
 
  

    
 
 

  
  
  
  
  
  
  

   
ة شرف مراد. د.لمة أ ﴿   ﴾ عمید الكل

  

ــــــــتح أ س  شــــــــرف أحمــــــــد مــــــــراد. د.افت ــــــــ ــــــــة ورئ ــــــــد الكل عمی

ــــــــــــــة عــــــــــــــةالجلســــــــــــــة  مجلــــــــــــــس الكل للعــــــــــــــام الجــــــــــــــامعي  الرا

 الموافــــــــــــ والتــــــــــــي عقــــــــــــدت یــــــــــــوم الثالثــــــــــــاء ٢٠١٥/٢٠١٦

ــــــــــــــــــــــــ ( ١٥/١٢/٢٠١٥ واســــــــــــــــــــــــتهل ) ﷽

ادته الجلســـــــة  أعضـــــــاءســـــــ إحاطـــــــة  و المجلـــــــس الترحیـــــــب 

ـــــأهم    مجلـــــس الجامعـــــة بتـــــارخ موضـــــوعات المجلـــــس علمـــــًا 

٢٤/١١/٢٠١٥.  

 ـــــــــــــة  أســـــــــــــتعرض ـــــــــــــز الخـــــــــــــدمات االلكترون مـــــــــــــدیر مر

الجامعــــــــة ــــــــة  ــــــــار  والمعرف مشــــــــروع إنشــــــــاء نظــــــــام الخت

ــــــــة  اللغــــــــة العر ــــــــة  حــــــــاث العلم ــــــــة لأل ة العلم الشــــــــفاف

ة  وأوضـــــــــــح ـــــــــــار الشـــــــــــفاف ـــــــــــة اخت ـــــــــــرة النظـــــــــــام وأهم ف

ارهاواألنظمة ا  .لمتوافرة الخت

 س الجامعـــــة التطـــــورات  أســـــتعرض تور رئـــــ األســـــتاذ الـــــد

ال الكائنـــــــــة  ـــــــــالف شـــــــــارع المســـــــــاحة  ٣٣ فـــــــــيالمتعلقـــــــــة 

مجلـــــــــس الجامعـــــــــة أنـــــــــه فـــــــــي انتظـــــــــار أكـــــــــد ، و الـــــــــدقي

                                                      لس الوزراء ــــــــس مجــــــــن رئـــمة مـــــاســـــراءات حـــــــــــإج

  

  

  

  

  

  

  

  

م العـــــــالي، ووزارة  ر التعلـــــــ م العـــــــالي وصـــــــندوق تطـــــــو التعلـــــــ

ال إلى جامعة القاهرة م الف  .لتسل

 س الجامعـــــــــة خطـــــــــوات إ ـــــــــ تور رئ ـــــــــد ســـــــــتعرض األســـــــــتاذ ال

االنتهــــــــاء مــــــــن إجــــــــراءات الحصــــــــول علــــــــى رخصــــــــة ســــــــور 

ة المنفـــــذة  ٥٧٥الجامعـــــة لــــــ  ـــــار الشـــــر فـــــدان، والمتوقـــــع اخت

ـــــدأ العمـــــل لعمـــــارات  ـــــم یب ـــــة هـــــذا العـــــام ث ـــــل نها ان قب اإلســـــ

بیراً  عد إنجازًا   .وهذا 

  ــــار الفصــــل وافــــ المجلــــس علــــى شــــأن اعت رة   الدراســــيمــــذ

هــــــو آخــــــر ) م٢٠١٥/٢٠١٦( الجــــــامعيمــــــن العــــــام  الحــــــالي

ــــًا  ًا جزئ ــــات انتــــدا عــــض األســــاتذة مــــن الكل فصــــل النتــــداب 

ــــــة ) یومــــــًا أو یــــــومین( ــــــات أ فــــــيلشــــــغل مناصــــــب إدار و ل

ـــــــة أو خاصـــــــة  وم ضـــــــوء فتـــــــو  فـــــــيمعاهـــــــد بجامعـــــــات ح

تور المستشار   .للجامعة القانونياألستاذ الد

  س إتحــــــــاد الطــــــــالب لحضــــــــور الجــــــــزء الخــــــــاص دعــــــــوة رئــــــــ

م والطالب  .التعل

 ﴾موضوعات عامة  ﴿           

 ــــــالعزاء إلــــــى . د.تقــــــدم أ ــــــة  ــــــة ومجلــــــس الكل عمیــــــد الكل

