
  

ة الهندسة ل فة مجلس    رةـجامعة القاه -صح
ة   فة تغطي األحداث العامة في مجلس الكل   صح

 ٢٠١٧ مارس ددع

ة السید دمحم أحمد تاج الدین. د.لمة أ ﴿    ﴾ عمید الكل
  

ـــــة  الســـــید دمحم أحمـــــد تـــــاج الـــــدین. د.افتـــــتح أ عمیـــــد الكل

س  ـــــــــــةورئـــــــــــ عةالجلســـــــــــة  مجلـــــــــــس الكل للعـــــــــــام  الســـــــــــا

 والتــــــي عقــــــدت یــــــوم الثالثــــــاء ٢٠١٦/٢٠١٧الجــــــامعي 

ــــــــــــــــــ ( ١٤/٣/٢٠١٧ الموافــــــــــــــــــ ﷽ (

ادته الجلســـــــــــــة  أعضـــــــــــــاء واســـــــــــــتهل ســـــــــــــ ـــــــــــــب  الترحی

   .المجلس

 ﴾موضوعات عامة  ﴿

   العزاء. د.أتقدم ة  ة ومجلس الكل  :عمید الكل

  تب أ) الكبیر(حمد محرم أ. دفي وفاة حد مؤسسي م

اخوم  .هقسم الهندسة اإلنشائ - محرم 

 قسم هندسة یماجدة بهاء الدین فا. د  األستاذ 

ات   .لوفاة والدتهاالحاس

 حیىأدمحم  .د قسم  حمد على  األستاذ المساعد 

ان  .لوفاة والدته ههندسة القو الم

 قسم الحرر  معجمال عبد المن .د هندسة القو المدرس 

ة ان ق الم  .هلوفاة شق

  قة ـــــــــى محضـــــــــر الجلســـــــــة الســـــــــا صـــــــــادق المجلـــــــــس عل

 .٢١/٢/٢٠١٧بتارخ 

  ــــــــــة والقطــــــــــاع إحاطــــــــــة المجلــــــــــس علمــــــــــا بتهنئــــــــــة الكل

من ة تقــــــــــدمها فــــــــــي الهندســــــــــي بجامعــــــــــة القــــــــــاهرة  اســــــــــ

التصـــــــنیف العـــــــالمي للجامعـــــــات واألقســـــــام التـــــــي وردت 

التصــــــنیف العــــــالمي للجامعــــــات وعلــــــى رأســــــها أقســــــام 

ــــــــــة  ــــــــــا والطیــــــــــران والهندســــــــــة الكهر ان العمــــــــــارة والم

ة  واإللكترون

  إحاطــــــــة المجلــــــــس علمــــــــا بتهنئــــــــة قســــــــم هندســــــــة الــــــــر

ا علــــى  م نجــــاح والهیــــدرول مــــؤتمر القســــم وٕاقامــــة تنظــــ

ـــــــات ضـــــــمن فعا ـــــــال الكلإل مـــــــرور حتف ســـــــنة  ٢٠٠ـــــــة 

مصر م الهندسي   . على التعل

  ةــــدسـالھنفى                عام تمیز ٢٠٠



 ـــــــــس علمـــــــــا ـــــــــس قســـــــــم  إحاطـــــــــة المجل ـــــــــة مجل موافق

هندســـــة الطیـــــران والفضـــــاء مـــــن حیـــــث المبـــــدأ علـــــى 

ع  إنشــــــاء قســــــم هندســــــة الفضــــــاء فــــــي األقصــــــر تــــــا

 .لجامعة القاهرة 

 خطــــــــاب هندســــــــة القــــــــو ب إحاطــــــــة المجلــــــــس علمــــــــا

ــــ ــــة ال ــــر لجن شــــأن تقر ــــة  ان ــــى خطــــاب الم رد عل

س الجامعــــــة  ــــــ محافظــــــة  بإنشــــــاءرئ ــــــرع الجامعــــــة  ف

 .األقصر

 س  .د.أ خطـــــــــــابب إحاطـــــــــــة المجلـــــــــــس علمـــــــــــا رئـــــــــــ

