
  

ة الهندسة صح ل   جامعة القاهرة -فة مجلس 
ة   فة تغطي األحداث العامة في مجلس الكل   صح

 ٢٠١٧ فبرایر ددع

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

ـــــة  الســـــید دمحم أحمـــــد تـــــاج الـــــدین. د.افتـــــتح أ عمیـــــد الكل

س  ــــــــــةورئــــــــــ للعــــــــــام  السادســــــــــةالجلســــــــــة  مجلــــــــــس الكل

 والتــــــي عقــــــدت یــــــوم الثالثــــــاء ٢٠١٦/٢٠١٧الجــــــامعي 

ــــــــــــــــــ ( ٢١/٢/٢٠١٧ الموافــــــــــــــــــ ﷽ (

ادته الجلســـــــــــــة  أعضـــــــــــــاء واســـــــــــــتهل ســـــــــــــ ـــــــــــــب  الترحی

   .المجلس

 ﴾موضوعات عامة  ﴿

  العزاء. د.أتقدم ة  ة ومجلس الكل  :عمید الكل

  دمحم حسین عبدهللا األستاذ المساعد . دفي وفاة

ة قسم الهندسة اإلنشائ  .المتفرغ 

  صفاء الدین مصطفى المدرس المتفرغ . دفي وفاة

ة الجیوماتكس( قسم هندسة األشغال العامة   ).شع

 قسم  مالحل رم دمحم عبدأك. د ي األستاذ  الهندسة تر

ة لوفاة والدته  .اإلنشائ

 م ام مجد مورس بهن. د قسم هندسة التصم المدرس 

قة ي واإلنتاج لوفاة شق ان   .الم

  قة صـــــــــادق المجلـــــــــس علـــــــــى محضـــــــــر الجلســـــــــة الســـــــــا

 .١٠/١/٢٠١٧بتارخ 

 ط ــــارخ  أحــــ قــــرارات مجلــــس الجامعــــة بت المجلــــس علمــــًا 

٢٧/١/٢٠١٧  . 

 ط  .المعیدین الجدد  الترحیبالمجلس علمًا  اح

 ــــــــ یل  ةالموافق ــــــــى تشــــــــ ــــــــة الخطــــــــة عل ةلجن  اإلســــــــتراتیج

ــــــــــــــــــة  الخطــــــــــــــــــة  إطــــــــــــــــــارفــــــــــــــــــي  ٢٠٢٥-٢٠٢٠للكل

ة ـــــــــــة  اإلســـــــــــتراتیج  إطـــــــــــاروفـــــــــــي  ٢٠٣٠-٢٠٢٠للدول

 . ٢٠٢٠-٢٠١٥خطة الجامعة 

 والخاصــــــــة  األقصــــــــرعلــــــــى خطــــــــاب محــــــــافظ  الموافقــــــــة

ــــــة ــــــام جامعــــــة الالمحافظــــــة  برغ بإنشــــــاء فــــــرع قــــــاهرة ق

ـــــــــات الغیـــــــــر مم ثلـــــــــة لمشـــــــــروع جامعـــــــــة جنـــــــــوب اللكل

المحافظـــــة  األرضالـــــواد علـــــى  التـــــي تـــــم تخصصـــــها 

  ةــــدسـالھنفى                عام تمیز ٢٠٠



هندســـــــــــــــــة  –هندســـــــــــــــــة الفضـــــــــــــــــاء (  لمثــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارات  ـــــــــــــــا الســـــــــــــــ    األجهـــــــــــــــزةهندســـــــــــــــة  –التكنولوج

ة   ).الطب

  ط ــــــــــــة  أحــــــــــــ المواعیــــــــــــد المبدئ المجلــــــــــــس علمــــــــــــا 

ـــــات ال عض الفاعل مقامـــــة علـــــى هـــــامش المقترحـــــة لـــــ

ــــة  م الهندســـــي  ٢٠٠مــــرور احتفال عــــام علــــى التعلــــ

ة  . بجمهورة مصر العر

 ط قــــــــرار  أحــــــــ ــــــــة . د.أالمجلــــــــس علمــــــــا  عمیــــــــد الكل

ــــــام أ رحــــــالت  ــــــة  أوعــــــدم ق  إالاحتفــــــاالت طالب

اب  إشرافمن خالل  ة الش  .امل من رعا

 ط ر مالعــــــــب  أحــــــــ مقتــــــــرح تطــــــــو المجلــــــــس علمــــــــا 

