
  

  جامعة القاهرة -صحيفة مجلس كلية الهندسة 
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  ﴾ عميد الكلية شريف مراد. د.كلمة أ ﴿    
  

 مجلـس الكليـةعميـد الكليـة ورئـيس  ���
 أ��� ��اد .د.أافتـتح 

ـــةالجلســـة  والتـــي عقـــدت يـــوم  ٢٠١٢/٢٠١٣للعـــام الجـــامعي  الثامن

واسـتهل سـيادته ) بسـم اهللا الـرحمن الـرحيم (  ١٤/٥/٢٠١٣ الثالثاء

حاطـــة المجلـــس علمـــًا بـــأهم إ لـــس و بالترحيـــب بأعضـــاء المجالجلســـة 

  -:٢٤/٤/٢٠١٣  بتاريخموضوعات مجلس الجامعة 

يات وارض مشـروع االسـكان بمدينـة اتقرير عن ارض بين السـر  -

 .اكتوبر ٦

 .تقرير عن احداث مطعم المدينة الجامعية -

 .كلية الهندسة وكلية الصيدلةطالب تقرير عن اضراب  -

  ﴾ شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ﴿

  والصيانة االحالل والتجديدأعمال    

أحيط المجلس علمًا بأنه تم تركيب درابزين على درج سلم  ◊

لمبنى قسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية  الرئيسيالمدخل 

 .وأيضا على درج سلم مدخل فرع البنك االهلى بالكلية

) شرائح رأسية(أحيط المجلس علمًا بأنه تم تركيب ستائر  ◊

مانية شبابيك بمسرح فرع الكلية حاجبة للضوء وذلك لعدد ث

 .بالشيخ زايد

أحيط المجلس علمًا بأنه وبناء على طلب قسم هندسة الطيران  ◊

والفضاء وبهدف تأمين المبنى، تم تركيب بوابة حديدية جديدة 

حديد حماية على عدد  تركيبعلى مدخل المبنى وتم أيضا 

 .شباك بالدور األول بالمبنى ١٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وذلك ) ذاتيتمويل ( جلس علمًا بأنه جارى إنشاء مصعد أحيط الم ◊

