
 (1091)محضر مجلس الكلية رقم 

 م2020/5/19بتاريخ 

 وحدة ضمان الجودة

تقييم تقارير البوتات على و موافقة اللجنة اإلكاديمية لبرنامج هندسة الميكاترونيات والر عرض على المجلس   -1
 م.2019/2020االمتحانية للمقررات للفصل الدراسى األول للعام الجامعى جودة الورقة ل
 القرار: وافق المجلس.    

 
 شئون أعضاء هيئة التدريس: ثالثا  

المذكرة المقدمة من السيد أ.د./ عميد الكلية بخصوص استحداث مجلس إدارة عرض على المجلس  -1
 المدرجات. 

 القرار: وافق المجلس.    
سام للفرقة ققواعد القبول باأل المذكرة المقدمة من السيد أ.د./ عميد الكلية بخصوصعرض على المجلس  -2

 م.2020/2021اإلعدادية للعام الجامعى 
 القرار: وافق المجلس.   

مناقشة قرار مجلس قسم الهندسة الميكانيكية بشأن ترقية السيد الدكتور/ خالد إبراهيم عرض على المجلس  -3
"هندسة التصميم  األستاذ المساعد بكلية الهندسة جامعة أسيوط لوظيفة أستاذ تخصص –السيد أحمد 
 .الميكانيكى"

 القرار: يوصى المجلس بمنح سيادته اللقب العلمى لوظيفة أستاذ.   

مناقشة قرار مجلس قسم الهندسة الميكانيكية بشأن ترقية السيد الدكتور/ خليل على عرض على المجلس  -4
 جامعة أسيوط لوظيفة أستاذ مساعد. –المدرس بكلية الهندسة  –خليل إبراهيم 

 القرار: يوصى المجلس بمنح سيادته اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد.   

سم الهندسة الكهربائية بتعيين السيد الدكتور/ عبد الحى محمد نجيب فى توصية مجلس قعرض على المجلس 
 حيث إنه ملتزم في عمله ومسلكه ومحسنًا أدائه. وظيفة مدرس بالقسم

 القرار: يوصى المجلس بالتعيين.    

 –توصية مجلس قسم الهندسة المعمارية بتعيين المهندس/ أحمد محمد عبد السميع عيد عرض على المجلس 
 وظيفة مدرس مساعد بالقسم حيث إنه ملتزم في عمله ومسلكه ومحسنًا أدائه.فى 

 القرار: يوصى المجلس بالتعيين.  
 
 
 
 
 
 
 



 شئون الدراسات العليا والبحوث
 .المنح: أول  

 رسالة الماجستير التقرير الجماعي والتقارير الفردية المقدمة من لجنة الحكم على عرض على المجلس -1
ويوصى مجلس قسم الهندسة الكهربائية ولجنة الدراسات  -عبد الحفيظ أحمد  بالمهندس/ محمود  الخاصة 

 العليا بمنح سيادته درجة الماجستير فى الهندسة الكهربائية. 
 يوصى المجلس بالمنح. القرار:    

رسالة الماجستير  التقرير الجماعي والتقارير الفردية المقدمة من لجنة الحكم علىعرض على المجلس  -2
ويوصى مجلس قسم الهندسة الكهربائية ولجنة الدراسات  -الخاصة بالمهندس/ محمود رفعت محمد الغزالى 

 العليا بمنح سيادته درجة الماجستير فى الهندسة الكهربائية. 
 يوصى المجلس بالمنح. القرار:  

رسالة الماجستير  ة من لجنة الحكم علىالتقرير الجماعي والتقارير الفردية المقدمعرض على المجلس  - 3
ويوصى مجلس قسم الهندسة الكهربائية ولجنة الدراسات العليا  -الخاصة بالمهندسة/ أميرة حالوة عثمان 

 بمنح سيادتها درجة الماجستير فى الهندسة الكهربائية. 
 يوصى المجلس بالمنح. القرار:   

رسالة الماجستير  الفردية المقدمة من لجنة الحكم على التقرير الجماعي والتقاريرعرض على المجلس  -4
ويوصى مجلس قسم الهندسة المعمارية ولجنة  -الخاصة بالمهندسة/ عواطف محمد السيد عبد الرسول

 الدراسات العليا بمنح سيادتها درجة الماجستير فى الهندسة المعمارية. 
 يوصى المجلس بالمنح. القرار:   

 .تشكيل لجان امتحانات

عرض على المجلس موافقة مجلس قسم هندسة التعدين والفلزات ولجنة الدراسات العليا على تشكيل لجان  -1
 م.2019/2020الدراسات العليا دور يونيو للعام الجامعى 

    القرار: وافق المجلس.   

الكلية لشئون عرض على المجلس موافقة لجنة الدراسات العليا على المذكرة المقدمة من السيد أ.د./ وكيل  -1
الدراسات العليا والبحوث بشأن تظلمات الدراسات العليا للفصل الدراسى األول للعام الجامعى 

 م.2019/2020
   القرار: وافق المجلس.   

 . المشروعات التشييد وإدارةبرنامج هندسة  (أ

هندسة التشييد وإدارة إحاطة لجنة شئون التعليم والطالب وإحاطة اللجنة األكاديمية التنفيذية لبرنامج  -1
المشروعات بشأن أعداد الطالب الذين سيتم تقييم مقرراتهم في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 م.2019/2020
 .أحيط المجلس علما   :القرار   



موافقة لجنة شئون التعليم والطالب وموافقة اللجنة األكاديمية التنفيذية لبرنامج هندسة التشييد وإدارة  -2
المشروعات بشأن تشكيل لجان تقييم المقررات للطالب الذين سيتم تقييم مقرراتهم في الفصل الدراسي الثاني 

 م.2019/2020للعام الجامعي 
 .وافق المجلس :القرار   

 

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة

الوضع الحالي  إحاطة لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة التقارير المقدمة من السادة األعضاء بخصوص -1
 ومدي احتياجها للصيانة.للفراغات التعليمية 

عزت  /.د.ويكلف كل من أ، يتم اعداد تقرير مجمع ألعمال الصيانة لجميع الفراغات التعليمية بالكلية: القرار
مصطفى عبده بتقديم تقرير تفصيلي عن األعمال المطلوبة وخطة تفصيلية ألعمال  /.د.أ عبد المنعم

 .عميد الكلية /.د.أ   الصيانة لرفعها إلى السيد
 .أحيط المجلس علما   :القرار

وائل حسين حول المالحظات  /.أ.دالسيد إحاطة لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة التقارير المقدمة من  -2
 على الموقع اإللكتروني للكلية.عن كل من مركز المعلومات ومركز تطوير التعليم والخاصة بتلك المراكز 

المراكز لمناقشتها في  ىعداد تقارير لباقإ وائل حسين  /.د.أالسيد ن يستكمل أأحيطت اللجنة على  :القرار
 .االجتماع القادم

 .أحيط المجلس علما   :القرار

وتحديث كتيب التعريف باألجهزة المتاحة في معامل كلية متابعة إحاطة لجنة المختبرات واألجهزة العلمية  -3
 الهندسة.

 .ن تقدم المالحظات النهائية واإلضافات خالل اسبوعين من تاريخ اليومأيتم استكمال المراجعة على : القرار    
 .أحيط المجلس علما   :القرار

 


