
 
  

    
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  ﴾  عميد الكليةشريف مراد. د.كلمة أ ﴿    
  

 مجلـس الكليـةعميد الكلية ورئيس  شريف أحمد مراد. د.افتتح أ

ـــسة   والتـــي عقـــدت ٢٠١٣/٢٠١٤ للعـــام الجـــامعي الرابعـــةالجل

) بــــــسم اهللا الــــــرحمن الــــــرحيم  ( ١٠/١٢/٢٠١٣ يــــــوم الثالثــــــاء

حاطـــة إ لـــس و بالترحيـــب بأعـــضاء المجســـيادته الجلـــسة واســتهل 

   بتـــــاريخالمجلـــــس علمـــــًا بـــــأهم موضـــــوعات مجلـــــس الجامعـــــة 

 بتــــــــــــاريخ االســـــــــــتثنائي ومجلـــــــــــس الجامعـــــــــــة ٢٥/١١/٢٠١٣

١/١٢/٢٠١٣.  

 ٢٨إدانة األحـداث التـي جـرت أمـام الجامعـة يـوم الخمـيس  •
ـــــوفمبر وٕاطـــــالق الغـــــاز والخرطـــــوش إلـــــى داخـــــل الحـــــرم  ن

 .الجامعي

 األزمـــة شـــكر لـــإلدارات بكليـــات الجامعـــة علـــى حـــسن إدارة •
 .الظروف الحاليةظل في 

يتم استدعاء قـوات الـشرطة إلـى الحـرم الجـامعي بنـاء علـى  •
 .طلب إدارة الجامعة

أهميــة التحقــق مــن الــدورات التدريبيــة التــي تعقــد وتــستخدم  •
شعار جامعة القاهرة والتأكد على أن يتم عقد هذه الـدورات 
داخل الحرم الجامعي وتحـت إشـراف أكـاديمي مـن الكليـات 

 .لمختصةا

تعــديل ضــوابط الــصرف لنــسب الكليــات مــن رســوم طــالب  •
 .الدراسات العليا من الوافدين

فــصل الــدبلومات المهنيــة عــن اللــوائح األكاديميــة للدراســات  •
 .العليا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ﴾موضوعات عامة  ﴿

قام المجلس بالمصادقة على محضر الجلسة السابقة بتاريخ  ◊

االستثنائيتين بتاريخ  واستعرض وقائع الجلستين ١٢/١١/٢٠١٣

٥/١٢ , ١/١٢ . 

 مجلس الجامعة بتاريخ بقراراتعلمًا  المجلس أحيط ◊

 . ١/١٢/٢٠١٣ والمجلس االستثنائي بتاريخ ٢٥/١١/٢٠١٣

وافق المجلس مع الشكر على الدعم المقدم من وزارة البترول  ◊

 .والثروة المعدنية لكلية الهندسة

ن شركة البويات وافق المجلس مع الشكر علي الدعم المقدم م ◊

 .والصناعات الكيماوية لكلية الهندسة

عبد الرحمن عبد الفتاح رجب . د.أوافق المجلس علي اقتراح  ◊

 المتفرغ بقسم التصميم الميكانيكي واإلنتاج بتوزيع استمارة ذاألستا

تفويض  علي كل عضو هيئة تدريس لتوضيح رغبته اختياريا في

لمرتب الشهري لمدة عام إدارة الكلية في إجراء خصم  يوم من ا

 .وذلك مساهمه من سيادته فى أعاده تأهيل مباني الكلية

وافق المجلس مع الشكر علي الهدية المقدمة من شركة اوراسكوم  ◊

 .للكلية وهى عبارة عن عدد مائة جهاز حاسب إلي 

ناقش المجلس خطاب رئيس اتحاد الطالب بخصوص تدشين  ◊

 علي مر السنوات نصب تذكاري للشهداء من طلبة الكلية 

 متر وسيتم ٢السابقة والنصب علي هيئة هرم خشبي ارتفاعه 

وقد وافق من حيث المبدأ واقترح عمل . وضعه في الجباليه

  

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

  ٢٠١٣ ديسمبرعدد 
 



مسابقه بين طالب قسم العمارة تحت إشراف أساتذة القسم 

 من أعضاء هيئة التدريس لتصميم نصب تذكاري لكل

 .والطالب 

 األشغال العامة بشان وافق المجلس علي توصيه مجلس قسم ◊

 إلي  شعبة الهندسة تتغيير مسمي ميكانيكا التربة واألساسا

 وذلك بناءا علي المقترح المقدم من تالجيوتقنية واألساسا

 . التربة واألساسات ميكانيكاأساتذة تخصص
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١٠/١٢/٢٠١٣  

