
 

 

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

 ٢٠١٢ سبتمبرعدد 
  

  ﴾  عميد الكليةشريف مراد. د.كلمة أ ﴿      
  

راد      .د.أافتتح   د م عميد الكلية ورئـيس المجلـس       شريف أحم

 والتي عقدت يـوم     ٢٠١١/٢٠١٢ للعام الجامعي    األولىالجلسة  

واسـتهل  ) بسم اهللا الـرحمن الـرحيم       (  ١١/٩/٢٠١٢ لثالثاءا

 : سيادته الجلسة بالكلمة التالية

 للعام الجامعي االولىأرحب بحضراتكم في الجلسة 

٢٠١١/٢٠١٢.  

   ﴾شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ﴿

  والصيانة أعمال االحالل والتجديد   
 اإلحالل  بأنه جارى االنتهاء من أعمالأحيط المجلس علماً ◊

 - ٣٣١٠١لمدرجي )  تمويل ذاتي(شامل والتجديد ال

 بمبنى - أمام مسجد الملحق – بالدور االرضى ٣٣١٢٩

 – تقوية التهوية –تقوية اإلضاءة ( قسم الهندسة الكيميائية 

 – دهان األسقف والحوائط –تقوية وتثبيت ودهان البنشات 

ديدة  سبورات بيضاء وخضراء ج–تجليد الحوائط الجانبية 

 – أبواب – سماعات – شاشات عرض -  داتاشو معلق –

 ).إحالل الشبابيك الكريتال بأخرى الوميتال

 بأنه جارى االنتهاء من أعمال اإلحالل أحيط المجلس علماً ◊

للمنطقة الداخلية  الفاصلة بين أبواب ) تمويل ذاتي(والتجديد 

 وكذلك لغرفة استراحة ٣٣١٢٩ و ٣٣١٠١مدرجي 

     لتدريس وغرفة العامل بجوار المدرجينأعضاء هيئة ا

كما سيتم طالء )  تهوية –  إضاءة - دهانات –أرضيات ( 

الواجهة الخارجية لمبنى المدرجين وتقوية ودهان الباب 

 .الرئيسي للمبنى 

 بأنه جارى االنتهاء من إنشاء مبنى جديد أحيط المجلس علماً ◊

 حقــا الملمنفذ كافتيري :من دور واحد ينقسم إلى جزئين 

 ٧٠و منفذ مركز تصوير وذلك على مساحة تقترب من 

مترا مربعا وذلك في المنطقة الواقعة بين مبنى قسم الري 

والهيدروليكا ومبنى قسم المناجم والبترول والفلزات 

دية ، وهذا المبنى أقيم في يوالمالصقة لسور المدرسة السع

اللوميتال، مكان المنفذ القديم للكافتيريا وكشك التصوير ا

    وجارى توسعة وتجميل الجزء الموجود أمام هذه المنافذ

 ).إنارة +تشجير+ مقاعد للجلوس + تبليط ( 

 بأنه تم عمل تجميل للمنطقة المحيطة بكشك أحيط المجلس علماً ◊

األمن الموجود بجوار بوابة الملحق بجوار سور الجامعة 

 دهانات –دة   أرصفة جدي-تبليط ( والمؤدية لمبنى األساسات 

 ) .الكشك واألرصفة

