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كلية احلاسبات واملعلومات
أمانة جملس الكلية

محضر مجلس الكلية الطارئ
رقم ( )40بتاريخ 2021/4/25
**************************************************

اجتمع مجلس الكلية اليوم االحد الموافق  2021/4/25الساعة الحادية عشر والنصف ظه اًر بقاعة مجلس

الكلية  -برئاسة السيدة أ.د .غادة محمد محمد الصياد – عميد الكلية وحضور السادة:
أ.د .وائل عبد القادر عوض
أ.م.د .على حسن على الباز

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب والقائم بعمل رئيس مجلس قسم
علوم الحاسب على قسم علوم الحاسب.

القائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

أ.م.د .آية محمد السعيد الزغبي

والقائم بعمل رئيس مجلس قسم نظم المعلومات.
القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أ.م.د .رضا السعيد محمد الباروجى

الالقائم بعمل رئيس مجلس قسم تكنولوجيا المعلومات.

أ.د .جمال محمد بحيرى عيسى

ممثل االساتذة عن قسم علوم الحاسب.

د .أميرة صديق السيد الزينى

ممثل المدرسين.

وقد اعتذر كل من:
أ.د .ابراهيم محمود الحناوى

عضو من الخارج.

أ.د .أحمد السعيد طلبة

عضو من الخارج.

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

قائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

وقام باإلعداد وسكرتارية المجلس:
األستاذة /ايمان عمرو محمد الشناوى

سكرتارية مكتب عميد الكلية
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 -1املوضوع  :الخطاب الوارد من معالى السيد أ.د /رئيس الجامعة بشأن ترشيح عضو أساسي و أخر احتياطي
لعضوية لجنة اختيار عميد الكلية.

القـــرار :
 مت إجراء عملية االقرتاع السرى الختيار عضو أساسى و أخر احتياطي لعضوية جلنة اختيار
عميد الكلية ,و أدار عملية االقرتاع السيد أ.د /عميد الكلية.
 مت فرز األصوات مبعرفة جلنة الفرز املشكلة من اجمللس ,على النحو التاىل:

أ.م.د .على حسن الباز – رئيسا
أ.م.د .آيه حممد الزغبى ـ عضوا
أ.م.د .رضا السعيد الباروجى ـ عضوا
 اسفرت عملية الفرز عن اختيار العضوين التاىل بيانهما:

أ.د .مجال حممد حبريى ـ األستاذ املتفرغ  ،وعميد الكلية األسبق (.عضو أساسى)
أ.د .إبراهيم حممود احلناوى ـ عميد كلية احلاسبات واملعلومات جامعة الزقازيق األسبق( .عضو احتياطي)
قرر جملس الكلية املوافقة على اعتماد نتيجة الفرز ,و خياطب السيد أ.د /رئيس اجلامعة.
وأنهى المجلس أعماله فى تمام الساعة الواحدة والنصف ،،،
يعتمد،،،،
قائم بعمل عميد الكلية

أمين المجلس
أ.د .على حسن على الباز

أ0د .غادة محمد محمد الصياد
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