
 

 (1094)محضر مجلس الكلية رقم 

 15/9/2020بتاريخ  
____________________________________________ 

 

 وحدة ضمان الجودة

 -ستراتيجيةالخطة االبالدراسات العليا  ز ألنشطة قطاعنجااألداء واال عن معدالت تقرير عرض على المجلس -1
 م.2018/2023جامعة أسيوط  -كلية الهندسةل

 وافق المجلس. القرار:
محضر اجتماع تقييم جودة الورقة االمتحانية للفصل الدراسي الثانى لبرنامج هندسة  عرض على المجلس -2

 م.2019/2020للعام الجامعى  التشييد وإدارة المشروعات
 وافق المجلس. القرار:

عرض على المجلس موافقة مجلس قسم الهندسة الميكانيكية على تقارير جودة الورقة االمتحانية للعام  -3
 م.2019/2020الجامعى 
 وافق المجلس. القرار:

موافقة مجلس قسم الهندسة المعمارية على اعتماد توصيف مقررات الفصل الدراسى  عرض على المجلس -4
 م.2020/2021األول للعام الدراسى 

 وافق المجلس. القرار:

موافقة مجلس قسم الهندسة المعمارية على اعتماد تقرير مقررات الفصل الدراسى الثانى  عرض على المجلس -5
 م.2019/2020للعام الدراسى 

 وافق المجلس. القرار:

 موافقة مجلس قسم الهندسة المعمارية على اعتماد تقرير برنامج قسم الهندسة المعمارية عرض على المجلس -6
 م.2019/2020للعام الدراسى 

 وافق المجلس. القرار:

موافقة مجلس قسم الهندسة المعمارية على اعتماد توصيف برنامج الهندسة المعمارية  عرض على المجلس  -7
 م.2020/2021للعام الدراسى 

 وافق المجلس. القرار:
 شئون أعضاء هيئة التدريس

توصية مجلس قسم الهندسة الميكانيكية منح السيد الدكتور/ أحمد على ضياء محمد  عرض على المجلس -1
 األستاذ المساعد بالقسم اللقب العلمى لوظيفة أستاذ بالقسم تخصص "هندسة التصنيع"  –سرحان 
  يوصى المجلس بمنح سيادته اللقب العلمى لدرجة أستاذ تخصص )هندسة التصنيع( القرار:

حسام الدين محمود صديق منح السيد الدكتور/  الكهربائيةتوصية مجلس قسم الهندسة  عرض على المجلس -2
هندسة الحاسبات " عام تخصص فى األستاذ المساعد بالقسم اللقب العلمى لوظيفة أستاذ بالقسم عباس
 حيث إنه ملتزم فى عمله ومسلكه ومحسنًا أدائه.التخصص الدقيق )هندسة التحكم اآللي( " والنظم



 يوصى المجلس بمنح سيادته اللقب العلمى لدرجة أستاذ بالقسم. ر:القرا

تعيين السيد الدكتور/ محمود محروس أميرى بمجلس قسم الهندسة الكهربائية  توصية عرض على المجلس -3
 حيث إنه ملتزم فى عمله ومسلكه ومحسنًا أدائه. بالقسم فى وظيفة مدرس -عارف 
 يوصى المجلس بالتعيين. القرار:

توصية مجلس قسم الهندسة الميكانيكية بتعيين السيد الدكتور/ محمد بدرت مصطفى  على المجلسعرض  -4
 حيث إنه ملتزم فى عمله ومسلكه ومحسنًا أدائه. فى وظيفة مدرس بالقسم -كامل عفت

 يوصى المجلس بالتعيين. القرار:

ورة/ داليا إبراهيم عبد الرازق توصية مجلس قسم الهندسة المعمارية بتعيين السيدة الدكت عرض على المجلس -5
 .ومؤدية لواجباتها ةملتزم احيث إنه فى وظيفة مدرس بالقسم -سالم

 يوصى المجلس بالتعيين. القرار:

المهندس/ محمد سمير عبد هللا محمد  تعيينب الميكانيكيةمجلس قسم الهندسة توصية  عرض على المجلس -6
 .فى وظيفة مدرس مساعد بالقسم -

 المجلس بالتعيينيوصى  القرار:
موافقة مجلس قسم الهندسة الميكانيكية ولجنة المختبرات واألجهزة العلمية على قبول  عرض على المجلس -1

الهندسة  األهداء المقدم من أكاديمية البحث العلمي وهو عبارة عن ضاغط هواء لمعامل الهيدروليكا بقسم
 الميكانيكية. 