والمصعد  وذلك بملحق الكلية) ٣٤مبنى ( بمبنى خواص المواد 

 ٦٠٠وحمولة )  وثانيدور أول ( يتكون من أرضى ووقفتين 

 .كيلوجرام 

األعمال الخاصة بإنشاء  فيأحيط المجلس علمًا بأنه جارى البدء  ◊

الفضاء ومصعد آخر بمبنى مصعد بمبنى قسم هندسة الطيران و 

وكل مصعد أرضى وثالث ) ذاتيتمويل (قسم الهندسة الكيميائية 

 .كيلو جرام ٨٠٠وحمولة ) وثالث وثاني أولدور ( وقفات 

  األنشطة الثقافية واالجتماعية والبيئية   

الكلية دفعة  خريجيأحيط المجلس علمًا بأنه تم تأجيل حفل تكريم  ◊

 .موعد سيحدد فيما بعد فيالقادم  اسيالدر بداية العام  إلى ٢٠١٢

يوم   الدراسيأحيط المجلس علمًا بمقترح إقامة حفل ختام العام  ◊

يقام حول حمام  والذي ٢٠١٣يونيه  ١٣الخميس الموافق 

 .بالكلية  االجتماعي بالناديالسباحة 

س          أنه تم طباعة وتوزيع العدد السادأحيط المجلس علمًا ب ◊

يتم من خاللها  والتيصحيفة مجلس الكلية  من) ٢٠١٣مارس (  

تغطية األحداث العامة بالمجلس، وجارى اإلعداد لطباعة العدد 

 ).٢٠١٣ابريل ( السابع 

 السنوي االحتفالتم طباعة كتيب دليل  بأنهأحيط المجلس علمًا   ◊

يحتوى على أسماء  والذي ٢٠١٢لتكريم الخريجين لعام 



كذلك السادة المهندسين الحاصلين على درجة البكالوريوس و 

، و  ٢٠١٢الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه لعام 

 . ١٩٦٢أسماء السادة الرواد دفعة 

 ٢٠١٣للكلية لعام  السنويتم طباعة الكتاب  بأنه اإلحاطة ◊

تم توزيعه  والذيوذلك باللغة العربية ) ٢٠١٣ابريل  إصدار(

  . على أقسام الكلية 

تم تصنيع وتوريد الدرع الجديد  هبأنأحيط المجلس علمًا  ◊

  االحتفالتم تصميمه  بمناسبة قرب  والذيالخاص بالكلية 

     مصر في الهندسيبمرور مائتي عام على بداية التعليم 

 )١٨١٦( .             

