بعض قرارات مجلس الكلية
رقم ( )1066
لشهر فبراير 2018
 -1عرض عمى المجمس توصية مجمس قسم اليندسة المدنية بتعيين السيد الميندس /محمود محمد مصطفى عمى
ٍ
ممتزم فى عممو ومسمكو ومحسناً أدائو.
المعيد بالقسم فى وظيفة مدرس مساعد حيث إنو
القرار:يوصى المجلس بالتعيين.

-2عرض عمى المجمس توصية مجمس قسم اليندسة الميكانيكية عمى منح السيد د /.محمد فكرى فرح
ٍ
ممتزم فى عممو ومسمكو ومحسناً أدائو.
بالقسم المقب العممى فى وظيفة "أستاذ مساعد" حيث إنو
القرار :يوصى المجلس بالتعيين.

 -3عرض عمى المجمس بأن

–

– المدرس

السيد الميندس /حسين جالل أحمد -رئيس اإلدارة المركزية لمشروع قناطر أسيوط

الجديدة ومحطتيا الكيرومائية كمف بالعمل رئيس مجمس إدارة الييئة العامة لمسد العالى وخزان أسوان.
القرار :أيي المجلس لما ًا.

 -4عرض على المجمس ترشيح السيد الميندس /محمد صالح الدين عبد الغفار  -رئيس مجمس إدارة الشركة القابضة

لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد لعضوية مجمس الكمية .لمشاركة سيادتو لعضوية مجمس الكمية

لمدة عامين إعتبا ارً من تاريخ موافقة مجمس الجامعة.
القرار :وافق المجلس

 -5عرض عمى المجمس موافقة لجنة الدراسات العميا عمى المذكرة المقدمة من السيد أ.د/القائم بأعمال وكيل الكمية

لشئون الدراسات العميا والبحوث بشأن اعتماد نتيجة االمتحان الشامل(دكتوراه) لقسم اليندسة المدنية والميكانيكية
والمعمارية الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى 2018/2017م.

القرار :وافق المجلس لى إ تماد النتيجة.
-6عرض عمى المجمس نتيجة الدراسات العميا (ماجستير -دبموم) لمفصل الدراسى األول (دور يناير) لمعام الجامعى
2018/2017م.

القرار :وافق المجلس لى إ تماد النتيجة.
 -7عرض عمى المجمس

إحاطة مجمس قسم اليندسة المعمارية ولجنة الدراسات العميا بشأن تطبيق قرار مجمس

الدراسات العميا المنعقد فى 2018/1/16م والذى ينص عمى أن يكون الحد األقصى لمد القيد لإلنتياء من مناقشة

رسائل الماجستير والدكتوراة (  6سنوات ماجستير  8سنوات لمدكتوراه) وال يجوز المد بعدىا إال بعد تشكيل لجنة لحكم

المناقشة وذلك لمدة ال تزيد عن  6أشير أو ميعاد المناقشة أييما أقرب( .لذا يرى مجمس قسم اليندسة المعمارية
تأجيل ىذا القرار لمدة عام حتى 2019/9/1م لتوفيق األوضاع).
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القرار :وافق المجلس لى ن ألئأة الدراسات العليا بكلية الهندسة ال تنص لى المدة األقصى للبقاء بالدرجة العلمية
(ماجستير -دكتوراه) وأيث ن قانون تنظيم الجامعات يرجع شأن المدة األقصى إلى الئأة الكلية ولذلك تم الموافقة
لى تخاذ االجراءات بالكلية لتعديل الئأة دراسات العليا لنفس المدد التى قررها نائب رئيس الجامعة وتفعيلها بعد
إقرار الالئأة المعدلة للدراسات العليا.
 -8عرض عمى المجمس موافقة مجمس قسم ىندسة التعدين والفمزات ولجنة العالقات الثقافية عمى حضور السيد أ.د/.

