
 (8111مجلس الكلية رقم ) محضر

 11/2022/ 23 بتاريخ  
 شئون أعضاء هيئة التدريس

عرض على المجلس المذكرة المقدمة من السيد أ.د/ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن إعادة  -1
 جامعة أسيوط وذلك على النحو التالى: –تشكيل هيئة تحرير النشر العلمى بكلية الهندسة 

 المجلس.وافق القرار: 
عرض على المجلس توصية مجلس قسم الهندسة المدنية بتعيين المهندس/ عبد الهادى جمال عبد الهادى فى  -2

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

الهندسة بخصوص تشكيل جديد لمجلس إدارة عرض على المجلس المذكرة المقدمة من السيد أ.د/ عميد الكلية  -3
 وحدة التدريب بالكلية وذلك على النحو التالي:

 
 
 

 رئيس التحرير وعميد الكلية  السيد أ.د / نوبي محمد حسن          
 سكرتير التحرير ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا السيد أ.د/ مؤمن طه حنفي المليجى          

 مدير التحرير التنفيذي )أستاذ بقسم الهندسة المدنية( السيد أ.د/ شحاته الضبع عبد الرحيم 
 بقسم هندسة القوى الميكانيكية(محرر مشارك )أستاذ  السيد أ.د / أحمد حمزة حسيني
 محرر مشارك )أستاذ بقسم الهندسة المعمارية( السيد أ.د / خالد على يوسف 

 محرر مشارك )أستاذ بقسم هندسة التعدين والفلزات( السيد أ.د / محمود محمد احمد محمد
 (الكهربائيةأستاذ بقسم الهندسة )محرر مشارك  محمد عبد العظيم نايل     /د .السيد أ

 سكرتير إداري ندا طلعت فرغلي            /المهندسة 

 رئيس مجلس اإلدارة -عميد الكلية أ.د/ نوبي محمد حسن 1

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ عزت عبد المنعم مرغني 2

 مدير الوحدة د/ وائل محمد أحمد 3

 منسق قسم الهندسة المدنية د/ أحمد عبد العزيز محمد 4

 منسق قسم الهندسة الكهربائية د/ عالء الدين محمد عبد الشافي 5

 منسق قسم هندسة القوى الميكانيكية د/ محمود نادي عبد المعز 6

 منسق قسم هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج د/ محمود حشمت أحمد 7

 هندسة الميكاترونياتمنسق قسم  د/ عبد الهادي مصطفى عبد الهادي 8

 منسق قسم هندسة التعدين والفلزات د/ مسعد علي حسين علي 9

 منسق قسم الهندسة المعمارية د/ أحمد حسني علي حسن 10

 منسق برنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات د/ محمد خالد نفادي 11
 والروبوتاتمنسق برنامج هندسة الميكاترونيات  د/ جمال عبد الناصر أحمد 12
 منسق برنامج هندسة العمارة الداخلية د/ أدهم مختار مصطفى 13
 منسق برنامج الهندسة الطبية د/ أحمد الناعم النزهى 14



وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا بشأن إعادة تشكيل وحدة المذكرة المقدمة من السيد أ.د/  عرض على المجلس -6
 جامعة أسيوط وذلك على النحو التالى:    –التقارير العلميـــة بكلية الهندسة 

 وافق المجلس.القرار: 

أ.د/ محمد أبوزهاد  السيدالكهربائية على الطلب المقدم من  هندسةالمجلس قسم موافقة  عرض على المجلس -7
األستاذ المتفرغ بالقسم بشأن ترشيح سيادته لنيل جائزة الدولة التقديرية فى العلوم التكنولوجية المتقدمة  –أبوزيد 

وزارة التعليم العالى والبحث م المقدمة من أكاديمية البحث العلمى والبحوث ب2022)مجال العلوم الهندسية( لعام
 العلمى. 
 وافق المجلس.القرار: 

الدكتور/ محمد  السيدالكهربائية على الطلب المقدم من  هندسةالمجلس قسم موافقة  عرض على المجلس -8
م 2022المدرس بالقسم بشأن ترشيح سيادته لنيل جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الهندسية  –عبدالساتر سويفى

