
 

 جامعة القاهرة-صحيفة مجلس كلية الهندسة
   صحيفة شهرية تغطى األحداث العامة فى مجلس الكلية

 ٢٠٠٥ أكتوبر - ٢العدد 
 

  عميد الكليةسمير شاهين /د.كلمة أ
 

الجلسة  عميد الكلية ورئيس المجلـس      / فتتح السيد األستاذ الدكتور   إ

 ١٢ ءاألربعايوم     والتى عقدت  ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ىالجامع  للعام الثانية

 سـيادته   ثم إسـتهل  ) بسم اهللا الرحمن الرحيم     (   ،   ٢٠٠٥ أكتوبر

 :الجلسة بالكلمة التالية

 ٢٠٠٥/٢٠٠٦الدراسى   للعام    الثانية  فى الجلسة  بحضراتكمأرحب  

وكل سنة وحضراتكم جميعا بخير وندعوا اهللا فـى هـذا الشـهر             

علـى جميـع    الفضيل أن يتقبل صيامنا وقيامنا وأن يعوده عليكم و        

أفراد أسركم بالخير والبركـة وأن يمـتعكم اهللا وأفـراد األسـرة             

 ٠بالصحة والسعادة 

فى البداية أرحب بالسادة أعضاء المجلس الجدد من الخارج فـى           

رئـيس الشـركة     زكى عبـده بسـيونى    / دورته الجديدة المهندس  

رئيس  عقيل حامد بشير  / المهندسو،  القابضة للصناعات المعدنية    

 . المصرية لالتصاالت الشركة 

كما أود أن أرحب بالسادة أعضاء المجلس من الخمسة المختارين          

 : من الكلية

 .قسم الهندسة اإلنشائية  ،  محمد حسن محمود إمام٠د٠أ -

 .قسم التصميم الميكانيكى واإلنتاج ،  محمد كمال بديوى٠د٠أ -

 .قسم هندسة القوى واآلالت الكهربية ، حمد حسنأ محمد ٠د٠أ -

 . والفضاءقسم هندسة الطيران ، دوارد أديب صادقإ ٠د٠أ -

 .، قسم األشغال العامة  بركة احمد محمد مصطفى٠د٠أ -

 ٠وأدعوهم للمشاركة بالرأى فى مداوالت المجلس 
 

 عقيل حامد بشير/ كلمة السيد المهندس

  رئيس مجلس إدارة هيئة االتصاالت
 

ى لمـا  إن عضويتى فى مجلس كلية الهندسة هى من دواعى سعادت      

لهذا المكان من مكانة خاصة عندى كخريج من قسم االلكترونيات          

واالتصاالت الكهربية بالكلية ثم معيدا به قبل أن يتحـول مجـال            

 ولم تنقطع صلتى بهذا المكان بعد ذلك مـن          ٠عملى إلى الصناعة  

إن ذلـك   .  خالل عالقة عمل مستمرة تربط بين التعليم والصناعة       

لكم وإننى على إستعداد ألن أبذل ما فى        األمر هو شاغل مهم لى و     

تصاالت المصرية ومن خالل عالقـاتى      إلوسعى كرئيس لشركة ا   

  ٠مع رجال الصناعة واألعمال دعما للكلية وتحقيقا ألهدافها 

 زكى عبده بسيونى/ كلمة السيد المهندس

  رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية
 

وجودى فى مجلسكم الموقر فأنا     أحب أن أعرب عن سعادتى ب     

 هذا  ١٩٦٧من خريجى قسم الهندسة الكيميائية بهذه الكلية عام         

  ،القسم الذى شعرت فيه بإحتضان األساتذة للطلبة بصدر رحب        

وقد ساعد فى قوة العالقة بيننا عدد الطلبة المحدود فـى هـذا             

الوقت ، األمر الذى أعتقد أنه كان عامال أساسيا فى إرتباطنـا            

 . ذه الكليةبه

إذ وأخر سـهلة    إننى على قناعة بأنه ليست هناك مواد صعبه          

