
 

 

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

 ٢٠١٢ يوليوعدد 
  

  ﴾ وائل الدجوى عميد الكلية. د.كلمة أ ﴿      
  

 وائل محمد خليل الدجوى عميد الكلية ورئيس المجلس         .د.أافتتح  

قدت يـوم    والتي ع  ٢٠١١/٢٠١٢ للعام الجامعي    العاشرةالجلسة  

واستهل سيادته  ) بسم اهللا الرحمن الرحيم     (  ١٠/٧/٢٠١٢الثالثاء

 : الجلسة بالكلمة التالية

 للعام الجامعي العاشرةأرحب بحضراتكم في الجلسة 

٢٠١١/٢٠١٢.  

   ﴾شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ﴿
تحية ألعضاء لجنة اإلشراف على بداية نود أن نقدم الشكر وال

محمد فهيم صقر، . د.على عبد الفتاح هاشم ،أ.د.أ:  نتخاباتاال

وذلك ) العضو القانوني( محمد عبد الهادي  .د.سيد البنا ،أ.د.أ

لجهودهم الغير عادية التي بذلت في عمليات اإلعداد والتحضير 

والتنظيم واإلشراف وفرز أصوات الناخبين وإعالن النتائج 

الس خمسة للمراحل المختلفة لالنتخابات الخاصة برؤساء مج

أقسام وكذلك االنتخابات الخاصة بعميد الكلية، ونوجه الشكر 

أيضا لكل من ساهم من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

   والعاملين بالكلية  في أن تخرج العملية االنتخابية داخل الكلية

بشفافية وروح )  قاعة االجتماعات بالنادي اإلجتماعى بالكلية( 

شحين وبمظهر يليق بأصالة وعراقة كلية الهندسة طيبة بين المر

  جامعة القاهرة 

  : مراحل االنتخابات

عقدت انتخابات المرحلة األولى لرئاسة مجلس قسم  ◊

يوم االثنين                 الرياضيات والفيزيقا الهندسية

- ٧-٢ ثم المرحلة الثانية يوم االثنين ٢٠١٢-٦- ٢٥

مد هالل كامل مح. د. والتي أسفرت عن فوز أ٢٠١٢

  .بمنصب رئيس مجلس القسم

عقدت انتخابات المرحلة األولى لرئاسة مجلس قسم الهندسة  ◊

اإلنشائية وقسم هندسة الري والهيدروليكا وذلك  يوم 

عادل . د. والتي أسفرت عن فوز أ٢٠١٢-٦-٢٦الثالثاء 

رئيس مجلس قسم الهندسة اإلنشائية يحيى عقل  بمنصب 

مناديلى بمنصب رئيس مجلس محمد شريف ال. د.فوز أو

 . قسم هندسة الري والهيدروليكا

عقدت انتخابات المرحلة األولى لرئاسة مجلس قسم األشغال  ◊

العامة وقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية 

    والتي أسفرت عن فوز٢٠١٢-٦- ٢٧وذلك  يوم الثالثاء 

رجب موسى محمد بمنصب رئيس مجلس قسم األشغال . د.أ

  المرحلة الثانيةفي( محمد رياض الغنيمى . د.لعامة وفوز أا

بمنصب رئيس مجلس قسم هندسة ) ٢٠١٢- ٧-٤يوم 

 .اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية

عقدت انتخابات المرحلة األولى لعمادة الكلية يوم السبت الموافق  ◊

شريف احمد مراد . د. ، والتي أسفرت عن فوز أ٢٠١٢-٧-٧

وإدارة الكلية والسادة أعضاء هيئة . ةبمنصب عميد الكلي

التدريس والعاملين بالكلية تتوجه بالشكر والتقدير وتتمنى 

 وائل محمد - التوفيق والنجاح لألستاذ الدكتور عميد الكلية 

 وللسادة الفائزين بمنصب رئيس مجلس قسم ولألستاذ -الدجوى

  الدكتور شريف أحمد مراد الفائز بمنصب عميد الكلية

  والصيانة ل االحالل والتجديدأعما   
أحيط المجلس علماً بأنه تم االنتهاء من عمليات اإلحالل  ◊

