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  12/5/2013اجتمعتتتتتتتت  افرعىتتتتتتتتج افدزةٍتتتتتتتتج فشزوتتتتتتتتحد  لىواتتتتتتتتج افشىتتتتتتتتح   افت تتتتتتتتٍٍو ٌتتتتتتتت   ا  تتتتتتتتو افم ا تتتتتتتت  

   زكييييييييدانييييييي دز ييييييي    تتتتتتتً سمتتتتتتتح  افاتتتتتتتحةج اف ا تتتتتتتوي  افى/تتتتتتت   عتتتتتتتو اف  تتتتتتتز  م تتتتتتتت  افاتتتتتتتٍو  . / 

 -ةمٍو اف رٍج   حض ر ةض ٌج كل ده:
 

 

  بوكيل الكلية لشئون التعليم والطال أ.د/ هشام عرفات علي  -1

  المدير التنفيذي للبرنامج أ.د/ عماد السعيد إسماعيل البلتاجي -2

  نائب مدير البرنامج د/ محمد أحمد الظريف -3

  رئيس قسم الهندسة اإلنشائية أ.د/ محمد نجيب أبو السعد -4

  رئيس قسم هندسة األشغال العامة أ.د/ محمود الموافي شتيوي -5

 )عضواً( ستاذ بقسم الهندسة اإلنشائية األ أ.د/ احمد محمود يوسف -6

 )عضواً( أستاذ مساعد بقسم هندسة األشغال العامة أ.م.د/ هشام خليل االتربي  -7

 )عضواً( مدرس بقسم الرياضيات والفيزياء الهندسية  د/ وليد السعيد البشبيشي -8

  أمين الكلية وأمين اللجنة أ/ أشرف توفيق الديب -9

   ضورقد اعتذر عن الح 

 )عضواً( أستاذ متفرغ بقسم الهندسة اإلنشائية  أ.د/ احمد األمين النمر  -1

  رئيس قسم الهندسة المعمارية  محمد محمد طه العزبأ.د/  -2

 )عضواً( مدرس بقسم الهندسة المعمارية د/ وائل صديق عبد اللطيف -3

   قامىبالسكرتاروة 

   أ/ثناء علي السيد 

 افعراج. زكىدان دز     تتح افاٍو ا اتحذ افوكت ر /  قو ا          

 
 . ٍ  واٌج االجتمحع ر   اٍح سه  حفاح ي  ةضح  افرعىج افم قزي دتمىٍح ف م   ا  اف/حج  افت  ً   

 -ثم  و  اٍح سه  ً دىحق ج افم ض ةحت اف ار ي  عو ل ا ةمحل  اسخذت افرعىج افقزارات افتحفٍج:             
 

 .24/3/2013(  تحرٌخ 5افت/وٌ  ةرى دحضز افعراج افاح قج رقم ) -وع:الموض -1

 صادقت اللجنة على محضر الجلسة السابقة . -القــرار: 
 
 

محضرىىاللجنةىالفرصوةىلبرنامجىىىىىىىىىى
 سةىالبناءىوالتشوودهند

 12/5/2013األحد:ى (ى6الجلسةىرقمى)
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 .2012/2013اةتمح  جو ل ادتححن و حٌج افد/ل افورااً افثحوً فرعح  افعحدعً  -الموضوع: -2
 فع  ي.فمتطرشحت ا حت ج االدتححو دطح قٌعتمو  -القــرار: 

  
  

 

 
 
 

 

 
 

افمذكزي افمقودج ده ا اتحذ افوكت ر/ افموٌز افتىدٍذي فرشزوحد    حن افم ا قج ةرً صزف د ح أي افاح ي   -الموضوع: -3

 .وعددهم سبعة مرشدين أكاديميينافمزشوٌه ا كح ٌمٍٍه  شزوحد  لىواج افشىح   افت ٍٍو 
 لالئحة الموافقة وتطبيق القواعد طبقا -القــرار: 

 
المذذركرا المقدمذذة مذذن المذذدير التنريذذر  للبرنذذاما بشذذان صذذرل بذذاقم مسذذتحقات السذذيد أ.م.د/ طذذارق  -الموضوع: -4

