
 
  

    
 
 

  
  
  
  
  
  
  

   
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  الثامنــــــــــــــةالجلســــــــــــــة  مجلــــــــــــــس الكل

 الموافــــــــــــ والتــــــــــــي عقــــــــــــدت یــــــــــــوم الثالثــــــــــــاء ٢٠١٥/٢٠١٦

ــــــــــــــــــــــــــــ ( ١٢/٤/٢٠١٦ واســــــــــــــــــــــــــــتهل ) ﷽

ادته الجلســـــــة  أعضـــــــاء ســـــــ إحاطـــــــة  و المجلـــــــسالترحیـــــــب 

ـــــأهم    مجلـــــس الجامعـــــة بتـــــارخ موضـــــوعات المجلـــــس علمـــــًا 

٣٠/٣/٢٠١٦.  

  حجة التأكید على عدم تعدیل مواعید االمتحانات 
 .شهر رمضان

   الحصول على اإلعتماد ة الهندسة  ل تهنئة 
ة رقم (   ).فى الجامعة ١١الكل

  قة إعفاء الطالب من دول الجنوب االفرقى الشق
قة ، و من، سورا، والصد ذلك الطالب من ال

ا وفلسطین ة  العراق، لیب من رسوم المدینة الجامع
ة العام الدراسى ة حتى نها  .والتغذ

  افأة التمیز وٕاعادة النظر فى الساعات إلغاء م
ط  یل لجنة للنظر فى ضوا الزائدة عن النصاب وتش

 .الشفو والزادة عن النصاب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مساهمات من الطالب دون  التأكید على عدم تحصیل

 .للجامعات الحصول على موافقة المجلس األعلى

  غین"إطالق ات الجامعة على " منتد الطالب النا ل

ضـم الطـالب المبدعیـن في مجال النشر العلمي  أن 

الدولي واالختراعات واالبتكارات، وغیرها من مجاالت 

اب  اإلبداع واالبتكار، بهدف دعم طموحات الش

م الدعم الماد والمعنو وتشج عهم على االبتكار وتقد

 .لهم لالستمرار في مواصلة ابداعاتهم وابتكاراتهم

  ع ة إلى وحدة ذات طا ل محطة التجارب الزراع تحو

عة للجامعة  .خاص تا

 ﴾موضوعات عامة  ﴿           

  ــــــارخ قة بت ــــــى محضــــــر الجلســــــة الســــــا ــــــس عل صــــــادق المجل

١٥/٣/٢٠١٦. 

 ط المجلـــــــــس علمـــــــــأ ـــــــــة علـــــــــي اعتمـــــــــاد حـــــــــ حصـــــــــول الكل ًا 

م  ــــــــة لضــــــــمان جــــــــودة التعلـــــــــ مؤسســــــــي مــــــــن الهیئــــــــة القوم

الهیئــــة فــــي مــــارس  إدارةواالعتمــــاد بنــــاء علــــي قــــرار مجلــــس 

  
ة الهندسة ل فة مجلس    جامعة القاهرة-صح

ة   فة تغطي األحداث العامة في مجلس الكل   صح
ل عدد  ٢٠١٦ ابر



ــــــــــــــة التــــــــــــــي                  ٢٠١٦ ــــــــــــــارة المیدان ــــــــــــــ الز ــــــــــــــر فر وتقر

سمبر  ١٠-٧تمت فى   .٢٠١٥د

  ــــــي مقتــــــرح تحســــــین الخدمــــــة للســــــادة ــــــس عل وافــــــ المجل

ـــــة وتحصـــــیل مســـــاهمات أعضـــــاء هیئـــــة ال الكل تـــــدرس 

ــــي  صــــالمقابــــل خدمــــة بنــــاء عل دفــــع معتمــــد لحســــاب  إ

ة  الكل  .صندوق تحسین الخدمة 

  ـــــــــــة دور وافـــــــــــ المجلـــــــــــس علـــــــــــي اعتمـــــــــــاد نتـــــــــــائج الكل

نظــــــــام الســــــــاعات المعتمــــــــدة ودور ینــــــــایر  ٢٠١٦ینــــــــایر

 .نظام الفصلین ٢٠١٦

 ط ــــــة علــــــي المقتــــــرح مــــــن  أحــــــ المجلــــــس علمــــــا بــــــرد الكل

