
 
  

    
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  ﴾  عميد الكليةشريف مراد. د.كلمة أ ﴿    
  

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

 والتــي عقــدت ٢٠١٣/٢٠١٤ للعــام الجــامعي الخامــسةالجلــسة 

ـــــــاء ـــــــوم الثالث ـــــــرحيم  ( ١٢/١/٢٠١٤ ي ـــــــرحمن ال ـــــــسم اهللا ال ) ب

حاطـــة إ س و بالترحيـــب بأعـــضاء المجلـــســـيادته الجلـــسة واســتهل 

     بتـــــاريخالمجلـــــس علمـــــًا بـــــأهم موضـــــوعات مجلـــــس الجامعـــــة 

٣٠/١٢/٢٠١٣ :- 

قرار رئيس الجامعة برفض استقالة العميد والوكالء بناء  -

 .على توصية مجلس الكلية

قرار رئيس الجامعة بضرورة إسناد األعمال االستشارية  -

لالستشاريين ) ترميم , صيانة , إنشاءات ( بالجامعة  

 .بالجامعة

التوصية باالستفادة من إمكانيات الجامعة                 -

في )  نادي التجديف – قاعة المؤتمرات –دار الضيافة ( 

 .فاعليات الجامعة

 المقترح للمعيدين اإلعداد لم تقدم التياستعجال الكليات  -

 االعتبار سنة في األخذ مع ٢٠١٧ – ٢٠١٥ أعوام

 .الفراغ

 األجانب على الطالب التأكيد على عدم فرض اى رسوم -

 .بتحصيلهبخالف ما تقوم بة الجامعة 

 .تشكيل لجنة لدراسة مكافآت األساتذة غير المتفرغين -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  

  ﴾موضوعات عامة  ﴿
 

قام المجلس بالمصادقة على محضر الجلسة السابقة بتاريخ  ◊

 . ١٢/١٢/٢٠١٣ والمجلس االستثنائي بتاريخ ١٠/١٢/٢٠١٣

ة لجميع السادة الزمالء أعضاء هيئة التدريس تقدم المجلس بالتهنئ ◊

 الشريف النبوي والعاملين بالكلية بمناسبة المولد المعاونةوالهيئة 

 . المجيدالقيامة الجديد وعيد الميالديوالعام 

أحيط المجلس علما بتوقيع بروتوكول تعاون بين الكلية وشركه  ◊

ركة ساركو عبر البحار لتقديم خدمات دعم فني لمشروعات الش

في الكونغو الديمقراطية ويؤكد المجلس على أن دور الكلية هو 

 فقط وذلك من خالل التعاون مع الجهات الفنيتقديم الدعم 

 .الحكومية والرسمية 

أحيط المجلس علما بافتتاح مشروع تصنيع المجمع الشمسي  ◊

لتوليد الحرارة بفرع الكلية بالشيخ زايد ، بتمويل من صندوق العلوم 

 .ة التكنولوجية والتنمي

وافق المجلس على اتفاقية تمويل بين مؤسسة مصر الخير والكلية  ◊

لدعم ) مائة ألف جنيه (  جنيه  ١٠٠,٠٠٠باجمالى مبلغ قدره 

فريق طالب الكلية بتذاكر الذهاب والعودة وكذلك اإلقامة في 

 وذلك لعدد يدولة الفلبين للمشاركة في مسابقة ماراثون شل البيئ

 ويتقدم المجلس بالشكر ٢٠١٤هر فبراير  طالب في ش٩

 .لمؤسسة مصر الخير على هذا التمويل

وافق المجلس على اتفاقية التعاون بين الشركة القابضة لكهرباء  ◊

قسم القوى واآلالت الكهربية وقسم ( مصر وقسمي كهرباء 

  

