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 شئون الدراسات العليا والبحوث
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المدنية ملجنة الدراسممممات العليا  منح سمممميادتل در ة الما سممممترر فى الهندسممممة المدنية ف  مجال  المسمممماحة  مع 
 كلية الهندسة  امعة أسروط.
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انص على إلغاء قرد دالب الدراسات  م مالذى30/10/2005المنعقد  بتاريخ   جلستللقرار مجلس الجامعة 
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 الثقافيةشئون العالقات 
 
ا
 .المؤتمرات:أول
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مل للهندسممممة حضممممور سمممميادتل الموتمر الدمل  األسممممتاذ  القسممممم  يممممأن األ عل  علد الرحمع محمد /السممممرد أ.د.

م علمًا 6/4/2020-4الغردقة ف  ال تر  مع مدانة  امعة أسوان  –المدنية ماللرئية الذي تنظمل ىلية الهندسة 
 .ت الس ر مرسوم االشتراك أن لسيادتل  حث مقلول على أن تتحما الجامعة ن قا
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 خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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  .أحيط المجلس علما
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