 مصطرم غلوش األستار المساعد بكلية التجارا ورلك فرق الدرجة من مدرس إلم أستار مساعد.
 وافقت اللجنة مع تطبيق القواعد. -القــرار: 
   
ى                                   

              

 

   

( ةمحل 2افمذكزي افمقودج ده  افاٍو ا اتحذ افوكت ر/ افموٌز افتىدٍذي فرشزوحد    حن طر  سعٍٍه ةو  ) -الموضوع: -5

 ( ز  اده  فشزوحد  لىواج افشىح   افت ٍٍو  ذفك ده  احب افشزوحد .1و ح ج  ةو  )

 .ن بنظام اليوميةالموافقة علم التعيي -القــرار: 
 

افمذكزي افمقودج ده افاٍو ا اتحذ افوكت ر/ افموٌز افتىدٍذي فرشزوحد    أن صزف د ح أي فراتح ي افعمتحل  -الموضوع: -6

 داح ا 6:00 تً  2:00ا سً  امحئ م  ذفك فعمر م  حفشزوحد   عو   قحت افعمل افزامٍج ده افاحةج 

 افمشرغ االام  
 جنيه 200 أ/ هحود الوغاوري الىهيدي -1

 جنيه 150 احود رهضاى جوعه -2

 جنيه 150 هصطفي طلعث إبراهين -3
 

 .الموافقة من حيث المبدأ -القــرار: 
 
 

7- 
 

تخصذي  مبلذو وقذدر   افمذكزي افمقودتج دته  افاتٍو ا اتتحذ افتوكت ر/ افمتوٌز افتىدٍتذي فرشزوتحد    تحن -الموضوع:
جنيه( من حسذا  البرنذاما لتشذطي  الذدور ال ذانم علذو   أللوخمس وعشرون  )مائتان 225,000

 شئونىأصضاءىهوئةىالتدروس

 شئونىالبرنامج

 شئونىاالمتحانات
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 بمبنم البراما النوعية للمساهمة فم العملية التعليمية.
 وتطبيق القواعد مع العرض على مجلس الكلية. الموافقة -القــرار: 
اللجنذذة الررعيذذة للبرنذذاما بشذذان عميذذد الكليذذة ورئذذيس  افمتتذكزي افمقودتتج دتته  افاتتٍو ا اتتتحذ افتتوكت ر/ -الموضوع: -8

ألذل جنيذه ( مذن حسذا  البرنذاما ورلذك نظيذر األعمذا  التذم ) خمسة عشر  15000تخصي  مبلو 
 يقدمها مركز تقنية المعلومات لخدمة العملية التعليمية للبراما النوعية.

 وافقت اللجنة طبقا للقواعد. -القــرار: 
   

  
 

 
 
 
 

ودج ده افطحف / دحمو ةحدز إ زالٍم     افىعح افمقٍو   رٍج افتخطٍظ افعمزاوً جحدعج افمذكزي افمق -الموضوع: -9

ح   ـــحدعً افقــافقحلزي   حن طر  سح ٌره إفى  زوحد  لىواج افشىح   افت ٍٍو اةتشحراً ده افعح  افع

2013/2014 

 تم الموافقة. -القــرار: 

فوكت ر/ افموٌز افتىدٍذي فرشزوحد    تأن داتحةوي افطتاب افمتعثتزٌه افمذكزي افمقودج ده افاٍو ا اتحذ ا -الموضوع: 

  ً   ع افزا   افورااٍج.

 -السادا: كال من  تشك  لجنة -القــرار: -10
 أ.د/ عماد السعيد البلتاجم  -1 
 أ.د/ قاسم صالح األلرم  -2 
 أ.د/ محمود الموافم شتيو   -3 

 .ةلدراسة الموضوع والعرض علم الجلسة القادم
   

 أعوالها في جوام الساعة الثالثة والنصف.وقد أنهت اللجنة 

 
               أمين اللجنة                                                                     

  
 

 

  أ/ اشرف توفيق الديب                                                      

 عميد الكلية                                                                         

                                                                        
 

 أ.د/ زكي محمد زيدان                                                                    
   

 

 شئونىالطالب


