
  

  جامعة القاهرة-صحيفة مجلس كلية الهندسة

     مجلس الكليةفي األحداث العامة يصحيفة شهرية تغط

  ٢٠٠٦ مايو - ٩العدد 
 

  

  ﴾  العلوم والتكنولوجياي للتنمية فيسالمإلجامعة القاهرة على جائزة البنك ا–حصول كلية الهندسة ﴿ 
   

  
  

  ﴾  عميد الكلية شاهينسمير /د.كلمة أ ﴿

عميد الكلية ورئيس المجلس الجلسة / السيد األستاذ الدكتورفتتح ا

 :ستهل سيادته الجلسة بالكلمة التاليةاو) بسم اهللا الرحمن الرحيم (

/ ٢٠٠٥ جامعي للعام التاسعةأرحب بحضراتكم في الجلسة ال

شهد الشهر الماضي مجموعة من األحداث الهامة  .٢٠٠٦

 يأحمد محمد عل/ ورن الدكتالعوالسارة للكلية وعلى رأسها إ

 المملكة العربية – للتنمية بجدة يرئيس مجموعة البنك االسالم

 عن حصول كلية ٢٠٠٦ مايو ٧يوم األحد في السعودية 

 ي للتنمية فيسالمإلجامعة القاهرة على جائزة البنك ا–الهندسة

 الدورة ي وتعد هذه هي هجر١٤٢٧العلوم والتكنولوجيا لعام 

قد تقدمت بملفها للحصول   كلية الهندسةتوكان .الرابعة للجائزة

 يسالمإل المنطقة والعالم ايعلى الجائزة والذى أوضح ريادتها ف

  . إنتاج البحوث العلمية وكذا تفاعلها المتميز مع المجتمعيف

 لكل من ساهم في إعداد الملف من أوجه الشكرسم المجلس وبا

والمعامل قسام والمراكز المتخصصة ورؤساء األوكالء السادة ال

وأعضاء لجنة إعداد الملف من األساتذة ومعاوني هيئة المركزية 

  . وإدارات الكليةالتدريس 

  ﴾  برامج دراسية جديدة في مرحلة البكالوريوس٤ ﴿
  في تخصصات بينية برامج دراسية جديدةة الكلية بأربعتتقدم

 منظومة التعليم ي إطار التوسع فيوتخصصات جديدة وذلك ف

 أن يساهم الطالب في دفع ىمان رفع جودته، عل مع ضيالعال

  :، وهذه البرامج هىمقابل الخدمات المقدمة
  

  

