
 
  

    
 
 

  
  
  
  
  
  
  

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

  

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

ــــــــــــــة للعــــــــــــــام الجــــــــــــــامعي األولــــــــــــــى الجلســــــــــــــة  مجلــــــــــــــس الكل

 الموافــــــــــــ والتــــــــــــي عقــــــــــــدت یــــــــــــوم الثالثــــــــــــاء ٢٠١٥/٢٠١٦

ــــــــــــــــــــــــــــ ( ١٥/٩/٢٠١٥ واســــــــــــــــــــــــــــتهل ) ﷽

ادته الجلســـــــة  أعضـــــــاء اســـــــ إحاطـــــــة  و لمجلـــــــسالترحیـــــــب 

ـــــأهم    مجلـــــس الجامعـــــة بتـــــارخ موضـــــوعات المجلـــــس علمـــــًا 

٢٧/٧/٢٠١٥.  

  ة افتتـــــــــاح مناســــــــــ م التهنئـــــــــة للشـــــــــعب المصــــــــــر  تقـــــــــد

ــــة،  ــــام قلیل عــــد أ ًا  ــــدة رســــم ــــاة الســــوس الجدی مشــــروع قن

س لمصــــر فقــــط  حمــــل الخیــــر والنمــــاء لــــ لتكــــون شــــرانًا 

فضـــــل القیــــــادة المصـــــرة الح مــــــة وٕانمـــــا للعـــــالم أجمـــــع 

سواعـد الشعـب المصر وقواته المسلحة   .و

 ر تقــــــد تور  لألســــــتاذم الشــــــ ــــــد ــــــد الناصــــــر ال جمــــــال عب

س الجامعــــة لشــــئون خدمــــة المجتمــــع  مــــدبولى نائــــب رئــــ

ـــــه هـــــذا المنصـــــب  ـــــة البیئـــــة الـــــذ انتهـــــت فتـــــرة تول وتنم

ــــــة، وأكــــــد رئیـــــــس المجلـــــــس علــــــى  لبلوغــــــه الســــــن القانون

ـــــــه المنصـــــــب  ادته خـــــــالل تول                                                      الجهـــــــود التـــــــى بـــــــذلها ســـــــ

وتمنـــــــــــــــى مجلـــــــــــــــس الجامعـــــــــــــــة لـــــــــــــــه التوفیـــــــــــــــ والســـــــــــــــداد 

 لة JJJJومواص

  

  

                                         

                                                 

                                                 

                                                 

وتمنــــى مجلــــس الجامعــــة لــــه التوفیــــ والســــداد ومواصــــلة 

ح أالعطــــــــاء للجامعــــــــة،  ضــــــــو حــــــــى ســــــــعید . د.وترشــــــــ

س الجامعــــــة  ــــــة التجــــــارة لمنصــــــب نائــــــب رئــــــ ل عمیــــــد 

ة البیئة   .لشئون خدمة المجتمع وتنم

 م التهنئة للمهندس عمـ اسـر محمـد عبد العزز تقد ر 

م قسم الهندسة الك حثًا المعید  ة الهندسة لنشره  ل ة  ائ

ة  ة دول اسم جامعة القاهرة في مجلة علم ًا  علم

  .مرموقة

  یل لجنة برئاسة س الجامعة بتش قرار رئ اإلحاطة علمًا 

ة  انى المدن الجامع ة الهندسة لمراجعة م ل عمید 

ستوجب الص م واإلصالحات وتحدیـد ما  انة والترم

ة انى المدن الجامع عض م   .ل

  أعـداد الطـالب المقـترح قبولهـا بجامعـة اإلحاطـة علمـًا 

  ).م٢٠١٥/٢٠١٦(القاهرة 

  یل قرار المجلس األعلى للجامعات بتش اإلحاطة علمًا 

س الجامعة أو أحد  تور رئ لجنة برئاسة األستاذ الد

ادات الجام ار الق ه الخت ات نوا ل ة  الهندسة، (ع

  ).التجارة، اآلثار، وراض األطفال

  
ة الهندسة  ل فة مجلس    جامعة القاهرة -صح

ة   فة تغطي األحداث العامة في مجلس الكل   صح
 ٢٠١٥ سبتمبر عدد



  اب أن الجامعة فى إطار تحفیز ش اإلحاطة علمًا 

الجامعة أنشات جائزتین احثین  ضمن جوائز   ال

قتصر التقدم لهما على المدرسین  ة،  الجامعة السنو

   .المساعدین والمعیدین

 ة التعاون بین جامعة القا اتفاق هرة اإلحاطة علمًا 

  ).م٥/٧/٢٠١٥(والمعهد القومي لالتصاالت بتارخ 

 ﴾موضوعات عامة  ﴿           

  ـــــــــى محضـــــــــر الجلســـــــــة المصـــــــــادقة عل ـــــــــس  ـــــــــام المجل ق

قة بتارخ   . ١٤/٧/٢٠١٥السا

  ــــــار ــــــى اخت ــــــس عل أحمــــــد عبــــــد العــــــال . د.أوافــــــ المجل

ـــــــــة  عـــــــــوض ـــــــــة الطب قســـــــــم الهندســـــــــة الحیو األســـــــــتاذ 

ــــــــة للعــــــــا م الجــــــــامعي والمنظومــــــــات أمــــــــین مجلــــــــس الكل

٢٠١٥/٢٠١٦ . 

