
 

 

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

 ٢٠١٢ اكتوبرعدد 
  

  ﴾  عميد الكليةشريف مراد. د.كلمة أ ﴿      
  

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

 والتي عقـدت يـوم      ٢٠١١/٢٠١٢ للعام الجامعي    الثانيةالجلسة  

واسـتهل  ) بسم اهللا الـرحمن الـرحيم       (  ١١/٩/٢٠١٢ الثالثاء

بالترحيب بأعضاء المجلس واحاطة المجلس علماً      سيادته الجلسة   

  . ٢٦/٩/٢٠١٢بأهم موضوعات مجلس الجامعة فى 

مصطفى مسعد الستمرار جامعة القـاهرة فـى        . د.تهنئة أ  -

  . جامعة على مستوى العالم٥٠٠تصنيف أعلى 

لية تحويلهم  آساتذة غير المتفرغين و   جارى دراسة موقف اال    -

 .ساتذة متفرغينأالى 

المفاوضات الجارية مع وزارة المالية بشأن خـصم نـسبة           -

من جميع المبالغ المـوردة للـصناديق والحـسابات         % ٢٠

رورة استثناء التبرعات والمشروعات الممولة      الخاصة وض

من الدول االجنبية طبقاً لالتفاقيات الدوليـة والمـشروعات         

 .البحثية الممولة من الجهات الحكومية

   ﴾شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ﴿
 مع السادة أعضاء هيئة واالتفاقإدارة الكلية وبالتنسيق قامت 

القائمين على التدريس واإلدارة بفرع الكلية (التدريس والعاملين 

نظام ( وبدافع التيسير على طالب السنة اإلعدادية ) بالشيخ زايد 

 عمليات الذهاب والعودة في) لين ونظام الساعات المعتمدةالفص

إلى ومن الفرع ، فإنه تقرر العمل يوم السبت بديال ليوم الخميس 

 الثامنة والنصف في الدراسيوأن يبدأ اليوم ) أسبوعيةأجازة (

 الدراسيصباحا بدالً من التاسعة صباحا وحتى نهاية الفصل 

ة نقل الطالب  من خمسة  حركانتظام إلىاألول، ونشير أيضا 

إلى الفرع ) رمسيس-الهرم-المعادى-إمبابة –الجيزة ( أماكن 

 أتوبيس ٢٣يقرب من   نفس األماكن بواسطة ماإلىوالعودة 

 في طالب مشترك ألف تخدم مايقرب من والتيبسعات مختلفة 

الباصات، ونود أن نشير أيضا إنه من منطلق الحرص على سير 

ب السنة اإلعدادية تقرر أن يكون يوم العملية التعليمية لطال

- ١٠-٦ وذلك بديال عن يوم السبت دراسيالخميس القادم يوم 

، وإدارة الكلية تتوجه بالشكر والتقدير ألعضاء هيئة ٢٠١٢

التدريس والعاملين القائمين على العملية التعليمية واإلدارية 

  .بالفرع وذلك لتفهمهم ولجهودهم وتعاونهم لخدمة الطالب

  والصيانة أعمال االحالل والتجديد   
 األول للعام الدراسي مع بداية الفصل بأنه المجلس علمااحيط  ◊

