
 
  

    

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  ﴾ عمید الكلیة شریف مراد. د.كلمة أ ﴿    
  

 مجلـس الكلیـةعمید الكلیة ورئیس  شریف أحمد مراد. د.افتتح أ

والتـــي عقـــدت  ٢٠١٣/٢٠١٤للعـــام الجـــامعي  الســـابعةالجلســـة 

ـــــــاء ـــــــوم الثالث ـــــــرحمن الـــــــرحیم (  ١١/٣/٢٠١٤ ی ) بســـــــم هللا ال

حاطـــة إ س و بالترحیـــب بأعضـــاء المجلـــســـیادته الجلســـة واســتهل 

   بتـــــاریخالمجلـــــس علمـــــًا بـــــأهم موضـــــوعات مجلـــــس الجامعـــــة 

١٩/٢/٢٠١٤.  

مــــن قــــانون تنظــــیم الجامعــــات بمــــا یســــمح  ١٨٤تعــــدیل المــــادة  •
 .لرئیس الجامعة بفصل الطالب فى حاالت جرائم التخریب

ــــداب بعــــض الوقــــت للمناصــــب  • ــــى عــــدم جــــواز االنت ــــد عل التأكی
 .)ة او خاصة سواء جامعات حكومی( القیادیة فى الجامعات 

توضیح ان قرار الفصل لعضو هیئة التدریس یصـدر فـى حالـة  •
انقطاعة عن العمل لمدة تزید عن شهر ویجوز ان یعود للعمـل 

 .خالل ستة اشهر اذا قدم عذر مقبول

ــــــة  • ــــــین وزارة التعلــــــیم العــــــالى ووزارة الداخلی توقیــــــع بروتوكــــــول ب
 .لمواجهة العنف

 ﴾موضوعات عامة  ﴿

دقة على محضر الجلسة السابقة بتاریخ قام المجلس بالمصا ◊

١٨/٢/٢٠١٤ . 

وائل . د.أتهنئة عمید الكلیة ومجلس الكلیة ب. د.أتقدم السید  ◊

المتفرغ بقسم الهندسة اإلنشائیة  ذمحمد خلیل الدجوي األستا

 والبحث العلمى وذلك لتعیین سیادته وزیرا للتعلیم العالي

 .وتمني لسیادته التوفیق

بنتائج اختبار االهیلو على مستوى العشر أحیط المجلس علمًا  ◊
 . ٢٠١٢جامعات التي شاركت فیه في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

إحاطة المجلس علمًا بتوقیع مذكرة تفاهم بین الكلیة والجمعیة  ◊

        بیة للتدریب والتنمیة ومجموعة من الشركاءو المصریة األور 

عبد  مكتب –شركة دیتاك  –جماعة االستشاریون المصریون ( 

لتوفیر فرص تدریب طالب الهندسة على مهارات ... ) الوارث ، 

 .مهنیة ومهارات مكتسبة للتهیئة لسوق العمل 

أحیط المجلس علمًا بعقد دورة إلعداد المعیدین الختبار اللغة  ◊

 –خالل األسبوع السابق النعقاد المجلس  TOEFLاالنجلیزیة 

 .مساًء  ٣صباحا إلى  ١٠أیام من  ٧الدورة 

      حیط المجلس علمًا بخطاب رئیس الجامعة بشأن إخطارأ ◊

رئیس الجامعة عن أي انقطاع عن العمل بأي شكل من . د.أ

للسادة أعضاء هیئة التدریس أو الهیئة المعاونة وتغیبهم  لاألشكا

 .لمدة شهر علي األكثر حتي یمكن اتخاذ الالزم

رئیس مجلس قسم هندسة . د.أأحیط المجلس علمًا بخطاب  ◊

الحاسبات بفوز مشروعین  من مشروعات التخرج بالقسم للعام 

في مسابقة ابتكار تحت رعایة مركز  ٢٠١٣/ ٢٠١٢الدراسي 

 .التكنولوجیا واالبتكار وریاده األعمال

فرد أل .د.أوافق المجلس مع الشكر على الخطاب المقدم من  ◊

الجیوتقنیه / كلهاوى األستاذ المتفرغ بقسم  الهندسة المدنیة 

امعة كورنیل بالوالیات المتحدة بخصوص التبرع بمكتبته بج

جامعة  –لكلیة الهندسة ) كتب  –مؤتمرات  –دوریات (  العلمیة

 .القاهرة

أحیط المجلس علمًا بانعقاد ندوة عن الجدید فى علم المواد  ◊

باالشتراك مع أساتذة یابانیین بالجامعة المصریة الیابانیة یوم 

  

  جامعة القاهرة -صحیفة مجلس كلیة الهندسة 

  صحیفة تغطي األحداث العامة في مجلس الكلیة  

  ٢٠١٤ مارسعدد 

 



