
 
  

    
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  ﴾ عمید الكلیة شریف مراد. د.كلمة أ ﴿    
  

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

والتـــي  ٢٠١٣/٢٠١٤للعـــام الجـــامعي  الحادیـــة عشـــرالجلســـة 

) بسـم هللا الـرحمن الـرحیم (  ١٥/٧/٢٠١٤ عقدت یوم الثالثـاء

حاطـــة إ لمجلـــس و بالترحیـــب بأعضـــاء اســـیادته الجلســـة واســتهل 

   بتـــــاریخالمجلـــــس علمـــــًا بـــــأهم موضـــــوعات مجلـــــس الجامعـــــة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٠/٦/٢٠١٤ ارئ                 س العمــــــــــــــــــــــــــــــــداء الطــــــــــــــــــــــــــــــــومجل

  .٧/٧/٢٠١٤ خبتاری

ـــــوم  • ـــــى جـــــوائز الدولـــــة فـــــى العل تهنئـــــة االســـــاتذة الحاصـــــلین عل

 .والفنون

 .شأحمد دروی .د.برئاسة أ قمنة الجامعةر تشكیل لجنة ل •

ظیم الجامعات بالنسبة الختیار القیادات التعدیالت فى قانون تن •

 .رئیس الجامعة والعمید ورئیس القسم –الجامعیة 

ثار بأرض بین آلسناد االعمال االستشاریة لمتحف كلیة اإ •

 .ثارآلثار بكلیة اآللى مركز صیانة اإیات االسر 

صرف نسبة من مصروفات الطالب الوافدین بمرحلة  •

 .تدریس لهمالبكالوریوس للكلیات التى تقوم بال

 ﴾موضوعات عامة  ﴿

قام المجلس بالمصادقة على محضر الجلسة السابقة بتاریخ  ◊

١٠/٦/٢٠١٤.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

دعم لشركة اتصاالت  تبرع وافق المجلس مع الشكر على قبول ◊

برنامج الماجستیر المهني لقسم االتصاالت بكلیة الهندسة  

جنیه  )فقط خمسمائة ألف (  ٥٠٠,٠٠٠جامعة القاهرة بمبلغ 

 .سنویا لمدة  خمس سنوات

عبد السالم . دوافق المجلس مع الشكر علي العرض المقدم من   ◊

رجب مالك القریة الفرعونیة لتمویل إنشاء أو تجدید أحد معامل 

التمویل أن  االستفادة من هذاالكلیة وعلى األقسام التي ترغب في 

 .تتقدم بمشروع المعمل في أسرع وقت

شاركة قسم الهندسة الكیمیائیة مع جامعة أحیط المجلس علما بم ◊

عین شمس في المشروع البحثي إلنشاء مركز تمیز إلدارة 

المخلفات الصلبة بتمویل من صندوق العلوم والتنمیة التكنولوجیة، 

كما أحیط المجلس علما بأنه سیتم إنشاء معمل حراري لمعالجة 

ة ضمن ملیون جنی ٢المخلفات الصلبة بالقسم بمیزانیة تزید عن 

 .هذا المشروع

حسن طاهر دره األستاذ المتفرغ . د.وافق المجلس على ترشیح أ  ◊

 ٢٠١٤بقسم هندسة القوى واآلالت الكهربیة لجائزة الكویت لعام 

وذلك بناء على ) العلوم الهندسیة ( في مجال العلوم التطبیقیة 

موافقة القسم على ترشیح سیادته لهذه الجائزة على أن یتم 

 .ترشیح معتمدا من الجامعةالجامعة الستخراج خطاب مخاطبة ال

  

  جامعة القاهرة -صحیفة مجلس كلیة الهندسة 

  ث العامة في مجلس الكلیة  صحیفة تغطي األحدا

  ٢٠١٤ یولیوعدد 

 



