
 
  

    
 
 

  
  
  
  
  
  
  

   
ة شرف مراد. د.لمة أ ﴿   ﴾ عمید الكل

  

ــــــــتح أ س  شــــــــرف أحمــــــــد مــــــــراد. د.افت ــــــــ ــــــــة ورئ ــــــــد الكل عمی

ــــــــــــــة للعــــــــــــــام الجــــــــــــــامعي  األولــــــــــــــىالجلســــــــــــــة  مجلــــــــــــــس الكل

 الموافــــــــــــ والتــــــــــــي عقــــــــــــدت یــــــــــــوم الثالثــــــــــــاء ٢٠١٦/٢٠١٧

ــــــــــــــــــــــــــــ ( ٢٠/٩/٢٠١٦ واســــــــــــــــــــــــــــتهل ) ﷽

ادته الجلســـــــة  أعضـــــــاء اســـــــ إحاطـــــــة  و لمجلـــــــسالترحیـــــــب 

ـــــأهم    الجامعـــــة بتـــــارخ مجلـــــس موضـــــوعات المجلـــــس علمـــــًا 

٣١/٧/٢٠١٦.  

  دمحم عبد الحمید / المستشار. د.سعادة أالترحیب

ة حضوره هذه  س مجلس الدولة لبدا مسعود رئ

الجلسة وهو من أبناء جامعة القاهرة الذین تفخر 

ر إلى أ جمال ندا / المستشار. د.بهم، وتوجه الش

ة فى بذله من جهد متمیز على ما  أثناء فترة عضو

المجلس ادته   .س

  س الجامعة تور نائب رئ خطاب األستاذ الد

افأة  ط منح الم شأن ضوا حوث  ا وال للدراسات العل

ة للنشر الدولى  .اإلضاف

  

  

  

  

  

  
  

 

  ات الجامعة ل مجهودات السادة عمداء  اإلشادة 

الئها وأعضاء هیئة التدرس والعاملین أل دائهم وو

ة العام الجامعى، واالنتهاء من  المتمیز خالل أعمال نها

إعالن نتائج االمتحانات فى المواعید المحددة، والتأكید 

ة  على سرعة إصدار الشهادات لطالب الفرق النهائ

رة ة الخدمة العس  .لتأد

  س الجامعة للدراسات تور نائب رئ خطاب األستاذ الد

شأن دعم ال حوث  ا وال سادة أعضاء هیئة التدرس العل

تاب  تاب أو فصل فى  قومون بنشر  ومعاونیهم الذین 

تاب  ة )edit(أو إخراج    .صادر عن دار نشر دول

  ة ال طالب من جامعات خارج الموافقـة علـى استق

لقضاء ترم دراسى واحد أو ترمین أو عدد من المواد 

ا  ات جامعة القاهرة فى ضوء إعالن بولون ل بإحد 

ة و  م الجامعات، والئحته التنفیذ فى ضوء قانون تنظ

  
ة ل فة مجلس    جامعة القاهرة-الهندسةصح

ة   فة تغطي األحداث العامة في مجلس الكل   صح
 ٢٠١٦ سبتمبر عدد



وقرارات مجلس الجامعة، وفى ضوء مجموعة من 

ط  .الضوا

  ض رسوم التسجیل لغیر رفض المجلس مقترح تخف

قرار  المبلغ الموضح  االلتزام  المصرین وطالب 

ة لمرحلة  النس ما هما  س مجلس الوزراء  السید رئ

الوروس ومرحلة الدراس اال   .ات العل

 ﴾موضوعات عامة  ﴿

  ـــــــالعزاء . د.أتقـــــــدم ـــــــة  ـــــــة ومجلـــــــس الكل عمیـــــــد الكل

