
 
  

    
 
 

  
  
  
  
  
  
  

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

  

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

ــــــــة ــــــــة عشـــــــرالجلســـــــة  مجلـــــــس الكل للعــــــــام الجــــــــامعي  الحاد

 الموافــــــــــــ والتــــــــــــي عقــــــــــــدت یــــــــــــوم الثالثــــــــــــاء ٢٠١٥/٢٠١٦

ــــــــــــــــــــــــــــ ( ١٢/٧/٢٠١٦ واســــــــــــــــــــــــــــتهل ) ﷽

ادته الجلســـــــة  أعســـــــ إحاطـــــــة  و ضـــــــاء المجلـــــــسالترحیـــــــب 

ـــــأهم    الجامعـــــة بتـــــارخ مجلـــــس موضـــــوعات المجلـــــس علمـــــًا 

٢٨/٦/٢٠١٦.  

  ة الصیدلة على تجدید االعتماد لمدة ل  ٥تهنئة 

  .سنوات

 تور ل من المستشار الد جمال طه ندا / تكرم 

س مجلس الدولة والمقدم محمود عبداآلخر من  رئ

تهم  ة إنتهاء عضو مناس ة اإلدارة   .المجلسالرقا

  ة (الموافقة على عقد اتفاق بین ل جامعة القاهرة ـ 

ة فودفوان د(و) الهندسة م خدمات الوا  )تااشر لتقد

ة الهندسة ، وذلك على الوجه  Wi-Fiفا  ل

 .المعروض

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  عدد قبول ة للجامعة  رسى  ١٥٠تبرع وزارة الداخل

ة منهم  رسى ١٠٠تم إرسال ولقد للمعاقین،  متحرك لكل

اقى على  عى وتوزع ال ةالعالج الطب ادات الخارج  الع

 .والطالب من خالل التكافل الجامعة

  عدد قبول ات  ة  ٤تبرع إحد الشر هرائ ارات  س

ار السن ومتحد ) جولف( ات لك لالستخدام عند البوا

  .اإلعاقة

  ات للعام الجامعى ل بین الكل الموافقة على قواعد التحو

ات القطاع الطبى وهندسة  :٢٠١٦/٢٠١٧ ل لكل التحو

از فقط وهناك  ل ٧بتقدیر إمت ات ال تقبل التحو : ل

دار العلوم، سنان، األالفم و إقتصاد، إعالم، آثار، طب 

ة،  ة نوع ط عمرانىو تر   .تخط

  انات أعضاء هیئة نة ب جار العمل فى نظام لم

حیث یتضمن الكارت الممغنط معلومات  التدرس 

طاق ةال ة واألدو  .ة العالج

  
ة الهندسة  ل فة مجلس    جامعة القاهرة -صح

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



  م المفتوح قرار المجلس األعلى بإلغاء التعل االلتزام 

دء التعاون مع  الوضع القائم، و مع عدم المساس 

ات  ان ة المفتوحة لالستفادة من اإلم الجامعة العر

ة المتوفرة   .الماد

  قرار من یل لجان الممتحنین  التأكید على تش
 .ةمجلس القسم واعتماد مجلس الكل

 ﴾موضوعات عامة  ﴿ 

  ـــــــالعزاء . د.أتقـــــــدم ـــــــة  ـــــــة ومجلـــــــس الكل عمیـــــــد الكل

 :ل من في وفاة

 مال . د قسم أحمد عزز  هندسة األستاذ 

ة  ات واالتصاالت الكهر ة ( اإللكترون عمید الكل

ه ؤ رحم هللا المتوفي وألهم أسرته وزمال) األسب 

  .وتالمیذه الصبر والسلوان

 قسم مجد صالح سید نور ال. د دین األستاذ 

قه  .هندسة األشغال العامة لوفاة شق

 قسم أ. د هندسة حمد حمد زهران المدرس 

ة  ات واالتصاالت الكهر  .لوفاة والدهاإللكترون

  قة ــــــى محضــــــر الجلســــــة الســــــا ــــــس عل صــــــادق المجل

 .١٤/٦/٢٠١٦بتارخ 

 ـــــس علمـــــًا أ ط المجل مي حـــــ ـــــة التعـــــاون اإلكـــــاد اتفاق

ــــــــة الهندســــــــة  ل ومعهــــــــد ة القــــــــاهرة جامعــــــــ/ بــــــــین 

ا  .الطیران هندسة تكنولوج

 ط المجلــــــــــــس علمــــــــــــاً أ حصــــــــــــول معمــــــــــــل الــــــــــــر  حــــــــــــ

ا علـــــــــــي االعتمـــــــــــاد المجلـــــــــــس الـــــــــــوطني  والهیـــــــــــدرول

 ).ایجاك( لالعتماد 

 ـــــ ـــــي واف ـــــس عل ین مـــــن أ  المجل ـــــو ـــــدین المطل عـــــداد المعی

ـــــــــي ســـــــــب  ٢٠١٦دفعـــــــــه  ـــــــــة الت ـــــــــا للخطـــــــــة الثالث ق ط

ــــــــــة إ  ــــــــــة تمهیــــــــــدا لمخاط عتمادهــــــــــا مــــــــــن مجلــــــــــس الكل

 .  الجامعة

  ــــــــــة الســــــــــاعات وافــــــــــ المجلــــــــــس علــــــــــي عــــــــــرض میزان

  .  ٢٠١٥/٢٠١٦عام الجامعي للالمعتمدة 

  ـــــة ایـــــرادات المـــــوارد وافـــــ المجلـــــس علـــــي عـــــرض میزان

ـــــــــــــــــــــــة وا لعـــــــــــــــــــــــام الجـــــــــــــــــــــــامعي للمصـــــــــــــــــــــــروفات الذات

٢٠١٥/٢٠١٦ .  

