
 

 

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

 ٢٠١٢ نوفمبرعدد 
  

  ﴾  عميد الكليةشريف مراد. د.كلمة أ ﴿      
  

راد      .د.أافتتح   د م عميد الكلية ورئـيس المجلـس       شريف أحم

 والتي عقـدت يـوم      ٢٠١١/٢٠١٢ للعام الجامعي    الثالثةالجلسة  

واسـتهل  ) بسم اهللا الرحمن الـرحيم      (  ١٣/١١/٢٠١٢ الثالثاء

بالترحيب بأعضاء المجلس واحاطة المجلس علماً      سيادته الجلسة   

 . ٢٢/١٠/٢٠١٢بأهم موضوعات مجلس الجامعة فى 

 ٦تطورات االرض المخصصة فى بين الـسريات بمدينـة           -

 .اكتوبر

 .٢٠/١٢/٢٠١٢عيد العلم يوم الخميس  -

ز الـشلتاوى لجـائزة الجامعـة لخدمـة         شاكينا. د.ترشيح أ  -

 .المجتمع

جهود الجامعة لتوفير تمويل لصرف مكافأت غيـر عاديـة           -

  .للعاملين بالكلية

   ﴾شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ﴿

  والصيانة أعمال االحالل والتجديد   
 تم االنتهاء من عمل إحالل وتجديد بأنهاحيط المجلس علما   ◊

ة المطبعة بالكلية بالدور لمدخل وحد)  ذاتيتمويل (

وتم تخصيص جزء من المدخل ١ مدنياالرضى بمبنى 

 زجاجي المطبعة وذلك بعمل فاصل إلدارةليكون مكتبا 

 وتم تجليد الجدران زجاجيبستائر رأسية ومدخل بباب 

 . الداخلية للمكتب بالواح خشبية

 من أعمال اإلحالل االنتهاء تم بأنهاحيط المجلس علما   ◊

 فاعة والبصريلصالة التدريب  )  ذاتيتمويل ( والتجديد 

طيط وذلك مجلس قسم الهندسة المعمارية وكذلك لمعمل التخ

لصالة تكييف الأجهزة علماً بان  بقسم الهندسة المعمارية

 .   تبرع من شركة شمسالتدريب البصرى

 تم تخصيص دورة مياه للطالبات بأنهاحيط المجلس علما   ◊

م الرياضيات والفيزيقا الهندسية بالدور الثالث بمبنى قس

 الصيانة والتعديالت الالزمة لدورة تإجراء عملياوذلك بعد 

 . المياه

 تم عمل إحالل وتجديد لماسورة المياه بأنه احيط المجلس علما  ◊

 من الجهة الجنوبية ٨الرصيف المالصق لمبنى  الرئيسية بجوار

رباء  كهرباء اتصاالت وكهقسميمبنى  ( ٨والمغذية لمبنى 

مبنى  ( ١٦ومبنى ) مبنى مكتبة الكلية  ( ٩ومبنى ) قوى 

  .) هندسة القوى واآلالت الكهربية 

احيط المجلس علما  بأن العاملين بإدارة الصيانة بالكلية قد قاموا  ◊

 يتم اإلبالغ عنها من قبل أقسام وإدارات والتيبأعمال الصيانة 

ن خدمة المجتمع الكلية المختلفة وذلك لمكتب وكيل الكلية لشئو

 .وتنمية البيئة

  األنشطة الثقافية واالجتماعية والبيئية   
 تم إقامة المعرض الخاص بمالبس بأنهاحيط المجلس علما   ◊

