جامعة دميــــــــاط

كلية احلاسبات واملعلومات
أمانة جملس الكلية

محضر مجلس الكلية
رقم ( )55بتاريخ 2022/2/ 3
**************************************************

اجتمع مجلس الكلية اليوم االحد الموافق  2022/2/3الساعة الثالثة عص اًر 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

د .هبه حامد احمد الحديدى

مدير وحدة ضمان الجودة

أ.د .أحمد أحمد عبد الفتاح الحربى

أستاذ متفرغ

أ.د .ابراهيم محمود الحناوى

عضو من الخارج

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
-

اإلحاطة والتوجيه مبراعاة عدد من التعليمات ذات الصلة بالشأن اجلامعي والعملية التعليمية ،وذلك على
النحو التالي:
 oتعزيز التواصل مع املؤسسات اجملتمعية واملدنية من خالل وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع
وتنمية البيئة؛ لالستفادة من خربات واحباث اجلامعة بشكل مؤسسي.
 oربط االجندة البحثية باحتياجات اجملتمع عن طريق وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا
والبحوث ،ومبا يتوافق مع اخلطة االسرتاتيجية للجامعة.
 oاالستعداد لرفع املقررات الدراسية على منصة اجمللس األعلى للجامعات ،اعتبارا من العام الدراسي
القادم ،وذلك بالتنسيق من خالل الكلية ومركز التقنية باجلامعة.
 oاإلحاطة بإنشاء صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ،والذي يقدم اخلدمات الصحية
ألعضاء هيئة التدريس من (عمليات جراحية – عالج .)...

أوال :التصديقات
 -1املوضوع  :املصادقة على حمضر جملس الكلية اجللسة رقم ( )54بتاريخ 0 2022/1/2
القـــرار  :صادق اجمللس .

ثانيا :مذكرات السيد أ.د /عميد الكلية
 -2املوضوع  :مذكرة رئيس عام االمتحانات بشأن احاطه اجمللس بأمساء الطالب احملولون اىل جمالس التأديب
خالل الفصل الدراسي األول من العام اجلامعي (. )2022/2021

القـــرار

 :احيط اجمللس علماً.

ثالثا :شئون أعضاء هيئة التدريس
 -3املوضوع

 :مذكرة شئون أعضاء هيئة التدريس بشان املوافقة على انتداب السيد أ.د /وائل عبد القادر
عوض – عميد كلية احلاسبات والذكاء االصطناعي  -ندبا جزئيا بواقع يوم من كل أسبوع
خالل الفصل الدراسي الربيعي  2022للعام اجلامعي  2022/2021للتدريس جبامعة الدلتا
للعلوم والتكنولوجيا .

القـــرار

 :وافق اجمللس مع خماطبة معاىل السيد أ.د /رئيس اجلامعة.
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رابعا :شئون التعليم والطالب
 -4املوضـــــوع :مذكرة وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن اعتمااد نتيجاة الفصال الدراساي األول
ماان العااام اجلااامعي ( )2022/2021وذلااك بناااء علااى احصااائيات املقااررات الااواردة ماان ر ساااء
الكنرتوالت الثالثة.
القــــــرار  :املوافقة مع خماطبة معاىل نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب.
 -5املوضوع  :مذكرة السيد أ.د /عميد الكلية بشأن صرف مكافاة للسادة املنتدبني لكنرتوالت املستويات
األول والثاني والثالث وذلك طبقا لقرار التشكيل .

