
  

  جامعة القاهرة-صحيفة مجلس كلية الهندسة

    صحيفة شهرية تغطى األحداث العامة فى مجلس الكلية

  ٢٠٠٦ ايررفب -٦العدد 
 

  

  ﴾  عميد الكلية سمير شاهين/د.كلمة أ ﴿

عميد الكلية ورئيس المجلس الجلسة     / إفتتح السيد األستاذ الدكتور   

) الرحمن الرحيم بسم اهللا  ( ٢٠٠٥/٢٠٠٦السادسة للعام الجامعى 

أرحـب بحـضراتكم فـى     :وإستهل سيادته الجلسة بالكلمة التالية   

اإلشارة إلى ، وأود ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥سة للعام الدراسى   داسالجلسة ال 

  :بعض الفعاليات التى ستقع فى األشهر القادمة وأخص منها

تقيم الجمعية المصرية للتنمية وتطوير الصناعة معرضـا فـى           

إبريل لدعم القدرة التنافـسية للـشركات       جامعة حلوان  فى شهر      

الصناعية ، وندعوا أقسام الكلية والمراكز البحثية لحضور هـذا          

كما تقدم فـى هـذا      . المنتدى لبحث إمكانية التعاون مع الصناعة     

المعرض نماذج لمشروعات التخرج حيث ستمنح جوائز ألفـضل       

ـ          امعى المشاريع فى الهندسة الميكانيكية والكهربية فى العـام الج

ولذا نحث األقسام المعنية على اإلستعداد لإلشتراك فى        .  الماضى

هذه المسابقة باختيار أفضل مشروع من كل قسم لتقديمـه لهـذه            

هذا وسوف تقيم الكلية مسابقة ألختيار أفضل مشروعات      . المسابقة

التخرج فى شهر يوليو من كل عام بإذن اهللا، ونأمـل أن تعلـن              

لمشرفين على مشروعات التخرج وطـالب      األقسام بين األساتذة ا   

البكالوريوس أنهم مدعوون للمشاركة فى هذه المـسابقة الـسنوية        

  .على مستوى الكلية

جلس م لجنة قطاع الدراسات الهندسية بـال      الوزارة من خالل  تقوم  

األعلى للجامعات بإستطالع األراء عن رؤية الكلية لتطوير التعليم     

تساؤالت حول هذه القـضية     وذلك من خالل ورقة تطرح بعض ال      

ومنها على سبيل المثال ما هى حدود ومتطلبات العالقة الفاعلة بين 

الطالب والمؤسسات التعليمية الجامعيـة وبـين أعـضاء هيئـة           

التدريس؟ وما هى حقوق وواجبات كل منهم؟ مـا هـى معـايير             

وضوابط وطرق إختيار القيادات التعليمية فى الجامعات ومؤسسات 

عالى؟ كيفية ضمان الجودة فى األداء المؤسسى واألكاديمى التعليم ال

  المجلـس  شكلوقد  فى الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة؟      

  .لجنة لبلورة وجهة نظر الكلية لعرضها فى جلسة قادمة

جـودة  " حـول  ٢٠٠٦ مارس ١٩ستعقد ندوة فى نادى الكلية فى     

ـ     " التعليم ورؤية المستقبل   ب المتعلقـة   حيث ستناقش كـل الجوان

   .بمشروع جودة التعليم

 "TEMPUS"يعقد فى السابع من مارس إجتماع لمـشاريع         كما  

التقدم لمشرعات تمول عن طريق فى مصر وندعو جميع المهتمين 

"TEMPUS" حضور هذا اللقاءل.  

  ﴾ ٢٠٠٦  فبراير ٢٠يوم زغلول النجار . د.ندوة أ ﴿

  
  

  

 
 

  

  

