مجمس جامعة أسوان
قرر مجمس جامعة أسوان بجمستو المنعقدة برئاسة األستاذ الدكتور /منصور كباش رئيس
الجامعة وحضور السيد المواء  /مجدى حجازى محافظ أسوان و في بداية االجتماع قدم السيد أ.د/
منصور محمد كباش ـ رئيس الجامعة التينئة لمسادة أعضاء مجمس الجامعة والسادة أعضاء

ىيئة التدريس والعاممين وطالب الجامعة بمناسبة الذكرى الرابعة والثالثين لتحرير سيناء

وقرر مجمس جامعة أسوان برئاسة األستاذ الدكتور  /منصور كباش رئيس الجامعة إرسال برقية
تينئة لمسيد الرئيس /عبد الفتاح السيسي ـ رئيس الجميورية ،بمناسبة الذكرى الرابعة والثالثين
لتحرير سيناء كما قرر المجمس إرسال برقيات لمسادة لمسيد الميندس /شريف إسماعيل ـ رئيس
مجمس الوزراءو السيد الفريق األول /صدقي صبحي ـ القائد العام لمقوات المسمحة ـ وزير الدفاع

كما قدم السيد أ.د /منصور محمد كباش ـ رئيس الجامعة  ،التينئة لمسادة أعضاء مجمس
الجامعة والسادة أعضاء ىيئة التدريس والعاممين وطالب الجامعة بمناسبة اعتماد جامعة أسوان
عضوا عامالً باتحاد الجامعات العربية .
ً
وقد استعرض مجمس الجامعة بجمتستو الموقرة استعدادات الجامعة المتحانات الفصل الدراسي
الثاني لمعام الجامعي 5102/5102
قرر مجمس الجامعة الموافقة عمى تعيين السيد الميندس  /رئيس مجمس إدارة شركة توزيع مصر
العميا لتوزيع الكيرباء والسيد الميندس  /رئيس مجمس إدارة شركة المحطات المائية بمجمس
كمية ىندسة الطاقة لمدة سنتين .
كما قرر المجمس الموافقة عمى منح الطالبة  /سموى سميمان ميدي محمد ـ المدرس المساعد
بقسم عمم النفس بكمية التربية  ،درجة دكتور الفمسفة في التربية تخصص "عمم النفس التربوي"
من كمية التربية وعمى منح الطالبة  /مي إسماعيل محمد حسنين ـ المدرس المساعد بقسم المغة
العربية بكمية اآلداب  ،درجة دكتوراه في اآلداب قسم المغة العربية بتقدير "بمرتبة الشرف األولي
"من كمية اآلداب و عمى منح الطالبة  /سميحة حامد بدر حامد ـ درجة الماجستير في التربية
تخصص "عمم النفس التربوي" بتقدير "ممتاز" من كمية التربية والموافقة عمى منح الطالب /
محمد أنور محمد أحمد ـ درجة الماجستير في العموم تخصص " فيزياء" من كمية العموم.

قرر المجمس الموافقة عمى تعيين الدكتور /سامية جمال حسين أحمد  ،في وظيفة مدرس بقسم
المناىج وطرق التدريس بكمية التربية وعمى تعيين الدكتور /سمية أحمد محمد أحمد قاسم ،في
وظيفة مدرس بقسم "أمراض الباطنة "بكمية الطب
وعمى تعيين الدكتور /عمي محمود محمد جالل ،في وظيفة مدرس بقسم "جراحة األوعية الدموية
"بكمية الطب.

