
 
  

    
 
 

  
  
  
  
  
  
  

   
ة شرف مراد. د.لمة أ ﴿   ﴾ عمید الكل

  

ــــــــتح أ س  شــــــــرف أحمــــــــد مــــــــراد. د.افت ــــــــ ــــــــة ورئ ــــــــد الكل عمی

ــــــــــــــة ــــــــــــــس الكل ــــــــــــــةالجلســــــــــــــة  مجل للعــــــــــــــام الجــــــــــــــامعي  الثان

 الموافــــــــــــ والتــــــــــــي عقــــــــــــدت یــــــــــــوم الثالثــــــــــــاء ٢٠١٥/٢٠١٦

ــــــــــــــــــــــــ ( ١٣/١٠/٢٠١٥ واســــــــــــــــــــــــتهل ) ﷽

ادته الجلســـــــة  أعضـــــــاءســـــــ إحاطـــــــة  و المجلـــــــس الترحیـــــــب 

ـــــأهم    مجلـــــس الجامعـــــة بتـــــارخ موضـــــوعات المجلـــــس علمـــــًا 

٢٨/٩/٢٠١٥,  ١٤.  

  ـــــى ســـــرعة التعامـــــل مـــــع أزمـــــة ـــــة الهندســـــة عل ر لكل شـــــ

 .سبتمبر ٩التنسی یوم األرعاء 

  س الجامعـــــــــــــة فـــــــــــــى مســـــــــــــألة ح موقـــــــــــــف رئـــــــــــــ توضـــــــــــــ

  .االستثناءات

  ح ــــــــــات المــــــــــوظفین التعــــــــــدیل فــــــــــى توضــــــــــ حیــــــــــث مرت

عض البدالتیتضمن المرتب األسا   .سى 

  الجامعـــــــــة تتخـــــــــذ إجـــــــــراءات الســـــــــتعادة مبنـــــــــى جامعـــــــــة

م االلكترونى   .التعل

 الجامعة العمل الحزى   .التأكید على عدم السماح 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  عــــــدم الموافقــــــة علــــــى التأكیــــــد علــــــى قــــــرار مجلــــــس الجامعــــــة 

ـــــل ال ـــــان الطالـــــب حاصـــــل إلـــــى جامعـــــة القـــــاهرة تحو إال إذا 

ـــــــاز  ، صـــــــیدلة، أســـــــنان، هندســـــــة، طـــــــب(علـــــــى تقـــــــدیر إمت

 ، طـــــــــــر عـــــــــــى، ب ـــــــــــاقى (أو جیـــــــــــد جـــــــــــدًا ...) عـــــــــــالج طب

ــــــــــات ــــــــــل اإلدار ). الكل ــــــــــك حــــــــــاالت النق ســــــــــتثنى مــــــــــن ذل

 .وتعرض الحاالت على مجلس الجامعة

 م فى مصر   .اإلعداد لمؤتمر مستقبل التعل

 ــــــــة لحضــــــــور مجلــــــــس ــــــــة اإلدار  دعــــــــوة ممثــــــــل جهــــــــاز الرقا

 .الجامعة

 یـــــ ز علـــــى المواقـــــع إســـــتعراض تصـــــنیف الجامعـــــات مـــــع التر

ة  العرض (االلكترون اسب. د.أقام   .) سید 

  ة لمصـــــــر التـــــــى الخرطـــــــة الرســـــــم التأكیـــــــد علـــــــى التعامـــــــل 

 .تتضمن مثلث حالیب وشالتین

 د.أ تجدیـــــد تعیـــــین :أعضـــــاء مجلـــــس الجامعـــــة مـــــن الخـــــارج .

ــــد العــــادلى  ــــزةخال س محمــــود صــــقر . د.أ – محــــافظ الجی رئــــ

ــــــــــ حــــــــــث العلمــــــــــى والتكنولوج ــــــــــة ال م فــــــــــاروق . د.أ – اأكاد

،العقـــــــدة  ـــــــز الســـــــاب ـــــــذلك تعیـــــــین  محـــــــافظ البنـــــــك المر و

