
 
  

    
 
 

  
  
  
  
  
  
  

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

س  شــــرف أحمــــد مــــراد. د.افتــــتح أ ــــة ورئــــ مجلــــس عمیــــد الكل
ــة والتــي  ٢٠١٤/٢٠١٥للعــام الجــامعي  السادســةالجلســة  الكل

                           ١٧/٢/٢٠١٥ عقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
م  هللا سم(  ادته الواسـتهل ) الرحمن الـرح الترحیـب جلسـة سـ

ــأهم موضــوعات إ و أعضــاء المجلــس حاطــة المجلــس علمــًا 
  .١٦/٢/٢٠١٥   بتارخمجلس الجامعة 

  االجمــاع علــى مــنح الشــیخ إالموافقــة  ــة الزراعــة  ل قتــراح 
توراهالقاســمى حــاكم  الفخرــة فــى مجــال  إمــارة الشــارقة الــد
 .علوم  االجتماع

 ـــة حـــداداً إ ـــات الثقاف ا  قـــاف االنشـــطة والفاعل علـــى ضـــحا
  .االرهاب لمدة اسبوع

  اب تراجـــع الجامعـــة فـــى التصـــأمراجعـــة انى نســـ یف االســـ
انـــــات إ و  ـــــادة الب ـــــ ز تخـــــاذ اجـــــراءات للتحســـــین عـــــن طر

ة  .المتاحة عن الرسائل العلم

 ﴾موضوعات عامة  ﴿
  قة المصادقة على محضر الجلسة السا قام المجلس 

 . ١٣/١/٢٠١٤بتارخ 

  م واف المجلس على خطاب الجهاز القومي لتنظ

االتصاالت على دعم برنامج الماجستیر المهني في 

ات واالت مبـــــــصاالت الكهریــــهندسة االلكترون   ٢لغ ـــــــــــة 

  

  

  

  

  

  
  

                                                                    

ه على  اإلضافة  مدارملیون جن سنتین لدعم معامل البرنامج 

ه في صورة ستة منح للدراسین  غمبلالى  خمسمائة الف جن

  .ینیعلى مدار عامین دراس

 ط المج حث العلمي ألس علما بدعم اح ة ال م كاد

ا  ة الهندسة  ألرع فرق منوالتكنولوج جامعة القاهرة  –ل

قة  ة  ٨٠٠٠٠مبلغ حد اقصى المشارك في مسا جن

ه مصر  (مصر   .للفر الواحد) ثمانون الف جن

  م وم التجارة بتقد ة أوراس واف المجلس على خطاب شر

ة الهندسة  ل اره عن جهاز جام –تبرع إلي  عة القاهرة ع

DC power supply 8100 – 100B-hiporonic& 
مة  فقط مائة وخمسة وثالثون (جنیهًا مصرًا 135000 ق

 ).الف جنیها ال غیر

  س مجلس قسم هندسة واف المجلس على خطاب رئ

ي واالنتاج والمتضمن موافقة مجلس القسم  ان م الم التصم

دین بیومي على مدرج صالح ال .د.أطالق اسم إعلى 

مبنى  ١٠١٠٢ م (  ١٠٠٠٠الدور األرضي  مبنى تصم

ي  ان حیى شاش على مدرج الورشة وعمل  .د.أواسم ) م

 .لوحتین من الرخام

  
ة الهندسة  ل فة مجلس    جامعة القاهرة -صح

ة   فة تغطي األحداث العامة في مجلس الكل   صح
 ٢٠١٥ فبرایرعدد 



  ة  طلبواف المجلس على مجلس قسم الهندسة االنشائ

ة مدرج  مبنى مدنى  ٤٢٠٢على تسم الدور األرضي 

 .ك تقدیرًا ألعمالهدمحم محمود العدو وذل. د.أاسم 

 ة للمعیدین ط المجلس علما بإقامة دورة تدرب  اح

ل من صندوق العلوم  والمدرسین المساعدین بتمو

ز تهیئة فرص  قا للتعاقد بین مر ة ط ة التكنولوج والتنم

 .العمل والصندوق 

  ط المجلس علما انات اح ات المعدة من ب االحصائ

ة بخصوص  یئة المعاونة في عداد الهأ العالقات الثقاف

ةأ  .جازات دراس

 ط المجلس علما ببدء ة  اح ل اسم  اجراءات فتح حساب 

البنك األهلي المصر لتلقى  جامعة القاهرة – الهندسة

ة الكل ة  م ة التعل  .التبرعات لدعم العمل

  عة موضوعات االعتماد واف المجلس على متا

مي    :األكاد

  دة واالعتمــــــاد المقتــــــرح المقــــــدم مــــــن لجنــــــة ضــــــمان الجــــــو

