
  

   جامعة القاهرة-صحيفة مجلس كلية الهندسة 
  صحيفة تغطي األحداث العامة في مجلس الكلية  
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  ﴾  عميد الكليةشريف مراد. د.كلمة أ ﴿    
  

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

 والتي عقـدت يـوم ٢٠١٣/٢٠١٤ للعام الجامعي الثانيةالجلسة 

واســــتهل ) بــــسم اهللا الــــرحمن الــــرحيم  ( ٨/١٠/٢٠١٣ الثالثــــاء

حاطــة المجلــس إ لــس و بالترحيــب بأعــضاء المجســيادته الجلــسة 

     بتــــــــــــاريخعلمــــــــــــًا بــــــــــــأهم موضــــــــــــوعات مجلــــــــــــس الجامعــــــــــــة 

٣٠/٩/٢٠١٣ :- 

هندسة حضور رئيس الجامعة مجلس قسم استثنائي لقسم  -

  .الكهربية االلكترونيات واالتصاالت

لدفاع عن طالب تشكيل فريق دفاع من ثمان محامين ل -

 .الكلية المحبوسين على ذمة التحقيق في قضايا مختلفة

 .المستقطعة من الصناديق الخاصة% ٢٥وعد بعودة  -

طرح موضوع عودة الحرس الجامعي واإلعالن عن  -

 فرد أمن توزع على الكليات مع استدعاء ١٠٠تعيين 

  .الجسيممن في حالة االعتداء األ

  ﴾موضوعات عامة  ﴿
 

المصادقة على محضر الجلسة السابقة بتاريخ قام المجلس ب ◊

١٠/٩/٢٠١٣. 

هنأ المجلس السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية الحاصلين  ◊

 على جوائز الدولة الموضحة قرين كل منهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 المــــــــساعد بقــــــــسم ذ األســـــــتا-أحمـــــــد جمعــــــــه أحمـــــــد رضــــــــوان . د �

فــــي  جــــائزة العلــــوم   الرياضــــية –الرياضــــيات والفيزيقــــا الهندســــية 

 .مجال العلوم األساسية 

 األستاذ المساعد بقسم الهندسة -أحمد سمير فهمي أمين إمام . د �

 جــائزة العلــوم التكنولوجيــة المتقدمــة –الحيويــة الطبيــة والمنظومــات 

 .التي تخدم مجال العلوم الهندسية

 المـدرس بقـسم الهندسـة اإلنـشائية - هشام ماجد إبراهيم عثمـان .د �

كنولوجيــــة المتقدمــــة التــــي تخــــدم مجــــال العلــــوم  جــــائزة العلــــوم الت–

  .الهندسية 

 المــدرس بقــسم هندســة التــصميم - ياســر حــسين إبــراهيم أنــيس .د �

 جــــائزة العلــــوم التكنولوجيــــة المتقدمــــة التــــي –الميكـــانيكي واإلنتــــاج 

 .تخدم مجال العلوم الهندسية 

  األستاذ بقسم الهندسة - محمد مهدي مرزوق .د.أهنأ المجلس  ◊

عثمان أحمد  ئية لحصول سيادته على جائزة المهندساإلنشا

 . والمقاوالت المصريةعثمان في مجال صناعة التشييد

أحيط المجلس علمًا بإعالن أكاديمية البحث العلمي عن جوائز  ◊

النيل وجوائز الدولة التقديرية وجوائز الدولة للتفوق وجوائز الدولة 

  .٢٠١٣التشجيعية لعام 

  -:إنشاء ثالث جوائز في المجاالت اآلتيةأحيط المجلس علمًا ب ◊

جــــائزة األميــــرة فاطمــــة ألكثــــر شخــــصية ســــاهمت مــــساهمة ماديــــة  �

 للجامعة

  جائزة خدمة المجتمع   - جائزة خدمة الجامعة �



على أن يقوم السادة رؤساء األقـسام بالكليـة بموافـاة إدارة الكليـة 
 لهــذه الجــوائز خــالل أســبوع المرشــحين ةبأســماء الــسادة األســاتذ

ـــة  مـــن نهايـــة أجـــازة عيـــد األضـــحى المبـــارك حتـــى يتـــسنى للكلي
  .  اختيار مرشحيها   لهذه الجوائز

