
 

  

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

  ٢٠١٢ يناير عدد
  

  ﴾ عميد الكلية وائل الدجوى /د.كلمة أ ﴿
  

عميد وائل محمد خليل الدجوى : فتتح السيد األستاذ الدكتورا

 يالجامع لعام لالخامسةجلسة الالكلية ورئيس المجلس 

 ١٠/١/٢٠١٢الثاء ـوم الثــــ والتي عقدت ي٢٠١١/٢٠١٢

  :بالكلمة التاليةواستهل سيادته الجلسة ) بسم اهللا الرحمن الرحيم(

 للعام الجامعي الخامسةأرحب بحضراتكم في الجلسة 

التهنئة للسادة أعضاء مجلس الكلية بمناسبة واقدم  ٢٠١١/٢٠١٢

 .العام الميالدي الجديد وعيد الميالد المجيد

   ﴾شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ﴿
 وكيـل   الزهيري حنفي .د.أ  وائل الدجوى عميد الكلية و     .د.أقام  

الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعمل زيارة لفرع الكلية          

، ٢٠١١-١٢-٢٩بمدينة الشيخ زايد وذلك يوم الخميس الموافق        

. د.وان و أ  عبد الخالق رض  . د.حيث تم فى ذلك اليوم وبمرافقة أ      

 عرب ، عمل زيارة لوحدة األيزو ومعمل القياسـات          أبوثروت  

  .د.أ أفـاد  بالمبنى القديم بالفرع، ولقد       األرضي والمعايرة بالدور 

 بأجراء عرب المشرف على المعمل بان المعمل يقوم         أبوثروت  

 أوالمعايرات طبقا للطرق القياسية لكافة الجهات سواء الصناعية         

حثية فى مجاالت الحرارة والبيئـة والـضغوط ،          الب أوالتجارية  

 منـذ عـام     ١٧٠٢٥والمعمل حاصل على اعتمادات المعـايرة       

ولقد تم بعد ذلـك      . ٩٠٠١ وحتى تاريخه وعلى االيزو      ٢٠٠٠

 ثـم    ٦١عمل جولة تفقدية للكافتيريا الجديدة بجوار المبنى الجديد         

 الهندسـي المرور على المدرجات والمعامل وصـاالت الرسـم         

وإدارة الكلية  . ماكن األنشطة الرياضية والثقافية بالمبنى الجديد       وأ

تتوجه بالشكر لألستاذ الدكتور عبد الخـالق رضـوان وجميـع           

 يبـذل فـى     الذيالعاملين بفرع الكلية بالشيخ زايد على المجهود        

  .سبيل ظهور الفرع بهذا المنظر المشرف

  والصيانة أعمال االحالل والتجديد
  

ماً  بأنه جارى عمل إحالل وتجديد شامل أحيط المجلس عل ◊

للمسجد الموجود بملحق الكلية امام مبنى قسم الهندسة 

 – دهانات داخلية وخارجية –تغيير األسقف ( الكيميائية 

 – تهوية – كهرباء – صيانة الشبابيك –تغيير األبواب 

 دورة مياه جديدة – تجليد الواجهة – فرش جديد -تكييف 

 للدخول إلى مكان الوضوء والحمامات  إضافة ممر جديد–

 ). مكتبات  – مبرد مياه –

نافورة أحيط المجلس علماً  بأنه تم عمل صيانة شاملة لل ◊

 ميكانيكي ، حيث تم تغيير ماسورة الموجودة أمام مبنى تصميم

التغذية  للنافورة وكذلك الماسورة المغذية لفتحات تدفق المياه 

 .   بالنافورةوتم أيضا صيانة الموتور الخاص 

أحيط المجلس علماً  بأنه تم توحيد الزى الخاص بعمال الكلية  ◊

 بالطو رمادي بياقة زرقاء ٢حيث تم تسليم كل فرد عدد 

 .ومطبوع علي الجيب العلوي شعار الكلية

اإلحاطة بان أفراد الصيانة بالكلية قاموا بطالء جدران مكتبة  ◊

رضية المصلى قسم كيمياء وأيضا طالء جدران وكشط ودهان أ

 .الخاص بالطالبات بالقسم

 ١٠٢  بأنه تم عمل تجديد شامل لعدد أحيط المجلس علماً ◊

تغيير الكسوة ( جتماعات بنادي الكلية كرسي خاص بقاعة اال

 كرسي ٤٠وذلك باإلضافة إلى وضع ) الجلد بأخرى جديدة 

فى التراس المجاور للقاعة ) خشب تنجيد جلد  ( نتريه جديدا

 .  حديقة الحيوانات والمطل على

 بأنه تم عمل صيانة شاملة لإلضاءة علماً أحيط المجلس ◊

ووحدات التكييف بمصلى الطالبات بمسجد الكلية وقام عمال 

