
 
  

    
 
 

  
  
  
  
  
  
  

  ﴾ عمید الكلیة شریف مراد. د.كلمة أ ﴿    
  

 مجلس الكلیةعمید الكلیة ورئیس  شریف أحمد مراد. د.افتتح أ
والتي عقدت یوم  ٢٠١٤/٢٠١٥للعام الجامعي  الثانیةالجلسة 
واســتهل ) بســم هللا الــرحمن الــرحیم (  ١٤/١٠/٢٠١٤ الثالثــاء

حاطـة المجلـس إ و لـسبالترحیب بأعضـاء المجسیادته الجلسة 
   بتـــــــــــــاریخعلمـــــــــــــًا بـــــــــــــأهم موضـــــــــــــوعات مجلـــــــــــــس الجامعـــــــــــــة 

٢٩/٩/٢٠١٤.  
  عمــــل دراســـــة لـــــدخول الســـــیارات فــــى الجامعـــــة وتنظـــــیم أمـــــاكن

قام بالدراسة لجنة من كلیة الهندسـة وكلیـة التخطـیط  -االنتظار
 .العمراني

  ضــرورة إبــالغ الجامعــة بالمعیــدین الــذین تخطــوا خمــس ســنوات
ماجســـتیر والمدرســـین المســـاعدین الـــذین دون الحصـــول علـــى ال

مــن تــاریخ (تخطــوا عشــر ســنوات دون الحصــول علــى الــدكتوراه 
 .)التعیین

  التأكـــد علـــى ضـــرورة إتبـــاع إجـــراءات وزارة التعلـــیم العـــالي عنـــد
 .إعداد مذكرات تفاهم مع جامعات أجنبیة

  الخـــریجین  بأشـــهرقائمـــة إرســـال  طلبـــت الجامعـــة مـــن الكلیـــات
 .جامعة القاهرة خریجيمنتدى لمشاهیر بهدف عقد  وأهمهم

  قدم مدیر مركز نقـل وتسـویق التكنولوجیـا واالبتكـار خطـة عمـل
 .مسابقة االبتكاربمشاركة لمركز وطالب بتشجیع الطالب للا

 ناقش المجلس تعدیل بعض معـاییر الـتحكم وقیمـة وعـدد جـوائز 
 .الجامعة وتم االتفاق على إرسال المقترح للكلیات إلبداء الرأي

  

  

  

  

  

  

  

  

 ﴾موضوعات عامة  ﴿
  قام المجلس بالمصادقة على محضر الجلسة السابقة بتاریخ

١٦/٩/٢٠١٤.  

