جامعة دميــــــــاط

كلية احلاسبات واملعلومات
أمانة جملس الكلية

محضر مجلس الكلية
رقم ( )53بتاريخ 2021/12/ 5
**************************************************

اجتمع مجلس الكلية اليوم االحد الموافق  2021/12/5الساعة الثانية بعد الظهر بقاعة مجلس الكلية -

برئاسة السيد أ.د .وائل عبد القادر عوض – عميد الكلية وحضور السادة:
أ.م.د .على حسن على الباز

القائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

أ.م.د .آيه محمد السعيد الزغبى

القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أ.م.د .رضا السعيد محمد الباروجى

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

أ.د .ابراهيم محمود الحناوى

عضو من الخارج

واعتذر عن عدم حضور المجلس:
عضو من الخارج

أ.د .أحمد السعيد طلبة
وتولى أمانة المجلـــــــــــس:

أ.م.د .أحمد أحمد عبدالفتاح الحربى

أستاذ متفرغ

وقام باإلعداد وسكرتارية المجلس:
األستاذ /ايهاب محمد عبده شبكه

مدير مكتب عميد الكلية
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استهالل جملس الكلية
 التوجيه باالستمرار في مراعاة اإلج ارءات االحت ارزية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. البدء في التشديد على الطالب بعدم السماح بدخول الحرم الجامعي والكليات دون ابراز كارنية الكلية للعامالجامعي  ،2022/2021وكذا بطاقة تلقى لقاح فيروس كورونا المستجد ،وذلك اعتبا ار من أول نوفمبر
.2021
 التهنئة للسادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية وذلك لحصولهم على جائزة الجامعة للنشر العلمي المتميز وذلكعن البحوث المنشورة في مجالت لها ترتيب ربعى  Qخالل العام  2020وذلك وفقا لقرار مجلس الجامعة
المنعقد بتاريخ .2021/10/27
م اسم الفائز بالجائزة
 1أ.د /وائل عبد القادر عوض
 2أ.د /جمال محمد بحيرى
 3أ.م.د /على حسن على الباز
 4أ.م.د /رضا السعيد الباروجى
 5د /منى ناجى احمد عبد الرازق

-

التهنئة للدكتورة  /منى ناجى احمد البدويهى – مدرس بقسم علم الحاسب بالكلية وذلك لحصولها على جائزة
الجامعة ألحسن الرسائل في درجة الدكتوراه لعام  2021/2020وذلك وفقا لقرار مجلس الجامعة المنعقد
بتاريخ .2021/10/27

 مراعاة ما جاء من تعليمات لجميع كليات الجامعة الموجودة داخل الحرم الجامعي وفقا للكتاب الدوري رقم ()1بتاريخ  2021/11/17وذلك لحسن سير العمل وانتظام العملية التعليمية بالجامعة.

أوال :التصديقات
 -1املوضوع  :المصادقة على محضر مجلس الكلية الجلسة رقم ( )52بتاريخ 0 2021/11/8
القـــرار  :صادق المجلس .
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ثانيا :مذكرات السيد أ.د /عميد الكلية
 -2املوضوع  :مذكرة السيد أ.د /عميد الكلية بشأن تغيير شعار كلية الحاسبات والذكاء االصطناعي ليتوافق مع
المسمى الجديد للكلية والبرامج المميزة التي تم انشاؤها مثل برنامج المعلوماتية الطبية وبرنامج
الذكاء االصطناعي التطبيقي.
القـــرار  :الموافقة مع مخاطبة معالى أ.د /رئيس الجامعة .

 -3املوضوع

 :مذكرة السيد أ.د /عميد الكلية بشأن الموافقة على قبول تبرع شركة ليناتك لألجهزة المكتبية
وماكينات التصوير بالمنصورة بعدد ( )10آلة تصوير توشيبا  E.456هدية مجانية بدون أي
شرط وذلك تعاونا من الشركة لخدمة العملية التعليمية بالكلية حيث أن اآلالت تعمل كطابعة
وتصوير وسكانر وأن القيمة التقديرية لآللة الواحدة مبلغ ( )15000خمسه عشر الف جنيه.

القـــرار  :الموافقة مع مخاطبة معالى أ.د /رئيس الجامعة .

