
 

 

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

 ٢٠١٢ ديسمبرعدد 
  

  ﴾  عميد الكليةشريف مراد. د.كلمة أ ﴿      
  

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

 والتي عقدت يـوم     ٢٠١١/٢٠١٢ للعام الجامعي    الرابعةالجلسة  

بـسم اهللا   (  ١١/١٢/٢٠١٢  بفرع الكلية بالـشيخ زايـد      الثالثاء

بالترحيـب بأعـضاء    واستهل سيادته الجلسة    ) الرحمن الرحيم   

المجلس واحاطة المجلس علماً بأهم موضوعات مجلس الجامعـة        

  -:٢٨/١١/٢٠١٢فى 

 .التاكيد على ابتعاد الجامعة عن الصراع السياسى -

الغاء المنتدى الدولى الثانى لجامعة القاهرة والذى كان مقرر          -

 . ديسمبر١٣-١١ عقده

 . ديسمبر٢٠احتفالية عيد العلم لجامعة القاهرة  -

يات وعلـى   ابدأ العمل فى مخطط الستغالل ارض بين السر        -

الكليات التى ترغب فى الحصول علـى مبنـى او امـاكن            

 .ارسال االحتياجات والتصور للجامعة

   ﴾شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ﴿

  صيانةوال أعمال االحالل والتجديد   
عمال االحالل أ تم االنتهاء من بأنهأحيط المجلس علماً  ◊

جمعية للمقر الجديد ل) ذاتيتمويل + تبرعات  (والتجديد

 الدور في يقع والذي جامعة القاهرة – كلية الهندسة خريجي

 الجتماعات الكبرىا بالمبنى اإلجتماعى أعلى قاعة الثاني

 .وجارى العمل لتأثيث المقر

 عمل إحالل وتجديد  مناالنتهاء تم بأنه أحيط المجلس علماً ◊

لألرصفة الموجودة  داخل حرم الكلية حول )  ذاتيتمويل (

 واالتصاالتمبنى قسم هندسة اإللكترونيات  ( ٨مبنى 

 ).الكهربية وقسم هندسة القوى واآلالت الكهربية

تمويل ( بانه جارى عمل إحالل وتجديد أحيط المجلس علماً ◊

دروم مبنى  الطالبات ببالستراحةللمكان المخصص  ) ذاتي

قسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية وجارى االنتهاء من 

عمل انتريهات وترابيزات جديدة يتم تصنيعها حاليا بالمعمل 

 . بفرع الكلية بالشيخ زايدالمركزي

بالجيزة والشيخ (  بان ورش النجارة بالكلية أحيط المجلس علماً ◊

+ كبير  (خشبي مكتب ٦٠قد قامت بتصنيع عدد ) زايد 

ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين تم ) غيرص

 التي الكلية المختلفة طبقا للطلبات وإداراتتوزيعها على أقسام 

 مكتب قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلىترد 

 الطلبات من مكاتب ودواليب باقي الستكمالوجارى العمل 

 .وكراسي

قد قامت ) بالجيزة(رة بالكلية  بان ورش النجاأحيط المجلس علماً ◊

 كبير تم وضعها وتثبيتها خشبي دوالب ١٨بتصنيع عدد 

مبنى  ( ١ مدني بمبنى الثانيبجدران الطرقة الموجودة بالدور 

وذلك لتخزين وحفظ الملفات الخاصة )  اإلنشائيةقسم الهندسة 

 .     وشئون العاملينواالستحقاقاتبالتوريدات والمالية 

 بأن العاملين بإدارة الصيانة بالكلية قد قاموا لماًأحيط المجلس ع ◊

 يتم اإلبالغ عنها من قبل أقسام وإدارات  الصيانة التيباعمال

الكلية المختلفة وذلك لمكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع 

 .وتنمية البيئة

  األنشطة الثقافية واالجتماعية والبيئية   
 ٢٠١٢ نوفمبروزيع عدد  بأنه تم طباعة وتأحيط المجلس علماً ◊