  وافــــــــــ المجلــــــــــس علــــــــــي اســــــــــتعراض موقــــــــــف النتــــــــــائج

ا الوروس والدراسات العل   .لمرحلتي ال

  ط المجلس علمًا عه اح  .عمال الجودةأ متا

حوث ﴿        ا وال   ﴾ شئون الدراسات العل

  محضـــــر ـــــس علمـــــًا  ط المجل ـــــة  اجتمـــــاعأحـــــ شـــــئون لجن

حـــــــو  ـــــــا وال ـــــــدة   ثالدراســـــــات العل ـــــــيبجلســـــــتها المنعق  ف

١٠/٧/٢٠١٦. 

 ــــــــس الدراســــــــات إ قــــــــرارات مجل ــــــــس علمــــــــًا  حاطــــــــة المجل

الجامعة بتارخ  ا   .٢١/٦/٢٠١٦العل



  منــع دعــم الجامعــة لحضــور المــؤتمرات المنظمــة مــن

 WASET, ACADEMICFORD, OMICS:قبل

GROUP . 

  ممــــتحن  زال یجــــو ــــار األســــتاذ المعــــار   خــــارجياعت

اره ممتحنا د جوز اعت او  .اخل

 ــــة ٤٠:رفــــع رســــوم توثیــــ الشــــهادات الــــى العر  –ج 

اإلنجلیزة ٤٥  .ج للوافدین١٠٠ –ج 

م والطالب  ﴿             ﴾شئون التعل

  محضـــــر ـــــس علمـــــًا  ط المجل ـــــة إأحـــــ شـــــئون جتمـــــاع لجن

م والطــــــــــــــــالب   ــــــــــــــــ ــــــــــــــــدة التعل ــــــــــــــــيبجلســــــــــــــــتها المنعق  ف

١٠/٧/٢٠١٦. 

ات وتعیینات  ﴿   ﴾ترق
  ـــــا جـــــالل ســـــعید دال .د تعیـــــینوافـــــ المجلـــــس علـــــي

قســــــــم هندســــــــة األشــــــــغال العامــــــــة الــــــــي  المــــــــدرس 

فــــــــــــة اســــــــــــتاذ مســــــــــــاعد  الطــــــــــــرق والمـــــــــــــرور ( وظ

 .مع التهنئة) والمطارات 

  انطـــــــوان ســـــــالمة  .د تعیـــــــینوافـــــــ المجلـــــــس علـــــــي

م  قســــم هندســــة التصــــم ــــر المــــدرس المســــاعد  مت د

فــــــة مــــــدرس ي واإلنتــــــاج فــــــي وظ ــــــان علمــــــا . الم

توراه مـــــن جا ـــــد ـــــي ال معـــــة القـــــاهرة انـــــه حاصـــــل عل

 .مع التهنئة

  ماء عبیـــــد وافـــــ المجلـــــس علـــــي تعیـــــین المهندســـــة  شـــــ

ة  ــــــا الهندســــــ ات والفیزق قســــــم الراضــــــ ــــــدة  امــــــل المعی

فة مدرس مساعد مع التهنئة  .في وظ

  ــــــي تعیــــــین الســــــید المهنــــــدس اســــــامة وافــــــ المجلــــــس عل

قســــــــــــم هندســــــــــــة الــــــــــــر  محــــــــــــروس مســــــــــــعد المعیــــــــــــد 

فة مدرس مساعد م ا في وظ  .ع التهنئةوالهیدرول

  وافـــــــ المجلـــــــس علـــــــي تعیـــــــین المهندســـــــة  مـــــــي حســـــــن

ـــــــــــات  قســـــــــــم هندســـــــــــة اإللكترون ـــــــــــدة  دمحم حســـــــــــن المعی

فــــة مــــدرس مســــاعد مــــع  ــــة فــــي وظ واالتصــــاالت الكهر

 .التهنئة

 امیــــــر حجــــــاز  وافـــــ المجلــــــس علــــــي تعیــــــین المهنــــــدس

ــــــــة  ف ــــــــي وظ ــــــــة ف ائ م قســــــــم الهندســــــــة الك ــــــــد  دمحم المعی

 .مدرس مساعد مع التهنئة

 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ة  الكل احة  ة –إفتتاح حمام الس الكل ة إف  دعم انشطة العاملین والطالب  الكل احة  ة –تتاح حمام الس الكل   دعم انشطة العاملین والطالب 
  

ا  طان مدینة سیلفرستون ببر قة فورمیوال للطالب  ا   ٢٠١٦یولیو  –طالب هندسة القاهرة فى مسا طان مدینة سیلفرستون ببر قة فورمیوال للطالب    ٢٠١٦یولیو  –طالب هندسة القاهرة فى مسا