 وافق المجلس. :القرار
اإلهداء المقدم من شركة دار الهندسة للتجارة لمركز الدراسات واالستشارات الهندسية  عرض على المجلس -2

 .IR5051وهو عبارة عن ماكينة تصوير كانون 
 وافق المجلس. القرار:

 موافقة مجلس قسم الهندسة الكهربائية على قبول اإلهداء المقدم من المشروع الكورى  عرض على المجلس -10
 بالكلية لقسم الهندسة الكهربائية بمعمل الهندسة الطبية بجوار المطبعة والذى يتمثل فى األصناف التالية:

Qty Item No.  
Qty 

Item 
No. 

6 Bio Radio Sensor pod 15  6 Laptop Lenovo 1 

6 Blood pressure cuff 16  7 Dell 7060/ intel core i7/ ITB/ 4G Ram 2 

6 Breadboard kit 17  7 Dell 19 inch LED monitor 3 

6 Force plate  18  1 Samsung LCD Screen 65 Inch UHD 4K 4 

6 Hand Dynamometer 19  14 Arduino uno r3 sensor kit 5 

6 GSR Sensor Kit 20  1  S-Projector View Sonic PA503 6 

6 Nasal/Oral Thermocouple 21  2 White board Large Size 200×200 7 

6 Pulse Oximeter Finger Clip Sensor 22  6 Bio Radio system 8 

6 Pulse Oximeter Interface Cable 23  12 Snap Electrode Lead Cables (Package of 5) 9 

6 RIP Bands, Size Large (pack of2) 24  6 Disposable Supply Kit 10 

6 RIP Thoracic Interface Cable 25  24 Electrode Jumper Cables 11 

6 RIP Abdominal Interface Cable 26  6 Shielded I- channel lead cable 12 

6 Spirometer Kit 27  6 Gold Cup Electrode, 48’ (pack of 10) 13 

6 Spirometer Mouthpiece(pack) 28  6 High performance Foam Snap Electrodes (pack of 60) 14 



 وافق المجلس. القرار:

 
موافقة مجلس قسم الهندسة الكهربائية على قبول اإلهداء المقدم من المشروع الكورى  عرض على المجلس -11

 بالكلية لقسم الهندسة الكهربائية بمعمل الحاسب اآللى والذى يتمثل فى األصناف التالية:
Qty Item No. 
32 Desktop PC 1 
4 Printer 2 
1 Color printer 3 
1 scanner 4 

 وافق المجلس. القرار:

المذكرة المقدمة من السيد أ.د./ عميد الكلية بشأن تشكيل اللجان الفنية للعام الجامعى  عرض على المجلس
 م.2020/2021

 وافق المجلس. القرار:

عميد الكلية بشأن ترشيح السادة أعضاء هيئة التدريس ./ د.المقدمة من السيد أالمذكرة  عرض على المجلس -14
م 2020/2021المتفرغين لعضوية مجلس الكلية اعتبارًا من تاريخ موافقة مجلس الجامعة للعام الجامعى 

 .لمدم عام
 المعماريةأستاذ متفرغ بقسم الهندسة  عبد المنطلب محمد على                  ./ د.السيد أ
 أستاذ متفرغ بقسم هندسة التعدين والفلزات محمد أحمد سيد عبد العال./ د.السيد أ
 أستاذ متفرغ بقسم الهندسة الميكانيكية محمد محمود سيد أحمد               ./ د.السيد أ
 أستاذ متفرغ بقسم الهندسة الكهربائية مجدى مفيد دوس               ./ د.السيدة أ
 أستاذ متفرغ بقسم الهندسة المدنية حسن يونس أحمد./ د.السيد أ

 :وذلك النتهاء فترة عضوية مجلس الكلية للسادة

 أستاذ متفرغ بقسم الهندسة المعمارية كامل عبد الناصر أحمد./ د.السيد أ
 أستاذ متفرغ بقسم هندسة التعدين والفلزات محمد أبو القاسم محمد أحمد./ د.السيد أ
 أستاذ متفرغ بقسم الهندسة الميكانيكية هانى أحمد محمد على الببالوى ./د.السيد أ
 أستاذ متفرغ بقسم الهندسة الكهربائية محمد عبد الجواد محمد السيد./ د.السيد أ
 أستاذ متفرغ بقسم الهندسة المدنية محمد عبد السالم  محمد عاشور./ د.السيد أ
 وافق المجلس. القرار:

 الدراسات العليا والبحوثشئون 
 .المنح 

رسالة الماجستير الخاصة  التقرير الجماعي والتقارير الفردية المقدمة من لجنة الحكم علىعرض على المجلس  -1
ولجنة الدراسات العليا مجلس قسم الهندسة الكهربائية  ويوصى - عبد الرحمنلمهندس/ محمود عبدهللا محمد با

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

6 Surface Temperature Sensor 29  



رسالة الماجستير الخاصة  التقرير الجماعي والتقارير الفردية المقدمة من لجنة الحكم علىعرض على المجلس  -2
العليا بمنح ولجنة الدراسات مجلس قسم الهندسة الكهربائية  ويوصى -خالد سيدعبد النعيم حسين لمهندس/ با

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

رسالة الماجستير الخاصة  التقرير الجماعي والتقارير الفردية المقدمة من لجنة الحكم علىعرض على المجلس  -3
ولجنة الدراسات العليا الهندسة الكهربائية مجلس قسم  ويوصى -محمد سيد محمود محمد وهبه لمهندس/ با

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

رسالة الماجستير الخاصة  التقرير الجماعي والتقارير الفردية المقدمة من لجنة الحكم علىعرض على المجلس  -4
ولجنة الدراسات العليا بمنح مجلس قسم الهندسة الكهربائية  ويوصى -عبد الرحيم  محمد علىلمهندس/ با

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

تير الخاصة رسالة الماجس التقرير الجماعي والتقارير الفردية المقدمة من لجنة الحكم علىعرض على المجلس  -5
ولجنة الدراسات العليا مجلس قسم الهندسة الكهربائية  ويوصى -إسالم أحمد على عبد الرحمن لمهندس/ با

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

رسالة الماجستير الخاصة  المقدمة من لجنة الحكم علىالتقرير الجماعي والتقارير الفردية عرض على المجلس  -6
ولجنة الدراسات العليا بمنح  المعماريةمجلس قسم الهندسة  ويوصى -ممدوح إسماعيل محمد لمهندس/ با

                      .المعماريةدرجة الماجستير فى الهندسة  سيادته
 القرار: يوصى المجلس بالمنح.

رسالة الماجستير الخاصة  الجماعي والتقارير الفردية المقدمة من لجنة الحكم علىالتقرير عرض على المجلس  -7
ولجنة الدراسات  هندسة التعدين والفلزاتمجلس قسم  ويوصى -جهاد مصطفى كامل أحمد سيد  /ةلمهندسبا

 .هندسة التعدين والفلزات/ جيوفيزياء تطبيقيةدرجة الماجستير فى  العليا بمنح سيادتها
 يوصى المجلس بالمنح.القرار: 

رسالة الماجستير الخاصة  لتقرير الجماعي والتقارير الفردية المقدمة من لجنة الحكم علىاعرض على المجلس  -8
الهندسة المدنية ولجنة الدراسات العليا بمنح مجلس قسم  ويوصى –أبو الحجاج فكرى  أسماء  /ةلمهندسبا

 جامعة أسيوط.   –الهندسة المدنية كلية الهندسة  درجة الماجستير فىسيادتها 
 القرار: يوصى المجلس بالمنح.

رسالة الماجستير الخاصة  التقرير الجماعي والتقارير الفردية المقدمة من لجنة الحكم علىعرض على المجلس  -9
عليا بمنح الهندسة المدنية ولجنة الدراسات المجلس قسم  ويوصى –محمد عبدهللا أحمد محمد لمهندس/ با

 درجة الماجستير كلية الهندسة جامعة أسيوط.  سيادته 
 القرار: يوصى المجلس بالمنح.

 



 شئون التعليم والطالب
 .األعباء التدريسية وتشكيل لجان االمتحانات والمشاريع :أوالا 

تشكيل الهندسة المعمارية بشأن موافقة مجلس قسم ب لجنة شئون التعليم والطالباطة حإ عرض على المجلس -1
 م.2019/2020لجان مناقشة مشاريع البكالوريوس لطالب الفرقة الرابعة عمارة  للعام الجامعي 

ا. القرار:    أحيط المجلس علما

بشأن مقترح المواد لجنة شئون التعليم والطالب و الهندسة المعمارية موافقة مجلس قسم  عرض على المجلس -2
م والتي تدرس وجهًا 2020/2021الدراسي األول للعام الجامعي التدريسية لقسم الهندسة المعمارية للفصل 

 لوجه وعن بعد.
 وافق المجلس. القرار:  

 برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات (أ
اللجنة األكاديمية التنفيذية لبرنامج هندسة  بموافقة لجنة شئون التعليم والطالبإحاطة  عرض على المجلس -1