 قدمة من أكاديمية البحث العلمى والبحوث بوزارة التعليم العالى .الم
 وافق المجلس.القرار: 

الكهربائية على الطلب المقدم من السيد الدكتور/ نبيل صبور  هندسةالمجلس قسم موافقة  عرض على المجلس -9
م 2022نافع قلتة األستاذ المساعد بالقسم بشأن ترشيح سيادته لنيل جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الهندسية 

 المقدمة من أكاديمية البحث العلمى والبحوث بوزارة التعليم العالى .
 وافق المجلس.القرار: 

 
 الدراسات العليا والبحوثشئون 

 أوالً: المنح .

رسالة الماجستير الخاص  الفردية المقدمة من لجنة الحكم على التقرير الجماعي والتقاريرعرض على المجلس  -1
 ولجنة الدراسات العليا علىمجلس قسم هندسة القوى الميكانيكية ويوصى  -ياسمين طرزان مصطفىبالمهندسة/ 

 جامعة أسيوط. -كلية الهندسة )الهندسة الميكانيكية( الهندسة درجة الماجستير فيسيادتها منح  
 يوصى المجلس بالمنح. القرار:

رسالة الماجستير الخاص  الفردية المقدمة من لجنة الحكم على التقرير الجماعي والتقاريرعرض على المجلس  -2
 سيادتهمنح  ولجنة الدراسات العليا علىمجلس قسم الهندسة المدنية ويوصى محمد حنفي برعي بالمهندس/ 

 جامعة أسيوط. -كلية الهندسة  الهندسة )الهندسة المدنية( درجة الماجستير في
 يوصى المجلس بالمنح. القرار: 

رسالة الماجستير الخاص  الفردية المقدمة من لجنة الحكم على التقرير الجماعي والتقاريرعرض على المجلس  -3
منح ولجنة الدراسات العليا على قسم الهندسة المدنية  ويوصى مجلس -عبد العال محمدد محمد أحمبالمهندس/ 

 رئيس مجلس التقارير العلمية وعميد الكلية السيد أ.د/ نوبى محمد حسن  -
 نائب رئيس مجلس التقارير العلمية ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا  السيد أ.د/ مؤمن طه حنفى المليجى -
 استاذ مساعد بقسم الهندسة المدنية  السيد الدكتور/ وليد أبوالوفا  -
 مدرس بقسم هندسة القوى الميكانيكية  السيد الدكتور/ محمود نادى عبدالمعز -
 مدرس بقسم الهندسة الكهربائية  السيد الدكتور/ عالء عبدالشافى  -



جامعة  –اإلنشائية( كلية الهندسة هندسة فى الهندسة )الهندسة المدنية( تخصص )درجة الماجستير سيادته 
 أسيوط.

 يوصى المجلس بالمنح. القرار: 

رسالة الماجستير الخاص  المقدمة من لجنة الحكم على الفردية التقرير الجماعي والتقاريرعرض على المجلس  -4
ولجنة الدراسات العليا مجلس قسم الهندسة المعمارية ويوصى محمد عصام الدين كمال محروس بالمهندس/ 

مع تعديل تخصص)تصميم معمارى( )الهندسة المعمارية(  درجة الماجستير في العلوم في الهندسية على منح سيادته
 ليصبح كالتالى: عنوان البحث

 عنوان البحث: العاصمة االدارية الجديدة بمصر: رؤية مستقبلية لنظم اإلسكان للفئة ذوى الدخل المتوسط.
Egyptian New Administrative Capital: Future Vision of Middle-Income Class Housing Systems 

 يوصى المجلس بالمنح مع تعديل عنوان البحث. القرار:

رسالة الماجستير الخاص  الفردية المقدمة من لجنة الحكم على التقرير الجماعي والتقاريرعرض على المجلس  -5
لكهربائية ولجنة الدراسات مجلس قسم الهندسة اويوصى  -يوسف على صبرى أحمد رفعت أبوالليل بالمهندس/ 

