
 
  

    
 
 

  
  
  
  
  
  
  

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

  

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

ـــــــــــــة ـــــــــــــس الكل للعـــــــــــــام الجـــــــــــــامعي  عاشـــــــــــــرةالالجلســـــــــــــة  مجل

 الموافــــــــــــ والتــــــــــــي عقــــــــــــدت یــــــــــــوم الثالثــــــــــــاء ٢٠١٥/٢٠١٦

ــــــــــــــــــــــــ ( ١٤/٦٤/٢٠١٦ واســــــــــــــــــــــــتهل ) ﷽

ادته الجلســـــــة  أعضـــــــاءســـــــ إحاطـــــــة  و المجلـــــــس الترحیـــــــب 

ـــــأهم ـــــس علمـــــًا  العمـــــداء بتـــــارخ  مجلـــــس موضـــــوعات المجل

   الجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــة بتـــــــــــــــــــــــــــــــــارخ ومجلـــــــــــــــــــــــــــــــــس ١٩/٥/٢٠١٦

٣١/٥/٢٠١٦.  

  ــع فــى ة الجم االمتحانــات  أعمــالالتأكیــد علــى مشــار

 ).أعضاء هیئة التدرس والموظفین(

  واألجهـــــزة أجهـــــزة التكییـــــف التأكیـــــد علـــــى عـــــدم تـــــرك

ة تعمل فى عدم وجود مسئول  انالكهر   .الم

  یل ــــــازة المــــــواد تشــــــ لجنــــــة لوضــــــع نظــــــام لتــــــأمین ح

ة داخل المعامل والغرف وأسلوب التعامـل مـع  ماو الك

ات ماو   .هذه الك

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الجامعة  .إنشاء وحدة متحد اإلعاقة 

  التأكیــد علــى قواعــد صــرف الزــادة عــن النصــاب ألعضــاء

  .هیئة التدرس

  ــة موحــدة لبــرامج الســاعات المعتمــدة فــى وضــع الئحــة مال

ا الوروس والدراسات العل   .یتم إعتمادها الشهر القادم ال

  ضـرورة تعیـین ممثـل للجامعـة فـى مجـالس إدارات المراكــز

 .والبرامج الخاصة

 ات والمعاهد ة قاعات الكل ط تسم  .عرض مقترح ضوا

  ـة العامـة ط لمـنح المتفـوقین مـن طـالب الثانو وضـع ضـوا

  .للبرامج الخاصة

  عة الجامعة مها فى مط ع الرسائل وترق ط لط وضع ضوا

ارا من أول سبتمبر   .٢٠١٦إعت

 ﴾موضوعات عامة  ﴿          

  ــــــالعزاء فــــــي . د.أتقــــــدم ــــــة  ــــــس الكل ــــــة ومجل عمیــــــد الكل

 :ل من ةوفا

 دسة الر هنقسم  المساعد األستاذمرسي انور مرسي . د

ا  قهوالهیدرول  .لوفاة شق

  
ة الهندسة ل فة مجلس    جامعة القاهرة-صح

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



 ـــــد ماضـــــ. د ـــــد الحمی قســـــم  ىدمحم حســـــن عب المـــــدرس 

ة لوفاه والدة   .الهندسة اإلنشائ

  قة ـــــــــى محضـــــــــر الجلســـــــــة الســـــــــا ـــــــــس عل صـــــــــادق المجل

 .١٧/٥/٢٠١٦بتارخ 

  عضــــــاء هیئــــــة التــــــدرس الحاصــــــلین أ تهنئــــــة الســــــادة

 ):ثقافة / علوم ( على جوائز الدولة 

 قسـم على عبـد الـ. د.أ رحمن یوسـف  االسـتاذ المتفـرغ 

ة  ة جائزة الرواد في العلوم الهندس  .الهندسة االنشائ

 قســــــم الهندســــــة . د.أ یوســــــف فــــــوز راشــــــد االســــــتاذ 

ة ة  جائزة الدولة التقدیرة في العلوم الهندس  .االنشائ

 قســـــــم الهندســـــــة . د.أ دمحم مهـــــــد مـــــــرزوق االســـــــتاذ 

ة فــــــــي ع ة جــــــــائزة الدولــــــــة التشــــــــج العلــــــــوم  االنشــــــــائ

