
 
  

    
 
 

  
  
  
  
  
  
  

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

  

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

ــــــــــــة ــــــــــــس الكل للعــــــــــــام الجــــــــــــامعي  الخامســــــــــــةالجلســــــــــــة  مجل

 الموافــــــــــــ والتــــــــــــي عقــــــــــــدت یــــــــــــوم الثالثــــــــــــاء ٢٠١٥/٢٠١٦

ــــــــــــــــــــــــــــ ( ١٢/١/٢٠١٦ واســــــــــــــــــــــــــــتهل ) ﷽

ادته الجلســـــــة  أعضـــــــاء ســـــــ إحاطـــــــة  و المجلـــــــسالترحیـــــــب 

ـــــأهم    مجلـــــس الجامعـــــة بتـــــارخ موضـــــوعات المجلـــــس علمـــــًا 

٢٩/١٢/٢٠١٥.  

 س الجامعة عز الدین أبو ستیت . د.تكرم أ نائب رئ
م والطالب  نائب  جمال عصمت. د.وألشئون التعل

ة  مناس حوث  ا وال س الجامعة لشئون الدراسات العل رئ
 .إنتهاء مدتهم

 س مرو أمین عدلى ع. د.أ هنئةت ه منصب نائب رئ لتول
حوث ا وال دمحم . د.وأ الجامعة لشئون الدراسات العل

ه منصب س الجامعة لشئون  الخشت لتول نائب رئ
م والطالب  .التعل

  س الجامعــــــة لشــــــئون یل لجنــــــة برئاســــــة نائــــــب رئــــــ تشــــــ

ط إلطــــالق  ــــة الیئــــة لوضــــع ضــــوا خدمــــة المجتمــــع وتنم

 .أسماء األساتذة على المدرجات

  

  

  

  

  

  

  

  

 م والطــــــــالب تأج یــــــــل مناقشــــــــة قــــــــرار مجلــــــــس شــــــــئون التعلــــــــ

مــــــــنح الطالــــــــب شــــــــهادة حســــــــن ســــــــیر  الموافقــــــــة علــــــــى أال 

مــــــــنح إفــــــــادة  ــــــــة، وأن  وســــــــلوك إذا تعــــــــرض لجــــــــزاءات تأدیب

ة التى أدت إلى حرمانه من أخذ الشهادة   .العقو

 ﴾موضوعات عامة  ﴿           

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

 :نل م

 م عــــــــــامر. د قســــــــــم هندســــــــــة  دمحم ابــــــــــراه األســــــــــتاذ المتفــــــــــرغ 

  .لوفاة والدته األشغال العامة

 س . د م أنـــــــ قســـــــم هندســـــــحســـــــین ابـــــــراه ة األســـــــتاذ المتفـــــــرغ 

ة  قهالقو واآلالت الكهر  .لوفاة شق

 قســــــم الهندســـــــة أحمــــــد هشــــــام قنــــــدیل . د األســـــــتاذ المســــــاعد 

ة والمنظومات ة الطب   .لوفاة والدته الحیو

 ـــــــــى محضـــــــــر الجلســـــــــة قـــــــــا المصـــــــــادقة عل ـــــــــس  م المجل

قة بتارخ   . ١٥/١٢/٢٠١٥السا

  ـــــر قســـــم االقتصـــــاد والشـــــئون ط المجلـــــس علمـــــا بتقر أحـــــ

م      ـــــــادرة التعلـــــــ عنـــــــوان م ـــــــاألمم المتحـــــــدة  ـــــــة  االجتماع

 .العالي لالستدامة

  
ة الهندسة  ل فة مجلس    جامعة القاهرة -صح

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



  ـــــــي ـــــــر األمر ـــــــاء الخبی ـــــــس علمـــــــا بإلق ط المجل أحـــــــ

ــــــ .دالمصــــــر  ى دمحم جــــــاد الحــــــ محاضــــــرتین األول

ــــــة عــــــن " الســــــران المضــــــطرب " عــــــن  فــــــن " والثان

ــــــــــــــة  ــــــــــــــة العلم ــــــــــــــوم االثنــــــــــــــین الموافــــــــــــــ " الكتا ی

