
  

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

  ٢٠٠٧-٢٠٠٦  الفصل الدراسي األول  ١العدد 
  

  ﴾  عميد الكلية سمير شاهين/د.كلمة أ ﴿  
  

عميـد الكليـة ورئـيس      سمير شـاهين    / فتتح السيد األستاذ الدكتور   ا

بـسم اهللا الـرحمن     (  ٢٠٠٦/٢٠٠٧ يالجامع  العامجلسات  المجلس  

  : سيادته الجلسة بالكلمة التاليةستهلاثم ) الرحيم 
  

 ٢٠٠٦/٢٠٠٧ جـامعي الللعام   األولى    الجلسة ي ف بحضراتكمأرحب  

 جامعيال اهللا أن يكون العام      ا بخير وندعو   وحضراتكم جميعاً  عاموكل  

عكم  وعلى جميع أفراد أسركم وأن يمت       عليكم جميعاً   سعيداً الجديد عاماً 

 ر بالصحة والسعادة وأن يحقق اهللا لكليتنا االزدهـا        أسركماهللا وأفراد   

 أود أن أرحب بالسادة رؤساء مجالس األقـسام الـذين            كما .والرفعة

 هـاني لمعـي     .د.أوهمـا     دورته الحالية  في انضموا لمجلس الكلية  

 .د.أ، و رئيس مجلس قسم الرياضيات والفيزيقـا الهندسـية        عبدالملك

. رئيس مجلـس قـسم الهندسـة المعماريـة        ة  ن در محمد مدحت حس  

وأرحب بالسادة األساتذة واألساتذة المـساعدين والمدرسـين الـذين          

 دورته الجديدة وأرجو أن تكون الدورة الحاليـة         يانضموا للمجلس ف  

 للمشاركة بـالرأي    نجازات وأدعوكم جميعاً  إلللمجلس مثمرة وحافلة با   

ال أن نتـذكر    إ اوال يـسعن   . مداوالت المجلـس   يوالمشاركة الفعالة ف  

  .الجهود البناءة للمجلس السابق
   

 انتهـت   ذينكما أود أن أتوجه بالشكر للسادة رؤساء مجالس األقسام ال         

 هذا المجلس الموقر وأشكر لهم ما بـذلوه مـن           يمدة مشاركتهم لنا ف   

جهد وما تحقق على أيديهم من نجاح خالل مدة توليهم مناصبهم سواء            

رئيس   صالح الدين أمين النحوي    .د.أوهما  س الكلية   باألقسام أو بمجل  

 سيد محمد التـوني     .د.أ، و مجلس قسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية    

   .رئيس مجلس قسم الهندسة المعمارية
  

 بصدور القرار الوزاري الخاص ببدء      كما أود أن أحيط سيادتكم علماً     

برنـامج  :  الـساعات المعتمـدة    بنظامجديدين  ين  امجن بر يالدراسة ف 

برنـامج بكـالوريوس     و بكالوريوس هندسة االتصاالت والحاسـبات    

ووزارة للجامعـات   وقد وافق المجلس األعلى      .التشييدوإدارة  هندسة  

وسـتبدأ   . طالب بكل برنـامج    ٢٠٠التعليم العالي على قبول حوالي      

 تجهيـزه   ي مبنى األنشطة الطالبية وجار    ي البرنامجين ف  يالدراسة ف 

وقد وافقت وزارة الموارد المائية والـري       .  الجديدة الستيعاب البرامج 

 اآلن يوجـار  ، والبيئـة كالوريوس هندسة الميـاه   رنامج ب على دعم ب  

كن بدء الدراسـة    مالقرار الوزاري الخاص بهذا البرنامج لي      استصدار

  . القادمجامعي من العام ال اعتباراًبه 

  ﴾ لمرحلة البكالوريوس بدء الدراسة في البرامج الجديدة ﴿
  

 استحداث برامج جديدة للتعلـيم العـالي،        تعمل الدولة على  

تستغل فيها اإلمكانيات المادية والقـدرات األكاديميـة المتاحـة          

تطرح البرامج الدراسية الجديدة     .لمؤسسات التعليم العالي الحالية   

 في البرامج   تتوفرفي مرحلة البكالوريوس في تخصصات بينية ال        

مد البرامج الدراسية الجديدة علـى تطبيـق       وتعت. الدراسية الحالية 

 وبأساليب حديثة يتم توفيرها كخدمات      أحدث النظم المعتمدة عالمياً   

وتخضع نظم   .إضافية، وذلك دون المساس بالنظام الحالي للدراسة      

التعليم المقترحة لمرجعيات ومعايير أكاديمية مـستخدمة عالميـا         

ع لنظم ضـمان    اعتمدتها لجان القطاع المتخصصة، وكذلك تخض     

يكـون أسـاس      وبحيـث  ، تقرها الدولـة   الجودة واالعتماد التي  

 هو استخدام الطرق الحديثـة      ستحداث البرامج الجديدة المقترحة   ا

 وحل المشكالت والبعد عن     عليم المعتمدة على التعلم الذاتي     الت يف

 ويـساهم الطالـب     .  تعتمد على الحفظ واالستظهار    يالطرق الت 

 ويؤدي إنشاء هذه البرامج داخل      .اسة الفعلية بنسبة من تكلفة الدر   

مؤسسات التعليم العالي إلى االرتقاء بمستوى التعليم العالي بشكل         

استغالل نسبة من مساهمة الطالب الماليـة فـي          فضالً عن ،  عام

   . الحاليةدعم البرامج
   

 
  

  



  ﴾ أنشطة البرامج الجديدة لمرحلة البكالوريوس ﴿
  

 لمرحلة البكالوريوس فـي      الساعات المعتمدة  برامجالدراسة في   بدأت  

على الدراسة  بدأت   بينما   العاممستوى  ال على   ٢٠٠٦األول من أكتوبر    

 شـملت االسـتعدادات     .  في الثامن من أكتوبر    مستوى السنة األولى  

 قاعات وصالتي رسـم     تسعم تجهيز   ت حيث   القاعات الدراسية تجهيز  

 .طبقا للجدول التالي
 
  

  المبنى  قاعاتعدد ال  سعة القاعة

  ١٨  ٣   طالب٧٠

  ١٨  ٢   طالب٥٠

  ١٤  ٣  طالب١٠٤

  هندسة الحاسبات  ١   طالب١٢٠

  ١٤  )صالة رسم( ٢   طالب٦٠
  

 

 والذين سددوا الرسوم    أعداد الطالب المسجلين  ويوضح الجدول التالي    

  .٢٠٠٦ ديسمبر ١٣ حتى
  

  المستوى

 الدراسي

عدد  الطالب 

 المسجلين

عدد المجموعات 

 الدراسية

 مستوى العامال

 )تشييد واتصاالت(
٥ ٢٨٤ 

 ١ ٤٣ )تشييد(السنة األولى

  السنة األولى

 )اتصاالت وحاسبات(
١ ٨٨ 

 ٧ ٤١٥ يجمالإلا
  

  

 من حيث الكليـات     المستوى العام ويوضح الشكل التالي توزيع طالب      

 .التى وزعهم عليها مكتب التنسيق
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 يقـوم     دراسية  مجموعات ٥ إلى   المستوى العام وقد تم تقسيم طالب     

  من أعضاء هيئـة      ١١٠ مايقرب من    معلى تقديم الخدمة التعليمية له    

   . التدريس ومعاونيهم
  

  