ـــــوم  ـــــي تخـــــدم مجـــــاالت العل ـــــة المتقدمـــــة الت التكنولوج

ة  ة ( الهندس  ).للمرة الثان

 قســــــم أ. د ــــــرة االســــــتاذ المســــــاعد  حمــــــد العــــــدو عمی

ـــــة  جـــــائزة الدولـــــة  ـــــات واالتصـــــاالت الكهر االلكترون

ـة المتقدمـة التـى تخـدم  ة في العلوم التكنولوج ع التشج

ة  .مجاالت العلوم الهندس

 ة فـي حمد فهأ. د ع م جمال الدین جائزة الدولة التشج

ان إالفنون من المجلس االعلى للثقافة عن مشروع  س

ــــة االقــــل خطــــأ ــــدخل والفئــــات االجتماع : محــــدود ال

ر  حــــــدائ اكتــــــو ان القــــــومي  حــــــي ( مشــــــروع االســــــ

تور هشـــام عمـــرو  –) اللـــوتس  ـــد الجـــائزة مناصـــفة مـــع ال

 .بهجت

 ة فـي الفنـون هشام عمرو بهجت جائزة الدولة الت. د ع شج

ان محـدود  من المجلس االعلـى للثقافـة عـن مشـروع اسـ

ة االقـل خطـأ  ان : الدخل والفئات االجتماع مشـروع االسـ

ر  حــــــدائ اكتــــــو ــــــومي  الجــــــائزة  –) حــــــي اللــــــوتس ( الق

تور  م جمال الدینأمناصفة مع الد  .  حمد فه

  ـــــــــة ـــــــــول التعـــــــــاون بـــــــــین الكل وافـــــــــ المجلـــــــــس علـــــــــى بروتو

ة الم  .هندسین المصرة وجمع

 ط المجلـــــــــــس علمـــــــــــا بخطـــــــــــاب أ ســـــــــــمیر شـــــــــــاهین . د.أحـــــــــــ

ــــــة وضــــــع المقــــــررات علــــــى موقــــــع الــــــتعلم    ان بخصــــــوص ام

ـــــــــة لمـــــــــن یرغـــــــــب مـــــــــن اعضـــــــــاء هیئـــــــــة  الكل اإللكترونـــــــــي 

التـــــــدرس ، وقـــــــد تـــــــم انشـــــــاء الموقـــــــع مـــــــن خـــــــالل مشـــــــروع 

ســـــتخدم نظـــــام  س  و ـــــن عمـــــل دورة   Moodleتمـــــ م و

ـــــــــــة لمـــــــــــن یرغـــــــــــب مـــــــــــن  یئـــــــــــة التـــــــــــدرس عضـــــــــــاء هأ تدرب

ــــــــع  ــــــــى الموق ــــــــررات عل ر مق ــــــــنهم تطــــــــو م :  ومســــــــاعدیهم ل

www.elearn.eng.cu.edu.eg 

  ة فودافـــــون ـــــة مـــــع شـــــر ـــــع اتفاق ـــــس علمـــــا بتوق ط المجل أحـــــ

ــــــــ ــــــــاء عل ــــــــوم بن م خدمــــــــة  هتق ــــــــد ح تق ــــــــ ــــــــب اجهــــــــزة تت ی بتر

ــــــــــا االرســــــــــال الالســــــــــلكي  االنترنــــــــــت مــــــــــن خــــــــــالل تكنولوج

)WI-FI  (ــــــة ا مقــــــر الكل ح للمتواجــــــدین  لــــــدخول علــــــى تتــــــ

فون المحمول بدون مقابل  ة االنترنت من التل   .ش

  ــــــــس علمــــــــا بتبرعــــــــات الســــــــادة اعضــــــــاء هیئــــــــة ط المجل أحــــــــ

ـــــــــة   ـــــــــة الطـــــــــالب وصـــــــــندوق رعا التـــــــــدرس لصـــــــــندوق رعا

  .العاملین 



  الدراســـــة الجـــــار اعـــــدادها عـــــن ـــــس علمـــــا  ط المجل أحـــــ

م أ عـــــــــــداد أ  ـــــــــــد ـــــــــــة وتق الكل ـــــــــــة التـــــــــــدرس  عضـــــــــــاء هیئ