بالنادى االجتماعى مؤتمرات بقاعة ال ٦/٣/٢٠١٤الخمیس 

 .  بالكلیة

أحیط المجلس علمًا بموافقة قسم هندسة الري والهیدرولیكا  ◊

أبو الحجاج المدرس بالقسم بعقد  محمد السید. دعلى قیام 

 Linux)دورة تدریبیة بالقسم بعنوان أساسیات لینوكس 

Essentials)  وذلك ألعضاء الهیئة المعاونة بالقسم علمًا

ساعة سیتم توزیعها  ٤٠الساعات التدریبیة للدورة  بان إجمالي

 وقد تقدم المجلس بالشكر . ٢٠١٤علي مدار شهر مارس 

محمد السید أبو الحجاج علي هذا المجهود وهذه المبادرة . د

كما تقدم المجلس بالشكر لمجلس القسم علي تشجیعه مثل 

 .هذه المبادرات

ى عقد وافق المجلس على طلب قسم هندسة الحاسبات عل ◊

المؤتمر الدولي العاشر لهندسة الحاسبات والمقرر عقدة خالل 

الیوم (  وشعار المؤتمر ٣٠/١٢/٢٠١٤ – ٢٩الفترة من 

مع مساهمة الجامعة في ) وماذا بعد  مجتمع المعلومات

 .الدعم المالي للمؤتمر

تم عمل مناقصة عامة لتورید التأمین تجهیزات بحثیة لمشروع  ◊

وتم  ٢٣/١/٢٠١٤جلسة  التصاالتالمعالج بقسم هندسة ا

وجارى استكمال  الفنيالتقریر  إعدادفتح المظاریف الفنیة وتم 

  .اإلجراءات

لتورید أجهزة علمیة لقسم  ٢٧/٢/٢٠١٤مناقصة عامة جلسة  ◊

هندسة المناجم والبترول والفلزات تم فتح المظاریف الفنیة 

 . الفنيالتقریر  إعدادوجارى 

الضغط لمعمل  ء أجهزة اختبارلشرا تم عمل مناقصة محدودة ◊

وتم فتح المظاریف الفنیة وٕاعداد  ٤/٢/٢٠١٤الخرسانة جلسة 

 .اإلجراءاتوجارى استكمال  الفنيالتقریر 

  ﴾ شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة ﴿

لجنة شئون خدمة  اجتماعأحیط المجلس علما بمحضر   ◊

  .١٣/٢/٢٠١٤ المنعقدة فيالمجتمع وتنمیة البیئة بجلستها 

 والصیانة أعمال االحالل والتجدید  

أحیط المجلس علمًا بأنه جارى أعمال إنشاء وتركیب المصعد  ◊

الخاص بمبنى قسم الهندسة الكیمیائیة وكذلك المصعد 

 االنتهاءالخاص بمبنى قسم هندسة الطیران والفضاء حیث تم 

األدوار  فيوالفتحات  المعدنيمن عمل األساسات والهیكل 

 استكمالرید جمیع مستلزمات المصعد وجارى المختلفة وتم تو 

 .واالنشائیة األعمال المعدنیة

والتجدید  اإلحاللفیما یتعلق بأعمال  بأنهأحیط المجلس علمًا  ◊

  : اإلدارةبمبنى 

الداخلیة الخاصة بجدران ) المحارة( من أعمال البیاض  االنتهاءتم  •

  .     الثانيوفتحات الدور 

البیــــاض القــــدیم والمواســــیر  وٕازالــــة مــــن أعمــــال تكســــیر االنتهــــاءتــــم  •

)  نـت  –تلیفونـات  –كهربـاء ( واألسـالك ) تهویة –صرف أمطار (

 .من الواجهات الجانبیة والخلفیة 

 . للواجهة األمامیة للمبنى) المحارة ( أعمال البیاض  فيتم البدء  •

للــــواجهتین الجــــانبیتین ) المحــــارة ( أعمــــال البیــــاض  فــــيتــــم البــــدء  •

 . للمبنى

األعمـــال الخاصـــة بشـــبكة الكهربـــاء واإلنـــارة الداخلیـــة  فـــيبـــدء تـــم ال •

 . الثانيللدور 

 .الثانياألعمال الخاصة بشبكة معلومات الدور  فيتم البدء  •

أعمال نقل كابینة لوحة مفـاتیح الكهربـاء وكـذلك كابینـة  فيتم البدء  •

للواجهــة  األرضــيخطــوط التلیفونــات وذلــك مــن علــى جــدار الــدور 

 ) .المقابلة لمبنى عمارة( ى الجانبیة للمبن

غرفــــة الــــتحكم  األعمــــال الخاصــــة بإعــــداد وتجهیــــز فــــيتــــم البــــدء  •

لكــــامیرات المراقبــــة ) أمــــام بــــاب المصــــعد الثــــانيالــــدور ( الرئیســــیة 

