
 
  

    
 
 

  
  
  
  
  
  
       

  ﴾ عميد الكلية شريف مراد. د.كلمة أ ﴿
  

مجلــــس عميــــد الكليــــة ورئــــيس  شــــريف أحمــــد مــــراد. د.افتــــتح أ
والتــي  ٢٠١٤/٢٠١٥للعــام الجــامعي  الســابعةالجلســة  الكليــة

) بسـم اهللا الـرحمن الـرحيم ( ١٠/٣/٢٠١٥ عقدت يوم الثالثاء
إحاطـة  و بالترحيب بأعضـاء المجلـسسيادته الجلسة واستهل 

   المجلـــــس علمـــــًا بـــــأهم موضـــــوعات مجلـــــس الجامعـــــة بتـــــاريخ
١٦/٢/٢٠١٥.  

 ﴾موضوعات عامة  ﴿
  قام المجلس بالمصادقة على محضر الجلسة السابقة

 . ١٧/٢/٢٠١٥بتاريخ 

  ٣٠٠وافق المجلس على تبرع شركة غبور أوتو بمبلغ 
طار بروتوكول التعاون بين الكلية إالف جنيه في 

رق طالب الكلية للمشاركة في والشركة لرعاية ف
وسيارات  FORMULAمسابقتي سباق الفورموال 

علما بأن الشركة قد سبق  )BAJA(الطرق الوعرة 
  .الف جنيه ٧٥وتبرعت بمبلغ 

  وافق المجلس على مذكرة التفاهم بين الكلية وشركة
ABB  لتوفير فرص تدريب للطالب والتعاون بتوفير

التخرج لطالب  بعض األجهزة للمساعدة في مشاريع
ير والدكتوراه ـــــل الماجستــــــــــة وكذلك األبحاث لرسائـــــــالكلي

 باإلضافة الى التعاون في ورش عمل للموضوعات ذات 

االهتمام المشترك مثل الطاقة التقليدية والمتجددة، 
  .الروبوتات، الهندسة الصناعية وتوليد الطاقة

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
  ٤الموافق ندوة تعريفية يوم األربعاء احيط المجلس علما بعقد 

عن فرص المنح المقدمة من هيئة فولبرايت ٢٠١٥مارس 
 .األمريكية للطالب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس

  أحيط المجلس علما باجتماع نقيب المهندسين وممثلو شعبة
الهندسة المدنية بالنقابة مع أعضاء هيئة التدريس من أقسام 

واألشغال العامة بهدف تنسيق الجهود في  الهندسة االنشائية
المجاالت التي تتعلق بممارسة المهنة وجودة التعليم 

 .والتواصل مع النقابة

  جامعة  –أحيط المجلس علما بحصول فريق كلية الهندسة
القاهرة على المركز الرابع في مسابقة شركة شل للسيارات 

 المقامة في "Shell Eco-Marathon"الصديقة للبيئة 
في فئة  ٢٠١٥مارس  ١ -فبراير ٢٦لفلبين في الفترة ا

 Urban concept Gasoline) بنزين(سيارات الضاحية 
وقد تكون الفريق من مجموعة من طالب أقسام القوى 

ميكانيكية والتصميم الميكانيكي واالنتاج والطيران والفضاء ال
اسالم تيسير وأحمد :  موااللكترونيات واالتصاالت بالكلية وه

م ومحمد عبد الهادي وحامد جمال واحمد على واحمد كر 
حسين وباهر الشيمى وأسماء اسماعيل واحمد السيد ويوسف 
لبيب وعمرو عصام وعبد الكريم  الليثي واحمد حلمى 

اسالم الطباخ باإلضافة الى عدد أخر . وسماح ابراهيم وم

  
  جامعة القاهرة-صحيفة مجلس كلية الهندسة

  صحيفة تغطي األحداث العامة في مجلس الكلية  
 ٢٠١٥ مارسعدد 



عمل وقد من اعضاء الفريق الذين لم يتمكنوا من السفر 
عمر حزين . سامه البحار، دأ. د.اشراف أ الفريق تحت

