
 
  

    
 
 

  
  
  
  
  
  
  
ة السید دمحم أحمد تاج الدین. د.لمة أ ﴿    ﴾ عمید الكل

  

ــــــــة  الســــــــید دمحم أحمــــــــد تــــــــاج الــــــــدین. د.افتــــــــتح أ عمیــــــــد الكل

س  ــــــــةورئـــــــ للعــــــــام الجــــــــامعي  الثالثــــــــةالجلســــــــة  مجلــــــــس الكل

 الموافــــــــــــ والتــــــــــــي عقــــــــــــدت یــــــــــــوم الثالثــــــــــــاء ٢٠١٦/٢٠١٧

ــــــــــــــــــــــــ ( ١٥/١١/٢٠١٦ واســــــــــــــــــــــــتهل ) ﷽

ا أعضاء المجلسدته الجلسة س   .الترحیب 

 ﴾موضوعات عامة  ﴿

  ـــــــالعزاء . د.أتقـــــــدم ـــــــة  ـــــــة ومجلـــــــس الكل عمیـــــــد الكل

 :ل من في وفاة

 قسم هندسة . د م شاهین األستاذ المتفرغ  سمیر إبراه

ق ات لوفاة شق  .هالحاس

 الهندسة قسم المتفرغ األستاذ دمحم دمحم البرملجي . د

ق  .هالمعمارة لوفاة شق

 قسم الهندسة  إنجى. د البرملجي األستاذ المساعد 

 .المعمارة لوفاة عمها

 قسم الهندسة . د شیرن محمود دمحم األستاذ المساعد 

ة  لوفاة زوجها  .الحیو

  

  

  

  

  

  

 

  قة صـــــــــادق المجلـــــــــس علـــــــــى محضـــــــــر الجلســـــــــة الســـــــــا

 .١١/١٠/٢٠١٦بتارخ 

 ط ــــارخ  أحــــ ــــرارات مجلــــس الجامعــــة بت ق ــــس علمــــًا  المجل

٣١/١٠/٢٠١٦  . 

 ط ر للســــــید  أحــــــ م الشــــــ ــــــد  األســــــتاذالمجلــــــس علمــــــًا بتق

تور شــــرف احمــــد مــــراد علــــى المــــدة التــــي قضــــاها / الــــد

ادته  ـــــام ســـــ ـــــي ق ـــــرة الت ـــــة والمجهـــــودات الكبی ـــــدا للكل عمی

ة  ة ثم عمیدا للكل الة الكل ة و  .بها خالل فترة تول

 ط ــــــــس علمــــــــًا  أحــــــــ م إلطــــــــالق المجل األعــــــــداد والتنظــــــــ

ة مــــرو  مناســــ ــــة  ــــى  ٢٠٠ر احتفال ــــة  إنشــــاءعــــام عل ل

ــــــة  اف شــــــارك فــــــي فعالیتهــــــا  الهندســــــة جامعــــــة القــــــاهرة 

ـــــــة مـــــــع ضـــــــرورة  وٕادارات أقســـــــام ة  إبـــــــرازالكل المشـــــــار

ــــــرار مــــــن الســــــید  عــــــد لهــــــا ق ــــــة  یل لجن ــــــة وتشــــــ الطالب

تور األستاذ ة / الد  .عمید الكل

  
ة الهندسة ل فة مجلس    القاهرةجامعة -صح

ة   فة تغطي األحداث العامة في مجلس الكل   صح
 ٢٠١٦ نوفمبر عدد



 ط ــــــس علمــــــًا  أحــــــ ــــــول تعــــــاون مشــــــترك المجل بروتو

ـــــة الهندســـــة  ل ـــــةاهرة جامعـــــة القـــــ –بـــــین  م  واألكاد

عـــــــة  ـــــــا المقدمـــــــة التا المصـــــــرة للهندســـــــة والتكنولوج

 .الحري  اإلنتاجلوزارة 

 ط س المجلـــــــــس علمـــــــــًا  أحـــــــــ مشـــــــــروع الســـــــــید رئـــــــــ

ـــــــامالجمهورـــــــة بتعـــــــدیل  عـــــــض مـــــــواد قـــــــانون  أح

م الجامعات   .تنظ

 ط ـــــــــة المجلـــــــــس علمـــــــــًا  أحـــــــــ قـــــــــرار اللجنـــــــــة التنفیذ