 األقسام المشاركة في البرنامج البرنامج م

١ 
 هندسة المياه

 والبيئة

 األشغال العامة-الرى والهيدروليكا

 الهندسة اإلنشائية

٢ 
 هندسة االتصاالت

  والحاسبات 
 االتهندسة االتص-هندسة الحاسبات

٣ 
هندسة وإدارة 

 التشييد

 الهندسة المعمارية -الهندسة اإلنشائية

 القوى الميكانيكية-القوى الكهربية

٤ 
هندسة الطاقة 

 والبيئة
  الهندسة الكيميائية-القوى الميكانيكية

 في التدريس لكل ا الهندسيةيقيزالفيشارك قسم الرياضيات و� 

 .البرامج



  ﴾ موضوعات عامة ﴿
  

 بروتوكول معمل تكنولوجيا النسجيات ىعلتوقيع ال تم

قطاع التنمية والذي وقع عليه كل من بمدينة الشيخ زايد 

 مركز تحديث الصناعة وعةوزارة التجارة والصنا بالتكنولوجية

ويجري الترتيب في األسابيع القادمة لتصديق السيد . كليةوال

مركز سيوفر و. وزير الصناعة والسيد وزير التعليم العالي

ة  وقطاع التنمية التكنولوجية بوزارة التجارةديث الصناعتح

عمل  قدره مليون يورو إلدارة وتشغيل الما تمويال مبدئيةوالصناع

لخدمة إجراء االختبارات وتدريب الفنيين في مجال النسجيات 

 هذا. عالميا خالل عامينعمل اعتماد المالعمل على وكذا 

  .عمللس إدارة المالقطاع الخاص في مجعن وسيشارك ممثلون 
  

 في   أكتوبر ٦مستثمري  لجمعية   ااجتماعستضافت الكلية   ا

 السادة رؤسـاء     وحضره ٢٠٠٦ مايو   ١١بوم الخميس الموافق    

بـدأ   . المعامل المركزية بالكلية   والمراكز ومدير  واألقسام ومدير 

اإلمكانيات البحثيـة   ثم تقديم   التعارف مع وفد الجمعية     باالجتماع  

 التعاون مـع الـصناعة      ية وخبراتها المتراكمة ف   والمعملية للكلي 

 تم توقيع   ، ثم    خدمة المجتمع وتنمية البيئة    يوأنشطتها المتميزة ف  

  . أكتوبر وكلية الهندسة٦اتفاقية للتعاون بين جمعية مستثمري 
  

المجلس علمـا بعـضوية الـسيدة األسـتاذ         يط  حأ  

زينب صالح صفر األستاذ ورئيس مجلـس      / الدكتور

 وفد مصر في اجتماع االتحاد البرلماني يى الميكانيكية فقسم القو

  . كينيا– نيروبي١٣/٥/٢٠٠٦-٦الدولي في الفترة من 
  

عصام عبد العزيـز شـرف      / األستاذ الدكتور  حصل

المعهـد  جـائزة   علـى   األستاذ بقسم األشغال العامة     

  .٢٠٠٦ لعام ببيروت) لألفرا د (  العربي للتشغيل والصيانة
  

  

حاسبات بجـائزة   هندسة الطالب من قسم ثالثة زاف

توظيـف  (مايكروسوفت ألحسن مشروع ابتكـاري      

ومـن  .  في مـصر (Imagine Cup)) التكنولوجيا لحياة أفضل

المقرر سفر هؤالء الطالب إلي الهند لالشتراك فـي المـسابقة           

  .العالمية للبرمجة

  

في إطار التوجهات العالمية الستغالل تكنولوجيا 

طوير العملية التعليمية، فقد تقرر العمل على  تيالمعلومات ف

 على الشبكة العالمية للمعلومات لنسبة يليكترونإتطوير محتوى 

 الجامعيمقررات مرحلة البكالوريوس بنهاية العام  من % ١٠

ولقد حقق عدد األساتذة الذين أبدوا رغبة في . ٢٠٠٦/٢٠٠٧

ما إلعداد  وستقدم الجامعة دع.إعداد هذه المقررات هذه النسبة

  .ةي للمقررات يحقق المعايير الموضوعيليكترونإلالمحتوى ا

إنجازات إدارة التدريب العملي أحيط المجلس علما ب 

لشركات  للتدرب بابلغ عدد الطالب المرشحينحيث ، للطالب

 ذ بالكلية منيوالهيئات والمؤسسات عن طريق إدارة التدريب العمل

 ٢٨ وذلك في  طالب٥٢٨عدد  ٢٠٠٦/ ٢٢/٣بداية عملها في 

شركة وهيئة للتنسيق ) ١٥( بعدد االتصالتم ، كما هيئة ومؤسسة

   .لطالباتدريب  أخرى لمعها إلتاحة فرص
  

 على قبول الهدية المقدمة من الجهاز القومي     المجلس وافق

إرسـال   (لتنظيم االتصاالت وهى نظام متكامـل لالتـصاالت           

فة هامة للتجـارب فـي      وذلك كإضا ) واستقبال بدون الهوائيات    

 مجال االتصاالت بمعامل قسم اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية   