الهندســـــي بخصـــــوص اإلطـــــار المرجعـــــي  لجنـــــة القطـــــاع

الوروس بنظام الفصلین  .لمرحلة ال

 ط موقـــــــف المعیـــــــدین والمدرســـــــین  أحـــــــ المجلـــــــس علمـــــــا 

ــــــرة خمــــــس ســــــنوات وعشــــــر  المســــــاعدین المتجــــــاوزن فت

 .سنوات

  ــــــــــز ــــــــــ المجلــــــــــس علــــــــــي خطــــــــــاب الجهــــــــــاز المر واف

ات بخصوص الزادة عن النصاب  .للمحاس

  بخصـــــــــوص وافـــــــــ المجلـــــــــس علـــــــــي المقتـــــــــرح المقـــــــــدم

ة  .ماجستیر الهندسة النوو

  وافــــــ المجلــــــس علــــــي طلــــــب مقترحــــــات األقســــــام لــــــدعم

ة الســــــــــــادة  هیئــــــــــــة التــــــــــــدرس فــــــــــــي  أعضــــــــــــاءمشــــــــــــار

 .الكنترول

  ـــــــــي ـــــــــس عل ـــــــــوافـــــــــ المجل ـــــــــارة وفـــــــــد جامعـــــــــة النیل ین ز

ـــــــــون مـــــــــن عـــــــــدد   أنفـــــــــردًا علـــــــــي ) ٢٥(ـــــــــالخرطوم م

 – ٢٠/٤ــــــــون یومــــــــًا واحــــــــدًا وذلــــــــك خــــــــالل الفتــــــــرة مــــــــن 

ةلزا ١٥/٥/٢٠١٦ ائ م   .رة قسم الهندسة الك

ة البیئة ﴿       ﴾ شئون خدمة المجتمع وتنم
 محضــــــــر إ ــــــــس علمــــــــًا  ط المجل شــــــــئون جتمــــــــاع لجنــــــــة أحــــــــ

ـــــــة البیئـــــــة  فـــــــيبجلســـــــتها المنعقـــــــدة   خدمـــــــة المجتمـــــــع وتنم

١١/٤/٢٠١٦. 

انة والتجدید اإلحاللأعمال         والص

  ًط المجلـــــــس علمـــــــا اســـــــتكماال ألعمـــــــال اإلحـــــــالل أنـــــــه  أحـــــــ

ــــــل األرصــــــفة أمــــــام والتج ــــــل وتجمی ــــــد لتأهی ــــــانيدی ملحــــــ  م

ــــم االنتهــــاء ــــى شــــارع الجامعــــة فقــــد ت ــــة المطلــــة عل مــــن  الكل

شـــــــــارع  الموجـــــــــود للرصـــــــــیفأعمـــــــــال اإلحـــــــــالل والتجدیـــــــــد 

ـــــة الجامعـــــة أمـــــام  ائ م ؛ حیـــــث تـــــم مبنـــــى قســـــم الهندســـــة الك

قــــــات األســــــفلت وٕاعــــــادة الرصــــــف لكامــــــل المنطقــــــة   إزالــــــة ط

ــــــــوالطــــــــات  اســــــــتخدام)  متــــــــر  x٦٣متــــــــر  ٣,٥(    موزا

مـــــــا تـــــــم عمـــــــل تأهیـــــــل ودهانـــــــات ) ســـــــم٤٠ xســـــــم ٤٠(  ؛ 

ع البلدورات  طة بهذه المنطقةلجم  .المح

  أنــــــــه تــــــــم ط المجلــــــــس علمــــــــًا  مــــــــن أعمــــــــال  االنتهــــــــاءأحــــــــ

ـــــى  مبن ـــــع  ـــــدور الرا ال الســـــقف الســـــاقط  ـــــد  اإلحـــــالل والتجدی

م  ـــــــــا الجدیـــــــــد حیـــــــــث تـــــــــم إســـــــــتبدال الســـــــــقف القـــــــــد ان م

ــــــــآخر المصــــــــنوع مــــــــن شــــــــر  ائح األلومنیــــــــوم نظــــــــرا لتهالكــــــــه 

