
 

  

  جامعة القاهرة - صحيفة مجلس كلية الهندسة
    صحيفة تغطي األحداث العامة في مجلس الكلية

  ٢٠١١/٢٠١٢ عدد سبتمبر
  

  ﴾ عميد الكليةوائل الدجوى  /د.كلمة أ ﴿
  

عميـد   وائل محمد خليـل الـدجوى     : فتتح السيد األستاذ الدكتور   ا

ــيس المجلــس  ــة ورئ ــسة الالكلي ــى جل امع لعــاملاالول  يالج

بسم اهللا (  ١٣/٩/٢٠١١والتي عقدت يوم الثالثاء  ٢٠١١/٢٠١٢

  :بالكلمة التاليةواستهل سيادته الجلسة ) الرحمن الرحيم 

 للعام الجامعي االولىأرحب بحضراتكم في الجلسة 

وكل عام وحضراتكم بخير وندعو اهللا ان يكون  ٢٠١١/٢٠١٢

ركم وان العام الجديد عاماً سعيداً عليكم وعلى جميع افراد اس

يمتعكم اهللا وافراد االسرة بالصحة والسعادة وان يحقق اهللا لكليتنا 

  .االزدهار والرفعة ولمصرنا الحبيبة االمن واالمان واالستقرار

كما اود ان ارحب بالسادة رؤساء االقسام الذين انضمو لمجلـس           

القـوى  محمد فهيم صقر رئيس مجلـس قـسم         . د.الكلية وهم أ  

 للمجلـس   هذا العام دة االساتذة الذين انضمو     وكذلك السا  الكهربية

, على حاتم جبر    . د.أ, عبد الكريم شعبان عمر حسن      . د.أ: وهم

أحمد عاطف خليفة راشد    . د.أ, عادل حسن يوسف الشاذلى     . د.أ

مصطفى السيد على السالك    . د.أ, أحمد إ مام أحمد حسن      . د.أ, 

, لفتاح هاشم   على عبد ا  . د.أ, طارق عبد  الصادق عثمان      . د.أ, 

 –حسام كمال محمـد يوسـف       . د.أ, نعمت سيد عبد القادر     . د.أ

محمد عماد موسى   . د.أ, ايهاب فؤاد ابادير    . د.أ , -اميناً للمجلس 

. د , على حسن فهمى  . د.أ,  أحمد عبد الفتاح     دخال. د.أ, رسمى    

ناصـر   .د , محمد اسماعيل عبد العزيز   . د, جمال عبد المعطى    

  السيد محمد حسين الحزين. د, فكرى الشافعى 

 الذين انتهت مدة    لرؤساء االقسام واالساتذة  واتوجة بالشكر العميق    

 مـن   المجلس الموقر واشكر لهم ما بـذلوه      مشاركتهم لنا فى هذا     

جهد وما تحقق على ايديهم من نجاح خالل مدة توليهم مناصبهم           

 ،  صفاوى مجدى المر  .د.أ: قسام او بمجلس الكلية وهم    اء باال سو

نبيل عبـد   .د.على محمد الصاوى، أ   .د.أمحمد هالل كامل،    . د.أ

 أحمـد رخـا،     كـارم .د.، أ  سعيد عزة مصطفى .د.، أ ىي يح البديع

 ابـراهيم محمـد   .د.محمد سامح هالل، أ   .د.، أ مصطفى رزق .د.أ

فين موصوف،  ين.د.، أ اسامة النبوى .د.احمد عابدين، أ  .د.، أ  شبكة

ة محجـوب،   اسـام .د.ياض، أ منى ر .د. سيد، أ  ودجمال محم .د.أ

محـسن  .سمير شاهين، د  .د.صالح المفتى، أ  .د. سيد، أ  عبداهللا.د.أ

،  بـشير  الدين مـصطفى   صالح.عبدالبارى محمد، د  .سليمان، د 

  .  قابيلمحمد حلمى.د
 

 ﴾جوائز الممنوحة للسادة اعضاء هيئة التدريسال﴿
 

  