 :ل من

  
ة الهندسة  ل فة مجلس    قاهرةجامعة ال -صح

ة   فة تغطي األحداث العامة في مجلس الكل   صح
سمب عدد  ٢٠١٥ رد



 قســـم هندســـة األســـ أســـامه یوســـف أبـــو الحجـــاج. د تاذ 

ــــــــــة رحــــــــــم هللا المتــــــــــوفي وألهــــــــــم  القــــــــــو واآلالت الكهر

  .ه وتالمیذه الصبر والسلوانؤ أسرته وزمال

 قســـــــــــم . د أهـــــــــــداب دمحم المرشـــــــــــد األســـــــــــتاذ المتفـــــــــــرغ 

ة لوفاة زوجها       .       هندسة القو واآلالت الكهر

 قســــــــم هندســــــــة القــــــــو . د دمحم الســــــــید عمــــــــار المــــــــدرس 

ة  .لوفاة والده واآلالت الكهر

 قســــــــــم هندســــــــــة . د ــــــــــ المــــــــــدرس  ایهــــــــــاب حلمــــــــــى رز

 .األشغال العامة لوفاة والدته

 قســــــــــم . د جــــــــــالل بهجــــــــــات ســــــــــالم الشــــــــــاذلي األســــــــــتاذ 

قه  .هندسة الطیران والفضاء لوفاة شق

 قســــــــــــم  فهمــــــــــــيممــــــــــــدوح عبــــــــــــد الحمیــــــــــــد . د األســــــــــــتاذ 

قته ة لوفاة شق ات والفیزقا الهندس  .الراض

 ـــــــــــــؤاد محمـــــــــــــود ال. م قســـــــــــــم هندســـــــــــــة منـــــــــــــى ف ـــــــــــــد  معی

قها ات واالتصاالت الكهرة  لوفاة شق  .االلكترون

  ــــــى محضــــــر الجلســــــة المصــــــادقة عل ــــــس  ــــــام المجل ق

قة بتارخ   . ١٠/١١/٢٠١٥السا

 ط قــــــــرارات لجنــــــــة الجــــــــوائز   أحــــــــ المجلــــــــس علمــــــــا 

ـــــــة لجـــــــوائز  حات الكل الجامعـــــــة بخصـــــــوص ترشـــــــ

 :الدولة

 ـــــة (یوســـــف فـــــوز راشـــــد . د.أ ـــــة التقدیر فـــــي جـــــائزة الدول

ة  ).العلوم الهندس

 ـــــة فـــــي (عصـــــام الـــــدین خلیـــــل . د.أ جـــــائزة الدولـــــة التقدیر

ة المتقدمة في مجال الهندسة  ).العلوم التكنولوج

 جــــــــــائزة الــــــــــرواد فــــــــــي مجــــــــــال (علــــــــــي عبــــــــــد الــــــــــرحمن . د.أ

 ).الهندسة

 جائزة الدولة في الفنون (احمد رضا عابدین . د.أ.( 

 ط ــــــــــــ   أحـــــــــــ ــــــــــــارة فر المجلــــــــــــس علمــــــــــــا بتفاصــــــــــــیل ز

ـــــــــة لضـــــــــمان الجـــــــــودة المـــــــــرا ـــــــــة القوم جعین مـــــــــن الهیئ

ــــــة مــــــن  ــــــي ٧واالعتمــــــاد للكل ــــــر  ١٠ إل ســــــمبر والتقر د

ة الزارة  .الشفهي في نها

 ط س الجامعـــــــة . د.المجلـــــــس علمـــــــا بتأشـــــــیرة أ  أحـــــــ رئـــــــ

ــــات ومعاهــــد الجامعــــة  عــــض الكل ــــام  ــــي مالحظــــة ق عل

عــــض  ــــإدراج   ــــة التــــدرس  أعضــــاءالســــادة  أســــماءب هیئ

ــــــــــات دون علــــــــــي المــــــــــدرجات والقاعــــــــــ ات بــــــــــداخل الكل

 .مجلس الجامعة علي ذلك أوموافقة الجامعة 

  ة وافــــ المجلــــس علـــــى قبــــول التبــــرع المقـــــدم مــــن الشـــــر

ـــــغ  مبل ـــــا  ـــــة لتكنولوج ـــــة( األهل وخمســـــون دوالر  أرعمائ

ــــــــــــي ــــــــــــارة عــــــــــــن ماكینــــــــــــة رفقــــــــــــط ال غیــــــــــــ)  أمر        ع

