
 

 جامعة القاهرة-صحيفة مجلس كلية الهندسة
   صحيفة شهرية تغطى األحداث العامة فى مجلس الكلية

 ٢٠٠٥ ديسمبر -٤العدد 
 

  عميد الكلية سمير شاهين/د.كلمة أ
 

الجلسـة  عميد الكلية ورئيس المجلس     /  األستاذ الدكتور  السيدفتتح  إ

يوم  األربعـاء     والتى عقدت  ٢٠٠٥/٢٠٠٦الجامعى    للعام الرابعة

 ثـم إسـتهل   ) بسم اهللا الرحمن الـرحيم      (   ،   ٢٠٠٥ ديسمبر ١٤

 الرابعة  فى الجلسة  بحضراتكمأرحب   :سيادته الجلسة بالكلمة التالية   

لقــد تــم تنظــيم نــدوة يــوم   .٢٠٠٥/٢٠٠٦الدراســى للعــام 

حاضر  بنادى الكلية ضمن فعاليات الموسم الثقافى        ٢٨/١١/٢٠٠٥

د بسيونى سفير مصر السابق فى إسـرائيل        فيها سيادة السفير محم   

ونشـكر  ".  ودور مصر فيها   التطورات فى القضية الفلسطينية   "عن  

كيل الكليـة   ماجدة محمود عبد الرحمن و    / السيدة األستاذة الدكتورة  

قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على ما بذلوه من جهـد  فـى              و

لمشـاركة  العمـل با  "كما أقيمت ورشة عمل عـن         .تنظيم الندوة 

كما يحدث سنويا فى مـا      " (مواجهة الموجات الحادة لتلوث الهواء    ل

/ وذلك بحضور السيد األسـتاذ الـدكتور      ) يسمى بالسحابة السوداء  

 الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وذلك فـى         -محمد سيد خليل    

وقد أشـرف علـى     .  بقاعة نادى الكلية   ٥/١٢/٢٠٠٥يوم اإلثنين   

بحوث والدراسات البيئة  التابع لجامعة القاهرة       تنظيم الندوة مركز ال   

 .شاكيناز طه الشلتاوى/ تحت إشراف األستاذة الدكتورة

الحالى حيـث تـم   ام ـللعكس ية فى معرض اليكتر   ـإشتركت الكلي 

 القـوى   لقسـم هندسـة   ارات ومشروعات التخرج    ـعرض اإلبتك 

ـ  ـة الكلي ـذا وقد أعفت اللجنة المنظم    ـه. الكهربيةواآلالت   ن ة م

ر االشتراك  ـل فى أن يستم   ـنفقات اإلشتراك فى المعرض، ويؤم    

ـ     ـفى المعرض ليصب    اق المشـاركة فيـه    ـح سنويا وأن يتسع نط

 .ةـة الكهربيـام الهندسـة أقسـل كافـليشم
 

 
  

 موضوعات عامة
 

فتحى حسـن   / ٠د٠أحيط المجلس علما بحصول أ    

صالح األستاذ الغير متفرغ بقسم هندسة الحاسبات       

س مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى على جائزة        ورئي

عالمية بإختيار موقع مصر الخالدة  كأفضل عمل الكترونى فى          

 .التراث

أحيط المجلس علما بالقرار الوزارى الخـاص بتعيـين         

زينب صالح صفر األستاذ ورئـيس      / السيدة األستاذة الدكتورة  

حـوث  مجلس قسم هندسة القوى الميكانيكية كعضو بمجلـس ب        

أخالقيات البحث العلمى التابع ألكاديمية البحـث العلمـى فـى        

 .٢٠٠٥أغسطس 

أحيط المجلس علما بإنشاء بريد الكترونى جماعى لكـل         

 نسخة الكترونية   ، وذلك تمهيدا لوضع   من أعضاء مجلس الكلية     

من محاضر جلسات مجلس الكلية فى مجموعة خاصة بالمجلس         

 .على موقع الكلية بشبكة اإلنترنت
 

المخـاطر  أحيط المجلس علما بأنشطة مشروع هندسة         

الممول من االتحاد األوربى فى أطار برنامج االتحاد األوربـى       

لدعم التعليم العالى وذلك باعداد المادة العلمية لمقـررين فـى           

وافق المجلس على تعميم هـذين      قد  وهذا  . مرحلة البكالوريوس 

لـى  إجزاء منهـا    أ ضافةإالمقررين على أقسام الكلية لمحاولة      

 . المحتوى العلمى لبعض المقررات

تفـاق  إأحيط المجلس علما بتوقيع بروتوكوالت وعقود        

 شركة السكر والصناعات المتكاملـة     بين كلية الهندسة وكل من    

 .ستخدامات أراضى الدولةإ لتخطيط وجهاز المركز الوطنىو
 

 