 يول  فألويوضح الشكل التالي توزيع الطالب في المستوى ا

تخصص هندسة االتصاالت والحاسبات من حيث الكليات التي 

  .أتموا بها السنة اإلعدادية

القاهره (46) %51

المطريه (5) %6

حلوان (13) %15

شبرا(16) %19
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في تخصص  ول  أليمية لطالب المستوى ا   ويقوم بتقديم الخدمة التعل   

 من أعضاء هيئـة     ٢٠هندسة االتصاالت والحاسبات مايقرب من      

   .التدريس ومعاونيهم
   

 تخصص يول فألويوضح الشكل التالي توزيع طالب المستوى ا

من حيث الكليات التي أتموا بها السنة التشييد دارة إوهندسة 

  .اإلعدادية
  

المنوفيه (1) %2

حلوان (1) %2

شبرا (5) %12

القاهره (26)
60%
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ول بهندسـة  ألليمية لطـالب المـستوى ا   ويقوم بتقديم الخدمة التع   

 مـن أعـضاء هيئـة التـدريس         ١٥دارة التشييد مايقرب من     إو

   .ومعاونيهم
  

  المصروفات الدراسية

ـ      الكلية  وافق مجلس    .١  يعلى إعفاء الطالب الثالثين األوائل ف

الثانوية العامة عند التحاقهم ببرامج الساعات المعتمدة بالكلية        

 للفصل الدراسي األول، ويمتـد      من الرسوم الدراسية المقررة   

هذا اإلعفاء إلى الفصول الدراسـية التاليـة إال إذا انخفـض            

 . فصل دراسيي أي ف(A)عن المعدل التراكمي للطالب 
 

 ساعة معتمدة  يتم تحديد رسوم الخدمة التعليمية المقررة لكل          .٢

  ويمكن  . على اقتراح مجلس الكلية سنوياً     بمعرفة الجامعة بناء 

، وذلك طبقا للضوابط    %٥في حدود    الرسوم سنوياً زيادة هذه   

يوقع الطالب علـى    و . يضعها المجلس األعلى للجامعات    يالت

التعليمية التـي تقترحهـا      تعهد بااللتزام بدفع رسوم الخدمة      

مع التزام الكلية بنفس الرسوم      الجامعة،  الكلية، وتوافق عليها  

 .تخرجه للطالب منذ التحاقه وحتى 



خدمة التعليمية لكل فصل دراسي، وتقـدر قيمـة         تحصل رسوم ال   .٣

رسوم الخدمة التعليمية بعدد الساعات التي يسجل فيها الطالب كل          

، وبحد أدنى ما يقابل     )الفصل األول والفصل الثاني   (فصل دراسي   

 ساعة معتمدة فصليا، إال إذا كـان        ١٢رسوم خدمة تعليمية لعدد     

 الدرجة أقل من ذلك     عدد الساعات المعتمدة المتبقية للحصول على     

لساعات الفعلية للدراسة، وتكون رسوم الخدمة      افيتم محاسبته على    

الساعات المعتمدة التي    التعليمية للفصل الصيفي معتمدة على عدد     

  .يسجل فيها الطالب
  

وافق المجلس على تشكيل اللجنة التنفيذية لبرامج الساعات 

سمير إبراهيم . د.أ: تذةمن السادة األساالمعتمدة لمرحلة البكالوريوس 

وكيل الكلية لشئون التعليم  محمد محمد مجاهد. د.أ، عميد الكلية شاهين

، حسن محمود إمام أستاذ متفرغ بقسم الهندسة اإلنشائية. د.أ، والطالب

لكترونيات إلأستاذ ورئيس قسم هندسة ا يحيى زكريا بهنس. د.أ

تاذ ورئيس قسم أسنيفين محمود درويش . د.، أواالتصاالت الكهربية

أستاذ ورئيس قسم ك لالم هاني لمعي عبد. د.، أهندسة الحاسبات

ستاذ بقسم نبيل عبد البديع يحيى األ. د.، أالرياضيات والفيزيقا الهندسية

 .الهندسة اإلنشائية
  

  لمرحلة البكالوريوس برامج الجديدةلل امتحانات الفصل الدراسي األول
  

  

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي    وافق مجلس الكلية على أن  تكون        

  : لمرحلة البكالوريوس على النحو التاليبرامج الجديدةللاألول 

الخمـيس الموافـق    يـوم    إلى   ٣/٢/٢٠٠٧السبت الموافق   يوم  من   

   : ويشمل المستوى األول٨/٢/٢٠٠٧

 .تصاالت والحاسباتاالتخصص هندسة : الهندسة الكهربائية •

  .  المشروعاتوإدارة تشييدتخصص هندسة ال: الهندسة المدنية •

 ١٠/٢/٢٠٠٧السبت الموافق  امتحاناته يوم، فتبدأ  العامالمستوىأما 

   .١٥/٢/٢٠٠٧الخميس الموافق يوم  وتنتهي
  

  بكالوريوس هندسة المياه والبيئةاالستعدادات لبرنامج 
  

 توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الموارد المائية والـري بـشأن            تم

 .هندسة المياه والبيئة بنظام الـساعات المعتمـدة       بكالوريوس   برنامج

  :بنــود البروتوكولومن ضمن 

 خالل من الفني الدعم بتقديم والري المائية الموارد وزارة تقومأن    •

 التخصص مجال في بالوزارة المتخصصة البحثية بالمعاهد خبرائها

 . لبرنامجلهذا ا

ـ            • راء يشكل الطرفان لجنة مشتركة لوضع أسـس مـشاركة الخب

المختصين من وزارة الموارد المائية والري فـي هـذا البرنـامج         

 .الدراسي ومتابعة التقدم الدراسي للطالب وأساليب التقييم

كلية في طلبها مـن     التقوم وزارة الموارد المائية والري بدعم         •

الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا بوزارة الخارجية        

ك التنمية اإلفريقي والجهـات      منظمة اليونسكو وبن   وكذلك من 

تخصيص عدد مناسب من المـنح الـسنوية         ل األخرى المعنية 

لطلبة أفارقة للدراسة بالبرنامج بتكلفة تقديرية لرسوم الدراسة        

 . دوالر للطالب الواحد٨٠٠٠السنوية قدرها  

برنامج  ال وزارة الموارد المائية والري أولوية لخريجي        يتعط  •

تـوفر  ، وكـذلك     الهيئات التابعة لهـا    في التعيين لديها ولدى   

  .فرصاً تدريبية سنوية للطالب الدارسين وزارةال
  

  
  

الري يتبادل وثائق  الموارد المائية و محمود أبو زيد وزير. دسيادة الوزير

  .علي عبد الرحمن رئيس جامعة القاهرة. د.توقيع البروتوكول مع أ
  

  

الب إلـى   وافق المجلس على القواعد الخاصة بتحويل الط      

  .برامج الساعات المعتمدة
  

  برامج جديدة بتم اإلعداد لها
  

 

إلى المجلس األعلى للجامعات  ثالث برامج جديدة سيتم تقديم

القرارها وهى برنامج هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء ، برنامج 

تخصص هندسة نظم الكاقة بكالوريوس الهندسة الكهربية فى 

لبترول والبتروكيماويات ، كما يجري ، وبرنامج هندسة االكهربية

وضع اللمسات النهائية لبرنامج الهندسة الميكانيكية، والذى يشارك 

فى اعداده كال من قسم القوى الميكانيكية وقسم التصميم 

 عبد اهللا شعبان  .د.أوتقوم لجنة من كل  الميكانيكى واالنتاج ، 

 الكامل مع أسامة البحار بإعداد هذا البرنامج بالتنسيق. د.وأ

  .القسمين
  

 كذلك يجري إعداد برنامج فى مجال هندسـة الطيـران وإدارة           

   .النقل الجوى
 

۞۞۞



  ﴾   شهر سبتمبر– موضوعات عامة ﴿
 

أحمد عالء الدين / وافق المجلس على ترشيح السيد المهندس

 من الخارج اأمين المغربي وزير اإلسكان والمرافق العمرانية عضو

  .في مجلس الكلية
  

وافق المجلس على اعتماد نتائج البكـالوريوس دور يوليـو          

٢٠٠٥.  

