
 

  

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

  ٢٠١١ نوفمبرعدد 
  

  ﴾ عميد الكلية وائل الدجوى /د.كلمة أ ﴿
  

عميـد  وائل محمد خليل الـدجوى      : فتتح السيد األستاذ الدكتور   ا

ــس  ــيس المجل ــة ورئ ــسة الالكلي ــةجل ــام لالثالث امع لع  يالج

بـسم  (  ١٥/١١/٢٠١١ والتي عقدت يوم الثالثاء ٢٠١١/٢٠١٢

  :بالكلمة التاليةواستهل سيادته الجلسة ) اهللا الرحمن الرحيم 

واقدم  ٢٠١١ للعام الجامعي الثالثةأرحب بحضراتكم في الجلسة 

  .التهنئة للسادة الذين ادو فريضة الحج هذا العام 

   ﴾شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ﴿

 والصيانة حالل والتجديدأعمال اال
 تم االنتهاء من عمل إحالل وتجديد بأنه المجلس علماً أحيط

تغيير  ( ١ مدني وذلك بمبنى األولبالدور ١٢٠٤لمدرج 

 – اإلضاءة تقوية – أرضيات جرانيت– الخشبية التالفةاألرضيات

 دهان األسقف – تقوية وتثبيت ودهان البنشات –تقوية التهوية 

إحالل – خشبية بألواحيد الحوائط الجانبية  تجل–والحوائط 

- ابيض ( السبورات القديمة المنزلقة بسبورات جديدة ذات لونين 

دهان الشبابيك – وخلفية أمامية أبواب–شاشة عرض )  اخضر

 تركيب حديد على الشبابيك الخلفية لالمان –االلوميتال والخشبية 

جات مبنى  وتجديد لجميع مدرإحاللوبذلك يكون قد تم عمل ).

  ).١٢٠٤ – ١١٢٥ - ١١٠١-  ١٣١٣-  ١٢١٣(  ١ مدني

 تم تغيير الموتور الخاص بنافورة نهاب المجلس علماً أحيط ◊

 أمام)  الحديقة جهة مطبعة الكلية فيالجهة اليمنى ( الكلية 

 .مبنى اإلدارة بأخر جديد

 ممرات ألسقف تم عمل دهانات بأنه المجلس علماً أحيط ◊

مارة وكذلك ألجزاء من جدران الدور االرضى بمبنى ع

 بالكلية االجتماعي بالنادي المطبخ الخاص بالطالب وأسقف

  ).األلعاب صالة أسفل( 

 االلوميتال األبواب إحالل المجلس علماً بأنه تم أحيط ◊

 جديدة بأخرى ٣٠٠٢و ٣٠٠١ بمدرجيوالخاصة  المتهالكة

 ) . الصيانة بالكليةبإدارةتم تصنيعها من قبل الفنيين ( 

 فوتيه كرسي ٤٠ تم  تصنيع عدد بأنه المجلس علماً أحيط ◊

 بفرع المركزيتنجيد جلد وذلك  بالورش التابعة للمعمل 

 في سيتم وضعها الكراسيالكلية بالشيخ زايد ، وهذه 

 الدور فيالموجود ) المطل على حديقة الحيوانات (التراس 

   . االجتماعي بالنادي بجوار قاعة االجتماعات األول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  ١٢٠٤مـدرج  إحـــالل و تجــديد 

  صيانة وإعادة تشغيل نافورة الكلية

  عد وكشف النقود المزورةماكينة 

  ١٢٠٤مـدرج  إحـــالل و تجــديد 



 المجلس علماً بأنه تم شراء ماكينة حديثة خاصة بعد أحيط ◊

 المالية المزورة بدقة األوراقاألوراق النقدية  واكتشاف 

 ).سيد منتصر. أ( الخزينة بعالية، وتم وضع هذه الماكينة 

 تم تركيب ستائر حاجبة للضوء بأنه المجلس علماً أحيط ◊

 . بفرع الكلية بالشيخ زايد٦١٢٠١وذلك بمدرج 

   والبيئية واالجتماعيةاألنشطة الثقافية 
  وذلك واإلعداد جارى التحضير بأنه المجلس علماً أحيط ◊

