
 
  

    
 
 

  
  
  
  
  
  
  

  ﴾ عمید الكلیة شریف مراد. د.كلمة أ ﴿    
  

مجلــــس عمیــــد الكلیــــة ورئــــیس  شــــریف أحمــــد مــــراد. د.افتــــتح أ
والتــي  ٢٠١٤/٢٠١٥للعــام الجــامعي  لخامســةاالجلســة  الكلیــة

) بسم هللا الرحمن الرحیم (  ١٣/١/٢٠١٥ عقدت یوم الثالثاء
حاطـة إ و سبالترحیب بأعضـاء المجلـسیادته الجلسة واستهل 

   بتـــــاریخالمجلـــــس علمـــــًا بـــــأهم موضـــــوعات مجلـــــس الجامعـــــة 
٢٩/١٢/٢٠١٤.  
  أنشطة الجامعة خالل شهر دیسمبر تضمنت زیـارة رئـیس

الوزراء ومحاضرة للدكتور فاروق البـاز واالحتفـال بالمولـد 
 .النبوى الشریف

  ســیتم تنظــیم حفــل فنــى بالجامعــة یــوم الثالثــاء االخیــر مــن
  .یسترو سلیم سحاب وكورال األطفالكل شهر بقیادة الما

 هانى جـوهر مـدیر وحـدة الجـودة بالجامعـة . د.استعرض أ
كلیـــات  ١٠موقـــف كلیـــات الجامعـــة وأفـــاد أنـــه تـــم اعتمـــاد 

 .كلیات اخرى هذا العام ٨ومن المتوقع اعتماد 

  افــاد رئــیس الجامعــة بــرفض اللجنــة الصــحیة المشــكلة مــن
 .مل بالمستشفیاتجامعة القاهرة لمشروع قانون تنظیم الع

  تقـــوم الجامعـــة بدراســـة عـــرض مـــن شـــركة مصـــر للتـــأمین
لعمــــــل وثیقــــــة تــــــأمین ألعضــــــاء هیئــــــة التــــــدریس والهیئــــــة 

 .المعاونة والعاملین

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بمخاطبـة وزارة المالیـة لتـوفیر اعتمـاد بالمیزانیـة  قامت الجامعة
لصــــرف بــــدل الجامعــــة للمبعــــوثین والحاصــــلین علــــى اجــــازات 

 .دراسیة حیث ان المیزانیة الحالیة ال تتضمن هذا البند

  الســــماح بتمویــــل ســــفر الهیئــــة المعاونــــة لحضــــور ورش عمــــل
مـــن % ٥٠والجامعـــة % ٥٠بالخـــارج علـــى ان تتحمـــل الكلیـــة 

 .التكلفة

 لـــن یـــتم االعتـــراف بالنشـــر الـــدولى  ٢٠١٥بـــارًا مـــن ینـــایر اعت
ــــة موجــــودة فــــى تصــــنیف  ــــم تكــــن الجل ــــدكتوراة مــــا ل لرســــائل ال

 .Thompsonتومسون 

 ﴾موضوعات عامة  ﴿
 المصادقة على محضر الجلسة السابقة بتاریخ قام المجلس ب

١٦/١٢/٢٠١٤.  

 ٢٥٠،٠٠٠بمبلغ  واسر تبرع شركة ال وافق المجلس على 

 .جنیه لدعم مشروعات طالب الكلیة

 باتفاقیة رعایة بین مصنع قادر ط المجلس علمًا یحأ

لیة الهندسة للصناعات المتطورة بالهیئة العربیة للتصنیع وك

 .جامعة القاهرة -

 محمد قبول الهدیة المقدمة من المهندس  وافق المجلس على

بقسم هندسة االلكترونیات  رفعت صدقي المدرس المساعد

  
  جامعة القاهرة -صحیفة مجلس كلیة الهندسة 

  العامة في مجلس الكلیة   صحیفة تغطي األحداث
 ٢٠١٥ ینایرعدد 



واالتصاالت الكهربیة وهى عبارة عن وحدة تطویر 

 .باستعمال المبرمجات الدقیقة

 ظمــة العمــل اتفاقیــة التفــاهم بــین منأحــیط المجلــس علمــا ب

ــــة الهن ــــة وكلی ــــة بمركــــز –دســــةالدولی جامعــــة القــــاهرة ممثل

 علیـا والبحـوث مـن أجـل التـدریب علـىتطویر الدراسات ال

البرنــــــامج بســــــوق العمــــــل بمبلــــــغ ملیــــــون جنیــــــة  مهــــــارات