 
 .ية الهندسة فى معرض اليكتريكس الدولىيفتتح جناح كل سن أحمد يونس وزير الكهرباء والطاقةحسيادة الوزير   



 

ى أحيط المجلس علما بأنشطة صندوق التكافـل االجتمـاع        

للطالب واإلعانات المالية الشهرية وصندوق التكافـل المركـزى         

 جنيـه   ١٦٠٠٠٠ وقـد تضـمنت اإلعانـات سـداد          ٠بالجامعة  

كمصروفات للطالب الغير قادرين فضال عن إعانات شهرية تبلـغ          

 جنيه ، وتوفير وجبات غذائية على مدار األسبوع لعـدد           ٣٠٠٠٠

لبة المستفيدين مـن    هذا ومن المتوقع أن يبلغ عدد الط      .  طالب ١٦٠

   . طالب٣٠٠٠هذا الدعم  فى نهاية العام الدراسى حوالى 
 أحيط المجلس علما باألنشطة المتميـزة للطـالب وتشـمل          

طالب قسـم   علمى ل  واإلعداد لمؤتمر  ،إصدار مجلة لقسم االتصاالت   

 Step٠ ونشاط مجموعة الطالب ،هندسة الحاسبات
 

فـؤاد  / ذ الـدكتور  وافق المجلس على ترشيح السيد األسـتا      

سوريال عطية األستاذ المتفرغ بقسم االلكترونيـات واالتصـاالت         

 .الكهربية لجائزة التميز العلمى لجامعة القاهرة 
 

يوسـف فـوزى    / وافق المجلس على ترشيح السيد الدكتور     

راشد األستاذ المساعد بقسم الهندسة اإلنشائية لجائزة عبـد الحميـد           

 فـى مجـال العلـوم       ٢٠٠٥ان لعـام    شومان للباحثين العرب الشب   

 .الهندسية
 

أحيط المجلس علما ببيان أعداد الطـالب المقيـدين بالكليـة         

 :والتى يوجزها الجدول التالى
 

 إجمالى من الخارج باق نظامى الفرقة

 ٢٥٥٢ ٣٧ ٣٤٧ ٢١٦٨اإلعدادية 

 ٢٦٨١ ٩١ ٤٠٠ ٢١٩٠ األولى 

 ٢٩٨١ ١٢٨ ٣٥٨ ٢٤٩٥ الثانية

 ٢٨٧٣ ١٢٨ ٢٤٧ ٢٤٩٨ الثالثة

 ٢٤٨٩ ٨٩ ٩٥ ٢٣٠٥ الرابعة

 ١٣٥٧٦ ٤٧٣ ١٤٤٧ ١١٦٥٦ إجمالى
 

 
 

