
 
  

    
 
 

  
  
  
  
  
  
  

   
ة شرف مراد. د.لمة أ ﴿   ﴾ عمید الكل

  

ــــــــتح أ س  شــــــــرف أحمــــــــد مــــــــراد. د.افت ــــــــ ــــــــة ورئ ــــــــد الكل عمی

ـــــــــــــة عةالجلســـــــــــــة  مجلـــــــــــــس الكل للعـــــــــــــام الجـــــــــــــامعي  الســـــــــــــا

 الموافــــــــــــ والتــــــــــــي عقــــــــــــدت یــــــــــــوم الثالثــــــــــــاء ٢٠١٥/٢٠١٦

ــــــــــــــــــــــــــــ ( ١٥/٣/٢٠١٦ واســــــــــــــــــــــــــــتهل ) ﷽

ادته الجلسة  أعضاء س    .المجلسالترحیب 

 ﴾موضوعات عامة  ﴿           

  ــــــالعزاء فــــــي . د.أتقــــــدم ــــــة  ــــــس الكل ــــــة ومجل ــــــد الكل عمی

 :ل من ةوفا

 قســــــــــم المتفــــــــــرغ األســــــــــتاذ مــــــــــام إحســــــــــن محمــــــــــود . د.أ

ة  .الهندسة اإلنشائ

 قســـــــــــم رشـــــــــــد دمحم رضـــــــــــوان . د.أ ـــــــــــرغ  األســـــــــــتاذ المتف

ة   هندسة القو واآلالت الكهر

 قســـــــم لمتفـــــــرغ ااألســـــــتاذ  حمـــــــد محمـــــــود حســـــــین. د.أ

ة ات والفیزقا الهندس  الراض

  قة ـــــــــى محضـــــــــر الجلســـــــــة الســـــــــا ـــــــــس عل صـــــــــادق المجل

 .٢٣/٢/٢٠١٦بتارخ 

  

  

  

  

  

  

  

  
  
 

  حصــــول برنــــامج الهندســــة المعمارــــة ط المجلــــس علمــــًا  أحــــ

ـــــا  علـــــي االعتمـــــاد ) نظـــــام الســـــاعات المعتمـــــدة( والتكنولوج

ــــــــــــــة   (VNESCO-UIA)مــــــــــــــن جهــــــــــــــة االعتمــــــــــــــاد الدول

ــــالث ســــن ــــر مشــــرو اعتمــــاد ث ــــذلك یلحــــ  طهوات غی ، وهــــو ب

الــــــــذ ) نظــــــــام الفصــــــــلین( ببرنــــــــامج الهندســــــــة المعمارــــــــة 

ر  ــــــــو ــــــــي أكت ــــــــس الجهــــــــة ف ــــــــي اعتمــــــــاد مــــــــن نف حصــــــــل عل

٢٠١٤. 

  حصــــــول ــــــس علمــــــًا  ط المجل عــــــادل خلیــــــل حســــــن . د.أأحــــــ

ــــــة  ان ــــــو الم قســــــم هندســــــة الق ــــــل األســــــتاذ المتفــــــرغ  خلی

القـــــــــاهرة ل ـــــــــوم األلمـــــــــاني  ـــــــــز العل ـــــــــدعم علـــــــــي جـــــــــائزة مر ل

المتمیــــــز للتعــــــاون المصــــــر األلمــــــاني فــــــي مجــــــال العلـــــــوم 

 .واالبتكارات

  موافقـــــــــة مجلـــــــــس قســـــــــم الهندســـــــــة ط المجلـــــــــس علمـــــــــًا  أحـــــــــ

ــــــــــة علــــــــــي  ــــــــــون موعــــــــــد االمتحــــــــــان الشــــــــــامل  أنالمعمار

توراه  ـــــــــــــــه الـــــــــــــــد حیـــــــــــــــث ان  ٩/٥/٢٠١٦التحرـــــــــــــــر لطل

ة  .األسبوع األخیر من شهر ابرل اجازة رسم

 ـــــــــة وافـــــــــ المجلـــــــــس علـــــــــي تعـــــــــدیل ت یل اللجنـــــــــة الثالث شـــــــــ

المختصــــــــــة بنظــــــــــر التماســــــــــات أعضــــــــــاء هیئــــــــــة التــــــــــدرس 

عض الطالب أعماللتعدیل   .السنة ل

  
ة الهندسة ل فة مجلس    جامعة القاهرة-صح

ة   فة تغطي األحداث العامة في مجلس الكل   صح
 ٢٠١٦ مارس عدد



  یل لجنــــــــة رصــــــــد وافــــــــ المجلــــــــس علــــــــي تعــــــــدیل تشــــــــ

