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 وحدة ضمان الجودة
موافقة مجلس قسم الهندسة المعمارية على اعتماد توصيف مقررات الفصل الدراسي األول عرض على المجلس  -1

 م.2022/2023لقسم الهندسة المعمارية للعام الدراسى 
 وافق المجلس.القرار: 

موافقة مجلس قسم الهندسة المعمارية على اعتماد توصيف برنامج الهندسة المعمارية للعام عرض على المجلس  -2
 م.2022/2023الدراسى 
  وافق المجلس. القرار:

موافقة مجلس قسمممم الهندسمممة المعمارية على اعتماد تقرير مقررات  الفصمممل الدراسمممي ال انى عرض على المجلس  -3
 م.2021/2022لقسم الهندسة المعمارية للعام الدراسي 

 وافق المجلس.القرار: 

موافقة مجلس قسمممممم الهندسمممممة المعمارية على اعتماد تقرير برنامج قسمممممم الهندسمممممة المعمارية عرض على المجلس  -4
 م.2021/2022للعام الدراسي 

 وافق المجلس.القرار: 

على اعتماد توصممممممميف موافقة اللجنة األكاديمية لبرنامج هندسمممممممة الميااترونيات والرو وتات عرض على المجلس  -5
 م.2022/2023مقررات الفصل الدراسي األول للعام الجامعى 

 القرار: وافق المجلس.

موافقة اللجنة األكاديمية لبرنامج هندسمممممممة الميااترونيات والرو وتات على اعتماد توصممممممميف عرض على المجلس  -6
+ الئحة 2015م الئحة 2021/2022وتقرير البرنامج وتقارير مقررات الفصممممممل الدراسممممممي ال انى للعام الجامعى 

2021 . 
 القرار: وافق المجلس.

إحاطة مجلس قسمممممممم الهندسمممممممة المعمارية بنتائج التققيم الالبى للمقررات التى تم تدريسمممممممها عرض على المجلس  -7
 م.2021/2022بقسم العمارة فى الفصل الدراسي ال انى للعام الجامعى 

 القرار: أحيط المجلس علماً.

موافقة مجلس قسمممممم الهندسمممممة اللهر ائية على تقرير نتائج التققيم الالبى للمقررات التى تم عرض على المجلس  -8
 م.2021/2022تدريسها فى الفصل الدراسي ال انى للعام الجامعى 

 القرار: أحيط المجلس علماً.

اد تقرير تققيم موافقة اللجنة األكاديمية لبرنامج هندسممممة الميااترونيات والرو وتات على اعتمعرض على المجلس  -9
 م.2021/2022أراء الالب لمقررات الفصل الدراسي ال انى للعام الجامعى 

 القرار: أحيط المجلس علماً.

عرض على المجلس قرار اللجنة االكاديمية لبرنامج هندسممممممممة التاممممممممققد وبدارة الماممممممممروعات بامممممممم   نتائج التققيم -10
 م.2021/2022عى الالبى لمقررات الفصل الدراسي ال انى للعام الجام

 القرار: أحيط المجلس علماً.



عرض على المجلس موافقة اللجنة االكاديمية لبرنامج الهندسمممممممممممممممة الابية الحقوية على اعتماد تقرير تققيم أراء  -11
 م.2021/2022الالب لمقررات الفصل الدراسي ال انى للعام الجامعى 

 القرار: أحيط المجلس علماً.

 
 التدريسشئون أعضاء هيئة 

جاء فى التقرير اللجنة العلمية الدائمة لهندسممة  ما علىة المدنية سمممجلس قسممم الهند عرض على المجلس موافقة -1
المدرس  – مصممممافى سمممممقر عبد الفتا الموارد المائية لترقية األسمممماتاة واألسمممماتاة المسمممماعددك ال/ا  بالد تور/ 

 درجة أستاذ مساعد.  إلى بالقسم والمتقدم
 يوصى المجلس بما جاء فى تقرير اللجنة العلمية الدائمة.القرار: 

توصممممممممية مجلس قسممممممممم الهندسممممممممة اللهر ائية بتعققك المهندس/ محمود على عبد الحمقد فى عرض على المجلس  -2
 حقث إنه ملتزم فى عمله ومسلله ومحسنًا أدائه.وظيفة مدرس مساعد بالقسم 

 يوصى المجلس بالتعيين.القرار: 

وصمممممية مجلس قسمممممم هندسمممممة الميااترونيات بتعققك المهندسمممممة/ امنية عبد الحى عزو  فى تعرض على المجلس  -3
 .اأدائه ةومحسن اومسلله افى عمله ةملتزم احقث إنهوظيفة مدرس مساعد بالقسم 

