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 وحدة ضمان الجودة
على اعتماد تقرير البرنامج والمقررات للعام الجامعى ة الم نية سمممممممموافقة مجلس قسممممممم  ال   عرض على المجلس  -1

 م.2021/2022
 وافق المجلس.القرار: 

على اعتماد توصمممممممميم البرنامج وتوصمممممممميم مقررات موافقة مجلس قسمممممممم  ال   سممممممممة الم نية عرض على المجلس  -2
 م وبخاصة الفرقة األولى طبقًا لالئحة الج ي ة.2022/2023الفصل ال راسي األول للعام الجامعى 

 وافق المجلس.القرار: 
م 2004ه  سمممة التع يا والفل ات على توصممميم مقررات وبرامج  ئحة  قسممم موافقة مجلس عرض على المجلس  -3

 م.2022/2023بالقس  للفصل ال راسي األول ما العام الجامعى 
 وافق المجلس.القرار: 

م 2021ه  سمممة التع يا والفل ات على توصممميم مقررات وبرامج  ئحة  موافقة مجلس قسممم عرض على المجلس  -4
 م.2022/2023بالقس  للفصل ال راسي األول ما العام الجامعى 

 وافق المجلس.القرار: 

موافقة اللج ة األكاديمية لبرنامج ه  سممممممممة الميتاترونيات والروبوتات على اعتماد توصمممممممميم عرض على المجلس  -5
 م.2022/2023يات والروبوتات خالل العام الجامعى برنامج ه  سة الميتاترون

 وافق المجلس.القرار: 

 

 شئون أعضاء هيئة التدريس: ثالثا  
توصية مجلس قس  ال   سة الم نية على م ح السي  ال كتور/ مصطفى سمير عب  الفتاح عرض على المجلس  -1

حيث إنه ملت م فى عمله ومسلكه ومحس ًا  اللقب العلمى لوظيفة )أستاذ مساع ( بالقس  فى تخصص )ال ي روليتا(
 أدائه.
يوصى  المجلس بمح  اليىيد د/ مصى س  يىمير عبد الستال اللقع ال لم  اأيىتاع ميىاعدا بقيىم ال حديىة القرار: 

 المدحية تخصص اهيدروليكاا
توصية مجلس قس  ه  سة التع يا والفل ات بتعييا الم   س/ بيتر عماد وهيب فى وظيفة عرض على المجلس  -2

 حيث إنه ملت م فى عمله ومسلكه ومحس ًا أدائه.م رس مساع  بالقس  
 يوص  المجلس بالت يين.القرار: 

للعام الجامعي اقتراحات األقسام العامة والبرامج بتكليم معي يا ما خريجى كلية ال   سة  عرض على المجلس -3
م وذلك ب اًء على مب أ تواصل األجيال ما السادة أعضاء هيئة الت ريس وكذلك لس  العج  في 2021/2022

 بعض التخصصات.
 ( م يد بالكلية مع التوصىىىية بال رل عل  اليىىىيد أ.د./ رئيس الجام ة9القرار: وافق المجلس عل  تكليف عدد )

 إلتخاع الالزم.



 

 الثقافيةشئون ال القات 

 المؤتمرات  .

لطلب المق م ما ا ولج ة العالقات الثقافية علىمجلس قسمممممممممم  ال   سممممممممممة الك ربائية موافقة عرض على المجلس  -1
العربية إلى دولة اإلمارات  هسفر سيادت بشأناألستاذ بالقس   –حسيا  هأ.د/ عادل عب                   السي  

م للمشممممممممممممماركة فى فعاليات التصممممممممممممم يات ال  ائية 11/2022/ 16- 10               ما المتح ة خالل الفترة
للم ت ى األفريقى لإلب اع والتك ولوجيا فى دورتة الثالثة كعضمممممممو للمجلس الت فيذى للم ت ى وبصمممممممفتة رئيس لج ة 

   تتحمل الجامعة اية نفقات. أالتحتي  للمسابقات على 
 القرار:وافق المجلس.

لطلب المق م ما ا ولج ة العالقات الثقافية علىمجلس قس  ال   سة الك ربائية موافقة  عرض على المجلس -2
 مؤتمر  هحضور سيادت بشأناألستاذ بالقس   –المليجى  هأ.د/ مؤما ط السي 

The International Conference on Digital Image Computing:Techniques and Applications(DICTA)   
بحث مقبول لل شمممممممر واإللقاء  هم بإسمممممممتراليا حيث أن لسممممممميادت4/12/2022 -27/11ما والذى سممممممميعق  فى الفترة  

   .  تتحمل الجامعة أى نفقاتأبالمؤتمر على 
 القرار:وافق المجلس.