  ملــــــــــین ــــــــــار الخمســــــــــة الم وافــــــــــ المجلــــــــــس علــــــــــى اخت

ـــــــــــة للعـــــــــــام الجـــــــــــامعي   ٢٠١٦/  ٢٠١٥لمجلـــــــــــس الكل

 -:وهم

 قســــــم  ذاألســــــتالمعــــــي عبــــــد الملــــــك  هــــــاني. د.أ المتفــــــرغ 

ة ات والفیزقا الهندس  .الراض

 قســـــــــم . د.أ ـــــــــرغ  ـــــــــدین األســـــــــتاذ المتف أحمـــــــــد رضـــــــــا عاب

 .الهندسة المعمارة

 قســـــم هندســـــة  ـــــرم رمـــــز . د.أ شـــــا األســـــتاذ المتفـــــرغ 

ة ان  .القو الم

 مجـــــد محمـــــود ســـــعید الســـــوداني األســـــتاذ المتفـــــرغ . د.أ

ة ات واالتصاالت الكهر  .قسم هندسة االلكترون

 قســــم . د.أ ــــه األســــتاذ المتفــــرغ  محمــــود دمحم علــــى عبــــد ر

ي واالنتاج ان م الم   .هندسة التصم

 ن ضـــــمن األعضـــــاء وافـــــ المجلـــــس علـــــى تعیـــــین اثنـــــان مـــــ

ــــــــارا مــــــــن  ــــــــة لمــــــــدة عــــــــامین اعت ــــــــثالث مــــــــن خــــــــارج الكل ال

 -:وهم ١/٩/٢٠١٥

        الســـــــــــــــــید المهنـــــــــــــــــدس  أحمـــــــــــــــــد أبـــــــــــــــــو الســـــــــــــــــعود أحمـــــــــــــــــد

س التنفیذ لجهاز شئون البیئة   .الرئ

        الســــــــــــید المهنـــــــــــــدس  شـــــــــــــرف حمـــــــــــــد أمـــــــــــــین الشـــــــــــــهابي

ة المقـــــــاولون العـــــــرب لهندســـــــة التشـــــــیید  مـــــــدیر معهـــــــد شـــــــر

 .ةواالدار 

        د الســــــــــــــــــــــید األســــــــــــــــــــــتاذ  صــــــــــــــــــــــادق أحمــــــــــــــــــــــد الســــــــــــــــــــــو

ترك د ال ة السو س مجلس ادارة شر   رئ

  ط المجلـــــــس علمـــــــا بخطـــــــاب جـــــــابر جـــــــاد نصـــــــار . د.أأحـــــــ

ــــــــــة مــــــــــن الفســــــــــاد  ن وحــــــــــدة الوقا س الجامعــــــــــة بتكــــــــــو رئــــــــــ

صــــدر بهــــا قــــرار مــــن  ــــة المــــوقرة علــــى أن  الكل افحتــــه  وم

ـــــة  ـــــس الكل ـــــون / مجل ـــــى أن  یل الوحـــــدة  المعهـــــد وعل تشـــــ

ــــــى  ٧ – ٥مــــــن  ن عل ــــــنهم عضــــــو ــــــون مــــــن بی أعضــــــاء و

تها الســــــــادة  ــــــــي عضــــــــو ــــــــل مــــــــن الخــــــــارج واال تضــــــــم ف األق

الء أو  رؤســــــــــــاء األقســــــــــــام أو مــــــــــــدیر المراكــــــــــــز أو الــــــــــــو

 .العمید

  ــــــارخ س الجامعــــــة بت ــــــ قــــــرار رئ ــــــس علمــــــا  ط المجل  ٣٠أحــــــ

ــــام أ ق أعمــــال عمیــــد . د.یولیــــو  شــــرف أحمــــد مــــراد عمیــــد 

ـــــــ ـــــــة اعت أغســـــــطس ولحـــــــین صـــــــدور القـــــــرار  ٤ارا مـــــــن الكل

ة  .الجمهور بتعیین عمید جدید للكل

  ــــــارخ س الجامعــــــة بت ــــــ قــــــرار رئ ــــــس علمــــــا  ط المجل  ٣٠أحــــــ