أن موهبة أعضاء هيئة التدريس قادرة على تبسـيط وجـذب           

ما أنادى بشمولية معرفـة الخـريج بطريقـة         ك. إهتمام الطلبة 

مناسبة لباقى التخصصات حتى تكون هناك لغة مشتركة بـين          

ندس أن يتعامل مع    المهندسين بعد تخرجهم وحتى يستطيع المه     

التطبيقيات التـى هـى بالضـرورة متعـددة التخصصـات،           

وباإلضافة إلى ذلك فان دراية الخريج بأساليب إدارة األعمـال       

وحساب التكاليف هى من االحتياجات الهامة للمهندس وخاصة        

حسب أن المهندس من    أإذا ما وصل إلى مناصب إدارية والتى        

 .هاأقدر خريجى الجامعة على النهوض ب

إن صلتى بعد الدراسة لم تنقطع مع هذه الكلية إنطالقـا مـن             

العالقة الطيبة التى نمت أثناء فترة الدراسـة إلـى أن كانـت             

 سعد مجاهد الراجحى لشـركة مصـر        ٠د٠زيارة كريمة من أ   

 سنه فكانت فاتحة خير لكلية الهندسة       ٣٠لأللومنيوم منذ حوالى    

 فى تواضع ويعمالن     كان الطرفان يرغبان فى التعلم     .والشركة

كفريق متعاون فأثمرت هذه العالقة التى شارك فيها العديد من          

أعضاء هيئة التدريس بأقسام الكلية المختلفـة نتـائج مبهـرة           

  إن   .والعالقة والتعاون بين الكلية والصناعة فى ازدياد دائـم        

فتح قنوات اإلتصال بـين الجامعـة والمؤسسـات الهندسـية           

روح المبادرة واإلصرار والكفاح حتى     والصناعية تعتمد على    

نصل إلى نتيجة بإرادة التعاون، هذا التعاون الذى نتمنـى لـه            

 وإننى أظن إن كل عضو هيئة تدريس ال يرتبط بمكان           .المزيد

صناعى ينقصه شئ ما ليس بالضرورة المادة العلمية، ولكـن          

المعرفة بالصناعة ومشاكلها وخصوصا فى مناخ العمل فـى         

 ٠مصر



 
 

 

كشوف حضـور وغيـاب     عمل  أكد المجلس على ضرورة     

لإلمتحانات الشفوية والعملية كما أوصى بضرورة اإلعـالن عـن          

العملـى والشـفوى قبـل      الشـقين   درجات أعمال السنة متضمنة     

االمتحان التحريرى، على أن يقدم السادة أعضاء هيئـة التـدريس       

 السـيد   بـالموقف  يبلغولس األقسام،    إلى السادة رؤساء مجا    انسخ

 .وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب/ األستاذ الدكتور
 

وافق المجلس على تشكيل لجنة تحضيريه مكونة من إدارة          

الكلية وخمسة أعضاء من كل من األقسام العلمية الثالثة للهندسـة           

المدنية ترشحهم مجالس األقسام، وذلك لدراسة الالئحة الدراسـية         

لهذه األقسام وعالقاتها ببعضها البعض واإلعـداد لمـؤتمر عـام           

 .لدراسة الموضوع
 

عصام الدين خليل حسـن     / ز السيد األستاذ الدكتور   ا ف

خليل بالجائزة العالمية ألحسن بحث فى الطاقة عن عام         

حمـد المعيـد    أعمر عبد العزيز    /  باالشتراك مع المهندس   ٢٠٠٥

قسم هندسة القوى الميكانيكية    المرشح لشغل وظيفة مدرس مساعد ب     

 .والذى فاز بشهادة تقدير

 

