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كلية احلاسبات واملعلومات
أمانة جملس الكلية

محضر مجلس الكلية الطارئ
رقم ( )38بتاريخ 2021/3/25

اجتمع مجلس الكلية اليوم الخميس الموافق  2021/3/25الساعة الحادية عشرة ظه اًر بقاعة مجلس الكلية -

برئاسة السيدة أ.د .غادة محمد محمد الصياد – عميد الكلية وحضور السادة :
أ.د .وائل عبد القادر عوض

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.م.د .على حسن على الباز

قائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

أ.د .جمال محمد بحيرى عيسى

ممثل االساتذة عن قسم علوم الحاسب

أ.م.د .رضا السعيد محمد الباروجى

ممثل االساتذة المساعدين

وقد اعتذر عن عدم الحضور كال من:
د .أميرة صديق السيد الزينى
د .هبه حامد احمد الحديدى

أ.د .احمد السعيد طلبه

أ.د .ابراهيم محمود الحناوى

ممثل المدرسين

مدير وحدة ضمان الجودة

عضو مجلس الكلية من الخارج
عضو مجلس الكلية من الخارج

وتولى أمانة المجلـــــــــــس:
أ.م.د .على حسن على الباز

قائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

وقام باإلعداد وسكرتارية المجلس -:
األستاذ /ايهاب محمد عبده شبكه

مدير مكتب عميد الكلية
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رحبت السيدة أ.د /القائم بعمل عميد الكلية بالسادة أعضاء اجمللس ومت عرض املوضوعات التالية :
اوال :مذكرة أ.د /عميد الكلية

 -1املوضوع  :مذكرة السيدة أ.د /غاددة مم اد الصاادد  -القادم عم ا ع ياد اللياا عشان رأى لجنتا الحماو الاتمات دل التدناتي

عدل تقدمي لشغ الظاح مدرس (تلنولوجاد ال ميومدت) ع طريق اتعال رق ( )16بتدريخ .2020/12/2
القرار  :يتمحظ مجيس الليا الطدرئ رق ( )38بتدريخ  2021/3/25عي قرار لجنت الحمو الاتمت دل حيث:
 -1انتهت لجن الحمو ال ترشاح السيد الدكتور /شريف مم د شوق أممد السيوف  -لشغ الظاح مدرس –
تلنولوجاد ال ميومدت مع مالحظ أ م ال تقدم ال شدر الاه هو  44من التسم أشهر المبم أيدم م د يتندف
مع اتعال ال مدد با ا  40من .
 -2االنت لجن اتمت دل مجت م عدختادر م يشغ الظاح مدرس تتصو " تلنولوجاد ال ميومدت" عقس تلنولوجاد
ال ميومدت عكيا المدمبدت الال ميومدت جدمم دمادط عي النمو التدل  :السيد الدكتور  /شريف مم د شوق
أممد السيوف .
 حيث عحمو أالراق ال تقدم  /شريف مم د شوق أممد السيوف م مجيس الليا الجد اتت : .1انه تجدالز الس ( )40منه الالجد أ منه القت اتعال هو  44منه ال  9شهور ال  7أيدم
 .2شهدداته ف غير التتصو ال مي عنه (تلنولوجاد ال ميومدت) كدتت :
م

الشهددة

االت :البكدلوريوس

ال مددل م ال جيس اتعي ليجدممدت

عكدلوريوس عيوم الل بيوتر م اتكددي ا تمددل درج البكدلوريوس ف
المديث لميوم الل بيوتر التلنولوجاد تدارة الال ميومدت (عيوم المدمب)
عدل مددى .

المدمبدت
ف
 Master ofتمددل درج مدجستير
 informationالال ميومدت (حدمبدت النظ مميومدت) الت
 Youngstownتن نمهد الجدممدت ال صري
from USA

ثدناد :ال دجستير

computing and
systems
from
State university

ثدلثد :الدكتوراة

دكتوراة ف الريدضادت العيوم المدمب م
كيا الميوم جدمم بورمميد التتصو
الدقيق عيوم المدمب.

البندء عياه قرر مجيس الليا عدم ال وافق عي

المدمبدت

ااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ترشاح د /شريف مم د شوق

اممد السيوف

لشغ الظاح مدرس

تلنولوجاد ال ميومدت عكيا المدمبدت الال ميومدت عجدمم دمادط مع متدطب ممدل السيد أ.د /رماس الجدمم .
وأنهى المجلس أعماله فى تمام الساعة الثانية عشلرة ظه اًر ،،،

أمين المجلس

يعتمد،،،،
قائم بعمل عميد الكلية

أ.م.د .على حسن على الباز

أ0د .غادة محمد محمد الصياد
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