 لصالح طلبة وطالبات ٢٠١٢/٢٠١٣الطالب للعام الجامعي 

والخميس ١٠-١٧ و االربعاء١٠-١٦الكلية وذلك أيام الثالثاء

 الرياضية األلعابة  وذلك بصال١٠ -٢٠والسبت  ١٠- ١٨

عميد الكلية والسادة وكالء  السيد الدكتوراالفتتاحولقد حضر 

الكلية وعدد من رؤساء مجالس األقسام وأعضاء هيئة التدريس 

من المعرض )  مجانا(والعاملين بالكلية ، وبلغ عدد المستفيدين 

من عمال الكلية،   ثمانمائة طالب وطالبة  وعدد كبيرحوالي

 هذا فيوالتقدير لكل من ساهم   توجه الشكرإدارة الكلية

 اإلعداد في لكل من شارك وأيضاالمعرض سواء ماديا اوعينيا 

والتحضير واإلشراف على هذا المعرض من أعضاء هيئة 

 يخرج بصورة مشرفة والئقة لكيالتدريس والعاملين بالكلية 

 . بالكلية

 وبراكت ( الثالث تم طباعة العدد بأنهاحيط المجلس علما   ◊

 يتم من خاللها تغطية والتيمن صحيفة مجلس الكلية ) ٢٠١٢

 .الرابعاألحداث العامة بالمجلس، وجارى اإلعداد لطباعة العدد 

 تم إعادة طباعة وتوزيع الكتيب بأنهاحيط المجلس علما   ◊

الخاص بالوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية وذلك باللغتين 

ألنشطة تلك الوحدات وذلك العربية واالنجليزية  بهدف الترويج 

 .   البيانات الخاصة بهذه الوحداتفيبعد عمل بعض التعديالت 

 ضمن أنشطة قطاع شئون خدمة بأنهاحيط المجلس علما   ◊

المجتمع وتنمية البيئة وبالتعاون مع مركز تهيئة فرص العمل 



بالكلية وبمشاركة شعبة المساحة بالكلية وجهاز معلومات 

الحفاظ " يزة أقيمت ندوة  تحت عنوان الشبكات بمحافظة الج

وذلك يوم السبت " على البنية التحتية لمحافظة الجيزة

 بالنادي بالقاعة الكبرى ٢٠١٢- ١٠- ١٣الموافق 

 بالكلية ،  ولقد أستعرض السيد رئيس جهاز االجتماعي

معلومات الشبكات بالمحافظة مهام وإمكانيات جهاز 

مة معرض مكشوف معلومات شبكات المرافق وتم أيضا إقا

 ) .  مساحي عمل - مرافقاكتشاف(  ألجهزة المساحة

 بمشاركة الجمعية المصرية لعلوم بأنه احيط المجلس علما  ◊

الحياة على الكرة األرضية وبالتعاون مع مركز تهيئة فرص 

العمل بالكلية أقام قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

وذلك  " واإلنسانذاء سالمة الغ" بالكلية ندوة تحت عنوان 

 بالنادي وذلك بالقاعة الكبرى ٢٠١٢-١٠-١٨يوم الخميس 

 بالكلية ، وتناولت الندوة شرحا مدعوما بالصور االجتماعي

 تصيب الحيوانات وشكل التيلعدد من األمراض الوبائية 

 .  وكيفية الوقاية منهاإلنسان فيالمرض 

ل اسم  تمت مناقشة مقترح تعديبأنهاحيط المجلس علما   ◊

 إلى"  والتآكل وقطع الغياراالحتكاكدراسات هندسة " مركز 

 والتآكل وتصميم المعدات االحتكاكدراسات هندسة  " مركز

 تمت الموافقة عليه من قبل مجلس والذي" وقطع الغيار

 ، ولقد وافقت لجنة ٢٠١٢- ١٠-١٦إدارة المركز بتاريخ 

-٦يخ  جلستها بتارفيشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 مبدئيا على هذا المقترح  لحين عرضه على ٢٠١٢ - ١١

