جامعة دميــــــــاط

كلية احلاسبات والذكاء االصطناعي
أمانة جملس الكلية

محضر مجلس الكلية
رقم ( )60بتاريخ 2022/4/12
**************************************************

اجتمع مجلس الكلية اليوم الثالثاء الموافق  2022/4/12الساعة الواحدة والنصف ظه 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 .أحمد محمد ربيع السيد

ممثل المدرسين

أ.د .أحمد أحمد عبد الفتاح الحربى

أستاذ متفرغ

أ.د .ابراهيم حممود احلناوى

عضو من اخلارج

د .هبه حامد احمد الحديدى

مدير وحدة ضمان الجودة

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:
 oالتوجيه بتقصري مدة احملاضرات والدروس العملية خالل شهر رمضان؛ حبيث ينتهي اليوم الدراسي
يف متام الثالثة عصراً ،مراعاة لظروف املواصالت ومبا يسمح للطالب بالوصول حملال اقامتهم يف
مواعيد مناسبة.
 oالتوجيه بإعالن مواعيد امتحانات مرحليت الليسانس/البكالوريوس والدراسات العليا عقب أجازه
عيد الفطر مباشرة.
 oالتو جيه حنو رفع تقرير أسبوعي للسيد أ.د /رئيس اجلامعة بنسبة سداد الرسوم الدراسية مبرحليت
(الليسانس  /البكالوريوس) والدراسات العليا ،مبا يف ذلك الرسوم املقررة على الطالب الوافدين
وكذا التوجيه باختاذ اإلجراءات اليت تسهل وتسرع من عملية السداد.
 oامل وافقة على تكريم الطالب الذين شاركوا يف تصوير وجتهيز بعض املستندات املطلوبة أثناء
زيارة الدعم الفين.
 oالتأكيد على استمرار اختاذ اإلجراءات االحرتازية ملواجهه انتشار فريوس كورونا املستجد.

أوال :التصديقات
 -1املوضوع  :املصادقة على حمضر جملس الكلية اجللسة رقم ( )58بتاريخ 0 2022/3/13
القـــرار  :صادق اجمللس.
 -2املوضوع  :املصادقة على حمضر جملس الكلية الطارئ اجللسة رقم ( )59بتاريخ 0 2022/3/28
القـــرار  :صادق اجمللس.

ثانيا :مذكرات أ.د /عميد الكلية
-3املوضـوع  :احاطة جملس الكلية علماا ططااب أماجمل اجمللاس ا علاى للجامعاات بشاأن اعتمااد سلساته
املنعقدة بتاريخ  2022/3/19حمضر اجتماع اجمللس ا على لشئون التعليم والطالب سلساته رقام
( )95بتاريخ  2022/3/10املتضمن مناقشة كتاب السيد أ.د /القائم بعمل نائب رئيس جامعة قنااة
السويس لشئون التعليم والطالب حول بعا االستفساارات املتعلقاة بةلياة التباديل باجمل املقاررين
الدراسيجمل "مقرر القضايا اجملتمعية" كمتطلب خترج باجلامعات املصرية بديال عن مقارر "حقاوق
االنسان" .
القــــــرار  :أحيط اجمللس علماً.
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ثالثا :شئون أعضاء هيئة التدريس
-4املوضـوع  :مذكرة شئون أعضاء هيئة التدريس للموافقة على الطلب املقدم من السيدة  /عبري صابر أمحاد
أبو أربعة – املدرس املساعد بكلياة احلاسابات واملعلوماات – جامعاة كفار الشايخ لنقال سايادتها
بنفس الدرجة الوظيفية واملالية للعمل بالكلية حيث أنه حمل اقامتها مبحافظة دمياط.
القــــــرار  :وافق اجمللس على نقل سيادتها اىل قسم تكنولوجياا املعلوماات ماع باطباة معااىل أ.د /رئايس
اجلامعة.