ا ـــــــــــــا  ـــــــــــــد لضـــــــــــــمان مقترحـــــــــــــات لالحتف ـــــــــــــل الجدی لجی

ة    .استمرارة العطاء فى الكل

  قامــــــــــة قســــــــــم هندســــــــــة الــــــــــر إوافــــــــــ المجلــــــــــس علــــــــــي

ـــــاه والبیئـــــة فـــــي إطـــــار  ا مـــــؤتمر هندســـــة الم والهیـــــدرول

مــــــــرور  ــــــــة  عــــــــام علــــــــي إنشــــــــاء  ٢٠٠احتفــــــــاالت الكل

وذلـــــــك خـــــــالل ) . ٢٠١٦ -١٨١٦( مدرســـــــة الهندســـــــة 

تنـــــــــــاول  ٢٠١٧شـــــــــــهر فبرایـــــــــــر  لمـــــــــــدة یـــــــــــوم واحـــــــــــد و

ة المحاو   -:ر التال

  ــاه والبیئــة تطــو م الهندســي بجامعــة القــاهرة للم ر التعلــ

٢٠١٦ -١٨١٦ . 

  ـــــــة مشـــــــاكل الحاضـــــــر وهمـــــــوم : إدارة المـــــــوارد المائ

 . المستقبل

 ة ة غیر التقلید  . الموارد المائ

  عه متا ط المجلس علما   .عمال الجودةأ أح

ة البیئة ﴿       ﴾ شئون خدمة المجتمع وتنم
 ـــــس ع ط المجل محضـــــر إأحـــــ ـــــة لمـــــًا  شـــــئون جتمـــــاع لجن

ــــة ــــة البیئ ــــدة   خدمــــة المجتمــــع وتنم  فــــيبجلســــتها المنعق

١٢/٦/٢٠١٦. 

انة والتجدید اإلحاللأعمال         والص

  ًط المجلــــــس علمــــــا أنــــــه تــــــم االنتهــــــاء مــــــن أعمــــــال  أحــــــ

ـــــد إلضـــــافة عـــــدد  ـــــل  ٢اإلحـــــالل والتجدی مـــــدرج ســـــعة 

الـــــــــــــــدور  ٦١١٠٤مــــــــــــــدرج ( طالـــــــــــــــب  ٣٠٠منهمــــــــــــــا 

مبنـــــــــــــــى ) الـــــــــــــــدور األول  ٦١٢٠٤درج األرضـــــــــــــــي ومـــــــــــــــ

الشــــــــــیخ زایــــــــــد  ٦١المــــــــــدرجات  ــــــــــة  ع ( فــــــــــرع الكل تصــــــــــن

مقاعــــــد الطــــــالب  ــــــة الخاصــــــة  وتثبیــــــت الشاســــــیهات الحدید

ة علـــــــــى تلـــــــــك الشاســـــــــیهات  -  -تثبیـــــــــت األلـــــــــواح الخشـــــــــب

ـــــــــاء واإلضـــــــــاءة  ـــــــــة  -الـــــــــدهانات  -أعمـــــــــال الكهر  -التهو

یــــــــــــــب الســــــــــــــبورات وأجهــــــــــــــزة ... )  ؛ جــــــــــــــار تورــــــــــــــد وتر

شاشـــــــات العـــــــرض وســـــــیتم وضـــــــع هـــــــذه المـــــــدرجات علـــــــى و 

ــــــــدءا مــــــــن  ــــــــة وذلــــــــك ب ة للســــــــنة اإلعداد الجــــــــداول الدراســــــــ

ـــــــــــادم   -٢٠١٦الفصـــــــــــل االول مـــــــــــن العـــــــــــام الدراســـــــــــي الق

٢٠١٧ .  

