
 
  

    

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  ﴾ عمید الكلیة شریف مراد. د.كلمة أ ﴿    
  

 مجلـس الكلیـةعمید الكلیة ورئیس  شریف أحمد مراد. د.افتتح أ

والتــي عقــدت  ٢٠١٣/٢٠١٤للعــام الجــامعي  السادســةالجلســة 

ـــــــاء ـــــــوم الثالث ـــــــرحمن الـــــــرحیم (  ١٨/٢/٢٠١٤ ی ) بســـــــم هللا ال

حاطـــة إ س و بالترحیـــب بأعضـــاء المجلـــســـیادته الجلســـة واســتهل 

   بتـــــاریخالمجلـــــس علمـــــًا بـــــأهم موضـــــوعات مجلـــــس الجامعـــــة 

٢٠/١/٢٠١٤.  

 .ینایر ١٦تقریر عن احداث الجامعة یوم الخمیس  •

 .مارس ١٥التأكید على اعالن النتائج قبل  •

 .تشكیل لجنة لمتابعة الوضع االمنى بالجامعة  •

تشجیع الكلیات على تفعیل الـدبلومات المهنیـة والماجسـتیر  •

 یــــد علــــى ان مجلــــس الجامعــــة مــــن ســــلطاتهلتأكالمهنــــى وا

 .عتماد هذة الشهاداتإ 

 ﴾موضوعات عامة  ﴿

قام المجلس بالمصادقة على محضر الجلسة السابقة بتاریخ  ◊

  .١٢/١٢/٢٠١٣والمجلس االستثنائي بتاریخ  ١٢/١/٢٠١٤

أحیط المجلس علمًا بما قرره مجلس الجامعة ووافق علیه  ◊

لتزام بإعالن النتائج قبل حیث قرر مجلس الجامعة ضرورة اال

وتفویض السادة العمداء والوكالء في اتخاذ  ١٥/٣/٢٠١٤

كافة اإلجراءات تجاه المصححین من داخل الجامعة وخارجها 

     ل ـــــالذین یتأخرون عن التصحیح وٕابالغ الجامعة في حینه بك

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

ن ما یواجه الكلیة أو الكنتروالت أو عملیة التصحیح أو إعال

 .النتائج من مشاكل أو معوقات

وافق المجلس مع الشكر على قبول الهدیة المقدمة من بنك  ◊

QNB  األهلي للكلیة وهى عبارة عن عدد مائة جهاز حاسب

مساهمة منه ) فقط خمسمائة ألف جنیه (  ٥٠٠,٠٠٠آلي بقیمة 

 .في دعم الكلیة 

أحیط المجلس علمًا بحصول الكلیة علي تمویل مشروع تمبس  ◊

دة ثالث سنوات باالشتراك مع العدید من الجامعات والشركات لم

         -: والمراكز البحثیة بقیمة ملیون یورو بعنوان

Building Information Modeling Integrated 

Design Environment for Engineering Education.  

أحیط المجلس علمًا بتقدم أعمال الترمیم لمبني اإلدارة وتطور  ◊

 .دفقات النقدیة من تبرع الشیخ القاسميالت

بتحصیل رسوم مقابل  أحیط المجلس علمًا بقرارات مجلس الجامعة ◊

 .خدمات لإلعاره

إیمان صالح الدین المحالوي . د.أأحیط المجلس علمًا بحصول  ◊

األستاذ بقسم هندسة المناجم والبترول والفلزات على جائزة 

دعم التمیز بوحدة إدارة االبتكار في التعلیم والتعلم من إدارة 

مشروعات تطویر التعلیم العالي بوزارة التعلیم العالي وتقدم 

المجلس بالتهنئة لسیادتها وتمنى لها ولجمیع أعضاء هیئة 

 .التدریس بالكلیة دوام التوفیق والتقدم

  

  جامعة القاهرة -صحیفة مجلس كلیة الهندسة 

  صحیفة تغطي األحداث العامة في مجلس الكلیة  

  ٢٠١٤ فبرایرعدد 

 



