
 
  

    
 
 

  
  
  
  
  
  
  

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

  

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

ــــــــــــــة ــــــــــــــس الكل ــــــــــــــةالجلســــــــــــــة  مجل للعــــــــــــــام الجــــــــــــــامعي  الثالث

 الموافــــــــــــ والتــــــــــــي عقــــــــــــدت یــــــــــــوم الثالثــــــــــــاء ٢٠١٥/٢٠١٦

ــــــــــــــــــــــــ ( ١٠/١١/٢٠١٥ واســــــــــــــــــــــــتهل ) ﷽

ادته الجلســـــــة  أعضـــــــاءســـــــ إحاطـــــــة  و المجلـــــــس الترحیـــــــب 

ـــــأهم    مجلـــــس الجامعـــــة بتـــــارخ موضـــــوعات المجلـــــس علمـــــًا 

٢٧/١٠/٢٠١٥.  

  ـــــــدفع الجامعـــــــة  فـــــــي االلكترونـــــــيبـــــــدء تطبیـــــــ نظـــــــام ال

ة االقتصاد(  ).ل

 ـــــة الطـــــب الســـــاب . د.تكـــــرم أ ل حســـــین خیـــــر عمیـــــد 

اء ًا لألط ه نقی   .النتخا

  ـــــة العلـــــوم  ٧تحـــــدیث ل ـــــل مـــــن الجامعـــــة معامـــــل  بتمو

مــــــة  ــــــه وقــــــد تبــــــرع أ ٣٠ق حســــــن راتــــــب . د.ملیــــــون جن

س جامعة سیناء بتجهیز أحد هذه المعامل   .رئ

 ات المتقدمة لالعتماد استعراض   .موقف الكل

 ات حاث على الكل ل األ ات تمو  .عرض آل

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  م المفتـــــوح األعـــــداد إلـــــى  وانخفـــــاضاســـــتعراض موقـــــف التعلـــــ

 .فى العدید من البرامج% ١٠ حوالي

 ــــر الثقافــــة وأحضــــور األســــتا إینــــاس عبــــد . ذ حلمــــى نمــــنم وز

ــــة التعــــاون مــــع  ــــرا لإلعــــالن عــــن بدا م مــــدیرة دار األو الــــدا

را   .األو

  قى عمــــــر خیــــــرت نــــــوفمبر وعلــــــى الحجــــــار  ١٦حفــــــل موســــــ

سم ٧  .برد

 م العــــــــــالى . د.حضــــــــــور أ ــــــــــ ــــــــــر التعل حى وز أشــــــــــرف الشــــــــــ

ــــــــى االستفســــــــارات  ــــــــه عل ــــــــس وٕاجابت حــــــــث العلمــــــــى المجل وال

 بـــــــــــین المرتـــــــــــب والمعـــــــــــاش الفـــــــــــرق بخصـــــــــــوص خضـــــــــــوع 

  .لألساتذة المتفرغین للضرائب

 ﴾موضوعات عامة  ﴿           

 ــــــالعزاء إلــــــى . د.تقــــــدم أ ــــــة  ــــــة ومجلــــــس الكل عمیــــــد الكل

 :ل من

 قســـــم الهندســـــة  دمحم مصـــــطفى الكفـــــراو . د األســـــتاذ المتفـــــرغ 

ة لوفاة زوجته         .االنشائ

  
ة الهندسة  ل فة مجلس    جامعة القاهرة -صح

ة   فة تغطي األحداث العامة في مجلس الكل   صح
 ٢٠١٥ نوفمبر عدد



 قســــم الهند. د ــــه األســــتاذ المســــاعد  ســــة مجــــد مــــراد وه

ةاإل  .لوفاة والدته نشائ

  ــــــى محضــــــر الجلســــــة المصــــــادقة عل ــــــس  ــــــام المجل ق

قة بتارخ   . ١٣/١٠/٢٠١٥السا

  ــــــــــة الجــــــــــوائز ــــــــــرح لجن ــــــــــى مقت ــــــــــس عل ــــــــــ المجل واف

ة لجوائز الدولة حات الكل  .لترش

  طلــــــــــب لجنــــــــــة القطــــــــــاع ط المجلــــــــــس علمــــــــــا  أحــــــــــ

ات اعــــــــــداد أعضــــــــــاء هیئــــــــــة  الهندســــــــــي بإحصــــــــــائ