  ًط المجلــــــــس علمــــــــا أعمــــــــال  تــــــــم االنتهــــــــاء مــــــــنأنــــــــه  أحــــــــ

مبنـــــى األنشـــــطة  اإلحـــــالل والتجدیـــــد إلنشـــــاء مصـــــعد جدیـــــد 

ـــــــة   احة المطـــــــل علـــــــى  ١٨مبنـــــــى ( الطالب ؛ )حمـــــــام الســـــــ

ـــــــــة أفـــــــــراد وعـــــــــدد الوقفـــــــــات أرعـــــــــة       حمولـــــــــة المصـــــــــعد ثمان

؛ جــــــــــــار إجــــــــــــراء التشـــــــــــــغیل )ثالثــــــــــــة أدوار+ أرضــــــــــــى ( 

التجربــــــــــي للمصــــــــــعد تمهیــــــــــدًا لتشــــــــــغیله خــــــــــالل الفصــــــــــل 

في للعام الدراسي    . ٢٠١٥/٢٠١٦الص

  ًط المجلــــــــس علمــــــــا انــــــــه تــــــــم االنتهــــــــاء مــــــــن أعمــــــــال  أحــــــــ

م ـــــــــــــــــث  ـــــــــــــــــدوائر اإلحـــــــــــــــــالل والتجدیـــــــــــــــــد والتأثی ـــــــــــــــــي ال عمل

ــــــــــــــــة  ــــــــــــــــة الطب قســــــــــــــــم الهندســــــــــــــــة الحیو ــــــــــــــــات  واإللكترون

ــــــى عمــــــارة  مبن ــــــاني  ــــــدور الث ــــــدور األول وال ال والمنظومــــــات 

ات(  ـــــــاء  -أرضـــــــ هر ة  ـــــــ  –إنـــــــارة  –شـــــــ  –ســـــــقف معل

ة –دهانــــــات حــــــوائط   –حــــــوض  –ســــــبورة  –إنترنــــــت  شــــــ



ــــــــــــات حرــــــــــــ بــــــــــــودرة  –ســـــــــــتائر  رســــــــــــي  ٣٠ –طفا

ات تخــــــــزن وحــــــــد ١٠ –بنشــــــــات للطــــــــالب  –متحــــــــرك 

یــــــــــب أجهــــــــــزة وشاشــــــــــات ) معلقــــــــــة ــــــــــد وتر جــــــــــار تور

  .عرض

  ًــــــــس علمــــــــا ط المجل ــــــــه  أحــــــــ ــــــــى ســــــــالمة أن حرصــــــــا عل

ــــــدور  ال ــــــة أســــــوار تســــــعة ممــــــرات   ــــــم تعل الطــــــالب ؛ ت

ـــــانى ) فـــــوق األرضـــــي( األول والـــــدور الثـــــاني  ٥١م

الشــــیخ زایــــد وذلــــك بتثبیــــت ســــور حدیــــد  ــــة  فــــرع الكل

      تســــــــــعةســــــــــم علــــــــــى أســــــــــوار الممــــــــــرات ال ٣٠ارتفــــــــــاع 

ـــــــل ممـــــــر (  یـــــــب أبـــــــواب ) متـــــــرا ٩٥طـــــــول  ؛ وتـــــــم تر

مبنــــى  ــــدور الثالــــث  ــــأمین ال ــــة لت ــــؤد  ٦١حدید ــــذ ی ال

  . الى سطح المبنى

  ًــــــس علمــــــا ط المجل ــــــة أســــــوار ســــــطح  أحــــــ ــــــم تعل ــــــه ت أن

ــــاء قــــو  هر ــــت )  ١٦مبنــــى ( مبنــــى قســــم  ــــك بتثبی وذل

ة  ـــــــام شـــــــر ـــــــا مـــــــع  ق ـــــــك تزامن ـــــــد وذل ســـــــور مـــــــن الحدی

ABB  )ة متخصصــــــــــة ــــــــــة  شــــــــــر ــــــــــي أنظمــــــــــة الطاق ف

ـــــــي  م اآلل ـــــــتح ة )  وال ـــــــا شمســـــــ ـــــــب وحـــــــدات خال ی بتر

ة فوق أسطح ة للكل ة من الشر   .   المبنى وذلك هد

  ًط المجلــــــس علمــــــا انة شــــــاملة  أحــــــ أنــــــه تــــــم عمــــــل صــــــ

