
 
  

    
 
 

  
  
  
  
  
  
  

   
  ﴾ عميد الكلية شريف مراد. د.كلمة أ ﴿

  

مجلـــس عميـــد الكليـــة ورئـــيس  شـــريف أحمـــد مـــراد. د.افتـــتح أ
والتــي  ٢٠١٤/٢٠١٥للعــام الجــامعي  التاســعةالجلســة  الكليــة

بســـم اهللا الـــرحمن ( ١٢/٥/٢٠١٥الموافـــق عقـــدت يـــوم الثالثـــاء
 لمجلـسبالترحيـب بأعضـاء اسـيادته الجلسـة واسـتهل ) الرحيم 

   إحاطــــــة المجلــــــس علمــــــًا بـــــــأهم مجلــــــس الجامعــــــة بتـــــــاريخ و
٢٦/٤/٢٠١٤.  
  كد رئيس قصر العينى وأعقد مجلس الجامعة بكلية طب

قصر العينى على المستويين همية دور أالجامعة على 
 .المحلى واالقليمى

 إحاطة بتعديالت قانون العاملين : 

  ةيوم او صدور أحكام قانوني ١٥الفصل عند الغياب. 

  ال يجوز تسوية الوضع الحالى عند حصول الموظف
 .على درجة من التعليم المفتوح

  عدم السماح بسفر قيادات الكليات وأعضاء هيئة
النتيجة اال بموافقة ٕاعداد فترة االمتحانات و  أثناءالتدريس 

 .رئيس الجامعة

  قتراح كلية الهندسة بإعطاء الكلية الحرية إالموافقة على
ن كل عام طبقا لخطة الكلية فى تحديد أعداد المعيدي

مع ضرورة عمل دراسة تفصيلية , المعتمدة من الجامعة
 .لتحديد األعداد المطلوبة فى كل قسم

  اإلعداد لمراسم تسليم الدكتوراة الفخرية لصاحب السمو
 .مايو ١٢القاسمى يوم الثالثاء الشيخ الدكتور 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 ﴾موضوعات عامة  ﴿
 محضر الجلسة السابقة بتاريخ  قام المجلس بالمصادقة على

٢١/٤/٢٠١٥ . 

  المهندس  المقدمة من هديةالل و قبوافق المجلس على
االستشاري محمد شفيق علي رئيس قطاع التنفيذ بشركة 

تنفيذ الطرق والكباري بين "النصر العامة للمقاوالت كتاب 
 .لمكتبة الكلية وذلك" النظرية والتطبيق

 دفعة  أحيط المجلس علما بتوزيع الجوائز علي الطلبة األوائل
٢٠١٢/٢٠١٣. 

  أحيط المجلس علما بصدور الطبعة العربية المترجمة من
 هداء المركز القومي للترجمةإ و ) القاهرة مدينة عالمية(كتاب
 .مكتبة عمارة ومكتبة الكليةل أربع نسخ من الكتاب عدد

  أحيط المجلس علما ببدء تفعيل البريد اإللكتروني لطالب
لطالب لموقع الكلية يتم ذلك عن طريق دخول ا. الكلية
 .كيد بياناتهأوت

  أحيط المجلس علما بعقد ندوة قسم هندسة الري والهيدروليكا
في القاعة الزرقاء بمبنى  ٢٠١٥مايو  ٩ الموافق يوم السبت

 عدد من اعضاء هيئة التدريسميكانيكا الجديد وحضور 
 .والهيئة المعاونة

 أحيط المجلس علما باستضافة الكلية لورشة عمل بعنوان    
ابريل ضمن  ٢٣وذلك يوم الخميس " دراكيالراديو اإل" 

  
  جامعة القاهرة-صحيفة مجلس كلية الهندسة

  صحيفة تغطي األحداث العامة في مجلس الكلية  
 ٢٠١٥ مايوعدد 



انشطة مجلس االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
 .بأكاديمية البحث العلمي

  حسين على عبد اهللا . د.أستضافة إوافق المجلس على
المسماري األستاذ بقسم المواد الهندسية بجامعة طرابلس 

ليبيا لقسم هندسة المناجم والبترول والفلزات للقيام  –
مال دراسات علمية ونظرية وتطبيقية في مجال بأع

 .هندسة الفلزات لمدة ثالثة اشهر وذلك بدون نفقات

  وافق المجلس على زيارة وفد من جامعة النيلين جمهورية
السودان المكون من طلبه ومشرفين ومرافقين الى قسم 

بات وقسم هندسة االلكترونيات ساهندسة الح
لية وذلك يوم االربعاء واالتصاالت الكهربية ومكتبة الك

 .٢٠/٥/٢٠١٥الموافق 

 أحمد بهجت . د.وافق المجلس على الطلب المقدم من أ
بعقد ندوة عن ربط نظم الطاقة المتجددة بالشبكة 

 ١٢الكهربية بمبنى ملحق الكلية بالشيخ زايد يوم األحد 
يوليو تحت رعاية وزير الكهرباء والطاقة المتجددة 