مجلــــــس قســــــم هندســــــة المنــــــاجم والبتــــــرول والفلــــــزات 

ـــــة لـــــذلك  أن القســـــم یجمـــــع بـــــین ثـــــالث بـــــرامج علم

ـــــة  األفضـــــلمـــــن  ـــــةالتعامـــــل معـــــه مـــــن الناح  اإلدار

ـــــة التعامـــــل  م ـــــة التعل معـــــه واحـــــد ولكـــــن مـــــن الناح

 . أقسامثالث  أوثالث برامج 

 ـــــة  إحاطـــــة ـــــة بـــــین الكل ـــــع اتفاق المجلـــــس علمـــــا بتوق

ســــــــــــتل تیلی ة س ة مســــــــــــاهمة ـوم شــــــــــــــــــــــــــــــوشــــــــــــر ر

 .مصرة 

 ـــــة  إحاطـــــة ـــــة بـــــین الكل ـــــع اتفاق المجلـــــس علمـــــا بتوق

لورد ایجیبت  ة   .وشر

ة البیئة ﴿     ﴾ شئون خدمة المجتمع وتنم

ا والتجدید اإلحاللأعمال    : نةوالص

 ـــه  إحاطـــة المجلـــس علمـــا ـــم أن أعمـــال مـــن  االنتهـــاءت

 –دهانـــــــات جـــــــدران وأســـــــقف ( اإلحـــــــالل والتجدیـــــــد 

ك  اب إضـــــــــاءة  –مــــــــراوح ســــــــقف  –ألومیتــــــــال للشــــــــ

انة ترابیــــزات   - Ledشــــافات مــــوفرة  التجــــارب صــــ

ات  – انة أرضــــــــــ اكة  –صــــــــــ ــــــــــاء  –ســــــــــ ... )  -هر

لطــــالب الســـــنة   معمـــــل الفیزــــاءالخاصــــة  صــــالة أ

الـــــدوراأل ـــــة وذلـــــك  الكل مبنـــــى  ولـــــى  ؛  إعـــــداداألول 

ـــــــــد  وجـــــــــار اإلنتهـــــــــاء مـــــــــن أعمـــــــــال اإلحـــــــــالل والتجدی

المعمل صالة ب  .والغرف االدارة الملحقة 

 أنـــــه تـــــم اإلنتهـــــاء مـــــن أعمـــــال  إحاطـــــة المجلـــــس علمـــــا

ـــــــــس قســـــــــم الهندســـــــــة  قاعـــــــــة مجل اإلحـــــــــالل والتجدیـــــــــد 

رتارة  ــــــة وغرفــــــة للســــــ ائ م القاعــــــة الك لــــــك وذملحقــــــة 

ـــــــة  ملحـــــــ الكل مبنـــــــى القســـــــم  تجلیـــــــد ( الـــــــدور األول 

دهانــــــات  –شــــــافات لیــــــد  –ســــــقف معلــــــ  –الحــــــوائط 

ك الومیتـــــــــال  –الجـــــــــدران  اب  -جهـــــــــاز عـــــــــرض  –شـــــــــ

ــــــــد  راســــــــي –شاشــــــــة عــــــــرض  ــــــــواب  –جل ــــــــات أب دهان

ة  –وترابیـــــــــزة اإلجتماعـــــــــات  انة  –ســـــــــتائر رأســـــــــ صـــــــــ

ات    ...).-األرض

 یــــب ط إحاطــــة المجلــــس علمــــا ــــ أنــــه تــــم تر ــــات حر فا

ـــــة التشـــــغیل(  ـــــودرة ذات ـــــة )  ب أســـــقف الثالث ـــــم تثبیتهـــــا  ت

ــــة  ة للكل ســــ خلــــف مبنــــى  إقامتهــــاتــــم  والتــــيمخــــازن الرئ

ة ملح الكل ة  ائ م     .    قسم الهندسة الك

 أنــــه بهــــدف تــــأمین حــــرم ملحــــ  إحاطــــة المجلــــس علمــــا

ــــــــد  ــــــــالجیزة؛ جــــــــار أعمــــــــال اإلحــــــــالل والتجدی ــــــــة  الكل

ــــــة الســــــور الفاصــــــ ــــــین الملحــــــ وحــــــرم جامعــــــة لتعل ل ب

ــــــــة الحقــــــــوق ( القــــــــاهرة  ل ــــــــذلك إســــــــتكمال ) خلــــــــف  و