POS  ـــــــــ ــــــــرامج  الـــ ــــــــذلك ب ــــــــدة و الخــــــــاص  SDKجدی

 .بها

 ــــــــ ــــــــغ وافــــــــ المجلــــــــس عل مبل ة شــــــــل  ى مســــــــاهمة شــــــــر

ارتي  خمســـــــــــه أالف ـــــــــــل ســـــــــــ ع ونق ـــــــــــي تصـــــــــــن دوالر ف

قة و مارثون  المسا    .شل إ

  رة تفـــــــــاهم مـــــــــع مؤسســـــــــة وافـــــــــ المجلـــــــــس علـــــــــى مـــــــــذ

ة  ـــــة لـــــدعم فرـــــ شـــــل للســـــفر والمشـــــار منصـــــور للتنم

ارات المـــــوفرة للوقـــــود  اق الســـــ قة الفلبـــــین لســـــ فـــــي مســـــا

ة مائتین وثالثون ألفمبلغ   .جن



 س علــــــى اقتــــــراح مــــــن وحــــــدة ضــــــمان وافــــــ المجلــــــ

الجـــــــودة واالعتمـــــــاد بتكـــــــرم عضـــــــو هیئـــــــة تـــــــدرس 

ــــل قســــم علمــــي بنــــاء علــــي نتــــائج استقصــــاء  مــــن 

ـــــــر  ـــــــل قســـــــم أال ـــــــوم  ق ـــــــدمها الطـــــــالب و ـــــــي تق  الت

حصــــــــل  ـــــــار عضــــــــو هیئــــــــة التــــــــدرس الــــــــذ  اخت

ـــــــ ـــــــي تقـــــــدیر فـــــــي استقصـــــــاء أ  يعل ـــــــرأعل ـــــــتم  ال و

شــــــــهادة تقــــــــدیر خــــــــالل الحفــــــــل الســــــــنو  تكرمــــــــه 

 .ةللكل

  وافــــ المجلــــس علــــى تجدیــــد رخصــــة اســــتخدام عــــدد

ـــــــــر ١٠ ة شـــــــــمبر جی ـــــــــوتر مـــــــــن شـــــــــر مبی ـــــــــرامج  ب

قســـــم هندســـــة المنـــــ ـــــة  اجم والبتـــــرول والفلـــــزات العالم

ة البتـــــــــرول لتحســـــــــین  الســـــــــتخدامها لطـــــــــالب شـــــــــع

قــــــــات فــــــــي تخصــــــــص  مهــــــــاراتهم فــــــــي علــــــــوم تطب

هندســـــــــة الخزانـــــــــات واإلنتـــــــــاج یتضـــــــــمن الرخصـــــــــة 

شـــــهرا  ١٢دة اســـــتخدام ســـــت نســـــخ مـــــن البـــــرامج لمـــــ

ة هــــــذه الحزمــــــة مــــــن البــــــرامج ولقــــــد  قــــــدمت الشــــــر

ـــــة حیـــــث  ة تبلـــــغ  أنمجانـــــا للكل متهـــــا الســـــوق  ٢,٣ق

 .ملیون دوالر

 ط انعقـــــــاد المـــــــؤتمر الـــــــدولي   أحـــــــ المجلـــــــس علمـــــــا 

IEEE – ICECS 2015   ٩الــــي  ٧مــــن 

ـــــــــه تكـــــــــرم أ ســـــــــمبر وتـــــــــم ف مان . د.د احمـــــــــد ســـــــــل

م إلنجازاتــــــــه المتمیــــــــزة فــــــــي مجــــــــال الــــــــدوائر والــــــــنظ

ة   .الكهر

  ـــــــارة ســـــــفیر ســـــــاحل العـــــــاج ط  المجلـــــــس علمـــــــا بز احـــــــ

لقســـــــم هندســـــــة المنـــــــاجم والبتـــــــرول والفلـــــــزات وحضـــــــوره 

توراه لطالــــــب مــــــن ســــــاحل العــــــاج تحـــــــت  مناقشــــــة الــــــد

ســـــي شـــــقیر . د.عبـــــد الســـــتار ذهـــــب ، أ. د.اشـــــراف أ ع

. 