 وكذلك تكريم السادة ٢٠١٠ دفعة خريجي حفل تكريم إلقامة

 و الحاصلين على درجات ١٩٦٠المهندسين الرواد دفعة 

 الخميس الموافق وذلك يوم٢٠١٠ عام والدكتوراهالماجستير 

  بقاعة االحتفاالت الكبرى بالجامعة٢٠١١-١٢-١

 تم إقامة المعرض الخيري األول بأنه المجلس علماً أحيط ◊

 لصالح طلبة ٢٠١١/٢٠١٢لمالبس الطالب للعام الجامعي 

- ٣ و الخميس ١١-٢ األربعاء يوميوطالبات الكلية وذلك 

. د.أ الرياضية ، ولقد حضر االفتتاح األلعاب بصالة ١١

هبة نصار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع 

 هيئة أعضاءوائل الدجوى وعدد من . د.وتنمية البيئة  و أ

التدريس والعاملين بالكلية ، وبلغ عدد المستفيدين من 

 سبعمائة طالب ومائة طالبة وعدد كبير من حواليالمعرض 

 من  الكلية توجه الشكر والتقدير لكلإدارةعمال بالكلية، 

 تمويل وتجهيز هذا في)  أفراد – معامل –مراكز  (  ساهم

 في لكل من شارك وأيضا عينيا أوالمعرض سواء ماديا 

 على هذا المعرض من واإلشراف والتحضير اإلعداد

 يخرج بصورة مشرفة لكي هيئة التدريس والعاملين أعضاء

  .والئقة بالكلية

- ١ء الموافق  مساء يوم الثالثافي بأنه المجلس علماً أحيط ◊

 القرية الفرعونية بالجيزة حفل توزيع في أقيم ٢٠١١- ١١

 ألقسام ٢٠١٠ عام خريجي كلية الهندسة من ألوائلجوائز 

كيمياء وكهرباء قوى وميكانيكا تصميم ، ولقد حضر الحفل 

 األقساموائل الدجوى ووكالء الكلية ورؤساء  مجالس . د.أ

 الحفل بدعوة أقيم الكلية، خريجيالمعنية وعدد من الرواد 

 .عبد السالم رجب. ورعاية د

- ١٠-٣١ يوم االثنين الموافق في بأنه المجلس علماً أحيط ◊

 ألقسام الذكية محاضرة للمباني قدمت شركة راية ٢٠١١

 قاعة الدور في ومدنيعمارة وميكانيكا قوى وكهرباء 

 LEED ، وذلك للتعريف ببرنامج ١٥ بمبنى األول

جال تصميمات الطاقة والبيئة ، ولقد  مفيوالخاص بالريادة 

 وذلك من خالل وأهدافهاتم التعريف مسبقا بالمحاضرة 

 أكتوبر ٢٦ مبنى عمارة بدءا من يوم أسفلمكتب متنقل 

 .أكتوبر ٣١وحتى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

   لمالبس الطالباالول افتتاح المعرض 

  افتتاح المعرض االول  لمالبس الطالب

  حفل القرية الفرعونية لتكريم خريجى بعض اقسام الكلية

  حفل القرية الفرعونية لتكريم خريجى بعض اقسام الكلية



 والمسابقات األنشطة إطار في بأنه المجلس علماً أحيط ◊

نظام الفصلين ونظام الساعات ( ب الكلية الرياضية لطال

 والتي بطولة الجامعة للسباحة في، شاركت الكلية ) المعتمدة

 االوليمبي بالحمام ١١-٢٤ و ١١- ٢٣ يومي أقيمت

 في األولبمالعب الجامعة وحصلت الكلية على المركز 

 على األولالترتيب العام، كما حصلت الكلية على المركز 

 في أقيمت والتينافسات كرة الماء  مفيمستوى الجامعة 

 الكلية توجه التهنئة والشكر للطالب وإدارةنفس الفترة، 