 أحيط المجلس علما بجوائز الجامعة لكل من السادة

 األستاذ المتفرغ بقـسم     غريب الشربينى محمود  . د.أ: جائزة التميز 

  .التصميم الميكانيكي واإلنتاج 

األسـتاذ    عبد الظاهر محمد علـى ابوزيـد  .د.أ: الجائزة التقديرية

   .المتفرغ بقسم هندسة المناجم والبترول والفلزات

 ذمحمد محمود رياض الغنيمى     األستا        . د.أ: جائزة براءة اختراع  

 . الكهربية  ات واالتصاالتبقسم  هندسة االلكتروني

األستاذ بقـسم   مجدي عبد العاطى الطويل. د.أ -١:  جائزة التفوق

    .الرياضيات والفيزيقا الهندسية 

األستاذ المساعد بقـسم الهندسـة    محمد مهدي مرزوق. د.م.أ  -٢

  .اإلنشائية مع التهنئة
 

أحيط المجلس علماً بما ورد من المجلس األعلى للجامعات         

 :٢٠١٢ / ٢٠١١ أجندة العام الجامعي ديدحبت
  الموافق  اليوم  بيان

  ١/١٠/٢٠١١  السبت  بدء العام الدراسي

  ١١/٢٠١١ /١١-٥  السبت  أجازة عيد الضحى

نهاية الدراسة للفصل 

  الدراسي األول

  ٥/١/٢٠١٢  الخميس

بداية امتحانات الفصل 

  الدراسي األول

 حتى ٨/١/٢٠١٢  األحد

٢٦/١/٢٠١٢  

 حتى ٢٨/١/٢٠١٢  السبت  العامبدء أجازة نصف 

٩/٢/٢٠١٢  

  ١١/٢/٢٠١٢  السبت  بدء الفصل الدراسي الثاني

 حتى ١٤/٤/٢٠١٢  السبت  أجازة شم النسيم

١٩/٤/٢٠١٢  

نهاية الدراسة للفصل 

  الدراسي الثاني

  ٧/٦/٢٠١٢  الخميس

بداية امتحانات الفصل 

  الدراسي الثاني

  ٩/٦/٢٠١٢  السبت

نهاية امتحانات الفصل 

  ي الثانيالدراس

  ٣٠/٦/٢٠١٢  السبت

  

  



  ﴾ شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ﴿
  أعمال االحالل والتجديد

  

مدرج ل جارى عمل إحالل وتجديد بأنه أحيط المجلس علمًا ◊
 . أمام باب المطبعة١ مدني وذلك بمبنى ١١٢٥

أحيط المجلس علمًا بأنه جارى عمل إحالل وتجديد لمعمل  ◊
(  لمعمل الكيمياء الفيزيائية وأيضاهندسة تكرير البترول 

 بنشات – آهرباء – وتجليد حوائط بالسيراميك أرضياتتغيير 
 – دهانات حوائط – دواليب معلقة –حديد مع قرص رخام 

 ) . تكييف – ستائر – شفاطات –شبابيك الوميتال 
أحيط المجلس علمًا بأنه تم عمل مزاد لبيع خردة وآهنة بالكلية  ◊

وتم   ......).- بالستيك – زهر –يد  حد– صاج –األخشاب ( 
 طن مخلفات باجمالى ستون ٥١يقرب من  التخلص من ما

 . جنيه تقريبا ألف
 ١٦٢١١ جارى إحالل وتجديد لمدرج بأنهأحيط المجلس علمًا  ◊

  ...).- تهوية – إضاءة – أرضيات(   آهرباء قوى١٦بمبنى 
الصق الم ( الحديديأحيط المجلس علمًا بأنه تم إزالة القفص  ◊

 من خزانات سوالر وخردة تمهيدًا هوما بداخل) لجدار الورشة 
 . تقع بين الورشة ومعمل الحرارةالتيإلعادة تجميل المنطقة 