وائل محمد خليل الدجوى . د.أأحيط المجلس علمًا بتعيين  ◊

األستاذ المتفرغ بقسم الهندسة اإلنشائية مساعدا لرئيس 

 .الجامعة للشئون الهندسية ومشروع الجامعة الجديدة

ول تبرع بمبلغ ـــــــــــر على قبــــــــــــلشكس مع الـــــــــوافق المج ◊

من شركة دار الهندسة ) مائتا ألف جنيه ال غير ( ٢٠٠٠٠٠

 الفنية إلعادة تأهيل مباني الكلية بعد تللتصميم واالستشارا

 .األحداث األخيرة

 ٨٠١٠٣٩١وافق المجلس مع الشكر على قبول الشيك رقم  ◊

مائة وخمسون ألف ( ١٥٠٠٠٠ بمبلغ ٢٩/٩/٢٠١٣بتاريخ 

وذلك قيمة تبرع من الشركة القابضة ) جنيها ال غير 

 ثللصناعات الكيماوية إلعادة تأهيل مباني الكلية بعد األحدا

 .األخيرة

        وافق المجلس مع الشكر على قبول تبرع بمبلغ  ◊

من الشركة ) فقط خمسة عشر ألف جنيه ال غير  ( ١٥٠٠٠

 إلعادة تأهيل Pro Service عالهندسية لخدمات المشاري

 خيرة األثمباني الكلية بعد األحدا

فقط  ( ٥٠٠٠ وافق المجلس مع الشكر على قبول تبرع بمبلغ  ◊

من الشركة الهندسية لخدمات ) خمسة آالف جنيه ال غير 

 إلعادة تأهيل مباني الكلية بعد TABالضبط والموازنة 

 .خيرة. األخيرةثاألحدا

فقط  ( ٥٠٠٠ى قبول تبرع بمبلغ وافق المجلس مع الشكر عل ◊

مصطفى محمد السيد . د من) خمسة آالف جنيه ال غير 

 . األخيرةثإلعادة تأهيل مباني الكلية بعد األحدا

وافق المجلس مع الشكر على قبول الهدية المقدمة من  ◊

إسماعيل مشهور رئيس مجلس إدارة شركة سيستل وهى .د

لمعامل ) ة  شاش٢٥ جهاز كمبيوتر وعدد ٢٥( عبارة عن 

 .  قسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية

وافق المجلس مع الشكر على قبول الهدية المقدمة من شركة  ◊

عدد واحد  القاهرة للهندسة والكيماويات وهى عبارة عن

 ) HP(   الى عدد واحد الب توب إضافةكمبروسور بمشتمالته 

  .بمشتمالته

عثمان .د.أ لهدية المقدمة منوافق المجلس مع الشكر على قبول ا ◊

لطفي السيد األستاذ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت 

 Data showالكهربية وهى عبارة عن جهاز عرض ضوئي 

   .Epson  ماركة 

وافق المجلس على توقيع عقد مع مؤسسة مصر الخير لتمويل  ◊

فقط مائة  ( ١٥٠٠٠٠مقداره  بدعم مادي IEEEمؤتمر الطالب 

مة كل منهما جنيه باإلضافة إلى جائزتين قي) ألف وخمسون 

 ).ثالثون ألف جنيه (  ٣٠٠٠٠

 وافق المجلس على توقيع اتفاقية مع شركة انتل تقدم بموجبها  ◊

   :tablets '٢٠7عدد   �

 nab lets "10 : ٥عدد    �

   Classmate : ٣٥عدد   �

الستخدامها في أقسام الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات وهندسة 
علــــى أن  حاســــبات وهندســــة االلكترونيــــات واالتــــصاالت الكهربيــــةال

تــشكل لجنــة مــن الــسادة األفاضــل رؤســاء هــذه األقــسام للنظــر فــي 
  .كيفية االستفادة من هذه األجهزة

أحيط المجلس علمًا بافتتاح معمل النمذجة الرقمية لحوض النيل  ◊

 Eastern Nile Numerical Modeling  الشرقي 

Laboratory (ENNML)بقسم هندسة الري والهيدروليكا .  