محمود عبد ربه . د.ألقوى الميكانيكية، بقسم هندسة ا
  .بقسم التصميم الميكانيكي واالنتاج

 حيط المجلس علما بتوقيع بروتوكول تعاون بين الشركة أ
القابضة لكهرباء مصر والكلية لتقدم الكلية الدعم الفني 

ال تطوير شبكة والخدمات االستشارية للشركة في مج
 .فى النقاط التالية النقل القومية لجمهورية مصر العربية

 رســـال آليـــات لـــدعم وتســـهيل تبـــادل المعلومـــات والمعرفـــة إ
والخبـــرات الالزمـــة مـــن خـــالل ورش العمـــل واالجتماعـــات 
إلعداد التصاميم األولية والمواصفات ووثائق المناقصـات 

ل حتـــى واالشـــراف علـــى تنفيـــذ مشـــروع تطـــوير شـــبكة النقـــ
 .االستالم النهائي

 تطـــوير الشـــبكة القوميـــة بمـــا فـــى عـــداد الدراســـة الالزمـــة لإ
الموقــــــــف الحــــــــالي للشــــــــبكة ومقترحــــــــات التطــــــــوير ذلــــــــك 

 .والتحديث

 وضع آليات العمل. 

  تقدير التكلفـة الماليـة لمرحلـة اعـداد الدراسـة ومرحلـة تنفيـذ
 .المشروع ومرحلة التشغيل المستمر

 زم لمرحلتي الدراسة والتنفيذتحديد الجدول الزمنى الال. 

  وضـــع مقتـــرح للتطـــوير المســـتمر للكـــوادر البشـــرية علميـــا
 .وتدريبيا محليا وخارجيا ورفع كفاءتها

 عــداد نمــاذج لمتابعــة التنفيــذ فــي جميــع مراحلــه مــع تقيــيم إ
  .النتائج والمردود وتعظيم الفائدة

 حيط المجلس علما بالتدفقات النقدية من حاكم الشارقة أ
 .تأهيل مبنى االدارة إلعادة

 حيط المجلس علما بفوز المجموعة العلمية أ
YOUTHINKGREEN  بمسابقة على مستوى

، SOLAR TREEطالب جامعات مصر بمقترح  
 .سيد أحمد كاسب. د.رائد األسرة أ

  وافق المجلس على موافقة مجلس قسم هندسة األشغال
ى مدن) ٤(بمبنى رقم  ٤٣٠٣العامة على تسمية المدرج رقم 

محمد عبد الرحمن الهوارى أستاذ هندسة . د.باسم المرحوم أ
 .السكة الحديد

  إحاطة المجلس علمًا بمشروعات الكلية الفائزة فى مسابقة
ضمن حفل ختام فعاليات أنشطة   IbTIECarابتكار 

 .٢٠١٤المركز لطلبة الجامعات لعام 

 ﴾ شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ﴿

 والصيانة يدأعمال االحالل والتجد

  أحيط المجلس علمًا بأنه جارى أعمال اإلحالل والتجديد
لدهان الواجهات األربعة وذلك لمبنى قسم الهندسة المعمارية 

) دولة اإلمارات العربية المتحدة -تمويل من شركة الحبتور(
وذلك ضمن أعمال اإلحالل والتجديد التي ستتم بالمبنى 

لرئيسية بالدور السادس  صيانة وترميم مدرج وصالة الرسم ا(
أعمال  –دورات مياه الطالب بجميع أدوار المبنى  –

إنذار ضد  –نظام صوتيات  –كاميرات مراقبة   -ألوميتال 
والتي  تقوم شركة المقاولون العرب ) أبواب حماية –الحريق

 .  بتنفيذها وشركة كير للتوريد وتركيب األجهزة

 دام  بروتوكول أحيط المجلس علمًا بأنه عن طريق استخ
، تم ربط شبكة التليفونات الداخلية بفرع VOIPاإلنترنت 