أحيط المجلس علمًا بأنه تم عمل إحالل وتجديد أعمال  ◊
آهربائية لتقل لوحة توزيع آهرباء عمومية وتعديل مسارات 

  طبعة الكلية عية وذلك خلف مآابالتها العمومية والفر
أحيط المجلس علمًا بأنه تم عمل إحالل وتجديد أعمال  ◊

 . الخرسانة بملحق الكليةاختبارآهربائية إلنارة معمل 
أحيط المجلس علمًا بأنه تم عمل إحالل وتجديد أعمال  ◊

آهربائية لصيانة وحدات اإلضاءة وترآيب لوحة عمومية 
ى الجديد وإنارة األسوار وآذلك وضع آشافات إضاءة بالمبن

 .وذلك بفرع الكلية بالشيخ زايد
 صناديق جديدة لخراطيم ٦ تم ترآيب بأنهأحيط المجلس علمًا  ◊

وتم  االنتهاء من عمل توصيالت باإلطفاء المياه الخاصة 
  .  زايدفرع الكلية بالشيخبالمواسير الالزمة لهذه الصناديق 

   والبيئية واالجتماعيةاألنشطة الثقافية 
 القومي إطار تنفيذ البرنامج فيمًا بأنه تم أحيط المجلس عل ◊

تحت رعاية مشروع الطرق " األعمالريادة "للتدريب بمنهج 
 اللغة اإلنجليزية في تم عمل دورة العالي التعليم إلىالمؤدية 

 الفترة من فيوذلك بالتعاون مع جامعة آمبردج 
 . بالكليةاالجتماعي بالنادي ٢٨/٧/٢٠١١ حتى ١٠/٧/٢٠١١

 فيصنع ( إطار برنامج مسابقة في بأنهلس علمًا أحيط المج ◊
 تالكهرباء واإللكترونيا  مهندسيتحت رعاية جمعية )مصر

 و ٢٧  يوميتم إقامة دورة مجانية لطالب البكالوريوس وذلك 
 . الكليةبنادي بقاعة المؤتمرات ٢٠١١ يوليو ٢٨

أحيط المجلس علمًا بأنه سيتم عمل فصول خاصة بمحو األمية  ◊
د من عمال الكلية تحت رعاية قطاع خدمة المجتمع وذلك لعد

 .وتنمية المجتمع بالكلية
   ﴾ والبحوثالدراسات العلياشئون  ﴿

رفض الطلبات المقدمة من بعض طالب  وافق المجلس على ◊

الدراسات العليا بشأن منح فصل دراسي إضافي الستكمال 

 .عدد الساعات لمخالفة اللوائح
تعاون الموقع بين جامعة بروتوكول ال علىوافق المجلس  ◊

القاهرة والجمعية العربية لخدمة المناطق المضارة من 

  .األلغام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )١(بمبنى مدنى ١١٢٥مدرج 

  بقسم آيمياءمعمل هندسة تكرير البترول

 ١٦٢١١إحالل وتجديد لمدرج 

 )المالصق لجدار الورشة  ( الحديديإزالة القفص 

 بمبنى آهرباء قوى ١٦٢١١مدرج

 ) لجدار الورشة المالصق ( الحديديإزالة القفص 



  

  ﴾ شئون التعليم والطالب ﴿
ي دور وافق المجلس على إعادة اعتماد نتائج التراكم ◊

 ألقسام حاسبات ، ومناجم ، التصميم الميكانيكي ٢٠١١مايو

  وفلزات بعد التعديلواإلنتاج ، واتصاالت ، وكيمياء ،
وافق المجلس على ما ورد بكتاب اللجنة الثالثية المشكلة  ◊