 ثم على مجلس ٢٠١٢-١١-١٣  مجلس الكلية بتاريخ

             .شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة

 –لغة انجليزية  ( اختبارات تم عقد بأنهاحيط المجلس علما   ◊

 متقدم ومتقدمة ٧٣لعدد  ) مقابلة شخصية – آليحاسب 

ك لشغل وظيفة مؤقتة بالكلية بمكافأة شهرية وذلك لشدة وذل

احتياج عدد من إدارات الكلية لموظفين وذلك لسد الفراغات 

 أو المعاش إلىالناتجة عن خروج عدد من العاملين 

 .الحصول على  أجازات خاصة

 بناء على توصيات إدارة الجامعة بأنهاحيط المجلس علما   ◊

راجعة أداء وميزانيات الوحدات وترشيدا لإلنفاق يتم حاليا م

 تجميد أوذات الطابع الخاص بالكلية وذلك تمهيدا إللغاء 

 . أنشطة الوحدات المتعثرة

   ﴾ والبحوثالدراسات العلياشئون  ﴿
 .احيط المجلس علًما بمحضر اجتماع لجنة الخطة البحثية ◊

 .احيط المجلس علماً  بمحضر اجتماع لجنة المختبرات ◊

 . بجوائز أحسن رسائل علميةاحيط المجلس علماً ◊

 جمال احمد على احمد بماجستير .موافق المجلس على تسجيل  ◊

 .هندسة المخاطر

وافق المجلس على احتساب اعمال سنة بقسم االشغال العامه  ◊

    وقسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية وقسم القوى الميكانيكية

االت و قسم القوى واالالت الكهربية وااللكترونيات واالتص

 .الكهربية

وافق المجلس على قرار قسم هندسة القوى واالالت الكهربية  ◊

)  ٦٣٢كهق (بعدم تدريس مادة وقاية نظم القوى الكهربية 

 .ضمن ماجستير جهد عالى  وتدريسها الفصل الدراسى القادم

مقرر شفوى " حلقة بحث"وافق المجلس على احتساب مقرر  ◊

 .بقسم االشغال العامه

علماً بمناقشة آخر تعديالت مقترحة على الشكل احيط المجلس  ◊

النهائى للرسائل العلميه وتم االتفاق على الدراسة تمهيداً 

 .لعرضها فى الجلسة القادمة

وافق المجلس على طلب تجديد تعيين طالب بحث لدرجة  ◊

 الماجستير والدكتوراه بقسم االلكترونيات واالتصاالت الكهربية

 .٢٠١٢/٢٠١٣للعام الجامعى 

  ﴾شئون التعليم والطالب  ﴿
 انعقدت التيمحضر اجتماع الجلسة الثانية ب  علما المجلس احيط ◊

  .٧/١٠/٢٠١٢ في

 بوضع الئحة الدراسة بنظام برامج الساعات اإلحاطةتم  ◊

 تمهيدا لبدء إجراءات ٢٠١٠المعتمدة  وتعديالت الئحة سبتمبر 

  الالئحةاعتماد

 ير برامج البكالوريوستم النظر في توصية اللجنة العليا لتسي ◊

المعتمدة  بشأن التقدم بالئحة الدراسة بنظام  الساعات بنظام

هندسة الطاقة  برنامج دة  متضمنةبرامج الساعات المعتم

 تمهيدا لبدء إجراءات ٢٠١٠الكهربية  وتعديالت الئحة سبتمبر 

 . الالئحةاعتماد



 وستم النظر في توصية اللجنة العليا لتسيير برامج البكالوري ◊

  خطاب بشأن  ، بشأن إعداد خطابينالساعات المعتمدة  نظام

من إيرادات % ٢٠ زيادة نسبة خصم وزارة المالية إلى 

 AHELOخطاب بشأن طلب .  البرامج الجديدة بالكلية

   جديد للبرامج سنويالتمهيد للزيارات الميدانية وطلب تقرير 

ديسمبر  التنسيق للزيارات الميدانية  خالل شهر في والبدء 

٢٠١٢.  