هندسة وافق المجلس على دعم المؤتمر الدولي السابع لقسم ال ◊

 7th Cairo International )الحيوية الطبية والمنظومات

Biomedical Engineering Conference )   والمزمع  

 بالقاهرة وذلك حسب ١٣/١٢/٢٠١٤ – ١١عقده في الفترة من 

  .  هذا الصدد فيعد المعمول بهاالقوا

وافق المجلس على الصيغة النهائية المقترحة التفاقية التعاون    ◊

                العلمى مع الجامعة الماليزية 

“UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA” 

أحيط المجلس علمًا برغبة قسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت  ◊

    في التقدم للحصول على مركز تميز وفوض المجلس السيد

شريف مراد رئيس المجلس وعميد الكلية العتماد األوراق  .د.أ

 .المطلوبة لذلك فور استكمالها

 



   ﴾شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ﴿

 والصيانة أعمال االحالل والتجديد   

 اإلحاللتم إنجازه من أعمال   إطار الوقوف على مافي ◊

جابر . د. ؛ قام أاإلدارة بمبنى الثاني الدور فيوالتجديد 

 فينصار رئيس جامعة القاهرة بزيارة مفاجئة للكلية وذلك 

 ٢٠١٣-٩-٩السابعة والربع من صباح يوم االثنين الموافق 

رى وحضر ـــــــــــــ الزهيحنفي. د.وتم استقبال سيادته بمكتب أ

 ولقد ناقش  عدليعمرو. د.و أ رـــــــــــــــعلى جب. د.بلة أـالمقا

 السادة الوكالء عما تم وما سيتم من وأستفسر سيادته من

 و صعد سيادته الثاني الدور في والتجديد اإلحاللأعمال 

تم   وشاهد ماالثاني الدور إلىيرافقه السادة وكالء الكلية 

 .اآلنحتى   انجازه من أعمال 

أحيط المجلس علمًا بأنه تم تركيب إطارات وجنوط جديدة  ◊

 تم تعمد فك والتيللسيارات النصف نقل الخاصة بالكلية 

  .االعتصامإطاراتها وحرقها بالكلية صباح يوم فض 

 تم إجراء أعمال الحدادة الالزمة بأنهأحيط المجلس علمًا  ◊

 الخاص بالبوابة الرئيسية للكلية ىإلصالح الباب الحديد

 فض أثناء اللوادر إحدى تم تحطيمه من قبل والذي

 .االعتصام

إصالح ودهان إحدى أحيط المجلس علمًا بأنه تم عمل   ◊

 مقدمتها بواسطة اخترقتسيارات النصف نقل بالكلية والتى 

  .      االعتصامعدة طلقات نارية أثناء فض 

 لسيارتيأحيط المجلس علمًا بأنه جارى عمل إحالل وتجديد  ◊

اإلسعاف الخاصة بالكلية حيث تم كسر زجاجهما وفتحهما 

حتوياتهما صباح يوم فض االعتصام وبعثرة وٕاتالف وأخذ م

من تجهيزات طبية وأيضا إتالف دائرة التشغيل إلحدى 

السيارتين وسرقتها والخروج بها من الكلية عصر يوم فض 

 بأحد ٢٠١٣-٨-١٥ والعثور عليها يوم الخميس االعتصام

 كلية التربية الرياضية بشارع فيصل أمامالشوارع الجانبية 

 محمد نجيب بالهرم؛ الكلية تتوجه بالشكر لألستاذ الدكتور

وكيل كلية الزراعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 الزهيرى ومرافقته حنفي بالدكتور باالتصالوذلك لقيامه 