قاعــــة  ــــك  ــــروائح وذل ــــة وســــحب األبخــــرة وال لنظــــام التهو

مطعــــم الطــــالب  ــــك  تنــــاول الطعــــام وأمــــاكن الطهــــى وذل

ـــــاد ـــــى الن ـــــدروم مبن ـــــم بب ـــــث ت ـــــة؛ حی الكل  االجتمـــــاعي 

قـــــــدرات  یـــــــب عـــــــدد ثالثـــــــة مـــــــواتیر جدیـــــــدة  ـــــــد وتر تور

یــــــــب أقمشــــــــة  ضــــــــا إســــــــتعدال الصــــــــاج وتر مختلفــــــــة وتــــــــم أ

ة المثبتة داخل وخارج المطعم   .جدیدة لمسارات التهو

  ًط المجلـــــــــس علمـــــــــا أنـــــــــه إســـــــــتعدادا لبـــــــــدء األنشـــــــــطة  أحـــــــــ

انة شــــــاملة  لمســــــتلزمات تشــــــغیل  ة؛ تــــــم عمــــــل صــــــ ف الصــــــ

ــــــة حمــــــا الكل احة  یــــــب عــــــدد ( م الســــــ ــــــد وتر موتــــــور  ٢تور

انة عــــــدد  – ــــــور  ٣صــــــ ــــــة  –موت ــــــر تنق ــــــر شــــــحنة فالت تغیی

ـــــاه الحمــــــام مــــــن رمــــــل وزلـــــط  تغییــــــر الــــــدرج والكــــــاوتش  –م

الحمام   ). ألرعة ساللم خاصة 

  ًط المجلــــــــس علمــــــــا أنــــــــه تــــــــم االنتهــــــــاء مــــــــن أعمــــــــال  أحــــــــ

ة خطــــــــــو  ر وتحــــــــــدیث شــــــــــ اإلحــــــــــالل والتجدیــــــــــد لتطــــــــــو

مبنــــــــى التل ة التواصــــــــل االجتمــــــــاعي وذلــــــــك  فونــــــــات وشــــــــ

 ) .١٦مبنى ( هراء قو 

  ًط المجلــــس علمــــا ــــة  أحــــ الكل انة  قســــم الصــــ ــــأن العــــاملین 

ة األعمال التال   :قاموا 

  م ودهانــــات أســــقف وجــــدران الــــدور األرضــــي واألول تــــرم

ملحـــ  مبنـــى خـــواص المـــواد  ئـــر الســـلم وذلـــك  والثـــاني و

ة  .الكل

   الـــدور  ١٩٣٠٢وفصـــل  ١٩٠٣١دهانـــات فصـــل وذلـــك 

ا  ان مبنى م  ).١٩مبنى ( الثاني 

  بــوت مــن واجهــات مبنــى اإلدارة وعــدد ــة والعن إزالــة األتر

ــــك  ــــاني وذل ــــدور األول والث مســــتو ال ــــة  ــــاني الكل مــــن م

ــــــة مــــــن ســــــاللم وأدوات  الكل اســــــتخدام األدوات المتاحــــــة 

ة(نظافة    ) .عمال الكل



ةاألنشطة  ة االجتماع ة والثقاف   والبیئ
  ًط المجلــــــس علمــــــا اعــــــة  االنتهــــــاءأنــــــه تــــــم  أحــــــ مــــــن ط

ـــــع عـــــدد  ـــــة  ٢٠١٦ مـــــایووتوز ـــــة مجلـــــس الكل    مـــــن مجل

ــــــى  ــــــتم مــــــن  والت ــــــة األحــــــداث العامــــــة   ی خاللهــــــا تغط

  . المجلس

  ًط المجلــــــس علمــــــا ــــــة تــــــم  أحــــــ قاعــــــة مجلــــــس الكل أنــــــه 

ـــــــــاء  ـــــــــوم الثالث ـــــــــدعوة مـــــــــن إدار  ٢٠١٦مـــــــــایو  ٢٤ی ة و

ـــــة تـــــم االجتمـــــاع مـــــع الطـــــالب  ـــــا ( الكل ) خمســـــون طال

ــــــــــرواد  م حفــــــــــل تكــــــــــرم ال وا فــــــــــى تنظــــــــــ ــــــــــذین شــــــــــار ال