تور المستشار  س مجلس الدولة ،جمال نداالد  .رئ

  
ة ال ل فة مجلس    جامعة القاهرة-هندسةصح

ة   فة تغطي األحداث العامة في مجلس الكل   صح
ر عدد  ٢٠١٥ أكتو



  ٢٥٬٠٠٠جـــــــائزة الجامعـــــــة للهیئـــــــة المعاونـــــــة إســـــــتحداث 

ه    .عام ٣٢عن السن  ال یزدأ شر –جن

  ـــــه  ٢٠٬٠٠٠جـــــائزة الجامعـــــة للطـــــالب إســـــتحداث  –جن

  .عام ٢٥عن السن  ال یزدأ شر

 ﴾موضوعات عامة  ﴿           

  ـــــــــى محضـــــــــر الجلســـــــــة المصـــــــــادقة عل ـــــــــس  ـــــــــام المجل ق

قة بتارخ   . ١٥/٩/٢٠١٥السا

  س الجامعــــة رقــــم ط المجلــــس علمــــا بتعــــدیل قــــرارا رئــــ أحـــ

شـــــــان تكلیـــــــف المعیـــــــدین  ٢٩/٦/٢٠١٥بتـــــــارخ  ٩٦٧

ینهم في األقسام ة الهندسة وتعدیل تس   .ل

 التصــــــنیف العــــــالمي ط المجلــــــس علمــــــا  للجامعــــــات  أحــــــ

ر موقــــــــع  واالجتماعــــــــات المتعــــــــددة التــــــــي تمــــــــت لتطــــــــو

ة ة المعلومات الدول ات علي ش   . الجامعات والكل

  ـــــة ل ـــــة التـــــي تمـــــت بـــــین  االتفاق ط المجلـــــس علمـــــا  أحــــ

ـــــــة            ل ـــــــاهرة و ة جامعـــــــة الق اســـــــ ـــــــوم الس األقتصـــــــاد والعل

. د.جامعــــــــة القــــــــاهرة  ومــــــــدیر المشــــــــروع أ -الهندســــــــة 

قســــــــــم هندســــــــــة ســــــــــمیر ابــــــــــراه م دمحم شــــــــــاهین اســــــــــتاذ 

ات لتشـــــــغیل نظـــــــام حـــــــدیث للمعلومـــــــات لنظـــــــام  الحاســـــــ

 .الساعات المعتمدة

  ة ـــــــــاق مـــــــــع شـــــــــر ـــــــــع اتف ـــــــــس علمـــــــــا بتوق ط المجل  أحـــــــــ

EMC2 ــــــــــة ل تـــــــــوفیر مجموعـــــــــة مـــــــــن البـــــــــرامج التدرب

 ( Cloud computing )علــى الحســاب الســحابى 

ة الالزمة وتدرب المدرین  .  وتوفیر المادة العلم

  ــــــالتقرر المقــــــدم مــــــن مجموعــــــة ط المجلــــــس علمــــــا  أحــــــ

ــــة مــــن مــــن عشــــر طــــالب  ــــاء قــــو  ٩( الكل هر أولــــى 

ـــــــاء أولـــــــى ١و  ة ) اتصـــــــاالت  هر عـــــــن رحلـــــــة دراســـــــ

ــــــل مــــــن جامعــــــة  ــــــا عــــــن الطاقــــــة المتجــــــددة بتمو ــــــي المان ف

ة الهندسة من  ل  .اغسطس ٣١الى  ١٧القاهرة و

  ـــــــــة ل فـــــــــوز طـــــــــالب مصـــــــــرین  ط المجلـــــــــس علمـــــــــا  أحـــــــــ

ــــــالجوائز األولــــــالهندســــــة بجام قة  ىعــــــة القــــــاهرة  فــــــي المســــــا

ــــــــــــــاني الخضــــــــــــــراء  ــــــــــــــد المتوســــــــــــــطي للم المنت ــــــــــــــة  الدول

 – ٢٦المســـــتدامة والطاقـــــة المتجـــــددة بجامعـــــة فلورنســـــا مـــــن 

ا ٢٠١٥أغسطس  ٢٨ طال  .بإ

  ــــــــ مــــــــن طــــــــالب قســــــــم ــــــــوز فر ف ــــــــس علمــــــــا  ط المجل أحــــــــ

ـــــة طـــــالب الســـــنه  ـــــات واالتصـــــاالت الكهر لثالثـــــه اااللكترون

عـــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــ شـــــــــــــــــــــــــف األلغـــــــــــــــــــــــــام والرا قة  ي مســـــــــــــــــــــــــا

