مجمس جامعة أسوان عن شير
قرر مجمس جامعة أسوان بجمستو المنعقدة برئاسة األستاذ الدكتور  /منصور
كباش رئيس الجامعة وحضور السيد المواء الوزير  /مصطفى يسرى السيد محافظ
أسوان و في بداية االجتماع قدم السيد أ.د /منصور محمد كباش ـ رئيس الجامعة

ورئيس المجمس تينئة لمسيد المواء الوزير /مصطفى يسري السيد ـ محافظ أسوان،
ظا لإلقميم.
عمى ثقة القيادة السياسية ،واستمرار سيادتو محاف ً

كما نعى السيد أ.د /منصور محمد كباش ـ رئيس الجامعة ،والسادة أعضاء مجمس
الجامعة الموقر شيدائنا من أبناء قواتنا المسمحة الذين استشيدوا جراء عمميات
إرىابية بسيناء  ،والمصريين الذين راحوا ضحية العممية اإلرىابية بميبيا  ،ويؤكد
المجمس عمى وقوفو خمف القيادة السياسية في التصدي لإلرىاب وحفظ أمن واستقرار

مصرنا الحبيبة.

وقد قرر المجمس :إرسال برقيات تعازي لمسادة السيد الرئيس  /عبد الفتاح السيسي رئيس
الجميورية السيد الميندس  /إبراىيم محمب رئيس مجمس الوزراء السيد الفريق أول /
صدقي صبحي القائد العام لمقوات المسمحة ووزير الدفاع قداسة البابا /تواضروس الثاني بابا
اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كما ىنئ السيد أ.د /منصور محمد كباش ـ رئيس الجامعة ،السادة أعضاء المجمس
بتخريج أول دفعة من الحاصمين عمى درجة بكالوريوس الطب والجراحة (دفعة نوفمبر
 )4102من كمية الطب بالجامعة

قدم السيد أ.د /رئيس الجامعة ،الشكر لمسادة العمداء وأعضاء ىيئة التدريس

مشير إلى أن الخطة الجديدة
ًا
المساىمين في إعداد الخطة االستثمارية لممحافظة ؛

تضم جميع المشروعات المؤىمة لالنطالق خالل المرحمة المقبمة من خالل المؤتمر
االقتصادي المقرر إقامتو في مارس المقبل .
كما ناقش المجمس استعداد الجامعة لمفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي 4102 /4102

وىى ضرورة االنتياء من أعمـال التصحيح ورصد الدرجات إلعالن نتائج الفصل الدراسي
األول في أقرب وقت ممـكن .
و توفير الكتاب الجامعي وتسميمو لمطالب إلتاحة الفرصة لمتحصيل مع بداية الفصل الدراسي،
و ضرورة تشكيل لجان لمتابعة الطالب المتعثرين وأخرى لرعاية الطالب المتفوقين والمتميزين،
مع تقديم خارطة لمطالب المتعثرين بكل كمية لمسيد أ.د /نائب رئيس الجامعة لشئون التعميم

والطالب.
وافق المجمس عمى مذكرة التفاىم بين جياز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاممة
التابع لوزارة الزراعة واستصالح األراضي وكمية الزراعة والموارد الطبيعية بالجامعة

كما وافق المجمس عمى استضافة الجامعة لعدد  411طفل (في المرحمة السنية  6ـ
 01سنة) لمدة عشرة أيام باإلجازة الصيفية ؛ وذلك في ضوء برنامج جامعة الطفل.
وافق المجمس عمى تأجيل موعد انعقاد مؤتمر "السياحة العالجية وسياحة المؤتمرات"
ليصبح موعده خالل الفترة  02ـ  06مارس  4102بدالً من فبراير 4102

كما قرر المجمس الموافقة عمى قبول عدد  8811طالب وطالبة من الحاصمين عمى
شيادة الثانوية العامة والدبمومات الفنية بكميات الجامعة في العام الجامعي
 4106/4102في ضوء الخطة اإلستراتيجية لمجامعة

كما قرر المجمس الموافقة عمى منح السيد الدكتور  /شكري حسين عمي القنتيري ـ
المقب العممي لوظيفة أستاذ تاريخ قديم بقسم التاريخ بكمية اآلداب والموافقة عمى
تعيين السيد الدكتور  /أيمن أحمد حسان إبراىيم ـ في وظيفة مدرس بقسم الطب

الشرعي والسموم اإلكمينيكية بكمية الطب .

الموافقة عمى تعيين السادة الدكتور  /نيمة واعر السيد  ،والدكتور /ىاني أحمد
فاروق_ في وظيفة مدرس بقسم النساء والتوليد بكمية الطب .
اقـتراح الكمية منح الطالب  /محمد أحمد عمي حسن ـ درجة الماجستير في اآلداب
تخصص " المغة العربية وآدابيا " بتقدير "ممتاز" من كمية اآلداب
الموافقة عمى من ح الطالب  /محمد أحمد عمي حسن ـ درجة الماجستير في اآلداب
تخصص " المغة العربية وآدابيا " بتقدير "ممتاز" من كمية اآلداب

كما قرر المجمس الموافقة عمى منح الطالب  /ممدوح عمي محمد عبد العال ـ درجة
الماجستير في اآلداب تخصص " المغة العربية وآدابيا " بتقدير "ممتاز" من كمية

اآلداب .

كما قرر المجمس البموافقة منح الطالب /خالد محمد عبد الرحيم محمد ـ درجة
الماجستير في اآلداب تخصص " المغة العربية وآدابيا " بتقدير "ممتاز" من كمية
اآلداب
قرر المجمس الموافقة عمى منح الطالب الناجحين بالسنة النيائية دور نوفمبر4102
درجة البكالوريوس في الطب والجراحة  ،وعددىم

(  28طالب )  ،كل بالتقدير

الحاصل عميو من كمية الطب .

وافق المجمس عمى إنشاء برنامج (العموم القانونية) بنظام التعميم المفتوح بكمية
الحقوق بالجامعة الالئحة الداخمية لمبرنامج يكتب ذلك لممجمس األعمى

لمجامعات
كما قرر المجمس الموافقة عمى منح الطالب الناجحين بالسنة النيائية دور يناير

طالبا  ،ك ٌل حسب تخصصو
 4102درجةالبكالوريوس في اليندسة  ،وعددىم ً 01
والتقدير الحاصل عميو من كمية ىندسة الطاقة.