قاعـــــة االحتفـــــاالت بجامعـــــة  ١٢والخـــــرجین یـــــوم  مـــــایو 

ـــــة  ات الكل ـــــع میـــــدال القـــــاهرة؛ تـــــم خـــــالل االجتمـــــاع توز

ــــدی ر والتق ــــه الشــــ ــــى الطــــالب وتوج ــــى مــــا  رعل لهــــم عل

ـــــه مــــن مجهـــــودات متمیــــزة ســـــاعدت فــــي إخـــــراج  قــــاموا 

صورة مشرفة   .  الحفل 

  ًط المجلــــس علمــــا مقتــــرح تغییــــر موعــــد إقامــــة حفــــل  أحــــ

احة  قــــــــام علــــــــى حمــــــــام الســــــــ ــــــــة الســــــــنو والــــــــذ  الكل

ـــــة الدراســـــة فـــــي  بجـــــوار مبنـــــى األنشـــــطة وذلـــــك الـــــى بدا

 ٢٠١٦- ٧- ١٤شـــــــــهر ســـــــــبتمبر القـــــــــادم بـــــــــدال مـــــــــن 

ن أعضــــــاء هیئــــــة التــــــدرس والهیئــــــة  وذلــــــك حتــــــى یــــــتم

ـــــة وال ة المعاون ـــــة مـــــن الحضـــــور والمشـــــار الكل عـــــاملین 

 .  في الحفل

  

 

حوث ﴿        ا وال   ﴾ شئون الدراسات العل

  محضــــــــر ــــــــس علمــــــــًا  ط المجل شــــــــئون لجنــــــــة  اجتمــــــــاعأحــــــــ

حـــــــــــوث ـــــــــــا وال  فـــــــــــيبجلســـــــــــتها المنعقـــــــــــدة   الدراســـــــــــات العل

١٢/٦/٢٠١٦. 

  ط المجلـــــــس علمـــــــًا ـــــــة أحـــــــ موضـــــــوع تعرـــــــف البـــــــرامج البین

 :وتوصلت الى التعرف التالى

  شـــتمل محتـــواه العلمـــى علـــى مقـــررات هـــو البرنـــامج الـــذ 

حیـث ال تقـل ) أو أكثر(تندرج تحت تخصصین أساسیین 

ة أ تخصـــــــص مـــــــن إجمـــــــالى ســـــــاعات المقـــــــررات  نســـــــ

ة للبرنامج عن  شترك فى تدرسه وتفعیله % ٢٠المطلو و

نطبـ ذلـك فـى حالـة انتمـاء ). أو أكثـر(قسمین علمیـین  و

ة ــع األقســـام المشـــار ـــات مختلفـــة  جم ـــة أو لكل لــنفس الكل

ـع الـدرجات . داخل أو خارج مصر نطب ذلك علـى جم و

ة  توراه –ماجستیر  –دبلوم (العلم  .أنواعها المختلفة) د

  ــون مســماه شــتر إتاحــة البرنــامج للمهندســین فقــط حــال 

مــــثًال برنــــامج ) [تخصــــص(برنــــامج بینــــى فــــى هندســــة الـــــ 

ــــة أو  ماجســــتیر العلــــوم البینــــى فــــى هندســــة القــــو الكهر

 .... ].الدبلوم البینى فى هندسة الجیوماتكس 

  قبــــــول غیــــــر المهندســــــین ســــــمح  قــــــًا إلشــــــتراطات  (و وط

مســـمى )  البرنـــامج ـــر التخصـــص الهندســـى  حـــال عـــدم ذ

]  مـــــثًال الـــــدبلوم البینـــــى فـــــى الطاقـــــة المتجـــــددة [الشـــــهادة 

