مجمس جامعة أسوان يقرر

قرر مجمس جامعة أسوان برئاسة السيد األستاذ الدكتور  /منصور كباش _ رئيس

الجامعة وبحضوور السويد المووال الووزير  /مصوطرى يسورد السويد _ محوا ظ أسووان

بجمسته المنعقدة بمقر الجامعوة قورر ارسوا برقيوة تهنئوة الوى السويد  /دبود الرتوا

السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حمو شوهر رمضوان المعظو و بمناسوبة توولي
سوويادته رئاسووة جمهوريووة مصوور العربيووة سووائمين اع دووز وج و أن يعينووه ويو قووه

قودما نحووو ر عووة ودوزة الوووطن وتحقيوع ا سووتقرار لجميو
ويسودد ططوواي وي المضووي ر
أبنال الشعب المصري العظي .

كمووا قووورر المجموووس إرسوووا برقيوووات تهنئوووة بمناسوووبة حموووو شوووهر رمضوووان المعظووو
لمسادة المهندس /إبراهي محمب رئيس مجمس والوزرال و ضيمة األما األكبر

أ.د /أحمووود محمووود الطيوووب شووويه الجوووام األزهووور وأ.د /السووويد أحمووود دبووود الطوووالع

وزير التعمي العالي و الموال الوزير /مصطرى يسري السيد محا ظ أسوان

ك مووا قوورر المجمووس الموا قووة دمووى اتراقيووة التعوواون بووين كميووة هندسووة الطاقووة وكميووة
هندسة الميكانيكا واإلدارة بجامعة بوزنان ببولندا.

وبيئيوا" "
(مجتمعيوا
الموا قة دمى دقد مؤتمر " الموارد المائية بين الواق والمأمو
ر
ر
ي ديسمبر .2014

وا ع المجمس دمى دقود موؤتمر " السوياحة العالجيوة وسوياحة الموؤتمرات بمحا ظوة

أسوان " ي يناير .2015

كما وا ع دمى دقد المنحة البحثيوة بوين جامعوة أسووان وصوندوع العموو والتنميوة
التكنولوجيووة و ريووع إدارة المشووروع البحثووي المسووتريد موون المنحووة بشووأن مشووروع

"المدطنة الشمسية لتوليد الطاقة بأسوان و مصر".

كمووا قوورر المجم وس الموا قووة دمووى إنشووال درجووة الماجسووتير ووي البيوتكنولوووجي ووي
مجا العمو الزرادية والبيئية

( Establish new Joint Master Degree,

)Applied to Agri-science, Environment. And Pharmacology

بمركووز البيووو تكنولوووجى بالجامعووة

ضوومن مشووروع

اإلتحاد األوروبي والطاص بتطوير التعمي العالي.

) (TEMPUSوالممووو موون

قرر المجمس الموا قة دمى إدالن الجامعة دن تح باب القيد والتسجي بالدراسات
العميا بمطتمف كميات الجامعة ي العا الجامعي  2015/2014و قار لمتطصصات

والشروط المنصوص دميها بالموائح الداطمية لمكميات التي بها بورام دراسوات دميوا
وذلك دمي النحو التالي كمية الطدمة ا جتمادية ( دبمومات و ماجسوتير و دكتووراي "

ادتبا ار من  2014/7/1وحتى 0 2014/8/1

الدبمومات المطتمرة بكميات :العمو و التربية و هندسة الطاقة ،وتمهيدي الماجستير

ادتبارا من  2014/8/2وحتى 2014/9/4
بقس المغة العربية بكمية اآلداب
ر
الماجستير و الدكتوراي بكميات :الطب و العمو و الهندسة و هندسوة الطاقوة و التربيوة ،
طبقرا لممواديد المحددة بالموائح الداطمية لتمك الكميات.

قرر المجمس الموا قة دمى بدل الدراسوة بشوعبتي :تعموي الكبوار و التططويط التربووي
واقتصووواديات التعموووي  ،بالووودبمو المهنيوووة بكميوووة التربيوووة و رقوووا لموووا هوووو وارد بالئحوووة

ادتبار من العا الجامعي 2015/2014
را
الداطمية لمكمية ،وذلك
كموووا قووورر المجموووس الموا قوووة دموووى السوووما لمطوووالب المعرضوووين لمرصووو النهوووائي
( ستنراذ ددد مرات الرسوب" أو الطالب الذين لديه رصة النق لممستود الثالث

بكمية الزرادة والموارد الطبيعية بتأدية ا متحان ي ثالث مقررات بد ر من مقوررين
بالرص الدراسي الصيري لمعا الجامعي 2014/2013

وا ووع المجمووس دمووى نقو السوويد الوودكتور /هشووا حاموود ر ووادي و األسووتاذ المسووادد
بقس جراحة العظا بكمية الطب جامعة جنوب الوادي إلى مث وظيرته بكمية الطوب

جامعة أسوان.

كما قرر المجمس الموا قة دمى مونح الطوالب النواجحين بالسونة النهائيوة دور موايو

طالبووا ،ك و
 2014درجووة البكووالوريوس ووي الطدمووة ا جتماديووة  ،ودوودده  141ر
بالتقدير الحاص دميه من كمية الطدمة ا جتمادية/انتظا

و دموووووى مووووونح الطوووووالب النووووواجحين بالسووووونة النهائيوووووة دور موووووايو  2014درجوووووة
طالبووا ،ك و بالتقوودير الحاص و
البكووالوريوس ووي الطدمووة ا جتماديووة ،ودوودده  21ر
دميه من كمية الطدمة ا جتمادية/انتساب

قوورر المجمووس الموا قووة دمووى تعيووين السوويدة الوودكتور /هالووة دبوود الووالي محمووود دبوود
الالي و ي وظيرة مدرس بقس األمراض الباطنة بكمية الطب .

و دموى تعيوين السويد الودكتور /أبوو القاسو ديواب أحمود دموى و وي وظيروة مودرس
بقس الهندسة المدنية بكمية الهندسة.

و دمى تعيين السيد الدكتور /شنودة القس دبد المسيح غالى و ي وظيرة مودرس
بقس الهندسة المدنية بكمية الهندسة.

وا ووع المجمووس دمووى نق و السوويد الوودكتور /دبوود الناصوور جبوور حسووين و األسووتاذ
المسووادد بقسو المنوواه وطوورع توودريس التربيووة الرياضووية بكميووة التربيووة الرياضووية

جامعة جنوب الوادي إلى مث وظيرته بكمية التربية الرياضية بجامعة أسوان .

قرر المجمس الموا قة دمى منح الطالوب /حسون سوعدي دبود العوا الضووي و درجوة
دكتوراي الرمسرة ي العمو "الرياضيات" من كمية العمو .

و دمووى موونح الطالبووة /زيووات دووزت ر ووادي حرنووي و درجووة الماجسووتير ووي التربيووة
تطصص " الصحة النرسية " بتقدير "ممتاز" من كمية التربية.

و دمووى موونح ا لطالبووة /منووى دثمووان دموور دبوود اع و درجووة الماجسووتير ووي العمووو
تطصص " الرياضيات " من كمية العمو .

و دمووى موونح الطالبووة /أسوومال بوودر إب وراهي دبوود الج وواد و درجووة الماجسووتير ووي
الهندسة تطصص " الهندسة الكهربية " من كمية الهندسة.