عثــــات   فــــاداإلــــون مــــدة  أنیــــنص علــــى  والــــذلل

توراه خمـــــس  عـــــوثین للحصـــــول علـــــى درجـــــة الـــــد للم

سنة سادسة فقط  أنسنوات على   .سمح له 

 ط بخطـــــــاب المــــــدیر التنفیـــــــذ المجلـــــــس علمــــــًا  أحــــــ

ر التـــــــــــدرب الفنـــــــــــي  إدارةلوحـــــــــــدة  برنـــــــــــامج تطـــــــــــو

ـــــادرة  ة فـــــي م  إیجـــــادوالمهنـــــي بخصـــــوص المشـــــار

ـــــه الصـــــناعات  الت التـــــي تجا حلـــــول مبتكـــــره للمشـــــ

ح المصـــــــــــــرة والمتا عـــــــــــــة مـــــــــــــع األقســـــــــــــام لترشـــــــــــــ

ة  اسم الكل  . المشروعات التي ستشارك 

 ط ــــــــة المجلــــــــس علمــــــــًا  أحــــــــ بــــــــدرجات معیــــــــد الخال

ة   .أقسام الكل

 ط ات لجنــــــــة دراســــــــة المجلــــــــس علمــــــــًا  أحــــــــ بتوصــــــــ

مبنــــى قســــم هندســــة  أعضــــاء أمــــاكن هیئــــة التــــدرس 

  .المناجم والبترول والفلزات 

  حمیــــــد عمــــــرو عبــــــد ال. د.أ إهــــــداءوافــــــ المجلــــــس علــــــى

ــــــةمــــــدیر  م حــــــوث عــــــدد  أكاد تــــــاب  ٣٢٣الشــــــارقة لل

ي واإلنتـــــــاج وقســـــــم  ـــــــان م الم تبتـــــــي قســـــــم التصـــــــم لم

ـــــــــاني  ـــــــــدربي إلدارة الم ـــــــــة وجهـــــــــاز ت ان القـــــــــو الم

ة   . لقسم القو واآلالت الكهر

 علـــــــي . د.أ وافـــــــ المجلـــــــس علـــــــى الطلـــــــب المقـــــــدم مـــــــن

قســــم الهندســــة المعمار  األســــتاذاحمــــد رأفــــت   ةــــالمتفــــرغ 

اســـــــــمه مـــــــــن  مـــــــــة الجـــــــــائزة  ـــــــــادة ق جنیهـــــــــا ١٥٠٠٠بز

تـــــوزع  أنجنیهـــــا مصـــــرا علـــــى  ٥٠٠٠٠ إلـــــيمصـــــرا 

قة بـــــــدء مـــــــن العـــــــام الجـــــــامعي  اً بـــــــنفس الشـــــــرو الســـــــا

٢٠١٦/٢٠١٧  . 

 ط ر المجلـــــــــــس علمـــــــــــًا  أحـــــــــــ ـــــــــــز تطـــــــــــو حصـــــــــــول مر

ــــــــــدیر مــــــــــن المؤسســــــــــة  ــــــــــي شــــــــــهادة تق ــــــــــات عل البرمج

ـــــم  ـــــث ت ـــــوزارة الصـــــحة المصـــــرة حی عـــــة ل ـــــة التا العالج

ه للمؤسسة  أكثرتوفیر   . من ثالثة ملیون جن

  ة ــــة المقدمــــة مــــن شــــر ــــول الهد ــــى قب ــــس عل ــــ المجل واف

مــــة  ق ــــة المتجــــددة  ــــا ســــوالر لخــــدمات الطاق ــــةاون  إجمال

 .جنیها مصرا  ٤٠٠٠٠قدرها 

 ط ـــــــد الكترونــــــي مـــــــن المجلــــــس علمـــــــًا  أحــــــ بوصــــــول بر

فیــــــد الموافقــــــة علــــــى المنحــــــة  نج للطــــــائرات  ة بــــــو شــــــر

قســـــ م هندســـــة الطیـــــران والفضـــــاء والمقـــــدرة ب الخاصـــــة 

ــــــيدوالر  ٥٠٠٠٠ ــــــین مــــــن  ســــــیتم حضــــــورو  أمر ممثل



ــــــة یــــــوم  ة للكل لمناقشــــــة ســــــبل  ٥/١٢/٢٠١٦الشــــــر

 .التعاون 

 ط ـــــس علمـــــًا  أحـــــ ـــــر المجل ـــــة قســـــم هندســـــة ال موافق

ة  م شـــــــــــر ـــــــــــد ـــــــــــى تق ا عل ـــــــــــدرول ـــــــــــرانس ( والهی انت

