
 
  

    
 
 

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

  

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

س  ـــــــةورئـــــــ ـــــــس الكل عـــــــةالجلســـــــة  مجل للعـــــــام الجـــــــامعي  الرا

 الموافــــــــــــ والتــــــــــــي عقــــــــــــدت یــــــــــــوم الثالثــــــــــــاء ٢٠١٦/٢٠١٧

ــــــــــــــــــــــــ ( ١٣/١٢/٢٠١٦ واســــــــــــــــــــــــتهل ) ﷽

ا أعضاء المجلسدته الجلسة س   .الترحیب 

 ﴾موضوعات عامة  ﴿

  ـــــــالعزاء . د.أتقـــــــدم ـــــــة  ـــــــة ومجلـــــــس الكل عمیـــــــد الكل

 :ل من في وفاة

 م   .د قسم  األستاذفاروق علي حسن الح المتفرغ 

ةالهندسة  عمرو فاروق علي حسن . ووالد د اإلنشائ

قسم هندسة  م المدرس   .العامة  األشغالالح

 قسم  األستاذ راض فيسمیر مصط .د المتفرغ 

ي  ان م الم   .واإلنتاجهندسة التصم

 مان. د قسم  األستاذ أیوب إ المساعد المتفرغ 

ةسة الهند  .لوفاة والدتها  اإلنشائ

 

  

  

  

  

  

  

  

 قسم الهندسة   اهرطفؤاد مني . د األستاذ المساعد 
ة والمنظو  ة الطب  .لوفاة والدها  ماتالحیو

  قة صـــــــــادق المجلـــــــــس علـــــــــى محضـــــــــر الجلســـــــــة الســـــــــا

 .١٥/١١/٢٠١٦بتارخ 

 ط ــــارخ  أحــــ ــــرارات مجلــــس الجامعــــة بت ق ــــس علمــــًا  المجل

٣٠/١١/٢٠١٦  . 

 ــــــــــه المــــــــــالي  المجلــــــــــس وافــــــــــ علــــــــــى توجیهــــــــــات التوج

ـــــــــل المعیـــــــــدین والمدرســـــــــین المســـــــــاعدین  واإلدار  بتحو

ة   . إدارةوظائف  إلىالذین تجاوزوا المدة القانون

  ط المجلـــــس علمـــــًا تور األســـــتاذموافقـــــة الســـــید أحـــــ  الـــــد

شـــــــــــــ أن المستشـــــــــــــار القـــــــــــــانوني ومجلـــــــــــــس الجامعـــــــــــــة 

ــــــــــــى  ــــــــــــة للحصــــــــــــول عل   اإلعــــــــــــارةالمســــــــــــتندات المطلو

الخاصـــــــــــــــة بـــــــــــــــدون مرتـــــــــــــــب لمرافقـــــــــــــــة  واألجـــــــــــــــازات