كما وضح عميد الكلية استعداد الجهاز لتـدريب   .مع تقديم الشكر 

  .الطالب ودعم المعامل
  

 ،محمد مختار عبد المنعم   طالب  السفر  وافق المجلس على    

 والبترول  قسم المناجم ب تامر أحمد الشريف  و ،محمد سمير أحمد  و

  SPAجمعية مهندسي البترول العالمية  والذين رشحتهم  والفلزات

إلى أبو ظبـي بدولـة       للطالب  "يوم التعليم   " لحضور مؤتمر   

 وبدون  ٨/١١/٢٠٠٦-٤اإلمارات العربية المتحدة في الفترة من       

عبد الستار  / نفقات من الكلية تحت إشراف السيد األستاذ الدكتور       

  .عبد الحميد دهب
  

 ٩/٥/٢٠٠٦م حفل ختام األنشطة يوم الثالثاء الموافق        يقأ

بحضور عميد الكلية ووكيل الكلية لـشئون التعلـيم والطـالب           

توزيع شـهادات   في الحفل   تم   حيث   والسادة رواد األسر والنشاط   

  .وميداليات األنشطة
  

 للجنة  ١/٦/٢٠٠٦ بعقد ندوة في يوم      المجلس علما يط  حأ

 .في كليات الهندسـة    HEEP-TEMPUS لمشروعات   ةالمنظم

 المختلفـة   اتعوالمشراحتياجات  لتنسيق بين   إلى ا الندوة  تهدف  و

  . أكبر فائدة ممكنةق يتحقلاإلمكانات الحسابية البرامج ومن ناحية 

مقـرر   ،مـام إحسن محمود حـسن      /األستاذ الدكتور قدم  

تحديث وتطـوير   حول  لوضع تصور   المجلس   هاشكل التي   اللجنة

توصيات اللجنة حيـث    ،  ين لمنظومة التعليم العالي   اللوائح والقوان 

اإلطـار العـام لقـانون تنظـيم         :النقاط التاليـة     شمل التقرير 

أهيل وتعيين وترقيـة عـضو هيئـة        ت-إدارة الجامعة -الجامعات

معايير وضوابط اختيار القيادات الجامعية في الجامعات     -التدريس

المؤسـسي  ضمان الجودة فـي األداء      -ومؤسسات التعليم العالي  

قواعد وضوابط  -واألكاديمي في الجامعات والمؤسسات التعليمية    

ومتطلبات المكاشفة والمحاسبة المجتمعيـة لمؤسـسات التعلـيم         

وقد  .العالقة بين الطالب والمؤسسات التعليمية    -الجامعي والعالي 

 رفـع فرصة لألقسام إلبداء رأيها قبـل       بإتاحة  أوصى المجلس   

  . إلى الجامعةالتوصيات
  



أحيط المجلس علما بتوصيات اللجنـة المـشكلة لدراسـة          

والتي جاء  موضوع العالج الصحي للسادة أعضاء هيئة التدريس        

 خصم   من أى  التوصية بإعفاء المائة جنيه األولى من العالج         بها

 مع إعفاء القـرارات     هامن قيمة الدواء بعد   % ٢٠وتطبيق نسبة   

إبقاء بقية الخـدمات    التأكيد على   كذلك  الطبية من أية مشاركة، و    

كما أوصت برفع   .  إلخ كما هي   ...من تحاليل وإقامة بالمستشفيات   

من أساسي  % ٤ساعديه لتصبح   مهمة عضو هيئة التدريس و    امس

  . جنيها٢٠ جنيهات وحد أقصى ١٠المرتب بحد أدنى 
  

  ﴾ شئون التعليم والطالب ﴿
  

 المجلساعتمد   كما   .٢٠٠٦نتائج دور يناير    المجلس  اعتمد  

  .٢٠٠٦جة الكفاية اإلنتاجية دور مارس نتي

قرار مجلس شئون التعلـيم والطـالب   ى  المجلس عل وافق  

والقاضي باستمرار العمل بقواعد الرأفة المعمول بها حاليا فـي          

  .٢٠٠٥/٢٠٠٦العام الجامعي 

للعام الجامعي القادم   سمات الجدول الدراسي    اقش المجلس   ن