ـــأن هـــذا البرنـــامج ال یؤهـــل  ـــارة تفیـــد  وتحمـــل الشـــهادة ع

ة حاملـــــه ل النســـــ ـــــأ برنـــــامج هندســـــى آخـــــر و إللتحـــــاق 



ـــرامج ماجســـتیر الهندســـة  ـــة أو ب ـــة البین ـــرامج المهن للب

ــــــة  س ماجست [البین ـــــــولــــــ یر العلــــــوم فــــــى تخصــــــص ــــ

ضـًا أنهـا ال تؤهـل حاملهـا ]  هندسى الشـهادة أ ر  فیـذ

ة م ة األكاد البرامج الهندس  .لإللتحاق 

  ًط المجلـــــس علمـــــا اقتراح اللجنـــــة علـــــى ضـــــرورة ـــــ أحـــــ

ًا لقبــــول ا برنــــامج جدیــــد مــــن وضــــ ع شــــرطًا أساســــ

ــــــــــــا لتحقیـــــــــــ اســــــــــــتمرارة بـــــــــــرامج الدراســـــــــــات  العل

ــــــــل  البرنــــــــامج عــــــــن طرــــــــ تــــــــوفیر مصــــــــادر تمو

قــــل عــــدد المقبــــولین  تغطــــى مصــــارف دفعتــــین واال

ا ١٥ل دفعة عن   طال

م والطالب  ﴿             ﴾شئون التعل

  محضـــــر ـــــس علمـــــًا  ط المجل ـــــة إأحـــــ شـــــئون جتمـــــاع لجن

م والطــــــــــــــــالب  الت ــــــــــــــــ ــــــــــــــــدة عل ــــــــــــــــيبجلســــــــــــــــتها المنعق  ف

١٢/٦/٢٠١٦. 

ات وتعیینات  ﴿   ﴾ترق
  احمــــــــد هشــــــــام بهــــــــي  .د تعیــــــــینوافــــــــ المجلــــــــس علــــــــي

ــــة  قســــم الهندســــة الحیو الــــدین قنــــدیل األســــتاذ المســــاعد 

فـــــــــة  ـــــــــة والمنظومـــــــــات فـــــــــي وظ ـــــــــة ( ســـــــــتاذ أالطب حیو

ة    . مع التهنئة) طب

  بــــد منــــال عبــــد الواحــــد ع .د تعیــــینوافــــ المجلــــس علــــي

ـــــــــة  قســـــــــم الهندســـــــــة الحیو الفتـــــــــاح األســـــــــتاذ المســـــــــاعد 

ـــــــة  ف ـــــــي وظ ـــــــة والمنظومـــــــات ف الهندســـــــة ( ســـــــتاذ أالطب

ة   .مع التهنئة) الطب

  دمحم حســـــــین عبـــــــد القـــــــادر  .د تعیـــــــینوافـــــــ المجلـــــــس علـــــــي

فــــــة  ــــــي وظ قســــــم الهندســــــة المعمارــــــة ف األســــــتاذ المســــــاعد 

ة( استاذ  ة عمران  .مع التهنئة) تنم

  ــــــــي ــــــــس عل ــــــــ المجل ــــــــینواف ــــــــد  .د تعی احمــــــــد مصــــــــطفي عب

قســـــــم الهندســـــــة المعمارـــــــة  الحمیـــــــد عبـــــــد الغفـــــــار المـــــــدرس 

القسم مع التهنئة فة استاذ مساعد   .في وظ

  ــــي ــــس عل ــــ المجل ــــینواف ــــس المــــدرس  .د تعی ــــاس احمــــد  این

فــــــة  ــــــة والمنظومــــــات فــــــي وظ ــــــة الطب قســــــم الهندســــــة الحیو

 .استاذ مساعد مع التهنئة

  یهـــــــــــاب حلمـــــــــــي رزق ا .د تعیـــــــــــینوافـــــــــــ المجلـــــــــــس علـــــــــــي

ــــة اســــتاذ  ف ــــي وظ قســــم هندســــة األشــــغال العامــــة ف المــــدرس 

 .مساعد مع التهنئة

  احمــــــــــد عــــــــــالء الــــــــــدین  .د تعیــــــــــینوافــــــــــ المجلــــــــــس علــــــــــي

ة  قســـــــم الهندســـــــة اإلنشـــــــائ األنصـــــــار المـــــــدرس المســـــــاعد 

ادته حاصـــــــل علـــــــى  ـــــــان ســـــــ فـــــــة مـــــــدرس علمـــــــا  فـــــــي وظ

ـــــارو  ســـــترن اونت توراه مـــــن و ـــــد ة نـــــدا  وتوجـــــد معادلـــــ –ال