(Minesweepers)  ــــــى مســــــتو ــــــل عــــــام عل التــــــي تقــــــام 

 .جامعات مصر

  ـــــة ـــــة الطب وافـــــ المجلـــــس علـــــى عقـــــد قســـــم الهندســـــة الحیو

ـــــة الـــــدولي( والمنظومـــــات  ) الثـــــامن   مـــــؤتمر الهندســـــة الطب

ســــــمبر  ــــــدة خــــــالل شــــــهر د ــــــك مــــــع  ٢٠١٦والمقــــــرر عق وذل

 .طلب دعم الجامعة في اقامة المؤتمر

 ط ال عصـــــــام الـــــــدین خلیـــــــل . د.أمجلـــــــس علمـــــــا بتعیـــــــین أحـــــــ

قســــــــم هندســــــــة القــــــــو  حســــــــن خلیــــــــل األســــــــتاذ المتفــــــــرغ    

ــــــــــة مقــــــــــررا للجنــــــــــة  ان لمــــــــــدة  ISO–TC205WG2الم

 . ٢٠١٥ سبتمبر ١٧في   ث سنوات أخر تبدأثال

ة البیئة ﴿  ﴾ شئون خدمة المجتمع وتنم

انة أعمال االحالل والتجدید  والص

  ط المجلــــــــس علمــــــــا مــــــــن أعمــــــــال  االنتهــــــــاءتــــــــم  أنــــــــهأحــــــــ

ك مبنـــــــــى  اب اإلحــــــــالل والتجدیــــــــد لــــــــدهانات واجهــــــــات وشــــــــ

ــــــــة  ــــــــل  –) ١٦مبنــــــــى (هندســــــــة القــــــــو واآلالت الكهر تمو

 .ذاتي



  ط المجلــــــس علمــــــا مــــــن أعمــــــال  االنتهــــــاءأنــــــه تــــــم أحــــــ

ات والفیزقــــــا  مبنــــــى قســــــم الراضــــــ ــــــة  الــــــدهانات الداخل

ة  ســــــــــــيأســــــــــــقف المــــــــــــدخل (الهندســــــــــــ أســــــــــــقف  - الرئ

ـــــــة  اطن ـــــــع األدوار و ك  –الســـــــاللم بجم اب اعمـــــــدة الشـــــــ

 ).   المطلة على فناء المبنى

  ط المجلــــــس علمــــــا مــــــن أعمــــــال  االنتهــــــاءأنــــــه تــــــم أحــــــ

          صـــــــــــــــالة ٢اإلحـــــــــــــــالل والتجدیـــــــــــــــد الشـــــــــــــــامل لعـــــــــــــــدد 

تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخدم لعقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد )  ٢٠٣٠٧ - ٢٠٤٠٧( 

والمحاضــــــــرات وتمــــــــارن الرســــــــم لطــــــــالب  االمتحانــــــــات

مبنــــــــــى قســــــــــم الراضــــــــــ ــــــــــك  ــــــــــة وذل ات والفیزقــــــــــا الكل

ة   ات ( الهندســـــــــ ـــــــــع األرضـــــــــ ك  –شـــــــــط وتلم اب شـــــــــ

شـــــط ودهـــــان  –دهانـــــات أســـــقف وحـــــوائط  –الومیتـــــال 

ــــــــزات الرســــــــم  ــــــــى  –ترابی ــــــــة عل ة وزت ــــــــورات خشــــــــب د

أمــــــــــــاكن تخــــــــــــزن  –شــــــــــــافات إضــــــــــــاءة  –الجــــــــــــدران 

ـــــــــة  ســـــــــبورات عـــــــــرض  –للمشـــــــــارع واللوحـــــــــات الطالب

ضـــــــــــاء  ـــــــــــل (  -أجهـــــــــــزة وشاشـــــــــــات عـــــــــــرض  –ب تمو

 ).ذاتي

  ط المجلـــــس علمـــــا ـــــالجیزة قامـــــت أحـــــ ـــــة  ـــــأن ورش الكل

ــــــــــــــوس الطــــــــــــــالب ــــــــــــــة لجل ــــــــــــــل المقاعــــــــــــــد الحدید          بتأهی

ة جدیــــدة  –دهانــــات (   فــــيوذلــــك ) تثبیــــت الــــواح خشــــب

م  يالمنطقــــــــة الموجــــــــودة أمــــــــام مبنــــــــى تصــــــــم ــــــــان  م