 فـي   ة عام ةجازإالسبت  أن يصبح يوم      وأوصى ٢٠٠٧-٢٠٠٦

قد يترتب على ذلك في بعض الحاالت أن        و .لجمعةكيوم ا الكلية  

دراسية يوم دراسي مسائي يبدأ من الحصة        ال فرقيحدد لبعض ال  

 مـن   األقسام  الدراسية في  ولاجدالتعديل في   الوسيكون   .الرابعة

 . بصفة رئيسيةخالل التبديل والتوفيق داخل القسم

كتيبات أكاديميـة تغطـى     إعداد  ب ألقساما وصى المجلس أ

أعضاء هيئة التدريس   وبيانات السادة    ي، والبحث األكاديميالنشاط  

-التخصـصات العلميـة   -التاريخ الـوظيفي  -الشهادات العلمية (

وصى بالعمـل علـى إعـداد     كما أ.البرامج الدراسيةو،  )صورة

 للعام الجامعي الحالي وتشمل نبذة عـن        كتيبات مشاريع التخرج  

  . المشرفين وأسماء الطالب وعناوينهم كل مشروع وأسماء

  ﴾  لجان الكلية ﴿
 لجنة المعامل

 إعداد مواصفات األجهزة المطلوبة لمعامل األقسام مـن          يجار •

ميزانية الباب الثالث للبدء في إجراءات الطـرح بعـد تحديـد            

 استكمال عملية توثيق المعامـل الخدميـة        يجر كما ي  .الميزانية

والعاملين بها وإمكانياتها والجهـات     بالكلية ويشمل ذلك أنشطتها     

 .التعاقدية 

طلبت الجامعة سرعة تحديد الكليات الحتياجاتها من تجهيـزات           •

ـ      ٢٠٠٧-٢٠٠٦المعامل للعام الجامعي      ي، وعلـى ذلـك يوص

  .المجلس األقسام بسرعة إعداد طلباتها والتمويل المطلوب

فـة  فني للمعامل المختل  ) ١٣( تعيين عدد    ءاتجاروأخيرا تتخذ إ   •

 حيث قامت   ، للتنظيم واإلدارة  يبالكلية بعد موافقة الجهاز المركز    

 . اللجان المختصة بإجراء اختبارات تحريرية وشفوية

  عزاء
  

قدم خالص العزاء ألسرة زميل لنا انتقل الى رحمـة اهللا األخ            ن

عبـد الـسميع    براهيم  إ/ العزيز والزميل السيد األستاذ الدكتور    

ـ   مدنيةجعفر رئيس قسم الهندسة ال  رحمـة   اهللا هاألسـبق رحم

  . حياتهمي فه ومنح أسرته الصبر ووفق أوالدةواسع
  

شاطر زمالءنا السادة أعضاء هيئة التدريس األحزان لوفاة        نكما  

  :أحد ذويهم وهم
  

األسـتاذ  ناهد أحمد عبد الرحيم     / السيدة األستاذ الدكتور  

ثـار   مركز هندسة األ  بقسم المناجم و البترول و الفلزات ومدير      

  .ا لوفاة والدته
   

 األسـتاذ بقـسم     إمامعماد حمدى   / السيد األستاذ الدكتور  

  . والدتهةالرى والهيدروليكا لوفا
  

محمد محمد سالمة األستاذ بقـسم      / السيد األستاذ الدكتور  

  . والهيدروليكا لوفاة شقيقهيالر
  

إسـماعيل  مصطفى نور الـدين     / السيد األستاذ الدكتور  

  .  أختهةلوفاونيات واالتصاالت راإللكت قسمبالمتفرغ األستاذ 
  

براهيم زاغو األستاذ   إعبد الحميد   / السيد األستاذ الدكتور  

  .  لوفاة والد زوجتهبقسم الهندسة اإلنشائية
  

عمر يوسف عز الدين األستاذ المـساعد       / السيد الدكتور 

  .بقسم األشغال العامة لوفاة خاله
  

ود عطية األستاذ المساعد    عبد المنعم محم  / السيد الدكتور 

  .بقسم القوى الميكانيكية لوفاة أخيه
  

 الرحمة وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهـم         لمتوفينلنسأل اهللا   

