
 

 

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

 ٢٠١٢ يونيوعدد 
  

  ﴾ 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    التاسعةالجلسة  

واستهل سيادته  ) بسم اهللا الرحمن الرحيم     ( ١٢/٦/٢٠١٢الثالثاء  

 : الجلسة بالكلمة التالية

 للعام الجامعي التاسعةأرحب بحضراتكم في الجلسة 

٢٠١١/٢٠١٢.  

   ﴾شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ﴿

  والصيانة أعمال االحالل والتجديد
مليات اإلحالل أحيط المجلس علماً بأنه تم االنتهاء من ع ◊

   لمعمل هندسة وميكانيكا الصخور) تمويل ذاتي(والتجديد 

والمعمل يقع في الدور االرضى ويتبع قسم مناجم وهو 

مخصص لخدمة العملية التعليمية لطالب مرحلة 

البكالوريوس وطالب الدراسات العليا ، ولقد تم إنشاء معمل 

 للحاسب اآللي مخصص للمحاكاة للتطبيقات المختلفة

 حاسب آلي ٣٠لميكانيكا الصخور وسيتم تجهيزه  بعدد 

 .لخدمة العملية التعليمية والبحثية )  server(وخادم 

أحيط المجلس علماً بأنه تم في إطار ترشيد االستهالك  ◊

واإلنفاق بالكلية فقد تم االنتهاء من عمل إحالل وتجديد 

د لعدادات المياه ومحابس المياه بالكلية، حيث تم تركيب عد

 محابس للمياه ٩ عدادات مياه بأقطار مختلفة وعدد ٩

بأقطار مختلفة وذلك لمداخل التغذية الرئيسية للمياه لمباني 

)  ملحق الكلية– مبنى طيران –حرم الكلية ( الكلية المختلفة 

وتم أيضا عمل إحالل وتجديد للغرف األرضية الخاصة 

. ة لهابهذه العدادات والمحابس وعمل أغطية حديدية جديد

وطبقا للقراءات الشهرية الفعلية التي تم تسجيلها بعد 

التركيب ، فان التكلفة الشهرية الستهالك المياه بجميع 

مما كان يتم تحصيله % ١٦مباني الكلية  تمثل ما يقارب 

قبل عمليات اإلحالل والتجديد مما يعنى توفير ما يقرب من 

 .نصف مليون جنيه سنويا

أن العاملين بإدارة الصيانة بالكلية قد أحيط المجلس علماً ب ◊

 مروحة حائط وذلك لعدد من فصول ٤٥قاموا بتركيب عدد 

وأيضا تم القيام . ١٧التمارين والمدرجات وذلك بمبنى 

بأعمال الصيانة المعتادة بالكلية وذلك  للقاعات والصاالت 

 الدراسي المخصصة لعقد امتحانات نهاية الفصلوالمدرجات 

  وأيضا القيام بأعمال الصيانة بالكلية  ٢٠١٢-٢٠١١الثاني 

والتي يتم اإلبالغ عنها من قبل أقسام وإدارات الكلية المختلفة 

 . وذلك لمكتب  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أحيط المجلس علماً بأنه جارى إقامة أربعة مظالت سداسية  ◊

لشمس واألمطار  الشكل مزودة بمقاعد وذلك للوقاية من أشعة ا

وذلك بالساحة الموجودة  بجوار مبنى الكافتيريا الجديدة أمام 

  وذلك بفرع الكلية بالشيخ زايد٦١مبنى 

  األنشطة الثقافية واالجتماعية والبيئية   
 يوليو ١٢يس الموافق أحيط المجلس علماً بأنه قد تحدد يوم الخم ◊

    إلقامة حفل ختام العام الدراسي       موعدا٢٠١٢
 والذي يقام حول حمام السباحة بالنادي ٢٠١٢ – ٢٠١١

 .االجتماعي بالكلية 
ابريل  ( الثامنأحيط المجلس علماً بأنه تم طباعة وتوزيع العدد  ◊

من صحيفة مجلس الكلية والتي يتم من خاللها تغطية ) ٢٠١٢
 .الثامناألحداث العامة بالمجلس، وجارى اإلعداد لطباعة العدد 

 ٣٠لمجلس علماً بأنه تم في جلسة مجلس الجامعة بتاريخ أحيط ا ◊
 ، تم الموافقة على اعتماد  اللوائح األساسية ٢٠١٢مايو 

للمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية وذلك بعد أن تم 
نمية البيئة بالكلية عرضها على مجلس شئون خدمة المجتمع وت

يس الجامعة وعلى مجلس المستشار القانوني لرئ. د.أوعلى 
-٥-١٥شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بتاريخ 

٢٠١٢ .  
على هاشم         . د.أ( أحيط المجلس علماً بأن اللجنة المشرفة  ◊

على االنتخابات الخاصة برؤساء ) محمد فهيم صقر. د. أ–
مجالس األقسام وعمادة الكلية قد باشرت العمل بمقرها في قاعة 

جتماعات الخاصة بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اال
وذلك  بالدور األرضي بمبنى اإلدارة  وذلك لإلعداد والتحضير 

 . إلجراء تلك االنتخابات
أحيط المجلس علماً بأنه جارى اإلعداد والتحضير لبدء النشاط  ◊

الصيفي والخاص بافتتاح حمام السباحة بالكلية وذلك ألبناء 
 التدريس والعاملين بالكلية وذلك بدءا من يوم أعضاء هيئة

  ٢٠١٢-٦- ١٨االثنين الموافق 
أحيط المجلس علماً بأنه قد تم شراء سيارة إسعاف جديدة كاملة  ◊