ــــــــــــــام أ ق ــــــــــــــة       . د.یولیــــــــــــــو  یــــــــــــــل الكل حنفــــــــــــــي الزهیــــــــــــــر و

یــــــــل  أعمــــــــال و ــــــــة البیئــــــــة  لشــــــــئون خدمــــــــة المجتمــــــــع وتنم

ــــــــة البیئــــــــة اعت ــــــــة لشــــــــئون خدمــــــــة المجتمــــــــع وتنم ــــــــارا       الكل



أغســـــــطس ولحـــــــین صـــــــدور القـــــــرار الجمهـــــــور  ١مـــــــن 

ة  .بتعیین عمید جدید للكل

  أقســــــام ح اعــــــداد المعیــــــدین  وافــــــ المجلــــــس علــــــى ترشــــــ

ة المختلفة للعام الجامعي   .٢٠١٥/٢٠١٦الكل

 ــــى خطــــاب أ ــــس عل ــــ المجل ــــه حلمــــى الســــعید . د.واف هال

اســــــــــــم المرحــــــــــــوم             ــــــــــــى انشــــــــــــاء جــــــــــــائزة  الموافقــــــــــــة عل

ـــــــــاء والســـــــــد الم ـــــــــر الكهر هنـــــــــدس  حلمـــــــــى الســـــــــعید وز

ـــــــــة الهندســـــــــة  ل جامعـــــــــة  –العـــــــــالي األســـــــــب خـــــــــرج 

ة مــــــارس ســــــنة  ــــــارة عــــــن  ١٩٤١القــــــاهرة شــــــع وهــــــى ع

ــــــه  مبلــــــغ  ثالثــــــون الــــــف جن عائــــــد شــــــهادات اســــــتثمار 

ا علــــــــى أفضــــــــل مشــــــــروع تخــــــــرج لمرحلــــــــة  تــــــــوزع ســــــــنو

ة  الوروس أو وفقا لما یراه مجلس الكل  .ال

 تـــــــاب نشـــــــر فـــــــي وافـــــــ المجلـــــــس علـــــــ ى قبـــــــول اهـــــــداء 

أحمـــــــــد جمعـــــــــه  .دعـــــــــن طرـــــــــ  Springerمؤسســـــــــة 

ا قســـــم الراضـــــ ت والفیزقـــــا رضـــــوان األســـــتاذ المســـــاعد 

ة ، المهنــــــــدس  دمحم النعنــــــــاعى فــــــــودة المــــــــدرس الهندســــــــ

ة وهـــــــو  ات والفیزقـــــــا الهندســـــــ قســـــــم الراضـــــــ المســـــــاعد 

ــــه خــــالل الدراســــات  لالســــتفادةتــــألیف مصــــر خــــالص 

ة الكل ا   .  العل

  وافــــــ المجلــــــس علــــــى تهنئــــــة الحاصــــــلین علــــــى جــــــوائز

 .٢٠١٤الدولة لعام 

  ةجوائز الدولة التقدیر: أوال: 

 قســــــم . د.أ ــــــب الشــــــریني األســــــتاذ المتفــــــرغ  محمــــــود غر

ـــــة التقدیرـــــة  ي واالنتـــــاج جـــــائزة الدول ـــــان م الم التصـــــم

ة  .في مجال العلوم الهندس

 م شـــــاهین األســـــتاذ المتفـــــرغ . د.أ قســـــم هندســـــة ســـــمیر ابـــــراه

ـــــ ات جـــــائزة الدولـــــة التقدیر ـــــة  ةالحاســـــ فـــــي العلـــــوم التكنولوج

ة  .المتقدمة في العلوم الهندس

  ا ة: ثان ع  :جوائز الدولة التشج

 ط . د قســـــــم  –تـــــــامر عبـــــــد المطلـــــــب الـــــــ األســـــــتاذ المســـــــاعد 

ة ات واالتصاالت الكهر  .هندسة االلكترون

  ط المجلـــــس علمـــــا بخطـــــاب س الجام. د.أأحـــــ عـــــة نائـــــب رئـــــ

ــــاب التقـــــدم  شــــان فـــــتح  حـــــوث  ــــا وال لشــــئون الدراســـــات العل

ــــــة  –التمیــــــز ( للحصــــــول علــــــي جــــــوائز الجامعــــــة   –التقدیر

ع لعـــــــــــــام ) نجیـــــــــــــب محفـــــــــــــو  –االختـــــــــــــراع  – ةالتشـــــــــــــج

٢٠١٥. 

