
 

 

 01090506996برنامج هندسة البناء والتشييد                                                   ت/  –مبني البرامج النىعية  –كلية الهندسة 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  21/10/2013انً افتتتتتتت   االثعتتتتتتت  يتتتتتتت و انبعتتتتتتتسي دانخ تتتتتتت    نبزنتتتتتتتسي   ع  تتتتتتتت اجخًعتتتتتتتج انهرعتتتتتتتت ان ز  تتتتتتتت 

   زكييييييييييي    ييييييييييي  ز ييييييييييي   ان تتتتتتتتتتت      /  بًكختتتتتتتتتتت  انثسنثتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتزافتتتتتتتتتتتع حًتتتتتتتتتتتسو ان تتتتتتتتتتتس ت 

 -: ً   انكه ت دبحض ر  ض يت كم ي 
 

  وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب هشام عرفات علً أ.د/  -1
  المدٌر التنفٌذي للبرنامج عماد السعٌد البلتاجً/ أ.د -2
 )عضواً( أستاذ متفرغ بقسم الهندسة اإلنشائٌة  احمد األمٌن النمرأ.د/  -3
   رئٌس قسم الهندسة اإلنشائٌة احمد محمود ٌوسفأ.د/  -4
  رئٌس قسم هندسة األشغال العامة أ.د/ محمود الموافً شتٌوي -5
  الهندسة المعمارٌةرئٌس قسم   العزبمحمد محمد طه  أ.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
  أمٌن اللجنة أ/ اشرف توفٌق الدٌب -9
   قد اعتذر عن الحضور 
 )عضواً( أستاذ بقسم الهندسة اإلنشائٌة  محمد نجٌب أبو السعد أ.د/ -1
 )عضواً( مدرس بقسم الهندسة المعمارٌة د/ صالح مصطفً قاعود -2
   قام بالسكرتارية 

   أ/ ثناء علً السٌد 

 انره ت  زكى     ز    افخخح ان    األ خسذ ان كخ ر /  دق           

 
 حه بسن س ة   ضسي انهرعت انً قزة يخًع س نهى  داو ان حت دانخ ف   دفع ب ايت االجخًسع رح    س  

 -ثى ب     س حه فع يعسق ت انً ض  سث ان ار ة بر دل األ ًسل داحخذث انهرعت انقزاراث انخسن ت:             
 

 .15/9/2013التصديق علي محضر الجلسة السابقة بتاريخ  -الموضوع: 1

  لي محضر الجلسة السابقة.صدقت اللجنة ع -:رارــالق 

   

 

 

 

 

اللجنة الفرعٌة لبرنامج            اجتماع محضر
 هندسة البناء والتشٌٌد

 21/10/2013 فً  (11الجلسة رقم )
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 الطلبات المقدمة من طالب الثانوية المعادلة للموافقة علي قبولهم ببرنامج هندسة البناء والتشييد.بشان  -الموضوع: 2

 حالة القٌد اسم الطالب م  
 ثانوية معادلة النعاس أبوعبد هللا  إبراهيممريم طلعت  1
 ثانوية معادلة ب السعيدياسمين محمد عبد الوها 2

 ثانوية معادلة نورهان إبراهيم حمزة حال 3

 ثانوية معادلة نوران حسام الدين محمد سليمان 4

 ثانوية معادلة ريمون رمسيس يعقوب يوسف 5

 ثانوية معادلة هشام وليد عبد الرحمن محمد قشطة 6

 ثانوية معادلة محمد هشام محمود الشافعي 7

 ثانوية معادلة دوي محموداحمد عادل طه ب 8

 ثانوية معادلة محمد مدحت محمد احمد موافي 9

 ثانوية معادلة ريهام محمد السعيد السعيد عبد هللا 10

 ثانوية معادلة لينا محمد عبد الرحمن عشماوي 11

 ثانوية معادلة عبد الرحمن محمد رمضان 12

 إعدادي )مقبول( سيف احمد محمد السيد القطري 13
 إعدادي )مقبول( حمد اسامه عبد السميع موافيم 14

 إعدادي )مقبول( عالء عماد خالد عبد الحليم حموده 15

 إعدادي )مقبول( احمد حسن حسن ابو النجا 16

  إعدادي )مقبول( عبد الفتاح مصطفي عبد الفتاح عيد 17
   

 الموافقة مع تطبيق القواعد. -:رارــالق 
 

المقاادم ماان الطالااب / يوسااف محمااد ساامير محمااد عبااد هللا المقيااد بالبرنااامج الصااف ا ول للعااام الجااامعي بشااان الطلااب  الموضوع: 3
ولام  2012/2013والذي يرغب في استرداد الرسوم التي قام بسدادها في الفصل الدراسي الثااني للعاام  2012/2013

 يدخل االمتحان بها لظروف مرضه ومرفق التقرير الطبي المعتمد.

