
 
  

    
 
 

  
  
  
  
  
  
  

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

  

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

ــــــــــــة للعــــــــــــام الجـــــــــــــامعي  السادســــــــــــةالجلســــــــــــة  مجلــــــــــــس الكل

 الموافــــــــــــ والتــــــــــــي عقــــــــــــدت یــــــــــــوم الثالثــــــــــــاء ٢٠١٥/٢٠١٦

ــــــــــــــــــــــــــــ ( ٢٣/٢/٢٠١٦ واســــــــــــــــــــــــــــتهل ) ﷽

ادته الجلســـــــة  أعضـــــــاء ســـــــ إحاطـــــــة  و المجلـــــــسالترحیـــــــب 

ـــــأهم    مجلـــــس الجامعـــــة بتـــــارخ موضـــــوعات المجلـــــس علمـــــًا 

 بتـــــــــــــــــــــــــــــــــارخ ومجلـــــــــــــــــــــــــــــــــس العمـــــــــــــــــــــــــــــــــداء ٢٠١٥ /٢١/١

١٧/٢/٢٠١٦.  

  ح التواصل مع إنشاء صفحة على موقع الجامعة تت
 .الخرجین

  ات انة لساعة جامعة القاهرة وٕازالة العشوائ عمل ص
  .حولها

 ة ی مستشفى الطل تم فى حالة تعذر عالج الطالب 
م أو الفرنساو (العالج فى القصر العینى    ).القد

  ط لتحدید مدة االنتداب للموظفین فى المراكز أو ضوا
م المفتوح   .التعل

  سات إحاطة المجلس علمًا ة مال ل ة  حادث وفاة طال
 .اآلداب أثناء االمتحانات

 

 

 

 

 

 

 

 

  عنوان ع طالب جامعة القاهرة  رة مقرر موحد لجم طرح ف
ات التخرج  األخالق ون من متطل حیث  ة  م اإلنسان والق

از هذا المقرر   .إجت

  اعة الكتاب قرار الجامعة بخصوص ط التأكید على االلتزام 
رات ع المذ عة الجامعة وعدم ب  .الجامعى فى مط

  ة التعاقد مع شر لتنفیذ  مقاوالتإحاطة المجلس علمًا 
ان خالل مدة أرع سنوات  .مشروع اإلس

 فبرایر ودخول طالب  ٢٦الجمعة ) دمحم منیر(ئى حفل غنا
ة  جامعة القاهرة مجانًا عن طر التسجیل من خالل رعا

اب  .الش

 ﴾موضوعات عامة  ﴿           

 ــــــالعزاء إلــــــى . د.تقــــــدم أ ــــــة  ــــــة ومجلــــــس الكل عمیــــــد الكل

 :ل من

 ــــــى  حــــــواس . د قســــــم هندســــــة الهندســـــــة ســــــهیر ز األســـــــتاذ 

 .لوفاة والدتها المعمارة

 قســـــــم الهندســـــــة  األســـــــتاذمـــــــدحت دمحم الشـــــــاذلي  .د المتفـــــــرغ 

 .لوفاة والدة زوجتهالمعمارة 

  
ة الهندسة ل فة مجلس    جامعة القاهرة-صح

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



 قســـــــم هندســـــــة الـــــــر ســـــــامح عبـــــــد الجـــــــواد . د األســـــــتاذ 

ا   .لوفاة والدته والهیدرول

 عـــــــــة حـــــــــافظ علـــــــــى دمحم. د قســـــــــم هندســـــــــة  بد المـــــــــدرس 

 .لوفاة والد زوجهالطیران والفضاء ا

 قســـــــــــــــــــم   دمحم حسن الزناتى. د الهندســـــــــــــــــــة األســـــــــــــــــــتاذ 

ة لوفاة والدة زوجته  .اإلنشائ

  ــــــس ــــــى محضــــــر الجلســــــة صــــــادق المجل قة عل الســــــا

 .١٢/١/٢٠١٦بتارخ 

  ة رة التفــــــاهم مــــــع شــــــر مــــــذ ط المجلــــــس علمــــــا  أحــــــ

ـــــــــان مصـــــــــر للزجـــــــــاج فـــــــــي المجـــــــــاالت  ســـــــــان جو

ة ة والعلم حث ة وال م  .األكاد

 مــــــرور أ ــــــة  انعقــــــاد االحتفال ط المجلــــــس علمــــــا  حــــــ

                         عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع ١٢

"Pathways to higher education"  یـــوم

س  المشـــــــــروع الممـــــــــول  ٢٠١٦فبرایـــــــــر  ١١الخمـــــــــ

ر الدراســـــات  ـــــز تطـــــو مـــــن مؤسســـــة فـــــورد وادارة مر

حـــــوث  ـــــا وال ســـــي أ –العل احـــــث الرئ محســــــن . د.ال

ســــــــــــید . د.المهـــــــــــد ســـــــــــعید ومـــــــــــدیر المشـــــــــــروع أ