ات ومناجم   .فلزات/ بترول / درجات قسمي حاس

  انعقـــــــاد المجلـــــــس االستشـــــــار ط المجلـــــــس علمـــــــًا  أحـــــــ

ع ولجنـــــــــة التســـــــــییر لبـــــــــرامج الماجســـــــــتیر المشـــــــــترك مـــــــــ

ـــــــا فـــــــي مجـــــــال الطاقـــــــة الجدیـــــــدة  ألمان اســـــــل  جامعـــــــة 

ـــــه  شـــــارك ف فـــــاءة اســـــتخدام الطاقـــــة والـــــذ   الطرفـــــانو

 .المصر واأللماني

  ــــــس علمــــــًا بتــــــوارخ ط المجل نتــــــائج الفصــــــل  إعــــــالنأحــــــ

ــــــالوروس وطــــــالب  الدراســــــي األول لطــــــالب مرحلــــــة ال

ا  .الدراسات العل

  عــــــــة موضــــــــوعات الئحــــــــة متا ــــــــس علمــــــــًا  ط المجل أحــــــــ

 .الوروسال

  عــــــــه موضــــــــوعات خاصــــــــة متا ط المجلــــــــس علمــــــــًا  أحــــــــ

 .الجودة

ة البیئة ﴿  ﴾ شئون خدمة المجتمع وتنم

انة والتجدید اإلحاللأعمال    والص

  محضـــــر ـــــس علمـــــًا  ط المجل ـــــة إأحـــــ شـــــئون جتمـــــاع لجن

ـــــة البیئـــــة  فـــــيبجلســـــتها المنعقـــــدة  خدمـــــة المجتمـــــع وتنم

١٤/٣/٢٠١٦ 

  ط المجلــــــس علمــــــًا مــــــن أعمــــــال  االنتهــــــاءأنــــــه تــــــم أحــــــ

شـــــارع  اإلحـــــالل والتجدیـــــد لتجمیـــــل المنطقـــــة الموجـــــودة 

ــــــــى  ــــــــى خــــــــواص المــــــــوا(  ٣٠الجامعــــــــة أمــــــــام مبن د مبن

ـــــــالجیزة ـــــــة  ـــــــات ) ملحـــــــ الكل ق ـــــــة ط ـــــــم إزال ـــــــث ت ؛ حی

األســــــفلت والعوائـــــــ واألترــــــة وٕاعـــــــادة الرصــــــف لكامـــــــل 

 اســــــــــــــتخدام)  متــــــــــــــر  x٩٣متــــــــــــــر  ٣,٥( المنطقــــــــــــــة 

ـــــــوالطـــــــات  وٕانشـــــــاء درج ) ســـــــم٤٠ xســـــــم ٤٠(  موزا

معمـــــــــل خـــــــــواص  مـــــــــن الجرانیـــــــــت للمـــــــــدخل الخـــــــــاص 

مـــــا تـــــم عمـــــل  المـــــواد المطـــــل علـــــى شـــــارع الجامعـــــة ؛ 

ــــــــع تأهیــــــــل ود ــــــــات لجم ــــــــدوراهان وتهــــــــذیب األشــــــــجار  تالبل

  .وعمل أحواض لها

  ط المجلــــس علمــــًا م  االنتهــــاءأنــــه تــــم أحــــ مــــن أعمــــال التــــرم

ك مبنــــــى  اب ــــــة وشــــــ ــــــة والجانب والــــــدهانات للواجهــــــات األمام

ـــــــى  ـــــــة والمطـــــــل عل ملحـــــــ الكل خـــــــواص المـــــــواد الموجـــــــود 

  . شارع الجامعة 

  ط المجلــــــس علمــــــًا أعمــــــال مــــــن  االنتهــــــاءأنــــــه جــــــار أحــــــ

ــــــــل  ٢اإلحــــــــالل والتجدیــــــــد إلضــــــــافة عــــــــدد  مــــــــدرج ســــــــعة 

مبنـــــــى المـــــــدرجات  ٣٠٠منهمـــــــا  ـــــــب وذلـــــــك  فـــــــرع  ٦١طال

الشـــیخ زایـــد حیـــث تـــم  ـــة  ع وتثبیـــت  االنتهـــاءالكل مـــن تصـــن

مقاعــــــد الطــــــالب وجــــــار  ــــــة الخاصــــــة  الشاســــــیهات الحدید

ــــــك الشاســــــیهات وجــــــار  ــــــى تل ة عل ــــــواح الخشــــــب ــــــت األل تثبی