رابعا :شئون التعليم والطالب
-5املوضـوع  :مذكرة السيد أ.د /وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن املوافقة على اعتماد جداول
امتحانات الفصل الدراسي الثاني (العملي  -التحريري) للعام اجلامعي .2022/2021
القــــــرار  :وافق اجمللس مع باطبة أ.د /نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب.
-6املوضـوع  :مذكرة السيد أ.د /وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن املوافقة على اعتماد تشكيل
كنرتول الربنامج العام (املستوى ا ول – الثانى  -الثالث) الربامج املميزة (الذكاء االصطناعى
التطبيقى – املعلوماتية الطبية) المتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام اجلامعى .2022/2021
القــــــرار  :وافق اجمللس مع باطبة أ.د /نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب.
-7املوضـوع  :مذكرة السيد أ.د /وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن املوافقة على اعتماد اخلريطة
الزمنية للعام اجلامعى  2022/2021الفصل الدراسى الثانى.
القــــــرار  :وافق اجمللس مع باطبة أ.د /نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب.

خامسا :شئون الدراسات العليا والبحوث

 -8املوضوع :احاطة جلنة الدراسات العليا والبحوث رقم ( )13بتاريخ  2022/3/13بشأن اجتماع اجمللس ا على
لشئون الدراسات العليا والبحوث املتضمن املوافقة على قبول الطالب الوافدين ملرحلة الدراسات
العليا طوال العام مع حتصيل رسوم القيد واملصروفات الدراسية املقررة وقيدهم يف أقرب فصل
دراسي.
القــــرار  :أحيط اجمللس علماً.
 -9املوضوع :احاطة جلنة الدراسات العليا والبحوث رقم ( )13بتاريخ  2022/3/13بشأن اجتماع اجمللس ا على
لشئون الدراسات العليا والبحوث بتاريخ  2022/1/16بشأن اعداد مقرتح إمكانية حتديد حصة
للطالب الوافدين غري احلصة احملددة للطالب املصريجمل من حيث :أوال :املوافقة على زيادة حصة
االشراف لكل عضو هيئة تدريس بنسبة  %30من احلصة املقررة وجيرب الناتج للعد الصحيح
ا على .ثانيا :التأكيد على آلية القبول للطالب الوافدين تكون من خالل منصة "ادرس يف
مصر" فقط التابعة لإلدارة املركزية لشئون الطالب الوافدين بالوزارة.
القــــرار  :أحيط اجمللس علماً.
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 -10املوضوع :توصية جلنة الدراسات العليا والبحوث الطارئة رقم ( )14بتاريخ  2022/4/4باملوافقة على اعتماد
نتيجة مرحلة الدراسات العليا – ماجستري – علوم حاسب – فصل اخلريف  2021م .
القــــرار  :وافق اجمللس مع باطبة أ.د /نائب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
 -11املوضوع :توصية جلنة الدراسات العليا والبحوث الطارئة رقم ( )14بتاريخ  2022/4/4باملوافقة على جدول
االختبارات النصف فصلية – فصل الربيع – العام اجلامعي  – 2022-2021ماجستري – علوم
حاسب.
القــــرار  :وافق اجمللس مع باطبة أ.د /نائب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
 -12املوضوع :توصية جلنة الدراسات العليا والبحوث الطارئة رقم ( )14بتاريخ  2022/4/4باملوافقة على جدول
امتحانات التحريري لنهاية فصل الربيع – العام اجلامعي  2022-2021ماجستري – علوم حاسب.
القــــرار  :وافق اجمللس مع باطبة أ.د /نائب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
 -13املوضوع :توصية جلنة الدراسات العليا والبحوث الطارئة رقم ( )14بتاريخ  2022/4/4باملوافقة على نتيجة
التظلم املقدم من الطالبة /يامسجمل حممد حسجمل أبو الرجال – ماجستري – ختص علوم حاسب
حيث كان القرار بعدم استحقاقها لدرجات بعد مراجعة رصد الدرجات حيث أنها مطابقة
للنتيجة املعلنة.
القــــرار  :وافق اجمللس مع باطبة أ.د /نائب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