  .ذويهم الصبر والسلوان
  

  لجنة تقويم األداء
  

بدأت إدارة الكلية في إعداد التقريـر الـسنوي النجـازات            .١

ـ   ٢٠٠٥/٢٠٠٦األقسام العلمية للعام الجامعي      االت  في مج

تطوير التعليم والبحوث وخدمة المجتمع وسيتم إرسال نسخة        

الكترونية إلى السادة الزمالء رؤسـاء األقـسام السـتكمال      

 . التوثيق المستمر لألداء

يجرى حاليا تقييم مقررات الفصل الدراسي الثاني لجميـع          .٢

 وفي هذا الصدد فقـد نـاقش        .أقسام الكلية ولمدة أسبوعين   

 .عل عملية التقييم إلكترونيةحتمال أن يجاالمجلس 

ينظم مركز تقويم وتطوير األداء بجامعة القاهرة مجموعـة          .٣

 للجـودة   يسـتيراتيج من ورش العمل لتفعيل التخطـيط اال      

   .٢٨/٥/٢٠٠٦اعتبارا من 



  ﴾المعمارية قسم الهندسة لمعرض السنوي ال ﴿
  

 الفترة من أقيم المعرض السنوي لقسم الهندسة المعمارية في

وتضمن المعرض باإلضافة إلى النماذج . ٢٤/٥/٢٠٠٦-١٨

أجيال من العطاء  ٦معرض  المختارة من النتاج المتميز للطالب

لنماذج من إنتاج أعضاء هيئة التدريس عبر ستين عاما، ومسابقة 

نماذج اإلسكان العائلي في المجتمعات المصرية الجديدة بين 

  .ة ومسابقة الطالب القومية الثالثشباب المعماريين

  
  

المهندس أحمد المغربي وزير اإلسكان السيد فتتح المعرض اوقد 

 واألستاذ الدكتور عمرو عزت سالمة وزير والمجتمعات الجديدة

واألستاذ الدكتور علي عبد الرحمن  التعليم والبحث العلمي السابق

رئيس جامعة القاهرة والسيد األستاذ فتحي السباعي رئيس مجلس 

العقاري "و " التعمير واإلسكان"ب لبنكي ة والعضو المنتدإدار

  . واألستاذ الدكتور سمير شاهين عميد الكلية" المصري العربي

  
  

أصدر قسم الهندسة المعماريـة     

 من كتاب القـسم     ٢٠٠٦نسخة  

يـشتمل  . لمرحلة البكالوريوس 

رسـالة وأهـداف     الكتاب على 

أعـضاء  لسادة  القسم وأسماء ا  

ــدريس   ــة الت والجــداول هيئ

 قائمـة المقـررات    وة  الدراسي

 والمـسئولين إداريـا     الدراسية

  .والمنسقين لها

  ﴾١٧٠٢٥واسات والمعايرة على شهادة األيزل معمل القيوحص ﴿

لمعايرة حصل معمل القياسات وا   

 ١٧٠٢٥على شـهادة األيـزو      

يصبح أول المعامل المعتمدة في     ل

 ئنـش  أ .مصر والشرق األوسط  

للمساعدة في   ١٩٨٦معمل سنة   ال

ام بالمواصـفات القياسـية     اإللم

 هذافي  ورفع المستوى التعليمي    

وفـى  . إجراء البحوث والمجال  

مجال خدمة البيئة والمجتمع يقوم     

المعمل بإجراء التجارب الخاصة    

ــات  ــال القياس بأعم

والمعايرة ومطابقـة   

المواصفات الهندسية  

للعديد من األنظمـة    

واألجزاء والمعـدات   

ويوجـد  . والخامـات 

 توصـيلها والتى يمكن   د من أجهزة القياس والتحكم      بالمعمل العدي 

 . االنترنتالمرتبطة بشبكة بالحواسب الشخصية

  ﴾ ندوة التعليم الهندسى بين الطموحات والمعوقات ﴿   
عبد الحميد قاسم  .د.أفي إطار الموسم الثقافي للعام الجامعي ألقى 

-تاسكجي مظهر األستاذ بقسم هندسة الطيران والفضاء جامعة

ي التعليم الهندس"محاضرة عن تحدة األمريكية مالواليات ال-باماالأ

  .٢٠٠٦ مايو ١٥ اإلثنين الموافق يوم "بين الطموحات والمعوقات
  

  
  

  ﴾ ترقيات وتعيينات ﴿
  

شـريف  / منح السيد الـدكتور   وافق المجلس على     

صالح صفر المدرس بقسم الهندسة اإلنشائية اللقـب        

  .بالقسم مع التهنئةالعلمي لوظيفة أستاذ مساعد 
  

محمد محسن  / وافق المجلس على منح السيد الدكتور     

العطار المدرس بقسم الهندسة اإلنشائية اللقب العلمي       

  .لوظيفة أستاذ مساعد بالقسم مع التهنئة