ـــــــــــــدهان ـــــــــــــاء وال ات أعمـــــــــــــال الكهر ـــــــــــــة والصـــــــــــــوت ات والتهو

ات والســــــــــــــتائر؛ ؛ وســــــــــــــیتم وضــــــــــــــع هــــــــــــــذه .... واألرضــــــــــــــ

ـــــــــة  ة للســـــــــنة اإلعداد المـــــــــدرجات علـــــــــى الجـــــــــداول الدراســـــــــ

ـــــــــدءا مـــــــــن الفصـــــــــل االول مـــــــــن العـــــــــام  ـــــــــك ب  الدراســـــــــيوذل

 . ٢٠١٧-٢٠١٦.القادم

  ًط المجلـــــــس علمـــــــا یـــــــوم األرعـــــــاء الموافـــــــ  فـــــــي أنـــــــه أحـــــــ

ـــــــ ٩/٣/٢٠١٦ ـــــــات هر ـــــــد لمحـــــــول   ءم عمـــــــل إحـــــــالل وتجدی

ــــــا بجــــــوار ســــــور ½ قــــــدرة  ان میجــــــا وات خلــــــف مبنــــــى م

ســـــبب  ـــــك  ـــــوان وذل ـــــة الحی ق ـــــالقرب مـــــن مـــــدخل حد ـــــة  الكل

وتلــــــــف المحــــــــول مســــــــاء یــــــــوم الثالثــــــــاء الموافــــــــ  احتــــــــراق

٨/٣/٢٠١٦.  

  ط المجلــــــس علمــــــًا بنــــــاءا علــــــى طلــــــب مــــــن إدارة  أنــــــهأحــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــاء المواف ـــــــــــوم الثالث ـــــــــــة حضـــــــــــرت ی   ٨/٣/٢٠١٦الكل

ـــــــــة الزراعـــــــــ ل       جامعـــــــــة القـــــــــاهرة برئاســـــــــة –ة لجنـــــــــة مـــــــــن 

ــــــــــز . د  االستشــــــــــاراتحســــــــــام أحمــــــــــد عاشــــــــــور مــــــــــدیر مر

ـــــــك لمعاینـــــــة  ـــــــة الزراعـــــــة جامعـــــــة القـــــــاهرة وذل ل ـــــــة  الزراع



ــــى تلــــك المعاینــــة تــــم  ــــاءًا عل ن ــــة و الكل أشــــجار النخیــــل 

ـــــــة عـــــــدد أرعـــــــة وعشـــــــرون  ـــــــر یوصـــــــى بإزال ـــــــة تقر تا

نخلـــــة نظـــــرًا لتـــــدهور حالتهـــــا حیـــــث انهـــــا تمثـــــل خطـــــورة 

ــــــة علـــــى األفـــــراد والممتلكـــــات وتـــــؤد  عواقـــــب  إلـــــىالغـ

مــــــــة  حــــــــال ســــــــقوطها وقطــــــــاع شــــــــئون خدمــــــــة  فــــــــيوخ

صـــــدد زراعـــــة أشـــــجار نخیـــــل  البیئـــــة  ـــــة  المجتمـــــع وتنم

ــــــة جیــــــدة بدیلــــــة لمــــــا ســــــیتم الــــــتخلص  جدیــــــدة ذات نوع

ـــر خـــالل  منـــه لجنـــة شـــئون  اجتمـــاعوتـــم عـــرض التقر

ـــــة البیئـــــة وعقـــــب   قـــــام االجتمـــــاعخدمـــــة المجتمـــــع وتنم

بجولـــــــة لتفقـــــــد  الزهیـــــــر  حنفـــــــي. د.أعضـــــــاء اللجنـــــــة  وأ

 وأوصــــــــــىالتقرــــــــــر  فــــــــــيوردت  التــــــــــيحالــــــــــة النخیــــــــــل 

ضـــــــرورة ســـــــرعة إزالـــــــة األشـــــــجار وزرع بـــــــدیل  ــــــع  الجم

  .لها قبل اإلزالة

  ط المجلــــــس علمــــــًا مــــــن أعمــــــال  االنتهــــــاءأنــــــه تــــــم أحــــــ

ة خطـــــــو  ر وتحـــــــدیث شـــــــ اإلحـــــــالل والتجدیـــــــد لتطـــــــو

ة التواصـــــــــــل  ـــــــــــات وشـــــــــــ فون ـــــــــــك  الجتمـــــــــــاعياالتل وذل

  ) .٤مبنى ( مدنيمبنى 

  ـــــــــــس علمـــــــــــًا ط المجل ـــــــــــه أحـــــــــــ ألعمـــــــــــال  اســـــــــــتكماالأن