 التي واألوقات العصيبة االستثنائيةألحداث استمرارًا لمتابعة ا

سبق  يؤكد المجلس على ما ٢٨/١١/٢٠٠١٣تعيشها الكلية منذ 

أن أعلنه عن استنكار وٕادانة لألحداث المؤسفة والممارسات 

 أدت إلى استشهاد أحد أبنائنا الطالب، التيالخاطئة وغير المقبولة 

 الكلية وبالتنسيق وٕاصابة العديد داخل أسوار الكلية، وقد أقر مجلس

 :مع إدارة الجامعة ما يلى

تفـــــويض إدارة الكليـــــة بتـــــشكيل وفـــــد وافـــــق المجلـــــس علـــــى  •

وكيل الكلية لشئون التعلـيم والطـالب وعـضوية . د.برئاسة أ

اثنـــــان مـــــن أعـــــضاء هيئـــــة التـــــدريس وممثـــــل عـــــن إتحـــــاد 

الطــــالب، وذلــــك لمقابلــــة النائــــب العــــام والمطالبــــة بــــإخالء 

ن علـى ذمـة القـضايا، وذلـك حرصـًا سبيل الطلبة المحبوسـي

 .على مستقبلهم

مخاطبة الجامعة بشأن متابعة موضوع تعدى قـوات األمـن  •

علـــى الطـــالب المتواجـــدين داخـــل أســـوار الكليـــة ومـــا نـــتج 

عنــه، وأوصــى المجلــس بتــشكيل لجنــة مــن قبــل الكليــة فيهــا 

 أحــد أعــضاء هيئــة التــدريس وأحــد أعــضاء اتحــاد الطــالب

  . واإلفادةللمتابعة 

محـــافظ الجيــزة للمطالبـــة بفـــتح الطـــرق . د.مخاطبــة الـــسيد أ •

المحيطــة بالجامعــة وتأمينهـــا وبمــا يـــوفر الــسيولة المروريـــة 

واألمان لمستخدميها، وتشكيل لجنة من أحـد أعـضاء هيئـة 

  .التدريس وأحد أعضاء إتحاد الطالب للمتابعة واإلفادة

ية والماديـة توفير كل الدعم والمعونة األكاديمية والنفسية واألدب •

  . األحداث األخيرة  في الممكنة للطالب المصابين 

ـــــة التجهيـــــزات واســـــتكمالمراجعـــــة  •  مـــــع الالزمـــــة للتعامـــــل كاف

  .الطوارئ بالعيادة وسيارة اإلسعاف

 أعمـال تـأمين وحمايـة األسـوار الخارجيـة لحـرم الكليـة استكمال •

  ).أعمال التجليد بالصاج الجارية ( 

هيئــة التــدريس بالكليــة ، وأحــد  أعــضاءتــشكيل لجنــة مــن أحــد  •

أفـــراد  بأحـــد االســـتعانة إتحـــاد الطـــالب بالكليـــة ، مـــع أعـــضاء

 لمتابعــــــة ســــــير االحتيــــــاجالــــــشئون القانونيــــــة بالجامعــــــة عنــــــد 

 األحــداث األخيــرة وتجــدر اإلشــارة إلــى أن فــيتحقيقــات النيابــة 

 األحــــداث فــــيالكليــــة قــــد أشــــرفت علــــى إعــــداد تحقيقــــا إداريــــا 

وكيــــل الكليــــة لــــشئون التعلــــيم والطــــالب . د.المـــذكورة برئاســــة أ

 ، والـــشئون القانونيـــة بالجامعـــة ، خيـــريمحمـــد . د.مـــشاركة أو 

 إلـى وانتهـت إتحـاد الطـالب بالجامعـة والكليـة ممثليوبحضور 

 هيئـــة وعـــضو طالـــب ٤٩ ةإعـــداد توثيقـــا كـــامال  يـــشمل شـــهاد

 وأفــــالم أحــــرازومرفقــــات تتــــضمن  تــــدريس مــــن شــــهود الواقعــــة

ر تــم نــشره بمعرفــة الكليــة وقــد قــام رئــيس اللجنــة وصــور والتقريــ

وكيـــــل الكليـــــة لـــــشئون التعلـــــيم والطـــــالب بتـــــسليم التقريـــــر . د.أ

