
  

  جامعة القاهرة-صحيفة مجلس كلية الهندسة

     مجلس الكليةفي األحداث العامة يصحيفة شهرية تغط

  ٢٠٠٦ يونيو - ١٠العدد 
 

  

  ﴾  عميد الكلية شاهينسمير /د.كلمة أ ﴿ 

عميد الكلية ورئيس المجلس الجلسة / افتتح السيد األستاذ الدكتور

: لجلسة بالكلمة التاليةواستهل سيادته ا) بسم اهللا الرحمن الرحيم(

/ ٢٠٠٥ جامعي للعام الةعاشرأرحب بحضراتكم في الجلسة ال

أود اإلشارة إلى بدء إمتحانات مرحلة البكالوريوس  .٢٠٠٦

كما أنقل لحضراتكم . راجيا اهللا أن تسير في يسر وهدوء والتزام

 العلوم ي للتنمية فاإلسالمي البنك وقائع حفل تسليم الكلية جائزة

 ٢٠٠٦ مايو ٣١ي في يوم  هجر١٤٢٧لوجيا لعام والتكنو

ضرتهــا بصحبـة األستـاذ الدكتـور ي حـبالكويت، والت

الرحمن رئيس جامعة القاهرة، حيث تسلمنا شهادة  عبد علي

 ١٠٠٠٠٠( وقيمة الجائزة  للتنمية من البنك اإلسالمياودرع

أحمد محمد علي رئيس البنك سعادته / ولقد أبدى األستاذ). دوالر

البالغة بحصول جامعة القاهرة، التي تخرج منها العديد من صفوة 

المتعلمين في الدول العربية وكان سيادته واحدا منهم، على 

  ).صور الحفل على الصفحة األخيرة (الجائزة
  

  

  ﴾ موضوعات عامة ﴿
  

جرت مراسم اعتماد برتوكول التعاون بين الكلية ومركز 

 الخارجية والصناعة لتطوير تحديث الصناعة ووزارة التجارة

معامل النسيج بفرع الكلية بالشيخ زايد واعتمادها عالميا وذلك 

هاني محفوظ هالل وزير العليم العالي / بحضور األستاذ الدكتور

محمد رشيد وزير التجارة الخارجية  /والبحث العلمي والسيد

علي عبد الرحمن رئيس جامعة / والصناعة واألستاذ الدكتور

  .ة وإدارة الكليةالقاهر
  

لما باالستعدادات لالحتفال بالعيد المئوي  عالمجلس أحيط

، هذا وتتلقى الجامعة ٢٠٠٨لجامعة القاهرة فى ديسمبر 

مقترحاتكم وتصوراتكم لالحتفال بما يتفق مع تاريخ وحاضر 

  .ومستقبل الجامعة

  

  