تمويل (  بأنه جارى عمل إحالل وتجديد أحيط المجلس علماً ◊

لصالة التدريب البصري وغرفة مجلس قسم الهندسة )  ذاتي 

المعمارية وكذلك لمعمل التخطيط وذلك بقسم الهندسة المعمارية 

 – أسقف معلقة – تجليد حوائط –كشط ودهان أرضيات ( 

         – شاشات عرض –تي  نظام صو–إضاءة 

 ).  تبرع من شركة شمس(  أجهزة تكييف  – ستائر –داتا شو 

 بأنه تم االنتهاء من عمليات اإلحالل أحيط المجلس علماً ◊

لدورة المياه الخاصة بالطالب ) تمويل ذاتي(والتجديد الشامل 

والتي تقع في الدور الخامس خلف المصاعد الخاصة بأعضاء 

 أدوات -  حوائط –أرضيات (لتدريس بمبنى إعدادي هيئة ا

 ) . دهانات – إضاءة – صيانة األبواب –صحية 

 بأنه جارى االنتهاء من إضافة دورة مياه أحيط المجلس علماً ◊

بالدور األرضي بمبنى إعدادي ) تمويل ذاتي ( جديدة للطالب 

  . خلف مصعد الطالب –٢٠١٠١وذلك بجوار مدرج 

بأنه جارى عمل إحالل وتجديد للبنية التحتية  أحيط المجلس علماً ◊

وذلك بمبنى قسم ) تمويل ذاتي ( لمعمل التكنولوجيا العضوية

 .الهندسة الكيميائية بالدور الثاني فوق األرضي

 بأنه جارى االنتهاء من إنشاء مصلى جديد أحيط المجلس علماً ◊

وذلك بملحق الكلية بجوار معمل ) تبرعات( خاص بالطالبات 

 .د وأمام المدخل الجانبي لمبنى قسم الري والهيدروليكاالموا

 بأن العاملين بإدارة الصيانة بالكلية قد قاموا أحيط المجلس علماً ◊

 :باألعمال التالية 

دهانات لطرقات وحوائط الدور األرضي واألول والثاني  

  .والثالث وذلك بمبنى األنشطة بجوار حمام السباحة بالكلية

عة تدريس وذلك بمبنى إعدادي بالدور  قا٢١ دهانات لعدد  

 .األرضي والثالث والخامس

دهانات جدران طرقة مبنى اإلدارة بالدور األول والسلم  

 .األوسط  وعمل صيانة لكشافات اإلضاءة

دهان غرفة األساتذة المساعدين بقسم الهندسة اإلنشائية  

 .١بمبنى مدني 



دهان حجرة المعيدين بقسم هندسة القوى الكهربية  

 .٨بالدور الرابع مبنى 

 نجارة – تكييف – سباكة –إضاءة ( القيام بأعمال الصيانة  ◊

والتي يتم اإلبالغ عنها من قبل أقسام  ...)  - زجاج –

وإدارات الكلية المختلفة وذلك لمكتب وكيل الكلية لشئون 

خدمة المجتمع وتنمية البيئة وجارى استكمال باقي األعمال 

 .هاطبقا لترتيب اإلبالغ عن

  األنشطة الثقافية واالجتماعية والبيئية   
 بمقترح إقامة معرض المالبس للعام أحيط المجلس علماً ◊

