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 شئون أعضاء هيئة التدريس
 

منح السيد الدكتور/ خليل على توصية مجلس قسم الهندسة الكهربائية عرض على المجلس  -1
فى  -ية ئالهندسة الكهربامساعد( بقسم  إسماعيل خليل يوسف اللقب العلمى لوظيفة )أستاذ

حيث  (إللكترونيات وإالتصاالتتخصص عام )الهندسة الكهربية( التخصص الدقيق )هندسة ا
 إنه ملتزم في عمله ومسلكه ومحسنًا أدائه.

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

طه عبد منح السيد الدكتور/ على توصية مجلس قسم الهندسة الكهربائية عرض على المجلس  -2
فى  -ية ئاللقب العلمى لوظيفة )أستاذ مساعد( بقسم الهندسة الكهرباالشافى عبد الحكيم خلف 

حيث  (إللكترونيات وإالتصاالتتخصص عام )الهندسة الكهربية( التخصص الدقيق )هندسة ا
 نًا أدائه.إنه ملتزم في عمله ومسلكه ومحس

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

محمود رفعت  /مهندستوصية مجلس قسم الهندسة الكهربائية بتعيين العرض على المجلس  -3
حيث إنه ملتزم في عمله ومسلكه  مساعد بالقسمفى وظيفة مدرس محمد الغزالى عبد الرحيم 

 ومحسنًا أدائه.
 .يوصى المجلس بمنح سيادته القرار:    
محمود عبد  /مهندستوصية مجلس قسم الهندسة الكهربائية بتعيين العرض على المجلس  -4

 حيث إنه ملتزم في عمله ومسلكه ومحسنًا أدائه. بالقسممساعد فى وظيفة مدرس الحفيظ أحمد 
 .يوصى المجلس بمنح سيادته القرار:    
عرض على المجلس توصية مجلس قسم الهندسة الميكانيكية على تعيين معيدين جدد بالقسم  -5

 وذلك نظرًا للعجز الشديد فى أعضاء هيئة التدريس.
 .( معيد بقسم الهندسة الميكانيكية 6القرار: وافق المجلس على تعيين معيدين عدد )

تسمية معامل التبريد بالقسم  عرض على المجلس موافقة مجلس قسم الهندسة الميكانيكية على -6
 باسم معامل السيد أ.د./ محمود جابر مرسي.

 وافق المجلس.القرار:        



 
 شئون الدراسات العليا والبحوث

 .المنح 

رسالة  التقرير الجماعي والتقارير الفردية المقدمة من لجنة الحكم علىعرض على المجلس  -1 -1
بالمهندسة/ يمنى عادل ريان محمد ويوصى مجلس قسم الهندسة الكهربائية  الماجستير الخاصة

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

رسالة  التقرير الجماعي والتقارير الفردية المقدمة من لجنة الحكم علىعرض على المجلس  -2
الماجستير الخاصة بالمهندس/ سليم عبدالستار فراج ويوصى مجلس قسم هندسة التعدين 

 والفلزات ولجنة الدراسات العليا على منح سيادته درجة الماجستير في هندسة الفلزات.      
 القرار: يوصى المجلس بالمنح.         

 الثقافيةشئون العالقات 
 
ا
 .المؤتمرات:أول

موافقة مجلس قسممممم الهندسممممة الكهربائية ولجنة العققات اللقابية ال لب عرض على المجلس  -1
األستاذ بالقسم بشأن تأجيل زيارة السيد أ.د./  –المقدم من السيد أ.د./ محمد عبدالعظيم نايل 

الجامعة الحرة بوازان بولزانو بإي اليا  –األسممممممتاذ المسمممممماعد بكلية علوم الكمبيوتر  –تمام تليو 
 وف الراهنة بفيروس كورونا والتى تمر بها البقد.وذلك نظرا للظر 

 القرار: وافق المجلس.

عرض على المجلس موافقة مجلس قسممممممممم الهندسممممممممة الكهربائية ولجنة العققات اللقابية على  -2
ال لب المقدم من السمممميد أ.د./ محمد كامل الشممممربينى والسمممميد أ.د./ مازن محمد  ممممفيق بشممممأن 

( لمدة عام بداًل MEPCON- 2020لنظم القوى الكهربائية ) تأجيل إنعقاد المؤتمر الدولى
م وذلك نظرًا للظروف الراهنة 16/12/2021-14م ليصممممممممممممممم ح من 17/12/2020-15من 

بفيروس كورونا التى تمر بها البقد علمًا بأنهم قد قاموا بإسممممممممممممتخراج جميا الموافقات القزمة 
 وخقفة وتم اإلعقن عن المؤتمر. IEEEمن 

 .افق المجلسو: القرار
 

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة

بمناقشة خ ة الكلية واالجراءات  إحاطة لجنة خدمة المجتما وتنمية البيئةعرض على المجلس  -1
 االحترازية لمواجهة فيروس "كرونا المستجد" فى الكلية خقل فترة االمتحانات النهائية.

 أحيط المجلس علماً.القرار:     