ــــــــــل ــــــــــة والنق جــــــــــائزة ) ونســــــــــلتنج الستشــــــــــارات البیئ

 اإلدارةالمخلفــــــات لمــــــادة  إدارةي مشــــــروع فــــــ أفضــــــل

المتكاملــــــة للمخلفــــــات ببرنــــــامج الســــــاعات المعتمــــــدة 

مـــــة  ـــــاه والبیئـــــة تشـــــتمل الجـــــائزة علـــــى ق هندســـــة الم

ـــــــــة  جنیهـــــــــا مصـــــــــرا وشـــــــــهادة تقـــــــــدیر  ١٥٠٠ماد

ـــــــة  للعـــــــام  األولـــــــىللمشـــــــروع الحاصـــــــل علـــــــى المرت

 .٢٠١٦/٢٠١٧الجامعي 

ة البیئة ﴿     ﴾ شئون خدمة المجتمع وتنم

انة والتجدید اإلحاللل أعما   : والص

  أنــــه تــــم االنتهــــاء مــــن أعمــــال ط المجلــــس علمــــًا  أحــــ

الطــات الرخــام المتهالكــة  اإلحــالل والتجدیــد للــدرج وال

مبنــــى  ا  ر وذلــــك  ــــال بهــــو المــــدخل ( وهیــــدرول

ســــــي ســــــيدرج ســــــاللم المــــــدخل  –للمبنــــــى  الرئ  الرئ

سار(   ). درج السلم بجوار مصعد المبنى –) مین و

   ـــه تـــم أن ط المجلـــس علمـــًا  مـــن أعمـــال  االنتهـــاءأحـــ

لـــدورات المنطقـــة التـــى  اإلحـــالل والتجدیـــد لرصـــیف و

ــــى  ة لمبن ــــي الجهــــة الشــــرق ــــف الوحــــدة  ٤توجــــد ف خل

ة وأمام مدخل سلم المعمل االفتراضي   . الحساب

  أنـه تـم ط المجلس علمًا  مـن أعمـال اإلحـالل  االنتهـاءأح

ــع واجهــات مبنــى  حیــث ) ٤مبنــى (  مــدنيوالتجدیــد لجم

ك  اب ش المتهالكـــة وعمـــل دهانـــات للشـــ م الكـــران تـــم تـــرم

ــاه وحــدات التكییــف  ة لتصــرف م والواجهــات وعمــل شــ

  .  المثبتة على واجهات المبنى

 ــــد حجــــم تعاقــــدات ــــه نظــــرًا لتزای أن ط المجلــــس علمــــًا        أحــــ

...) -مســتلزمات تشــغیل  – أثــاث -معــدات  –أجهــزة ( 

ا ـــدات  ـــة إدارة التور ـــة وضـــی أمـــاكن التخـــزن الحال لكل

ــة؛ فإنــه جــار إنشــاء مخــزن فــي المنطقــة الموجــودة  الكل

ــة  ــة مــن الجهــة الجنو ائ م خلــف مبنــى قســم الهندســة الك

ة    .مترا مرعا١٤٥مساحة إجمال

  أنـه جـار أعمـال اإلحـالل والتجدیـد ط المجلس علمـًا  أح

ة (  الطــات إســمنت بیــت تث -جدیــدة  بــردورات –رصــف ب

ا للتظلیل  –مقاعد  وذلك ) إضاءة  –غرس أشجار أكاس

مـــن الجهـــة (فـــي المنطقـــة الموجـــودة خلـــف مبنـــى عمـــارة 

ــة ــا میــدو ) الجنو افتیر ــة و والمحصــورة بــین مســجد الكل

 . وذلك بهدف إنشاء استراحة جدیدة للطالب 

ةاألنشطة  ة االجتماع ة والثقاف   والبیئ

 أنــه تــم االن ط المجلــس علمــًا  اعــة وتوزــعأحـ    تهــاء مــن ط

تــاب ) مجانــا (  ــة و تــاب دلیــل الطالــب للفرقــة اإلعداد

وذلـــــــك  ٢٠١٧-٢٠١٦دلیـــــــل الطالـــــــب لســـــــنوات النقـــــــل 

لطـــــالب الســــــاعات المعتمـــــدة وطــــــالب نظـــــام الفصــــــلین 

  . الدراسیین



  ــــم االنتهــــاء مــــن إعــــداد ــــه ت أن ط المجلــــس علمــــًا  أحــــ

طــالب الســنة  ــع الكارنیهــات الخاصــة  اعــة وتوز وط

ـــة وطـــالب ســـنوات النقـــل وطـــالب الســـاعات ا إلعداد

اعـــــــة  المعتمـــــــدة وجـــــــار االنتهـــــــاء مـــــــن إعـــــــداد وط