 لصالح طلبة وطالبات وعمال ٢٠١١/٢٠١٢الجامعي 

  .٢٠١٢الكلية وذلك خالل النصف الثاني من شهر أكتوبر 

عميد الكلية والسادة . د. بأنه في حضور أأحيط المجلس علماً ◊

د كبير من أعضاء هيئة التدريس والعاملين الوكالء وعد

بالكلية وعدد من الضيوف تم إقامة حفل ختام العام الدراسي  

  حول حمام السباحة بالنادي اإلجتماعى ٢٠١٢ – ٢٠١١

 ، وتم ٢٠١٢  يوليو ١٢بالكلية وذلك يوم الخميس الموافق 

خالل الحفل توزيع الجوائز وشهادات التقدير على السادة 

 للمعاش والحاصلين على جوائز الجامعة وأحسن المحالين

 .رسائل دكتوراه وماجستير

 بان قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية أحيط المجلس علماً ◊

البيئة بالكلية وبالتعاون مع النقابة العامة للمهندسين عقدا 

" الحلول العملية والعلمية  لمشكلة القمامة " ندوة بعنوان 

 قاعة االجتماعات في ٢٠١٢-٧- ١٩وذلك  يوم الخميس 

الكبرى بالكلية وشارك في الندوة عدد من أعضاء هيئة 

التدريس والعاملين بالكلية وعدد من الشركات الوطنية 

واألجنبية وجهاز شئون البيئة وهيئة النظافة والمجتمع 

المدني ورابطة الزبالين، وتم خالل الندوة تقديم مجموعة 

ة نظر الجهات المشاركة من الحلول المختلفة وذلك من وجه

 .   في الندوة

 بان قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية أحيط المجلس علماً ◊

البيئة بالكلية وبالتعاون مع النقابة العامة للمهندسين بصدد 

" إقامة فعاليات الملتقى األول لمهندسي الجيزة تحت عنوان 

دور فاعل للمهندسين في تنمية وتطوير محافظة الجيزة 

 في ٢٠١٢-٩- ١٥ من المقرر إقامتها يوم السبت  والتي"

قاعة االجتماعات الكبرى بالكلية ، ومن المنتظر مشاركة 

عدد من الجهات التنفيذية والجهات البحثية والمكاتب 

 .االستشارية ومنظمات المجتمع المدني 

 بان إدارة الكلية ستقوم بتنظيم زيارة أحيط المجلس علماً ◊

نظام الفصلين ( يد وذلك للطالب الجددة بالشيخ زالفرع الكلي

وذلك بالتنسيق مع إتحاد الطالب ) ونظام الساعات المعتمدة

مفوض العميد بفرع الكلية . د.وإدارة رعاية الشباب بالكلية وأ

 ١٣/٩/٢٠١٢بالشيخ زايد وذلك يوم الخميس 

 ٢ بان عمال الكلية قاموا باإلمساك بعدد أحيط المجلس علماً ◊

كانت مختبئة لمدة تقترب من   ) racoon( حيوان راكون 

  .١٧الشهرين وذلك بمبنى 

   ﴾ والبحوثالدراسات العلياشئون  ﴿
أحيط المجلس علماً بتشكيل لجان الدبلومات والماجستيرات  ◊

 .البينية

أحيط المجلس علماً بإحصائية الطالب المسددين للمصروفات  ◊

 الدراسي الدراسية طبقا التفاقية المراكز البحثية خالل العام

٢٠١١/٢٠١٢. 