 .اسب

 ـــــة مـــــع شـــــر ـــــى اتفـــــاقیتي الرعا ـــــس عل ـــــ المجل ة واف

قة  ـــــــة فـــــــي مســـــــا غبـــــــور أوتـــــــو لـــــــدعم فرقـــــــي الكل

Formula Baja  ـــــغ ـــــف مبل مائـــــة وخمســـــون أل

ة اإلضافة إلى مائة وثمانون ألف جن ة   .جن

  ـــــــ مـــــــن طـــــــالب ة فر مشـــــــار ـــــــس علمـــــــا  ط المجل احـــــــ

قة  ــــــــــــــــة فــــــــــــــــي مســــــــــــــــا ــــــــــــــــات       Hyperloopالكل الوال

ة  .المتحدة األمر

 م الفصل الد ط المجلس علما بتقو  .راسي الثاني اح

  أعمـــــال الموضـــــوعات المتعلقـــــة  ط المجلـــــس علمـــــا  احـــــ

ـــــــــــــالوروس بنظـــــــــــــام الفصـــــــــــــلین  ر الئحـــــــــــــة ال تطـــــــــــــو

 .الدراسیین

 ـــــ ال ـــــدرها مواف ـــــراح تحصـــــیل مســـــاهمة ق ـــــى اقت ـــــس عل جل

ه لكل مادة  ٥٠  .یتم إعادة االمتحان فیهاجن

  الموضـــــــــــــوعات المتعلقـــــــــــــة ط المجلـــــــــــــس علمـــــــــــــا  أحـــــــــــــ

 .الجودة

 ــــة لدراســــة وافــــ المجلــــس علــــي  تشــــ یل لجنــــة مــــن الكل

انـــــات التـــــي  األقســـــام المختلفـــــة بنـــــاء علـــــي الب األمـــــاكن 

ات  ــــــــــــــــك لعمــــــــــــــــل احصــــــــــــــــائ وفرتهــــــــــــــــا األقســــــــــــــــام وذل

اجات  .لألحت

  ـــــدین ـــــة مـــــن المعی اجـــــات الكل ـــــى احت ـــــس عل ـــــ المجل واف

فـــــــي ضـــــــوء تعیـــــــین عـــــــدد محـــــــدود مـــــــن  ٢٠١٥دفعـــــــة 

 .٢٠١٤المعیدین من دفعة 

اشئون  ﴿      حوث الدراسات العل   ﴾ وال

 محضـــــــــــر إ ط المجلـــــــــــس علمـــــــــــًا  جتمـــــــــــاع لجنـــــــــــة أحـــــــــــ

حــــــــوث بجلســــــــتها المنعقــــــــد ــــــــا وال  فــــــــية الدراســــــــات العل

٢١/٢/٢٠١٦. 

  ــــــــــــارات الموافقــــــــــــة علــــــــــــى نقــــــــــــل أصــــــــــــول معمــــــــــــل اخت

ة بهیئـــــة الطاقـــــة الجدیـــــدة والمتجـــــددة  الســـــخانات الشمســـــ



ر  ــــــه الشــــــ ــــــة مــــــع توج تورالــــــى الكل  لألســــــتاذ الــــــد

 .عادل خلیل حسن خلیل

  نتــــــــائج امتحــــــــان الـــــــــ فــــــــيالنظــــــــرGRE  ٣٢لعــــــــدد 

الفصــــــــــــل  توراه  طالــــــــــــب متقــــــــــــدمین لدرجــــــــــــة الــــــــــــد

واالتفــــــــاق علــــــــى  ٢٠١٥/٢٠١٦الحــــــــالي  الدراســــــــي

ـــــول لهـــــذه الدفعـــــة  ة القب ـــــفنســـــ ســـــید . د.أ مـــــع تكلی

التنســــــــی مــــــــع أ اســــــــب  فــــــــؤاد خلــــــــف . د.أحمــــــــد 

ًا للتـــدرب إلعـــداد واتاحـــة مقـــررًا أو ف  برنامجـــًا صـــ

Analytical and Critical thinking  وذلـــــــك

 .رفع وتحسین مستو المقبولینبهدف 

م والطالب شئو ﴿  ﴾ن التعل

  محضــــــــر ط المجلــــــــس علمــــــــًا  جتمــــــــاع لجنــــــــة إأحــــــــ

م والطــــــالب    فــــــيبجلســــــتها المنعقــــــدة شــــــئون التعلــــــ

٢١/٢/٢٠١٦. 

