
 

  

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

  ٢٠١٢ مارسعدد 
  

  ﴾ عميد الكليةوائل الدجوى . د.كلمة أ ﴿      
  

عميد الكلية ورئيس المجلس     وائل محمد خليل الدجوى      .د.أفتتح  ا

  والتي عقدت يـوم    ٢٠١١/٢٠١٢الجامعي    للعام السادسةالجلسة  

واستهل سيادته  ) بسم اهللا الرحمن الرحيم     ( ١٣/٣/٢٠١٢الثالثاء  

  :بالكلمة التاليةالجلسة 

 للعام الجامعي السادسةأرحب بحضراتكم في الجلسة 

وارجو من حضراتكم الوقوف دقيقة حداد على  ٢٠١١/٢٠١٢

 .ارواح ضحايا احداث استاد بورسعيد
  

   ﴾شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ﴿
 وائل الدجوى عميد الكلية والسادة وكالء الكلية وعدد من          .د.أقام  

أعضاء هيئة التدريس وعدد من العاملين بالكلية بافتتاح مـسجد          

، ٢٠١٢-٣-٨ملحق الكلية وذلك ظهر يوم الخمـيس الموافـق          

 االفتتاح عمليات اإلحالل والتجديد للمسجد، وبعد       انتهاءوذلك بعد   

 من طالب الكلية، وإدارة      صالة الظهر بحضور عدد كبير     أقيمت

ـ الكلية تود أن تتقدم بالشكر والتقدير      أحمد فرحات وذلك    .د.أ  لل

لجهوده فى عمليات المتابعة واإلشراف على عمليـات اإلحـالل          

والتجديد  للمسجد وأيضا لجهوده فى التنسيق وجمع المـساهمات          

المادية والعينية المطلوبة فى سبيل ظهور المسجد بهذا المنظـر          

 جامعة القاهرة، وإدارة الكليـة تتوجـه        –شرف لكلية الهندسة    الم

أيضا  بالشكر والتقدير لكل من ساهم سواء بالمال او التجهيزات           

  . وجهأكمل هذا العمل على إتمامالتى ساعدت على 

  والصيانة أعمال االحالل والتجديد
  

أحيط المجلس علماً بأنه تم االنتهاء من عمليات اإلحالل  ◊

الشامل للمسجد الموجود بملحق الكلية ) برعاتت(والتجديد 

 .أمام مبنى قسم الهندسة الكيميائية 

أحيط المجلس علماً بأنه تم افتتاح استراحة خاصة بالطالب   ◊

 ٢٠١٠٦وذلك بالدور األرضي بمبنى إعدادي بجوار مدرج 

تمويل (وذلك بعد االنتهاء من عمليات اإلحالل والتجديد 

التي خصصت )  مربعا تقريبا  مترا٩٠( للمساحة ) ذاتي

 .لهذه االستراحة 

أحيط المجلس علماً بأنه تم االنتهاء من أعمال الصيانة  ◊

بالقاعة الخاصة ) تمويل ذاتي(والتجديدات والتجهيزات 

 .بمجلس قسم القوى واآلالت الكهربية 

قد قاموا أحيط المجلس علماً بان العاملين بإدارة الصيانة بالكلية  ◊

غرفة سكرتارية قسم : باألماكن التاليةت وصيانة بأعمال تجديدا

 .ت الكهربية  غرفة سكرتارية قسم القوى واألال–اتصاالت 

أحيط المجلس علماً بأن أفراد قسم االلوميتال بإدارة الصيانة  ◊

 أبواب الوميتال جديدة ٣بالكلية قد قاموا بتصنيع وتركيب عدد 

 التالية بمبنى بديال لألبواب الضعيفة والمتهالكة بالمدرجات

 ، وذلك باإلضافة الى قيام ٣١٠٣ – ٣١٠٢ – ٣١٠١عمارة 

أفراد إدارة الصيانة بالكلية بأعمال الصيانة المعتادة بمباني 

الكلية والملحق  ومبنى طيران وفرع الكلية بالشيخ زايد والتي 

يتم اإلبالغ عنها من قبل أقسام وإدارات الكلية المختلفة وذلك 

 . ل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةوكي. د.ألمكتب  

أحيط المجلس علماً بأنه جارى عمل إحالل وتجديد وتجهيز  ◊

لمخزن توريدات الكلية الرئيسي الموجود بالدور )  تمويل ذاتي(

 .رضى بمبنى كهرباء قوى بجوار مبنى الصيانة ألا

تمويل (أحيط المجلس علماً بأنه جارى عمل إحالل وتجديد  ◊

  لمدرج الساوى بالكلية والذي يعتبر من أكبر وأهم )ذاتي

 .مدرجات الكلية 

   والبيئية واالجتماعيةاألنشطة الثقافية 
 مايو ١٠أحيط المجلس علماً بأنه قد تحدد يوم الخميس الموافق  ◊