من صحيفة مجلس الكلية والتي يتم من خاللها تغطية األحداث 

 .العامة بالمجلس

ابريل ١٨ بأنه قد تحدد يوم الخميس الموافق أحيط المجلس علماً ◊

 موعداً إلقامة حفل تكريم الخريجين الحاصلين على ٢٠١٣

 نظام -تقدير جيد على األقل ( ٢٠١٢درجة البكالوريوس دفعة 

وكذلك الحاصلين على ) المعتمدة  الفصلين ونظام الساعات



 وتكريم السادة ٢٠١٢درجات الدكتوراه والماجستير عام 

 وذلك بقاعة االحتفاالت الكبرى ١٩٦٢الرواد دفعة 

 .بالجامعة

 بان الكلية وباالشتراك مع صندوق أحيط المجلس علماً ◊

لجمعية تطوير التعليم والتكنولوجيا بوزارة البحث العلمي وا

" المصرية للمنشآت الصلب قد عقدوا ورشة عمل بعنوان 

وذلك " استخدام المنشآت الصلب الخفيفة في المباني السكنية

 الكبرى االجتماعات بقاعة ٢٠١٢ ديسمبر ١٠ و٩يومي 

بالنادي اإلجتماعى بالكلية وذلك تحت رعاية السادة وزراء 

معات البحث العلمي والتعليم العالي واإلسكان والمجت

العمرانية الجديدة، ولقد حضر وأشترك في فعاليات الورشة  

أسامة كمال . د.أومصطفى مسعد وزير التعليم العالي . د.أ

جمال عصمت نائب رئيس الجامعة . د.أو محافظ القاهرة

شريف مراد عميد الكلية وعدد من . د.أوللدراسات العليا 

يين أعضاء هيئة التدريس و مجموعة من الخبراء المصر

واألمريكيين وعدد كبير من مختلف الجامعات المصرية 

والمكاتب االستشارية والشركات المتخصصة في هذا 

المجال، كما صاحب الورشة معرض للشركات العاملة في 

مجال المنشآت الصلب وذلك بصالة األلعاب الرياضية 

بالنادي االجتماعي، وإدارة الكلية تتوجه ) الجمانيزيوم(

أعمال متولي أبو حمد على جهوده في . د.أبالشكر إلى 

 .  والمعرضاإلعداد والتنظيم واإلشراف على هذه الورشة

 بقراري مجلس شئون خدمة المجتمع أحيط المجلس علماً ◊

- ١٩  وتنمية البيئة بالجامعة في جلسته التي عقدت بتاريخ

  ومجلس الجامعة في جلسته التي عقدت ٢٠١٢ - ١١

افقة على تعديل مسمى مركز  بالمو٢٠١٢-١١-٢٨بتاريخ 

إلى " دراسات هندسة االحتكاك والتآكل وقطع الغيار"

