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  15/9/3112انً افتتتتتتتت   االحتتتتتتتت يتتتتتتتت و انبيتتتتتتتتةي  انت تتتتتتتت    نبزنتتتتتتتتةي   ي  تتتتتتتت  اجتًعتتتتتتتت  انهعيتتتتتتتت  ان ز  تتتتتتتت  

   زكييييييييييي    ييييييييييي  ز ييييييييييي   ان تتتتتتتتتتت      /  بًكتتتتتتتتتتتت ظهتتتتتتتتتتتزا ان احتتتتتتتتتتت   فتتتتتتتتتتتع  ًتتتتتتتتتتتةو ان تتتتتتتتتتتة   

 -: ً   انكه    بحض ر  ض ي  كم ين
 

  وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب أ.د/ هشام عرفات علً  -1
  المدٌر التنفٌذي للبرنامج ماد السعٌد البلتاجًأ.د/ ع -2
 )عضواً( أستاذ متفرغ بقسم الهندسة اإلنشائٌة  أ.د/ احمد األمٌن النمر -3
 )عضواً( األستاذ بقسم الهندسة اإلنشائٌة  أ.د/ احمد محمود ٌوسف -4
  رئٌس قسم هندسة األشغال العامة أ.د/ محمود الموافً شتٌوي -5
 )عضواً( أستاذ مساعد بقسم هندسة األشغال العامة م خلٌل االتربً أ.م.د/ هشا -6
  مدرس بقسم الهندسة المعمارٌة صالح مصطفً قاعودد/  -7
 )عضواً( مدرس بقسم الرٌاضٌات والفٌزٌاء الهندسٌة  د/ ولٌد السعٌد البشبٌشً -8
  أمٌن اللجنة أ/ اشرف توفٌق الدٌب -9
   قد اعتذر عن الحضور 
  رئٌس قسم الهندسة اإلنشائٌة .د/ محمد نجٌب أبو السعدأ -1
  رئٌس قسم الهندسة المعمارٌة  محمد محمد طه العزبأ.د/  -2
   قام بالسكرتارية 

   أ/ ثناء علً السٌد 

 انعه    زكى     ز    افتتح ان    األ تةذ ان كت ر /   ق           

 
 ضةي انهعي  انً قز  يتًي ة نهى   او انصح   انت ف    فع ب اي  االجتًةع رح    ة  ه بةن ة      

 -ثى ب     ة  ه فع ييةق   انً ض  ةت ان ار   بع  ل األ ًةل  ا خذت انهعي  انقزارات انتةن  :             
 

 18/8/3112بتاريخ  التصديق على محضر الجلسة السابقة -الموضوع: 1

عدا الموضوع الثاام  والتاسال لضرضابم بما ترص تيصايلية مال الفااة اليقارص  جلسة السابقةصدقت اللجنة على محضر ال -ـرار:ـالق 
 .الثالثة م  الموضوع الثالث

   

 

 

 

 

اللجنة الفرعٌة لبرنامج            اجتماع محضر
 ة البناء والتشٌٌدهندس

 15/9/2013 فً  (10الجلسة رقم )
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( ببرناام  نندساة البنااة والتشاييد 111المقياد بالمساتو)   بشا  الطلا  المقادم ما  الطالا / اناو محماود محماد صاال  -الموضوع: 3
سااعة مضتمادص  31البرنام  الي برنام  البندسة الطبية علما با  الطال  قد انبي دراسة عادد للموافقة علي تحويله م  

  مرفق بيا  حالة(. 68 1ومضدله التراتمي 

 الموافقة مل تطبيق القواعد -القــرار: 

نندسة البناة والتشييد  ( ببرنام 111بشا  الطل  المقدم م  الطال / عمر اسماعيل السيد محمد المقيد بالمستو)   -الموضوع: 2
ساعة  56للموافقة علي تحويله م  البرنام  الي برنام  نندسة الميتاترونيتو علما با  الطال  قد النبي دراسة 

  مرفق بيا  حالة(. 69 1مضتمدص ومضدله التراتمي 
 .الموافقة مل تطبيق القواعد -القــرار: 

( ببرنام  نندسة البناة والتشييد للموافقاة 311د نجرو المبد) المقيد بالمستو)  بشا  الطل  المقدم م  الطال / محم -الموضوع: 4
سااعة مضتمادص  67الي األقسام الضادية بالصف األول علما با  الطالا  قاد انباي دراساة عادد   علي تحويله م  البرنام

  مرفق بيا  حالة للطال  وقرار مجلو التلية بب ا الشأ (.  18 3ومضدله التراتمي 
 الموافقة مل تطبيق قرار مجلو التلية في ن ا الشأ  ومرفق بيا  حالة. -القــرار: 