 .الزوجة /الزوج

  
ة الهندسة  ل فة مجلس    جامعة القاهرة -صح

ة   فة تغطي األحداث العامة في مجلس الكل   صح
سمبر عدد  ٢٠١٦ د



  ط المجلــــــس علمــــــًا ح أحــــــ مختــــــار عمــــــر . د.أبترشــــــ

ــــــاس  م  األســــــتاذع قســــــم هندســــــة التصــــــم ــــــرغ  المتف

ي  ــــان  اإلعــــالنللجنــــة الفحــــص فــــي  واإلنتــــاجالم

قســــــم هندســــــة  الخــــــاص لشــــــغل وظــــــائف مدرســــــین

ة ان ة الهندسة  - الم  .جامعة الفیوم  -ل

ة البیئة ﴿     ﴾ شئون خدمة المجتمع وتنم

انة والتجدید اإلحاللل أعما   : والص

  ًط المجلــــس علمــــا ــــع  أحــــ ــــان تجم أنــــه تــــم تغییــــر م

افتیرـا میـدو خلـف مبنـى  صنادی القمامة مـن أمـام 

ــة  إلــىعمــارة  ت ــع الجدیــد خلــف مبنــى م ــان التجم م

عـــد اإلنتهـــاء مـــن أعمـــال إنشـــاء وحـــدة  ـــة وذلـــك  الكل

ــع صــنادی القمامــة داخلهــا  تــم إنشــاء ( جدیــدة  لتجم

عــادالوحــدة   xم ١١.٣ طــول   xم ٣.١عــرض :  أ

اســـتخدام جوانـــب مـــن الصـــاج  ٢.٦٣ارتفـــاع  وذلـــك 

ــــة ــــا حدید ؛ ) المــــزدوج والعلــــب الصــــاج المفــــرغ وزوا

ات اللجنــة  لت مــن قبــل  التــيولقــد تــم تنفیــذ توصــ شــ

ـــان الجدیـــد  .د.أ م الم صـــنادی ( شـــرف مـــراد لتقیـــ

ـــــــ ـــــــاه غســـــــیلإطف الوعـــــــات صـــــــرف م ـــــــ ؛   اء حر

ــــان بجــــوار الوحــــدة؛ تواجــــد الصــــنادی ؛ تجمیــــ ل الم

  ).    مضخة حر ؛ تواجد عامل بجوار الوحدة 

  ط المجلــس علمــًا عــد نقــل صــنادی القمامــة أحــ أنــه 

هدف إنشـاء اسـتراحة جدیـدة  من خلف مبنى عمارة و

     للطــــــالب تــــــم اإلنتهــــــاء مــــــن أعمــــــال اإلحــــــالل والتجدیــــــد 