 موعد إقامة حفل تكريم الخريجين الحاصلين على ٢٠١٢

 جيد على تقدير( درجات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس 

 ٢٠١١دفعة )  نظام الفصلين ونظام الساعات المعتمدة -األقل

 وذلك بقاعة االحتفاالت ١٩٦١وتكريم السادة الرواد دفعة 

 .الكبرى بالجامعة 

         تم طباعة وتوزيع العدد الخامسبأنهأحيط المجلس علماً  ◊

 يتم من خاللها والتيمن صحيفة مجلس الكلية ) ٢٠١٢يناير ( 

 .ألحداث العامة بالمجلستغطية ا

 تم طباعة وتوزيع كتيب خاص بأنهأحيط المجلس علماً  ◊

 ألنشطةبالوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية بهدف الترويج 

 . تلك الوحدات 

 تم طباعة وتوزيع دليل الطالب بأنهأحيط المجلس علماً  ◊

 .٢٠١٢-٢٠١١عن عام ) سنوات النقل بالكلية(

 إطار مبادرة صندوق األمم المتحدة  فىبأنهأحيط المجلس علماً  ◊

، فاز لأللفية وجامعة القاهرة للتوعية باألهداف اإلنمائية اإلنمائي

الثالثة ثالثة من طالب الكلية بقسم الهندسة المعمارية بالجوائز 



 أحسن اختياراألولى من ضمن ثمانية متسابقين فى مسابقة 

  أهمية الفراغات–تطوعي  فكرة مشروع –ورقة بحثية 

العمرانية ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، 

مها : الطالبة)   جنيه٧٠٠(الجائزة األولى : والفائزون هم 

)   جنيه٥٠٠(السنة الثالثة ، الجائزة الثانية –عاطف حسين 

     السنة الثالثة ، الجائزة الثالثة -عال محمد على: الطالبة 

 الثالثة، السنة -شوقي أميرة محمد: الطالبة )  جنيه٤٠٠( 

إدارة الكلية تتوجه بالتهنئة للفائزات وتتمنى مزيدا من 

التوفيق والنجاح لطالبها وتتوجه بالشكر الى المنسق العام 

 عبد العاطى محمد بقسم الهندسة أسماء. للمشروع بالكلية  د

   .المعمارية
 

-١٢-٢٠ فى يوم االثنين الموافق بأنهأحيط المجلس علماً  ◊

 ممثلي عقد إجتماع بين  قاعة مجلس الكلية  تم فى ،٢٠١٢

 جامعة القاهرة – المهندسين بالجيزة وكلية الهندسةنقابة 

 .  وذلك لدراسة عمل بروتوكول تعاون بين النقابة والكلية

 االحتفالية السنوية إطار فى بأنهأحيط المجلس علماً  ◊

جامعة - الدول الفرانكفونية، عقدت كلية الهندسةالخاصة ب

القاهرة ممثلة فى قسم الهندسة الكيميائية بالكلية، فعاليات 

 ٣-٥ يومي للطاقة المتجددة  وكفاءة الطاقة الدوليالمؤتمر 

 مارس ٥ولقد تم يوم االثنين  . ٢٠١٢-٣-٦ و ٢٠١٢-