ـــــــة الســـــــور الفاصـــــــل بـــــــین الملحـــــــ والمدرســـــــة  تعل

ة للبنین ة الثانو  .السعید

   أنــــه جــــار اإلنتهــــاء مــــن  إحاطــــة المجلــــس علمــــا

ة  ســـــــــ أعمـــــــــال دهانـــــــــات الطرقـــــــــات والممـــــــــرات الرئ

ة وســـــــــــاللم  ســـــــــــ ـــــــــــة ومنـــــــــــاور الســـــــــــاللم الرئ والفرع

ـــــع أدوار مبنـــــى قســـــم الهندســـــة الطـــــو  ارئ وذلـــــك بجم

ــــــــــــة  ائ م ــــــــــــان  –أول  –أرضــــــــــــى ( الك ــــــــــــك ) ث وذل

ة الكل انة  قسم الص   . بواسطة العاملین 

  ـــــــــس علمـــــــــا قســـــــــم  إحاطـــــــــة المجل ـــــــــأن العـــــــــاملین 

ة األعمال التال ة قاموا  الكل انة    :الص

  ة س اه رئ إحالل وتجدید لجزء متهالك من ماسورة م

ل الرصیف المجاور لجدار أسف) بوصة  ٤قطر ( 

هراء  ة)  ٨مبنى ( مبنى   .  من الجهة الشمال

 ة اه فرع   إحالل وتجدید لجزء متهالك من ماسورة م

أسفل الرصیف المجاور لجدار ) بوصة  ٢(قطر 

ة   .مبنى مدرج الساو من الجهة الشرق

  ة ة ( محارة ودهانات للجدران الخارج الشرق

ة  ة) والجنو ادة الكل عة   لع  ).  ١مبنى (مبنى المط

  ة لجدران ة  حجرتيدهانات خارج األمن على البوا

ة ة للكل س  . الرئ

  ة ألجزء من جدران مدرج محارة ودهانات خارج

ة ١١٠١ عة الكل  .بجوار مط

 أنـــــه تـــــم اإلنتهـــــاء مـــــن أعمـــــال  إحاطـــــة المجلـــــس علمـــــا

ات  اإلحــــــالل والتجدیــــــد لألجــــــزاء المتهالكــــــة مــــــن أرضــــــ

الــــــــدور معمــــــــل فیزــــــــا ــــــــة   األرضــــــــيء الســــــــنة اإلعداد

الشیخ زاید ٦١مبنى  ة   .فرع الكل

 أنــــه جــــار اإلنتهــــاء مــــن أعمــــال  إحاطــــة المجلــــس علمــــا

ــــــة وتــــــأمین  ــــــامیرات لمراق یــــــب  اإلحــــــالل والتجدیــــــد لتر

ـــم اإلنتهـــاء مـــن  ـــد ؛ حیـــث ت الشـــیخ زای ـــة  حـــرم فـــرع الكل

ة الــــــرط بــــــین الكــــــامیرات وتجهیــــــز غرفــــــة  تجهیــــــز شــــــ

ســــــــي الخــــــــادم ة  الرئ یــــــــب عــــــــدد ( للشــــــــ وحــــــــدة  ٢تر

م  –تكییــــــف  ــــــادليالتشــــــغیل  فــــــيلوحــــــة للــــــتح بــــــین  الت

  ...).  -اب حدید  –التكییف  وحدتي

ةاألنشطة  ة االجتماع ة والثقاف   والبیئ

 أنـــــــــه جـــــــــار أعمـــــــــال ا عـــــــــداد والتحضـــــــــیر إلاإلحاطـــــــــة 

إلقامــــــــة حفــــــــل تكــــــــرم الخــــــــرجین والحاصــــــــلین علــــــــى 

توراه عــــــــام والســــــــادة الــــــــرواد  ٢٠١٦ الماجســــــــتیر والــــــــد

س الموافـــــــ  ١٩٦٦دفعـــــــة  ـــــــك یـــــــوم الخمـــــــ  ٤- ٢٧وذل

الجامعـــــــة  قاعـــــــة اإل  ٢٠١٧ – تصـــــــال اإل(حتفـــــــاالت 

رمین  ن  –ــــــــــــــــالم ــــــــــــــــرمین والمــــــــــــــــدعو تســــــــــــــــجیل الم

