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 م4/2202/ 19بتاريخ  
 وحدة ضمان الجودة

 

على المجلس موافقة برنامج هندسةةةةةةةةة الداةةةةةةةةوود  علا ت الماةةةةةةةةر عاق على اقا رر ال رنامج  اقا رر المقر اق عرض -1
 م.2021/2022للفصل الد اسى األ ل للعام الجامعى 

 وافق المجلس.القرار: 

 مدير  حدت ضمان الجولت باأن –عرض على المجلس الطلب المقدم من السود الدكدو / ن ول يس ع د الاافى  -2
 الداكول المقدرح لمحا    معايور االعدمال لمؤسساق الدعليم العالى. 

 وافق المجلس.القرار: 

عرض على المجلس موافقة اللجنة األكاليمية ل رنامج هندسةةةةةةةة الميكاار نياق  الر لوااق على اعدمال او ةةةةةةةي   -3
 م.2021/2022م خالل العام الجامعى 2021مقر اق ال رنامج لالئحة الجديدت 

 وافق المجلس.قرار: ال

عرض على المجلس موافقة اللجنة األكاليمية ل رنامج هندسةةةةة الميكاار نياق  الر لوااق على اعدمال اقررر اقويم  -4
 م.2021/2022اسد ياناق أ اء الطالب لمقر اق الفصل الد اسي األ ل للعام الجامعى 

 وافق المجلس.القرار: 

 ريسشئون أعضاء هيئة التد

او ية مجلس قسم هندسة الدصميم الميكانيكى  اإلنداج على منح السود الدكدو / محمول أحمد  المجلسعرض على 
محمد الاةةةرر  اللقب العلمى لوةيفة تأسةةةداقس بالقسةةةم فى اهصةةة  عام تهندسةةةة الدصةةةميم  االنداجس الدهصةةة  

 الدقوق تالهندسة الصناعيةس.
الشىىىريأل اا ىىىتاا الم ىىىاعد بق ىىىم هاد ىىىة التصىىىميم    يوصىىىل المجلس بمال ال ىىىيد د/ محمود أحمد محمدالقرار:

 الميكاايكل واإلاتاج اللقب العلمل لوظيفة أ تاا )التخصص الدقيق الهاد ة الصااعية(.
او ية مجلس قسم الهندسة المدنية بدعوون السود الدكدو / عمر  السود محمد ع د هللا فى  عرض على المجلس -3

 فى عمله  مسلكه  محسنًا ألائه.حوث إنه ملدزم  ةيفة مد س بالقسم 
 يوصل المجلس بالتعيين.القرار: 

المذكرت المقدمة من السةةةود أ.ل./  كول الكلية لاةةةدون الد اسةةةاق العليا  ال حوه باةةةأن انهاء  عرض على المجلس -4
 م.9/10/2021المد س بقسم الهندسة الكهرلائية اعد ا ًا من  -خدمة السود الدكدو / قاسم محمد أحمد

 م.9/10/2021اعتباراً من  -وافق المجلس علل ااهاء خدمة ال يد الدكتور/ قا م محمد أحمدالقرار: 

 –موافقة مجلس قسم هندسة القوى الميكانيكية على ارشيح السود أ.ل./ أحمد حمزت حسونى  عرض على المجلس -5
ياق المدحدت األمرركية عن كلية األسةةةةةةداق بالقسةةةةةةم لالشةةةةةةدراا فى ماةةةةةةر   الطاقة المدجدلت بجامعة اكسةةةةةةاس بالوال

 الهندسة جامعة أسووط.
 وافق المجلس.القرار: 

 شئون الدرا ات العليا والبحوث

 أوالً: المال.



  سةةةةةالة الدكدو اا الها ةةةةةة الفرلية المقدمة من لجنة الحكم على الدقررر الجماعي  الدقا ررعرض على المجلس  -1
تيمنى الجنسيةس  رو ى مجلس قسم الهندسة المدنية  لجنة الد اساق  بالمهندس/  ضوان محمد ع دا الجولحي

 جامعة أسووط. –العليا بمنح سيالاه ل جة لكدو اا الفلسفة فى تالهندسة المدنيةس كلية الهندسة 
 القرار: يوصل المجلس بالمال.

 سةةالة الماجسةةدور الها ةة  الفرلية المقدمة من لجنة الحكم على الدقررر الجماعي  الدقا ررعرض على المجلس  -2
بالمهندس/ الهوثم ع دال اسط علي كمال الدينتمن الها جس  رو ى مجلس قسم الهندسة المدنية  لجنة الد اساق 

 جامعة أسووط. –العليا بمنح سيالاه ل جة الماجسدور فى الهندسة تالهندسة المدنيةس كلية الهندسة 
 القرار: يوصل المجلس بالمال. 

 سةةةةةةةالة الدكدو اا الها ةةةةةةةة  الفرلية المقدمة من لجنة الحكم على الدقررر الجماعي  الدقا ررمجلس عرض على ال -3
 رو ةةةةى مجلس قسةةةةم الهندسةةةةة المدنية  لجنة الد اسةةةةاق العليا بمنح  -بالمهندس/ أحمد ع دالعزرز محمد مجلي 

 جامعة أسووط. –هندسة سيالاه ل جة لكدو اا الفلسفة فى العلوم الهندسية ت الهندسة المدنيةس كلية ال
 القرار: يوصل المجلس بالمال.  

