
 (8110مجلس الكلية رقم ) محضر

 م21/2021/ 20بتاريخ  
 

 وحدة ضمان الجودة
عرض على المجلس تقرير عن أداء وتنفيذ خطة قطاع الدراساااااااااااااااال الولدا ن قاش لما ورد  ن أ  ااااااااااااااطة  ال طة  -1

     جا وة أسيوط                          -اإلستراتدجدة لكلدة الهندسة 
 أحيط المجلس علماً.القرار: 

 وافقة اللجنة األكاديمدة التنفيذية لبر ا ج الهندسااااااااااة الطبدة الايوية على اعتماد تو ااااااااااد  عرض على المجلس  -2
 م           2021/2022البر ا ج وتو د   قررال الفصل الدراسي األول والثا ى للوام الجا وى 

 القرار: وافق المجلس.

 ً  شئون أعضاء هيئة التدريس: ثالثا
عرض على المجلس المذكرة المقد ة  ن الساااايد أود/ وكيل الكلدة ل اااااوا الدراسااااال الولدا وال او    اااا ا تجد د  -1

 ت كيل  جلس إدارة  ندوق إعداد التقارير الولمدة  كلدة الهندسة لمدة ثال  سنوال على الناو التالى:
 عميد الكلدة )رئدساش(          السيد أود/  وبى  امد حسن -1
 وكيل الكلدة للدراسال الولدا وال او ) ائ ا(         يد أود/  ؤ ن نه حنفى الملدجىالس -2
 أستاذ  ساعد  قسم الهندسة المد دة          السيد دو/ وليد أبو الوفا -3
  درس  قسم الهندسة المدكا دكدة         السيد دو/  امد حمدى عبد الرحدم  -4
  درس  قسم الهندسة الكهربائدة        السيد دو/ عالء عبد ال افى -5

 وافق المجلس. القرار:

عرض على المجلس المذكرة المقد ة  ن السااااايد أود/ وكيل الكلدة ل ااااااوا الدراساااااال الولدا وال او    ااااا ا إعادة  -2
جا وة أسايوط سساتكمال الفترة المت ةدة له حتى  ارس  - كلدة الهندساةهياة تارير الن ار الولمي ت اكيل  جلس 

  إذا هللا على الناو التالي:م 2023
 رئدس التارير وعميد الكلدة    السيد أودو/  وبي  امد حسن -1
 سكرتير التارير ووكيل الكلدة ل اوا الدراسال الولدا  السيد أودو/  ؤ ن نه حنفي الملدجي -2
 المد دة( د ر التارير التنفيذي )أستاذ  قسم الهندسة   السيد أودو/ شااته الض ع عبد الرحدم -3
  ارر   ارك )أستاذ  قسم الهندسة المد دة(  السيد أودو/  امد عبد السالم عاشور -4
 (ة ارر   ارك )أستاذ  قسم هندسة القوى المدكا دكد   السيد أودو/ أحمد حمزة حسيني -5
  ارر   ارك )أستاذ  قسم الهندسة المومارية(   السيد أودو/ خالد على  وسف -6
  ارر   ارك )أستاذ  قسم الهندسة الكهربائدة(    امد عبد الوظدم  ا لالسيد أودو/  -7
  ارر   ارك )أستاذ  قسم هندسة التود ن والفلزال(  السيد أودو/  امود  امد أحمد  امد -8
 سكرتير إداري    المهندسة /  دا نلوت فرغلي -9

 وافق المجلس. القرار:

أود/ عميد الكلدة    ا ت كيل  جلس إدارة المدرجال  الكلدة على عرض على المجلس المذكرة المقد ة  ن السيد 
 الناو التالىو



 رئدساش       عميد الكلدة           أود/  وبى  امد حسن عبد الرحدم -1
 عضواش    وكيل الكلدة ل اوا التولدم والطالب               أود/ عزل عبد المنوم  رغنى -2
 عضواش     رئدس قسم الهندسة المومارية           أود/ شوكت  امد لطفى -3
 عضواش      نسق بر ا ج الهندسة الطبدة والايوية                         أود/ رضا رجب غريب -4
 عضواش      د ر وحدة ضماا الجودة    أومود/  بيل يس عبد ال افى -5
 عضواش     أ ين عام الكلدة                                أ/ خالد عبد اللطد  حسن -6
 عضواش              سكرتارية  كتب أود/عميد الكلدة  -7

 وافق المجلس. القرار:

المذكرة المقد ة  ن السيد أودو/ وكيل الكلدة ل اوا الدراسال الولدا وال او     ا ا هاء خد ة  عرض على المجلس
جا وة -كلدة الهندسة  -األستاذ المساعد  قسم الهندسة الكهربائدة -ال افى عبد الاكدمالسيد الدكتور/ نه عبد 

 م )تاريخ ا قطاع سدادته عن الومل(و           1/1/2021أسيوط اعت ارا  ن 
القرار: وافق المجلس على انهاء خدمة السييييد الدكتور/ طب عبد الشيييافى عبد الحكيم اعتبارا من 

 م.1/1/2021

الهندسة المد دة  منح الدكتور/ إ لدا عزل ع م اللقب الولمى لدرجة  تو دة  جلس قسم ى المجلسعرض عل -9
 أستاذ  ساعد فى الهندسة اس  ائدةو

 يوصى المجلس بمنح سيادتب اللقب العلمى "لدرجة أستاذ مساعد" فى الهندسة االنشائية.القرار:

تو دة  جلس قسم الهندسة الكهربائدة بتويين الدكتور/ عبد الرحمن أحمد على  رسى عرض على المجلس  -10
 حيث إ ه  لتزم فى عمله و سلكه و اسناش أدائهو فى وظدفة  درس  القسم

 : يوصى المجلس بالتعيين.القرار    

 
 شئون الدراسات العليا والبحوث

 .المنـح 

رسالة الدكتوراه ال ا ة  الفردية المقد ة  ن لجنة الاكم علىالتقرير الجماعي والتقارير عرض على المجلس 
ويو ى  جلس قسم الهندسة الكهربائدة ولجنة الدراسال الولدا  منح   -  المهندس/ وائل  امد أحمد  امد

 الكهربائدة(والهندسة الفلسفة في الهندسة ) الدكتوراه درجة سدادته ل
 القرار:يوصى المجلس بالمنح.

