
 
  

    
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  ﴾  عميد الكليةشريف مراد. د.كلمة أ ﴿    
  

 مجلـس الكليـةعميد الكلية ورئيس  شريف أحمد مراد. د.افتتح أ

 والتي عقـدت يـوم ٢٠١٣/٢٠١٤ للعام الجامعي الثالثةالجلسة 

واســتهل ) بــسم اهللا الــرحمن الــرحيم  ( ١٢/١١/٢٠١٣ الثالثــاء

حاطــة المجلــس إ لــس و بالترحيــب بأعــضاء المجســيادته الجلــسة 

     بتــــــــــــاريخعلمــــــــــــًا بــــــــــــأهم موضــــــــــــوعات مجلــــــــــــس الجامعــــــــــــة 

٢٨/١٠/٢٠١٣.  

  ﴾موضوعات عامة  ﴿
 

قام المجلس بالمصادقة على محضر الجلسة السابقة بتاريخ  ◊

٨/١٠/٢٠١٣ . 

أحيط المجلس علمًا بموافقة مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة  ◊

 على منح جوائز الجامعة وتضمنت ٢٨/١٠/٢٠١٣في 

 :ء السادة الفائزين كل من أسما

أســـتاذ إدارة مـــشروعات  محمـــد محمـــود مهـــدي مـــرزوق. د.أ �

 حصل سـيادته علـى جـائزة  وقداإلنشائيةقسم الهندسة بالتشييد 

 .الجامعة للتفوق في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة

 المــدرس بقــسم االلكترونيــات تــامر عبــد المطلــب فريــد الــبط. د �

قـد حـصل سـيادته علـى جـائزة الجامعـة واالتصاالت الكهربيـة و 

  .التشجيعية في مجال العلوم الهندسية

وقد تقدم مجلس الكلية بالتهنئة لهما وتمنى لجميع السادة 

  ة التدريس بالكلية دوام التوفيق وقد حث مجلس ـــــــــــــــــأعضاء هيئ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

ئز هذا الكلية جميع السادة أعضاء هيئة التدريس على التقدم لجوا

 .٢٠١٤ يناير ٣١قبل  العام وذلك

أحيط المجلس علمًا بتقدم أعمال الترميم لمبنى اإلدارة وتطور  ◊

 . تبرع الشيخ القاسمىنالتدفقات النقدية م

اعتمد المجلس قرار اللجنة المشكلة لدراسة ترشيحات األقسام  ◊

لجوائز النيل وجوائز الدولة التقديرية ورشح السادة أعضاء هيئة 

  :لنيل الجوائز الموضحة قرين كل منهم التدريس اآلتي أسماؤهم 

 .جائزة النيل في العلوم  أحمدفاروق إسماعيل. د.أ �

جـــــائزة النيـــــل فـــــي العلـــــوم  عبـــــد الحكـــــيم الرفـــــاعىمحمــــود . د.أ �

 .التكنولوجية المتقدمة

 .جائزة النيل في الفنون عبد الحليم  عبد الحليم إبراهيم. د.أ �

ــــــــة فــــــــي العلــــــــومجــــــــائزة الدولــــــــة التقدي   على سليمان حزين. د.أ �  ري

 .الهندسية

جـــائزة الدولـــة التقديريـــة فـــي العلـــوم   ســـمير إبـــراهيم شـــاهين.د.أ �

 . فى مجال الهندسةالتكنولوجية المتقدمة

  .جائزة الدولة التقديرية في الفنون  أحمد رضا عابدين. د.أ �

 بقسم ذمحمد محمد خيري األستا. د.أحيط المجلس علمًا بفوز أ ◊

ت الكهربية بجائزة أفضل مشرف هندسة االلكترونيات واالتصاال

 – أفريقيا –أوروبا (   ه الثامنالمنطقة نشطة الطالبية في على األ

محمد . د. وقد هنأ المجلس أIEEEبجمعية ) الشرق األوسط 

محمد خيري بهذه الجائزة وتمنى له ولجميع السادة أعضاء هيئة 

 .التدريس دوام التوفيق

  

