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 شئون أعضاء هيئة التدريس
عرض على المجلس توصية مجلس قسم الهندسة الكهربائية على منح السيد الدكتور/ أحمد الناعم النزهى اللقب  -1

حيث إنه ملتزا )ى  الكهربية  العلمى لوظيفة )أستتتتتاا مستتتتاعد  ىالقستتتتم )ى تسةتتتتو عاا )هندستتتتة القو   ا   
 عمله  مسلكه  محسنًا أدائه.

يوصى المجلس بمنح د/ أحمد الناعم النزهى اللقب العلمى لوظيفة "أستاذ مساعد" بقسم  :القرار
  الهندسة الكهربائية فى تخصص عام"هندسة القوى واآلالت الكهربائية".

عرض على المجلس توصتتتتتتتية مجلس قستتتتتتتم الهندستتتتتتتة الكهربائية متعييا المهندح/ معتز محمد ال در  محمد )ى  -2
 حيث إنه ملتزا )ى عمله  مسلكه  محسنًا أدائه.  ظيفة مدرح مساعد ىالقسم

 يوصى المجلس بالتعيين.القرار: 

الرحما حستتتتتتتا أحمد )ى عرض على المجلس توصتتتتتتتية مجلس قستتتتتتتم الهندستتتتتتتة المعماردة متعييا المهندح/ ع د  -3
 حيث إنه ملتزا )ى عمله  مسلكه  محسنًا أدائه.  ظيفة مدرح مساعد ىالقسم

 يوصى المجلس بالتعيين.القرار:   

عرض على المجلس توصية مجلس قسم الهندسة المدنية متعييا المهندح/ أحمد ثر   محمد )ى  ظيفة مدرح  -4
 نًا أدائه.حيث إنه ملتزا )ى عمله  مسلكه  محس مساعد ىالقسم

 يوصى المجلس بالتعيين.القرار:   

عرض على المجلس توصتتتتية مجلس قستتتتم الهندستتتتة المدنية متعييا المهندح/ على جوستتتتظ امو المجد )ى  ظيفة  -5
 حيث إنه ملتزا )ى عمله  مسلكه  محسنًا أدائه. مدرح مساعد ىالقسم

 يوصى المجلس بالتعيين.القرار:   

عرض على المجلس موا)قة مجلس قستتتتتتتتتم الهندستتتتتتتتتة الميإلانيإلية على ق و  امهداع المقدا ما الم تتتتتتتتتر   الكور   -6
 لمعمل تط يقا  ميإلانيإلا الموائع )ى الهندسة الط ية  هو عبارة عا:

  1عدد) قياح السردان الد امى
  8عدد) حساح قياح ضغط

  1عدد) محبس التحإلم )ى ضغوطا  الغازا   السوائل.
  1عدد) حساح قياح الموجا  الةوتيه.

  . كذلك امهداعالمقدا ىأجهزة تعليمية لمعامل هندسة الميإلاتر نيا 
 وافق المجلس.القرار:   

عرض على المجلس موا)قة مجلس قستتتم الهندستتتة المعماردة على تردتتتيح أ.د/ محمد ع د الستتتتار ع د المقةتتتود  -7
كلية األثار جامعة ستتتتوهاا لجائزة الملك  يةتتتتل )ى موضتتتتو   -األستتتت مية عثمان األستتتتتاا المتفرس ىقستتتتم األثار 

 العمارة األس مية.
 وافق المجلس.القرار:   

عرض على المجلس موا)قة مجلس قستتتتتتتتتتم الهندستتتتتتتتتتة الكهربائية على الطلب المقدا ما الستتتتتتتتتتيد أ.د/ أحمد ع د المالك              
 األستاا ىالقسم ى أن مزا لة المهنة )ى أ قا  العمل غير الرسمية. –ع د الحا)ظ 



 وافق المجلس. القرار:  

 شئون الدراسات العليا والبحوث
 المنح. 

الماجستتتتير الساصتتتة  رستتتالة التقردر الجماعي  التقاردر الفردية المقدمة ما لجنة الحإلم علىعرض على المجلس  -1
درجة  منحها الكهربائية  لجنة الدراسا  العليامجلس قسم الهندسة  دوصى دعاع محمد ع د الحميد    المهندسة/
  .الكهربائية الهندسة ) )ى الهندسةالماجستير 

 القرار: يوصى المجلس بالمنح.