تدبير درجة معيد بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت       تم  

الكهربية نظرا لتساوى الطالبين السادس والسـابع فـى درجـات           

 .المجموع التراكمى
 

سيد أحمد كاسـب    / أحيط المجلس علما بقيام السيد الدكتور     

ندسة القوى الميكانيكية بعقد ندوه فى الفترة       األستاذ المساعد بقسم ه   

 لمشروع تنمية المهـارات االقتصـادية       ٢٠/١٠/٢٠٠٥-١٩من  

 .للمهندسين وذلك بمقر الكلية
 

عبد اهللا محمد على    /وافق المجلس على زيارة السيد الدكتور     

 جامعة صنعاء    - العابد األستاذ المشارك بقسم العمارة كلية الهندسة      

الجمهورية اليمينية لتفرغ علمى بقسم الهندسة المعماريـة خـالل          ب

 . بدون أية أعباء ٢٠٠٦-٢٠٠٥عام 
 

ناديـة عقيـب     /  المهندسـة  إستضـافة وافق المجلس على    

بمديرية التخطيط بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيـا بـالجزائر         

إلجراء بعض األبحاث بقسم الهندسة اإلنشائية بالكلية والتى تتصل         

 .برسالة الماجستير الخاصة بها  بدون أية أعباء
 

أحيط المجلس علما بالموقف النهائى للتحويالت مـن        

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤خارج الكلية لطلبة السنة اإلعدادية فى العام        

 طالبـا   ٢٩٠والمنقولين للسنة األولى ، حيث تم قبول حوالى         

 طالب من داخل    ٩٠من خارج القاهرة ، كما تم قبول حوالى         

  .هرة للتحويل ألقسام غير مناظرةالقا
 

وافق المجلس على  قبول تبرع من أحد أعضاء هيئة          

ــغ   ــة بمبلـ ــدريس بالكليـ ــه             ٥٠التـ ــف جنيـ  ألـ

 .لرعاية الطالب مع توجيه الشكر) خمسون ألف جنيه (
 

وافق المجلس على قبول الهدية المقدمة مـن السـيد          

يل أحمد رئيس جامعة القاهرة     فاروق إسماع / األستاذ الدكتور 

األسبق إلى قسم االلكترونيات واالتصاالت الكهربية وهـى        

 .  مع توجيه الشكر (FAX)جهاز 
 

 
 

 لجنة تقويم األداء
 

تم تجهيز وحدة تقييم األداء والجودة باألثاث المكتبـى          

 .ة الكيميائيةوتعيين سكرتارية  بمقر الوحدة بأعلى قسم الهندس
 

 لجنة المعامل 
 

تم اإلعالن عن مناقصـات أجهـزة معامـل أقسـام            

هندسة  -  الهندسة الكيميائية    –الرياضيات والفيزيقا الهندسية    

 هندسـة الـرى      – هندسة الحاسـبات     - وتكنولوجيا اإلشعاع 

 هندسـة   – هندسة المناجم والبترول والفلزات      -والهيدروليكا  

 –هندسة األشغال العامة الهندسة اإلنشائية       –القوى الميكانيكية   

 هندسة االلكترونيات واالتصـاالت     –هندسة الطيران والفضاء    

  ٠الكهربية

 ١٣ حتـى    ٧ويبدأ فتح المظاريف فى المناقصات المختلفة من        

 .٢٠٠٥نوفمبر 
  

  لجنة المكتبة
 

إطفاء الحريق بمبنـى المكتبـة      إنذار  ستالم نظام   إتم   

 .ء بقاعة مخزن الكتب ومدخل المكتبة ونظام تكييف الهوا
  

وافقت لجنة المكتبة علـى تطبيـق نظـام السـاعات           

المسائية حتى الساعة الثامنة مسـاء أيـام السـبت واالثنـين            

  .واألربعاء بعد إنتهاء شهر رمضان المبارك
 

 

لجان الكلية

 موضوعات عامة



 
 
 

 

 ٢٩/٩/٢٠٠٥أقيم حفل بداية العام الدراسى يوم الخمـيس         

لكلية حيث شرف الحفل بحضور سيادة       حول حمام السباحة بنادى ا    

وزير التعليم والبحث العلمى ورئيس الحامعة ونائب رئيس الحامعة         

لشئون المجتمع وتنمية البيئة وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس          

 .والعاملين بالكلية
 

قاعتين بمبنى األنشطة الطالبية بـأحهزة تكييـف        تم تجهيز   

وحاسـبات لمناقشـة    "Data Show"وشاشات عرض وأجهزة 

 .الرسائل العلمية
 

-٢٥عــرض الخيــرى لطــالب الكليــة يــومى مم اليقــأ

٢٦/١٠/٢٠٠٥. 
 