ــــــــا   طــــــــالب الدراســــــــات العل الكارنیهــــــــات الخاصــــــــة 

ة    .الكل

  أنه في یوم األثنین الموافـ ط المجلس علمًا   ٣١أح

ر ـــــاد االجتمـــــاعي  أكتـــــو الن قاعـــــة االجتماعـــــات  و

ــــــة وتحــــــت إشــــــراف أ ؛ نظــــــم وجــــــدأحمــــــد . د.الكل

ة لقاء جمع بین  الكل ا  العاملون بإدارة الدراسات العل

ــا الوافــدین وعــدد مــن  عــدد مــن طــالب الدراســات العل

رؤســـــاء مجـــــالس األقســـــام وأعضـــــاء هیئـــــة التـــــدرس 

ـــة؛ تـــم خـــالل اللقـــاء االســـتماع والـــرد  الكل واإلدارـــین 

ـــــــى استفســـــــارات ومشـــــــاكل ومقترحـــــــات الطـــــــالب  عل

ـــــة ال لقـــــاء إصـــــدار عـــــدد مـــــن الوافـــــدین وتـــــم فـــــي نها

ــة للتواصــل مــع  ات التــي تهــدف الــى إیجــاد آل التوصــ

  .      الطالب الوافدین 

   ط المجلــس علمــًا الموافــ  األرعــاءأنــه فــي یــوم أحــ

ر ٢٦ المناقشـــات الخاصـــة وفـــي قاعـــة  ٢٠١٦ أكتـــو

الدور الثاني حوث الطاقة  ز  عـة ؛  مر مبنى المط

أقــــام العــــاملون بــــإدارة شــــئون العــــاملین حفــــل تكــــرم 

لألســتاذة  ســمیرة صــابر وذلــك لبلوغهــا ســن التقاعــد؛ 

حنفــي الزهیــر وعــدد مــن الســادة . د.حضــر الحفــل أ

ر  الشـ ـة تتوجـه  ـة ؛ وٕادارة الكل الكل الضیوف والعاملین 

ادتها علــــى مـــا قدمتـــ مــــن جهـــد وٕاخــــالص  هوالتقـــدیر لســـ

ةخالل ف الكل   .ترة عملها 

   ط المجلـــس علمـــًا  ٣٠الموافـــ  األحـــدأنـــه فـــي یـــوم أحـــ

ر مبنـــى اإلدارة أقـــام وفـــي  ٢٠١٦ أكتـــو الـــدور األرضـــي 

ــا حفـل تكـرم لألسـتاذ عبــد  العـاملون بـإدارة الدراسـات العل

الناصـر حامـد  وذلـك لبلوغـه سـن التقاعـد؛ حضـر الحفـل 

من السـادة وعدد  وجدأحمد . د.حنفي الزهیر و أ. د.أ

ر  الشـ ـة تتوجـه  ـة ؛ وٕادارة الكل الكل الضیوف والعاملین 

ادته على ما قدم مـن جهـد وٕاخـالص خـالل  هوالتقدیر لس

ة الكل   .فترة عمله 

  ط المجلـــس علمـــًا سأنـــه فـــي یـــوم أحـــ ـــ  الخمـــ  ٣المواف

ــــــدور وفــــــي  ٢٠١٦ نــــــوفمبر ال  األولقاعــــــة المناقشــــــات 

معمـــل  األنشـــطةمبنـــى  الخرســـانة  حفـــل أقـــام العـــاملون 

تكرم لألستاذة  سهام فوز  وذلـك لبلوغهـا سـن التقاعـد؛ 

وائـــل الـــدجو . د.حنفـــي الزهیـــر و أ. د.حضـــر الحفـــل أ

ــــة ؛  الكل وعــــدد مــــن أعضــــاء هیئــــة التــــدرس والعــــاملین 

ادتها علـــى مـــا  ر والتقـــدیر لســـ الشـــ ـــة تتوجـــه  وٕادارة الكل

ة هقدمت الكل  .من جهد وٕاخالص خالل فترة عملها 

حوث ﴿        ا وال   ﴾ شئون الدراسات العل

  محضـــــر ـــــس علمـــــًا  ط المجل ـــــة  اجتمـــــاعأحـــــ شـــــئون لجن

حـــــــوث ـــــــا وال ـــــــدة   الدراســـــــات العل ـــــــيبجلســـــــتها المنعق  ف

١٣/١١/٢٠١٦. 



