جامعة دميــــــــاط

كلية احلاسبات واملعلومات
أمانة جملس الكلية

محضر مجلس الكلية
رقم ( )42بتاريخ 2021/6/15
**************************************************

اجتمع مجلس الكلية اليوم الثالثاء الموافق  2021/6/15الساعة 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 أحمد عبد الفتاح الحربى

أستاذ متفرغ

د .هبه حامد أحمد الحديدى

مدير وحدة ضمان الجودة

أ.د .ابراهيم محمود الحناوى

عضو من الخارج

ولم يحضر المجلس:
عضو من الخارج

أ.د .أحمد السعيد طلبة
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 االجتماع رحبت السيدة أ.د /القائم بعمل عميد الكلية بالسادة أعضاء المجلس متمنيه لهم التوفيق والسداد
وتقدمت باآلتي:
 التهنئة بانتهاء االعمال الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الثانى مع تقديم الشكر والتقدير للسيد أ.د /وكيلالكلية لشئون التعليم والطالب والسيدة أ.م.د /القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
والسادة رؤساء الكنتروالت وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية للجهد الكبير في إتمام فترة االمتحانات
على خير مع اتخاذ كافة اإلجراءات االحت ارزية ،مع التأكيد على ضرورة سرعة االنتهاء من عمليات الرصد
وإعالن النتيجة في أسرع وقت.
 الشكر والتقدير ألعضاء هيئة التدريس بالكلية للمساهمة في تجميل الجامعة والقيام بإجراءات تشجير الحديقةأمام مدخل الكلية.
 الشكر والتقدير للسيد أ.د /وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب والسيدة أ.م.د /القائم بعمل وكيل الكلية لشئونخدمة المجتمع وتنمية البيئة والسيدة أ /القائم بعمل أمين الكلية للمعاونة الصادقة والجهد الكبير في استقبال
وتسهيل مهمه الفريق الطبي القادم من و ازرة الصحة والسكان لتطعيم السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونة والسادة العاملين بجامعة دمياط للوقاية من فيروس كورونا المستجد في الفترة من 2021/6/8-6
تحت رعاية معالى السيد األستاذ الدكتور  /رئيس الجامعة وتحت اشراف اإلدارة الطبية بجامعة دمياط.
 الشكر للجنة فحص األجهزة والمعامل المتخصصة برئاسة السيد أ.د /جمال محمد بحيرى – القائم بعمل عميدالكلية السابق.
 كما وجهت السيدة أ.د /رئيس المجلس بمراعاة عدد من التعليمات ذات الصلة بالشأن الجامعى والعمليةالتعليمية على النحو التالى:
 oاستمرار االلتزام باإلجراءات االحت ارزية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد أثناء عمليات
رصد درجات االمتحانات في الكنتروالت وكافة االعمال بالكلية.
 oتكليف رؤساء األقسام بمعاونة وحدة ضمان الجودة بسرعة االنتهاء من توصيف برامج مرحلة
البكالوريوس خالل أسبوعين.
 oتكليف السيد أ.م.د /القائم بعمل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والسادة رؤساء األقسام باالنتهاء
خالل أسبوعين من الخطة البحثية لألقسام العلمية.
 oااللتزام بتعليمات الجامعة لتطوير الكتاب الجامعى ليصبح كتابا رقميا واالستغناء عن الكتب الورقية.
 oوجوب اعتماد االجازات الدراسية للدراسين المسافرين للخارج من اإلدارة المركزية للبعثات وان كان
السفر بمنحه شخصية.
ثم انتقلت سيادتها لعرض الموضوعات التالية:
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أوال :التصديقات
 :المصادقة على محضر مجلس الكلية الجلسة رقم ( )41بتاريخ 0 2021/5/6

 -1املوضوع
القـــرار

 :صادق المجلس .
ثانيا :مذكرات عميد الكلية

 -2املوضوع

 :مذكرة السيدة أ.د /القائم بعمل عميد الكلية بشأن رأى لجنتي الفحص واالستماع الخاصتين
بالمتقدمين لشغل وظيفة مدرس (نظم المعلومات) عن طريق االعالن رقم ( )16بتاريخ

 ، 2020/12/2وبناء على توصية مجلس قسم نظم المعلومات رقم ( )1بتاريخ 2021/6/9
بالموافقة على قرار لجنتي الفحص واالستماع بتعيين د /احمد إسماعيل عبد العزيز متولى
عبادة ،وعدم تعيين د /هاني محمد حسن محمد.
القـــرار

 :الموافقة على ما انتهت اليه لجنتي الفحص واالستماع ومجلس قسم نظم المعلومات بالموافقة

على اتخاذ إجراءات تعيين المتقدم /احمد إسماعيل عبد العزيز المتولى ،وعدم الموافقة على
تعيين المتقدم /هانى محمد حسن محمد ،وفقاً لألسباب الواردة تفصيالً بتقريري لجنتي الفحص
واالستماع ،مع مخاطبة معالى السيد أ.د /رئيس الجامعة .

 -3املوضوع
القـــرار

 :مذكرة السيدة أ.د /القائم بعمل عميد الكلية بشأن إعادة تشكيل لجنة الدراسات العليا والبحوث
والعالقات الثقافية والمكتبات بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمياط.

