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

هنيء السيد أ.د /منصور محمد كباش ـ رئيس الجامعة ورئيس المجلس والسادة أعضاء مجلس
الجامعةالسيد  /عبد الفتاح السيسي ـ رئيس الجمهورية والقائد األعلى للقوات المسلحة والسيد
المهندس  /إبراهيم محلب ـ رئيس مجلس الوزراء والسيد الفريق أول  /صدقي صبحي ـ وزير
الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة بمناسبة يوم تحرير سيناء  25إبريل

قرر مجلس الجامعة الموافقة على مذكرة التفاهم بين جامعة أسوان وكل من جامعة كولون بألمانيا
والمتحف النوبي وجهاز شئون البيئة بأسوان والخاصة بعمل المدرسة الصيفية فى مجال الحفاظ
على التراث الطبيعي والثقافي بأسوان .

وكما قرر الموافقة على انشاء مركز ترميم وصيانة اآلثار بكلية االثار .

ناقش السيد أ.د /منصور محمد كباش ـ رئيس الجامعة ورئيس المجلس مع السادة عمداء كليات
الجامعة عن استعدادات الجامعة وكلياتها المتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي / 2014

 2015مشدداً سيادته على توفير السيارات الالزمة وأعمال صيانتها لنقل السادة المراقبين

والمالحظين مع تواجد العاملين باإلدارة الطبية وهيئة التمريض كما يمنع على الطالب اصطحاب
أجهزة الهواتف المحمولة والكتاب الجامعي داخل مقار لجانهم.
قرر المجلس الموافقة على مذكرة التفاهم بين الجامعة وجامعة فودان بجمهورية الصين الشعبية .
كما وافق المجلس على تنظيم قافلة طبية بمنطقة جبل تجوج بمحافظة أسوان ،وذلك بالتعاون

مع مؤسسة أم حبيبة .

كما وافق المجلس على تنظيم قافلة أثرية لتوعية طالب المدارس الثانوية بالمحافظة بأهمية
الوعي الثقافي األثري .

ال من كلية الطب البيطري وكلية الزراعة والموارد الطبيعية
كما قرر المجلس الموافقة على تنظيم ك ً

لقافلة بيطرية زراعية

قرر المجلس الموافقة على منح السيد الدكتور  /محمد جابر عباس ـ اللقب العلمي لوظيفة
أستاذ مساعد " تنظيم المجتمع" بقسم تنظيم المجتمع بكلية الخدمة االجتماعية
كما قرر المجلس الموافقة على نقل السيد الدكتور /مصطفى آدم علي الطيب ـ األستاذ المساعد
بقسم األمراض الجلدية والتناسلية وطب الذكورة بكلية الطب جامعة جنوب الوادي ،إلى مثل وظيفته

بكلية الطب بالجامعة على درجة شاغرة.
و الموافقة على نقل السيد الدكتور /محمد زكي علي ـ األستاذ المساعد بقسم جراحة المسالك
البولية بكلية الطب جامعة سوهاج  ،إلى مثل وظيفته بكلية الطب بالجامعة على درجة شاغرة
وافق المجلس على منح الطالبة  /هبه ضاحي محمد أحمد .درجة دكتوراه الفلسفة في اآلداب
تخصص " التاريخ /التاريخ القديم " بتقدير " مرتبة الشرف األولى "

من كلية اآلداب .

قرر المجلس الموافقة على منح الطالبة  /إيمان على محمد خليل  .درجة الماجستير في العلوم
تخصص " نبات " من كلية العلوم .
و الموافقة على منح الطالبة  /لميس مصطفى أحمد بكير ـ درجة الماجستير في الهندسة تخصص
" الهندسة المعمارية " من كلية الهندسة

والموافقة على منح الطالب  /حجاج عبد الجابر مرتضى ـ درجة الماجستير في الهندسة تخصص "
الهندسة الكهربية " من كلية الهندسة
و الموافقة على منح الطالب  /سعيد إسماعيل محمود أبو زيد ـ درجة الماجستير في الهندسة
تخصص " هندسة القوى واآلالت الكهربية" من كلية هندسة الطاقة