) ١٥(مبنـــــــــــى القاعـــــــــــة الزرقـــــــــــاء  ٢١/١٢/٢٠١٥

احا  .الدور األول الساعة العاشرة ص

  افـــــآت ـــــاب التقـــــدم لم ـــــتح  ف ـــــس علمـــــا  ط المجل أحـــــ

تب ة أو  حاث دول  .النشر لجامعة القاهرة أ

  المو ـــــــــس علمـــــــــا  ط المجل ـــــــــة احـــــــــ ضـــــــــوعات المتعلق

 .الجودة

  ــــار أفضــــل مــــدیر ــــى معــــاییر اخت ــــ المجلــــس عل واف

ة  .ادارة وأفضل موظف على مستو الكل

  ــــــائج دور ســــــبتمبر ــــــى اعتمــــــاد نت ــــــس عل وافــــــ المجل

دور                  و  )النظـــــــــــــام الســـــــــــــاعات المعتمـــــــــــــدة (  ٢٠١٥

 ).نظام الفصلین (  ٢٠١٥نوفمبر 

 قســــم  وافــــ المجلــــس علــــى نقــــل درجــــة مــــدرس مــــن

ة الـــــى قســـــم الهندســـــة  ات والفیزقـــــا الهندســـــ الراضـــــ

ة  للتع  .ین علیهایاالنشائ

ة البیئة ﴿  ﴾ شئون خدمة المجتمع وتنم

انة أعمال االحالل والتجدید  والص

 محضــــــــر إ ط المجلــــــــس علمــــــــًا  جتمــــــــاع لجنــــــــة أحــــــــ

ـــــــة البیئـــــــة  بجلســـــــتها شـــــــئون خدمـــــــة المجتمـــــــع وتنم

 .١٠/١/٢٠١٦ فيالمنعقدة 

 ط المجلــــس ع مــــن أعمــــال  االنتهــــاءأنــــه تــــم لمــــا احــــ

ك  اب ــــــأمین المــــــداخل والشــــــ ــــــيت ــــــدور  ف  األرضــــــيال

ـــــذلك تـــــأمین المخـــــارج علـــــى ســـــلم  مبنـــــى عمـــــارة و

ـــــــب عـــــــدد  ی ـــــــم تر ـــــــث ت ـــــــالمبنى ؛ حی  ١١٣الطـــــــوارئ  

رتــــــال وعــــــدد  اك  عة  ١٤شــــــ ــــــاب مصــــــفح علــــــى ســــــ

ســــلم الطــــوارئ ؛ تســــعة أبــــواب مصــــفحة علــــى  مخــــارج 

ــــــــــالمبنى  ــــــــــرع ( خمســــــــــة مــــــــــداخل   مجموعــــــــــه مــــــــــن تب

 ).دولة االمارات -الحبتور

  ط المجلــــــس علمــــــا مــــــن عمــــــل  االنتهــــــاءأنــــــه تــــــم احــــــ

ــــة للخامــــات  ــــد شــــامل لمخــــزن عمــــوم الكل إحــــالل وتجدی

اكة (  اكسســـــــــــــــوارات  –أخشـــــــــــــــاب  –نجـــــــــــــــارة  –ســـــــــــــــ

ـــــــة؛ حیـــــــث تـــــــم  -... )  -الومنیـــــــوم  بجـــــــوار ورش الكل

م : عمـــــل  ـــــال   –دهانـــــات  –معالجـــــة شـــــروخ وتـــــرم

ـــــو  ا –موزا ك الومیتـــــال شـــــ ة  –ب ســـــ هرـــــاء رئ لوحـــــة 

ســـــــــــــيابــــــــــــل  – ـــــــــــــة  رئ ـــــــــــــة  -للتغذ  –مـــــــــــــراوح للتهو