 .٥/١٢/٢٠١٣للنيابة يوم الخميس 

   ﴾شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ﴿

شئون خدمة المجتمع اجتماع لجنة أحيط المجلس علمًا بمحضر   ◊

  .٥/١٢/٢٠١٣ فيبجلستها المنعقدة وتنمية البيئة 

 والصيانة أعمال االحالل والتجديد  

 اإلحالل أعمال في من انجازات بما تمأحيط المجلس علمًا  ◊

 : النحو التالى وهى على اإلدارةوالتجديد بمبنى 

 فـــوق الثـــاني للـــدور المعـــدني مـــن أعمـــال التـــدعيم االنتهـــاءتـــم  •

 . بمبنى اإلدارةاألرضي



الـــدور سقف  مـــن أعمـــال التـــدعيم الخرســـانى لـــاالنتهـــاءتـــم  •

 . بمبنى اإلدارةاألرضي فوق الثاني

ــــم  • ــــة لمبنــــى االنتهــــاءت  مــــن أعمــــال عــــزل األســــطح النهائي

 .اإلدارة

جــارى أعمــال تطــوير وتــشطيب الواجهــات الخارجيــة لمبنــى  •

 .اإلدارة 

 بمبنـــى الثـــاني للـــدور الـــداخليجـــارى تنفيـــذ إزالـــة البيـــاض  •

 .اإلدارة

خاصـة لـسطح جارى تنفيذ أعمال خرسانة ميول األمطار ال •

 . لمبنى اإلدارةالثانيالدور 

 . الفتحات الخارجية لمبنى اإلدارةأعمالجارى تنفيذ  •

 أعمـــــال القواطيـــــع واألســـــقف المعلقـــــة بـــــاألدوار ترســـــيهتـــــم  •

 .المختلفة لمبنى اإلدارة

 الثـــاني أعمـــال تنفيـــذ طبقـــات األرضـــيات للـــدور ترســـيهتـــم  •

 .بمبنى اإلدارة

ــــصناعية  وٕاســــناد أعمــــال الترســــيهجــــارى أعمــــال  • ــــة ال تهوي

 .لمبنى اإلدارة بالكامل

ـــداخلي مـــن أعـــداد رســـومات أعمـــال الفـــرش االنتهـــاءتـــم  •  ال

 مـــن مبنـــى اإلدارة وتجهيـــز جـــداول الكميـــات نىالثـــا للـــدور

 . إجراءات الطرحفيللبدء 

 شبكات الكهرباء واإلنارة لمبنـى أعمال ترسيهجارى أعمال  •

اللجــــان وقــــد تقــــدم مجلــــس الكليــــة بالــــشكر لجميــــع . اإلدارة

  .المسئوله عن متابعة أعمال االحالل والتجديد بالكلية

 

 تم تركيب ٢٠١٣أحيط المجلس علمًا بأنه خالل شهر نوفمبر  ◊

 .)Over head data show ( جهاز عرض معلق ١٢عدد 

أحيط المجلس علمًا بأنه تم االنتهاء من أعمال اإلحالل  ◊

بشئون  تين غرفتين  خاصفيوذلك ) تمويل ذاتي ( والتجديد 

 فوق االرضى بجوار مركز الثاني بالدور ١ مدنيالعاملين بمبنى 

 وتجديد لألرضيات الخشب المتهالكة إحالل( بحوث الطاقة 

 جرانيت بأرضية سيراميك وخارج الغرفتين بأرضيةداخل الغرفتين 

 ) .  إضاءة كشافات – دهانات –

التجديد  و اإلحالل أعمالأحيط المجلس علمًا بأنه تم االنتهاء من  ◊

حفظ شهادات التخرج ( لشئون الخريجين  لغرفة تخزين مخصصة

 .الرئيسي مسجد الكلية  مبنىوذلك خلف) 