 سةةالة الماجسةةدور الها ةة  الفرلية المقدمة من لجنة الحكم على الدقررر الجماعي  الدقا ررعرض على المجلس  -4
بالمهندسةةةة/ الاةةةيماء فرحاق محمول تمن الها جس  رو ةةةى مجلس قسةةةم الهندسةةةة المدنية  لجنة الد اسةةةاق العليا 

 جامعة أسووط. –سيالاها ل جة الماجسدور فى الهندسة تالهندسة المدنيةس كلية الهندسة بمنح 
 القرار: يوصل المجلس بالمال. 

 سةةالة الماجسةةدور الها ةة  الفرلية المقدمة من لجنة الحكم على الدقررر الجماعي  الدقا ررعرض على المجلس  -5
 رو ةةةةى مجلس قسةةةةم الهندسةةةةة المدنية  لجنة الد اسةةةةاق   بالمهندسةةةةة/ هند محمد  شةةةةال ع دالحمود تمن الها جس

 جامعة أسووط. –العليا بمنح سيالاها ل جة الماجسدور فى الهندسة تالهندسة المدنيةس كلية الهندسة 
 القرار: يوصل المجلس بالمال. 

 سةةالة الماجسةةدور الها ةة  الفرلية المقدمة من لجنة الحكم على الدقررر الجماعي  الدقا ررعرض على المجلس  -6
حمد طه تمن الها جس  رو ةةةةةى مجلس قسةةةةةم الهندسةةةةةة المدنية  لجنة الد اسةةةةةاق العليا أندس/ محمد هاةةةةةام بالمه

 جامعة أسووط. –بمنح سيالاه ل جة الماجسدور فى الهندسة تالهندسة المدنيةس كلية الهندسة 
 القرار: يوصل المجلس بالمال. 

 سةةالة الماجسةةدور الها ةة  الفرلية المقدمة من لجنة الحكم على الجماعي  الدقا ررالدقررر عرض على المجلس  -7
بالمهندس/ أحمد محمد السةةةةةود الهميسةةةةةي تمن الها جس  رو ةةةةةى مجلس قسةةةةةم الهندسةةةةةة المدنية  لجنة الد اسةةةةةاق 

 .جامعة أسووط –العليا بمنح سيالاه ل جة الماجسدور فى الهندسة تالهندسة المدنيةس كلية الهندسة 
 القرار: يوصل المجلس بالمال. 



 سةةالة الماجسةةدور الها ةة  الفرلية المقدمة من لجنة الحكم على الدقررر الجماعي  الدقا ررعرض على المجلس  -8
بالمهندسةةة / لعاء محمد محمول   رو ةةى مجلس قسةةم الهندسةةة الكهرلائية  لجنة الد اسةةاق العليا بمنح سةةيالاها 

 جامعة أسووط. –الهندسة تالهندسة الكهرلائيةس كلية الهندسة  ل جة الماجسدور فى
 القرار: يوصل المجلس بالمال.

 سةةالة الماجسةةدور الها ةة  الفرلية المقدمة من لجنة الحكم على الدقررر الجماعي  الدقا ررعرض على المجلس  -9
 لجنة الد اسةةةاق العليا بمنح  بالمهندسةةةة / علياء علي  ةةة را جال الرب  رو ةةةى مجلس قسةةةم الهندسةةةة الكهرلائية

 جامعة أسووط. –سيالاها ل جة الماجسدور في الهندسة تالهندسة الكهرلائيةس كلية الهندسة 
 القرار: يوصل المجلس بالمال.

 سالة الماجسدور الها ة  الفرلية المقدمة من لجنة الحكم على الدقررر الجماعي  الدقا ررعرض على المجلس -10
عوض هللا نو الدين  رو ةةةةى مجلس قسةةةةم الهندسةةةةة الكهرلائية  لجنة الد اسةةةةاق العليا بمنح  بالمهندسةةةةة /  ةةةةفاء

 جامعة أسووط. –سيالاها ل جة الماجسدور في العلوم الهندسية تالهندسة الكهرلائيةس كلية الهندسة 
 القرار: يوصل المجلس بالمال.

 سةةةةةةةةةةةةةةةالة الماجسةةةةةةةةةةةةةةدور  المقدمة من لجنة الحكم علىالفرلية  الدقررر الجماعي  الدقا رر عرض على المجلس -11
 رو ةى مجلس قسةم الهندسةة الكهرلائية  لجنة الد اسةاق العليا بمنح  -الها ةة بالمهندسةة / كرسةدونا فايز عزرز

 جامعة أسووط. –سيالاها ل جة الماجسدور فى الهندسة تالهندسة الكهرلائيةس كلية الهندسة 
 القرار: يوصل المجلس بالمال. 