 ٣٣١٠١ بمدرجي ، تم بدء الدراسة  ٢٠١٣-٢٠١٢ الجامعي

 بمبنى قسم الهندسة الكيميائية وذلك األرضي بالدور ٣٣١٢٩و 

تمويل ( من أعمال اإلحالل والتجديد الشامل بهما االنتهاءبعد 

 .)يذات

 من أعمال اإلحالل والتجديد االنتهاء تم بأنه أحيط المجلس علما  ◊

 مدرجيللمنطقة الداخلية الفاصلة بين أبواب ) ذاتيتمويل (

 أعضاء هيئة استراحة وكذلك لغرفة ٣٣١٢٩ و ٣٣١٠١

 دهانات –أرضيات ( التدريس وغرفة العامل بجوار المدرجين 

 الخارجية لمبنى كما تم طالء الواجهة)  تهوية –  إضاءة -

 . للمبنى الرئيسيالمدرجين وتقوية وتجليد ودهان الباب 

 األول للعام الدراسي مع بداية الفصل بأنه أحيط المجلس علما ◊

 منفذ التصوير بملحق في تم بدء العمل ٢٠١٣-٢٠١٢ الجامعي

 من إنشاء المبنى الجديد والمكون من االنتهاءالكلية وذلك بعد 

كافتيريا الملحق و منفذ مركز تصوير دور واحد ويضم منفذ 

 المنطقة في مترا مربعا وذلك ٧٠وذلك على مساحة تقترب من 

الواقعة بين مبنى قسم الرى والهيدروليكا ومبنى قسم المناجم 

والبترول والفلزات والمالصقة لسور المدرسة السعيدية ، وهذا 

وير المبنى أقيم فى مكان المنفذ القديم للكافتيريا وكشك التص

االلوميتال، وتم توسعة وتجميل المساحة الموجودة حول هذه 

، وجدير  )إنارة+تشجير+ مقاعد للجلوس + تبليط ( المنافذ 

 .منفذ الكافتيريا لذكر إنه جارى عمل مزايدة لتأجيربا

 من إضافة دورة مياه جديدة  االنتهاء تمبأنه أحيط المجلس علما ◊

 بمبنى قسم الرياضيات ياألرضبالدور  ) ذاتيتمويل ( للطالب 

 خلف مصعد –٢٠١٠١والفيزيقا الهندسية وذلك بجوار مدرج 

 ٨ بالمبنى به عدد  األرضي الدورن بالذكر أالطالب، وجدير

  واستراحة ٢٠١٠١ و٢٠١٠٦:  قاعات للتدريس ومدرجين

 .للطالب 

 من إنشاء وتجهيز مصلى االنتهاء تم بأنه أحيط المجلس علما ◊

وذلك بملحق الكلية بجوار ) تبرعات ( جديد خاص بالطالبات



 الري لمبنى قسم الجانبي المدخل أماممعمل المواد و 

 .والهيدروليكا 

 نتيجة لكثرة أعطال آليات مفاتيح بأنه أحيط المجلس علما ◊

بجوار مدخل الكلية (  لكهرباء الكلية الرئيسيالموزع 

وذلك نتيجة لتقادم محركات )  ومالصق للسورالرئيسي