  تجهيز فرع الكلية بالشيخ زايد 
  

  

ستعدادات لنقل طالب السنة اإلعدادية إلى فرع الكلية الفي إطار ا

تتزامن عملية استكمال الجوانب اإلنشائية لألدوار العليا بالشيخ زايد، 

 . من المبنىيةوار السفلمع عمليات تشطيب األد من المبنى الرئيسي

ويشمل تطوير المكان المرافق الالزمة لتواجد أعضاء هيئة التدريس 

وكذلك يجري . كما يجري طرح مناقصات المعاملوالطالب، 

بمعدالت مناسبة حافالت االتفاق مع هيئة النقل العام لتسيير خطوط 

  .لنقل الطالب من وإلى الميادين الرئيسية بالجيزة
  

   
  

  
  

  
  

  بحصول أعضاء من هيئة التدريس     حيط المجلس علماً  أ

، ٢٠٠٥لألعـوام  القاهرة   جامعةالدولة و جوائز مبارك و  على  

 اهللا لهم بدوام     داعياً  التهنئة ويقدم المجلس لهم خالص     ٢٠٠٦

  : والرقي التقدم

الرملي عبدالرحمن حلمي   / السيد األستاذ الدكتور  

 حصل على جائزة مبارك في مجال العلـوم       وقد  

  .٢٠٠٥التكنولوجية المتقدمة عام 
  

أبوالعيد السيد عبدالفتاح / السيد األستاذ الدكتور

في مجال  التقديرية الدولةحصل على جائزة وقد 

  .٢٠٠٥عام العلوم الهندسية 
  

رشدي محمد أحمد / السيد األستاذ الدكتور

حصل على جائزة الجامعة التقديرية وقد  رضوان

  .٢٠٠٥ عام في مجال العلوم الهندسية
  

إبراهيم مصطفى / السيد األستاذ الدكتور

حصل على جائزة الجامعة وقد األسيوطي 

  .٢٠٠٦التقديرية في مجال العلوم الهندسية عام 
  

عادل عبدالقادر منصور / السيد األستاذ الدكتور

جامعة للتفوق الجائزة على حصل وقد محسن 

  .٢٠٠٥العلمي عام 
  

بد الرحمن عبدالفتاح ع/ السيد األستاذ الدكتور

جامعة للتفوق في ال حصل على جائزةوقد رجب 

  .٢٠٠٦العلوم الهندسية عام 
  

محمد ممدوح عبدالعزيز  /السيد األستاذ الدكتور

جامعة للتفوق في العلوم ال حصل على جائزةوقد 

  .٢٠٠٦الهندسية عام 
  
  

وقد حصل إبراهيم مصطفى قدح / الدكتور السيد

التشجيعية في العلوم الهندسية  جائزة الدولة على

  .٢٠٠٥عام 
  

وقد  قمحمد محمود مهدي مرزو/ الدكتورالسيد 

جائزة الجامعة التشجيعية في مجال  علىحصل 

  . ٢٠٠٦نظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار عام 
    

وقد حصل على أحمد فاروق شلش  / الدكتورالسيد

 في مجال التشجيعيةجائزة الجامعة على 

  .٢٠٠٦والفيزيقا الحديثة عام نيات اإللكترو
  
  

وقد أحمد فهيم محمود أبو طه / الدكتور السيد

في العلوم  على جائزة الجامعة التشجيعيةحصل 

  .٢٠٠٦الهندسية عام 



أيمـن  / وافق المجلس على الطلب المقدم من الـسيد الـدكتور         

حمدي محمد قاسم األستاذ المساعد بقسم هندسة الطيـران والفـضاء           

  :م جائزتين لطالب القسم على النحو التاليتقديل
   

 تقدم ألفـضل    اًجنيها سنوي ) ألفان (٢٠٠٠الجائزة األولى قيمتها     .١

 ).تحمل اسم والده الشهيد(مشروع تخرج لطلبة البكالوريوس 

تقـدم  ) ثالثـة أالف   (٣٠٠٠الجائزة الثانية كل عامين وقيمتهـا        .٢

 ). تهتحمل اسم والد(أو دكتوراه  ألفضل رسالة ماجستير

األستاذ التفـرغ بالقـسم     سيد دسوقي حسن    . د.وسيقوم السيد أ  

  . والمنحمبعملية التقيي
  

 فـي  الهندسة اإلنـشائية      قسم وافق المجلس على قرار مجلس    

. د. باسم المرحوم أ   ١٢٠٤ بتسمية مدرج    ٣/٩/٢٠٠٦جلسته بتاريخ   

أمير بيومي إبراهيم خليل وكذا إقامة حفل تأبين على روحه الطاهرة           

  .١٧/٩/٢٠٠٦وم ي
  

 باالستفادة من المعيـدين والمدرسـين       اًناقش المجلس اقتراح  

فـي  تشغليهم بالتعاون مع المراكز واألقسام      المساعدين بحيث يمكن    

مـع تـوفير مكافـأة      مواضيع تتصل برسائل الماجستير والدكتوراه      

وافق المجلـس علـى تكليـف المعيـدين والمدرسـين           كما   .مادية

 ساعات علـى األقـل      ٧ األسبوع لمدة    في أيام   ٤المساعدين بالعمل   

 نفس الوقت يمكنهم إفادة     فيو بحيث يتم االستفادة من وجودهم       يومياً

دراة إ مناسب من  المراكز والمعامـل أو         ضويعتتوفير  مع  الطالب  

  . الكلية
  

على أن ترسل جميع األقسام جداول محدد بها        المجلس  وافق  

لجميع المقرارات على أن تـوزع      ت  يوقتتوزيع األعباء الدراسية وال   

األحمال على أعضاء هيئة التدريس العاملين أو المتفـرغين طبقـا           

 للقواعد ويتم موافاة إدارة الكلية بجداول أعـضاء هيئـة التـدريس           

  .والمدرسين المساعدين والمعيدين
  

جـازة  إناقش المجلس المستندات المطلوبة للحـصول علـى         

الزوجة للسادة أعضاء التدريس     /خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج    

  :على تقديم المستندات التاليةومعاونيهم وقد تمت الموافقة 
  

 .الزوجة /لزوجلموثق  عقد. ١ 

التأشـيرة  و  ، )العامـل (الـزوج   / للزوجةصورة جواز السفر     .٢

 وبطاقة  عند بدء اإلجازة  ) للعمل(الممنوحة من الدولة األجنبية     

 . فيه المطلوب المدعام الي ف أو استمارة مد التأشيرةاإلقامة

تأشـيرة  وال) المرافـق (لزوجة  ا/ الزوج  صورة جواز السفر     .٣

عنـد بـدء    ) ال تسمح بالعمـل   (الممنوحة من الدولة األجنبية     

ـ       أو وبطاقة اإلقامة  اإلجازة  عـام ال ياستمارة مد التأشـيرة ف

 . فيهالمطلوب المد

طـه  أبوأحمد محمد فهـيم     /  السيد الدكتور  حصل 

  دة تقدير منزوبع على شها

 "IEEE – Power Engineering Society."  
 