ة (  الطات أسمنت ا  –بـردورات  –رصف ب أشـجار أكاسـ

لتأهیـل وتجمیـل الموقـع خلـف مبنــى ) ءة إضـا–مقاعـد  –

ـة (عمارة  ـة ) : الجهة الجنو المنطقـة بجـوار مسـجد الكل

ـــا میـــدو  – افتیر الممـــر أمـــام مـــدخل  -المنطقـــة بجـــوار 

ـة  بجـوار مـدرج السـاو  –مبنى عمـارة مـن الجهـة الجنو

ة  ة والجهة الغر   . من الجهة الجنو

   ط المجلــــس علمــــًا ر أنــــه نظـــرا لقــــدم وتهالــــك مواســــیأحـــ

مبنـــى عمـــارة فقـــد تـــم اإلنتهـــاء  الصـــحيالصـــرف  ـــاه  والم

ات  ــــع مواســــیر شــــ مــــن أعمــــال اإلحــــالل والتجدیــــد لجم

ــاه للمبنــى والموجــودة  الصــحيالصــرف  ــة الم  فــيو تغذ

وحتــــى الــــدور  األرضــــيمنــــور المبنــــى وذلــــك مــــن الــــدور 

ع  لین معـــزول قطـــر ( الســا ــاه بـــولى بــرو  ٥٠مواســـیر م

س  –مختلفة  أقطارمواسیر صرف  –مم   ).محا

ةاألنشطة  ة االجتماع ة والثقاف   والبیئ

  ط المجلــس علمــًا اعــة وتوزــع أحـ أنــه تــم اإلنتهــاء مــن ط

ــة  ٢٠١٦عــدد نــوفمبر  یــتم  والتــيمــن مجلــة مجلــس الكل

المجلسخاللمن   ة األحداث العامة    . ها تغط

   ط المجلــس علمــًا س الموافــ أحــ  ٢٧مقتــرح یــوم الخمــ

قامــة حفــل تكــرم الخــرجین دفعــة موعــدا إل ٢٠١٧إبرــل 

نظـــــام الفصـــــلین الدراســـــیین ونظـــــام الســـــاعات (  ٢٠١٦



توراهوالحاصــــلین علــــى )  المعتمــــدة والماجســــتیر  الــــد

ــــذلك تكــــرم الســــادة الــــرواد  ٢٠١٦ عــــام  خرجــــيو

قاعـــــــة االحتفـــــــاالت الكبـــــــر . ١٩٦٦ قـــــــام الحفـــــــل 

 .   بجامعة القاهرة

  ط المجلـــــس علمـــــًا أنـــــه جـــــار أعمـــــال اإلعـــــداد أحـــــ

انـــــات الخاصـــــة و  التحضـــــیر والمراجعـــــة لتحـــــدیث الب

ــــــة المختلفــــــة  أقســــــام ومراكــــــز ومعامــــــل وٕادارات الكل

اعــة الكتــاب  ــة  الســنو تمهیــدا لط وذلــك  ٢٠١٧للكل

ة   .اللغة العر

   ط المجلــس علمــًا یــوم الثالثــاء الموافــ  فــيأنــه أحــ

ـــــوفمبر  ١٥ قاعـــــة  ٢٠١٦ن  النـــــاد االجتماعـــــاتو

دعوة مـن  اإلجتماعي ة و السـید تـاج الـدین  .د.أالكل

م حفل لتكرم  ة؛ أق شرف أحمد مـراد  .د.أعمید الكل

ــام عــدد مــن  ؛ تــم خــالل الحفــل ق ــة الســاب عمیــد الكل

لمــات  ــة بإلقــاء  الكل الســادة أعضــاء هیئــة التــدرس 

ادته على  ر والتقدیر لس ة والش تعبر عن مد المح

ال  هما بذل ـ من جهـد وأمانـة وٕاخـالص أثنـاء عملـه و

حــوث ل ــا وال -١الفتــرة مــن  فــيشــئون الدراســات العل

ـة  ٢٠١٢-٧-٣١ إلى ٢٠٠٩-٨  فـيثـم عمیـدا للكل

؛  ٢٠١٦-١٠-١٩وحتـــى  ٢٠١٢-٨-١الفتـــرة مـــن 

بیــر مــن الســادة أعضــاء  حضــر حفــل التكــرم عــدد 

ــة  ــع أقســام الكل هیئــة التــدرس والهیئــة المعاونــة مــن جم

ــة وأعضــاء هیئــة  وعــدد مــن الســادة الضــیوف؛ وٕادارة الكل

ــــدا مــــن   ادته مز ــــة یتمنــــون لســــ الكل التــــدرس والعــــاملین 

ة  فيالتوفی والنجاح  قسم الهندسة اإلنشـائ عمله أستاذا 

ة   . الكل

  ط المجلـس علمـًا - ٢٨یـوم األثنـین الموافـ  فـيأنـه أح

قاعــــة  ٢٠١٦-١١  اإلجتمـــــاعي النــــاد االجتماعـــــاتو

ـة  الكل ز هندسـة اآلثـار والبیئـة  ة؛ أقام مر ـةاحتالكل  فال

ة مــرور  ــز؛ تــم خــالل  ٢٥مناســ ســنة علــى إنشــاء المر

ة تكرم السادة أعضاء هیئة التدرس الذین تولـوا  االحتفال

ذلك توزـع جـوائز  ز منذ إنشاءه وحتى اآلن و إدارة المر

ــــائزن  ــــى الطــــالب الف ــــيعل ر  ف قة التصــــو ــــراث " مســــا ت

ـــــا  ـــــيالدن ـــــا  ف ـــــون والدن ـــــة الســـــید "عی ؛ حضـــــر اإلحتفال

تو  السـید تـاج الـدین  .د.أر خالد العنانى وزر اآلثـار و الد

ـة و  ـالء الكل ة والسـادة و رانـدا عبـد الكـرم  .د.أعمید الكل

بیـــــر مـــــن الســـــادة أعضـــــاء هیئـــــة  ـــــز وعـــــدد  مـــــدیر المر

