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 وحدة ضمان الجودة
 عرض على المجلس موافقة مجلس قسم الهندسة المدنية على تشكيل اللجان األتية: -1

 لجان ضمان الجودة. -3        التخصصية. العلمية اللجان -2لجان الريادة العلمية.                   -1
 م.2019/2020اعتماد التقرير السنوى للعام الجامعى  -5                        اللجان العلمية. -4
 وافق المجلس. القرار:   
 موافقة مجلس قسم الهندسة الميكانيكية على تشكيل اللجان األتية:عرض على المجلس  -2

لجان ضمان الجودة  -3        اللجان العلمية التخصصية. -2                 لجان الريادة العلمية. -1
 بالبرنامج.

 وافق المجلس. القرار:  
 موافقة مجلس قسم هندسة التعدين والفلزات على تشكيل اللجان األتية:عرض على المجلس  -3

  .لجنة ضمان الجودة -3         اللجان العلمية التخصصية.  -2               لجان الريادة العلمية. -1
 المجلس.وافق  القرار: 

 موافقة مجلس قسم الهندسة الكهربائية على تشكيل اللجان األتية:عرض على المجلس  -4
 .لجان ضمان الجودة -3           اللجان العلمية التخصصية. -2              لجان الريادة العلمية. -1

 وافق المجلس. القرار:    
 على تشكيل لجنة ضمان الجودة بالبرنامج. موافقة مجلس قسم الهندسة المعماريةعرض على المجلس  -5
 وافق المجلس. القرار:       
 تشكيلبهندسة الميكاترونيات والروبوتات  األكاديمية التنفيذية لبرنامجموافقة اللجنة عرض على المجلس  -6

 اللجان االتية:
 لجان ضمان الجودة. و لجان الريادة العلمية 

 وافق المجلس. القرار:          
 موافقة اللجنة األكاديمية التنفيذية لبرنامج هندسة العمارة الداخلية على تشكيل اللجان األتية:عرض على المجلس  -7

لجنة ضمان الجودة  -3          اللجنة العلمية بالبرنامج. -2                  لجنة الريادة بالبرنامج. -1
 بالبرنامج.

 وافق المجلس. القرار:         
المجلس موافقة اللجنة األكاديمية التنفيذية لبرنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات على تشكيل  عرض على -8

 لجنة ضمان الجودة بالبرنامج.و  -2      اللجان العلمية التخصصية -1 اللجان األتية:
 وافق المجلس. القرار:

هندسة التشييد وإدارة المشروعات بشأن  األكاديمية التنفيذية لبرنامجموافقة اللجنة عرض على المجلس  -9
 تشكيل لجنة األنشطة الطالبية . 

 وافق المجلس. القرار:



موافقة مجلس قسم الهندسة المدنية على توصيف البرنامج وتوصيف المقررات للفصل عرض على المجلس  -10
 م.2020/2021الدراسي األول لبرنامج البكالوريوس بالقسم للعام الجامعى 

 وافق المجلس. القرار:

موافقة مجلس قسم الهندسة المدنية على تقرير البرنامج وتقارير المقررات لبرنامج عرض على المجلس  -11
 م.2019/2020البكالوريوس بالقسم للعام الجامعى 

 وافق المجلس. القرار: 
األكاديمية التنفيذية لبرنامج هندسة العمارة الداخلية بتوصيف البرنامج اللجنة  عرض على المجلس موافقة -12

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

اللجنة األكاديمية التنفيذية لبرنامج هندسة العمارة الداخلية بتوصيفات مقررات عرض على المجلس موافقة  -13
 م.2020/2021الفصل الدراسي األول للعام الجامعى 

 وافق المجلس. القرار:

اعتماد  هندسة التشييد وإدارة المشروعات بشأن األكاديمية التنفيذية لبرنامجموافقة اللجنة عرض على المجلس  -14
 م.2020/2021توصيف البرنامج وتوصيفات مقررات الفصل الدراسي األول للعام الجامعى 

 وافق المجلس. القرار:

 
 التدريس شئون أعضاء هيئة : ا  لثثا

المدرس  -توصية مجلس قسم الهندسة المعمارية منح السيد الدكتور/ عصام صالح سعيدعرض على المجلس  -1
 بالقسم اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد بالقسم.

 يوصى المجلس بالمنح. القرار: 
 -توصية مجلس قسم الهندسة المعمارية بتعيين السيد الدكتور/ أدهم مختار مصطفى عرض على المجلس  -2

 حيث إنه ملتزم فى عمله ومسلكه ومحسنًا أدائه. فى وظيفة مدرس بالقسم
 يوصى المجلس بالتعيين. القرار:       

 -الناصر أحمد توصية مجلس قسم الهندسة الميكانيكية بتعيين السيد الدكتور/ جمال عبدعرض على المجلس  -3
 حيث إنه ملتزم فى عمله ومسلكه ومحسنًا أدائه. فى وظيفة مدرس بالقسم

 يوصى المجلس بالتعيين. القرار:      
 -توصية مجلس قسم الهندسة المدنية بتعيين السيد الدكتور/ مروان محمد زكى محمدعرض على المجلس  -4

 عمله ومسلكه ومحسنًا أدائه. حيث إنه ملتزم فى فى وظيفة مدرس بالقسم
 يوصى المجلس بالتعيين. القرار:       

توصية مجلس قسم الهندسة المدنية بتعيين السيد الدكتور/ طارق عبد العليم عبد الفتاح عرض على المجلس  -5
 حيث إنه ملتزم فى عمله ومسلكه ومحسنًا أدائه. فى وظيفة مدرس بالقسم -

 بالتعيين.يوصى المجلس  القرار:       

 



فى  -توصية مجلس قسم الهندسة المدنية بتعيين السيد الدكتور/ محمود حسنى محمودعرض على المجلس  -6
 حيث إنه ملتزم فى عمله ومسلكه ومحسنًا أدائه. وظيفة مدرس بالقسم

 يوصى المجلس بالتعيين. القرار:      
توصية مجلس قسم الهندسة الكهربائية بتعيين السيد الدكتور/ محمد عبد الساتر سويفى عرض على المجلس  -7

 حيث إنه ملتزم فى عمله ومسلكه ومحسنًا أدائه. فى وظيفة مدرس بالقسم -عبد الرحيم 
 يوصى المجلس بالتعيين. القرار:        

فى  -محمد خيرى على محمدتوصية مجلس قسم الهندسة المدنية بتعيين المهندس/ عرض على المجلس  -8
 حيث إنه ملتزم فى عمله ومسلكه ومحسنًا أدائه. وظيفة مدرس مساعد بالقسم

 يوصى المجلس بالتعيين. القرار:       
فى  -توصية مجلس قسم الهندسة الميكانيكية بتعيين المهندس/ محمود صالح حسنىعرض على المجلس  -10

 فى عمله ومسلكه ومحسنًا أدائه.حيث إنه ملتزم  وظيفة مدرس مساعد بالقسم
 يوصى المجلس بالتعيين. القرار:

أستاذ مساعد بقسم  –الطلب المقدم من السيد الدكتور/ محمدعمر أحمد عبد الجواد عرض على المجلس  -11
 رقمية.الهندسة الميكانيكية بشأن قبول اإلهداء المقدم من سيادته للكلية وهو عبارة عن كاميرا 

 المجلس.وافق  القرار:

 األزمات والكوارث بالكلية على النحو التالى.وحدة إدارة إدارة  مجلس تشكيلعرض على المجلس  -
 رئيسا   عميد الكلية أ.د./ نوبى محمد حسن  1
 المدير التنفيذى المشرف على وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د./ عزت عبد المنعم مرغنى 2
 مدير الوحدة مدير الوحدة أحمد السيدد./ جمعة  3
 عضوا   المشرف العام على إدارة الحماية المدنية بالجامعة أ.د./ محمد ابو القاسم محمد 4
 عضوا   عضو السالمة والصحة المهنية أ.د./ جمال يحيى بغدادى  5
 عضوا   رئيس مجلس قسم الهندسة المدنية أ.د./ أحمد أحمد محمد السنباطى 6
 عضوا   رئيس مجلس قسم الهندسة الميكانيكية أ.د./ أحمد حمزة حسينى  7

 عضوا   رئيس مجلس قسم الهندسة الكهربائية أ.د./ مؤمن طه حنفى 8
 عضوا   رئيس مجلس قسم هندسة التعدين والفلزات أ.د./ محمود محمد احمد 9

 عضوا   رئيس مجلس قسم الهندسة المعمارية أ.د./ عصام الدين محمد على 10
 عضوا   أمين الكلية السيد / خالد عبد اللطيف حسن 11
 عضوا   مسئول أمن الكلية السيد/ مؤمن محمد سيد 12

 وافق المجلس القرار: 
 ثا والبحويعلشئون الدراسات ال

 أوال : المنح.

التقرير الجماعي والتقارير الفردية المقدمة من لجنة الحكم على رسالة الدكتوراه الخاصة عرض على المجلس  -1
ويوصى مجلس قسم الهندسة المعمارية ولجنة الدراسات العليا على  -بالمهندس/ أحمد حسنى على حسن 

 منحه درجة دكتوراه الفلسفة فى الهندسة )الهندسة المعمارية(.
 ح.يوصى المجلس بالمنالقرار:  

الخاصة الماجستير رسالة  الفردية المقدمة من لجنة الحكم على التقرير الجماعي والتقاريرعرض على المجلس  -2
ولجنة الدراسات العليا على منحه مجلس قسم الهندسة الكهربائية ويوصى  - محمد بهي الدين أحمدلمهندس/ با

 .(الهندسة الكهربائيةالهندسة )فى  درجة الماجستير



 يوصى المجلس بالمنح.القرار:       

الخاصة الماجستير رسالة  الفردية المقدمة من لجنة الحكم على التقرير الجماعي والتقاريرعرض على المجلس  -3
ها منحولجنة الدراسات العليا على مجلس قسم الهندسة الكهربائية ويوصى  المهندسة/ عائشة فتحي صالحب

         .(الكهربائيةالهندسة الهندسة )درجة الماجستير فى 
 يوصى المجلس بالمنح.القرار:       

الخاصة الماجستير رسالة  الفردية المقدمة من لجنة الحكم على التقرير الجماعي والتقاريرعرض على المجلس  -4
مجلس قسم الهندسة الكهربائية ولجنة الدراسات العليا على  ويوصى- خديجة حارس السيد عبدالاله المهندسة/ب

 )الهندسة الكهربائية( درجة الماجستير فى هامنح
 يوصى المجلس بالمنح.القرار:  

الخاصة الماجستير رسالة  الفردية المقدمة من لجنة الحكم على التقرير الجماعي والتقاريرعرض على المجلس  -5
مجلس قسم الهندسة الكهربائية ولجنة الدراسات العليا  ويوصى-هبه هللا محمد أحمد عبد الباري  /المهندسةب

      فى)الهندسة الكهربائية( درجة الماجستير هامنحعلى 
 يوصى المجلس بالمنح.القرار:  

الخاصة الماجستير رسالة  الفردية المقدمة من لجنة الحكم على التقرير الجماعي والتقاريرعرض على المجلس  -6
ة ولجنة الدراسات العليا نيمجلس قسم الهندسة المدويوصى  –أشرف صالح أحمد عبد الرحيم  /المهندسب

 )الهندسة المدينة(. العلوم الهندسية درجة الماجستير فىه منحعلى 
 يوصى المجلس بالمنح.القرار: 

 ثانيا : منح البحث التطبيقى.

الدراسات العليا على منح المهندس/ حسن عرض على المجلس توصية مجلس قسم الهندسة المدنية ولجنة  -1
 (2.82درجة الماجستير في الهندسة )الهندسة المدنية( بتقدير)جيد( ومتوسط النقاط ) -عبد الحافظ  محمد

 ال غير( من أصل ثالثمائة درجة.               المقدم بدرجة )مائتان وسته وعشرون درجة وتقييم البحث التطبيقى
 المجلس بالمنح. القرار: يو صى 

 شئون العالقات الثقافية

 .الجوائز  

المقدم من  ولجنة العالقات الثقافية على الطلبمجلس قسممممممممم هندسممممممممة الكهربائية  موافقةعرض على المجلس  -1
محمد أبو زهاد  /السممميد أ.د.ترشممميح  بشمممأنالمدرس المتفرغ بالقسمممم  -عبد الحميد  الدكتور/ طارق كمال السممميد

م من أكاديمية البحث 2020سمتاذ المتفرغ بالقسمم لنيل جائزة الدولة التقديرية في العلوم الهندسمية األ –أبو زيد 
وبحث متميز منشممممور فى العلمي والبحوث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بما لسمممميادته من نشمممماط علمي 

 لمية المتخصصة.كبريات الدوريات العالمية ذات معامل التأثير المرتفع وفى المؤتمرات العا
 القرار: وافق المجلس.         

المقدم من  ولجنة العالقات الثقافية على الطلبمجلس قسممممممممممممم هندسممممممممممممة الكهربائية عرض على المجلس موافقة -2
م 2020نوفمبر 6محمد عبد السممماتر سمممويفى المدرس المسممماعد بالقسمممم بشمممأن سمممفره إلى المانيا يوم  /المهندس



 Gademann – Preis- walterرسممالة الدكتوراه الخاصممة به للفوز بجائزة  الجائزة لفوز والعودة بعد إسممتالم
  وهي جائزة رفيعة المستوى تمنح من كلية الهندسة الكهربائية ونظم المعلومات بجامعة ميونخ التقنية.

 القرار: وافق المجلس.        
 موضوعات متنوعة.

مقترح نظام التعليم الهجين لمقررات الفرقة  على والطالب لجنة شئون التعليمموافقة عرض على المجلس  -1
 م.2020/2021اإلعدادية للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 وافق المجلس. القرار:

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة

للبنية الجدول الزمنى لخطة الصيانة السنوية  على موافقة لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئةعرض على المجلس  -1
 والمرافق بالكلية.  التحتية
 وافق المجلس. القرار:

 

 
 

 
 

 