 يوصى المجلس بالتعيين.القرار: 

ده جعيص فى توصمية مجلس قسمم هندسمة الميااترونيات بتعققك المهندسمة/ ناددك أحمد عبعرض على المجلس  -4
 .اأدائه ةومحسن اومسلله افى عمله ةملتزم احقث إنهوظيفة مدرس مساعد بالقسم 

 يوصى المجلس بالتعيين. القرار:
 رشمممموا  محمودأحمد محمد محمد بتعققك المهندس/  مجلس قسممممم الهندسممممة المدنية توصمممميةعرض على المجلس  -5

 ومسلله ومحسنًا أدائه.حقث إنه ملتزم فى عمله فى وظيفة مدرس مساعد بالقسم 
 يوصى المجلس بالتعيين. القرار:

الما رة المقدمة مك السممممقد أ.د/ و قل الللية لامممماو  الدراسممممات العليا والهحو  بامممم   انهاء عرض على المجلس  -6
األسمممممممممممممتاذ المسممممممممممممماعد بقسمممممممممممممم الهندسمممممممممممممة اللهر ائية اعتهارًامك  –أحمد جلل أبو خلقل  خدمة السمممممممممممممقد الد تور/

          م.1/3/2022
 م.1/3/2022القرار: وافق المجلس على انهاء خدمة سيادته اعتباراً من 

 

 شئون الدراسات العليا والبحوث

 :المنـح
رسممممالة الماجسممممتقر ال/ا   الفردية المقدمة مك لجنة الحام على التقرير الجماعي والتقاريرمجلس العرض على  -1

 منحولجنة الدراسممات العليا ب المعماريةمجلس قسممم الهندسممة ويوصممى  –بالمهندسممة/ الامميماء  مال أحمد شممحاته  
مع تعددل عنوا   -جامعة أسقوط–الماجستقر في الهندسة )الهندسة المعمارية( مك  لية الهندسة درجة سيادتها 

 الرسالة بناءًا على تقرير لجنة المناقاة ليصهح:



قر االمنه فى المددنة المصرية )مد  محافظات "توفقر االحتياجات االنسانية لحل ماالت االساا  بالمناطق غ
 شمال الصعقد  دراسة حالة(.

Proiding humanitarian needs to solve housing problems in unsafe areas in the Egyptian city 
(northern upper Egypt cities as a case study) 

 القرار:يوصى المجلس بالمنح.

رسممممالة الماجسممممتقر ال/ا   الفردية المقدمة مك لجنة الحام على الجماعي والتقاريرالتقرير مجلس العرض على  -2
ويوصى مجلس قسم هندسة التعددك والفلزات ولجنة الدراسات العليا على  -بالمهندس/ بقتر عماد وهقب هارو  

 جامعة أسقوط. –منح سيادته درجة الماجستقر في العلوم الهندسية )هندسة التعددك والفلزات(  لية الهندسة 
 القرار:يوصى المجلس بالمنح.

رسممالة الماجسممتقر ال/اصممة  الفردية المقدمة مك لجنة الحام على التقرير الجماعي والتقاريرمجلس العرض على  -3
ويوصممى مجلس قسممم هندسممة التعددك والفلزات ولجنة الدراسممات العليا على منح  -بالمهندس/ حامد محمد جمقل 

 جامعة أسقوط. –ي العلوم الهندسية )هندسة التعددك والفلزات(  لية الهندسة سيادته درجة الماجستقر ف
 القرار:يوصى المجلس بالمنح.

رسممممممممالة الد توراه ال/اصممممممممة  الفردية المقدمة مك لجنة الحام على التقرير الجماعي والتقاريرمجلس العرض على  -4
ة اللهر ائية ولجنة الدراسات العليا بمنح ويوصى مجلس قسم الهندس -بالمهندسة/ سهام  مال الددك محمد ثابت 

  جامعة أسقوط –سيادتها درجة الد توراه الفلسفة في الهندسة )الهندسة اللهر ائية(  لية الهندسة 
 القرار:يوصى المجلس بالمنح.

رسممممممممالة ال/اصممممممممة الد توراه  الفردية المقدمة مك لجنة الحام على التقرير الجماعي والتقاريرمجلس العرض على  -5
ال/اصممة بالمهندس/ هق م صممل  الددك محمد ويوصممى مجلس قسممم الهندسممة المدنية ولجنة الدراسممات العليا على 

 جامعة أسقوط. –منح سيادته درجة الد توراه في الهندسة )الهندسة المدنية(  لية الهندسة 
 القرار:يوصى المجلس بالمنح.

