
 
  

    

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  ﴾ عمید الكلیة شریف مراد. د.كلمة أ ﴿    
  

 مجلـس الكلیـةعمید الكلیة ورئیس  شریف أحمد مراد. د.افتتح أ

والتـــي عقـــدت  ٢٠١٣/٢٠١٤للعـــام الجـــامعي  التاســـعةالجلســـة 

ـــــــاء ـــــــوم الثالث ـــــــرحمن الـــــــرحیم (  ١٣/٥/٢٠١٤ ی ) بســـــــم هللا ال

حاطـــة إ س و بالترحیـــب بأعضـــاء المجلـــســـیادته الجلســـة واســتهل 

   بتـــــاریخالمجلـــــس علمـــــًا بـــــأهم موضـــــوعات مجلـــــس الجامعـــــة 

٢٨/٤/٢٠١٤.  

 .جور على العاملین بالجامعةلیات تطبیق الحد االدنى لألآ •

ــــین  • ــــات ب ــــرین فیمــــا تنظمــــة االتفاقی ــــالغ لألســــاتذة الزائ تحدیــــد مب

 .الجامعة

 .تطویر المكتبة التراثیة بالجامعة •

 .ماجستیرات المهنیةمراجعة اللوائح المالیة للدبلومات وال •

تشـــكیل لجـــان لمتابعـــة االمتحانــــات والتأكـــد مـــن انتظامهــــا  •

 .واإللتزام بمواعید التصحیح وٕاعالن النتائج

 ﴾موضوعات عامة  ﴿

قام المجلس بالمصادقة على محضر الجلسة السابقة بتاریخ  ◊

  .١٥/٤/٢٠١٤والمجلس االستثنائي بتاریخ  ١٢/١/٢٠١٤

ل الهدیة المقدمة من شركة وافق المجلس مع الشكر على قبو  ◊

 CNCالعربي للصناعات الهندسیة وهى عبارة عن ماكینة 

Milling Machine  وتقدر قیمتها الحالیة بحوالي 

 . )جنیة ألف  ثمانمائة وخمسون(   ٨٥٠,٠٠٠

 

◊  

◊  

◊  

◊  

◊  

◊  

◊  

◊  

◊  

◊  

◊   

  

 

وافق المجلس مع الشكر على قبول التمویل المقدم من شركة   ◊

جنیه سنویا ) خمسمائة ألف (  ٥٠٠,٠٠٠فودافون باجمالى 

مین قابلة للتجدید وذلك لتطویر برنامج للدراسات العلیا ولمدة عا

ماجستیر ( في مجال هندسة االلكترونیات واالتصاالت الكهربیة 

 ).مهنى 

وافق المجلس مع الشكر على قبول الهدیة المقدمة من مجموعة  ◊

نسخة من الكود  ١١٠السویس لألسمنت  وهى عبارة عن عدد 

ة لتوزیعها على طالب المصري للخرسانة وذلك كمنحه مجانی

 .الدفعات المختلفة لقسم الهندسة المدنیة

وافق المجلس مع الشكر على الهدیة المقدمة من شركة التطبیقات  ◊

العملیة سیكو وهى عبارة عن بعض أجهزة الوقایة الرقمیة من 

 .إنتاج الشركة لقسم هندسة القوى واآلالت الكهربیة

         المقدمة من وافق المجلس مع الشكر على قبول الهدیة ◊

مصطفي رسالن المدیر العام لشركة كوالیتي سیستمز وهي . د.أ

عبارة عن بعض التجارب المعملیة الخاصة بتطبیقات الطاقة 

اثنان (  ٣٢,٠٠٠األلمانیة بقیمة  Phyweالمتجددة من شركة 

إسهاما من الشركة في ) وثالثون ألف جنیها مصري فقط ال غیر 

 .لیمیة بالكلیةتطویر العملیة التع

  

  جامعة القاهرة -صحیفة مجلس كلیة الهندسة 

  صحیفة تغطي األحداث العامة في مجلس الكلیة  

  ٢٠١٤ مایوعدد 

 



أحیط المجلس علما بتكریم الجامعة لطالب الكلیة الحاصلین  ◊

 .على المركز الثامن في مسابقة ماراثون شل البیئي 

أحیط المجلس علما بمشاركة طالب الكلیة في مسابقة سیارة  ◊

طالب من الكلیة  ٥وسفر عدد  Space rover الفضاء 

تم تصمیمه في نفیذ فعالیات المسابقة على النموذج الذي تل

 .مصر

  ﴾ شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة ﴿

لجنة شئون خدمة  اجتماعأحیط المجلس علما بمحضر   ◊

 الخامسة المنعقدة فيالمجتمع وتنمیة البیئة بجلستها 

١١/٥/٢٠١٤.  