ةالتدرس والهیئة المعاونة والط  .الب في الكل

  ــــة فــــي مشــــروع ة الكل مشــــار ط المجلــــس علمــــا  أحــــ

ـــــــة وزارة اآلثـــــــار المصـــــــرة الســـــــتعمال  علمـــــــي برعا

ـــــــــل  ـــــــــا حدیثـــــــــة الستكشـــــــــاف اله وســـــــــائل تكنولوج

 .الداخلي والخارجي لألهرامات

  ـــــز تهیئـــــة فـــــرص م مر ط المجلـــــس علمـــــا بتنظـــــ أحـــــ

ــــــــــــدین والمدرســــــــــــین  العمــــــــــــل ورشــــــــــــة عمــــــــــــل للمعی

ــــــة  الكل " التواصــــــل العلمــــــي " عنــــــوان المســــــاعدین 

ر شــــــــــارك فیهــــــــــا  ٢٢- ٢٠مــــــــــن  مــــــــــن  ١٧أكتــــــــــو

ــــــل وتــــــوفیر المــــــدرب  التمو الهیئــــــة المعاونــــــة وقــــــام 

 .المجلس الثقافي البرطاني

  ــــا یل اللجنــــة العل مقتــــرح تشــــ ط المجلــــس علمــــا  أحــــ

لتســــــــــــییر برنــــــــــــامج الســــــــــــاعات المعتمــــــــــــدة للعــــــــــــام 

 . ٢٠١٥/٢٠١٦الجامعي 

 ط المجلــــــس علمــــــا بزــــــارة أ علــــــى هاشــــــم ، . د.أحــــــ

ة . د.أ مــــــــــن قاســــــــــم لجامعــــــــــة الصــــــــــداقة الشــــــــــعب أ

ة ،  ة بنــــــاء علــــــى دعــــــوة مــــــن الجامعــــــة الروســــــ الروســــــ

 .واستعراض مجاالت التعاون بین الجامعتین

  ة ثـــــــالث طـــــــالب مـــــــن مشـــــــار ط المجلـــــــس علمـــــــا  أحـــــــ

ـــــــة  ـــــــا العمـــــــارة ( الكل فـــــــي ) برنـــــــامج هندســـــــة وتكنولوج

ــــــــات المــــــــؤتمر الســـــــــنو الخــــــــامس الــــــــذ نظمـــــــــه  فعال

حــــــــاث البیئــــــــة والطاقــــــــة بجامعــــــــة المعهــــــــد اآل ســــــــیو أل

ــــــة  ــــــرة مــــــن  –انشــــــیون الوطن ــــــي الفت ــــــة ف ــــــا الجنو ور

ر تحـــــــت اشـــــــراف أ ٢٣ – ٢١ محســـــــن أبـــــــو . د.أكتـــــــو

 .النجا

  ع فــــرق مــــن طــــالب ة ســــ مشــــار ط المجلــــس علمــــا  أحــــ

قة فـــــــي البرمجـــــــة لمـــــــدة  ـــــــة فـــــــي مســـــــا ســـــــاعة        ٢٤الكل

اح الســـــبت (  ـــــة صـــــ ـــــة  ٢٣مـــــن الثان ر الـــــى الثان أكتـــــو

اح األحــــــــد  ر  ٢٤صــــــــ ــــــــو ــــــــ ) أكت ــــــــد حصــــــــل الفر وق

ـــــــــــز األول فـــــــــــي مصـــــــــــر ،  ـــــــــــة علـــــــــــى المر األول للكل

ـــــــــا والشـــــــــرق و أور ( والخـــــــــامس عشـــــــــر فـــــــــي المنطقـــــــــة 

ــــــع المنــــــاط ) األوســــــط  والتاســــــع واألرعــــــون علــــــى جم

ـــــــان  قة و عـــــــدد الفـــــــرق الكلـــــــى المشـــــــارك فـــــــي المســـــــا

 .فر ١٩٢٣

 عـــــــدد مـــــــ ط المجلـــــــس علمـــــــا  رات دخـــــــول الطـــــــالب أحـــــــ

لموقــــــع التنســــــی مــــــن خــــــالل معامــــــل جامعــــــة القــــــاهرة       

