
 
  

    

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  ﴾ عمید الكلیة شریف مراد. د.كلمة أ ﴿    
  

 مجلـس الكلیـةعمیـد الكلیـة ورئـیس  شریف أحمد مراد. د.افتتح أ

والتـــي عقـــدت  ٢٠١٣/٢٠١٤للعـــام الجـــامعي  التاســـعةالجلســـة 

واســتهل ) بســم هللا الــرحمن الــرحیم ( ١٠/٦/٢٠١٤ یــوم الثالثــاء

حاطـــة المجلـــس إ و  بالترحیـــب بأعضـــاء المجلـــسســـیادته الجلســـة 

   بتـــــــــــــاریخعلمـــــــــــــًا بـــــــــــــأهم موضـــــــــــــوعات مجلـــــــــــــس الجامعـــــــــــــة 

٢٢/٥/٢٠١٤.  

 ١٩اقامة حفل نهایة العـام الدراسـى بالجامعـة یـوم الخمـیس  •

یونیــو بقاعــة االحتفــاالت الكبــرى ویتضــمن معــرض لطــالب 
 .فى مسابقات عالمیة اكلیة الهندسة الذین شاركو 

 .تعدیل النطاق الجغرافى للمدینة الجامعیة •

اح القواعــد المالیــة لتعیــین االســاتذة غیــر المتفــرغین مــن اقتــر  •
 .العلماء المتمیزین داخل مصر وخارجها

 ﴾موضوعات عامة  ﴿

 .١٣/٥/٢٠١٤المصادقة على محضر الجلسة السابقة بتاریخ  ◊

ك الشركة المصریة وافق المجلس مع الشكر على اشترا ◊

ت لبرنامج الماجستیر المهني لقسم االتصاال لالتصاالت كراع

 ٥٠٠,٠٠٠ قیمتهتبرع بجامعة القاهرة وذلك  –بكلیة الهندسة 

سنویا ولمدة خمس  ) خمسمائة ألف جنیه (جنیه مصري 

 .سنوات

وافق المجلس مع الشكر علي دعم شركة موبینیل لبرنامج  ◊

جامعة  –الهندسة  الماجستیر المهني لقسم االتصاالت بكلیة

 ). جنیهثمائة ألف ثال ( ٣٠٠,٠٠٠القاهرة بمبلغ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

علما بخطاب وزیر االتصاالت وتكنولوجیا المجلس أحیط  ◊

المعلومات بخصوص توفیر أجهزة حاسب خوادم لدعم معامل 

 .الكلیة وقد وافق المجلس مع الشكر علي قبول هذا الدعم

وافق المجلس مع الشكر علي قبول التبرع المقدم من شركة    ◊

لدعم )  جنیهمائة وخمسون ألف  ( ١٥٠,٠٠٠سیستل بمبلغ 

 - برنامج الماجستیر المهني لقسم االتصاالت بكلیة الهندسة

 .جامعة القاهرة

وافق المجلس مع الشكر علي قبول المساهمة المقدمة من شركة  ◊

نقدا للسادة كلیة )  سبعون ألف جنیه(  ٧٠٠٠٠العش مبلغ 

 .لتعلیم االفتراضي جامعة القاهرة لصالح معمل ا -الهندسة 

وافق المجلس مع الشكر علي قبول الهدیة المقدمة من شركة    ◊

المنار وهى عبارة عن أجهزة الكترونیة وأجهزة طبیة تقدر قیمتها 

وجارى إجراء ) ثمانیة وثالثون ألف جنیه(  ٣٨٠٠٠بحوالي 

إضافة هذه األجهزة إلى عهدة قسم الهندسة الحیویة الطبیة 

 .والمنظومات

على عبد الرحمن محافظ الجیزة . د.المجلس علمًا بقیام أأحیط  ◊

إلى مكتبة  " بیوت فرنسا في القاهرة "بإهداء نسخة من كتاب 

 .قسم العمارة بالكلیة

مبادرة " أحیط المجلس علمًا بحصول الكلیة على تمویل لمشروع  ◊

إنشاء تجمع للمبتكرین في مجال الطاقة المتجددة بجمهوریة 

عادل خلیل حسن خلیل . د.أ: الرئیسي الباحث" مصر العربیة 

  