 .مصرى

 ســـلوى عبـــد الحفـــیظ . د.بحصـــول أط المجلـــس علمـــًا یحـــأ

األســــــتاذ بقســــــم الریاضــــــیات والفیزیقــــــا الهندســــــیة بجــــــائزة 

وذلـــــك عـــــن المـــــرأة فـــــي  ٢٠١٤التحـــــاد األفریقـــــي لعـــــام ا

جــــــال العلــــــوم منظمــــــة شــــــمال افریقیــــــا إلنجازاتهــــــا فــــــي م

 .واالبتكار األساسیة والتكنولوجیة

 بعقـد نـدوة بعنـوان اهمیـة بیئـة التسـلیم ط المجلس علمًا یحأ

دورة الحیــــــاة لمشــــــروعات البنــــــاء والبنیــــــه  فــــــيالمتكامــــــل 

 .التحتیة

 ــــاد المــــؤتمر ًا ط المجلــــس علمــــیحــــأ ــــدوليبانعق العاشــــر  ال

 .لهندسة الحاسبات

 عقـــد بـــین الشـــركة المصـــریة توقیـــع بط المجلـــس علمـــًا یحــأ

                                 )اتصـــــــــــــــــــــاالت (  لألنترنـــــــــــــــــــــت والبنیـــــــــــــــــــــه الرقمیـــــــــــــــــــــة

 االنترنـتجامعة القـاهرة لتقـدیم خـدمات  –وكلیة الهندسة 

WiFi  ــــــــــــــق ســــــــــــــتكون ــــــــــــــة التطبی ــــــــــــــا وبدای              فــــــــــــــيمجان

 . الشیخ زایدالكلیة بفرع 

 القرار الخـــاص بتخفـــیض المرتـــب بـــط المجلـــس علمـــًا یحـــأ

الى األساسي في حالة سفر السـادة المبعـوثین والموفـدین 

مجلــــــــس قســــــــم هندســــــــة  توصــــــــیةو مهمــــــــة علمیــــــــة  فــــــــي

 .االلكترونیات واالتصاالت الكهربیة بإلغاء هذا القرار

 ﴾ نمیة البیئةشئون خدمة المجتمع وت ﴿

 والصیانة أعمال االحالل والتجدید

 أعمال من انجازات فى  حیط المجلس علمًا بأنه فیما یتعلقأ

 : اإلحالل والتجدید بمبنى اإلدارة

  مـــن تركیـــب كـــامیرات المراقبـــة بطرقـــات و ســـاللم  االنتهـــاءتـــم

 .والدور األول بالمبنى األرضيالدور 

  مــن تركیــب كشــافات اإلنــارة المــوفرة  االنتهــاءتــمLED  وذلــك

 .إلضاءة الساللم الثالث بالمبنى

  مصعد مبنى اإلدارة برج ) من الخارج ( من تجلید  االنتهاءتم

باســتخدام ألــواح  الثــانيحتــى الــدور  األرضــيوذلــك مــن الــدور 

 .المطليمن األلومنیوم 

  ــــون ــــل ل ــــى تماث ــــواب مصــــعد المبن ــــم عمــــل طــــالء دوكــــو ألب ت

 .التجالید الخارجیة لبرج المصعد

  لضــغوط ونظــام الــتحكم  اختبــاراإلحاطــة بأنــه تــم بنجــاح عمــل

ــــالمبنى المركــــزيوذلــــك لنظــــام التكییــــف  باســــتخدام البرمجــــة  ب