شریف محمد الدیدى األستاذ . د.أوافق المجلس على ترشیح  ◊

بقسم هندسة الري والهیدرولیكا كممثال للكلیة بالتعاون 

 –میونخ  معة القاهرة وجامعةجا –المشترك بین كلیة الهندسة 

ئة البحث وتبادل الطالب وأعضاء هی" ألمانیا في مجاالت 

 ."التدریس

هندسة المعماریة ورشة عمل وافق المجلس علي إعداد قسم ال ◊

           ید في إطار مادة العمارة والثقافة والتراثسعفي بور 

- ١٢ك في الفترة من عمارة وذلقسم للسنة الثالثة ) اختیاري( 

ورشة العمل المعماریة " وان تحت عن ٢٠١٤سبتمبر ١٩

وذلك بناءا " لمباني الخشبیة سعید مدخل إلعادة تأهیل اببور 

جامعة  –علي مذكرة التفاهم الموقعة بین كلیة الهندسة 

جامعة براندنبورج -القاهرة وبین كلیة العمارة والهندسة المدنیة 

  . بكوتبوس

أحیط المجلس علما بأنه تم اختیار أفضل رسالة ماجستیر  ◊

 . ٢٠١٢/٢٠١٣وأفضل رسالة دكتوراه عن العام الجامعي 

  ﴾ خدمة المجتمع وتنمیة البیئة شئون ﴿

 والصیانة أعمال االحالل والتجدید  

ط المجلس علمًا بأنه فیما یتعلق بأعمال اإلحالل والتجدید حیأ ◊

 :  بمبنى اإلدارة

من تنفیـذ القطاعـات المعدنیـة الحاملـة للمسـارات  االنتهاءجارى  •

الرئیســـــــیة الخاصـــــــة بشـــــــبكات الكهربـــــــاء والقـــــــوى والمعلومـــــــات 

 .المركزيوالتكییف 

)  زجـاج+ شـیش (مـن تركیـب الشـبابیك الخشـبیة  االنتهـاءجارى  •

 .بالواجهة األمامیة للمبنى 

بــــاألدوار مــــن توریــــد األبــــواب المصــــفحة الخاصــــة  االنتهــــاءتــــم  •

  .للمبنى ةالثالث

من تركیب األبواب المصفحة الخاصـة بمكاتـب وٕادارات  االنتهاءتم  •

 .بنى وكذلك للمداخل الثالثة للم األرضيالدور 

مــن تركیــب المواســـیر الخاصــة بصــرف میــاه األمطـــار  االنتهــاءتــم  •

 .والمثبتة على الواجهة الخلفیة للمبنى

 الثـانيمن أعمال اإلحالل والتجدید بحمامـات الـدور  االنتهاءجارى  •

 تجلیـد الحـوائط –مـد شـبكات الصـرف والتغذیـة  –عزل األرضـیة ( 

 ).التهویة  –االضاءة  –

خ الخاصــة بفتحــات الســقف بالــدور الثـــاني جــاري تصــنیع الشخاشــی •

 .بالمبني

جــاري تنفیــذ التعــدیالت المعماریــة الضــروریة وذلــك لألســقف الزائفــة  •

 .واألول األرضيبعدد من مكاتب الدور 

مـــــن تنفیـــــذ الـــــدهانات الخارجیـــــة للواجهـــــات األمامیـــــة  االنتهـــــاءتـــــم  •

 اســــتكمالواألول وجــــارى  األرضــــيوالجانبیــــة علــــى مســــتوى الــــدور 

 . نات للواجهة الخلفیةالدها

علــي مســتوي جلســات ) الكــرانیش(جــاري تركیــب األعمــال الزخرفیــة  •

 .الشبابیك للدور األرضي

جاري نقل وتعدیل الشبكات الخارجیة المحیطة بـالمبني وفـي نطـاق  •

 .تنفیذ األرصفة والبردورات

جـــــاري أعمـــــال اإلحـــــالل والتجدیـــــد لتنفیـــــذ األرضـــــیات والبـــــردورات  •

 .أمام المبنىالجرانیت لألرصفة 

مـــــن ترســـــیة أعمـــــال تشـــــطیب األرضـــــیات والـــــدهانات  االنتهـــــاءتـــــم  •