   جامعة القاهرة-صحيفة مجلس كلية الهندسة 
  صحيفة تغطي األحداث العامة في مجلس الكلية  

  ٢٠١٣ نوفمبرعدد 
 



جهزة الحاسبات من وافق المجلس على قبول مجموعة من أ   ◊

 .  مع الشكرIntelشركة 

أحيط المجلس علمًا بأنه تم إمداد الكلية بكتب ومجلدات  ◊

 مجلد ٢٣٤معظمها في مجال الهندسة الكيميائية وعددها 

 ٥٠نبيل محمود عبد المنعم وحوالي . د. تخص أ١٧٥منها 

. د.أيمن زكى والباقي يخص المرحوم أ. د.تخص المرحوم أ

نبيل محمود . د.أوتقدم المجلس بالشكر   اهللاأحمد مراد جاد

أحمد مراد . د.أأيمن زكى ،. د.كل من أعبد المنعم ولذوى 

 .جاد اهللا وتمنى لهما الرحمة

وافق المجلس مع الشكر على قبول الهدية المقدمة من شركة  ◊

 . ) ( PAS عن محركدمات البترول وهى عبارةطيران خ

محمد عماد موسى . د.وافق المجلس على مقترح السيد أ ◊

رسمي األستاذ المتفرغ بقسم الهندسة  الحيوية الطبية 

عبد اهللا سيد . د.والمنظومات بشأن إطالق اسم المرحوم أ

أحمد محمد على معمل المعايرة التابع للقسم وذلك لدوره في 

عبد اهللا سيد أحمد . د.أإنشاء المعمل وكذلك تكريم المرحوم 

 القسم والذي سيعقد خالل في المؤتمر الدولي الذي ينظمه

عبد الحميد أحمد . د.إٔاطالق اسم المرحوم  و ٢٠١٤ديسمبر 

 وأوصى بوضع مختصر للسيرة ٣٢٠١رشوان على مدرج 

 .الذاتية لهما في األماكن التي تحمل اسميهما 

 بتاريخ ٤١٦٣أحيط المجلس علمًا بصدور القرار الوزاري رقم  ◊

 مرحلة – للكلية بتعديل الالئحة الداخلية ٦/١١/٢٠١٣

الدراسات العليا لتتضمن درجة الماجستير في التصميم 

باالشتراك ) إعادة إحياء المناطق التاريخية للمدن ( العمراني 

 – جامعة القاهرة وكلية الفنون الجميلة –بين كلية الهندسة 

جامعة اإلسكندرية وجامعة كوتبس بألمانيا بنظام الساعات 

لمجلس علما ببعض التفاصيل الخاصة كما أحيط ا المعتمدة 

بكيفية تنفيذ هذا الماجستير وقدم الشكر للسادة أعضاء هيئة 

التدريس بقسم العمارة على المجهود المبذول في هذه الصدد 

وعلى إشراك شباب أعضاء هيئة التدريس في إعداد وتنفيذ 

  .  هذا الماجستير

ون أحيط المجلس علمًا بخطاب نائب رئيس الجامعة لشئ   ◊

الدراسات العليا والبحوث بخصوص إقامة حفل تكريم 

ألعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بنشر بحوثهم العلمية في 

مجالت علمية ودولية وكذلك السادة الفائزين بأحسن رسالة 

ماجستير ودكتوراه والسادة المشرفين على الرسائل الفائزة يوم 

االت الكبرى  بقاعة االحتف٢٦/١١/٢٠١٣الثالثاء الموافق 

 . لحضور الحفلدعوة أعضاء مجلس الكليةبجامعة القاهرة و 

أحيط المجلس علمًا بالمشروع البحثي المشترك بين قسم الهندسة  ◊

 بيركلى بأمريكا وجامعة مونديابولس U.Cالمعمارية مع جامعة 

بالمغرب بتمويل من مبادرة أبو ظبي العالمية للبيانات البيئية 

AGEDIأبوظبى وذلك تحت إدارة جمعية  هيئة البيئة ب

Ecocity Builders.  