جمال يحيي بغدادي المؤتمر الدولي لمجودة والذي سيعقد في الفترة من 2018/4/14-10م بجامعة الكويت حيث أن
سيادتو سيقوم بإلقاء محاضرة عن التدريب الطالبى بالكميات العممية بالمؤتمر عمى أن تتحمل الجامعة رسوم االشتراك

ومصاريف وبدل السفر.

القرار :وافق المجلس.
 -9عرض عمى المجمس موافقة مجمس قسم ىندسة التعدين والفمزات وقسم اليندسة المدنية ولجنة العالقات الثقافية
عمى حضور ٍ
كل منالسادة اآلتى أسماؤىم بعد المؤتمر الدولي التاسع لمتنمية والبيئة في الوطن العربي المنعقد في
رحاب جامعة أسيوط في الفترة من 2018/4/17-15م عمى أن تتحمل الجامعة رسوم االشتراك.

 -1أ.د /.أحمد محمد إبراىيم رزق

 -2أ.د /.السمان إبراىيم عبد الرسول بدون بحث
 -3أ.د /.جمال يحيي بغدادي
 -4أ.د /.رجب السيد ربيعي

 -5أ.د /.حسن إبراىيم محمد

بدون بحث
قسم ىندسة تعدين والفمزات

بدون بحث

مشترك ببحث

قسم الهندسة المدنية

مشترك ببحث

القرار :وافق المجلس.
 -10عرض عمى المجمس موافقة مجمس قسم اليندسة الكيربائية ولجنة العالقات الثقافية عمى حضور السيد أ.د/.
السيد عصام محمد خالد -المؤتمر " "Spib Photonics Europe 2018والذى سيعقد فى الفترة من

-22

2018/4/26م فى مدينة  Strasbourgبفرنسا حيث أن لسيادتو بحثان مقبوالن بالمؤتمر عمى أن تتحمل الجامعة
مصاريف السفر واإلقامة بالمؤتمر.

القرار :وافق المجلس.
 -11عرض عمى المجمس موافقة مجمس قسم اليندسة الكيربائية ولجنة العالقات الثقافية عمى حضور ٍ
كل منالسادة
اآلتى أسماؤىم بعد "المؤتمر القومى الخامس والثالثون لعمم الراديو"NRSC 2018

)2018,35thnational Radio Scince Conference (Nasc2018

والذى سيعقد فى الفترة من 2018/3/22-20م فى جامعة مصر الدولية MIUالقاىرة عمى أن تتحمل الجامعة مصاريف
السفر واإلقامة بالمؤتمر.

 -1أ.د /.السيد عصام محمد خالد
 -2م /.محمد عمى عبد الرحيم
 -3م/.عبد اهلل محمد محفوظ

مشترك ببحثان
مشترك ببحث

مشترك ببحث

القرار :وافق المجلس.
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 -12عرض عمى المجمس موافقة مجمس قسم اليندسة الكيربائية ولجنة العالقات الثقافية عمى الطمب المقدم من السيد
أ.د /محمد كامل الشربينى والسيد أ.د /.مازن محمد شفيق عبد السالم بشأن تأجيل إستضافة "المؤتمر الدولى

العشرون لنظم القوى الكيربائية  MEPCON20لعام 2019م بدال من  2018م (من 2019/12/19-17م) لحين
الحصول عمى الموافقات الالزمة إلنعقاد المؤتمر.

القرار :وافق المجلس.
 -13عرض عمى المجمس موافقة مجمس قسم اليندسة الميكانيكية عمى حضور السيد د /.محمد عمر أحمد

عبد الجواد -األستاذ المساعد بالقسم المؤتمر الدولى لميندسة والذى سينعقد فى الفترة من 2018/3/13-11م.