 .بالكلیة والملحق

مـــن إجـــراءات التعاقـــد وتســـلیم الموقـــع للشـــركة المنفـــذة  االنتهـــاءتـــم  •

  .للمبنى المركزيألعمال التكییف 

إطار أعمال اإلحالل والتطویر لورش  فيجلس علمًا بأنه أحیط الم ◊

  :الكلیة تم شراء وتورید

ألعمــال المناولــة والصــیانة بالكلیــة والــورش  هیــدرولیكيونــش رافــع   •

 .متر ١٤یرتفع لمسافة 

 .المعدنیة األلواحلثنى  رقميماكینة  هیدرولیكیة ذات تحكم  •

  . ة طن ألعمال مناولة الخامات بالورش ٢.٥ونش زرافة  •

خطة الحمایة والتأمین  استكمال إطار فيبأنه  أحیط المجلس علماً  ◊

التحتیة لمنظومة كامیرات  للكلیة فإنه جارى أعمال تركیب البنیة

حرم  فيتغطى كافة األماكن المكشوفة  المبانيمراقبة خارج 

 .الكلیة والملحق بالجیزة

إطار الوقایة والحرص على الصحة  فيأحیط المجلس علمًا بأنه  ◊

تم , العامة للطالب وأعضاء هیئة التدریس والعاملین بالكلیة

تكلیف فریق من العاملین بالكلیة والتنبیه على العاملین باألقسام 



بالقیام بأعمال النظافة والتهویة والتطهیر بصفة مستمرة 

  للمكاتب والمدرجات وقاعات التدریس ودورات المیاه بكافة

 .الكلیة مباني

  : إطار أعمال األمن والسالمة بالكلیة  فيأحیط المجلس علمًا بأنه  ◊

كیلـو بـودرة  ٦طفایـة حریـق  ١٥٠تم شراء وتورید وفحص عدد  •

جافــــة تمهیــــدا لتوزیعهــــا علــــى األمــــاكن المختلفــــة بالكلیــــة وفــــرع 

 .الكلیة بالشیخ زاید

لطفایــات الحریــق  بالكلیــة وعمـــل  واختبــارجــارى عمــل فحــص  •

 .الل وتجدید للتالف منهاإح

وفحــــــص لمضــــــخات الحریــــــق بالكلیــــــة  اختبــــــارجــــــارى عمــــــل  •

 .والملحق

أحیط المجلس علمًا بأن العاملین بقسم الصیانة بالكلیة قاموا  ◊

لوح زجاج بمقاسات وأنواع  ٧٠بعمل إحالل وتجدید لعدد 

والهیدرولیكا بملحق الكلیة  الريمختلفة وذلك بمبنى قسم 

 .الجدید میكانیكا  ١٤وبمبنى 

  والبیئیة والثقافیة االجتماعیةاألنشطة 

                                        عقد ندوة بعنوان أحیط المجلس علمًا بأنه تم  ◊

" Engineering Advances in Materials  "  یوم

وذلك بقاعة االجتماعات   ٢٠١٤ – ٣ – ٦الخمیس الموافق 

عمید . د.أفتتح الندوة أ, بالكلیة  االجتماعي بالناديالكبرى 

الكلیة وحضر الندوة عدد من األساتذة الیابانیین بالجامعة 

المصریة الیابانیة وعدد من أعضاء هیئة التدریس والهیئة 

 .المعاونة بالكلیة

علوم الفضاء " ندوة بعنوان  بإقامة أحیط المجلس علماً  ◊

العاشرة من صباح  یوم  فيوذلك "  واالستشعار من البعد

وذلك بقاعة االجتماعات  ٢٠١٤مارس ١٧ثنین الموافق اال

بالكلیة یقیم الندوة قسم هندسة  االجتماعي بالناديالكبرى 

الطیران والفضاء بالكلیة وبمشاركة مجلس الفضاء 

والتكنولوجیا  العلميالبحث  بأكادیمیةواالستشعار من البعد 

رئیس أكادیمیة . د.رئیس الجامعة  و أ. د.وتحت رعایة أ

 .عمید الكلیة. د.والتكنولوجیا و أ العلميبحث ال

  ﴾ والبحوث الدراسات العلیاشئون  ﴿

اجتماع لجنة الدراسات العلیا أحیط المجلس علمًا بمحضر  ◊
 .٩/٢/٢٠١٤ فيوالبحوث بجلستها المنعقدة 