المجلس األعلى للجامعات قامت لجنة قطاع الدراسات الهندسية ب

بوضع اإلطار المرجعى إلستحداث نظـام للدراسـات العليـا          

بالساعات المعتمدة  بتكاليف يدفعها الطالب ، ومن المطلـوب          

بدء دراسة لوضع الئحة داخلية لهذا النظـام طبقـا لالطـار            

  .المرجعى كنقطة بداية
  

  ﴾ موضوعات عامة ﴿
 

 الثالث للهندسة الطبية نعقاد المؤتمر الدولىإ موعدتحديد  تم

والذى ينظمه قسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات كل عامين         

   .٢١/١٢/٢٠٠٦-١٩خالل الفترة من 
  

نشاء بـرامج  إلأحيط مجلس الكلية علما بالخطط الجارية   

خاصة متميزة فى مرحلة البكالوريوس فى التخصصات الجديدة 

. ية بمدينة الشيخ زايـد   والبينية على أن يتم تسكينها بملحق الكل      

تقدمت بعض أقسام الكلية بمقترحات فى هذا الشأن وقد سبق أن 

 تتجاوز البداية   ال ومن المنتظر أ   .ويمكن لبقية األقسام أن تتقدم      

يمكن التوسع فـى عـدد       و ،   برنامجين على مستوى كل قسم    

  .البرامج فى األعوام التالية
  

  

لإلطالق الرابـع     بإذن اهللا  الكلية خالل شهر مارس      ستتقدم

فى مجال للعلوم والتكنولوجيا  IDB لجوائز البنك اإلسالمى للتنمية

 إلعداد الملـف    وجارى حاليا تشكيل لجنة    هجرى ،    ١٤٢٧لعام  

التفصيلى بإنجازات الكلية خالل األعوام الستة الماضية حـسب         

  .شروط الجائزة



وافق المجلس على تشكيل لجنة لبلورة وجهة نظر الكليـة          

 الورقة المقدمة من لجنة قطاع الدراسات الهندسية بـالمجلس          فى

  :األعلى للجامعات حول تطوير التعليم وذلك من السادة األساتذة

الهندسـة  حسن محمود حسن إمام األستاذ المتفـرغ بقـسم          . د.أ

األستاذ المتفرغ بقسم هندسة سعد مجاهد الراجحى . د. أ، اإلنشائية

حسن خليل وكيـل   عادل خليل   . د.أ  ، المناجم والبترول والفلزات  

 صالح الدين أمين    .د.أ  ، الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث    

 يحيـى   .د.أ ،   ضيات والفيزيقا الهندسية  ا رئيس قسم الري   النحوى

اإللكترونيـات واالتـصاالت    رئيس قـسم هندسـة     زكريا بهنس 

 رئـيس قـسم هندسـة      محمد حلمى فرج صيوح   . د.أ ،   الكهربية

األنـصارى  سعد الـدين   أمجد  . د.أ البترول والفلزات ،  المناجم و 

  . الرى والهيدروليكا هندسة بقسم األستاذ
  

/ سفر السيد األسـتاذ الـدكتور     وافق المجلس على    

عصام عبد العزيز شرف األستاذ بقـسم األشـغال         

العامة إلى الواليات المتحدة األمريكية الستالم جائزة التميز فى         

  .٦/٣/٢٠٠٦-٢٦/٢و فى الفترة   من الهندسة من جامعة بيرد
  

أحمد / أحيط المجلس علما بمنح السيد األستاذ الدكتور

عالء طه القوصى األستاذ بقـسم القـوى واآلالت         

الكهربية العضوية الشرفية للجمعية العلمية العالمية المعروفـة        

ختيار المقالة التى  قام بنشرها مـع آخـرين          إ و WISASباسم  

  .٢٠٠٦معية بنشره فى يونيو ضمن كتاب ستقوم الج
  

أميـر  / أحيط المجلس علما بفوز الـسيد الـدكتور       

سوريال األستاذ المساعد بقسم الحاسـبات بالكليـة        

  .٢٠٠٦ بجائزة الكويت لإلبداع العلمى فى يناير
  

 

/ أحيط المجلس علما بتعيين السيدة األستاذ الـدكتور       

هدى أنيس بركة األستاذ بقسم هندسة الحاسبات فـى      

ظيفة مساعد أول وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لمدة        و

 وذلك بناء على قـرار رئـيس   ١١/٢/٢٠٠٦عتبارا من إسنتين  

  .٢٠٠٦ لسنة ٢١٥مجلس الوزراء رقم 
  

أحيط المجلس علما باجتمـاع ممثلـى مؤسـسة فـورد           

ــشروع   ــإدارة م ــة ب  Pathway to Higher"األمريكي

Education"     كز تطـوير الدراسـات      ، والذى يشرف عليه مر

سـتعراض النـشاط الـسابق    إالعليا والبحوث بالكلية ، حيث تم     

عتماد مؤسسة فورد إللمشروع فى تدريب طالب جامعة القاهرة و

لمد هذا المشروع فى مرحلته الثانية ليشمل أربع جامعات هـى           

جامعة القاهرة وجامعة بنىسويف وجامعة الفيوم وجامعة جنوب        

  .الوادى
  

  