ـــار المـــراجعین  معـــاییر اخت ـــة والخـــاص  الكل مي  االكـــاد

ة المختلفة من الخارج  .لبرامج الكل

 عة عرض موقف األ  .عداد ملف االعتمادإ قسام ومتا

 ضرورة تحدید مراجع داخلي للبرامج التي لم تقم بذلك. 

  م التي تم تحلیلهاإنتائج  .ستمارات التقی

 ا  .برامج الدراسات العل

 انات األقسامت استكمال ب ة  ر موقع الكل   .طو

ة البیئة ﴿  ﴾ شئون خدمة المجتمع وتنم

انة أعمال االحالل والتجدید  والص

 ما یتعلأ أنه ف ط المجلس علمًا  نجازات فى إمن  ح

مبنى اإلدارة  : أعمال اإلحالل والتجدید 

  یــب  االنتهــاءتــم وذلــك   LEDمــوفرة شــافات أرعــة مــن تر

قــة المواجهــة لمبنــى  اإلدارة  علــى حــدود   وذلــك إلضــاءةالحد

 .واجهة المبنى أثناء اللیل 

  ــاه الدورة بــ أعمــال اإلحــالل والتجدیــد الشــاملمــن  االنتهــاءتــم م

ـــة خاصـــة ال تـــب الســـید عمیـــد الكل ات  –حـــوائط ( م  –أرضـــ

اكة  –إضاءة   . )أسقف  -صحى  –س

 تب السید عم ة م ة أنه تم عمل إحالل وتجدید ألرض ید الكل

 ). .H.D.Fخشب  (

  ــاه مــن  االنتهــاءتــم أعمــال اإلحــالل والتجدیــد الشــامل لــدورة الم

مبنـى  الـدور األرضـي  اه الحرمي   وذلـك  الرجالى ودورة الم

ات  –أبــــــواب (اإلدارة   –أســــــقف ســــــاقطة  -حــــــوائط  –أرضــــــ

ة  –إضاءة  اكة –صحى  –أحواض   -تهو    ).س

  یــــب ــــة فــــي جــــار االنتهــــاء مــــن أعمــــال تر الفواصــــل الداخل

الــدور  ة وذلــك  ســ الفراغــات المخصصــة للمراكــز والطرقــة الرئ

المبنى   .الثاني 

  یـب الـدرابزن المصـنوع مـن الخشـب وذلـك تـم االنتهـاء مـن تر

مبنى اإلدارة   .للساللم الثالثة 

  ارة ثرة أعطال الس أنه نظرا لتهالك و ط المجلس علمًا  أح

ة ؛ فلقد تم شر  الكل ل ذاتي ( اء النقل  بیرة ) تمو ارة نقل  س

شي ة میتسو  .جدیدة مار

  أنه تم عمل إحالل وتجدید لعدد ط المجلس علمًا   ٢أح

الدور الخامس )   ٢٠٥٠٢ – ٢٠٥٠١( قاعة تدرس 

ة  ات والفیزقا الهندس دهانات أسقف ( مبنى الراض

راسي  –ستائر  –أعمال الكهراء واإلضاءة  –وحوائط 

ة   –مسند  ع االرض  ... ). -تلم



ةاألنشطة      ة االجتماع ة والثقاف   والبیئ

  ًط المجلس علما اعة وتوزع  أح تاب دلیل أنه تم ط

ة ودلیل الطالب لسنوات النقل  الطالب للسنة اإلعداد

حتو الدلیل على  ٢٠١٥-٢٠١٤المختلفة  تعرف : و

الشیخ زاید والرس ة  ة وفرع الكل الة الجامعة والكل

ة  –واألهداف  الكل الفصلین والساعات ( نظام الدراسة 

ة  –) المعتمدة ة للكل الخدمات واألنشطة الطالب

إرشادات للطالب  –نظام تأدیب الطالب  –والجامعة 

ة  –خالل فترة االمتحانات   ).  جداول المقررات الدراس

   ة الفصل الدراسي الثاني أنه مع بدا ط المجلس علمًا  أح