وريوس تم النظر في توصية اللجنة العليا لتسيير برامج البكال ◊

 بشأن الموافقة على مقترح بنظام الساعات المعتمدة

 Amid East ين الكلية واألميديست بالثنائيلبروتوكول ا

  قيام طالب من الجامعات األمريكية بدراسة بعض فيللبدء 

 إطار وجود فيك مقررات بنظام الساعات المعتمدة،  وذل

 منذ Amid Eastمذكرة تفاهم بين الجامعة واألميديست   

 .٢٠١٠عام 

جامعي تم إعداد جدول مقترح للفصل الدراسي الثاني للعام ال ◊

حصة للنشاط ) ٢(  عددبحيث يتضمن ٢٠١٣/٢٠١٢

 حصة مشتركة للفرقة األولي والثانية  بحيث تكونلطالبيا

 .والحصة االخري    مشتركة للفرقة الثالثة والرابعة

تمت الموافقة علي عدم السماح بإيقاف القيد للطالب  ◊

       لألعذار المقبولة المستجدين بالفرقة اإلعدادية إال

 ).علي الرغم من أنه اإليقاف األول للمستجد(

ف القيد إجبارياً علي من تأخر تمت الموافقة علي تطبيق إيقا ◊

 . الرابعاألسبوعفي التسجيل بالكلية بعد 

 دور سبتمبر امتحان علي أعمال لجنة متابعة المصادقةتم  ◊

 . وتفعيلها من تاريخه٢٠١٢/٢٠١٣للعام الجامعي 

 جنتي متابعة التحويل بين األقسامتم تأجيل مناقشة توصيات ل ◊

 ات الخاصةهندسين من خريجي الجامعقواعد قبول الم

األهلية واألجنبية للجلسة القادمة والتي سوف تعقد يوم و

  ١١/١٢/٢٠١٢الثالثاء الموافق 

وافق المجلس علي أن لجان الممتحنين لدور سبتمبر ال تعقد  ◊

  .إال في حالة وجود رسوب يمكن رفعه لتغيير حالة الطالب

وافق المجلس علي مخاطبة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم  ◊

الب بشأن تعديل قواعد قبول الطالب في المدينة الجامعية والط

 يكون المعيار هو المجموع التراكمي للطالب بدالً من أنعلي 

 .بيان حاله الدراسية  في العام السابق

  ﴾موضوعات عامة  ﴿
يقدم المجلس خالص العزاء للسادة اعضاء هيئة التدريس الذين  ◊

  : احد ذويهم وهمافقدو

وريال عطيـة األسـتاذ بقـسم هندسـة         فؤاد س . د.أاسرة   

   .االلكترونيات واالتصاالت الكهربية لوفاة نجله

األستاذ بقسم الهندسة اإلنشائية           وليد عبد اللطيف عطية. د.أ 

  .لوفاة عمه

ندسـة المنـاجم     األستاذ بقسم ه   سيد محمد أحمد الطيب   . د.أ 

 . لوفاة والدتهوالبترول والفلزات

لكترونيات المدرس بقسم هندسة اال   ى حسن   ن مصطف حس. د 

 . لوفاة والدهواالتصاالت الكهربية

الهندسـة  األسـتاذ بقـسم     شيرين محي الدين وهبـه      . د.أ 

 .لوفاة والدتهاالمعمارية 

 هندسـة األشـغال   األستاذ بقسمعبد السالم محمد سالم   . د.أ 

 . لوفاة والدتهالعامة

سـة اإلنـشائية          األستاذ بقسم الهند    وهبه وهبه الطحان   .د.أ 

  .لوفاة شقيقته

 مصطفى عبد الرحمن الطالب العزاء في وفاةيقدم مجلس الكلية  ◊

    .عبد الغنى الطالب بالسنة اإلعدادية بالساعات المعتمدة

قام المجلس بالمصادقة على محضر الجلسة السابقة بتاريخ   ◊

 .علية مع بعض التعديالت والمصادقة٩/١٠/٢٠١٢

س علما بأهم قرارات مجلس الجامعة بتاريخ احيط  المجل ◊

٢٢/١٠/٢٠١٢.  