الكلية بعمل تهويةونظافة شاملة للفرش وغسيل الجدران 

 .الداخلية للمصلى 

 ديب فريزر ٢م شراء عدد ــ بأنه قد تأحيط المجلس علماً ◊

وذلك بناء على طلب المسئول عن مطعم ) ر لت٦٥٠(افقى 

         الطالب الموجود بالنادي اإلجتماعى بالكلية

وبذلك يكون قد تم عمل إحالل وتجديد ) أسفل صالة األلعاب( 

 . لكافة مبردات األطعمة فى المطعم

  بأنه تم البدء فى عمليات اإلحالل والتجديد أحيط المجلس علماً ◊

لمخصص لعمل استراحة للطالب وذلك بالدور فى المكان ا

 .٢٠١٠٦األرضي بمبنى إعدادي بجوار مدرج 

   والبيئية واالجتماعيةاألنشطة الثقافية 
عدد         وتوزيع   طباعة تم بأنهأحيط المجلس علماً ◊

من صحيفة مجلس الكلية والتي يتم من ) ٢٠١١ديسمبر ( 

 .جلسخاللها تغطية األحداث العامة بالم

-١٢-١٤اجتماع يوم األربعاء   بعقد أحيط المجلس علماً ◊

 بقاعة مجلس الكلية وذلك لمناقشة األمور المالية ٢٠١١

للمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص ومناقشة وضع الئحة 

موحدة للحسابات والصناديق الخاصة تمهيدا العتمادها من 



لقد مجلس الجامعة وذلك بعد عرضها على مجلس الكلية، و

حضر االجتماع السيد عميد الكلية والسادة الوكالء وعدد 

من مديري المراكز ومدير عام الكلية ومدير الشئون المالية 

 .بالكلية

-٢٧ يوم الثالثاء بالكلية    بأنه أقيمتأحيط المجلس علماً ◊

نمية ــقبل التـــرة  عن مستـــ  محاض٢٠١١- ١٢

 بإلقاء وقام"  خارطة األمل" وان ـــفى مصر  بعن

المحاضرة األستاذ منصور عامر،  ولقد أقيمت الندوة فى 

قاعة االجتماعات بالنادي اإلجتماعى بالكلية وحضر اللقاء 

عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والزوار وعدد من 

 .الطالب والعاملين بالكلية

-٣١  بأنه فى  يوم السبت الموافق أحيط المجلس علماً ◊

د من اعضاء هيئة التدريس وفى حضور عد ٢٠١١- ١٢

تم عقد ندوة حول التعريف بمبادرة والعاملين بالكلية 

لالحتفاظ بالموارد البشرية بالكلية وذلك فى قاعة الدور 

سعد . د.فؤاد خلف و أ. د. ألقاهاأ ١٥ األول بمبنى

  .الراجحى

   ﴾ والبحوثالدراسات العلياشئون  ﴿
و جارى من وافق مجلس الكلية على استمرار العمل بما ه ◊

عدم الموافقة على سفر المعيدين للدراسة بالخارج إال بعد 

 .الحصول على درجة الماجستير من الكلية 

اجتماع لجنة الدراسات العليا أحيط المجلس علماً بمحضر  ◊

 ٨/١/٢٠١٢والبحوث بجلستها المنعقدة فى 

 بخصوص Science المجلس علماً بمقال مجلة  أحيط ◊

   .ترتيب بعض الجامعات ومساهمتها باألبحاث

  على تشكيل لجنة لوضع ضوابط لرسائلوافق المجلس ◊

  . على مجالس األقسام الموضوعالدكتوراه على أن يعرض

" خريطة طريق للبحث العلمي"ندوة بأحيط المجلس علماً  ◊

ات الخاصة بقواعد عن مراجعة التشريع٣١/١٢يوم السبت 

  .الترقيات

 على تأجيل طلب قسم الهندسة اإلنشائية تعديل وافق المجلس ◊

ح درجة الدكتوراه  للحاصلين على ــالالئحة لمن

نسيق مع لجنة القطاع الماجستير من أقسام أخرى للت

  .الهندسي

 شئون التعليم والطالب ﴾ ﴿
الرابعة اعتماد محضر اجتماع الجلسة وافق المجلس على  ◊

  .١٣/١٢/٢٠١١عقدت فى التي ان

 ، ٢٠١١وافق المجلس على اعتماد نتائج دور نوفمبر  ◊

  . الساعات المعتمدة نظام٢٠١١ونتائج دور سبتمبر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  فرع الكلية بالشيخ زايد–معمل القياسات والمعايرة    

 نافورة الكلية امام مبنى تصميم ميكانيكى          

 لنادى االجتماعى بالكليةرجى لالتراس الخا



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ﴾موضوعات عامة  ﴿
صادق المجلس على محضر الجلسة السابقة بتاريخ  ◊

١٣/١٢/٢٠١١. 