 .الكاملة بین وحدات التكثیف ووحدات التبخیر 

  بأنه بناءا على طلب من إدارة الكلیة؛ أحیط المجلس علمًا

قسم االشغال العامة  –قام السید الدكتور أشرف نصر سید 

والدور األول  األرضيللدور  مساحيبعمل رفع  -والمساحة 

 .بمكتبة الكلیة

 مـــن إنشـــاء دورة میـــاه  االنتهـــاءبأنـــه تـــم  علمـــاً  أحـــیط المجلـــس

خلــف مبنــى خاصــة للســیدات بالوحــدة الحســابیة بالكلیــة وذلــك 

 . ٤مدنى 



  أنه تم ط المجلس علمًا  من أعمال اإلحالل  هاءاالنتأح

ة  مبنى قسم ) النت( االتصاالتوالتجدید لش

اتب السادة أعضاء  م ة  ات والفیزقا الهندس الراض

هیئة التدرس والهیئة المعاونة ومعامل القسم وعدد من 

ذلك عمل تمدیدات جدیدة من  قاعات التدرس؛ وتم 

سيالمأخذ  ز تهیئة فرص  الرئ الدور األول الى مر

تب شئون طالب الساعات المعتمدة والى ا لعمل والى م

تب شئون الخرجین ة والى م ا العال ز التكنولوج  .مر

ةاألنشطة      ة االجتماع ة والثقاف   والبیئ

  سمبر اعة وتوزع عدد د أنه تم ط ط المجلس علمًا  أح

ة  ٢٠١٤ یتم من خاللها  والتيمن مجلة مجلس الكل

ة األحداث العامة   .المجلستغط

  أنه جار اإلعداد والتحضیر ط المجلس علمًا  أح

اللغة االنجلیزة  ة  تاب الكل اعة   سر ماإصدار  –لط

٢٠١٥. 