 انتظام عملية المراقبـة     أوصى المجلس بالحرص على   

 وافق على أن يقوم عضو هيئة التـدريس          كما  االمتحانات يف

باالتفاق مع أحد زمالئه من      م تمكنه من الحضور   د ع ة حال يف

  .بالبدلكتابة القسم وإبالغ مكتب وكيل الكلية 
   

مرتـضى  / شكر للسيد األستاذ الـدكتور الجلس   الم وجه

مراد طه العارف مدير المركز اإلقليمـي للتـدريب ونقـل           

التكنولوجيا للدول العربية بجامعة القاهرة على إهدائه مكتبـة         

الكلية نسخة من مجموعة األدلة اإلرشادية الخاصة باختيـار         

  . الموقع والتصميم والتشغيل لمدافن المخلفات الخطرة
  

 المجلس على قبول الهدية المقدمـة مـن شـركة           وافق

 ماركة توشيبا   LAPTOPفودافون وهى عبارة عن جهازين      

  . مع توجيه الشكرلقسم اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية 
  

وافق المجلس على قبول الهدية المقدمة من شركة 

إللكترونيات واالتصاالت قسم اإلى فودافون مصر لالتصاالت 

مع  ، Sun – Ultra 10 جهاز حاسب آليوهى الكهربية،

  .توجيه الشكر
  

وافق المجلس على قبول الهدية المقدمة من شركة 

 وهى عبارة عن جهازين لقياس إشعاع جاما من يالكترومتر

 لمعمل البالزما  Quarter Model RD890Iإنتاج شركة

مع توجيه  والليزر بقسم اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية

  .الشكر
  

 مجلس  منقبول الهدية المقدمة ى المجلس علوافق 

دارة الهيئة القومية لالستشعار عن بعد وعلوم الفضاء إ

مكونات مشروع بناء وتطوير نظام الدفع الفضائي للباحث 

على عبدالفتاح /  للمشروع السيد األستاذ الدكتوريالرئيس

  .مع توجيه الشكر هاشم إلى قسم هندسة الطيران والفضاء
  

  ﴾   شهرأكتوبر–وعات عامة موض ﴿
  

 العالي بما ورد من وزارة التعليم ط المجلس علماًيأح

مالمح التشريع الموحد للجامعات ومؤسسات بخصوص 

،  www.scu.eun.eg والمتاح على موقع ،العاليالتعليم 

 الكلية من خالل تقارير يوتم تشكيل لجنة لصياغة رأ

  .األقسام
  



عـصام الـدين    / لدكتورالسيد األستاذ ا   ل كل من   حص

 والسيد  خليل حسن خليل األستاذ بقسم القوى الميكانيكية      

عمر عبد العزيز أحمد المدرس المـساعد بقـسم القـوى           / المهندس

على جائزة أحسن بحـث لجمعيـة مهندسـي الطيـران            الميكانيكية

 امتم تسليمههذا وقد  ٢٠٠٥  عن عام  AIAAوالفضاء األمريكية 

  .٢٠٠٥ أغسطس يفالجائزة 
  

روتوكول تعاون بين شعبة هندسة     بتوقيع ب  أحيط المجلس علماً  

  . وجامعة فرايبرج األلمانيةبالكليةالفلزات 
  

 وعلـى هامـشه    بالكليـة    اً مـؤتمر  وافق المجلس على إقامة   

للشركات عن أنشطة مراكز ومعامل الكلية لتقـديم الكليـة           اًمعرض

  . للصناعة والمشروعات القوميةهندسيكبيت خبرة 
  

ــم  ــاح المعــرض الخيــري األول للعــام الجــامعي ت افتت

ويتقـدم  . ١٦/١٠/٢٠٠٦ يوم االثنين الموافق      وذلك ٢٠٠٦/٢٠٠٧

ماجدة محمود عبدالرحمن وكيل الكلية     . د. إلى أ  مجلس الكلية بالشكر  

لكل من شـارك    وعلى تنظيم المعرض    لخدمة المجتمع وتنمية البيئة     

وحدات ذات الطـابع    شكر خاص للمراكز وال    و  التبرع للمعرض  يف

والمعامل للتبرع بالهدايا العينية للعاملين بالكليـة بمناسـبة          الخاص

  .شهر رمضان
  

مركز  إنشاءبطلب قسم الهندسة الكيمائية   علىوافق المجلس

  .دراسات واستشارات الهندسة الكيمائية
  

شـهر  "بعنوان  من البرنامج الثقافي للكلية      ى الندوة األول  تميقأ

/ السيد األستاذ الـدكتور    فيها   حاضر والتي   " وأحكام رمضان فتاوى 

صبري عبد الرؤوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة األزهـر وعـضو           

المجلس األعلى للشئون اإلسالمية وذلك يـوم األربعـاء الموافـق           

  . بقاعة االحتفاالت بنادي الكلية١٨/١٠/٢٠٠٦
  

  