ــــــرة ) زراعــــــة  –معهــــــد اإلحصــــــاء  –هندســــــة (  فــــــي الفت

ر ٢١یولیو وحتى  ٢٥من   .٢٠١٥أكتو

  ــــــس قســــــم هندســــــة ــــــراض مجل ــــــى اعت ــــــس عل ــــــ المجل واف

ض رواتــــــــب الســــــــادة  ــــــــة علــــــــى تخفــــــــ ان القــــــــو الم



اســــــــتقطاع  ةاألســــــــاتذ ــــــــك  ضــــــــرائب المتفــــــــرغین وذل

افآت ارها م اعت اتهم   .على مرت

 عة موضوعات الجودة  .واف المجلس على متا

  عقـــــــــــد قســـــــــــم الهندســـــــــــة ط المجلـــــــــــس علمـــــــــــا  احـــــــــــ

التعــــــــاون مــــــــع  ــــــــى  ــــــــة ورشــــــــة عمــــــــل األول المعمار

عنـــــــــــوان المملكـــــــــــة المتحـــــــــــدة  ـــــــــــولن         جامعـــــــــــة لین

المــــــــدن  –اعــــــــادة بنــــــــاء المجتمعــــــــات المســــــــتدامة ( 

ـــــــة  ـــــــرة مـــــــن ) البیئ ـــــــي الفت  ١٧/١٠/٢٠١٥ – ١٢ف

 .مدینة أسوان بدعم من المجلس البرطاني

ة البیئة ﴿  ﴾ شئون خدمة المجتمع وتنم

انة أعمال االحالل والتجدید  والص

 محضر إ ط المجلس علمًا  شئون جتماع لجنة أح

ة البیئة   فيبجلستها المنعقدة خدمة المجتمع وتنم

٥/١١/٢٠١٥. 

  أنــــه تــــم ط المجلــــس علمــــًا  مــــن أعمــــال  االنتهــــاءأحــــ

ـــــــة  یـــــــب حدیــــــد حما اإلحــــــالل والتجدیـــــــد وذلــــــك بتر

اك مطــــل علــــى شــــارع الجامعــــة  ١٥علــــى عــــدد  شــــ

هراء  األرضيالدور    .   مبنى قسم 

  ـــــة رئاســـــة أنـــــه تمـــــت مخاط ـــــس علمـــــًا  ط المجل أحـــــ

جنـــــوب الجیـــــزة وذلـــــك تمهیـــــدا إلجـــــراء أعمـــــال  حـــــي

ـــــــــات واجهـــــــــات  م ودهان ـــــــــرم ـــــــــد لت اإلحـــــــــالل والتجدی

م ـــــة علـــــى شـــــارع الجامعـــــة مبنـــــى المـــــواد  لحـــــ الكل

وأعمـــــــال تأهیـــــــل وتجمیـــــــل األرصـــــــفة امـــــــام المبنـــــــى 

قــــة األســــفلت وٕاعــــادة  بإزالــــةعلــــى شــــارع الجامعــــة  ط

ــــــدات  ــــــد لتمدی ــــــذلك أعمــــــال اإلحــــــالل والتجدی ط و ــــــ التبل

ــــــــاه ولعــــــــدد  الصــــــــحيالصــــــــرف  ش ٦والم ــــــــ غــــــــرف تفت

الصــــــــرف  ــــــــاه الصــــــــحيخاصــــــــة  موجــــــــودة أمــــــــام  والم

  .المبنى

 ــــــس علمــــــأ ط المجل انة حــــــ قســــــم الصــــــ ــــــأن العــــــاملین  ًا 

ـــــاتج  ـــــاه الن ـــــة لتســـــرب الم معالجـــــة مؤقت ـــــاموا  ـــــة ق الكل

ة  فــــــــيمــــــــن ثقــــــــب  ســــــــ ــــــــاه الرئ  ٤قطــــــــر( ماســــــــورة الم

ــــــــة لمبنــــــــى قســــــــم ) بوصــــــــة  ا  الــــــــر المغذ والهیــــــــدرول

فنـــــــاء المبنــــــــــــــاطن األر  فـــــــيوالموجـــــــودة  بجـــــــوار ى ض 

ا  الـــــــر لمعمـــــــل  اإلدار أساســـــــات المبنـــــــى  والهیـــــــدرول

لألجــــــــــزاء  شــــــــــامل أعمــــــــــال إحــــــــــالل وتجدیــــــــــدوجــــــــــار 