أحيط المجلس علماً باتفاق التعاون المبرم بين وزارة التعليم  ◊

العالي والكلية بخصوص معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران 

وفيما يخص مرحلة الدراسات العليا وافق المجلس على تخفيض 

من قيمة المساهمات لمدة عامين لمعاوني هيئة % ٣٠نسبه 

وذلك في إطار ١/١٠/٢٠١١ا من التدريس بالمعهد اعتبار 

 .مساندة الكلية للمعهد في بناء الكوادر طبقًا لالتفاقية 

أحيط المجلس علماً بخطاب اإلدارة العامة للبحوث بشأن طلب  ◊

وزارة البحث العلمي قائمة بنوعية األبحاث العلمية التي يتم 

 .إرسال عينات لها إلى الخارج 

لتعليم العالي لترشيح باحثين أحيط المجلس علماً بخطاب وزارة ا ◊

للمشاركة في دورة تدريبية في مجال إدارة العلوم والتكنولوجيا 

 .والمنظمة من جانب أكاديمية ماليزيا للعلوم

أحيط المجلس علماً بشروط تمويل خمسة مشروعات بحثية كل  ◊

عام في إطار التعاون العلمي بين أكاديمية البحث العلمي 

 .االيطاليوالمجلس القومي للبحوث 

أحيط المجلس علماً بمنتدى منح صغار الباحثين والمزمع عقده  ◊

 .٩/١٢/٢٠١٢- ٦ قبرص من –في نيقوسيا 

أحيط المجلس علما بالمستندات المطلوبة من الهيئات المعاونة  ◊

 الذين سوف يقومون بالسفر لحضور المؤتمرات الخارجية

 أحيط المجلس علماً بالمنتدى والمعرض السعودي لكفاءة ◊

 .الكهرباء

أحيط المجلس علماً باإلعالن عن جائزة الملكة إليزابيث للعلوم  ◊

 .٢٠١٢الهندسية لعام 

أحيط المجلس علماً بقرار مجلس الدراسات العليا بقبول نهائي  ◊

رسائل الدكتوراه حث كمسوغ لتشكيل لجان الحكم على لنشر الب

نشر بحث في مجلة دولية أو نشر بحثين في مجلة محلية ب وذلك

 .معتمدة من اللجان العلمية الدائمة المتخصصة 

أحيط المجلس علماً بالمنح المحلية للعلماء الشبان في مجال  ◊

 .٢٠١٢/٢٠١٣العلوم البيئية للعام المالي 



أحيط المجلس علماً بموضوع إقامة تعاون وتبادل علمي  ◊

 .عليم العالي التشاديةوثقافي مع وزارة الت

أحيط المجلس علماً بعدم إمكانية احتساب مواد اإلعفاء من  ◊

 دبلوم إلى ماجستير

أحيط المجلس علماً بالالئحة المالية لماجستير الغاز  ◊

 .الطبيعي

  ﴾شئون التعليم والطالب  ﴿
وافق المجلس على تحديد مكافأة أعضاء هيئة التدريس  ◊

تدريس المقررات ببرامج والهيئة المعاونة المشاركون في 

 .٢٠١٢/٢٠١٣الساعات والمعتمدة في العام الجامعي 

كنولوجيا العمارة وافق المجلس على رغبة برنامج هندسة وت ◊

دولية بالكلية مع المعهد التقني بميالنو في تنظيم ورشة 

 باشتراك ٢٠١٢ نوفمبر ٩-١وذلك في الفترة ما بين 

المسجلين في مقرر الساعات المعتمدة  بنظام طالب العمارة

 مع طالب ٢٠١٢ خريف Studio Design7التصميم 

  .المعهد التقني بميالنو

  ﴾موضوعات عامة  ﴿
  

  :عميد الكلية بالعزاء في كل من. د.تقدم أ ◊

ليـة  األستاذ ووكيـل الك   : عمرو أمين محمد عدلي   . د.أ 

  . والدتهلشئون الدراسات العليا لوفاة

ستاذ المتفرغ بقسم  األ:المحالوي فوزي محمد السيد. د.أ  

 .هندسة القوى الميكانيكية لوفاة نجله

 أحمد محمد رجب البيلى .د.أ  أن يتولىوافق المجلس على ◊

  .٢٠١٢/٢٠١٣ مجلس الكلية للعام الجامعي أمانة

أحمد فكرى عبد الوهاب المدير .موافق المجلس على تعيين  ◊

التنفيذي للشركة المصرية األلمانية لصناعة السيارات ضمن 

 من دة عامين اعتباراالثالثة أعضاء من خارج المجلس لم

١/٩/٢٠١٢. 

أحيط المجلس علما بضوابط صرف بدل الجامعة وتم  ◊

 بتعديل بعض أحكام ٢٠١٢ لسنة ٨٤استعراض قانون 

 ١٩٧٢ لسنة ٤٩قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون 

وتم عرض محضر اللجنة المشكلة من قبل المجلس األعلى 

 إلعداد الضوابط الالزمة لصرف بدل الجامعة للجامعات

وفى هذا اإلطار تمت الموافقة على طلب تحول األساتذة 

 .غير المتفرغين إلى أساتذة متفرغين

الحسابات  من جميع % ٢٠أحيط المجلس علما بقرار خصم  ◊

 . الصناديق الخاصة لصالح وزارة الماليةو

اكن بجميع أحيط المجلس بالنتائج األولية للجنة حصر األم ◊

وقرر المجلس إضافة معمل البيولوجية االلكترونية . األقسام

لقسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات وذلك بالدور األول 

 .بمبنى عمارة

أحيط المجلس علما بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس باألقسام  ◊