تم طرح واإلعالن عن عدد سبعة مناقصات عامـة لـشراء           

واآلالت قـوى    هندسة ال  – يةئكيمياالهندسة ال ( ة معامل ألقسام    أجهز

المنـاجم والبتـرول    هندسة   –ميكانيكية  القوى  هندسة ال  –كهربية  ال

 - هندسة الطيران والفضاء     – الري والهيدروليكا     هندسة –والفلزات  

يف لهذه  وسيتم االنتهاء من إجراءات فتح المظار     ) هندسة الحاسبات   

  .٢٦/١١/٢٠٠٦المناقصات في 
  

  ﴾   شهر نوفمبر–موضوعات عامة  ﴿
  

أحيط المجلس علما ببرنامج دعـم التعـاون البحثـي مـع            

الجامعات البحثية في مجال االبتكار وإمكانية التطبيق العملـي فـي           

  .٣١/١٢/٢٠٠٦موعد أقصاه 

 :فرع الكلية بالشيخ زايدأحيط المجلس علما بموقف 

 بالشيخ زايـد وقـدم      تشغيل معامل النسجيات والمالبس   تم   -

الصناعة مليون يورو لتأهيل األجهزة وتعيـين        تحديث   زمرك

ـ  –يمصر (نورث كارولينا مدير متفرغ من جامعة      ) ي أمريك

 .لتشغيل المعامل واعتمادها وبدء عمليات التدريب

   هندسـة النـسيج     مجـال  فـي توقيع بروتوكول تعاون    تم   -

Textile and Garment Engineering  وجامعة الكلية بين

Roubix   بمشاركة غرفة صناعة المالبس والنـسيج       بفرنسا

  .ي الفرنسي المصريوالمجلس الرئاس
 

توريـد  تـم   في إطار تطوير شبكة الحاسبات بالكليـة        

من وزارة االتصاالت وسيبدأ تركيبهـا      للشبكة  أجهزة متكاملة   

 أسابيع وربطها مع الشبكة الجديـدة للجامعـات         ٨-٦خالل  

 تقدم، كما   ثانية لالنترنت / ت  ي ميجا ب  ٣٤المصرية بسرعة   

  Wireless Lan  للشبكات شبكة السـلكيةً SALEKشركة 

  . الكليةي مبانيتغط
 

أوصى بتقـديم   تعيين المعيدين و  ناقش المجلس خطط    

الوظيفي ألعضاء هيئة التـدريس     هيكل  عن ال لبيانات   األقسام

د اعـد أوعدد أعضاء هيئة التـدريس الموجـودين وتطـور          

،  الخمس سـنوات القادمـة     يالعاملين والمتفرغين ف  األعضاء  

  . الحالييند المعيدين والمدرسين المساعديناعدوكذا أ
  

ـ    ن  أأحيط المجلس علماً ب     ةالصندوق اإلجتمـاعي للتنمي

 مـشروعات تخـرج تـصلح       ٨ إلختيار أفضل    ةمسابقيجري  

  .للتطبيق كمشروع صغير
  

/  السيد األسـتاذ المستـشار     بوافق المجلس على انتدا   

أيمن عبدالفتاح محمد السيد المستشار بمجلس الدولـة للعمـل          

 الموضـوعات الخاصـة     ي بجامعة القاهرة ف    قانونياً مستشاراً

 يشرته العمل ف   من تاريخ مبا   بكلية الهندسة ولمدة عام اعتباراً    

  .غير أوقات العمل الرسمية
  

وافق المجلس على قبول الهدية المقدمـة مـن الـسيد           

)  بالسويد KTHبمعهد  (مأمون محمد األستاذ    / األستاذ الدكتور 

   موديللكترونيميكروسكوب إعن وهى عبارة 

) 25-Scanning Electron Microscope JOEL Model( 

تتحمل الكلية مصاريف    على أن وتوجيه خطاب شكر لسيادته     

  .الشحن
  

/ وافق المجلس على قبول الهدية المقدمة من المهندسـة    

ياسمين محمود السيد أبو الحسن لمكتبة قسم الهندسة الكيميائية         

الـسيد  محمـود   / جميع كتب المرحوم األستاذ الدكتور    وهى  

  .شكرالتوجيه مع  أبوالحسن األستاذ السابق بالقسم



 ﴾  ديسمبر  شهر–موضوعات عامة  ﴿
 

 ينالثـا  قام قسم هندسة الحاسبات بتنظيم المـؤتمر الـدولي        

 وذلك ضمن النـشاط     ٢٠٠٦ خالل شهر ديسمبر   لهندسة الحاسبات   

" هندسة مجتمع المعلومات"  وعقد المؤتمر تحت شعار.لقسملالعلمي 

“Engineering the Information Society” .  قد شارك وهذا

ولة عربية وأوربية باالضافة ألمريكـا       د ١٨باحثين من    المؤتمر   يف

  .وكندا

  
  

  .أحمد دروبش وزير الدولة للتنمية اإلدارية في افتتاح المؤتمر. د.سيادة الوزير أ
 

إلحتكـاك والتزليـق والتآكـل المـصرية          نظمت جمعيـة ا   

 والذي يعقد كل أربعـة أعـوام،       ،مؤتمرها الدولي السابع والعشرين   

على هـامش المـؤتمر     تم  و. كلية بال ٢٠٠٦ ديسمبر   ٢٨-٢٧يومي  

  .ة في المجاللتنظيم معرض للجهات العام
  
  

  
  

  

قام قسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومـات بتنظـيم         

 الطبية خـالل شـهر    الحيوية   المؤتمر الدولي الثالث للهندسة   

  .لقسملالعلمي   وذلك ضمن النشاط٢٠٠٦ديسمبر 

ـ  من خريجـي قـسم       ١٩٨١قامت دفعة    ات اإللكتروني

 حاسبات متكامل من    لمعمالقسم   ء بإهدا واالتصاالت الكهربية 

 عن تجهيـز الموقـع      تكييف فضالً أجهزة  وشبكات و حاسبات  

أحمد درويش  . د. وقام سيادة الوزير أ    ،بتكلفة مائتي ألف جنيه   

 .علي عبدالرحمن رئيس الجامعة. د.فتتاحه مع أإوزمالؤه ب
  

 
 

. د.لدولة للتنمية اإلدارية وأأحمد دروبش وزير ا. د.سيادة الوزير أ

  .فتتاح معمل الحاسباتاعلي عبدالرحمن رئيس الجامعة في 
  

  
 

 بعنـوان   الثانية من البرنامج الثقافي للكلية     ندوةال تميقأ

 والتـي  " مـصر  يمبادرة حوض النيل وتأثيرها على المياه ف      "

محمود أبو زيـد وزيـر      / يها السيد األستاذ الدكتور   حاضر ف 

 ٣/١٢/٢٠٠٦ائية والري وذلك يوم األحد الموافق       الموارد الم 

  .بقاعة االحتفاالت بنادي الكلية
  

  

  



بعنـوان   من البرنـامج الثقـافي للكليـة       الندوة الثالثة    تميقأ

حامـد  /  األستاذ الدكتور  حاضر فيها " اإلسالم بين الواقع والتحديات   "

م طاهر نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطالب وذلك يو         

  . بنادي الكليةاالحتفاالت بقاعة ١١/١٢/٢٠٠٦ثنين الموافق إلا
  

  
  

نجاحات " بعنوان   من البرنامج الثقافي للكلية     الندوة الرابعة  تقام

 يحاضر فيها والتي سوف   "  مجال الصناعات المعدنية   يالمهندسين ف 

 رئـيس الـشركة القابـضة       ي عبـده بـسيون    يزك/ السيد المهندس 

 الساعة الثانية   ١٩/٢/٢٠٠٧ثنين الموافق   إلم ا للصناعات المعدنية يو  

  . بمشيئة اهللا بقاعة االحتفاالت بنادي الكلية ظهراًةعشر
  

" حوار الشباب وقضايا المجتمـع " قام الندوة الخامسة بعنوان   ت

محمد سليم العـوا    /  السيد األستاذ الدكتور   يحاضر فيها والتي سوف   

سلمين ورئيس جمعية مـصر     األمين العام لالتحاد العالمي لعلماء الم     

 بالنقض وذلـك يـوم االثنـين الموافـق          يللثقافة والحوار والمحام  

 ظهـرا بمـشيئة اهللا بقاعـة        رة الساعة الثانية عـش    ٢٦/٢/٢٠٠٧

  .االحتفاالت بنادي الكلية
 

رئيس / بخطاب السيد األستاذ الدكتور   علماً  تم إحاطة المجلس    

 مـن جامعـة إيطاليـة       قسم الهندسة المعمارية بشأن  المنح المقدمة      

لطالب درجه الماجستير بالقسم ومنح المرشـحين مـن جمهوريـة           

 من طلبة الدراسات العليا واثنـين       ٨لعدد  ) ة منح ١٢(مصر العربية   

  .من المعيدين
  

بما انتهت إليه اللجنة الدائمة لشئون  علماًتم إحاطة المجلس 

 سابيع اعتباراًقاعة االحتفاالت من إغالق القاعة للتجديد لمدة ثالثة أ

 الستغالل القاعة قدرها ة مع تحديد قيمة إيجاري٢٤/١٢/٢٠٠٦من 

  . جنيه١٠,٠٠٠
 

 بقرار مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة في       أحيط المجلس علماً  

 حامد طاهر نائب رئيس     ٠د٠ بتشكيل لجنة برئاسة أ    ٢٨/١١/٢٠٠٦

علـى  لكترونـي   إلالجامعة لشئون التعليم والطالب لمتابعة التعليم ا      

إلى  المقررات  بعض حويلتبمية  ل الع وتكليف األقسام مستوى الجامعة   

  .طبقا للقواعدمحتوى إلكتروني 

م المعــرض الخيــري الثــاني للعــام الجــامعي أقــي

ــاء  ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ــاء واألربع ــومي الثالث ــك ي -١٩ وذل