 ٢٠١٣بدءا من مرتب شهر مايو  بأنهأحيط المجلس علمًا  ◊

هيئة  أعضاءسيتم صرف الجودة مع مستحقات السادة 

 .تدريس والهيئة المعاونة بالكليةال

ابريل  ١٦يوم الثالثاء الموافق في بأنهأحيط المجلس علمًا  ◊

 االجتماعي بالناديوفى قاعة االجتماعات الكبرى  ٢٠١٣

. د.أ،  والريبالكلية، وبحضور السيد وزير الموارد المائية 

عميد الكلية والسادة الوكالء وعدد كبير من أعضاء هيئة 

عاملين بالكلية ومن الزائرين ، عقدت مجموعة التدريس وال

هندسة  –والهيدروليكا  الريقسم  – (NBG)حوض النيل 

التداعيات " ورشة العمل األولى تحت عنوان   –القاهرة 

ولقد تضمن برنامج " األثيوبياإلقليمية والدولية لسد النهضة 

الورشة عقد عدة جلسات عمل تناولت سد النهضة االثيوبى 

التداعيات على الزراعة  – والدوليالتقييم االقليمى  :من حيث

لحوض النيل  اإلقليميةبمصر وعلى التوازنات  الغذائي واألمن

والتداعيات  األبعاد –الفنية والبيئية على مصر  التأثيرات –

 أربعة إلىالسياسية، وفى نهاية البرنامج تم تقسيم الحضور 

ر مع سد مجموعات لمناقشة خارطة الطريق لتعامل مص

على  واإلشرافوالتنظيم  باإلعدادولقد قام . النهضة االثيوبى

محمد شريف المناديلى رئيس مجلس . د.فعاليات البرنامج  أ

  .والهيدروليكا بالكلية الريقسم 

  ٢٠١٣ابريل  ٢٠يوم السبت الموافق  في بأنهأحيط المجلس علمًا  ◊

القاهرة  جامعة  -وبالتعاون بين فريق بحثي من كلية الهندسة 

" من أجل التنمية ،  أقيمت ندوة بعنوان  الفرنسيومركز األبحاث 

وذلك بقاعة " المنطقة المركزية للقاهرة  فيإحياء الفراغ العام 

بالكلية ، تناولت الندوة  االجتماعي بالنادياالجتماعات الكبرى 

أحد الموضوعات الهامة  المرتبطة  بتصميم المدن وفراغاتها 

مع التركيز على دور . الحضري اإلحياءموضوع  العامة، وهو 

المنطقة المركزية للقاهرة  فيأحياء الفراغات العامة  فيالجامعة 

الكبرى، حضر الندوة  العديد من األساتذة وطلبة الدراسات العليا 

و ممثلين عن الجمعيات  األخرىمن جامعة القاهرة والجامعات 

اتب خاصة، ولقد قام وعدد من المك المدنياألهلية و المجتمع 

سحر . د.على فعاليات الندوة  أ واإلشرافباإلعداد والتنظيم 

 .عطية األستاذ بقسم الهندسة المعمارية

أحيط المجلس علمًا بان قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  ◊

ومركز تهيئة فرص العمل بالكلية وبالتعاون مع شركة سيجك 

 فية ومؤسسة متخصصة شرك ٣١المنظمة للملتقى وبمشاركة  

ومستلزماته، تم إقامة ملتقى تنمية المهارات  الهندسيالمجال 

وذلك  ٢٠١٣من ابريل  ٢٩و ٢٨  يوميوذلك  السنويوالتوظيف 

 االجتماعي بالناديبصالة الجمنزيوم وقاعة االجتماعات الكبرى 

بالكلية ، ولقد حضر االفتتاح وزير االتصاالت وتكنولوجيا 

شريف مراد عميد . د.و أ اإلداريةالدولة للتنمية  المعلومات ووزير

الكلية والسادة وكالء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس 

والعاملين بالكلية والسادة الزوار، ولقد شارك فى فعاليات الملتقى 

عدد كبير من الطالب والخريجين من الكلية ومن خارج الكلية، 

ريع التخرج المتميزة وعلى هامش المؤتمر تم عرض عدد من مشا

لهذا العام وتم أيضا إقامة عدد من المحاضرات والندوات من قبل 

 .   الملتقى في عدد من الشركات المشاركة 

من اإلجراءات الخاصة  االنتهاءتم  بأنهأحيط المجلس علمًا  ◊

الخاصة بالكلية  االنتخاباتلجنة اإلشراف على )  تزكية(بتشكيل 

 :  التاليعلى النحو 



 قسم هندسة الطيران على عبد الفتاح هاشم . د.أ -

رئيس مجلس قسم هندسة القـوى  محمد محمد فهيم صقر. د.أ -

 الكهربية

 قسم الهندسة الكيميائية فؤاد أبادير مجدي. د.أ -

         جامعـــــة القـــــاهرة  –كليـــــة الحقــــوق   الهــــاديمحمــــد عبـــــد . د.أ -

