
 
  

    
 
 

  
  
  
  
  
  
  

  ﴾ عمید الكلیة شریف مراد. د.كلمة أ ﴿    
  

 مجلس الكلیةعمید الكلیة ورئیس  شریف أحمد مراد. د.افتتح أ
والتـــي عقـــدت  ٢٠١٤/٢٠١٥للعـــام الجـــامعي  الثالثـــاءالجلســـة 

) بســــــم هللا الــــــرحمن الــــــرحیم (  ١١/١١/٢٠١٤ یــــــوم الثالثــــــاء
حاطـة إ و جلـسبالترحیـب بأعضـاء المسـیادته الجلسـة واسـتهل 

   بتــــــاریخالمجلــــــس علمــــــًا بــــــأهم موضــــــوعات مجلــــــس الجامعــــــة 
٢٧/١٠/٢٠١٤.  
 أحمد درویش. د.استعراض لجنة رقمنة الجامعة برئاسة أ. 

         اســــتعراض تقریــــر لجنــــة تقیــــیم المنظومــــة البحثیــــة برئاســــة

 .حسین خالد. د.أ

  تأجیل تفعیل قـرار خصـم بـدل الجامعـة لألسـاتذة الـذین یـتم

فــــى جهــــات غیــــر حكومیــــة لیــــومین الــــى الفصــــل انتــــدابهم 

الدراسى الثانى مع وضع ضوابط للقرار طبقـا ألیـام العمـل 

 .بكل كلیة

  عـــــدم صـــــرف المنحـــــة الشـــــهریة المقـــــررة للســـــادة معـــــاونى

 ٥عضــــاء هیئــــة التــــدریس للمعیــــدین الــــذین تجــــاوزوا مــــدة أ 

ســـــنوات فـــــى درجـــــة معیـــــد وللمدرســـــین المســـــاعدین الـــــذین 

 .من تاریخ التعیین سنوات ١٠تجاوزوا مدة 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 ﴾موضوعات عامة  ﴿
  قام المجلس بالمصادقة على محضر الجلسة السابقة بتاریخ

١٤/١٠/٢٠١٤.  

  أحیط المجلس علما بفوز المعید محمد رضوان بالجائزة

األولى في أولمبیاد االلكترونیات الدقیقة التاسع بأرمینیا 

٢٠١٤. 

 نظام ( المعماریة  أحیط المجلس علما بحصول قسم الهندسة

جامعة القاهرة على اعتماد  –بكلیة الهندسة ) الفصلین 

أعوام من االتحاد الدولي  ثالث كامل غیر مشروط ولمدة

التابع للیونسكو وذلك حتى نهایة اكتوبر  UIAللمعماریین 

، ولقد شمل تقریرهم مجموعة من المالحظات  ٢٠١٧

اس كل من اإلیجابیة والتي أشادت بتمیز البرنامج وحم

الطالب والقائمین بالتدریس من أعضاء هیئة التدریس 

المعاونة والعاملین بالقسم كما خص بالذكر تمیز  ةوالهیئ

القائمین على ادارة القسم وادارة الكلیة مما أكسب القسم روح 

 .الفریق الواضح والمتمیز

  أحیط المجلس علما بحصول برنامج العمارة بنظام الساعات

جامعة القاهرة من نفس  –بكلیة الهندسة  AETالمعتمدة 

  
  لقاهرةجامعة ا -صحیفة مجلس كلیة الهندسة 

  صحیفة تغطي األحداث العامة في مجلس الكلیة  
 ٢٠١٤ نوفمبرعدد 



في زیارته االستطالعیة  UIAجهة االعتماد الدولي 

األولى له على تقریر یفید بتمیز البرنامج بمستویاته 

بأنه ال یوجد أیة تحفظات لقیام  وأوصىالمختلفة وتفرده 

بزیارة شاملة نهائیة له  UIAاالتحاد الدولي للمعماریین 

 .٢٠١٦في مارس 

 ﴾ ئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئةش ﴿

 والصیانة أعمال االحالل والتجدید

 محضر لجنة شئون خدمة  باعتمادحیط المجلس علمًا أ

بجلستها المنعقدة فى وتنمیة البیئة المجتمع 

٩/١١/٢٠١٤. 