  .المتهالكة من الماسورة 

  أنــــــه تــــــم ط المجلــــــس علمــــــًا  مــــــن أعمــــــال  االنتهــــــاءأحــــــ

أعضــــــــاء (دهانــــــــات أبــــــــواب ثالثــــــــة مصــــــــاعد  خاصــــــــة 

ـــــــــدرس والطـــــــــالب  ـــــــــة الت ـــــــــك ) هیئ ـــــــــع األدوار وذل بجم

ة ات والفیزقا الهندس   .مبنى قسم الراض

 ال ــــــة  ــــــأن ورش الكل ط المجلــــــس علمــــــًا  شــــــیخ زایــــــد أحــــــ

ــــــــد عــــــــدد  ع وتور ــــــــات  ٣٦قامــــــــت بتصــــــــن لوحــــــــة إعالن

ة تــــــم تثبیتهــــــا  اتــــــب  ببجــــــوار أبــــــواخشــــــب اإلدارات والم

ــــــــــدور  طرقــــــــــة ال مبنــــــــــى اإلدارة  األرضــــــــــيالموجــــــــــودة 

الــــــدور  ك الموجــــــودة  اب ــــــذلك بجــــــوار الشــــــ  األرضــــــيو

ة للمبنى في   .الواجهة الخلف

  ـــــالجیزة قامـــــت ـــــة  ـــــأن ورش الكل ط المجلـــــس علمـــــًا  أحـــــ

ــــة المثبتــــة أســــفل  ٢٦أهیــــل عــــدد بت مــــن المقاعــــد الحدید



ـــــــــــى عمـــــــــــارة والخاصـــــــــــة  ب الطـــــــــــال اســـــــــــتراحةمبن

ة  –انـــــــــات ده( إحـــــــــالل وتجدیـــــــــد لأللـــــــــواح الخشـــــــــب

 ٠)المتهالكة

  ــــــــم عمــــــــل إحــــــــالل ــــــــه ت أن ــــــــس علمــــــــًا  ط المجل أحــــــــ

ش ســــــــطح  ــــــــران ــــــــد  ــــــــد  لصــــــــفین مــــــــن قرامی وتجدی

ــــــى  ــــــر لمعمــــــل  اإلدار المبن ــــــاء  ال فن ا  ــــــدرول والهی

طول  الر مبنى  ا وذلك    . مترا ١٣والهیدرول

  أنــــه ط المجلــــس علمــــًا  ــــة  فــــيأحــــ إطــــار ســــعى الكل

ميللحصـــــول علـــــى االعتمـــــاد    NARS االكـــــاد

وتحــــــــت إشــــــــراف قطــــــــاع شــــــــئون خدمــــــــة المجتمــــــــع 

ـــــــــة  الكل ة  ـــــــــة البیئـــــــــة قامـــــــــت اإلدارة الهندســـــــــ وتنم

ــــــــة  اعــــــــة نســــــــخ مــــــــن المســــــــاقط األفق بتجهیــــــــز وط

ـــــع أدوار  ـــــانيلجم ـــــة  م ـــــالكل تســـــلمتها اإلدارة  يوالت

ح  ة مـــــن وحـــــدة ضـــــمان الجـــــودة مـــــع توضـــــ الهندســـــ

أمــــــــاكن الخــــــــروج وقــــــــت الطــــــــوارئ وأرقــــــــام الغــــــــرف 

ــــــود للفراغــــــات  ــــــود المــــــدرجات واســــــتحداث   فــــــيو

اني  .  الم

ةاألنشطة   ة االجتماع ة والثقاف  والبیئ

  م التنســـــی مـــــع قطـــــاع شـــــئون التعلـــــ أنـــــه  اإلحاطـــــة 

ـــــــا  ـــــــة تـــــــم والطـــــــالب وشـــــــئون الدراســـــــات العل الكل

ارنیهـــــات طـــــالب ســــــنوات  االنتهـــــاء اعــــــة   مـــــن ط

ــــة   الكل نظــــام الفصــــلین ونظــــام الســــاعات ( النقــــل 

ـــــــــا  وجـــــــــار ) المعتمـــــــــدة وطـــــــــالب الدراســـــــــات العل

  . توزع الكارنیهات على الطالب استكمال

    ــــ ــــین المواف ــــوم األثن ــــه ی أن ط المجلــــس علمــــًا   ٢٩أحــــ

ر  ــــــــو ــــــــم عمــــــــل  ٢٠١٥أكت عــــــــة عصــــــــرا ت الســــــــاعة الرا