 ط ـــــــــر البرطـــــــــاني   أحـــــــــ ـــــــــس علمـــــــــا بإلقـــــــــاء الخبی المجل

      ة عـــــــــنســـــــــامى أحمـــــــــد محاضـــــــــرة عامـــــــــ .دالمصـــــــــر 

ـــــــــــــة "  ـــــــــــــات الذ یـــــــــــــوم األحـــــــــــــد الموافـــــــــــــ " التكنولوج

الـــــــدور ) ١٥(القاعـــــــة الزرقـــــــاء مبنـــــــى  ١٣/١٢/٢٠١٥

ة عشر ظهرا   .األول الساعة الثان

ة البیئة ﴿  ﴾ شئون خدمة المجتمع وتنم

انة أعمال االحالل والتجدید  والص

 محضـــــر إ ـــــس علمـــــًا  ط المجل ـــــة أحـــــ شـــــئون جتمـــــاع لجن

ـــــة   فـــــيبجلســـــتها المنعقـــــدة البیئـــــة خدمـــــة المجتمـــــع وتنم

٦/١٢/٢٠١٥. 

  ط المجلـــــس علمـــــًا یـــــوم الســـــبت الموافـــــ  فـــــيأنـــــه أحـــــ

ــــــــم عمــــــــل نظافــــــــة شــــــــاملة لواجهــــــــات  ٢٠١٥-١٢-٥ ت

ــــــى اإلدارة  ــــــة( مبن ــــــة والجانب عــــــة ) األمام ــــــى المط ومبن

بــــوت )  ٤( مــــدنيومبنــــى  ــــة والعن حیــــث تــــم إزالــــة األتر

ــــــــــــاض الواجهــــــــــــة وذلــــــــــــك  ك و اب مــــــــــــن علــــــــــــى الشــــــــــــ

 إحــــــدأحــــــد األونــــــاش العمالقــــــة وعمالــــــة  عانةاالســــــت

ات المتخصصة  .الشر

  ـــــس علمـــــًا ط المجل ـــــد أحـــــ ـــــم عمـــــل إحـــــالل وتجدی ـــــه ت أن

ــــــــــاء وٕاضــــــــــاءة (شــــــــــامل   –دهانــــــــــات  –نجــــــــــارة  –هر



ة  ات  –تجلیـــــــــد حـــــــــوائط  –أدوات صـــــــــح  –أرضـــــــــ

ــــــــــاه الخاصــــــــــة ...)  -ســــــــــخان  ــــــــــدورة الم ــــــــــك ل وذل

الـــــــدور  مبنـــــــى  الثـــــــانيأعضـــــــاء هیئـــــــة التـــــــدرس 

ت ة م  )  .٨(ة الكل

  ط المجلـــــــس علمـــــــًا ـــــــالجیزة أحـــــــ ـــــــة  ـــــــأن ورش الكل

اســــــتكمال تأهیــــــل مقاعــــــد جلــــــوس الطــــــالب  قامــــــت 

ـــــــة ة (      الكل ـــــــد للشـــــــرائح الخشـــــــب إحـــــــالل وتجدی

ة  ة والرأس  ) تثبیت  –دهانات  –األفق

  ط المجلــــس علمــــًا مــــن أعمــــال  االنتهــــاءأنــــه تــــم أحــــ

ــــــع جهیــــــل وتجمیــــــل اإلحــــــالل والتجدیــــــد وذلــــــك لتأ م

ـــــــــــة الكل تجلیـــــــــــد الجوانـــــــــــب (  أحـــــــــــواض الشـــــــــــجر 

 )وطالئها  الحرار الطوب 

  ط المجلــــس علمــــًا نــــاء علــــى طلــــب مــــن أحــــ أنــــه و

تور أشـــــــرف  ـــــــة؛ فقـــــــد تكـــــــرم الســـــــید الـــــــد إدارة الكل

ة ة إهداء منه للكل األعمال التال ام  الق  :نصر 

  ــــة للــــدور  معمــــار رفــــع والــــدور  األرضــــيللمســــاقط األفق

مبنى قس ع  ةالرا ات والفیزقا الهندس  .م الراض

  ــــــع ــــــع  معمــــــار رف ــــــدور الرا ــــــة لكامــــــل ال للمســــــاقط األفق

ا الجدید ان  .مبنى م

  ــــــة لكامــــــل الــــــدور  معمــــــار رفــــــع  الثالــــــثللمســــــاقط األفق

ـــــــالمبنى  الخلفـــــــيوالجـــــــزء ) ٤( مـــــــدنيمبنـــــــى  الملحـــــــ 

م  ـــــــ ســـــــلم ومصـــــــعد معمـــــــل التعل  االفتراضـــــــيوالخـــــــاص 

ال إنشاؤهالذ تم   .  دور الثالثحدیثا 

  ــــــس علمــــــًا ط المجل انة أحــــــ قســــــم الصــــــ ــــــأن العــــــاملین 