طارق  .د.أر ومنظمات الغاز، فإنه وتحت إشراف المواتي

شرف تم عمل إحالل وتجديد وصيانة ألثنين من تلك 

 فيالمفاتيح وذلك من قبل إحدى الشركات المتخصصة 

 .األعمال الكهربية

 مروحة ٤٢ تم توريد و تركيب عدد بأنه أحيط المجلس علما ◊

وفى ) نظام الفصلين(   فصول التدريسفيحائطية وذلك 

بفرع الكلية  ت أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةحجرا

 .بالشيخ زايد

جارى عمل احالل وتجديد للبنية  بأنه أحيط المجلس علما ◊

وذلك ) تمويل ذاتى ( التحتية لمعمل التكنولوجيا العضوية 

 .بمبنى قسم الهندسة الكيميائية بالدور الثانى فوق األرضى

 ٤٠ح وتجديد لعدد  تم عمل إصالبأنه أحيط المجلس علما ◊

 ستارة جديدة وذلك بالمعامل ٥٧ستارة وكذلك تركيب عدد 

وفصول التدريس وحجرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة 

  . بفرع الكلية بالشيخ زايد المعاونة

 تم عمل صيانة شاملة لكشافات بأنه أحيط المجلس علما ◊

 وكذلك على االنتظاراإلضاءة لطرقات وشوارع وأماكن 

 . المحيطة بفرع الكلية بالشيخ زايداألسوار

 تم تجهيز عدد خمسة حجرات بأنه أحيط المجلس علما ◊

خاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وذلك 

   لألقسام المختلفة القائمة بالتدريس لطالب السنة اإلعدادية

 .بفرع الكلية بالشيخ زايد

مرمات ودهانات لعدد خمس غرف خاصة بإدارة عمل  ◊

  .ية الشباب بجوار حمام السباحةرعا

 الري لمبنى الرئيسيعمل مرمات ودهانات المدخل  ◊

والهيدروليكا بملحق الكلية وكذلك للساللم الخاصة بهذا 

  ).األيسرالسلم األيمن والسلم ( المدخل 

دهان حجرة معيدين بالدور الرابع بمبنى كهرباء قوى  ◊

 . المبنى وحجرة أخرى للمعيدين بالدور الثالث بواتصاالت

 يتم اإلبالغ عنها من قبل أقسام والتيالقيام بأعمال الصيانة  ◊

وإدارات الكلية المختلفة وذلك لمكتب وكيل الكلية لشئون خدمة 

 األعمال طبقا باقي استكمالالمجتمع وتنمية البيئة وجارى 

 .لترتيب اإلبالغ عنها

  األنشطة الثقافية واالجتماعية والبيئية   
 سيتم إقامة معرض المالبس للعام بأنه اأحيط المجلس علم ◊

