
 

 
 (1090)محضر مجلس الكلية رقم 

 م2020/4/14بتاريخ 

 شئون أعضاء هيئة التدريس
 في -عرض على المجلس توصية مجلس قسم الهندسة المدنية بتعيين السيد المهندس/ بشوى نادى بسطوروس  - 1

 وظيفة مدرس مساعد بالقسم حيث إنه ملتزم في عمله ومسلكه ومحسنًا أدائه.

 القرار: يوصى المجلس بالتعيين. 
 المليجيعرض على المجلس موافقة مجلس قسم الهندسة الكهربائية على الطلب المقدم من السيد أ.د./ مؤمن طه  - 2

بشأن قبول اإلهداء المقدم من شركة يو آي سيستمز لنظم المعلومات بتقديم األجهزة التالية كهدية لصالح معمل 
 ( التابع للقسم.Computer vision Labبالحاسب ) الرؤية

  (Dell OptiPlex 7040+ Dell Monitor 18.5 Inchعدد ثالثة أجهزة كمبيوتر وثالثة شاشات )-1
  (Dell OptiPlex 7050+ Dell Monitor 18.5 Inchمبيوتر وشاشة واحدة )عدد واحد جهاز ك - 2
 (Dell Laptop Inspiron 59عدد واحد جهاز البتوب ) -3
 (ZKTECO  MB20) عدد واحد جهاز بصمة وجه -4
 (Logitech hd webcam c310 )  عدد واحد جهاز ويب كاميرا -5

 القرار: وافق المجلس.

 والبحوثشئون الدراسات العليا 
 .المنـح 

رسالة الماجستير الخاصة  التقرير الجماعي والتقارير الفردية المقدمة من لجنة الحكم علىعرض على المجلس  -1
سيادتها منح ب ولجنة الدراسات العليا المعماريةمجلس قسم الهندسة ويوصى  - بالمهندسة/ دينا أحمد محمد حسين

 المعمارية.في الهندسة  الماجستيردرجة 
 القرار:يوصى المجلس بالمنح.  

سالة الماجستير الخاصة ر  التقرير الجماعي والتقارير الفردية المقدمة من لجنة الحكم علىعرض على المجلس  -2
منح ب ولجنة الدراسات العليا المعماريةمجلس قسم الهندسة ويوصى  -أحمد محمد عبد السميع عيد بالمهندس/

 المعمارية.في الهندسة  الماجستيردرجة سيادته 
 القرار:يوصى المجلس بالمنح.

 شئون التعليم والطالب

 البرامج الجديدة نظام الساعات المعتمدة.
 ا( برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات.

موافقة اللجنة األكاديمية التنفيذية لبرنامج هندسةةةةةةةة الميكاترونيات والروبوتات ولجنة شةةةةةةة ون عرض على المجلس  -1
 م.2019/2020التعليم والطالب على تشكيل لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 القرار: وافق المجلس.



 
 

 ب( برنامج هندسة التشييد وادارة المشروعات.
موافقة اللجنة األكاديمية التنفيذية لبرنامج هندسةةةة التشةةةييد وادارة المشةةةروعات ولجنة شةةة ون  عرض على المجلس -1

 م. 2019/2020التعليم والطالب على تشكيل لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 
 القرار: وافق المجلس.

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة
إحاطة لجنة خدمة المجتمع وتنمية البي ة متابعة تقديم الوضةةةةةةةةةةع الحالي للفرامات التعليمية عرض على المجلس  -1

واحتياجات األقسام يقوم السادة أعضاء اللجنة بإرسال التقارير وفق النموذج المرسل لهم خالل أسبوعين ويعرض 
 التقرير النهائي على الجلسة القادمة للجنة.

 ا.القرار:أحيط المجلس علم  

عرض على المجلس إحةةاطةةة لجنةةة خةةدمةةة المجتمع وتنميةةة البي ةةة متةةابعةةة تحةةديةةث مطويةةات المراكز المختلفةةة  -2
 –السةةيد أ.د./ وائل حسةةين يوسةة   بتكليفبالكلية، وتحديث البيانات الخاصةةة بهم على الموقع اإللكتروني للكلية 

 لى البيانات والمعلومات الالزمة.عضو اللجنة بمتابعة تحديث المطويات، وله االستعانة بمن يرى للحصول ع
 ا.القرار:أحيط المجلس علم  

عرض على المجلس إحاطة لجنة خدمة المجتمع وتنمية البي ة متابعة أعمال الصيانة بمباني األقسام بالكلية بتكليف 
ية معاون السةةادة أعضةةاء اللجنة بمتابعة وتسةةليم التقارير الشةةهرية ألعمال الصةةيانة والتي يتم إعدادها بصةةورة شةةهر 

 كل قسم بإشراف رئيس مجلس القسم.
 ا.القرار:أحيط المجلس علم  

 

 

 

 

 