 حیط المجلس علمًا بأنه فیما یتعلق بأعمال اإلحالل أ

 : والتجدید بمبنى اإلدارة

 یـت شـعار الكلیـة وشـعار الجامعـة وأسـم تم اإلنتهـاء مـن تثب

باللغـة العربیـة (الكلیـة وأسـم الجامعـة وتـاریخ إنشـاء المبنـى 

وذلـــك علـــى الواجهـــة األمامیـــة لمبنـــى ) واللغـــة االنجلیزیـــة 

 .اإلدارة

  تــــم اإلنتهــــاء مــــن أعمــــال اإلحــــالل والتجدیــــد فــــى المكاتــــب

غرفـــــة (اإلداریـــــة التالیـــــة علـــــى مســـــتوى الـــــدور األرضـــــى 

 ).سئلة نظام الفصلین ونظام الساعات المعتمدةكنترول األ

  تــــم اإلنتهــــاء مــــن أعمــــال اإلحــــالل والتجدیــــد فــــى المكاتــــب

سكرتاریة عمید (اإلداریة التالیة على مستوى الدور األول  

 ).مدیر عام الكلیة –مدیر شئون العاملین  –الكلیة 

  تــم  اإلنتهــاء مــن أعمــال اإلحــالل والتجدیــد الخاصــة بإنــارة

 ١٤تـم تثبیـت   حیـث, التـى تقـع أمـام مبنـى اإلدارةالحدیقة 

 .عامود إنارة موزعة على محیط الحدیقة

  بالرخـــام وذلـــك لحـــوائط ســـلم  التكســـیةمـــن أعمـــال تـــم اإلنتهـــاء

مــن الــدور األرضــى الــى الــدور  بجــوار المصــعد مبنــى اإلدارة

 . الثانى

  خطـوط التلیفونــات(تـم اإلنتهـاء مـن أعمــال  شـبكات اإلتصـال 

والخدمیـة  بالـدور األرضـى   داخل المكاتب اإلداریـة )  والنت

 .والدور األول

  تم اإلنتهاء من أعمال اإلحـالل والتجدیـد بغرفـة الـتحكم بالـدور

 .األرضى 

 طرقـــات اعمـــال مراقبـــة ب الخاصـــة تجهیـــزاتالنتهـــاء مـــن تـــم اإل

 .وساللم الدور األرضى والدور األول والدور الثانى بالمبنى

  لـدور لفراغـات االداخلیـة  مـن الفواصـلات عینوتثبیت تم تورید

 .وامر التوریدأ صدار إ عتماد و إلعمال اأ  ىوجار  ىالثان

  مــن أعمــال اإلحــالل والتجدیــد للتكســیة بالرخــام  االنتهــاءجــارى

ــــــى اإلدارة لحــــــوائط  ــــــوبى بمبن المواجــــــه لمكتــــــب ( الســــــلم الجن

وذلــــك مــــن الــــدور األرضــــى وحتــــى )  ســــكرتاریة عمیــــد الكلیــــة

 .الدور الثانى

  جارى أعمال اإلحالل والتجدیـد للتكسـیة بالرخـام لحـوائط السـلم

األوسط بمبنـى اإلدارة وذلـك مـن الـدور األرضـى وحتـى الـدور 

 .األول

  جـــــارى اإلنتهـــــاء مـــــن أعمـــــال التكســـــیة بالرخـــــام فـــــى المنطقـــــة