 .وٕارشاده عن مكان السيارة

أحيط المجلس علمًا بأنه جارى عمل إحالل وتجديد أللواح زجاج  ◊

مكاتب ومدرجات ومعامل ( الشبابيك واألبواب والفواصل 

وذلك بمبنى قسم الهندسة المعمارية ) ٠٠٠جهات وممرات ووا

 تم تدميرها وٕاتالفها نتيجة طلقات والتي المبانيوعدد آخر من 

 هذه األماكن صباح ومساء يوم اقتحامالرصاص وأيضا نتيجة 

 .االعتصامفض 

أحيط المجلس علمًا بأنه تم عمل إحالل وتجديد أللواح الزجاج  ◊

الكلية وغرفة السيد عميد الكلية الخاصة بشبابيك قاعة مجلس 

 تضررت من عدد من الطلقات النارية وذلك أثناء فض والتي

 .االعتصام

أحيط المجلس علمًا بأنه تم عمل إحالل وتجديد لجرانيت درج  ◊

 المواجه لمبنى عمارة اإلدارةمدخل مبنى عمارة ودرج مدخل مبنى 

يرها عمدا  تم تكسوالتيوأجزاء من جرانيت الممشى بجوار المسلة 

 .االعتصامصباح يوم فض 

بالكلية قاموا  أحيط المجلس علمًا بأن العاملين بقسم الصيانة ◊

 : التاليةباألعمال

 الخاصة بقاعة مجلس الكلية المركزيإعادة تشغيل وحدة التكييف  �

 الـــذي تــضررت مـــن الحريـــق والتـــي اإلدارةوالموجــودة أعلـــى مبنـــى 

 حيـث تـم عمـل إحـالل وتجديـد اإلدارة مـن مبنـى الثـانيدمر الدور 

 ولـــدوائر الرئيـــسيلكـــابالت تغذيـــة الوحـــدة بالكهربـــاء مـــن المـــصدر 

 . لوحدة التحكم للوحدةوأيضاالمواسير النحاسية الخاصة بالفريون 

دهــــان البوابــــات الحديديــــة الـــــثالث بالكليــــة وأيــــضا دهــــان حـــــوائط  �

 .وجدران تلك البوابات

 بالــــدور ٢٠١٠٦  و٢٠١٠١ بمــــدرجي والتجديــــد اإلحــــاللأعمـــال  �

االرضــــى بمبنــــى قــــسم الرياضــــيات والفيزيقــــا الهندســــية؛ حيــــث تــــم 

تركيــب كــشافات إضــاءة ثالثيــة ســقفية بــدال مــن الكــشافات المعلقــة 

ــــضاالثنائيــــة المتهالكــــة وتــــم  ــــات أي ــــات للجــــدران ودهان  عمــــل دهان

 .للمقاعد

 األرضــي وحــدات التكييــف بالــدورين فــيأعمــال اإلحــالل والتجديــد  �

 تـــــضررت مـــــن حريـــــق والتـــــي)  وحـــــدة٣٠ ( اإلدارةى واألول بمبنـــــ

 . بالمبنىالثانيالدور 

 مكتـب وكيـل إلـى ترد والتي يتم اإلبالغ عنها التيأعمال الصيانة  �

 .  الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة



أحيط المجلس علمًا بأنه تم عمل إحالل وتجديد لنظام  ◊

لرئيسية   ااالجتماعاتالصوتيات بمجلس الكلية وقاعة 

 تم سرقتها مساء يوم فض والتي اإلجتماعى بالكلية بالنادي

؛ حيث تم شراء وحدة تكبير مركزية ووحدة استقبال االعتصام

VHF السلكي ميكروفون ٢ مزودة بعدد.  