األعمال  ة قاموا  ةالكل  :اآلت

  انة وحـــــــدات التكییـــــــف ـــــــز صـــــــ والبـــــــدء  اإلدارةمبنـــــــى  المر

ة  في انة الشتو  .األقسام ألجهزةالص

 ــــــــد لعــــــــدد خمســــــــة ســــــــبورات ب عــــــــاد إحــــــــالل وتجدی أ ضــــــــاء 

ــــــــــــــــة  ات  ١ - ١٣١٣مــــــــــــــــدرج  ١(مختلف        –قســــــــــــــــم حاســــــــــــــــ

 ).قسم طیران ١

  قســـــم  ٢( جهـــــاز عـــــرض داتاشـــــو  ١١إحـــــالل وتجدیـــــد لعـــــدد

ات  ٤ –هرـــــــــــــــــــــــــــــاء قـــــــــــــــــــــــــــــو         –قســـــــــــــــــــــــــــــم راضـــــــــــــــــــــــــــــ

ات  ١  ).  تعدین ١ –معمل المواد  ٣ –قسم حاس

  ـــــــــــة لحجـــــــــــرات محـــــــــــوالت ـــــــــــات حـــــــــــوائط الجهـــــــــــة الغر دهان

ــــــاء وحجــــــرات تخــــــزن أدوات مــــــادة المســــــاحة ومســــــجد  الكهر

ات و  ةالطال ملح الكل  .ذلك 

  ســـــيدهانـــــات المـــــدخل  األرضـــــيوحـــــوائط ســـــاللم الـــــدور  الرئ

مبنــــــى  والثــــــانيواألول  وجــــــدران طرقــــــة الــــــدور األول وذلــــــك 

ارات   ).١٩(س

  ــــاه س الم ــــد لمحــــ ســــيإحــــالل وتجدی ــــك وماســــورة  الرئ المتهال

قطـــــر  ـــــة  ـــــى أساســـــات ( بوصـــــة  ٢التغذ بجـــــوار مـــــدخل مبن

ة مبنى خو )  ملح الكل   ).٣٤(اص المواد والخاصة 

ةاألنشطة  ة االجتماع ة والثقاف  والبیئ

  ط المجلــــــــس علمــــــــًا حفــــــــل تكــــــــرم  مقتــــــــرح إقامــــــــةأحــــــــ

نظـــــــــــــام الفصـــــــــــــلین ونظـــــــــــــام الســـــــــــــاعات ( الخـــــــــــــرجین

تقــــــــــــدیر جیــــــــــــد (  ٢٠١٥-٢٠١٤دفعــــــــــــة ) المعتمــــــــــــدة 

ـــــى األقـــــل ـــــى الماجســـــتیر ) عل توراهوالحاصـــــلین عل ـــــد  وال



ـــــــــرواد دفعـــــــــة     ٢٠١٥ ـــــــــك  ١٩٦٥والســـــــــادة ال وذل

س المواف یو   .  ٢٠١٦مایو  ١٢م الخم

  ط المجلــــــــس علمــــــــًا یــــــــوم األرعــــــــاء  فــــــــيأنــــــــه أحــــــــ

ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــام أ ٢٠١٥-١١- ٢٥المواف  حنفـــــــــــــــي. د.ق

ـــــــــــر  ـــــــــــد مطعـــــــــــم . د.أ ، الزهی أحمـــــــــــد وجـــــــــــد بتفق

 – الطهــــــــــــي وأوانــــــــــــيأجهــــــــــــزة وأدوات ( الطــــــــــــالب 

وقامــــــا بتنــــــاول ) النظافــــــة  –تنــــــاول الطعــــــام  أوانــــــي

ـــــــة الغـــــــذاء مـــــــع عـــــــدد مـــــــن الطـــــــالب والـــــــر  س وج ئ

 .الطالب  إلتحادالجدید 

  ط المجلـــس علمـــًا اعـــة  االنتهـــاءأنـــه تـــم أحـــ مـــن ط

للســــــــــــنة  ٢٠١٦-٢٠١٥تــــــــــــاب دلیــــــــــــل الطالــــــــــــب 

ــــــــــة نظــــــــــام الفصــــــــــلین ونظــــــــــام الســــــــــاعات  اإلعداد