دراسات هندسة االحتكاك والتآكل وتصميم المعدات "مركز

 -   بكلية الهندسة–وحدة ذات طابع خاص "  وقطع الغيار

 .جامعة القاهرة

 ٢٠١٢-١١- ٤ بأنه في يوم الثالثاء الموافق أحيط المجلس علماً ◊

 االجتماع الشهري للجنة شئون خدمة المجتمع وعقب انتهاء

حنفي الزهيري . د.شريف مراد، أ. د.وتنمية البيئة بالكلية، قام أ

والسادة أعضاء اللجنة بعمل زيارة تفقدية لمطعم الطالب 

بالنادي االجتماعي بالكلية وتم تناول طعام الغداء مع عدد من 

الب طالب الكلية وتم أيضا خالل الزيارة مناقشة الط

المتواجدين بالمطعم واالستماع إلى آرائهم في المطعم وفى 

 .سعر وجودة ونوعية الوجبة التي تقدم إليهم في المطعم

 بأنه بعد مراجعة الوضع المالي واإلداري أحيط المجلس علماً ◊

ومطالبة وزارة المالية للوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية 

الح وزارة المالية من إيراداتها لص% ٢٠بضرورة سداد نسبة 

مما ترتب عليه ضعف منافسة هذه الوحدات مع الجهات 

الخارجية التي تقدم أنشطة مماثلة مما انعكس بالسلب على 

إيرادات هذه الوحدات وبالتالي على التمويل الذاتي للكلية مما 

دعا إدارة الجامعة إلى مخاطبة عمداء الكليات بدراسة وضع 

) إلغاء أو ضم(ضرورة تجميد أوالوحدات المالي واإلداري و

نشاط الوحدات التي ال تحقق مكاسب وتشكل عبء على إدارة 

الكلية ولذلك فإن مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

أوصى بتجميد  ٤/١٢/٢٠١٢بالكلية بجلسته المنعقدة بتاريخ 

 .وحدة اإلنتاج وصيانة األجهزة العلمية نشاط

   ﴾حوث والبالدراسات العلياشئون  ﴿
اجتماع لجنة الدراسات العليا أحيط المجلس علماً بمحضر  ◊

 .١١/١٢/٢٠١٢والبحوث بجلستها المنعقدة فى 

احيط المجلس علًما بموافقة المجلس األعلى للجامعات على قبول  ◊

" مقبول"الطالب المصريين والوافدين الحاصلين على تقدير 

التى بالتسجيل للدراسات العليا بشرط دراسة بعض المواد 

 .يقترحها القسم العلمى

احيط المجلس علماً بقرار المجلس االعلى للجامعات بمعادلة  ◊

درجتى الماجستير والدكتوراه فى البرامج السبعة االتية 

بالجامعة المصرية اليابانية بدرجتى الماجستير والدكتوراه 

 هندسة -٢المواد  هندسة وعلوم -١:بالجامعات المصرية



 -٤ دسة البيئة ومصادر الطاقة هن- ٣وعلوم الحاسب 

 هندسة االلكترونيات -٥الهندسة الصناعية ونظم االدارة 

  الهندسة الكيميائية وهندسة البتروكيماويات-٦واالتصاالت 

  .هندسة الميكاترونيات واألنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة-٧

) ٦٠٥حيو " (تحليل األنماط"وافق المجلس على اعتبار مادة  ◊

 .بدرجة الماجستير بقسم الحيوية الطبيةمادة مشروع 

موضوعات متقدمة "وافق المجلس على تعديل مسمى مقرر  ◊

لتصبح بعد التعديل ) ٦٢٦حيو)" (٢( فى هندسة المنظومات

) ٦١٩حيو " (ىمادة النظم العشوائية والتحليل الحيو"