المختلفة المخصصين لإلشراف االكاديمى لطالب مرحلة 

لتأكيد على األقسام بإعالن األسماء ومواعيد البكالوريوس وا

 .التواجد

أحيط المجلس علما بمواعيد امتحانات نصف الفصل الدراسي  ◊

  :  الذي تقرر عرضها على النحو التالي٢٠١٢/٢٠١٣

امتحانات نصف الفصل الدراسي ألقسام الكلية ابتداء مـن          

٤/١١/٢٠١٢  

ليـة  امتحانات نصف الفصل الدراسي للفرق اإلعدادية بالك       

  ١١/١١/٢٠١٢من 

أحيط المجلس علما بنتيجة تنسيق األقسام للسنة األولى للعام  ◊

 وتم عرض نتائج تحقيق الرغبة األولى ٢٠١٢/٢٠١٣الجامعي 

للطلبة والتحويالت الخارجية للفرق ومقارنة ذلك بمدى 

استيعاب األقسام المختلفة وجارى حاليا مراجعة التوزيع النهائي 

 .للطلبة

 – ٢٠١٢س علما على تحديد أجندة العام الجامعي أحيط المجل  ◊

 : على النحو التالي٢٠١٣
 

  الموافق  اليوم  بيان
  ١٥/٩/٢٠١٢  السبت  بدء العام الدراسي

 حتى ٢٠١٢ /٢٥/١٠  الخميس  أجازة عيد الضحى

  ٢٩/١٠/٢٠١٢االثنين 

نهاية الدراسة للفصل 

  الدراسي األول

  ٢٧/١٢/٢٠١٢  الخميس

بداية امتحانات الفصل 

  الدراسي األول

 حتى ٢٩/١٢/٢٠١٢  السبت

  ١٧/١/٢٠١٣الخميس 

 حتى ١٩/١/٢٠١٣  السبت  بدء أجازة نصف العام

  ٣١/١/٢٠١٣الخميس 

بدء الفصل الدراسي 

  الثاني

  ٢/٢/٢٠١٣  السبت

 حتى ٤/٥/٢٠١٣  السبت  أجازة شم النسيم

  ٩/٥/٢٠١٣الخميس 

نهاية الدراسة للفصل 

  الدراسي الثاني

  ٢٣/٥/٢٠١٣  الخميس

بداية امتحانات الفصل 

  الدراسي الثاني

  ٢٥/٥/٢٠١٣  السبت

نهاية امتحانات الفصل 

  الدراسي الثاني

  ١٣/٦/٢٠١٣  الخميس

 