  . لصالح طالب الكلية٢٠/١٢/٢٠٠٦
  

  
 

 
  

 إهداء المعهد القوميقبول وافق المجلس على 

هندسة  قسم  إلىجهاز عرض وشاشاتلالتصاالت 

  .واالتصاالت مع توجيه الشكراإللكترونيات 
  

/ وافق المجلس على قبول الهدية المقدمة مـن الـسيدة         

تبرع  ب فوزية محمد البحر عضو المجلس البلدي بدولة الكويت       

 جنيه مصري لتطوير المصلى بملحق الكليـة        ٤٠,٠٠٠بمبلغ  

  .مع توجيه الشكر )قسم الهندسة الكيميائية(
  

وافق المجلس على قبول الهدية المقدمة من السيد 

 منتسأإدارة شركة حسن كامل راتب رئيس مجلس / الدكتور

مع توجيه   جنيه٣٠,٠٠٠ عبارة عن شيك بمبلغ سينا وهى

  .الشكر

  ﴾   شهر يناير–موضوعات عامة  ﴿
  

  : بأنشطة اللجانأحيط المجلس علماً

 ي إعداد تقارير البت الفنيجار: لجنة المعامل واألجهزة

الكهربائية واآلالت القوى هندسة لمناقصات أجهزة أقسام 

 المناجمهندسة الحاسبات والهندسة الكيميائية وة سهندو

  .الطيران، وسيتم تمويلها ذاتياًهندسة  ووالبترول والفلزات 
  

 ألف جنيه لشراء كتب ٨٠تم تخصيص مبلغ  :لجنة المكتبة

  .من  معرض الكتاب) ٢٠٠٦/٢٠٠٧انية من ميز(للكلية 



   ﴾شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ﴿
  

ضافة إوالكلية ملحق مجمع مباني استكمال إنشاء أحواض الزرع بتم 

  . للطالباًمقعد) ٣٠(عدد 
  

  
  

  
  

  ﴾ ترقيات وتعيينات ﴿
  

  سبتمبر
  

حسين أحمد / وافق المجلس على تعيين السيد الدكتور

 يندسة اإلنشائية ف المساعد بقسم الهمهدي مجاهد األستاذ

  . مع التهنئة)تحليل وميكانيكا اإلنشاءات(وظيفة أستاذ 
  

ياسر محمد / وافق المجلس على تعيين السيد الدكتور

عواد المدرس المساعد بقسم الرياضيات والفيزيقا 

 بأن سيادته حاصل على  وظيفة مدرس بالقسم علماًيالهندسية ف

  .امعة ماك ماستر بكندا مع التهنئة الدكتوراه من جةدرج
  

أحمـد سـيد    / وافق المجلس على تعيين السيد الـدكتور      

عبدالسميع المدرس المساعد بقسم الرياضيات والفيزيقـا       

 بأن سيادته حاصـل علـى        وظيفة مدرس بالقسم علماً    يالهندسية ف 

  .درجة الدكتوراه من جامعة ماك ماستر بكندا مع التهنئة
   

محمد محمود / ى تعيين السيد الدكتوروافق المجلس عل

عبد اهللا المدرس المساعد بقسم اإللكترونيات 

 بأن سيادته  وظيفة مدرس بالقسم علماًيواالتصاالت الكهربية ف

  .حاصل على الدكتوراه من جامعة ميريالند بأمريكا مع التهنئة

  

محمد / المهندسالسيد وافق المجلس على تعيين 

د بقسم هندسة المناجم  إبراهيم سيد المعييعل

 مع   وظيفة مدرس مساعد بالقسميوالبترول والفلزات ف

  .التهنئة
  

محمـد  / المهندسالسيد  وافق المجلس على تعيين     

إسماعيل عبدالرحمن المعيد بقسم هندسة الحاسبات      

  .  مع التهنئة وظيفة مدرس مساعد بالقسميف
  

إسـالم  / المهندسالسيد  وافق المجلس على تعيين     

ف الباسل المعيد بقسم هندسة اإللكترونيـات       شري

 مـع    وظيفة مدرس مساعد بالقـسم     يواالتصاالت الكهربية ف  

  .التهنئة
  

أحمـد  / وافق المجلس على تعيين السيد المهندس     

محمد أبو اليزيد المعيـد بقـسم هندسـة القـوى           

  . مع التهنئة وظيفة مدرس مساعد بالقسميواآلالت الكهربية ف
  

داليا نبيل /  تعيين المهندسوافق المجلس على

محمود المعيد بقسم هندسة القوى واآلالت 

  . مع التهنئة وظيفة مدرس مساعد بالقسميالكهربية ف
  

هدى محمد / وافق المجلس على تعيين المهندس

 يالصفتي المعيد بقسم هندسة الري والهيدروليكا ف

  . مع التهنئةوظيفة مدرس مساعد بالقسم
  

/ المهنـدس الـسيد   عيـين   وافق المجلس علـى ت    

مصطفى محمد هشام رفيق المعيد بقسم هندسـة        

 مـع   القوى واآلالت الكهربية في وظيفة مدرس مساعد بالقسم       

  .التهنئة
  

هشام / وافق المجلس على تعيين السيد المهندس

محمد محمود سيد المعيد بقسم الهندسة اإلنشائية 

  . مع التهنئةبالقسم في وظيفة مدرس مساعد
  

  أكتوبر
  

خالد أحمد / وافق المجلس على منح السيد الدكتور

عبدالفتاح عبدالرحمن األستاذ المساعد بقسم 

زات اللقب العلمي لوظيفة أستاذ هندسة المناجم والبترول والفل

  .مع التهنئة) هندسة البترول(
  

السيد أحمد / وافق المجلس على منح السيد الدكتور

المناجم الطيب األستاذ المساعد بقسم هندسة 

هندسة (والبترول والفلزات اللقب العلمي لوظيفة أستاذ 

 .مع التهنئة) البترول



 