  

  ﴾الكلية    لجان ﴿
  

  لجنة تقويم األداء
  

تم االنتهاء من تحليل نتائج المقـررات الدراسـية وتوزيـع            .١

نسختين منها على السادة رؤساء األقسام بالكلية، نسخة للحفظ        

فى ملفات القسم ونسخة أخرى توزع على السادة أعضاء هيئة 

  ٠التدريس

ألحد يوم ا " جودة التعليم ورؤية مستقبلية   "تم تحديد موعد ندوة      .٢

  .٢٠٠٦ مارس ١٩
 

  

  لجنة المعامل
   

تم االنتهاء من أعمال البت والترسية وإصدار أوامر التوريد          .١

 مناقصات ألجهزة المعامل وجارى الترسية وإصدار       ٩لعدد  

أوامر التوريد لمناقصات أجهزة معامل أقـسام الحاسـبات         

 ٠والهندسة االنشائية

لعليـا للعـام    تم إبالغ األقسام بميزانية صندوق الدراسات ا       .٢

 لتحديد احتياجاتهـا مـن أجهـزة        ٢٠٠٥/٢٠٠٦الجامعى  

 ومتطلبـات تجـارب طـالب       عرض البيانـات  الحاسب و 

 ٠الخ، حتى يمكن البدء فى إجراءات الشراء العلياالدراسات 

عتماد الئحة معمل تـصميمات أنظمـة اإللكترونيـات         تم إ  .٣

واالتصاالت الكهربية بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت 

 .الكهربية
    

 أنشطة إدارة رعاية الشباب 
 

  : أحيط المجلس علما بأنشطة إدارة رعاية الشباب وتشمل

نجازات وفد طالب الكلية فى الدورة الهندسية العاشرة التى         إ •

/ ٣/٢ حتى   ٣٠/١انعقدت فى جامعة المنوفية خالل الفترة         

 ٥٢ شاركت الكليـة بعـدد       وقد.  كلية ١٥ بمشاركة   ٢٠٠٦

 –المسابقات الرياضية وتشمل خماسى كرة القدم   فى   امشارك

 تـنس الطاولـة    – كرة اليد    – الكرة الطائرة    –كرة   السلة     

 وفى  .وفازت الكلية بالمركز الثالث عام على مستوى الدورة       

حصلت الكلية على المركز الثالـث فـى   النشاط اإلجتماعى   

. مسابقة الشطرنج والمركز الرابع فى مسابقة الطالب المثالى     

حصلت الكلية على المركـز األول فـى        وفى النشاط الفنى    

 .الرسم بالفحم وعلى المركز األول فى الخط العربى

لجوالة وحصلت  لشاركت لجنة الجوالة فى الدورة الهندسية        •

 لمركز الثانى او ،فى النشاط الدينى   الكلية على المركز األول   

 ،فى المجـال الثقـافى     المركز األول  و ،فى المجال الكشفى  

مجال فى   المركز األول و ،فى المجال الفنى   المركز الثانى و

 . لقب الجوال المثالىصلت الكلية علىح كما  ،الخدمة العامة

 