ى عقد الجلسة االفتتاحية للمؤتمر فى قاعة االحتفاالت الكبر

 ستيت  أبوعز الدين . د.أ:    بالجامعة، وحضر االفتتاح

وائل . د.نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب ، أ

الدجوى عميد الكلية ، السادة وكالء الكلية ،  سفير كندا، 

 السيدة نائلة الفرنسينائب السفير السويسرى، نائب السفير 

ر المفوض  بمصر، الوزيةالفرانكفونيجبر رئيس اللجنة 

 الفرنسي العلميللمفوضية األوربية بمصر ، الملحق 

 أيضا عدد من أعضاء هيئة االفتتاحللجامعات  وحضر 

التدريس بالكلية وعدد من السادة المدعوين للمؤتمر، ولقد 

استكملت فعاليات المؤتمر بعد ذلك فى قاعة المؤتمرات 

عقد بالكلية والنادى اإلجتماعى ، وعلى هامش المؤتمر تم 

 بالكلية حيث قدمت األلعابمسابقة علمية للطلبة  بصالة 

مشاريع عن الطاقة المتجددة وتم توزيع جوائز وفرص 

تدريب على المراكز الثالثة األولى،  وإدارة الكلية تتوجه 

فاطمة عاشور : ألستاذ الدكتورللسيدة ابالشكر والتقدير 

 على رئيس مجلس قسم الهندسة الكيميائية ومقرر المؤتمر

جهودها فى اإلعداد والتنظيم واإلشراف على فعاليات 

 .  المؤتمر

  
 

   ﴾ والبحوثالدراسات العلياشئون  ﴿
أحيط المجلس علماً بمحضر اجتماع لجنة الدراسات العليا  ◊

  ١١/٠٣/٢٠١٢والبحوث بجلستها المنعقدة فى 

 باجتماع مجلس الدراسات العليا ولجنة أحيط المجلس علماً ◊

 . وآليات التمويل بالجامعةالخطة البحثية

 .األول الدراسي المجلس علماً بموقف نتائج الفصل أحيط ◊

سيد كاسب عن تصنيف .  المجلس علماً بتقرير دأحيط ◊

- ٢٠٠٠ للكلية العلميةالجامعات، وكذلك ملخص الرسائل 

٢٠١٠. 

  واالبتكاروالتنمية المجلس علماً بخطاب برنامج البحوث أحيط ◊

RDIتصال للبرنامج طبقاً للبريد ختيار مسئول اال  ال

 . اللجنةألعضاءلمرسل ا االلكتروني

وافق المجلس على اعتماد قيد الدفعة الجديدة بالدراسات العليا  ◊

 .٢٠١٢ ربيع ١/٣/٢٠١٢اعتبارا من 

 فبراير ورشة عمل لمدة يوم واحد ١٨عقدت الكلية يوم السبت  ◊

  ى  معيد باإلضافة إل٣٠للمعيدين الجدد شارك فيها حوالى 

محمد رياض . د.شريف مراد، أ. د.وائل الدجوى، أ. د.أ

    تامر حشمت، . عمر نصر، د. سيد كاسب، د. الغنيمى، د

 .نورهان عبدالرحمن. طارق أبوبكر، وم. أحمد أمير، م. د

 ﴾شئون التعليم والطالب  ﴿
الخامسة التي اعتماد محضر اجتماع الجلسة وافق المجلس على  ◊