القـــرار

 :اقرتاح صرف مبلغ ( 1500الف ومخسمائة جنيه) لكل من:
م

كنرتول املستوى االول

 1أ.د .سامى حممد عبد
احلميد دراز
 2د .عبد احلميد العيسوى
عبد العزيز

م

كنرتول املستوى الثانى

 1أ.م.د /حممود امحد

م

كنرتول املستوى الثالث

1

أ.م.د .أمري صربى أبو العطا

الدسوقى
 2د .عبد املقصود معوض

2

د .نهى حممد البدرى

سالمة

 3د .إبراهيم شكرى زكى
 4أ.م.د .إبراهيم طلعت الرطل
 5د .فراج حممد عوض
من حساب الكلية يف صندوق اخلدمات التعليمية املركزي مع خماطبة معاىل نائب رئيس
اجلامعة لشئون التعليم والطالب.
 -6املوضــــوع :مذكرة وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن فتح باب التظلمات اعتبارا من يوم االحد
املوافق  2022/2/6حتى يوم اخلميس املوافق .2022/2/17
القــــرار  :املوافقة مع خماطبة معاىل نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب.
 -7املوضــــوع :مذكرة وكيل الكلياة لشائون التعلايم والطاالب بشاأن اعتمااد اجلاداول الدراساية للفصال
الدراسي الثاني من العام اجلامعي (.)2022/2021
القــــرار  :املوافقة مع خماطبة معاىل نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب.
 -8املوضــــوع :مذكرة وكيال الكلياة لشائون التعلايم والطاالب بشاأن مقارتح اخلريطاة الزمنياة للفصال
الدراسي الثاني من العام اجلامعي (.)2022/2021
القــــرار  :املوافقة مع خماطبة معاىل نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب.
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 -9املوضــــوع :مذكرة وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن توصية اللجنة الطبية باجلامعة بقبول
العذر الطيب للطالب /عبد الرمحن مسعد سعد الكامل – املقيد باملستوى األول عن امتحان مقارر
حتليل وتصميم صفحات الويب ( )CS 224يوم  2022/1/16واعتباره غياب بعذر.
القــــرار  :املوافقة مع خماطبة معاىل نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب.

خامسا :الدراسات العليا والبحوث
 -10املوضوع :توصية جلنة الدراسات العليا والبحوث باملوافقة على تعديل مقرتح اخلريطة الزمنية ملرحلة
الدراسات العليا بالكلية للعام اجلامعي 2022/2021م السابق املوافقة عليه يف جلسة جملس
الكلية رقم ( )54بتاريخ .2022/1/5
القــــرار  :املوافقة مع خماطبة معاىل نائب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
 -11املوضوع :احاطه اجمللس علما بشأن اخلطاب الوارد من معالي السيد أ.د /رئيس اجلامعة مبوافقة اجمللس
األعلى لشئون الدراسات العليا على ضوابط واليات تطبيق قرار اجمللس األعلى للجامعات الصادر
خبصوص املعيدين واملدرسني املساعدين املسجلني للدراسات العليا بالكليات حديثة التأسيس
باجلامعات احلكومية املصرية.
القــــرار  :احيط اجمللس علماً.
 -12املوضوع :احاطه اجمللس علما بشأن قرار اجمللس األعلى للجامعات جبلسته  2021/12/26بشأن كيفية
التعامل مع الطالب الوافدين غري الناطقني باللغة العربية فيما يتعلق بدراستهم ملقرر القضايا
اجملتمعية الذي مت إقراره من قبل اجمللس األعلى للجامعات كمتطلب جامعي ،حيث أنه يتم
تدريسه باللغة العربية .قد قرر اجمللس أن تقوم اجلامعات برتمجة حمتوى مقرر القضايا
ا جملتمعية أو ملخصه للطالب الوافدين غري الناطقني باللغة العربية واملقيدين بكليات
اجلامعات املصرية.
القــــرار  :احيط اجمللس علماً.
 -13املوضوع :احاطه اجمللس علما بشأن توجيه السيد أ.د /السيد حممد دعدور – رئيس اجلامعة حنو التنسيق
مع السادة عمداء الكليات والسادة ر ساء األقسام بربط االجندة البحثية باحتياجات اجملتمع،
ومبا يتوافق مع اخلطة االسرتاتيجية للجامعة.
القــــرار  :احيط اجمللس علماً.
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خامسا :شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة
 -14املوضوع :مذكرة وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة بشأن تطبيق منظومة االمن
الصناعي وحتقيق متطلبات السالمة والصحة املهنية طبقا لتوجيهات معالي رئيس اجلامعة
بشأن تنفيذ ما ورد بكتاب معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
القــــرار  :احيط اجمللس علما مع خماطبة معاىل نائب رئيس اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة
والسيد الدكتور  /امني عام اجلامعة الختاذ الالزم .

سادسا :وحدة ضمان اجلودة
 -15املوضوع :مذكرة مدير وحدة اجلودة بالكلية بشأن طلب دعم مالي بقيمة ( 30000ثالثون ألف جنيه
فقط ال غري) الستكمال اعمال الدراسة الذاتية للكلية وذلك لتوفري مستلزمات الدراسة الذاتية
من ملفات واوراق وأدوات مكتبية و CDsوغريها علما بأنه مل يتم ختصيص أي مبالغ ألعمال
اجلودة سابقاً.
القــــرار  :املوافقة مع خماطبة السيد أ.د /مدير وحدة ضمان اجلودة باجلامعة.

وأنهى المجلس أعماله في تمام الساعة الخامسة مساء،،،
يعتمد،،،،
القائم بعمل عميد الكلية

أمين المجلس
أ.د .احمد احمد عبد الفتاح الحربى

أ0د .وائل عبد القادر عوض
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