أحيط المجلس علمًا بأنه تم عمل إحالل وتجديد لكابل الكهرباء  ◊

 يصل والذي) x٩٥ ٤(  متر ٨٥ساسات بطول المغذى لمبنى أ

ة الموجودة بجوار مسجد  المحوالت الرئيسيومحطةبين المبنى 

 .الكلية بالجيزة ملحق 

 والتجديد بمبنى اإلحالل ألعمالأحيط المجلس علمًا بأنه نظرا  ◊

 وحدات التكييف بالمبنى فقد تم شراء إزالة تطلبت والتي اإلدارة

تمويل ( مروحة حائطية ٥٠ مروحة رأسية وعدد ٥٠وتوريد عدد 

 .مبنى بالاإلداريةلتوزيعها على المكاتب  ) ذاتي

تم عمل تجليد , أحيط المجلس علما بأنه بهدف تامين الكلية ◊

 الخاص الخارجي الفاصل بين الكلية والجراج الحديديللسور 

تمويل  ( األخضر باللون المطلي من الصاج بألواحبالكلية وذلك 

 . )ذاتي

 بعد اإلدارةاإلحاطة بأنه تم بدء تشغيل المصعد الموجود بمبنى  ◊

بعد  ) ذاتيتمويل ( اإلحالل والتجديد االنتهاء من أعمال

 بمبنى الثاني لحقت به نتيجة حريق الدور التي والتلفيات األضرار

 .اإلدارة

  والبيئية والثقافيةاالجتماعيةاألنشطة 

أحيط المجلس علمًا بأنه تم إقامة المعرض الخاص بمالبس  ◊

 لصالح طلبة وطالبات ٢٠١٣/٢٠١٤الطالب للعام الجامعي 

   ١١ - ٢٨ و الخميس ١١- ٢٧ األربعاء يوميك الكلية وذل

، وقد حضر االفتتاح )جمانيزيوم ( وذلك بصالة األلعاب الرياضية

 ون نائب رئيس الجامعة لشئ–األستاذ الدكتور جمال عبد الناصر 

خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسيد الدكتور عميد الكلية والسادة 



سام وأعضاء هيئة وكالء الكلية وعدد من رؤساء مجالس األق

)  مجانا(التدريس والعاملين بالكلية ، وبلغ عدد المستفيدين 

من المعرض حوالي ثمانمائة طالب وطالبة  وعدد كبير من 

العاملين بالكلية، إدارة الكلية توجه الشكر والتقدير لكل من 

عينيا وأيضا لكل من أو ساهم في هذا المعرض سواء ماديا 

ير واإلشراف على هذا المعرض شارك في اإلعداد والتحض

من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية لكي يخرج بصورة 

 .مشرفة والئقة بالكلية

- ١١- ١٤ يوم الخميس الموافق فيأحيط المجلس علمًا بأنه  ◊

نحو مشروعات فعالة " تم عقد ورشة عمل بعنوان  , ٢٠١٣

ور وذلك بقاعة المناقشات بالد" لتطوير المناطق العشوائية

الخامس بمبنى عمارة، بالتعاون مع وزارة اإلسكان والمرافق 

والمجتمعات العمرانية وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات 

           وقد حضر ورشة العمل UN Habitat البشرية

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية حنفى الزهيرى . د.أ

ندسة سحر عطية رئيس مجلس قسم اله. د.أ, البيئة 

المعمارية وعددًا من ممثلي الجهات الحكومية كوزارة اإلسكان 

والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظة القاهرة ومحافظة 

الجيزة وصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء 

وكذلك عددًا من ممثلي المنظمات الدولية العاملة في مصر 

 UN البشرية مثل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات

Habitat والمؤسسة األلمانية للتعاون الدولي GIZ كما 

حضر عددًا من ممثلي الجمعيات األهلية ومنظمات المجتمع 

 باحثين وأكاديميين من مختلف إلىالمدني هذا باإلضافة 

 .الجامعات المصرية

أحيط المجلس علمًا بأنه تم إذاعة قرارات مجلس الكلية  ◊

 ٥/١٢/٢٠١٣م الخميس الموافق  عقد يو الذياإلستثنائى 

وذلك على القناة المصرية األولى والفضائية وذلك أيام 

 واألحد ٧/١٢/٢٠١٣ والسبت ٦/١٢/٢٠١٣الجمعة 

 . الساعة الخامسة والتاسعة مساءنشرتي في ٨/١٢/٢٠١٣

   ﴾ والبحوثالدراسات العلياشئون  ﴿

اجتماع لجنة الدراسات العليا أحيط المجلس علمًا بمحضر  ◊

 .٩/١٢/٢٠١٣ فيبحوث بجلستها المنعقدة وال

           األساتذةوافق المجلس على تشكيل لجنة من السادة ◊

عبد العليم هاشم . د.أ  –فؤاد خلف . د. أ– صيوح حلمي. د.أ(

لدراسة طلب ) عيسى شقير.  أد–الطيب أحمد السيد . د. أ–

 مشترك بيني مهنيالسيد أحمد الطيب بإنشاء دبلوم . د.السيد أ

 الجامعياعتبارًا من العام " الطبيعيهندسة الغاز  "في

 .عميد الكلية العتماد رأى اللجنة. د.وتفويض أ ٢٠١٣/٢٠١٤

: وافق المجلس على تعديل أعمال السنة لبعض المقررات بأقسام  ◊

 العامة واألشغال والهيدروليكا  والرياضيات والفيزيقا الهندسية الري

نيات واالتصاالت الكهربية والقوى   وااللكترو اإلنشائيةوالهندسة 

 الجامعي الكهربية والقوى الميكانيكية للعام واآلالت

٢٠١٣/٢٠١٤. 