لطلب المق م ما ا ولج ة العالقات الثقافية علىمجلس قسمممممممممم  ال   سممممممممممة الك ربائية موافقة عرض على المجلس  -3
 مؤتمر  هحضور سيادت بشأنالم رس المساع  بالقس   -محم  أحم  محم  أحم   /الم   س

IEEE Conference on Power Electronics and Renewable Energy (CPERE)  
بحث مقبول على أن تتحمل  هم باألقصمممممممممممر حيث أن لسممممممممممميادت21/2/2023-19والذى سممممممممممميعق  فى الفترة ما 

 الجامعة نفقات السفر. 
 المجلس.القرار:وافق 

الطلب المق م ما  ولج ة العالقات الثقافية علىمجلس قس  ال   سة المعمارية موافقة عرض على المجلس  -4
  سفر سيادت ا لحضور فعاليات مؤتمر بشأن عب  الرحما مجاه  األستاذ المساع  بالقس   سلوى  ال كتورة/ السي ة

Urban Generation and Sustainability  
SRQL Index: An Assessment tool to Promote Sustainability  Resilience & Quality of life in Informal Settlements in 

Egypt  

م ولسيادت ا بحث مقبول لل شر 14/12/2022وحتى12عق  في م ي ة تيرانيا بألبانيا في الفترة ما سيوالذي 
 .  تتحمل الجامعة أي نفقاتأعلى 
 وافق المجلس.:القرار

السي   الطلب المق م ما ولج ة العالقات الثقافية علىمجلس قس  ال   سة المعمارية موافقة عرض على المجلس  -5
 :سفر سيادته لحضور فعاليات مؤتمر بشأنخال  صالح سعي  األستاذ المساع  بالقس   ال كتور/

Urban Generation and Sustainability 
SRQL Index: An Assessment tool to Promote Sustainability  Resilience & Quality of life in Informal Settlements in 

Egypt  



م ولسمميادته بحث مقبول لل شممر على 14/12/2022وحتى12عق  في م ي ة تيرانيا بألبانيا في الفترة ما سمميوالذي 
   تتحمل الجامعة أي نفقات .أ
 وافق المجلس.:القرار  

السي   الطلب المق م ما ولج ة العالقات الثقافية علىمجلس قس  ال   سة المعمارية موافقة عرض على المجلس  -6
  :سفر سيادته لحضور فعاليات مؤتمر بشأنبالقس   األستاذ –يوسف  ىخال  عل /أ.د.

Urban Generation and Sustainability 
SRQL Index: An Assessment tool to Promote Sustainability  Resilience & Quality of life in Informal Settlements in 

Egypt  

م ولسيادته بحث مقبول لل شر على 14/12/2022وحتى12عق  في م ي ة تيرانيا بألبانيا في الفترة ما سيوالذي 
   تتحمل الجامعة أي نفقات.أ

 وافق المجلس.:القرار

السي   الطلب المق م ما ولج ة العالقات الثقافية علىمجلس قس  ال   سة المعمارية موافقة عرض على المجلس  -7
 : سفر سيادته لحضور فعاليات مؤتمر بشأناألستاذ المساع  بالقس   -عمرو سي  حسا  /ال كتور

Urban Generation and Sustainability 
SRQL Index: An Assessment tool to Promote Sustainability  Resilience & Quality of life in Informal Settlements in 

Egypt  

م ولسمممميادته بحث مقبول لل شممممر 14/12/2022وحتى12والذي سمممميعق  في م ي ة تيرانيا بألبانيا في الفترة ما    
 تتحمل الجامعة أي نفقات.  أعلى 
 وافق المجلس.:القرار

 الطلب المق م ما ولج ة العالقات الثقافية علىمجلس قس  ال   سة الك ربائية عرض على المجلس موافقة  -8
 :  لحضور فعاليات مؤتمر هسفر  بشأنالمعي  بالقس   –أحم  حسا همام الم   س/ 

 “GCC Power 2022 Conference and Exhibition (CIGRE) 
بحث مقبول  هسممممممممعودية حيث أن لسمممممممميادتمملكة العربية الم بال16/11/2022-14والذى سمممممممميعق  فى الفترة ما 

 على أن تتحمل الجامعة نفقات السفر. 
 وافق المجلس.:القرار  

 

 شئون الت ليم وال الع

 موضوعات متحوعة.

موافقة مجلس قس  ال   سة الك ربائية بالتمرير عا طريق الواتساب على الطلب المق م ما عرض على المجلس  -1
السمممممي  أ.د/ عادل عب ه حسممممميا أحم  بشمممممأن ةيام قسممممم  ال   سمممممة الك ربية بت ري  رحلة علمية لطالب بتالوريوس 

عام ال راسممممممممممممي "شممممممممممممالبة القوى وا  ت الك ربائية" إلى األقصممممممممممممر وأسمممممممممممموان وذلك خالل فترة أجا ة م تصممممممممممممف ال
م وفقًا للقواع  واللوائح الم رمة لذلك تحت إشممممممممرا  سمممممممميادته بالتعاون مد أعضمممممممماء هيئة الت ريس 2022/2023

 ومعاوني  .  
 وافق المجلس.القرار: 