تغيير (  من الكلية) ى ذاتتمويل ( والتجديد لمدرج  الساوى 

   – تقوية التهوية – تقوية اإلضاءة –األرضيات الخشبية التالفة 

 – دهان األسقف والحوائط –تقوية وتثبيت ودهان البنشات 

 – سبورات بيضاء وخضراء جديدة –الحوائط الجانبية تجليد 

 طالء -الوميتال للشبابيك-أبواب جانبية جديدة  –شاشة عرض

، وسيتم باذنن اهللا افتتاح المدرج يوم الثالثاء )المبنى من الخارج

 وذلك من قبل السادة أعضاء مجلس ٢٠١٢-٧- ١٠الموافق 

 .الكلية

ن أعمال اإلحالل والتجديد أحيط المجلس علماً بأنه تم االنتهاء م ◊

للفناء السماوي الذي يقع داخل مبنى قسم هندسة الري 

 مترا ٣٩٠بمسطح  يقترب من )   تمويل ذاتي( والهيدروليكا 

مربعا ، حيث تم عمل دهانات وترميم لواجهات المباني المطلة 

على الفناء وتعديل وتغيير شبكة الصرف الصحي بالفناء وعلى 

 المطلة على الفناء وتنظيف الفناء وإعادة تبليطه بنوع  الواجهات

 . حديث من االنترلوك

تمويل ( أحيط المجلس علماً بأنه تم تركيب بوابة حديدية جديدة ◊

وذلك على المدخل الشمالي لملحق الكلية بجوار كلية ) ذاتي

 .الحقوق

 عمل تجميل للمنطقة المحيطة جارىأحيط المجلس علماً بأنه  ◊

ن الخاص بالمدخل الشمالي لملحق الكلية بجوار كلية بكشك األم

 . الحقوق



أحيط المجلس علماً بأنه تم االنتهاء من أعمال الصيانة  ◊

بالقاعة الخاصة )  تمويل ذاتي(والتجديدات والتجهيزات 

تجليد الجدران (بمجلس قسم هندسة التصميم الميكانيكي 

ك دهانات الجدران والشبابي– سم ٢٦٠بالخشب بارتفاع 

 كراسي جلد - صيانة كشافات اإلضاءة  -واألبواب 

 تركيب -  شاشة عرض- ستائر جديدة-جديدة

 ).HDFأرضيات

أحيط المجلس علماً بأنه تم االنتهاء من تركيب أربعة  ◊

مظالت للوقاية من أشعة الشمس واألمطار وذلك بجوار 

 بفرع الكلية ٦١الكافتيريا الجديدة الموجودة أمام مبنى 

 .دبالشيخ زاي

أحيط المجلس علماً بأنه تم تركيب أرفف معدنية وذلك  ◊

بمكان تخزين أوراق اإلجابة الخاصة بكنترول قسم هندسة 

اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية وذلك بالدور الثاني 

 . قسم الرياضيات والفيزيقا الهندسيةبمبنى 

أحيط المجلس علماً بأن العاملين بإدارة الصيانة بالكلية قد  ◊

 بمبنى اإلدارة بعمل دهانات لطرقات الدور األرضىوا قام

اءة وأيضا القيام بأعمال وعمل إحالل وتغيير لكشافات اإلض

 -  زجاج – نجارة – تكييف – سباكة –إضاءة (   الصيانة

والتي يتم اإلبالغ عنها من قبل أقسام وإدارات الكلية ...)  

مجتمع المختلفة وذلك لمكتب  وكيل الكلية لشئون خدمة ال

 .وتنمية البيئة

  األنشطة الثقافية واالجتماعية والبيئية   
أحيط المجلس علماً بأن الكلية ممثلة في قطاع شئون خدمة  ◊

      المجتمع وتنمية البيئة قد  شاركت  في  مؤتمر بعنوان

والذي " التحديات والحلول..الوحدات ذات الطابع الخاص" 