  جامعة القاهرة -صحیفة مجلس كلیة الهندسة 

  صحیفة تغطي األحداث العامة في مجلس الكلیة  

  ٢٠١٤ یونیوعدد 

 



األستاذ  المتفرغ بقسم هندسة القوى المیكانیكیة بكلیة الهندسة 

 .جامعة القاهرة –

أحیط المجلس علمًا بمشاركة فریق من الكلیة في مسابقة روفر  ◊

التحدي للجامعات وهي مسابقة دولیة سنویة تستضیفها جمعیة 

ها فرق من طالب المریخ بالوالیات المتحدة وتتنافس فی

المعاهد والجامعات إلكمال سیناریو معین باستخدام مركبة یتم 

یقوم بتصنیعه فریق الطالب ) روفر ( التحكم فیها عن بعد 

 .متنافس ٣١وقد حقق الفریق المركز التاسع من بین 

أحیط المجلس علمًا بمشاركة فریق من الكلیة في مسابقة  ◊

Baja-SAE تي أقیمت خالل الفترة لسیارات الطرق الوعرة وال

بمدینة بیتسبرج بوالیة كنساس  ٢٠١٤مایو  ٢٥إلى  ٢٢من 

فریق من ) ئة ام(  ١٠٠بالوالیات المتحدة األمریكیة بحضور 

وهذه هي أول . جامعات أمریكا وكوریا الجنوبیة وفنزویال

مشاركة لفریق من هندسة القاهرة في هذه المسابقة والتي 

عدید من الخبرات لتطویر السیارة اكتسب الفریق من خاللها ال

 .للمشاركة في السنوات القادمة

  ﴾ شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة ﴿

لجنة شئون خدمة  اجتماعأحیط المجلس علما بمحضر   ◊

  .٨/٦/٢٠١٤ المنعقدة فيالمجتمع وتنمیة البیئة بجلستها 

 والصیانة أعمال االحالل والتجدید  

یتعلق بأعمال اإلحالل والتجدید أحیط المجلس علمًا بأنه فیما  ◊

 : بمبنى اإلدارة

 .تم إنزال البانر الموجود على الواجهة األمامیة لمبنى اإلدارة •

) زجــــاج+ شــــیش ( تــــم االنتهــــاء مــــن توریــــد الشــــبابیك الخشــــبیة  •

 .وجارى أعمال التركیب على فتحات واجهة مبنى اإلدارة

الفتحـات   تم االنتهاء من تورید وتركیب الشمسیات الخشبیة على •

الصــغیرة المعقــودة  الموجــودة أعلــى شــبابیك المبنــى فــى الواجهــة 

 .األمامیة والواجهة الخلفیة

تـــــم االنتهـــــاء مـــــن تركیـــــب مظلـــــة علـــــى فتحـــــة الســـــلم المعـــــدني  •

 .سطح مبنى اإلدارة إلىالمؤدى  الحلزوني

تــم االنتهــاء مــن تركیــب القرامیــد علــى الحلیــة العلویــة بالواجهــات  •

 . المستویات لباقيارى التركیب األربع للمبنى وج

تم تورید األبواب المصفحة الخاصة بمداخل مبنى اإلدارة والمكاتب  •

 .واإلدارات بالمبنى

تـــــم رفـــــع وتثبیـــــت وحـــــدات التكثیـــــف الخارجیـــــة الخاصـــــة بـــــالتكییف  •

 .وذلك فوق سطح مبنى اإلدارة) وحدة ١٨( المركزي للمبنى 

, جهــات مبنــى اإلدارة تــم  توریــد الرخــام الخــاص بــالجزء الســفلى لوا •

 .وجارى أعمال التجهیز تمهیدا ألعمال التركیب

 .رات واألرضیات الخاصة بأرصفة المبنىتم تورید البلدو  •

تــم االنتهــاء مــن أعمــال تشــطیبات األرضــیة وأعمــال الســقف الســاقط  •

 وحدة تكییف منفصل عن التكییف المركزي للمبنـى ٢وتركیب عدد 

 . یرات المراقبة بالكلیةوذلك بغرفة التحكم الخاصة بكام

تـــم االنتهـــاء مـــن التجهیـــزات الخاصـــة بوحـــدات التكییـــف الحائطیـــة  •