الطــــات  هجدیــــد مــــن  ســــ ؛ وتــــم )ســــم ٦٠  xســــم٦٠(   ج

الســــــقف وعمــــــل  عمــــــل إحــــــالل وتجدیــــــد لكشــــــافات اإلنــــــارة 

انة لألسقف المعلقة   .أدوار المبنى اقي فيص

  ط المجلــــــــس علمــــــــًا تــــــــم االنتهــــــــاء مــــــــن أعمــــــــال  أنــــــــهأحــــــــ

المعمــــــل  اإلحــــــالل ــــــ نــــــاد"  الطالبــــــيوالتجدیــــــد  ا تكنولوج



مبنــــى قســــم هندســــة القــــو  الثــــانيالــــدور " المعلومــــات

ـــــــــة  ان ارات (الم ؛ حیـــــــــث تـــــــــم عمـــــــــل ) مبنـــــــــى ســـــــــ

ــــرا مرعــــا  ٧٠مســــاحة  بإضــــافةتوســــعة للمعمــــل  ــــىمت  إل

مـــــة  ـــــة( المســـــاحة القد ـــــاء حـــــائط جدیـــــد إزال ن ) حـــــائط و

ضـــــاوتـــــم  ـــــة للمعمـــــل    أ ـــــة التحت دهانـــــات ( عمـــــل البن

ات –  –ومیتـــــــال ال –ســـــــتائر  –ســـــــقف معلـــــــ – أرضـــــــ

ــــــــاء  ٣٢ –ــــــــاب خشــــــــب جدیــــــــد  هر  ألجهــــــــزةمخــــــــرج 

ة نـــــــت  –وحـــــــدات تكییـــــــف  –الحاســـــــب  لوحـــــــة  –شـــــــ

تأثیــــــــــــث  أعمــــــــــــالوجــــــــــــار اســــــــــــتكمال ...)  -توزــــــــــــع 

 .  المعمل

  أنــــــه تــــــم ط المجلــــــس علمــــــًا  مــــــن أعمــــــال  االنتهــــــاءأحــــــ

ـــــة  أعضـــــاء هیئ المصـــــعد الخـــــاص  ـــــد  اإلحـــــالل والتجدی

ــــــــدور ا ال ات  قســــــــم هندســــــــة الحاســــــــ ع التــــــــدرس  لســــــــا

ــــــــب ماكینــــــــة جدیــــــــدة ( مبنــــــــى عمــــــــارة  ی ــــــــب  –تر ی تر

ــــال جــــر جدیــــدة ه للماكینــــة  – ح یــــب شاســــ عمــــل  –تر

ة من الكنترولتمد هرائ  ).للماكینة  یدات 

  ًط المجلــــس علمــــا جــــار اإلنتهــــاء مــــن أعمــــال أنــــه  أحــــ

ــــــــــة  ــــــــــة والخلف م والــــــــــدهانات للواجهــــــــــات األمام التــــــــــرم

ك مبنى قسم الهندسة اب ة وش ة والجانب ائ م  .الك

  ًط المجلــــــس علمــــــا نظــــــرا لتزایــــــد وتــــــراكم أوراق أنــــــه  أحــــــ

ـــــــة  طـــــــالب الكل ـــــــة الخاصـــــــة  نظـــــــام الفصـــــــلین ( اإلجا

ـــــــــا  نتـــــــــرول ) والســـــــــاعات المعتمـــــــــدة والدراســـــــــات العل

ـــــة  بجـــــوار شـــــئون الخـــــرجین وفـــــرع البنـــــك ( ورق اإلجا

ـــــــي ـــــــة ) األهل ـــــــادة الســـــــعة التخزن ـــــــب وز هـــــــدف الترتی و

ع وتثبیــــت أرفــــف للكنتــــرول فقــــد تــــم ا إلنتهــــاء مــــن تصــــن

ـــــــــــدور  ال ـــــــــــع غـــــــــــرف الكنتـــــــــــرول  ـــــــــــة بجم  األرضـــــــــــيمعدن

ع وتثبیــــــت  ــــــالجیزة بتصــــــن ــــــة  والصــــــندرة؛ قامــــــت ورش الكل

الكنترول   .  األرفف 

  ًط المجلــــــــــس علمــــــــــا جــــــــــار أعمــــــــــال اإلحــــــــــالل أنــــــــــه  أحــــــــــ

