قرر مجلس جامعة أسوان بجلسته المنعقدة برئاسة األستاذ الدكتور  /منصور
كباش رئيس الجامعة وحضور السيد اللواء الوزير  /مصطفى يسرى السيد محافظ أسوان
و في بداية االجتماع دعى السيد أ.د /منصور محمد كباش ـ رئيس الجامعة ورئيس
المجلس  ،السادة الحضور للوقوف حدادا على شهدائنا من أبناء قواتنا المسلحة الذين
استشهدوا جراء عمليات إرهابية بسيناء  ،وقراءة الفاتحة علي أرواحهم الطاهرة  ،سائالً
المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ،وأن يلهم أهاليهم
وذويهم الصبر والسلوان .
وقد قرر المجلس إرسال برقيات تعازي للسادة السيد الرئيس  /عبد الفتاح السيسي ـ
رئيس الجمهورية و السيد المهندس  /إبراهيم محلب ـ رئيس مجلس الوزراء و السيد
الفريق أول  /صدقي صبحي ـ القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وتوجه السادة
أعضاء مجلس الجامعة الموقر  ،يتقدمهم السيد اللواء الوزير /مصطفى يسري السيد ـ
محافظ أسوان ،والسيد أ.د /منصور محمد كباش ـ رئيس الجامعة ورئيس المجلس:
لمسجد الجامعة ألداء صالة الغائب على الشهداء
أشار السيد أ.د /رئيس الجامعة إلى موافقة السيد الرئيس /عبد الفتاح السيسي ـ رئيس
الجمهورية  ،على زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة لطالب الصومال بالجامعات
سنويا  ،وكذلك معاملة الطالب الصوماليين
المصرية لتصبح مائتي منحة جامعية
ً
الدارسين بمختلف الجامعات المصرية معاملة الطالب المصريين والسوريين.

وقد أحيط المجلس علما بحضور األستاذ الدكتور  /منصور كباش رئيس الجامعة
يرافقه السيد أ.د /عميد كلية اللغات والترجمة ( بدعوة كريمة من السيد /آرتورو أفلوديث
ـ سفير أسبانيا بالقاهرة ) مراسم تكريم عدد من الشخصيات والرموز الثقافية المصرية،
في إطار اهتمام السيد أ.د /منصور محمد كباش ـ رئيس الجامعة ورئيس المجلس
بحسن سير العملية التعليمية ،قام سيادته أثناء المجلس بمناقشة السادة عمداء كليات
وهى الجـــــــداول الدراسية وانتظام الدراسة بكليات الجامعة؛ حول عدة موضوعات
الجامعة.و المنسق األكاديمي السادة أعضاء هيئة التدريس المنتدبين
و لجان الطالب المتعثرين و رعاية الطالب المتفوقين و موقف مراكز الكتاب الجامعي
قرر المجلس الموافقة على مذكرة التفاهم جامعة أسوان وجامعة برلين الحرة  ،في
مجاالت البحوث والتعليم وبرامج التدريب .
كما قرر المجلس الموافقة على اشتراك الجامعة في برنامج "جامعة الطفل" بأكاديمية
البحث العلمي والتكنولوجيا .
كما وافق المجلس على ترشيح السيد أ.د /مازن محمد شفيق عبد السالم ـ أستاذ
الضغط العالي المتفرغ بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة بجامعة أسيوط  ،لنيل
جائزة النيل في العلوم الهندسية لهذا العام.
قرر المجلس الموافقة على تعيين السيدة الدكتور  /جيهان محمد بكري ـ في وظيفة
مدرس بقسم الصحة النفسية بكلية التربية.

و على تعيين السيد الدكتور  /محمود

محمد حسين صالح ـ في وظيفة مدرس بقسم هندسة شبكات الجهد الفائق بكلية هندسة
الطاقة0
كما وافق المجلس على منح الطالبة  /مروة جبرو عبد الرحمن  .درجة دكتوراه
الفلسفة في التربية تخصص " أصول التربية " من كلية التربية.
و الموافقة على منح الطالبة  /رشا عبد التواب عبد الفتاح محمد ـ درجة
دكتوراه الفلسفة في الخدمة االجتماعية تخصص "خدمة جماعة " بتقدير "مرتبة الشرف
األولى" من كلية الخدمة االجتماعية.
الموافقة على منح الطالب  /سعيد أحمد محروس أحمد ـ درجة الماجستير في
التربية تخصص " المناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية " بتقدير "ممتاز"
من كلية التربية .الموافقة على منح الطالب  /عصام محمد موسي سعيد ـ
درجة الماجستير في الخدمة االجتماعية تخصص " خدمة جماعة " بتقدير
الموافقة على منح الطالب /إبراهيم

"ممتاز" من كلية الخدمة االجتماعية.

مختار عبد الجواد عبد النعيم  .درجة الماجستير في الهندسة تخصص
"هندسة القوى واآلالت الكهربية" من كلية هندسة الطاقة.
كما قرر الموافقة على منح الطالب /جابر مجدي أحمد رشوان  .درجة
الماجستير في الهندسة تخصص "هندسة القوى واآلالت الكهربية"
من كلية هندسة الطاقة

وقرر المجلس الموافقة على منح الطالب الناجحين بدور سبتمبر  4002درجة
طالبا،
الدبلوم في التربية (العام نظام العامين ـ المهنية ـ الخاصة)  ،وعددهم ً 386

ك ٌل حسب تخصصه والتقدير الحاصل عليه من كلية التربية 0
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