التجهيزات  وذلك من تبرعات المراكز والوحدات ذات الطابع 
الخاص واألفراد وجارى مخاطبة اإلدارة الطبية بشان تواجد 



ية تحسبا الى حالة طارئة تستلزم تواجده طبيب بعيادة الكل
 .في سيارة اإلسعاف

   ﴾ والبحوثالدراسات العلياشئون  ﴿
والدكتوراه ) ٣عدد (أحيط المجلس علماً برسائل الماجستير  ◊

التي حصلت على جائزة أفضل رسائل من ) ٢عدد (

 .الجامعة

 .أحيط المجلس علماً بقواعد السفر للهيئة المعاونة ◊

ماً بندوة التعليم االلكتروني التي عقدت في أحيط المجلس عل ◊

 .٢٨/٥/٢٠١٢الجامعة 

أحيط المجلس علماً بإعالن نتائج قبول المتقدمين لمنحة  ◊
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election_outcomes. 

أحيط المجلس علماً بالمشروعات التي حصلت على تمويل  ◊

 .من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية

أحيط المجلس علماً بندوة برنامج البحوث والتنمية واالبتكار  ◊

 . يوليو٨ المبدئية وآخر موعد لتقديم المذكرة

علماً بمقترحات اإلدارة العامة للدراسات العليا أحيط المجلس  ◊

بشأن حاالت إيقاف القيد ومد القيد االستثنائي وشطب 

 .وإسقاط القيد

 ١٤/٧/٢٠١١أحيط المجلس علماً بقرار مجلس الجامعة في  ◊

بشأن الموافقة على قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث 

قاف بوضع حد إلجراءات إي "٥/٧/٢٠١٠في جلسته بتاريخ 

 ".القيد بأثر رجعى لمدد سابقة

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

  .١٣/٥/٢٠١٢التي انعقدت في 

 وتشريعات أخالقيات المجلس على تأجيل امتحان مادة وافق ◊

للسنة الثانية ميكانيكا في العام الجامعي المهنة 

 ١٥/١٢/٢٠١٢جدين إلى يوم  للطالب المست٢٠١١/٢٠١٢

 األول للعام الجامعي قبل انعقاد امتحانات الفصل الدراسي

٢٠١٢/٢٠١٣   

  ﴾موضوعات عامة  ﴿
  

صادق المجلس على محضر الجلسة السابقة بتاريخ  ◊

١٥/٥/٢٠١٢. 

أحيط المجلس علما بنتائج زيارة فريق عمل من مركز الجودة  ◊

 على بالجامعة وعرض لما هو مطلوب للتقدم  للحصول

سحر . د.أ   تمهيدا العتماد الكلية مع الشكرCICAPمشروع 

 .محمد إبراهيم المرصفاوى

  .وافق المجلس على ردود األقسام على قانون تنظيم الجامعات  ◊

 لقسمي هندسة طبية STDFأخذ المجلس علما بمشروعات  ◊

   .وكهرباء قوى

  ﴾ شئون أعضاء هيئة التدريس ﴿
دي محمود حسين األستاذ حم. د.وافق المجلس على تعيين أ ◊

المتفرغ بقسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية في وظيفة أستاذ 

 .١/٨/٢٠١٢غير متفرغ لمدة أربع سنوات من 

عبد الوهاب محمد عامر . د.أوافق المجلس على تجديد تعيين  ◊

في وظيفة أستاذ غير متفرغ بقسم هندسة الري والهيدروليكا 

 . ١٦/١١/٢٠١١لمدة أربع سنوات من 

مجدي فكرى محمد رجائي . د.أوافق المجلس على تعيين  ◊

األستاذ المتفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية 

في وظيفة أستاذ غير متفرغ لمدة أربع سنوات اعتبارا من 

١/٨/٢٠١٢. 

مصطفى السعيد مصطفى األستاذ . د.أوافق المجلس على تعيين  ◊

ت واالتصاالت الكهربية في المتفرغ بقسم هندسة االلكترونيا

وظيفة أستاذ غير متفرغ لمدة أربع سنوات اعتبارا من 

١/٨/٢٠١٢. 

زاهر نعمان محمد السيد المدرس . د.أوافق المجلس على تعيين  ◊

المتفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية في 

لمدة أربع سنوات ) من الخارج ( وظيفة مدرس غير متفرغ 

 .١/٩/٢٠١٢ اعتبارا من

  ﴾ ترقيات وتعيينات ﴿
وليد عبد اللطيف عطية األستاذ . دوافق المجلس على تعيين  ◊

تحليل ( المساعد بقسم الهندسة اإلنشائية في وظيفة أستاذ 

 .مع التهنئة) وميكانيكا اإلنشاءات 

 شريف فتحي أحمد مهني المعيد .موافق المجلس على تعيين  ◊

اإلنتاج في وظيفة مدرس بقسم هندسة التصميم الميكانيكي و

  .مساعد بالقسم مع التهنئة



  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١محابس تغذية مبنى اعدادى ومبنى مدنى

  ٢٠١٢-٢٠١١عوة حفل ختام العام الدراسى د

   الصخورمعمل هندسة وميكانيكا

  ٢٠١٢-٢٠١١عوة حفل ختام العام الدراسى د

  حمام السباحة بالكلية



 
 
 
 
 
 

  ٢٠١٢الجدول الزمنى إلنتخابات كلية الهندسة 

  قواعد الترشيح لإلنتخابات  قواعد االدالء باالصوات