 لصالح طلبة وطالبات وعمال الكلية ٢٠١٢/٢٠١٣ الجامعي

 وذلك بصالة أكتوبر ١٧-١٦ واألربعاء الثالثاء يوميوذلك 

 . بدءا من العاشرة صباحااالجتماعي بالنادي الرياضية األلعاب

 سبتمبر ( األول تم طباعة وتوزيع العدد بأنه أحيط المجلس علما ◊

 يتم من خاللها تغطية والتيمن صحيفة مجلس الكلية  )٢٠١٢

 .٢٠١٣ / ٢٠١٢ للعام الجامعى العامة بالكلية األحداث

 بأن نقابة المهندسين بالجيزة وبالتنسيق مع أحيط المجلس علما ◊

قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية أقامت فعاليات 

دور فاعل " وان  الجيزة تحت عنلمهندسيالملتقى األول 

 عقدت يوم والتي" تنمية وتطوير محافظة الجيزة فيللمهندسين 

 الرئيسية بالكلية االجتماعات قاعة في ٢٠١٢-٩- ١٥السبت 

ولقد تم خالل الندوة عقد ثالث جلسات وعرض أوراق عمل 

تناولت محور العشوائيات ومحور جمع ونقل ومعالجة القمامة 

على عبد الرحمن . د.قى أومحور المرور، ولقد حضر الملت

عصام .  د.أ،  كمال محافظ القاهرة أسامة. د.أ، محافظ الجيزة 

شريف مراد عميد الكلية . د.أ،شرف رئيس الوزراء األسبق 

أكرم الجنزورى نقيب المهندسين . والسادة وكالء الكلية ود

 الملتقى عدد من أعضاء هيئة التدريس فيبالجيزة ولقد شارك 

 ومن منظمات االستشاريةلية وعدد من المكاتب والعاملين بالك

 . والشركات المتخصصة المدنيالمجتمع 

     بدعوة من مركز تهيئة فرص العملبأنه أحيط المجلس علما ◊

عميد الكلية . د.وتحت رعاية أ)   الطويلمجدي. د.أ( 

وبمشاركة شعبة المساحة بالكلية وجهاز معلومات الشبكات 

ع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمحافظة الجيزة يقيم قطا

الحفاظ " ومركز تهيئة فرص العمل بالكلية ندوة  تحت عنوان 

 فيعقدها   من المقرروالتي" على البنية التحتية لمحافظة الجيزة



 وذلك ٢٠١٢-١٠-١٣التاسعة صباحا يوم السبت الموافق 

  . بالكليةاالجتماعي بالناديبقاعة االجتماعات الرئيسية 

 بدعوة من مركز تهيئة فرص العمل  بأنه المجلس علماأحيط  ◊

عميد الكلية وبمشاركة الجمعية المصرية . د.وتحت رعاية أ

،  ينظم قطاع شئون خدمة األرضيةلعلوم الحياة على الكرة 

سالمة الغذاء " المجتمع وتنمية البيئة ندوة تحت عنوان 

 ٢٠١٢-١٠-١٨والمقترح عقدها يوم الخميس " واإلنسان

 .االجتماعي بالنادي  وذلك بقاعة االجتماعات الرئيسية

   ﴾ والبحوثالدراسات العلياشئون  ﴿
الحد االقصى اليقاف القيد فى ان احيط المجلس علما ب ◊

 سنوات عن اجمالى فترات دراسة ٣الدراسات العليا هو 

 .الماجستير و الدكتوراه

علما بتحديد رسوم امتحانات قبول طالب احيط المجلس  ◊

 جنيه ٢٥٠)   دكتوراه– ماجستير –دبلوم (الدراسات العليا 

 .لكل الكليات وذلك اذا رغب القسم فى عمل امتحان قبول

 شهور عن ٦احيط المجلس علماُ بضرورة تقديم تقرير كل  ◊

 .كل طالب بصفة عامه والطالب الوافدين بصفة خاصة

انه عند االنتهاء من رسالة الماجستير احيط المجلس علماً ب ◊

 عليها محاضرة  CDاو الدكتوراه بضرورة تسليم الطالب

 .Power Point  المناقشة فى صورة

احيط المجلس علماً باالعالن عن  المنح والمؤتمرات  ◊

 .البحثية

احيط المجلس علماً باالعالن عن التقدم لجوائز الدولة  ◊

 .والجامعة فى العلوم والفنون

لمجلس علماً باالعالن عن جائزة الشارقة للثقافة احيط ا ◊

العربية لمن اسهم فى تطوير ونشر وتشجيع الثقافة العربية 

 .فى العالم

وافق المجلس على اعتماد قيد الدفعة الجديدة اعتباراً من  ◊

١/١٠/٢٠١٢. 

احيط المجلس علماً بان دعم سفر اعضاء هيئة التدريس  ◊

 –االقامة –ر تذكرة السف: لحضور مؤتمرات يشمل 

 . التسجيل فى حدود المبلغ المعلن عنه مرة كل سنتين

احيط المجلس علماً بانه فى حالة طلب دعم سفر لحضور  ◊

مؤتمر فى السنة الغير مخصص لها دعم بشرط ان يكون 

لمقدم الطلب ابحاث دولية منشورة ذات معامل تأثير مذكور فى 

of Science ISI web وذلك بعد ، بفى العام الذى يسبق الطل

من الجامعة % ٥٠من الكلية و % ٥٠موافقة الكلية وبدعم 

وتطبق نفس الشروط فى حالة حضور عضوى هيئة تدريس (

 ). لنفس المؤتمر

  ﴾شئون التعليم والطالب  ﴿
أحيط المجلس علما بقواعد المنح الدراسية لطالب برامج  ◊

الساعات المعتمدة للفصل الدراسي األول خريف 

٢٠١٢/٢٠١٣. 