ـــــــدهانات لواجهـــــــات  ـــــــانيال الموجـــــــودة داخـــــــل حـــــــرم  الم

قســــــــــم  ــــــــــة ؛ قــــــــــام  العــــــــــاملون  انةالكل ــــــــــة   الصــــــــــ الكل

ـــــة لمبنـــــى  ـــــع الواجهـــــات الخارج أعمـــــال الـــــدهانات لجم

م (  ١٠ يمبنـــــــى التصـــــــم ـــــــان ـــــــذلك ) الم  االنتهـــــــاءو

ك الموجــــــودة علــــــى هــــــذه  مــــــن اب ــــــع الشــــــ دهانــــــات جم

اللون    .   البنيالواجهات 

  ط المجلــــــس علمــــــًا انة أحــــــ قســــــم الصــــــ ــــــأن العــــــاملین 

ـــــــــة قـــــــــاموا  ـــــــــة  اســـــــــتكمالالكل أعمـــــــــال تحســـــــــین وتقو

ــــة حیــــث تــــم عمــــل إحــــالل وتجدیــــد  الكل ال  اإلضــــاءة لــــ

شـــــــــــــــافات  س أعمـــــــــــــــدة اإلضـــــــــــــــاءة وتثبیـــــــــــــــت  لفـــــــــــــــوان

ملحــــــ  ــــــانيالمعلــــــى واجهــــــات   LEDإضـــــاءة وذلــــــك 

ة وطیران   .الكل

  ط المجلــــــس علمــــــًا ـــــــالء  فــــــيأنـــــــه أحــــــ حضــــــور الســــــادة و

ات والفیزقـــــا  ـــــة والســـــادة أعضـــــاء مجلـــــس قســـــم الراضـــــ الكل

ــــــــــ  س المواف ــــــــــوم الخمــــــــــ ة ؛ تــــــــــم ی  ٢٠١٦-٣-٣الهندســــــــــ

الــــــــدور الخــــــــامس  افتتــــــــاح قاعــــــــة مجلــــــــس القســــــــم الجدیــــــــدة 

افـــــــة أعمـــــــال إعـــــــدادمبنـــــــى  عـــــــد االنتهـــــــاء مـــــــن   وذلـــــــك 

 .اإلحالل والتجدید

ةاألنشطة  ة االجتماع ة والثقاف   والبیئ

  ًط المجلــــس علمــــا اعــــة وتوزــــع  االنتهــــاءأنــــه تــــم  أحــــ مــــن ط

ـــــة  ٢٠١٦عـــــدد فبرایـــــر  یـــــتم  والتـــــيمـــــن مجلـــــة مجلـــــس الكل

المجلس ة األحداث العامة    . من خاللها تغط

  ط المجلــــــس علمــــــًا إلقامــــــة حفــــــل تكــــــرم  اســــــتعداداأنــــــه أحــــــ

توراهحاصـــــــلین علـــــــى الالخـــــــرجین وال عـــــــام  ماجســـــــتیر والـــــــد

ـــــرواد دفعـــــة  ٢٠١٥ س  ١٩٦٥والســـــادة ال ـــــوم الخمـــــ ـــــك ی وذل

ـــــــــــــــــــــــ لا ـــــــــــــــــــــــاالت  ٢٠١٦ – ٥- ١٢مواف قاعـــــــــــــــــــــــة االحتف

اعـــــــة دعـــــــوات الحفـــــــل :   اآلتـــــــيالجامعـــــــة ؛ تـــــــم عمـــــــل  ط

ن  ــــــرمین والمــــــدعو ــــــة وتوزعهــــــا  –للم ــــــانرات الدعا عمــــــل 

ــــع المــــداخل  ــــة وعلــــى جم جــــز قاعــــة االحتفــــاالت ح –الكل

ة  –الجامعــــــة  ق ــــــة الفــــــرق الموســــــ شــــــوف  –مخاط إعــــــداد 

ـــــــرمین   اإلعـــــــالن –إعـــــــداد األرواب  –بهـــــــم  واالتصـــــــالالم

ــــــدة  ًا  ؛ وجــــــار إعــــــداد  األهــــــرامبجر ــــــوم الجمعــــــة أســــــبوع ی

ـــــات وجـــــار اإلعـــــداد والتحضـــــیر  ـــــدروع والكا ات وال المیـــــدال

ـــــــــة  تـــــــــاب الكل اعـــــــــة  ـــــــــة و ٢٠١٦لط تیـــــــــب اللغـــــــــة العر

