جامعة دميــــــــاط
كلية الحاسبات والمعلومات
أمانة مجلس الكلية

محضر مجلس الكلية الطارئ
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**************************************************

اجتمع مجلس الكلية الطارئ اليوم االثنين الموافق  2020/7/6الساعة الحادية عشرة ظهرا بقاعة مجلس
الكلية  -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
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ثم ناقش سيادته املوضوع التالي :

 -1املوضوع  :مذكرة السيد أ.د /عميد الكلية بشأن تدنى نتيجة مقرر االحصاء واالحتمااالت وبنااء
علااى ااارار مجلااس جامعااة دمياااط الطااارئ رااام  )144والمنعقااد اونالياان بتاااريخ
االحد الموافق  2020/7/5والذى ارر التالي:
أوال :يشاكل عميااد كاال كليااة لجناة فحااو برئاسااته وعضااوية كال ماان وكياال الكليااة
لشااائون التعلااايم والطاااالب واحاااد أعضااااء هيئاااة التااادريس بالجامعاااة فاااي مجاااال
التخصااو العااام او الاادايق او ماان جامعااة أخاارى ؛ وذلاال للنظاار فااي نتااائ تقاويم
أبحاث طالب فرق النقل.
وللجنااة الحااق فااي اتخاااذ مااا تااراه مناساابا لصااالع أبنائنااا الطااالب علااى ان تراعااى
اللجنة مدى التازام الطالاب باساتيفاء عناصار البحاث التاي اارهاا مجلاس الجامعاة
مااع مراعاااة متوسااط نسااب نجاااح الطااالب بااالمقررات االخاارى) ،وتعتمااد ااارارات
لجنة الفحو بمجلس الكلية  ،وتلتزم الكنتروالت بتنفيذها.
ثانيا :يتقدم عميد الكلياة بتقريار تفصايلي اذا تاراءى لاه ان هناال مان يخارج عان
مقتضااى الواجااب الااوظيفي  ،وال يلتاازم بالتقاليااد الجامعيااة ،وال يراعااى الظاارو
الصحية واالجتماعية واالاتصادية التي تمر بها البالد فاي هاذا الواات االساتثنائي
والظر القاهر.
القـــرار  :تشكل لجنة فحو للنظر في نتائ تقويم ابحاث الطالب الراسبين فاى مقارر االحصااء
واالحتماالت من السادة اآلتى اسماؤهم وهم :
 -1أ.د /جمال محمد بحيرى – عميد الكلية
 -2أ.د /محمد عبده راغب عماشة – وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 -3أ.م.د /على حسن على الباز  -عضو هيئة تدريس في مجال التخصو
وأنهى المجلس أعماله فى تمام الثانية عشرة والنصف ظهرا ً ،،،
يعتمد،،،،

أمين المجلس

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