    ٠... -شافات إضاءة 

  ط المجلـــــس علمـــــا م ودهانـــــات احـــــ أنـــــه تـــــم عمـــــل تـــــرم

طرقــــــات الــــــدور األول الخــــــاص  جــــــانبيللحــــــوائط علــــــى 

مبنــــى مــــدنى  ة   عــــد  ١قســــم الهندســــة اإلنشــــائ وذلــــك 

ل والتجدیــــــــــد مــــــــــن أعمــــــــــال اإلحــــــــــال االنتهــــــــــاءأن تــــــــــم 

فونــــــات والتواصــــــل  ات التل شــــــ  االجتمــــــاعيالخاصــــــة 

 .القسم

  ـــــس علمـــــا ط المجل ـــــد احـــــ ـــــم عمـــــل إحـــــالل وتجدی ـــــه ت أن

ــــــة لمبنــــــى قســــــم  ة المغذ ســــــ ــــــاه الرئ  الــــــر لماســــــورة الم

ا ومبنـــــى األساســـــات والموجـــــودة  ـــــاطن  فـــــيوالهیـــــدرول

فنـــــــاء مبنـــــــى قســـــــم  ا وذلـــــــك  الـــــــر األرض  والهیـــــــدرول

ـــــار؛  ١٠متـــــرا وضـــــغط  ٢٦طـــــول بوصـــــة و  ٤قطـــــر 



طــــول  ــــدورات  یــــب البل ــــم إعــــادة تر ــــد ت ــــر  ١٣ولق مت

الطــــــــات  یــــــــب ال ةوٕاعــــــــادة تر اإلنترلــــــــوك  اإلســــــــمنت

الجــــزء الــــذ تــــم حفــــره إلتمــــام أعمــــال االحــــالل  فــــي

 .  والتجدید 

  ط المجلـــــــس علمـــــــا أنـــــــه تـــــــم تجمیـــــــل ممـــــــرات احـــــــ

ـــــا  ـــــز التكنولوج قـــــة الموجـــــودة أمـــــام مـــــدخل مر الحد

ـــــة  ـــــة لمبنـــــى  فـــــيالعال حیـــــث  إعـــــدادالجهـــــة الغر

الطـــــــــات الحجـــــــــر  ـــــــــد ل ـــــــــم عمـــــــــل إحـــــــــالل وتجدی ت

الحـــــــــوائط  فـــــــــيالمتهالكـــــــــة والمتســـــــــاقطة  الهاشـــــــــمي

 .الممرات  جانبيالموجودة على 

  ط المجلـــــــس علمـــــــا ـــــــالجیزة احـــــــ ـــــــة  ـــــــأن ورش الكل

  تأهیــــــل مقاعــــــد جلــــــوس الطــــــالب اســــــتكمالقامــــــت 

ـــــــــــة (  ة األفق إحـــــــــــالل وتجدیـــــــــــد للشـــــــــــرائح الخشـــــــــــب

ة وال ملحــــــــ ) تثبیــــــــت  –دهانــــــــات  –رأســــــــ وذلــــــــك 

ة ومبنى طیران  .الكل

  ط المجلـــــــس علمـــــــا ـــــــالجیزة احـــــــ ـــــــة  ـــــــأن ورش الكل

ع    :وفرع الشیخ زاید قاموا بتصن

  عـــــــاد  ٢٠٠عـــــــدد أ ســـــــم  ١٢٠ xســـــــم  ٨٠لوحـــــــة رســـــــم 

ة االمتحاناتتم توزعها على صاالت   .الكل

 اتــــــب صــــــغیرة تــــــم توزعهــــــا  ١٠+ دوالب خشــــــب  ١٥ م

ةعلى أقسا  .م وٕادارات الكل

 لوحة اعالنات ١٥. 