ا ة  فرع الكل ة   .لشیخ زاید الكل

 ط موضـــــوعات وحـــــدة ضـــــمان  أحـــــ المجلـــــس علمـــــا 

 .الجودة 

 ط المجلـــــــس علمـــــــا بـــــــإعالن نتیجـــــــة الســـــــاعات  أحـــــــ

ــــــف  ــــــائج نظــــــام الفصــــــلین  إعــــــالنالمعتمــــــدة وموق نت

 . نالدراسیی

 ط ــــة و  المجلــــس علمــــا أحــــ ــــة تعــــاون بــــین الكل اتفاق

رانفیل  . دجامعة 

 ط شــــأن دراســــة الوضــــع الــــراهن المجلــــس علمــــا  أحــــ

ــــــــات القیــــــــد بدرجــــــــة  GRE نالمتحــــــــا أحــــــــد متطل

توراه ة الد  .   الكل

 ة العلـــــــــى قبـــــــــول التبـــــــــرع المقـــــــــدم مـــــــــن  الموافقـــــــــة شـــــــــر

ــــــــة لــــــــدعم  ارات لصــــــــالح الكل ــــــــة لصــــــــناعة الســــــــ افار ال

 . "Shell Echo Marathon "  فر

 ط ة مجلــــــس  أحــــــ هندســــــة قســــــم المجلــــــس علمــــــا بتوصــــــ

ــــــادة  ــــــب ز افــــــأةالطیــــــران والفضــــــاء علــــــى طل الســــــفر  م

رســـــــــــــــــین المســـــــــــــــــاعدین والمعیـــــــــــــــــدین لحضـــــــــــــــــور للمد

الزــــادة التــــي قــــررت ألعضــــاء هیئــــة  أســــوةالمــــؤتمرات 

 .التدرس 

 أســـــــــرةعلـــــــــى قبـــــــــول المنحـــــــــة المقدمـــــــــة مـــــــــن  الموافقـــــــــة 

ر . د.أالمرحــــــوم  ــــــه الشـــــــ ــــــل وتوج فــــــوز حســـــــنین ه

 .ألسرة المرحوم  

حوث ﴿        ا وال   ﴾ شئون الدراسات العل

  محضـــــر ـــــس علمـــــًا  ط المجل ـــــة  عاجتمـــــاأحـــــ شـــــئون لجن

حـــــــوث ـــــــا وال ـــــــدة   الدراســـــــات العل ـــــــيبجلســـــــتها المنعق  ف

٥/١/٢٠١٦. 

  ًط المجلــس علمــا للجامعــات  األعلــىتــاب المجلــس  أحــ

م  تـاب وزارة التعلـ ـة الجانـب  العـاليالمتضمن  شـأن رغ

ـة فـى مجـال  في الجیبوتي ـات الثنائ عقد مزد من االتفاق

س الجامعــة نائــب ر  موافــاةالهندســة واتخــاذ الــالزم نحــو  ئــ

ـــــــس أـــــــالر  ـــــــى المجل ـــــــرد عل ـــــــى یتســـــــنى ال ـــــــى حت  األعل

  .للجامعات



  ــــــي ــــــت ف ــــــى إرجــــــاء الب ــــــس عل ــــــ المجل موضــــــوع واف

 إدارة فـــــــياســـــــتحداث برنـــــــامج ماجســـــــتیر الهندســـــــة 

مات المتكاملة  إدارةفـى  مهنـيبرنـامج دبلـوم ، التصم

ـــا المشـــارع للجنـــة  القادمـــة للمزـــد مـــن الدراســـات العل

یل لجنــــة مــــنمــــع الدراســــة  زنــــب یوســــف . د.أ (تشــــ

قســــم الهندســــة المعمارــــة ســــى دمحم . د.أ -شــــفی  ع

ـــــزات ـــــاجم والبتـــــرول والفل قســـــم هندســـــة المن    -شـــــقیر 

قســـم الهندســـة  مهـــددمحم . د.أ ةمـــرزوق  )  اإلنشـــائ

لبــــــرامج ماجســــــتیر إلعــــــداد مقتــــــرح الئحــــــة مجمعــــــة 

ة   .الهندسة البین

 ة لجنــــة الدراســــا ــــاوافــــ المجلــــس علــــى توصــــ  ت العل

ــــة مــــن یل لجن قســــم  دســــوقينهــــى ســــید  .د.ا (بتشــــ

ـــــــة والمنظومـــــــات ـــــــة الطب دمحم . د.أ -الهندســــــة الحیو

قســـم هندســـة  حمـــد ا الـــر نـــور  . د.أ -والهیـــدرول

قســــــم هندســــــة الطیــــــران  دمحم بهــــــى الــــــدین عرجــــــون 

تیـب مواصـفات الرسـائل ) والفضاء لتحدیث وتخرج 

ة  .العلم

م ﴿             ﴾والطالب  شئون التعل

  محضـــر ط المجلـــس علمـــًا  شـــئون لجنـــة  اجتمـــاعأحـــ

م والطــــــــــــالب    فــــــــــــيبجلســــــــــــتها المنعقــــــــــــدة التعلــــــــــــ

٥/١/٢٠١٦. 