 إحياءإعادة " لبرنامج واإلداريةوافق المجلس على الالئحة المالية  ◊

 ".المناطق التاريخية للمدن

 أحمد رضا عابدين .د. المجلس علمًا بالتقرير المقدم من أأحيط ◊

 البريطانيندسة المعمارية  بشأن طرح المجلس  بقسم الهاألستاذ

لمنحة تمويل مشروع ورشة عمل بين الجامعات البريطانية 

 .واألجنبية

  ﴾ شئون التعليم والطالب ﴿

 التي الرابعة الجلسة اجتماع محضر وافق المجلس على اعتماد ◊

  .٥/١٢/٢٠١٣ في انعقدت

  ﴾ ترقيات وتعيينات ﴿

حمد كاسب األستاذ المساعد سيد أ. د وافق المجلس علي تعيين ◊

انتقال ( بقسم هندسة القوي الميكانيكية في وظيفة أستاذ تخصص

 .مع التهنئة) الحرارة 



وافق المجلس على تعيين المهندس إسالم رفعت كامل طه  ◊

المعيد بقسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية في وظيفة مدرس 

 .مساعد مع التهنئة

عبد اهللا محسن رشوان وافق المجلس على تعيين المهندس  ◊

المعيد بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية في 

 .وظيفة مدرس مساعد مع التهنئة

وافق المجلس على تعيين المهندس محمد رفعت صدقي  ◊

سليمان المعيد بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت 

  .نئةالكهربية في وظيفة مدرس مساعد مع الته

عيين المهندسة نهلة عالء عباس حلمي على توافق المجلس  ◊

المعيدة بقسم هندسة الري والهيدروليكا في وظيفة مدرس 

 . مساعد مع التهنئة

وافق المجلس على تعيين المهندس احمد صابر عبد الباري  ◊

رفاعي المعيد بقسم هندسة القوي واآلالت الكهربية في وظيفة 

 .مدرس مساعد مع التهنئة

المهندس موسي ماهر نجيب فرج وافق المجلس على تعيين  ◊

المعيد بقسم الهندسة اإلنشائية في وظيفة مدرس مساعد مع 

 .التهنئة

وافق المجلس على تعيين المهندس إسالم حسني سلطان  ◊

مدرس ة المعيد بقسم هندسة الطيران والفضاء في وظيف

 .مساعد مع التهنئة

 وافق المجلس على تعيين المهندس طارق احمد أمين شادي  ◊

في وظيفة مدرس  يةعيد بقسم الرياضيات والفيزيقا الهندسالم

 .مساعد مع التهنئة

 وافق المجلس على تعيين المهندسة يسرا عبد المنعم محمود  ◊

المعيدة بقسم هندسة القوي واآلالت الكهربية في وظيفة مدرس 

  .مساعد مع التهنئة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 " اطق العشوائيةنحو مشروعات فعالة لتطوير المن" ورشة عمل 

 

 " نحو مشروعات فعالة لتطوير المناطق العشوائية" ورشة عمل 

 

  طرقة مبنى االدارة بعد أعمال الدهان

 

  بألواح الصاج الكلية والجراج الخارجى سور الحديدى الفاصل بينالتجليد 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 . خفيفةةسانيخر بطبقة   األرضيةتدعيم أعمال 

 

  مبنى اإلدارةهلواجهاإلحالل والتجديد أعمال 

 

 .أعمال خرسانة ميول األمطار الخاصة لسطح الدور الثانى لمبنى اإلدارة

 
 المعرض الخاص بمالبس الطالب افتتاح

 

  المعرض الخاص بمالبس الطالبافتتاح

 

 .أعمال التدعيم المعدنى للدور الثانى فوق األرضى بمبنى اإلدارة

 

 البس الطالبالمعرض الخاص بم افتتاح

 

 المعرض الخاص بمالبس الطالب افتتاح

 