  .الفائزين والسادة المشرفين وتتمنى لهم دوام التفوق

   ﴾ والبحوثالدراسات العلياشئون  ﴿
وافق المجلس على ضرورة أن يتضمن الجزء التحريري  ◊

ساسية في من االمتحان الشامل على اختبار للمعلومات األ

 ٌ وألمانع أن يتضمن معه ، "Review paperالتخصص

جزء خاص بالموضوع البحثي طبقاً القتراح قسم الحيوية 

 .الطبية والمنظومات

وافق المجلس على الطلب المقدم من قسم الهندسة المعمارية  ◊

 طالب حاليا في ٥ ساعة معتمدة يدرسها عدد ١٢العتماد 

 الفصل الدراسي في إطار جامعة كوتبوس بألمانيا خالل هذا

 .اتفاقية التعاون بين البلدين

أحيط المجلس علماً بمقترح اتفاقية التعاون بين جامعة  ◊

 .القاهرة ومعهد أجواسكلينتس للتكنولوجيا بالمكسيك

أحيط المجلس علماً بمقترح اتفاقية التعاون بين جامعة  ◊

 .القاهرة وجامعة سانيو بايطاليا

طالب بحث بقسم " ٧"على تجديد تعيين وافق المجلس  ◊

دكتوراه عن /االلكترونيات واالتصاالت الكهربية ماجستير

 .٢٠١١/٢٠١٢العام الجامعي 

  ﴾شئون التعليم والطالب ﴿
) ٥(وافق المجلس على اعتماد المقاصات الخاصة بعدد  ◊

طالب من الطالب المصريين العائدين من ليبيا وتسكينهم 

  .ة كل منهم بالفرقة المناسبة لحال
  

  ﴾موضوعات عامة  ﴿
  

وافق المجلس على طلب مجلس قسم هندسة الري  ◊

 علي إنشاء مكتب ١٣/١١/٢٠١١والهيدروليكا بتاريخ 

اتصال بالقسم ليقوم بتنسيق ومباشرة التعاون البحثي 

واألكاديمي مع األقسام المناظرة بجامعتي الخرطوم وأديس 

دول حوض النيل أبابا والمكتب األقليمى للتعاون الفني ب

 .الشرقي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 عميد الكلية أعضاء مجلس الكلية بأن مجلس .د.أإحاطة  ◊

الجامعة قد قام بتحويل طلبات الكليات المختلفة بالجامعة لتعيين 

 حاالت منهم ٨( أساتذة مساعدين ومدرسيين غير متفرغين 

 إلى ٣٠/١٠/٢٠١١في جلسته بتاريخ ) اثنين من كلية الهندسة 

 .المستشار القانوني في الجامعة إلبداء الرأي في تلك الطلبات

مخاطبة المجلس األعلى للجامعات بإعفاء طلبة بوافق المجلس  ◊

 مثل باقي طلبة كليات الحاسبات ICDLقسم حاسبات من دورة 

 .والمعلومات وباقي أقسام الكلية لإلعفاء من هذه الدورة

   شركة راية للمبانىندوة

  بطولة الجامعة للسباحة وكرة الماء

  بطولة الجامعة للسباحة وكرة الماء



ن المعلن من جامعة القاهرة عن اإلعال أحيط المجلس علماً ◊

بشأن التقدم لشغل وظيفة نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون 

 .التعليم والطالب

 لوافق المجلس على قواعد وشروط التحويل للمستوى األو ◊

في العام )  المعتمدة نظام الساعات( ببرامج البكالوريوس 

  .٢٠١١/٢٠١٢الجامعي 

ح الدراسية ببرامج وافق المجلس على القواعد الحاكمة للمن ◊

البكالوريوس نظام الساعات المعتمدة في العام  الجامعي 

٢٠١١/٢٠١٢.  