م الـــــــــدعوات وتحصـــــــــیل اإل ـــــــــع  –شـــــــــتراكات وتســـــــــل توز

ـــــــــــــــات رواب األ   –إعـــــــــــــــداد برنـــــــــــــــامج الحفـــــــــــــــل  –والكا

ـــــــــــة  تـــــــــــاب الكل اعـــــــــــة  ـــــــــــة اللغـــــــــــة ال ٢٠١٧ط  -عر

التنســــی مــــع الســــادة أعضــــاء هیئــــة التــــدرس والعــــاملین 



ین  ـــــــيوالطـــــــالب المشـــــــار م اإل ف  –شـــــــراف والتنظـــــــ

ة  ق إعـــــــداد الـــــــدروع  –اإلتفـــــــاق مـــــــع الفـــــــرق الموســـــــ

ات وشهادات التقدیر رمین والمیدال   ).  للم

حوث ﴿        ا وال   ﴾ شئون الدراسات العل

  محضـــر ط المجلـــس علمـــًا  ئون شـــلجنـــة  اجتمـــاعأحـــ

حــــوث ــــا وال  فــــيبجلســــتها المنعقــــدة   الدراســــات العل

١٩/٢/٢٠١٦. 

 علـــى اعتمـــاد قیـــد الطـــالب المتقـــدمین  وافـــ المجلـــس

 الجـــــــــــــامعيللعـــــــــــــام  الثـــــــــــــاني الدراســـــــــــــيالفصـــــــــــــل 

ار تارخ القید  ٢٠١٦/٢٠١٧   .١/٣/٢٠١٧واعت

 على اعتماد نتائج امتحانات الفصل  واف المجلس

  .٢٠١٦/٢٠١٧ الجامعيللعام  األول الدراسي

 ة  واف المجلس على منح تقدیرات المقررات التأهیل

عة الحروف المت ة  ات والفیزقا الهندس  لقسم الراض

على .. )…,A,B,C(فى نظام الساعات المعتمدة 

الت على الطالب المتقدمین  هذهتسر  أن التعد

 .٢٠١٦/٢٠١٧الثانى للعام  الدراسيالفصل 

 ط د مقترح الئحة موضوع إعدا المجلس علماً  أح

ة  ).M.Eng( لبرامج ماجستیر الهندسة جدیدة البین

ة  في وأوصى بإعادة . المختلفةالتخصصات الهندس

ة  فاءإعد العرض على مجلس الكل الت  ست التعد

ع إ و  ا أعضاءضافات جم   .لجنة الدراسات العل

 ط ة ب المجلس علماً  أح ول تعاون فى دورات تدرب بروتو

ى وحلقات  م االتومات ة بین معمل التح ة معمل ق تطب

ك  ة الكتروهیدرول ة وشر ان قسم القو الم

شن على قسم  حیث وواف على عرض الموضوعأتوم

ة أوال ان  .هندسة القو الم

 ا دعوة ب واف المجلس على مقترح لحنة الدراسات العل

ا سفراء عدد من الدول  إدارة ت(الدراسات العل - الكو

من- لعراقا لحضور حفل الخرجین ) فلسطین-سورا-ال

ة ببرامج "فى إطار مشروع ,  ٢٠١٧ابرل  ٢٧ التوع

ا وجذب الطالب الوافدین لها   ".الدراسات العل

  انات ة تقررًا وعرض مفصًال لب ستعرض مجلس الكل

ار  ة الذین تقدموا الخت وٕاحصاءات ألعداد وتقدیرات الطل

ط) GRE(ال ة لجنة الدراسات المجلس عل وأح مًا بتوص

ا از االمتحان على إبإستمرار تطبی شر  العل ن أجت

م الموضوع فى مارس  یتم  التواز وعلى  ٢٠١٨عاد تقی

ارإلالبدء فى اإلعداد  افئ أو بدیل ل خت ) GRE(م

مهقوم  ة من  بتصم ون قادرا على  أساتذةنخ ة و الكل

ة المتقدمی ة للطل حث اس القدرات ال م ماق تم تقی تم  ن و

ضانجازه بهذا الصدد إ ما  ٢٠١٨مارس  في أ  ،

ا . د.المجلس أ أوصى ة لشئون الدراسات العل یل الكل و

العرض على  حوث    .األقساموال



 ط ات  برأ المجلس علماً  أح مجلس قسم الراض

ة إللغاء شر ال للقید ) GRE(والفیزقا الهندس

توراه   .ببرامج الد

م والطالب  ﴿             ﴾شئون التعل

  محضـــر ط المجلـــس علمـــًا  شـــئون لجنـــة  جتمـــاعإأحـــ

م والطــــــــــــالب    فــــــــــــيبجلســــــــــــتها المنعقــــــــــــدة التعلــــــــــــ

