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  ﴾  عميد الكليةشريف مراد. د.كلمة أ ﴿    
  

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

 والتي عقدت يـوم     ٢٠١٢/٢٠١٣ للعام الجامعي    الخامسةالجلسة  

واستهل سيادته  ) بسم اهللا الرحمن الرحيم     (  ٨/١/٢٠١٢ الثالثاء

اطة المجلس علماً بـأهم     بالترحيب بأعضاء المجلس واح   الجلسة  

  -:٢٦/١٢/٢٠١٢موضوعات مجلس الجامعة فى 

 اى قرارات مـن شـأنها زيـادة         إصدارالتأكيد على حظر     -

 . الميزانيةفي والحوافظ عن البنود الموجودة المكافآت

 . بترشيحات الجامعة لجوائز الدولة التقديرية والنيلاإلحاطة -

 – مـدرجات    (بمبان  الفرصة متاحة للكليات للتقدم بطلبات       -

في ارض بين السريات علما بان األولوية ستكون        ) معامل  

 .للمباني الخاصة بمرحلة البكالوريوس

   ﴾شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ﴿

  والصيانة أعمال االحالل والتجديد   
 تم عمل درابزين على حائط السلم بأنهأحيط المجلس علماً  ◊

مبنى قسم  ( ٨ مالمجاور لبئر المصعد الموجود بمبنى رق

هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية وقسم القوى 

 ) .واآلالت الكهربية

 بناءا على رغبة الطالب تم بأنهأحيط المجلس علماً  ◊

تخصيص وتجهيز مكان ليكون مصلى للطلبة ومكان آخر 

    مغلق ليكون مصلى للطالبات وذلك بالدور االرضى بمبنى 

 .ايد بفرع الكلية بالشيخ ز ٦١

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 جارى عمل إحالل وتجديد لألجزاء بأنهأحيط المجلس علماً  ◊

)  بوصة ٤قطر (المتهالكة من ماسورة المياه الرئيسية 

 والهيدروليكا وكذلك الري لمبنى قسم السماويالموجودة بالفناء 

 .تركيب محبس جديد على ماسورة التغذية

وتجديد لألجزاء  جارى عمل إحالل بأنهأحيط المجلس علماً  ◊

المغذية )  بوصة ٤قطر (المتهالكة من ماسورة المياه الرئيسية 

 الحديقة فيوالموجودة  لمبنى قسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية

 .بالجهة الغربية للمبنى الواقعة

والتجديد  اإلحالل أعمال استكمال تم بأنهأحيط المجلس علماً  ◊

جم والبترول والفلزات  مجلس قسم هندسة المنااجتماعات ةبقاع

 وكراسي جديدة تم تصنيعها بورش الكلية اجتماعاتبترابيزة 

 .جلد متحركة

 مجلس الكلية اجتماعات تم تجهيز قاعة بأنهأحيط المجلس علماً  ◊

 إحداها بوصة، ٥٠ شاشات عرض تليفزيونية مقاس ٣بعدد 

 .    مركز الدراسات والبحوث التعدينية إدارةقدمت كتبرع من 

 لألجزاء واستبدال جارى عمل صيانة بأنهالمجلس علماً أحيط  ◊

المتهالكة من بالطات الجرانيت والساللم وأعمال التدبيش 

 وذلك ٦١ المنطقة المحيطة بمبنى فيللميول الترابية وذلك 

 .بفرع الكلية بالشيخ زايد



 تم عمل صيانة وتجديد وإعادة بأنهأحيط المجلس علماً  ◊

ات بسعات مختلفة ومقشرة تشغيل لعدد ثالثة بوتاجاز

 كيلوجرام وذلك بمطعم الطالب ٥للخضروات بسعة 

  .الموجود بالكلية

  األنشطة الثقافية واالجتماعية والبيئية   
أحيط المجلس علماً بان مركز الدراسات والبحوث التعدينية  ◊

