
 
  

    
 
 

  
  
  
  
  
  
  

  ﴾ عمید الكلیة شریف مراد. د.كلمة أ ﴿    
  

 مجلس الكلیةعمید الكلیة ورئیس  شریف أحمد مراد. د.افتتح أ
والتـــي عقـــدت  ٢٠١٤/٢٠١٥للعـــام الجـــامعي  الرابعـــةالجلســـة 

         بفــــــــرع الكلیــــــــة بالشــــــــیخ زایــــــــد ١٦/١٢/٢٠١٤ یــــــــوم الثالثــــــــاء
بالترحیــب ادته الجلســة ســیواســتهل ) بســم هللا الــرحمن الــرحیم ( 

حاطـــة المجلـــس علمـــًا بـــأهم موضـــوعات إ و بأعضـــاء المجلـــس
  .٢٤/١١/٢٠١٤   بتاریخمجلس الجامعة 

  قــام مجلــس الجامعــة بتهنئــة المهنــدس محمــد رضــوان عبــد
الحمیــد المعیــد بقســم االلكترونیــات و االتصــالت الكهربیــة 

ـــــــى المركـــــــز االول فـــــــى مســـــــابقة اول  دمبیـــــــایلحصـــــــولة عل
 .نیایات الرقمیة التى عقدت فى أرمااللكترونی

 میـــة البحـــث یدمحمـــود صـــقر بإســـتعراض دور اكا. د.أ قـــام
 .العلمى فى منظومة البحث العلمى فى مصر

  ـــــة ـــــب االجـــــازة الخاصـــــة لعضـــــو هیئ ـــــى ان طل ـــــد عل التاكی
 .التدریس یجب ان یتضمن سبب االجازة

  تقریر مـن رئـیس الجامعـة عـن زیـارة رئـیس مجلـس الـوزراء
 .دیسمبر ٧االحد  للجامعة یوم

  عــودة بعــض الطــالب المفصــولین الــى الجامعــة بعــد قبــول
 .اعتذارهم فى حضور اولیاء االمور

  الجامعـــة تخطـــط لعقـــد مـــؤتمر بعنـــوان التعلـــیم هـــو مســـتقبل
یق إلصـالح التعلـیم مصر بهدف الوصول الى خارطة طر 

  .فى كافة مراحله

  

  

 

  

  

  

 
  

  
  
  

 ﴾موضوعات عامة  ﴿
  على محضر الجلسة السابقة بتاریخ قام المجلس بالمصادقة

١١/١١/٢٠١٤.  