سادسا :شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة
 -14املوضـــــوع :مذكرة السيدة أ.د /وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة بشأن اعتماد
حمضر جلنة خدمة اجملتمع وتنمية البيئة سلستها رقم ( )8بتاريخ .2022/4/6
القــــــرار  :وافق اجمللس فيما عدا املوضوعات اليت ستعرض على جملس الكلية.
 -15املوضـــــوع :توصية جلنة خدمة اجملتمع وتنمية البيئة سلستها رقم ( )8على جدول اعمال ا سبوع
البيئي للكلية خالل الفرتة من  2022/5/8حتى  2022/5/10وهو ما يتوافق مع أهداف
ا نشطة باخلطة التنفيذية للوزارة واليت خت قطاع خدمة اجملتمع وتنمية البيئة.
القــــــرار  :وافق اجمللس مع باطبة أ.د /نائب رئيس اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة.
 -16املوضـــــوع :احاطه جملس الكلية علما بشأن املشاركة يف امللتقى البيئي ا ول سامعة دمياط والذي
أقيم يوم الثالثاء املوافق 2022/3/22م حتت شعار "بيئتنا حياتنا" والذي أقيم حتت رعاية معالي
السيد أ.د /رئيس اجلامعة.
القــــــرار  :أحيط اجمللس علما مع تقديم الشاكر للسايدة أ.م.د /آياه الزغباى – وكيال الكلياة لشائون
خدمة اجملتمع وتنمية البيئة.
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 -17املوضـــــوع :احاطه جملس الكلية علما بشأن تنفيذ كلية احلاسبات والذكاء االصطناعي لقوافل
توعوية عنوان "حمو االمية االلكرتونية" داخل وخارج اجلامعة فقد عرض املوضوع على
جلنة خدمة اجملتمع وتنمية البيئة رقم ( )8بتاريخ  6ابريل  2022ومت اختاذ قرار بتشكيل
جلنة من السادة( :د /امحد حممد ربيع السيد – د /امرية صديق الزينى – د /منى ناجى
البدويهى) وذلك إلعداد مقرتح التنفيذ حبسب املوضوع والفئة املستهدفة وكيفية التنفيذ
على ان يتم تقديم املقرتح خالل أسبوع حبد اقصى.
القــــــرار  :املوافقة على ما جاء باملقرتح مع باطبة أ.د /نائب رئيس اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع
وتنمية البيئة.
 -18املوضـــــوع :احاطه جملس الكلية علما بشأن اخلطة التنفيذية لربنامج السكان القومي لتمكجمل
الشباب ودعم االبتكار وريادة االعمال وفقد مت عرض املوضوع على جلنة خدمة اجملتمع
وتنمية البيئة رقم ( )8بتاريخ  2022/4/6وقررت اللجنة ان املوضوع ليس يف نطاق ما هو من
اختصاصات جمال احلاسبات.

القــــــرار  :أحيط اجمللس علما.
سابعا :وحدة ضمان اجلودة
 -19املوضـــــوع :مذكرة السيدة الدكتورة  /هبه حامد احلديدى – مدير وحدة ضمان اجلودة بشأن اعتماد
اهليكل التنظيمي جمللس إدارة برنامج تعليمي.
القــــــرار  :املوافقة مع باطبة السيد أ.د /مدير مركز ضمان اجلودة وتقييم ا داء باجلامعة.
 -20املوضـــــوع :مذكرة السيدة الدكتورة  /هبه حامد احلديدي – مدير وحدة ضمان اجلودة بشأن اعتماد
اهليكل ا كادميى لربنامج تعليمي.
القــــــرار  :املوافقة مع باطبة السيد أ.د /مدير مركز ضمان اجلودة وتقييم ا داء باجلامعة.
 -21املوضـــــوع :مذكرة السيدة الدكتورة  /هبه حامد احلديدي – مدير وحدة ضمان اجلودة بشأن املوافقة
على تشكيل اهليكل التنظيمي جمللس إدارة برنامج علوم احلاسب.
 -1السيد أ.د /عميد الكلية

