جامعة دميــــــــاط
كلية الحاسبات والمعلومات
أمانة مجلس الكلية

محضر مجلس الكلية الطارئ
رقم ( )12بتاريخ 2020 / 5 / 18
**************************************************

اجتمع مجلس الكلية الطارئ اليوم االثنين الموافق  2020/5/18عن طريق برنامج Microsoft Teams
 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

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
 تقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك اعاده هللا علينا وعلى االمه االسالمية بالخير
واليمن والبركات .
ثم ناقش سيادته املوضوعات التالية :
1
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اوال :شئون التعليم والطالب
 -1املوضوع  :توصية لجنة شئون التعليم والطالب بالموافقة على السمماح للطالب /ادهم ساار ع اد
الوهاب ع د الوهاب  -بالفرقمة االولمى – بالتسمجيل ممرة أخمرى و وذلمظ نًمرا د لحمدوث
خطأ أثناء التسجيل على نًام ابن الهيثم لشئون التعليم والطالب بناء على طلبه 0
القااا ار  :وافق اجمللس على التسجيل االكادميى للطالب /ادهم سار ع اد الوهااب ع اد الوهااب
وختاطب اجلارعة .
 -2املوضااوع  :توصممية لجنممة شممئون التعلمميم والطممالب بالموافقممة علممى السممماح للطالااب /حممااد امي ا
حممااود حممااد النيطااانى  -بالفرقممة االولممى – بالتسممجيل مممرة أخممرى و وذلممظ نًممرا د

لحدوث خطمأ أثنماء التسمجيل علمى نًمام ابمن الهيمثم لشمئون التعلميم والطمالب بنماء علمى
طلبه 0

القااا ار  :وافق اجمللس على التسجيل االكادميى للطالب /حمماد اميا حمماود حمماد النيطاانى
وختاطب اجلارعة .

ثانيا :رذك ات السيد أ.د /عميد الكلية

 -3املوضوع  :مذكرة السيد أ.د /عميد الكلية بشمأن مقتمرح آليمه تسمليم واسمتالم التكليفمات اللحثيمة
من طالب كلية الحاسبات والمعلومات المقدم من أ.م.د /آيه محممد السمعيد الزغبمى
رئمممميس الكنتممممرول وذلممممظ عممممن الفصممممل الدراسممممى الثممممانى مممممن العممممام الجممممامعى
(0 )2020/2019
القااا ار  :وافق اجمللس على اآلليه املقرتحة ر رئيس الكنرتول الستالم االبااث را الطاالب را
ارسال نسخه ر كل ب يد الكرتوناى ي سال للطالاب ا .أ.د /وكيال الكلياة لئائون
التعليم والطالب .

 -4املوضااوع  :مممذكرة السمميد أ.د /عميممد الكليممة بشممأن مقتممرح اتمممام (التممدريب الصمميفى – التممدريب
الميدانى  -التربية العملمى) لطمالب الكليمة وذلمظ عمن الفصمل الدراسمى الثمانى ممن
العام الجامعى (0 )2020/2019
القااا ار  :احيط اجمللس علما .
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 -5املوضوع  :مذكرة السيد أ.د /عميد الكلية بشأن جدول المواد العمليمة المكثم للفصمل الدراسمى
الثانى للمستوى االول كلية الحاسبات والمعلومات (بعد عودة الدراسة) 0
القااا ار  :وافق اجمللس وختاطب اجلارعة .
وأنهى المجلس أعماله ،،
يعتمد،،،،

أمين المجلس

عميد الكلية
أ.د /محمد عبده راغب عماشه
أ0د .جمال محمد بحيرى عيسى
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