  ط المجلـــــس علمـــــا بخطـــــاب س الجامعـــــة . د.أأحـــــ نائـــــب رئـــــ

شـــــــــــأن اعـــــــــــالن  حـــــــــــوث  ـــــــــــا   وال لشـــــــــــئون الدراســـــــــــات العل

ــــةالمجلــــس األعلــــى للثقا حث ا بــــین الجهــــات ال عــــن  فــــة ســــنو

ةالتقدم لجوائز   :الدولة اآلت

  ــــــي مجــــــاالت ــــــون ( جــــــوائز النیــــــل ف العلــــــوم  –اآلداب  –الفن

ة   ).االجتماع

  ــــــة فــــــي مجــــــاالت اآلداب  –الفنــــــون ( جــــــوائز الدولــــــة التقدیر

ة  –  ).العلوم االجتماع

  ط المجلـــــــــس علمـــــــــا بخطـــــــــاب س . د.أأحـــــــــ نائـــــــــب رئـــــــــ

شــــــــأن الجامعــــــــة لشــــــــئون الدراســــــــا حــــــــوث  ــــــــا وال ت العل

ا  ــــــا ســــــنو حــــــث العلمــــــي والتكنولوج ــــــة ال م اعــــــالن اكاد

ـــــــة عــــــــن التقـــــــدم لجـــــــوائز الدولــــــــة  حث بـــــــین الجهـــــــات ال

ة  :اآلت

  ـــــة  –العلـــــوم ( جـــــوائز النیـــــل فـــــي مجـــــاالت العلـــــوم التكنولوج

 ).المتقدمة 



  العلـــــــــــوم ( جـــــــــــوائز الدولـــــــــــة التقدیرـــــــــــة فـــــــــــي مجـــــــــــاالت

ة وال ة والطب ة والزراع ة األساس  ).هندس

  ــــــــــة ــــــــــة فــــــــــي العلــــــــــوم التكنولوج جــــــــــوائز الدولــــــــــة التقدیر

قة  .المتقدمة للمجاالت السا

  ـــــــة فـــــــي ط المجلـــــــس علمـــــــا بـــــــدرجات مـــــــدرس الخال أحـــــــ

ة ع اقسام الكل  .جم

  وافــــــــــ المجلــــــــــس علــــــــــى موضــــــــــوعات وحــــــــــدة ضــــــــــمان

 .الجودة واالعتماد

  ـــــــة ـــــــام قســـــــم الهندســـــــة المعمار وافـــــــ المجلـــــــس علـــــــى ق

عنـــــوان  ه للمنـــــاط ( عقــــد مـــــؤتمر  ـــــة مســـــتقبل نحـــــو رؤ

ــــــة  المــــــنظم تحــــــت اشــــــراف برنــــــامج الدراســــــات ) التارخ

ــــــة العمــــــارة والهندســــــة  ل التعــــــاون مــــــع  ــــــة  الكل ــــــا  العل

ـــــورج  ـــــرة مـــــن  –بجامعـــــة برانـــــد ب ـــــك فـــــي الفت ـــــا وذل المان

ـــــــة  ٢٧/١٠/٢٠١٥ – ٢٥ ـــــــل مـــــــن الهیئـــــــة االلمان بتمو

م  . DAAD يللتعاون األكاد

  مشـــــار ـــــس علمـــــا  ط المجل ـــــ هندســـــة القـــــاهرة أحـــــ ة فر

ـــــــون مـــــــن  ال للطـــــــالب   ٢١الم ـــــــورم قة ف مســـــــا ـــــــا  طال

اقات  ــــــــــــــة ســــــــــــــ مــــــــــــــت علــــــــــــــى حل ــــــــــــــا التــــــــــــــي اق ألمان

م فـــــــي ا نهـــــــا مدینـــــــة هو  ٢٨لفتـــــــرة مـــــــن الفورمیـــــــوالوان 

ــــــــــــو  ــــــــــــى یولی قة  ٢٠١٥اغســــــــــــطس  ٢ال وتعــــــــــــد مســــــــــــا

قات  فورمیـــــــــــوال للطـــــــــــالب واحـــــــــــدة مـــــــــــن اهـــــــــــم المســـــــــــا

ــــــــا  ة علــــــــى مســــــــتو الجامعــــــــات عالم وذلــــــــك الهندســــــــ

قـــــوم طـــــالب  ـــــة حیـــــث  ـــــة والعمل لمـــــد االســـــتفادة العلم

ارة  ع ســـــــ م وتصـــــــن ة بتصــــــم فــــــرق الجامعـــــــات المشـــــــار

معــــــــــــــاییر ومواصــــــــــــــفات تحــــــــــــــددها منظمــــــــــــــة  اق  ســــــــــــــ

ــــــــة  ارات العالم قة  SEAالســــــــ ــــــــنظم المســــــــا ــــــــي ت . والت

م الفـــــرق عـــــن طرـــــ معـــــایر محـــــددة مـــــن الجهـــــة  یـــــتم تقیـــــ

م : وتغطــــــــى هــــــــذه المعــــــــاییر. المنظمــــــــة خطـــــــــة  –التصــــــــم