السنة  ألعمال% ٥٠تخصیص نسبة  على  وافق المجلس ◊

) ٦٥٧كهت " (الكهرومغناطیسیة الحسابیة فيمقدمة " لمقرر 

االلكترونیات واالتصاالت هندسة ماجستیر بقسم  لتمهیدي

وتعدیل أعمال سنة لبعض المقررات  ٢٠١٣/٢٠٠١٤الكهربیة 

بقسم الهندسة اإلنشائیة وتعدیل أعمال سنة لبعض المقررات بقسم 

 .هندسة الري والهیدرولیكا

 ICMICفعالیات مؤتمر إلیه انتهت المجلس علمًا بما أحیط ◊

تحت رعایة جامعة القاهرة والشریك االجنبى  أقیم يالذ  2013

الفترة من  فيونقابة المهندسین المصریة  IEEEوهیئة 

 .بفندق مینا هاوس بالهرم ٢/٩/٢٠١٣وحتى   ٣١/٨/٢٠١٣

أحیط المجلس علمًا بموافقة لجنة القطاع الهندسي في  ◊

على ملحق اتفاقیة التعاون بین كلیة الهندسة  ١٦/٣/٢٠١٤

هرة وكلیة الهندسة جامعة فلسطین في إطار االتفاقیة جامعة القا

 .الموقعة بین جامعة القاهرة وجامعة فلسطین

  ﴾شئون التعلیم والطالب  ﴿

 التي انعقدتالجلسة  اجتماعمحضر  وافق المجلس على اعتماد ◊

 . ١٦/٢/٢٠١٤ في

لنظام الفصلین  األقسامتطویر لوائح  أعمالبأحیط المجلس علمًا  ◊

الوریوس لالتفاق حول وضع القواعد العامة في مرحلة البك

  .المنظمة لها 

معامل جدیدة وذلك من  وٕانشاءتطویر بأحیط المجلس علمًا  ◊

  .میزانیة الساعات المعتمدة 

نتائج الفصل الدراسي األول سیر أعمال بأحیط المجلس علمًا  ◊

 .النتائج التي تم ظهورها و 

  . ECGاتفاقیة التدریب مع مكتب بأحیط المجلس علمًا  ◊

مدیر عام شئون / وافق المجلس على ما ورد بكتاب السید األستاذ ◊

جامعة القاهرة بشأن األعداد المقترح قبولها من الطالب  –التعلیم 

أبناء جمهوریة مصر العربیة في العام الجامعي من 

بین الحاصلین على شهادة الثانویة العامة أو  من ٢٠١٤/٢٠١٥

) ٤٠٠(ة الفنیة وتم تحدید عدد  الشهادات المعادلة أو الثانوی

 .طالب

وافق المجلس على تخفیض الرسوم الدراسیة لبعض الحاالت  ◊

طالب بنظام الساعات المعتمدة ) ٣٦(اإلنسانیة واالجتماعیة لعدد 

للعام الجامعي  ٢٠١٣في الفصل الدراسي األول خریف 

٢٠١٣/٢٠١٤. 

ب برامج وافق المجلس على القواعد الحاكمة للمنح الدراسیة لطال ◊

ربیع ( ٢٠١٣/٢٠١٤الساعات المعتمدة للفصل الدراسي الثاني 

٢٠١٤.(  



  ﴾ترقیات وتعیینات  ﴿

أحمد سلیمان محمد فوزي  .دوافق المجلس على تعیین  ◊

المدرس بقسم الهندسة الكیمیائیة في وظیفة أستاذ مساعد مع 

 .التهنئة

ناصر فكرى الشافعي المدرس  .دوافق المجلس على تعیین  ◊

لهندسة اإلنشائیة في وظیفة أستاذ مساعد بالقسم مع بقسم ا

 .التهنئة

منال عبد السالم سالم المدرس  .دوافق المجلس على تعیین  ◊

بقسم هندسة األشغال العامة في وظیفة أستاذ مساعد بالقسم 

 .مع التهنئة

وافق المجلس على تعیین السید المهندس حسن إبراهیم أبو  ◊

الكیمیائیة في وظیفة مدرس  بكر خلیل المعید بقسم الهندسة

 .مساعد بالقسم مع التهنئة

وافق المجلس على تعیین السید المهندس محمد احمد عبد  ◊

الكریم المعید بقسم هندسة االلكترونیات واالتصاالت الكهربیة 

 .في وظیفة مدرس مساعد بالقسم مع التهنئة

شریف سمیر أحمد  وافق المجلس على تعیین السید المهندس ◊

لمعید بقسم هندسة القوى المیكانیكیة في وظیفة رشوان ا

 .مدرس مساعد بالقسم مع التهنئة

وافق المجلس على تعیین السید المهندس أحمد سید محمد  ◊

عثمان المعید بقسم الریاضیات والفیزیقا الهندسیة في وظیفة 

 .مدرس مساعد بالقسم مع التهنئة

عبد محمد جمعه  وافق المجلس على تعیین السید المهندس ◊

الفتاح المعید بقسم هندسة الري والهیدرولیكا في وظیفة مدرس 

  .مساعد بالقسم مع التهنئة
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