  وافق المجلس على قبول الهدیة المقدمة من وزارة العالقات

من اجهزة      وحدة ٣٥٦عن  عبارةوهى  األلمانیةالخارجیة 

 –كومبیوتر  ١٣٠ – تصویر مستندات ةماكین ١( مختلفة 

 ) جهاز عرض ٢٢ - رسكان ١-طابعه  ٧٢ –شاشه  ١٣٠

 .یورو ألف بحوالى مائةاألجهزة  هذه قیمة تقدر و

 أیمن قبول الهدیة المقدمة من المهندس  وافق المجلس على

   شركة سیمنس وهى عبارة عن بسعد رئیس قطاع الصناعة 

وحدات لتدریب الطلبة على تكنولوجیا التحكم اآللي  ٤عدد 

 .ىمصر  جنیه ألف ستونبحوالى وتقدر قیمتها 

  وافق المجلس على قبول هدیة جهاز قیاس معدل استهالك

الوقود الكترونیا والمقدم من شركة التكنولوجیا المتقدمة 

 . مصريجنیة  عشرة أالفوتقدر قیمتها بحوالي  والبیئة

  دكتورة راندا عبد الكریم األستاذأحیط المجلس علمًا باختیار 

ول والفلزات لعضویة المجلس بقسم هندسة المناجم والبتر 

 .التخصصي للتعلیم والبحث العلمي مع التهنئة

  
  جامعة القاهرة -صحیفة مجلس كلیة الهندسة 

  صحیفة تغطي األحداث العامة في مجلس الكلیة  
 ٢٠١٤ اكتوبرعدد 



  ناقش المجلس موضوع انتداب أعضاء هیئة التدریس

للجامعات الحكومیة او الخاصة وكذلك الجامعات 

 .الحكومیة األخرى وضرورة وضع ضوابط لالنتداب

 سارة عاصم  طة المجلس علمًا بإصدار المهندسةحاإ

من نظریة التطور لداروین الى "ان ضیف كتاب بعنو 

 .مع التهنئة" التحكم المرن في االنسان

 مدیر الموازنة والحسابات  وافق المجلس على مذكرة السید

بالغ السادة رؤساء األقسام ومدیري االدارات إبشأن 

عضاء هیئة التدریس المشاركین أ ارسال كشوف السادة 

ألن تأخرها في االشراف والتحكیم على الرسائل العلمیة 

ادى الى عدم التمكن من الصرف لورودها في نهایة 

السنه المالیة وذلك حفاظ على حقوق السادة أعضاء 

 .هیئة التدریس والعاملین

  على إقتراح  ة مجلس الجامعةافقأحیط المجلس علمًا بمو

كلیة الهندسة بفرض مساهمات للمقاصات التى تقوم بها 

جنیه  ٢٠٠انس بقیمة الكلیة لحملة البكالوریوس واللیس

 .للمادة الواحدة وتعمیم ذلك على باقى كلیات الجامعة

  أحیط المجلس علمًا بعقد محاضرة تعریفیة عن مشروعات

المحاضرة  لقاءلوم والتنمیة التكنولوجیة قام بإصندوق الع

المدیر التنفیذي للصندوق یوم  –عمرو عدلي . د.أ

 .٢٠١٤أكتوبر  ١األربعاء 

 ﴾ جتمع وتنمیة البیئةشئون خدمة الم ﴿

 والصیانة أعمال االحالل والتجدید

 حیط المجلس علمًا بأنه فیما یتعلق بأعمال اإلحالل أ

 : والتجدید بمبنى اإلدارة

  تــــم االنتهــــاء مــــن أعمــــال اإلحــــالل والتجدیــــد فــــى المكاتــــب

ـــــــــــدور األرضـــــــــــي ـــــــــــة علـــــــــــى مســـــــــــتوى ال ـــــــــــة التالی   اإلداری

لشــئون القانونیــة ا –شــئون الطلبــة  –شــئون الدراســات العلیــا ( 

 ).الخزینة  –الجودة  –

  تم االنتهاء من أعمال اإلحالل والتجدیـد فـي المكاتـب اإلداریـة

وكیل  – الساعات المعتمدة(التالیة على مستوى الدور األول  

وكیـــل الكلیـــة  –ئون خدمـــة المجتمـــع وتنمیـــة البیئـــة الكلیـــة لشـــ

مــع ســكرتاریة شــئون خدمــة المجت –للدراســات العلیــا والبحــوث 

 ).سكرتاریة الدراسات العلیا والبحوث –وتنمیة البیئة 

 ارى االنتهـــاء مـــن أعمـــال اإلحـــالل والتجدیـــد بالـــدور األول ــــــــــج

الشـــئون  –شـــئون العـــاملین ( فـــى عـــدد مـــن المكاتـــب اإلداریـــة 

 ). مدیر عام الكلیة – المالیة

  تــــم االنتهــــاء مــــن أعمــــال اإلحــــالل والتجدیــــد للتكســــیة بالرخــــام