فــــــــرع  المعتمـــــــدة وجـــــــار توزعــــــــه علـــــــى الطـــــــالب 

الشیخ زاید ة   .الكل

  ط المجلـــس علمـــًا اعـــة  االنتهـــاءأنـــه تـــم أحـــ مـــن ط

لســــــــنوات  ٢٠١٦ – ٢٠١٥الــــــــب تــــــــاب دلیــــــــل الط

ـــــل نظـــــام الفصـــــلین ونظـــــام الســـــاعات المعتمـــــدة  النق

ة الكل  .وجار توزعه على الطالب 

  ط المجلـــــــس علمـــــــًا الثالثـــــــاء  یـــــــومي فـــــــيأنـــــــه أحـــــــ

نظـــــــــــــــــم  ٢٠١٥نـــــــــــــــــوفمبر  ١٨و  ١٧واألرعـــــــــــــــــاء 

هندســــــــــــــة  فــــــــــــــي المهنــــــــــــــيبرنــــــــــــــامج الماجســــــــــــــتیر 

ـــــــــات  ـــــــــا  واالتصـــــــــاالتاإللكترون ـــــــــز التكنولوج ومر

ـــــــة  التعـــــــاون مـــــــع العال ـــــــة و ـــــــدولي االتحـــــــادالكل  ال

ــــــــــــــــــــــــــــــالمح لالتصـــــــــــــــــــــــــــــاالت دورة    (GSMA)مولة ـــــــ

اء "  ولـــــــــــــــــــح " Internet of Thingsإنترنـــــــــت األشـــــــــ

ــــد حاضــــر  ــــران  فــــيولق ــــدوة الخبی ــــرام  االتحــــاد فــــيالن ف

مـــــا شـــــارك  س  ـــــال مـــــاجین النـــــدوة عـــــدد  فـــــيرافـــــال و ن

م  القــــــــوميالجهــــــــاز  مهندســــــــيدارســــــــا مــــــــن  ٢٦ لتنظــــــــ

ة  لالتصــــــــاالت القــــــــوميعهــــــــد والم االتصــــــــاالت والشــــــــر

ة فودافـــــــــــون مصـــــــــــر  المصـــــــــــرة لالتصـــــــــــاالت وشـــــــــــر

ینیــــــل وعــــــدد مــــــن أعضــــــاء هیئــــــة التــــــدرس  ة مو وشــــــر

ـــــة وعـــــدد مـــــن الزائـــــرن؛ ولقـــــد تناولـــــت  الكل والعـــــاملین 

ــــــة  ةالنــــــدوة الجوانــــــب التكنولوج ــــــة  واالقتصــــــاد م والتنظ

ــــــدورة قــــــام أ. لهــــــذه الخدمــــــة الحدیثــــــة ــــــة ال . د.وفــــــى نها

ـــــع الشـــــهادات علـــــى المتـــــدرین؛ قـــــام شـــــرف  مـــــراد بتوز

ة  م والمشـــــار عثمـــــان . د.النـــــدوة أ فـــــياإلعـــــداد والتنظـــــ

 .  المشرف على البرنامج لطفي

  ط المجلـــــــس علمـــــــًا یـــــــوم الثالثـــــــاء  فـــــــيأنـــــــه یـــــــوم أحـــــــ

ســـــــــمبر  ٨الموافـــــــــ  ـــــــــا  ٢٠١٥د ـــــــــز تكنولوج قـــــــــام مر

عنــــــــوان  عقــــــــد ورشــــــــة عمــــــــل  ات  ــــــــا " النســــــــج تكنولوج

ق ــــــك " صــــــناعة المنســــــوجات  فــــــياتهــــــا النــــــانو وتطب وذل

ـــــامج  ـــــم خـــــالل برن ـــــد؛ ت ـــــرع الشـــــیخ زای ف ـــــة  مســـــرح الكل

ـــــــــــات  ـــــــــــادئ وتقن م محاضـــــــــــرة عـــــــــــن م الورشـــــــــــة تقـــــــــــد

قــــــــــــات  عنــــــــــــوان تطب ــــــــــــا النــــــــــــانو ومحاضــــــــــــرة  تكنولوج

ــــــا النــــــانو  صــــــناعة المنســــــوجات ؛ حضــــــر  فــــــيتكنولوج

ـــــر المـــــدیر . د.الورشـــــة أ فـــــيوشـــــارك   التنفیـــــذمنـــــى 



ــــــــــــز - لنــــــــــــانوتكنولوجى بجامعــــــــــــة ل المصــــــــــــر المر

ــــــــــــز  – الشــــــــــــرقاو القـــــــــــاهرة ؛ والمهنــــــــــــدس دمحم  مر