الســــوق  عهــــا  محاكــــاة لب ارة  حســــاب تكلفـــــة  –تســــو الســــ

ارة  عــــــض المعــــــاییر  –الســــــ ــــــدوران و ــــــارات التســــــارع وال اخت

 .األخر 

  ـــــــا ـــــــ معمـــــــل تكنولوج ة فر مشـــــــار ط المجلـــــــس علمـــــــا  أحـــــــ

ــــــة  مثل الكل ــــــران والفضــــــاء ســــــ قســــــم هندســــــة الطی الفضــــــاء 

قة  ــــــــــــار  ARLISSفــــــــــــي مســــــــــــا ــــــــــــة إلطــــــــــــالق واخت الدول

فـــــادا االقمـــــار الصـــــنا ـــــة ن ة فائقـــــة الصـــــغر، والمقامـــــة بوال ع

ة في الفترة من   .سبتمبر ١٨وحتى  ١٤األمر

  ـــــــي ـــــــة ف ـــــــ مـــــــن الكل ة فر مشـــــــار ـــــــس علمـــــــا  ط المجل أحـــــــ

قة  ـــــة  European Rover Challengeمســـــا الدول

. ســـبتمبر  ٦وحتـــى  ٤ المقامـــة فـــي بولنـــدا فـــي الفتـــرة مـــن 

قة  ـــــا فرقـــــا مـــــن جامعـــــات فـــــي أو  ٤٠شـــــارك فـــــي المســـــا رو

ا ـــــــا وآســـــــ ـــــــز . وأمر ـــــــى المر ـــــــ عل ـــــــي  ٢٣حصـــــــل الفر ف

قة  .المسا

ة البیئة ﴿  ﴾ شئون خدمة المجتمع وتنم

انة أعمال االحالل والتجدید  والص

  أنــــــــــه جــــــــــار أعمــــــــــال االحــــــــــالل ط المجلــــــــــس علمــــــــــًا  أحــــــــــ

ك مبنــــى هندســــة القــــو  اب ــــدهانات واجهــــات وشــــ ــــد ل والتجدی

ة  ل  –) ١٦مبنى (واآلالت الكهر  .  ذاتيتمو

  أنــــــــه تــــــــم ط المجلــــــــس علمــــــــًا  مــــــــن أعمــــــــال  االنتهــــــــاءأحــــــــ

ســــــــــياإلحــــــــــالل والتجدیــــــــــد للمــــــــــدخل  ــــــــــة        الرئ ــــــــــة الكل ت لم

ـــــــــت(  ـــــــــد جرانی ـــــــــد ) تجلی ـــــــــذلك أعمـــــــــال اإلحـــــــــالل والتجدی و

أمــــــام مبنــــــى ) الطــــــات –بلــــــدورات ( المتهالكــــــة  لألرصــــــفة

ة  ة من الجهة الشمال ت ل  -الم  .ذاتيتمو



 أنـــ ط المجلـــس علمــــًا  مـــن  أعمــــال  االنتهــــاءه جـــار أحـــ

ة خطـــــــو  ر وتحـــــــدیث شـــــــ اإلحـــــــالل والتجدیـــــــد لتطـــــــو

الــــــــدور  ة التواصــــــــل وذلــــــــك  فونــــــــات وشــــــــ  الثــــــــانيالتل

ة  – ١مبنى  ل  -قسم الهندسة اإلنشائ  .ذاتيتمو

  أنــــــه تــــــم ط المجلــــــس علمــــــًا  مــــــن أعمــــــال  االنتهــــــاءأحــــــ

ك  اب ـــــع واجهـــــات وشـــــ اإلحـــــالل والتجدیـــــد لـــــدهانات جم

ة  ة الكل ت ل  –مبنى م  . ذاتيتمو

  أنــــه جــــار ط المجلــــس علمــــًا  مــــن أعمــــال  االنتهــــاءأحــــ

صـــــــــــــــالة                             ٢اإلحـــــــــــــــالل والتجدیـــــــــــــــد الشـــــــــــــــامل لعـــــــــــــــدد 

تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخدم لعقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد )  ٢٠٣٠٧ - ٢٠٤٠٧( 

الرســــــــم لطــــــــالب  والمحاضــــــــرات وتمــــــــارن االمتحانــــــــات

ات والفیزقــــــــــا  مبنــــــــــى قســــــــــم الراضــــــــــ ــــــــــك  ــــــــــة وذل الكل

ة  ل  –الهندس  .ذاتيتمو

  أعمـــــــــال مـــــــــا یتعلـــــــــ  أنـــــــــه ف ط المجلـــــــــس علمـــــــــًا  أحـــــــــ

 xمتــــــــــر١٣( اإلحــــــــــالل والتجدیــــــــــد لتجمیــــــــــل المنطقــــــــــة 