( ببرنام  نندسة البنااة 111بشا  الطل  المقدم م  الطال / عبد الرحم  مصطيي محمد عبد المنضم المقيد بالمستو)   -الموضوع: 5
سااعة مضتمادص  44ا  الطالا  قاد انباي دراساة عادد برناام  البندساة الطبياة علماا با الايوالتشييد للموافقة علي تحويله 

  مرفق بيا  حالة( 76 1ومضدله التراتمي 
 الموافقة مل تطبيق القواعد. -القــرار: 

للموافقاة علاي  لإلعاادصالمتاولي المقياد بالتلياة بالصاف الثااني مادني وبااقي  أترمبشا  الطل  المقدم م  الطال / احمد  -الموضوع: 6
 .3112/3114برنام  نندسة البناة والتشييد للضام الجامضي  اليتحويله 

 عدم الموافقة لمخالية قواعد التحويل. -القــرار: 

ثانياة( ما  جامضاات –أولاي  –بشا  النظر في طلباات التحويال الاواردص الاي البرناام  فاي المراحال المختلياة  اعاداد)  -الموضوع: 7
 أخر)  مرفق بيا  حالة(.

 الكلٌة المحول منها ة القٌدحال االسم م  
 نندسة الزقازيق (ناج  باليرقة االعداد)  مقبول احمد سام  صبر) عبد هللا خليية 1
 نندسة منوف ناج  باليرقة االعداد)  مقبول( حس  السيد البدو) حس  ابو الوفا 3
 نندسة منوف ناج  باليرقة االعداد)  مقبول( محمد احمد حامد عبد المقصود 2

 نندسة بورسضيد ناج  باليرقة االعداد)  برام  خاصة( د الرحم  علي ابرانيمعب 4
 نندسة طنطا ناج  باليرقة االولي احمد نشام عبد الضزيز سالمه 5
 نندسة بورسضيد ناج  باليرقة االولي احمد محمد السيد عثما  6
 نندسة منوف ناج  باليرقة االعداد) احمد طارق محمد محمد 7
 نندسة منوف ناج  باليرقة االعداد) مي رمضا محمد عز 8

 نندسة منوف ناج  باليرقة االعداد) بيتر عماد طلضت عوض 9

 نندسة بورسضيد (ناج  باليرقة االولي  برام  خاصة احمد محمد محمد نوفل 11

  نندسة بورسضيد (ناج  باليرقة االولي  برام  خاصة اسامه يوسف المتبولي يوسف 11
   

 الموافقة مل تطبيق القواعد. -ـرار:القـ 

   

  مرفق أصل النتيجة( 3113/3112بشا  اعتماد نتيجة اليصل الدراسي الصييي للضام الجامضي  -الموضوع: 8

 الموافقة علي االعتماد. -القــرار: 

  

 

 

 الطالبشئون  
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 يد التلية للموافقة علي صرف مقابل لألعمالالم ترص المحولة الي اللجنة م  السيد األستا  الدتتور/ عمبشا      -الموضوع: 9

 .اإلضافية ألعضاة لجنة المراجضة الداخلية وت لك أعمال لجنة المحاتاص   مرفق صورص م  الم ترص المقدمة(                  
 الموافقة علي الصرف م  حسا  البرنام . -القــرار 

ما  السايد الادتتور/ محماد احماد الظرياف نظارا إلعاارص سايادته للضمال لخاار  بشا  تضيي  مدير مرحلاة للبرناام  بادال  -الموضوع: 11
 التلية و لك لحاجة الضمل.

الموافقة علي تضيي  السد الدتتور/ محمد جمال عبد هللا األستا  المساعد بقسم نندسة الر) والبيدروليتا مدير مرحلة  -القــرار: 
 بالبرنام .

  مائاة ألاف جنياه( ما   111111ة م  األستا  الادتتور/ عمياد التلياة للموافقاة علاي صارف مبلا  بشا  الم ترص المقدم -الموضوع: 11
 حسا  البرنام  لشراة أجبزص الضرض لتجبيز قاعات التدريو لصال  الضملية التضليمية بمبني البرام  الدور الثالث.

 الموافقة علي الصرف. -القــرار: 

   

 ام الساعة الثالثة عصراوقد أنبت اللجنة أعمالبا في تم 
  

 
  أمٌن اللجنة       

  
 عمٌد الكلٌة           أ/ ِأشرف توفٌق الدٌب 

                                                             
 أ.د/ زكى محمد زٌدان                                                                      

                    
 

 
 

 

 

 شئون البرنامج