ـــــة  مبنـــــى األنشـــــطة الطالب والتجدیـــــد إلنشـــــاء مصـــــعد جدیـــــد 

احة ـــــــــــــل علــــــــــــــالمط ١٨مبنـــــــى (  ؛ حمولـــــــة )ى حمـــــــام الســـــــ

ـــــة أفـــــراد وعـــــدد الوقفـــــات أرعـــــة  + أرضـــــى ( المصـــــعد ثمان

 ).ثالثة أدوار

  أنـــــــه نظـــــــرا لتزایـــــــد أعـــــــداد الطـــــــالب ط المجلـــــــس علمـــــــًا  أحـــــــ

ـــــه جـــــار أعمـــــال  ـــــدراجات ؛ فان ال ـــــة  حضـــــرون الكل ـــــذین  ال

ـــــــان المخصـــــــص  اإلحـــــــالل والتجدیـــــــد لتوســـــــعة وتأهیـــــــل الم

 . ٤ مدني الدراجات خلف مبنى النتظار

  ـــــم ـــــه ت أن ـــــس علمـــــًا  ط المجل مـــــن زراعـــــة عـــــدد  االنتهـــــاءأحـــــ

قـــــــة (نخلـــــــة  ٢٥ ـــــــة وحد بجـــــــوار الســـــــور الفاصـــــــل بـــــــین الكل

ــــــوان ــــــي) الحی شــــــارع  ف ــــــة  ــــــة الكل ــــــد مــــــن بوا ــــــ الممت الطر

  .اإلجتماعى النادسلم مبنى  إلىالنهضة 

  أنــــه تــــم عمــــل إحــــالل وتجدیــــد بــــدورة ط المجلــــس علمــــًا  أحــــ

الــــــــدور األ ــــــــاه  الســــــــادة أعضــــــــاء  هیئــــــــة الم ول والخاصــــــــة 

ــــم  ــــث ت ارات حی ــــى ســــ مبن ــــة  ان ــــو الم قســــم الق ــــدرس  ت

أبواب جدیدة  .تغییر ثالثة أبواب متهالكة 

  ًـــــــس علمـــــــا ط المجل م  أحـــــــ ـــــــد أنـــــــه تـــــــم إســـــــتبدال الفـــــــرش الق

ــــــــة  ســــــــيمســــــــجد الكل ــــــــل ( ــــــــآخر جدیــــــــد  الرئ ) ذاتــــــــيتمو

ـــــــــــة  مســـــــــــجد  ٤٠٠مســـــــــــاحة إجمال ـــــــــــع وذلـــــــــــك  متـــــــــــر مر

الــــــــدورالطــــــــال البــــــــدروم  ب  ــــــــات  األرضــــــــى ومســــــــجد الطال



ــــة  مدین م ألحــــد المســــاجد  ــــالفرش القــــد ــــم التبــــرع  ولقــــد ت

 .الفیوم

ةاألنشطة   ة االجتماع ة والثقاف   والبیئ
  ًط المجلـــــــس علمـــــــا  اإلعـــــــدادأنـــــــه جـــــــار أعمـــــــال  أحـــــــ

والتحضـــــیر إلقامـــــة حفـــــل تكـــــرم الخـــــرجین والحاصـــــلین 

توراه عــــــــــام  والســــــــــادة  ٢٠١٥علــــــــــى الماجســــــــــتیر والــــــــــد

س الموافــــــــ ١٩٦٥الــــــــرواد دفعــــــــة                وذلــــــــك یــــــــوم الخمــــــــ

الجامعـــــــــــــــة   ٢٠١٦ – ٥- ١٢ قاعـــــــــــــــة االحتفـــــــــــــــاالت 

رمین ( ـــــــــــــــــالم ـــــــــــــــــرمین  –االتصـــــــــــــــــال  تســـــــــــــــــجیل الم

م الـــــــدعوات  ن وتحصـــــــیل االشـــــــتراكات وتســـــــل والمـــــــدعو

ـــــــع  – ـــــــل  – األروابتوز ـــــــامج الحف  إعـــــــداد –إعـــــــداد برن

أســــــــــــــماء الخــــــــــــــرجین والحاصــــــــــــــلی ــــــــــــــب  ــــــــــــــى تی ن عل