ات وتعیینات  ﴿   ﴾ترق
  ــــى ــــ المجلــــس عل ــــین دواف ــــدین الســــید . تعی عــــالء ال

م  قســــــــــم هندســــــــــة التصــــــــــم ــــــــــدم المــــــــــدرس  دمحم المق

فــــــة أســــــتاذ مســــــاعد  ي واالنتــــــاج فــــــي وظ ــــــان الم

 .هنئةمع الت

  ـــــــى ـــــــس عل ـــــــ المجل ـــــــین دواف شـــــــیرن محمـــــــود . تعی

ـــــة  ـــــة الطب قســـــم الهندســـــة الحیو ـــــولي المـــــدرس  المت

فـــــــــة أســـــــــتاذ مســـــــــاعد مـــــــــع  والمنظومـــــــــات فـــــــــي وظ

 .التهنئة

  نجـــــــــــوان جمـــــــــــال . تعیـــــــــــین دوافـــــــــــ المجلـــــــــــس علـــــــــــى

قســــــم هندســــــة األشــــــغال  مصــــــطفي المــــــدرس المســــــاعد 

أنهـــــا حاصـــــله علـــــى  فـــــة مـــــدرس علمــــا  العامــــة فـــــي وظ

تورا   .ه من جامعة القاهرة مع التهنئةالد

  م وافـــــ المجلـــــس علـــــى تعیـــــین المهندســـــة  ســـــارة ابـــــراه

ــــي  ــــة ف قســــم الهندســــة المعمار ــــد  ــــز المعی ــــد العز دمحم عب

فة مدرس مساعد مع التهنئة  .وظ

 ــــین المهندســــة ــــى تعی ــــس عل ــــ المجل ســــها دمحم ســــامح  واف

فــــة  ــــة فــــي وظ قســــم الهندســــة المعمار الجــــوهر المعیــــد 

 .مع التهنئة مدرس مساعد

 دمحم نعمـــــان دمحم   وافـــــ المجلـــــس علـــــى تعیـــــین المهنـــــدس

فــــــة  قســــــم الهندســـــة المعمارــــــة فــــــي وظ قطـــــر المعیــــــد 

 .مع التهنئة مدرس مساعد

  مــــــن شــــــرف ــــــى تعیــــــین المهنــــــدس ا وافــــــ المجلــــــس عل

ـــــــات  قســـــــم هندســـــــة االلكترون ـــــــد  اســـــــماعیل نجـــــــم المعی

فــــة مــــدرس مســــاعد ــــة فــــي وظ مــــع  واالتصــــاالت الكهر

 .هنئةالت

  ســـــــــــره ـــــــــــى تعیـــــــــــین المهندســـــــــــة م ـــــــــــس عل وافـــــــــــ المجل

قســــــــــــم هندســــــــــــة الــــــــــــر  مصــــــــــــطفى غیــــــــــــث المعیــــــــــــد 

فة مدرس مساعد ا في وظ  .مع التهنئة والهیدرول

  ــــــرحمن وافــــــ المجلــــــس علــــــى تعیــــــین المهنــــــدس عبــــــد ال

فــــة  ة فــــي وظ قســــم الهندســــة االنشــــائ فــــؤاد فــــایز المعیــــد 

 .مدرس مساعد مع التهنئة



 ن المهنـــــدس محمـــــود دمحم وافـــــ المجلـــــس علـــــى تعیـــــی

قســـــــــــم الهندســـــــــــة  ـــــــــــد  ســـــــــــى المعی ـــــــــــتح هللا ع دمحم ف

فة مدرس مساعد ة في وظ  .مع التهنئة االنشائ

  وافـــــ المجلـــــس علـــــى تعیـــــین المهنـــــدس  عمـــــرو دمحم

ــــران  قســــم هندســــة الطی ــــد  ــــد حــــالوة المعی ــــد الحمی عب

فة مدرس مساعد  .مع التهنئة والفضاء في وظ

  اســــر  وافــــ المجلــــس علــــى تعیــــین المهنــــدس عمــــر 

ـــــة  ائ م قســـــم الهندســـــة الك ـــــز المعیـــــد  دمحم عبـــــد العز

فة مدرس مساعد  .مع التهنئة في وظ

  ــــدس  دمحم عاصــــم ــــى تعیــــین المهن ــــ المجلــــس عل واف

ات فــــي  قســــم هندســــة الحاســــ عبــــد المحســــن المعیــــد 

فة مدرس مساعد  .مع التهنئة وظ

  وافـــــ المجلـــــس علـــــى تعیـــــین المهنـــــدس  دمحم أحمـــــد

قســـــم هندســـــة المنـــــاجم والبتـــــرول أبـــــو زـــــد المعیـــــد 

فة مدرس مساعد  .مع التهنئة والفلزات في وظ

  وافـــــــــ المجلـــــــــس علـــــــــى تعیـــــــــین المهنـــــــــدس  خالـــــــــد

قســـــــــــم هندســـــــــــة  ـــــــــــد  ـــــــــــل دمحم مصـــــــــــطفى المعی جمی

فـــــة مـــــدرس  ي واالنتـــــاج فـــــي وظ ـــــان م الم التصـــــم

 .مع التهنئة مساعد
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