  .١/١/٢٠١٢عقدت فى ان

 المجلس على شروط وقواعد التحويل من الكليات وافق ◊

أو المستوى األول ببرامج  الساعات  (المناظرة للسنة األولى 

  .٢٠١٢/٢٠١٣فى العام الجامعي )  المعتمدة

وافق المجلس على أعداد الطالب المقترح قبولها من أبناء  ◊

 من ٢٠١٢/٢٠١٣جمهورية مصر العربية فى العام الجامعي 

 العامة أو الشهادات المعادلة على شهادة الثانويةبين الحاصلين 

ثانوية ( طالب ٥٠٠وأوصت اللجنة بقبول أو الثانوية الفنية 

 ) .ثانوية معادلة( طالب ٥٠و) عامة مصرية 

 وكيل –عمرو أمين عدلي  .د.أوافق المجلس على ما عرضه  ◊

 على اللجنة آخر المستجدات –الكلية لشئون التعليم والطالب 

بخصوص البروتوكول الذي تم توقيعه بين الكلية والصندوق 

وقد تم إحاطة اللجنة بان محاضرات .. االجتماعي للتنمية 

التوعية بكيفية عمل دراسات جدوى لمشاريع البكالوريوس 

 .ستبدأ فى هذا الشهر 

وافق المجلس على القواعد الحاكمة للمنح الدراسية لطالب  ◊

برامج الساعات المعتمدة بهندسة القاهرة للفصل الدراسي الثاني 

  .٢٠١١/٢٠١٢ربيع 



  

  

  

  

  

  

  

  
 
  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مسجد ملحق الكليةواجهة 

 مسجد ملحق الكليةوضوء منطقة 

  ملحق الكليةمسجدداخل 

 مسجد ملحق الكليةحمامات 

 المؤتمر الدولى للطاقة المتجددة  وكفاءة الطاقة 

 اقة المتجددة  وكفاءة الطاقة المؤتمر الدولى للط

 المشاركون فى ورشة العمل

 المؤتمر الدولى للطاقة المتجددة  وكفاءة الطاقة 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 دليل الطالب لسنوات النقل 

     الكهربية  م القوى واآلالتقس قاعة مجلس 

 )دعوة أعضاء هيئة التدريس ( حفل تكريم الخريجين

 )الخريجيندعوة  ( حفل تكريم الخريجين

 )المرافقيندعوة  ( ريجينحفل تكريم الخ

    الكهربية  م القوى واآلالتقس قاعة مجلس 

 كتيب المراكز و الوحدات ذات الطابع الخاص

  وإدارة الكليةإجتماع ممثلى نقابة المهندسين بالجيزة 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  
 

 
 

  

