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اجتمع مجلس الكلية الطارئ اليوم الثالثاء الموافق  2021/6/22الساعة الواحدة والنصف 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 ورئيس مجلس قسم علوم

الحاسب.

أ.م.د .آية محمد السعيد الزغبي

القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أ.م.د .رضا السعيد محمد الباروجى

القائم بعمل رئيس مجلس قسم تكنولوجيا المعلومات.

وقد اعتذر كل من:
أ.م.د .على حسن على الباز

قائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

أ.د .ابراهيم محمود الحناوي

عضو من الخارج.

أ.د .أحمد السعيد طلبة

عضو من الخارج.

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

أستاذ متفرغ

وقام باإلعداد وسكرتارية المجلس:
األستاذة /إيمان عمرو محمد الشناوي

سكرتارية مكتب عميد الكلية
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رحبت السيدة أ.د /رئيس المجلس بالسادة األعضاء ثم انتقلت لعرض الموضوعات التالية:
 -1املوضوع  :بشأن تكليف أ.م.د /أحمد أحمد عبد الفتاح الحربى بأمانة المجلس نظ ار لغياب د /على حسن
على الباز -أمين المجلس.

القـــرار  :املوافقة.
 -2املوضوع

 :بشأن اعتماد نتيجة المستوى األول والثاني – الفصل الدراسي الثاني -العام الجامعي
2021/2020م.

القـــرار  :تعتمد النتيجة مع خماطبة السيد أ.د /نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب.
 -3املوضوع  :بشأن المذكرة المعروضة من السيد أ.د /وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب بخصوص موافقة
اللجنة الطبية على قبول العذر المرضى للطالب اآلتي أسمائهم:

 -1نور الدين على رضا على (تحليل وتصميم صفحات الويب).
 -2عثمان ممدوح عطية على (تحليل وتصميم صفحات الويب).

المقيدين بالمستوى األول بالكلية في امتحانات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي
القـــرار

2021/2020م.
 :املوافقة على احتساب غيابهم غيابا بعذر مع اختاذ باقي اإلجراءات .

 -4املوضوع

 :بشأن المذكرة المقدمة من السيد أ.د /وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب بخصوص مقترح

ضوابط فتح الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2021/2020م والخطة الدراسية المقترحة

للفصل الدراسي الصيفي.
القـــرار

 :املوافقة مع خماطبة السيد أ.د /نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب.
وأنهى المجلس أعماله في تمام الساعة الثانية و النصف ظه ار ،،،

يعتمد،،،،
القائم بعمل عميد الكلية

أمين المجلس
أ.م.د .أحمد أحمد عبد الفتاح الحربى

أ0د .غادة محمد محمد الصياد
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