  قاعــــــــدة  رســــــــي ١٣٠إحــــــــالل وتجدیــــــــد لعــــــــدد خشــــــــب 

صاالت الرسم  .دائرة تم توزعها 

  ــــــس علمــــــا ط المجل انة احــــــ قســــــم الصــــــ ــــــأن العــــــاملین 

ة األعمال االت ة قاموا    :الكل

  شـــــــــافات مـــــــــوفرة یـــــــــب  ـــــــــانيعلـــــــــى واجهـــــــــات  LEDتر  م

ال ة ل ة إلضاءة شوارع وممرات الكل   . الكل

  ـــــــات  لعـــــــدد ـــــــاء ٢دهان هر ســـــــيمحـــــــول  بجـــــــوار ورشـــــــة  رئ

ة   أماكن مختلفة ٩+ الكل هراء   .صنادی 

ةاألنشطة  ة االجتماع ة والثقاف  والبیئ

  ـــــس علمـــــا ط المجل ـــــ  فـــــيأنـــــه احـــــ ـــــین المواف ـــــوم األثن ی

مبنــــــــــــــــى  ٢٠١٥-١٢-٢١ القاعــــــــــــــــة الزرقــــــــــــــــاء   ١٥و

حضـــــــور أ ؛  الزهیـــــــر  حنفـــــــي. د.أ ،فـــــــؤاد خلـــــــف . د.و

م شـــــــهادات تقـــــــدیر علـــــــى  يتـــــــم تســـــــل الســـــــالمة  منـــــــدو

ــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــذین حضــــــــــــــــــروا دورة درء المخــــــــــــــــــاطر        الكل

م العامــــــــــة للمخــــــــــاطر (  المفــــــــــاه ــــــــــف  خطــــــــــة  –التعر

يدور  –اإلخـــــالء  عـــــد اإلخـــــالء  منـــــدو الســـــالمة قبـــــل و

عض معــــــــدات الســــــــالمة مثــــــــل أجهــــــــزة  – ــــــــف بــــــــ التعر

ن الموافـــــــ بـــــــدأت یـــــــوم األثنـــــــی والتـــــــي...)  -اإلطفـــــــاء 

ع  ٢٠١٥-١٠-٥ عة اساب  .واستمرت لمدة س

  ط المجلـــــس علمـــــا ـــــوم الســـــبت الموافـــــ  فـــــيأنـــــه احـــــ ی

قاعــــــــــــــــة  ٢٠١٥-١٢-٢٦ الكبــــــــــــــــر  االجتماعــــــــــــــــاتو

ـــــــــــاد ـــــــــــل  االجتمـــــــــــاعي الن ی ة الیو مناســـــــــــ ـــــــــــة و الكل

للتخــــرج؛ تــــم إقامــــة حفــــل لتكــــرم الســــادة الــــرواد  الــــذهبي

قســـــــــــــم هندســـــــــــــة  خرجـــــــــــــي ١٩٦٦ / ١٩٦٥ دفعتـــــــــــــي

ــــــات اإلل ــــــة؛ حضــــــر وشــــــارك  واالتصــــــاالتكترون الكهر

ــــــــاء  المرقبــــــــيدمحم شــــــــاكر . الحفــــــــل د فــــــــي ــــــــر الكهر وز



ـــــة الخـــــرجین  س جمع ـــــ ـــــة ورئ شـــــرف . د.أ ،والطاق

ــــــة  ــــــد الكل ــــــر  حنفــــــي. د.أ، مــــــراد عمی ــــــل  الزهی ی و

ــــــــة  ــــــــة البیئ ــــــــة لشــــــــئون خدمــــــــة المجتمــــــــع وتنم الكل

قتـــــرب مـــــن ســـــتین خرجـــــا ؛ تضـــــمن اللقـــــاء  وعـــــدد 

ـــــــــة للخـــــــــرجین أمـــــــــام مـــــــــدخل أخـــــــــذ صـــــــــورا ج ماع

ــــذلك حفــــل لفرقــــة  مــــدرج الســــاو و ــــة و ــــة الكل ت م

ــــة غــــذاء  مــــا تضــــمن إقامــــة مأد ــــة  قى العر الموســــ

للســـــــــادة الحضـــــــــور؛ ولقـــــــــد تكـــــــــرم الســـــــــادة الـــــــــرواد 