 :تشكل لجنة الدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية والمكتبات على النحو التالى:
الوظيفة

صفة

م

االسم

1

أ.م.د /على حسن الباز

2

أ.د /جمال محمد بحيرى األستاذ متفرغ بقسم علوم الحاسب

عضوا

3

د /احمد محمد ربيع

المدرس بقسم تكنولوجيا المعلومات

عضوا

4

د /أميرة صديق الزينى

المدرس بقسم نظم المعلومات

عضوا

5

أ /فريدة عصام حنفى

قسم الدراسات العليا

القائم بعمل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
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العضوية
رئيسا

معاون ادارى

ثالثا :شئون أعضاء هيئة التدريس
 -4املوضوع

 :مذكرة شئون أعضاء هيئة التدريس بشأن الموافقة على تجديد االجازة الخاصة بدون مرتب
للدكتور /محمد السيد محمود غنيم – مدرس بقسم علوم الحاسب للعمل بنظام اإلعارة الى

المملكة العربية السعودية – جامعة أم القرى – للعام التاسع – على التوالي وموافقة مجلس قسم
علوم الحاسب بجلسته رقم ( )4بتاريخ  2021/6/8وذلك اعتبا ار من  2021/9/1ولمدة عام.

القـــرار  :الموافقة مع مخاطبة إدارة الجامعة .
 -5املوضوع  :مذكرة السيد أ.د /وائل عبد القادر عوض – رئيس مجلس قسم علوم الحاسب بشأن موافقة مجلس

قسم علوم الحاسب رقم ( )4بتاريخ  2021/6/8على ندب السيد أ.د /وائل عبد القادر عوض –
للقيام بوضع امتحان وتصحيح مقرر (مقدمة في الحاسب اآللى) للفرقة الرابعة شعبة التعليم

االساسى رياضيات (الئحة قديمة) للفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى ()2021/2020

بكلية التربية جامعة دمياط .
القـــرار  :الموافقة مع مخاطبة السيد أ.د /نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب.
 -6املوضوع  :مذكرة السيد أ.د /وائل عبد القادر عوض – رئيس مجلس قسم علوم الحاسب بشأن الموافقة على
ندب السيد أ.د /وائل عبد القادر عوض – للتدريس بكلية العالج الطبيعى بجامعة الدلتا للعلوم

والتكنولوجيا لتدريس مقرر (اإلحصاء الحيوى) لطالب المستوى الثالث – الفصل الدراسى الثانى

( )2021/2020وذلك في غير أوقات العمل الرسمية من خالل منصة التعليم للجامعة
( )onlineوذلك بناء على موافقة مجلس قسم علوم الحاسب رقم ( )2بتاريخ . 2021/5/17
القـــرار

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

 -7املوضوع

 :مذكرة السيد أ.د /وائل عبد القادر عوض – وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن الموافقة
على تسليم عدد ( )6معامل متخصصة الى السادة أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة

المعاونة ؛ وحيث أنه ال يوجد أمناء معامل وال يوجد عمال مثبتون بالكلية مع وضع نظام
للتشغيل يوميا أثناء الفصل الدراسي.
القـــرار

 :الموافقة على المقترح مع تكليف السيد أ.د /وائل عبد القادر عوض بوضع تصور لتوزيع عهد

المعامل على السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .
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 -8املوضوع  :توصية لجنة شئون التعليم والطالب بشأن الموافقة على تشكيل لجان (المصححين والممتحنين)
وجلسات العملى والشفوى للفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى (. )2021/2020

القـــرار

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

 -9املوضوع  :مذكرة السيد أ.د /وائل عبد القادر عوض – وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن تظلمات
الطالب في بعض مقررات الفصل الدراسى األول – العام الجامعى  ، 2021/2020وذلك بناء

على ما ورد من السادة األساتذة رؤساء الكنتروالت .
القـــرار

 :اإلحاطة مع تعديل درجات الشفوى لكل من الطالب /عبد الرحمن مصطفى عبد القادر والطالب/

عبد الرحمن صالح أمين مصطفى مع مخاطبة السيد أ.د /نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
والطالب.

خامسا :الدراسات العليا والبحوث
 -10املوضوع

 :توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث بشأن الموافقة اعداد مقترح شراكات بين الجامعات

المصرية والموريتانية وتنشيط التعاون الثقافي بين البلدين وذلك بناء على خطاب السيد أ.د /نائب

رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .
القـــرار

 :الموافقة على المقترح مع مخاطبة السيد أ.د /نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا

 -11املوضوع

 :توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث بشأن الموافقة على اعداد مقترح للتعاون مع جامعة

والبحوث.

( )Bung Karnoبدولة اندونيسيا وانشاء برنامج لتبادل الطالب واستضافة المحاضرين المصريين
إللقاء المحاضرات وذلك بناء على خطاب السيد أ.د /نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب.

القـــرار

 :الموافقة على المقترح مع مخاطبة السيد أ.د /نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب.

سادسا :وحدة ضمان اجلودة
 -12املوضوع

 :مذكرة السيدة د /هبه حامد الحديدى – مدير وحدة ضمان الجودة بشأن الموافقة على مقترح
تعديل تشكيل المجلس التنفيذي لوحدة ضمان الجودة السابق الموافقة عليه بمجلس الكلية رقم

( )4بتاريخ . 2020/1/2
القـــرار

 :الموافقة مع مخاطبة السيد أ.د /مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة .
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 -13املوضوع  :مذكرة السيدة د /هبه حامد الحديدى – مدير وحدة ضمان الجودة بشأن اقتراح ضم السيد أ.د/
محمد إسماعيل أبو دبارة – نائب مدير وحدة ضمان الجودة وتقييم األداء بجامعة دمياط
كمستشار فنى بمجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بالكلية .

القـــرار

 :الموافقة مع مخاطبة السيد أ.د /مدير مركز ضمان الجودة بجامعة دمياط .

وأنهى المجلس أعماله في 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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