جامعة دميــــــــاط
كلية الحاسبات والمعلومات
أمانة مجلس الكلية

محضر مجلس الكلية الطارئ
رقم ( )22بتاريخ 2020 / 8 / 25
**************************************************

اجتمع مجلس الكلية الطارئ اليوم الثالثاء الموافق  2020/8/25الساعة الحادية عشرة صباحا ً 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

د .هبه حامد أحمد الحديدى

ممثل المدرسين

وقد اعتذر عن عدم الحضور:
أ.م.د .آيه محمد السعيد الزغبى

ممثل االساتذة المساعدين

أ.د .أحمد السعيد طلبة

عضو من الخارج

وتولى 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:
ح ديد وودحاسا و ح
 -1املوضوووع  :بخص و تحديد وودحايد ا و يحامن وواحةووعحام و د حلتد و حت دوواحامدوود
امةندة عحام ه ح ذمكحبن حت ىحاادة عحةا حاما ةعاحامط ئحبد خح.2020/8/24
الق ووورار

 :وافق اجمللس على حتديد احتياجات الكلية من السادة أعضاء هيئة التدريس

وحتديد االقسام املنتمني اليها بناء على اجتماع جملس اجلامعة الطارئ وختاطب
اجلامعة وذلك وفقا للجدول التاىل:
ا حنظ ح

ا حدنن م ا ح

امي ب ح

امةع ة ي ح

امةع ة ي ح

ا دذح

ــــــــــــــــــــــ ح

1ح

1ح

2ح

ا د ذحة تد ح

ــــــــــــــــــــــ ح

1ح

1ح

2ح

ــــــــــــــــــــــ ح

1ح

1ح

2ح

ام ظ فاحامةط با ح

ةد

ح

ا حت

ح

اساة مى ح

 -2املوضوع  :بخص تحديد دحايد ا يحامن احةعحامةع ود عح ديد ودحاسا و حامةندةو عحام هو حبنو حت وىح
اادة عحةا حاما ةعاحامط ئحبد خح.2020/8/24
القووورار

 :وافق اجمللس على حتديد احتياجات الكلية من املعيدين وحتديد االقسام املنتمني

اليها بناء على اجتماع جملس اجلامعة الطارئ وختاطب اجلامعة وذلك وفقاً للجدول التاىل:
ام ظ فاحامةط با ح

ا حنظ ح

ا حدنن م ا ح

ا حت

امي ب ح

امةع ة ي ح

امةع ة ي ح

5ح

3ح

3ح

امةع د ع ح
اساة مىح ح

ح

11حةع د ح

وأنهى المجلس أعماله في تمام الثانية عشرة ظهرا ً ،،،
يعتمد،،،،

أمين المجلس

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