ـــــر٢٦ م ) مت ـــــى قســـــم التصـــــم يأمـــــام مبن ـــــان ـــــم الم ؛ ت

ـــــــــــة وعمـــــــــــل  االنتهـــــــــــاء ط المنطق ـــــــــــ مـــــــــــن رصـــــــــــف وتبل

ـــــــدورات وزراعـــــــة ا للتظلیـــــــل وجـــــــار  البل أشـــــــجار أكاســـــــ

ــــــة وذلــــــك  تأهیــــــل مقاعــــــد جلــــــوس الطــــــالب بــــــورش الكل

 .لتوزعها وتثبیتها  تمهیدا

  أنـــــــه جـــــــار أعمـــــــال اإلحـــــــالل ط المجلـــــــس علمـــــــًا  أحـــــــ

     العــــاليوالتجدیــــد إلنشــــاء معمــــل بلكونــــة مبنــــى الضــــغط 

وذلـــــــك لخدمـــــــة طـــــــالب نظـــــــام الفصـــــــلین ) ١٦مبنـــــــى ( 

ل  –وطالب نظام الساعات المعتمدة   .ذاتيتمو

  انة قســــــم الصــــــ ــــــأن العــــــاملین  ط المجلــــــس علمــــــًا  أحــــــ

ة قاموا  ة األعمالالكل   :اآلت

  ك وواجهات مبنى مدرج الساو اب  .دهانات ش

  ــــــــة ــــــــة الفاصــــــــلة بــــــــین حــــــــرم الكل دهانــــــــات االســــــــوار الحدید

ة الخارجيوشارع الجامعة والجراج   .للكل

 ـــــــ الطـــــــات تجلیـــــــد جم ع أعمـــــــال احـــــــالل وتجدیـــــــد لفواصـــــــل 

ة الكل احة   . جوانب وقاع حوض حمام الس

ةاألنشطة        ة االجتماع ة والثقاف  والبیئ

  اعــــة وتوزــــع عــــدد یولیــــو أنــــه تــــم ط ط المجلــــس علمــــًا  أحــــ

ـــــة  ٢٠١٥ یـــــتم مـــــن خاللهـــــا  والتـــــيمـــــن مجلـــــة مجلـــــس الكل

المجلس ة األحداث العامة   .تغط

  أنــــه تــــم ط المجلــــس علمــــًا  اعــــة وتوز  االنتهــــاءأحــــ ــــع  مــــن ط

ـــــة  ـــــرع الكل ـــــة وف ـــــة للكل ـــــات الداخل فون التل ـــــدلیل الخـــــاص  ال

عــــــــد ) ٢٠١٥إصــــــــدار اغســــــــطس ( الشــــــــیخ زایــــــــد  ــــــــك  وذل

الت  االنتهــــــاء ات والتعــــــد ــــــة التصــــــو اف ــــــيمــــــن عمــــــل   الت

ة  .أفادت بها أقسام وٕادارات الكل

  أنــــــه فــــــي یــــــوم األرعــــــاء الموافــــــ ط المجلــــــس علمــــــًا   ٩أحــــــ

النـــــــــــــاد  تاالجتماعـــــــــــــاوفـــــــــــــى قاعـــــــــــــة  ٢٠١٥ســـــــــــــبتمبر 

ــــــة، تــــــم عقــــــد المــــــؤتمر  االجتمــــــاعي  لخرجــــــي الســــــنو الكل

؛ حضــــــر  ٢٠١٥-٢٠١٤ الدراســــــيهیئــــــة فولبرایــــــت للعــــــام 

الهیئـــــة القـــــدامى  خرجـــــيعـــــدد مـــــن  المـــــؤتمر فـــــيوشـــــارك 

مـــــــا حضـــــــر  ـــــــاحوالجـــــــدد ؛  ـــــــة . د.أ االفتت ـــــــد الكل . د، عمی

مصـــــر  التنفیـــــذنصـــــیف المـــــدیر  مـــــاجي لهیئـــــة فولبرایـــــت 

ن مــــــن مختلــــــف الجامعــــــات والمراكــــــز وجمــــــع مــــــن الخــــــرجی

ـــــــائج  ـــــــم خـــــــالل المـــــــؤتمر عـــــــرض نت ـــــــة المصـــــــرة ؛ ت حث ال

حـــــاث  مختلـــــف مجـــــاالت العلـــــوم واآلداب  فـــــيعـــــدد مـــــن األ

م المـــــــؤتمر أ اإلعـــــــداد وتنظـــــــ ـــــــام  ـــــــؤاد  . د.؛ ق  –محمـــــــود ف