 :ل من في وفاة

 وائل دمحم خلیل الدجو العمید الساب واألستاذ . د

ة  لوفاة زوجته قسم الهندسة اإلنشائ  .المتفرغ 

 قسم .د هندسة القو دمحم رشاد طه فرج األستاذ 

ة  ان  .لوفاة والدهالم

 قسم هندسة القو  أنور تمیرف. د الشاذلي األستاذ 

ة  لوفاة والد  .هاواآلالت الكهر

 قسم هندسة القو . د عبد الرحمن زغلول األستاذ 

ة لوفاه والدة زوجته  .واآلالت الكهر

 ه . د قسم هندسة  إسماعیلراج دمحم بدر األستاذ 

ة  لوفاه  ات واالتصاالت الكهر    .أخیهااإللكترون

 قسم هندسة نجوان ج. د مال مصطفي المدرس 

 . ااألشغال لوفاه والدته

  قة صـــــــــادق المجلـــــــــس علـــــــــى محضـــــــــر الجلســـــــــة الســـــــــا

 .١٢/٧/٢٠١٦بتارخ 

  ــــار ــــة للعــــام  أمـــینوافـــ المجلــــس علــــي اخت مجلــــس الكل

 .٢٠١٦/٢٠١٧الجامعي 

  ملـــــــــین ـــــــــار الخمســـــــــة الم وافـــــــــ المجلـــــــــس علـــــــــي اخت

ة للعام الجامعي   . ٢٠١٧/  ٢٠١٦لمجلس الكل

 ط ر الملحـــــ الثقـــــافي  أحـــــ المجلـــــس علمـــــًا بخطـــــاب شـــــ

ـــــــاهرة علـــــــي  ةنســـــــلط الق ال المشـــــــرف األعمـــــــان  ســـــــتق

قســـــــــم  الدارســـــــــین نالعمـــــــــانییزـــــــــارة الطـــــــــالب  أثنـــــــــاء

ة ائ م  .الهندسة الك

 ط ـــــــــذلك  المجلـــــــــس علمـــــــــا أحـــــــــ بتقـــــــــارر للتصـــــــــنیف و

ات الجامعة افآت النشر الدولي لكل  .م

 یل لجنــــــة تأدیــــــب الطــــــال ب      وافــــــ المجلــــــس علــــــي تشــــــ

 ). ىمجلس تأدیب ابتدائي ومجلس تأدیب استئناف( 

 ط أســــــماء الســــــادة أعضــــــاء هیئــــــة  أحــــــ المجلــــــس علمــــــًا 

التـــــــدرس لألقســـــــام المختلفـــــــة والمخصصـــــــین لإلشـــــــراف  

مي ــــــــــالوروس والتأكیــــــــــد  األكــــــــــاد لطــــــــــالب مرحلــــــــــة ال

 .علي األقسام بإعالن األسماء ومواعید التواجد

 ط متحانـــــــــات نصـــــــــف مواعیـــــــــد ا المجلـــــــــس علمـــــــــاً  أحـــــــــ

والمقتــــــــــرح عقــــــــــدها  ٢٠١٦/٢٠١٧الفصــــــــــل الدراســــــــــي 

ة     -:في المواعید التال

  ة مقرر في امتحانات نصف الفصل الدراسي ألقسام الكل

١٧/١١/٢٠١٦ – ١٢/١١/٢٠١٦.  



  ة امتحانات نصف الفصل الدراسي للفرق اإلعداد

ة  – ١٩/١١/٢٠١٦فى الفترة  الكل

٢٤/١١/٢٠١٦.  

 ط ـــع تیجـــة تنســـی المجلـــس علمـــًا بن أحـــ  األقســـامجم

ة  .٢٠١٦/٢٠١٧للسنة األولي للعام الجامعي  الكل

 ــالوروس نظــام  علــي وافــ المجلــس اعتمــاد نتــائج ال

ـــــــــــع  الفصــــــــــلین ونظــــــــــام الســــــــــاعات المعتمــــــــــدة جم