أحيط المجلس علمًا بتقارير األقسام التي وردت إلى إدارة الكلية  ◊

الخاصة بمتابعة تواجد أعضاء هيئة التدريس من بداية العام 

  .٢٠١٤ / ٢٠١٣الدراسي 

   ﴾شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ﴿

شئون خدمة المجتمع ة اجتماع لجنأحيط المجلس علمًا بمحضر   ◊

  .٣/١١/٢٠١٣ فيبجلستها المنعقدة وتنمية البيئة 

 والصيانة أعمال االحالل والتجديد  

 قام  ٢٠١٣- ١٠-٢٠ يوم األحد في بأنهأحيط المجلس علمًا  ◊

وذلك  جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بزيارة ثالثة للكلية. د.أ

 .اإلدارةمبنى  بالثانيلمتابعة أعمال اإلحالل والتجديد بالدور 

أحيط المجلس علمًا بأنه فيما يتعلق بأعمال اإلحالل والتجديد  ◊

 من األعمال االنتهاءتم   بمبنى اإلدارة ؛الثانيالجارية بالدور 

 أعمال تدعيم فيالخاصة بتدعيم السقف الخرسانى وتم البدء 

 األعمال الخاصة بوضع في وتم أيضا البدء الثانيأرضية الدور 

 .لة فوق السقف الخرسانى لسطح المبنىالمواد العاز 

 من أعمال اإلحالل والتجديد االنتهاءأحيط المجلس علمًا بأنه تم  ◊

 أثناء إتالفها تم)  وأنواع مختلفةأبعاد  ( زجاجي لوح ٦٣لعدد 

ضة وذلك بمبنى األنشطة المطل  ميدان النهاعتصامأحداث فض 

 .حمام السباحة على

نتهاء من أعمال اإلحالل والتجديد أحيط المجلس علمًا بأنه تم اال ◊

 . ٩٣٠١بمدرج 



إلحالل ا من أعمال االنتهاءأحيط المجلس علمًا بأنه تم  ◊

والتجديد وٕانشاء البنية التحتية والتجهيزات لمعمل الفيزياء 

)  نظام الفصلين( الجديد وذلك لطالب السنة اإلعدادية 

ية تتوجه  بفرع الكلية بمدينة الشيخ زايد؛ وٕادارة الكل٦١بمبنى 

 قسم الرياضيات والفيزيقا –بالشكر للدكتور عصام القرمانى 

 اإلشراف ومتابعة أعمال اإلحالل فيالهندسية لجهوده 

 .والتجديد والتجهيزات الخاصة للتجارب المعملية 

 حاجز من إقامة تم االنتهاء من بأنهأحيط المجلس علمًا  ◊

لمبنى  الصغرى ببدروم ااأللعابااللوميتال وذلك بصالة 

وذلك بهدف الفصل )  بجوار مطعم الطالب ( االجتماعي

بين الجزء المخصص للتخزين والجزء المخصص لممارسة 

 . الرياضية األجهزةالتمارين الموجود به 

أحيط المجلس علمًا بأنه تم شراء عدد أربعة شاشات عرض  ◊

تليفزيونية جديدة وذلك لقاعة مجلس الكلية وذلك عوضا عن 

؛ إدارة الكلية ٢٠١٣-٨-١٤ تم سرقتها يوم التيالشاشات 

تتوجه بالشكر إلدارة مركز الدراسات والبحوث التعدينية للتبرع 

 وذلك للمرة الشاشات االربعبسداد قيمة شاشة واحدة من 

 .الثانية

 من أعمال اإلحالل االنتهاءأحيط المجلس علمًا بأنه تم  ◊

ى واآلالت قة بقسم القو  الطاواستخداموالتجديد بمعمل توليد 

 ). ٩ مبنى رقم –الدور األول فوق مكتبة الكلية ( الكهربية 

 كامل جديد صوتيأحيط المجلس علمًا بأنه تم تركيب نظام  ◊

 ميكروفون ٢ + سلكي ميكروفون ٢٤( لقاعة مجلس الكلية 

 القديم بفرع الصوتي من النظام االستفادةوسيتم ) السلكي 

 .الكلية بالشيخ زايد

  والبيئية والثقافيةاعيةاالجتماألنشطة 

 لطالب السنويأحيط المجلس علمًا بإقامة معرض المالبس  ◊

 ٢٠١٣ نوفمبر ٢٧/٢٨ األربعاء والخميس يوميالكلية وذلك 

 بالنادي) صالة الجيمانزيوم(وذلك بصالة األلعاب الكبرى 

ويدعو مجلس الكلية جميع السادة الزمالء اإلجتماعى بالكلية 

 .رض للمشاركة في هذا المع

 ٢٠١٣أحيط المجلس علمًا بأنه تم طباعة وتوزيع عدد سبتمبر  ◊

 يتم من خاللها تغطية والتيمن صحيفة مجلة مجلس الكلية 

األحداث العامة بالمجلس وجارى اإلعداد لطباعة عدد أكتوبر 

٢٠١٣. 