في ثابتة  إجازة يوم السبتقراره باعتبار على  المجلس أكد

ال يتم تجاوزها إال عند وجود ضرورة ملحة وبالتنسيق مع           الكلية

  .إدارة الكلية وإبالغ األمن
  

قبول تخصيص الهيئة العامة للتنمية  وافق المجلس على

والصناعة مساحة الخاجية الصناعية التابعة لوزارة التجارة 

 أكتوبر وذلك ٦ متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة ١٠٠٠

 ومعايرة يعمل طبقا للمواصفات العالمية إلنشاء معمل قياسات

   .لخدمة الصناعة
  

قسم هندسة الطيران والفـضاء   على توصية   مجلس  ال وافق

إنـشاء درجـة تخصـصية بنظـام        ب ٢٩/٥/٢٠٠٦ يبجلسته ف 

، " واقتـصادياته  يهندسة النقل الجو  "الساعات المعتمدة تحت اسم     

  .على أن تكون الدراسة باللغة اإلنجليزية



 وافـق   يإلنشاء منتدى لالبتكـار والـذ     وات  تجري الخط 

 علي عبدالرحمن رئيس الجامعة على المساهمة       /األستاذ الدكتور 

ـ     يقـوم الـصندوق   يفي تمويل إنشائه كما أن هناك خططـا لك

ومـن  . االجتماعي للتنمية بإنشاء وحدة حضانة بهـذا المنتـدى        

م عقد لقاء بين رؤسـاء األقـسا   : لعملية اإلنشاءليات المقترحة آلا

واألساتذة المهتمين وطالب الفرقة الثالثة باألقسام المختلفة بعـد         

االنتهاء من االمتحانات مباشرة يخصص لمناقشة الموضـوعات        

عوة  ود،القادمي المقترحة لمشروعات تخرج الطالب للعام الجامع 

 وكـذلك   ،إلنتاج والخدمات والجهات الممولـة     ا يممثلين لقطاع 

ريس بالكليـة لتقـديم مقترحـاتهم       دعوة السادة أعضاء هيئة التد    

قـد   وع ،وأفكارهم الالزمة لتفعيل منظومة االبتكـار واإلبـداع       

 مجاالت البحـث والتطـوير      يمجموعة من الدورات التدريبية ف    

دعـم   و ،وحماية حقوق الملكية الفكرية وآليات اإلبداع واالبتكار      

عـن   االتصال بالجهات الوطنية واإلقليمية والدولية المـسئولـة      

  .يـل االبتكارات واإلبداعـاتتمو
  

 -وافق المجلس على اعتماد الفرع الطالبي بكلية الهندسة        

الجمعيـة  ( العالميـة    يشرآجامعة القاهرة كفرع رسمي لجمعية      

وذلك تحـت   )  التدفئة والتبريد وتكييف الهواء    األمريكية لمهندسي 

محمود أحمد فؤاد األستاذ بقـسم      / إشراف السيد األستاذ الدكتور   

  .دسة القوى الميكانيكيةهن
  

رئيس مجلـس إدارة    / أحيط المجلس علما بخطاب السيد    

الـشركة  بموافقـة   الشركة القابضة لكهرباء مصر والذي يفيـد        

مهندسـي قطـاع    على التحـاق بعـض    القابضة لكهرباء مصر  

مان محطات أ مجال تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة و     يالكهرباء ف 