 . ٢٠١٦التخصصات دور مایو 

 موضـوعات وحـدة ضـمان الجـودة  علـي واف المجلس

 .واالعتماد

 ط  للمنتـــدالجامعـــة استضـــافة   المجلـــس علمـــا أحـــ

ــــة  ســــمبر  فــــىاألفرقــــي للهندســــة الطب القــــاهرة فــــي د

ــــا  ٢٠١٦ ة إلفرق وســــوف تتكفــــل اللجنــــة االقتصــــاد

افــة نفقــات المنتـــد  ــة  عــة لألمــم المتحــدة بتغط التا

س مجلـــس قســـم . د.تحـــت إشـــراف أ احمـــد بـــدو رئـــ

ة والمنظومات ة الطب  .الهندسة الحیو

 ط ـــــارة الســـــادة أحـــــ األســـــاتذة مـــــن  المجلـــــس علمـــــا بز

ة فـــي مشـــروع             ـــة المشـــار ـــة والعر الجامعـــات األور

( Hit4med )  ـــي ع لبرنـــامج اإلتحـــاد األور التـــا

TEMPUS   إدارةوذلــك لحضــور اجتمــاع مجلــس 

وذلــــك  ٢٨/٩/٢٠١٦-٢٧المشــــروع فــــي الفتــــرة مــــن 

 ذعـــــزة مصـــــطفي ســـــعید األســـــتا .د.أ إشـــــرافتحـــــت 

س مجلــــس قســــم هندســــة األشــــغال ا لعامــــة ومنســــ ورئــــ

 .النقل أمانماجستیر الهندسة في 

ة البیئة ﴿     ﴾ شئون خدمة المجتمع وتنم

انة والتجدید اإلحاللأعمال    : والص

  أنـــه ســـوف یـــتم  البـــدء فـــى أعمـــال ط المجلـــس علمـــًا  أحـــ

ــة وتــأمین حــرم  ــامیرات لمراق یــب  اإلحــالل والتجدیــد لتر

عـــد أن تـــم  الشـــیخ زایـــد وذلـــك  ـــة  مـــن  هـــاءاالنتفـــرع الكل

ة  الترســ وصــرف  المــالي واالعتمــاداإلجــراءات الخاصــة  

ملیـون  اثنینتكلفة تقدر  بإجماليالدفعة المقدمة ؛ وذلك 

ـــل  ألـــفوثالثمائـــة  ـــة مـــن مـــوارد التمو ـــة الـــذاتيجن     الكل

 ).برنامج الساعات المعتمدة( 

  أنه تـم ط المجلس علما  مـن أعمـال اإلحـالل  االنتهـاءأح

معمـــــ ـــــد  قاعـــــة والتجدی ـــــا هندســـــة التشـــــیید و  ل تكنولوج

مات  محاضــرات ماجســتیر هندســة وٕادارة التصــم خاصــة 

مبنـــى  الـــدور األول  أعمـــال (  ٤ مـــدنيالمتكاملـــة وذلـــك 

ــــة  ــــدة  –هرائ ــــف جدی ــــات جــــدران  –وحــــدات تكیی دهان

ك  اب ة تواصـــــل  -وأســــقف وشـــــ ات شـــــ  –قشـــــط أرضـــــ

؛  )سـتائر  – آلـيأجهزة حاسـب  – أثاث –أسقف معلقة 

س الممـــــول مـــــن  تمـــــت هـــــذه األعمـــــال مـــــن مشـــــروع تمـــــ

ـــياإلتحـــاد  مات " تحـــت مســـمى    األور مشـــروع التصـــم

م   ".الهندسيالمتكاملة فى التعل

 ط المجلــس علمــا ــة  أحــ االســتعانةــأن عمــال الكل عــدد  و

م أشــجار النخیــل  م ب قــاموا مــن المتخصصــین فــى تقلــ تقلــ



ــة  ٢٦( نخلــة  ٤٠عــدد  لحــ م ١٤+ فــى حــرم الكل

ـــة ـــات  إلـــىاإلضـــافة ) الكل الـــتخلص مـــن نـــاتج عمل

م  .   التقل

 ط المجلـــــــــس علمـــــــــا الـــــــــونش  اســـــــــتخدامأنـــــــــه  أحـــــــــ

ي ـة  الهیدرول ة؛ قـام عمـال الكل الكل الرافع الخاص 

ــــــة  بــــــوت مــــــن األمــــــاكن التال ــــــة والعن : بإزالــــــة األتر