بالواليات المتحدة األمريكية وبمشاركة جامعة فيرجينيا 
 .والجامعة األلمانية بالقاهرة

 حاطة المجلس علما بطلب الجامعة ضرورة عمل دراسة إ
  .ل قسمـــــــفي ك عداد المعيدين المطلوبينأتفصيليه لتحديد 

 حيط المجلس علما بالتدفقات النقدية من حاكم الشارقة أ
 .إلعادة تأهيل مبنى االدارة

 بمسودة ميثاق شرف لكلية الهندسة  حيط المجلس علماأ
جامعة القاهرة وطلب المشاركة بأي مالحظات من  –

  .السادة رؤساء األقسام أو أعضاء هيئة التدريس

 ﴾ شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ﴿

 والصيانة أعمال االحالل والتجديد

  مبنى اإلدارة بعد  الفتتاحأحيط المجلس علمًا بأنه تمهيدا
أعمال اإلحالل والترميم والتجديد  والزيارة من  االنتهاء

 ان  بن ـــالمرتقبة لحاكم الشارقة سمو الشيخ الدكتور سلط

        األربعاء الموافق وذلك يوم القاسميمحمد 
٢٠١٥-٥-١٣. 

  من توريد وتجميع وتوزيع األثاث الخاص  االنتهاءتم
  ...).فوتيهات  –مكاتب  –ترابيزات  –دواليب ( بالمراكز

 من عمل وتركيب اللوحات التعريفية بالمراكز  االنتهاءم ت
 .والمكاتب اإلدارية والخدمية بالمبنى

  الفتتاحمن عمل وكتابة اللوحة الرخامية  االنتهاءتم 
 .المبنى وعمل الستارة الخاصة بها

  أصيص زرع لوضعها أمام  ٢٤تم تصنيع وتوريد عدد
 . المبنى  وفى طرقات أدوار المبنى

  الدور ( دهانات الطرقات الداخلية  بالمبنى تم إعادة
 ) .والثانيواألول  األرضي

  األمامية والجانبية( تم إعادة دهانات واجهات المبنى  (
 .الدور األول بارتفاع

  تم تصنيع درع الكلية بمقاسات خاصة وتصنيع علبة
للدرع من الفضة الخالصة لتقديمهم لحاكم الشارقة 

 .المبنى  افتتاحبمناسبة 

 م تجهيز عرض تpresentation) ( االفتتاحلتقديمه يوم 
يوضح كم التلفيات والدمار الذى لحق بالمبنى مساء يوم 

ويوضح كذلك المراحل المختلفة من  ٢٠١٣-٨ - ١٤
-٨-١٥أعمال اإلحالل والترميم والتجديد بداية من يوم 

 .  ٢٠١٥- ٥-١٣ في االفتتاحوحتى يوم  ٢٠١٣

 لداخلية لمصعد مبنى اإلدارةتم إعادة تأهيل الكابينة ا. 

  أحيط المجلس علمًا بأن ورش الكلية بالشيخ زايد قامت
بتصنيع عدد عشرة دواليب وعدد ستة مكتبات صغيرة تم 

  .توزيعها على عدد من أقسام وٕادارات الكلية
  أحيط المجلس علمًا بأن قسم الصيانة بالكلية قام بأعمال

 فيبوصة  ٤إحالل وتجديد لماسورة مياه متهالكة بقطر 
لمدرج  الخلفيالمنطقة أمام مدخل مكتبة الكلية والباب 

 .الساوى

 



 والبيئية والثقافية االجتماعيةاألنشطة     

  أحيط المجلس علمًا بأن مركز هندسة اآلثار والبيئة
لية بصدد تنظيم ورشة عمل للسادة خبراء ترميم بالك

حماية وترميم وتطوير " اآلثار وذلك تحت عنوان 
وذلك بقاعة االجتماعات بالنادي " المباني األثرية

مايو  ١٩ – ١٧االجتماعي بالكلية في الفترة من 
٢٠١٥. 

 أحيط المجلس علمًا بأنه جارى طباعة الكتاب السنوي 
 .باللغة العربية  وذلكالخاص بالكلية  ٢٠١٥لعام 

 أحيط المجلس علمًا بانه جارى اإلعداد والتحضير      
إعداد قائمة  –الدعاية  –طباعة الدعوات واألظرف ( 

متعهد  –الفرقة الموسيقية  –بالمكرمين أثناء الحفل 
إلقامة حفل ...)   -المشروبات واألغذية  –الفراشة 

س وذلك يوم الخمي ٢٠١٥نهاية العام الدراسي 
حول حمام السباحة بالنادي   ٢٠١٥يونيو ١١الموافق

 .االجتماعي بالكلية بدءا من  الساعة الثامنة مساء

  أحيط المجلس علمًا بأن قسم هندسة الطيران والفضاء
 –بالكلية وبالتعاون مع اللجنة الوطنية ألبحاث الفضاء 

أقام ندوة بعنوان   -أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
وذلك يوم " ة علوم وتقنيات الفضاء في مصرأنشط" 