 .2013/2014% من مصروفات الفصل الدراسي ا ول للعام 50الموافقة علي إعفاء الطالب من  -:اررــالق 
 

للعام  ا ولالمقدمة من ا ستاذ الدكتور/ المدير التنفيذي للبرنامج بشان طالب المنح الدراسية للفصل الدراسي  المذكرة الموضوع: 4
 المالية المنظمة لذلك وهم:ومرفق نسخة من بنود الالئحة  2013/2014الجامعي 

 نوع المنحة االسم  

 منحة كاملة علي عادل علي إبراهيم

 % 25خصم  آيه أمين احمد رضوان

 % 25خصم  رنا احمد شاكر شاهين 

 % 25خصم  صالح محمد محمود سالم

 % 25خصم  عمر محمد علي بكر

 % 25خصم  عمر محمد يسري الشيخ

  % 25صم خ محمد سامح محمد سعد العشري
 الموافقة مع تطبيق القواعد. -:رارــالق 

 

   
 
 

 شئون الطالب
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منحة دراسية كاملة نظارا لحصاولهم  2012/2013بشان إعطاء الطالب الحاصلين علي الثانوية العامة للعام الجامعي  الموضوع: 5
 ائهم:وفيما يلي بيان بأسم 2013/2014% فأكثر وإعفائهم من الرسوم الدراسية للعام الجامعي 99علي 

 المجموع االسم م  
 5 407 طارق مدحت مقبل محمد 1

 406 عمر اشرف أبو العز طه 2

  406 عمر مجدي صالح العزب 3
 الموافقة مع تطبيق القواعد طبقا للجدول المرفق. -:رارــالق 

 
 
 
 
 
 

جنيهاا بماا يعاادل  27000علاي تخصايم مبلا   بشان المذكرة الواردة من السيد ا ستاذ الدكتور/ عميد الكلية للموافقاة الموضوع: 6
 أبحاث وتجارب من حساب البرامج النوعية مساهمة في تمويل البحث العلمي. 9/1% من بند 300نسبة 

 الموافقة مع تطبيق القواعد. -:رارــالق 
 

قساام التورياادات بشااراء طوابااع  بشااان المااذكرة الااواردة ماان الساايد ا سااتاذ الاادكتور/ عميااد الكليااة للموافقااة علااي تكليااف الموضوع: 7
 جنية من حساب موازنة الكلية. 3000حكومية بمبل  

 جنيه من حساب البرنامج. 1500الموافقة مع تطبيق القواعد علي شراء بما يعادل  -:رارــالق 
 

للجنة العلمية الدائمة لهندساة بشان المذكرة الواردة من السيد ا ستاذ الدكتور/ عميد الكلية للموافقة علي صرف مكافأة ا الموضوع: 8
 التصنيع والتصميم الميكانيكي لكال من:

   

 المبلػ االسم م  
 جنيه 300 أ.د/ توفيق توفيق محمد الميداني 1

  جنيه 300 أ.د/ حمدان عبده ابو طالب 2
 الموافقة مع تطبيق القواعد . -:رارــالق 

 

( بتااريخ 148الطلب المقدم من السيد / محمد المغااوري الوهيادي للموافقاة علاي إضاافة اسامه إلاي القارار رقام )بشان  الموضوع: 9
 % من الراتب ا ساسي لألعضاء اإلداريين والجهاز المالي.75بصرف مكافأة شهرية بواقع  13/3/2013

 جنيه شهيا فقط ال غير. 350الموافقة  علي صرف مبل   -:رارــالق 
 

جنيه لشراء عادد  1750بشان المذكرة الواردة من السيد ا ستاذ الدكتور/ عميد الكلية للموافقة علي صرف سلفة بمبل   لموضوع:ا 10
 ( بالدور الرابع بالكلية.3صاج لمبة نيون لتركيبها ببلوك ) 40

 الموافقة مع تطبيق القواعد. -:رارــالق 
 

يد ا ستاذ الدكتور/ عميد الكلية للموافقة علي تعياين خمساة عماال للخادمات المعاوناة مان بشان المذكرة الواردة من الس -الموضوع: 11
 جنيه يوميا لفترة محدودة. 20حساب برنامج هندسة البناء والتشييد بمبل  

 الموافقة مع تطبيق القواعد. -:رارــالق 
 
 
 
 
 
 
 

( مان الالئحاة الداخلياة 6عمياد الكلياة للموافقاة علاي تعاديل الماادة ) بشان الماذكرة الاواردة مان السايد ا ساتاذ الادكتور/ -الموضوع: 12

 شئون البرنامج
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 للبرامج النوعية وفيما يلي مقترح هذا التعديل:
 المادة بعد التعدٌل المادة قبل التعدٌل  

ماان  أكثاارتشااكل لكاال كليااة لجنااة فرعيااة تخااتم بتنفيااذ برنااامج او 
امج ونوعاه ) البرامج الدراسية الجديدة وفقا لمستوي الدراساة بالبرنا

 مستقل ، مشترك( 
ويصدر بها قرار من رئيس الجامعة لمدة عامين قابلاة للتجدياد بنااءا 
علي عرض عميد الكلية المخاتم او عماداء الكلياات المشاتركة فاي 

 -تنفيذ برنامج واحد علي النحو التالي:
عمياااد الكلياااة وعماااداء الكلياااات المشاااتركة فاااي برناااامج  -1

 وتكون رئاسة اللجنة  قدمهم.
 وكيل الكلية او الكليات المتخصصون . -2

مدير البرنامج او مديري البارامج فاي حالاة وجاود أكثار  -3
 من برنامج بالكلية.