 ط . د.الطلـــــــب المقـــــــدم مـــــــن ا المجلـــــــس علمـــــــاً  أحـــــــ

قســم القــو  األســتاذعبــدالرحمن دمحم زغلــول  المتفــرغ 

شـــــــأن  واآلالت ـــــــة  التحلیـــــــل (ادة مـــــــ إضـــــــافةالكهر

ــــائي ــــة الحرجــــة  الجن ــــة التحت ــــأمین البیئ الســــیبرانى وت

ــــة والنظــــر فــــى عــــدم إتاحــــة ). قطــــاع الطاقــــة الكهر

ع األمـــن الســـیبرانى مـــع  مواضـــ مقـــرر ثالـــث خـــاص 

ــــة دراســــة مقتــــرح  ان برنــــامج بینــــى جدیــــد  إلنشــــاءإم

مجـــــــال األمـــــــن الســـــــیبرانى  یهـــــــدف لتخـــــــرج خبیـــــــر 

ــــــــــه أقســـــــــام  ــــــــــات هندســــــــــة اال( وتتشـــــــــارك ف لكترون

ات وهندســــة  ــــة وهندســــة الحاســــ واالتصــــاالت الكهر

ات واآلالتالقو  ة وقسم الراض   ).الكهر

 ط ــة ســداد  المجلــس علمــاً  أحــ ف ــات المقترحــة لك اآلل

ة فـى حالـة التسـجیل  الطالب الوافـدین للرسـوم الدراسـ

ة  ة أوالمقررات التأهیل   .البرامج البین

 ط ا المجلـــس أحـــ التوصـــ ت الصـــادرة عـــن لقـــاء علمـــًا 

ــة مــع الطــالب الوافــدین یــوم االثنــین . د.ا یــل الكل و

ر ٣١   :وهى ٢٠١٦ أكتو

  ات ة للتواصل بین الوافدین والشر ة بإیجاد آل التوص

ة  ة والمؤسسات العلم ات الهندس   .االستشارة والشر

  م خدمات  accessibility to Scientific(تقد

Search engines and scientific journals 

conferences (للوافدین.  

  ل فصل ار الدراسات  دراسيإعداد نشرة مرتین  ألخ

ا والوافدین   .العل

  شأن افة الرسوم  إعفاءمراجعة الجامعة  الوافدین من 

ة ة اإلضاف ة االلكترون ت   . وخاصة رسوم الم

  تیب انیها یوزع  تعرفيإعداد  ة وخدماتها وم الكل

ة   .الوافدین للمستجدین من الطل

 ط ــــــالموقف  المجلــــــس أحـــــ لألقســــــام مــــــن  الحـــــاليعلمـــــًا 

ات مشروع  ـا وجـذب (متطل ة ببرامج الدراسـات العل التوع

  ).الطالب الوافدین لها

 ـه واألشـراف إ  واف المجلس على یل لجنـة التوج عادة تشـ

ــــــى الوجــــــه  ة عل ــــــة المشــــــتر ــــــوم المــــــوارد المائ ــــــى دبل عل

  .المعروض

 ط تســـــجیل تقـــــدیرات المـــــواد المجلـــــس علمـــــًا بنظـــــام  أحـــــ

اتیالتأه قســــم الراضــــ ــــة  إعــــادة  فــــيوالنظــــر ) ج،م،ل(ل

ــًا مــع  لتعدیلــهالقســم للدراســة  إلــىالموضــوع  ــون متوافق ل

ا  الدراسات العل   ).A,B,C(نظام تسجیل التقدیرات 

 ط ــــس علمــــاً  أحــــ ــــة  المجل ــــارمحضــــر لجن  مرشــــحي اخت

ة لنیل جوائز الدولة   .الكل

 ـا هندسـة التشـیید  علـى تقـدم واف المجلس معمـل تكنولوج

ا   لجوائز العلوم والتكنولوج



  یل لجنــــة فحــــص ومناقشــــة وافــــ المجلــــس علــــى تشــــ

ــة المقدمــة مــن المهندســین المســجلین  حث المشــارع ال

  .النقل أمانالماجستیر فى هندسة 

م والطالب  ﴿             ﴾شئون التعل

  محضـــر ط المجلـــس علمـــًا  شـــئون لجنـــة  اجتمـــاعأحـــ

م والطــــــــــــالب  التع ــــــــــــ  فــــــــــــيبجلســــــــــــتها المنعقــــــــــــدة ل

١٣/١١/٢٠١٦. 