ـــــة  ان ـــــة  –قســـــم هندســـــة القـــــو الم س جمع  خرجـــــيرئـــــ

 .العلوم فيفولبرایت 



ا الدراساتشئون  ﴿       حوث العل   ﴾ وال

  محضر ط المجلس علمًا  اجتماع لجنة الدراسات أح

حوث بجلستها المنعقدة  ا وال  .١٣/٩/٢٠١٥ فيالعل

  م ط المجلس علما بتقد ه . د.أأح ا الن مدحت الكومى 

عادل الشاذلى عرضًا عن مقترح دبلوم مهنى . د.عن أ

 .للجیوماتكس

 ط ال م السید المهندس أح هشام نصار  مجلس علما بتقد

ه من قبل  حث ه و م عرضًا عن مقترح خدمات تعل

ه لمدة ثالث   ELSEVIERمؤسسة  مع فتره تجرب

ع  ه فى ) free trial(اساب للبرامج التى ترغب الكل

ه فیها  .المشار

 أعتماد نتیجة امتحانات الفصل  المجلس على  واف

 .٢٠١٤/٢٠١٥الدراسى الثانى للعام الجامعى 

 ات  على المجلس  واف الطلب المقدم من قسم الراض

ة بخصوص تعیین عدد  طالب ) ٤(والفیزقا الهندس

القسم   .حث بدرجة الماجستیر 

  أجندة مواعید العام الدراسى ط المجلس علما  أح

ا ٢٠١٥/٢٠١٦  .للدراسات العل

 قوم الساده االساتذه رؤساء  المجلس على  واف أن 

اء والمها م للساده المعیدین االقسام بتوزع االع

والمدرسین المساعدین واعداد جداولهم للفصل الدراسى 

مستند  ٢٠١٥/٢٠١٦االول  قًا لما هو وارد  مهام "ط

ة الهندسة  ل جامعة  –السادة اعضاء الهیئة المعاونه 

 ".القاهرة

  واف المجلس على عقد االجتماع االول للجنة المعامل

قوم الساده رؤساء ٨/١٠/٢٠١٥یوم  یر  و االقسام بتذ

عه لكل قسم بإعداد عرض  السادة رؤساء المعامل التا

(ppt.)  ل معمل انات وموارد ومشاكل    .یبین أهداف وٕام

م والطالب  ﴿  ﴾شئون التعل

  محضــــــــر ــــــــس علمــــــــًا  ط المجل شــــــــئون اجتمــــــــاع لجنــــــــة أحــــــــ