ــــــدرب  يت ــــــدو ــــــة  لمن الكل ــــــرد ٥٠( الســــــالمة  ــــــى ) ف عل

ـــــة  ـــــة  وتـــــم إجـــــراء  اســـــتخدامف ـــــ الیدو ـــــات الحر طفا

ـــــــ مصـــــــغر  عملـــــــيتـــــــدرب  ـــــــة إطفـــــــاء حر ف علـــــــى 

ـــــــة الحرـــــــ اســـــــتخدام طفا ـــــــل منـــــــدوب       حیـــــــث قـــــــام 

ـــــون  ثـــــانيثـــــم بـــــودرة (  ـــــ ؛ ) اكســـــید الكر إلخمـــــاد الحر

ـــــام  ـــــدرب أ اإلشـــــرافق ـــــى الت ـــــف وعـــــدد . د.عل ـــــؤاد خل ف

ــــــاء شــــــمال القــــــاهرة  هر محطــــــة  مــــــن خبــــــراء الســــــالمة 

ـــــة درء  ــــة وأعضـــــاء مــــن جمع ـــــة المدن ولــــواء مــــن الحما

  .المخاطر

  أنــــــه ط المجلــــــس علمــــــًا  الــــــى  ٢١الفتــــــرة مــــــن  فــــــيأحــــــ

ر  ٢٢ ــــــــــــــالطالب " ر وتحــــــــــــــت شــــــــــــــعا ٢٠١٥اكتــــــــــــــو

 الثــــــــــاني الطالبــــــــــيتــــــــــم عقــــــــــد المــــــــــؤتمر "  وللطــــــــــالب

قاعـــــــة  ـــــــة وذلـــــــك  الكبـــــــر  االجتماعـــــــاتللهندســـــــة الطب

ـــــة؛ قـــــام الطـــــالب والمعیـــــدون  االجتمـــــاعي النـــــاد الكل

ون  ـــــــــة المشـــــــــار المـــــــــؤتمر  فـــــــــيقســـــــــم الهندســـــــــة الطب

ــــــة  ــــــة ومعــــــرض للمشــــــارع الطالب حث م عــــــروض  بتقــــــد

س وعـــــــــدد مـــــــــن ورش العمـــــــــل  وتـــــــــم یـــــــــوم ال  ٢٢خمـــــــــ

حــــث وأفضــــل مشــــروع  قة ألفضــــل  ر إقامــــة مســــا ــــو اكت

م جـــــوائز للفـــــائزن؛ حضـــــر المـــــؤتمر أ شـــــرف . د.وتقـــــد

أحمـــــد بـــــدو وعـــــدد . د.أ ، الزهیـــــر  حنفـــــي. د.أ ،مـــــراد 

ــــــة  قســــــم الهندســــــة الطب ــــــدرس  ــــــة الت مــــــن أعضــــــاء هیئ



ــــــف  ــــــر مــــــن الطــــــالب مــــــن مختل بی ــــــة وعــــــدد  الكل

مصر ات الهندسة    .  ل

   ط المجلـــــــس أنـــــــه  أحـــــــ یـــــــوم الســـــــبت  فـــــــيعلمـــــــًا  

ر  ٢٤الموافــــــــــــــــ  وفــــــــــــــــى قاعــــــــــــــــة  ٢٠١٥اكتــــــــــــــــو

ـــــادالكبـــــر  االجتماعـــــات ـــــة  االجتمـــــاعي الن الكل

قة " تــــــــم عقــــــــد مــــــــؤتمر ملتقــــــــى الصــــــــناعات  مســــــــا

طـــــــة "  MIEمصـــــــر  فـــــــيصـــــــنع  ـــــــة را تحـــــــت رعا

ـــــــــة  اب الخـــــــــرجین بجمع ـــــــــاء  مهندســـــــــيشـــــــــ الكهر

مصــــــر  ــــــات  ؛ یهــــــدف المــــــؤتمر  IEEEواإللكترون

الجامعـــــة والمســـــاهمة لـــــرط الصـــــ ر  فـــــيناعة  تطـــــو

بیــــر  فــــي؛ شــــارك المصــــر المنــــتج  المــــؤتمر عــــدد 

ـــــــــة ومـــــــــن طـــــــــالب الجامعـــــــــات  مـــــــــن طـــــــــالب الكل