أحيط المجلس علمًا بأن إدارة الكلية وعدد من السادة أعضاء هيئة  ◊

 أقامها مجموعة من التي احتفاالت التكريم فيالتدريس قد شاركوا 

 مراقب قسم - األستاذ أمين درويش :العاملين بالكلية لكل من 

 مدير إدارة العالقات – حنفيفاتن /  السيدة ، اإلنشائيةالهندسة 

 مراقب قسم هندسة – هدى عبد العزيز رضا /الثقافية والسيدة 

 مكتبة –إسماعيل القوى الميكانيكية والسيدة فكرية عبد العظيم 

الكلية وذلك لبلوغهم سن التقاعد؛ وخالل حفل التكريم تم تقديم 

مع توجيه   الكليةإدارةهدايا رمزية  للمكرمين من زمالئهم ومن 

 .قدموه للكلية مع التمنيات لهم بالتوفيق  الشكر لهم على ما

 األقسام المختلفة ممثلواأحيط المجلس علمًا بأنه بعد أن قام  ◊

الذاتية للسادة أعضاء هيئة التدريس الذين تقدموا  يربعرض الس

للحصول على جائزة خدمة المجتمع وجائزة خدمة الجامعة ، تم 

إجراء تصويت سرى من قبل مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية 

 ممثلي عضو واحد لكل جائزة يمثل الكلية أمام الختيارالبيئة 

ة التصويت عن الكليات األخرى بالجامعة ، ولقد أسفرت نتيج

 قسم هندسة الحاسبات لجائزة خدمة حسن فهميعلى . د. أاختيار

عبد المنعم  قسم الهندسة محمود نبيل . د. أواختيارالجامعة 

، ولقد تم إرسال أسماء  الكيميائية لجائزة  خدمة المجتمع

 مكتب السيد نائب إلىالمرشحين مع السيرة الذاتية لكل منهما 

 .دمة المجتمع وتنمية البيئةرئيس الجامعة لشئون خ

   ﴾ والبحوثالدراسات العلياشئون  ﴿

اجتماع لجنة الدراسات العليا أحيط المجلس علمًا بمحضر  ◊

 ٦/١١/٢٠١٣ فيوالبحوث بجلستها المنعقدة 

  فى المجلس علمًا بقرارات مجلس الدراسات العليا بالجامعةإحاطة ◊

ورة  للجامعات بضر األعلىخطاب من المجلس  (٢٢/١٠/٢٠١٣

 كل كلية بنسخة الكترونية كاملة من ملف كل متقدم إدارةاحتفاظ 

, طاقة :  بصفة عامة األولويات البحثية لجامعة القاهرة –للترقية 



تطوير ,  المتوطنة واألورام األمراضمكافحة , مياه 

 لتكريم النشر الثاني الحفل – ائيالغذ األمن, العشوائيات 

 أكاديميةوافر دعم من  ت– رسائل أحسن وجوائز العلمي

 محافظة فيمنظومة الصرف الصحي  لتطوير العلميالبحث 

 ).الجيزة او أي موضوعات ذات فائدة للمحافظة

أحمد عابدين على منحة . د. المجلس علمًا بحصول أإحاطة ◊

 متقدم ٤٠٠المنحة بعد منافسة مع (دولية لتنظيم ورشة عمل 

ته وتمني له وتقدم المجلس بالتهنئة لسياد). دولة١٨من 

 .لجميع السادة أعضاء هيئة التدريس دوام التوفيقو 

 لدرجة طالب بحث ٢تجديد تعيين عدد  وافق المجلس على ◊

 .الدكتوراه بقسم االلكترونيات واالتصاالت

