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  15/12/2113انً افتتتتتتت   األحتتتتتتت يتتتتتتت و انبعتتتتتتتسي دانت تتتتتتت    نبزنتتتتتتتسي   ع  تتتتتتت  اجتًعتتتتتتتة انهرعتتتتتتت  ان ز  تتتتتتت  

   زكييييييييييي    ييييييييييي  ز ييييييييييي   ان تتتتتتتتتتت      /  بًكتتتتتتتتتتتت ظهتتتتتتتتتتتزا ان احتتتتتتتتتتت   فتتتتتتتتتتتع  ًتتتتتتتتتتتسو ان تتتتتتتتتتتس   

 -: ً   انكه   دبحض ر  ض ي  كم ين
 

  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 مساعد بقسم هندسة األشغال العامة تربً هشام خلٌل االد/ 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 أ/ اشرف توفٌق الدٌب -9
   قد اعتذر عن الحضور 
  الهندسة المعمارٌةرئٌس قسم   مد محمد طه العزبمح أ.د/ -1
 )عضواً( أستاذ بقسم الهندسة اإلنشائٌة أ.د/ محمد نجٌب أبو السعد -2
 )عضواً( مدرس بقسم الهندسة المعمارٌة د/ صالح مصطفً قاعود -3
   قام بالسكرتارية 

   أ/ ثناء علً السٌد 

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

 
    دفع ب اي  االجتًسع رح    س  ه بسن س     ضسي انهرع  انً قز  يتًع س نهى  داو انصح  دانت ف 

 -ثى ب     س  ه فع يعسق   انً ض  ست ان ار   بر دل األ ًسل دا خذت انهرع  انقزارات انتسن  :             
 

  17/11/2113( بتسريخ 12  رقى )انتص ي   هع يحضز انره  -الموضوع: 1

 . (12المحضر ما عدا الموضوع رقم ) التصديق علي -:رارــالق 

  21/11/2113( بتسريخ11انتص ي   هع يحضز انره   رقى ) -الموضوع: 2
 المحضر. التصديق علي -:رارــالق 

   
 

 
اللجنة الفرعٌة لبرنامج            اجتماع محضر

 هندسة البناء والتشٌٌد

 15/12/2013 فً  (13لسة رقم )الج
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 وقف قيده الذي يطلب فيه د عبد هللا المقيد بالفرقة األوليبشان الطلب المقدم من الطالب/ يوسف محمد سمير محم -الموضوع: 3
 عذر مرضي.ل 2113/2114لفصل الدراسي األول للعام ل

 لفصل الدراسي األول بسبب العذر المرضي ومرفق تقرير اإلدارة الطبية.لالطالب يد قالموافقة علي إيقاف  -:رارــالق 

 لبريااامه ديدسااة البياااش والتشااييد 2113/2114للعااام  لدراسااي األول دور ييااايربشااان اعتماااد  اادول امتحااان الفصاال ا -الموضوع: 4
 .ومرفق  دول االمتحان

 الموافقة علي اعتماد ال دول. -:رارــالق 
 
 
 
 
 

 .2113/2114بشان اعتماد تشكيل ل ية الممتحيين المتحايات الفصل الدراسي األول للعام ال امعي  -الموضوع: 5

 الموافقة علي االعتماد. -:رارــالق 

بشااان المااذكرة المقدمااة ماان األسااتاذ الاادكتور الماادير التيفيااذي للبريااامه للموافقااة علااي تشااكيل م لاا   كاااديمي للباارامه  -الموضوع: 6
 اليوعية.

لشاانون التعلاايم عميااد الكليااة بالاادعوة للقاااش كااو ماان  .د/ وكياال الكليااة الساايد األسااتاذ الدكتور/توصااي الل يااة بااان يقااوم  -:رارــالق 
والطوب ورؤساش األقسام العلمية ذات الصلة و السادة مديري البرامه ويوابهم ومدير عاام الكلياة فاي بداياة كال فصال 

 .وحسب الضرورة  ي  مور تخص البريامه لتدار  دراسي
 كيب خط تليفون مباشر للبريامه.المذكرة المقدمة من األستاذ الدكتور/ المدير التيفيذي للبريامه للموافقة علي تر -الموضوع: 7

 حساب البريامه. منالموافقة خصما  -:رارــالق 

 لف  يياه ) مانتاان وخمساة ونماايون  لاف  285المذكرة المقدمة من  .د/ احمد األمين اليمر للموافقة علي تحويل مبلغ  -الموضوع: 8
 ني األبعاد الديياميكي يررا العتماد المعمل.لشراش  هاز ضغط نو واألساسات ييه( لحساب معمل الميكاييكا التربة 

)حصاة الكلياة(   ييه )مانة  لف  ييه( مان حسااب برياامه ديدساة البيااش والتشاييد 111111الموافقة علي تحويل مبلغ  -:رارــالق 
 .للمسادمة في شراش ال هاز الذي يتعدي سعره مبلغ المليون  ييه

 

  
 النالنة عصراساعة وقد  يهت الل ية  عمالها في تمام ال

  
 

 المدٌر التنفٌذي للبرنامج                      عمٌد الكلٌة  أمٌن اللجنة       
  
 أ.د/ زكى محمد زٌدان                           أ.د/ عماد السعٌد البلتاجً  شرف توفٌق الدٌبأ  أ/  
                                                             
                                                 

                    
 

 
 

 

 

 طالبالشئون 

 شئون البرنامج


