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 جامعة القاهرة-صحيفة مجلس كلية الهندسة
   صحيفة شهرية تغطى األحداث العامة فى مجلس الكلية

 ٢٠٠٥ برنوفم -٣العدد 
 

  عميد الكلية سمير شاهين/د.كلمة أ
 

الجلسة  عميد الكلية ورئيس المجلـس      / فتتح السيد األستاذ الدكتور   إ

 ١٦وم  األربعاء    ي والتى عقدت  ٢٠٠٥/٢٠٠٦الجامعى   الثالثة للعام 

 سـيادته   ثم إستهل ) بسم اهللا الرحمن الرحيم     (   ،   ٢٠٠٥نوفمبر  

 :الجلسة بالكلمة التالية

  ٢٠٠٥/٢٠٠٦الدراسى   للعام    الثالثة  فى الجلسة  بحضراتكمأرحب  

محمد كمـال بـديوى     / كما أود أن أرحب بالسيد األستاذ الدكتور      

ام وأنقل إعتذار   عميد الكلية السابق فى أول جلسة يحضرها هذا الع        

عصام عبد العزيز شرف وزير النقل عـن        / السيد األستاذ الدكتور  

 .جلسة اليوم لظروف طارئة

 أكتوبر، والذى ينظمة    ٢٥تم تنظيم المعرض الخيرى للطالب يوم       

قطاع خدمة المجتمع مرتين فى السنة، وقد إفتتح المعرض السـيد           

امعة وكـان   على عبد الرحمن يوسف رئيس الج     / األستاذ الدكتور 

إقبال المتبرعين والطالب عاليا جدا كما كان تنظيم دخول الطالب          

 . للمعرض ممتازا 

تم تنظيم ندوتين فى رمضان ضمن فاعليات الموسم الثقافى للعـام           

أحمد /  قدم األولى األستاذ الدكتور    ٢٠٠٥/٢٠٠٦ الجامعى   ٢٠٠٥

حسن مأمون عن دور البحوث الفنية العسكرية فى حرب أكتـوبر           

سعاد صالح عـن مـاذا بعـد        / وقدمت الثانية الدكتورة    ،  ١٩٧٣

 رمضان ؟

ماجدة محمود عبد الرحمن وكيل     / ونشكر السيدة األستاذة الدكتورة   

الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع خدمة المجتمـع          

على ما بذلوه من جهد لإلعداد للموسم الثقافى واإلشـراف عليـه            

 .ري واإلعداد للمعرض الخي

 لمشروع هندسة المخـاطر بعنـوان        ةتم عقد ورشة العمل الرابع    

"  تماعيــة للمخــاطرجإدارة األزمــات والجوانــب النفســية واإل"

