جامعة دميــــــــاط
كلية الحاسبات والمعلومات
أمانة مجلس الكلية
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**************************************************

اجتمع مجلس الكلية الطارئ اليوم االحد الموافق  2020/7/12الساعة 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 مقترح فتح الترم الصيفى لط الب المس توى االول
البرن اما الع ام ال ذين ل م يحص لوا عل ى مع دل يس مح له م باالنتق ال للمس توى الث انى
وذلك عن العام الجامعى (. )2020/2019
القـــرار :

أوال :يوصى اجمللس بفتح الرتم الصيفى للعام اجلامعى ( )2020/2019للطالب الـيي
حيصلوا على معدل يسمح هلم باالنتقال للمستوى الثـانى علـى أن يقـوم الطالـ
بالتسجيل فى املقررات احلاصل فيها على معدل ( )Fفى الفصل الدراسى االول م
العام اجلامعى (.)2020/2019
ثانيا :تبدا الدراسة للرتم الصيفى م  2020/8/16اىل  2020/9/16وتكون الدراسـة عـ
بعد.
ثالثا :اجراء االختبار داخل اجلامعة مـ اتبـاع االجـراءات االحرتازيـة املتبعـة اثنـاء فـرت
االختبارات خالل اسبوع واحد فقط.
رابعا :وافق اجمللس على اعتماد الالئحـة املاليـة للـرتم الصـيفى لكليـة احلقـوب باجلامعـة
كالئحة مالية للرتم الصيفى بكلية احلاسبات واملعلومات.

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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