الكلية بالشيخ زايد مع شبكة التليفونات الداخلية بالكلية، مما 
يتيح نقل المحادثات التليفونية بين الكلية والفرع عن طريق 

 .الرقم الداخلي فقط

  أحيط المجلس علمًا بأنه تم االنتهاء من أعمال اإلحالل
يقع خلف مبنى  الذيوالتجديد الشامل بمبنى قسم الصيانة 
 –عمل أسقف جديدة (المكتبة و المكون من دور أرضى 

أبواب  -دورة مياه  –أثاث  –تهوية  –دهانات  –أرضيات 
 ...).–شبابيك  –حماية 

 قطاع شئون خدمة  أحيط المجلس علمًا بأنه تحت إشراف
المجتمع وتنمية البيئة، قامت اإلدارة الهندسية بالكلية  بإعداد 



كتيب يحتوى على بيان تفصيلي بمسطحات الفصول 
والصاالت والمدرجات والمعامل والمكاتب ودورات المياه 

  .والقاعات والفراغات وذلك بفرع الكلية بالشيخ زايد
  مقعد  ٥٠أحيط المجلس علمًا بأنه تم تصنيع عدد

تسع ) تنجيد أسفنج مغطى بجلد صناعي(حديدي 
مقعد بحجرات مبنى  ١٨لفردين ولقد تم تثبيت عدد 

الصيانة الجديد وسيتم توزيع باقي المقاعد بطرقات مبنى 
اإلدارة وعدد من أقسام الكلية، تم تصنيع المقاعد بورش 
قسم هندسة القوى الميكانيكية تحت إشراف إدارة مركز 

 .لتدريب فى هندسة القوى الميكانيكية بالكليةالدراسات وا

  والبيئية والثقافية االجتماعيةاألنشطة     

  أحيط المجلس علمًا بأنه تم االنتهاء من طباعة كتاب
 والذي ٢٠١٥الكلية باللغة اإلنجليزية إصدار مارس 

سيتم توزيعه على السادة أعضاء هيئة التدريس من 
السادة  إلىهداؤه خالل أقسام الكلية وسيتم أيضا إ

المكرمين أثناء حفل تكريم السادة الرواد والسادة 
الحاصلين على الماجستير والدكتوراه وذلك يوم الخميس 

بقاعة االحتفاالت بجامعة  ٢٠١٥ابريل  ٢الموافق 
 .القاهرة

  ًفي إطار اإلعداد والتحضير بأنه  أحيط المجلس علما
والدكتوراه إلقامة حفل تكريم الحاصلين على الماجستير 

والسادة الرواد  ٢٠١٤ – ٢٠١٣ – ٢٠١٢أعوام 
وذلك يوم الخميس  ١٩٦٤ – ١٩٦٣ – ١٩٦٢خريجي 
بقاعة االحتفاالت الكبرى  ٢٠١٥ابريل  ٢الموافق 

بالجامعة وانة جارى طباعة شهادات تقدير للسادة 
المهندسين الرواد وشهادات تكريم للحاصلين على درجة 

رجة الدكتوراه، وسيتم أثناء الماجستير والحاصلين على د
الحفل توزيع هذه الشهادات مع الدروع والميداليات 
باإلضافة الى كتاب الكلية باللغة االنجليزية على السادة 

تم طباعة برنامج الحفل لتوزيعه على بأنه  المكرمين علما
 . المدعوين والمكرمين

  ير فبرا ٢٥أحيط المجلس علمًا بأنه في يوم األربعاء الموافق
، تم في مكتب السيد عميد الكلية توقيع بروتوكول  ٢٠١٥

والترجمة  األجنبيةتعاون بين الكلية ومركز اللغات 
يمثله  رئيس الجامعة ،  والذيالتخصصية بجامعة القاهرة 
       شريف مراد عميد الكلية،. د.قام بتوقيع البروتوكول أ

وفى  أماني بدوى بصفتها القائم بأعمال مدير المركز. د
حنفي الزهيري  وكيل الكلية لشئون خدمة . د.حضور أ

