جامعة دميــــــــاط
كلية الحاسبات والمعلومات
أمانة مجلس الكلية

محضر مجلس الكلية الطارئ
رقم ( )16بتاريخ 2020 / 7 / 9
**************************************************

اجتمع مجلس الكلية الطارئ اليوم الخميس الموافق  2020/7/9الساعة الحادية عشرة ظهرا بقاعة مجلس
الكلية  -برئاسة السيد أ.د .جمال محمد بحيرى عيسى – عميد الكلية وحضور السادة :
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

وقد اعتذر عن عدم الحضور:
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 املوضوعات التالي :

-1املوضوع  :اعتمااد التقريار المقادم مان اللجناة المشاكلة بقارار مجلاس الكلياة الطاارئ رمام ()15
بتااااري  2020/7/6للنظااار فاااج نتاااائ تقاااويم ابحااااث الطاااالب الراسااابين فاااى مقااارر
االحصاء 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 فج مجال التخصص
القـــرار  :وافق اجمللس وختاطب اجلامعة .

-2املوضوع  :اعتماد تقارير الصالحية المقدم من اللجنة المشكلة لفحص رسالة الادكتوراة الخاصاة
بالسيدة م.م /منى ناجى احمد عبد الرازق البدويهى – مدرس مساعد بالكلية مان كاال
من :
 -1أ.د /جمال محمد بحيرى -عميد الكلية
 -2أ.م.د /احمد احمد عبد الفتاح الحربى -استاذ مساعد علوم الحاسب
 -3أ.م.د /على حسن الباز  -أستاذ مساعد علوم الحاسب
وذلك بناء على الطلب المقدم من سيادتها لتعيينها بوظيفة مدرس علوم حاسب بكلياة
الحاسبات والمعلومات جامعة دمياط.
القـــرار  :وافق اجمللس على تعيني السيدة م.م /منى ناجى امحـد عدـد الـرازق الدـدو هى علـى
درجة مدرس بكلية احلاسدات واملعلومات وختاطب اجلامعة .

وأنهى المجلس أعماله فى تمام الثانية عشرة والنصف ظهرا ً ،،،
يعتمد،،،،

أمين المجلس

عميد الكلية
أ0د .جمال محمد بحيرى عيسى
أ0د .جمال محمد بحيرى عيسى
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