توراهالماجســــــــتیر  والســــــــادة الــــــــرواد دفعــــــــة  ٢٠١٥ والــــــــد

ـــــــــــة  – ١٩٦٥ اللغـــــــــــة العر ـــــــــــة  ـــــــــــاب الكل ت اعـــــــــــة  ط

التنســـــی مـــــع الســـــادة أعضـــــاء هیئـــــة التـــــدرس  -٢٠١٦

ــــــــــــى  ین ف  اإلشــــــــــــرافوالعــــــــــــاملین والطــــــــــــالب المشــــــــــــار

م   ....).    -والتنظ

    ًط المجلـــــــــس علمـــــــــا سأنـــــــــه فـــــــــي یـــــــــوم  أحـــــــــ  الخمـــــــــ

المناقشــــــــات وفــــــــى قاعــــــــة  ٢٠١٦ مــــــــارس ١٧الموافــــــــ 

الـــــدور األول  العـــــاملون بـــــإدارة ؛ أقـــــام مبنـــــى األنشـــــطة 

ــــــى قاســــــم  ــــــل تكــــــرم لألســــــتاذة لیل شــــــئون الخــــــرجین حف

ــــــل الســــــادة  ــــــك لبلوغهــــــا ســــــن التقاعــــــد؛ حضــــــر الحف وذل

ــــــــر مــــــــن العــــــــاملین  بی ــــــــة وعــــــــدد  ــــــــالء الكل عمیــــــــد وو

ر والتقــــــــــــدیر  الشــــــــــــ ــــــــــــة تتوجــــــــــــه  ــــــــــــة؛ وٕادارة الكل الكل

ادتها ع  فــــــيقدمتــــــه مــــــن جهــــــد وٕاخــــــالص  لــــــى مــــــالســــــ

ة الكل  . العمل أثناء تواجدها 

  ًط المجلـــــــس علمـــــــا ـــــــز تهیئـــــــة فـــــــرص العمـــــــل  ـــــــأن أحـــــــ مر

حـــــث  ـــــة ال م التعـــــاون مـــــع أكاد ـــــة و أقـــــام یـــــوم  العلمـــــيالكل

عنـــــــــــوان  ٢٠١٦مـــــــــــارس  ٣٠األرعـــــــــــاء الموافـــــــــــ  " نـــــــــــدوة 

حــــــث  فــــــيودورهــــــا  االختــــــراعبــــــراءات  ــــــة وال :  العلمــــــيالتنم

ــــــراءة شــــــرو وٕاجــــــ ــــــى ب ــــــدم للحصــــــول عل ــــــراعراءات التق " اخت

ضــــــــة  وخــــــــالل النــــــــدوة قــــــــدم الســــــــید  المهنــــــــدس عــــــــادل عو

تـــــب بـــــراءات  س م ـــــة عرضـــــا لشـــــرح  االختـــــراعرئـــــ م األكاد

تـــــــــــــب بـــــــــــــراءات  ـــــــــــــة م دعـــــــــــــم  فـــــــــــــيودوره  االختـــــــــــــراعأهم

م عـــــــــروض أخـــــــــر  ـــــــــد ـــــــــم تق ـــــــــة؛ وت المعلومـــــــــات التكنولوج

ــــــذلك  ونــــــات طلــــــب البــــــراءة وشــــــرو منحهــــــا و تناولــــــت م

ـــــة للحصــــول علـــــى بــــراءة االختـــــراع؛ حضـــــر  اإلجــــراءات الفن

ـــــــدوة  أ ـــــــي الزهیـــــــر وعـــــــدد . د.شـــــــرف مـــــــراد ؛ أ. د.الن حنف

ــــــــة  الكل مــــــــن أعضــــــــاء هیئــــــــة التــــــــدرس والهیئــــــــة المعاونــــــــة 

ین  حــــــث  فــــــيوعــــــدد مــــــن المشــــــار ــــــة ال م النــــــدوة مــــــن أكاد

التنســــــ  ی واإلعــــــداد واإلشــــــراف علــــــى النــــــدوةالعلمــــــي؛ قــــــام 

ــــز تهیئــــة فــــرص العمــــل ســــلو عبــــد الح. د.أ ظ مــــدیر مر فــــ

ة  .     الكل

    ًــــس علمــــا ط المجل ــــه  أحــــ ــــ  فــــيأن ــــوم الســــبت المواف -٩ی

النــــــــــاد  ٢٠١٦-٤ وفــــــــــى قاعــــــــــة االجتماعــــــــــات الكبــــــــــر 