 بمركز المؤتمرات ٢٠١٢-٦-١٢أقيم يوم الثالثاء الموافق 

بالمدينة الجامعية، ولقد تم تخصيص شاشة عرض ومنفذ 

للكلية تم عرض به كتيبات وبوسترات وصور ألنشطة 

وإمكانيات الوحدات  ذات الطابع الخاص بالكلية، وقد تواجد 

عدد من مديري المراكز بالمنفذ للترويج واإلجابة على 

دة حلقات أسئلة واستفسارات الزائرين، ولقد تم عقد ع

نقاشية حول المشكالت التي تواجه الوحدات ذات الطابع 

الخاص وطرق حلها، ولقد شارك في ورش العمل بالمؤتمر   

عبد الخالق رضوان بوجوده كمنسق لورشة العمل . د.أ

     وتحدثه عن المشكالت التي تواجه المراكز اإلنتاجية،

اسات استشارات ودر "ريم سيد التونى بمحاضرة بعنوان. د

 تنمية "سيد كاسب  بمحاضرة بعنوان .  دو "الجدوى

 ."القدرات والمهارات والتعليم 

أحيط المجلس علماً بأنه مع بداية النشاط الصيفي تم افتتاح حمام  ◊

السباحة بالكلية وذلك ألبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين 

 .٢٠١٢-٦-١٨بالكلية وذلك بدءا من يوم االثنين الموافق 

المجلس علماً بأنه جارى اإلعداد والتجهيز إلقامة حفل أحيط  ◊

 والذي سوف يقام حول ٢٠١٢ – ٢٠١١ختام العام الدراسي 

ك يوم الخميس حمام السباحة بالنادي اإلجتماعى بالكلية وذل

 . بدءا من السابعة والنصف مساءا٢٠١٢ يوليو ١٢الموافق  

مع وتنمية البيئة أحيط المجلس علماً بان قطاع شئون خدمة المجت ◊

بالكلية وبالتعاون مع النقابة العامة للمهندسين بصدد إقامة ندوة 

والتي من المقرر " الحلول العملية لمشكلة القمامة " بعنوان 

 في قاعة االجتماعات ٢٠١٢-٧- ١٩إقامتها يوم الخميس 

الكبرى بالكلية ، ومن المنتظر مشاركة عدد من الشركات 

هاز شئون البيئة ورابطة الزبالين وهيئة الوطنية واألجنبية وج

النظافة والمجتمع المدني في هذا المؤتمر لعرض آرائهم في 

  .كيفية التعامل مع هذه المشكلة

) ٢٠١٢مايو  ( لتاسعاأحيط المجلس علماً بأنه تم طباعة العدد  ◊

من صحيفة مجلس الكلية والتي يتم من خاللها تغطية األحداث 

 . اإلعداد لطباعة العدد التاسعالعامة بالمجلس، وجارى

   ﴾ والبحوثالدراسات العلياشئون  ﴿
 .٢٠١١أحيط المجلس علماً بجوائز الدولة لعام  ◊

 .أحيط المجلس علماً بمهام ممثل القسم في لجنة الدراسات العليا ◊

ن وافق المجلس على طلب قسم هندسة الطيران والفضاء لتعيي ◊

 ".الديناميكا الهوائية "طالب بحث في تخصص

 ﴾شئون التعليم والطالب  ﴿
وافق المجلس على أن يكون تقديم االلتماسات لمدة أقصاها شهر  ◊