م والذين 2019/2020والروبوتات بشأن نتيجة طالب الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  الميكاترونيات
 ( طالب وطالبة.17لهم حق التخرج وعددهم )

ا. القرار:    أحيط المجلس علما

لجنة و إحاطة اللجنة األكاديمية التنفيذية لبرنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات  عرض على المجلس -2
متحانات مرحلة ام بعد 2019/2020شئون التعليم والطالب بإحصائية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 البكالوريوس.
ا. القرار:  أحيط المجلس علما

لجنة شئون و موافقة اللجنة األكاديمية التنفيذية لبرنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات  عرض على المجلس -3
 م.2019/2020متحانات الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي االتعليم والطالب بشأن تشكيل لجان 

 وافق المجلس. القرار:  

موافقة اللجنة األكاديمية التنفيذية لبرنامج هندسة ب لجنة شئون التعليم والطالبإحاطة  عرض على المجلس -4
 م.2019/2020تقارير مقررات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  الميكاترونيات والروبوتات بشأن إعتماد

ا. القرار:    أحيط المجلس علما

موافقة اللجنة األكاديمية التنفيذية لبرنامج هندسة ب لجنة شئون التعليم والطالبإحاطة  عرض على المجلس -5
ل للعام الجامعي عتماد توصيف مقررات الفصل الدراسي األو ا الميكاترونيات والروبوتات بشأن 

ا. القرار:  .م2020/2021  أحيط المجلس علما

موافقة اللجنة األكاديمية التنفيذية لبرنامج هندسة ب لجنة شئون التعليم والطالبإحاطة  عرض على المجلس -6
متحانية لمقررات الفرق النهائية خالل عتماد تقارير تقييم جودة الورقة االا الميكاترونيات والروبوتات بشأن 

 طلب إدارة وحدة الجودة بالكلية. ىم بناًء عل2019/2020الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 
ا. القرار:    أحيط المجلس علما
 

 العمارة الداخلية .برنامج هندسة  (ب



اللجنة األكاديمية التنفيذية لبرنامج هندسة  بموافقة لجنة شئون التعليم والطالبإحاطة  عرض على المجلس -1
طالب(  7وعددهم ) 2016طالب( والئحة  12وعددهم ) 2009العمارة الداخلية بشأن نتيجة الخريجين الئحة 

 م.2019/2020والخاصة بنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 
ا. القرار:  أحيط المجلس علما

لجنة شئون التعليم و كاديمية التنفيذية لبرنامج هندسة العمارة الداخلية موافقة اللجنة األ عرض على المجلس -2
والطالب بشأن نتيجة الفصل الدراسي الثاني لجميع الطالب والخاصة بنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 

 م.2019/2020الجامعي 
ا. القرار:  أحيط المجلس علما

لجنة شئون التعليم و اللجنة األكاديمية التنفيذية لبرنامج هندسة العمارة الداخلية  حاطةإ عرض على المجلس -3
والخاصة بنهاية الفصل الدراسي الثاني  2016والئحة  2009والطالب بشأن إحصائية نتيجة مقررات الئحة 

 م.  2019/2020للعام الجامعي 
ا. القرار:  أحيط المجلس علما

األكاديمية التنفيذية لبرنامج هندسة العمارة الداخلية ولجنة شئون التعليم والطالب إحاطة اللجنة  عرض على المجلس
 .م2019/2020بشأن توصيفات مقررات الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 

ا. القرار:  أحيط المجلس علما

ولجنة شئون التعليم إحاطة اللجنة األكاديمية التنفيذية لبرنامج هندسة العمارة الداخلية  عرض على المجلس -6
والطالب بشأن التقرير الخاص بالورقة اإلمتحانية للطالب الخريجين في نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 

 .م2019/2020الجامعي 
ا. القرار:   أحيط المجلس علما

 التشييد وإدارة  المشروعات. برنامج هندسة ج( 
اللجنة األكاديمية التنفيذية لبرنامج هندسة التشييد و لجنة شئون التعليم والطالب  إحاطة عرض على المجلس -1

خريج  25)م 2019/2020وإدارة المشروعات بشأن نتيجة البكالوريوس بعد مشروع التخرج للعام الجامعي 
 (.م2020خريج دور سبتمبر  8م ومتوقع 2020دور يونيو 

ا. القرار:  أحيط المجلس علما

موافقة اللجنة األكاديمية التنفيذية لبرنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات ولجنة شئون  المجلسعرض على  -2
 .م2019/2020التعليم والطالب بشأن تشكيل لجان امتحانات الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 

 وافق المجلس. القرار: 
 


