
 (1011مجلس الكلية رقم ) محضر
 م2/2202/ 15 بتاريخ  

 وحدة ضمان الجودة
الميكاترونيات والروبوتات على اعتماد توصةةةةةةي  موافقة اللجنة األكاديمية لبرنامج هندسةةةةةةة  عرض على المجلس  -1

 م.  2022 /2021م خالل العام الجامعى 2021برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات لالئحة الجديدة 
 وافق المجلس. القرار:

والروبوتات على اعتماد توصةةةةةةةةي   موافقة اللجنة األكاديمية لبرنامج هندسةةةةةةةةة الميكاترونيات عرض على المجلس -2
 م.     2022 /2021مقررات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعى 

 وافق المجلس.القرار: 

موافقة اللجنة األكاديمية لبرنامج هندسةةةةةةةةةةةةةةةة الميكاترونيات والروبوتات على اعتماد تقار ر  عرض على المجلس -3
 م.  2022 /2021 مقررات الفصل الدراسي األول للعام الجامعى

 وافق المجلس.القرار: 

 شئون أعضاء هيئة التدريس: ثالثا  
توصية مجلس قسم هندسة القوى الميكانيكية بمنح السيد الدكتور/ بهاء يوسف محمد صالح  عرض على المجلس-1

التخصص الدقيق )تخصص انتقال حرارة( التخصص  األستاذ المساعد بالقسم اللقب العلمى لوظيفة أستاذ فى –
 العام )هندسة القوى الميكانيكية( 

القرار: يوصىىىل المجلس بمال ال ىىىيد أ.د/ بساء يو ىىىل صىىىالل اللقي الألمل لوايتة أ ىىىتا  )الت صىىى  
 الدقيق ااتقال حرارة( الت ص  الأام )هاد ة القوى الميكاايكية(.

توصية مجلس قسم الهندسة المدنية بمنح السيد الدكتور/ محمد فتحى محمد فهمى األستاذ  عرض على المجلس -2
 المساعد بالقسم اللقب العلمى لوظيفة أستاذ )تخصص المنشات الخرسانية(.

القرار: يوصىىىىل المجلس بماجاء بتقرير اللجاة الألمية بمال  ال ىىىىيد  الدكتور/ محمد فتحل اللقي الألمل 
 ق م الساد ة المداية )ت ص  الماشآت ال ر ااية(. لوايتة )أ تا ( ب

توصية مجلس قسم الهندسة المدنية بالموافقة بما جاء فى التقر ر اللجنة العلمية الدائمة لهندسة  عرض على المجلس
المدرس  –بالدكتور/ طارق سةةةةةةيد أبو ي د هر دى  لترقية األسةةةةةةاتسة واألسةةةةةةاتسة المسةةةةةةاعدي  الخا الموارد المائية 

  بالقسم والمتقدم درجة أستاذ مساعد.
القرار:وافق المجلس بما جاء فل تقرير اللجاة الألمية الدائمة بأدم ترقية ال ىىىيد الدكتور/ قاري  ىىىيد أبو 

 المدرس بق م الساد ة المداية  إلل درجة )أ تا  م اعد(.   زيد هريرى

عرض على المجلس توصةةةةةية مجلس قسةةةةةم الهندسةةةةةة المعمار ة بتعيي  الدكتورة / سةةةةةهام محمود حسةةةةة  نوفل فى  -4
 وظيفة مدرس حيث أنها ملتزمة ومؤدية لواجباتها.

 القرار: يوصل المجلس بالتأيين. 

فى عرض على المجلس توصةةةية مجلس قسةةةم هندسةةةة الميكاترونيات بتعيي  المهندس/ محمد عبد الناصةةةر أحمد  -5
 حيث إنه ملتزم فى عمله ومسلكه ومحسنًا أدائه.وظيفة مدرسًا مساعدًا بالقسم 

 القرار: يوصل المجلس بالتأيين.