 سالة الماجسدور الها ة  الفرلية المقدمة من لجنة الحكم على الدقررر الجماعي  الدقا ررعرض على المجلس -12
 رو ةةةى مجلس قسةةةم الهندسةةةة الكهرلائية  لجنة الد اسةةةاق العليا بمنح  -بالمهندسةةةة /  ابعة محمول علي موسةةةي

 جامعة أسووط. –ندسة سيالاها ل جة الماجسدور فى الهندسة تالهندسة الكهرلائيةس كلية اله
 القرار: يوصل المجلس بالمال.

 سةةةةةةةةةةةةةةةالة الماجسةةةةةةةةةةةةةةدور  الفرلية المقدمة من لجنة الحكم على الدقررر الجماعي  الدقا ررعرض على المجلس  -13
خليفة ل جة  رو ةةةى مجلس قسةةةم الهندسةةةة الكهرلائية  لجنة الد اسةةةاق  الها ةةةة بالمهندسةةةة / بسةةةمة أحمد أحمد

 جامعة أسووط. –العليا بمنح سيالاها ل جة الماجسدور فى الهندسة تالهندسة الكهرلائيةس كلية الهندسة 
 القرار: يوصل المجلس بالمال. 

 ماج تير فل الهاد ة.ثااياً: مال 

او ةةةةةةةية مجلس قسةةةةةةةم الهندسةةةةةةةة المدنية  لجنة الد اسةةةةةةةاق العليا بمنح المهندس/ أحمد علم عرض على المجلس  -1
س  اقويم c+2.71ل جة الماجسةةةدور فى الهندسةةةة تالهندسةةةة المدنيةس بدقديرتمق ولس  مدوسةةةط النقاطت -الدين سةةةود 

210ال حث الدط يقى المقدم بد جة 

300
 ل جة. مائدان  عارا ل جة فقط الغورس من أ ل ثالثمائة(  

 القرار: يوصل المجلس بالمال. 



طا ق محمد  او ةةةةية مجلس قسةةةةم الهندسةةةةة المدنية  لجنة الد اسةةةةاق العليا بمنح المهندس/عرض على المجلس  -2
س  اقويم  B- 2.95ل جة الماجسةةةةدور فى الهندسةةةةة تالهندسةةةةة المدنيةس بدقديرت جودس  مدوسةةةةط النقاط ت   - ثابت

216المقدم بد جة  ال حث الدط يقى

300
 تمائدان  سده عار فقط ل جة ال غورس من أ ل ثالثمائة ل جة.  

 القرار: يوصل المجلس بالمال.
علي شةةةهاب  او ةةةية مجلس قسةةةم الهندسةةةة المدنية  لجنة الد اسةةةاق العليا بمنح المهندس/عرض على المجلس  -3

س  اقويم B+3.2دقديرتجود جدًاس  مدوسةةط النقاط تل جة الماجسةةدور فى الهندسةةة تالهندسةةة المدنيةس ب الدين علي 
275ال حث الدط يقى المقدم بد جة 

300
 تمائدان  خمسة  س عون ل جة ال غورس من أ ل ثالثمائة ل جة.  

 القرار: يوصل المجلس بالمال.

او ةةية مجلس قسةةم الهندسةةة الكهرلائية  لجنة الد اسةةاق العليا بمنح المهندسةةة/ ارنيم أحمد عرض على المجلس  -4
س  اقويم A-3.53ل جة الماجسدور فى الهندسة تالهندسة الكهرلائيةس بدقديرتجود جدًاس  مدوسط النقاط ت -محمد 

275ال حث الدط يقى المقدم بد جة 

300
 أ ل ثالثمائة ل جة.تمائدان  خمسة  س عون ل جة ال غورس من   

 القرار: يوصل المجلس بالمال.

 .موضوعات أخرى

الكهرلائية  لجنة الد اسةةةةةاق العليا على الطلب المقدم من السةةةةةود  موافقة مجلس قسةةةةةم  الهندسةةةةةةعرض على المجلس 
ء ماجسةةةةةةدور 1باةةةةةةأن الموافقة علي أن يكون امدحان مالت ءالذكاء اال ةةةةةةطناعي -الدكدو / خالد ممد ح شةةةةةة  ان 

 حاس اق علي نظام الكداب المفدوح.
 القرار: وافق المجلس. 

 شئون العالقات الثقافية

 .المؤتمرات

 لجنة العالقاق الثقافية على الطلب المقدم من  كهرلائيةمجلس قسةةةةةةةةةةةةم الهندسةةةةةةةةةةةةة الموافقة عرض على المجلس -1
المد س بالقسةةةةم باةةةةأن حتةةةةو  سةةةةيالاه المؤامر  المعرض الد لي  -السةةةةود الدكدو / محمد ع د السةةةةاار سةةةةورفي

                                    الذي سةةةةةةةةةيعقد في الفدرت من  PCIM2022لإلكدر نياق الصةةةةةةةةةناعية  الحركة الذكية  الطاقة الجديدت  المدجدلت 
 ي اكالي .أبمدينة نو ن رغ بالمانيا على أال ادحمل الجامعة 10-12/5/2022
 .القرار: وافق المجلس   

 

 