أحیط المجلس علمًا بحصول فریق طالب الكلیة المشاركین  ◊

علي   (Shell Eco-marathon )بقة شركة شلفي مسا

جامعة في المسابقة التي أقیمت في  ٤٤المركز الثامن ضمن 

وتقدم المجلس بالتهنئة  ٢٠١٤فبرایر  ٩إلي  ٦الفلبین من 

ألعضاء الفریق وللمشرفین علیه وتمنى للجمیع      دوام 

جامعة عین  –التوفیق ، كما تقدم بالشكر لفریق كلیة الهندسة 

 .  خالل المسابقة شمس وذلك لتعاونه مع فریق الكلیة

أحیط المجلس علمًا بإجراء ورشة عمل في إطار المشروع  ◊

المشترك مع جامعة " خریطة المدینة المستدامة " البحثي 

أمریكا ب  UC Berkeleyموندیابولس بالمغرب وجامعة 

 ةـــــــادر ــــــــــــــــــــــــــــــــــوالممول من مب Ecocity builders   امعهوج

 Eye on Earthبمشاركة خبراء من الجهات المشاركة. 

 .أحیط المجلس علمًا بالجدول المقترح للفصل الدراسي الثاني  ◊

أحیط المجلس علمًا بقرار رئیس الجامعة بتشكیل لجنة لوضع  ◊

 .H1N1  إستراتیجیة مواجهة ومتابعة أخطار أنفلونزا

 وافق المجلس مع الشكر على قبول الهدیة المقدمة من اتحاد ◊

الجامعات الیابانیة لهندسة الفضاء وهى عبارة عن كتاب من 

 .أحدث إصداراته الموسمیة داخل الجامعة أو المدن الجامعیة

      المجلس تقریر الكلیة السنوى للعام الجامعى اعتمد ◊

٢٠١٣/  ٢٠١٢ . 

  ﴾ شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة ﴿

ة لجنة شئون خدم اجتماعأحیط المجلس علما بمحضر   ◊

 الخامسة المنعقدة فيالمجتمع وتنمیة البیئة بجلستها 

١٣/٢/٢٠١٤.  

 والصیانة أعمال االحالل والتجدید  

أحیط المجلس علمًا بأنه جارى أعمال إنشاء وتركیب المصعد  ◊

الخاص بمبنى قسم الهندسة الكیمیائیة وكذلك المصعد 

 االنتهاءالخاص بمبنى قسم هندسة الطیران والفضاء حیث تم 

األدوار  فيوالفتحات  المعدنيعمل األساسات والهیكل من 

 .واالنشائیة األعمال المعدنیة استكمالالمختلفة وجارى 

اإلحالل والتجدید  لإطار أعما في بأنهأحیط المجلس علمًا  ◊

  ):ركوب+نقل(للسیارات الخاصة بالكلیة 

ـــــاص جدیـــــد ماركـــــة تویوتـــــا هـــــایس  • ـــــم شـــــراء ب راكـــــب جمیـــــع  ١٥ت

 . الكمالیات

 والخلفـي األمـاميل سمكرة ودهان دوكـو وتغییـر تیـل الفرامـل تم عم •

وتنجیـــــد عـــــدد مـــــن المقاعـــــد وتغییـــــر عـــــدد مـــــن الفـــــوانیس الخلفیـــــة 