 جامعة أسيوط. –كلية الهندسة  ة(العليا على منح سيادته درجة الماجستير فى الهندسة)الهندسة الكهربائي
 يوصى المجلس بالمنح. القرار:

رسالة الماجستير الخاص  الفردية المقدمة من لجنة الحكم على التقرير الجماعي والتقاريرعرض على المجلس  -6
ولجنة الدراسات العليا مجلس قسم الهندسة المدنية ويوصى -  بالمهندس/ إبراهيم عبد الباسط إسماعيل سالم

الطرق والمطارات( كلية  هندسةفى الهندسة )الهندسة المدنية( تخصص )درجة الماجستير سيادته منح على 
 جامعة أسيوط. –الهندسة 

 يوصى المجلس بالمنح. القرار:
 

 شئون العالقات ثقافية

 المؤتمرات

ولجنة العالقات الثقافية على الطلب المقدم القوى الميكانيكية  مجلس قسم هندسةموافقة عرض على المجلس  -1
والذي يعقد في  COP27األستاذ بالقسم بشأن حضور سيادته مؤتمر  –من السيد أ.د./ أحمد حمزة حسيني 

 م على أال تتحمل الجامعة أى نفقات ولسيادته بحث مقبول.6/11/2022شرم الشيخ بدءًا من 
 .القرار:وافق المجلس

الكهربائية ولجنة العالقات الثقافية على الطلب المقدم من  هندسةالمجلس قسم موافقة عرض على المجلس   -2
المدرس بالقسم بشأن حضور سيادته "مؤتمر الشرق األوسط الدولى  –السيد الدكتور/ محمد عبد الساتر سويفى 

بحث  هتم بالقاهرة حيث أن لسياد15/12/2022-13" والذى سيعقد فى الفترة من 2022لنظم القوى الكهربية 
 مقبول على أن تتحمل الجامعة رسوم اإلشتراك ومصاريف اإلنتقال وبدل السفر.

 .القرار:وافق المجلس

 ولجنة العالقات الثقافية على الطلب المقدم من السيدالكهربائية  هندسةالمجلس قسم موافقة عرض على المجلس  -3
"مؤتمر الشرق األوسط الدولى لنظم  هحضور سيادتبشأن األستاذ المساعد بالقسم  –أحمد الناعم النزهى /الدكتور



بحث مقبول  هم بالقاهرة حيث أن لسيادت15/12/2022-13" والذى سيعقد فى الفترة من 2022القوى الكهربية 
 على أن تتحمل الجامعة رسوم اإلشتراك ومصاريف اإلنتقال وبدل السفر. 

 .القرار:وافق المجلس

ولجنة العالقات الثقافية على الطلب المقدم من  الكهربائية هندسةلامجلس قسم  موافقةعرض على المجلس  -4
" مؤتمر الشرق األوسط الدولى لنظم القوى بشأن حضور سيادتهالمعيد بالقسم  –إبراهيم محمد محمد المهندس/ 
بحث مقبول على  هم بالقاهرة حيث أن لسيادت15/12/2022-13" والذى سيعقد فى الفترة من 2022الكهربية 

 .أن تتحمل الجامعة رسوم اإلشتراك ومصاريف اإلنتقال وبدل السفر
 .القرار:وافق المجلس

 السيدولجنة العالقات الثقافية على الطلب المقدم من  المعمارية هندسةالمجلس قسم موافقة عرض على المجلس  -5
 –األستاذ بالقسم بشأن حضور سيادته ورشة عمل التى تنظمها جامعة سالفورد  -أ.د/ خالد على يوسف 

 Co – Create GUI Engineering Curriculum            مانشيستر بالمملكة المتحدة كجزء من المشروع البحثى
Century (Cruise) stfor the 21                                           

 م على أن ال تتحمل الجامعة أى نفقات.28/1/2023 -24والذى سيعقد فى الفترة من   
 القرار:وافق المجلس. 

 

 شئون التعليم والطالب

 النتائج.

 م.2022اعتماد نتيجة الدور الثانى نوفمبر عرض على المجلس  -1
 وافق المجلس.القرار: 

 
 