 نـوفمبر   ١٠-٨باألشتراك مع الجانب األوربى خالل الفترة مـن         

 أن أحيط المجلس علما بأن دبلـوم        ودكما أ .  بنادى الكلية    ٢٠٠٥

به هذا العام يلقى إقباال كبيرا مـن        هندسة المخاطر الذى بدأ العمل      

 . طالبا ٥٢الدارسين حيث بلغ عدد المسجلين هذا العام 
 

 أشرفت ادارة رعاية الشباب بالكلية على العديد مـن األنشـطة           

م اللجنة الثقافية مسابقة حفظ     ينظومنها ت  ٢٠٠٥خالل شهر أكتوبر    

 طالبـا   ٦٥شـتراك   إالقرآن الكريم السنوية خالل شهر رمضان ب      

 تم  وقد.   أجزاء القرآن الكريم     حفظ  لمختلف مستويات  ةوطالب

جنيه مـن  ١٠٠٠٠( جنيه  قيمة الجوائز ١٢٠٠٠دعمها بمبلغ   

 جنيه دعـم مـن إدارة   ٢٠٠٠السادة أعضاء هيئة التدريس ،     

وذلك تحت اشراف السيد األستاذ أمير بيومى       ) رعاية الشباب 

عبد الستار دهـب    / رائد اللجنة الثقافية والسيد األستاذ الدكتور     

 نظمـت   كما. األستاذ بقسم هندسة البترول والفلزات والتعدين   

 طالبا وطالبة   ١٥٠شترك فيها   إاللجنة اإلجتماعية مسابقة دينية     

 محمد على مرسـى الوجيـه       ٠د٠وذلك تحت إشراف السيد أ    

 ١٣/١٠/٢٠٠٥رائد اللجنة االجتماعية وذلك خالل الفترة من        

  . ٢٣/١٠/٢٠٠٥حتى 

إقامة دورة فى خماسيات كرة القـدم       نشاط الرياضى   وشمل ال 

مختلـف  مـن   طالبا  ٨٠بصالة األلعاب الرياضية شارك فيها      

، وكذلك  إقامة دورة رمضانية فى خماسى كرة اليد       ، و  األقسام

دورة رمضانية فى تنس الطاولة ومسابقة للشطرنج بين طالب       

 مـت أقاكذلك فقد   .  الكلية أشرف على تنظيمها أسرة الفراعنة     

 حضـره  عشيرة الجوالة حفل إفطار بالجمعية الكشفية البحرية        

 جواال والباقى أعضـاء اإلتحـاد       ٣٠ منهم   ة طالبا وطالب  ٨٠

 .  اللقاء  متولى عبد العزيز فى هذا٠د٠وشاركهم أ

 تدريبات فريق المسـرح علـى       ارإستمر وشمل النشاط الفنى  

 بروفات المسرحية المشاركة فى مهرجان الجامعة للعـروض       

 . القصيرة بصالة أعال كيمياء 

جتماع صندوق التكافل االجتمـاعى بالكليـة وتـم         إعقد   كما  

توزيع اإلستمارات على السـادة أعضـاء هيئـة التـدريس           

 .يميللمراجعة والتق

العديد من حفالت اإلفطـار حـول حمـام         وأخيرا فقد أقيمت    

 األسر الطالبية بالكلية   واألقسام   السباحة قامت بتنظيمها بعض   

 . تحاد بالكلية خالل شهر رمضان إلوطالب ا

نجازات مشروع تنمية المهـارات االقتصـادية       إتم عقد ندوة    

 ٢١/١٠/٢٠٠٥-١٩للمهندسين بنادى الكلية خالل الفترة  من        

/ ايطـالي ( بحضور فريق المشروع المصـرى واألوربـى        

األسبانى والمصرى ومتبنـى    والمحكمان  ) يونانى  / نجليزىإ

 الندوة  ة كما تم تغطي   ١٢٠بلغ مجمل الحضور     وقد   ،المشروع

عالميا من خالل القناة الثالثة وكذلك قنـاة التعلـيم العـالى            إ

 . وجريدة األهرام 
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 ﴾ الترشيحات للجوائز العلمية للدولة ومبارك والجامعة ﴿
 

 السرى على ترشيح السيد األسـتاذ       عقتراإلوافق المجلس با  

د األستاذ التتفرغ بقسم األشغال     عبد الفتاح السيد أبو العي    / الدكتور

 . فى العلوم الهندسيةالعامة لجائزة الدولة التقديرية
 

محمـد  / وافق المجلس على ترشيح السيد األستاذ الدكتور      

محمود القطب األستاذ الغير متفرغ  بقسم القوى الميكانيكية لجائزة         

 ٠الدولة التقديرية فى العلوم التكنولوجية المتقدمة
 

عبـد  / جلس على ترشيح السيد األستاذ الـدكتور      وافق الم 

الرحمن حلمى الرملى األستاذ المتفرغ  بقسـم األشـغال العامـة            

 ٠لجائزة مبارك  فى العلوم التكنولوجية المتقدمة
 

على عبد  / وافق المجلس على ترشيح السيد األستاذ الدكتور      

رك العزيز صبرى األستاذ المتفرغ بقسم األشغال العامة لجائزة مبا       

 .فى العلوم
 

إبـراهيم  / وافق المجلس على ترشيح السيد األستاذ الدكتور      

محمود األسيوطى األستاذ المتفرغ بقسم الرى والهيدروليكا لجائزة        

 .الجامعة التقديرية فى مجال العلوم الهندسية
 

 
 

رئـيس  / حيط المجلس علما بقرار السيد األستاذ الـدكتور       أ

بحيـث   ٢٠٠٥/٢٠٠٦جامعة القاهرة بتعديل أجندة العام الجامعى       

  وتبـدأ    ٢٤/١٢/٢٠٠٥تبدأ إمتحانات الفصل الدراسى األول فى       

   .٢٤/١/٢٠٠٥إجازة نصف العام فى 
 

 