رمین  رمین لتوزعها على الم   . أسماء الم

  ط المجلـــــــس علمـــــــًا ـــــــة الفصـــــــل أحــــــ  الدراســـــــيأنـــــــه مـــــــع بدا

؛  ٢٠١٦فبرایـــــــــــر   ١٣یـــــــــــوم الســـــــــــبت الموافـــــــــــ   الثـــــــــــاني

ـــــــة  انتظمـــــــت ـــــــة نقـــــــل طـــــــالب الســـــــنة اإلعداد نظـــــــام ( حر



وذلـــــك الــــى فـــــرع ) الفصــــلین ونظــــام الســـــاعات المعتمــــدة

الشــــــــیخ زایــــــــد والعــــــــودة ؛ وتــــــــت ــــــــة  م الخدمــــــــة مــــــــن الكل

ــــــــة الخــــــــارجى : خمســــــــة أمــــــــاكن تجمــــــــع   –جــــــــراج الكل

ـــــــة  ا ـــــــات(إم میـــــــدان ( المعـــــــاد  –) محطـــــــة الكیـــــــت 

عـــــــة( الهـــــــرم  –) االتحـــــــاد  س –) محطـــــــة المط  رمســـــــ

  ) .  محطة القللى(

  ط المجلــــس علمــــًا -٦الموافــــ  األحــــدأنــــه فــــي یــــوم أحـــ

حنفـــــــــــــي . د.شـــــــــــــرف مـــــــــــــراد و أ. د.قـــــــــــــام أ ٢٠١٦-٣

أحمــــــــــد وجــــــــــد . د.جبــــــــــر و أ علــــــــــى. د.و أ الزهیــــــــــر 

النـــــــــــاد  ـــــــــــة لمطعـــــــــــم الطـــــــــــالب  عمـــــــــــل زـــــــــــارة تفقد

ـــــــاول طعـــــــام الغـــــــداء مـــــــع  ـــــــم تن ـــــــة وت الكل االجتمـــــــاعي 

ــــارة  ضــــا خــــالل الز ــــة وتــــم أ مجموعــــة مــــن طــــالب الكل

ـــــــــالمطعم واالســـــــــتماع  مناقشـــــــــة الطـــــــــالب المتواجـــــــــدین 

إلــــــــى آرائهــــــــم ومقترحــــــــاتهم فــــــــي المطعــــــــم وفــــــــى ســــــــعر 

ة ا ة التي تقدم إلیهم في المطعم وجودة ونوع  .لوج

  ط المجلــــس علمـــــًا ــــز تهیئـــــة فــــرص العمـــــل أحــــ ــــأن مر

ــــــــف والتــــــــدرب   ــــــــى التوظی م ملتق صــــــــدد تنظــــــــ ــــــــة  الكل

ــــــوميوالعشــــــرن  الحــــــاد  ١٧و  ١٦ واألحــــــدالســــــبت  ی

ـــــــل  قاعـــــــة  ٢٠١٦ابر ) الجمـــــــانیزوم(  األلعـــــــابوذلـــــــك 

ة االجتماعيالمبنى    .الكل

  ط المجلـــــس علمـــــًا فـــــي یـــــوم الثالثـــــاء الموافـــــ  أنـــــهأحـــــ

النــــــاد  االجتماعــــــاتوفــــــى قاعــــــة  ٢٠١٦فبرایــــــر  ١٦

حــــــوث  ــــــز الدراســــــات وال ــــــة؛ أقــــــام مر الكل اإلجتمــــــاعى 

م الشــــــــهادات ألوائــــــــل  ــــــــة حفــــــــل تســــــــل  خرجــــــــيالتعدین

ـــــا الغـــــاز  عـــــيدبلـــــوم وماجســـــتیر هندســـــة وتكنولوج  الطب

عنــــوان  ــــة؛ وتــــم خــــالل الحفــــل عقــــد نــــدوة  تذبــــذب " الكل

مصـــــر أســـــعار  ـــــة  ـــــى منظومـــــة الطاق ـــــره عل ـــــرول وأث البت

حـــــث العلمـــــى – ـــــع " دور ال ـــــة الحفـــــل توق وتـــــم فـــــى نها

ــــــــة الهندســــــــة؛  ل ــــــــرول و ــــــــین هیئــــــــة البت ــــــــى ب ــــــــول فن بروتو

ـــــــر البتـــــــرول والســـــــادة  حضـــــــر الحفـــــــل الســـــــید المهنـــــــدس وز

ـــــز وعـــــدد مـــــن أعضـــــاء  ـــــة ومـــــدیر المر ـــــالء الكل عمیـــــد وو