  ﴾موضوعات عامة  ﴿
  

أحيط المجلس علما بموافقة مجلس قسم هندسة المناجم  ◊

والبترول والفلزات على أن يعقد المؤتمر الثاني عشر 

بالقاهرة ونظرا للظروف التي تمر بها البالد فقد تم تأجيل 

   .٢٠١٣المؤتمر إلى مارس وابريل 

ندسة التصميم أحيط المجلس علما بموافقة مجلس قسم ه ◊

الميكانيكي واإلنتاج باإلجماع على تحديد الدرجة التي 

 .يمنحها القسم ببكالوريوس الهندسة الميكانيكية

أحيط المجلس علما بخطاب مدير مشروع محطة الطاقة  ◊

الشمسية بالكريمات على حسن التعاون فى المشروع البحثي 

وع  لمشرRubber - Bearing - Protectionلتصنيع وتوريد 

  .د.أمحطة الطاقة الشمسية بالكريمات والذي بدأ تحت إشراف 

 رجائي .دثم تحت إشراف ) رحمه اهللا ( الراحل يحيى شاش 

مجاهد والتي نتج عنها السيد حسن عبد الغنى  .دو محمد رشاد 

 . طقم حماية كاملة٢٣٠٠توريد 

أحيط المجلس علما بقرار مجلس أمناء جائزة خادم الحرمين  ◊

 عبد اهللا بن عبد العزيز العالمية للترجمة فى دورتها الشريفين

 .د بمنح السيد ٢٠١١ الموافق عام – ه ١٤٣٢الخامسة لعام 

 المساعد بقسم هندسة المناجم والبترول ذوليد محمد خليفة األستا

والفلزات جائزة الترجمة والعلوم الطبيعية من اللغات األخرى 

لفلزات من صول على اإلى اللغة العربية مناصفة عن عمل الح

 . استخالص الفلزاتمقدمة إلى : الخامات 

وافق المجلس على اعتماد الالئحة اإلدارية والمالية الجديدة  ◊

لمعمل الري والهيدروليكا من مجلس الكلية علما بأن هذه 

وكيل الكلية لشئون  .د.أالالئحة قد تم مراجعتها من قبل 

رية والمالية بإدارة الدراسات العليا والبحوث والجهات اإلدا

 .الكلية وتم أخذ جميع مالحظاتهم فى االعتبار

  ﴾ شئون أعضاء هيئة التدريس ﴿
 محمد فهيم حسن فى .د.أوافق المجلس على تجديد تعيين  ◊

وظيفة أستاذ غير متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت 

 . ١/٩/٢٠١٢ أربع سنوات اعتبارا من ةالكهربية لمد

 مصطفي محمد كامل في وظيفة .د.أ على تعيين وافق المجلس ◊

أستاذ غير متفرغ بقسم هندسة القوي الميكانيكية لمدة أربع 

 .   سنوات

 محمد أحمد حسن السيد .د.أوافق المجلس على تجديد تعيين  ◊

فى وظيفة أستاذ غير متفرغ بقسم هندسة القوي واآلالت 

   . ١/٩/٢٠١٢ أربع سنوات اعتبارا من ةالكهربية لمد

 حمدي محمود حسين األستاذ .د.أوافق المجلس على تعيين  ◊

 وظيفة أستاذ يالمتفرغ  بقسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية ف

 . ١/٨/٢٠١٢غير متفرغ  لمدة أربع سنوات اعتبارا من 

 عبد الحميد أحمد حسين األستاذ .د.أوافق المجلس على تعيين  ◊

 وظيفة يفلزات فالمتفرغ  بقسم هندسة المناجم والبترول وال

  .١/٨/٢٠١٢أستاذ غير متفرغ  لمدة أربع سنوات اعتبارا من 

 عبد الخالق عطية رضوان .د.أوافق المجلس على تعيين  ◊

األستاذ المتفرغ بقسم هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج فى 

وظيفة أستاذ غير متفرغ لمدة أربع سنوات اعتبارا من 

٢٤/٩/٢٠١٢ . 

  

 تصاالت الكهربيةواإلقاعة مجلس قسم اإللكترونيات 

  الب بمبنى إعدادىتراحة الطإس

 قاعة مجلس قسم اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية

 قاعة مجلس قسم اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية



  