 خريجيبالكلية قام بتنظيم احتفالية خاصة لتكريم أوائل 

وذلك يوم الثالثاء الموافق "  يالطبيعهندسة الغاز " دبلوم 

 بالنادي الكبرى االجتماعات وذلك بقاعة ٢٠١٢-١٢- ١٨

 السيد المهندس أسامة االحتفالاإلجتماعى بالكلية، حضر 

 األستاذكمال وزير البترول والثروة المعدنية والسيد 

الدكتور عميد الكلية والسادة وكالء الكلية وعدد كبير من 

كلية ومن رؤساء الهيئات أعضاء هيئة التدريس بال

والشركات القابضة بقطاع البترول والثروة المعدنية ، ولقد 

تمويل البحث  " ندوة بعنوان االحتفالأقيم على هامش 

عمرو .د.وشارك أ"   الواقع والمأمول– مصر في العلمي

 فعاليات هذه الندوة، وفى نهاية الحفل تم توزيع في عدلي

 .  أوائل الخريجينالجوائز وشهادات التقدير على

عميد الكلية وبحضور . د.أحيط المجلس علماً بأنه برعاية أ ◊

السادة وزراء البترول والكهرباء، نظم مركز بحوث الطاقة 

" ؟ أين إلى..  مصر فيالطاقة " بالكلية حلقة نقاشية بعنوان 

 وذلك بقاعة ٢٠١٢-١٢-٢٦وذلك يوم األربعاء الموافق 

اإلجتماعى بالكلية، ولقد تضمن  بالنادي الكبرى االجتماعات

 مصر من البترول واستهالكبرنامج الندوة عرض إلنتاج 

والغاز والكهرباء خالل السنوات العشر الماضية وتوقعات 

 تواجه قطاع التي التحديات وأيضالسنوات الخمس المقبلة ل

 مصر، وفى نهاية الندوة تم عمل مناقشة مفتوحة فيالطاقة 

آراء السادة الضيوف، ولقد حضر وشارك  لتعليقات وواالستماع

عميد الكلية والسادة وكالء الكلية ولفيف من . د. الندوة أفي

 مجال البترول والطاقة وعدد كبير من فيالخبراء والعاملين 

 .هيئة التدريس بالكلية أعضاء السادة الضيوف ومن

 الشركات إحدى وباالتفاق مع بأنهأحيط المجلس علماً  ◊

 ستة حواليمل جرد وتكهين والتخلص من المتخصصة، تم ع

 كانت مخزنة والتيمن المواد الكيميائية )  على دفعتين (أطنان

 المخزن الخاص بقسم الهندسة الكيميائية بجوار مسجد في

 . الطلبة بملحق الكلية

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

 .٦/١/٢٠١٣وث بجلستها المنعقدة فى والبح

 سنة لبعض المقررات بقسم أعمالعلى تعديل وافق المجلس  ◊

 والهيدروليكا وقسم الري وقسم واإلنتاج الميكانيكيالتصميم 

هندسة الطيران والفضاء وكذلك دبلوم هندسة البيئة ودبلوم 

 .الطبيعيهندسة الغاز 

افدين على اعتماد قيد بعض الطالب الووافق المجلس  ◊

 برنامج ماجستير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة فيوالمصريين 

 الدراسيللفصل ) DAAD األلمانية منحة هيئة التبادل اتفاقية(

 .٢٠١٢/٢٠١٣ الجامعي للعام الثاني

تشكيل لجان الحكم تعيين لجنة إشراف وعلى  وافق المجلس  ◊

 .لبعض الطالب بماجستير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

بملحق اتفاقية التنقل الخاصة بين جامعة احيط المجلس علماً  ◊

 . فيرجيلى وجامعة القاهرةآيروفيرا 

تحليل الصور والرؤية  "على اعتبار مقرر وافق المجلس  ◊

 بماجستير هندسة شفويمقرر "  )٦٠٥حسب (بالحاسب 

 .٢٠١٢/٢٠١٣ الثاني الدراسيالحاسبات للفصل 



 وإجراءاتم وضوابط ط المجلس علماً بمقترحات نظياح ◊

 .األبحاثالصرف على خدمات 