ــة وعــدد مــن الســادة الضــیوف ؛  الكل التــدرس والعــاملین 

النـــاد  صـــالة األلعـــاب الكبـــر  ـــة و وتـــم خـــالل اإلحتفال

ة إفتتاح معرض  اإلجتماع ز هندسة اآلثار " الكل  -مر

  ".عاما من النجاح ٢٥



  ط المجلــس علمــًا یــوم األرعــاء الموافـــ  فــيأنـــه أحــ

 .د.أالســـید تـــاج الـــدین و  .د.أقـــام  ٢٠١٦-١١-٢٨

ـــارة إلـــى  .د.أو  . د.وأ   الزهیـــر  فـــيحن علـــى جبـــر بز

ــة وتــم خــالل الزــارة تفقــد أجهــزة  الكل مطعــم الطــالب 

تناول الطعام وثالجـات  وأواني الطهي وأوانيوأدوات 

ــــارة تنــــاول  التخــــزن ونظافــــة المطعــــم وتــــم خــــالل الز

ة  الكل  .    طعام الغداء مع عدد من الطالب 

  ١١-٢٠یــــوم األحــــد الموافــــ  فــــيأنــــه  اإلحاطــــة-

مبنــــــى  فــــــيتــــــم  ٢٠١٦ عقــــــد  ١٥القاعــــــة الزرقــــــاء 

عنوان   .د.أ؛ قـام بإلقـاء المحاضـرة "الملهم "محاضرة 

تــ س جامعــة هــانوفر ف ــاور رزق هللا نائــب رئــ  ألمان

قا( ـــا ) ســـا ألمان قا( ونقیـــب المهندســـین  ؛ ولقـــد ) ســـا

ـــذ  ة من ـــه الشخصـــ ـــاء تجرت ادته خـــالل اللق ـــاول ســـ تن

ــا إلــىتخرجــه وســفره  اب علــى الجــد  ألمان وحــث الشــ

وذلــــك مــــن خــــالل تناولــــه لرحلــــة إجتهــــاده  واالجتهــــاد

ــــه العدیــــد مــــن المناصــــب فاحــــه وتول ــــا فــــي و ؛ ألمان

ة وعـدد  .د.أحضر اللقاء  السید تاج الدین عمید الكل

من الطالب وأعضاء هیئـة التـدرس والهیئـة المعاونـة 

ة  .الكل

 
 

حوث ﴿        ا وال   ﴾ شئون الدراسات العل

  محضـــــر ـــــس علمـــــًا  ط المجل ـــــة  اجتمـــــاعأحـــــ شـــــئون لجن

حـــــــوث ـــــــا وال ـــــــدة   الدراســـــــات العل ـــــــيبجلســـــــتها المنعق  ف

٨/١٢/٢٠١٦. 

 ط ــــا المجلــــس علمــــًا  أحــــ قــــرارات مجلــــس الدراســــات العل

 .٢٠/١١/٢٠١٦الجامعة بتارخ 

 ط موضــــوع أحــــ وضــــع معــــاییر موحــــده  المجلــــس علمــــًا 

الدراسات   .للقبول 

 ط  .الهندسيمحضر لجنة القطاع علمًا  المجلس أح

 ــــــا  وافــــــ ة لجنــــــة الدراســــــات العل المجلــــــس علــــــى توصــــــ

حوث  ة  لألجهزةعمل حصر وال  .األقسامالعلم

 ــــــا  وافــــــ ة لجنــــــة الدراســــــات العل المجلــــــس علــــــى توصــــــ

حوث  ح االمتحانـات قبـل وال ضرورة االنتهـاء مـن تصـح

ــة الفصــل   أســماءووافــ علــى إعــالن  الثــاني الدراســيبدا

هیئـــة التــــدرس الـــذین لـــم یتســــلموا أوراق  أعضـــاءالســـادة 

ل أسبوع ة  ة من الكنترول مع نها  .اإلجا

 منســـــ  .د.أعلـــــى تعیـــــین المجلـــــس  وافـــــ فـــــة  ولیـــــد خل

المـواد المتقدمـة ومـواد النـانو  فيلبرنامج ماجستیر العلوم 

 .معبد الكرراندا  .د.أبدال من  األول المسار

 ط عیــــــــد العلــــــــم  أحــــــــ عــــــــاد التكــــــــرم  م المجلــــــــس علمــــــــًا 

)٢١/١٢/٢٠١٦.( 



م والطالب  ﴿             ﴾شئون التعل

  محضـــر ط المجلـــس علمـــًا  شـــئون لجنـــة  اجتمـــاعأحـــ

م والطــــــــــــالب  التع ــــــــــــ  فــــــــــــيبجلســــــــــــتها المنعقــــــــــــدة ل

٨/١٢/٢٠١٦.  