الماجستتتتير الساصتتتة  رستتتالة التقردر الجماعي  التقاردر الفردية المقدمة ما لجنة الحإلم علىعرض على المجلس  -2
درجة لس قستتتتم الهندستتتتة المدنية  لجنة الدراستتتتا  العليا منحها ج دوصتتتتى م -ال تتتتيماع محمد دتتتترقا    المهندستتتتة/

 . الهندسة المدنيةالهندسة)الماجستير )ى 
 القرار: يوصى المجلس بالمنح.

الماجستتتتير الساصتتتة  رستتتالة التقردر الجماعي  التقاردر الفردية المقدمة ما لجنة الحإلم علىعرض على المجلس  -3
درجة  دوصتتتى مجلس قستتتم الهندستتتة المدنية  لجنة الدراستتتا  العليا منحها  -نورهان أيما ع د الكردم  المهندستتتة/

 . الهندسة المدنيةالهندسة)الماجستير )ى 
 القرار: يوصى المجلس بالمنح.

الماجستتتتير الساصتتتة  رستتتالة التقردر الجماعي  التقاردر الفردية المقدمة ما لجنة الحإلم علىعرض على المجلس  -4
 دوصتتتتتى مجلس قستتتتتم الهندستتتتتة المدنية  لجنة الدراستتتتتا  العليا منحه  -محمد ع د الكردم على محمد   المهندح/

 . الهندسة المدنيةالهندسة )درجة الماجستير )ى 
 القرار: يوصى المجلس بالمنح.

 شئون العالقات الثقافية

 .المؤتمرات
                         الستتتتيد  لجنة الع قا  الثقا ية على الطلب المقدا ما مجلس قستتتتم الهندستتتتة المدنية عرض على المجلس موا)قة  -1

ستتتتتتاستتتتتتا   ىمدجنة مرنو مؤتمر األستتتتتتيادته  تتتتتتأن ح تتتتتتور القستتتتتتم ىستتتتتتتاا ىاأل -ال تتتتتترد  محمد ع د العزدز  /.أ.د
دعوة ح تتتور   ته ىحث من تتتور ا حيث أن لستتتياد16/11/2021-15)ى الفترة ىجمهوردة الت تتتيك  الذي ستتتيعقد 

 .               دتراك المؤتمر  نفقا  السفراعلى أن تتحمل الجامعة  المؤتمر
 القرار:وافق المجلس .

المقدا ما  لجنة الع قا  الثقا ية على الطلب مجلس قستتتتتتتتتتتتتم الهندستتتتتتتتتتتتتة الكهربائية موا)قة عرض على المجلس  -2
ممد ح ى تتتتتتتتتتتتأن ح تتتتتتتتتتتتور ستتتتتتتتتتتتيادته المؤتمر الثالث لعلوا الذكاع جما  الدجا )همي  /.أ.د               الستتتتتتتتتتتتيد

حيث أن لستتيادته ىحث مق و  ىالمؤتمر  25/10/2021-22 ا صتتطناعي ىجامعة النيل  الذي ستتيعقد )ي الفترة
  ا نتقا . على أن تتحمل الجامعة مةارد  ا دتراك )ي المؤتمر

 القرار:وافق المجلس.

الستتتتيد المقدا ما  لجنة الع قا  الثقا ية على الطلب مجلس قستتتتم الهندستتتتة المدنية موا)قة عرض على المجلس  -3
المدرح ىالقستتتتم ى تتتتأن  ح تتتتور ستتتتيادته مؤتمر أستتتت و  القاهرة للميا  )ي الفترة  –الدكتور/هيثم محمد أمو العيون 



على أ  تتحمل  ؤتمرا  الك لعرض ملسو رستتتتتتالة الدكتورا  )ي إحد  مستتتتتتاىقا  الم28/10/2021-24 ما 
 الجامعة أ  نفقا .

 القرار:وافق المجلس.

المجلس موا)قة مجلس قستتتتتتتتم الهندستتتتتتتتة المدنية على ح تتتتتتتتور كل  ما الستتتتتتتتادة ا تى استتتتتتتتما هم ىعد  عرض على -4
نو)م ر ىمدجنة الغردقة على أن  2أكتوبر إلى  30المؤتمر العلمى الثانى للهندستتتتتتتتتتة المدنية المنعقد )ى الفترة ما 

 لجامعة مةارد  ا دتراك للمؤتمر  بد  السفر علمًا ىأن له ىحث مق و  ىالمؤتمر.تتحمل ا
 محمد ال ا)عى ع د اللطي   /أ.د -2 السيدأ.د/ مةطفى ع د  ع د النعيم  -1
 د./ محمد خالد محمد نفاد  -4 د./ مر ان محمد اكى                  -3

        القرار:وافق المجلس.

 