ــــــــــــات  بإهــــــــــــداء معمــــــــــــل متقــــــــــــدم لقســــــــــــم اإللكترون

ــــــــــدیرا واع  واالتصــــــــــاالت ــــــــــة تق فضــــــــــل الكل ــــــــــا  تراف

اإلعـــــداد وال .والقســـــم علـــــیهم ة قـــــام  م والمشـــــار تنظـــــ

القســــــــم . الحفــــــــل د فــــــــي عثمــــــــان لطفــــــــى األســــــــتاذ 

 .١٩٦٥ وخرج دفعة

اشئون  ﴿          حوث الدراسات العل   ﴾ وال

 محضــــــــر إ ط المجلــــــــس علمــــــــًا  جتمــــــــاع لجنــــــــة أحــــــــ

حـــــوث بجلســـــتها المنعقـــــدة  ـــــا وال ـــــيالدراســـــات العل  ف

١٠/١/٢٠١٦. 

م والطالب  ﴿  ﴾شئون التعل

  محضــــــــر ط المجلــــــــس علمــــــــًا  مــــــــاع لجنــــــــة جتإأحــــــــ

م والطــــــالب    فــــــيبجلســــــتها المنعقــــــدة شــــــئون التعلــــــ

١٠/١/٢٠١٦. 

  

  

 

ات وتعیینات  ﴿   ﴾ترق
 ســـــمان . وافـــــ المجلـــــس علـــــى الموافقـــــة علـــــي تعیـــــین د

قســـــــم هندســـــــة  دمحم نبیـــــــل الحدیـــــــد األســـــــتاذ المســـــــاعد 

فـــــــــة  ـــــــــا (  أســـــــــتاذالطیـــــــــران والفضـــــــــاء فـــــــــي وظ دینام

ة   .  مع التهنئة) هوائ

  مـــــــن عبـــــــد الحمیـــــــد . عیـــــــین دتوافـــــــ المجلـــــــس علـــــــى أ

قســــــــم هندســــــــة المنــــــــاجم  المیــــــــداني األســــــــتاذ المســــــــاعد 

فـــــة أســـــتاذ هندســـــة المنـــــاجم  والبتـــــرول والفلـــــزات فـــــي وظ

یز الخامات (   .مع التهنئة) تر

  ــــــى ــــــس عل ــــــ المجل ــــــین دواف دمحم شــــــوقي دمحم ســــــعد . تعی

ــــــي  ــــــة ف ــــــو واآلالت الكهر قســــــم هندســــــة الق المــــــدرس 

القس فة استاذ مساعد   .مع التهنئة موظ

  دمحم جمعــــــــه محمــــــــود . تعیــــــــین دوافــــــــ المجلــــــــس علــــــــى

قســـــم هندســـــة األشـــــغال العامـــــة  دمحم المـــــدرس المســـــاعد 

فة مدرس  .مع التهنئة في وظ

  ــــى ــــس عل ــــ المجل ــــین دواف ــــو حمــــد . تعی ــــولى أب ــــى مت من

ة فـــــــــي  المـــــــــدرس المســـــــــاعد قســـــــــم الهندســـــــــة االنشـــــــــائ

القسم فة مدرس   .مع التهنئة وظ

 ـــــــى ـــــــس عل أحمـــــــد وفیـــــــ عبـــــــد  . تعیـــــــین د وافـــــــ المجل

المحســـــــــــــــــن أبـــــــــــــــــو النصـــــــــــــــــر المـــــــــــــــــدرس المســـــــــــــــــاعد       

القســـــم  ـــــة مـــــدرس  ف ـــــة فـــــي وظ ائ م قســـــم الهندســـــة الك

 .مع التهنئة



  ســــــالي دمحم فتحــــــي . تعیــــــین دوافــــــ المجلــــــس علــــــى

ــــــي  ات ف قســــــم هندســــــة الحاســــــ المــــــدرس المســــــاعد 

القسم مع التهنئة  فة مدرس   .وظ

 مـــــــــارك  ن المهنـــــــــدستعیـــــــــی وافـــــــــ المجلـــــــــس علـــــــــى