 المستشار القانوني للجامعة بعدم .د.أاحيط  المجلس علما برأي  ◊

استفادة أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين من الخارج من 

 بحسبان أنهم لم يكونوا ٢٠١٢لسنة ) ٨٤(أحكام القانون رقم 

 .أساتذة متفرغين



طاب مسئول االتصال بجامعة احيط  المجلس علما بخ ◊

القاهرة بأنه في إطار التعاون مع االتحاد األوربي وبرامج 

 فقد تم فتح باب التقدم Erasmus Mundasالحراك 

       Fatima AI Fihriللحصول على منح من مشروع 

 حتى ٣٠/١٠/٢٠١٢خالل الفترة من ) مرحلة أولى ( 

 تدريسعضاء هيئة ال أل وهذه المنح متاحة١٥/١/٢٠١٣

 .طالب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بالكليةو

احيط  المجلس علما بموافقة المجلس األعلى للجامعات بناءا  ◊

على موافقة لجنة قطاع الدراسات الهندسية على إنشاء 

برنامج جديد بنظام الساعات المعتمدة بكلية الهندسة مع 

 .ئية تعديل اسم البرنامج إلى هندسة الطاقة الكهربا

عادل عبد الجواد إلى  .د.أاحيط  المجلس علما بخطاب  ◊

رئيس الجامعة بشأن قيام األقسام العلمية بدراسة مقترحات 

تقليل أعداد الطالب في ( وآليات تطوير التعليم 

 تفعيل الريادة العلمية تطوير األداء داخل –المحاضرات 

 وضع ضوابط قياس جودة –قاعات الدرس والمعامل 

 في معلى أن تتم مناقشة مقترحات األقسا...)       الخريج 

 .مؤتمر عام للجامعة

 أحمد حمادة .د.أوافق المجلس علي قبول الهدية المقدمة من  ◊

الشربينى األستاذ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت 

 تأليفها كتب شارك سيادته في ٦الكهربية وهى عبارة عن 

 .ومراجعتها خالل األعوام الماضية

أسرة المرحوم قبول الهدية المقدمة من وافق المجلس علي   ◊

مكتبة قيمة في شتى وهى خالد جمال عبد الناصر  .د.أ

 .المجاالت التخصصية في هندسة وتخطيط النقل والمرور

أحمد خطاب  .دوافق المجلس علي  قبول الهدية المقدمة من  ◊

فتحي خطاب المدرس بقسم هندسة االلكترونيات 

الكهربية وهى عبارة عن نسخة من كتاب واالتصاالت 

 :Cognitive Radio Networks)-:سيادته بعنوان 

from Theory toPractice)  