أمــام بــاب مصــعد  –المــدخل الرئیســي لمبنــى اإلدارة : لحــوائط 

أســــفل شــــبابیك التعامــــل مــــع الطــــالب  –اإلدارة بالــــدور األول

ـــا وشـــئون الخـــریجین  إلدارات شـــئون الطـــالب والدراســـات العلی

 .والشئون المالیة بالدور األرضي خلف مبنى اإلدارة

  تــم االنتهــاء مــن أعمــال الــدهانات الخارجیــة للمكاتــب اإلداریــة

 –شئون طلبة ( لموجودة بالدور األرضي خلف مبنى االدارة ا

 ).شئون خریجین –خزینة  –شئون دراسات علیا 

  ـــم  االنتهـــاء مـــن أعمـــال اإلحـــالل والتجدیـــد لشـــبكة الكهربـــاء ت

 .وملحقاتها بالمبنى

 ــــــــتـــــــم االنت خطـــــــوط (هاء مـــــــن أعمـــــــال  شـــــــبكات االتصـــــــال ــــــــ

خدمیة بالدور األرضي داخل المكاتب اإلداریة وال) التلیفونات 

 .والدور األول

  جــارى االنتهــاء مــن أعمــال التجلیــد بالرخــام وذلــك لحــوائط ســلم

 .مبنى اإلدارة  بجوار المصعد

  تــــــم االنتهــــــاء مــــــن أعمــــــال اإلحــــــالل والتجدیــــــد لجرانیــــــت درج

 .المداخل الثالثة لمبنى اإلدارة



  تــــــم االنتهــــــاء مــــــن أعمــــــال اإلحــــــالل والتجدیــــــد للبلــــــدورات