 
 

عبد / وافق المجلس على تعيين السيد األستاذ الدكتور      

الوهاب محمد عامر األستاذ المتفـرغ بقسـم الـرى          

مين اعتبارا من   والهيدروليكا فى وظيفة أستاذ غير متفرغ لمدة عا       

١٥/١١/٢٠٠٥. 
 

محمد أحمـد   / وافق المجلس على منح السيد الدكتور      

نعيم عبد المعطى األستاذ المسـاعد بقسـم الهندسـة          

 تحليـل   تخصـص   (اإلنشائية اللقب العلمى لوظيفة أستاذ بالقسـم        

 .مع التهنئة) وميكانيكا اإلنشاءات
 

د محمود محم/ وافق المجلس على منح السيد الدكتور 

على عبد ربه األستاذ المساعد بقسم التصميم 

تخصص (الميكانيكى واإلنتاج اللقب العلمى لوظيفة أستاذ 

 .مع التهنئة) ترايبولوجى
 

وفيق بـولس   / وافق المجلس على منح السيد الدكتور     

لطــف اهللا المــدرس بقســم الرياضــيات والفيزيقــا    

الرياضـيات  الهندسية اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مسـاعد بقسـم          

 .والفيزيقا الهندسية مع التهنئة
 

السيد محمد / وافق المجلس على منح السيد الدكتور 

حمد تاج الدين المدرس بقسم هندسة القوى واآلالت أ

 .الكهربية اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد بالقسم مع التهنئة
 

 عزاء
عالء السيد  / خالص العزاء للزميل الدكتور   المجلس  قدم  ي

 األستاذ المساعد بقسم هندسة التصميم الميكانيكى       ،مقدم  ال

 نسأل اهللا لها الرحمة وأن يسـكنها        .واإلنتاج لوفاة والدته  

 .فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان
 

 

 

طارق / وافق المجلس على تعيين السيد الدكتور 

عباس عبد الستار المدرس المساعد بقسم الهندسة 

ظيفة مدرس بالقسم لحصوله على درجة وفى اإلنشائية 

 . مع التهنئة)ماك ماستر بكنداجامعة من  (ةالدكتورا
 

محمود / وافق المجلس على تعيين السيد الدكتور 

محمد إبراهيم طاش المدرس المساعد بقسم هندسة 

المناجم والبترول والفلزات فى وظيفة مدرس بالقسم  لحصوله 

 . مع التهنئة)وبيك بكندامن جامعة ك( ةعلى درجة الدكتورا
 

حاتم / وافق المجلس على تعيين السيد الدكتور 

عادل الحسينى فايد المدرس المساعد بقسم 

الرياضيات والفيزيقا الهندسية فى وظيفة مدرس بالقسم 

مع ) من جامعة القاهرة (لحصوله على درجة  الدكتوراة

 .التهنئة
 

ريف ش/ وافق المجلس على تعيين السيد المهندس      

عادل محمد فهمى المعيد بقسم التصميم الميكانيكى       

 .مع التهنئةواإلنتاج فى وظيفة مدرس مساعد بالقسم 
 

مينـا  / وافق المجلس على تعيين السيد المهنـدس      

سمير فيليب المعيد بقسم الهندسة اإلنشـائية فـى         

  . مع التهنئةوظيفة مدرس مساعد بالقسم
 

 

 

بسام صبرى  / سوافق المجلس على تعيين المهند     

محمد عبد النبى المعيد بقسم القوى الميكانيكية فى        

 . مع التهنئةوظيفة مدرس مساعد بالقسم
 

عمر أحمـد   / وافق المجلس على تعيين المهندس     

سليمان حزين المعيد بقسم القوى الميكانيكية فـى        

 . مع التهنئةوظيفة مدرس مساعد بالقسم

 

ترقيات وتعيينات

 شئون المجتمع والبيئة



 

 

 

 

  

 ٢٠٠٦-٢٠٠٥سى حفل بداية العام الدرا

 