ــــــــــة ورؤســــــــــاء الهیئــــــــــات وا الكل ات هیئــــــــــة التــــــــــدرس  لشــــــــــر

ادات قطاع البترول ضة ولفیف من ق   . القا

  ط المجلــــــس علمــــــًا  ٢یــــــوم األرعــــــاء الموافــــــ  فــــــيأنــــــه أحــــــ

النــــــاد  ٢٠١٦مــــــارس  قاعــــــة اإلجتماعــــــات   االجتمــــــاعيو

ـــــــة  الكل ـــــــا  ـــــــة؛ أقـــــــام العـــــــاملون بـــــــإدارة الدراســـــــات العل الكل

بــــــــو النیــــــــل مــــــــدیر اإلدارة جمــــــــال أ حفــــــــل تكــــــــرم لألســــــــتاذ 

ادته ســـــن التقاعـــــد؛ حضـــــر الحفـــــل الســـــادة  وذلـــــك لبلـــــوغ ســـــ

ـــــدرس  ـــــة الت ـــــة وعـــــدد مـــــن أعضـــــاء هیئ ـــــالء الكل ـــــد وو عمی

ـــــة ومـــــن الضـــــیوف؛ وٕادارة  الكل بیـــــر مـــــن العـــــاملین  وعـــــدد 

ر والتقــــــدیر الــــــى  الشــــــ ــــــة تتوجــــــه  جمــــــال أبــــــو  األســــــتاذالكل

 واالرتقــــــــاءمــــــــن جهــــــــد وٕاخــــــــالص  همــــــــا قدمــــــــالنیــــــــل علــــــــى 

اإلدارة ان وفى أداء العمل   . الم

  ط المجلـــــــس علمـــــــًا  ٦یـــــــوم األحـــــــد الموافـــــــ  فـــــــيأنـــــــه أحـــــــ

ـــــــــام  ٢٠١٦مـــــــــارس  ـــــــــة ؛ أق حـــــــــوث الطاق ـــــــــز  قاعـــــــــة مر و

 العـــــــاملون بـــــــإدارة شـــــــئون العـــــــاملین حفـــــــل تكـــــــرم لألســـــــتاذة 

ادتها ســـــــن التقاعـــــــد؛  ـــــــوغ ســـــــ محســـــــنة جـــــــاب هللا وذلـــــــك لبل

ـــــ ـــــة لشـــــئون خدمـــــة ا. د.أل حضـــــر الحف ـــــل الكل ی لمجتمـــــع و

بیـــــر ـــــة وعـــــدد  ـــــة البیئـــــة والســـــید مـــــدیر عـــــام الكل مـــــن  وتنم

ــــــــة تتوجـــــــــه  ــــــــة ومـــــــــن الضــــــــیوف وٕادارة الكل الكل العــــــــاملین 

ر والتقدیر وتتمنى لها التوفی الش ادتها    .لس

  ــــــس علمــــــًا ط المجل ــــــه أحــــــ ــــــوم  فــــــيأن ــــــ  االثنــــــینی  ٧المواف

قاعـــــــة  ٢٠١٦مـــــــارس  قطـــــــاع شـــــــئون خدمـــــــة  اجتماعـــــــاتو

ــــــة ال الــــــدور المجتمــــــع وتنم ؛  اإلدارةمبنــــــى  األرضــــــيبیئــــــة 

ــــة حفــــل تكــــرم  الكل ــــة  أقــــام العــــاملون بــــإدارة الشــــئون القانون

ادتها ســــن التقاعــــد؛  لألســــتاذة  وفــــاء جمعــــة وذلــــك لبلــــوغ ســــ



 و علــــــى جبــــــر. د.أ شــــــرف مــــــراد؛. د.حضــــــر الحفــــــل أ

ــــة ومــــن  حنفــــي. د.أ الكل الزهیــــر وعــــدد مــــن العــــاملین 

ــــــــــة تتوجــــــــــ ر الضــــــــــیوف وٕادارة الكل الشــــــــــ ادتها  ه لســــــــــ

قدمتـــــه مـــــن جهـــــد وٕاخـــــالص خـــــالل  والتقـــــدیر علـــــى مـــــا

ة وتتمنى لها التوفی الكل     .فترة عملها 

  ط المجلــــــــــس علمــــــــــًا التنســــــــــی مــــــــــع إدارة أحــــــــــ أنــــــــــه و

ــــــام فــــــى  استضــــــافتالجامعــــــة ؛  ــــــة ولمــــــدة ســــــتة أ الكل

