
  

  جامعة القاهرة-صحيفة مجلس كلية الهندسة

     األحداث العامة فى مجلس الكليةيصحيفة شهرية تغط

  ٢٠٠٦ مارس - ٧العدد 
 

  

  
بمبنى األنشطة الطالبية بجوار حمام     الذى أقيم   لكتاب  اافتتاح معرض   

  .ه مؤسسة األهرامتظمون ٢٠٠٦ مارس ٣٠-٢٠ فى الفترة من السباحة

  

  
قدم " تطوير التعليم العالى  " ندوة   أقيمتفي إطار الموسم الثقافي للكلية      

هانى محفوظ هالل وزير التعليم العالى والدولـة        /األستاذ الدكتور فيها  
وذلك يوم رؤيته وناقش أعضاء هيئة التدريس والحضور  يعلمللبحث ال
  . بقاعة االجتماعات الكبرى بنادى الكلية٢٠/٣/٢٠٠٦األثنين 

  
لألسـتاذ   "  وسبل الوقايةالوضع الراهن ألنفلونزا الطيور"دوة  أقيمت ن 

 بقاعـة   ٢٨/٢/٢٠٠٦ يوم    سعد محافظ الجيزة وذلك    يفتح/ الدكتور  
  . الكبرى بالجامعةاالحتفاالت

 
 لمعماريةأصدر قسم الهندسة ا   

ــه  ــن دوريت ــدد األول م الع
عمـارة  "المحكمة تحت اسـم     

 ". دراسات معمارية  - القاهرة
موجهــة للمعمــاريين وهــى 

ــين  ــين والمثقفـ والمهندسـ
المنــشغلين بهمــوم العمــارة 
والعمران وما يرتبط بها مـن      

الدوريـة  وتغطـى   . مجاالت
مختلف مجـاالت الدراسـات     

تـاريخ  :ومن بينهـا   المعمارية
، الدراسات المعمارية والعمرانية يرة والتصميم المعمارونظريات العما

اإلنسانية، علوم وتكنولوجيا البنـاء، التنميـة العمرانيـة وتـصميم           
   .، اإلسكانيالمجتمعات، التصميم العمران

  
  

﴾  عميد الكلية سمير شاهين/د.كلمة أ ﴿

عميد الكلية ورئيس المجلس الجلـسة      / فتتح السيد األستاذ الدكتور   ا
 :ستهل سيادته الجلسة بالكلمة التالية    او) بسم اهللا الرحمن الرحيم     (

/ ٢٠٠٥اسـى   أرحب بحضراتكم في الجلسة السابعة للعـام الدر       
 وأود الحديث عن زيارة قمت بها باألمس مع وفد من الكلية ٢٠٠٦

 أكتوبر والتي استضافت وفودا من ٦إلى جمعية المستثمرين بمدينة 
جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان لبحث أفق التعـاون، ولقـد          
لمست في هذا االجتماع إيمانا من الجمعية بضرورة توظيف البحث 

الت المستثمرين، كما قـاموا بعـرض أمثلـة        والتطوير لحل مشك  
لمواضيع تمثل حيزا من اهتمامات المستثمرين، وفي هذا الـصدد          
فإن أعضاء الجمعية سوف ال يدخرون جهدا وال تمويال للسير في           

 ذكرت تمويل مـشروعات     يومن طرق التمويل الت   . هذا الطريق 
 وكـذا رسـائل الماجـستير     المستثمرينالتخرج المتصلة بمشاكل    

والدكتوراة الموجهة، وبينوا أن هنـاك نقـصا فـي المهندسـين            
وباإلضافة إلى ذلك أشاروا إلى     . المطلوبين لسد حاجة العمل هناك    

وأخيرا عرضوا مشروع   . الحاجة إلى مراكز متخصصة للمعايرة    
وفي خالل االجتماع وضحت     .برتوكول مقترح للتعاون مع الكلية    

رة على توفير الحلـول لمـا       لهم أن الكلية تمتلك بصفة عامة القد      
وآمل . ت بعض األمثلة  دمعرضوه علينا من مواضيع ومشاكل وق     

 الصناعة والمؤسـسات    معللتواصل   مبادرةأن تغتنم الكلية هذه ال    
   .الخدمية لما فيه خير الطرفين



  ﴾ موضوعات عامة ﴿
لكترونيـات   اإل يأحيط المجلس علما بموافقة مجلس قسم     

سة الحاسبات بجلستهما المنعقدة فـي      واالتصاالت الكهربية وهند  
 على إنشاء درجة مشتركة تجمع تخصصات قسم        ٢٧/٢/٢٠٠٦
لكترونيات واالتصاالت الكهربية وقسم هندسة الحاسبات بالكلية اإل