ــــــة أقــــــام قســــــم هندســــــة المنــــــاجم والبتــــــرول  االجتمــــــاعي الكل

ـــــــــــة مهندســـــــــــي الفلـــــــــــزات  التنســـــــــــی مـــــــــــع جمع والفلـــــــــــزات و

ــــــــوان  عن ــــــــدوة  ات صــــــــناعة  مســــــــتقبل" المصــــــــرة  ن وتحــــــــد

ـــــــــى مصـــــــــر ـــــــــد والصـــــــــلب ف ـــــــــدوة " الحدی ـــــــــامج الن ـــــــــاول برن تن

محاضـــــــــرات ثـــــــــم نقـــــــــاش مفتـــــــــوح حـــــــــول صـــــــــناعة الحدیـــــــــد 

ـــــــــات التـــــــــي تواجهـــــــــا ودور  والصـــــــــلب فـــــــــي مصـــــــــر والمعوق

حـــــــث  ـــــــة فـــــــى  العلمـــــــيال ر الصـــــــناعات المعدن ـــــــي تطـــــــو ف

حنفــــــــي . د.شـــــــرف مـــــــراد ،أ. د.مصـــــــر حضـــــــر االفتتــــــــاح أ



ـــــــــدوة  ـــــــــى الن ـــــــــر ؛  و حضـــــــــر وشـــــــــارك ف الســـــــــید الزهی

ضـــــــــة  ة القا س الشــــــــر ســـــــــیونى رئــــــــ ــــــــى  المهنــــــــدس ز

ـــــة؛ د ة . للصـــــناعات المعدن جمـــــال مجاهـــــد مـــــدیر شـــــر

ـــــــة؛ م الدخیل عـــــــادل حســـــــین . العـــــــز للحدیـــــــد والصـــــــلب 

ـــــــــــى للحدیـــــــــــد والصـــــــــــلب ؛ م دمحم . مـــــــــــن االتحـــــــــــاد العر

ســـــــعد الراجحـــــــى ؛ . د.صـــــــبر مـــــــن قنـــــــدیل للصـــــــلب؛ أ

مـــــــــان المحـــــــــالو وعـــــــــدد مـــــــــن أعضـــــــــاء هیئـــــــــة . د.أ ا

ــــــة وعــــــدد مــــــن الســــــادة الضــــــیوف؛ قــــــام التــــــدر  الكل س 

م  ــــــــة  واإلشــــــــرافاألعــــــــداد والتنظــــــــ علــــــــى النــــــــدوة جمع

 .   الفلزات المصرة مهندسي

حوث ﴿        ا وال   ﴾ شئون الدراسات العل
  محضـــــر ـــــس علمـــــًا  ط المجل ـــــة  اجتمـــــاعأحـــــ شـــــئون لجن

حـــــــوث ـــــــا وال  فـــــــيبجلســـــــتها المنعقـــــــدة   الدراســـــــات العل

١١/٤/٢٠١٦. 

 ط ة المجلـــــــ أحـــــــ م خطـــــــة ســـــــنو ضـــــــرورة تقـــــــد س علمـــــــًا 

ــــــل قســــــم ومعاملــــــه ووحداتــــــه مــــــن  اجــــــات  تشــــــمل احت

ـــــات انة والتشـــــغیل  متطل ـــــد مـــــع  واإلحـــــاللالصـــــ والتجدی

ــــــــــر م التقدیرــــــــــة  ذ اإلضــــــــــافة للقــــــــــ البنــــــــــود مفصــــــــــلة 

م الخطـــــــط ومناقشـــــــتها  ـــــــتم تقـــــــد ـــــــوب، علـــــــى أن ی للمطل

ــــع  ــــة لشــــهر مــــایو مــــن  األقســــاملجم خــــالل مجلــــس الكل

 .الجدید الماليبدء العام  ل عام وقبل

  ة رة التفـــــــــاهم بـــــــــین شـــــــــر وافـــــــــ المجلـــــــــس علـــــــــى مـــــــــذ