 عدد أربعة من أعضاء هيئة التدريس . -4

 أمين الكلية او أمناء الكلية المعنية . -5

 مدير وشئون التعليم و الطالب بهذه الكليات. -6

رنااامج او أكثاار ماان تشااكل لكاال كليااة لجنااة فرعيااة تخااتم بتنفيااذ ب
البرامج الدراسية الجديدة وفقا لمستوي الدراساة بالبرناامج ونوعاه ) 

 مستقل ، مشترك( 
ويصدر بها قرار من رئيس الجامعة لمدة عامين قابلاة للتجدياد بنااءا 
علي عرض عميد الكلية المخاتم او عماداء الكلياات المشاتركة فاي 

 -تنفيذ برنامج واحد علي النحو التالي:
الكليااة وعمااداء الكليااات المشااتركة فااي برنااامج وتكااون  عميااد1

 رئاسة اللجنة الحد منهم.
 وكيل الكلية او الكليات المتخصصون . -2

مدير البرنامج او مديري البارامج فاي حالاة وجاود أكثار  -3
 من برنامج بالكلية.

 عدد أربعة من أعضاء هيئة التدريس . -4

 أمين الكلية او أمناء الكلية المعنية . -5

 ن التعليم و الطالب بهذه الكليات.مدير وشئو -6
  مديرو اإلدارات القانونية بهذه الكليات. -7

 الموافقة علي التعديل. -:رارــالق 
 
 

بشااان المااذكرة المقدمااة ماان الساايد / فتحااي أمااين سااالم رئاايس شاائون المقاار للموافقااة علااي صاارف مكافااأة للعمااال نظياار  -الموضوع: 13
 ني البرامج النوعية من حيث التنظيف والتجهيز للدراسة.المجهود الكبير الذي قاموا به بمب

 الموافقة علي الصرف طبقا للجدول المرفق. -:رارــالق 

   

  
 

 المبلػ االسم م
 جنيه 300 فتحي امين سالم 1

 جنيه 200 اشرف عبد الظاهر 2

 جنيه 200 عصام عبد المعبود مهادل 3

 جنيه 200 ايهاب محسن صادق 4

 جنيه 200 يد غنيماسالم الس 5

 جنيه 200 احمد محمد ابو زيد 6

للموافقااة علااي صاارف مكافااأة للعمااال نظياار المقاار  شاائون سااالم رئاايس أمااينبشااان المااذكرة المقدمااة ماان الساايد/ فتحااي  -الموضوع: 14
ساامائهم المجهااود الكبياار الااذي قاااموا بااه بمبنااي اإلدارة والكنتاارول المركاازي ماان حيااث التنظيااف والتجهيااز للدراسااة وأ

 كاآلتي:
 الموافقة علي الصرف طبقا للجدول المرفق. -:رارــالق 

 المبلػ االسم م  

 جنيه 75 هناء عبد العزيز  1

 جنيه 75 سماح محمد بكر 2

 جنيه 75 نسمه محمد الشحات 3

 جنيه 75 فاطمة رجب عبد هللا 4

  جنيه 75 سهير محمد عطيه 5
   

   

   
 
 
 

ن المااذكرة المقدمااة ماان الساايد ا سااتاذ الاادكتور/ الماادير التنفيااذي للبرنااامج بشااان تصااميم موقااع الكترونااي للبرنااامج بشاا -الموضوع: 15
 وعرض العقد الموقع مع وحدة التعليم االلكتروني بالجامعة وصرف مستحقات الوحدة وهي:
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 جنيه )الفان جنيه فقط ال غير( مقابل تصميم الموقع. 2000  
ة جنيااه فقااط ال غياار( مقاباال التعااديالت البرمجيااة لماادة عااام ماان تاااريخ تسااليم الموقااع وتاادفع فااي جنيااه ) ساابعمائ 700

1/1/2014. 
جنيااه ) ثمانمائااه وخمسااون جنيااه فقااط ال غياار( تجاادد ساانويا مقاباال تقااديم الاادعم الفنااي والصاايانة الدوريااة للموقااع  850

 .1/7/2014/ من كل عام بدءا من 1/7والبيانات الخاصة به تدفع في 
 الموافقة مع تطبيق القواعد. -:رارــالق 

   

  

 

 
   

 الخامسةوقد أنهت اللجنة أعمالها في تمام الساعة  
  

 
  أمٌن اللجنة       
  
 عمٌد الكلٌة           أ/ ِأشرف توفٌق الدٌب 

                                                             
 أ.د/ زكى محمد زٌدان                                                                      

                    
 

 
 

 

 