  عزاء
تدريس خالص العزاء للسادة أعضاء هيئة ال     يقدم المجلس   

  : الذين فقدوا أحد ذويهم وهم

سعد محمد على عيد االستاذ بقسم هندسة . د.اسرة أ ◊

 .االلكترونيات واالتصاالت الكهربية

أحمد محمد ابراهيم االستاذ المساعد بقسم . اسرة د ◊

 .الرياضيات والفيزيقا الهندسية

هندسة البقسم  األستاذ على عبد الرحمن يوسف. د.أ ◊

 .حرم سيادته لوفاة االنشائية ومحافظ الجيزة

متولى عبد العزيز احمد األستاذ بقسم الهندسة . د.أ ◊

 .االنشائية لوفاة ابنه

سيد احمد كاسب األستاذ المساعد بقسم هندسة . د ◊

 .القوى الميكانيكية لوفاة والدته

 الهندسة المعمارية قسمعمرو الحلفاوى االستاذ ب. د.أ ◊

 . والدتهلوفاة

األستاذ بقسم الهندسة عبد الرحمن صادق بازرعه . د.أ ◊

عبداهللا صادق بازرعه االستاذ بقسم . د.و أاالنشائية 

 .هماشقيق لوفاة  والهيدروليكاالرى

جمال محمود سيد البيومى األستاذ بقسم هندسة . د.أ ◊

 .الطيران والفضاء لوفاة شقيقه

ندسة هشام عبد الغفار عثمان  المدرس بقسم ه. د ◊

 .القوى الميكانيكية لوفاة شقيقته

احمد مصطفى الخشاب األستاذ بقسم الرى . د.أ ◊

 .والهيدروليكا لوفاة والد حرمه

 رئيس مجلس قسمطارق عبد اللطيف ابو العطا . د.أ ◊

 .الهندسة المعمارية لوفاة والدته

ضحى مجدى المدرس المساعد بقسم الهندسة . م ◊

 .المعمارية لوفاة والدها

  . الفقداء برحمته وألهم ذويهم الصبر والسلوانتغمد اهللا

 
  
 

  ﴾ ترقيات وتعيينات ﴿
 عبد الباري محمد مهدي األستاذ .دوافق المجلس على منح  ◊

المساعد بقسم هندسة القوي واآلالت الكهربية اللقب العلمي 

 .مع التهنئة) جهد عالي ( لوظيفة أستاذ تخصص 

 البيلي األستاذ أحمد محمد رجب .دوافق المجلس على منح  ◊

المساعد بقسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات اللقب 

 .مع التهنئة) الهندسة الطبية ( العلمي لوظيفة أستاذ 

طاهر محمد عبد الحكيم فتوح  .د تعيينوافق المجلس على  ◊

 وظيفة يالمدرس المساعد بقسم هندسة القوي الميكانيكية ف

 .مدرس مع التهنئة

محمد أحمد يوسف المدرس  .د تعيين وافق المجلس على ◊

 يالمساعد بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية ف

 .مع التهنئة وظيفة مدرس

محمد صالح محمد مبارك  .دوافق المجلس على تعيين  ◊

المدرس المساعد بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت 

 . وظيفة مدرس مع التهنئةيالكهربية ف

محمود محمد طلعت مختار  .د تعيين وافق المجلس على ◊

 يالمدرس المساعد بقسم هندسة المناجم والبترول والفلزات ف

 .مع التهنئة وظيفة مدرس

أحمد محمود شحاتة المعيد بقسم  .موافق المجلس على تعيين  ◊

هندسة المناجم والبترول والفلزات في وظيفة مدرس مساعد 

 .بالقسم مع التهنئة

سالم وجيه سالم المعيد بقسم  .م وافق المجلس على تعيين ◊

هندسة األشغال العامة في وظيفة مدرس مساعد بالقسم مع 

 .   التهنئة

أحمد محمد فريد إبراهيم المعيد  .موافق المجلس على تعيين  ◊

بقسم هندسة المناجم والبترول والفلزات في وظيفة مدرس 

 .مساعد بالقسم مع التهنئة

أحمد السيد رمضان المعيد إسالم  .موافق المجلس على تعيين  ◊

بقسم هندسة القوي الميكانيكية في وظيفة مدرس مساعد بالقسم 

 .مع التهنئة

أحمد محمد بخيت المعيد بقسم  .موافق المجلس على تعيين  ◊

هندسة القوي الميكانيكية في وظيفة مدرس مساعد بالقسم مع 

 .التهنئة 

قسم عمرو عادل فتحي المعيد ب .موافق المجلس على تعيين  ◊

هندسة القوي واآلالت الكهربية في وظيفة مدرس مساعد بالقسم 

 .مع التهنئة

أحمد فؤاد محمد سعيد هارون  .موافق المجلس على تعيين  ◊

المعيد بقسم هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج في وظيفة 

 .مدرس مساعد بالقسم مع التهنئة

بقسم  طارق مجدي محمود المعيد .موافق المجلس على تعيين  ◊

هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج في وظيفة مدرس مساعد 

 .بالقسم مع التهنئة

أحمد يحيى عبد الرءوف  .موافق المجلس على تعيين  ◊

الشرباصى المعيد بقسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية في 

 .وظيفة مدرس مساعد بالقسم مع التهنئة
 