ات وتعیینات  ﴿   ﴾ترق
 حســــن الســــید .د.وافــــ المجلــــس علــــي تجدیــــد تعاقــــد أ

قسـم هندسـة المنـاجم والبتـرول والفلـزات  الشال للعمل 

 .لمدة عامین مع التهنئة 

  مدعاء خلیـل  .د تعیینواف المجلس علي سـید  إبـراه

قســــــــم هندســــــــة ال األســــــــتاذ قــــــــو واآلالت المســــــــاعد 

فة  ة في وظ  .ع التهنئة م أستاذالكهر

  عطــــارق عبــــد البــــد .دوافــــ المجلــــس علــــي تعیــــین 

قســــــم هندســــــة القــــــو  غــــــداد المــــــدرس المســــــاعد 

ادته  ان س فة مدرس علما  ة في وظ  واآلالت الكهر

توراه مـــــــــــــن جامعـــــــــــــة       حاصـــــــــــــل علـــــــــــــى درجـــــــــــــة الـــــــــــــد

 .القاهرة مع التهنئة 

 ـــ ـــ المجل م واف ـــى تعیـــین المهندســـة نســـمة عبـــدالح س عل

فـة مـدرس  ات فـي وظ قسـم هندسـة الحاسـ رفاعي المعید 

 .مع التهنئةمساعد 

  ـــ المجلـــس علـــى ـــین المهنـــدسواف مصـــطفي محســـن  تعی

ـــة فـــي  قســـم هندســـة القـــو واآلالت الكهر عرفـــه المعیـــد 

فة مدرس مساعد   .مع التهنئةوظ

  ـــــــى ـــــــس عل ـــــــ المجل ـــــــدسواف ـــــــین المهن ـــــــي ـــــــالل ع تعی ل

قســـم الهندســـة  ظ عبـــدالرحمن المعیـــد  ةعبـــدالحف  اإلنشـــائ

فة مدرس مساعد   .مع التهنئةفي وظ

  واف المجلس على تعیین المهندس صفوت حسـن حسـین

قســم هندســة  فــة مــدرس  األشــغالالمعیــد  العامــة فــي وظ

 .مع التهنئةمساعد 

 ــ المجلــس علــى تعیــین المهندســة نورهــان هشــام دمحم   واف

قسم ا فة مدرس مسـاعدالمعید  ة في وظ ائ م  لهندسة الك

 . مع التهنئة

 

ادرج السلم بجوار مصعد  عد أعمال اإلحالل والتجدید  والتجدیداإلحاللأعمالعدمبنى ر وهیدرول ا  سى لمبنى الر والهیدرول  المدخل الرئ



 

عد  االفتراضيسلم المعمل  ة    والتجدید اإلحالل أعمالعلى الواجهة الشرق

سي لمبنى واجهة المدخل      ة   والتجدید اإلحالل أعمالعد االنتهاء من  ٤الرئ ة والشرق   والتجدیداإلحاللأعمالعد  ٤ى لمبنالواجهة الشمال

ة  بردوراتالو رصیف ال   اإلحالل والتجدید عد بجوار الوحدة الحساب

 أعمال اإلحالل والتجدید أثناءموقع إستراحة الطالب  موقع إستراحة الطالب قبل أعمال اإلحالل والتجدید

ة الغالف الخارجى لكتاب  لسنوات النقل دلیل الطالب  الغالف الخارجى لكتاب  دلیل الطالب للفرقة اإلعداد



 

  

 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا الوافدین وعدد من  سلقاء بین طالب الدراسات العل  أعضاء هیئة التدر

ا الوافدین  سوعدد من لقاء بین طالب الدراسات العل  أعضاء هیئة التدر

ا الوافدین  سوعدد من لقاء بین طالب الدراسات العل  أعضاء هیئة التدر

م م   إدارة شئون العاملین-ر ألستاذة  سمیرة صاباحفل تكر   معمل الخرسانة   -سهام فوز  ألستاذة  احفل تكر

م    معمل الخرسانة   -سهام فوز  ألستاذة  احفل تكر

م  اإدارة  -حامد  عبد الناصر ألستاذ احفل تكر   الدراسات العل

م  اإدارة  -د الناصر حامد  عبألستاذ احفل تكر   الدراسات العل