 )من قبل الجامعة( 

وسـيكون  أكـاديميين عملهـا لمـدة عـامين واللجنة سـوف يسـتمر -

 :على اإلشرافمن مهامها 

 .  لرئيس الجامعة  االنتخابيالكلية بالمجمع  ممثلي انتخاب -

 تنتهــي التـيرؤسـاء مجــالس األقسـام وذلـك باألقســام  انتخابـات -

 .مدة رئاستها

  ﴾ والبحوث الدراسات العلياشئون  ﴿

اجتماع لجنة الدراسات العليا أحيط المجلس علمًا بمحضر  ◊

 .٧/٤/٢٠١٣بجلستها المنعقدة فى  والبحوث

المجلس علمًا بقرار مجلس الدراسات العليا والبحوث أحيط  ◊

          مجلتي فيالمنشورة  األبحاث إدراجبشأن عدم 

Journal of Nature and Science                    

                   Journal of American Scienceو 

 فيوعدم االعتداد بالنشر . منظومة دعم الجامعة في

المجالت المذكورة قبل تشكيل لجنة الحكم على طالب 

 .الدكتوراه

المجلس علمًا بقرار اللجنة العلمية للبعثات بأن ال يتم أحيط  ◊

لبعثات اإلشراف المشترك إال  الثانيتجديد العام  فيالنظر 

ت إرسال بحث بمعايير يمكن قياسها إما بالنشر أو ما يثب

خطاب يفيد بحصول  األجنبيأن يرسل المشرف  للنشر أو

 .نشر بحث المبعوث على مادة علمية سوف تؤدى إلى 

  -:تعديالت الئحة الدراسات العليا وافق المجلس على  ◊

  .أمكانية دخول الطالب امتحان المقرر أكثر من مرتين -

مشرفين لطالب  ٤التأكيد على عدد المشرفين بحد أقصى  -

  .كتوراهالد

ساعات بمتوسط  ٦تشكيل االمتحان الشامل بعد اجتياز الطالب  -

  .٢,٧نقاط 

برامج الدكتوراة ال يجوز إحتساب اى مقررات تم بالنسبة لطالب  -

ساعة من مقررات تم  ١٨دراستها فى مراحل سابقة اال ما تعدى 

 .دراستها من برامج الماجستير التى تتيحها الكلية

  .بعض التعديالت لبعض مقررات االقسام -

علمًا بمبادرة إدارة الكلية نحو دراسة تغذية بعض المجلس  أحيط ◊

بذلها  التيمنشآت الكلية بالطاقة الشمسية و عرض الجهود 

 هذا الصدد فيما يخص مبنى المكتبة فيبعض الزمالء 

المجلس علمًا بشراء مركز تطوير الدراسات العليا و  أحيط ◊

                العلوم الهندسية برنامج  فيالبحوث 

iThenticate Professional Plagiarism Checker         . 

وافق المجلس على تعيين طالب بحث بقسم االلكترونيات  ◊

 الجامعيواالتصاالت الكهربية لدرجة الماجستير للعام 

و تعيين طالب بحث بقسم هندسة الطيران  ٢٠١٢/٢٠١٣

  .٢٠١٣/٢٠١٣ الجامعيوالفضاء لدرجة الماجستير للعام 

  ﴾والطالب شئون التعليم  ﴿

السابعة التي الجلسة  اجتماعمحضر  وافق المجلس على اعتماد ◊

 . ٧/٤/٢٠١٣انعقدت في 

رئيس لجنة رصد درجات أقسام . د.أوافق المجلس على كتاب  ◊

الهندسة الميكانيكية وهندسة الطيران وذلك بشأن نتيجة 

االلتماسات المقدمة من الطالب والتي تم تعديلها بنتيجة الفصل 

 ٢٠١٣األول دور يناير الدراسي 

وافق المجلس على شروط وقواعد التحويل من الكليات المناظرة  ◊

  .٢٠١٣/٢٠١٤في العام الجامعي 

  ﴾موضوعات عامة  ﴿

يقدم المجلس خالص العزاء للسادة اعضاء هيئة التدريس الذين  ◊

  :احد ذويهم وهم افقدو 

ــــد التــــواب نجــــم. د.اســــرة أ � األســــتاذ المتفــــرغ بقســــم هندســــة  عب

 و الفلزات جم والبترولالمنا

المــــدرس المســـــاعد بقســــم ميكانيكـــــا انتـــــاج       حسين برعي. م  �

 لوفاة نجله



قام المجلس بالمصادقة على محضر الجلسة السابقة بتاريخ  ◊

٩/٤/٢٠١٣ . 