أحيط المجلس علما بعرض الشركة المصرية لإلتصاالت       

كما أوصى المجلس األقسام    .  طالبا مع توجيه الشكر    ٥٠لتدريب  

إلتـصال بالجهـات    لعمل على توفير فرص تدريبية لطالبها با      با

نشاؤها بالكليـة   إ والتعاون مع االدارة الجديدة التى يتم        المناسبة

  .دارة تدريب الطالبإتحت مسمى 
  

أحيط المجلس علما بتوزيع أعباء مراقبة االمتحانات على        

أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين من أقسام 

أحـيط   كمـا     .٢٠٠٦رالكلية المختلفة خالل امتحانات دور يناي     

المجلس علما بأسماء أعضاء هيئة التدريس والمعيـدين الـذين          

 بدون إذن ووافق على إضافة ذلـك إلـى          تغيبوا عن المراقبات  

  .ملفاتهم
  

فى العلوم (TWAS) وافق المجلس على الترشيح لجوائز 

  . على أال يزيد عدد المرشحين عن إثنين٢٠٠٦المختلفة لعام 
  

 بزيارة وفد جمعية مهندسى البتـرول       أحيط المجلس علما  

يــف  إ/ للكلية برئاسة  السيدة "SPE of AIME"   العالمية 

معية ولقـائهم بهيئـة التـدريس والطـالب         سبرانت رئيس الج  

 وعرضهم للمساهمة فى األنـشطة      وإعجابهم  بما إطلعوا عليه    

  .المساندة للعملية التعليمية 
  

اء مجلـس   أحيط المجلس علما بتهنئة خاصة من أعـض       

إدارة المجمع العلمى المصرى للسادة األساتذة بالكلية بفضل ما         

 ألعمال الترميم الخاصة بقاعة محاضرات      اتقدموه من استشار  

  .المجمع العلمى المصرى
  

نبيـل  /  ترشيح السيد األستاذ الدكتور    وافق المجلس على  

محمود عبد المنعم رئيس مجلس قسم هندسة وتكنولوجيا اإلشعاع        

 اللقاء العلمى الدولى الخاص بتنمية الكوادر البشرية فى         لحضور

-٣مجال التطبيقات السلمية للطاقة الذريـة فـى الفتـرة مـن          

   . بالجزائر٩/٣/٢٠٠٦
  

 Kales Sastry ٠د٠ زيارة الـسيد أ وافق المجلس على

متفرغ بجامعة كاليفورنيا ببركلى إللقاء محاضرة عامة       الاألستاذ  

-١٦الخامـات فـى الفتـرة مـن         بالكلية فى مجال تجهيـز      

٢٧/٢/٢٠٠٦.  
  

حمودة مسعودى   / ستضافة المهندس وافق المجلس على إ   

 أسابيع  ٣ بجامعة إدرار بالجزائر لمدة      ةالمسجل لدرجة الدكتورا  

أسامه السيد جودة األسـتاذ     / تحت إشراف السيد األستاذ الدكتور    

ل ذات بقسم القوى واآلالت الكهربية وذلك لزيارة المكتبة والمعام 

   .الصلة
  

  

  عزاء
  

خالص العزاء ألسرة زميلة لنا إنتقلت الـى رحمـة اهللا            قدمن

سهر الطرابلسى بقـسم هندسـة       ٠األخت العزيزة والزميلة د   

 رحمها اهللا وتغمدها بواسع رحمته ومـنح أسـرتها         الحاسبات

   .الصبر ووفق أوالدها فى حياتهم

 األحـزان  تشاطر الكلية زمالءنا السادة أعضاء هيئة التدريس    

  :لوفاة أحد ذويهم ونسأل اهللا لهم الصبر وللفقيد الرحمة وهم
  

محمد رشاد المتينى األستاذ بقسم / األستاذ الدكتور السيد

  .األشغال العامة لوفاة والده
   

باسل محمـد صـبحى توفيـق       / األستاذ الدكتور  السيد

   .األستاذ بقسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات لوفاة والده
  

حسين عبد الخالق عطية األستاذ   / األستاذ الدكتور  السيد

  .بقسم هندسة القوى واآلالت الكهربية لوفاة والدته
  

األستاذ بقسم  محمد إبراهيم عامر/ األستاذ الدكتور السيد

  .هندسة األشغال العامة لوفاة عمه
  

محمد حازم محمـد صـبحى توفيـق        / الدكتور السيد

لكترونيات واإلتصاالت الكهربية لوفاة  بقسم هندسة اإل   لمدرسا

  .والده 

نسأل اهللا لهم الرحمة وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم       

  .الصبر والسلوان
وهو من كبـار     عبد الحميد أبوبكر  / نعى السيد المهندس  كما ن 

المتبرعين للطالب بالكلية ومؤسـس ورئـيس مجلـس إدارة      

 .مجموعة جنكو للغاز والطاقة
  

  ﴾ات وتعيينات  ترقي  ﴿
  

سامح سمير  / وافق المجلس على منح السيد الدكتور     

فهمى المدرس بقسم الهندسة اإلنشائية اللقب العلمى       

    .مع التهنئةلوظيفة أستاذ مساعد بالقسم 
  

عزة محمد / افق المجلس على منح السيدة الدكتورو

نور الدين عبد الحميد المدرس بقسـم هندسـة 

هربية اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد القـوى واآلالت الك

 . مع التهنئةبالقسم 
  

تامر محمد  / وافق المجلس على منح السيد الدكتور     

هندسة المعمارية اللقـب    فؤاد حفنى المدرس بقسم ال    

  . مع التهنئةالعلمى لوظيفة أستاذ مساعد بالقسم
  

  