المجتمع وتنمية البيئة، وبموجب االتفاق سوف يتم عمل 
خصومات وتسهيالت على الدورات التي يقدمها المركز 
وذلك لمن يرغب من أعضاء هيئة التدريس والعاملين 

 .وأسرهم وكذلك لطالب الكلية

  ﴾ ثوالبحو  الدراسات العلياشئون  ﴿     

  اجتماع لجنة الدراسات العليا أحيط المجلس علمًا بمحضر
 .٨/٣/٢٠١٥والبحوث بجلستها المنعقدة فى 

  قيد الدفعة الجديدة بالدراسات  عتمادإوافق المجلس على
 .٢٠١٥ربيع  ١/٣/٢٠١٥العليا اعتبارا من 

  األول الدراسيعتماد نتائج الفصل إوافق المجلس على 
 .٢٠١٤/٢٠١٥خريف 

 طالب بحث لدرجة " ٢"مجلس على طلب تعيين عدد وافق ال
الماجستير بقسم االلكترونيات واالتصاالت الكهربية للفصل 

 .٢٠١٤/٢٠١٥ الثاني الدراسي

 المجلس علمًا بالتقرير المقدم من مركز تطوير  أحيط
 .العلمية األمانةبشأن  والبحوث الدراسات العليا

 ﴾ شئون التعليم والطالب ﴿

 شئون التعليم اجتماع لجنة ًا بمحضر أحيط المجلس علم
 .٨/٣/٢٠١٥ فيبجلستها المنعقدة والطالب  



 ىوافق المجلس جنيه خصمًا  ألف 160صرف مبلغ   عل
 الطالبيةمن حساب الساعات المعتمدة لدعم االنشطه 

 .لفرق الممثلة للكلية في المسابقات الدوليةل وذلك

 ىوافق المجلس جنيها وذلك  ألف ٢٥صرف مبلغ   عل
دعم معمل الفيزياء للسنة األولي بالكلية وذلك خصمًا ل

 .من حساب الساعات المعتمدة

  ﴾ترقيات وتعيينات  ﴿
  عبد العزيز محمد عبد  .دوافق المجلس على تعيين

العزيز المدرس بقسم هندسة المناجم والبترول والفلزات 
 .في وظيفة استاذ مساعد مع التهنئة

  مير محمد المدرس تامر س .دوافق المجلس على تعيين
بقسم الهندسة الكيميائية في وظيفة أستاذ مساعد مع 

 .التهنئة

  مام إسحر حسن فهمى  .دوافق المجلس على تعيين
المدرس بقسم الهندسة المعمارية في وظيفة أستاذ 

  .مساعد بالقسم مع التهنئة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  شرف  هبة اهللا محمد محمود .دوافق المجلس على تعيين
بقسم هندسة القوى واآلالت الكهربية في  لمدرس المساعدا

 .وظيفة مدرس بالقسم مع التهنئة

  حمد حسين احمد سليمان أ .دوافق المجلس على تعيين
بقسم هندسة الري والهيدروليكا في وظيفة عد المدرس المسا

 .مدرس مع التهنئة

  براهيم عبد الحاكم محمد إرانيا  .دوافق المجلس على تعيين
المدرس المساعد بقسم الهندسة المعمارية في وظيفة  نصر

 .مدرس بالقسم مع التهنئة

  رانيا محمد سيد تعيين المهندسة وافق المجلس على
الشوربجي المعيدة بقسم هندسة المناجم والبترول والفلزات في 

 .وظيفة مدرس مساعد مع التهنئة

 حمد أفوزي سيد  يةآ وافق المجلس على تعيين المهندسة
معيدة بقسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات في وظيفة ال

 .مدرس مساعد مع التهنئة

 

 

 

  

  

  

  

  
 

 غة اإلنجليزيةللكتاب الكلية بال الخلفىالغالف  غة اإلنجليزيةلالغالف األمامى لكتاب الكلية بال