رئيسا جمللس إدارة الربنامج

 -2السيد أ.د /وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عضوا

 -3السيد أ.د /رئيس جملس قسم علوم احلاسب

عضوا

 -4السيد أ.م.د /امحد امحد عبد الفتاح احلربى

مدير الربنامج

 -5السيدة د /منى ناجى البدويهى

منسق جودة الربنامج

 -6د /هبه حامد احلديدي

عضواٍ

القــــــرار  :املوافقة مع باطبة السيد أ.د /مدير مركز ضمان اجلودة وتقييم ا داء باجلامعة.
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 -22املوضـــــوع :مذكرة السيدة الدكتورة  /هبه حامد احلديدي – مدير وحدة ضمان اجلودة بشأن املوافقة
على تشكيل اهليكل ا كادميى لربنامج علوم احلاسب.
 -1السيد أ.د /امحد امحد عبد الفتاح احلربى

مدير الربنامج

 -2السيد أ.د /منى ناجى البدويهى

منسق جودة الربنامج

 -3د /هبه حامد احلديدى

عضوا

القــــــرار  :املوافقة مع باطبة السيد أ.د /مدير مركز ضمان اجلودة وتقييم ا داء باجلامعة.
 -23املوضـــــوع :مذكرة السيدة الدكتورة  /هبه حامد احلديدي – مدير وحدة ضمان اجلودة بشأن املوافقة
على اعتماد آليه اعداد وحتديث رؤية ورسالة وأهداف برنامج تعليمي.
القــــــرار  :املوافقة مع باطبة السيد أ.د /مدير مركز ضمان اجلودة وتقييم ا داء باجلامعة.
 -24املوضـــــوع :مذكرة السيدة الدكتورة  /هبه حامد احلديدي – مدير وحدة ضمان اجلودة بشأن املوافقة
على اعتماد سياسات التعامل مع املشكالت املؤثرة يف فاعلية التعليم.
القــــــرار  :املوافقة مع باطبة السيد أ.د /مدير مركز ضمان اجلودة وتقييم ا داء باجلامعة.
 -25املوضـــــوع :مذكرة السيدة الدكتورة  /هبه حامد احلديدي – مدير وحدة ضمان اجلودة بشأن املوافقة
على اعتماد معايري اختيار مدير الربنامج التعليمي.
القــــــرار  :املوافقة مع باطبة السيد أ.د /مدير مركز ضمان اجلودة وتقييم ا داء باجلامعة.
 -26املوضـــــوع :مذكرة السيدة الدكتورة  /هبه حامد احلديدي – مدير وحدة ضمان اجلودة بشأن املوافقة
على اعتماد معايري اختيار منسق الربنامج التعليمي سواء ملرحلة البكالوريوس أو الدراسات
العليا.
القــــــرار  :املوافقة مع باطبة السيد أ.د /مدير مركز ضمان اجلودة وتقييم ا داء باجلامعة.
 -27املوضـــــوع :مذكرة السيدة الدكتورة  /هبه حامد احلديدي – مدير وحدة ضمان اجلودة بشأن اعتماد
حمضر اجتماع املشاركجمل واملستفيدين من برنامج علوم احلاسب (أعضاء هيئة التدريس –
اهليئة املعاونة – الطالب – اجملتمع املدني).
القــــــرار  :املوافقة مع باطبة السيد أ.د /مدير مركز ضمان اجلودة وتقييم ا داء باجلامعة.
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 -28املوضـــــوع :مذكرة السيدة الدكتورة  /هبه حامد احلديدي – مدير وحدة ضمان اجلودة بشأن
التقارير الواردة من فريق الدعم الفين واملشكل من قبل مركز ضمان اجلودة بعد الزيارة ا وىل
للكلية بتاريخ اخلميس 2022/3/21م.
القــــــرار  :املوافقة على ما جاء بالتقارير من جلنة الدعم الفين من مركز ضمان اجلودة مع تقديم الشكر
للقائمجمل على مركز ضمان اجلودة وفريق الدعم الفين وملدير وحدة اجلودة مع باطبة
السادة رؤساء ا قسام بهذه التقارير وخطة التحسجمل للبدء يف االجراءات التنفيذية.

وأنهى المجلس أعماله في تمام الساعة الثالثة والنصف عص اًر،،،
يعتمد،،،،
أمين المجلس
القائم بعمل عميد الكلية
أ.د .احمد احمد عبد الفتاح الحربى
أ0د .وائل عبد القادر عوض
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