حاد الطالب خالل األسـبوع الحـالى       إتنتخابات  إتنظيم  تم  

 .كتمال النسبة المطلوبة للفرقة األولىإو
 

 ٢٢-١٨(اء أتوبيسـين صـغيرين      وافق المجلس على شر   

ستخدامهما فى نقل السادة أعضاء هيئة التـدريس إلـى          إل) راكب

ملحق الكلية فى الشيخ زايد والذى ينتظر أن يتزايد النشاط فيه مع            

 .بداية  العام الدراسى القادم 
 

" مشـروعات التخـرج     "إرسال التصميم المقترح لكتابى     تم  

 .إلى جميع أقسام الكلية" دليل األقسام"وكذا 
 

أحيط المجلس علما ببيان عن إعداد طالب الكلية الذين تـم           

   .تدريبهم الصيف الماضى

 وأجهـزة الـورش   مل  امعالوافق المجلس على فحص     

عمرانية للكليـة   من وزارة اإلسكان والتنمية الاالمقترح إهداؤه 

 .لتقرير إمكانية االستفادة منه
 

 
 

 لجنة تقويم األداء
 

تم عقد ورشة عمل للسادة أعضـاء هيئـة التـدريس           

إنشـاء  " والمدرسين المساعدين والمعيدين للتعريف بمشروع      

 ./١٣/١١يوم " نظام داخلى لجودة التعليم بالكلية
 

رات الفصـل الدراسـى األول      سوف يتم تقويم مقـر    

 ٢٦/١١/٢٠٠٥الدراسية من الطالب فى الفترة مـن السـبت    

 والمرجو من السـادة روسـاء       ١/١٢/٢٠٠٥وحتى الخميس   

 دقيقة فى   ١٥األقسام إحاطة أعضاء هيئة التدريس بتخصيص       

نهاية كل محاضرة حتى يتمكن مسئولى المشروع من توزيـع        

 ٠اسية للطالب ستمارات تقييم المقررات الدرإوتجميع 
 

 لجنة المعامل 
 

) ١٢(تم فتح المظاريف وجارى البت الفنى فـى عـدد           

بـاب  (مناقصة ألجهزة المعامل الممولة من ميزانية الجامعـة         

 .)ثالث
  

جارى حصر احتياجات المعامل والمراكز من أجهـزة        

الحاسب وملحقاتها تمهيدا لطرح مناقصة لشـرائها بالتمويـل         

 .الذاتى
  

 القوى الكهربية باقتراح الئحـة معمـل قسـم          تقدم قسم 

القوى واآلالت الكهربائية وقد أوصت لجنة الدراسـات العليـا       

بالموافقة عليها بعد مناقشتها وعمل التعديالت الالزمة لتتفـق         

 . للمعاملكليةمع الئحة ال
 

  لجنة المكتبة
 

قامت الكلية بتحديد الميزانية المطلوبة لشراء الكتب للعام        

 ألف جنية بناء على طلب إدارة       ١٢٠ فى حدود    ٢٠٠٥/٢٠٠٦

 ويتوفر بإدارة المكتبة كتالوجات الناشرين      ٠المكتبات بالجامعة 

  .ونسخ الكترونية منها الختيار الكتب
  

أوصت اللجنة بعمل أرشيف الكترونى للرسائل العلميـة        

الصادرة من الكلية وأن يقوم كل طالب بتسليم نسخة الكترونية          

 . ة عند منح الدرجةمن الرسال

 موضوعات عامة

لجان الكلية
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  Stepتم عقد ورشة العمل األولى للمجموعـة الطالبيـة   