بقرار مجلس الكلية بشأن النظر في  االلتماسات المقدمة من 

السادة أعضاء هيئة التدريس بشأن تصويب أخطاء درجات 

 أعمال السنة لمرحلة البكالوريوس 
وافق المجلس على االلتماس المقدم من بعض طالب  ◊

كالوريوس ببرنامج الساعات المعتمدة الحاصلين على الب

إنذارات أكاديمية متتالية وقاموا بإجراءات التحويل ) ٦(عدد 

 وانسحبوا ٢٠١١لجامعة أخرى قبل نهاية فصل الصيف 

من إتمام فصل الصيف بشأن إصدار بيانات حالة وفقاً 

 .لحالتهم األكاديمية 
اعات لس التماس بعض طالب ا رفضوافق المجلس على ◊

انذارات أكاديمية ويحق فصلهم  ٦المعتمدة الحاصلين على 

 على ان يتم منحهم رصة فصل دراسىوذلك لمنحهم ف

  .مية قبل فصل الصيفيبيانات حالة وفقا لحالتهم االكاد
  ﴾موضوعات عامة  ﴿

  

وافق المجلس على اختيار أمين مجلس الكلية للعام الجامعي  ◊

قسم هندسة  يوسفمحمد  حسام كمال. د. أ٢٠١١/٢٠١٢

 .القوى واآلالت الكهربية

وافق المجلس على اختيار الخمسة أعضاء المكملين لمجلس  ◊

  : ٢٠١١/٢٠١٢الكلية للعام الجامعي 

األستاذ المتفرغ بقسم هندسة  حسين مجدي زين الدين. د.أ 

 .القوى واآلالت الكهربية

أحمد على أحمد الزغبى األستاذ المتفرغ بقسم التصميم . د.أ

 .لميكانيكي واإلنتاجا

األستاذ المتفرغ  محمد طلعت محمد محمد مصطفى. د.أ

 .بقسم الهندسة اإلنشائية

أستاذ بقسم هندسة  محمد نصر الدين إبراهيم عالم. د.أ

 .الري والهيدروليكا

  أستاذ بقسم األشغال العامةمصطفى أحمد محمد بركه . د.أ

 :ج وافق المجلس على اختيار ثالثة أعضاء من الخار ◊

 . والطاقة وزير الكهرباء حسن يونس:السيد المهندس

 ب وزير البترولاعبد اهللا غرمحمد   :السيد المهندس

  .والثروة المعدنية

على ابراهيم صبرى وزير الدولة لالنتاج : الدكتورالسيد 

 .الحربى

وافق المجلس على تشكيل لجنة التأديب للطالب بالكلية للعام  ◊

 : ٢٠١١/٢٠١٢الجامعي 

  عميد الكليةوائل محمد خليل الدجوى. د.أ

  .وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب عمرو أمين عدلي. د.أ

  عيسى رئيس مجلس قسم الهندسة اإلنشائيةد محمد السعي. د.أ

أستاذ بقسم التصميم طارق عبد الصادق عثمان . د. أ

   )احتياطي ( الميكانيكي واإلنتاج 

ب للطالب بالجامعة للعام  لجنة التأديعضووافق المجلس على  ◊

  .٢٠١١/٢٠١٢الجامعي 

   .أستاذ بقسم الرياضيات والفيزيقا  عمرعبد الكريم شعبان. د.أ

 أستاذ بقسم المناجم والبترول لد أحمد عبد الفتاحخا. د.أ

  )احتياطي ( والفلزات

وافق المجلس على تشكيل اللجان المختلفة المنبثقة من المجلس  ◊

 أقسام الكلية للعام الجامعي وذلك بناءا على ترشيحات

٢٠١١/٢٠١٢.  