ـــــة  ة والجنو ـــــة والـــــواجهتین الشـــــمال الواجهـــــة األمام

ــة ا –لمبنــى اإلدارة  ة والغر ــة والشــرق لواجهــة الجنو

عــــــة  ة  –) ١مبنــــــى( لمبنــــــى المط الواجهــــــة الشــــــمال

ــــة  ت ة لمبنــــى الم ــــة والشــــرق واجهــــات مبنــــى –والغر

م  يالتصم ان هراء -الم  .واجهات مبنى 

  أنــــه جــــار أعمــــال اإلحــــالل ــــس علمــــا  ط المجل أحــــ

مینار لطـالب الدراسـات  الستحداثوالتجدید  غرفة س

ا و  ارـة لطـالب قسـم العل غرفة مرسم للمقـررات االخت

الهندســة المعمارــة وذلــك علــى جــزء مــن قاعــة الرســم 

مبنى عمارة ع    .  الدور الرا

  رة ودهانــات أنــه تــم عمــل ســم ط المجلــس علمــا  أحــ

ـــة   ض( خارج ـــاللون األبـــ ـــو  انة شـــاملة ) دو وصـــ

س الكبیــــر الخــــاص بنقــــل العــــاملین فــــى فــــرع  لألتــــو

الشیخ ة  ا وعودة( زاید  الكل  ).ذها

 ط المجلــس علمــا أنــه جــار اإلنتهــاء مــن إقامــة  أحــ

ـــــانى بإرتفـــــاع  ـــــه ســـــور  ٢ســـــور م متـــــر ومثبـــــت عل

ســـم وذلـــك لتـــامین حـــرم ومبنـــى  ٦٠حدیـــد بإرتفـــاع 

ـهقسم طیران ومنع التسل والـدخول  قـة  إل مـن جانـب حد

 .الحیوان المالص للحرم

 ط المجلــــس علمــــا مــــن أعمــــال أنــــه جــــار اإلنتهــــاء  أحــــ

    ٤ اإلحــــالل والتجدیــــد للواجهــــات األرعــــة لمبنــــى مــــدنى 

ش (   م ودهانــــــــات للكــــــــران ك  –تــــــــرم اب دهانــــــــات الشــــــــ

ــع وحــدات  -والواجهــات  ــاه جم ة لتصــرف م عمــل شــ

 ) .    التكییف المثبتة على واجهات المبنى 

  أنــــه جــــار اإلنتهــــاء مــــن أعمــــال ط المجلــــس علمــــا  أحــــ

ة خطــــــو اإلحــــــالل والتجدیــــــد لتطــــــو  ر وتحــــــدیث شــــــ

مبنـى قسـم  ة التواصل اإلجتماعى وذلـك  فونات وش التل

  .هندسة الطیران والفضاء 

  أنه تم عمـل إحـالل وتجدیـد لعـدد ط المجلس علما   ٢أح

مبنــــــــى تعــــــــدین  المعیــــــــدین  ــــــــة ( غرفــــــــة خاصــــــــة  تغط

ك   الطـــــــات مـــــــن الســـــــیرام ة ب ات األســـــــمنت  -األرضـــــــ

اب شــافات جدیــدة  –ك دهانــات الجــدران واألســقف والشــ

 ).ستائر  –

  أنه تـم اإلنتهـاء مـن أعمـال اإلحـالل ط المجلس علما  أح

مـادة تحلیـل المنشــآت  لمعیــدوالتجدیـد إلسـتحداث غرفـة 

الـــــدور  وذلـــــك علـــــى جـــــزء مـــــن معمـــــل هندســـــة الطـــــرق 

حیث تم سـد فتحـة (  – ٤مبنى  – مدنيمبنى  األرضي

اب جدید فى بهو المدخل  الغرفة من جهة المعمل وفتح 

سي مـین  الرئ  –هرـاء  –دهانـات  –للمبنى من جهـة ال

ة –أثاث   ).     تهو



  انة قســــم الصــــ ــــأن العــــاملین  ط المجلــــس علمــــا  أحــــ

ة األعمال التال ة قاموا   :الكل

  مبنـــــــى تعـــــــدین معمـــــــل هندســـــــة : أعمـــــــال دهانـــــــات 

معمــــــــــل  –معمــــــــــل هندســــــــــة البتــــــــــرول  –الفلــــــــــزات 