وذلك بقاعة  ٢٠١٥مايو  ١١االثنين الموافق  
االجتماعات الكبرى بالنادي االجتماعي بالكلية، حضر 

رئيس اللجنة الوطنية . د.عميد الكلية، أ. د.الندوة أ
ألبحاث الفضاء رئيس الهيئة القومية لالستشعار عن 

والهيئة المعاونة  بعد وعدد من أعضاء هيئة التدريس
والطالب من قسم هندسة الطيران بالكلية ومن المعهد 
القومي للبحوث الفلكية ومعهد اإللكترونيات في مجال 

عاطف . د.علوم الفضاء، قام باإلعداد والتنسيق للندوة أ
 .قسم هندسة الطيران والفضاء بالكلية –شريف 

  أعمال أحيط المجلس علمًا بأنه تم عقد دورة تدريبية على
الحماية المدنية واإلطفاء وذلك لعدد عشرة أفراد من العاملين 
بالكلية؛ أقيمت الدورة بمركز تدريب اإلطفاء بمقر اإلدارة 
بالدقي ومن المقرر اختيار مجموعة أخرى من العاملين 

 .لحضور هذه الدورة

  ﴾ والبحوث الدراسات العلياشئون  ﴿     
  جنة الدراسات العليا اجتماع لأحيط المجلس علمًا بمحضر

 .١٠/٥/٢٠١٥ فيوالبحوث بجلستها المنعقدة 

 فيعمل برنامج ماجستير العلوم ب المجلس على اقتراح وافق 

مشروعات التشييد  فيهندسة وٕادارة التصميمات المتكاملة 

برنامج (بقسم الهندسة االنشائية ممول من برنامج تمبس 

تسنى بدء حتى ي) العاليلدعم التعليم  األوربياالتحاد 

 .٢٠١٥/٢٠١٦ األكاديميالعام  فيالدراسة 

 تقديم المجلس على  وافقRoadmap   للدراسات لكل برنامج

 .بكل قسم ومخاطبة رؤساء االقسام بذلكالعليا 

 من مقررات الماجستير  أيعدم فتح المجلس على  وافق

طالب ويستثنى من ذلك المعيدين  ٣للتسجيل اال بحد أدنى 

اء بناء على طلب مسبب من مجلس القسم كما يجوز االستثن

سبوعين االولين من بداية ن يتم تقديمه خالل اإلأوعلى 

 .الدراسيالفصل 

 موضوع  طريقة احتساب المجلس على  وافقGPA   حال

 : تيكاآلومواد معادلة  معفاةوجود مواد 

 حالة معادلة مقررات سبق للطالب دراستها من كلية  في
ن المجلس االعلى معترف به م علمياو معهد 

تم دراستها بالكلية  التيتدون بالشهادة المواد  تاللجامع
 التيللمواد   GPA التراكمييحسب المعدل و  فقط

  .درسها بالكلية فقط



 حالة اعفاء الطالب من مقررات سبق له دراستها  في
تدون بالشهادة جميع  بالكلية وتم اعادة قيده

لمعفاة و ابجوار المواد ) معفى(يكتب  المقررات
درسها  التيللمواد   GPA التراكمييحسب المعدل 

  .المعفاةبعد أعادة القيد فقط وبدون المواد 
  تم اجراء  التيالرسائل العلمية بأحيط المجلس علمًا

االمانة العلمية عليها خالل الفترة من  اختبار

 .٣٠/٤/٢٠١٥حتى  ١/٤/٢٠١٥

 ﴾شئون التعليم والطالب  ﴿

 شئون التعليم اجتماع لجنة محضر أحيط المجلس علمًا ب

 .١٠/٥/٢٠١٥ فيبجلستها المنعقدة والطالب  

  ﴾ترقيات وتعيينات  ﴿
  أحمد عبد العال عوض  .دوافق المجلس على تعيين

مرسى األستاذ المساعد بقسم الهندسة الحيوية الطبية 
 .مع التهنئة والمنظومات في وظيفة استاذ بالقسم

  أحمد حمدي  س تعيين المهندوافق المجلس على
عبد الخالق المعيد بقسم الهندسة االنشائية في 

 .وظيفة مدرس مساعد بالقسم مع التهنئة

  أحمـد علـى أحمـد  تعيين المهندسوافق المجلس على
محمــود نصــر المعيــد بقســم هندســة الــري والهيــدروليكا 

 .في وظيفة مدرس مساعد بالقسم مع التهنئة

  د عــواض محمــ تعيــين المهنــدس وافــق المجلــس علــى
أحمد سالم المعيد بقسم هندسـة القـوى الميكانيكيـة فـي 

 .وظيفة مدرس مساعد بالقسم مع التهنئة

  
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

 
 

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سم الشيخ القاسمىباعلبة ودرع الكلية 

 دارةمبنى اإلبالدور الثانى بال اإلحالل والتجديد أعم

 دارةإلفتتاح مبنى اإلوحة 

 "أنشطة علوم وتقنيات الفضاء فى مصر" ندوة 