رسممالة الماجسممتقر ال/اصممة  الفردية المقدمة مك لجنة الحام على اعي والتقاريرالتقرير الجممجلس العرض على  -6
ويوصمممممى مجلس قسمممممم الهندسمممممة المدنية ولجنة الدراسمممممات العليا على  -بالمهندس/ عبدالهادي جمال عبدالهادي 

 جامعة أسقوط. –منح سيادته درجة الماجستقر في الهندسة )الهندسة المدنية(  لية الهندسة 
 وصى المجلس بالمنح.القرار:ي

رسممالة الماجسممتقر ال/اصممة  الفردية المقدمة مك لجنة الحام على التقرير الجماعي والتقاريرمجلس العرض على  -7
ويوصى مجلس قسم هندسة التصميم المياانياى واالنتاج ولجنة الدراسات  -بالمهندس/ محمد جمال شفقق أمقك

جامعة  –وم الهندسممممممية )الهندسممممممة المياانياية(  لية الهندسممممممة العليا على منح سمممممميادته درجة الماجسممممممتقر في العل
 أسقوط.

 القرار:يوصى المجلس بالمنح.
 

  .نتيجة الترم الصيفي
الما رة المقدمة مك السقد أ.د./ و قل الللية لااو  الدراسات العليا با   اعتماد نتيجة الترم الصيفي للعام  -1

 ماجستقر(.   -م )د توراه 2021/2022الجامعي 
 



 
 

 .موضوعات اخري
عرض على المجلس موافقة لجنة الدراسات العليا على الما رة المقدمة مك السقد أ.د./ و قل الللية لااو   -1

 م.2022/2023الدراسات العليا با   تحددد مواعقد االمتحانات الدراسات العليا للعام الجامعي 
 م12/1/2023الفصل الدراسي األول     

 م11/6/2023   الفصل الدراسي ال انى  
 م18/9/2023الفصل الدراسي الصيفى   
 القرار:وافق المجلس.

 
 شئون العالقات الثقافية

 المؤتمرات

 مك السقدالمعمارية ولجنة العلقات ال قافية على الالب المقدم مجلس قسم الهندسة موافقة عرض على المجلس  -1
عمرو سقد حسك  األستاذ المساعد بالقسم با    حضور سيادته "المؤتمر الدولى التاسع حول التغقرات الد تور/ 

المناخية وتحديات التنمية المستدامه والهحو  الحالية والمتقدمة فى الهندسة والتلنولوجيا والعلوم التابيقية" والاى 
حقث أ  لسيادته بحث مقبول على أ   م والاى سيقام بمرسى علم10/10/2022-6 سيعقد فى الفترة مك 

 تتحمل الجامعة رسوم إشتراك المؤتمر. 
 وافق المجلسالقرار: 

 

 شئون التعليم والطالب
 النتائج. 

عرض على المجلس اعتماد نتيجة برنامج هندسة الميااترونيات والرو وتات "نظام الساعات المعتمدة" المستوفقك  -1
سممممممماعة( يحق لهم الت/رج بنتيجة الفصمممممممل الدراسمممممممي الصممممممميفى )دور 180)للحد اآلدنى لعدد السممممممماعات المعتمدة 

 (.2022سبتمبر
 القرار: وافق المجلس على اعتماد النتيجة.

عرض على المجلس اعتماد نتيجة برنامج هندسممممممممة العمارة الداخلية "نظام السمممممممماعات المعتمدة" المسممممممممتوفقك للحد  -2
لت/رج بنتيجة الفصممممممممممممل الدراسممممممممممممي الصمممممممممممميفى )دور سمممممممممممماعة( يحق لهم ا180اآلدنى لعدد السمممممممممممماعات المعتمدة )

 (.2022سبتمبر
 القرار: وافق المجلس على اعتماد النتيجة.

عرض على المجلس اعتماد نتيجة برنامج هندسة التاققد وبدارة الماروعات "نظام الساعات المعتمدة" المستوفقك  -3
ة الفصمممممممل الدراسمممممممي الصممممممميفى )دور سممممممماعة( يحق لهم الت/رج بنتيج180للحد اآلدنى لعدد السممممممماعات المعتمدة )

 (.2022سبتمبر
 القرار: وافق المجلس على اعتماد النتيجة.

 