ع المـــــــــو  –هندســـــــــة الصـــــــــخور   –اد معمـــــــــل تصـــــــــن

 .صالح المفتي . د.غرفة أ

  مبنـــــى األنشـــــطة عة قاعـــــات : أعمـــــال دهانـــــات  ســـــ

ـــــــــــــدرس  ـــــــــــــزن الســـــــــــــلم لألرعـــــــــــــة أدوار  –ت                    –دراب

 .شخشیخة  ٣عدد 

  أعمــال دهانــات لســقف مطــبخ الطــالب ببــدروم مبنــى

 .الناد االجتماعي

  ــــــة )  حــــــوض ٢٨( بنــــــاء ودهانــــــات أحــــــواض لحما

أشــــجار النخیــــل التـــــى تــــم زرعهــــا فـــــى شــــهر ابرـــــل 

قـــة   ٢٠١٦ ـــة وحد بجـــوار الســـور الفاصـــل بـــین الكل

ة  جوار الوحدة الحساب  . الحیوان و

  ة الموجــــودة  أمــــامأعمــــال دهانــــات للبرجــــوالت الخشــــب

ات  .مبنى قسم الراض

 

ةاألنشطة  ة والثقاف االجتماع   ةوالبیئ

 ط المجلـــس علمـــا اعـــة  االنتهـــاءأنـــه تـــم  أحـــ مـــن ط

ــع عــدد  ــة  ٢٠١٦ یولیــووتوز مــن مجلــة مجلــس الكل

ـــــة األحـــــداث العامـــــة  یـــــتم مـــــن  والتـــــي خاللهـــــا تغط

 .المجلس

  ط المجلــــس علمــــا في  أنــــهأحــــ تــــم إقامــــة النشــــا الصــــ

الناد  احة  حمام الس للطالب والسادة العاملین وأبنائهم 

ــــة الكل  - ٧ -١٧وذلــــك فــــى الفتــــرة مــــن  االجتمــــاعي  

 .٢٠١٦-٩-٨إلى  ٢٠١٦

  ة أنـــه تـــم تجدیـــد التعاقـــد مـــع شـــر ط المجلـــس علمـــا  أحـــ

ســات الالزمــة لنقــل  ارات وذلــك لتــوفیر األتو النصــر للســ

ــــــة  نظــــــام + نظــــــام الفصــــــلین ( طــــــالب الســــــنة اإلعداد

مدینـــة ) الســـاعات المعتمـــدة  ـــة  ـــا وعـــودة لفـــرع الكل ذها

الجــراج الخــارجي ( خمســة أمــاكن الشــیخ زایــد وذلــك مــن 

الجیزة  ة  ـالهرم  –للكل عـة  محطـة الكیـت  –محطة المط

ةات  ا المعـاد  – بإم محطـة القللـى  –میدان االتحاد 

س  ؛ وجار التحصیل وعمل الكارنیهات للطـالب )برمس

األول  الدراسيالراغبین فى االشتراك وذلك خالل الفصل 

 . ٢٠١٦/٢٠١٧من العام الدراسي 

  أنــه فــى الفتــرة مــن ط المجلــس علمــا   ٢٠١٦/ ١٢/٧أحــ

صــالة األلعــاب الكبــر   ١٧/٧/٢٠١٦الــى  م ( و )  الجــ

ـــع بـــدل  مجـــانيتـــم إقامـــة معـــرض  ـــس خـــاص بتوز للمال

ـــس  بدلـــه ١٨٠( جدیـــدة  مونـــد للمال ة دا مهـــداة مـــن شـــر

الســــنة ) الجــــاهزة  ــــة  علــــى مــــن رغــــب مــــن طــــالب الكل

ـــــة تتوجـــــه عـــــة ؛ وٕادارة الكل ر والتقـــــدیر للســـــید  الرا الشـــــ