عميد الكلية بإحاطة أعضاء المجلس / قام السيد األستاذ الدكتور  ◊

 . ومنهامجلس الجامعةل اجتماعينبموجز عن ما تم فى آخر 

 لدراسة اقتراحات عمداء بالجامعة ٤تم تشكيل لجنة من  -١

 الخاصة بالحد )رئيس الجامعة  ( المجمع االنتخابي

 .العاملين بالجامعةو ةاألقصى لرواتب القيادات واألساتذ

 بناء على  على جميع طلبة الجامعةICDLتم إلغاء متطلب  -٢

 .قرار المجلس االعلى للجامعات

 رئيس الجامعة وأن  .د.أرغب  مكتب لمقابلة من يانشاءتم  -٣

عبد اللطيف الشافعي من قسم هندسة القوى واآلالت  .د.أ

الكهربية بالكلية هو المسئول عن هذا المكتب ومتواجد فيه 

 .يومياً ظهرا من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الثالثة

هبة اهللا مصطفى  .د.أوافق المجلس على الطلب المقدم من  ◊

 االلكترونيات واالتصاالت الكهربية مراد األستاذ بقسم هندسة

للترشيح كمنسق لبرنامج االلكترونيات واالتصاالت الكهربية 

 فى االعتبار خذاًا) نظام الفصلين بمرحلة البكالوريوس (

وذلك بعد موافقة مجلس . المعايير التي تم اقتراحها واعتمادها 

القسم المختص على ترشيح سيادتها كمنسق لبرنامج 

   ٢/١/٢٠١٢ات واالتصاالت الكهربية اعتبارا من االلكتروني

  ).لمدة ثالث سنوات ( 

 قسم القوى الميكانيكية على خطاب باطالعأحيط المجلس علما  ◊

قسم التصميم الميكانيكي واإلنتاج بشأن إلغاء تقسيم الطلبة إلى 

ميكانيكا إنتاج وميكانيكا قوى اعتبارا من السنة الثالثة على أن 

ووافق المجلس .  اختياريه ومحاور للدراسة يكون هناك مواد

على تشكيل لجنة مشتركة من قسمي القوى واإلنتاج لدراسة 

إمكانية الدمج بين القسمين على أن تقدم تقريرها لمجلسي 

 .القسمين فى موعد أقصاه ثالثة أشهر من تاريخه 

 المؤتمر الدولي الثامن لهندسة على عقدوافق المجلس  ◊

 – ٢٩ لفترة منعقدة خالل االحاسبات والمقرر 

اليوم مجتمع المعلومات "  وشعار المؤتمر ٣٠/١٢/٢٠١٢

مع الموافقة على الدعم المالي للمؤتمر من الكلية " وماذا بعد

 .وطلب تقديم الدعم المالي للمؤتمر من الجامعة

وافق المجلس على أعمال لجنة التسيير لبرامج البكالوريوس  ◊

 حيث تم فيها ٤/١/٢٠١٢نعقدة فى بنظام الساعات المعتمدة الم

التوصية باالعتماد لبرنامجي هندسة وإدارة التشييد وهندسة 

 .االتصاالت والحاسبات

وافق المجلس على احتياجات قسم التصميم الميكانيكي واإلنتاج  ◊

 .من المعامل البحثية والتعليمية 

 جتماع االدارة مع مديرى المراآز والوحدات ذات الطابع الخاصا

 محاضرة مستقبل التنمية فى مصر 

 محاضرة مستقبل التنمية فى مصر 

 ندوة التعريف بمبادرة لالحتفاظ بالموارد البشرية



 ﴾ لجنة المعامل ﴿
سة تم طرح ممارسة محدودة لمعمل المواد بالكلية جل ◊

 وتم االنتهاء من إجراءاتها وجارى تحديث ٢٣/١٠/٢٠١١

 .األجهزة

تم طرح ممارسة محدودة لشراء أخشاب لورش الكلية  ◊

 ، وسوف يتم الفتح المالي ١٩/١٢/٢٠١١جلسة 

١٦/١/٢٠١٢.  