 بقسم الهندسة الحيوية الطبية وتعامل كمادة مشروع

 .والمنظومات

كيم " (كتابة الورقة البحثية"على اعتبار مقرر وافق المجلس  ◊

 .الهندسة الكيميائية مقرر شفوى بقسم) ٧٠٣

السيد أحمد الطيب  المنسق . د.وافق المجلس على طلب أ ◊

بشأن تدريس " تكنولوجيا الغاز الطبيعى"العام على ماجستير 

بما يمثل " أساسيات اللغة الفنية وكتابة ورقة بحثية"مقرر 

 ١٩عتمدة ليصبح اجمالى عدد الساعات ساعة واحدة م

 .ساعة

أساسيات اللغة الفنية "وافق المجلس على اعتبار مقرر  ◊

مقرر شفوى بماجستير تكنولوجيا الغاز " وكتابة ورقة بحثية

 .الطبيعى

وافق المجلس على اعتماد نماذج رسائل الماجستير  ◊

والدكتوراه التى تمت مناقشتها فى الجلسات السابقة اعتباراً 

 .١/١/٢٠١٣ن م

احيط المجلس علماً بميكنة تقرير أعمال فصل دراسي مبسط  ◊

 .ألعضاء هيئة التدريس

وافق المجلس على اقتراح ان يرفق بخطاب عضو لجنة  ◊

الحكم على الرسائل صفحة توضح اهم مقومات التقرير 

نيفين درويش االستاذ . د.الفردى والجماعى وقد تفضلت أ

 القسم بعرض ارسال جلسم بقسم هندسة الحاسبات ورئيس

 .نموذج تم اعداده في القسم لهذا الغرض

احيط المجلس علماً بالشروع في إنشاء موقع على شبكة  ◊

 جامعة القاهرة بالتعاون مع –المعلومات لخريجي كلية الهندسة 

 .شركة جوجل

وافق المجلس على احتساب اعمال سنة بقسم هندسة الحاسبات  ◊

% ٣٠لتصبح ) ٦٩١حسب (رر اللغة الفنية وكتابة التقاريرلمق

  .٢٠١٢/٢٠١٣للفصل الدراسى االول 

  ﴾شئون التعليم والطالب  ﴿
 انعقدت التي رابعة اجتماع الجلسة الأحيط المجلس علماً بمحضر ◊

 .٩/١٢/٢٠١٢ في

 .الجداول الدراسية المقترحةب أحيط المجلس علماً ◊

 . المقترحةاناتاالمتحجداول ب أحيط المجلس علماً ◊

ن شرط معدم استثناء الطلبة السوريين وافق المجلس على  ◊

 .أساسيتين بأكثر من مادتين األعلىاالنتقال للفرق 

 األعلى المسكنين للفرق للطلبةيسمح ان وافق المجلس على  ◊

 مادتين أقصى بحد اإلعداديةبتأدية امتحانات مواد السنة 

المقاصة بأداء امتحانهم  تم تحميلهم بها نتيجة والتي أساسيتين

 أسوةوذلك للتخفيف عنهم وذلك ) امتحانات تخلف التخلف (في

 مرت التي األحداثبالطلبة المصريين العائدين من ليبيا نتيجة 

 بعد كتابة ٢٠١٠/٢٠١١ الدراسي العام فيبها البالد وذلك 

 .االمتحانطلب بالموافقة على أداء 

وفات وسحب األوراق غلق باب رد المصرب أحيط المجلس علماً ◊

 .لطلبة الصنايع والدبلومات

الخطاب المرسل لنائب رئيس الجامعة ب أحيط المجلس علماً ◊

الحد األدنى المقبول لتسكين لشئون التعليم والطالب والخاص ب

 .ب بالمدن الجامعيةالالط

 لتقديم أخصائيين نفسيين) ٢( انتداب عدد وافق المجلس على ◊

 .)Counseling(الب  ونفسيه للطاجتماعيةرعاية 



 إعداديتطوير الئحة بمناقشة خطة  أحيط المجلس علماً ◊

الئحة الساعات  والئحة الكلية لنظام الفصلين وتحديث

  .المعتمدة

برامج  بين ثنائيتفعيل بروتوكول أحيط المجلس علماً ب ◊

 إطار مذكرة في  Amideastالكلية والالساعات المعتمدة ب

 .٢٠١٠تفاهم منذ عام 

جلس علماً بإجمالي عدد الطالب الذين تم معاونتهم أحيط الم ◊

في الحصول على فرص التدريب الصيفي للعام الدراسي 

٢٠١١/٢٠١٢. 

 جامعة القاهرة -أحيط المجلس علماً بأن طالب كلية الهندسة ◊

 Shell Ecoيقومون بتصميم سيارة لخوض سباق 

Marathon بماليزيا ويحتاجون لرعاة، وقد تفضل د   .