تعديل نسب أعمال السنة لعدد من مقررات  وافق المجلس على ◊

 .األقسام

تقرير المقدم من المهندس محمد فايد الب  احيط المجلس علماً  ◊

 بشأن البحث المدرس المساعد بقسم هندسة القوى الميكانيكية

 المؤتمر الثامن لالحتراق لدول فيالمقدم الخاص بسيادته و 

 . المتوسط بتركيااألبيضالبحر 

  ﴾ شئون التعليم والطالب ﴿

كشوف الطالب لجميع الفرق وتحميلهم عمل تم االنتهاء من  ◊

 .علي موقع الكلية

 منتصف المتحاناتللطالب وذلك تم عمل كشوف توقيع  ◊

ت التحايل في الفصل الدراسي األول وذلك لمنع حاال

  . األعذار

 معامل واستحداثللتقدم بمقترحات لتطوير األقسام دعوة  ◊

بالكلية وذلك لمواكبة تطورات الصناعة والبحوث في 

 .  المجاالت الهندسية

تنس ء و ماالكرة و سباحة البالمركز األول في فرق الكلية فوز  ◊

 .)تنشيطية( طاولة وتنس) تنشيطية(كرة يد و ارضي 

ركز الثاني والثالث في كرة السلة مالية بفرق الكلفوز  ◊

 .)تنشيطية(

 .)تنشيطية(قدم الالمركز الثالث في كرة فرق الكلية بفوز  ◊

 Eco- Marathonمسابقة تميز في شهادة حصول الكلية على  ◊

لتصميم وتصنيع وتجريب سيارة وذلك عن قيمتها  ٢٠١٣بآسيا 

دم مجلس  وتقمثابرة واإلصرار في المشاركةالاإلبتكارية وعن 

الكلية بالشكر لمؤسسة مصر الخير على مساهمتها في هذا 

 . للكليةودعمها المستمرالموضوع 

  ﴾ لجنة المعامل﴿ 

 لتوريد أجهزة ٣١/٧/٢٠١٣باإلشارة إلى الممارسة العامة جلسة  ◊

 يوم الخميس الموافق الماليحاسبات للكلية سوف يتم الفتح 

١٤/١١/٢٠١٣.  

محدودة لتوريد أدوات نظافة للكلية  من الممارسة الاالنتهاءتم  ◊

  .١٢/٩/٢٠١٣جلسة 

 من الممارسة المحدودة لتوريد أدوات كهربائية للكلية االنتهاءتم  ◊

  .١٩/٩/٢٠١٣جلسة 

تم طرح ممارسة محدودة لتوريد أدوات سباكة للكلية جلسة  ◊

 باقي الستكمال الفني، وجارى إعداد التقرير ٢٦/٩/٢٠١٣

  .الممارسة

العامة لتوريد نظام تحكم حساس خاص ممول تم طرح المناقصة  ◊

 ١٠/١٠/٢٠١٣من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية جلسة 

 وجارى الحصول على الموافقة للفتح الفنيوتم إعداد التقرير 

  .المالي

 ممولة من ١٩/١١/٢٠١٣تم طرح المناقصة العامة جلسة  ◊

لميكانيكا صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية لتوريد أجهزة معمل ا

  .والتأهيل بقسم حيوية وطبية

 لتوريد ماكينة ١١/١١/٢٠١٣تم طرح مناقصة محدودة جلسة  ◊

 لمشروع نظام متكامل للمراقبة الصحية لقسم سطحيتجميع 

الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات وتم فتح المظاريف الفنية 