موافقة مجلس قسةةةةةةةم الهندسةةةةةةةة الكهربائية على الالب المقدم م  السةةةةةةةيد أ.د./ ر ةةةةةةةا رجب  عرض على المجلس -6
الديك محمد السةةةةةةةيد الديك إلى اسةةةةةةةم معمل  غر ب بشةةةةةةةة  إ ةةةةةةةافة اسةةةةةةةم المافور له ب.ذ    تعالى السةةةةةةةيد أ.د./

  .السيد أ.د./ الديك محمد السيد الديكالميكروو   ليكو  االسم معمل 
 .القرار: وافق المجلس

المقدمة م  السيد أ.د./ وكيل الكلية لشئو  الدراسات العليا والبحوث بشة  انهاء خدمة  مسكرةال عرض على المجلس
األسةةةةةةتاذ بقسةةةةةةم هندسةةةةةةة التصةةةةةةميم الميكانيكى واالنتا  اعتبارًا م   -السةةةةةةيد الدكتور/ أحمد على  ةةةةةةياء سةةةةةةرحا 

 م.1/8/2021
ياء  ىىىىىىىرحا لدكتور/ أحمد علل ضىىىىىىى يد ا ساء  دمة ال ىىىىىىى بارا  من القرار: وافق المجلس علل اا ن اعت

 م.1/8/2021

المقدمة م  السةةةيد أ.د./ وكيل الكلية لشةةةئو  الدراسةةةات العليا والبحوث بشةةةة  انهاء  مسكرةعرض على المجلس ال -9
األسةةةةةتاذ المسةةةةةاعد بقسةةةةةم هندسةةةةةة التصةةةةةميم الميكانيكى واالنتا   -خدمة السةةةةةيد الدكتور/ وائل محمود خير الدي 

 م. 19/7/2021اعتبارًا م  
 م.19/7/2021وافق المجلس علل ااساء  دمة ال يد الدكتور/ وائل محمود  يرالدين اعتبارا   القرار:

 : شئون الدرا ات الأليا والبحوثرابأا  
 أوال : المال.

رسةةةةةالة الدكتوراا الخاصةةةةةة  التقر ر الجماعي والتقار ر الفردية المقدمة م  لجنة الحكم علىعرض على المجلس  -1
و وصةى مجلس قسةم الهندسةة المعمار ة ولجنة الدراسةات العليا بمنح  –بالمهندسةة/ أسةماء محمد عبد   محمد 

 سيادتها درجة دكتوراا الفلسفة فى الهندسة المعمار ة.
 القرار: يوصل المجلس بالمال.  

رسةةالة الماجسةةتير الخاصةة  المقدمة م  لجنة الحكم علىالتقر ر الجماعي والتقار ر الفردية عرض على المجلس  -2
و وصى مجلس قسم الهندسة المعمار ة ولجنة الدراسات العليا بمنح  -بالمهندسة/ سارة حس  صالح عبد الحليم 

 سيادتها درجة الماجستير فى الهندسة المعمار ة.
 القرار: يوصل المجلس بالمال.

رسالة الماجستير الخاصة  لتقار ر الفردية المقدمة م  لجنة الحكم علىالتقر ر الجماعي واعرض على المجلس  -3
و وصةةةى مجلس قسةةةم الهندسةةةة المدنية ولجنة الدراسةةةات العليا بمنح  -بالمهندس/ محمد على محمد سةةةعد الدي  

 سيادته درجة الماجستير فى الهندسة المدنية تخصص "الهندسة األنشائية"
 القرار: يوصل المجلس بالمال.  

رسةةالة الماجسةةتير الخاصةةة  التقر ر الجماعي والتقار ر الفردية المقدمة م  لجنة الحكم علىعرض على المجلس -4
و وصةةةةى مجلس قسةةةةم الهندسةةةةة المدنية ولجنة الدراسةةةةات العليا  –بالمهندس/ أحمد حسةةةةي  عبد الحميد سةةةةليما  

 لموارد المائية"بمنح سيادته درجة الماجستير فى الهندسة المدنية تخصص "هيدروليكا وا
 القرار: يوصل المجلس بالمال.  

رسالة الماجستير الخاصة  التقر ر الجماعي والتقار ر الفردية المقدمة م  لجنة الحكم علىعرض على المجلس  -5
و وصةةةةةةى مجلس قسةةةةةةم الهندسةةةةةةة المدنية ولجنة الدراسةةةةةةات العليا بمنح  -بالمهندس/ عمرو محمد السةةةةةةيد الدردير

 جستير فى الهندسة المدنية تخصص"هندسة صحية وبيئية"سيادته درجة الما



 القرار: يوصل المجلس بالمال.  