على  تعديل طفيف بمسمى مقررين بدبلوم وافق المجلس  ◊

 . وتكنولوجياتهاالمتقدمةالمواد 

 المجلس علماً بمبادرة الكلية بالتعاون مع مركز تطوير أحيط ◊

 المنشورة خالل األبحاثالدراسات العليا بتجميع ملخصات 

 الجامعة ألتخصص التي ثاألبحا ذلك في بما ٢٠١٢عام 

 وذلك تمهيداً لعمل كتيب عن البحوث علميلها مقابل نشر 

 .للكلية

 المجلس علماً بنموذج  مقترح من قسم هندسة أحيط ◊

  .للهيئة المعاونةالدراسي الحاسبات لتقرير عن الفصل 

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

  .٩/١٢/٢٠١٢ في انعقدت التي

المنسق العام لبرامج الساعات . د.وافق المجلس على كتاب أ ◊

المعتمدة بشأن تعديالت الالئحة الداخلية للدراسة بمرحلة 

 أفاد بأنه ال والذيالبكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة 

 بالالئحة وأن ٢٠ إلى المادة ١توجد تعديالت من المادة 

 ٣٧ إلى المادة ٢١المواد من المادة  فيالتعديالت تنحصر 

وهى المواد المتعلقة بنظام الدراسة بمرحلة البكالوريوس 

بنظام الساعات المعتمدة بالكلية مع إضافة برنامج هندسة 

الطاقة الكهربية بقائمة برامج الساعات المعتمدة وفق تقرير 

 .لجنة قطاع الدراسات الهندسية

لبكالوريوس دور نوفمبر  نتائج ااعتمادوافق المجلس على  ◊

  ).نظام الفصلين الدراسيين (٢٠١٢

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

  : احد ذويهم وهماالذين فقدو

األستاذ المتفـرغ بقـسم      حسن عبد الفتاح مرعى   . د. أ اسرة 

 .هندسة القوى الميكانيكية

اذ بقـسم الرياضـيات     صالح الدين أمين النحوى األست    . د.أ 

 .والفيزيقا الهندسية لوفاة شقيقه

محمد محمد مجاهد األستاذ المتفـرغ بقـسم هندسـة          . د.أ 

سعيد محمـد مجاهـد       . د.التصميم الميكانيكي واإلنتاج ، أ    

األستاذ المتفرغ بقسم هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتـاج         

 .لوفاة شقيقتهما

سـتاذ المـساعد بقـسم      محمود أبو العال الصياد  األ     . د.م.أ 

 . لوفاة عمهالمناجم والبترول والفلزاتهندسة 

 بقـسم الهندسـة      المتفـرغ  أحمد رضا عابدين األستاذ   . د.أ 

 .المعمارية لوفاة شقيقته

قام المجلس بالمصادقة على محضر الجلسة السابقة بتاريخ   ◊

١١/١٢/٢٠١٢.  

باسم كمال محمد عودة المدرس بقسم . دقام المجلس بتهنئة  ◊

لهندسة الحيوية الطبية والمنظومات لترشيحه لمنصب وزير ا

 .التموين

أحمد محمد سليمان األستاذ . د.أحيط المجلس علماً بحصول أ ◊

المتفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية على 

على مستوى  ( Most Cited Award ) جائزة أعلى استشهاد

 من مؤسسة مصر الجائزة مقدمة) المركز الثاني ( مصر 

 .الخير

عمرو أمين محمد . د.أحيط المجلس علماً بحصول كل من أ ◊

. د.أة لشئون الدراسات العليا والبحوث و عدلي وكيل الكلي

سلوى كمال عبد الحفيظ  األستاذ بقسم الرياضيات والفيزيقا 

 من ٢٠١٢الهندسية على جائزة التميز في النشر العلمي لعام 

ر والتأهيل لالعتماد ألبحاث منشورة في برنامج التطوير المستم

Journal of Applied Physics أيجن" حيث أن له معامل "