إبراهيم محمد على شبكة بعرض نتائج .د.أتقدم  ◊

 .وتقرير نشاط لجنة وحدة ضمان الجودة بالكلية 

                 أحيط المجلس علما باستالم مجموعة من الكتب ◊

مهداة من الجمعية المصرية األمريكية  ) ٣٦٠٠الي حو( 

 وموافقة وزير التعليم العالي EASEAللعلماء والمهندسين 

التنسيق مع الكلية وسيتم بعلى قبولها وقد تم هذا اإلهداء 

 .إرسال خطاب شكر إلى الجمعية

﴾ لجنة المعامل ﴿  
ممارسة عامة لشراء ماكينة شد لمعمل االختبارات تم طرح  ◊

انيكية وتم فتح المظاريف المالية وجارى الترسية الميك

 .وموافقة السلطة المختصة

تم طرح مناقصة عامة لشراء أجهزة علمية لقسم هندسة  ◊

  وتم فتح ٢٨/٦/٢٠١٢المناجم والبترول والفلزات جلسة 

المظاريف المالية وجارى الترسية وموافقة السلطة 

 .المختصة

ادمه جلسة فتح تم طرح مناقصة عامة لشراء حاسبات خ ◊

 وجارى إعداد التقرير ٨/٧/٢٠١٢المظاريف الفنية يوم 

 .الفني

تم طرح مناقصة عامة لشراء حاسبات شخصية جلسة فتح  ◊

 وجارى إعداد التقرير ٩/٧/٢٠١٢المظاريف الفنية يوم 

 .الفني

عات ليزر جلسة فتح ابتم طرح مناقصة عامة لشراء ط ◊

عداد التقرير  وجارى إ١٠/٧/٢٠١٢المظاريف الفنية يوم 

 .الفني

تم طرح ممارسة عامة لشراء خامات وأدوات كهربائية  ◊

 وجارى الترسية وموافقة السلطة ٥/٨/٢٠١٢جلسة 

 .المختصة

تم طرح ممارسة عامة لشراء أدوات سباكه جلسة  ◊

 . وجارى إعداد التقرير الفني٦/٨/٢٠١٢

تم طرح ممارسة عامة لشراء أدوات نجارة جلسة  ◊

 .داد التقرير الفني وجارى إع٧/٨/٢٠١٢

تم طرح ممارسة عامة لشراء خامات ألومونيوم جلسة  ◊

 . وجارى إعداد التقرير الفني٨/٨/٢٠١٢

تم طرح ممارسة عامة لشراء أدوات نظافة جلسة  ◊

 . وجارى إعداد التقرير الفني ٩/٨/٢٠١٢

تم طرح مناقصة عامة لتوريد أجهزه علمية لقسم التصميم  ◊

 وجارى إعداد التقرير ١٢/٨/٢٠١٢الميكانيكي جلسة 

  .الفني

تم طرح ممارسة عامة لتوريد أخشاب لورش الكلية جلسة  ◊

١٨/٩/٢٠١٢.   

  ﴾ ترقيات وتعيينات ﴿
ماجدة بهاء الدين فايق األستاذ  .د وافق المجلس على تعيين ◊

 .المساعد بقسم هندسة الحاسبات في وظيفة أستاذ مع التهنئة 

ود حسين األستاذ محمد ربيع محم .دس على منح لوافق المج ◊

    المساعد بقسم الهندسة اإلنشائية اللقب العلمي لوظيفة أستاذ 

 .مع التهنئة) المنشآت الخرسانية المسلحة ( 

حامد محمد محمود سالم األستاذ  .دس على منح لوافق المج ◊

    المساعد بقسم الهندسة اإلنشائية اللقب العلمي لوظيفة أستاذ 

 .مع التهنئة) لحة المنشآت الخرسانية المس( 

محمد دانش إسماعيل المدرس .دوافق المجلس على تعيين  ◊

المساعد بقسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية في وظيفة مدرس 

 .بالقسم مع التهنئة

 تامر عاشور السيد المدرس .دوافق المجلس على تعيين  ◊

المساعد بقسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية في وظيفة مدرس 

 .تهنئةبالقسم ال

 حمدي محمد السيد المعيد بقسم .معلى تعيين س لالمجوافق  ◊

هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج في وظيفة مدرس مساعد 

 .بالقسم مع التهنئة

أحمد جابر محمد عفيفي المعيد . معلى تعيين س لالمجوافق  ◊

بقسم هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج في وظيفة مدرس 

 .لتهنئةمساعد بالقسم مع ا

 شهاب يمن عبد اللطيف المعيد .معلى تعيين س لالمجوافق  ◊

بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية في وظيفة 

 .مدرس مساعد بالقسم مع التهنئة

 أحمد عبد الكريم نجيب يوسف .معلى تعيين س لالمجوافق  ◊

المعيد بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية في 

 .رس مساعد بالقسم مع التهنئةوظيفة مد

 رنا عصام الدين خليل المعيد بقسم .معلى تعيين س لالمجوافق  ◊

هندسة القوى الميكانيكية في وظيفة مدرس مساعد بالقسم مع 

 .التهنئة

 صابر رجب طه محمد المعيد بقسم .م تعيين علىس لالمجوافق  ◊

هندسة القوى الميكانيكية في وظيفة مدرس مساعد بالقسم مع 

 .التهنئة

  



  

  

  

  
 
  
 
 
  

  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العلمية  لمشكلة القمامةندوة الحلول   العلمية  لمشكلة القمامةندوة الحلول
 ٢٠١٢ – ٢٠١١حفل ختام العام الدراسى 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٠١٢–٢٠١١حفل ختام العام الدراسى 


