جامعة دميــــــــاط
كلية الحاسبات والمعلومات
أمانة مجلس الكلية

محضر مجلس الكلية
رقم ( )9بتاريخ 2020 / 4 / 2
**************************************************

اجتمع مجلس الكلية اليوم الخميس الموافق  2020/4/2الساعة الثانية عشرة ظهرا ً عن طريق برنامج
( Microsoft Teamsاون الين)  -برئاسة السيد أ.د .جمال محمد بحيرى عيسى – عميد الكلية وحضور
السادة :
أ.د .محمد عبده راغب عماشه

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.م.د .أحمد أحمد عبد الفتاح الحربى

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أ.م.د .على حسن على الباز

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

أ.م.د .آيه محمد السعيد الزغبى

ممثل االساتذة المساعدين

د .هبه حامد أحمد الحديدى

ممثل المدرسين

أ.د .أحمد السعيد طلبة

عضو من الخارج

تولى أمانة المجلـــــــــــس:
أ.د /محمد عبده راغب عماشه

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

وقام باإلعداد وسكرتارية المجلس -:
األستاذ  /ايهاب محمد عبده شبكه

مدير مكتب عميد الكلية

استهالل جملس الكلية
 التهنئة بمناسبة شهر شعبان من العام الهجرى  1441وقرب حلول شهر رمضان .
 التنبيه بضرورة االلتزام بضرورة البقاء فى المنزل حفاظا على االرواح والسالمة العامة وتجنبا لخطر
االصابة بفيروس كورونا مع التنميات للجميع بالسالمة والصحة ونسال هللا العلى القدير ان يحفظ
الجميع من هذا الوباء .
ثم أفتتح السيد األستاذ الدكتور /جمال محمد بحيرى عيسى  -عميد الكليـــة الجلســـــة:

ثم ناقش سيادته املوضوعات التالية
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أوال :التصديقات
 -1املوضوع  :التصديق على محضر مجلس الكلية الجلسة رقم ( )7بتاريخ . 2020/3/5
القـــرار

 :صادق اجمللس .

 -2املوضوع  :التصديق على محضر مجلس الكلية الطارئ الجلسة رقم ( )8بتاريخ . 2020/3/17
القـــرار

 :صادق اجمللس .

 -3املوضــوع  :التصددديق علددى قددرار السدديد أ.د /عميددد الكليددة بالموافقددة بددالتفويض عددن مجلددس الكليددة بتدداريخ
 2020/3/25على مذكرة السيد أ.د /وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشدنن موافقدة لجندة
شئون التعليم والطالب علدى قبدول عددد ( )250طالدب بكليدة الحاسدبات والمعلومدات فدى العدام
الدراسى ( )2021/2020مع اضدافه شدرط أن يكدون الطدالب حاصدلين علدى شدهادة ال انويدة
العامة شعبة علمى رياضيات وتخاطب الجامعة.
القـــرار  :صادق اجمللس .
ثانيا :شئون التعليم والطالب

 -4املوضوع  :توصية لجنة شئون التعليم والطالب بالموافقة على وقف قيد الطالب /زياد مجعه السيد
على قبيه  -بالفرقة االولى وذلك نظرا ألنه تم ترشيحه لكلية العلوم قسم حاسب ثم بعد

ذلك قضت المحكمة بأحقيته بزياادة درجاتاه بتااري  2020/1/27ثام تام ترشايحه مان
قبااال مكتاااب التنسااايق للدراساااة بكلياااة الحاسااابات والمعلوماااات جامعاااة دميااااط بتااااري
0 2020/2/23

القـــرار  :وافق اجمللس وختطاب اجلامعة .
ثالثا :موضوعات عامه
 -5املوضوع  :احاطه المجلس علما بشنن قرار رئيس مجلس الدورراء رقدم ( )606لسدنه  2020بشدنن تعليدق
جميع الفعاليات التى تتطلب ايه تجمعات كبيرة للمواطنين او التى تتطلب انتقالهم بين المحافظات
بتجمعات كبيرة م دل (الحفدالت الفنيدة واالحتفداالت الشدعبية والموالدد والمعدارر والمهرجاندات)
وذلك لحين صدور اشعار اخر 0
القـــرار  :احيط اجمللس علماً .
وأنهى المجلس أعماله في الساعة الواحدة ظهرا ً ،،،
يعتمد،،،،

أمين المجلس

عميد الكلية
أ0د 0محمد عبده راغب عماشه
أ0د .جمال محمد بحيرى عيسى
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