لجرانیـت وذلـك أمـام الواجهـة األمامیـة والواجهـة واألرصفة ا

 .  الشمالیة والواجهة الجنوبیة لمبنى اإلدارة 

  تم االنتهاء من أعمال اإلحالل والتجدید في الحدیقة  التـي

  -تغطیة بالنجیل  -بنیة أساسیة ( تقع أمام مبنى اإلدارة  

 ) .شبكة ري بالرشاشات بتوقیت زمنى  -تشجیر 

  جـــــارى البـــــدء فـــــي األعمـــــال الهیكلیـــــة الخاصـــــة باألســـــقف

المعلقـــة بالـــدور الثـــاني وطرقـــة الـــدور األول وطرقـــة الـــدور 

 .  ألرضىا

  أحیط المجلس علمًا بأنه تم االنتهاء من أعمال اإلحالل

والتجدید للمنطقة التي تقع خلف مبنى طیران والتي یقع 

 .بها برج المصعد الجدید بالمبنى

 مًا بأنه تم االنتهاء من أعمال اإلحالل أحیط المجلس عل

لألجهزة والبنیة ) تمویل من الجامعة (والتجدید الشامل 

)  رنتنتاال(األساسیة الخاصة بشبكات التواصل 

داخل مبنى قسم المناجم ) التلیفونات ( واالتصال 

مكاتب أعضاء هیئة التدریس والهیئة ( والبترول والفلزات 

 - المعامل  –ریة والخدمیة المكاتب اإلدا –المعاونة 

 ).المراكز 

  أحیط المجلس علمًا بأنه تم البدء في أعمال اإلحالل

لألجهزة والبنیة )  تمویل من الجامعة(والتجدید الشامل 

) االنترنت(ة الخاصة بشبكات التواصل األساسی

 وذلك بمبنى قسم الریاضیات) ونات التلیف( واالتصال 

 .والفیزیقا الهندسیة

 جلس علمًا بأنه بعد االنتهاء من األعمال أحیط الم

                    الخاصة باألجهزة والكامیرات والبنیة األساسیة  

لشبكة المراقبة بحرم الكلیة والملحق ومحیط ) تمویل جامعة( 

تم عمل تجربة أداء لألنظمة والكامیرات وذلك ,  مبنى طیران

اسطة على الشاشات الموجودة بغرفة التحكم وذلك بو 

مهندسي الشركة المسئولة عن التنفیذ وبحضور السید عمید 

 .الكلیة والسادة وكالء الكلیة

  أحیط المجلس علمًا بأنه تم عمل إحالل وتجدید للبلدورات

مبنى (  ١١٠١الموجودة أسفل شبابیك مدرج  واألرصفة

 .والمطلة على حدیقة مبنى اإلدارة)  ١مدنى 

 كمال تعلیة السور الحدیدي أحیط المجلس علمًا بأنه تم است

للكلیة في المنطقة التي تبدأ من یمین البوابة الرئیسیة وحتى 

نهایة السور بجوار مدخل حدیقة الحیوان الواقع أمام بوابة 

 .ملحق الكلیة

  أحیط المجلس علمًا بأنه جارى أعمال اإلحالل والتجدید

  :في المعامل التالیة) تمویل ذاتي  (الشامل 

 مبنى  -قسم هندسة القوى الكهربیة  -یات القوىمعمل الكترون

 .الدور الثاني أعال مكتبة الكلیة – ٩

  قسم الهندسة الكیمیائیـة  –معمل التكنولوجیا الغیر عضویة– 

 .الدور األول

  الــــدور  –قســــم األشــــغال العامــــة  –معمــــل الهندســــة الصــــحیة

 .مبنى عمارة – االول

  یــــــة الطبیــــــة  قســــــم الهندســــــة الحیو  –معمــــــل الهندســــــة الطبیــــــة

 .مبنى عمارة  – االولالدور  –والمنظومات

  والبیئیة والثقافیة االجتماعیةاألنشطة 

  أحیط المجلس علمًا بانتظام حركة نقل طالب السنة

االعدادیة والتي بدأت یوم السبت الموافق        

نظام الفصلین ونظام الساعات (  ١٠/٢٠١٤/ ١١



لیة بالشیخ زاید والعودة ؛ وذلك الى فرع الك) المعتمدة

جراج الكلیة ( تتم الخدمة من خمسة أماكن تجمعو 

 .)رمسیس –الهرم  –المعادي  –امبابة  –الخارجي 

  ﴾ والبحوث الدراسات العلیاشئون  ﴿      

  اجتماع لجنة الدراسات أحیط المجلس علمًا بمحضر

 .١٥/٩/٢٠١٤العلیا والبحوث بجلستها المنعقدة فى 

 عتماد قید الدفعة الجدیدة بالدراسات إ  على وافق المجلس

الفصل الدراسى  ٢٠١٤/٢٠١٥العلیا للعام الجامعى 

 .االول

 ماجدة . د.أ: تشكیل لجنة من السادة  وافق المجلس على

محمد حمدى نور لوضع . منى طاهر و د. فایق و د

 .معاییر موحدة للتقییم فیما یخص لجان الممتحنین

  ف الحالى للمسجلین ببرامج بالموقاحیط المجلس علمًا

الدراسات العلیا وضرورة التنبیه على جمیع الطالب 

باستیفاء متطلبات قبول التسجیل قبل العرض على 

 .مجلس الجامعة

 ﴾شئون التعلیم والطالب  ﴿

  الجلسة  اجتماعمحضر  عتمادإ وافق المجلس على

 . ١٥/٩/٢٠١٤ في الحادیة عشر التي انعقدت

  لجنة التحویالت للعام  ستعرضتهاوافق المجلس على ما

  .٢٠١٤/٢٠١٥ الجامعي

 التنفیذيالمنسق . د.وافق المجلس على ما ورد بكتاب أ 

لبرامج الساعات المعتمدة بشأن القواعد الحاكمة للمنح 

 فيالدراسیة ببرامج البكالوریوس نظام الساعات المعتمدة 

  .٢٠١٤/٢٠١٥ الجامعيالعام 

  ﴾ترقیات وتعیینات  ﴿
 فاروق محمد عویس األستاذ . دلس على تعیین وافق المج

المساعد بقسم هندسة الطیران والفضاء في وظیفة أستاذ مع 

 .التهنئة

  محمد سید بیومي ابراهیم . دوافق المجلس على تعیین

األستاذ المساعد بقسم هندسة الطیران والفضاء في 

 .وظیفة أستاذ مع التهنئة

  فر األستاذ شریف صالح ص. دوافق المجلس على تعیین

المساعد بقسم الهندسة االنشائیة في وظیفة أستاذ مع 

 .التهنئة

  طاهر محمد أبو ضیف . دوافق المجلس على تعیین
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