سلوى رأفت / وافق المجلس على منح السيدة الدكتور

األستاذ المساعد بقسم الهندسة الكيميائية ي مصطفى عل

مع ) تصميم المفاعالت والتحكم اآللي(اللقب العلمي لوظيفة أستاذ 

  .التهنئة
  

محمود إبراهيم / لمجلس على منح السيد الدكتوروافق ا

 األستاذ المساعد بقسم هندسة القوى واآلالت يجيالن

مع ) نظم القوى الكهربية(الكهربية اللقب العلمي لوظيفة أستاذ 

  .التهنئة
  

أحمد فؤاد / وافق المجلس على منح السيد الدكتور

صبري األستاذ المساعد بقسم الهندسة اإلنشائية اللقب 

  .مع التهنئة) الكباري والمنشآت المعدنية(العلمي لوظيفة أستاذ 
  

ـ / وافق المجلس على مـنح الـسيدة الـدكتور          اهللا  ةهب

مــصطفى مــراد األســتاذ المــساعد بقــسم هندســة 

بية اللقب العلمـي لوظيفـة أسـتاذ        لكترونيات واالتصاالت الكهر  إلا

  .مع التهنئة) اتصاالت(
  

بهاء الدين  / دكتوروافق المجلس على منح السيد ال

حنفي محمود المدرس بقسم الهندسة اإلنشائية اللقب 

  .مساعد بالقسم مع التهنئةالعلمي لوظيفة أستاذ 
  

نبيلـة أحمـد    / وافق المجلس على تعيين السيدة الدكتور     

شيرين عبد الرحمن المدرس المـساعد بقـسم هندسـة          

 سم علمـاً   وظيفة مدرس بالق   ياإللكترونيات واالتصاالت الكهربية ف   

 الدكتوراه من جامعة القـاهرة مـع        ةبأن سيادتها حاصلة على درج    

  . التهنئة
  

 يشكيناز عل/ وافق المجلس على تعيين السيدة الدكتور

 المدرس المساعد بقسم الهندسة الكيميائية يالدين الشربين

 ة بأن سيادتها حاصلة على درج وظيفة مدرس بالقسم علماًيف

  .قاهرة مع التهنئةالدكتوراه من جامعة ال
  

أحمـد محمـد    / وافق المجلس على تعيين السيد الدكتور     

أسامه خليل المدرس المـساعد بقـسم القـوى واآلالت          

صل علـى درجـة     اح سيادته    بأن  وظيفة مدرس علماً   يالكهربية ف 

 . بالواليات المتحدة األمريكية مع التهنئةنالدكتوراه من جامعة أكرو
  

وائل صـبحي   / لسيد الدكتور وافق المجلس على تعيين ا    

لكترونيـات  إلغبريال المدرس المساعد بقسم هندسـة ا      

 بأن سـيادته حاصـل       وظيفة مدرس علماً   يواالتصاالت الكهربية ف  

  . ميلون بأمريكا مع التهنئةيعلى درجة الدكتوراه من جامعة كارنيج
  

 

حاتم عمر / وافق المجلس على تعيين المهندس

لميكانيكية فى وظيفة هريدي المعيد بقسم القوى ا

  . مع التهنئةمساعد بالقسممدرس 
  

  نوفمبر
  

محمد سيد  / وافق المجلس على منح السيد الدكتور     

عبدالقادر يونس األستاذ المساعد بقسم الرياضيات      

 )فيزياء هندسية (لقب العلمي لوظيفة أستاذ     والفيزيقا الهندسية ال  

  .مع التهنئة
  

كارم أحمد  / وروافق المجلس على منح السيد الدكت     

رخا األستاذ المساعد بقسم الـري والهيـدروليكا        

  .مع التهنئة )هندسة المواني( لوظيفة أستاذ ياللقب العلم
  

أحمـد   /وافق المجلس على منح الـسيد الـدكتور    

محمد أمين محمد أمين المدرس بقـسم الهندسـة         

مـع   المعمارية اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مـساعد بالقـسم        

  .التهنئة
  

شريف / وافق المجلس على تعيين السيد الدكتور

أحمد زيد المدرس المساعد بقسم هندسة القوى 

 حاصل  سيادته بأن وظيفة مدرس علماًيواآلالت الكهربية ف

  .مع التهنئة درجة الدكتوراه من جامعة القاهرةعلى 
٢  

عمرو  /وافق المجلس على تعيين السيد الدكتور

 بقسم هندسة فاروق الحكيم المدرس المساعد

 بأن سيادته  وظيفة مدرس بالقسم علماًياألشغال العامة ف

 بأمريكا –جورجيا  الدكتوراه من جامعة ةصل على درجحا

  .مع التهنئة
  

عزة  /وافق المجلس على تعيين السيدة الدكتور

عادل أحمد ربيع المدرس المساعد بقسم 

 علماً وظيفة مدرس بالقسم يالرياضيات والفيزيقا الهندسية ف

 بأن سيادتها حاصلة على درجه الدكتوراه من جامعة القاهرة

  .مع التهنئة
  

أحمـد  / وافق المجلس على تعيين السيد الـدكتور      

سمير فهمي المدرس المـساعد بقـسم الهندسـة         

 بأن  وظيفة مدرس بالقسم علماً    يالحيوية الطبية والمنظومات ف   

 الـدكتوراه مـن جامعـة جـون         ةسيادته حاصل على درج   

  . مع التهنئة  بأمريكا–كنزبوه
  



مصطفى حسن / وافق المجلس على تعيين السيد الدكتور

يوسف الشاذلي المدرس المساعد بقسم هندسة التصميم 

 بأن سيادته  وظيفة مدرس بالقسم علماًيالميكانيكي واإلنتاج ف

  . بأمريكا–حاصل على درجه الدكتوراه من جامعة أوهايو
  

منى فاروق أحمد / المهندسوافق المجلس على تعيين 

كمال المعيد بقسم هندسة الحاسبات فى وظيفة مدرس 

  . مع التهنئةمساعد بالقسم
  

 زين العابدين    / المهندس  السيد وافق المجلس على تعيين   

 المعيد بقـسم الرياضـيات والفيزيقـا        يمحمد أنور وال  

   . مع التهنئةالهندسية فى وظيفة مدرس مساعد بالقسم
  

مصطفى / المهندسالسيد س على تعيين وافق المجل

عبداهللا سيد أحمد محمد المعيد بقسم الرياضيات والفيزيقا 

  . مع التهنئة وظيفة مدرس مساعد بالقسميالهندسية ف

  ديسمبر
  

خالد محمد فؤاد   / وافق المجلس على منح السيد الدكتور     

السيد األستاذ المـساعد بقـسم هندسـة اإللكترونيـات          

مـع  ) اتـصاالت (بية اللقب العلمي لوظيفة أستاذ      واالتصاالت الكهر 

  .التهنئة
  

أحمد جمعة / وافق المجلس على تعيين السيد الدكتور

أحمد رضوان المدرس المساعد بقسم الرياضيات 

حاصل  سيادته  بأن وظيفة مدرس بالقسم علماًيوالفيزيقا الهندسية ف

  . الدكتوراه من جامعة القاهرة  مع التهنئةةعلى درج
  

 أحمد يغادة عل/ افق المجلس على تعيين المهندسو

رأفت المعيد بقسم الهندسة المعمارية في وظيفة مدرس 

  .مع التهنئةمساعد بالقسم 
  

نيهال يس محمد / وافق المجلس على تعيين المهندس

إبراهيم المعيد بقسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية في 

  .مع التهنئةوظيفة مدرس مساعد بالقسم 
  

تامر أحمد طه / المهندسالسيد افق المجلس على تعيين و

الخطيب المعيد بقسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية في 

  .مع التهنئةوظيفة مدرس مساعد بالقسم 

  يناير
محمد عبداهللا / وافق المجلس على منح السيد الدكتور

 األستاذ المساعد بقسم هندسة األشغال العامة يالخول

 )تخصص ميكانيكا التربة واألساسات(يفة أستاذ اللقب العلمي لوظ

  .مع التهنئة

  