ــــا النـــــانو بجامعــــة المنصـــــورة ؛ولقــــد انتهـــــت  تكنولوج

عمــــــل  ــــــام الســــــادة المتواجــــــدین  ق ــــــات الورشــــــة  فعال

اإلعــــــداد والتحضــــــیر  ــــــز؛ قــــــام  ــــــة للمر ــــــة تفقد جول

ــــــــــات النــــــــــدوة أ  هــــــــــاني. د.واإلشــــــــــراف علــــــــــى فعال

ـــــــــــــز تك الغزالـــــــــــــي ـــــــــــــا المشـــــــــــــرف علـــــــــــــى مر نولوج

ات  .النسج

  ط المجلــــــس علمــــــًا  ز أنــــــه تــــــم عمــــــل وتوزــــــع أحـــــ

مقاســـــات مختلفـــــة  ـــــات زرقـــــاء اللـــــون ( موحـــــد  ا ع

ــــــــت علیهــــــــا  ــــــــة الوجــــــــو مثب ــــــــك للعــــــــامالت ) الكل وذل

ــــــــــة بواقــــــــــع  ــــــــــة لكــــــــــل  ٢أقســــــــــام وٕادارات الكل ا ع

ة ( عاملة   ا ة +  شتو ع ا فيع   ).ص

اشئون  ﴿       حوث الدراسات العل   ﴾ وال

 ط محضــــــــر إ أحــــــــ جتمــــــــاع لجنــــــــة المجلــــــــس علمــــــــًا 

حـــــوث بجلســـــتها المنعقـــــدة  ـــــا وال ـــــيالدراســـــات العل  ف

١٣/١٢/٢٠١٥. 

  ح وافــــــــ المجلــــــــس علــــــــى     لمعیــــــــدین األقســــــــامترشــــــــ

ـــــــــاطي+ أصـــــــــلى (  للتكـــــــــرم خـــــــــالل شـــــــــهر  ) احت

ـــــایر  ـــــز مـــــع  ٢٠١٦ین ـــــى جـــــوائز التمی للحصـــــول عل

فید مجال التمیز م ما   .تقد

 م ال الفصـــــــل وافـــــــ المجلـــــــس علـــــــى التقـــــــو خـــــــاص 

 ٢٠١٥/٢٠١٦الدراســــــــي الثــــــــاني للعــــــــام الجــــــــامعي 

ـــــــــة  ١٧/٩/٢٠١٦وتحدیـــــــــد یـــــــــوم الســـــــــبت  موعـــــــــدًا لبدا

ــــــــــــــــا للعــــــــــــــــام الجــــــــــــــــامعي  الدراســــــــــــــــة للدراســــــــــــــــات العل

٢٠١٦/٢٠١٧.  

  ــــــة امتحانــــــات وافــــــ المجلــــــس علــــــى الموافقــــــة علــــــى بدا

ــــــــــــا للفصــــــــــــل الدراســــــــــــي  للعــــــــــــام  األولالدراســــــــــــات العل

موافـــــــــــــ  یـــــــــــــوم الســـــــــــــبت ال ٢٠١٥/٢٠١٦الجـــــــــــــامعي 

الســـــــــــــــــــــــــاعة  ٢١/١/٢٠١٦حتـــــــــــــــــــــــــى  ٢٦/١٢/٢٠١٥

 .الوحدة ظهراً 

  وافـــــ المجلـــــس علـــــى اعتمـــــاد نتیجـــــة الفصـــــل الدراســـــي

ي الفصــــــل  م األوتومــــــات قــــــات الــــــتح االول لــــــدبلوم تطب

في  .الص

م والطالب  ﴿  ﴾شئون التعل

  محضـــــر ـــــس علمـــــًا  ط المجل ـــــة إأحـــــ شـــــئون جتمـــــاع لجن

م والطــــــــــــــــالب    فــــــــــــــــيبجلســــــــــــــــتها المنعقــــــــــــــــدة التعلــــــــــــــــ

١٣/١٢/٢٠١٥. 

