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 وحدة ضمان الجودة 
عرض على المجلس إحاطة لجنة شئون التعليم والطالب علمًا بتشكيل مجلس قسم الهندسة المعمارية لجنة  -1

 بالكلية.من السادة اآلتى أسماؤهم بعد وذلك لتقييم جودة الورقة االمتحانية الواردة من وحدة الجودة 
السيد الدكتور/ خالد محمد أحمد  -2السيد الدكتور/ عمرو سيد حسن                                  -1   

 الليثي
 السيد الدكتور/ أيمن محمد سيد.  -4السيدة الدكتورة/ ريم وعظ أمجد                                   -3   

 القرار: وافق المجلس. 

عرض على المجلس موافقة اللجنة األكاديمية لبرنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات على إعتماد محضر  -2
 م.    2020/ 2019اجتماع  تقييم جودة الورقة االمتحانية لمقررات الفصل الدراسى األول للعام الجامعى 

 القرار: وافق المجلس. 

دنية على إعتماد توصيف مقررات الفصل الدراسى الثانى عرض على المجلس موافقة مجلس قسم الهندسة الم -3
 م. 2020/ 2019لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعى 

 القرار: وافق المجلس. 

عرض على المجلس موافقة مجلس قسم الهندسة الميكانيكية على توصيف مقررات الفصل الدراسى األول  -4
 م. 2020/ 2019للعام الجامعى 

 القرار: وافق المجلس. 

عرض على المجلس موافقة مجلس قسم الهندسة الميكانيكية على توصيف مقررات الفصل الدراسى الثانى  -5
 م. 2020/ 2019للعام الجامعى 

 القرار: وافق المجلس. 

عرض على المجلس موافقة اللجنة األكاديمية لبرنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات على إعتماد توصيف -6
 م. 2020/ 2019ى الثانى للعام الجامعى مقررات الفصل الدراس

 القرار: وافق المجلس. 

 

 شئون أعضاء هيئة التدريس
 -عرض على المجلس توصية مجلس قسم الهندسة الكهربائية بتعيين السيدة الدكتورة/ شيماء عدلى عبدالرحمن 

 .ادائهأ ةً ومحسن اومسلكه افي عمله ةملتزم اإنهفى وظيفة مدرس بالقسم حيث 
 القرار: يوصى المجلس بالتعيين.

 



 شئون الدراسات العليا والبحوث
 المنح 

رسالة الماجستير الخاصة  الفردية المقدمة من لجنة الحكم على التقرير الجماعي والتقاريرعرض على المجلس 
ويوصى مجلس قسم الهندسة الكهربائية ولجنة الدراسات العليا بمنح  –بالمهندس/محمد إبراهيم فهمى الجمال 

 سيادته درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية.
 القرار:يوصى المجلس بالمنح.

 
 

 ى. خرأموضوعات 

المذكرة المقدمة من السيد أ.د./ وكيل الكلية لشئون الدراسات لعليا والبحوث بشأن قيد  عرض على المجلس - 1
 م بعد اجتيازهم لالمتحان الشامل والنجاح فيه لجميع األقسام.2020/ 2019درجة الدكتوراه للترم الثانى 

   القرار:وافق المجلس. 

المذكرة المقدمة من السيد أ.د./ وكيل الكلية لشئون الدراسات لعليا والبحوث بشأن إلغاء  عرض على المجلس -5
دبلوم( وذلك لعدم سداد المصروفات الدراسية للعام  –ماجستير  -قيد بعض طالب الدراسات العليا )دكتوراه 

 م. 2020/ 2019الجامعى 
 القرار:وافق المجلس. 

المذكرة المقدمة من السيد أ.د./ وكيل الكلية لشئون الدراسات لعليا والبحوث بشأن  عرض على المجلس -6
 م لدرجة الدكتوراه.2020اعتماد نتيجة الدراسات العليا االمتحان الشامل دور يناير 

   القرار:وافق المجلس. 
 