أحمد / وافق المجلس على منح السيد الدكتور

فاروق شلش المدرس بقسم هندسة اإللكترونيات 

مع  واالتصاالت الكهربية اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد

  .التهنئة
  

رفيق / وافق المجلس على منح السيد الدكتور

مدرس بقسم هندسة صفوت جندي ال

اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية اللقب العلمي لوظيفة 

  .مع التهنئة أستاذ مساعد
  

عماد / وافق المجلس على تعيين السيد الدكتور

موسى بقطر المدرس المساعد بقسم الهندسة 

  وظيفة مدرس بالقسم علماًيالطبية الحيوية والمنظومات ف

كتوراه من جامعة جون بأن سيادته حاصل على درجة الد

  .مع التهنئة بالواليات المتحدة األمريكية –هوبكنز 
  

رامي / وافق المجلس على تعيين السيد الدكتور

 المدرس المساعد بقسم يمحمود غريب الشربين

 بأن سيادته هندسة األشغال العامة فى وظيفة مدرس علماً

 الدكتوراه من جامعة تكساس بالواليات ةحاصل على درج

  .مع التهنئة متحدة األمريكيةال
  

محمد / وافق المجلس على ترشيح السيد الدكتور

) مناجم(فتحي ياسين عيسى لشغل وظيفة مدرس 

  .المعلن عنها بقسم هندسة المناجم والبترول والفلزات
  

أحمد / المهندسالسيد تعيين  وافق المجلس على

محمد أحمد حسن المعيد بقسم هندسة 

 وظيفة مدرس مساعد يصاالت الكهربية فاإللكترونيات واالت

  . مع التهنئةبالقسم
  

عمـر  / المهندس السيدعلى تعيين   وافق المجلس   

أحمد على نـصر المعيـد  بقـسم الرياضـيات           

  .  مع التهنئة وظيفة مدرس مساعد بالقسميوالفيزيقا الهندسية ف
  

أحمد / المهندس السيدتعيين  وافق المجلس على

م ربيع المعيد بقسم الهندسة إبراهيم السيد إبراهي

  .مع التهنئة وظيفة مدرس مساعد بالقسم يالكيميائية ف
  

نوران محمد / تعيين المهندس وافق المجلس على

 وظيفة يمجدى المعيد بقسم الهندسة اإلنشائية ف

  .مع التهنئةمدرس مساعد بالقسم 
  

۞۞۞  



  

  
  آلية الهندسة

  
   ٢٠٠٧ -٢٠٠٦ ي للعام الجامعي الثانيراسد الفصل التقويم

    
 جامعة القاهرة

  إبريل    مارس    فبراير    يناير
 ٢٨ ٢١ ١٤  ٧    السبت ٢٤ ١٧ ١٠  ٣ ٣١  السبت ٢٤ ١٧ ١٠  ٣    السبت ٢٧ ٢٠ ١٣  ٦    السبت
 ٢٩ ٢٢ ١٥  ٨  ١  األحد ٢٥ ١٨ ١١  ٤    األحد ٢٥ ١٨ ١١  ٤    األحد ٢٨ ٢١ ١٤  ٧    األحد
 ٣٠ ٢٣ ١٦  ٩  ٢  اإلثنين ٢٦ ١٩ ١٢  ٥    اإلثنين ٢٦ ١٩ ١٢  ٥    اإلثنين ٢٩ ٢٢ ١٥  ٨  ١  اإلثنين
   ٢٤ ١٧ ١٠  ٣  الثالثاء ٢٧ ٢٠ ١٣  ٦    الثالثاء ٢٧ ٢٠ ١٤  ٦    الثالثاء ٣٠ ٢٣ ١٦  ٩  ٢  الثالثاء
   ٢٥ ١٨ ١١  ٤  األربعاء ٢٨ ٢١ ١٤  ٧    األربعاء ٢٨ ٢١ ١٤  ٧    األربعاء ٣١ ٢٤ ١٧ ١٠  ٣  األربعاء
   ٢٢ ١٥  ٨  ١ الخميس   ٢٥ ١٨ ١١  ٤ الخميس

٧٧٧٧٧ 

 ٢٩ ٢٢ ١٥  ٨  ١ الخميس

٧٧٧٧٧ 

   ٢٦ ١٩ ١٢  ٥ الخميس
   ٢٦ ١٩ ١٢  ٥  الجمعة

٧٧٧٧٧ 

   ٢٧ ٢٠ ١٣  ٦  الجمعة   ٣٠ ٢٣ ١٦  ٩  ٢  الجمعة     ٢٣ ١٦  ٩  ٢  الجمعة
  

  أغسطس    يولية    يونية    مايو
 ٢٥ ١٨ ١١  ٤    سبتال ٢٨ ٢١ ١٤  ٧    السبت ٢٣ ١٦  ٩  ٢ ٣٠  السبت ٢٦ ١٩ ١٢  ٥    السبت
 ٢٦ ١٩ ١٢  ٥    األحد ٢٩ ٢٢ ١٥  ٨  ١  األحد ٢٤ ١٧ ١٠  ٣    األحد ٢٧ ٢٠ ١٣  ٦    األحد
 ٢٧ ٢٠ ١٣  ٦    اإلثنين ٣٠ ٢٣ ١٦  ٩  ٢  اإلثنين ٢٥ ١٨ ١١  ٤    اإلثنين ٢٨ ٢١ ١٤  ٧    اإلثنين
 ٢٨ ٢١ ١٤  ٧    الثالثاء ٣١ ٢٤ ١٧ ١٠  ٣  الثالثاء ٢٦ ١٩ ١٢  ٥    الثالثاء ٢٩ ٢٢ ١٥  ٨  ١  الثالثاء
 ٢٩ ٢٢ ١٥  ٨  ١  األربعاء   ٢٥ ١٨ ١١  ٤  األربعاء ٢٧ ٢٠ ١٤  ٦    األربعاء ٣٠ ٢٣ ١٦  ٩  ٢  األربعاء
 ٣٠ ٢٣ ١٦  ٩  ٢ الخميس   ٢٦ ١٩ ١٢  ٥ الخميس ٢٨ ٢١ ١٤  ٧   الخميس ٣١ ٢٤ ١٧ ١٠  ٣ الخميس
   ٢٥ ١٨ ١١  ٤  الجمعة

٧٧٧٧٧ 

 ٢٩ ٢٢ ١٥  ٨  ١  الجمعة

٧٧٧٧٧ 

   ٢٧ ٢٠ ١٣  ٦  الجمعة

٧٧٧٧٧ 

 ٣١ ٢٤ ١٧ ١٠  ٣  عةالجم
  

  ديسمبر    نوفمبر    أآتوبر    سبتمبر
 ٢٩ ٢٢ ١٥  ٨  ١  السبت ٢٤ ١٧ ١٠  ٣    السبت ٢٧ ٢٠ ١٣  ٦    السبت ٢٩ ٢٢ ١٥  ٨  ١  السبت
 ٣٠ ٢٣ ١٦  ٩  ٢  األحد ٢٥ ١٨ ١١  ٤    األحد ٢٨ ٢١ ١٤  ٧    األحد ٣٠ ٢٣ ١٦  ٩  ٢  األحد
 ٣١ ٢٤ ١٧ ١٠  ٣  اإلثنين ٢٦ ١٩ ١٢  ٥    اإلثنين ٢٩ ٢٢ ١٥  ٨  ١  اإلثنين   ٢٤ ١٧ ١٠  ٣  اإلثنين
   ٢٥ ١٨ ١١  ٤  الثالثاء ٢٧ ٢٠ ١٣  ٦    الثالثاء ٣٠ ٢٣ ١٦  ٩  ٢  الثالثاء   ٢٥ ١٨ ١١  ٤  الثالثاء
   ٢٦ ١٩ ١٢  ٥  األربعاء ٢٨ ٢١ ١٤  ٧    األربعاء ٣١ ٢٤ ١٧ ١٠  ٣  األربعاء   ٢٦ ١٩ ١٢  ٥  األربعاء
   ٢٧ ٢٠ ١٣  ٦ الخميس ٢٩ ٢٢ ١٥  ٨  ١ الخميس   ٢٥ ١٨ ١١  ٤ الخميس   ٢٧ ٢٠ ١٣  ٦ الخميس
   ٢٨ ٢١ ١٤  ٧  الجمعة

٧٧٧٧٧ 

   ٢٦ ١٩ ١٢  ٥  الجمعة

٧٧٧٧٧ 

 ٣٠ ٢٣ ١٦  ٩  ٢  الجمعة

٧٧٧٧٧ 

   ٢٨ ٢١ ١٤  ٧  الجمعة
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