تم طرح مناقصة محدودة لمشروع اعتماد معمل ري جلسة  ◊

 ، وتم التأجيل لعدم تقدم أي من الشركات ٢٠/١٢/٢٠١١

 .رئيس الجامعة. د.خر بعد موافقة أآجارى تحديد ميعاد و

تم طرح مناقصة محدودة لمعمل االختبارات الميكانيكية  ◊

 وجارى إعداد التقرير ٢١/١٢/٢٠١١بقسم تعدين جلسة 

 .الفني
  

  عزاء
تـدريس  يقدم المجلس خالص العزاء للسادة أعضاء هيئـة ال        

  : الذين فقدوا أحد ذويهم وهم

د الدايم االستاذ بقسم الرى أحمد وجدى عب. د.أ ◊

  .والهيدروليكا لوفاة والدته

هشام بخيت االستاذ المساعد بقسم الرى والهيدروليكا . د ◊

  .لوفاة والده

محمد حسين عبد القادر االستاذ المساعد بقسم الهندسة . د ◊

  .المعمارية لوفاة والده

هالة احمد جالل المدرس بقسم هندسة االلكترونيات . د ◊

 .كهربية لوفاة والدهاواالتصالت ال

نبوى حامد غريب المدرس بقسم الهندسة االنشائية . د ◊

  .لوفاة والده

عبد الحميد عبد الهادى حسنين المدرس بقسم . د ◊

 .الرياضيات والفيزيقا الهندسية لوفاة شقيقه

  .تغمد اهللا الفقداء برحمته وألهم ذويهم الصبر والسلوان
  

  ﴾ شئون أعضاء هيئة التدريس ﴿
مصطفى محمد كامل فى  .د.ألمجلس على تعيين وافق ا ◊

       وظيفة أستاذ غير متفرغ بدل من أستاذ غير متفرغ 

 .بقسم هندسة القوى الميكانيكية) من الخارج ( 

محمد فهمي مصطفى فهمي  .د.أوافق المجلس على تعيين  ◊

األستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الكيميائية فى وظيفة أستاذ 

 . سنواتبعغير متفرغ لمدة أر

 المدرس مجدينوران محمد  .د إيفادوافق المجلس على  ◊

 علميه لجامعة واترلو بكندا مهمة فى اإلنشائية الهندسةبقسم 

 .٣٠/٦/٢٠١٢ حتى ١/١/٢٠١٢ اعتباراً من أشهرلمدة ستة 

عباس / الطلب المقدم من السيد الدكتوروافق المجلس على  ◊

جامعة / الهندسة كلية / ترول  الب الخدفي بقسم هندسة محمد

موت باليمن وذلك لقضاء سنة التفرغ لسيادته بقسم هندسة حضر

 .المناجم والبترول والفلزات

  ﴾ ترقيات وتعيينات ﴿
أحمد جمعه أحمد رضوان المدرس  .د حوافق المجلس على من ◊

بقسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية اللقب العلمي لوظيفة أستاذ 

  .مساعد بالقسم مع التهنئة

سامية إبراهيم مصطفى المدرس  .دفق المجلس على منح وا ◊

بقسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية اللقب العلمي لوظيفة أستاذ 

 .مساعد بالقسم مع التهنئة

دعاء محمد شوقي فرج المدرس  .دوافق المجلس على منح  ◊

بقسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية اللقب العلمي لوظيفة أستاذ 

 .ع التهنئةمساعد بالقسم م

حسام محمد عبد الحميد عبد  .دوافق المجلس على تعيين  ◊

الجواد المدرس المساعد بقسم هندسة األشغال العامة فى وظيفة 

 علما بأنه حاصل على درجة الدكتوراه من –مدرس بالقسم 

 .جامعة تورنتو بكندا مع التهنئة

حاتم حسن على إبراهيم المدرس  .دوافق المجلس على تعيين  ◊

ساعد بقسم الهندسة اإلنشائية فى وظيفة مدرس بالقسم علما الم

ة كالجاري ــــبأنه حاصل على درجة الدكتوراه من جامع

 .مع التهنئة    بكندا –

د رضوان هاني جمعه أحمد السي .دوافق المجلس على تعيين  ◊

 بقسم هندسة الري والهيدروليكا فى وظيفة المدرس المساعد

 من لى درجة الدكتوراهصل عمدرس بالقسم علما بأنه حا

 .جامعة القاهرة مع التهنئة

 سارة مصطفى كامل محمد سالم .موافق المجلس على تعيين  ◊

 بقسم هندسة األشغال العامة في وظيفة مدرس مساعد هالمعيد

 .بالقسم مع التهنئة

 أحمد عاطف إبراهيم المعيد بقسم .موافق المجلس على تعيين  ◊

ية  في وظيفة مدرس مساعد بالقسم الرياضيات والفيزيقا الهندس

 .مع التهنئة

 شادي عبد المنجى عباس البطاوى .موافق المجلس على تعيين  ◊

المعيد بقسم هندسة القوى واآلالت الكهربية فى وظيفة مدرس 

 .مساعد بالقسم مع التهنئة

 أحمد السيد عبد الباري المعيد بقسم .موافق المجلس على تعيين  ◊

 مع  بالقسمكية فى وظيفة مدرس مساعدهندسة القوى الميكاني

 .التهنئة
 