  وافق المجلس على بروتوكول التعاون بین الكلیة وشركة

غبور اوتو لرعایة فریق طالب الكلیة للمشاركة في مسابقات 

 .جنیه  ٧٥٠٠٠بمبلغ  (BAJA)سیارات الطرق الوعرة  

  ١٠أحیط المجلس علما بقیام بنك ناصر االجتماعي بدعم 

 ).(Formulaمشروع سباق السیارات  ن فيمشاركیطالب 

  افتتاح مبنى المكتبة الرقمیة  بفعالیاتأحیط المجلس علما

بتمویل من صندوق العلوم والتنمیة  إنشاؤهتم  الذي

ورشة عمل استخدام الصلب  وٕاقامة, التكنولوجیة والجامعة 

 .الخفیف في المباني

 ة أحیط المجلس علما بزیارة رئیس مجلس الوزراء للكلی

 .الفتتاح وتفقد مبنى المكتبة الرقمیة

  مؤتمر الدولي السادس للهندسة الأحیط المجلس علما بانعقاد

 .المعماریة

  أحیط المجلس علما بزیارة وفد من جامعة بإیطالیا في اطار

 .مشروع تمبس

  
  جامعة القاهرة -صحیفة مجلس كلیة الهندسة 

  صحیفة تغطي األحداث العامة في مجلس الكلیة  
 ٢٠١٤ دیسمبرعدد 



  المؤتمر السادس للهندسة  بفعالیاتأحیط المجلس علما

امعة كیون الطبیة وتوقیع اتفاقیة تعاون علمي مع ج

 .جهى بكوریا الجنوبیة

  أحیط المجلس علما بخطاب مجلس قسم الهندسة

المعماریة بحصول فریق من معیدي القسم على المركز 

الثالث في مسابقة تصمیم مبنى ادارى بوسط مدینة 

االسكندریة تنظمها شركة ستانلي للتطویر العقاري وهى 

ماریة               مسابقة مفتوحة لجمیع المكاتب االستشاریة المع

 .في مصر

  وافق المجلس على اعتماد الرؤیة والرسالة واألهداف

االستراتیجیة لألقسام العلمیة بالكلیة والذى أعدته األقسام 

 .على ضوء الرؤیة والرسالة واألهداف االستراتیجیة للكلیة

  وافق المجلس على متابعة تقدم اعمال لجنة الجودة

محمود . د.أ من قبل للكلیةواستعراض الموقف الحالي 

ضمان الجودة واالعتماد لنظام  وحدة عبد ربه مدیر 

 .الفصلین

 ﴾ شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة ﴿

 والصیانة أعمال االحالل والتجدید

 حیط المجلس علمًا بأنه فیما یتعلق بأعمال اإلحالل أ

 : والتجدید بمبنى اإلدارة

  خــام للحــوائط الجانبیــة تــم االنتهــاء مــن أعمــال التكســیة بالر

 .لساللم مبنى اإلدارة الثالثة

  تم االنتهاء من أعمال الدهانات واألسـقف المعلقـة وتركیـب

وذلـــك فـــي طرقـــة الـــدور   Ledالكشـــافات المـــوفرة للطاقـــة

 .األول وطرقة الدور األرضي

  تم االنتهاء من التجلید الخشـبي لألبـواب المصـفحة بالـدور

 .األرضي والدور األول

 نتهـــاء مـــن التجلیـــد الخشـــبي لحلـــوق أبـــواب الـــدور األول تـــم اال

 .بالمبنى

  تــــم االنتهــــاء مــــن أعمــــال الــــدهانات للحــــوائط واألســــقف لكافــــة

 .ساللم المبنى

  تم االنتهاء من التجهیزات الخاصة بـالتكییف المركـزي وجـارى

 .االعداد لالختبار والتشغیل

  ـــــتحكم تـــــم االنتهـــــاء مـــــن اعمـــــال االحـــــالل والتجدیـــــد بغرفـــــة ال

 .والمراقبة بالدور األرضي

  تــــم االنتهــــاء مــــن أعمــــال شــــبكات المراقبــــة الخاصــــة بطرقــــات