رسالة الماجستير ال ا ة  التقرير الجماعي والتقارير الفردية المقد ة  ن لجنة الاكم علىعرض على المجلس  -2
ويو ى  جلس قسم الهندسة الكهربائدة ولجنة الدراسال الولدا  منح   - المهندس/  امود إبراهدم  امد سود 

 الكهربائدة(والهندسة  الولوم الهندسدة ) في ة الماجستيردرجسدادته 
 القرار:يوصى المجلس بالمنح.

رسالة الماجستير ال ا ة  التقرير الجماعي والتقارير الفردية المقد ة  ن لجنة الاكم على عرض على المجلس -3
سدادته  منح ولجنة الدراسال الولدا  الكهربائدة جلس قسم الهندسة ويو ى  - المهندس/ أحمد عبد الوزيز سيد 

 الكهربائدة(و     الهندسة  الولوم الهندسدة ) في الماجستيردرجة 
 القرار:يوصى المجلس بالمنح.



رسالة الماجستير ال ا ة  التقرير الجماعي والتقارير الفردية المقد ة  ن لجنة الاكم على عرض على المجلس -4
ويو ى  جلس قسم الهندسة المومارية ولجنة الدراسال الولدا  منح  - المهندس/  صطفى أحمد هالل  امد 

 المومارية(والهندسة  الهندسة ) في ة الماجستيردرجسدادته 
 القرار:يوصى المجلس بالمنح.

رسالة الماجستير ال ا ة   ة  ن لجنة الاكم علىالتقرير الجماعي والتقارير الفردية المقد عرض على المجلس -5
سدادته  منح ولجنة الدراسال الولدا  المدكا دكدةهندسة ال جلس قسم ويو ى  - المهندس/  امد رزق درد ر 

 الولوم الهندسدة )الهندسة المدكا دكدة(و في الماجستيردرجة 
 القرار:يوصى المجلس بالمنح.

إ هاب  امد  / منح المهندسولجنة الدراسال الولدا  الكهربائدةالهندسة   جلس قسمتو دة  عرض على المجلس -6
( A+3.89الكهربائدة( بتقد ر) متاز( و توسط النقاط )الهندسة في الهندسة ) الماجستير درجة - حسن كرام

290وتقيدم ال اث التطبدقى المقدم بدرجة 

300
 ) ائتاا وتسووا درجة س غير(  ن أ ل ثالثمائة درجةو  

 القرار:يوصى المجلس بالمنح.
 موضوعات أخرى.

الطلب المقدم الساايد أودو/  ولجنة الدراسااال الولدا على  وافقة  جلس قساام الهندسااة الكهربائدةعرض على المجلس 
    ا عقد ا تااا  ادة ) وضوعال  تقد ة في البر جة ال يادة( بنظام كتاب  فتوحو -خالد  مدوح شع اا

 القرار: وافق المجلس.

الطلب المقدم الساااايد  ولجنة الدراسااااال الولدا على  وافقة  جلس قساااام الهندسااااة الكهربائدةعرض على المجلس  -3
 أودو/  ؤ ن نه الملدجى     ا عقد ا تااا  ادة )التورف على األ ماط( بنظام كتاب  فتوحو

 القرار: وافق المجلس.  

الطلب المقدم الساايد  المدكا دكدة ولجنة الدراسااال الولدا على وافقة  جلس قساام الهندسااة عرض على المجلس  -4
أودو/ أحمد حمزة حساااااينى   ااااا ا أا يكوا ا تااا النهائى فى  قرر الدراساااااال الولدا  اجساااااتير ) وضاااااوعال 

  تقد ة فى الهندسة الارارية )تهوية  ناعدة( بنظام كتاب  فتوحو
 القرار: وافق المجلس. 

الطلب المقدم الساايد  جلس قساام الهندسااة المدكا دكدة ولجنة الدراسااال الولدا على وافقة  عرض على المجلس  -5
أودو/ حمدى  ووض شااااااااافوى   اااااااا ا أا يكوا ا تااا النهائى فى  قرر الدراسااااااااال الولدا  اجسااااااااتير )ا تقال 

 الاراره اسشواعى فى الوسائط المتناثرة( بنظام كتاب  فتوحو
 القرار: وافق المجلس.

 لثقافيةشئون العالقات ا

 المؤتمرات  .

ولجنة الوالقال الثقافدة على الطلب المقدم  ن  الكهربائدة جلس قسااااااااام الهندساااااااااة   وافقة عرض على المجلس -1
األستاذ  القسم    ا حضور سدادته المؤتمر ال ا س للجا وة الدا ا دة  –السيد أودو/ جمال الد ن فهمي  مدوح 

م حيث أا لسااااااادادته  اث قيد التاكدم كما 16/12/2021-13في الفترة  ن  والمقام ببرج الورب  اسساااااااكندرية
 القرار: أ ه عضاااااواش  اللجنة الماكمة  الموتمر و دعو لكلمة رئدسااااادة على اس تتامل الجا وة إي  صااااااري و

 .وافق المجلس