ــــــا معلومــــــات الطیــــــران  وزارة الطیــــــران  -المــــــدنيتكنولوج

ا هندسة التشیید المدني  .ومعمل تكنولوج

 ط ـــــا  اســـــتعراضالمجلـــــس علمـــــًا  أحـــــ لجنـــــة دراســـــات عل

مســــمى  ــــا  الدراســــات العل ــــررًا عامــــًا  ــــرح إضــــافة مق لمقت
)Research Methodology for Engineers( 

ــــــة الموضــــــوع  ــــــوأوصــــــت بإحال اســــــب . د.أ لل ســــــید احمــــــد 

م مقتــــــــرح . د.وا مــــــــع  تنفیــــــــذفــــــــؤاد خلــــــــف للدراســــــــة وتقــــــــد

ــــــــــــل إلمتحــــــــــــان  ضــــــــــــرورة اســــــــــــتكمال دورة التأهی یر  ــــــــــــذ الت

قاً   GREال فهم بها سا  . والتى تم تكل

 ط مـــــــــع أســـــــــماء  المقـــــــــرراتالمجلـــــــــس علمـــــــــًا بـــــــــإعالن  أحـــــــــ

ـــــة بـــــدء مـــــن یـــــوم  االطـــــالب المســـــجلین بهـــــ علـــــى موقـــــع الكل

١٥/٤/٢٠١٦.  

 ط ــــــــــس علمــــــــــًا  أحــــــــــ ــــــــــا  إدارة مقتــــــــــرحالمجل الدراســــــــــات العل

ة  مشــــار ــــرة القــــدم  ــــة  ة فــــى لع م دورة راضــــ ــــة تنظــــ الكل

ــــــط  أعضــــــاء م روا ــــــة لتــــــدع الكل هیئــــــة التــــــدرس والعــــــاملین 

ــــــــة فــــــــى الفتــــــــرة مــــــــن  الكل -٢٠التعــــــــاون بــــــــین العــــــــاملین 

صـــــــالة  )وجـــــــدحمـــــــد ا. د.ـــــــاس ا( ٢٨/٤/٢٠١٦ وذلـــــــك 

ة الكل المبنى االجتماعي  ة   .األلعاب الراض

م والطالب  ﴿             ﴾شئون التعل

  محضــــــــر ــــــــس علمــــــــًا  ط المجل شــــــــئون جتمــــــــاع لجنــــــــة إأحــــــــ

م والطالب    .١١/٤/٢٠١٦ فيبجلستها المنعقدة التعل

ات وتعیینات  ﴿   ﴾ترق
  حــــــازم مصــــــطفى رمضــــــان  .د تعیــــــینوافــــــ المجلــــــس علــــــي

قســـــــم الهندســـــــة  تاذاألســـــــ ةالمســـــــاعد  فـــــــة  اإلنشـــــــائ فـــــــي وظ

ة(  أستاذ  .مع التهنئة) المنشآت المعدن

  ــــــــــي ــــــــــس عل ــــــــــ المجل ــــــــــینواف حــــــــــاتم مصــــــــــطفى دمحم  .د تعی

قســـــــم الهندســـــــة  األســـــــتاذ ةالمســـــــاعد  فـــــــة  اإلنشـــــــائ فـــــــي وظ

 .مع التهنئة)  ةسانالخر المنشآت (  أستاذ

  ســـــــاهور نبیـــــــل ســـــــید دمحم  .د تعیـــــــینوافـــــــ المجلـــــــس علـــــــي 

ي  ــــــــان م الم قســــــــم هندســــــــة التصــــــــم المــــــــدرس المســــــــاعد 

القســـــم فـــــة مـــــدرس  ـــــهعلمـــــا . واإلنتـــــاج فـــــي وظ حاصـــــل  أن



ـــــــــة  ان ا توراه مـــــــــن الجامعـــــــــة المصـــــــــرة ال ـــــــــي الـــــــــد عل

ا وتوجد معادلة مع التهنئة  .للعلوم والتكنولوج

  ـــــــــدس احمـــــــــد دمحم ـــــــــین المهن ـــــــــي تعی ـــــــــس عل ـــــــــ المجل واف

م قســــــــــــم هندســــــــــــة ال إبــــــــــــراه قــــــــــــو ســــــــــــیوني المعیــــــــــــد 