 

 شئون العالقات الثقافيه
 

 .المؤتمرات
لمقدم من ولجنة العالقات الثقافية على الطلب امجلس قسم الهندسة المدنية عرض على المجلس موافقة  -1

التنوع البيولوجي  بشأن حضور سيادته مؤتمر -ستاذ بالقسم األ –عبد السالم عاشور     محمد  / أ.د.
م علمًا 2020/ 2/ 26-24أسوان في الفترة من وعالقته باالمن القومي بحيرة ناصر)حالة للدراسة( بجامعة 

 بأن سيادته مدعوا اللقاء محاضرة على أن تتحمل الجامعة بدل السفر.
 القرار:وافق المجلس.   

لمقدم من ولجنة العالقات الثقافية على الطلب امجلس قسم الهندسة المدنية موافقة  عرض على المجلس -2
بشأن حضور سيادته مؤتمر التنوع البيولوجي  -مدرس مساعد بالقسم  -المهندس/ هيثم محمد أبو العيون 

م ببحث 2020/ 2/ 26-24وعالقته باالمن القومي بحيرة ناصر)حالة للدراسة( بجامعة أسوان في الفترة من 
 مقبول على أن تتحمل الجامعة نفقات السفر ورسوم االشتراك.



 القرار:وافق المجلس.  

لمقدم من ولجنة العالقات الثقافية على الطلب امجلس قسم الهندسة المدنية موافقة  عرض على المجلس -3
بشأن حضور  -ستاذ بقسم الهندسة المدنية األ -سنون  ىعبد العزيز أحمد عل / أ.د.                  السيد 

جامعة أسوان بالغردقة في –كلية الهندسة  ةول للهندسة المدنية والبيئية الذي تنظمسيادته المؤتمر الدولي األ
م علمًا بأن لسيادته بحث مقبول على أن تتحمل الجامعة نفقات السفر ورسوم 2020/ 4/ 6-4الفترة من 

 .االشتراك
 القرار:وافق المجلس.   

لمقدم من ولجنة العالقات الثقافية على الطلب امجلس قسم الهندسة المدنية موافقة  عرض على المجلس -4
ستاذ بالقسم بشأن حضور سيادته المؤتمر األ -عبد الرحيم شحاته الضبع /أ.د.                   سيدال

-4جامعة أسوان بالغردقة في الفترة من  –ول للهندسة المدنية والبيئية الذي تنظمه كلية الهندسة الدولي األ
 .السفر ورسوم االشتراكم علمًا بأن لسيادته بحث مقبول على أن تتحمل الجامعة نفقات 2020/ 4/ 6
 القرار:وافق المجلس.  

لمقدم من ولجنة العالقات الثقافية على الطلب امجلس قسم الهندسة المدنية موافقة  عرض على المجلس -5
ول المؤتمر الدولي األبشأن حضور سيادته ستاذ المساعد بالقسم األ -الدكتور/ وليد أبو الوفا محمدالسيد 

م 2020/ 4/ 6-4والبيئية الذي تنظمه كلية الهندسة جامعة أسوان بالغردقة في الفترة من للهندسة المدنية 
 .علمًا بأن لسيادته بحث مقبول على أن تتحمل الجامعة نفقات السفر ورسوم االشتراك

 القرار:وافق المجلس.  

لمقدم من الثقافية على الطلب اولجنة العالقات مجلس قسم الهندسة المعمارية موافقة عرض على المجلس  -6
ول ندوة مؤتمر الدولي األسيادته الستاذ بالقسم بشأن حضوره األ -ى عصام الدين محمد عل/ السيد أ.د.

م علمًا 2020/ 4/ 16-15سعودية في الفترة من مملكة العربية المستقبل التنمية العمرانية في مدينة الجوف بال
 .ن تتحمل الجامعة نفقات السفرعلى أ بالمؤتمر بأن لسيادته بحث مقبول

 القرار: وافق المجلس.   