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

  ٢٠١٤ ينايرعدد 
 



إلنشاء مركز تميز ) االلكترونيات واالتصاالت الكهربية 

 .للبحوث والتدريب 

لمجلس بالتهنئة للطالب اشرف نبيل رشوان الطالب تقدم ا ◊

بالسنة الرابعة قسم طيران ممثال لجامعة القاهرة لحصول 

استخدام أقمار صناعية صغيرة نانو فى ( مقترحه البحثي 

وذلك مع مشارك من جامعة ) مراقبة المياه في نهر النيل

 Mission  لمسابقة بحثيطوكيو على جائزة أفضل مقترح 

Idea Contest  باليابان ، كما تقدم المجلس بالتهنئة لكل 

أيمن . د.  ا-:من المشرفين األكاديميين علي هذا النشاط

محمد خليل إبراهيم األستاذ .  دقاسم األستاذ بالقسم وحمدي 

  .المساعد بالقسم

حيط المجلس علما بانعقاد المؤتمر الدولى التاسع لهندسة أ ◊

قسم هندسة الحاسبات الحاسبات والمعلومات ، الذي نظمه 

. د.أ جامعة القاهرة ، تحت رعاية وحضور –بكلية الهندسة 

 ديسمبر ٣٠ ، ٢٩جابر جاد نصار رئيس الجامعة، يومى 

اليوم مجتمع المعلومات " بفندق الفورسيزونز تحت شعار 

 " .ماذا بعد ذلك 

استعرض المجلس عملية سير امتحانات نهاية الفصل  ◊

 فيشكر لجميع السادة المشاركين  األول وتقدم بالالدراسي

 االمتحانات لحرصهم الشديد على تذليل أى عقبات أعمال

تحول دون اتمام هذه االمتحانات كما خص المجلس بالشكر 

 أعضاء لجنة األساتذة رؤساء األقسام والسادة األساتذةالسادة 

 . االمتحانات لجهودهم خالل هذه الفترةأزمات إدارة

 الثاني الدراسيلتقويم الخاص بالفصل ناقش المجلس مقترح ا ◊

   - : وقرر ما يلى٢٠١٤ / ٢٠١٣ األكاديميمن العام 

 اعتبــارا مــن يــوم الــسبت الثــاني الدراســيتبــدأ الدراســة بالفــصل  �

 .الثاني حسب جداول الفصل ٨/٢/٢٠١٤

 الثــــاني الدراســــي مــــن بدايــــة الفــــصل أســــابيعتتــــرك مــــدة ثالثــــة  �

ة الخاصــــــة بالفــــــصل لألســــــاتذة الســــــتكمال المقــــــررات الدراســــــي

 لهــذه المقــررات الــسنة األول وكــذلك الســتكمال أعمـال الدراسـي

 ويكـون الثـاني الدراسـي  مع محاضـرات الفـصل بالتوازيوذلك 

 يــــوم األجـــازة الخاصــــة بــــالطالب او بعــــد فــــيهـــذا االســــتكمال 

 .الظهر 

 األول علـيهم الدراسـي الـذين سيـستكملون مقـررات الفـصل األساتذة �

 القـــــسم والكليـــــة لتـــــوفير األمـــــاكن وٕاخطـــــارب التنـــــسيق مـــــع الطـــــال

   .المطلوبةالخاصة بالمحاضرات أو التمارين أو المعامل 

فقــط  ٢٠١٤ ابريــل ٢١، ٢٠ ، ١٩ شــم النــسيم ســتكون أيــام أجــازة �

  . دراسة عاديه  األسبوع سيكون وباقي

  . التقويم في المعلنةمواعيدها بتعقد امتحانات منتصف الفصل  �

   ﴾ وتنمية البيئةشئون خدمة المجتمع ﴿

 لجنـة شـئون خدمـة المجتمـع اجتمـاعأحيط المجلـس علمـا بمحـضر  ◊

  .٩/١/٢٠١٤ في وتنمية البيئة بجلستها

 والصيانة أعمال االحالل والتجديد   

 والتجديـــد اإلحـــالل فيمـــا يتعلـــق بأعمـــال بأنـــهأحـــيط المجلـــس علمـــًا  ◊

 : اإلدارةبمبنى 

التـى سـتكون ورة صالـعليـه   للمقـاوالت بعمـل بـانربكهقامت شركة  �

 من تنفيذ أعمال اإلحالل االنتهاءبعد ( واجهة مبنى اإلدارة عليها 

) إليهـا تـم إسـناد األعمـال التيوالتجديد المتفق عليها مع الشركات 

  .   هدية للكلية ولقد تم عمل البانر بمساحة واجهة المبنى

 بمبنــى اإلدارة الثــانيتــم االنتهــاء مــن تقويــة كمــرات أرضــية الــدور  �

ـــك بتثبيـــت و  ـــم تـــم ألـــواحذل ـــى األرضـــية ث  مـــن الـــصلب المعـــرج عل

 ســـم وذلـــك ٦ حـــواليتغطيـــة الـــصاج بطبقـــة مـــن الخرســـانة بـــسمك 

 .للحصول على أرضية مستوية تمهيدا للصق الجرانيت فوقها

 للـسقف الخرسـانى للـدور  االنـشائى من أعمال التـدعيم االنتهاءتم  �

 .الثاني

 لمداخل ومكاتـب المصفحةب تم إسناد أعمال توريد وتركيب األبوا �

 وجـــــــارى تـــــــصنيع األولاالرضـــــــى والـــــــدور   بالـــــــدوراإلدارةمبنــــــى 

 .األبواب

تـم إسـناد أعمـال توريـد وتركيــب الـشبابيك وجـارى تـصنيع الــشبابيك  �

  .الثانيوتم تثبيت عينة على احد الشبابيك بالدور 

ـــم  � ـــول وبـــالط الـــسطح االنتهـــاءت  مـــن أعمـــال العـــزل وخرســـانة المي