ات الموجــــــــودة  بــــــــر الشــــــــر مصــــــــر وعــــــــدد مــــــــن 

            الهندســــــــة ؛  فــــــــيمجــــــــاالت مختلفــــــــة  فــــــــيمصــــــــر 

تـــــــم خـــــــالل المـــــــؤتمر عـــــــرض عـــــــدد مـــــــن مشـــــــاكل 

ــــــار جدیــــــدة لمشــــــارع  م أف ات وتقــــــد التخــــــرج الشــــــر

اإلعــــــــداد والتحضــــــــیر واإلشــــــــراف  للطــــــــالب؛ قــــــــام 

ــــــــات المــــــــؤتمر أ قســــــــم  -دمحم خیــــــــر . د.علــــــــى فعال

ات  ة واالتصاالتهندسة اإللكترون   .الكهر

   أنـــــــه ط المجلـــــــس علمـــــــًا  س  فـــــــيأحـــــــ یـــــــوم الخمـــــــ

مبنـــــى   ١٥الموافــــ  ر  وفــــى القاعــــة الزرقــــاء  أكتــــو

م حلـــــــول  ١٥ ـــــــة عـــــــن تقـــــــد ؛ تـــــــم عقـــــــد نـــــــدوة علم

ــــــة نحــــــو  ات مزدهــــــرة تحقــــــ علم صــــــناعة مســــــبو

اكة بــــــــــدون عیــــــــــوب ( معــــــــــاییر الجــــــــــودة   Noســــــــــ

Reject ( جلســـــــــات تناولـــــــــت  ٤والنمذجـــــــــة؛ تـــــــــم عقـــــــــد

ــــات  ــــار والطلم ــــوم و قطــــع الغ اكة الف الحــــدیث عــــن ســــ

اكة ومشـــــاكلها  م الجـــــودة  فـــــيوالســـــ  فـــــيمصـــــر ومفـــــاه

ــــــوتر المســــــتخدمة  ــــــرامج الكومبی اكة و ــــــيالســــــ مجــــــال  ف

اكة؛ شـــــارك  ـــــيالســـــ ـــــدوة ف عـــــدد مـــــن المتخصصـــــین  الن

ــــــي ــــــد ومــــــن  ف ــــــوایلر فر ة ال اكة مــــــن شــــــر مجــــــال الســــــ

ــــــــاه الشــــــــرب والصــــــــرف  ــــــــة لم ؛ الصــــــــحيالهیئــــــــة القوم

شــــرف مــــراد . د.وجانــــب مــــن النــــدوة أ االفتتــــاححضــــر 

عضـــــاء و أ وعـــــدد مـــــن الزائـــــرن  الزهیـــــر  حنفـــــي. د.؛ أ

اإلعــــــــداد والتحضــــــــیر  ــــــــة؛ قــــــــام  الكل هیئــــــــة التــــــــدرس 

ة  قســـــــم  –رشـــــــاد  رجـــــــائي. د.أ  النـــــــدوة  فـــــــيوالمشـــــــار

م  يالتصــــــم ــــــان مــــــان . د.واإلنتــــــاج ؛ أ الم صــــــالح إ

س مجلـــــــــس قســـــــــم هندســـــــــة  – الـــــــــدین المحـــــــــالو  رئـــــــــ

 . المناجم والبترول والفلزات

اشئون  ﴿       حوث الدراسات العل   ﴾ وال

 محضر إ ط المجلس علمًا  جتماع لجنة الدراسات أح

حوث بجلستها المنعقدة  ا وال  .٨/١١/٢٠١٥ فيالعل

  ة قدرات ز تنم مقترح مر ط المجلس علما  عضاء أ اح

ز  الجامعة وقرر رفض مقترحات المر هیئة التدرس 

االتي  ة الجامعة   :ومخاط

  ـــــــار لمـــــــن ل اخت شـــــــ ـــــــدورات  ـــــــرامج وال أن تكـــــــون هـــــــذه الب

ة الهندسة ال ترغ(یرغب فى ذلك  ل  ).فى ذلك بو

  ــــــــــدورات یجــــــــــب أن تتحمــــــــــل الجامعــــــــــة مصــــــــــارف هــــــــــذه ال

ات االخر  لكاملا  .لمن یرغب فیها من الكل



  ــــــاقي األســــــاتذة الء ورؤســــــاء االقســــــام و أن الســــــادة الــــــو