 محمد إسماعيل فايع األستاذ .د.أوافق المجلس على استضافة  ◊

المساعد بقسم الهندسة المعمارية بجامعة ذمار بالجمهورية 

 .اليمنية لرغبته بالتفرغ العلمي وانجاز بحث علمي بالقسم

ل  عصام الدين خلي.د.أعلما بالطلب المقدم من أحيط المجلس  ◊

حسن األستاذ المتفرغ بقسم هندسة القوى الميكانيكية بشأن تسليم 

سيادته الوسام الدال على حصوله على جائزة المعهد األمريكي 

  .٢٠١١لمهندسي الطيران والفضاء لعام 

  ﴾  لجنة المعامل﴿

 شخصية آليتم طرح مناقصة محدودة لتوريد أجهزة حاسب  ◊

ات بالكلية جلسة  الهندسة الحيوية الطبية والمنظوملقسم

 . وجارى اإلعداد للفتح المالي ١٠/٧/٢٠١١

تم طرح مناقصة محدودة لتوريد أجهزة تكييف للكلية جلسة  ◊

 . وتم الترسية وجارى التوريد٣/٧/٢٠١١

طرح مناقصة عامة لشراء أجهزة ومعدات لمشروع اعتماد  ◊

معامل قسم هندسة الري والهيدروليكا وتم فتح المظاريف الفنية 

 . وتم الفتح المالي وجارى إجراءات الترسية ٢٩/٦/٢٠١١يوم 

وحدات تجارب على ( تم طرح مناقصة محدودة لتوريد  ◊

 وتم فتح المظاريف الفنية ٧/٨/٢٠١١جلسة ) المتحكم الدقيق 

 .وجارى إعداد التقرير الفني

معمل الخرسانه جلسة طرح مناقصة عامة لتوريد أجهزة  ◊

  إعداد التقرير الفني تم فتح المظاريف وجارى١٤/٨/٢٠١١

تم طرح مناقصة محدودة لتوريد أثاث لمشروع اعتماد معامل  ◊

قسم هندسة الري والهيدروليكا وتم فتح المظاريف الفنية يوم 

 . وجارى إعداد التقرير الفني٢١/٨/٢٠١١



  

تم طرح مناقصة محدودة لتوريد أجهزة لقسم الهندسة  ◊

ف الفنية   وتم فتح المظاري٢٥/٨/٢٠١١الكيميائية جلسة 

 .وجارى إعداد التقرير الفني

تم طرح مناقصة عامة لتوريد ماكينة تصنيع الدوائر  ◊

  وتم ٢٣/٨/٢٠١١الشريطية لقسم هندسة االتصاالت جلسة 

 .فتح المظاريف الفنية وجارى إعداد التقرير الفني

تم طرح ممارسة محدودة لتوريد أدوات كهربائية للكلية  ◊

الفنية وجارى مظاريف   وتم فتح ال٢٢/٨/٢٠١١جلسة 

  . الفنىإعداد التقرير

تم طرح ممارسة عامة لتأجير أتوبيسات لنقل الطلبة إلى  ◊

  وتم إعداد ٢٤/٨/٢٠١١فرع الكلية بالشيخ زايد جلسة 

التقرير الفني وسوف يتم فتح المظاريف المالية 

١٥/٩/٢٠١١.  

تم طرح مناقصة محدودة لتوريد وتعبئة طفايات حريق  ◊

  وتم فتح المظاريف الفنية وجارى ١١/٩/٢٠١١جلسة 

 .إعداد التقرير الفني

  

  عزاء
تدريس الذين  يقدم المجلس خالص العزاء للسادة أعضاء هيئة ال       

  : فقدوا أحد ذويهم وهم

 .عبد المنعم عثمان بقسم االشغال العامة   .د.أاسرة  ◊

  .على الصاوى بقسم الهندسة المعمارية لوفاة والدته   .د.أ ◊

  .العزيز بقسم الرى والهيدروليكا لوفاة زوجها  سها عبد  .د ◊

  .حسن عبد الغنى  بقسم التصميم الميكانيكى لوفاة شقيقه   .د ◊

 .محى سعد بقسم القوى الميكانيكية لوفاة شقيقه   .د.أ ◊

  .فؤاد فايز بقسم الهندسة االنشائية لوفاة شقيقه .د ◊

 .هاشرف شوقى بقسم الهندسة االنشائية لوفاة والد حرم .د ◊

  . خالتها ابنقسم هندسة الطيران لوفاةبديعة حافظ   .د ◊

  . برحمته وألهم ذويهم الصبر والسلوانالفقداءتغمد اهللا 
  
  

