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  66/61/1161انً اف         األح       ي       و انبُ      دش يانت           نبزَ      دية  ُ        ع  انهجُ      ع ان ز        ع تاجتًع      

   زكييييييييدانييييييي دز ييييييي   ان              /  بًكت        يانُص                  زا   ان اح         ف       ا سً       دو ان        د ع 

 -: ً   انكه ع يبحض ر  ض يع كم يٍ
 

  وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب هشام عرفات علً أ.د/  -1
  المدٌر التنفٌذي للبرنامج عماد السعٌد إسماعٌل البلتاجًأ.د/  -2
  رئٌس قسم الهندسة اإلنشائٌة محمد نجٌب أبو السعدأ.د/  -3
  هندسة األشغال العامةرئٌس قسم  محمود الموافً شتٌويأ.د/  -4
 )عضواً( أستاذ متفرغ بقسم الهندسة اإلنشائٌة   احمد األمٌن النمر أ.د/  -5
 )عضواً( األستاذ بقسم الهندسة اإلنشائٌة   احمد محمود ٌوسفأ.د/  -6
 )عضواً( أستاذ مساعد بقسم هندسة األشغال العامة  هشام خلٌل االتربً د/ م.أ. -7
 )عضواً( مدرس بقسم الرٌاضٌات والفٌزٌاء الهندسٌة   د/ ولٌد السعٌد البشبٌشً -8
  ن اللجنةأمٌن الكلٌة وأمٌ أ/ أشرف توفٌق الدٌب -9
   قد اعتذر عن الحضور 
  الهندسة المعمارٌةرئٌس قسم   محمد محمد طه العزب أ.د/ -1
 )عضواً( أستاذ مساعد بقسم الهندسة المعمارٌة   أ.م.د/ عالء محمد شمس العٌشً -2
  ىقامىبالدكرتاروة 

  شئون طالب البرنامجمدٌر  السٌدة/ فاطمة المغاورى الوهٌدى  

 انجه ع  زكىدان دز    ان    األ تدذ ان كت ر /  افتتح يق 

 
    يفا ب ايع االجتًدع رح    د سه بدن د     ضدش انهجُع انً قز  يتًُ د ن ى  ياو انصحع يانت ف 

 -ثى ب     د سه فا يُدق ع انً ض  دت ان ار   بج يل األ ًدل ياسخذت انهجُع انقزارات انتدن ع:             
 

 ( 6ا تًد  يحضز انجه ع ان دبقع رقى ) -الموضوع: -6

 

 61/66/1161( بتارٌخ  6اللجنة على محضر الجلسة السابقة رقم ) صادقت  -:رارــالق 
 

رنامجىهنددةىلبىاللجنةىالفرروةىمحضر
 البناءىوالتذوود

 66/61/1161فيى (ى2الجلدةىرقمى)
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ىذئونىطالبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 
 الدرادوةىالمنح

 للبرنامج بشأن ترشٌح الطالبٌن التنفٌذيتاذ الدكتور / المدٌر المذكرة المقدمة من السٌد األس -الموضوع: -1
 

 الطالباسم  م

 محمد السودة مشرٌف محمد عبد المنع -1

 علً عادل علً علً إبراهٌم -2
        . % فً الثانوٌة العامة99للمنحة المجانٌة وذلك لحصولهم علً مجموع 

منح الدراسةةٌة ) الحةحةةة المالٌةةة ( مةةب تعةةدٌل بنةةد المةةنح الموافقةةة طبقةةا للقواعةةد الااصةةة بةةال -:رارــالق 
 .الدراسٌة فً الحةحة المالٌة للبرنامج

 جدولىاالمتحانات 

والةذي ٌبةد   1161/1161مقترح جةدول اممتحانةات الفصةل الدراسةً األول للعةام الجةامعً  -الموضوع: -1
التنسةةٌم مةةب طةةح  ب الةةذي تةةم إعةةداد و 67/6/1161وٌنتهةةً فةةً  6/6/1161اعتبةةارا مةةن 

 .البرنامج

 
 .وافقت اللجنة على الجدول المقترح -:رارــالق 

 
 المقرراتىالدرادوة 

 1161/1161المقررات الدراسٌة المطروحة للفصل الدراسً الثانً للعام الجامعً  -الموضوع: -4
 

ة لحسترشاد قبل المعنٌلمطروحة مب مااطبة األقسام وافقت اللجنة علً المقررات الدراسٌة ا -:رارــالق 
 اماتٌار.

ى 
ىهوئةىالتدروسىأرضاءذئونىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ى
 مدورىمرحلةىاختوارى

مةةدٌر  ااتٌةةار المةةذكرة المقدمةةة مةةن السةةٌد األسةةتاذ الةةدكتور/ المةةدٌر التنفٌةةذي للبرنةةامج بشةةأن -الموضوع: -5
 . نامج (مدٌر البرل ا) ناةب 611مرحلة 

 
  ناةبةا لمةدٌر البرنةامج الظرٌةف محمةد وافقت اللجنة علً ااتٌار السةٌد الةدكتور/ محمةد  حمةد -:رارــالق 

 لمدة عام.
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ىذئونىالقدمىىىىىىىىىىىى
ى

 احتواجاتىالبرنامج

شراء احتٌاجات   تُ  ذي نهبزَدية ب أٌانًق يع يٍ ان    األ تدذ ان كت ر / انً يز انالمذكرة   -الموضوع: -6
 -:من األصناف اآلتٌةالبرنامج 

 

 الكمٌة اسم الصنف م

 6 جهاز كمبٌوتر -1

 6 جهاز م  تو   -2

 6 طابعة  -3

  6 ماسح ضوةً -4
   

 .من حسا  البرنامج طبقا للقواعد وافقت اللجنة -:رارــالق 
   

   

 ا فً تمام الساعة الثالثة عصراوقد أنهت اللجنة من أعماله      
   

 
 عمٌد الكلٌة                                                           أمٌن اللجنة      

  
  

 أ.د/ زكى محمد زٌدان                                                أ/ ِأشرف توفٌق الدٌب
 