ــــــذلك     إعــــــدادالمنطقــــــة الموجــــــودة أمــــــام مبنــــــى  فــــــيو

افتیرا حورس(  ل  –) بجوار   .  تيذاتمو

  ط المجلـــــــس علمـــــــا ـــــــة  االنتهـــــــاءأنـــــــه تـــــــم أحـــــــ مـــــــن تعل

ـــــــــة الملحـــــــــ المجـــــــــاورة لســـــــــور  وتجلیـــــــــد ودهانـــــــــات بوا

ـــــــــذلك الســـــــــور  ـــــــــة  الحدیـــــــــدالجامعـــــــــة و لملحـــــــــ الكل

ـــــــــذلك  ـــــــــین الملحـــــــــ وشـــــــــارع الجامعـــــــــة و والفاصـــــــــل ب

ـــــدالســـــور  ـــــین الملحـــــ والشـــــارع  الحدی  الجـــــانبيالفاصـــــل ب

ل  –    .ذاتيتمو

  ط المجلــــــــس علمــــــــا مــــــــن أعمــــــــال  االنتهــــــــاءتــــــــم  أنــــــــهأحــــــــ

ــــــــة  ــــــــة لواجهــــــــات مســــــــجد الكل ــــــــدهانات الخارج ســــــــيال  الرئ

ك واألبــــــــــواب وقرامیــــــــــد ســــــــــطح  اب ــــــــــذلك دهانــــــــــات الشــــــــــ و

ة ( المسجد   ).للمقاوالت  الهادتبرع من شر

  ط المجلــــــــس علمــــــــا مــــــــن  أعمــــــــال  االنتهــــــــاءأنــــــــه تــــــــم أحــــــــ

ة خطــــــــــو  ر وتحــــــــــدیث شــــــــــ اإلحــــــــــالل والتجدیــــــــــد لتطــــــــــو

ة ا ـــــات وشـــــ فون ـــــدور التل ال ـــــك  ـــــانيلتواصـــــل وذل ـــــى  الث مبن

ة  - ) ١(  ل  -قسم الهندسة اإلنشائ  .ذاتيتمو

  ط المجلــــس علمــــا ــــة أحــــ الكل انة  قســــم الصــــ ــــأن العــــاملین 

ة األعمالقاموا   :اآلت

  ــــــــب وتشــــــــغیل عــــــــدد ی داتاشــــــــو      عــــــــرض جهــــــــاز ١٧تر

عمــــــارة  ٢  – إعــــــدادمبنــــــى  ٧ -مــــــدرج الســــــاو  ١( 

ــــــــة  ٢ –تعــــــــدین  ٣ – هر ات  ١ –قــــــــو   ١ -حاســــــــ

ة  ).هندسة انشائ

  یـــب ضـــاء مقـــاس  ١٣تر ســـم ١٨٠   xســـم ١٢٠ســـبورة ب

هراء ٥ - إعدادمبنى  ٨(   ).مبنى 

  ـــــة طـــــالب الكل ـــــات أســـــقف وجـــــدران المطعـــــم الخـــــاص  دهان

 ).  االجتماعي النادبدروم مبنى ( 

 م ودهانـــــــات أحـــــــواض الـــــــزرع الموجـــــــود المنطقـــــــة  فـــــــية تـــــــرم

 .إعدادأمام مبنى 

  یـــــب ط مبنـــــى  ٨تر امـــــل محـــــ   ) ١(شـــــافات إضـــــاءة لیـــــد 

عة (   ).مبنى المط

  ـــــــة ـــــــة لغـــــــرف األمـــــــن الموجـــــــودة علـــــــى البوا دهانـــــــات خارج

ة  وا ة و س  .إعدادالرئ



  مبنــــــــــى ــــــــــاه الخاصــــــــــة   إعــــــــــدادنظافــــــــــة خزانــــــــــات الم

ة لها  .وٕاحالل وتجدید لخطو التصرف والتغذ

 ــــة وفــــرع عمــــل الصــــ الكل ــــ  ــــات الحر ــــة لطفا انة الدور

الشیخ زاید  ة   .الكل

ةاألنشطة        ة االجتماع ة والثقاف  والبیئ

  ط المجلـــــس علمـــــا أنـــــه جـــــار اإلعـــــداد والتحضـــــیر أحـــــ

مــــــــن مجلـــــــة مجلــــــــس  ٢٠١٥ ســـــــبتمبر دإلصـــــــدار عــــــــد