القرار :وافق المجلس.
-14عرض عمى المجمس موافقة لجنة شئون التعميم والطالب عمى مذكرة السيد أ.د /.وكيل الكميـــة لشئون التعميم
بناء عمى توجيو السيد أ.د /.عميد الكمية في التزام الطالب بالحضور بعمل اآلتي:
والطالب ً

 تطبيق المادة (  )9من الآلئحة الداخمية لكمية اليندسة

– جامعة أسيوط والتي تنص عمى "يجب عمى الطالب متابعة

وبناء
المحاضرات النظرية والدروس العممية والتمارين عمى أال تقل نسبة حضوره عن  %75من دروس كل مقرر عمى حده
ً
عمى طمب مجالس األقسام المختصة واعتماد مجمس الكمية يحرم الطالب من التقدم لالمتحان النيائي في المقررات التي لم
ِ
يستوف فييا النسبة المقررة لمحضور ،وفي ىذه الحالة يعتبر الطالب راسباً في المقررات التي يحرم من التقدم لالمتحان فييا،
واذا قدم الطالب عذ ارً عن عدم حضوره بحيث يقبمو مجمس الكمية فيعتبر الطالب غائباً بعذر مقبول".

 اعالن الطالب بذلك في لوحة االعالنات باألقسام وشئون طالب مدرجات اعدادى مع عدم ارسال انذارات ليم أو ألولياء
أمورىم .وتوصي المجنة عمى أن يقوم السيد الفاضل أ.د /.القائم بالتدريس بموافاة السيد أ.د /.رئيس مجمس القسم بتقرير
شيري عن الطالب الذين تجاوزوا النسبة المقررة عن كل شير ويعمن ذلك لمطالب بالقسم تمييداً التخاذ القرار من مجمس

الكمية السابق لالمتحانات.

القرار:وافق المجلس لى اآلتى:
 -1يقوم السادة أعضاء ىيئة التدريس بتسميم صورة من كشوف غياب الطالب لمسيد أ.د /رئيس مجمس القسم شيرياً.
 -2يقوم السيدأ.د /.رئيس مجمس القسم باإلعالن لمطالب كشوف الغياب بموحة اإلعالنات بالقسم.
 -3اليتم انذار الطالب مرة أو مرتين مع إلغاء قرار مجمس الكمية السابق فى ذلك.
بناء عمى إتخاذ كافة اإلجراءات.
 -4يتم حرمان الطالب بقرار من مجمس الكمية ً

-15عرض عمى المجمس موافقة لجنة شئون التعميم والطالب عمى مذكرة إدارة شئون الطالب بشأن مقترح امتحانات

الدور الثاني لمفرقة النيائية الرابعة دور نوفمبر لمعام الجامعي 2018/2017م عمى أن تكون االمتحانات في إحدي

الفترات التالية:من األحد 2018/10/7م
أو األحد

2018/10/14م

2018/10/11م.

إلى الخميس
إلى الخميس

2018/10/18م.

القرار :وافق المجلس لى يوم األأد 2018/10/14م إلى الخميس 2018/10/18م.
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 -16عرض عمى المجمس مناقشة بند "أعمال التطوير والجودة" الخاصة بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئةبالكمية.
القرار :لتطوير أعمال الجودة بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة توصي المجنة باالسترشاد بالنقاط اآلتية:

 تطوير مركز الدراسات واالستشارات اليندسية بالكمية من خالل تطوير الآلئحة الخاصة بالمركز ووضع آلية واضحة
لتوزيع األعمال بحسب التخصصات مع زيادة عائد لمقائمين باألعمال.

 عقد ندوات خارج الجامعة بالمشاركة مع الجيات المعنية لحل مشكالت المجتمع المحمي في القطاع اليندسي.
 تطوير الدورات التدريبية بحيث تشمل جميع التخصصات الخاصة بأعضاء ىيئة التدريس ونشرىاعمى الموقع
اإللكتروني.

 جذب خريجي الكمية ذوي الخبرة لتبادل الخبرات العممية مع األكاديمية ودعوتيم لعقد ندوات ودورات تدريبية.