نظام  ( ٢٠١٢حيط المجلس علما باعتماد نتائج دور مايو أ ◊

 )الساعات المعتمدة 

أحيط المجلس علما باعتماد نتائج البكالوريوس نظام الساعات  ◊

 ٢٠١٢المعتمدة دور سبتمبر 

 ٢٠١٢ئج دور مايو أحيط المجلس علما باعتماد نتا ◊

 . للبكالوريوس

  ﴾موضوعات عامة  ﴿
  

  :ء في كل منعميد الكلية بالعزا. د.تقدم أ ◊

األستاذ المتفرغ بقسم هندسة  عزت عبد الشافي حسنين. د.أ 

     .األشغال العامة لوفاته

هاله أحمد الحمامى المدرس بقسم الرياضيات والفيزيقـا        . د 

  .الهندسية لوفاة والدها

حازم عبد العظيم على المـدرس بقـسم الرياضـيات          . د.أ 

  .والفيزيقا الهندسية لوفاة والده

 :الطالب االتية ميد الكلية بالعزاء في وفاةع. د.تقدم أ ◊

    .بالسنة الثالثة مدنىالطالب    محمد جمال خليل:الطالب 

  بالسنة الرابعـة    سعيد عليمي يوسف الطالبة     أماني :الطالبة   

  .كهرباء قوي

 . االعداديةةبالسنالطالب    كريم فتحي عثمان:الطالب 

  الجامعاتأحيط المجلس علما بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم  ◊

 يحق  بأنهالمادة الثالثة المتضمنة ) ٢٠١٢ لسنة ٨٤قانون ( 

ألساتذة الجامعات الذين كانوا أساتذة متفرغين وعينوا بعد سن 

السبعين في وظائف أساتذة غير متفرغين قبل سريان هذا 

القانون أن يصبحوا أساتذة متفرغين ويسرى عليهم أحكام هذا 

 .عمل بهالقانون اعتبارا من تاريخ ال



إحيط المجلس علما باإلعالن عن التقدم للحصول على  ◊

)  التشجيعية – التفوق – التقديرية –النيل ( جوائز الدولة 

 لرؤساء األقسام ٢١/١١/٢٠١٢واالجتماع يوم االثنين 

 مرشحي األقسام واختيار مرشحي الكلية لجائزة ضالستعر

 .النيل والدولة التقديرية

الن عن التقدم للحصول على أحيط المجلس علما باإلع ◊

 التشجيعية – التفوق – التقديرية –التميز ( جوائز الجامعة 

 على أن يتقدم ٢٠١٢لعام )  االختراع نجيب محفوظ –

 .هيئة التدريس للجامعة مباشرا للترشيح السادة أعضاء 

 معيد موزعه على ١٠٤وافق المجلس على ترشيح عدد  ◊

ت األقسام والمجموع أقسام الكلية المختلفة طبقا لطلبا

 .التراكمي

أحيط المجلس علما بمذكرة تفاهم لتقديم خدمات استشارية  ◊

في مجال هندسة البترول والغاز والبيئة والمجاالت الهندسية 

المصاحبة مع مركز الدراسات والبحوث التعدينية بقسم 

هندسة المناجم والبترول والفلزات وشركة تنمية البترول 

 .عامة للبترولبالهيئة المصرية ال

أحيط المجلس علما بموافقة مجلس قسم هندسة المناجم  ◊

وليد محمد عبد العزيز  .دوالبترول والفلزات على سفر 

خليفة إلى ألمانيا لتسلم جائزة خادم الحرمين الشريفين 

العالمية للترجمة والتي فاز بها لترجمة كتاب الحلول على 

 العربية مع الفلزات من الخامات الذي ترجم إلى اللغة

 .التهنئة

كيرك سكيبا مدير األبحاث  .دأحيط المجلس علما بقيام  ◊

 سبتمبر للتعرف ١٧الالسلكية بشركة إنتل بزيارة الكلية يوم 

على الفرق البحثية التي تعمل في مجاالت االتصاالت 

الالسلكية والموجات وااللكترونيات من أعضاء هيئة 

ثي في االجتماع بعرض وقام الفريق البح. التدريس بالكلية 

النشاط البحثي في حضور السيد عميد الكلية في غرفة 

وتأتى هذه الزيارة في إطار جولة يقوم بها . مجلس الكلية 

الدكتور سكيبا في منطقة الشرق األوسط نيابة عن شركة 

إنتل الختيار وتمويل ورعاية معمل أبحاث في مجال 

 .االتصاالت الالسلكية

وهى  سعيد مجاهد .د.بول هدية من افق المجلس على قوا ◊

عدد خمس كتب جديدة في علوم الكيمياء لوضعها في مكتبة 

الكلية ليستفيد منها طالب السنة اإلعدادية وطالب قسم 

 .الهندسة الكيميائية بالكلية

  