 -4املوضوع  :مذكرة السيد أ.د /عميد الكلية بشأن الموافقة على تشكيل وحدة خدمات التحول الرقمي (وحدة ذات
طابع خاص) بالكلية لتدريب واختبارات ومنح شهادات أساسيات التحول الرقمي للسادة أعضاء
هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطالب الدراسات العليا بالجامعة أو خارجها وذلك بناء على
موافقة مجلس الجامعة رقم ( )167بتاريخ  2021/9/27واعتماد وحدة التدريب المركزي
بالمجلس األعلى للجامعات بتاريخ  ،2021/12/1ويتم تشكيل وحدة خدمات التحول الرقمي
(وحدة ذات طابع خاص) بالكلية من السادة االتي أسمائهم:
م

صفة العضوية

الوظيفة

 1أ.د .عميد الكلية

رئيس جملس اإلدارة

 2أ.د .وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
 3مدير الوحدة (يرشحه عميد الكلية)
 4أ .هناء طه املتوىل زوين

عضواً
مدير الوحدة
عضواً

 5أ .إيهاب حممد عبده شبكه

سكرتارية

القـــرار  :وافق المجلس على انشاء الوحدة وتشكيل مجلس اإلدارة وترشيح د /أميرة صديق الزينى كمدير
للوحدة مع مخاطبة معالى أ.د /رئيس الجامعة .
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-5املوضوع  :مذكرة السيد أ.د /عميد الكلية بشأن تشكيل وحدة متابعة الخريجين بالكلية من السادة اآلتي أسماؤهم:
م

االسم

1

أ.د /وائل عبد القادر عوض

2

أ.م.د /ايه حممد الزغبى

3

د /امحد حممد ربيع

4

أ /هناء طه زوين

5

أ /فريدة عصام حنفى

صفة العضوية
عميد الكلية
وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية
البيئة
مدرس
أمني الكلية
عضو ادارى

القــــرار  :الموافقة مع مخاطبة معالى أ.د /نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .
ثالثا :شئون أعضاء هيئة التدريس
-6املوضوع  :المذكرة المقدمة من السيد أ.د /عطية عبد الرحمن عارف – عميد المعهد العالي للهندسة والتكنولوجياا
بالمنزلااة بشااأن الموافقااة علااى انتااداب أ.م.د /رضااا السااعيد محمااد الباااروجى – األسااتاذ المساااعد بقساام
تكنولوجيااا المعلومااات بالكليااة ناادبا جزئيااا يااوم واحااد أساابو يا بقساام الهندسااة االلكترونيااة بالمعهااد العااالي
للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة خالل الفصل الدراسي األول للعام الجامعي . 2022/2021
القــــــرار  :وافق المجلس مع مخاطبة ادارة الجامعة .
-7املوضوع  :المذكرة المقدمة من السايد أ.د /رئايس قسام علاوم الحاساب بشاأن الموافقاة علاى نقال السايد أ.م.د /كاريم
احمااد رباراعيم عبااد السااالم – أسااتاذ مساااعد بقساام علااوم الحاسااب كليااة الحاساابات والااذكاء االصااطناعي
جامعة بنى سويف الى قسم علوم الحاسب بالكلية وذلك بناء على طلب سيادته .
القـــــــــرار  :عـــدم الموافقـــة ً نظـــ ار الحتيـــاج الكليـــة الـــى تختـــ
المعلومات .

نظـــم المعلومـــات وتختـــ

تكنولوجيـــا

-8املوضـ ـوع  :المااذكرة المقدمااة ماان الساايد أ.د /رئاايس قساام نظاام المعلومااات بشااأن عاادم الموافقااة علااى نقاال الساايد
أ.م.د /جمال فاروق الهادى – أستاذ مسااعد بقسام علاوم الحاساب كلياة الحاسابات والمعلوماات جامعاة
المنوفية الى قسم نظم المعلومات بالكلية وذلك بناء على طلب سيادته .
القــــــرار  :وافق المجلس على قرار مجلس القسم نظـ ار الحتيـاج الكليـة الـى تختـ
للعجز الشديد به .
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نظـم المعلومـات نظـ ار

رابعا :شئون التعليم والطالب
-9املوضوع  :توصية لجنة شئون التعليم والطالب بالموافقة على مقترح المحتاوى العلماي لمقارر (قضاايا مجتمةياة)
كالتالي:

