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  66/6/3162اجتمعتتتتتتتت  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

  رئيس قسم الهندسة اإلنشائية أ.د/ محمد نجيب أبو السعد -3

 )عضواً( أستاذ متفرغ بقسم الهندسة اإلنشائية  أ.د/ احمد األمين النمر -4

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

 )عضواً( األستاذ بقسم الهندسة اإلنشائية  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

 )عضواً( لهندسة المعماريةمدرس بقسم ا د/ وائل صديق عبد اللطيف -9

  أمين الكلية وأمين اللجنة أ/ أشرف توفيق الديب -10

   قد اعتذر عن الحضور 

  رئيس قسم الهندسة المعمارية  محمد محمد طه العزبأ.د/  -1

  جنائب مدير البرنام د/ محمد احمد الظريف -2
   قامىبالسكرتاروة 

   ثناء علي السيد أ/ 

        

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

 
   ٍ  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:             
 
 

 
6 

 
 -الموضوع:

 

  63/5/3162 تحرٌخ ( 6افت/وٌ  ةرى دحضز افعراج افاح قج رقم )

 صدقت اللجنة علي محضر الجلسة السابقة. -:رارــالق 

ىرنامجلبىاللجنةىالفرصوةىىمحضر
 هندسةىالبناءىوالتشوودى

األحدى:ى (ى7الجلسةىرقمى)
61/1/3162 
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  ــٍج  حف/ـــحف / كزٌم اشزف إ زالٍم افوا قً افمقٍو  حف رــــو  ده افطـــر  افمقـــ  حن افط -الموضوع: -3

 فرم ا قج ةرً سح ٌره إفً  زوحد  لىواج افشىح   افت ٍٍو   3162افعحدعً  اإلةوا ي فرعح  

 عراج قح دج فٌؤجل  -:رارــالق 

بشان الطلب المقدم من الطالبة/ بسنت احمد كمال العطار المقيدة بالكلية بالصف اإلعدادي للعام  -الموضوع: 2
ناء والتشييد.للموافقة علي تحويلها إلي برنامج هندسة الب 3162الجامعي   

 ٌؤجل فعراج قح دج  -:رارــالق 

 -الموضوع: 4
 

 ة بالصـف اإلعــداديــبشان الطلب المقدم من الطالب/ محمد جاب هللا الباز المقيد بالكلي
 للموافقة علي تحويله إلي برنامج هندسة البناء والتشييد. 3162للعام الجامعي  

 ٌؤجل فعراج قح دج  -:رارــالق 
داديــبشان الطلب المقدم من الطالبة/ نوران أيمن فكري قنديل المقيدة بالكلية بالصف اإلع -وع:الموض 5  

للموافقة علي تحويلها إلي برنامج هندسة البناء والتشييد. 3162للعام الجامعي    
 قح دج  ٌؤجل فعراج -:رارــالق 

 بالبرنامــج ةــل الصيفي وكذلك مواعيد الدراسـالمواد المقترحة للتدريس في الفصبشان  -الموضوع: 6
 . .3163/3162للعام الجامعي  

 افم ا قج  حٍث ال ٌقل ةو  افطالب  ً كل دح ي ةه خماج ة ز طحف   -:رارــالق 
 63/6/3162رة من ــالل الفتــبشان اعتماد جدول التدريب الصيفي لطالب البرنامج خ -الموضوع: 7

 .37/6/3162إلي  
 وافقت اللجنة. -:رارــالق 
 ية.ــبشان مقترحات اللجنة المشكلة بشان مساعدة الطالب المتعثرين في دفع الرسوم الدراس -الموضوع: 8
 وافقت اللجنة علي المقترحات المقدمة من اللجنة. -:رارــالق 
   

 
 
 

العامذذة لشذذراء أجهذذزة لمعمذذل  المذذذكرة المقدمذذة مذذن ااسذذتاذ الذذدكتور/ ردذذيس قسذذم هندسذذة ااشذذ ال -الموضوع: 9
 .الستخدامات طالب البرنامج المساحة

 تيودوليت بالمواصفات المرفقة.( جهاز 3الموافقة علي شراء عدد ) -:رارــالق 
المذذذكرة المقدمذذة مذذن ااسذذتاذ الذذدكتور/ المذذدير التنفيذذذي للبرنذذامج إلحاطذذة اللجنذذة علمذذا بالمكافذذ ة  -الموضوع: 61

   .3162ن الفصل الدراسي الثاني لعام المنصرفة للكنترول ع
 وافقت اللجنة. -:رارــالق 
المذكرة المقدمة من ااستاذ الدكتور/ المدير التنفيذي للبرنامج إلحاطة اللجنذة علمذا بمكافذ ة تحصذيل  -الموضوع: 66

 .3162 مالرسوم الدراسية للفصل الدراسي الثاني لعا
 وافقت اللجنة. -:رارــالق 

 
 

المذكرة المقدمة من ااستاذ الدكتور/ المدير التنفيذي للبرنامج بشان الموافقة علي صرف مكاف ة  -ضوع:المو 63

 شئونىالطالب

 شئونىالبرنامج
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 .المستخدمة لطالب البرنامجامناء المعامل 
 .لعامل المعمل( جنيه 651( جنية لكل أمين معمل و )351الموافقة علي صرف ) -:رارــالق 
 رالدالي )مدي زللسيد/ عبد العزيعام الكلية للموافقة علي صرف مكاف ة  المذكرة المقدمة من مدير -الموضوع: 62

 .وأعمال االمتحانات. الثاني الجهد المبذول أثناء الفصل الدراسي لمقاب( الشدون القانونية 
 . 3163/3162 يالدراسي الثانستمادة جنيه عن الفصل ( 611) مكاف ةيتم صرف  -:رارــالق 

   
 عصرا أعمالها في تمام الساعة الثالثةاللجنة وقد أنهت         

 
               أمين اللجنة                                                                     

  
 

 

  أ/ اشرف توفيق الديب                                                      

 عميد الكلية                                                                         

                                                                        
 

 أ.د/ زكي محمد زيدان                                                                    
   

 

  
 

 