ات وتعیینات  ﴿   ﴾ترق
 ســـــــــمان دمحم نبیـــــــــل . وافـــــــــ المجلـــــــــس علـــــــــي تعیـــــــــین د

ـــــــران  قســـــــم هندســـــــة الطی ـــــــد األســـــــتاذ المســـــــاعد  الحدی

فـــــة  ـــــة (  أســـــتاذوالفضـــــاء فـــــي وظ ـــــا هوائ مـــــع ) دینام

 .  التهنئة

  اســــــر .دوافــــــ المجلــــــس علــــــى الموافقــــــة علــــــي تعیــــــین

م  ــــراه مأحســــین اب قســــم هندســــة التصــــم س المــــدرس  ــــ  ن



فــــــة  ي واإلنتــــــاج فــــــي وظ ــــــان مســــــاعد  أســــــتاذالم

 .القسم مع التهنئة 

 ــــــه وافــــــ المجلــــــس علــــــى عــــــدم  قــــــرار اللجنــــــه العلم

رأفـــــت ســـــید علـــــى الفـــــولى  .دالموافقـــــة علـــــى تعیـــــین 

فــــــــة  ات فــــــــي وظ قســــــــم هندســــــــة الحاســــــــ المــــــــدرس 

القسم  .أستاذ مساعد 

  ســـــارة مصـــــطفى دمحم .دوافـــــ المجلـــــس علـــــى تعیـــــین

قســــــــــــــــــــــــــم                  جــــــــــــــــــــــــــودة المــــــــــــــــــــــــــدرس الم ســــــــــــــــــــــــــاعد 

انهــــا  فــــة مــــدرس علمــــا  ــــة فــــي وظ الهندســــة المعمار

توراه مــــن جامعــــة دور تمونــــد  ــــد  –حاصــــلة علــــى ال

ا وال توجد معادلة مع التهنئة   .ألمان

  م دمحم وافــــــ المجلــــــس علــــــى تعیــــــین المهنــــــدس  تمــــــ

ــــة  قســــم الهندســــة الحیو ــــد  ــــد العــــال المعی رشــــد عب

ــــــة والمنظومــــــات فــــــي وظ فــــــة مــــــدرس مســــــاعد الطب

 .القسم مع التهنئة 

  ـــــــــــدس  دمحم ـــــــــــین المهن ـــــــــــى تعی ـــــــــــس عل ـــــــــــ المجل واف

ـــــة  ائ م قســـــم الهندســـــة الك اســـــماعیل أحمـــــد المعیـــــد 

القسم فة مدرس مساعد   .مع التهنئة في وظ

  ــــــــین المهندســــــــة  مــــــــروة ــــــــى تعی ــــــــس عل ــــــــ المجل واف

قســـــــــم هندســـــــــة  محمـــــــــود حســـــــــن محمـــــــــود المعیـــــــــد 

ا فــــة مــــدرس مســــاعد  ات فــــي وظ مــــع  لقســــمالحاســــ

 .التهنئة

  ا وحیــــــد وافــــــ المجلــــــس علــــــى تعیــــــین المهندســــــة  لیــــــد

ات فــــــي  قســــــم هندســــــة الحاســــــ أمــــــین رزق هللا المعیــــــد 

القسم فة مدرس مساعد   .مع التهنئة وظ

  وافــــــ المجلــــــس علــــــى تعیــــــین المهندســــــة  وفــــــاء صــــــابر

ة فـــــي  ات والفیزقــــا الهندســـــ قســــم الراضـــــ ســــید المعیـــــد 

القسم فة مدرس مساعد   .التهنئة مع وظ

  وافــــــ المجلــــــس علــــــى تعیــــــین المهنــــــدس  مینــــــا یوســــــف

ة  ات والفیزقــــــا الهندســــــ قســــــم الراضــــــ ــــــد  م المعی ــــــراه اب

القسم فة مدرس مساعد   .مع التهنئة في وظ

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  
 

 

 

ون فى دورة اء "  المشار   "Internet of Thingsإنترنت األش

قاتها فى صناعة المنسوجات " ورشة عمل  ا النانو وتطب   "تكنولوج



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة ٢٠١٦- ٢٠١٥تاب دلیل الطالب  غالف   للسنة اإلعداد

  لسنوات النقل ٢٠١٦- ٢٠١٥تاب دلیل الطالب  غالف

 خلف مبنى اإلدارة  - عد التأهیل وأحواض الزرع المقاعد 

عد التأهیل  سيأمام المدخل  أحواض الزرع  ة الرئ   للكل

ة  ة لضمان الجودة واالعتماد للكل ارة فر المراجعین من الهیئة القوم   ز

ة ات الذ  "  SMART TECHNOLOGIES " محاضرة عامـــــــة عن التكنولوج

ع  رة تفاهم مع مؤسسه منصور توق ةمذ ارات  لدعم فر شل للتنم ةللس   الكل

م أ مان إلنجازاته المتمیزة فى مجال ا. د.تكر ة لدوائر والنظمأحمد سل   الكهر