 خاصةشراء عشر ماكينات جديدة بأحيط المجلس علمًا  ◊

 حيث تم البصمة العاملين بنظام انصرافبتسجيل حضور و 

 .االعتصام مساء يوم فض الكليةينات من سرقه الماك

أحيط المجلس علمًا بأنه تم عمل إحالل وتجديد لشبكة  ◊

 اشتعال تضررت نتيجة والتيالتليفونات بمبنى اإلدارة بالكلية 

 . بالمبنىالثانيالنيران بالدور 

وبطاريات ) احتياط(أحيط المجلس علمًا بأنه تم شراء إطارات  ◊

 والتي) نقل وركوب(اصة بالكلية وروافع جديدة للسيارات الخ

تم سرقتها بعد كسر زجاجها وفتحها وسرقة محتوياتها وذلك 

 . االعتصاممساء يوم فض 

   ﴾ والبحوثالدراسات العلياشئون  ﴿

اجتماع لجنة الدراسات العليا أحيط المجلس علمًا بمحضر  ◊

 .٢/١٠/٢٠١٣ فيوالبحوث بجلستها المنعقدة 

لسادة وكالء الدراسات العليا  ا باجتماعالمجلس علماأحيط  ◊

نائب . د.أ، رئيس الجامعة . د.للكليات العملية مع السيد أ

    رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و السيد

  وتنمية البيئةنائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع. د.أ

 . الجامعة لدعم البحوث بالكلياتإستراتيجيةلمناقشة 

 جامعة فيى استثناء الطالب الذين يدرسون وافق المجلس عل ◊

 الماجستير المشترك من تقديم أصول فيكاسل بألمانيا 

 وٕافادة   على قيدهماأللمانية موافقة الجامعة واعتماد األوراق

 .األوراق باالطالع على أصول األلمانيةالجامعة 

رئيس الجامعة على . د.بموافقة السيد أ  المجلس علماً أحيط ◊

 .العلوم والتكنولوجيا  مشاريع صندوقإلدارةية تفويض الكل

وافق المجلس على اعتماد قيد الدفعة الجديدة للدراسات العليا  ◊

 األول للعام الدراسيللفصل )  دكتوراه– ماجستير –دبلوم (

 .١/١٠/٢٠١٣ واعتبار قيدهم من ٢٠١٣/٢٠١٤ الجامعي

 موضوع الموافقات المبدئية للطالب فيما يخصوافق المجلس  ◊

 لتوفير األقسام المختلفة على وجوب مراعاة األقساملوافدين من ا

للتخصص ئة ررات مكافالتخصص المطلوب أو توفير مق

  .الطالب بدراستها المطلوب يقوم

  ﴾ شئون التعليم والطالب ﴿

األولى التي  الجلسة اجتماع محضر وافق المجلس على اعتماد ◊

  .٨/٩/٢٠١٣ في انعقدت

طالب الذين التحقوا بالكلية في العام وافق المجلس على منح ال ◊

 بنظام الساعات المعتمدة وأتموا بنجاح ٢٠٠٦/٢٠٠٧الجامعي 

إلتمام ) فصل دراسيين إضافيين( ساعة معتمدة فأكثر ١٢٠

 .متطلبات التخرج

ناقش المجلس كيفية حساب المعدل التراكمي للطالب الخريجين  ◊

تي قاموا الذين تم إعفاؤهم من بعض المقررات الدراسية ال

بدراستها خارج الكلية ووافق المجلس على حساب المعدل 

التراكمي لهؤالء الطالب على أساس المقررات التي درسها 

الطالب بالكلية مع ضرورة قضاء الطالب سنتين على األقل في 

 .الكلية 

أحيط المجلس علمًا بآليات التحويل بين األقسام بعد ظهور نتيجة  ◊

في ضوء األعداد المقررة لكل قسم والتي التنسيق الداخلي وذلك 

 .سبق وأن حددها مجلس القسم

أحيط المجلس علمًا بأعداد الطالب المقبولين فى نظام الساعات  ◊

 .المعتمدة 

أحيط المجلس علمًا بالوثيقة المرسلة من وحدة ادارة المشروعات  ◊

 .وتواريخ اعتماد البيانات الواردة بها

  ﴾ ترقيات وتعيينات ﴿

حاتم عادل الحسيني المدرس بقسم  .دجلس على تعيين وافق الم ◊

الرياضيات والفيزيقا الهندسية في وظيفة أستاذ مساعد بالقسم مع 

 .التهنئة

مها مدثر حسن المدرس المساعد  .دوافق المجلس على تعيين  ◊

علما بأنها ( بقسم الهندسة اإلنشائية في وظيفة مدرس بالقسم 

 .مع التهنئة) معة القاهرة حاصلة على درجة الدكتوراه من جا

خالد احمد إبراهيم البحيرى المدرس  .دوافق المجلس على تعيين  ◊

المساعد بقسم هندسة المناجم والبترول والفلزات في وظيفة مدرس 



 كندا ل على درجة الدكتوراه منعلما بأنه حاص( بالقسم 

 .مع التهنئة) وتوجد معادلة 

 شحاتة المدرسأحمد حسين  .دوافق المجلس على تعيين  ◊

 الري والهيدروليكا في وظيفة مدرس المساعد بقسم هندسة

  جامعة على درجة الدكتوراه منعلما بأنه حاصل ( بالقسم 