بعد ظهور النتيجة ، ولن ينظر في االلتماسات المقدمة بعد ذلك 

 .وال تعرض على اللجنة الثالثية بعد الموعد المحدد 

 لبرامج ٢٠١٢وافق المجلس على اعتماد نتائج فصل ربيع  ◊

 .دة الساعات المعتم

وافق المجلس على ما ورد بمذكرة الساعات المعتمدة بشأن  ◊

طالب من برامج الساعات المعتمدة وذلك ) ٩(شطب قيد عدد 

 من الئحة برامج ٣٣الستنفاذ عدد اإلنذارات طبقاً لنص المادة 

وتوصى اللجنة بتطبيق الالئحة بعد تقريب .. الساعات المعتمدة 

  .شريةدرجة ع) ٢( لعدد المعدل التراكمي

 الراسبين لطالبلوافق المجلس على قواعد التحويل بين األقسام  ◊

 .في السنة األولى

تعقد امتحانات التخلف للطالب المنقولين بمادتين أساسيتين على  ◊

األكثر لجميع مواد الفصلين الدراسيين األول والثاني في 

األسبوعين األولين من سبتمبر كبديل عن امتحانات التخلف 



وسيتم ( تتخلل امتحانات مواد العام الدراسي التي كانت

االمتحانات على موقع الكلية في منتصف إعالن جداول 

  ) .٢٠١٢شهر أغسطس 

أي خالل (تعقد امتحانات تخلف التخلف في موعدها المعتاد  ◊

 )أو مايو من كل عام/شهري إبريل و

تعقد امتحانات التخلف للطالب الراسبين كما هو معتاد خالل  ◊

 نهاية الفصل الدراسي األول و نهاية الفصل امتحانات

  .الدراسي الثاني من كل عام 

  ﴾موضوعات عامة  ﴿
  

وافق المجلس على موافقة مجلس قسم هندسة األشغال العامة  ◊

على تسمية أحد معامل المبنى الجديد لميكانيكا التربة 

ماجدة محمود عبد الرحمن وذلك بناءا  .د.أواألساسات باسم 

ا على محمد إبراهيم عامر وذلك بناء .د.أ به على  ما تقدم

 . هيئة التدريس بالشعبةرغبة السادة أعضاء

 المؤتمر الدولي الثاني عشر بتأجيلأحيط المجلس علما  ◊

لهندسة المناجم والبترول والفلزات والمقرر عقده في مارس 

 فقد لوحظ ضيق الوقت إلتمام أعمال ٢٠١٣ ابريل –

 بجامعة القاهرة باإلضافة إلى المؤتمر بالصورة التي تليق

تأجيل الظروف الراهنة بالبالد ولذلك فقد تم االتفاق على 

 .٢٠١٣ نهاية عام المؤتمر إلى

أحيط المجلس علما بموافقة مجلس قسم هندسة التصميم  ◊

إيهاب عادل الدنف  .د.أالميكانيكي واإلنتاج على تهنئة 

بقة األستاذ بالقسم لحصوله على المركز األول في مسا

 –التميز البحثي بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة 

 .جامعة الملك عبد العزيز بالسعودية

﴾ لجنة المعامل ﴿  
تم طرح ممارسة عامة لشراء ماكينة شد لمعمل االختبارات   ◊

 وجارى ٢٤/٦/٢٠١٢الميكانيكية جلسة فتح المظاريف 

 .إعداد التقرير الفني

زة علمية لقسم هندسة تم طرح مناقصة عامة لشراء أجه ◊

المناجم والبترول والفلزات جلسة فتح المظاريف الفنية 

 . وجارى إعداد التقرير الفني٢٨/٦/٢٠١٢

تم طرح مناقصة عامة لشراء حاسبات خادمة جلسة فتح  ◊

  .٨/٧/٢٠١٢المظاريف الفنية 

تم طرح مناقصة عامة لشراء حاسبات شخصيه جلسة فتح  ◊

  .٩/٧/٢٠١٢المظاريف الفنية 

تم طرح مناقصة عامة لشراء طابعات ليزر جلسة فتح  ◊

  .١٠/٧/٢٠١٢المظاريف الفنية 

  

  ﴾ شئون أعضاء هيئة التدريس ﴿
محمد سامى اسماعيل  .د.أوافق المجلس على تجديد تعيين  ◊

الشافعى فى وظيفة استاذ غير متفرغ بقسم الهندسة المعمارية 

 ١٤/٨/٢٠١٢لمدة أربع سنوات اعتبارا من 

  ﴾وتعيينات  ترقيات ﴿
حسام الدين أحمد عبد الفتاح  .دوافق المجلس على تعيين  ◊

األستاذ المساعد بقسم هندسة القوى واآلالت الكهربية في 

 .بالقسم مع التهنئة ) تحكم آلي ( وظيفة أستاذ 

خالد محمد عبد الجواد وهبه .دوافق المجلس على تعيين  ◊

 في وظيفة المدرس بقسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات

 .أستاذ مساعد بالقسم مع التهنئة 

 المدرس مينا سمير فليب سيف.دوافق المجلس على تعيين  ◊

 .الهندسة اإلنشائية في وظيفة مدرس مع التهنئة المساعد بقسم

أحمد محمد يوسف محمد المدرس .دوافق المجلس على تعيين  ◊

 .المساعد بقسم الهندسة اإلنشائية في وظيفة مدرس مع التهنئة

شريف عادل يحيى عقل المدرس .دوافق المجلس على تعيين  ◊

المساعد بقسم هندسة األشغال العامة في وظيفة مدرس بالقسم 

 .مع التهنئة

لمدرس المساعد محمد على حسن ا.دوافق المجلس على تعيين  ◊

 .الهندسة الكيميائية في وظيفة مدرس بالقسم مع التهنئة بقسم

خطاب فتحي خطاب المدرس أحمد .دوافق المجلس على تعيين  ◊

المساعد بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية في 

 .وظيفة مدرس بالقسم مع التهنئة

 صفوت محمود صفوت المعيد بقسم .موافق المجلس على تعيين  ◊

هندسة األشغال العامة في وظيفة مدرس مساعد بالقسم مع 

 .التهنئة

لى المعيد بقسم هندسة محمد فايد ع .موافق المجلس على تعيين  ◊

 .القوى الميكانيكية في وظيفة مدرس مساعد بالقسم مع التهنئة 

شادي محمد محمد على المعيد  .موافق المجلس على تعيين  ◊

بقسم هندسة القوى الميكانيكية في وظيفة مدرس مساعد بالقسم 

 .مع التهنئة

إبراهيم محمد إبراهيم محمد المعيد  .موافق المجلس على تعيين  ◊

بقسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات في وظيفة مدرس 

 .مساعد بالقسم مع التهنئة

الحسن محمد فطين المعيد بقسم  .موافق المجلس على تعيين  ◊

هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية في وظيفة مدرس 

 .مساعد بالقسم مع التهنئة

  
 



 إنتخابات رئيس مجلس قسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية 

  إنتخابات رئيس مجلس قسم الهندسة االنشائية

   الكهربية االلكترونيات واالتصاالت هندسةإنتخابات رئيس مجلس قسم

   بفرع الشيخ الزايد٦١مظالت الوقاية امام مبنى 



  

  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نتخابات عميد الكليةندوات وا



 

 الواجهة الخارجية لمدرج الساوى بعد التجديد  بوابة المدخل الشمالى لملحق الكلية بعد التجديد

  الفناء السماوى بقسم الرى والهيدروليكا 

  الفناء السماوى بقسم الرى والهيدروليكا

 مدرج الساوى بعد التجديد  الفناء السماوى بقسم الرى والهيدروليكا 

 تجديدمدرج الساوى بعد ال

 مدرج الساوى بعد التجديد