 .وساللم المبنى وجارى تورید الكامیرات وتركیبها

  جــارى التعاقــد مــع الشــركة المنفــذة للفواصــل الداخلیــة  وبــارات

الكهربــــاء والمعلومــــات وذلــــك للفراغــــات المخصصــــة للمراكــــز 

 .بالدور الثاني

 مُا بأنه تم االنتهاء من أعمال اإلحالل أحیط المجلس عل

 –بناء فواصل  –إضاءة  –أرضیات  –دهانات ( والتجدید 

وذلك بمعمل الكترونیات القوى الكهربیة ...)  -كهرباء 

 .وذلك بمبنى المكتبة بالدور الثاني

  أحیط المجلس علمُا بأنه بهدف تأمین حرم مبنى قسم هندسة

وتجلید األسوار الحدیدیة  الطیران والفضاء  فأنه تم تعلیة

 .التي تفصل المبنى عن شارع الجامعة 

  ُبأنه تم عمل إحالل وتجدید لألجهزة  أحیط المجلس علما

 :التالیة وذلك بمطعم الطالب بالكلیة

  ثالجة رأسیة لحفظ الخضروات والفاكهة    ١عدد  

  دیب فریزر لحفظ اللحوم والدواجن ٢عدد  

  بوتاجاز        ٢عدد 

  ن تسویة     فر  ١عدد 



  وحدة الشفط المركزیة للمطعم 

  أحیط المجلس علمُا بأنه تم  تبلیط المنطقة التي تقع

وذلك ) أسفل شبابیك شئون الطالب( خلف مبنى االدارة 

بئر لتثبیت  ٢بعد االنتهاء من أعمال الحفر لعدد 

األرضي الخاص بشبكة كهرباء مبنى االدارة واألرضي 

یف وأیضا أعمال الحفر لمد الخاص بشبكة التیار الخف

 .كابل التغذیة إلنارة خلف مبنى اإلدارة

  والبیئیة والثقافیة االجتماعیةاألنشطة 

  أحیط المجلس علمُا بأنه بناء على طلب السادة

قامت إدارة , أطباء االسنان بعیادة الطالب بالكلیة

  : الكلیة بشراء األجهزة التالیة 

  جهــــاز هانــــد بــــیسHandpeace  ســــنان وٕازالــــة لحفــــر اال

 .التسوس

  جهــاز تحدیــد الـــذروةApex Locator   لعــالج الجـــذور

  .وحشو األعصاب

  أحیط المجلس علمُا بانه بمناسبة بلوغ سن التقاعد تم

بالنادي  ٢٠١٤-١١- ١٣یوم الخمیس الموافق 

االجتماعي بالكلیة اقامة حفل تكریم  للسیدة فایزة 

، كما تم )  ینةالخز (عبد النبي ابراهیم باإلدارة المالیة 

اقامة حفل  ٢٠١٤-١٢-٢یوم الثالثاء الموافق 

تكریم للسیدة نجوى محمود فؤاد والسید ربیع 

 .المنشاوي بقسم الري والهیدرولیكا 

  ١٩أحیط المجلس علمُا بأنه یوم االربعاء الموافق-

وبقاعة االجتماعات بالنادي االجتماعي  ٢٠١٤-١١

لجامعة لقاء جابر نصار رئیس ا. د.بالكلیة؛ عقد أ

لیة والسادة الوكالء وعدد من حضره السید عمید الك

أعضاء هیئة التدریس والعاملین بالكلیة وتم خالل اللقاء 

مناقشة العدید من االستفسارات والمشاكل المالیة 

واالداریة والخدمیة التي تهم اعضاء هیئة التدریس 

والعاملین والتي وعد سیادته بدراستها والعمل على ایجاد 

 .حلول لها

 ٢٥أنه في یوم الثالثاء الموافق أحیط المجلس علمُا ب -

وبقاعة االجتماعات بالنادي االجتماعي  ٢٠١٤-١١

بالكلیة تم إقامة الیوم الوطني األول للتعریف ببرنامج 

؛  Erasmusاالتحاد األوروبي لتطویر التعلیم العالي 

وتم خالل اللقاء التعریف بالفرص المتاحة والممولة من 

م وتطویر التعلیم العالي؛ االتحاد األوروبي والخاصة بدع

حضر اللقاء السید االستاذ الدكتور وزیر التعلیم العالي 

والسید األستاذ الدكتور رئیس الجامعة والسید جیمس 

موران سفیر االتحاد األوروبي بالقاهرة وعدد من أعضاء 

 .هیئة التدریس  وعدد من السادة الضیوف

 حنفي . د.أ, على جبر . د.أحیط المجلس علمُا بأن أ

بزیارة  ١/١٢/٢٠١٤الزهیري قاما یوم األثنین الموافق 

مفاجئة لمطعم الكلیة وتناول طعام الغذاء مع الطالب 

وتم التجول بالمطعم للتأكد من نظافة المكان وتم تفقد 

جمیع األجهزة بالمطعم واالستماع الى مالحظات 

 .العاملین حول تلك األجهزة



   تم  ٢٠١٤-١٢-٧أحیط المجلس علمُا بأنه بتاریخ

مخاطبة السادة رؤساء مجالس األقسام وذلك 

وٕارسال ما ) المؤقت(لمراجعة دلیل تلیفونات الكلیة 

یرونه ضروریا من تصویبات أو إضافات للدلیل 

 .٢٠١٤وذلك قبل نهایة شهر دیسمبر 

  ُالمهندسین ملتقى  سیتم إقامةبانه  أحیط المجلس علما

ایة قطاع تحت رعوذلك  )توظیف -تدریب ( األول 

شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة ومركز تهیئة 

نقابة المهندسین بالجیزة فرص العمل بالكلیة و 

 السبتیوم وذلك  عدد من الشركات وبمشاركة

األلعاب بصالة  ٢٠١٤ دیسمبر ٢٠الموافق  

 .بالكلیة  بالنادي االجتماعي)  نزیوماالجم(الریاضیة 

  خدمة المجتمع أحیط المجلس علمُا بأن قطاع شئون