 والصیانة أعمال االحالل والتجدید  

أحیط المجلس علمًا بأنه فیما یتعلق بأعمال اإلحالل والتجدید  ◊

 : نى اإلدارةبمب

 . واجهات المبنىجارى االنتهاء من أعمال الكرانیش في  •

جــارى االنتهــاء مــن أعمــال التشــطیبات والبنیــة األساســیة لغرفــة  •

 .بالدور الثاني  التحكم الخاصة بكامیرات المراقبة للكلیة

جــــــارى تنفیــــــذ األعمــــــال الخاصــــــة بشــــــبكات وحــــــدات التكییــــــف  •

 .والتهویة الصناعیة

ل الـــــدهانات بالواجهـــــة األمامیـــــة والواجهـــــة جـــــارى تنفیـــــذ أعمـــــا •

 . الشمالیة والواجهة الجنوبیة

 .جارى تنفیذ أعمال شبكة المعلومات والمراقبة •

وحـــدة تكثیـــف خـــارجي والتـــي ســـتثبت فـــوق  ١٨تـــم توریـــد عـــدد  •

 .سطح المبنى

) وحـده داخلیـة ١٥( تورید وتركیب وحدات الملف والمروحة تم  •

 .بسقف الدور الثاني بالمبنى

ط المجلس علمًا بأنه بهدف تأمین حرم الكلیة فأنه جارى أحی ◊

تعلیة أسوار الكلیة التي تفصل بین حرم الكلیة والجراج 

الخارجي خاصة بعد قیام محافظة الجیزة بنقل عدد من منافذ 

من شارع نهضة مصر إلى داخل الجراج ) أكشاك( البیع 

 ووضعها على الرصیف المالصق لسور الكلیة مما یعرض أمن

 .الكلیة للخطر

تحویل مرتبات عدد كبیر من أعضاء  أحیط المجلس علمًا بأن ◊

نظام المیكنة أدى إلى تزاحم  إلىهیئة التدریس والعاملین بالكلیة 

بمبنى  األرضي شدید على ماكینة الصرف الموجودة بالدور

المركزیة إلضافة  األهليتم مخاطبة إدارة البنك ولذلك فقد , اإلدارة

ماكینة الصرف الموجودة  اتجاهمع دراسة تعدیل  ماكینة أخرى

حالیا بجوار البوابة الرئیسیة للكلیة بحیث یصبح التعامل معها من 

ولیس من الخارج وهو الوضع ) أمنیة  لدواعي( داخل الكلیة 

 .القائم حالیا

أحیط المجلس علمًا بأن العاملین بقسم الصیانة بالكلیة قاموا  ◊

  :باألعمال التالیة 

 األرضـيل وتجدید لمواسیر تغذیة المیاه لعیادة الكلیـة بالـدور إحال  •

نظــرا لتهالــك خــط التغذیــة القــدیم المــدفون أســفل ) ١( مــدنيبمبنــى 

 .أرضیة العیادة 

مــن ) متعــدد الكشــافات (عــامود إنــارة متهالــك القاعــدة  ٢إزالــة عــدد  •

الحدیقــة الموجــودة أمــام مبنــى اإلدارة وذلــك تمهیــدا إلعــادة تخطــیط 

المنطقة من قبل لجنة اإلشراف علـى أعمـال اإلحـالل والتجدیـد هذه 

 .اإلدارةالجاریة بمبنى 

 – اجتماعـــاتترابیـــزات  –مكاتـــب ( إحـــالل وتجدیـــد أللـــواح زجـــاج  •

 إجمالیـــةمـــن أنـــواع مختلفـــة بمســـاحة )  فواصـــل -أبـــواب –شـــبابیك 

 . عدد من مبان الكلیة  فيمتر مربع   ٢٢٣

شاشــة  ٢عــدد +   data showأجهــزة عــرض  ٣تركیــب عــدد  •

شاشـــة + ، جهـــاز عـــرض  ٣٧٠٤جهـــاز عـــرض بمـــدرج ( عـــرض 