ــــــــــــــرة مــــــــــــــن   ــــــــــــــى  ٢٠١٦ -٢-٣الفت  ٢٠١٦-٢-١٠ال

جامعــــة الطفــــل " ثالثــــة مجموعــــات مــــن تالمیــــذ برنــــامج 

 ١٣و ١٠تلمیــــــذا تتــــــراوح أعمــــــارهم بــــــین  ٨٤عــــــددهم " 

ــــــل مجموعــــــة ســــــ نة ؛ ولمــــــدة یــــــومین متتــــــالیین قامــــــت 

ــــــــارة  ا  -معمــــــــل الخرســــــــانة : بز ــــــــدرول  -معمــــــــل الهی

ـــــة  ائ م معمـــــل الطاقـــــة المتجـــــددة  -معمـــــل الهندســـــة الك

ـــــــــــــة  - ـــــــــــــد -ورش الكل اق ؛ ولق ارات الســـــــــــــ ورش ســـــــــــــ

ــــــــة بتــــــــوفیر وســــــــیلة انتقــــــــال للتالمیــــــــذ مــــــــن  قامــــــــت الكل

ــــــــوفیر عصــــــــائر  ــــــــذلك ت ــــــــة والملحــــــــ و الجامعــــــــة للكل

ــــــــاء  ال أول ــــــــاه لهــــــــم واســــــــتق ــــــــًا  األمــــــــوروم  أحــــــــدیوم

ة لحین انتهاء الزارة   .  مدرجات الكل

اشئون  ﴿      حوث الدراسات العل   ﴾ وال

 محضـــــــــــر إ ط المجلـــــــــــس علمـــــــــــًا  جتمـــــــــــاع لجنـــــــــــة أحـــــــــــ

حــــــــوث بجلســــــــتها المنعقــــــــدة  ــــــــا وال ــــــــيالدراســــــــات العل  ف

١٣/٣/٢٠١٦. 

  ــــــاز ر مأخــــــــــــون أن وافــــــ المجلــــــس علــــــى عــــــاد الجت

توراه للمســــــــــــجلین  راالمتحــــــــــــان الشــــــــــــامل للــــــــــــد  أكتــــــــــــو

ـــــــل  ٢٠١٤ ـــــــاد اإلمتحـــــــان ( ٢٠١٦هـــــــو ابر موعـــــــد انعق

ــــــــــع بــــــــــرامج  الشــــــــــامل للفصــــــــــل الدراســــــــــى الثــــــــــانى لجم

ـــــة الكل توراه  قة مـــــن لجنـــــة ) الــــد قـــــًا للموافقـــــات المســـــ ط

ـــــة  ـــــا ومجلـــــس الكل الموافقـــــة علـــــى  وأوصـــــتالدراســـــات العل

فرصــــة  ــــازه خــــالل  ةأخیــــر الســــماح  لمــــن لــــم یــــنجح فــــى اجت

 .٢٠١٦یونیو  ٣ -١الفترة من 

  ـــــــةعلـــــــى عـــــــدم جـــــــواز اســـــــترداد الطالـــــــب وافـــــــ المجلـــــــس  أ

عـــــــد  ـــــــب االنســـــــحاب مـــــــن البرنـــــــامج  مصـــــــروفات حـــــــال طل

ر و  ـــــو ـــــة القیـــــد وذلـــــك فـــــى شـــــهر أكت إعتمـــــاد مجلـــــس الكل

ل عام  .مارس من 

  ـــــــس ـــــــى تفـــــــوض الســـــــید أوافـــــــ المجل ـــــــة . د.عل ـــــــل الكل ی و

حـــــــــوث فـــــــــى اعتمـــــــــاد قیـــــــــد لشـــــــــئون  ـــــــــا وال الدراســـــــــات العل

الفصــــــــــل الدراســــــــــى الثــــــــــانى للعــــــــــام  الطــــــــــالب المتقــــــــــدمین 

ـــــــــى موافقـــــــــة  ٢٠١٥/٢٠١٦الجـــــــــامعى  عـــــــــد الحصـــــــــول عل

 .األقسام

  علـــــى اعتمـــــاد نتـــــائج الفصـــــل الدراســـــي األول وافـــــ المجلـــــس

ر للســــــــــادة أعضــــــــــاء هیئــــــــــة  ٢٠١٥/٢٠١٦ ــــــــــه الشــــــــــ وتوج

 .د الدرجاتالتدرس القائمین على اعمال لجان رص

م والطالب  ﴿  ﴾شئون التعل

  محضــــــــر ــــــــس علمــــــــًا  ط المجل شــــــــئون جتمــــــــاع لجنــــــــة إأحــــــــ