نجليزيـة لجميـع    بنظام الساعات المعتمدة والدراسة باللغـة اإل      
المقررات وتشكيل لجنة مشتركة من أعـضاء هيئـة التـدريس         

حتوى المقـررات بحيـث يختـار الطالـب أحـد           لتوصيف م 
حاسبات تخصص رئيسي واتصاالت تخـصص      ( التخصصين  

  .وذلك بالمشاركة مع جامعة أجنبية) فرعي أو العكس 
  

 والهيدروليكا يأحيط المجلس علما بموافقة مجلس قسم الر
 على اعتماد البرنامج الجديد     ١١/٣/٢٠٠٦بجلسته المنعقدة في    
 بالمشاركة مع جامعـة   هندسة المياه والبيئة  المقترح لبكالوريوس   

  .أجنبية
  

أحيط المجلس علما باشتراك الكلية في تنظـيم المـؤتمر          
) ٢٠٠٦آرابال ( عشر لأللومنيوم في الدول العربية ي الثانيالدول

 ٢٠٠٦بريل إ ٥-٢والذى سيعقد في شرم الشيخ خالل الفترة من 
 مصر لأللومنيوم  للمؤتمر مع شركةيوقد شارك في التنظيم العلم

  .كليـة الأساتذة  والشركة القابضة للصناعات المعدنية فريق من       
من الشركات العالمية    مشترك   ٤٠٠ يالمؤتمر حوال في  رك  اويش

  .  دولة٣٢والعربية يمثلون 
  

عصام الـدين   / أحيط المجلس علما بإلقاء األستاذ الدكتور     
 التبريد  في الجمعية األمريكية لهندسة   محاضرة  خليل حسن خليل    

 عن تهوية مقـابر منطقـة األهرامـات         ASHRAEوالتكييف  

  .ةزالجيب
  

 أحمد  ةهب/ أحيط المجلس علما بمنح السيدة الدكتور     
حسن المدرس بقسم القوى واآلالت الكهربية عضوية 

  . البريطانية كعضو ممارس مدى الحياةيأكاديمية التعليم العال
  

لميـة بالكليـة    أحيط المجلس علما باشتراك الجمعيات الع     
 يهدف .  بجامعة القاهرةالثاني للجمعيات العلميةبالمؤتمر السنوي 

المؤتمر إلى تمكين الطالب من عرض نشاطهم العلمي سواء من    
خالل المشاركة بأبحـاث علميـة أو بالمـشاركة باالبتكـارات           

كما يهدف إلى منح الطالب فرصة إظهار        .واالختراعات الشابة 
،  تنظيم المؤتمرات العلمية والمشاركة فيها    قدراتهم ومهاراتهم في  

ربط األجيال الجديدة في الجامعة باحتياجـات المجتمـع         كذلك  و
والصناعة من خالل احتكاك الطالب برجال األعمـال وكبـار          

جمعية العلمية بما يزيد عـن      الساهم طالب   . شخصيات المجتمع 
  .خمسة عشر مشاركة ما بين بحث وابتكار

  

بتوصيات مجلـس شـئون التعلـيم       مجلس علما   الط  يحأ
 ، ومنها أن يـتم       ومشكالته يبالجامعة بخصوص الكتاب الجامع   

تحديث الكتاب كل خمس سنوات وأن يقدم في شكل جذاب وأال           
 والعمل على تنشيط ،يفرض على الطالب وأن يكون سعره مناسبا

هذا وقد ناقش المجلس هذه القضية . الطباعة داخل إطار الجامعة
ى المحتوى يجب أن يوافق مجلس القسم المعني علنه  أأوال وقرر

 للتسعير ثانيا يجب أن تقر لجنة خاصةالعلمي للكتاب الجامعي، و
  .سعر بيع الكتاب الجامعي

  

يقيم قسم الهندسة المعمارية معرضا للمهندس المعمـاري        
 مـارس بقاعـة األسـتاذ الـدكتور       ٢٠أحمد حامد يوم اإلثنين     

  . مصطفى شافعي
  

  

لمجلس علما بقيام مركز هندسـة اآلثـار والبيئـة        أحيط ا 
 للتدريب علـى  يبتنظيم الدورة الخامسة بمشروع االتحاد األورب   

-٢٥/٢في الفترة مـن     ) للترميم والصيانة   ( األساليب الحديثة   
٩/٣/٢٠٠٦.  