  أنه تم إقامة المعرض الخاص ط المجلس علمًا  أح

س الطالب للعام الجامعي  لصالح  ٢٠١٤/٢٠١٥مال

ة  ات الكل ة وطال ل (طل ام الثالثاء ) ذاتيتمو وذلك أ

سرواأل سمبر  ٢٥-٢٤-٢٣المواف  عاء والخم د

ة  ٢٠١٤ صالة األلعاب الراض ) جمانیزوم ( وذلك 

ة، ولقد حضر  االجتماعي الناد . د.أ االفتتاحالكل

ة والسادة  س الجامعة  والسید عمید الكل جابر نصار رئ

ة وعدد من السادة أعضاء هیئة التدرس  الء الكل و

ة ، و الكل من )  مجانا(لغ عدد المستفیدین والعاملین 

ة  وعدد  عمائة وستون طالب وطال المعرض حوالي س

ر  الش ة تتوجه  ة، وٕادارة الكل الكل بیر من العاملین 

والتقدیر لكل من شارك في اإلعداد والتحضیر واإلشراف 

على هذا المعرض من العاملین وأعضاء هیئة التدرس 

صورة مشرفة وال ة لكي یخرج  ةالكل الكل  .ئقة 

  ة  قطاع شئون خدمة أنه تحت رعا ط المجلس علمًا  أح

ة و  الكل ز تهیئة فرص العمل  ة البیئة ومر المجتمع وتنم

الجیزة، تم إقامة ملتقى المهندسین األول  ة المهندسین  نقا

ة المهارات والتوظیف  وذلك یوم السبت المواف  - ٢٠لتنم

 الناد) وم الجمانز ( صالة األلعاب  ٢٠١٤-١٢

ة،  ولقد حضر  االجتماعي شرف مراد . د.أ االفتتاحالكل

ة وأ ة لشئون خدمة  الزهیر  حنفي. د.عمید الكل یل الكل و

ة  الكل ة البیئة والعاملین  ك فى ولقد شار , المجتمع وتنم

ات الملتقى عدد ة ومؤسسة متخصصة  ٢٥فعال  فيشر

بیر من الطالب و  الهندسيالمجال  الخرجین من وعدد 

ة  .وعدد من اإلعالمیین والزوار  الكل

  أنه جار اإلعداد والتحضیر إلقامة ط المجلس علمًا  أح

توراه أعوام  حفل لتكرم الحاصلین على الماجستیر والد

والسادة المهندسین الرواد  ٢٠١٤ – ٢٠١٣– ٢٠١٢

س  ١٩٦٤ – ١٩٦٣ – ١٩٦٢ خرجي وذلك یوم الخم

قاعة  ٢٠١٥ابرل  ٢المواف  الكبر  االحتفاالتوذلك 

 .بجامعة القاهرة

  أنه تم شراء ط المجلس علمًا  ل (أح المستلزمات ) ذاتيتمو

ة  ادة الكل ة لع ة التال   :الطب

  قيجهاز ضغط اني( زئ  .)ا

  ر اس الس ك(جهاز لق  .شرائط) + أكوات

 ذن لجهاز الضغطسماعة أ. 

  األكسجین أنابیبثالثة منظمات خاصة. 



  لتر مصنوعة من األلمنیوم ٥أسطوانة أكسجین سعة. 

 ة متنوعة   .أدو

اشئون  ﴿      حوث الدراسات العل   ﴾ وال

  محضر ط المجلس علمًا  اجتماع لجنة الدراسات أح

حوث بجلستها المنعقدة فى  ا وال  .١١/١/٢٠١٥العل

 ط حات لجوائز المجلس علم أح موضوع زادة الترش ًا 

ة ع  .الدولة التشج

 ط قرار الجامعة بـأنه  أح دعم  ال" المجلس علمًا 

) أعضاء هیئة التدرس أو عاملین (  المهنيللماجستیر 

ة   ".ذلك توفیر الدعم المطلوب فيترغب  التيوعلى الكل

 ط ساعات االمتحان  أح موضوع االلتزام  المجلس علمًا 

 ٣ساعات معتمدة یناظرها  ٣( ةالالئحما  النهائي

 ).امتحانساعات 

 ط ع  أح م جم موضوع وجوب تسل المجلس علمًا 

ا  األسئلةاالمتحانات لكنترول  الدراسات العل المختص 

عد مخالفة لقواعد الجامعة  ةوعدم االلتزام بذلك   .األساس

 ط موضوع التزام الكنتروالت بنسب  أح المجلس علمًا 

الالئحةأعمال  ورة   .السنة المذ

  ارواف المجلس على س المواف  اعت الخم

م نتائج امتحانات  ٢٩/١/٢٠١٥ هو آخر موعد لتسل

ا حتى یتسنى للكنتروالت إعالن النتائج  الدراسات العل

الفصل   .الثاني الدراسيقبل بدء الدراسة 

  لجنة ( دور واف المجلس على دعوة المعیدین الجتماع

تخصص عدد واحد ساعة   اقتراحومناقشة ) المعیدین

ع المعیدین   office hourل أسبوع  للتواصل مع جم

 .المساعدین واألساتذة

  املة  زال یجو واف المجلس على أنه للمعارن إعارة 

ة لتدرس مقرر وال س ة رئ مسئول یجوز أن  االضطالع 

اً  س  .ون مشرفًا رئ

 ط موضوع ورود ظرف أح امتحانات  أسئلة المجلس علمًا 

ه امتحان واحد لمادتین مختلفتین  ا   ادو أكدراسات عل

ب ذلك الخطأ  .مختلفة ووجوب تصو

  ة إضافة مشرف إواف المجلس على ان حاصل  خارجيم

توراه  ة  ینتميوال على درجة الد م ة أكاد حال  فيلجهة علم

  . المشرفین اقيتكافؤه مع 

م والطالب  ﴿  ﴾شئون التعل

  ط محضر أح م اجتماع لجنة المجلس علمًا  شئون التعل

 .١١/١/٢٠١٤ فيبجلستها المنعقدة والطالب  

  عض الحاالت ة ل ض الرسوم الدراس واف المجلس على تخف

ة ة بنظام الساعات المعتمدة في الفصل  اإلنسان واالجتماع

للعام الجامعي  ٢٠١٤الدراسي األول خرف 

٢٠١٤/٢٠١٥. 