 تطوير أعمال الوحدات اإلنتاجية بالكمية من خالل تطوير الموائح بما يتناسب مع أسعار السوق المحمي وكذلك نشر
الوعي من خالل المواقع اإللكترونية والتعريف باإلمكانيات المتاحة في الكمية لتغطية احتياجات المجتمع.

 إعادة النظر في تعيين الكفاءات المطموبة بحيث تكون من الكوادر الشابة الستم ارراالستفادة بالوحدات اإلنتاجية.

القرار :أيي المجلس لما ًا.
 -17عرض عمى المجمس مناقشة بند "أعمال التطوير والجودة" الخاصة بالمعامل واألجيزة العممية بالكمية.

القرار :لتطوير أعمال الجودة بقطاع المختبرات واألجيزة العممية بالكمية توصي المجنة باالسترشاد بالنقاط اآلتية:

 تحديد نقاط القوة والضعف الخاصة بالمعامل والمختبرات بالكمية عمى أن يتم إمداد لجنة المختبرات واألجيزة العممية
بنتائج االستبيانات والتي يتم إعدادىا من قبل وحدة ضمان الجودة بالكمية والتي تشمل عمى آراء أعضاء ىيئة

التدريس والباحثين والفنيين والخريجين والمستفيدين بالخارج.

 تدريب الكوادر الشابة ورفع كفاءتيا من خالل اإلستعانة بالكوادر ذات الخبرة الموجودة بالمعامل والمختبرات والكوادر
التي أحيمت لمتقاعد وذلك من خالل عقد دورات تدريبية.

 إنشاء وحدة لمتسويق من أحد مياميا التعريف باإلمكانيات المتاحة لممعامل والمختبرات بأقسام الكمية المختمفة.

 إنشاء صفحات عمى الموقع اإللكتروني الخاص بالكمية لمتعريف بالمعامل واألجيزة العممية ووظائف األجيزة العممية
بكل قسم من أقسام الكمية.

 تحويل جميع دفاتر العيد والمخازن الخاصة بالمعامل والمختبرات واألجيزة العممية بنظام إلكتروني وذلك بعمل قاعدة
بيانات مكتممة.

 حث جميع أعضاء ىيئة التدريس بإستغالل جميع األجيزة المتاحة بأقساميم المختمفة.

 تطوير المعامل من خالل عممية إحالل وتجديد األجيزة العممية بمعامل الكمية المختمفة.
القرار :أيي المجلس لما ًا.
 -18عرض عمى المجمس إحاطة لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعرض وسائل األمان في المصاعد.
القرار :أيي المجلس لما ًا.
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 -19عرض عمى المجمس تقرير عن مـتابعة أعمال اإلنـارة وترشيد استـيالك الكــيرباء بأقسام الكمية عنشـير يناير
2018م.

القرار :تم إفادتنا من جميع األقسام بتطبيق التعميمات الموجيو سابقاً والتأكد من جودة سير العمل بيا.
القرار :أيي المجلس لما ًا.
 -20عرض عمى المجمس التقرير الـدوري عن طفايـات الحـريق ومـدى صالحيتيا عن شـير يناير2018م.

القرار :تم إفادتنا بالمرور عمى األجيزة بأنواعوا وأحجاميا المختمفة وسيتم االخطارعن أي مالحظات في حينيا.
القرار :أيي المجلس لما ًا.

 -21عرض عمى المجمس توزيع النشرة البيئية "العــدد الحادي عشر " -يناير 2018م.
القرار :أحيطت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة عمماً وتم التوزيع.

 -22عرض عمى المجمس المذكرة المقدمة من السيد األستاذ الدكتور /وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب بشأن مقترح
الخطة الزمنية لمفصل الدراسى الثانى لمعام الجامعى 2018/2017م.
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القرار :وافق المجلس
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