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  12/11/3112انً افتتتتتتت   األحتتتتتتت يتتتتتتت و انبُتتتتتتتبي دانت تتتتتتت    نبزَتتتتتتتبي   ُ  تتتتتتت  اجتًعتتتتتتتة انهرُتتتتتتت  ان ز  تتتتتتت  

   زكييييييييييي    ييييييييييي  ز ييييييييييي   ان تتتتتتتتتتت      /  بًكتتتتتتتتتتتت ظهتتتتتتتتتتتزا ان احتتتتتتتتتتت   فتتتتتتتتتتتع  ًتتتتتتتتتتتبو ان تتتتتتتتتتتب   

 -5 ً   انكه   دبحض ر  ض ي  كم يٍ
 

  وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب هشام عرفات علً أ.د/  -1
  المدٌر التنفٌذي للبرنامج عماد السعٌد البلتاجًأ.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
 )عضواً( أستاذ بقسم الهندسة اإلنشائٌة عدأ.د/ محمد نجٌب أبو الس 
 )عضواً( أستاذ مساعد بقسم هندسة األشغال العامة هشام خلٌل االتربً د/ م.أ. -6
  نائب المدٌر التنفٌذي للبرنامج د/ محمد جمال عبد هللا -7
 )عضواً( مدرس بقسم الرٌاضٌات والفٌزٌاء الهندسٌة  د/ ولٌد السعٌد البشبٌشً -8
  أمٌن اللجنة اشرف توفٌق الدٌبأ/  -9
   قد اعتذر عن الحضور 
  الهندسة المعمارٌةرئٌس قسم   محمد محمد طه العزب أ.د/ -1
 )عضواً( مدرس بقسم الهندسة المعمارٌة د/ صالح مصطفً قاعود -2
   قام بالسكرتارية 

   أ/ ثناء علً السٌد 

 انره    زكى     ز     افتتح ان    األ تبذ ان كت ر / دق           

 
    دفع ب اي  االجتًبع رح    ب  ه ببن ب     ضبي انهرُ  انً قز  يتًُ ب نهى  داو انصح  دانت ف 

 -ثى ب     ب  ه فع يُبق   انً ض  بت ان ار   بر دل األ ًبل دا خذت انهرُ  انقزارات انتبن  5             
 

 .31/11/3112قة بتاريخ اعتماد محضر الجلسة الساب -الموضوع: 1

  يؤجل التصديق لحين ورود المحضر من الجامعة. -:رارــالق 

   

 

 

 

اللجنة الفرعٌة لبرنامج            اجتماع محضر
 هندسة البناء والتشٌٌد

 17/11/2013 فً  (12الجلسة رقم )
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بشان خطاب السيد األستاذ الدكتور/ عميد كلية الحقوق للموافقة علي انتداب السيد األستاذ الدكتور/ ثررو  عبرد الحميرد  -الموضوع: 3
 ة بالبرنامج. عبد الحليم للقيام بتدريس مادة قانون اإلدار

 .الموافقة  -:رارــالق 
 
 
 
 
 

جنيه ) ألفان  3011بشان الخطاب الوارد إلينا من السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية للموافقة علي صرف مبلغ  -الموضوع: 2
 وخمسمائة جنيه فقط ال غير ( لعمل صيانة للسيارة الشيفرولية.

 الموافقة. -:رارــالق 
جنيه يوميا لمدة محردودة فري برنرامج هندسرة البنرات والتشرييد  31ان تشغيل السيد/ خالد حسين إبراهيم باليومية بمبلغ بش -الموضوع: 4

 . 11/2/3112( بتاريخ 3بناتا علي الموافقة السابقة بجلسة البرنامج رقم ) 33/11/3112فني صيانة اعتبارا من 
 الموافقة. -:رارــالق 

المذكرة المقدمة من األستاذ الدكتور/ عماد السعيد البلتاجي المدير التنفيذي للبرنامج للموافقرة علري ان ي رل رسرم بشان  -الموضوع: 0
 . 3112/3114جنيه ) ثالثمائة وخمسون جنيه( للعام  201الساعة المعتمدة 

 الموافقة. -:رارــالق 

المدير التنفيذي للبرنامج بشان الموافقرة علري صررف مكافرب  لربع  بشان المذكرة المقدمة من السيد األستاذ الدكتور/  -الموضوع: 1
 السادة العاملين ن را للجهد الكبير الذي قاموا به لتجهيز المبني علي بداية الفصل الدراسي.

 الموافقة طبقا للجدول المرفق. -:رارــالق 

 القٌمة الوظٌفة االسم م  

 201 بالبرامجالشئون العامة  أ/ محمد المغاوري الوهيدي 1

 201 شئون طالب أ/ حسم رمزي درويش 3

 111 المعمل االفتراضي م/ احمد زكي محمد السيد 2

 111 المعمل االفتراضي أ/ محمد عبد هللا توفيق 4

 111 المعمل االفتراضي أ/ محمد فتحي عبد الجليل 0

 111 المعمل االفتراضي أ/ رضا صبحي عبد الرحمن  1

 111 معمل المساحة تاح المدنيأ/ محمد عبد الف 2

 111 االرش ف م/ بدر محمد لطفي 3

 101 شئ ٌ ايتحبَبت م/ تاج سبح حسين 4

 111 كهزببئع السيد كمال سند 11

 20 ان رش احمد محمد محمود موسي 11

 111  ببك سمير الغريب محمد 13

 101  بيم طارق محمد علي الرشيدي 12

 101  بيم دمصطفي محمد احمد عبد الواح 14

 101  بيه  عزة عز  سبيل 10

 101  بيه  عزيزة السيد غنيم 11

  101  بيه  نجالت فتحي البسطويسي 12
   

   

   
 
 
 

 انتدابات

 شئون البرنامج
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الردكتور/ المردير التنفيرذي للبرنرامج بشران تعرديل الالئحرة الماليرة بالنسربة لبنرد  األسرتاذبشان المذكرة المقدمرة مرن السريد  -الموضوع: 2
 األكاديميين للبرنامج.السادة المرشدين  صرف مكافب 

 ( ساعة أسبوعيا تمارين لكل مشرف أكاديمي.3الموافقة علي تخصيص عدد ) -:رارــالق 

  

 

 
   

 الثانية.وقد أنه  اللجنة أعمالها في تمام الساعة  
  

 
  أمٌن اللجنة       
  
 عمٌد الكلٌة           أ/ ِأشرف توفٌق الدٌب 

                                                             
 أ.د/ زكى محمد زٌدان                                                                      

                    
 

 
 

 

 


