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 شئون أعضاء هيئة التدريس: ثالثا  
 

عرض على المجلس توصية مجلس قسم الهندسة المعمارية على منح السيد الدكتور/ أيمن هاشم عبد الرحمن   -1

اللقب العلمى لوظيفة )أستاذ مساعد( بالقسم فى تخصص عام )العمارة والتخطيط العمرانى( حيث إنه ملتزم  

 فى عمله ومسلكه ومحسنا  أدائه. 

يوصى المجلس بمنح د/ أيمن هاشم عبد الرحمن اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد بقسمم الهندسمة   القرار:        

 المعمارية.

ياسر  على منح السيد الدكتور/    التصميم الميكانيكى واالنتاجتوصية مجلس قسم هندسة  عرض على المجلس   -2

الرحمن عبد  )أستاذ   محمود  لوظيفة  العلمى  بمساعد   اللقب   )( عام  تخصص  فى  الميكانيكى  القسم  التصميم 

 حيث إنه ملتزم فى عمله ومسلكه ومحسنا  أدائه.  التصميم الميكانيكى واإلنتاج(( التخصص الدقيق) واإلنتاج

يوصى المجلس بمنح د/ ياسر محمود عبد الرحمن اللقب العلممى لوظيفمة أسمتاذ مسماعد بقسمم هندسمة القرار:      

 .الميكانيكى واالنتاجالتصميم 

اللقب  المدنية على منح السيد الدكتور/ طارق سيد أبو زيد    توصية مجلس قسم الهندسة عرض على المجلس   -3

( حيث إنه ملتزم فى عمله  هندسة الرى والمنشأت المائية( بالقسم فى تخصص )مساعد   العلمى لوظيفة )أستاذ 

 ومسلكه ومحسنا  أدائه. 

يوصى المجلس بمنح د/ طارق سيد أبو زيد اللقب العلمى أستاذ مساعد بقسم الهندسمة المدنيمة تخصمص القرار:  

 .)هندسة الرى والمنشأت المائية(

الدكتور/ عبد هللا عاطف عبده فى وظيفة   -4 المدنية بتعيين  الهندسة  عرض على المجلس توصية مجلس قسم 

  أدائه. حيث إنه ملتزم فى عمله ومسلكه ومحسنا  مدرس بالقسم 

 يوصى المجلس بالتعيين.القرار: 

 

 شئون الدراسات العليا والبحوث

 :المنمح

المجلس   -1 على  والتقاريرعرض  الجماعي  على   التقرير  الحكم  لجنة  من  المقدمة  الماجستير    الفردية  رسالة 

ويوصى مجلس قسم الهندسة المدنية ولجنة الدراسات العليا    -الخاصة بالمهندس/ مصطفي أحمد عبد اللطيف  

  –تخصص الهندسة اإلنشائية من كلية الهندسة    )الهندسة المدنية(بمنح سيادته درجة الماجستير في الهندسة  

 جامعة أسيوط. )الئحة قديمة(



 لمنح.القرار:يوصى المجلس با

المجلس   -2 على  والتقاريرعرض  الجماعي  على   التقرير  الحكم  لجنة  من  المقدمة  الماجستير    الفردية  رسالة 

ويوصى مجلس قسم الهندسة الكهربائية ولجنة الدراسات   –الخاصة بالمهندسة/ أسماء بخيت مصطفي بخيت  

خصص االتصاالت من كلية الهندسة  ت) الهندسة الكهربائية(العليا بمنح سيادتها درجة الماجستير في الهندسة  

 جامعة أسيوط. )الئحة قديمة( –

 القرار:يوصى المجلس بالمنح.

المجلس   -3 على  والتقارير عرض  الجماعي  على  التقرير  الحكم  لجنة  من  المقدمة  الماجستير  رسالة    الفردية 

ويوصى مجلس قسم الهندسة المدنية ولجنة الدراسات العليا على   –الخاصة بالمهندس/ حازم عمر نادي حسن 

في  الماجستير  درجة  سيادته  المهندس  الهندسية   منح  المدنية(العلوم  اإلنشائية    )الهندسة  الهندسة  تخصص 

 جامعة أسيوط.  –"تحليل وميكانيكا اإلنشاءات" من كلية الهندسة  

 القرار:يوصى المجلس بالمنح.

 

 شئون العالقات الثقافية

 المؤتمرات  . 

المجلس   -1 الثقافيةهندسة  القسم  موافقة مجلس  عرض على  العالقات  الطلب    الكهربائية ولجنة  المقدم من  على 

توفيقد الالسيد   مدحت  محمد  للهندسة    األستاذ   كتور/  الثانى  )المؤتمر  سيادته  حضور  بشأن  بالقسم  المساعد 

الفترة من   الميكاترونيات( والذى سيعقد فى  بدولة اإلمارات حيث أن  12/2/2023-10الكهربية وهندسة  م 

 لسيادته بحث مقبول بالمؤتمر على أال تتحمل الجامعة أى تكاليف.                             

 القرار:وافق المجلس. 

 