ــــة  ــــة األحــــداث العامــــة  والتــــيالكل یــــتم مــــن خاللهــــا تغط

 .المجلس

 ط المجلــــس عل التنســــی مــــع قطــــاع شــــئون مــــا أحــــ أنــــه 

ـــــــة تـــــــم  الكل م والطـــــــالب  اعـــــــة  االنتهـــــــاءالتعلـــــــ مـــــــن ط

ــــــة  ــــــة اإلعداد ارنیهــــــات طــــــالب الفرق ــــــع  نظــــــام ( وتوز

وجــــــــــــار ). الفصــــــــــــلین ونظــــــــــــام الســــــــــــاعات المعتمــــــــــــدة

اعـــــــــة الكارنیهـــــــــات الخاصـــــــــة  اإلعـــــــــداد والتحضـــــــــیر لط

ا اقيطالب   .الفرق وطالب الدراسات العل

 ط المجلــــس علمــــ ــــة الفصــــل ا أحــــ  الدراســــيأنــــه مــــع بدا

ـــــــ  ـــــــین المواف ـــــــوم األثن ؛  ٢٠١٥ســـــــبتمبر   ٢٨األول  ی

ـــــة  ـــــة نقـــــل طـــــالب الســـــنة اإلعداد نظـــــام ( انتظـــــام حر

وذلــــك الـــــى فـــــرع ) الفصــــلین ونظـــــام الســــاعات المعتمـــــدة

الشــــــــیخ زایــــــــد والعــــــــودة ؛ وتــــــــتم الخدمــــــــة مــــــــن  ــــــــة  الكل

ــــــــة : خمســــــــة أمــــــــاكن تجمــــــــع   – الخــــــــارجيجــــــــراج الكل

ة ا س –الهرم  – المعاد – ام  .رمس

  ط المجلــــس علمــــا  ٥أنــــه فــــي یــــوم األثنــــین الموافــــ أحــــ

ر  مبنــــــــــى  ٢٠١٥أكتــــــــــو  ١٥وفــــــــــى القاعــــــــــة الزرقــــــــــاء 

ــــة، تــــم عقـــــد المحاضــــرة األولـــــى لبرنــــامج التـــــدرب  الكل

م العامـــــــــــة ( علــــــــــى خطــــــــــة الطـــــــــــوارئ  المفــــــــــاه التعرــــــــــف 

يدور  –خطـــــــــة اإلخـــــــــالء  –للمخـــــــــاطر  الســـــــــالمة  منـــــــــدو

عـــــد عض معـــــدات الســـــالمة  –اإلخـــــالء  قبـــــل و ـــــف بـــــ التعر

. د.أ االفتتــــــــــــاححضــــــــــــر ...)  -مثــــــــــــل أجهــــــــــــزة اإلطفــــــــــــاء 

ي الزهیـــــــر  حنفـــــــي. د.أ ،شـــــــرف مـــــــراد  الســـــــالمة  ومنـــــــدو

ــــــــــة المختلفــــــــــالمرشــــــــــحین مــــــــــن قبــــــــــ ه      ل أقســــــــــام وٕادارات الكل

ر لألســـــــــتاذ ) منـــــــــدوب ٦٥(  الشـــــــــ ـــــــــة تتوجـــــــــه  ؛ إدارة الكل

ــــــــة  ــــــــف منســــــــ الجمع ــــــــؤاد خل تور ف ــــــــد ــــــــدرء ال المصــــــــرة ل

عـــــــــــــداد أعمـــــــــــــال اإل فـــــــــــــيالمخـــــــــــــاطر لتعاونـــــــــــــه وجهـــــــــــــوده 

