جامعة دميــــــــاط

كلية احلاسبات واملعلومات

أمانة جملس الكلية

محضر مجلس الكلية الطارئ
رقم ( )31بتاريخ 2020 / 12 / 24
اجتمع مجلس الكلية الطارئ اليوم الخميس الموافق  2020/11/24الساعة الواحدة 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.د .وائل عبد القادر عوض

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

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

وتولى أمانة المجلـــــــــــس:
أ.م.د /أحمد أحمد عبد الفتاح الحربى

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

وقام باإلعداد وسكرتارية المجلس:
األستاذ  /ايهاب محمد عبده شبكه

مدير مكتب عميد الكلية

ثم ناقش سيادته املوضوعات التالية:
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أوال :مذكرات السيد أ.د /عميد الكلية
 -1املوضوع :مذكرة السيد أ.د /عميد الكلية بشأن الموافقة على تشكيل لجنة فحص أوراق المتقدمين لشغل
وظيفة مدرس تخصص (تكنولوجيا المعلومات) على النحو التالى:
م

االسم

 1أ.د .حسن حسين سليمان

الوظيفة

صفه العضوية

أستاذ تكنولوجيا المعلومات وعميد كلية الحاسبات

رئيسا ً

والمعلومات جامعة المنصورة االسبق

 2أ.د .نهى أحمد الدسوقى هيكل

أستاذ مساعد تكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسبات

عضوا ً

والمعلومات جامعة المنصورة

 3أ.م.د .رضا السعيد الباروجى

أستاذ مساعد تكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسبات

عضوا ً

والمعلومات جامعة دمياط

القـــرار  :وافق اجمللس وختاطب اجلامعة .

 -2املوضوع :مذكرة السيد أ.د /عميد الكلية بشأن الموافقة على تشكيل لجنة فحص أوراق المتقدمين لشغل
وظيفة مدرس تخصص (نظم المعلومات) على النحو التالى:
م

االسم

 1أ.د .خالد على الدرندلى محمد

الوظيفة

صفه العضوية

أستاذ نظم المعلومات وعميد كلية الحاسبات والمعلومات

رئيسا ً

جامعة الزقازيق

 2أ.د .شريف ابراهيم بركات

أستاذ نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة

عضوا ً

المنصورة

 3أ.م.د .هيثم عبد المنعم الغريب

أستاذ مساعد نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات
جامعة المنصورة

القـــرار  :وافق اجمللس وختاطب اجلامعة .

2
محضر مجلس الكلية الطارئ الجلسة رقم ( )31يوم الخميس الموافق 2020/12/24

عضوا ً

ثانيا :مذكرة السيد أ.د /وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 -3املوضوع :مذكرة السيد أ.د /وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن الموافقة على تشكيل تصحيح
العملى (جلسات العملى) لمقررات كلية العلوم – الفصل الدراسى االول – العام الجامعى
( )2021/2020والتى يتم تدريسها من قبل السادة أعضاء هيئة التدريس من كلية
الحاسبات والمعلومات – جامعة دمياط.
القـــرار  :وافق اجمللس وختاطب كلية العلوم .

وأنهى المجلس أعماله فى تمام الساعة الثالثة عصرا ً،،،

يعتمد،،،،

أمين المجلس

عميد الكلية
أ.د .أحمد أحمد عبد الفتاح الحربى
أ0د .جمال محمد بحيرى عيسى
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