 لجنة تقويم األداء
 

 كمـا   ، األقسـام لمعظـم   تم االنتهاء من تقييم المقررات الدراسية       

 . صدرت النشرة الثانية لمشروع إنشاء نظام داخلى للجودة بالكليـة         

األداء إلى مقرها الجديد بمبنـى األنشـطة        وقد تم نقل وحدة تقويم      

  .)الدور األرضى ( الطالبية 

ستكمال بيانات المقررات   إهذا وقد ناشد المجلس أقسام الكلية سرعة        

كمـا وافـق    . الدراسية وإعتماد هذه البيانات فى مجالس األقسـام       

المجلس على أن يرشح كل قسم عضو هيئة تدريس ومعيد للتدرب           

 . إنتهاء المشروعلمتابعة العمل بعد

 لجنة المعامل

تم االنتهاء من البت الفنى فى ثمانية مـن مناقصـات أجهـزة             

وبـدأت  ) بـاب ثالـث     (المعامل الممول من ميزانية الجامعة        

 .أعمال البت المالى فى العروض المقدمة
 

   نشاط إدارة رعاية الشباب 

 شـهر   اللألنشطة التالية خ  اعلى  إدارة رعاية الشباب    أشرفت  

  : وفمبرن

إقامة العرض المسرحى للعروض القصيرة لفريق المسرح        .١

 بمسـرح الجامعـة بالمدينـة       ٣٠/١١/٢٠٠٥بالكلية يوم   

  .الجامعية

االشتراك فى الدورة التنشـيطية للسـنوات األولـى فـى            .٢

 ثالثى كرة السلة    – خماسى كرة اليد     –خماسى كرة القدم    (

ل وحصـو )  رباعى كرة الطائرة وفردى تنس الطاولـة       –

 .على المركز الثانى فى كرة اليدالكلية 

االشتراك فى بطولة الجامعة للكاراتيـه طلبـة وطالبـات           .٣

  ٠وحصول الكلية على المركز األول طالبات

اشتراك الكلية فى بطولة الجامعة لتـنس الطاولـة طلبـة            .٤

  .تالمركز ثانى طالباوطالبات وحصول الكلية على 

 طلبة وطالبات وحصول    اشتراك الكلية فى بطولة التايكوندو     .٥

 .الكلية على المركز األول

االشتراك فى بطولة المصارعة للجامعة طلبـة وحصـول          .٦

  .الكلية على المركز األول

االشتراك فى دورى الجامعة فـى العـاب القـوى طلبـة             .٧

  .المركز األول طالباتوطالبات وحصول الكلية على 
 

 

 وافق المجلس على الترشيح لجـوائز المرحـوم السـيد         

أهاب إسماعيل نائب رئيس جامعـة القـاهرة        / األستاذ الدكتور 

 :سابقا وذلك لكل من 

رس بقسـم هندسـة الـري       مدال طارق محمد صالح الدين      ٠د

 هشام بخيـت محمـد بخيـت        ٠د و   )دكتوراه  ( والهيدروليكا  

 ٠م و   )دكتـوراه   ( يـدروليكا   مدرس بقسم هندسة الرى واله    ال

م هندسة الرى والهيدروليكا    د بقس معيالشريف محمد عبد الحميد     

 رى  – حسن محمد إسماعيل     ٠د٠فى تخصص أ   )ماجستير  ( 

 .وهيدروليكا
 

وافق المجلس على سفر مجموعة مـن طـالب السـنة           

الثالثة بقسم العمارة وذلك لحضور ورشـة العمـل الخاصـة           

 مارس إلى   ١٨بترميم المبانى األثرية فى دمشق فى الفترة من         

 .)الداد(يل من الحكومة األلمانية مو وذلك بت٢٠٠٦أول إبريل 

لجان الكلية



 

 ﴾ دخطة تطوير معامل ورش ملحق الكلية بمدينة الشيخ زاي ﴿
 

 :المحاور األساسية التاليةالخطة على  بنيت
 

 ورش هندسة اإلنتاج . ١

عدادية فى مجـال    إلالتدريب العملى لطالب السنة ا    نشطة  أوتشمل  

القيـام  وكـذلك   ،  لتدريب الصيفى لطالب الكليـة    ، وا هندسة االنتاج 

 .نشطة المختلفة لوحدة االنتاج وصيانة االجهزة العلميةألبا
 

 لمعمل المركزى للبحوث والدراسات التطبيقيةا .٢

 ورشة أعمال النجارة   -النسجيات  تكنولوجيا  ويشمل أنشطة معامل    

 ويمكن أن يضاف لها بعض ورشة المعادن - الورشة المعمارية -

 . المعامل البحثية
تقديم الخدمات االستشارية وخـدمات    المركزى إلىويهدف المعمل

المعلومات والتدريب إلى الشركات العاملة فى مجـال النسـجيات          

إضافة إلى أنشطة التدريب العملى فى دبلوم الدراسات العليـا فـى            

هندسة وتكنولوجيا النسجيات الذى بدأت الدراسة به خـالل العـام           

سـات والبحـوث الخاصـة      القيام بالدرا ، كما يتيح    الدراسى الحالى 

 .بالمشروعات الصناعية

 المعمل المركزى للحاسبات وخدمات االنترنت .٣

 تقديم الدورات التدريبية  للطالب فى مجال تكنولوجيا         تهنشطأوتشمل  

ستخدام حزم البرمجيات المالئمة للسنة االعدادية مثـل        إالمعلومات و 

 فى مراحـل     أكتوبر ٦االوتوكاد وغيره وكذا للقاطنين بمنطقة مدينة       

  ، جراء األبحاث الطالبية وأبحاث أعضاء هيئة التـدريس       إ و  ، الحقة

وكذلك تسهيل االتصال السريع ونقل المستندات بين الملحق واالدارة         

 . المركزية بمقر الكلية بالجيزة
 

 نقطــة االتصال .٤

وهى مركز  يعمل على خدمة المجتمع المحيط وتكوين روابط مـع     

قة السادس من أكتوبر وربطهم بالخدمات      جمعيات المستثمرين بمنط  

 .التى يقدمها الملحق والكلية األم
 

 لمرحلـة   ٢٠٠٥إعتمد المجلس نتائج إمتحانات دور نوفمبر       

 .البكالوريوس 
 

وافق المجلس على قبول الهدية المقدمة من شركة اوراسكوم         

التجارية لمعمل الجهد العالى بقسم هندسة القوى واآلالت الكهربيـة          

 مع  تقديم خطاب Cable Fault Locator عبارة عن جهاز وهى

 .شكر
 

 