 .الموجودة أمام باب المصعد بالدور الثانى بمبنى اإلدارة

 لتجدیــد للســقف المعلــق جــارى اإلنتهــاء مــن أعمــال اإلحــالل وا

والدهانات واإلنـارة بطرقـة الـدور األرضـى وطرقـة الـدور األول 

 .بمبنى اإلدارة



  تم بناء غرفة بالدور األرضى بجوار سلم المدخل الجنـوبى

بمبنى اإلدارة وذلك  بهدف تامین لوحـات ومفـاتیح التغذیـة 

 .الرئیسیة الخاصة بكهرباء مبنى اإلدارة 

 تم البدء فى التشغیل  أحیط المجلس علما بأنه

التجریبى لمصعد مبنى قسم كیمیاء ولمصعد مبنى 

قسم طیران وذلك بعد اإلنتهاء من األعمال االنشائیة 

ویتكون , والمیكانیكیة والكهربیة الخاصة بالمصعدین

كل مصعد من أرضى وثالث وقفات وحمولة ثمانیة 

 .أفراد

  أحیط المجلس علما بأنه جارى أعمال دهانات

 ١لمبنى مدنى  والخلفیة ات األمامیة والجانبیةالواجه

 ).مبنى المطبعة( 

  أحیط المجلس علما بأن قسم صیانة أجهزة العرض

جهاز عرض  ٢٢والشاشات بالكلیة قام بتركیب عدد 

سقفى وشاشات عرض بقاعات التدریس والمعامل 

 .بالكلیة وفرع الكلیة بالشیخ زاید

 ق بانه فى یوم األربعاء المواف أحیط المجلس علما

جابر نصار رئیس . د.قام  أ ٢٠١٤- ١٠-٢٢

جامعة القاهرة بزیارة مبنى االدارة بالكلیة وذلك لتفقد 

ومتابعة ماتم إنجازه من أعمال اإلحالل والتجدید 

 .بالمبنى 

  والبیئیة والثقافیة االجتماعیةاألنشطة 

  أحیط المجلس علما بأنه بناء على طلب قطاع شئون

بالكلیة تم اإلتفاق مع  خدمة المجتمع وتنمیة البیئة

شركة كریتیف ترافل انترناشیونال للسیاحة على تواجد 

ممثل للشركة فى مكتب بالدور األرضى بالنادى 

اإلجتماعى وذلك أیام األحد والثالثاء والخمیس من كل 

ة بعد أسبوع من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالث

وستقدم الشركة خدماتها مجانا ألعضاء هیئة , الظهر

  .التدریس والعاملین والطالب بالكلیة 

  أحیط المجلس علما بان كلیة الهندسة وجمعیة

      المهندسین الناطقین باللغة الفرنسیة قاما بدعوة 

انزو سیفییرو أستاذ المیكانیكا الهیكلیة بجامعة آى . د.أ

على الدرجة الفخریة فى العمارة  فینیسیا والحاصل - یو

أنزو بالقاء . د.وقد قام أ, من جامعة بارى بایطالیا 

محاضرة عامة عن هندسة الجسور بین الهندسة 

عقدت المحاضرة بقاعة , المعماریة والمناظر الطبیعیة

اإلجتماعات بالدور الخامس بمبنى عمارة یوم الثالثاء 

اء حضر اللقاء عدد من أعض,  ٢٠١٤- ١٠-  ٢١

هیئة التدریس والهیئة المعاونة وعدد من السادة 

 .  الضیوف

  أحیط المجلس علما بأنه فى إطار بروتوكول التعاون

قام وفد من , الموقع بین الكلیة وجامعة میونیخ بالمانیا

أساتذة وطالب الجامعة بزیارة قسم الرى والهیدرولیكا 

,  ٢٠١٤- ١٠-٢٩بالكلیة وذلك یوم االربعاء الموافق 

وقام عدد من أعضاء هیئة التدریس بالقسم بعقد 

محاضرات تعریفیة بالبرامج التى یقوم القسم بتدریسها 



واإلشراف علیها وأیضا بأنشطة المعامل والمراكز 

 .بالقسم

  ﴾ والبحوث الدراسات العلیاشئون  ﴿     

  اجتماع لجنة الدراسات أحیط المجلس علمًا بمحضر

 .٩/١١/٢٠١٤عقدة فى العلیا والبحوث بجلستها المن

  وافق المجلس علي عرض الرسائل العلمیة على برنامج

Authenticat  هلتقدیر االقتباس وخالف. 

  قید الدفعة االولى لبرنامج  اعتمادعلى وافق المجلس

المدن التاریخیة  إحیاء عادةإ  العمرانيماجستیر التصمیم 

اطار تفعیل التعاون المشترك بین جامعة القاهرة  في

من  اعتبارامعة االسكندریة وجامعة كوتبس بألمانیا وجا

 .٢٠١٤/٢٠١٥ الجامعيللعام  ١/١٠/٢٠١٤

  الجتماع للجنة  الدعوةالموافقة على على وافق المجلس

بجامعة القاهرة بخصوص طلب  الهندسيالقطاع 

الجامعة بالزام الكلیات بحضور دورات اساسیات الكتابة 

 .لیاالعلمیة كشرط للتقدم للدراسات الع

  د.الموافقة على تفویض السید أعلى وافق المجلس .