 يوالقاليم شئون التأل

 –بخاا  السةةةةةةةيد أ.د/ أمي  المجلس األعلى للجامعات لجنة شةةةةةةةئو  التعليم والاال   عرض على المجلس إحاطة -1
( بتار خ 710بموافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسةةةته رقم ) –إلى السةةةيد األسةةةتاذ الدكتور/ رئيس جامعة أسةةةيو  

 –تدر س مقرر )القضةةةةةةايا المجتمرية( لرفا وعي الاالب الجامعي بقضةةةةةةايا )الز ادة السةةةةةةكانية على م 23/1/2021
الشفافية ومكافحة الفساد( علي أ  تكو  الدراسة في مقرر القضايا المجتمرية كمتالب تخر  بدًء  –حقوق اإلنسا  

 م.2021/2022م  العام الجامعي 
 أحيق المجلس علما .القرار:

  دمة المجتمع وتامية البيئة
" بتقر ر حملة التاريم  د فيروس كورونا المستجدلجنة خدمة البيئة وتنمية المجتما إحاطة عرض على المجلس  -1

 .الجرعة األولي
 أحيق المجلس علما .القرار:   
 

 (6110محضر مجلس الكلية رقم )
 م19/10/2021بتاريخ 

 

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

 حيث إنه ملتزم فى العلمى لوظيفة )أسةةةةتاذ مسةةةةاعد( بالقسةةةةم فى تخصةةةةص عام )هندسةةةةة القوى وا الت الكهربية(
 عمله ومسلكه ومحسنًا أدائه.

يوصل المجلس بمال د/ أحمد الااعم الازهل اللقي الألمل لوايتة "أ تا  م اعد" بق م  :القرار
  الساد ة الكسربائية فل ت ص  عام"هاد ة القوى واآلالت الكسربائية".

بدرى محمد فى عرض على المجلس توصةةةةةةةية مجلس قسةةةةةةةم الهندسةةةةةةةة الكهربائية بتعيي  المهندس/ معتز محمد ال -2
 حيث إنه ملتزم فى عمله ومسلكه ومحسنًا أدائه. وظيفة مدرس مساعد بالقسم

 يوصل المجلس بالتأيين.القرار: 

عرض على المجلس توصةةةةةةةية مجلس قسةةةةةةةم الهندسةةةةةةةة المعمار ة بتعيي  المهندس/ عبد الرحم  حسةةةةةةة  أحمد فى  -3
 عمله ومسلكه ومحسنًا أدائه. حيث إنه ملتزم فى وظيفة مدرس مساعد بالقسم

 يوصل المجلس بالتأيين.القرار:   

عرض على المجلس توصية مجلس قسم الهندسة المدنية بتعيي  المهندس/ أحمد ثروت محمد فى وظيفة مدرس  -4
 حيث إنه ملتزم فى عمله ومسلكه ومحسنًا أدائه. مساعد بالقسم

 يوصل المجلس بالتأيين.القرار:   

وصةةةةية مجلس قسةةةةم الهندسةةةةة المدنية بتعيي  المهندس/ على يوسةةةةف ابو المجد فى وظيفة عرض على المجلس ت -5
 حيث إنه ملتزم فى عمله ومسلكه ومحسنًا أدائه. مدرس مساعد بالقسم

 يوصل المجلس بالتأيين.القرار:   



الكورى عرض على المجلس موافقة مجلس قسةةةةةةةةةم الهندسةةةةةةةةةة الميكانيكية على قبول اإلهداء المقدم م  المشةةةةةةةةةرو   -6
 لمعمل تابيقات ميكانيكا الموائا فى الهندسة الابية وهو عبارة ع :

 (1عدد) قياس السر ا  الدوامى
 (8عدد) حساس قياس  اط

 (1عدد) محبس التحكم فى  اوطات الاايات والسوائل.
 (1عدد) حساس قياس الموجات الصوتيه.