وافق المجلس على قبول التبرع الذى  قدمته وزارة التنميـة           

اإلدارية للمؤتمر الطالبى لقسم هندسة الحاسبات مع تقديم خطـاب          

 .شكر
 

 عزاء
 

تشاطر الكلية زمالءنا السـادة أعضـاء هيئـة التـدريس           

سأل اهللا لهم الصـبر وللفقيـد       األحزان لوفاة أحد ذويهم ون    

 :الرحمة وهم
 

فؤاد سوريال عطية األسـتاذ     / السيد األستاذ الدكتور  

تصاالت الكهربيـة لوفـاة     الالمتفرغ بقسم اإللكترونيات وا   

 .شقيقته
 

العـدوى  محمـود   محمـد   / األستاذ الدكتور  السيد  

المتفرغ بقسم الهنسة اإلنشائية لوفـاة      الغير  ناصف األستاذ   

 .هوالد زوجت
 

محمد فوزى السعيد الرفاعى    / السيد األستاذ الدكتور  

 .نيكية لوفاة والدهااألستاذ المتفرغ بقسم القوى الميك

نسأل اهللا لهم الرحمة وأن يسكنهم فسيح جناتـه وأن يلهـم            

 .ذويهم الصبر والسلوان
 
 

متحان الفصـل الدراسـى     إلناقش المجلس اإلستعدادات    

لمراقبين والحرص على اإللتـزام     األول من حيث تنظيم أعداد ا     

كمـا ناشـد   . بجداول المراقبات وكذلك تهيئة قاعات االمتحانات     

المجلس السادة أعضاء هيئة التدريس ضرورة اإلعـالن عـن          

كشوفات توضح مدى وفاء كل طالب بأنشطة أعمال السنة والتى          

 .على أساسها يتم تقييم درجات أعمال السنة للطلبة
 

 
 

أشـرف  / وافق المجلس على منح السيد الـدكتور      

سعد الدين صبرى األستاذ المساعد بقسم هندسـة        

 . مع التهنئةالقوى الميكانيكية اللقب العلمى لوظيفة أستاذ بالقسم
  

مجـدى  / وافق المجلس على منح السيد الدكتور      

مراد وهبه المدرس بقسم الهندسة اإلنشائية اللقـب        

 .مع التهنئة ظيفة أستاذ مساعد بالقسمالعلمى لو
 

محمد / وافق المجلس على منح السيد الدكتور 

حلمى مأمون سويلم المدرس بقسم الهندسة 

 .بالقسم مع التهنئةاإلنشائية اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد 
 

دوار إمنيرفـا  / وافق المجلس على تعيين الدكتورة   

شغال العامة  متى المدرس المساعد بقسم هندسة األ     

فى وظيفة مدرس بالقسم لحصولها على درجة الدكتوراه مـن          

 .ةالتهنمع  جامعة القاهرة

ترقيات وتعيينات



 

 آلية الهندسة

 

 
 

 ٢٠٠٦ -٢٠٠٥راسى الثانى للعام الجامعى د الفصل التقويم
 
 
 

 جامعة القاهرة

 
 

 إبريل  مارس   فبراير  يناير
 ١٥٢٢٢٩ ٨ ١ السبت١١١٨٢٥ ٤  السبت١١١٨٢٥ ٤  السبت١٤٢١٢٨ ٧ السبت
١٦٢٣٣٠ ٩ ٢ األحد١٢١٩٢٦ ٥  األحد١٢١٩٢٦ ٥  األحد١٥٢٢٢٩ ٨ ١ األحد
 ١٠١٧٢٤ ٣ اإلثنين١٣٢٠٢٧ ٦  اإلثنين١٤٢٠٢٧ ٦  اإلثنين١٦٢٣٣٠ ٩ ٢ اإلثنين
 ١١١٨٢٥ ٤ الثالثاء١٤٢١٢٨ ٧  الثالثاء١٤٢١٢٨ ٧  الثالثاء١٠١٧٢٤٣١ ٣ الثالثاء
 ١٢١٩٢٦ ٥ األربعاء١٥٢٢٢٩ ٨ ١ األربعاء ١٥٢٢ ٨ ١ األربعاء ١١١٨٢٥ ٤ األربعاء
 ١٣٢٠٢٧ ٦الخميس١٦٢٣٣٠ ٩ ٢الخميس ١٦٢٣ ٩ ٢الخميس ١٢١٩٢٦ ٥الخميس
 ١٣٢٠٢٧ ٦ الجمعة