١٩/٢/٢٠١٧. 

ات وتعیینات  ﴿   ﴾ترق
  ـــــ دمحم طـــــه دمحم حســـــن .دتعیـــــین علـــــى  المجلـــــسواف

ة  األستاذ ات والفیزقـا الهندسـ قسـم الراضـ المسـاعد 

فة  إلى  .مع التهنئة أستاذوظ

 عمـــــرو جمـــــال دمحم  .دتعیـــــین علـــــى  المجلـــــس وافـــــ

ة  ــــا الهندســــ ات والفیزق قســــم الراضــــ ــــىالمــــدرس   إل

فة   .مع التهنئةمساعد  أستاذوظ

  هللا مصطفى صابر  هآ .دعلى تعیین  المجلسواف

قسـم  دینه أبو ات والفیزقـا المدرس المسـاعد  الراضـ

ة  ـــــالهندســـــ فـــــة مـــــدرس علمـــــا  ادتهأفـــــي وظ  ان ســـــ

توراه من على د ةحاصل  .مع التهنئةندا رجة الد

  ــــز .دعلــــى تعیــــین  المجلــــسوافــــ محمــــود فــــوز عز

قسـم هندسـة  شوشة  واآلالتالقـو المدرس المسـاعد 

ة ادته حاصـل  الكهر ـان سـ فة مدرس علمـا  في وظ

توراه من   .مع التهنئة ندا على درجة الد

  دمحم جمـــال عبـــد الناصـــر  .دعلـــى تعیـــین  المجلـــسوافـــ

فـــة المـــدرس  ـــة فـــي وظ ائ م قســـم الهندســـة الك المســـاعد 

توراه مــــن ادته حاصــــل علــــى الــــد ــــان ســــ  مــــدرس علمــــا 

اأ  .مع التهنئة مر

  دمحم ســـــید احمـــــد شـــــلبي  .دعلـــــى تعیـــــین  المجلـــــسوافـــــ

قســـم هندســـة القـــو  ـــة  واآلالتالمـــدرس المســـاعد  الكهر

ادته حاصـــــل علـــــى  ـــــان ســـــ فـــــة مـــــدرس علمـــــا  فـــــي وظ

توراه من جامعة ال  .مع التهنئة قاهرة الد

  عمـــرو ســـید طـــه المـــدرس  .دعلـــى تعیـــین  المجلـــسوافـــ

قسم هندسة القو  فـة  واآلالتالمساعد  ـة فـي وظ الكهر

 .مع التهنئة مدرس

  ــأ .دعلــى تعیــین  المجلــسوافــ  هحمــد عــالء الــدین عط

قسم الهندسة  زعبد العز ةالمدرس المساعد  في  اإلنشائ

فــة مــدرس تخصــص علمــا ) مــة المــوادخــواص ومقاو ( وظ

ندا أ توراه من  ادته حاصل على الد  .مع التهنئة ن س

  حي أ إیهـــــاب .دتعیـــــین علـــــى  المجلـــــسوافـــــ حمـــــد صـــــ

قسم هندسة ا ات واإلالمدرس المساعد  تصـاالت إللكترون

ـــ فـــة مـــدرس علمـــا  ـــة فـــي وظ ادته حاصـــل أالكهر ن ســـ

توراه من  اعلى الد  .مع التهنئة أمر



  سارة یوسـف عبـد  ةیین المهندسعلى تع المجلسواف

ات والفیزقـــــا قســــم  ةالمعیـــــدحمـــــد أالــــرحمن  الراضـــــ

ة  فة مدرس مساعد الهندس  .مع التهنئةفي وظ

  ین المهندســــة مارنــــا ماجــــد یــــعلــــى تع المجلــــسوافــــ

ــــة فــــي  قســــم الهندســــة المعمار ــــدة  ــــؤاد المعی مــــالك ف

فة مدرس مساعد  .مع التهنئة وظ

  دس مصـطفى حسـین ین المهنـیـعلـى تع المجلسواف

ـــة فـــي  ائ م قســـم الهندســـة الك احمـــد النحـــاس المعیـــد 

فة مدرس مساعد  .مع التهنئة وظ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــسوافــــ ــــى تع المجل مین المهنــــدس دمحم یــــعل ــــراه ــــد  إب عب