 .مع التهنئة

  شــــــرف حمــــــد الجــــــوهر  .د تعیــــــینوافــــــ المجلــــــس علــــــي

ـــــــــــة  ـــــــــــة الطب قســـــــــــم الهندســـــــــــة الحیو المـــــــــــدرس المســـــــــــاعد 

ــــي  ــــه حاصــــل عل ان ــــة مــــدرس علمــــا  ف والمنظومــــات فــــي وظ

ة  وتوجد معادلة مع التهنئة ورا الجنو توراه من   .الد

  صــــــفوت محمــــــود صــــــفوت  .د تعیــــــینوافــــــ المجلــــــس علــــــي

م المـــــــدرس قســـــــم هندســـــــة األشـــــــغال  عبـــــــد العظـــــــ المســـــــاعد 

انــــــــه حاصــــــــل علــــــــي  فــــــــة مــــــــدرس علمــــــــا  العامــــــــة فــــــــي وظ

توراه من جامعة القاهرة مع التهنئة  .الد



  االرضىالدور–اب مصعد مبنى االنشطة

  المهنـــــدس خالـــــد دمحم عبـــــد وافـــــ المجلـــــس علـــــي  تعیـــــین

قســـــم الهندســـــة المعمارـــــة فـــــي  العـــــاطي غیـــــث المعیـــــد 

فة مدرس مساعد مع التهنئة  .وظ

  المهنـــــدس احمـــــد دمحم بهـــــي وافـــــ المجلـــــس علـــــي تعیـــــین

ـــــــة فـــــــي  ان قســـــــم هندســـــــة القـــــــو الم الــــــدین المعیـــــــد 

فة مدرس مساعد مع التهنئة  .وظ

  المهنـــــدس دمحم عبـــــد هللا دمحم وافــــ المجلـــــس علـــــي تعیــــین

ـــــــــــة  ـــــــــــة الطب قســـــــــــم الهندســـــــــــة الحیو ـــــــــــة المعیـــــــــــد  عط

فة مدرس مساعد مع التهنئة  .والمنظومات في وظ

 ـــــي تع ـــــس عل ـــــ المجل ـــــا طنطـــــاو واف ـــــین المهندســـــة دین ی

ات فــــــي  قســــــم هندســــــة الحاســــــ حســــــن صــــــالح المعیــــــدة 

فة مدرس مساعد مع التهنئة  .  وظ

  ـــــــــین ـــــــــي تعی ـــــــــس عل ـــــــــ المجل ـــــــــدس دمحم احمـــــــــد واف المهن

ـــــــــات  قســـــــــم هندســـــــــة اإللكترون ـــــــــاهلل المعیـــــــــد  المعتـــــــــز 

فــــة مــــدرس مســــاعد مــــع  ــــة فــــي وظ واالتصــــاالت الكهر

 .  التهنئة

 

  

  

 عد انتهاء أعمال االحالل والتجدید٦١١٠٤مدرج 

 عد انتهاء أعمال االحالل والتجدید٦١٢٠٤مدرج 

ة أسوار  انى ممرات تعل الشیخ زاید ٥١م ة    فرع الكل

  الثانىالدور  –اب مصعد مبنى االنشطة 
  



م م الرواد  الطالب تكر م حفل تكر وا فى تنظ جینالذین شار   والخر

  

ات  والتأثیثعد االنتهاء من اعمال االحالل والتجدیدمعمل الدوائر واإللكترون

ات  والتأثیثعد االنتهاء من اعمال االحالل والتجدیدمعمل الدوائر واإللكترون

اء قو  هر ة أسوار سطح مبنى قسم  یبو  ) ١٦مبنى ( تعل ة تر ا شمس   وحدات خال

اء قو  هر ة أسوار سطح مبنى قسم  یبو )١٦مبنى( تعل ةتر ا شمس   وحدات خال

م م الرواد  الطالب تكر م حفل تكر وا فى تنظ جینالذین شار   والخر

م م الرواد  الطالب تكر م حفل تكر وا فى تنظ جینالذین شار   والخر

م م الرواد  الطالب تكر م حفل تكر وا فى تنظ جینالذین شار   والخر


