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 شئون أعضاء هيئة التدريس
موافقة مجلس قسم الهندسة الميكانيكية على قبول اإلهداء المقدم من المشروع الكورى بالكلية عرض على المجلس  -1

 م وهى عبارة عن أجهزة االستوديو الخاصة بتصوير المحاضرات. 2021فى العام الجامعى 
 وافق المجلس. القرار:    

الكلية لشيينوا الدراسييات العليا بشيياا انهاء لدمة السيي د المذكرة المقدمة من السيي د أ.د.و وك   عرض على المجلس  -2
المدرس بقسييييييييييييييم الهندسييييييييييييييية المدنية علمًا بان  منق   عن العم  اعتبارًا من  -الدكتورو أحمد يح ى عبد العظيم

 م.2020و11و5
 م.5/11/2020وافق المجلس على إنهاء خدمه السيد الدكتور/ أحمد يحيى عبد العظيم اعتباراً من  القرار:    

توصيييية مجلس قسيييم الهندسييية الكهراية بمنل السييي د الدكتورو حمدى أحمد محمد أحمد  يداا عرض على المجلس  -3
اللقب العلمى لوظيفة أسييييتال بالقسييييم فى تخصيييي  عام  هندسيييية القوى وااالت الكهراايية  التخصيييي  الدق    نظم 

 إن  ملتزم في عمل  ومسلك  ومحسنًا أداي .القوى الكهراية  ح ث 
 يوصى المجلس بمنحه اللقب العلمى لوظيفة )أستاذ( بالقسم. القرار:     

توصيييييية مجلس قسيييييم الهندسييييية الكهراية بتع  ن الدكتورو قاسيييييم محمد أحمد لل   فى وظيفة عرض على المجلس  -4
 إن  ملتزم في عمل  ومسلك  ومحسنًا أداي .مدرس بالقسم ح ث 

 يوصى المجلس بالتعيين. القرار:    

توصية مجلس قسم الهندسة الكهراية بتع  ن الدكتورو ضياء الدين محمود إبراهيم فى وظيفة عرض على المجلس  -5
 إن  ملتزم في عمل  ومسلك  ومحسنًا أداي .مدرس بالقسم ح ث 

 يوصى المجلس بالتعيين. القرار:     

 
 شئون الدراسات العليا والبحوث

 .المنـح 

رسييييييييييييالة الدكتورا  الخاصيييييييييييية  الجماعي والتقارير الفردية المقدمة من لجنة الحكم علىالتقرير عرض على المجلس  -1
درجة  سيييادت بمنل ولجنة الدراسييات العليا  الكهرااييةمجلس قسييم الهندسيية بالمهندسو عياد شييهدو ونيس ويوصييى 

 الكهراايية(.الهندسة الفلسفة ) الدكتورا  
 المجلس بالمنح. ىالقرار: يوص

الماجسيييييت ر الخاصييييية  رسيييييالة التقرير الجماعي والتقارير الفردية المقدمة من لجنة الحكم علىعرض على المجلس  -2
 المدنية ولجنة الدراسات العليامجلس قسم الهندسة ويوصى  -كريماا أحمد الملقب نشات دردير أحمد  وةالمهندسب

       المدنية(.الهندسة الهندسية ) فيالماجست ر درجة  هابمنح
 المجلس بالمنح. ىالقرار: يوص
 
 
 



 البيئة شئون خدمة المجتمع وتنمية
 

برامج  مناقشييييية لجنة لدمة المجتم  وتنمية الب نة وضييييي  الكلية في التخل  من المخلفاتعرض على المجلس  -1
( في مسييييييييييييييابقة الكلية صييييييييييييييديقة الب نة معاي ر إدارة المخلفات(. 5)البنود الواردة بالمعيار رقم )  تنف ذ –آلية  –

 يلي: االلجنة بتعميم اقتراح فكرة بموتوصي 
مشييييييروع تجريبي إلدارة المخلفات بكلية الهندسيييييية من لسل تقديم دراسيييييية مبديية مختصييييييرة لددارة المللي للمخلفات تبدأ بجم  المعلومات عن  -1

لتقديم تقارير عن كيفية تجمي   الوضييييييييييييييي  الراهن إلدارة المخلفات بالكلية من لسل مخا بة أم ن الكلية ومعاوني ابقسيييييييييييييييام واإلدارات بالكلية
 المخلفات وكيفية التخل  منها.

 تصنيف وحصر المخلفات الناتجة عن االستخدام بكلية الهندسة. -2
  رح برنامج لددارة المللي للمخلفات. -3

 المجلس. قالقرار: واف


