مجلس جامعة أسوان

قرر مجلس جامعة أسوان برئاسة السيد األستاذ الدكتور  /منصور كباش _
رئيس الجامعة وبحضور السيد اللواء الوزير  /مصطفى يسرى السيد _

محافظ أسوان بجلسته المنعقدة يوم االثنين الموافق  02يناير 0202

الموافقة على مذكرة التفاهم بين كلية الزراعة والموارد الطبيعية بالجامعة

وكلية الزراعة بجامعة عين شمس.

كما قرر المجلس الموافقة على إنشاء قسم " التعدين والفلزات " بكلية

الهندسة بالجامعة كما وافق المجلس على إنشاء مركز التجارب والبحوث
الزراعية بكلية الزراعة والموارد الطبيعية كمركز ذا طابع خاص.

وافق المجلس علىى إنشىاء صىندوق عىعض أعضىاء هيئىة التىدريس ومعىاونيهم
وأسىىرهم بالجامعىىة و الموافقىىة علىىى إنشىىاء صىىندوق عىىعض العىىاملين وأسىىرهم

بالجامعة.

قرر مجلس الجامعة الموافقة على تعيىين السىيدة /مفيىدة محمىد سىيد الخىول

مدير مديرية الزراعة بأسوان والسيد الدكتور /هان صبري الجنىدي استشىاري
زراعى بهيئىىة بحيىىرة السىىد العىىال كأعضىىاء مىىن الخىىارض بمجلىىس كليىىة الزراعىىة

والموارد الطبيعية .

قرر المجلس الموافقة على تعيين السيد الدكتور /وائل محمىود يوسىم محمىد ى
ف وظيفة مدرس بقسم ععض األورام والطب النووي بكلية الطب

و تعيين السيدة الدكتور /فاطمة عبد الفتاح أحمىد ى فى وظيفىة مىدرس منىاه

وطىىرق تىىدريس التىىاري بقسىىم المنىىاه وطىىرق التىىدريس بكليىىة التربيىىة وتعيىىين

السىىيد الىىدكتور /أحمىىد منصىىور حمىىادة ى ف ى وظيفىىة مىىدرس بقسىىم الهندسىىة

المعمارية بكلية الهندسة.

وافق المجلس على منح الطالب /رجب أحمد عطا محمد درجة دكتوراه الفلسفة
ف التربية "التربية المقارنة" من كلية التربية .

ومىىىىىىىىىىنح الطالبىىىىىىىىىىة /حنىىىىىىىىىىان عبىىىىىىىىىىد السىىىىىىىىىىتار محمىىىىىىىىىىود عبىىىىىىىىىىد الجليىىىىىىىىىىل
درجة دكتوراه الفلسفة ف التربية "التربية المقارنة" من كلية التربية .
و مىىنح الطالبىىة /والء نصىىاري محمىىد عل ى

ى درجىىة الماجسىىتير ف ى التربيىىة "

مناه وطرق تدريس اللغة العربية " بتقدير "ممتاز" من كلية التربية

و منح الطالبة /زينب محمد أمين محمد ى درجىة الماجسىتير فى التربيىة " علىم
نفىىس تربىىوي " بتقىىدير "ممتىىاز" مىىن كليىىة التربيىىة و مىىنح الطالبىىة /زينىىب محمىد

حسن محمد ى درجة الماجستير ف التربية " صحة نفسية " بتقدير "ممتاز" من

كلية التربية و منح الطالب /إسعم محمد شحاتة ى درجة الماجستير ف العلىوم
"كيمياء /كيمياء عضوية" من كلية العلوم.

و مىىنح الطالىىب /محمىىد مصىىطفى أبىىو الحسىىن ى درجىىة الماجسىىتير فى العلىىوم

"كيمياء /كيميىاء عضىوية" مىن كليىة العلىوم و مىنح الطالبىة /دعىاء محمىد عبىد
الىرحمن ى درجىة الماجسىتير فى العلىوم "علىم الحيىوان" مىن كليىة العلىوم و مىنح
الطالىىب  /العطىىار عل ى محمىىد عبىىد الباسىىط ى درجىىة الماجسىىتير ف ى الهندسىىة

الكهربية من كلية هندسة الطاقة ومنح الطالب  /محمد سمير فهم فضىل اه
ى درجة الماجستير ف

الهندسة الكهربية من كلية هندسة

الطاقة .