ات وتعیینات  ﴿   ﴾ترق
  دمحم حسن عبد الحمید ماضي .دواف المجلس على تعیین 

ةقسم الهندسة المدرس المساعد  فة مدرس  اإلنشائ في وظ

توراه من جامعة         أنه حاصل على درجة الد علما 

 .ندا مع التهنئة –ماكماستر 

  مدمحم .دواف المجلس على تعیین ار محمود الهو  إبراه

ة في  المدرس المساعد قسم هندسة القو واآلالت الكهر



توراه من  أنه حاصل على الد فة مدرس علما  وظ

 .ندا وتوجد معادلة مع التهنئة –جامعة تورنتو 

  نورا فتحي عبد السالم دمحم. دواف المجلس على تعیین 

فة المدرس المساعد  ة في وظ ائ م قسم الهندسة الك

تو  أنها حاصلة على الد عة من جام راهمدرس علما 

 .مع التهنئة القاهرة

  غادة على أحمد رأفت .دواف المجلس على تعیین

فة  قسم الهندسة المعمارة في وظ المدرس المساعد 

توراه من جامعة  أنها حاصلة على الد مدرس علما 

 .القاهرة مع التهنئة

  واف المجلس على تعیین المهندس دمحم عبده مهران

ةقسم الهندسة المعید  فة مدرس مساعد  اإلنشائ في وظ

 .القسم مع التهنئة

  واف المجلس على تعیین المهندس محمود دمحم طه

فة  ة في وظ ات والفیزقا الهندس قسم الراض المعید 

القسم مع التهنئة  .مدرس مساعد 

  واف المجلس على تعیین المهندس أحمد عبده شفی

ات وال قسم الراض فة المعید  ة في وظ فیزقا الهندس

القسم مع التهنئة  .مدرس مساعد 

  واف المجلس على تعیین المهندس حسام عوض المغري

فة مدرس  ة في وظ ان قسم هندسة القو الم المعید 

القسم مع التهنئة  .مساعد 

  ان واف المجلس على تعیین المهندس وضاء دمحم حس

ات والفیزقا ا قسم الراض فة المعید  ة في وظ لهندس

القسم مع التهنئة  .مدرس مساعد 

  الحارون  فهميواف المجلس على تعیین المهندس أحمد

فة مدرس  ة في وظ ان قسم هندسة القو الم المعید 

القسم مع التهنئة  .مساعد 

  اء الح نبیل الشبینى واف المجلس على تعیین المهندس ض

قسم هندسة الطیران والفضاء فة مدرس  المعید  في وظ

القسم مع التهنئة  .مساعد 

  واف المجلس على تعیین المهندس أحمد حاتم عمر المعید

فة مدرس  قسم هندسة المناجم والبترول والفلزات في وظ

 .مساعد القسم مع التهنئة

  واف المجلس على تعیین المهندس دمحم أحمد حسن دمحم

قسم هندسة المناجم والبترول والفلز  فة المعید  ات في وظ

القسم مع التهنئة  .مدرس مساعد 

  واف المجلس على تعیین المهندس رضا زن قرني المعید

القسم مع  فة مدرس مساعد  ة في وظ ائ م قسم الهندسة الك

 .التهنئة

  واف المجلس على تعیین المهندسة عبیر دمحم صفوت صالح

فة مدرس مساعد ة في وظ ائ م قسم الهندسة الك  المعید 

 .القسم مع التهنئة

  اس  مجدواف المجلس على تعیین المهندس أحمد ع

ي  ان م الم قسم هندسة التصم فة  واإلنتاجالمعید  في وظ

 .مدرس مساعد القسم مع التهنئة

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

س الطالب للعام الجامعي المعرض الخاص  ة المهارات والتوظیف   ٢٠١٤/٢٠١٥مال  ملتقى المهندسین األول لتنم
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