 .راكب ٥٠یسع  الذيواألمامیة وذلك ألتوبیس الكلیة 

 التأمین والحمایة لحرم لإطار أعما فيأحیط المجلس علمًا بأنه  ◊

الحدیدیة  ارأعمال تجلید األسو  استكمالومنشآت الكلیة تم 

متر ٢مم وارتفاع  ٢من الصاج بسمك  بألواحالمحیطة بالكلیة 

 الرئیسيمن الباب  جزء السور(متر ١٨٠وبطول یقترب من 

 )ة الحیوان المجاور لمبنى طیرانللكلیة وحتى حدود باب  حدیق

تم تدعیم البوابات الثالث بالكلیة وذلك بعمل تجلید كما انة 

 .إضافیة بكل بوابةترابیس  ٣بیت مم وتث ٤ لألبواب بصاج سمك

حضور  إثباتماكینة  ٢أحیط المجلس علمًا بأنه تم شراء عدد  ◊

 إلىتضاف  لكيوانصراف العاملین بالكلیة بخاصیة بصمة الوجه 

              بخاصیة بصمة أصابع الید  واالنصرافماكینات إثبات الحضور 

  .الموجودة بالكلیة

ین بإدارة الصیانة بالكلیة قاموا أحیط المجلس علمًا بأن العامل ◊

  :باألعمال اآلتیة 

بجــوار  ١٨مبنــى ( فصــول دراســیة بمبنــى األنشــطة  ٨دهــان عــدد  •

 ).حمام السباحة 

 .من ٍأعمال التدعیم االنتهاءدهان بوابات الكلیة الثالثة وذلك بعد  •

 .البوابة الرئیسیة جانبياألمن على  لحجرتي خارجيدهان  •

من الخارج وجدران مبان الكلیة من الـداخل  دهان مبان سور الكلیة  •

 .إلزالة اٍإلعالنات والشعارات  المكتوبة علیها 

أحیط المجلس علمًا بأن ورش فرع الكلیة بالشیخ زاید قامت  ◊

قاعة  فيتم وضعها  لالمتحاناتترابیزة كبیرة  ٢٤بتصنیع عدد 

 إلى باإلضافةكیمیاء الصغرى بدیال عن الترابیزات المطویة 

  .مكاتب خشبیة صغیرة  ١٠تصنیع عدد 



  والبیئیة والثقافیة االجتماعیةاألنشطة 

أحیط المجلس علمًا بأنه جارى اإلعداد والتحضیر لطباعة  ◊

 .باللغة العربیة  وذلك ٢٠١٤للكلیة   السنويالكتاب 

نوفمبر  عدديأحیط المجلس علمًا بأنه تم طباعة وتوزیع  ◊

یتم  والتيالكلیة من صحیفة مجلة مجلس  ٢٠١٣ودیسمبر 

من خاللها تغطیة األحداث العامة بالمجلس وجارى اإلعداد 

 .٢٠١٤لطباعة عدد ینایر 

  ﴾ والبحوث الدراسات العلیاشئون  ﴿

اجتماع لجنة الدراسات العلیا أحیط المجلس علمًا بمحضر  ◊

 .٩/٢/٢٠١٤ فيوالبحوث بجلستها المنعقدة 

حیح جمیع من تص االنتهاءبضرورة  المجلس علمًا  أحیط ◊

الدراسات العلیا و تسلیم الكراسات و أعمال السنة  امتحانات

 فيحتى ال یضار الطالب  ٢٠١٤ فبرایر ٢٣قبل  للكنتروالت

 .الثاني الدراسيتسجیل مواد الفصل 

حفر اآلبار "  في مهنيدبلوم  إنشاءوافق المجلس على مقترح  ◊

 ."البترول  وٕانتاج

 Green"ستیر المشتركالماج إنشاءوافق المجلس على مقترح  ◊

Process Engineering Master Program " بین كلیة

 University ofجامعة القاهرة و جامعة  –الهندسة 

Rovira I Virgili تعاون مع  اتفاقیةتربطها بالفعل  والتي

 .جامعة القاهرة

 هيوافق المجلس على اتفاقیة التفاهم بین الكلیة وجامعة یونج  ◊

 .وبیةبجمهوریة كوریا الجن

وافق المجلس على اتفاقیة التفاهم بین الكلیة وجمعیة رجال  ◊

األعمال المصریة لتمویل منح دراسیة لدرجة الماجستیر 

القاهرة وجامعة كوتبس بألمانیا  جامعتيالمزدوجة من كل من 

المدن  إحیاء إعادة"تحت عنوان  العمرانيمجال التصمیم  في

 ".التاریخیة

من شروط تشكیل لجان الحكم على بأنه ض المجلس علماً  أحیط ◊

مجالت  فياألبحاث المنشورة  احتسابرسائل الدكتوراه یمكن 

 فيدولیة لیس لها معامل تأثیر كمجالت محلیة بشرط إدراجها 

 في  –و بذلك ال تشكل لجان الحكم  Scopusقاعدة بیانات 

من  أي استیفاءعلى رسائل الدكتوراه إال بعد  – الحاليالوقت 

 : تالیةالشروط ال