  ﴾ شئون أعضاء هيئة التدريس ﴿
السادة االساتذة المتفرغين االتى تعيين وافق المجلس على  ◊

 -:وات  أستاذ غير متفرغ لمدة أربع سناسمائهم فى وظيفة

 .الهندسة المعمارية بقسم مال الدينمحمد سامح ك .د.أ •

 عبد الوهاب فايز حسن بقسم هندسة االلكترونيات .د.أ •

 .واالتصاالت الكهربية 

 سعد محمد على عيد بقسم هندسة االلكترونيات .د.أ •

 .واالتصاالت الكهربية

 محمد رأفت محمد بقسم هندسة المناجم والبترول .د.أ •

  .والفلزات

 .هندسة التصميم الميكانيكيبقسم  سمير مصطفى رياض .د.أ •

  . بهاء الدين حافظ بكرى بقسم الهندسة المعمارية.د.أ •

  . عبد الحليم إبراهيم عبد الحليم بقسم الهندسة المعمارية.د.أ •

 سامح جميل سراج الدين األستاذ المتفرغ .د.أ  استقالةسحب ◊

 . ورده إلى القسم الهندسة الكيميائية بقسم

 الخولى في وظيفة  سمير مصطفى.دتعيين وافق المجلس على  ◊

بقسم هندسة الطيران ) من الخارج ( مدرس غير متفرغ 

 طبقا للمادة ٢٠١١/٢٠١٢والفضاء اعتبارا من العام الدراسي 

  . من قانون تنظيم الجامعات١٢٣

 مصطفى هاني على عرفه .دقبول استقالة وافق المجلس على  ◊

ي واإلنتاج األستاذ المساعد بقسم هندسة التصميم الميكانيك

  ).تاريخ أخر مد لإلعارة  ( ١/٩/٢٠١١اعتبارا من 

 سحر أحمد المدرس بقسم .دقبول استقالة وافق المجلس على  ◊

تاريخ أخر مد  ( ١/١٠/٢٠١٠الري والهيدروليكا اعتبارا من 

  ).لألجازة الخاصة لرعاية الطفل 

  ﴾ ترقيات وتعيينات ﴿
  

م اللقب العلمى  السادة  االتى اسمائهمنحوافق المجلس على  ◊

 -:لوظيفة استاذ مساعد مع التهنئة

 عالء الدين بركات الروبى بقسم هندسة االلكترونيات .د •

 .واالتصاالت الكهربية

 تامر مصطفى أبو الفضل بقسم هندسة االلكترونيات .د •

 .واالتصاالت الكهربية

 . طارق عبد الغنى هندام بقسم هندسة الحاسبات.د •

المدرس بقسم هندسة التصميم  حسن نبيل أحمد بيومي .د •

 .الميكانيكي واإلنتاج

 السادة  االتى اسمائهم اللقب العلمى منحوافق المجلس على  ◊

 -:لوظيفة مدرس مساعد مع التهنئة

 . مينا أميل برسوم المعيد بقسم هندسة الطيران والفضاء.م •

 . أحمد موسى عزب موسى المعيد بقسم الهندسة اإلنشائية.م •

 .ين األنور المعيد بقسم الهندسة اإلنشائية حازم حسام الد.م •

 . أميرة خالد أنور المعيدة بقسم الهندسة الكيميائية.م •

 محمد يافع عقبه سالم المعيد بقسم هندسة القوى .م •

 .الميكانيكية

 . جورج سمير لويز المعيد بقسم هندسة القوى الميكانيكية.م •

ى درجات          االح تفال السنوى لتكريم الخريجين الحاصلين عل
سادة    وتكر  ٢٠١٠ والماجستير والبكالوريوس    هالدآتورا يم ال

ة   رواد دفع ين ال يقام ١٩٦٠المهندس لس يس    الحف وم الخم ي
  بقاعة االحتفاالت الكبرى بجامعة القاهرة١/١٢/٢٠١١