أحيط المجلس علما بمذكرة اعتماد نتائج البكالوريوس دور  ◊

 .أقسام بالكلية ٧لعدد  ٢٠١٣يناير 

م مركز بحوث الطاقة بعمل دراسة أحيط المجلس علما بقيا ◊

عن سبل توفير مصدر كهربي بديل من خالل خاليا الطاقة 

الشمسية وذلك لمدرجات وقاعات مبنى المكتبة علما بأن 

تمويل هذا المصدر من خالل تبرعات إحدى شركات 

 .االتصاالت

رئيس مجلس قسم هندسة  .د.أوافق المجلس على خطاب  ◊

سم بعقد مسابقة داخلية الحاسبات حيث أوصى مجلس الق

 .للقسم للطالب المثالي والطالبة المثالية

جامعة  –وافق المجلس على مذكرة التفاهم بين كلية الهندسة  ◊

 جامعة الفيوم –القاهرة وكلية الهندسة 

أحيط المجلس علما بالتقرير المقدم من قسم هندسة األشغال  ◊

 .كليةالعامة بخصوص كفاءة استخدام مكان االنتظار خارج ال

أحيط المجلس علما بمذكرة التفاهم بين شركة فيليبس وكلية  ◊

قسم الهندسة الحيوية الطبية ( جامعة القاهرة  –الهندسة 

إلنشاء مركز تعليمي بالقسم تقوم بناء عليه ) والمنظومات 

 .الشركة بتجهيز معمل لألغراض التعليمية والتدريبية

شركة السويس  وافق المجلس على قبول المساهمة المقدمة من ◊

كجم ٢٥٠طن من أسمنت ،  ٢والتي تتكون من  تلألسمن

 .بودرة حجر جيري وذلك الستعمالها في الدراسات البحثية 

  ﴾ لجنة المعامل ﴿

تم طرح ممارسة عامة لتوريد أخشاب لورش الكلية جلسة  ◊

 .وتم إعداد التقرير الفني وجارى الفتح المالي ٩/٤/٢٠١٣

معدات مناولة لورش الكلية  تم طرح مناقصة عامة لتوريد ◊

وتم إعداد التقرير الفني وجارى  ١٧/٤/٢٠١٣جلسة 

 .رئيس الجامعة على الفتح المالي. د.الحصول على موافقة أ

تم طرح ممارسة عامة لقسم الهندسة الحيوية الطبية  ◊

بشأن إنشاء معمل  ١٤/٥/٢٠١٣والمنظومات جلسة 

 .الميكانيكا والتأهيل بالقسم

 

  ﴾ينات ترقيات وتعي ﴿

أحمد أمير بيومي المدرس بقسم  .دوافق المجلس على تعيين  ◊

 .الهندسة اإلنشائية في وظيفة أستاذ مساعد بالقسم مع التهنئة

محمد جاد الرب حافظ المدرس  .دوافق المجلس على تعيين  ◊

المساعد بقسم هندسة الري والهيدروليكا في وظيفة مدرس بالقسم 

 .مع التهنئة

محمد رفقي محمد أمين المدرس  .دعيين وافق المجلس على ت ◊

المساعد بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية في 

 .وظيفة مدرس بالقسم مع التهنئة

مايكل وهيب بخيت بطرس المدرس  .دوافق المجلس على تعيين  ◊

المساعد بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية في 

 .وظيفة مدرس مع التهنئة

أميرة عادل يحيى عقل المعيد بقسم .مالمجلس على تعيين وافق  ◊

 .الهندسة المعمارية في وظيفة مدرس مساعد بالقسم مع التهنئة

أحمد فتحي عبد العاطى المعيد .موافق المجلس على تعيين السيد    ◊

بقسم الهندسة اإلنشائية في وظيفة مدرس مساعد بالقسم مع 

 .التهنئة

عمرو عادل عبده بلبوله المعيد .م وافق المجلس على تعيين السيد ◊

بقسم هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج في وظيفة مدرس 

 .مساعد مع التهنئة

محمد محمد رشاد الهبيرى .موافق المجلس على تعيين السيد  ◊

المعيد بقسم هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج في وظيفة 

 .مدرس مساعد بالقسم مع التهنئة

محمد السيد السيد محمد المعيد .متعيين السيد  وافق المجلس على ◊

بقسم هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج في وظيفة مدرس 

 .مساعد بالقسم مع التهنئة

محمد عبد السالم محمد عواض .موافق المجلس على تعيين السيد  ◊

المعيد بقسم هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج في وظيفة 

  .تهنئةمدرس مساعد بالقسم مع ال

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درابزين المدخل الرئيسى لمبنى قسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية

 

 مسرح فرع الكلية بالشيخ زايد

 

  "التداعيات اإلقليمية والدولية لسد النهضة األثيوبى" ورشــــة 

 

  "إحياء الفراغ العام فى المنطقة المركزية للقاهرة”ندوة 

 

  م الدراسى السابقاصور ارشيفية من حفل نهاية الع

 

  م الدراسى السابقاصور ارشيفية من حفل نهاية الع

 

  "إحياء الفراغ العام فى المنطقة المركزية للقاهرة”ندوة 

 

  "لمنطقة المركزية للقاهرةإحياء الفراغ العام فى ا”ندوة 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

  سنوىملتقــى تنمية المهارات والتوظيف ال

 