 . داخل غرف المبنى

 الحدیديأحیط المجلس علمًا بأنه تم االنتهاء من تعلیة السور  ◊

للكلیة الممتد من الباب الرئیسي للكلیة وحتى  الباب الجانبي على 

 ).بوابة إعدادي( شارع النهضة 

والتجدید لس علمًا بأنه فیما یتعلق بأعمال اإلحالل أحیط المج ◊

الجاریة بمبنى اإلدارة وعدد من المنشآت بالكلیة والتي تتطلب 

العدید من أعمال الرفع المعماریة والمساحیة، فقد تكرم السید 

حنفي الزهیرى . د.الدكتور أشرف نصر وبناء على طلب من أ

 :بالقیام باألعمال التالیة  إهداء منه للكلیة

 .ران والشوارع المحیطةرفع مساحي تفصیلي للكلیة والملحق وطی •

األفقیـة للـدور األرضـي واألول والثـاني لمبنـى  طساقرفع معماري للم •

 .اإلدارة

رفــــع معمــــاري للمخــــزن الخــــاص بقســــم الهندســــة الكیمیائیــــة بجــــوار  •

 .مسجد الكلیة بالملحق

 .أمام مبنى اإلدارة رفع مساحي للموقع العام •

 .امعةرفع مساحي للموقع العام لمحیط الكلیة من شارع الج •

 .رفع معماري للواجهات األربع لمبنى اإلدارة •

 ).مبنى المطبعة(  ١رفع معماري للواجهات األربع لمبنى مدني  •

أحیط المجلس علمًا بأنه بهدف تامین المبنى اإلجتماعى ، تم  ◊

عمل إحالل وتجدید لكابینة الكهرباء الخاصة بالمبنى  ، حیث تم 

 ٦٣٠ قاطع رئیسي( یدة إعادة  توزیع األحمال وتركیب قواطع جد

)  أمبیر  ١٦٠قواطع  ٣+ أمبیر  ١٠٠قاطع  ١٥+أمبیر 



لتتناسب مع األحمال الحالیة مع إضافة  قواطع احتیاطیة 

 .لألحمال المستقبلیة

  والبیئیة والثقافیة االجتماعیةاألنشطة 

حفل نهایة العام  سوف یتم إقامة بأنه المجلس علماً  حیطأ ◊

یونیو  ٢١وم السبت الموافق وذلك ی ٢٠١٤-٢٠١٣الدراسي 

جتماعى ، یقام الحفل حول حمام السباحة بالنادي اإل ٢٠١٤

 .الساعة الثامنة مساءبالكلیة بدءا من 

أحیط المجلس علمًا بأنه تم االنتهاء من طباعة وتورید الكتاب  ◊

وجارى  ٢٠١٤السنوي للكلیة باللغة العربیة إصدار مایو 

 . توزیعه على أقسام وٕادارات الكلیة

بأنه تحت رعایة  قطاع شئون خدمة  أحیط المجلس علماً  ◊

المجتمع وتنمیة البیئة ومركز تهیئة فرص العمل بالكلیة ، تم 

إقامة ملتقى تنمیة المهارات والتوظیف السنوي وذلك یوم 

) الجمنزیوم ( بصالة األلعاب  ٢٠١٤-٥-١٧السبت الموافق 

الكلیة،  ولقد وقاعة االجتماعات الكبرى بالنادي اإلجتماعى ب

وزیر التعلیم العالي  –وائل الدجوى . د.حضر االفتتاح أ

وزیر الكهرباء والطاقة  –محمد شاكر . د.و أ  والبحث العلمي

عمید الكلیة والسادة وكالء الكلیة وعدد من أعضاء . د.و أ

ولقد شارك فى فعالیات , هیئة التدریس والعاملین بالكلیة 

متخصصة في المجال  شركة ومؤسسة ٢٥الملتقى عدد 

وعدد   الهندسي وعدد كبیر من الطالب والخریجین من الكلیة

 .من اإلعالمیین والزوار

أحیط المجلس علمًا بأن الجمعیة المصریة للمنشآت الصلب  ◊

     بعقد محاضرة بعنوان ٢٠١٤-٥- ٢١قامت یوم األربعاء 