 . بالمبنىيالثانللدور 

 ألعمــــال شــــبكات التهويـــــة الفنــــي مــــن أعمــــال البـــــت االنتهــــاءتــــم  �

 .الصناعية

 مـــــن أعـــــداد الرســـــومات التنفيذيـــــة وجـــــداول الكميـــــات االنتهـــــاءتـــــم  �

 .ألعمال شبكات الكهرباء واإلنارة والمواصفات



 الخاصـة بتـصميم شـبكات المعلومـات األعمـال مـن االنتهاءتم  �

  .الثاني للدور واالتصاالت

 . الداخلية واألسقف المعلقةعالقوا طي أعمال ترسيهتم  �

 للواجهــــة الخــــارجي مــــن أعمــــال تكــــسير البيــــاض االنتهــــاءتــــم  �

األماميـــة والواجهـــات الجانبيـــة للمبنـــى كـــذلك الحـــوائط الداخليـــة 

 . بالكاملالثانيللدور 

جـارى أعمـال تــرميم الحـوائط الحاملـة وتــربيط الـشروخ الداخليــة  �

 .الثانيبحوائط الدور 

بأنــه تــم عمــل إحــالل وتجديــد ألرضــية  يط المجلــس علمــاً أحــ �

الممـــــر الواقـــــع خلـــــف مبنـــــى قـــــسم هندســـــة المنـــــاجم والبتـــــرول 

 .والفلزات

أحـــيط المجلـــس علمـــًا بأنـــه مـــع بـــدء امتحانـــات نهايـــة الفـــصل  �

، قامــــــــت ورش فــــــــرع الكليــــــــة ٢٠١٤-٢٠١٣ األول الدراســــــــي

  :بالشيخ زايد بتصنيع وتوريد 

 سـم لـصاالت ١٢٠ x سـم ٨٠عدد تـسعون لوحـة رسـم مقـاس  �

  .الرسم بمبنى عمارة

 الطــالب داخــل المتحانــاتمائــة ترابيــزة خــشب مطويــة خاصــة  �

   .)الجيم(  الكبرى األلعابصالة 

أحــيط المجلــس علمــًا بــأن ورش الكليــة بــالجيزة قامــت بتــصنيع  �

 . سم ١٢٠  x  سم ٨٠ بعون لوحة رسم مقاس وتوريد عدد س

+  كبيــر ٣٠(  مكتــب ٥٠أحـيط المجلــس علمــًا بأنــه تـم توزيــع  �

وذلـــك ) متحـــرك+ ثابـــت (  جلـــد كرســـي ١٢٠و )  صـــغير٢٠

 هـــذا أنعلـــى عـــدد مـــن أقـــسام وٕادارات الكليـــة وجـــدير بالـــذكر 

 . للكابالتالسويدي  للكلية من شركة إهداؤهاألثاث تم 

 الـــشركات المـــستأجرة لمنافـــذ إعفـــاءوافـــق مجلـــس الكليـــة علـــى  �

من كل من نسبة الزيادة ) بوفيه + كافتيريا ٣( التوزيع بالكلية 

ومن مدة اإلجازة التـي تزيـد  % ) ١٠( السنوية المقررة بالعقد 

 التـــيعــن خمـــسة شــهور وذلـــك نظــرا لتـــضررهم مــن األحـــداث 

 . تعليق الدراسة من قبل الكلية والجامعة إلىأدت 

ـــم عقـــد بأنـــهأحـــيط المجلـــس علمـــًا  �  للجنـــة المنـــشات اجتمـــاع ت

 وذلــــك لمناقــــشة ٢٠١٤-١-٨بالكليــــة يــــوم األربعــــاء الموافــــق 

ــــرار واتخــــاذ ــــي ق  عــــدد مــــن الموضــــوعات الخاصــــة بأعمــــال ف

 .اإلحالل والتجديد بالكلية

  
 

  والبيئية والثقافيةاالجتماعيةاألنشطة 

 ونوفمبر أكتوبرأحيط المجلس علمًا بأنه تم طباعة وتوزيع عدد  ◊

 يتم من والتي من صحيفة مجلة مجلس الكلية ٢٠١٣ وديسمبر

 األحداث العامة بالمجلس وجارى اإلعداد خاللها تغطية

 .٢٠١٣ وديسمبر ٢٠١٣ نوفمبر عدديوالتحضير لطباعة 

بان مركز الدراسات والبحوث التعدينيـة بالكليـة  أحيط المجلس علماً  ◊

 خريجـــي لتكـــريم أوائـــل احتفاليـــةوبرعايـــة وزارة البتـــرول قـــام بتنظـــيم 