أحيط المجلس باالجتماع الذي عقد بين الوزارات المعنية  ◊

بعالقات التعاون بين الجهات المصرية وأثيوبيا وموافقة 

قسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات على اقتراح 

بيا إلعطاء كورسات ومراجعة  مع أثيوRemoteبتعاون 

 .  المستشفيات وتمت الموافقة من مجلس الكلية على ذلك 
 

  ﴾ لجنة المعامل ﴿
 محدودة لتوريد أجهزة لمعمل الخرسانة تم طرح مناقصة ◊

 وتم فتح المظاريف المالية وجارى ١٤/٨/٢٠١١جلسة 

 .إعداد إجراءات الترسية

ودة لتوريد أثاث لمشروع اعتماد تم طرح مناقصة محد ◊

معامل قسم هندسة الري وتم فتح المظاريف المالية وجارى 

 .رئيس الجامعة على الترسية. د.أخذ موافقة أ

تم طرح مناقصة محدودة لتوريد أجهزة لقسم الهندسة   ◊

 وتم فتح المظاريف المالية ٢٥/٨/٢٠١١ئية جلسة الكيميا

 .وجارى إعداد إجراءات الترسية

تم طرح مناقصة محدودة لتوريد ماكينة تصنيع الدوائر  ◊

الشريطية لقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية 

 . وجارى إعداد إجراءات الترسية٢٣/٨/٢٠١١جلسة 

ايات حريق تم طرح مناقصة محدودة لتوريد وتعبئة طف ◊

 وتم فتح المظاريف المالية وجارى ١١/٩/٢٠١١جلسة 

 .إعداد إجراءات الترسية

تم طرح ممارسة محدودة لمعمل المواد بالكلية جلسة  ◊

 . وجارى إعداد التقرير الفني٢٣/١٠/٢٠١١

تم طرح مزايدة عامة لتأجير منافذ بيع األدوات الكتابية  ◊

زاد على  وتم رسو الم٢٤/١٠/٢٠١١بالكلية حتى جلسة 

مكتبات سمير وعلى في الكلية ورسو المزاد على مكتبة 

 .سمارت في فرع الكلية بمدينة الشيخ زايد
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ﴾ شئون أعضاء هيئة التدريس ﴿
 محمد رضا كامل في .د.أوافق المجلس علي تجديد تعيين  ◊

غير متفرغ بقسم الهندسة المعمارية لمدة أربع  وظيفة أستاذ

 .٢٨/١/٢٠١٢سنوات اعتبارا من 

 شادية الشيشيني سعد الشيشيني .د.أوافق المجلس على تحويل  ◊

 ر بقسم الهندسة الكيميائية إلي وظيفة أستاذ غيغاألستاذ المتفر

 .متفرغ من الخارج  وذلك لظروف خاصة

 أحمد إبراهيم خليل المدرس .دوافق المجلس على قبول استقالة  ◊

اعتبارا من بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية 

١/٩/٢٠١٠. 

  ﴾ ترقيات وتعيينات ﴿
 عمر أحمد سليمان حزين المدرس . دوافق المجلس على تعيين ◊

المساعد بقسم  هندسة القوي الميكانيكية في وظيفة مدرس 

 .بالقسم مع التهنئة

بقسم  مهند أحمد محمد دراز .موافق المجلس على تعيين  ◊

 .مع التهنئةرس مساعد هندسة الطيران والفضاء في وظيفة مد

 داليا أحمد أبو بكر المعيدة بقسم .موافق المجلس على تعيين  ◊

 .الهندسة المعمارية في وظيفة مدرس مساعد بالقسم مع التهنئة

 محمد محمد حسين عباس المعيد .موافق المجلس على تعيين  ◊

بقسم هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج في وظيفة مدرس 

 .القسم مع التهنئةمساعد ب
 

  عزاء
تـدريس  يقدم المجلس خالص العزاء للسادة أعضاء هيئـة ال        

  : الذين فقدوا أحد ذويهم وهم

ونيات أحمد العدوى عميره األستاذ بقسم هندسة االلكتر. د.أ ◊

ابنته وابنه ووالدة  واالتصاالت الكهربية لوفاة كل من

 .زوجته وشقيق زوجته

 هندسة  األستاذ ورئيس قسم ناهد أحمد عبد الرحيم.  د.أ ◊

  .ا لوفاة والدهالمناجم والبترول والفلزات

عبد الواحد الديب األستاذ المتفرغ بقسم هندسة القوي . د.أ ◊

  .الميكانيكية لوفاة زوجته

ب هانم عثمان األستاذ بقسم هندسة القوى واآلالت زين. د.أ ◊

  .الكهربية لوفاة شقيقها

مصطفى أحمد محمد بركه األستاذ بقسم هندسة . د.أ ◊

 .األشغال العامة لوفاة شقيق زوجته

  . برحمته وألهم ذويهم الصبر والسلوانالفقداءتغمد اهللا 