 .مع التهنئة) القاهرة 

محمد محي محمد سعد  وافق المجلس على تعيين المهندس ◊

القرموطى المعيد بقسم هندسة المناجم والبترول والفلزات في 

 .اعد بالقسم مع التهنئةوظيفة مدرس مس

مينا مغاريوس مكاوي  وافق المجلس على تعيين المهندس ◊

بشارة المعيد بقسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات في 

 .وظيفة مدرس مساعد بالقسم مع التهنئة

أحمد سيد أحمد كاسب  وافق المجلس على تعيين المهندس ◊

عد مدرس مساالمعيد بقسم هندسة الحاسبات في وظيفة 

 .بالقسم مع التهنئة

ٌعال محمد عاصم عبد   وافق المجلس على تعيين المهندسة ◊

العزيز أحمد المعيد بقسم هندسة المناجم والبترول والفلزات 

 .في وظيفة مدرس مساعد بالقسم مع التهنئة

محمود محمد عبد الرحمن  وافق المجلس على تعيين المهندس ◊

ت الكهربية في وظيفة النجار المعيد بقسم هندسة القوى واآلال

 .مدرس مساعد بالقسم مع التهنئة

مصطفى محمود / وافق المجلس على تعيين السيد المهندس  ◊

حسن محمود المعيد بقسم هندسة الحاسبات في وظيفة مدرس 

 .مساعد بالقسم مع التهنئة

وافق المجلس على تعيين المهندس عمر عبد اللطيف  ◊

في وظيفة مدرس الصديق المعيد بقسم هندسة الحاسبات 

 .مساعد بالقسم مع التهنئة

وافق المجلس على تعيين المهندس عمرو محمد مرسى محمد  ◊

المعيد بقسم هندسة األشغال العامة في وظيفة مدرس مساعد 

 .بالقسم مع التهنئة 

وافق المجلس على تعيين المهندس محمد كمال حسين المعيد  ◊

اعد بالقسم بقسم هندسة األشغال العامة في وظيفة مدرس مس

 .مع التهنئة

وافق المجلس على تعيين المهندس أحمد محمود عبد العزيز  ◊

المعيد بقسم هندسة األشغال العامة في وظيفة مدرس مساعد 

 .بالقسم مع التهنئة

وافق المجلس على تعيين المهندس أحمد لطفي الرفاعى المعيد  ◊

بقسم هندسة القوى واآلالت الكهربية في وظيفة مدرس مساعد 

 .بالقسم مع التهنئة

وافق المجلس على تعيين المهندس أحمد سعيد حلمي المعيد بقسم  ◊

هندسة القوى واآلالت الكهربية في وظيفة مدرس مساعد بالقسم 

 .مع التهنئة

وافق المجلس على تعيين المهندس محمد السيد عبد العال المعيد  ◊

بقسم هندسة القوى واآلالت الكهربية في وظيفة مدرس مساعد 

 .بالقسم مع التهنئة

وافق المجلس على المهندس محمود محمد إمام المعيد بقسم  ◊

هندسة القوى الميكانيكية في وظيفة مدرس مساعد بالقسم مع 

 .التهنئة

وافق المجلس على تعيين المهندس عمر أحمد صادق المعيد  ◊

بقسم هندسة القوى الميكانيكية في وظيفة مدرس مساعد بالقسم 

 .مع التهنئة

ق المجلس على تعيين المهندس طارق محمود محمد الجمال واف ◊

المعيد بقسم هندسة القوى الميكانيكية في وظيفة مدرس مساعد 

 .بالقسم مع التهنئة

وافق المجلس على تعيين المهندس أحمد شحاتة محمد عبد  ◊

اللطيف المعيد بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية 

 .قسم مع التهنئةفي وظيفة مدرس مساعد بال

وافق المجلس على تعيين المهندس أيمن محمود بيومي المعيد  ◊

بقسم هندسة القوى الميكانيكية في وظيفة مدرس مساعد بالقسم 

 .مع التهنئة

وافق المجلس على تعيين المهندس مينا إيليا صموئيل جرجس  ◊

المعيد بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية في وظيفة 

 مساعد بالقسم مع التهنئةمدرس 

  

  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 لدور الثاني بمبنى اإلدارةأعمال اإلحالل والتجديد با

 

 زيارة رئيس الجامعة التفقدية ألعمال اإلحالل والتجديد لمبنى اإلدارة

 

 مراحل تركيب المنشأ المعدنى  بالدور الثاني بمبنى اإلدارة

 

  لسلم الطوارئ بمبنى عمارةالمعدنيالسور 

 

  بالدور الثاني بمبنى اإلدارةمراحل تركيب المنشأ المعدنى 

 

 ٢٠١٣- ٢٠١٢صورة أعضاء مجلس الكلية عن العام الجامعى 

 

 اإلحالل والتجديد ألحواض األشجار بالكليةأعمال 

 

 ١١٠١بجوار مدرج سيا الشجار األكااإلحالل والتجديد 

 

 بمطعم طالب الكليةاإلحالل والتجديد أعمال 

 