 

ات وتعیینات  ﴿   ﴾ترق
  فـة  زولیـد دمحم عبـد العزـ .دواف المجلس على تعیـین خل

قسـم هندسـة المنـاجم والبتـرول والفلـزات  األستاذ المسـاعد 

فــة أســتاذ هندســة فلــزات اكة ت(   فــي وظ مــع ) جمــد وســ

 .التهنئة

  طـــاو  .دتعیـــین وافـــ المجلـــس علـــى اســـر دمحم عـــواد ال

فــة  ة فــي وظ ات والفیزقــا الهندســ قســم الراضــ المــدرس 

 .أستاذ مساعد مع التهنئة

 هـالل  خالـد عبـد هللا  على تعیـین المهنـدس المجلس واف

ـــات واالتصـــاالت قســـم  دالمعیـــالنـــي  هندســـة االلكترون

ة  فة مدرس مساعدفالكهر  .مع التهنئة ي وظ

 دمحم رضــوان حســن   علــى تعیــین المهنــدس المجلــس وافــ

ـــــــــات قســـــــــم  دالمعیـــــــــ دعبـــــــــد الحمیـــــــــ هندســـــــــة االلكترون

ــــة  فــــة مــــدرس مســــاعد واالتصــــاالت الكهر مــــع فــــي وظ

 .التهنئة

 ــة احمــد  المجلــس وافــ علــى تعیــین المهنــدس ســامح عط

ـــات واال قســـم هندســـة االلكترون ـــة المعیـــد  تصـــاالت عط

فة مدرس مساعد مع التهنئة ة في وظ  .الكهر

 ــ یــرلس مینــا جــورج  المجلــس واف علــى تعیــین المهنــدس 

فـة مـدرس  قسـم هندسـة الطیـران والفضـاء فـي وظ المعیـد 

 .مع التهنئةمساعد 



 ـــ علـــى تعیـــین المهنـــدس معتـــز محســـن  المجلـــس واف

م  قســـــــم هندســـــــة التصـــــــم ـــــــد  ســـــــي المعی احمـــــــد الس

ي واإلنتـــا ـــان فـــة مـــدرس مســـاعد الم مـــع ج فـــي وظ

 .التهنئة

 ــــ ــــس واف ــــى  المجل ــــدس احمــــد حامــــد عل ــــین المهن تعی

قســـــــم  م مختـــــــار محمـــــــود المعیـــــــد  هندســـــــة التصـــــــم

فـــة مـــدرس مســـاعد  ي واإلنتـــاج فـــي وظ ـــان مـــع الم

 .التهنئة

 احمــــد طــــارق تعیــــین المهنــــدس علــــى  المجلــــس وافــــ

قســــم  فــــوز  ا فــــي المعیــــد  هندســــة الــــر والهیــــدرول

فة مد  .مع التهنئةرس مساعد وظ

  

 هـــد عاصـــم نـــور  ةتعیـــین المهندســـعلـــى  المجلـــس وافـــ

ــــة فــــي قســــم  ةالمعیــــد مصــــطفي نالــــدی الهندســــة المعمار

فة مدرس مساعد   .مع التهنئةوظ

 ــة ممــدوح هاشــم  ةتعیــین المهندســعلــى  المجلــس وافــ أمن

فــــة قســــم  ةالمعیــــد شــــطور  ــــة فــــي وظ الهندســــة المعمار

 .ةمع التهنئمدرس مساعد 

 نعلــى تعیــین المهندســة  غــادة عبــد الــرحم المجلــس وافــ 

فـــة  ات فـــي وظ قســـم هندســـة الحاســـ ـــي نبـــو المعیـــدة  ز

 .مع التهنئةمدرس مساعد 

 ــ علــى تعیــین المهندســة  ســندرا وحیــد أمــین  المجلــس واف

فـــــة  ات فـــــي وظ قســـــم هندســـــة الحاســـــ رزق هللا المعیـــــدة 

 .مع التهنئةمدرس مساعد 

 