 -1المشكالت المترتبة على الزيادة السكانية
 -2حقوق االنسان

 -3الشفافية ومكافحة الفساد

 -4تأثير التكنولوجيا على المجتمع

 -5تأثير التكنولوجيا على الصناعة
 -6العولمة وتأثيرها على المجتمع

على أن يتم فتح هذا المقرر للتسجيل في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي (.)2022/2021

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

 -10املوضوع :توصية لجنة شئون التعليم والطالب بالموافقة على ريقاف قيد الطالب /ربراعيم ياسر عبد الجليل
سرحان  -للعام الجامعي ( )2011/2021؛ وذلك نظ ار لظروف اجتما ية خاصة باألسرة.

القـــرار  :الموافقة مع مخاطبة معالى أ.د /نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب .
 -11املوضوع  :احاطه المجلس علما بقرار السيد أ.د /عميد الكلية رقم ( )121بتاريخ  2021/12/7بشأن تشكيل
كنتروالت المساتويات (األول والثااني والثالاث) المتحاناات الفصال الد ارساي األول مان العاام الجاامعي
(. )2022/2021
القــــرار  :أحيط المجلس علما .
خامسا :الدراسات العليا والبحوث
 -12املوضوع  :احاطه المجلس علماا بشاأن تعاديل الالئحاة الداخلياة للكلياة مرحلاة الد ارساات العلياا بنظاام السااعات
المعتماادة بالجامعااة  ،وباادء الد ارسااة ببرنااامج الاادكتوراه فااي تخصااو علااوم الحاسااب بمرحلااة الد ارسااات
العليا والواردة بالالئحة الداخلية (مرحلة الدراسات العليا) الصادرة بالقرار الاوزاري رقام ( )811بتااريخ
 2021/3/1لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمياط .
القــــرار  :أحيط المجلس علما ،مع التمنيات بـالتوفيق ،وتقـديم خـال

الشـكر والتقـدير لمعـالى وكيـل الكليـة

لشئون الدراسات العليا والبحوث .
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 -13املوضــوع  :توصااية لجنااة شاائون الد ارسااات العليااا والبحااوث بالموافقااة علااى مقتاارح جاادول االختبااارات النصااف
فصلية – فصل الخريف – العام الجامعي  – 2022/2021ماجستير علوم حاسب .
القــــرار  :الموافقة مع مخاطبة معالى أ.د /نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .
-14املوضوع  :احاطه المجلس علما بشأن موافقة لجنة الدراسات العليا والبحوث بالجامعاة بتااريخ 2021/11/17
علااى تحمياال الطااالب اللااذين ماار علااى حصااولهم علااى درجااة البكااالوريوس أكثاار ماان خمااس ساانوات
بمقررات تكميلية .
القــــرار :أحيط المجلس علما .
-15املوضوع  :احاطه المجلس علما بشأن سحب ملف التقديم الخاص بالطالبة /ماريم ماأمون ساعد هاللاي  ،وذلاك
بناء على الطلب المقدم منها .
القــــرار  :أحيط المجلس علما .
-16املوضــوع  :احاطااه المجلااس علمااا بشااأن موافقااة مجلااس الجامعااة بجلسااته بتاااريخ  2021/10/27علااى تطبيااق
جب اار كس اار الدرج ااة لمرحل ااة الد ارس ااات العلي ااا وذل ااك ف ااي ض ااوء ع اارض مجل ااس كلي ااة الحق ااوق بت اااريخ
 2021/9/12وقرر المجلس الموافقة ويعمم على باقي الكليات .
القــــرار  :أحيط المجلس علما .
-17املوضوع  :احاطاه المجلاس علماا بشاأن موافقاة السايد أ.د /رئايس الجامعاة رقام ( )1259بتااريخ 2021/11/3
الخاص بمنح الطالب المدرج أسمائهم بالقرار المشار اليه مكافآت دراسية للحصول على الماجستير
بالكلية للعام الجامعي  2022/2021على أن تجدد سنويا.
القــــرار  :أحيط المجلس علما .
وأنهى المجلس أعماله في تمام الساعة الرابعة عت ار ،،،
يعتمد،،،،
القائم بعمل عميد الكلية

أمين المجلس
أ.د .احمد احمد عبد الفتاح الحربى

أ0د .وائل عبد القادر عوض
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