ى عبد الوهاب المدير التنفيذي للشركة المصرية أحمد فكر

مشكوراً بإبداء ) مرسيدس(األلمانية لصناعة السيارات 

 .استعداده للمساهمة واستقطاب رعاة آخرين

  ﴾موضوعات عامة  ﴿
يقدم المجلس خالص العزاء للسادة اعضاء هيئة التدريس  ◊

  : احد ذويهم وهماالذين فقدو

األستاذ بقسم الهندسة  ىبهاء الدين حافظ بكر. د. أاسرة 

 .المعمارية

األستاذ بقسم هندسة المنـاجم   محمد حلمى صيوح. د.أ 

 .والبترول والفلزات   لوفاة والده

المدرس المساعد بقسم هندسة الرى       محمود صادق. م 

 .والهيدروليكا  لوفاة والده

ى والهيـدروليكا المدرس بقسم الر محمد حمدى نور. د 

 .لوفاة والد زوجته 

األستاذ المتفرغ بقـسم   محمد مدبولى عبد الرحمن. د.أ 

 .لوفاة شقيقته الطيران والفضاءهندسة 

األسـتاذ بقـسم هندسـة     محمد فوزى السعيد الرفاعى. د.أ  

 .القوى الميكانيكية لوفاة زوجته

األسـتاذ بقـسم الهندسـة     مدحت عبد المجيد الشاذلى. د.أ 

 .المعمارية لوفاة شقيقته

األستاذ المـساعد بقـسم    يد الشاذلىايهاب عبد المج. د.م.أ 

 .لوفاة شقيقته الهندسة المعمارية

األستاذ بقسم هندسة الرى  اسماعيل محمد فتحى نجيب. د.أ 

 .والهيدروليكا لوفاة والدته

وافق المجلس على قرار قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  ◊

اج سر/ الكهربية بقبول الهدية المقدمة من السيد األستاذ الدكتور

 Data) الدين السيد حبيب األستاذ بالقسم وهي عبارة عن جهاز

Show )  ماركة(Sanyo) وكذلك شاشة لمعمل همام بالقسم 

وذلك لتدعيم العملية التعليمية والقسم يتقدم لسيادته بخالص 

 .الشكر والتقدير

نبيل محمود عبد . د.أوافق المجلس على الطلب المقدم من  ◊

هندسة الكيميائية علي تسمية معمل المنعم األستاذ بقسم ال

أحمد . د.أالكيمياء بفرع الكلية بالشيخ زايد علي اسم المغفور له 

 .متفرغ بالقسمالغير فؤاد فهمي األستاذ 

علي سليمان حزين رئيسا . د.أأحيط المجلس علماً بانتخاب  ◊

 Advisory Board of the global research  للجنة الدولية

network on Human Settlements  وكذلك تجديد 

 في مجلس بحوث النقل التابع ٢٠١٦عضويته حتي عام 

 Transport Research Boardلألكاديميات األمريكية للعلوم 

(TRB), US National Academies  وكذلك تجديد انتخابه 

لمنصب النائب األول لرئيس الجمعية الدولية لبحوث النقل 

 .داخل المدن بالدول

عمرو أمين عدلي وكيل الكلية . د.أ علماً بانضمام أحيط المجلس ◊

لشئون الدراسات العليا والبحوث بالكلية إلي اللجنة العليا لتقييم 

المشروعات البحثية بصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية 



بمكافأة شهرية وكذلك انضمامه للجنة الفرعية للصناعات 

 .المعدنية

ل تعاون مشترك بين أحيط المجلس علماً بتوقيع بروتوكو ◊

الهيئة العامة للتنمية السياحية وكلية الهندسة  جامعة القاهرة 

الدراسات  وكافة إلعداد مخططات) معمل التخطيط(

 .ز السياحية للمناطق أو المراكةالتكميلي

أحيط المجلس علماً بمذكرة تفاهم لتقديم خدمات تدريب  ◊

لتهيئة فرص العمل بين شركة بريمير للتدريب 

  .ستشارات مع مركز تهيئة فرص العمل بالكليةواال

 أحيط المجلس علماً بالمحاضرة التعريفية لمشروع  ◊

"Fatima Al Fihri"  في إطار التعاون مع اإلتحاد 

  "Erasmus Munds"األوروبي في برامج الحراك 

وتعريف طالب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا 

يمكن الدخول . روعوأعضاء هيئة التدريس بالكلية بالمش

علي الموقع اإللكتروني الخاص بالمشروع 

(http://www.alfihri.eu/) للحصول على كافة التفاصيل 