فـة مـدرس  دالحمی ة في وظ ائ م قسم الهندسة الك المعید 

 .مع التهنئةمساعد 

  القصـبي حمـد جـالل أعلى تعیین المهنـدس  المجلسواف

قســم هندســة المنــاجم والبتــرول والفلــزات  المتــولي المعیــد 

فة مدرس مساعد    .مع التهنئةفي وظ

  حیــى صــالح أعلــى تعیــین المهنــدس  المجلــسوافــ حمــد 

ي  ــان م الم قســم هندســة التصــم عبــد المقصــود المعیــد 

فة مدرس مساعد  واإلنتاج   .مع التهنئةفي وظ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
ة والجامعة ة السور الفاصل بین الكل ة-أعمال تعل   ملح الكل

اء  اء  مبنى إعداد مال اإلحالل والتجدیدأثناء أع –صالة أ  –معمل الفیز  دأعمال اإلحالل والتجدی عد االنتهاء من –صالة أ  –معمل الفیز

ة لمدرج  ١١٠١الجزاء المتهالكة خارج مدرج وازالة اأعمال تكسیر  م والدهانات ١١٠١الحوائط الخارج  عد االنتهاء من أعمال الترم

ة المتهالكةلة األجزاء أعمال تكسیر وٕازا       ادة الكل عد  خارج ع ة  ادة الكل  الدهاناتو من أعمال التكسیر والمحارة  االنتهاءالحوائط خارج ع

عد اإلنتهاء من أعمال الدهانات  ة –حجرتي األمن  س ة الرئ   البوا



  

ات الحر  ة التشغیل( طفا ا قسمالمخزن األول خلف ) بودرة ذات م  ءالك

ات الحر     ة التشغیل(طفا ا قسمالمخزن الثاني خلف ) بودرة ذات م  ءالك

م  ة المهندس ستاذة  األحفل تكر حوث الطاقة –سام ز  م   مر مهستاذة  األحفل تكر ة – لطفي أم   الوحدة الحساب

ةقاعة مجلس  ائ م  أعمال اإلحالل و التجدید عد االنتهاء من قسم الهندسة الك

ةقاعة مجلس  ائ م  أعمال اإلحالل و التجدید عد االنتهاء من قسم الهندسة الك

ةقسم الهندسة قاعة مجلس  ائ م  أعمال اإلحالل و التجدید أثناء الك

ات الحر  ة التشغیل(طفا ا قسمالمخزن الثالث خلف ) بودرة ذات م  ءالك



    

ة  م"برنامج الماجستیر المزدوج فىاحتفال ة  –العمرانيالتصم خ اء المناط التار   "للمدن إعادة إح

ار تسلم الدرع  ار تسلم الدرع  السید تاج الدین.  د.أ – التذ  شرف مراد.  د.أ – التذ

ار تسلم الدرع  ار تسلم الدرع  الزهیر حنفي.  د.أ – التذ  على جبر.  د.أ – التذ

ار تسلم الدرع   أحمد وجد.  د.أ – التذ
جاتعدد من أعضاء هیئة التدرس    البرنامج مع خر



  

اه والر والبیئة   المؤتمر العلمي في هندسة الم

ر . د.أ ةوالموارد ا الر دمحم عبد العاطى وز س -جابر نصار . د.أ لمائ  جامعة القاهرة رئ

ة -السید تاج الدین . د.أ                 س مجلس القسم – دمحم شرف المنادیلى  .د.أ عمید الكل  رئ

اه الشرب والصرف ضة لم ة القا س الشر اه والر والبیئةالسادة الحضور  مهندس ممدوح رسالن رئ   المؤتمر العلمي في هندسة الم