ة  ٢٠١٥فبرایر   ٧یوم السبت المواف  انتظام حر ؛ 

ة  نظام الفصلین ونظام ( نقل طالب السنة اإلعداد

الشیخ زاید ) الساعات المعتمدة ة  وذلك الى فرع الكل

جراج : والعودة ؛ وتتم الخدمة من خمسة أماكن تجمع 

ة الخ ة  –ارجي الكل ا  –الهرم  –المعاد  –ام

حیث  ض االشتراك للطالب  س؛ ولقد تم تخف رمس

ح  امال  ٦٥٠أص ه للفصل الدراسي  ثالثة أشهر ( جن

 ) .ونصف

  أنه في یوم االثنین المواف ط المجلس علمًا   ٩أح

؛ تم عقد لقاء مع السید                       ٢٠١٥فبرایر 

س الجامعة لشئون جمال عبد الناصر . د.أ نائب رئ

قاعة االجتماعات  ة البیئة وذلك  خدمة المجتمع وتنم

عد  ة  ة في الساعة الثان الكل الناد االجتماعي 

ادته ما تم اتخاذه من قرارات  الظهر؛ ولقد أستعرض س

ان السادة  عة مشروع إس وٕاجراءات من قبل لجنة متا

الجامعة  األقسا  المتأخرة (أعضاء هیئة التدرس والعاملین 

المشروع وغرامات التأخیر  الوحدات الشاغرة  –للحاجزن 

أعمال  –التخصص  –واألسعار الجدیدة للوحدات والحدائ 

وخالل اللقاء تم )  ٠٠٠ –تراخص البناء  –االنشاءات 

ة عن أسئلة واستفسارات عدد من السادة الحضور  اإلجا

ین في المشروع؛ حضر اللقاء أ      شرف مراد. د.المشار

حنفي الزهیر وعدد من السادة أعضاء هیئة التدرس . د.و أ

ة ة ومن خارج الكل الكل  .والعاملین 

  ًط المجلس علما في إطار اإلعداد والتحضیر إلقامة أنه  أح

توراه أعوام  حفل تكرم الحاصلین على الماجستیر والد

 ١٩٦٢والسادة الرواد خرجي  ٢٠١٤ – ٢٠١٣ – ٢٠١٢

س المواف  ١٩٦٤ – ١٩٦٣ – ابرل  ٢وذلك یوم الخم

الجامعة ؛ فلقد تم  ٢٠١٥ حجز : قاعة االحتفاالت الكبر 

اعة الدعوات واألظرف  –تجهیز األرواب  –القاعة   –ط

ن  رمین والمدعو الفرقة   –بدء تسجیل الم االتصال 

ة المرافقة للعرض  ق ة  –الموس ق الفرقة الموس االتصال 

رمین   –الحفل  التي ستحیى إعداد الدروع  -إعداد قوائم الم

ات  ا  –الجوائز وشهادات التقدیر  –والمیدال فون االتصال تل

رمین  ة للحفل ...)   -الم ما تم البدء في عمل الدعا ؛ 

ة المصرة والقناة األولى  بجردة األهرام  والقناة الفضائ

ع  ٤ة وٕاذاعة الشرق األوسط وٕاذاعة األغاني وذلك لمد أساب

ة تبدأ من یوم الجمعة   .   ٢٠١٥  –٢ – ١٣متتال

اشئون  ﴿      حوث الدراسات العل   ﴾ وال

  محضر ط المجلس علمًا  ا أح اجتماع لجنة الدراسات العل

حوث بجلستها المنعقدة فى   .١٥/٢/٢٠١٥وال



م والطالب  ﴿  ﴾شئون التعل

  محضر ط المجلس علمًا  م شئون التعلاجتماع لجنة أح

 .١٥/٢/٢٠١٥ فيبجلستها المنعقدة والطالب  

ات وتعیینات  ﴿   ﴾ترق
  سى عبده حمید  .دواف المجلس على تعیین السید ع

فة  ات في وظ قسم هندسة الحاس األستاذ المساعد 

القسم مع التهنئة  .أستاذ 

  ات  .دواف المجلس على تعیین م سید بر فاطمة ابراه

