
 (1111مجلس الكلية رقم ) محضر

 م3/2202/ 15بتاريخ 
 

 وحدة ضمان الجودة

موافقة مجلس قسم الهندسة المعمارية على إعتماد توصيف مقررات الفصل الدراسى الثانى عرض على المجلس  -1
 م.2021/2022للعام الدراسى 

  وافق المجلس.القرار:  

المعمارية على إعتماد تقرير مقررات الفصل الدراسى األول موافقة مجلس قسم الهندسة عرض على المجلس -2
 م.2021/2022للعام الدراسى

 وافق المجلس.القرار:  

موافقة مجلس قسم الهندسة المدنية على تشكيل لجنة لتوصيف المقررات الدراسية للعام عرض على المجلس  -3
 السادة:  م من2021/2022الجامعى

 السيد الدكتور/ طواب إدريس عبد الباسط. -2  الرحيم. السيد أ.د/ شحاتة الضبع عبد -1
 السيد الدكتور/ عبده شعبان أحمد. -4  السيد الدكتور/ محمد خالد محمد نفادى. -3
 وافق المجلس.القرار:     

 ريس: شئون أعضاء هيئة التدثالثا  
 

توصية مجلس قسم الهندسة الكهربائية على منح السيد الدكتور/ نبيل صبور نافع قلته عرض على المجلس  -1
اللقب العلمى لوظيفة )أستاذ مساعد( تميز علمى بالقسم فى تخصص عام )هندسة كهربية( التخصص الدقيق 

 حيث إنه ملتزم فى عمله ومسلكه ومحسنًا أدائه. )هندسة االلكترونيات واالتصاالت(
يوصى المجلس بمنح  الدكتور/ نبيل صبور نافع اللقب العلمى لوظيفة "أستاذ مساعد" فى تخصص القرار:   

 عام )هندسة كهربية( التخصص الدقيق )هندسة االلكترونيات واالتصاالت(.

المذكرة المقدمة من السيد أ.د./ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن انهاء عرض على المجلس -2
 م.1/9/2021المدرس بقسم الهندسة المدنية اعتبارًا من  -السيد الدكتور/ محمد جالل عثمانخدمة 
  م.1/9/2021وافق المجلس على انهاء خدمة السيد الدكتور/ محمد جالل عثمان اعتبارا  من  القرار:

المذكرة المقدمة من السيد أ.د./ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن انهاء عرض على المجلس  -3
األستاذ المساعد بقسم هندسة التعدين والفلزات اعتبارًا من  –خدمة السيد الدكتور/ حسين على سليم 

 م.1/9/2021
 م.1/9/2021را  من وافق المجلس على انهاء خدمة السيد الدكتور/ حسين على سليم اعتباالقرار: 

المذكرة المقدمة من السيد أ.د./ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن انهاء عرض على المجلس  -4
األستاذ المساعد بقسم هندسة القوى الميكانيكية اعتبارًا من  -السيد الدكتور/ محمود فرغلى بادى خدمة
 م.      1/9/2021

 م.1/9/2021القرار: وافق المجلس على انهاء خدمة السيد الدكتور/ محمود فرغلى بادى اعتبارا  من 

 



 شئون الدراسات العليا والبحوث
 المنح. 

رسالة الماجستير الخاصة  الفردية المقدمة من لجنة الحكم على التقرير الجماعي والتقاريرعرض على المجلس  - 1
منح ولجنة الدراسات العليا ب الكهربائيةمجلس قسم الهندسة ويوصى  - نبيل يس عبد الشافي بالمهندسة/  دنيا

 الكهربائية(.الهندسة في العلوم الهندسية ) الماجستيردرجة سيادتها 
 القرار:يوصى المجلس بالمنح.

رسالة الدكتوراه الخاصة  الفردية المقدمة من لجنة الحكم على التقرير الجماعي والتقاريرعرض على المجلس  -2
سيادتها منح ولجنة الدراسات العليا ب المعماريةمجلس قسم الهندسة ويوصى  - بالمهندسة/  رشا عبد العظيم أحمد

 المعمارية(.الهندسة  الهندسة ) في في الفلسفة الدكتوراه درجة 
 القرار:يوصى المجلس بالمنح. 

 رسالة الماجستير الخاصة الفردية المقدمة من لجنة الحكم على التقرير الجماعي والتقاريرعرض على المجلس  -3
درجة سيادته  منحالمدنية ولجنة الدراسات العليا بمجلس قسم الهندسة ويوصى  -بالمهندس/ محمد جبريل على 

 المدنية(.الهندسة العلوم الهندسية ) فيماجستير 
 القرار:يوصى المجلس بالمنح.

رسالة الماجستير الخاصة  الفردية المقدمة من لجنة الحكم على الجماعي والتقاريرالتقرير عرض على المجلس -4
الكهربائية ولجنة الدراسات العليا مجلس قسم الهندسة ويوصى  -بالمهندسة/عزة محمد عبد المجيد عبد الحليم  
 الكهربائية(.الهندسة  بمنح سيادتها درجة الماجستير في الهندسة )

 بالمنح.القرار:يوصى المجلس 

 شئون التعليم والطالب

الشرررررروق المقترحة من قسرررررم الهندسرررررة المعمارية ولجنة شرررررئون التعليم وال الب بشرررررأن قبول عرض على المجلس  -1
طالب الفرقررة ادعررداديررة الراغبين فى االلتحررال بقسررررررررررررررم الهنرردسررررررررررررررررة المعمرراريررة لت بيق الالئحررة الجررديرردة لمرحلررة 

 م.2021البكالوريوس لكلية الهندسة 
 القرار: وافق المجلس على تطبيق الشروط التالية. 
 النجاح فى اختبار القدرات الذى يتم عقده بقسم العمارة ويتم االعالن عنه فى حينه. -1
 النجاح فى مقررات )الرسم الهندسى واإلسقاط الوصفى(. -2

 