مجلـة دولیـة ذات  فـيبحـث واحـد علـى األقـل ) أو قبـول نشـر(نشر  •

  .معامل تأثیر

لـیس  أجنبیةمجالت دولیة ببحثین على األقل ) أو قبول نشر(نشر  •

  . SCOPUSقاعدة بیانات فيإدراجها  بشرطلها معامل تأثیر 

مجـالت محلیـة مقبولـة  فـي بحثـین علـى األقـل) أو قبـول نشـر(نشـر •

 .التخصص فى لجان ترقیات

بالنموذج المقترح لطلب مساهمات البحوث  المجلس علمًا  أحیط ◊

ساهمات دعم البحوث و ممیزانیة الجامعة ل فيمن حصة الكلیة 

للكلیة  استفادةالطلبات بما یحقق أقصى  العتمادتشكیل لجنة 

 .الدوليعن طریق زیادة فرص النشر 

 العاليبكتاب رئیس قطاع وزیر التعلیم  المجلس علمًا  أحیط ◊

المتضمن كتاب السفیرة نائب مساعد وزیر الخارجیة لشئون 

والتكنولوجیا والمتضمن أن الجانب النیوزیلندى ابلغ  العلميالبحث 

مجال  فيعدم توقیع اتفاقیات جدیدة  بتفضیلهالسفارة المصریة 

موقعة بین وزارة  ثنائينظرًا لوجود اتفاقیة تعاون  العاليالتعلیم 

 .٢٠١٠المصریة والنیوزیلندیة عام  العاليالتعلیم 

القواعد بعض التعدیالت المقترحة على ب المجلس علماً  أحیط ◊

 .العامة لالئحة الكلیة للدراسات العلیا

طالب بحث بقسم هندسة  ٢وافق المجلس على طلب تعیین عدد  ◊

االلكترونیات واالتصاالت الكهربیة لدرجة الدكتوراه عن العام 

  .٢٠١٣/٢٠١٤الجامعي 

  ﴾ئون التعلیم والطالب ش ﴿

الخامسة التي الجلسة  اجتماعمحضر  وافق المجلس على اعتماد ◊

 . ٦/١/٢٠١٤ في انعقدت

  



  ﴾ترقیات وتعیینات  ﴿

أیمن عبد الفتاح الدجوى األستاذ . دوافق المجلس على تعیین  ◊

المساعد بقسم هندسة الري والهیدرولیكا في وظیفة أستاذ مع 

 .التهنئة

أحمد صوفي أبو طالب األستاذ . دعیین وافق المجلس على ت ◊

المساعد بقسم الهندسة الحیویة الطبیة والمنظومات في وظیفة 

 .مع التهنئة ) هندسة نظم ( أستاذ 

محمد خلیل إبراهیم األستاذ . دوافق المجلس على تعیین  ◊

     المساعد بقسم هندسة الطیران والفضاء في وظیفة أستاذ 

 .  التهنئة مع) الدینامیكا الهوائیة ( 

محمد حمدي عبد العزیز نور . دوافق المجلس على تعیین  ◊

المدرس بقسم هندسة الري والهیدرولیكا في وظیفة أستاذ 

 .مساعد مع التهنئة

حسین زین قرني المدرس . دوافق المجلس على تعیین  ◊

المساعد بقسم هندسة التصمیم المیكانیكي واإلنتاج في وظیفة 

 .مدرس بالقسم مع التهنئة

وافق المجلس على تعیین المهندس  محمود رفعت سعد المعید  ◊

بقسم هندسة التصمیم المیكانیكي واإلنتاج في وظیفة مدرس 

 .مساعد بالقسم مع التهنئة

وافق المجلس على تعیین المهندس أحمد صفاء عبده فوده  ◊

المعید بقسم هندسة الري والهیدرولیكا في وظیفة مدرس 

 .مساعد بالقسم مع التهنئة

وافق المجلس على تعیین المهندس أحمد أسامة محمد سعید  ◊

خلیل المعید بقسم هندسة القوي المیكانیكیة في وظیفة مدرس 

 .مساعد بالقسم مع التهنئة

وافق المجلس على تعیین المهندس أحمد محمد أمین المعید  ◊

بقسم هندسة الري والهیدرولیكا في وظیفة مدرس مساعد 

 .بالقسم مع التهنئة

ق المجلس على تعیین المهندسة نهال محمد خمیس محمد واف ◊

المعیدة بقسم هندسة القوي واآلالت الكهربیة في وظیفة مدرس 

 .مساعد بالقسم مع التهنئة

وافق المجلس على تعیین المهندس عمر خالد شكري المعید بقسم  ◊

 .هندسة الحاسبات في وظیفة مدرس مساعد بالقسم مع التهنئة

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 البوابه الرئیسیه بعد التجلید والتدعیم والدهانات

 

 سورالكلیة من الخارج بعد التجلید والدهانات

 

   (Shell Eco-marathon )شاركین في مسابقة شركة شلفریق طالب الكلیة الم