  .الميكاترونياتوكسلك اإلهداءالمقدم بةجهزة تعليمية لمعامل هندسة 
 وافق المجلس.القرار:   

عرض على المجلس موافقة مجلس قسةةةةم الهندسةةةةة المعمار ة على ترشةةةةيح أ.د/ محمد عبد السةةةةتار عبد المقصةةةةود  -7
كلية األثار جامعة سةةةةوها  لجائزة الملك فيصةةةةل فى مو ةةةةو   -عثما  األسةةةةتاذ المتفرس بقسةةةةم األثار األسةةةةالمية 

 العمارة األسالمية.
 وافق المجلس.القرار:   

عرض على المجلس موافقة مجلس قسةةةةةةةةةةم الهندسةةةةةةةةةةة الكهربائية على الالب المقدم م  السةةةةةةةةةةيد أ.د/ أحمد عبد المالك              
 األستاذ بالقسم بشة  مزاولة المهنة فى أوقات العمل غير الرسمية. –عبد الحافظ 

 وافق المجلس. القرار:  

 والبحوثشئون الدرا ات الأليا 
 المال. 

الماجسةةةتير الخاصةةةة  رسةةةالة التقر ر الجماعي والتقار ر الفردية المقدمة م  لجنة الحكم علىعرض على المجلس  -1
درجة  منحها الكهربائية ولجنة الدراسات العليامجلس قسم الهندسة و وصى دعاء محمد عبد الحميد    المهندسة/
  .الكهربائية(الهندسة ) فى الهندسةالماجستير 

 القرار: يوصل المجلس بالمال.

الماجسةةةتير الخاصةةةة  رسةةةالة التقر ر الجماعي والتقار ر الفردية المقدمة م  لجنة الحكم علىعرض على المجلس  -2
درجة لس قسةةةةم الهندسةةةةة المدنية ولجنة الدراسةةةةات العليا منحها جو وصةةةةى م -الشةةةةيماء محمد شةةةةرقاوى  المهندسةةةةة/

 .(المدنيةالهندسة الهندسة)الماجستير فى 
 القرار: يوصل المجلس بالمال.

الماجسةةةتير الخاصةةةة  رسةةةالة التقر ر الجماعي والتقار ر الفردية المقدمة م  لجنة الحكم علىعرض على المجلس  -3
درجة و وصةةةى مجلس قسةةةم الهندسةةةة المدنية ولجنة الدراسةةةات العليا منحها  -نورها  أيم  عبد الكر م  المهندسةةةة/

 .(الهندسة المدنيةالهندسة)الماجستير فى 
 القرار: يوصل المجلس بالمال.

الماجسةةةتير الخاصةةةة  رسةةةالة التقر ر الجماعي والتقار ر الفردية المقدمة م  لجنة الحكم علىعرض على المجلس  -4
و وصةةةةةى مجلس قسةةةةةم الهندسةةةةةة المدنية ولجنة الدراسةةةةةات العليا منحه  -محمد عبد الكر م على محمد   المهندس/

 .(الهندسة المدنيةالهندسة ) درجة الماجستير فى
 القرار: يوصل المجلس بالمال.

 .موضوعات أ رى



قرار مجلس قسةةةةةةم الهندسةةةةةةة المعمار ة ولجنة الدراسةةةةةةات العليا بشةةةةةةة  تفعيل السةةةةةةيمينار العلمى  عرض على المجلس
 بالقسم.

كشةةر  للموافقة  ( سةةمينار4بالنسةةبة للمعيدي  والمدرسةةي  المسةةاعدي  والمسةةجلي  م  الخار د حضةةور عدد) -1
 على عمل  السمينار النهائى للرسالة التى يقومو  ب.عدادها.

( سةةةيمينار فى كل فترة وظي ية 3بالنسةةةبة للمدرسةةةي  واألسةةةاتسة المسةةةاعدي  "على رأس العمل" حضةةةور عدد) -2 
 على أ  تدر   م  النشا  العلمى أثناء التقدم للترقية.

 م.2023 -2022يبدأ تابيق هسا القرار ما بداية العام الجامعى  -3 
 القرار: وافق المجلس علل تأميم القرار علل كل أق ام الكلية. 
 

 شئون التأليم والقالي

 الاتائج.

عرض على المجلس اعتماد نتيجة البكالور وس لبرنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات السي  يحق لهم التخر   -1
 م.2021/2022األول للعام الجامعى  الدراسىبالفصل 

 القرار: وافق المجلس.

عرض على المجلس اعتماد نتيجة البكالور وس لبرنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات السي  يحق لهم التخر   -2
 م.2021/2022للعام الجامعى  بالفصل الدراسى األول
 القرار: وافق المجلس. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