“ Fatigue Assessment of Welded Details “  وذلك

اعات الكبرى بالنادي اإلجتماعى بالكلیة ، ألقى بقاعة االجتم

المحاضرة الدكتور حسام محمود مدیر معمل اإلنشاءات 

بجامعة كولورادو بأمریكا ، حضر المحاضرة عدد من السادة 

أعضاء هیئة التدریس من الكلیة ومن عدد من الجامعات 

المصریة وعدد من االستشاریین ومن طالب الدراسات العلیا ، 

متولي . د.إلعداد والتحضیر واإلشراف على المحاضرة أقام با

 .قسم الهندسة اإلنشائیةاالستاذ المتفرغ بحسن أبو حمد 

 

  ﴾ والبحوث الدراسات العلیاشئون  ﴿

اجتماع لجنة الدراسات العلیا أحیط المجلس علمًا بمحضر  ◊

 .٥/٦/٢٠١٤ فيوالبحوث بجلستها المنعقدة 

تم تعمیمها  والتي االمتحاناتل المجلس علمًا بتعلیمات أعما أحیط ◊

 .على األقسام

 .القبرصيمذكرة التفاهم بین الكلیة والمعهد وافق المجلس على  ◊

موسى  شوقيأحمد . المجلس المذكرة المقدمة من د ستعرضا ◊

جامعة القاهرة  - مدیر مكتب نقل وتسویق التكنولوجیا واالبتكار "

)CU-TICO "( بكلیة المكتب  استضافةبشأن الموافقة على

استضافة المكتب لمدة عام  ىقد وافق المجلس علو  .الهندسة

میالدي قابل للتجدید مع قیاس مؤشرات الفوائد التي تعود على 

 .بل التجدیدالكلیة بنهایة العام المیالدي ق

  ﴾شئون التعلیم والطالب  ﴿

 التي انعقدتالجلسة  اجتماعمحضر  وافق المجلس على اعتماد ◊

 . ٤/٥/٢٠١٤ في

  ﴾یات وتعیینات ترق ﴿

سحر على فوزي فایق المدرس بقسم . د وافق المجلس علي تعیین ◊

الهندسة الحیویة الطبیة والمنظومات في وظیفة أستاذ مساعد مع 

 .التهنئة

خالد زاهر باهر المدرس بقسم  .دوافق المجلس على تعیین  ◊

 .هندسة األشغال العامة في وظیفة أستاذ مساعد مع التهنئة

نهیر عمر الجندي المدرس المساعد  .دلي تعیین وافق المجلس ع ◊

بقسم الهندسة المعماریة في وظیفة مدرس علما بأنها حاصلة 

 .على درجة الدكتوراه من ایطالیا وتوجد معادلة مع التهنئة

محمد أحمد إسماعیل المعید  وافق المجلس على تعیین المهندس ◊

س مساعد بقسم هندسة المناجم والبترول والفلزات في وظیفة مدر 

 .بالقسم مع التهنئة

وافق المجلس على تعیین المهندس  أحمد محمد عبد العزیز كرد  ◊

المعید بقسم هندسة االلكترونیات واالتصاالت الكهربیة في وظیفة 

 .مدرس مساعد بالقسم مع التهنئة

وافق المجلس على تعیین المهندس أحمد على محمد الحسیني  ◊

ي وظیفة مدرس مساعد بالقسم المعید بقسم الهندسة المعماریة ف

 .مع التهنئة

  



  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملتقى تنمیة المهارات والتوظیف السنوى

 

 ملتقى تنمیة المهارات والتوظیف السنوى

 

 ملتقى تنمیة المهارات والتوظیف السنوى

 

 ملتقى تنمیة المهارات والتوظیف السنوى

 

  تعلیة السور الحدیدى للكلیة

 

 رفع مساحى تفصیلى للكلیة

 

 نرابعد ازاله الب لمبنى االدارة اعمال تشطیب الواجهه االمامیة

 

 “ Fatigue Assessment of Welded Details“ ندوة 

 


