جبيعخ دييــــــــبط
كهيخ انحبسجبد وانًعهويبد
أيبَخ يجهس انكهيخ

يحضر يجهس انكهيخ
رقى ( )1ثتبريخ 2019 / 11 / 6
**************************************************

اجتًع يجهس انكهيخ انيوو االرثعبء انًوافق  2019/11/6انسبعخ انحبديخ عشرح صجبحب ثقبعخ يجهس انكهيخ
 ثرئبسخ انسيد أ.د .جًبل يحًد ثحيرى عيسي – عًيد انكهيخ وحضور انسبدح :أ.د .يحًد عجدِ راغت عًبشّ

وكيم انكهيخ نشئوٌ انتعهيى وانطالة

أ.و.د .أحًد أحًد عجد انفتبح انحرثي

وكيم انكهيخ نشئوٌ خديخ انًجتًع وتًُيخ انجيئخ

دْ .جّ حبيد أحًد انحديدى

يًثم انًدرسيٍ

تولى أمانة المجمـــــــــــس:

وكيل الكمية لشئون التعميم والطـالب

أ.د .دمحم عبده راغب عماشو
وقام باإلعداد وسكرتارية المجمس -:
األستاذ  /ايهاب دمحم عبده شبكو

استهالل جملس الكلية
استهل الجمسة بالترحيب بالسادة أعضاء مجمس الكمية واكد سيادتو عمى الموضوعات التالية:
 التنبيو بضرورة االلتزام بجدول امتحانات منتصف الفصل الدراسى االول من العام الجامعى
(.)9191/9104
 ضرورة متابعة اعمال انتخابات اتحاد الطالب بالكمية ومتابعة كل اعضاء المجنة الرئيسية والفرعية

واشرافهم بأنفسهم عمى العممية االنتخابية وفقا لمجدول المعمن من قبل السيد أ.د /خالد عبد الغفار -

وزير التعميم العالى والبحث العممى.
 توجية التهنئة بمناسبة المولو النبوى الشريف اعاده هللا عمينا وعمى االمة االسمية بالخير واليمن
والبركات.
ثم أفتتح السيد األستاذ الدكتور /جمال دمحم بحيرى عيسى  -عميد الكميـــة الجمســـــة:
1
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ثه ناقش سيادته املوضوعات التالية
أوالً :موضوعات عامة
 -1موضوع  :قرار السيد أ.د /رئيس الجامعة رقم ( )0011بتاريخ  9104/01/92تجديد عضوية مجمس
التأديب االعمى لمطالب بالجامعة لمعام القضائى 1 9191/9103

القـــرار  :احيط اجمللس علنا.
 -2انًوضوع

 :تحديد قواعد صرف مكافاة السادة أعضاء المجنة العميا والمجان العممية والمحكمين والمجان
التخصصية لمقطاعات وسكرتارية المجان بالدورة الثالثة عشرة .9191/9104

القـــرار  :احيط اجمللس علنا.
ثانياً :عنيد الكلية
 -3املوضــوع  :مــذكرة الســـيد أ.د /عميــد الكميــة بشـــأن ضــم الســيد أ.د /أحمــد الســـعيد طمبــة – عميــد كميـــة
الحاسبات والمعمومات بجامعة المنصورة سابقا ومدير وحدة المشروعات بوزارة التعمـيم العـالى

لعضوية مجمس الكمية لمدة عامين من الخارج.
القـــرار  :وافق اجمللس وفقا للوائح والقوانني مبا ال خيالفهنا وخياطب السيد أ.د /رئيس اجلامعة.
ثالجاً :وكيل الكلية لشئون التعليه والطالب
 -4املوضوع
القـــرار

 :مذكرة السيد أ.د /وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب بخصوص تشكيل لجنة شئون التعميم
والطالب1

 :احيط اجمللس علنا ببدء نشاط اللجنة.
رابعاً :وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتنع وتننية البيئة

 -5املوضوع  :مذكرة السيد الدكتور /وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمـ وتنميـة البيئـة بشـأن التشـكيل المقتـرح

لمجنة شئون خدمة المجتم وتنمية البيئة 1
القـــرار  :وافق اجمللس وختاطب اجلامعة.
2
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 -6املوضوع  :مذكرة السيد الدكتور /وكيل الكمية لشئون خدمـة المجتمـ وتنميـة البيئـة بشـأن التشـكيل المقتـرح

لمجنة السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل 1
القـــرار  :وافق اجمللس وختاطب اجلامعة.

 -7املوضوع  :مذكرة السيد الدكتور /وكيل الكمية لشئون خدمة المجتم وتنمية البيئة بشأن خطة أنشطة قطاع
القــرار

شئون خدمة المجتم وتنمية البيئة بالكمية لمعام الجامعى .9191/9104
 :وافق اجمللس وختاطب اجلامعة.
وأنهى المجمس أعمالو في الساعة الواحدة بعد الظهر،،

يعتمد،،،،

أمين المجمس

عميد الكمية
أ1د 1دمحم عبده راغب عماشو
أ1د .جمال دمحم بحيرى عيسى
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