قسم الهندسة  فة المدرس المساعد  ة في وظ ائ م الك

القسم توراه من ( مدرس  انها حاصله على الد علما 

 . مع التهنئة) جامعة القاهرة 

  دینا أحمد عاطف المدرس  .دواف المجلس على تعیین

فة مدرس  ة في وظ قسم الهندسة االنشائ المساعد 

أنها القسم  توراه من جامعة علما  حاصله على الد

 .مع التهنئة جد معادلة ودوراتندا وال تو  –واترلو 

  حازم حسام الدین األنور  .دواف المجلس على تعیین

ة في  قسم الهندسة االنشائ أمین المدرس المساعد 

القسم   فة مدرس  أنه وظ توراه علما  حاصل على الد

وال توجد معادلة وال دورات ا أمر –من جامعة الینو 

 .مع التهنئة

  سر  المهندس تعیینواف المجلس على أحمد دمحم 

ا في  قسم هندسة الر والهیدرول ر المعید  أحمد 

القسم مع التهنئة فة مدرس مساعد   .وظ

  م عبد تعیین المهندس واف المجلس على عمرو ابراه

ا في  قسم هندسة الر والهیدرول اللطیف غرب المعید 

القسم مع التهنئة فة مدرس مساعد   .وظ

 دمحم مرتضى أحمد  لى تعیین المهندسواف المجلس ع

فة  ة في وظ ان قسم هندسة القو الم مصطفى المعید 

القسم مع التهنئة  .مدرس مساعد 

 نورهان هشام عبد  واف المجلس على تعیین المهندسة

فة مدرس  قسم الهندسة المعمارة في وظ الرحمن المعید 

القسم مع التهنئة  .مساعد 

 محمود دمحم نجیب عبد  ین المهندسواف المجلس على تعی

ات  قسم هندسة االلكترون ع صوابي المعید  السم

القسم مع  فة مدرس مساعد  ة في وظ واالتصاالت الكهر

 .التهنئة

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

ة ار الطالب المثالى على مستو الكل قة اخت   مسا

ون  ة  المشار ب ز تهیئة فرص العمل –فى الدورة التدر   مر

ار الطالب  قة اخت ةمسا   المثالى على مستو الكل



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن السلم االوسط  درابز

 واجهة مبنى االدارة أثناء اللیل

عد أعمال اإلحالل والتجدید مبنى اإلدارة  اه الرجالى   دورة الم

الً      شافات إنارة واجهه مبنى اإلدارة ل

عد أعمال اإلحالل والتجدید مبنى اإلدارة  مى  اه الحر  دورة الم

ى ن السلم الجنو  درابز

ن السلم الشمالى  درابز

الدور الثان بدء ة للمراكز  یب الفواصل الداخل المبنىتر  ى 



 

 

ه ن الواجهه الخلف رمین والسادة المدعو طاقة دعوة الحفل للسادة الم  ٢٠١٥- ٢٠١٤دلیل الطالب لسنوات النقل المختلفة  غالف ل

ة  غالف  ٢٠١٥- ٢٠١٤تاب دلیل الطالب للسنة اإلعداد

ة  سات نقل طالب السنة اإلعداد ة ( اتو  )الجراج الخارجى للكل

س الجامعة لشئون خدمة المجتمع . د.لقاء مع السید أ جمال عبد الناصر نائب رئ

ةالواجهة األ رمین مام طاقة دعوة الحفل للسادة الم  ل

ة  رمینالواجهة األمام طاقة دعوة الحفل للسادة الم  ل

ة ل  لظرف الخاص بدعوة الحفلالواجهة األمام