  ﴾ ترقيات وتعيينات ﴿
محمد محمد خيري السيد األستاذ  .دوافق المجلس على منح  ◊

االلكترونيات واالتصاالت الكهربية المساعد بقسم هندسة   

 .بالقسم مع التهنئة) اتصاالت ( اللقب العلمي لوظيفة أستاذ 

عمرو جالل الدين وصال المدرس  .دوافق المجلس على منح  ◊

بقسم هندسة الحاسبات اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بالقسم 

 .مع التهنئة

يد المدرس محمد أنور عبد اهللا زا .دوافق المجلس على منح  ◊

بقسم الهندسة المعمارية اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد 

 .بالقسم مع التهنئة

هبة اهللا عصام الدين خليل المدرس  .دوافق المجلس على منح  ◊

بقسم الهندسة المعمارية اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد 

 .بالقسم مع التهنئة

 المدرس بقسم خالد عبد الفتاح أحمد .دوافق المجلس على منح  ◊

هندسة المناجم والبترول والفلزات اللقب العلمي لوظيفة أستاذ 

 .مساعد بالقسم مع التهنئة

إسالم عبد الستار عشره المدرس  .دوافق المجلس على منح  ◊

بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية اللقب العلمي 

 .لوظيفة أستاذ مساعد بالقسم مع التهنئة

حسن مصطفى حسن المدرس  .دعلى تعيين وافق المجلس   ◊

المساعد بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية في 

 .وظيفة مدرس مع التهنئة

المدرس وليد عبد السميع معروف  .دوافق المجلس على تعيين  ◊

 هندسة القوى الميكانيكية في وظيفة مدرس بالقسم المساعد بقسم

 .مع التهنئة

 سارة عاصم شوقي ضيف المعيد .من وافق المجلس على تعيي ◊

بقسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية في وظيفة مدرس مساعد 

 بالقسم مع التهنئة

 محمود عبد اهللا زكى المعيد بقسم .موافق المجلس على تعيين  ◊

هندسة القوى واآلالت الكهربية في وظيفة مدرس مساعد بالقسم 

 .مع التهنئة 

يا عصام الدين خليل حسن دال .موافق المجلس على تعيين  ◊

المعيد بقسم هندسة القوى الميكانيكية في وظيفة مدرس مساعد 

 .بالقسم مع التهنئة

محمد حسين محمود فهمي عبد البر  .موافق المجلس على تعيين  ◊

المعيد بقسم الهندسة اإلنشائية في وظيفة مدرس مساعد بالقسم 

 .مع التهنئة

  

  
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بعد أعمال التجديداتبالملحق منفذ الكافتيريا ومنفذ التصوير تجديدالحالل وأعمال اإل بعد ٣٣١٢٩درجم

 تجديدالحالل وأعمال اإل بعد ٣٣١٠١ درجم

 تجديدالحالل وأعمال اإل بعد ٣٣١٠١ درجم

 تجديدالحالل وأعمال اإل بعد ٣٣١٢٩ درجم

 بالملحقالجديد الطالبات الواجهه االمامية لمصلى 

   بالملحق من الداخل الجديدمصلى الطالبات

  بعد أعمال التجديداتبالملحق منفذ الكافتيريا ومنفذ التصوير



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 غرف اعضاء هيئة التدريس بفرع الكلية بالشيخ زايد

 غرف اعضاء هيئة التدريس بفرع الكلية بالشيخ زايد

 الملتقى االول لمهندسى الجيزة لدراسة استراتيجية تطوير المحافظة

 الملتقى االول لمهندسى الجيزة لدراسة استراتيجية تطوير المحافظة

  الكلية بالشيخ زايدغرف اعضاء هيئة التدريس بفرع

  بعد أعمال اإلحالل والتجديد٧١٠٤درجم

 مدخل حمام الطلبة بمبنى قسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية

  من الداخلحمام الطلبة بمبنى قسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية


