
 (5110محضر مجلس الكلية رقم )

 م22/9/2021بتاريخ 
 وحدة ضمان الجودة

بشيييييك  تشييييي دل مجلس  المقدم من السيييييدد  مدمر مدير ضمدن ايييييم   الج دن عرض على المجلس تعديل المقترح -1
 ضمدن ام   الج دن ضذلك على النح  الت لى:

 القرار: وافق المجلس.

م افقييم مجلس مسيييييييييييييية الىنييدمييييييييييييييييم المييدالييم على اعتميي د تقر ر ال رايي م  للعيي م الجيي معى  عرض على المجلس -2
 م                            2021ر2020

 القرار: وافق المجلس.   

م افقم مجلس مسة الىندمم المدالم على اعتم د ت صلف مقررات الفصل الدرامي الث اى عرض على المجلس  -3
 م                           2021ر2020مي األضل ضالث اى للع م ضتق ر ر مقررات الفصل الدرا

 القرار: وافق المجلس.    

م افقم مجلس مسييية الىندميييم المدالم على اعتم د ت صيييلف ال را م  ضت صيييلف المقررات عرض على المجلس  -4
 م                            2022ر2021الفصل الدرامي األضل للع م 

 القرار: وافق المجلس.     

 شئون أعضاء هيئة التدريس
عرض على المجلس م افقم مجلس مسة الىندمم المدالم على الطلب المقدم من السدد الدكت رر محمد  ممد  -1

 المدرس ب لقسة بشك  مزاضلم المىنم فى  ضم ت العمل غدر الرمملمم -بشدر
 القرار: وافق المجلس.

 -عرض على المجلس ت صيييلم مجلس مسييية الىندميييم المدالم بمنل السيييدد الدكت ررمشييي م محمد  ممد د     -2
إاه ملتزم في عمله ضمسيييل ه اللقب العلمى ل ظلفم " ميييت ذ"  ب لقسييية فى تمصييي  المنشييي ت المرمييي الم مد  

 ضمحسنً   دائهم
 شات الخرسانية".يوصى المجلس بالمنح اللقب العلمى "أستاذ"بالقسم "تخصص المنالقرار:

 عميد الكلية -رئيس مجلس اإلدارة أ.د./ نوبى محمد حسن 1

 مدير الوحدة أ.م.م/ نبيل يس عبد الشافى 2

 أ.م.د/ وليد أبو الوفا محمد 3
 د./ طواب إدريس عبد الباسط

 نائبان لمدير الوحدة

 ممثالً للسادة وكالء الكلية -وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د./ عزت عبد المنعم مرغنى 4

 ممثالً للسادة رؤساء األقسام -المدنية رئيس قسم الهندسة  أ.د./ أحمد أحمد محمد السنباطى 5

 ممثالً للسادة أعضاء هيئة التدريس د./ محمد خالد محمد نفادى 6

 معيد بقسم الهندسة الميكانيكية. -ممثالً عن معاونى هيئة التدريس م./ محمد عبد الناصر أحمد 7

 محافظة أسيوط. -نقيب المهندسين م./ عبد الحكيم عليان عبد العليم 8

 رئيس قطاع محطة توليد كهرباء أسيوط البخارية بالوليدية. م./ ايمن فاروق عبد الرحيم 9

 ممثالً عن اإلداريين بالكلية -أمين عام الكلية أ/ خالد عبد اللطيف حسن 10

 بصفته رئيس اتحاد الطالب 11



عرض على المجلس ت صييلم مجلس مسيية الىندمييم ال ىرب ئلم بمنل السييدد الدكت رر محمد ع  ع السييدد ع د  -3
اللقب العلمى ل ظلفم" مت ذ" ب لقسة فى تمص  ع م )مندمم اإلل ترضال ت ضاالتص الت( التمص   -الع ل

 ضمحسنً   دائهمإاه ملتزم في عمله ضمسل ه الدمدق )مندمم اإلل ترضال ت( مد  
بالقسم فى تخصص  يوصى المجلس بمنح  د/ محمد عاطف السيد عبد العال اللقب العلمى لوظيفة أستاذالقرار:

 عام )هندسة اإللكترونيات واالتصاالت( التخصص الدقيق )هندسة اإللكترونيات(.

 -ائل رشي د الراض  عرض على المجلس ت صيلم مجلس مسية مندميم التعدين ضالفلزات بمنل السيدد الدكت رر ض  -4
 المدرس ب لقسة اللقب العلمى ل ظلفم  مت ذ مس عد ب لقسة فى تمص  مندمم التعدينم

اللقب العلمى "أسىىىىتاذ مسىىىىاعد" تخصىىىص وائل رشىىىىاد الراوى يوصىىىىى المجلس بمنح  د/  القرار:
 هندسة التعدين .

 -عرض على المجلس ت صلم مجلس مسة الىندمم المدالم بمنل السدد الدكت رر ممد محمد مدد محمد مدد -5
إاه ملتزم المدرس ب لقسة اللقب العلمى ل ظلفم  مت ذ مس عد ب لقسة فى تمص  )الىندمم االاش ئلم( مد  

 في عمله ضمسل ه ضمحسنً   دائهم
مى "أسىىىتاذ مسىىىاعد" بالقسىىىم "تخصىىىص الهندسىىة يوصىىىى المجلس بمنح سىىىيادته اللقب العل القرار:

 االنشائية".

عرض على المجلس ت صييلم مجلس مسيية الىندمييم ال ىرب ئلم  تعددن المىندسر مصييطفى ربلعى ع د الرا    -6
 إاه ملتزم في عمله ضمسل ه ضمحسنً   دائهمفى ضظلفم مدرس ب لقسة مد   -ع د الرممن 

 يوصى المجلس بالتعيين. القرار:

عرض على المجلس المذكرن المقدمم من السدد  مدمر عمدد ال للم بشك  ترشلل الس دن  عض ء مدئم التدر س  -7
م 2022ر2021المتفرغدن لعضيييييييييييييي  م مجلس ال للم اعت  رًا من ت ر ا م افقم مجلس الج معم للع م الج معى 

 لمدن ع مم
 معم ر م مت ذ متفرغ بقسة الىندمم ال أحمد هالل محمد محمد./ د.السدد  
  مت ذ متفرغ بقسة مندمم التعدين ضالفلزات أحمد محمد إبراهيم رزق ./ د.السدد  
  مت ذ متفرغ بقسة الىندمم المل  ال لم على كامل عبد الرحمن./د.السدد  
  مت ذ متفرغ بقسة الىندمم ال ىرب ئلم مصطفى يوسف مكى مسلم./ د.السدد  
  مت ذ متفرغ بقسة الىندمم المدالم الشريف محمد عبد العزيز./ د.السدد  

 :وذلك النتهاء فترة عضوية مجلس الكلية للسادة

  مت ذ متفرغ بقسة الىندمم المعم ر م عبد المنطلب محمد على./ د.السدد  
  مت ذ متفرغ بقسة مندمم التعدين ضالفلزات محمد أحمد سيد عبد العال./ د.السدد  
  مت ذ متفرغ بقسة الىندمم المل  ال لم  ممدمحمد محمود سيد ./ د.السدد  

  مت ذ متفرغ بقسة الىندمم ال ىرب ئلم مجدى مفيد دوس./ د.السددن  
  مت ذ متفرغ بقسة الىندمم المدالم حسن يونس أحمد./ د.السدد  

 القرار: وافق المجلس.

عرض على المجلس المذكرن المقدمم من السييدد  مدمر عمدد ال للم بشييك  تشيي دل اللج   الفنلم للع م الج معى  -8
 مم2022ر2021

                                                                القرار: وافق المجلس.

المذكرن المقدمم من السييييييييييييييدد  مدمر عمدد ال للم بشييييييييييييييك  اعتم د الن  م الم لى ضاالدار  عرض على المجلس  -9
 ج معم  مد طم -ل را م  الىندمم الط لم المقرر افتت مه مذا الع م فى كللم الىندمم

                                                                                                                                                                                                          القرار: وافق المجلس.



م افقم مجلس مسة مندمم التعدين ضالفلزات على اإلمداء المقدم من اق بم المىندمدن عرض على المجلس  -10
 مم ب لقسيييييييييية مشيييييييييي ركم منى  فى  دمم التعللة الىندمييييييييييى الفرعلم بكمييييييييييد ط متمثًة فى   بعم لمعمل المسيييييييييي

 ضمشرضع ته الطة لمم
 القرار: وافق المجلس.

 ا والبحوثيعلت الشئون الدراسا
 أوالً: المنح.

الم جسييييتدر الم صييييم  رميييي لم التقر ر الجم عي ضالتق ر ر الفرد م المقدمم من لجنم الح ة على عرض على المجلس -1
ي صييييييييى مجلس مسيييييييية الىندمييييييييم المدالم ضلجنم الدراميييييييي ت العلل  بمنل  -ب لمىندسر محمد اج ح ا ر الدين محمد

 مل دته درجم الم جستدر فى العل م الىندملم )الىندمم المدالم(م
 القرار:يوصى المجلس بالمنح.

الم جسييييتدر الم صييييم  رميييي لم لجنم الح ة على التقر ر الجم عي ضالتق ر ر الفرد م المقدمم من عرض على المجلس -2
ض  صييى مجلس مسيية الىندمييم المدالم ضلجنم الدراميي ت العلل  بمنل مييل دته  -ب لمىندسر عمر     ال ف  علي  دضي 
 درجم الم جستدر فى الىندمم المدالمم

 القرار:يوصى المجلس بالمنح.  

الم جسييييتدر الم صييييم  رميييي لم المقدمم من لجنم الح ة علىالتقر ر الجم عي ضالتق ر ر الفرد م  عرض على المجلس -3
ض  صييييى مجلس مسيييية الىندمييييم المدالم ضلجنم الدراميييي ت العلل  بمنل مييييل دته -ب لمىندسر محمد الديب ع د ال  مي

 درجم الم جستدر فى الىندمم المدالمم
 القرار:يوصى المجلس بالمنح.  

الم جسييييتدر الم صييييم  رميييي لم  م المقدمم من لجنم الح ة علىالتقر ر الجم عي ضالتق ر ر الفرد عرض على المجلس -4
ض  صيييى مجلس مسييية الىندميييم المدالم ضلجنم الدرامييي ت العلل  بمنل ميييل دته  -ب لمىندسر  ممد ثرضت محمد علي

 درجم الم جستدر فى العل م الىندملم )الىندمم المدالم(م
 القرار:يوصى المجلس بالمنح.  

الم جسييييتدر الم صييييم  رميييي لم الجم عي ضالتق ر ر الفرد م المقدمم من لجنم الح ة علىالتقر ر  عرض على المجلس -5
ض  صيييى مجلس مسييية الىندميييم المدالم ضلجنم الدرامييي ت العلل  بمنل  -    المجد مسيييدن  ب لمىندسر علي ي ميييع

 مل دته درجم الم جستدر فى الىندمم المدالمم
  القرار:يوصى المجلس بالمنح.  

الم جسييييتدر الم صييييم  رميييي لم التقر ر الجم عي ضالتق ر ر الفرد م المقدمم من لجنم الح ة على عرض على المجلس -6
ض  صييى مجلس مسيية الىندمييم المدالم ضلجنم الدراميي ت العلل  بمنل  -ب لمىندس ر ا صيير  ممد محمد ع د الرملة 
 مل دته درجم الم جستدر فى الىندمم المدالمم

 القرار:يوصى المجلس بالمنح.  

الم جسييييتدر الم صييييم  رميييي لم التقر ر الجم عي ضالتق ر ر الفرد م المقدمم من لجنم الح ة على لى المجلسعرض ع -7
مجلس مسيييية الىندمييييم ال ىرب ئلم ضلجنم الدراميييي ت العلل  بمنل  ض  صييييى -ض مشيييي م إ راخلة  لع ع   ب لمىندسر

 درجم الم جستدر فى الىندمم ال ىرب ئلمم مل دته
 المجلس بالمنح. القرار:يوصى  



الم جسييييتدر الم صييييم  رميييي لم التقر ر الجم عي ضالتق ر ر الفرد م المقدمم من لجنم الح ة على عرض على المجلس -8
ض  صييييييى مجلس مسيييييية الىندمييييييم ال ىرب ئلم ضلجنم الدراميييييي ت العلل  بمنل  -ب لمىندسر معتز محمد ال دري محمد 

 مم ال ىرب ئلم(ممل دته درجم الم جستدر فى العل م الىندملم )الىند
 القرار:يوصى المجلس بالمنح.  

الم جسييييتدر الم صييييم  رميييي لم التقر ر الجم عي ضالتق ر ر الفرد م المقدمم من لجنم الح ة على ض على المجلسعر  -9
ض  صيييييى مجلس مسييييية الىندميييييم ال ىرب ئلم ضلجنم الدرامييييي ت العلل  بمنل  - ر ى م محمد  ممد إ راخلةب لمىندميييييمر 

 مل دتى  درجم الم جستدر فى الىندملم )الىندمم ال ىرب ئلم(م
 القرار:يوصى المجلس بالمنح.  

الدكت راه  رمييييييييييييييي لم التقر ر الجمي عي ضالتقي ر ر الفرد م المقيدمم من لجنيم الح ة على عرض على المجلس -10
ف تن  ممد مصيييطفى ض  صيييى مجلس مسييية مندميييم التعدين ضالفلزات ضلجنم الدرامييي ت العلل  الم صيييم ب لمىندميييمر 

 بمنل مل دتى  درجم دكت راه الفلسفم فى مندمم التعدين "المس مم ضالجد د سل "م
 القرار:يوصى المجلس بالمنح.  

الم جسييييييييتدر  رميييييييي لم التقر ر الجم عي ضالتق ر ر الفرد م المقدمم من لجنم الح ة على عرض على المجلس -11
ض  صييييى مجلس مسيييية الىندمييييم المعم ر م ضلجنم الدراميييي ت العلل   -ع د الرممن مسيييين  ممد الم صييييم ب لمىندسر

 درجم الم جستدر فى الىندمم المعم ر ممبمنل مل دته 
 القرار:يوصى المجلس بالمنح.  

ت صيلم مجلس مسية الىندميم ال ىرب ئلم ضلجنم الدرامي ت العلل  بمنل المىندسر محمد  عرض على المجلس -12
درجم الم جسيييييييييييتدر فى الىندميييييييييييم )الىندميييييييييييم ال ىرب ئلم(  تقدير)ممت  ( ضمت مييييييييييي  النق ط  -ع د الج اد ميييييييييييعدد 

(A+3.94 ضتقدلة ال ح  التط لقى المقدم  درجم )273

300
 صيييييييييييييييل  )م ئت   ضثةث ضميييييييييييييي ع   درجم ال غدر( من  

 ثةثم ئم درجمم
 القرار:يوصى المجلس بالمنح.

ت صيلم مجلس مسية الىندميم ال ىرب ئلم ضلجنم الدرامي ت العلل  بمنل المىندسر محمد  عرض على المجلس -13
( B+3.31ع  ده ميييي  لة درجم الم جسييييتدر فى الىندمييييم )الىندمييييم ال ىرب ئلم(  تقدير)جدد جدًا( ضمت ميييي  النق ط )

273التط لقى المقدم  درجم ضتقدلة ال ح  

300
 )م ئت   ضثةث ضم ع   درجم ال غدر( من  صل ثةثم ئم درجمم  

 القرار:يوصى المجلس بالمنح.

 بوالطاليم شئون التعل

 –بمط   السيييييييدد  مدر  مدن المجلس األعلى للج مع ت لجنم شيييييييئ   التعللة ضالطة   عرض على المجلس إم  م -1
(  ت ر ا 710بم افقم المجلس األعلى للج مع ت بجلسيييته رمة ) –إلى السيييدد األميييت ذ الدكت رر رئلس ج معم  ميييد ط 

 –تدر س مقرر )القضيييييي    المجتمرلم( لرفا ضعي الط لب الج معي بقضيييييي    )الز  دن السيييييي  الم على م 2021ر1ر23
مم في مقرر القض    المجتمرلم كمتطلب تمرج  دًء الشف فلم ضم  فحم الفس د( علي    ت    الدرا –مق   اإلاس   

 مم2022ر2021من الع م الج معي 
 أحيط المجلس علماً.القرار:

 



 خدمة المجتمع وتنمية البيئة
"  تقر ر مملم التطرلة اد فدرضس ك رضا  المستجدلجنم  دمم ال دئم ضتنملم المجتما إم  م عرض على المجلس  -1

 .الجرعة األولي
 أحيط المجلس علماً.القرار:   