م والطالب    .١٣/٩/٢٠١٥ فيبجلستها المنعقدة التعل

ات وتعیینات  ﴿   ﴾ترق
 محمود ابو العال دمحم األستاذ . دمجلس على تعیین واف ال

فة  قسم هندسة المناجم والبترول والفلزات في وظ المساعد 

 .مع التهنئة) هندسة خزانات وانتاج البترول ( أستاذ 

  ر . دواف المجلس على تعیین عقوب  سوسن السید 

فة استاذ  قسم الهندسة المعمارة في وظ   االستاذ المساعد 

ان ت(   .مع التهنئة) خصص اس

  ه . دواف المجلس على تعیین سی رم الغزالي مسعد 

فة أستاذ مساعد مع  قسم الهندسة المعمارة في وظ المدرس 

 .التهنئة

  قسم . دواف المجلس علي تعیین مني فؤاد طاهر المدرس 

فة استاذ مساعد  ة والمنظومات في وظ ة الطب الهندسة الحیو

 .مع التهنئة

 دمحم دروش عبد الرحمن . دف المجلس علي تعیین وا

ة في  ات والفیزقا الهندس قسم الراض المدرس المساعد 

فة مدرس  توراه من جامعة . وظ انه حاصل علي الد علما 

ماستر   .ندا وتوجد معادلة مع التهنئة –ما 

  م دمحم المعیدة . دواف المجلس علي تعیین رشا عبد العظ

فة مدرس قسم الراض ة في وظ علما . ات والفیزقا الهندس

ماستر  توراه من جامعة ما  ندا        –انها حاصلة علي الد

 .وتوجد معادلة مع التهنئة



  سماح دمحم الشافعي المدرس . دواف المجلس علي تعیین

فة  ة في وظ ات والفیزقا الهندس قسم الراض المساعد 

انها حا. مدرس  توراه من جامعة علما  صلة علي الد

 .ندا  وتوجد معادلة مع التهنئة -تورنتو

  ر عمر . دواف المجلس علي تعیین حسن ابو 

ة في  ات والفیزقا الهندس قسم الراض المدرس المساعد 

فة مدرس  توراه من . وظ انه حاصل علي الد علما 

 .وتوجد معادلة مع التهنئة ندا –جامعة واترلو 

  ن محمود فرج عبد الرحم. دالمجلس علي تعیین واف

قسم  سة اإلشغال العامة في هندالمدرس المساعد 

فة مدرس  توراه من وظ انه حاصل علي الد علما 

سون   .ندا وتوجد معادلة مع التهنئة –جامعة را

  ضحى دمحم مجد المدرس . دواف المجلس علي تعیین

قسم الهندسة المعمارة في وظ . فة مدرس المساعد 

توراه من جامعة القاهرة مع  انها حاصلها علي الد علما 

 .التهنئة

  اهلل محسن دمحم . دواف المجلس علي تعیین مؤمن 

فة  قسم الهندسة المعمارة  في وظ المدرس المساعد 

توراه من جامعة . مدرس  انه حاصل علي الد علما 

ا  فورن ا –ال  .ئةوال توجد معادلة مع التهن أمر

  المهندس  عمرو محمود حسن واف المجلس على تعیین

ة في  ات والفیزقا الهندس قسم الراض محمود المعید 

القسم مع التهنئة فة مدرس مساعد   .وظ

  واف المجلس على تعیین المهندس  احمد نبو حامد

فة مدرس  ة في وظ قسم الهندسة اإلنشائ غرب المعید 

القسم مع التهنئة  .مساعد 

  اسط اسم حسن عبد ال واف المجلس على تعیین المهندس 

فة مدرس مساعد  ة في وظ قسم الهندسة اإلنشائ المعید 

 .القسم مع التهنئة

  ه صالح الدین متولي واف المجلس على تعیین المهندسة ا

فة مدرس مساعد  ات في وظ قسم هندسة الحاس المعیدة 

 .القسم مع التهنئة

 یین المهندس محمود خیر عبد واف المجلس على تع

فة مدرس  ات في وظ قسم هندسة الحاس الصادق المعید 

القسم مع التهنئة  .مساعد 

  ر واف المجلس على تعیین المهندس عمر عبد العاطي 

ات واالتصاالت  قسم هندسة اإللكترون عبد العاطي المعید 

القسم مع التهنئة فة مدرس مساعد  ة في وظ   .الكهر

  المجلس على تعیین المهندس محمود دمحم رشاد الهبیر واف

ة في  ات واالتصاالت الكهر قسم هندسة اإللكترون المعید 

القسم مع التهنئة فة مدرس مساعد   .وظ

  م سمیر خلیل واف المجلس على تعیین المهندس احمد ابراه

ة في  ات واالتصاالت الكهر قسم هندسة اإللكترون المعید 

فة مدرس القسم مع التهنئة وظ  .مساعد 

  الل سالمه امین قرني واف المجلس على تعیین المهندس 

ة في  ات واالتصاالت الكهر قسم هندسة اإللكترون المعید 

القسم مع التهنئة فة مدرس مساعد   .وظ

  حیي سالم مرسي واف المجلس على تعیین المهندس خالد 

ات واالتصاال قسم هندسة اإللكترون ة في المعید  ت الكهر

القسم مع التهنئة فة مدرس مساعد   .وظ



  ه امام واف المجلس على تعیین المهندس دمحم وج

ات واالتصاالت  قسم هندسة اإللكترون اسماعیل المعید 

القسم مع التهنئة فة مدرس مساعد  ة في وظ  .الكهر

  ع عبد واف المجلس على تعیین المهندس أحمد ر

اقي  م العزز عبد ال قسم هندسة التصم المعید 

القسم مع  فة مدرس مساعد  ي واالنتاج في وظ ان الم

 .التهنئة

  واف المجلس على تعیین المهندس خالد سید احمد السید

ة والمنظومات في  ة الطب قسم الهندسة الحیو المعید 

القسم مع التهنئة فة مدرس مساعد   .وظ

  على دمحم واف المجلس على تعیین المهندس محمود

فة  ا في وظ قسم هندسة الر والهیدرول مان المعید  سل

القسم مع التهنئة  .مدرس مساعد 

  واف المجلس على تعیین المهندس دمحم صفاء الدین

قسم هندسة الر  مصطفى عبد الحمید المعید 

القسم مع  فة مدرس مساعد  ا في وظ والهیدرول

 .التهنئة

 دس أحمد دمحم رأفت دمحم واف المجلس على تعیین المهن

فة مدرس  ا في وظ قسم هندسة الر والهیدرول المعید 

القسم مع التهنئة  .مساعد 

  واف المجلس على تعیین المهندس أحمد سمیر حامد

ات واالتصاالت  قسم هندسة االلكترون سید المعید 

القسم مع التهنئة فة مدرس مساعد  ة في وظ  .الكهر

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جي السنو المؤتمر   لبرایتهیئة فو  لخر

ة فر قة فى المشارك الكل    European Rover Challenge مسا

ةیل التللالغالف الخارجى لد الكل ة   فونات الداخل

الفى  المشارك القاهرة هندسة فر قة فورم اوان  مسا   ألمان