 

 ١٠١٧٢٤ ٣ الجمعة

 

١٠١٧٢٤٣١ ٣ الجمعة

 

 ١٤٢١٢٨ ٧ الجمعة
 

 أغسطس  يولية  يونية  مايو
١٢١٩٢٦ ٥  السبت١٥٢٢٢٩ ٨ ١ السبت١٠١٧٢٤ ٣  السبت١٣٢٠٢٧ ٦  السبت
١٣٢٠٢٧ ٦  األحد١٦٢٣٣٠ ٩ ٢ األحد١١١٨٢٥ ٤  األحد١٤٢١٢٨ ٧  األحد
١٤٢١٢٨ ٧  اإلثنين١٠١٧٢٤٣١ ٣ اإلثنين١٢١٩٢٦ ٥  اإلثنين١٥٢٢٢٩ ٨ ١ اإلثنين
١٥٢٢٢٩ ٨ ١ الثالثاء ١١١٨٢٥ ٤ الثالثاء١٤٢٠٢٧ ٦  الثالثاء١٦٢٣٣٠ ٩ ٢ الثالثاء
١٦٢٣٣٠ ٩ ٢ األربعاء ١٢١٩٢٦ ٥ األربعاء١٤٢١٢٨ ٧  األربعاء١٠١٧٢٤٣١  ٣ األربعاء
١٠١٧٢٤٣١ ٣الخميس ١٣٢٠٢٧ ٦الخميس١٥٢٢٢٩ ٨ ١الخميس ١١١٨٢٥ ٤الخميس
 ١٢١٩٢٦ ٥ الجمعة

 

١٦٢٣٣٠ ٩ ٢ الجمعة

 

 ١٤٢١٢٨ ٧ الجمعة

 

 ١١١٨٢٥ ٤ الجمعة
 

 ديسمبر  نوفمبر  أآتوبر  سبتمبر
١٦٢٣ ٩ ٣٠٢ السبت١١١٨٢٥ ٤  السبت١٤٢١٢٨ ٧  السبت١٦٢٣ ٩ ٣٠٢ السبت
١٠١٧٢٤ ٣١٣ األحد١٢١٩٢٦ ٥  األحد١٥٢٢٢٩ ٨ ١ األحد١٠١٧٢٤ ٣  األحد
١١١٨٢٥ ٤  اإلثنين١٣٢٠٢٧ ٦  اإلثنين١٦٢٣٣٠ ٩ ٢ اإلثنين١١١٨٢٥ ٤  اإلثنين
١٢١٩٢٦ ٥  الثالثاء١٤٢١٢٨ ٧  الثالثاء١٠١٧٢٤٣١ ٣ الثالثاء١٢١٩٢٦ ٥  الثالثاء
١٣٢٠٢٧ ٦  األربعاء١٥٢٢٢٩ ٨ ١ األربعاء ١١١٨٢٥ ٤ األربعاء١٣٢٠٢٧ ٦  األربعاء
١٤٢١٢٨ ٧ الخميس١٦٢٣٣٠ ٩ ٢الخميس ١٢١٩٢٦ ٥الخميس١٤٢١٢٨ ٧ الخميس

١٥٢٢٢٩ ٨ ١ عةالجم

 

 ١٣٢٠٢٧ ٦ الجمعة

 

 ١٠١٧٢٤ ٣ الجمعة

 

١٥٢٢٢٩ ٨ ١ الجمعة
 

  الدراسات العليالطلبةنات الدور األول إمتحا  عطالت رسمية 
  الثانىراسىدإمتحانات الفصل ال  إمتحانات الفصل الراسى األول 
 لوريوس امشروع البك  إجازة نصف العام 
 عالن آافة النتائج لمرحلة البكالوريوسإ   الثانىصف الفصل الدراسىن اتإمتحان 
 نى لطلبة الدراسات العليا ور الثادإمتحانات ال  المؤتمر العلمى للكلية 
 بداية إمتحانات الدور الثانى لطلبة البكالوريوس  متحانات تخلف التخلفبداية إ 

 