  

لهدية المقدمـة مـن جامعـة       اوافق المجلس على قبول     
ناجم والبتـرول   البترول والمعادن بالظهران إلى قسم هندسة الم      

والفلزات وهى عبارة عن معمل لقياس خواص موائـع مكـامن     
روف البترول تحت الظروف المشابهة من الضغط والحرارة لظ       

مع توجيه  أجهزة هندسة المناجم    المكامن الطبيعية وكذلك بعض     
  .الشكر

  

-BPقبول الهدية المقدمة من شركة      وافق المجلس على    

EGYPT   طفايـة حريـق لالسـتخدامات    ٣٠ وهى عبارة عن 
  . مع توجيه الشكر" هندسة المخاطر"التدريبية لمشروع 

  

 ٤أحيط المجلس علما بفعاليات دوري األقسام في عـدد          
لعبات رياضية والذى يجري حاليا بالصالة الرياضية بـالمبنى         

 طالب مـن جميـع      ٧٠٠االجتماعي ويشترك فيه ما يقرب من       
  .قسام الكليةأ
  

 طالبا من طالب الفرقـة      ٣٠أحيط المجلس علما بزيارة     
الخامسة تكنولوجيا كيميائية بجامعة النيلين بالسودان في رحلـة         

  .علمية لقسم الهندسة الكيميائية بالكلية
  

وقعت الكلية بروتوكول تعاون مـع المركـز الـوطني          
ستشاري الدولة لتكون الكلية هى البيت اال     الستخدامات أراضي   

كز ليصبح قادرا على القيام بمهمته في حصر ملكية الدولة          للمر
لمنع االعتداء عليها، كما طلبت وزارة الدولة للتنمية اإلداريـة          

  .توقيع بروتوكول مماثل لخدمة الجهاز اإلداري في الدولة
  



  ﴾ خدمة المجتمع وتنمية البيئة نشطةأ ﴿
 

لـونزا  أنف(في إطار أسبوع التوعية البيئية بالجامعة والكليـة          .١
ندوة   تم إقامة٢٨/٢/٢٠٠٦ إلى ٢٣/٢في الفترة من ) الطيور
نادية جمـال   / الدكتور لألستاذ" معاً نحقق أمن الوطن   "بعنوان  

الدين أستاذ أصول التربية بجامعة القاهرة وذلك يوم االثنـين          
  .ي بمدرج الساو٢٧/٢/٢٠٠٦الموافق 

ودت زتم استكمال أعمال تطوير الساحة خلف مبنى اإلدارة و         .٢
/  للطلبة تبرع بها السيد المهنـدس        أريكة خشبية ) ٣٠(دد  بع

 .وجه الشكر لسيادتهنحسين صبور و

تقرر عمل مسابقة للطالب في مجال التوعية البيئية بعنـوان           .٣
المحافظة (تتضمن  " أحسن ملصق يدعو إلى سلوكيات أفضل     "

 –على نظافة الكلية والمعامل والمـدرجات ودورات الميـاه          
 –ى النباتات واألشجار والمسطحات الخـضراء       المحافظة عل 

على أن تمنح جـوائز     )  المالئم يااللتزام بالمظهر العام والز   
وشـهادات تقـدير للمـشاركين فـي     ملصقات ألفضل ثالث   

 المتميـزة فـي لوحـات       ملصقاتالمسابقة، وكذلك عرض ال   
 .اإلعالنات باألقسام المختلفة بالكلية

 

 ألنشطة رئيسية اصورعدد اليتضمن هذا باإلضافة إلى ذلك و
 ماجدة محمود عبد الرحمن وكيل ٠د٠أأشرف على تنظيمها 

،   حفل الخريجين:ىه والكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة
ألستاذ لطوير التعليم العالى ، وندوة ت ومعرض الكتاب

 محفوظ هالل وزير التعليم العالى والدولة للبحث يهان/الدكتور
" سبل الوقاية -الوضع الراهن ألنفلونزا الطيور"، وندوة يالعلم

  . سعد محافظ الجيزةيفتح /لألستاذ الدكتور
  

  ﴾  لجان الكلية ﴿

  لجنة المعامل 

صدار جميع أوامر التوريد ألجهـزة المعامـل        إتم االنتهاء من    
المطلوبة باألقسام المختلفة من ميزانية الكلية باب ثالث وتم تغطية 

  .) جنيه٩٠٠,٠٠٠(الميزانية بالكامل 
  لجنة المكتبة

جمـالي  إ مـن  ه ألف جني٥٥تم شراء كتب جديدة للمكتبة بمبلغ    
 مخصصة لشراء الكتـب مـن ميزانيـة         ه ألف جني  ١٠٥مبلغ  

الجامعة وصندوق الدراسات العليا وسيتم شراء بـاقي الكتـب          
  .المطلوبة من خالل معرض الكتاب بالكلية ومن خالل الناشرين