كخدمة  تخصص محطات القوى     يفدبلوم الدراسات العليا     ب القوى

 .تعليمية مقدمة للوزارة
  

أحيط المجلس علما بتقرير اللجنة المشكلة مـن الـسادة          

لكترونيات واالتصاالت الكهربيـة    إلأعضاء هيئة التدريس بقسم ا    

 هذا وقد أوصى المجلس بأن تشكل األقسام        .عن المعامل البحثية  

ـ            سـافر   يلجانا لحصر الغرف الغير مستخدمة مثـل تلـك الت

مستخدموها في مهمات طويلة وذلك لالستعانة بها عند الحاجـة          

    .الخ...الغير مستغلةإليها، وكذا حصر المعامل 
  

ا ورد من نقابة المهندسين بشأن ما       بمأحيط المجلس علما     

يقدم للنقابة من شهادات بعض الكليات والمعاهد األجنبية المعادلة         

 هذه الكليات   يمدة الدراسة ف  من المجلس األعلى للجامعات بينما      

 وقـد إقتـرح     .والمعاهد تتراوح ما بين سنتين وثالث سـنوات       

المجلس التوصية لدى المجلس األعلى للجامعات بإرسال قواعـد         

المعادلة إلى السادة أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بفحـص        

  .الحاالت المطلوب معادلتها

مع شركة أحيط المجلس علما بتوقيع برتوكول تعاون 

IBMطارق كامل وزير االتصاالت /  وذلك بحضور المهندس

هاني محفوظ هالل / وتكنولوجيا المعلومات واألستاذ الدكتور

علي / عليم العالي والبحث العلمي واألستاذ الدكتورتوزير ال

سمير  /عبدالرحمن رئيس جامعة القاهرة واألستاذ الدكتور

ب الطالب وأعضاء هيئة إبراهيم شاهين عميد الكلية، لدعم تدري

وتوفير حزم ”Main frame“ التدريس على الحاسبات الكبيرة

للطالب بدون مقابل IBM البرامج المختلفة التي تنتجها شركة

  .كدعم للعملية التعليمية
  

أحيط المجلس علما بإنشاء صندوق تمويل باسم المرحوم 

طلبة كلية الهندسة دعم أنيس توفيق البردعي ل/ المهندس

  .مائة ألف جنيةقدره المحتاجين بمبلغ مبدئي 
  

أحيط المجلس بتوصيات حماية الحواسب الشخصية 

  .بالكلية وأوصى بتعميها على الكلية
  

أحيط المجلس علما بتوقيع بروتوكول تعاون مـع شـركة     

 للتعاون مع الكلية في تدريب كوادر الشركة وتمويل مشاريع      يإنب

  .بحثية
  

/ حيط المجلس علما بإختيار السيدة األستاذ الدكتور      أ

زينب صالح صفر رئـيس مجلـس قـسم القـوى           

لجنة االعتماد المشكلة بالمجلس الـوطني      الميكانيكية كعضو في    

  .لالعتماد طبقا لقرار السيد وزير التجارة الخارجية والصناعة
  

أحيط المجلس علما بتنظيم ندوة عن استراتيجيات إستخدام        

 يوليو لصالح الجهاز الوطني لتخطيط      ٧-٦ الدولة يومي    أراضي

/ استخدامات أراضي الدولة تحـت إشـراف األسـتاذ الـدكتور      

  .مصطفى أحمد محمد بركة األستاذ بقسم هندسة األشغال العامة
  

أحمد اآلني / استضافة السيد الدكتور��� وافق المجلس 

 هندسة  استراليا لزيارة قسم–يسيدن -من جامعة التكنولوجيا

 إلجراء أبحاث مشتركة وذلك ٢٠٠٧الحاسبات اعتبارا من يناير 

  .بدون نفقات
  

استضافة قسم هندسة القوى واآلالت ��� وافق المجلس 

علواش حاج األستاذ المساعد بجامعة / الكهربية للسيد الدكتور

  .الشلف بالجزائر وذلك بدون نفقات
  

واآلالت استضافة قسم هندسة القوى وافق المجلس على 

كشيش عبد الرحمن المدرس المساعد / الكهربية للسيد الدكتور

سبتمبر للعام الدراسي  شهر يبمعهد العلوم الدقيقة بالجزائر ف

  .وذلك بدون نفقات ٢٠٠٦/٢٠٠٧



  ﴾  لجان الكلية ﴿
  

  أحيط المجلس علما بأنشطة اللجان
  

 لجنة المعامل واألجهزة .١
  

ـ     يتمت إجراءات فتح المظاريف والبدء ف      ����  يالبت الفنـي ف

مناقصات شـراء أجهـزة الحاسـب اآللـي والطابعـات           

  .USPوالماسحات الضوئية والداتاشو والـ 

تم إعداد مواصفات األجهزة المطلوبـة لمعامـل األقـسام           ����

 إجراءات الطرح بعـد تحديـد       ي الكلية للبدء ف   يالمختلفة ف 