  .الفني التقرير  وجارى إعداد

 لتوريد طفايات ٢٦/١١/٢٠١٣تم طرح مناقصة محدودة جلسة  ◊

 .حريق للكلية

  

 



  ﴾ ترقيات وتعيينات ﴿

 أبو طه زوبع أحمد فهيم محمد. دوافق المجلس على تعيين  ◊

األستاذ المساعد بقسم هندسة القوى واآلالت الكهربية في 

 .مع التهنئة) نظم القوى الكهربية ( وظيفة أستاذ 

وفا د محمد إبراهيم عبد الحمي. دوافق المجلس على تعيين  ◊

 بقسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية في المدرس المساعد

وظيفة مدرس بالقسم علما بأنه حاصل على الدكتوراه من  

 .جامعة القاهرة مع التهنئة

عمرو عبد العزيز شرف في . دوافق المجلس على تعيين  ◊

طبقا للمادة ) من الخارج ( وظيفة أستاذ مساعد غير متفرغ 

جامعات لالستفادة من خبراته في  من قانون تنظيم ال١٢٣

 .مجال التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع

وافق المجلس على تعيين المهندسة  آية محمد بخيت أحمد  ◊

المعيد بقسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات في وظيفة 

 .مدرس مساعد بالقسم مع التهنئة

د عبد  عز الدين السيالمهندس أحمدوافق المجلس على تعيين  ◊

الحليم المعيد بقسم هندسة الحاسبات في وظيفة مدرس 

 .مساعد بالقسم مع التهنئة

وافق المجلس على تعيين المهندس  مروان محمود عليان  ◊

المعيد بقسم الهندسة اإلنشائية في وظيفة مدرس مساعد 

 .بالقسم مع التهنئة

إسالم عصمت هاشم  وافق المجلس على تعيين المهندس ◊

لرياضيات والفيزيقا الهندسية في وظيفة مدرس المعيد بقسم ا

 .مساعد بالقسم مع التهنئة

وافق المجلس على تعيين المهندسة  آية عبد الحليم الحباك  ◊

المعيد بقسم هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج في وظيفة 

 .مدرس مساعد بالقسم مع التهنئة

 على عبد الرحمن المهندس شريفوافق المجلس على تعيين  ◊

المعيد بقسم هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج في وظيفة 

 .مدرس مساعد بالقسم مع التهنئة

 أحمد محمد فريد المهندس أيمنوافق المجلس على تعيين  ◊

شعبان المعيد بقسم هندسة القوى الميكانيكية في وظيفة 

 .مدرس مساعد بالقسم مع التهنئة

لناصر أحمد وافق المجلس على تعيين المهندس أحمد عبد ا ◊

الشين المعيد بقسم هندسة القوى واآلالت الكهربية في وظيفة 

 .مدرس مساعد بالقسم مع التهنئة

وافق المجلس على تعيين المهندسة  سمر سيد عبد الغفار المعيد  ◊

بقسم هندسة المناجم والبترول والفلزات في وظيفة مدرس مساعد 

 .بالقسم مع التهنئة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  إدارة الكلية في تكريم العاملين الذين بلغوا سن التقاعدمشاركة 

 

  مشاركة إدارة الكلية في تكريم العاملين الذين بلغوا سن التقاعد

 

  مشاركة إدارة الكلية في تكريم العاملين الذين بلغوا سن التقاعد

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  معمل الفيزياء الجديد بفرع الكلية بالشيخ زايد
  

  بعد أعمال اإلحالل والتجديد ٩٣٠١مدرج 

 

 زيارة رئيس الجامعة التفقدية ألعمال اإلحالل والتجديد لمبنى اإلدارة

 

 ةلمبنى اإلدار وضع المواد العازلة فوق السقف الخرسانى 

 

  والشاشاتقاعة مجلس الكلية بعد تركيب نظام صوتي كامل 

 

  بالنادي االجتماعي لطالب الكلية السنويمعرض المالبس 

 

  معمل الفيزياء الجديد بفرع الكلية بالشيخ زايد

  التفقدية ألعمال اإلحالل والتجديد لمبنى اإلدارةزيارة رئيس الجامعة

 