  ﴾ رعاية الشباب نشطةأ ﴿
، ٢٤/٢سكندرية يـوم    لى مدينة اإل  إنظمت اللجنة الثقافية رحلة     

سكندرية يـوم  لى مدينة اإلإنظمت اللجنة االجتماعية رحلة  كما  
  .تبرع بالدمللحملة فضال عن  ،٣/٣/٢٠٠٦

  عزاء
  

 تعتذر الصحيفة عن خطأ فى العدد السابق وقع  فـى عـزاء            
ـ   محمد إبراهيم عامر  / األستاذ الدكتور  سم هندسـة   األستاذ بق

شاطر زمالءنـا الـسادة      كما ن  .األشغال العامة عن وفاة عمه    
  :أعضاء هيئة التدريس األحزان لوفاة أحد ذويهم وهم

  

عصام عبد العزيز شرف األستاذ  / األستاذ الدكتور  السيد
  .بقسم األشغال العامة لوفاة خاله

   

محمد محمد مجاهد وكيل الكليـة  /  الدكتور األستاذ السيد
  .عليم والطالب لوفاة شقيقتهلشئون الت

  

سعيد محمد مجاهد األستاذ بقسم     / السيد األستاذ الدكتور  
ومدير مركز تطوير الدراسـات      التصميم الميكانيكي واإلنتاج  

  .العليا لوفاة شقيقته
  

عادل ضياء الدين عبد المقـصود      / األستاذ الدكتور  السيد
وفـاة  شلتوت األستاذ بقسم هندسة القوى واآلالت الكهربيـة ل        

  .والده
  

أشرف غانم حسن منيب األستاذ المساعد      / الدكتور السيد
  . لوفاة والدته والهيدروليكايبقسم هندسة الر

  

محمد عبده زكى المدرس بقسم التصميم      / الدكتور السيد
  . واإلنتاج لوفاة شقيقتهيالميكانيك

  

نسأل اهللا لهم الرحمة وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم           
  .صبر والسلوانال

  

  ﴾  ترقيات وتعيينات﴿
  

زينـب  / منح الـسيدة الـدكتور   وافق المجلس على    
يوسف شفيق األسـتاذ المـساعد بقـسم الهندسـة          

العمـارة والتـصميم    (المعمارية اللقب العلمي لوظيفة أسـتاذ       
  .بالقسم مع التهنئة) المعماري

٢  

هاني أحمد  / وافق المجلس على منح السيد الدكتور     
 األستاذ المساعد بقسم الهندسـة اإلنـشائية        عبد اهللا 

بالقـسم مـع    ) المنشآت الخرسانية (اللقب العلمي لوظيفة أستاذ     
  .التهنئة

  

هشام السيد  / وافق المجلس على منح السيد الدكتور     
حامد األستاذ المساعد بقسم الهندسة اإلنشائية اللقب       

  .التهنئةبالقسم مع )  ومنشآت معدنيةيكبار(العلمي لوظيفة أستاذ 
  

سيف الدين / تعيين السيد الدكتوروافق المجلس على   
خالد فطين المدرس المساعد بقسم الهندسة الكيميائية       
في وظيفة مدرس وذلك لحصوله على درجة الـدكتوراه مـن           

    .  بأمريكا مع التهنئة MITجامعة



  

    

  ﴾ ٢٠٠٦ ��رس ٢٣ �	م ٢٠٠٥ -١٩٥٥ � د����خ���ا��واد ��  وا������� ������ يا��
	����ل ا� ﴿
  

  

  
  
 

  

  
  

لى قاعة االحتفاالت الكبرى إ العسكرية شاقا طريقه ى بموكب يتقدمه أعضاء هيئة التدريس والخريجين بصحبة فرقة الموسيقمن ساحة الكلية بدأ االحتفال
كتور أحمد نظيف د األستاذ ال ممثال للسيديلدولة للبحث العلموزير التعليم العالى وا محفوظ هالل يكتور هانلدوبوصول السيد األستاذ ا. بالحرم الجامعي

ـ . قدمت فرقة موسيقية مجموعة من األناشيد الوطنية وبعدها ،القرآن الكريم ثم بدأ الحفل بقراءة   ،رئيس مجلس الوزراء عزف السالم الوطنى      ت وافتتح
تكريم الشحـصيات    بعد ذلك    ىوتوال.  محفوظ هالل  يهانين ثم السيد الوزير     ة الخريج يتكريم بكلمات لعميد الكلية ورئيس الجامعة وممثل جمع       ال مراسم

  .والخريجينوالرموز من أصحاب اإلنجازات الهندسية المتميزة وكذلك الرواد 

  
  

  
  

  