 الخاصة بالمنح المتاحة ومعرفة شروط التقدم

أحيط المجلس علماً بقيام قسم االلكترونيات واالتصاالت  ◊

الكهربية بتنظيم ورشة عمل مع هيئة تسليح القوات المسلحة 

ة اإلنتاج الحربي لبحث سبل التعاون وقام أعضاء ووزار

هيئة التدريس بالقسم باإلضافة إلي أقسام الرياضيات 

والفيزيقا الهندسية والبترول والميكانيكا والكيمياء بعرض 

بعض األفكار للتعاون البحثي بين الجانبين واتفق الطرفان 

علي تشكيل لجنة دائمة من الطرفين تكون مهمتها وضع 

ات والبنود الالزمة إلعداد وتفعيل بروتوكول التعاون اآللي

المشترك بين هيئة التسليح وجامعة القاهرة علي الوجه 

 .األكمل

          أحيط المجلس علماً بانعقاد ورشة العمل اإلقليمية  ◊

(5th ENPM) ديسمبر ١٠ إلى ٨ لشرق حوض النيل من 

برعاية مبادرة حوض النيل ومشاركة قسم الري 

 .دروليكا بالكليةوالهي

أحيط المجلس علماً بإقامة حفل تكريم أوائل طالب دبلوم  ◊

أسامة كمال وزير . هندسة الغاز الطبيعي بحضور م

البترول والثروة المعدنية وإقامة ندوة عن تمويل البحث العلمي 

 ديسمبر ١٨ الواقع والمأمول وذلك يوم الثالثاء –في مصر 

 .االجتماعي بالكلية بقاعة االجتماعات بالنادي ٢٠١٢

أحيط المجلس علماً بتقرير موجز عن نشاط وحدة ضمان  ◊

  . الجودة واالعتماد

  ﴾ ترقيات وتعيينات ﴿
محمد حسانين محمد سرور . د وافق المجلس على تعيين ◊

المدرس بقسم الهندسة اإلنشائية في وظيفة أستاذ مساعد بالقسم 

 .مع التهنئة

اهيم سيد أحمد المدرس أشرف إبر. دوافق المجلس على تعيين  ◊

المساعد بقسم هندسة القوى الميكانيكية فى وظيفة مدرس بالقسم 

 ).علما بأنه حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة(

 عثمان أحمد عثمان المعيد بقسم .موافق المجلس على تعيين  ◊

هندسة المناجم والبترول والفلزات في وظيفة مدرس مساعد 

 .بالقسم مع التهنئة

عمرو محمد الشحات محمد المعيد  .موافق المجلس على تعيين  ◊

بقسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية في وظيفة مدرس مساعد 

 .بالقسم مع التهنئة

محمد أشرف سعد زغلول المعيد  .موافق المجلس على تعيين  ◊

بقسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية في وظيفة مدرس مساعد 

 .بالقسم مع التهنئة

محمود عصام عبد العظيم المعيد  .مفق المجلس على تعيين وا ◊

بقسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية في وظيفة مدرس مساعد 

 .بالقسم مع التهنئة

عبد المنعم محمد إبراهيم المعيد  .موافق المجلس على تعيين  ◊

بقسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية في وظيفة مدرس مساعد 

 .بالقسم مع التهنئة

أحمد رويعى عبد العظيم  .مفق المجلس على تعيين السيد وا ◊

المعيد بقسم هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج في وظيفة 

 .مدرس مساعد بالقسم مع التهنئة

  



  

  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عمل خطوط صرف على سطح مبنى اإلدارة

  قدية لمطعم الطالب بالنادى اإلجتماعى بالكليةزيارة تف

  للكليةErasmus Mundusزيارة وفد 

تجديد الحالل و بعد اإل٨األرصفة الموجودة  داخل حرم الكلية حول مبنى 

  تجديدالحالل و بعد اإلمقر جمعية خريجى  كلية  الهندسة

 هيئة تسليح القوات المسلحة   مع قسم االتصاالتعملورشة

 ورشة إستخدام المنشآت الصلب الخفيفة فى المبانى السكنية

 ورشة إستخدام المنشآت الصلب الخفيفة فى المبانى السكنية

 هيئة تسليح القوات المسلحة   مع قسم االتصاالتورشة عمل


