ييالب أسي يرة م يين أج ييل مص يير بالكلي يية وط ييالب اتح يياد

الطالب بالكلية وذلك خالب شهري مايو ويونيو من العام الجامعي . 2021/2020

القـــرار  :يرجـ نظـ اًر لظـرو

االمتحانـات الخاصـة بالفصـل الدراسـو الثـانو مـع موافاتنـا بخطـة األنشـطة

الطالبية للفصل الدراسو الثانو من العام الجامعو . 2021/2020

 -11املوضــوع  :مييذكرة السيييد أ.د /وكيييل الكليية لشييئون التعليييم والطييالب بشييأن الموافقيية علييى نييدب أ.د /وائييل عبييد

القييادر عييوض – وكيييل الكلييية لشييئون التعليييم والطييالب واألسييتاذ بقسييم علييوم الحاسييب لتييدريس
مقرر (البرمجة باستخدام الحاسب) بالمعهد العيالي للعليوم اإلداريية بالمنزلية بواقيع ( 3سياعات)

أسبوعياً وذلك عن الفصل الدراسي الثاني مين العيام الجيامعي  2021/2020وذليك بنياء عليى
موافقيية مجلييس قسييم علييوم الحاسييب بجلسييتل رقييم ( )1بتيياريخ  2021/4/28علييى نييدب سيييادتل

يوم السبت.

القـــرار  :الموافقة مع مخاطبة السيد أ.د /رئيس الجامعة .
ثالثا :الدراسات العليا والبحوث
 -12املوضــوع  :مييذكرة السيييد الييدكتور  /القييائم بعمييل وكيييل الكلييية للد ارسييات العليييا والبحييوث بشييأن الموافقيية علييى
فتح باب القيد وقبول طالب بدبلومى الذكاء االصطناعي وبرمجة الويب .

القـــرار

 :الموافقة مع مخاطبة السيد أ.د /نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث للتفضل
باتخاذ إجراءات موافقة المجلس األعلى للجامعات وصدور القرار الوزار .

 -13املوضــوع  :توصييية لجنيية شييئون الد ارسييات العليييا والبحييوث بشييأن الموافقيية علييى تخصيييع عييدد ( )5خمسيية
ميينح د ارسييية ببرنييامج ماجسييتير علييوم الحاسييب وذلييك عيين الفصييل الد ارسييى الثييانى ميين العييام
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الجامعى . 2021/2020

القـــرار  :الموافقة مع مخاطبة السيد أ.د /نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
 -14املوضـــوع  :توصييية لجنيية شييئون الد ارسييات العليييا والبحييوث بشييأن الموافقيية علييى المتقييدمين للقيييد للد ارسييات
العليا ببرنامج ماجستير علوم الحاسب الفصل الدراسى الثانى . 2021/2020

القـــرار

 :الموافقة على قيد الطالب الذين وافق عليهم مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا مع مخاطبـة
السيد أ.د /نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
رابعا :شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

 -15املوضـــوع  :مييذكرة السيييد الييدكتور  /القييائم بعمييل وكيييل الكلييية لشييئون خدميية المجتمييع وتنمييية البيئيية بشييأن
الموافقة على بيان باألنشطة التي سيتم المشاركة بها في مبادرة حياة كريمة .

القـــرار  :الموافقة مع مخاطبة السيد أ.د /نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

 -16املوضـــوع  :مييذكرة السيييد الييدكتور  /القييائم بعمييل وكيييل الكلييية لشييئون خدميية المجتمييع وتنمييية البيئيية بشييأن
الموافقة عليى خطية قطياع شيئون خدمية المجتميع وتنميية البيئية بالكليية التخياذ كافية اإلجيراءات
الوقائية واالحت ارزية للتعايش مع تداعيات فيروس كورونا المستجد .

القـــرار  :وافق المجلس على ما جاء بالخطة مع مخاطبة السيد أ.د /نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة .

وأنهى المجلس أعماله فو تمام الساعة الثانية والنصف ،،،
يعتمد،،،،
قائم بعمل عميد الكلية

أمين المجلس
أ.د .على حسن على الباز

أ0د .غادة محمد محمد الصياد
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