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

محافظ أسوان وفى بداية الجلسة قدم السيد أ.د /منصور محمد كباش ـ

رئيس الجامعة التهنئة للسادة أعضاء مجلس الجامعة والسادة أعضاء

هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة بمناسبة قرب عيد األضحى
المبارك أعاده اهلل علينا وعليكم وعلى األمتين العربية واإلسالمية بالخير
واليمن والبركات ،وكذلك بمناسبة قرب بدء العام الجامعي الجديد

4102/4102

وقرر المجلس الموقر إرسال برقية تهنئة للسيد الرئيس /عبد

الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول عيد األضحى

المبارك ،سائلين اهلل عز وجل أن يعيده على سيادته و مصر الغالية

واألمة العربية واإلسالمية في تقدم وازدهار.

وارسال برقيات مماثلة للسادة :المهندس /إبراهيم محلب رئيس

مجلس والوزراء و فضيلة األمام األكبر أ.د /أحمد محمد الطيب شيخ

الجامع األزهر و أ.د /السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي و

كما هنئ اللواء الوزير /مصطفى يسري السيد محافظ أسوان

كما هنئ السيد أ.د /رئيس الجامعة السيد أ.د /حسين علي مصطفى عبد
المطلب بمناسبة تولي سيادته األشراف على كلية الطب

فى ذات السياق هنئ رئيس الجامعة أعضاء المجلس بمناسبة صدور

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )0252لسنة  4102بإضافة كليتي:
اآلثار ،وتكنولوجيا المصايد واألسماك إلى جامعة أسوان

كما وجه السيد أ.د /منصور محمد كباش ـ رئيس الجامعة الشكر للسيد
الدكتور /ماهر شمس الدين صالح ـ أمين عام الجامعة (الذي بلغ السن

عاما والتي
القانونية للمعاش) على جهده خالل الفترة التي قضاها أمي ًنا ً
تحمل خاللها عبء العمل وتحمل المسؤولية وكان خير عون طيلة الفترة
السابقة ثم قدم السيد أ.د /منصور محمد كباش ،درع الجامعة للسيد
الدكتور /ماهر شمس الدين صالح .

تحت رعاية السيد أ.د /منصور محمد كباش ـ رئيس الجامعة قامت

الجامعة خالل الفترة  5/40ـ  4102/5/42بتدريب  421طالب من

خالل برنامج بناء قدرات شباب الجامعات بكافة مراحلها ،وذلك بالتعاون

مع مركز العقد االجتماعي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع

لمجلس الوزراء.

وقد تم اختيار أفضل عشرة متدربين شاركوا في فعاليات تقييم المرحلة

األولي الذي أقيم بالقاهرة يوم السبت الموافق  ، 4102/5/42وقد حضر

تلك الفعاليات نياب ًة عن السيد أ.د /منصور محمد كباش ـ رئيس الجامعة
السيد أ.د /نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب.

أحيط المجلس علما بحضور ا .د /منصور كباش رئيس الجامعة يرافقه

السيد أ.د /عبد القادر محمد عبد القادر ،حفل افتتاح األوليمباد الخامس
للجامعات المصرية ،وذلك يوم الخميس الموافق  42سبتمبر ، 4102

والذي أقيم بجامعة اإلسكندرية.

ومثل الجامعة في األوليمباد الخامس للجامعات المصرية  22طالب ،في

عدة مجاالت :قدم خماسي ـ كرة يد ـ كرة طائرة شاطئية ـ اختراق ضاحية ـ

تنس طاولة ـ كرة سلة ـ التيكوندو ـ الكارتية وقد حصلت الجامعة على

المركز المركز الرابع في لعبة قدم خماسي و المركز الخامس في لعبتي
التيكوندو و الكارتية.

افتتح السيد اللواء الوزير /مصطفى يسري السيد ـ محافظ أسوان ،والسيد
أ.د /منصور محمد كباش ـ رئيس الجامعة :صباح اليوم على هامش

اجتماع مجلس الجامعة وحدة المطبعة والجرافيك بالجامعة .وقد أعرب

السيد الوزير /محافظ أسوان ،عن سعادته بما شاهد بالمطبعة ،كما أكد
سيادته على حرص المحافظة على استمرار التعاون بينها وبين الجامعة
في إطار توجيهات السيد الرئيس /عبد الفتاح السيسي ـ رئيس

الجمهورية.

من جانبه أكد السيد أ.د /منصور محمد كباش ـ رئيس الجامعة ،أن وحدة
المطبعة والجرافيك مشروع كبير ألسوان بالكامل وليس للجامعة فحسب،

فقدرات الوحدة وطاقاتها قادرة (بفضل اهلل تعالى) على تلبية وتغطية
احتياجات قطاعات كثيرة بأسوان ،وأننا سعداء بهذا اإلنجاز.

حضر مراسم افتتاح الوحدة السادة نواب رئيس الجامعة وعمداء كلياتها.

قرر مجلس الجامعة الموافقة على منح السيد الدكتور  /محمد كرمي

حسين محمود ـ اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد الرقابة الصحية على
اللحوم بقسم الرقابة الصحية بكلية الطب البيطري.

كما قرر المجلس الموافقة على تعيين السيد الدكتور  /مصطفى كامل
خليل أحمد ـ في وظيفة أستاذ مساعد بقسم االقتصاد والمالية العامة

بكلية الحقوق .

وافق المجلس على تعيين السيدة الدكتور  /أميمة محمد علي محمد ـ في
وظيفة مدرس بقسم األمراض الباطنة بكلية الطب

كما وافق على تعيين السيدة الدكتور  /إيمان محمود محمود إسماعيل ـ
في وظيفة مدرس بقسم األمراض الصدرية بكلية الطب.

قرر المجلس الموافقة على تعيين السيدة الدكتور  /أسماء أيوب عبد

العزيز ـ في وظيفة مدرس نقد أدبي بقسم اللغة اإلنجليزية بكلية اآلداب1
الموافقة على منح الطالبة  /جيهان محمد بكري عبد الرحمن ـ درجة
دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص " الصحة النفسية " من كلية

التربية.

كما قرر المجلس الموافقة على منح الطالبة  /إيمان محمد عمر أحمد ـ

درجة دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص " المناهج وطرق تدريس
العلوم " من كلية التربية.

كما وافق المجلس على منح الطالبة  /هبة جمال محمد صالح كرار ـ
درجة الماجستير في التربية تخصص " المناهج وطرق تدريس رياض
األطفال " بتقدير "ممتاز" من كلية التربية.

قرر المجلس الموافقة على منح الطالب /السيد عبد الاله السيد عبد

الاله  .درجة الماجستير في الهندسة الكهربية من كلية الهندسة.

كما قرر المجلس الموافقة على منح الطالب الناجحين بالسنة النهائية

دور أغسطس  4102درجة البكالوريوس في الهندسة  ،وعددهم 05
طالباً ،كل حسب تخصصه والتقدير الحاصل عليه من كلية هندسة

الطاقة.