م والطالب    .١٣/٣/٢٠١٦ فيبجلستها المنعقدة التعل

ات وتعیینات  ﴿   ﴾ترق
  عبــــــد الــــــرحمن احمــــــد عبــــــد . تعیــــــین دوافــــــ المجلــــــس علــــــي

ــــة  ان قســــم هندســــة القــــو الم الواحــــد المــــدرس المســــاعد 

فـــــــة مـــــــدرس ادته حاصـــــــل علـــــــي . فـــــــي وظ ـــــــان ســـــــ علمـــــــا 

توراه من جامعة القاهرة مع التهنئة  .الد

  ــــي ــــس عل ــــ المجل ــــین دواف اســــین . تعی ــــثم احمــــد محمــــود  هی

ــــــة  قســــــم هندســــــة القــــــو واآلالت الكهر المــــــدرس المســــــاعد 



فـــــــــة مـــــــــدرس  انـــــــــه حاصـــــــــل علـــــــــي . فـــــــــي وظ علمـــــــــا 

توراه من جامعة القاهرة مع التهنئة  .  الد

 ــــ ــــي تعی ــــس عل ــــ المجل ــــدسواف مصــــطفي  ین الســــید المهن

قســــــم هندســــــة القــــــو واآلالت  م المعیــــــد  محمــــــود ابــــــراه

فة مدرس مساعد مع التهنئة ة في وظ  .الكهر

  

 

  م وافـــــــــ المجلـــــــــس علـــــــــي تعیـــــــــین الســـــــــید المهنـــــــــدس ابـــــــــراه

قســـــم الهندســـــة المعمارـــــة  محمـــــود طـــــاهر الحدیـــــد المعیـــــد 

فة مدرس مساعد مع التهنئة  .في وظ

 المهندســــــة  دعــــــاء الششــــــتاو  وافــــــ المجلــــــس علــــــي تعیــــــین

ــــ ــــوح المعی ــــة ابــــو الفت قســــم الهندســــة المعمار ــــة  دة  ف فــــي وظ

 .مدرس مساعد مع التهنئة

 

ة نقل طالب الماإنتظ ة حر الشیخ زایدسنة اإلعداد ة   الى فرع الكل

اسل فىإنعقاد المجلس االستشار ولجنة التسییر لبرنامج الم فاءة اجستیر المشترك مع جامعة   استخدام الطاقة مجال الطاقة الجدیدة و

ة الجدیدة  قا الهندس ات والفیز اض   إفتتــاح قاعـــة مجلــس قسم الر

توراه عامدعوة جین والحاصلین على الماجستیر والد م الخر عى ١٩٦٥والسادة الرواد دفعة٢٠١٥حفل تكر ا الغاز الطب جى دبلوم وماجستیر هندسة وتكنولوج م الشهادات ألوائل خر   حفل تسل



  

  مجموعة من تالمیذ جامعة الطفل داخل معمل الخرسانة

م  م   ةادارة الشئون القانون –ألستاذة  وفاء جمعة احفل تكر   ادارة شئون العاملین –ألستاذة محسنة جاب هللا احفل تكر

  امجموعة من تالمیذ جامعة الطفل داخل معمل الر والهیدرول

ا همجموعة من تالمیذ جامعة الطفل داخل  مجموعة من تالمیذ جامعة الطفل داخل معمل الر والهیدرول   ورش الكل

م  ا  - ألستاذ جمال أبو النیل احفل تكر م   إدارة الدراسات العل ا  - ألستاذ جمال أبو النیل احفل تكر   إدارة الدراسات العل



  

ة ة داخل مطعم الكل الء الكل ه  السادة عمید وو ملح الكل ال    االضاءة ل

ة وال مالواجهة الغر ة لمبنى التصم ى جنو ان م عد انتهاء الدهانات الم ة لمبنى التصم ة والجنو ى الواجهة الغر ان  الدهاناتأثناءالم

عد انتهاء أعمال اإلحالل والتجدیدرصیف ومبنى ال  أعمال اإلحالل والتجدید البدء فى رصیف ومبنى المواد قبل   مواد 

  عد انتهاء أعمال اإلحالل والتجدیدمبنى المواد رصیف   مبنى المواد قبل البدء فى أعمال اإلحالل والتجدیدرصیف



  



 

ا ة والتكنولوج على االعتماد من جهة ) نظام الساعات المعتمدة(حصول برنامج الهندسة المعمار
ة  ة من ) UNESCO-UIA(االعتماد الدول ارة الكل اإلعتماد غیر . فبرایر ٢٤إلى  ٢٢عد ز

  .مشروط لمدة ثالث سنوات