 مـن البـاب الثالـث والـصناديق         ٢٠٠٦/٢٠٠٧ميزانية  

 .الخاصة
 

  مكتبةلجنة ال .٢
 

 األقسام المختلفة من الكتب الجديدة حـوالي        تبلغت مشتروا  �

 استكمال مشتروات األقسام ليـصل      ي ألف جنية وجار   ٨٩

مـن  )  ألف جنية ٨٠(  ألف جنية  ١٠٥إجمالي المشتروات   

من صندوق الدراسـات  )  ألف جنية٢٠+ (ميزانية الجامعة  

 .العليا

  تشغيل خدمة الدوريات الرقميـة بعـد توصـيل         يجار �

المكتبة بشبكة الكلية عن طريق خط هوائي متصل بمبنى         

 .الجهد العالي
 

  لجنة تقويم األداء . ٣
  

 استمارة تقييم المقررات الدراسية ٧٠٠٠تم استيفاء عدد 

  . تحليل نتائجهايللفصل الدراسي الثاني وجار
  

  ﴾  ترقيات وتعيينات﴿
  

أيمن حسان  / وافق المجلس على منح السيد الدكتور      

المعمارية اللقب   محمود المدرس بقسم الهندسة   أحمد  

  .العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بالقسم مع التهنئة
  

رائـد  / وافق المجلس على تعيين الـسيد الـدكتور       

إسماعيل محمود كفافي المـدرس المـساعد بقـسم         

 وظيفة مدرس بالقـسم علمـا بـأن    يهندسة الطيران والفضاء ف 

 جامعة فيرجينيا التقنيـة     سيادته حاصل على درجة الدكتوراه من     

  .بالواليات المتحدة األمريكية مع التهنئة
  

منى محمد  / وافق المجلس على تعيين السيدة الدكتور     

جالل الدين إبراهيم المدرس المساعد بقسم األشغال       

 وظيفة مدرس بالقسم علما بأن سيادتها حاصلة علـى          يالعامة ف 

  . التهنئةدرجة الدكتوراه من جامعة طوكيو باليابان مع

  

  عزاء
  

شاطر زمالءنا السادة أعضاء هيئة التدريس األحزان لوفاة أحد   ن

  :ذويهم وهم
  

 محمـد رجـائي     يمجدي فكـر   /السيد األستاذ الدكتور  

لوفاة ستاذ المتفرغ بقسم اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية       األ

   .والده

محمد حسين عبد اهللا  األستاذ المـساعد        /  الدكتور السيد

  . الهندسة اإلنشائية لوفاة والدهبقسم
  

 الرحمة وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهـم         لمتوفينلنسأل اهللا   

  .ذويهم الصبر والسلوان
  

  ﴾الدراسات العليا شئون  ﴿
  

أوصى المجلس بإتخاذ الخطوات الالزمة لتعميم نظام 

وتقوم لجنة . الساعات المعتمدة على برامج الدراسات العليا

 بصياغة القواعد العامة  لجنة الدراسات العليا منصغرة خاصة م

لالئحة، على أن تعرض مسودة الالئحة على المجلس في جلسة 

  .قادمة

ستحداث نوع جديد من اكما تضم التعديالت المقترحة للالئحة 

ماجستير "البرامج المؤدية للحصول على درجة الماجستر 

ات وتشكل المقرر، (Master of Engineering) "الهندسة

هذه  من متطلبات الحصول على يالدراسية الجزء الرئيس

وال يسمح للحاصل هذا . الدرجة بينما يقدم الطالب رسالة قصيرة

  .التقدم للحصول على درجة الدكتوراةبعلى هذه الدرجة 

ستحداث دبلومات مهنية متقدمة اكذلك تسمح الالئحة الجديدة ب

ستيفاء بعض إمع ق بها اتحاليسمح لخريجي الكليات األخرى با

  .المقررات التكميلية
  

أحيط المجلس علما باالتصاالت الجاريـة مـع جامعـة          

مما قـد    ،قيع بروتوكول تعاون عام   نبراسكا لنكلن األمريكية لتو   

  .ساند البرامج التعليمية الخاصة التي يجري إعدادهاي
  

جامعة أحيط المجلس علما باالتصاالت الجارية مع 

ل تعاون مع الكلية لدعم  لتوقيع بروتوكوكالوس تال األلمانية

  .برامج الدراسات العليا في مجال هندسة البترول والغاز الطبيعي
  

 درجة ماجستير خالل ٢٠ وه درجات دكتورا٥تم منح 

  .الشهر الماضي
  

  



 ﴾ ي هجر١٤٢٧ لعام لوجيا العلوم والتكنوي للتنمية فيسالمإلجامعة القاهرة جائزة البنك ا – كلية الهندسةاالحتفال بتسليم  ﴿
  

  

 
 

    

 

  

 

  
  