    الموافـقنـيناالث وذلـك يـوم الطبيعـيدبلوم وماجستير هندسـة الغـاز 

  , للبتـرولانبـي بــشركة االحتفـاالت وذلـك بقاعـة ٢٠١٣-١٢-٢٣

 وزيـــر البتــــرول والثــــروة إســــماعيلحـــضر الحفــــل المهنـــدس شــــريف 

ــــسابقين  ــــرول ال ــــة وعــــدد مــــن وزراء البت ــــة . د.أ،المعدني ــــد الكلي عمي

ـــــسيد الطيـــــب مـــــدير المركـــــز ورؤســـــاء . د.أ ، والـــــسادة الـــــوكالء  ال

ة للبتـــــرول وعـــــدد مــــن أعـــــضاء هيئـــــة الهيئــــات والـــــشركات القابــــض

 . التدريس بالكلية 

   ﴾ والبحوثالدراسات العلياشئون  ﴿

اجتماع لجنة الدراسات العليا أحيط المجلس علمًا بمحضر  ◊

 .٦/١/٢٠١٤ فيوالبحوث بجلستها المنعقدة 

 فيما يختص األقسام إلى المجلس علمًا بالخطاب المرسل أحيط ◊

 مع التأكيد على ضرورة األول الدراسي امتحانات الفصل بأعمال

 من عقد األكثر عمل على يومي خالل اإلجابةاستالم كراسات 

االمتحان واالنتهاء من التصحيح وتسليم النتائج للجان الرصد 

 حيث أن اى تأخير يضر كثيرًا بصالح األكثرخالل شهر على 

 الدراسي تسجيل المقررات للفصل فيالطالب الذين يرغبون 

 .الثاني

تعديل أعمال السنة لبعض المقررات بدبلوم  علىالمجلس وافق  ◊

 .٢٠١٣/٢٠١٤ الجامعي للعام الطبيعيهندسة الغاز 

على تأجيل بعض المقررات للطالب الذين حالت وافق المجلس  ◊

ظروف التجنيد االستثنائية من حضورهم امتحانات نهاية الفصل 

 .الدراسي مع االحتفاظ بالرسوم 

د بعض الطالب السوريين المقيدين عن على استرداوافق المجلس  ◊

 للمصروفات الدراسية بالجنيه ٢٠١٢/٢٠١٣ الجامعيالعام 

 .٢٠١٣/٢٠١٤ الجامعياالسترلينى والمسددة عن العام 

  



  ﴾ شئون التعليم والطالب ﴿

 الجلسة الرابعة اجتماع محضر اعتمادوافق المجلس على  ◊

  .٨/١٢/٢٠١٣ في انعقدت التي

  ﴾ ترقيات وتعيينات ﴿

 رجائي محمد رشاد حسن .دوافق المجلس على تعيين السيد  ◊

األستاذ المساعد بقسم هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج 

 .مع التهنئة) هندسة المواد ( في وظيفة أستاذ 

محمد عبد العزيز البلتاجي  .دوافق المجلس على تعيين  ◊

المدرس بقسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية في وظيفة أستاذ 

 .مساعد بالقسم مع التهنئة

أحمد نادر محي الدين المدرس  .دوافق المجلس على تعيين  ◊

بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية في وظيفة 

 .أستاذ مساعد بالقسم مع التهنئة

تامر محمد عبد العزيز عمرو  .دوافق المجلس على تعيين  ◊

 مساعد مع المدرس بقسم الهندسة المعمارية في وظيفة أستاذ

 .التهنئة

احمد محمد توفيق المدرس  .دوافق المجلس على تعيين  ◊

المساعد بقسم هندسة الري والهيدروليكا في وظيفة مدرس 

 .  بالقسم مع التهنئة

مصطفى أحمد سعد الشاهد  .دوافق المجلس على تعيين  ◊

المدرس المساعد بقسم هندسة القوى واآلالت الكهربية في 

 .  ةحالقاهرة مع التهنئوظيفة مدرس بالقسم 

أحمد عصام حماد حجاج  وافق المجلس على تعيين المهندس ◊

المعيد بقسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية في وظيفة مدرس 

 .مساعد بالقسم مع التهنئة

وافق المجلس على تعيين المهندس احمد محمود محمد المليح  ◊

المعيد بقسم هندسة القوي الميكانيكية في وظيفة مدرس 

 .مساعد بالقسم مع التهنئة

وافق المجلس على تعيين المهندس احمد جمال حلمي محمد  ◊

المعيد بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية في 

 .وظيفة مدرس مساعد بالقسم مع التهنئة

وافق المجلس على تعيين المهندس حاتم محمود عبد الخالق  ◊

ت الكهربية في وظيفة المعيد بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاال

 .مدرس مساعد بالقسم مع التهنئة

وافق المجلس على تعيين المهندس إسالم سيد حسن المعيد بقسم  ◊

الرياضيات والفيزيقا الهندسية في وظيفة مدرس مساعد بالقسم مع 

 .التهنئة
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