الفعــــــــــل بتــــــــــدرس الموضــــــــــوعات  قومــــــــــون  معظمهــــــــــم  

سوا فى حاجه لهذه الدورات  .المقترحة ول

  یل الجدید للجنة تسییر واف المجلس على التش

اء المناط "ماجستیر العلوم المزدوجة  اعادة اح

ة للمدنالتا حیى أحمد  .د.أوالمقترح من " رخ دلیلة 

قسم الهندسة المعمارة   .الكردانى االستاذ 

م والطالب  ﴿  ﴾شئون التعل

  محضر ط المجلس علمًا  م جتماع لجنة إأح شئون التعل

 .٨/١١/٢٠١٥ فيبجلستها المنعقدة والطالب  

ات وتعیینات  ﴿   ﴾ترق
  السید  حاتم محمود .دواف المجلس على تعیین

ات في  قسم هندسة الحاس غداد األستاذ المساعد  ال

فة أستاذ تخصص  ات ( وظ مع ) هندسة الحاس

 .التهنئة

  عماد الدین فاروق عمر .دواف المجلس على تعیین

ي  ان م الم قسم هندسة التصم الكاشف المدرس 

فة أستاذ مساعد مع التهنئة   .واالنتاج في وظ

  دمحم عبد الرؤوف الشافعي .دواف المجلس على تعیین

ة  درس المساعدالم قسم هندسة القو واآلالت الكهر

توراه من  أنه حاصل على الد فة مدرس علما  في وظ

 .جامعة القاهرة مع التهنئة

  دمحم محسن دمحم لطفى .دواف المجلس على تعیین

قسم هندسة المناجم والبترول والفلزات  المدرس المساعد 

فة مدرس تورا  في وظ أنه حاصل على الد ه من علما 

 .مع التهنئة جامعة القاهرة 

  أحمد محمود دمحم أحمد أبو زد .دواف المجلس على تعیین

فة  ة في وظ ان قسم هندسة القو الم المدرس المساعد 

توراه من جامعة القاهرة        أنه حاصل على الد مدرس علما 

 .مع التهنئة

 م  سى تعیین المهندواف المجلس عل من أحمد ابراه محمود أ

ة في  ات واالتصاالت الكهر قسم هندسة االلكترون المعید 

القسم مع التهنئة فة مدرس مساعد   .وظ

  واف المجلس على تعیین المهندس دمحم الشافعي عبد هللا

فة مدرس  ة في وظ ات والفیزقا الهندس قسم الراض المعید 

القسم مع الت  .هنئةمساعد 

  واف المجلس على تعیین المهندس عمر عبد هللا عبد الفتاح

فة مدرس  ة في وظ ات والفیزقا الهندس قسم الراض المعید 

القسم مع التهنئة  .مساعد 

  واف المجلس على تعیین المهندس اسامه على عبد المنعم

ة في  ات والفیزقا الهندس قسم الراض البنهاو المعید 

فة مدرس م القسم مع التهنئةوظ  .ساعد 

  واف المجلس على تعیین المهندس هشام أبو السعود عبد

ة والمنظومات في  ة الطب قسم الهندسة الحیو التواب المعید 

القسم مع التهنئة فة مدرس مساعد   .وظ

  واف المجلس على المهندسة سارة دمحم رشاد طه فرج المعید

فة مدرس مس ات في وظ القسم مع قسم هندسة الحاس اعد 

 .التهنئة

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة المؤتمر الطالبى الثانى ل   الكبر  االجتماعاتقاعة  -لهندسة الطب

ةند اكة بدون عیوب " وة علم   " No Rejectس

ب  ة على تدر الكل ى السالمة  ةمندو ات الحر الیدو ة إستخدام طفا   ف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

ة الكل   "العلمي التواصل”عنوان  ورشة عمل للمعیدین والمدرسین المساعدین 

ة الكل   "العلمي التواصل”عنوان  ورشة عمل للمعیدین والمدرسین المساعدین 

حاث البیئة والطاقةالخامس  السنو المؤتمر    أل
 

  استراحة الطالب اسفل مبنى عمارة –تأهیل المقاعد 

  لوحات االعالنات خلف مبنى اإلدارة

قة صنع فى مصر " مؤتمر ملتقى الصناعات    " MIEمسا