فة مدرس مساعد مع التهنئة ة في وظ ان  .الم

  وافــــ المجلــــس علــــي تعیــــین المهنــــدس دمحم حســــن احمــــد

قســـــــــم هندســـــــــة القـــــــــو  اســـــــــماعیل المشـــــــــتولي المعیـــــــــد 

فــــــــة مــــــــدرس مســــــــاعد مــــــــع  ــــــــة فــــــــي وظ واآلالت الكهر

 .  التهنئة

  وافـــــ المجلـــــس علـــــي تعیـــــین المهنـــــدس عبـــــد هللا حســـــین

ــــــو  قســــــم هندســــــة الق ــــــد  ــــــة  رشــــــاد المعی واآلالت الكهر

فة مدرس مساعد مع التهنئة  .  في وظ

  وافـــــ المجلـــــس علـــــي تعیـــــین المهنـــــدس شـــــرف صـــــالح

ا فـــــــي  قســـــــم هندســـــــة الـــــــر والهیـــــــدرول ـــــــي المعیـــــــد  ز

فة مدرس مساعد مع التهنئة  .  وظ

  حیـــــــــي وافـــــــــ المجلـــــــــس علـــــــــي تعیـــــــــین المهنـــــــــدس دمحم 

ة  ات والفیزقــــــا الهندســــــ قســــــم الراضــــــ ــــــاس المعیــــــد  ع

فة مدرس مساعد مع التهنئةفي و   . ظ

 ــــــدس ــــــین المهن ــــــي تعی ــــــس عل ــــــ المجل أســــــامة الســــــید  واف

ة  ات والفیزقـــــــا الهندســـــــ قســـــــم الراضـــــــ جـــــــامع المعیـــــــد 

فة مدرس مساعد مع التهنئة   .في وظ

  احمــــــد  إســــــالموافــــــ المجلــــــس علــــــي تعیــــــین المهنــــــدس

فــــــة  ة فــــــي وظ قســــــم الهندســــــة اإلنشــــــائ طــــــارق المعیــــــد 

 .مدرس مساعد مع التهنئة

  جـــــــابر  أمیـــــــرةوافـــــــ المجلـــــــس علـــــــي تعیـــــــین المهندســـــــة

ــــة  ــــة الطب قســــم الهندســــة الحیو محمــــود احمــــد المعیــــدة 

فة مدرس مساعد مع التهنئة ا الجدید سقف  .والمنظومات في وظ ان مبنى م ع    عد أعمال اإلحالل والتجدیدالدور الرا

عسقف الدور  ا الجدید  الرا ان   عد أعمال اإلحالل والتجدیدمبنى م

ا الجدید الدسقف  ان مبنى م ع    قبل أعمال اإلحالل والتجدیدور الرا

عسقف الدور  ا الجدید  الرا ان   قبل أعمال اإلحالل والتجدیدمبنى م



  

ا المعلومات معمل ا المعلومات معمل  أعمال اإلحالل والتجدید اثناءناد تكنولوج   عد أعمال اإلحالل والتجدیدناد تكنولوج

ة ائ م ةدهانات الأعمال  اثناء  مبنى قسم الهندسة الك ةمبنى قسم الهندسة  الخارج ائ م ةدهاناتالأعمالالبدء فى قبل الك  الخارج

ة الرفف األتثبیت ةانترولداخل معدن ة ورق اإلجا الكل  أعمال التحضیر لزراعة أشجار النخیل 

ةامامرصیفال ائ م ةامام رصیف ال قبل أعمال اإلحالل والتجدید مبنى قسم الهندسة الك ائ م   عد أعمال اإلحالل والتجدید مبنى قسم الهندسة الك



  

ة الكل ات  ة  الفرش الجدید داخل مسجد الطال الكل  الفرش الجدید داخل مسجد الطالب 

قةزراعة أشجار النخیل بجوار السور الفاصل ه والحد قة زراعة أشجار النخیل بجوار السور الفاصل بین الكل ه والحد   بین الكل

م أ جین –لیلى قاسم . حفل تكر حث العلمى " ندوة  إدارة شئون الخر ه وال   "براءات اإلختراع ودورها فى التنم

ات صناعة الحدی"ندوة ات صناعة الحدید والصلب فى مصر" ندوة  "د والصلب فى مصرمستقبل وتحد   "مستقبل وتحد