لمقدم من ولجنة العالقات الثقافية على الطلب امجلس قسم الهندسة المعمارية موافقة  المجلس عرض على -7
ستاذ بالقسم بشأن حضور سيادته المؤتمر الدولي األ –ىعبد المنطلب محمد عل /أ.د.                 السيد

-15سعودية في الفترة من مملكة العربية الندوة "مستقبل التنمية العمرانية "في مدينة الجوف بالول األ
 .   على أن تتحمل الجامعة نفقات السفر بالمؤتمر م علمًا بأن لسيادته بحث مقبول2020/ 4/ 16

 القرار: وافق المجلس.   

لمقدم من ولجنة العالقات الثقافية على الطلب امجلس قسم الهندسة المعمارية عرض على المجلس موافقة  -8
ول ستاذ بالقسم بشأن حضور سيادته المؤتمر الدولي األاأل –أحمد هالل محمد  /أ.د.                 السيد 

-15سعودية في الفترة من مملكة العربية الفي مدينة الجوف بال ندوة "مستقبل التنمية العمرانية "
 .   على أن تتحمل الجامعة نفقات السفر بالمؤتمر م علمًا بأن لسيادته بحث مقبول2020/ 4/ 16

 القرار: وافق المجلس.  



لمقدم من ولجنة العالقات الثقافية على الطلب امجلس قسم الهندسة المعمارية عرض على المجلس موافقة  -9
ستاذ بالقسم بشأن حضور سيادته المؤتمر الدولي ألا –عزت عبد المنعم مرغنى / أ.د.                السيد

-15سعودية في الفترة من مملكة العربية الفي مدينة الجوف بال ول ندوة "مستقبل التنمية العمرانية"األ
 .   على أن تتحمل الجامعة نفقات السفر بالمؤتمر م علمًا بأن لسيادته بحث مقبول2020/ 4/ 16

 القرار: وافق المجلس.   
 

لمقدم من ولجنة العالقات الثقافية على الطلب امجلس قسم الهندسة المعمارية عرض على المجلس موافقة  -10
ستاذ المساعد بالقسم بشأن حضور سيادته المؤتمر الدولي األول األ -الدكتور/ عمرو سيد حسن السيد 

  لتطبيقات جودة الهواء في العلوم والهندسة"
  19 -International Conference on Applications of Air Qualiyin Science and Engineering 17 st1

February 2020,Kuwait 
 .ال تتحمل الجامعة أي نفقاتأم على 2020/ 2/ 12-10الكويت في الفترة من والذى يقام بدولة    

 القرار: وافق المجلس. 
 جوائز. ال

التعدين والفلزات ولجنة العالقات الثقافية على ترشيح السيد  مجلس قسم هندسةموافقة  عرض على المجلس -1
رئيس  –المدرس بالقسم والمتقدم لجائزة السيد أ.د./ محمد رجائي الطحالوي  -الدكتور/ رفاعي أحمد شرقاوي 

 م    2019جامعة أسيوط األسبق في مجال "التعدين والجيولوجيا" لعام 
 القرار:وافق المجلس.  

 
 شئون التعليم والطالب

 البرامج الجديدة نظام الساعات المعتمدة.

 برنامج هندسة العمارة الداخلية. 
الدراسي األول للعام الجامعي عرض على المجلس موافقة لجنة شئون التعليم والطالب على نتيجة الفصل  -1

 . 2016وآلئحة  2009م آلئحة 2020/ 2019م لبرنامج هندسة العمارة الداخلية للعام الجامعي 2020/ 2019
 القرار: وافق المجلس.  

 

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة

عرض على المجلس مناقشة قرار لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإقتراح ندوة عن "األمراض الفيروسية  -1
 وكيفية الوقاية منها" 

 القرار: وافق المجلس. 

 عرض على المجلس مناقشة قرار لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لعمل مسابقة لتصميم بوابة للكلية. -2
 . القرار: أحيط المجلس علما  

 عرض على المجلس إحاطة مجلس الكلية علمًا بتقارير لجنة المختبرات واألجهزة العلمية. -3
 القرار: أحيط المجلس علما . 