 ). ١٦٢١١شاشة بمدرج + ، جهاز عرض   ٩٣٠٢بمدرج  



  والبیئیة والثقافیة االجتماعیةاألنشطة 

أحیط المجلس علمًا بأنه جارى اإلعداد والتحضیر لطباعة  ◊

 .دلیل جدید بأرقام التلیفونات الداخلیة الموجودة بالكلیة

مركز بحوث الطاقة بالكلیة وبالتعاون  بأن أحیط المجلس علماً  ◊

 ١٧أقام یوم الخمیس الموافق   مع السفارة الیابانیة بالقاهرة ،

 فيترشید الطاقة  فيابریل  ندوة مفتوحة عن التجربة الیابانیة 

وذلك بقاعة )  (SETSUDENالیابان بعنوان یال نجرب 

            عى بالكلیة، حضر الندوة اإلجتما بالناديالكبرى  االجتماعات

 اإلعالميوالمستشار  الثقافيعمید الكلیة ، المستشار . د.أ

والمستشار اإلقتصادى بالسفارة الیابانیة بالقاهرة، قام باإلعداد 

قسم القوى واآلالت  – الغزالي هاني. د.والتنسیق لعقد الندوة أ

 .الكهربیة 

طیران والفضاء بأن قسم هندسة ال أحیط المجلس علماً  ◊

أكادیمیة  –وبالتعاون مع اللجنة الوطنیة ألبحاث الفضاء 

 االستخدام" أقام ندوة بعنوان   -والتكنولوجیا العلميالبحث 

ابریل  ٢٨وذلك یوم االثنین الموافق  " للفضاء  السلمي

اإلجتماعى  بالناديالكبرى  االجتماعاتوذلك بقاعة  ٢٠١٤

رئیس الهیئة . د.الكلیة و أ عمید. د.أ بالكلیة، حضر الندوة

نائب رئیس . د.وأبحاث الفضاء و أ لالستشعارالقومیة 

والتكنولوجیا وعدد من أعضاء هیئة  العلميأكادیمیة البحث 

التدریس من قسم طیران بالكلیة ومن معهد البحوث الفلكیة 

عاطف شریف . د.وكلیة العلوم، قام باإلعداد والتنسیق للندوة أ

 .والفضاء بالكلیة یرانقسم هندسة الط –

- ٤- ٢٩تم یوم االثنین الموافق  بأنهأحیط المجلس علمًا  ◊

حفل تكریم للسید  إقامةفرع الكلیة بالشیخ زاید  في ٢٠١٤

السعود وذلك بمناسبة بلوغه سن التقاعد،  أبوعرفة جاد 

الزهیرى  حنفي. د.عبد الخالق رضوان ، أ. د.حضر الحفل أ

یة وجمیع العاملین بالفرع ، حسن مدیر عام الكل حمدي. ، أ

وتم خالل الحفل تقدیم جوائز مادیة وعینیة للسید عرفة جاد تقدیرا 

، إدارة الكلیة بالكلیةله على أمانته وٕاخالصه  خالل فترة عمله  

 .قدمه للكلیة وتتمنى له التوفیق  توجه له الشكر والتقدیر على ما

ة المهـــــارات ســــیتم إقامـــــة ملتقـــــى تنمیـــــ بأنـــــهأحــــیط المجلـــــس علمـــــًا  ◊

رعایـــــة قطــــاع شـــــئون خدمــــة المجتمـــــع تحــــت  الســـــنويوالتوظیــــف 

بالكلیـــــة وبمشـــــاركة وتنمیـــــة البیئـــــة ومركـــــز تهیئـــــة فـــــرص العمـــــل 

ـــــــوم الســـــــبت الموافـــــــق  عـــــــدد مـــــــن الشـــــــركات مـــــــایو  ١٧وذلـــــــك ی

الكبــــــــــــرى  االجتماعــــــــــــاتبصــــــــــــالة الجمــــــــــــانزیوم وقاعــــــــــــة  ٢٠١٤