ة س مجلس إدارة الشر  .رئ

  ط المجلـــس علمـــا سأنـــه فـــي یـــوم أحـــ  ١الموافـــ  الخمـــ

اجتماعـــــات شـــــئون خدمـــــة وفـــــى قاعـــــة  ٢٠١٦ ســـــبتمبر



مبنـى اإلدارة  الـدور األرضـي  ة البیئة  المجتمع وتنم

ــة حفــل تكــرم  ؛ أقــام العــاملون بــإدارة الشــئون القانون

لفتـــاح وذلـــك لبلوغهـــا ســـن لألســـتاذة همـــت دمحم عبـــد ا

حنفـي . د.شرف مراد ؛ أ. د.التقاعد؛ حضر الحفل أ

الزهیـــــر  وعـــــدد مـــــن الســـــادة الضـــــیوف والعـــــاملین 

ر والتقـــــــدیر  الشـــــــ ـــــــة تتوجـــــــه  ـــــــة ؛ وٕادارة الكل الكل

ادتها علــــى مــــا قدمتــــه مــــن جهــــد وٕاخــــالص فــــى  لســــ

ة الكل  .العمل أثناء تواجدها 

 ة بـــــدء مناســـــ أنـــــه  ط المجلـــــس علمـــــا  الفصـــــل  أحـــــ

 ٢٠١٦/٢٠١٧الدراســـــي األول مـــــن العـــــام الدراســـــي 

هـــدف الحفـــا علـــى المظهـــر الالئـــ ألفـــراد   األمـــنو

الشــــــــــــیخ زایــــــــــــد  ــــــــــــة و الكل ؛           )فــــــــــــرد  ٧٠( اإلدار 

 .تم شراء وتوزع الز الموحد الخاص بهم لكل فرد

حوث ﴿        ا وال   ﴾ شئون الدراسات العل

  محضـــر ط المجلـــس علمـــًا  شـــئون لجنـــة  مـــاعاجتأحـــ

حــــوث ــــا وال  فــــيبجلســــتها المنعقــــدة   الدراســــات العل

١٨/٩/٢٠١٦. 

  ط المجلــس ة أحــ علمــًا بإعــداد سلســلة حلقــات صــحف

ــة والقابلــة لتخــرج منتجــات  ق حــاث التطب لعــرض األ

ــة  ــدة الجمهور ــع األقســام بجر خدمــة مجتمــع مــن جم

أعــداد صــفحة  ــل قســم  ــام  ق خــالل شــهر ) عمــود(و

 .لجنةمن تارخ ال

  ط المجلس اللغة االنجلیزـة أح موقف الالئحة  علمًا 

ـــــــــــع النســـــــــــخة  وٕارســـــــــــالها  األخیـــــــــــرةلألقســـــــــــام لتجم

ــــذلك الموافقــــة علــــى . الثــــاني اإلصــــدار ٢٠١٦/٢٠١٧

رر على  إضافة مسمى المقرر ذات الكود الم  أنحرف 

الالئحــــة الجدیــــدة عنــــد  ــــررة  یــــتم تغییــــر اســــم المــــواد الم

 .ةالتعدیل القادم لالئح

م والطالب  ﴿             ﴾شئون التعل

  محضر ط المجلس علمًا  م جتماع لجنـة إأح شـئون التعلـ

 .١٨/٩/٢٠١٦ فيبجلستها المنعقدة والطالب  

ات وتعیینات  ﴿   ﴾ترق
  دمحم محســــن العطــــار األســــتاذ  .دوافــــ المجلــــس علــــي تعیــــین