احيط  المجلس علماً بمذكرة التفاهم بين مركز تهيئة فرص  ◊

العمل بالكلية والمركز العلمي للخدمات الهندسية لتقديم خدمات 

 .تدريب لتهيئة فرص العمل

        شيحات الكلية لجوائز الدولة صادق المجلس على تر ◊

  :وهم)  التقديرية –النيل ( 

 . النيل للعلوم التكنولوجية المتقدمة–محمود الرفاعى . د.أ 

 . النيل للعلوم–محمد العدوى ناصف . د.أ 

 التقديرية فى العلـوم التكنولوجيـة       –محمد سعيد سند    . د.أ 

 .المتقدمة التى تخدم الهندسة

  التقديرية فى العلوم الهندسية–دلى عمرو أمين ع. د.أ 

   ﴾لجنة المعامل ﴿
 ٦/٨/٢٠١٢تم طرح ممارسة عامة لشراء أدوات سباكة جلسة  ◊

 .وتم الترسية وجارى التوريد

 ٧/٨/٢٠١٢تم طرح ممارسة عامة لشراء أدوات نجارة جلسة  ◊

 .وتم الترسية وجارى التوريد

تم طرح ممارسة عامة لشراء خامات الومونيوم جلسة  ◊

 . وتم الترسية وجارى التوريد٨/٨/٢٠١٢

 ٩/٨/٢٠١٢تم طرح ممارسة عامة لشراء أدوات نظافة جلسة  ◊

 .وتم الترسية وجارى التوريد

تم طرح مناقصة عامة لتوريد أجهزة علمية لقسم التصميم  ◊

 وجارى الفني وتم إعداد التقرير ١٢/٨/٢٠١٢ جلسة الميكانيكي

 .تكملة اإلجراءات 

لتوريد أخشاب لورش الكلية جلسة تم طرح ممارسة عامة  ◊

 وجارى عملية الفتح الفني وتم إعداد التقرير ١٨/٩/٢٠١٢

 .المالي

تم طرح ممارسة عامة لتوريد ورق لمطبعة الكلية جلسة  ◊

 وتم فتح المظاريف الفنية وجارى تكملة ١/١٠/٢٠١٢

 .اإلجراءات

تم طرح مناقصة محدودة لمشروع الهواتف النائية جلسة  ◊

وتم فتح المظاريف الفنية وتم أيضاً إعداد  ١٨/١٠/٢٠١٢

 . وجارى تكملة اإلجراءاتالفنيالتقرير 

تم طرح مناقصة محدودة لتوريد كارت بيانات جلسة  ◊

 .الفني وجارى إعداد التقرير ٥/١١/٢٠١٢



 ٨/١٠/٢٠١٢تم طرح مناقصة عامة لقسم اتصاالت جلسة  ◊

 .الفنيوجارى إعداد التقرير 

نفيذ أعمال الجسات لمعمل تم طرح ممارسة محدودة لت ◊

 وتم ٢٤/٩/٢٠١٢أبحاث ميكانيكا التربة واألساسات جلسة 

 . وجارى تكملة اإلجراءاتالفنيإعداد التقرير 

 .استعراض مقترح تطوير معمل الهندسة الصحية والبيئية ◊

  ﴾ ترقيات وتعيينات ﴿
محمد عالء الدين محمود  .دوافق المجلس علي تعيين  ◊

ة الحاسبات في وظيفة مدرس حسين المعيد بقسم هندس

 .بالقسم مع التهنئة

رس أحمد عطاف السعيد المد .دوافق المجلس علي تعيين  ◊

الهندسة اإلنشائية في وظيفة مدرس بالقسم مع المساعد بقسم 

 .التهنئة

بسام عبد اللطيف الصديق  .دوافق المجلس علي تعيين  ◊

اج المدرس المساعد بقسم هندسة التصميم الميكانيكي واإلنت

 مع التهنئة في وظيفة مدرس

حاتم حسين مجدي المدرس  .دوافق المجلس علي تعيين  ◊

المساعد بقسم هندسة القوى  واآلالت الكهربية في وظيفة 

 .مدرس بالقسم مع التهنئة

 حازم حسام الدين األنور المعيد .موافق المجلس علي تعيين  ◊

 مع بقسم الهندسة اإلنشائية في وظيفة مدرس مساعد بالقسم 

 .التهنئة

أيمن صالح عشري المعيد  .موافق المجلس علي تعيين  ◊

بقسم هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج في وظيفة مدرس 

 .مساعد بالقسم مع التهنئة

محمد عزت عمار المعيد بقسم  .موافق المجلس علي تعيين  ◊

هندسة الري والهيدروليكا في وظيفة مدرس مساعد بالقسم 

 .مع التهنئة

ياسمين أحمد زكى بدر المعيد  .م المجلس علي تعيين وافق ◊

بقسم هندسة الحاسبات في وظيفة مدرس مساعد بالقسم مع 

 .التهنئة

  

  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مدخل وحدة المطبعة 

   بقسم الهندسة المعماريةصالة التدريب البصرى

  قسم الهندسة المعمارية غرفة مجلس

  الخاص بإدارة وحدة المطبعةالمكتب
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 إختبارات المتقدمين لشغل وظيفة مؤقتة بالكلية

 تيب الخاص بالوحدات ذات الطابع الخاص بالكليةالك

  الحفاظ على البنية التحتية لمحافظة الجيزةندوة 

  ندوة   سالمة الغذاء واالنسان
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