النظر  فيوكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث 

سحر فوزى  بقسم الهندسیة الحیویة . د.طلب أ في

الطبیة والمنظومات بشأن مذكرة تفاهم لعقد برنامج 

  .تدریبى لطلبة من دولة جامبیا

  عیین طالب بحث لموافقة على طلب تاعلى وافق المجلس

لدرجة الدكتوراه بقسم االلكترونیات واالتصاالت الكهربیة 

 .٢٠١٤/٢٠١٥ الجامعيللعام 

  الموافقة على طلب تعیین طالب بحث على وافق المجلس

 الجامعيوالهیدرولیكا للعام  الريلدرجة الماجستیر بقسم 

٢٠١٤/٢٠١٥. 

 ﴾شئون التعلیم والطالب  ﴿

  شئون التعلیم تماع لجنة اجأحیط المجلس علمًا بمحضر

 .٩/١١/٢٠١٤بجلستها المنعقدة فى والطالب  

  ﴾ترقیات وتعیینات  ﴿
  محمود عبد العزیز  همایس .دوافق المجلس علي تعیین

     المساعد بقسم الهندسة المعماریة في وظیفة ذاألستا

 .مع التهنئة) تصمیم عمراني (  أستاذ

  الدیب المدرس أمجد أمین ماجد  .دوافق المجلس علي تعیین

المساعد بقسم هندسة القوى واآلالت الكهربیة في وظیفة 

 .مدرس بالقسم مع التهنئة 

  عبد المؤمن أسامه أحمد  .دوافق المجلس علي تعیین

محجوب المدرس المساعد بقسم هندسة القوى واآلالت 

 .الكهربیة في وظیفة مدرس بالقسم مع التهنئة

  حمد عبد الوهاب مصطفى م .دوافق المجلس علي تعیین

نشائیة في وظیفة مدرس إلالمدرس المساعد بقسم الهندسة ا

 .بالقسم مع التهنئة

  أحمد عبد الحافظ حسنین  .دوافق المجلس علي تعیین السید

 .في وظیفة مدرس بقسم هندسة القوى المیكانیكیة

 مازن سلیمان شوقي  دسوافق المجلس علي تعیین المهن

اللكترونیات واالتصاالت سلیمان المعید بقسم هندسة ا

 .الكهربیة في وظیفة مدرس مساعد بالقسم مع التهنئة



 رشاد محمد توفیق  ن المهندسوافق المجلس علي تعیی

رشاد المعید بقسم هندسة االلكترونیات واالتصاالت 

 .الكهربیة في وظیفة مدرس مساعد بالقسم مع التهنئة

  حازم أحمد حسن  تعیین المهندسوافق المجلس علي

أحمد عامر المعید بقسم الهندسة االنشائیة في وظیفة 

 .مدرس مساعد بالقسم مع التهنئة

 محمود عصام محمد  وافق المجلس علي تعیین المهندس

أحمد المعید بقسم هندسة االلكترونیات واالتصاالت 

 .الكهربیة في وظیفة مدرس مساعد بالقسم مع التهنئة

 بد هللا أبو ولید ع وافق المجلس علي تعیین المهندس

مندور المعید بقسم هندسة األشغال العامة في وظیفة 

  .مدرس مساعد بالقسم مع التهنئة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أعمال االحالل والتجدید لساللم مبنى االدارة

  أعمال اإلحالل والتجدید لطرقة الدور االول بمبنى االدارة

  ل والتجدیدبعد اعمال االحال   الواجهة األمامیة لمبنى اإلدارة

 لطبیعیةا والمناظر عن هندسة الجسور بین الهندسة المعماریة محاضرة عامة  بعد اعمال االحالل والتجدید  لمبنى اإلدارة الخلفیةالواجهة 

 لطبیعیةا والمناظر عن هندسة الجسور بین الهندسة المعماریة محاضرة عامة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تكریم المعید محمد رضوان قسم هندسة االتصاالت وااللكترونیات  زیارة استطالعیة العتماد قسم الهندسة المعماریة ساعات معتمدة

 ري والهیدرولیكایزور قسم ال جامعة میونیخ بألمانیا وفد من أساتذة وطالب

 یزور قسم الري والهیدرولیكا جامعة میونیخ بألمانیا وفد من أساتذة وطالب

 اعتماد دولى كامل لنظام الفصلین بقسم الهندسة المعماریة

 اعتماد دولى كامل لنظام الفصلین بقسم الهندسة المعماریة

 هندسة المعماریةاعتماد دولى كامل لنظام الفصلین بقسم ال

  زیارة استطالعیة العتماد قسم الهندسة المعماریة ساعات معتمدة