 .الداخلیة بالدور الثاني بالمبنى

 .بالمبنى الثانيجارى تنفیذ أعمال الدهانات الداخلیة للدور  •

بأن لجنة اإلشراف على أعمال اإلحالل  أحیط المجلس علماً  ◊

ام لتنسیق الع من وضع التصور قد انتهتوالتجدید بمبنى اإلدارة 

تم عرض قد و  للكلیة الرئیسيالموقع أمام مبنى اإلدارة والمدخل 



هذا التصور على المجلس ومناقشته وقد وافق المجلس على 

 .ما تم عرضه مع اضافة عالمة أرضیه ترمز للكلیة

من أعمال اإلحالل  االنتهاءبأنه تم  أحیط المجلس علماً  ◊

 األرضيدور والتجدید الخاصة بمعمل قیاسات التلوث بال

بمبنى معمل القیاسات والمعایرة وذلك لیكون مقرا لتصنیع 

 فيتشارك  التيالسیارات الخاصة بفرق الكلیة  واختبار

تقام بین طالب  التي Formula Studentمسابقات 

               الجامعات على مستوى العالم لتصمیم 

 .وتصنیع السیارات

ابة كهربائیة وذلك للتحكم بأنه تم تثبیت بو  أحیط المجلس علماً  ◊

دخول وخروج السیارات من باب الكلیة بجوار مبنى  في

، وتم تصمیم وتصنیع البوابة كمشروع مقدم من إعدادي

 .المیكانیكيالطالبة هبة حسین بقسم التصمیم 

بأنه جارى أعمال اإلحالل والتجدید  أحیط المجلس علماً  ◊

ئلة الخاص المقر الجدید لكنترول األس في)  ذاتيتمویل (

یمین (  إعداديبمبنى  األرضيبالدراسات العلیا وذلك بالدور 

 األرضيبالدور  الحاليتمهیدا لنقله من مقره ) مدخل المبنى 

 .بمبنى اإلدارة

بأنه تحت إشراف قطاع شئون خدمة  أحیط المجلس علماً  ◊

                  بالكلیة المجتمع وتنمیة البیئة، قامت اإلدارة الهندسیة

بمسطحات الفصول  تفصیليإعداد كتیب یحتوى على بیان ب

والصاالت والمدرجات والمعامل والمكاتب ودورات المیاه 

 .الكلیة ومبانيوالكنتروالت والقاعات والفراغات بجمیع أنحاء 

من أعمال اإلحالل  االنتهاءبأنه تم  أحیط المجلس علماً  ◊

بجوار (  دیدوالتجهیز للمقر الج)  ذاتيتمویل (والتجدید 

الكارنیهات ألعضاء هیئة  استخراجلمكتب )   معمل الحرارة

بالدور  الحاليالتدریس والعاملین والطالب وذلك بدیال لمقره 

 .بمبنى اإلدارة األرضي

من أعمال اإلحالل والتجدید  االنتهاءبأنه بعد  أحیط المجلس علماً  ◊

ى الطالب بالدور االرضى بمبن استراحةتم افتتاح ) ذاتيتمویل (

. د.بدران ، أ إبراهیم. د االفتتاحقسم الهندسة الكیمیائیة ،حضر 

فاطمة عاشور وعدد من . د.، أعدليعمرو . د.شریف مراد ، أ

 . أعضاء هیئة التدریس والطالب

تمویل (بأنه جارى أعمال اإلحالل والتجدید  أحیط المجلس علماً  ◊

لتجمیل المنطقة الواقعة خلف مبنى طیران حیث یوجد ) ذاتي

 .  سیتم تشغیله قریبا الذيالبرج الخاص بمصعد المبنى 

  والبیئیة والثقافیة االجتماعیةاألنشطة 

عمید الكلیة والسادة . د.حضور أ فيبأنه  أحیط المجلس علماً  ◊

وكالء الكلیة وعدد كبیر من أعضاء هیئة التدریس والعاملین 

 الدراسيالضیوف واألسر، تم إقامة حفل نهایة العام  وعدد من

اإلجتماعى بالكلیة  بالناديحول حمام السباحة  ٢٠١٤-٢٠١٣

، وتم خالل الحفل  ٢٠١٤- ٦-٢١وذلك یوم السبت الموافق 