فـة  ة فـي وظ قسم الهندسـة اإلنشـائ خـواص (  أسـتاذالمساعد 

 .مع التهنئة) ومة المواد ومقا

  دمحم مصــطفي صــابر ابــو دینــه . دوافــ المجلــس علــي تعیــین

ـة فـي  ات واالتصـاالت الكهر قسم هندسة اإللكترون المدرس 

فة   .مساعد مع التهنئة أستاذوظ

  اس الشرقاو . دواف المجلس علي تعیین عبد المنعم دمحم ع

ـــــة والمنظو  ـــــة الطب قســـــم الهندســـــة الحیو مـــــات فـــــي المـــــدرس 

فة   .مساعد مع التهنئة أستاذوظ

  ــ المجلــس علــي تعیــین صــل عبــد اللطیــف الصــدی . دواف ف

ـة فـي  ات واالتصـاالت الكهر قسم هندسة اإللكترون المدرس 

فة   . مع التهنئة مساعد أستاذوظ

  م زهـران . دواف المجلس علي تعیین احمد حمد عبـد العظـ

ات واال قسم هندسة اإللكترون ـة فـي المدرس  تصـاالت الكهر

فة   .مع التهنئة مساعد أستاذوظ

  وائل عبد المنعم عبد الفتاح فرج . دواف المجلس علي تعیین

فــــة  ــــة فــــي وظ قســــم هندســــة القــــو واآلالت الكهر المــــدرس 

 .  مع التهنئة استاذ مساعد



  دمحم محســــن عبـــد الســــالم . دوافـــ المجلـــس علــــي تعیـــین

قسم هندسة اإل ات واالتصاالت المدرس المساعد  لكترون

فــــة مــــدرس ــــة فــــي وظ حاصــــل علــــي  أنــــهعلمــــا . الكهر

ــا وتوجــد معادلــة أمر توراه مــن جامعــة تكســاس  مــع  الــد

 .التهنئة

  ـاس . دواف المجلس علي تعیـین شـرف حسـین احمـد ع

فـــة  ـــة فـــي وظ قســـم الهندســـة المعمار المـــدرس المســـاعد 

توراه مـــن جام أنـــهعلمـــا . مـــدرس عـــة حاصـــل علـــي الـــد

 .مع التهنئة القاهرة

  احمـد موســي عـزت موســي . دوافـ المجلـس علــي تعیـین

فــــة  ة فــــي وظ قســــم الهندســــة اإلنشــــائ المــــدرس المســــاعد 

توراه مـــن جامعـــة . مـــدرس انـــه حاصـــل علـــي الـــد علمـــا 

 .مع التهنئة ندا وتوجد معادلة -اونتارو

  ــــــ المجلــــــس علــــــي تعیــــــین دمحم حمــــــد دمحم الهــــــم . دواف

ـــة المـــدرس المســـا قســـم هندســـة القـــو واآلالت الكهر عد 

فة مدرس توراه مـن  .في وظ انـه حاصـل علـي الـد علمـا 

 .مع التهنئة جامعة القاهرة

  ــــرم معتــــز دمحم وافــــ المجلــــس علــــي تعیــــین المهنــــدس  

ــــــــات  قســــــــم هندســــــــة اإللكترون ــــــــد  ــــــــي المعی محمــــــــود عل

فــــة مــــدرس مســــاعد ــــة فــــي وظ مــــع  واالتصــــاالت الكهر

 .التهنئة

 مجلس علي تعیین المهنـدس وائـل دمحم سـید المعیـد واف ال

فــة مــدرس مســاعد  قســم هندســة األشــغال العامــة فــي وظ

 .مع التهنئة

  مان واف المجلس علي تعیین المهندس معتز هشام علـي سـل

قسم فة مدرس مساعد المعید   هندسة األشغال العامة في وظ

 .مع التهنئة

 لي عبـد الـرحمن واف المجلس علي تعیین المهندس احمد فرغ

قسـم ـة فـي   المعید  ـات واالتصـاالت الكهر هندسـة االلكترون

فة مدرس مساعد  .مع التهنئة وظ

 ــ المجلــس علــي تعیــین المهندســة میــرة عبــد الــرازق علــي أ واف

فــة مــدرس  ــة فــي وظ قســم الهندســة المعمار حســانین المعیــدة 

 .مساعد مع التهنئة

 عادل عبد النبي واف المجلس علي علي تعیین المهندس دمحم 

فـة مـدرس مسـاعد مـع  ة فـي وظ قسم الهندسة اإلنشائ المعید 

 .التهنئة

  وافـــــــ المجلـــــــس علـــــــي تعیـــــــین المهنـــــــدس مصـــــــطفي دمحم دمحم