 وتتضمن كل جائزة تدعيم Eigen Factor = 0.3مرتفع 

قسم للجهة المتقدمة باألبحاث الفائزة في حدود أو معمل 

  .مبلغ خمسين ألف جنيه

اجعة أحيط المجلس علماً بتشكيل لجنة المنشآت بالكلية لمر ◊

أولويات أعمال الصيانة واختيار المقاولين وتقدير ميزانيات 

األعمال وتحديد السادة أعضاء هيئة التدريس المنوط لهم 

مراجعة واستالم األعمال واعتماد المستخلصات  وتكون 

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع . د.اللجنة برئاسة أ

  :وتنمية البيئة وعضوية كل من 

  .قسم الهندسة اإلنشائيةرئيس مجلس . د.أ -

  .رئيس مجلس قسم الهندسة المعمارية. د.أ -

  .رئيس مجلس قسم هندسة القوى واآلالت الكهربية. د.أ -

  .رئيس مجلس قسم هندسة القوى الميكانيكية. د.أ -

وزير التعليم العالي . د.أحيط المجلس علماً بخطاب السيد أ ◊

 بجامعة الجامعة إقامة قسمي التعدين والجيولوجياعزم بشأن 

رواندا والتنسيق مع وزارة الخارجية في تدبير النفقات 

 .المشار إليهما الخاصة بإقامة القسمين

وافق المجلس على عرض شركة شل بالتبرع بأجهزة معامل  ◊

 جنيه مصري لمعمل تكرير ٥٥٠,٠٠٠قيمتها حوالي 

البترول بقسم الهندسة الكيميائية وكذلك التبرع بجائزة 

نوات باسم المرحوم على والى ألول سنوية لمدة خمس س

خمس طالب من خريجي قسم هندسة البترول قيمة الجائزة 

 دوالر لكل طالب جدير بالذكر أن المهندس على ١٠٠٠

 ١٩٤١والى خريج قسم الهندسة الميكانيكية بالكلية عام 

وعمل في شركة شل ثم أصبح أول وزير للبترول في 

  .١٩٧١مصر عام 

 5000بخطاب شركة دوبونت بالتبرع بمبلغ أحيط المجلس علماً  ◊

يورو لصالح قسم الهندسة الكيميائية على أن يقدم القسم مقترح 

 .الستغالل المبلغ في دعم القسم

 للدكتورأحيط المجلس علماً بدعوة قسم هندسة الطيران والفضاء  ◊

نورياكى هاشيموتو األستاذ بجامعة كيوشو اليابانية خالل الفترة 

ير ومشاركته في ورشة عمل علمية متخصصة  ينا١٦ – ٦من 

 – ١٤بعنوان نمذجة الظواهر البيئية والمناطق الساحلية يومي 

 . يناير بالكلية١٥

 مدير عام إدارة التوجيه بخطاب السيد أحيط المجلس علماً  ◊

رئيس . د.االدارى بالجامعة بشأن موافقة   السيد أو المالي 

المستشار القانوني  على رأى ١٢/١١/٢٠١٢الجامعة بتاريخ 

للجامعة والتي تفيد حساب المكافأة طبقا لعدد الساعات الفعلية 

 .الزائدة عن النصاب شهريا

أحيط المجلس علماً بتكريم شركة شلمبرجير ألوائل الطالب  ◊

بسنوات ثانية وثالثة أقسام بترول واتصاالت وكهرباء قوى 

 .ساموميكانيكا وكذلك أوائل مشروعات التخرج من هذه األق

أحيط المجلس علماً بتقديم الكلية طلب لجامعة القاهرة لتخصيص  ◊

مبنى جديد بأرض بين السرايات  للكلية، يستغل في تدريس 

 .للوحدات ذات الطابع الخاصمقراً الدراسات العليا وكذلك 

أحيط المجلس علماً بإقامة المؤتمر الدولي السنوي لقسم هندسة  ◊

 . ديسمبر ٣٠و٢٩ يومي  ICENCO2012الحاسبات 

أحيط المجلس علماً بإقامة المؤتمر الدولي لقسم الهندسة الحيوية  ◊

 . ديسمبر٢٢ – ٢٠  CIBEC 2012 الطبية والمنظومات 

أحيط المجلس علماً بعقد ندوة عن الطاقة في كلية الهندسة يوم  ◊

 الساعة الثانية  بعد الظهر في نادي الكلية ٩/١/٢٠١٣األربعاء 

 . والكهرباء والصناعةبحضور وزراء البترول

  

  



  ﴾ ترقيات وتعيينات ﴿

أيمن حمدي محمد قاسم . د منحوافق المجلس على  ◊

 األستاذ المساعد بقسم هندسة الطيران والفضاء

 .مع التهنئة أستاذاللقب العلمي لوظيفة 

ريم سيد التونى األستاذ . د منحوافق المجلس على  ◊

ي المساعد بقسم الهندسة الكيميائية اللقب العلم

 .مع التهنئة لوظيفة أستاذ

أحمد محمد داود . د منحوافق المجلس على  ◊

المدرس بقسم هندسة المناجم والبترول والفلزات 

 . مع التهنئةأستاذ مساعداللقب العلمي لوظيفة 

شكيناز على الدين . د وافق المجلس على منح ◊

الكيميائية اللقب هندسة ال المدرس بقسم الشربينى

 . مع التهنئةاذ مساعدوظيفة أستل العلمي

 هشام ماجد عثمان. د وافق المجلس على منح ◊

 اإلنشائية اللقب العلميهندسة الالمدرس بقسم 

 . مع التهنئةوظيفة أستاذ مساعدل

 محمود إبراهيم حمزة .م تعيين وافق المجلس على ◊

إبراهيم المعيد بقسم هندسة القوى الميكانيكية في 

 .نئةمع الته وظيفة مدرس مساعد بالقسم

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

  قاعة اجتماعات مجلس قسم هندسة المناجم والبترول والفلزات

 قاعة إجتماعات مجلس الكلية 

  قاعة اجتماعات مجلس قسم هندسة المناجم والبترول والفلزات

 ٨المجاور لبئر المصعد بمبنى رقم  سلمال درابزين
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  "هندسة الغاز الطبيعى" تكريم أوائل خريجى دبلوم حفل 

   بفرع الكلية بالشيخ زايد الجديدلطلبةامصلى 

   بفرع الكلية بالشيخ زايدالجديد لطالبات امصلى

  "الى اين؟ .. الطاقة فى مصر  "   نقاشية بعنوانحلقة

  "الى اين؟ .. الطاقة فى مصر  "  حلقة نقاشية بعنوان

  "هندسة الغاز الطبيعى" تكريم أوائل خريجى دبلوم حفل 

  "هندسة الغاز الطبيعى" ريجى دبلوم تكريم أوائل خحفل 