توزیع الدروع وشهادات التقدیر على السادة أعضاء هیئة التدریس 

ا خالل الحفل سن التقاعد، وتم أیض إلىوالعاملین الذین وصلوا 

عدد ستة من العاملین یمنح كل منهم الختیار عمل قرعة علنیة 

 بالتساويجنیة صافى تم تقدیمها  أالفجائزة نقدیة قیمتها خمسة 

من مركز الهندسة المدنیة ومركز دعم التصمیمات المعماریة 

ومركز الدراسات التعدینیة، قام بأحیاء الحفل الفرقة الموسیقیة 

 . معوض یاسر. بقیادة د

بأنه سیتم میكنة صرف مستحقات أعضاء  أحیط المجلس علماً   ◊

الزیادة "تندرج  تحت مسمى   والتيهیئة التدریس والهیئة المعاونة 

 " .عن النصاب



بأنه جارى اإلعداد والتحضیر لبدء النشاط  أحیط المجلس علماً  ◊

حمام السباحة بالكلیة وذلك  بافتتاحوالخاص  الصیفي

دریس والعاملین وأبنائهم وللطالب بالكلیة ألعضاء هیئة الت

  .٢٠١٤-٩-١١وحتى  ٢٠١٤-٨-١٠وذلك بدءا من 

  ﴾ والبحوث الدراسات العلیاشئون  ﴿

اجتماع لجنة الدراسات العلیا أحیط المجلس علمًا بمحضر  ◊

 .١٠/٧/٢٠١٤ فيوالبحوث بجلستها المنعقدة 

من تصحیح جمیع  االنتهاءضرورة بالمجلس علمًا  أحیط ◊

الرصد  لكنتروالتوتسلیم النتائج  الدراسات العلیا ناتامتحا

 .١٧/٧/٢٠١٤قبل 

التأكید على قرار مجلس الكلیة السابق وافق المجلس على  ◊

مع إمكانیة  خارجيمساعد كمحكم  أستاذ اختیاربعدم جواز 

حالة ندرة  فيمساعد من الداخل بلجنة الحكم  أستاذ اختیار

 فيم مع كتابة المبرر التخصص أو قلة عدد األساتذة بالقس

 .هذه الحالة

حالة رفض  فيعدم جواز منح الدرجة وافق المجلس على  ◊

 .الخارجيالمحكم 

 الدوليالتوصیات الخاصة بالمؤتمر بالمجلس علمًا  أحیط ◊

- ٢٩الفترة من  فيعقد  والذيالتاسع لقسم هندسة الحاسبات 

الیوم مجتمع المعلومات وماذا (تحت شعار  ٣٠/١٢/٢٠١٣

 ).بعد

بشأن التخصصات  األقسامردود بعض بالمجلس علمًا  أحیط ◊

 الدراسيالفصل للدراسات العلیا فى والمقررات المتاحة للتقدیم 

 .الشهر القادم ٢٠١٤/٢٠١٥  الجامعيللعام  األول

 

 ﴾شئون التعلیم والطالب  ﴿

لجنة شئون التعلیم  اجتماعمحضر ب احیط المجلس علما  ◊

 . ١/٦/٢٠١٤ في التي انعقدت والطالب

وافقت اللجنة على شروط وقواعد التحویل إلى برامج البكالوریوس  ◊

 .٢٠١٤/٢٠١٥بنظام الساعات المعتمدة في العام الجامعي 

وافقت اللجنة على رسوم الخدمة التعلیمیة ببرامج البكالوریوس  ◊

 .٢٠١٤/٢٠١٥نظام الساعات المعتمدة في العام الجامعي 

لدراسیة لبعض الحاالت وافقت اللجنة على تخفیض الرسوم ا ◊

اإلنسانیة واالجتماعیة بنظام الساعات المعتمدة في الفصل 

 .٢٠١٣/٢٠١٤للعام الجامعي  -  ٢٠١٤ربیع  -  الدراسي الثاني

 GPAوافق المجلس على استمرار حساب المعدالت التراكمیة  ◊

لطالب البكالوریوس نظام الساعات المعتمدة بثالثة عالمات 

على أن یبدأ  ٢٠١٣/٢٠١٤الدراسى  عشریة حتى نهایة العام

لطالب البكالوریوس  GPAتطبیق حساب المعدالت التراكمیة 

عتبارا من بدایة العام الدراسى إ  نظام الساعات المعتمدة بعالمتین

٢٠١٥/  ٢٠١٤ . 