 .اإلجتماعى بالكلیة  بالنادي

  ﴾ والبحوث الدراسات العلیاشئون  ﴿

اجتماع لجنة الدراسات العلیا أحیط المجلس علمًا بمحضر  ◊

 .١١/٥/٢٠١٤ فيوالبحوث بجلستها المنعقدة 

وافق المجلس على  مذكرة التفاهم مع رابطة الجامعات العربیة  ◊

 .والفرنسیة

لقسم االلكترونیات  مهنيماجستیر  وافق المجلس على إنشاء ◊

 .التواالتصاالت الكهربیة مع قطاع االتصا

 .جداول امتحانات الدراسات العلیا بموقفالمجلس علمًا  أحیط ◊

وافق المجلس مبدئیًا على عقد ملتقى علمي بالتعاون مع رابطة  ◊

 .الجامعات العربیة والفرنسیة بعد الحصول على الموافقات الالزمة

تعدیل نسب أعمال السنة لبعض المقررات وافق المجلس على  ◊

والریاضیات والفیزیقا الهندسیة و دبلوم  بأقسام الهندسة الكیمیائیة

االلكترونیات واالتصاالت الكهربیة و  الطبیعيوماجستیر الغاز 

وقسم هندسة الطیران وقسم هندسة القوى المیكانیكیة لطلبة 

 .٢٠١٣/٢٠١٤ الثاني الدراسيالماجستیر بالفصل 

 ﴾شئون التعلیم والطالب  ﴿

الخامسة التي لسة الج اجتماعمحضر  وافق المجلس على اعتماد ◊

 . ٨/٥/٢٠١٤ في انعقدت

 . ٢٠١٤أحیط المجلس علما باعتماد نتائج البكالوریوس دور ینایر  ◊



أحیط المجلس علمًا بتعلیمات الجامعة بشأن األنشطة  ◊

الى  ٢٣/٥/٢٠١٤الطالبیة أثناء إسبوع غلق الكلیة من یوم 

٢٩/٥/٢٠١٤. 

ة بالمدن مات الجامعة بشأن اإلقامأحیط المجلس علمًا بتعلی ◊

 .الجامعیة أثناء أجازة الصیف

أحیط المجلس علمًا بأنه سیتم البدء في تطبیق رسوم الخدمات  ◊

      ١/٧/٢٠١٤الطالبیة الموحدة بجامعة القاهرة بدایة من 

 ). ١/٧/٢٠١٤ المالیة الجدیدة بدایة من السنة (

أحیط المجلس علمًا بشروط وقواعد التحویالت للعام الجامعي  ◊

٢٠١٤/٢٠١٥.  

  ﴾ترقیات وتعیینات  ﴿

تامر ممدوح شفیق المدرس . دوافق المجلس على تعیین  ◊

المساعد بقسم هندسة القوى واآلالت الكهربیة في وظیفة 

 .مدرس مع التهنئة

أحمد أحمد رفعت المدرس . دوافق المجلس على تعیین  ◊

المساعد بقسم الهندسة الكیمیائیة في وظیفة مدرس بالقسم مع 

 .التهنئة

كریم محمد عوني على المدرس . دالمجلس على تعیین وافق  ◊

مع  المساعد بقسم هندسة القوى المیكانیكیة في وظیفة مدرس

 .التهنئة

 محمد على محمد رشدي. دوافق المجلس على تعیین  ◊

بقسم الهندسة الحیویة الطبیة والمنظومات  المدرس المساعد

 .في وظیفة مدرس مع التهنئة

محمود عبد الرؤوف  لسید المهندسوافق المجلس على تعیین ا ◊

محمد عبد الفتاح المعید بقسم الهندسة المعماریة في وظیفة 

 .مدرس مساعد بالقسم مع التهنئة

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

 مفتوحة عن التجربة الیابانیة فى ترشید الطاقةندوة 

 

 مفتوحة عن التجربة الیابانیة فى ترشید الطاقةندوة 

 

 "االستخدام السلمى للفضاء "  ندوة

 

 بمناسبة بلوغه سن التقاعد السعود أبوحفل تكریم للسید عرفة جاد 

 