م  قســـــــم هندســـــــة التصـــــــم ـــــــب المعیـــــــد  ناصـــــــف نجی

فــــــة مــــــدرس مســــــاعد  ي واالنتــــــاج فــــــي وظ ــــــان الم

 .مع التهنئة القسم

 تعیـــــین المهنـــــدس دمحم یوســـــف  وافـــــ المجلـــــس علـــــى

ات والفیزقـــــــــــــا  قســـــــــــــم الراضــــــــــــ حســــــــــــن المعیــــــــــــد 

القســـــم فـــــة مـــــدرس مســـــاعد  ة فـــــي وظ مـــــع  الهندســـــ

 .التهنئة

  المهنــــــدس دمحم حــــــافظ وافــــــ المجلــــــس علــــــى تعیــــــین

ـــــاجم  قســـــم هندســـــة المن ـــــد  م قاســـــم المعی ـــــرح ـــــد ال عب

ـــــــة مـــــــدرس مســـــــاعد  ف ـــــــي وظ ـــــــزات ف ـــــــرول والفل والبت

 وافــــــ المجلــــــس علــــــى تعیــــــین.القســــــم مــــــع التهنئــــــة

قســـــــــم  المهنـــــــــدس دمحم جمـــــــــال ســـــــــید رزق المعیـــــــــد 

فـــــــة  هندســـــــة المنـــــــاجم والبتـــــــرول والفلـــــــزات فـــــــي وظ

القسم مع التهنئة  .مدرس مساعد 

 ـــــىوافـــــ الم تعیـــــین المهنـــــدس یوســـــف دمحم  جلـــــس عل

ات  قســــم هندســــة الحاســــ م خزــــك المعیــــد  عبــــد العلــــ

القسم مع التهنئة فة مدرس مساعد   .في وظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ارة تور دمحم جادالح  ز ى المصر د ة الخبیر األمر   للكل

ة للرواد امام مبنى  ة صورة جماع ت ةم   الكل

م حفل  ة تكر الكل ى السالمة    مندو

م  ة حفل تكر الكل ى السالمة    مندو



 

   .٢٠١٦-٢٠١٥ألدائھم المتمیز خالل الفصل الدراسى األول لعام  تقدیرا الكلیة  معیدى عدد من  تكریم



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ه -  LEDشافات اءة إض  .امام مبنى اإلداره -  LEDشافات اءة إض .امام ورش الكل

عد االحالل والتجدید  قة  ة للرواد داخل  بجوار مبنى إعداد –ممرات الحد   مدرج الساو  صورة جماع

عد أعمال الدهاناتطرقة قسم الهندسة اال  ة  عد أعمال الدهانات نشائ ة   طرقة قسم الهندسة االنشائ

عد اإلحالل والتجدید  ك الدور االرضى  اب ة مبنى عمارة ةالواجه –ش سى الشمال اه الرئ عد انتهاء إحالل وتجدید خط الم ا   فناء مبنى ر وهیدرول



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ا الملح -  المقاعد قبل التأهیل افیتر  أمام 

ا  المقاعد قبل التأهیل أمام مبنى ر وهیدرول

عد االحالل والتجدید   الدور الثانى مبنى عمارة –أبواب مخرج الطوارئ 

ك الدور األرضى  اب ة مبنى عمارة –أبواب وش عد اإلحالل والتجدید عد االحالل والتجدید الجهة الشرق  مبنى عمارة الدور السادس  -  أبواب مخرج الطوارئ 

ا الملح أمام -  المقاعد قبل التأهیل عد التأهیل افیتر ا الملح -  المقاعد  افیتر  أمام 

ا عدالمقاعد   التأهیل أمام مبنى ر وهیدرول

عد االحالل سي لمبنى عمارة   والتجدید أبواب المدخل الرئ