البرنامج  والتحضیر وٕالقاء المحاضرات  .  الخاصة 

اشئون  ﴿       حوث الدراسات العل   ﴾ وال

 محضر إ ط المجلس علمًا  ا أح جتماع لجنة الدراسات العل

حوث بجلستها المنعقدة    .١١/١٠/٢٠١٥ فيوال

م والطالب  ﴿  ﴾شئون التعل

  محضر ط المجلس علمًا  م جتماع لجنة إأح شئون التعل

 .١١/١٠/٢٠١٥ فيبجلستها المنعقدة والطالب  

ات وتعیینات  ﴿   ﴾ترق
  من دمحم دمحم الدیب األستاذ . دواف المجلس على تعیین أ

ة والمنظومات  ة الطب قسم الهندسة الحیو فى المساعد 

فه  القسم مع التهنئةوظ  .أستاذ 

 عمر أحمد على نصر المدرس . دعلى تعیین  واف المجلس

ة  ات واالتصاالت الكهر فه قسم هندسة االلكترون فى وظ

القسم مع التهنئة  .أستاذ مساعد 



  أحمد دمحم ایهاب احمد . دواف المجلس على تعیین

ة  ة الطب قسم الهندسة الحیو محمود المدرس 

فه  والمنظومات القسم مع التهنفى وظ   .ئةأستاذ مساعد 

  م اسماعیل عوس . دواف المجلس على تعیین دمحم ابراه

ة والمنظومات  ة الطب قسم الهندسة الحیو فى المدرس 

فه القسم مع التهنئة وظ  .أستاذ مساعد 

  م عبد الرحمن . دواف المجلس على تعیین أحمد ابراه

ة  ان قسم هندسة القو الم فه المدرس  أستاذ فى وظ

القسم مع  .التهنئة مساعد 

  ر . دواف المجلس على تعیین مان ش سامى سل

ات واالتصاالت  قسم هندسة االلكترون المدرس المساعد 

انه القسم علما  فة مدرس  ة في وظ حاصل  الكهر

توراه من جامعة  .ندا مع التهنئة -البرتا على الد

  دمحم لطفى عید شلتوت . دواف المجلس على تعیین

ي المدرس المساعد  ان م الم قسم هندسة التصم

أنه حاصل  القسم علما  فة مدرس  واالنتاج في وظ

توراه من جامعة تكساس  ا –على الد أمر مع  اوستن 

 .التهنئة

  

  

  

  

  

  

 

  ع عبد الرسول المدرس . دواف المجلس على تعیین رضا ر

فة  قسم هندسة المناجم والبترول والفلزات في وظ المساعد 

القسم علما  توراه من جامعة مدرس  أنه حاصل على الد

ا  أسترال لز   .مع التهنئة) وتوجد معادلة ( نیوساوث و

  واف المجلس على تعیین المهندس محمود مجد محمود

فة مدرس  ة في وظ ائ م قسم الهندسة الك صادق المعید 

القسم مع التهنئة  .مساعد 

 من السید محفو  واف المجلس على تعیین المهندس  أمیر أ

فة مدرس مساعد  ة في وظ قسم الهندسة االنشائ المعید 

 .القسم مع التهنئة

 اسماء اشرف صالح عبد  واف المجلس على تعیین المهندسة

فة مدرس  قسم الهندسة المعمارة في وظ السید المعید 

القسم مع التهنئة  .مساعد 

 دعاء مجد خلیل غالى  واف المجلس على تعیین المهندسة

فة مدرس نصر المع قسم الهندسة المعمارة في وظ ید 

القسم مع التهنئة  .مساعد 

 رحاب مصطفى دمحم  واف المجلس على تعیین المهندسة

فة مدرس  قسم الهندسة المعمارة في وظ زهران المعید 

القسم مع التهنئة  .مساعد 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

قا ٢٠٤٠٧صالة    ات والفیز اض قا٢٠٣٠٧صالة  عد االحالل والتجدید مبنى قسم الر ات والفیز اض   عد االحالل والتجدیدمبنى قسم الر



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

ة حصول ز األول فى الكل احة من  ٦على المر اقات س طولة جامعة القاهرة ٧س   فى 

ة الهندسة  ل ن طالب  المنتد المتوسطىالجوائز األولى فى المالفائز ة  قة الدول   سا

ة ف ب على خطة الطوارئ محاضرة تعر هلبرنامج التدر   الكل

ات واالتصاالت  شف األلغام  الفائزفر طالب قسم اإللكترون قة    فى مسا

ة قسم المنطقة الموجودة أمام مبنى قا الهندس ات والفیز اض   عد التأهیلالر

ى ان م م   عد التأهیل المنطقة الموجودة أمام مبنى تصم

سى ة الرئ ة مسجد الكل   عد االنتهاء من أعمال الدهانات الخارج

ین الف طالى للطالب المصر ز الثقافى اإل م المر قة المنتد المتوسطىتكر ن فى مسا   ائز