(Step Toward Engineering Progress)   يـوم الخمـيس  

 فى قاعة المؤتمرات بنادي الكلية وحضرها السيد        ١٠/١١/٢٠٠٥

سمير إبراهيم شاهين عميد الكلية ، السيد األستاذ        / األستاذ الدكتور 

سيد كاسب  / كيل الكلية لشئون الطالب ود    محمد مجاهد و  / الدكتور

 طالبـا مـن     ٣٠٠مشرف المجموعة وعديد من األساتذة وحوالى       

 .مختلف األقسام وذلك بمناسبة بدء النشاط الطالبى لهذه المجموعة
 

وافق المجلس على قبول تبرع شركة أسمنت سـينا بمبلـغ           

 لدعم األنشطة الطالبية بالكلية مع توجية خطـاب       )  جنيه ١٠٠٠٠(

 . الشكر
 

وافق المجلس على قبول الهدية المقدمة من المعهد القـومى          

من وحدات التدريب علـى     ) عشرة  ( لالتصاالت عبارة عن عدد     

االلكترونيات الرقمية لمعمل االلكترونيات بالقسم مع توجيه خطاب        

 .شكر
 

هديـة  ك"Educational Kit" وافق المجلس على قبـول  

 إلى قسـم الهندسـة    Xilinx University Programمقدمة من 

 .الحيوية الطبية والمنظومات مع توجيه خطاب شكر
 

وافق المجلس على قبول الهدية المقدمة إلى قسـم القـوى           

  Power Cable Fault Locaterواآلالت الكهربية وهى جهـاز 

 . األمريكية مع توجيه خطاب شكرHipatronicsمن إنتاج شركة 
 

 
 
 

رسوم على الخدمات المقدمة إلى وافق المجلس على فرض 

 .طلبة الدراسات العليا
 

قرر المجلس عدم رد أية رسوم لطالب الدراسـات العليـا           

 .الذين ينسحبون من الدراسة إلسباب شخصية
 
 
 
 
 

 الندوة الثالثـة للموسـم      ٢٨/١١/٢٠٠٥عقدت يوم اإلثنين    

الثقافى للكلية حاضر فيها سيادة السـفير محمـد بسـيونى عـن             

 ." ودور مصر فيهاورات فى القضية الفلسطينيةالتط"
   

ينتظر أن يقام المعرض الخيرى الثـانى للعـام الجـامعى           

رعـات  ب وتقبـل الت   الفصل الدراسى الثانى   خالل   ٢٠٠٦-٢٠٠٥

 .البيئةتنمية المجتمع وخدمة المادية والعينية لدى إدارة شئون 

 عزاء
 

يس تشاطر الكلية زمالءنا السادة أعضـاء هيئـة التـدر         

األحزان لوفاة أحد ذويهم ونسأل اهللا لهم الصبر وللفقيـد          

 :الرحمة وهم
 

يوسف عبد العزيزاألستاذ   / السيد األستاذ الدكتور  

 .بقسم األشغال العامة لوفاة والدته
 

صالح الدين أمين النحوى    / السيد األستاذ الدكتور  

رئيس مجلس قسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية لوفـاة        

 .والدته
 

مصطفى السعيد األسـتاذ    / السيد األستاذ الدكتور  

 .بقسم اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية لوفاة والدته

نسأل اهللا لهم الرحمة وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهـم     

 .ذويهم الصبر والسلوان
 

 
 

علـى  / وافق المجلس على منح السيدة الـدكتورة      

ل راشـد المـدرس بقسـم هندسـة         محمد إسماعي 

الطيران والفضاء اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد بالقسم مع         

 .التهنئة
  

فـاروق  / وافق المجلس على منح السيد الـدكتور      

محمد عويس المدرس بقسـم هندسـة الطيـران         

 .التهنئةوالفضاء اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد بالقسم مع 
 

وليد / سيد الدكتوروافق المجلس على منح ال 

عبدالمنعم عبدالقادر المدرس بقسم الهندسة 

 .المعمارية اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد بالقسم مع التهنئة
 

عماد على  / وافق المجلس على منح السيد الدكتور     

الدين الشربينى المدرس بقسم الهندسة المعماريـة       

 .نئةاللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد بالقسم مع الته
 

شرين / وافق المجلس على منح السيدة الدكتورة

محى الدين وهبه المدرس بقسم الهندسة المعمارية 

  .اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد بالقسم مع التهنئة
 

حسـن  / وافق المجلس على تعيين السيد الـدكتور      

تحسين عبد الوهاب المدرس المساعد بقسم هندسة       

مدرس بالقسم لحصوله على درجـة      األشغال العامة فى وظيفة     

 .الدكتوراه من جامعة وسط فلوريدا بأمريكا

ترقيات وتعيينات

 شئون المجتمع والبيئة

 شئون الدراسات العليا



 

               
 

 "التطورات فى القضية الفلسطينية ودور مصر فيها"السفير محمد بسيونى فى ندوة سيادة 
 

                                
 

٢٠٠٦-٢٠٠٥المعرض الخيرى األول للعام الجامعى   