عبد الماجد / وافق المجلس على تعيين السيد الدكتور 

هيم عيسوى المدرس المساعد بقسم هندسة   حافظ إبرا 

القوى الميكانيكية فى وظيفة مدرس بالقسم لحصوله على درجة         

  .مع التهنئةالدكتوراة من أمريكا 



  ﴾ المؤتمر العلمى الدولى الثالث ومعرض قسم الهندسة المعمارية ﴿
  

   لقسم الهندسة المعماريةالمؤتمر العلمى الدولى الثالثإفتتاح 
  

  

  

  

  لمعمارى العالمى آدولف لووساض معر

أقام  قسم الهندسة المعمارية مؤتمره العلمى الدولى الثالـث فـى       

 على عبد ٠د٠ تحت رعاية السيد أ٢٣/٢/٢٠٠٦-٢١/٢الفترة من 

وكـان  . الرحمن رئيس الجامعة بفندق جراند هيات كايرو القاهرة     

". توفيق العمارة والعمران فى عقود التحـوالت      " عنوان المؤتمر   

وتضمنت فعاليات المؤتمر ستة متحدثين رئيسيين مـنهم أربعـة          

صـاحب المـؤتمر المـسابقة    . عالميين ومايزيد عن تسعين بحثا  

كمـا تـم    . القومية الثالثة لطالب العمارة فى الجامعات المصرية      

إعالن نتائج المسابقة القومية لمعاونى أعضاء هيئـة التـدريس           

ا فى الجامعات المـصرية     وطالب البحث وطالب الدراسات العلي    

ة طلتصميم نماذج إسكان للعائالت محدودة الدخل واألسر المتوس       

 بالتعاون مع مركز  وفوق المتوسطة برعاية بنك التعمير واإلسكان     

   .دعم التصميمات المعمارية والهندسية بالكلية
  

كما أقام قسم الهندسة المعمارية معرضا للمعمارى العالمى آدولف           

بالتعاون مع الملتقى الثقافى النمساوى فى      ) ١٩٣٠-١٨٧٠(لووس  

رئـيس   وقد إفتتح المعـرض    .٢٠٠٦ فبراير   ١٨-١٢الفترة  من    

   .  بصحبة السفير النمساوىالجامعة
  

  

  ﴾  شئون المجتمع والبيئة  ﴿

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة قطاعنشطة أأحيط مجلس الكلية علما ب

   :تشملبالكلية و
  

 ٢٠٠٥مة حفل تكريم الخريجين دفعـة       إقا تحديد موعد   

 وذلك يـوم الخمـيس الموافـق        ١٩٥٥والمهندسين الرواد دفعة    

  . بمشيئة اهللا٢٣/٣/٢٠٠٦
  
  

 – ١٣/٤ للكتــاب فـى الفتــرة مــن  ا معرضــسـيقام 

بمبنى األنشطة " مؤسسة األهرام" تنظمه  ،  بإذن اهللا٣٠/٤/٢٠٠٦

تب علمية  عروضا لك  هذا وستقدم  .الطالبية بجوار حمام السباحة   

مكانيات الطالب وكـذلك عروضـا خاصـة        إبأسعار فى حدود    

  .ألعضاء هيئة التدريس

  
 

قامة التم تجهيز قاعة لالجتماعات بمبنى األنشطة الطالبية 

 والحجز من خالل . ألخ ... - اللجان الدائمة –جتماعات األقسام إ

  .مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
  

من لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة  منبثقةكيل لجنة   تم تش 

، متابعة أعمال الصيانةو المظهر العام ، لتقييمللمرور على األقسام   

نظافة المدرجات والمعامل ودورات المياه وغرف أعضاء هيئـة         و

هندسة  ىتم إختيار قسم   هذا وقد . التزام العمال بالزى  و التدريس ، 

اإللكترونيـات واالتـصاالت    هندسة  سم  ويليه ق الرى والهيدروليكا   

  .يةم مثالاقسكأ الكهربية

  

 

 