وافق المجلس على عمل معرض لمشاریع التخرج لمرحلة  ◊

ذلك فى البكالوریوس بنظام الفصلین ونظام الساعات المعتمدة و 

على أن یقام المعرض إما بقاعة المكتبة  ٢٠١٤أواخر أغسطس 

 .بالكلیة أو صالة الجیمانیزیوم

  ﴾ترقیات وتعیینات  ﴿

تامر عبد المطلب فرید البط المدرس  .دوافق المجلس علي تعیین  ◊

بقسم هندسة اإللكترونیات واالتصاالت الكهربیة في وظیفة أستاذ 

 .مساعد مع التهنئة 

محمد خیري فرحات على المدرس . دلس علي تعیین وافق المج ◊

المساعد بقسم هندسة القوى واآلالت الكهربیة في وظیفة مدرس 

 .مع التهنئة

ممدوح محمد سالم عبد الرازق . دوافق المجلس علي تعیین  ◊

المدرس المساعد بقسم هندسة التصمیم المیكانیكي واإلنتاج في 

 .وظیفة مدرس مع التهنئة



محمد إبراهیم حماد  .لى تعیین المهندس وافق المجلس ع ◊

المعید بقسم هندسة الحاسبات في وظیفة مدرس مساعد بالقسم 

 .مع التهنئة

علیاء عبد الفتاح محمد ٠وافق المجلس على تعیین المهندسة   ◊

محمد المعید بقسم هندسة المناجم والبترول والفلزات في وظیفة 

 .مدرس مساعد بالقسم مع التهنئة

مي بدوي سید علي  ٠س على تعیین المهندسة وافق المجل ◊

المعید بقسم هندسة االلكترونیات واالتصاالت الكهربیة في 

 .وظیفة مدرس مساعد بالقسم مع التهنئة

محمد احمد نصر محمد  .وافق المجلس على تعیین المهندس  ◊

المعید بقسم هندسة االلكترونیات واالتصاالت الكهربیة في 

 .م مع التهنئةوظیفة مدرس مساعد بالقس

أحمد عادل عبد  .وافق المجلس على تعیین السید المهندس  ◊

الغنى المعید بقسم هندسة االلكترونیات واالتصاالت الكهربیة 

 .في وظیفة مدرس مساعد بالقسم مع التهنئة

أحمد محمد إبراهیم عبد  .وافق المجلس تعیین السید المهندس  ◊

بیة والمنظومات في الهادي المعید بقسم الهندسة الحیویة الط

 .وظیفة مدرس مساعد بالقسم مع التهنئة

أحمد فادى محمود  .وافق المجلس تعیین السید المهندس  ◊

المعید بقسم الهندسة اإلنشائیة في وظیفة مدرس مساعد 

 .بالقسم مع التهنئة

محمود رضا ثابت مناع  .وافق المجلس تعیین السید المهندس  ◊

في وظیفة مدرس مساعد  المعید بقسم الهندسة اإلنشائیة

 .بالقسم مع التهنئة

إیمان أیمن السید محفوظ  .وافق المجلس تعیین المهندسة  ◊

المعید بقسم الهندسة الحیویة الطبیة والمنظومات في وظیفة 

 .مدرس مساعد بالقسم مع التهنئة

نهال محمد عبد الجواد  .وافق المجلس تعیین المهندسة  ◊

المعماریة في وظیفة مدرس الشوربجى المعید بقسم الهندسة 

 .مساعد بالقسم مع التهنئة

أحمد إمام عبد هللا  .تعیین السید المهندس على وافق المجلس  ◊

موسى المعید بقسم هندسة التصمیم المیكانیكي واإلنتاج في وظیفة 

 .مدرس مساعد بالقسم مع التهنئة

محمد النعناعى عبد  .تعیین السید المهندس  على وافق المجلس ◊

عم فوده المعید بقسم الریاضیات والفیزیقا الهندسیة في وظیفة المن

 .مدرس مساعد بالقسم مع التهنئة

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الواجهة االمامیة لمبنى االدارة بعد اعمال الدهانات           

 

 اب اعدادىبوابة كهربائیة للتحكم فى دخول وخروج السیارات من ب      

 أمام مبنى االدارة للكلیة العام لتنسیق الموقع المقترحالتصور 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 حول حمام السباحة بالنادى اإلجتماعى بالكلیة ٢٠١٤- ٢٠١٣حفل نهایة العام الدراسى 