قســـم فـــة مـــدرس  رمضـــان المعیـــد  ة فـــي وظ الهندســـة اإلنشـــائ

 .مع التهنئة مساعد

  وافــــ المجلــــس علــــي تعیــــین المهنــــدس احمــــد عــــادل خطــــاب

قســــم فــــة مــــدرس هندســــ المعیــــد  ة الطیــــران والفضــــاء فــــي وظ

 .مع التهنئة مساعد

  وافـــ المجلـــس علـــي تعیـــین المهنـــدس احمـــد مصـــطفي حـــافظ

فــــة مــــدرس  ــــة فــــي وظ ان قســــم هندســــة القــــو الم المعیــــد 

  .مع التهنئة مساعد

  وافـ المجلـس علــي تعیـین المهنـدس معتــز مـدحت ابـو الفتــوح

ــــة فــــي و  ان قســــم هندســــة القــــو الم فــــة مــــدرس المعیــــد  ظ

 .مع التهنئة مساعد

 

  



  

ة   أشجار النخیل ماالنتهاء منعدالكل اعمال التقل

م  أشجار النخیل ة قبل اعمال التقل الكل

ة قبل   أشجار النخیل مالبدء فىالكل اعمال التقل

عد  أشجار النخیل ة  ماالنتهاء من الكل اعمال التقل

ة  ملح نخیلأشجار  م قبلالكل  اعمال التقل

ة  ملح نخیلأشجار  م قبلالكل  اعمال التقل

ة  ملح نخیلأشجار  م أثناءالكل  اعمال التقل

ة  ملح نخیلأشجار  م عدالكل  اعمال التقل



  
مبنى تعدین اثناء االحالل والتجدید  غرف المعیدین 

عد انتهاء اعمال الدهانات األولالدورشخشیخة  .مبنى االنشطة 

ساحة استراحة الطالب امام مبنى اعداد  .اعمال النظافة والدهانات للبرجوالت 

م .عد انتهاء اعمال الدهانات األنشطةبنى قاعة تدرس 

مبنى عمارة ع  الدور الرا صالة الرسم   اعمال االحالل والتجدید 

س رة والدهانأتو انة و السم عد انتهاء اعمال الص الشیخ زاید  ة   نقل العاملین لفرع الكل

عدد سى لمبنى االنشطة  ن السلم الرئ  أعمال الدهانات انتهاء رابز

عد االحالل والتجدید مبنى تعدین   غرف المعیدین 



رة والدهان انة و السم عد انتهاء اعمال الص الشیخ زاید  ة  س نقل العاملین لفرع الكل  اتو

 

ا هندسة التشیید  اعمال اإلحالل والتجدیدقبلمعمل تكنولوج

ة أشجار النخیل  أحواض أشجار النخیل الجدید أثناء أعمال البناء عد انتهاء اعمال البناء والدهانأحواض حما  الجدید 

ا هندسة التشیید   اعمال اإلحالل والتجدید  عدمعمل تكنولوج



 

ةإزالةأعمال بوت واالتر عةمن واجهة مبنىالعن بوت واألترة من واجهة مبنى المط  أعمال إزالة العن

ة ةالواجهة االحالل والتجدیداثناء اعمال٤مبنى مدنىلالواجهة الخلف  االحالل والتجدیداثناء اعمال ٤مبنى مدنى لالجنو



 

ة  الكل احة  ةوابنائهمدعم انشطة العاملین–حمام الس الكل م لألستاذة همت دمحم عبد الفتاح  والطالب  ة ا –حفل تكر   دارة الشئون القانون

ن بجوائز یوم الهندسة المصر  ة الفائز ة   أحد فرق الكل ا –فر طالب الكل المان قة فورمیوال للطالب    مسا