وتنمیة البیئة بالكلیة سیقیم معرض المالبس السنوي 

لطالب الكلیة وذلك أیام الثالثاء و األربعاء 

 ٢٠١٤دیسمبر  ٢٥و٢٤و٢٣والخمیس الموافق 

) صالة الجیمانزیوم(وذلك بصالة األلعاب الكبرى 

بالنادي االجتماعي بالكلیة حیث یتم خالل أیام 

لى من یرغب من المعرض توزیع مالبس جدیدة ع

 .طلبة وطالبات الكلیة 

  ﴾ والبحوث الدراسات العلیاشئون  ﴿     

  اجتماع لجنة الدراسات أحیط المجلس علمًا بمحضر

 .١٤/١٢/٢٠١٤العلیا والبحوث بجلستها المنعقدة فى 

  قرار رئیس الجامعة بزیادة رسم الشهادات االصلیة النظر في

 ٥٠٠ماجستیر وجنیة لل ٣٠٠جنیة للدبلوم و ٢٠٠لیصبح 

الموافقة على تحصیل الرسم المذكور مع و جنیة للدكتوراه 

ومع  والدكتوراهتشكیل لجنة الحكم على الرسالة للماجستیر 

 .الرابع لطالب الدبلوم الدراسيتسجیل الفصل 

 ﴾شئون التعلیم والطالب  ﴿

  شئون التعلیم اجتماع لجنة أحیط المجلس علمًا بمحضر

 .١٤/١٢/٢٠١٤عقدة فى بجلستها المنوالطالب  

  ﴾ترقیات وتعیینات  ﴿
  محمد صالح الدین عطیة  .دوافق المجلس على تعیین

المدرس بقسم هندسة التصمیم المیكانیكي واإلنتاج في 

 .وظیفة استاذ مساعد بالقسم مع التهنئة

  ربیع عبد التواب رمضان  .دوافق المجلس على تعیین

ستاذ مساعد المدرس بقسم هندسة الحاسبات في وظیفة ا

 . بالقسم مع التهنئة

  وافق المجلس على تعیین المهندس محمد حلفاوي یحیي

محمد الجندي المعید بقسم هندسة المناجم والبترول والفلزات 

 .في وظیفة مدرس مساعد بالقسم مع التهنئة 

 طارق نعیم ضیف المعید  سوافق المجلس على تعیین المهند

ظیفة مدرس مساعد بقسم هندسة الطیران والفضاء في و 

 .بالقسم مع التهنئة

 محمود سامى محمود  سوافق المجلس على تعیین المهند

وظیفة مدرس  يمطاوع المعید بقسم الهندسة االنشائیة ف

 .مساعد بالقسم مع التهنئة



 محمود عامر أحمد  سوافق المجلس على تعیین المهند

عبد الفتاح المعید بقسم هندسة القوى المیكانیكیة في 

 .فة مدرس مساعد بالقسم مع التهنئةوظی

 عبد هللا عبد العاطي  سوافق المجلس على تعیین المهند

ذكى المعید بقسم هندسة القوى المیكانیكیة في وظیفة 

 .مدرس مساعد بالقسم مع التهنئة

 نوران محمد على  ةسوافق المجلس على تعیین المهند

ة المعید بقسم الریاضیات والفیزیقا الهندسیة في وظیف

 .مدرس مساعد بالقسم مع التهنئة

 سارة طارق السید  ةسوافق المجلس على تعیین المهند

محمد المعید بقسم الهندسة المعماریة في وظیفة مدرس 

 .مساعد بالقسم مع التهنئة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االنتهاء من اعمال الدهانات واالسقف المعلقة بطرقة الدور االرضى مبنى االدارة 

 االنتهاء من اعمال الدهانات واالسقف المعلقة بطرقة الدور االول  مبنى االدارة

 .معمل الكترونیات القوى الكهربیة بمبنى المكتبة

 .معمل الكترونیات القوى الكهربیة بمبنى المكتبة

 مبنى قسم هندسة الطیران والفضاء  ب تعلیة وتجلید األسوار الحدیدیة

 حفل تكریم المشاركین فى مسابقة القرأن الكریم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 املین بالكلیةلقاء رئیس الجامعة مع اعضاء هیئة التدریس والع

 لقاء رئیس الجامعة مع اعضاء هیئة التدریس والعاملین بالكلیة

 Erasmusلتطویر التعلیم العالى  لتعریف ببرنامج اإلتحاد األوروبىندوة ا

 Erasmusلتعریف ببرنامج اإلتحاد األوروبى لتطویر التعلیم العالى ندوة ا

 سن التقاعد همابلوغل السیدة نجوى والسید ربیع حفل تكریم

 سن التقاعد هابلوغل للسیدة فایزة عبد النبى ابراهیم باالدارة المالیة یمحفل تكر 

 میة بملحق الكلیةافتتاح مبنى المكتبة الرق

 افتتاح مبنى المكتبة الرقمیة بملحق الكلیة



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 المؤتمر الدولى السادس للهندسة المعماریة

 المؤتمر الدولى السادس للهندسة المعماریة

 المؤتمر الدولى السادس للهندسة المعماریة

 فریق عمارة المشارك فى مسابقة تصمیم مبنى ادارى باالسكندریة

 زیارة وفد من جامعة بإیطالیا –تمبس مشروع 

 توقیع اتفاقیة تعاون علمى مع جامعة بكوریا الجنوبیة



  

  

  

  

  

  

  
 

  فریق كرة السلة بالكلیة والسادة المشرفین

  BAJAرعایة شركة غبور اوتو لفریق الكلیة 

  BAJAرعایة شركة غبور اوتو لفریق الكلیة 

 Formulaدعم بنك ناصر االجتماعى لفریق السیارات 

  نفریق الكرة الطائرة بالكلیة والسادة المشرفی

  فریق كرة الید بالكلیة والسادة المشرفین