ات وتعیینات  ﴿   ﴾ترق
 ـــ ســـو .دعلـــى تعیـــین المجلـــس  واف عمـــرو احمـــد ع

قســـم صـــالح  ات والفیزقـــا المـــدرس المســـاعد  الراضـــ

ة  فة الهندس ادته حاصـل علم مدرسفي وظ ان سـ ا 

توراه من  اعلى درجة الد  .مع التهنئة أمر

 ــــ ــــس  واف ــــین المجل ــــى تعی  أمــــینشــــرف رؤوف .دعل

قسم الهندسة المعمارة في  مرجان المدرس المساعد 

ادته حاصــل علــى درجــة  ــان ســ فــة مــدرس علمــا  وظ

توراه من جامعة القاهرة   .مع التهنئةالد

 على محمود الكـرد دمحم.دعلى تعیین المجلس  واف 

ا فـي  قسم هندسة الـر والهیـدرول المدرس المساعد 

ادته حاصــل علــى درجــة  ــان ســ فــة مــدرس علمــا  وظ

توراه من جامعة القاهرة   .مع التهنئةالد

 امــل .دعلــى تعیــین المجلــس  وافــ محمــود مصــطفي 

قســــــــم هندســــــــة الــــــــر  ســــــــعید المــــــــدرس المســــــــاعد 

فــــة مــــدرس ع ا فــــي وظ ادته والهیــــدرول ــــان ســــ لمــــا 

توراه من  احاصل على درجة الد  .مع التهنئة أمر

 محمـــود دمحم احمـــد محمـــود.دعلـــى تعیـــین المجلـــس  وافـــ 

قســــــــم  ــــــــة هندســــــــة الالمــــــــدرس المســــــــاعد  ــــــــة الطب الحیو

ادته حاصـل  والمنظومات ـان سـ فة مدرس علمـا  في وظ

توراه من  اعلى درجة الد  .مع التهنئة أمر

 ــــي  تعیــــین المهنــــدسعلــــى  المجلــــس وافــــ ســــید احمــــد ز

قســم هندســة القــو  فــة  واآلالتالمعیــد  ــة فــي وظ الكهر

 .مع التهنئةمدرس مساعد 

 دمحم  معبــد الكــردمحم تعیــین المهنــدس علــى  المجلــس وافــ

ــاق قســم هندســة القــو  يعبــد ال ــة  واآلالتالمعیــد  الكهر

فة   .مع التهنئةمدرس مساعد في وظ

 علـــي احمـــد علـــي تعیـــین المهنـــدس علـــى  المجلـــس وافـــ

قســم هندســة المنــاجم والبتــرول والفلــزات  العشــیر المعیــد 

فة مدرس مساعد   .مع التهنئةفي وظ

 ــ ســعید  أســامهاحمــد تعیــین المهنــدس علــى  المجلــس واف

قســم الهندســة  ةســعید المعیــد  فــة مــدرس  اإلنشــائ فــي وظ

 .مع التهنئةمساعد 

 دمحم  إســــماعیلدمحم ین المهنـــدس تعیـــعلـــى  المجلـــس وافـــ

فــة  ا فــي وظ قســم هندســة الــر والهیــدرول احمــد المعیــد 

 .مع التهنئةمدرس مساعد 

 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  
 

 

ع صنادی القمامة م لتجم ان القد   الم

ع صنادی القمامة م لتجم ان القد   الم

ع صنادی القمامة قبل البدء فى   الوحدة إنشاء أعمالالموقع الجدید لتجم

ع صنادی القمامة أثناء   اإلنشاءوحدة تجم

ة ة الكل ت ع صنادی القمامة خلف مبنى م س جامعة هانوفر . د.أ "الملهم "محاضرة  وحدة تجم تور رزق هللا نائب رئ اف  ألمان

ة ز هندسة اآلثار سنة على إنشاء ٢٥مرور  احتفال   مر

ة ز هندسة اآلثار سنة على إنشاء ٢٥مرور  احتفال   مر

ارة ة من  ز ة للمطعم وتناول الطعام مع عدد من الطالب  تفقد   إدارة الكل



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
عد  أمامالمنطقة  ا میدو   والتجدید اإلحاللافتیر

ر أعمال فيالمنطقة خلف مبنى عمارة قبل البدء   التطو

ر أعمال أثناءالمنطقة خلف مبنى عمارة   التطو

ر أعمال أثناءبجوار مدرج الساو المنطقة   التطو

 خلف مبنى عمارة-استراحة الطالب الجدیدة 

عد  ة   والتجدید اإلحاللالمنطقة بجوار مسجد الكل

عد   دوالتجدی اإلحالل أعمالالمنطقة خلف مبنى عمارة 

يممر المدخل  عد  الجنو  والتجدید اإلحالللمبنى عمارة 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م أحفل  ة الساب. د.تكر   شرف أحمد مراد عمید الكل


