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  81/1/3182انً افتتتتتتت   انثالثتتتتتتتسييتتتتتتت و انبعتتتتتتتسي دانت تتتتتتت    نبزنتتتتتتتسي   ع  تتتتتتت  اجتًعتتتتتتتة انهرعتتتتتتت  ان ز  تتتتتتت  

   زكيييييييييان  ييييييييي نز ييييييييي   ان تتتتتتتتت      /   ًكتتتتتتتتتت  ان احتتتتتتتتت ه  عتتتتتتتتت  ان  تتتتتتتتتزفتتتتتتتتتس عًتتتتتتتتتسو ان تتتتتتتتتس   

 -: ً   انكه   د حض 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
 )عضواً( األستاذ بقسم الهندسة اإلنشائٌة  احمد محمود ٌوسفأ.د/  -4
 )عضواً( ةأستاذ مساعد بقسم هندسة األشغال العام هشام خلٌل االتربً د/ م.أ. -5
  نائب مدٌر البرنامج د/ محمد احمد الظرٌف -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 نجٌب أبو السعد أ.د/ محمد -1
  الهندسة المعمارٌةرئٌس قسم   محمد محمد طه العزب أ.د/ -2
  وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا قاسم صالح االلفًأ.د/  -3
   قام بالسكرتارية 

   أ/ ثناء علً السٌد 

 انره     نز    زكىن  افتتح ان    األ تسذ ان كت ر /  دق           

 
    دفس   اي  االجتًسع رح    س عه  سن س ه   ضسي انهرع  انً قزه يتًع س ن ى  داو انصح  دانت ف 

 -ثى       س عه فس يعسق   انً ض  ست ان ار ه  ر دل األ ًسل داعخذت انهرع  انقزارات انتسن  :             
 

 81/7/3182بتارٌخ  (1رقم ) التصدٌق على محضر الجلسة السابقة -الموضوع: 8

 . صدقت اللجنة على محضر الجلسة السابقة -:رارــالق 

   

 

 

 

 

اللجنة الفرعٌة لبرنامج            اجتماع محضر
 هندسة البناء والتشٌٌد

 18/8/2013الثالثاء ٌوم   (9الجلسة رقم )
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عرض الالئحةة الموحةدا الجدٌةدا والقواعةد ال امةة للبةرامع النوعٌةة والتةً وا ةق السةٌد اتسةتاو الةدلتور/ و ٌةر الت لةٌم  -الموضوع: 3
 .3182/3182ل ام الجام ً ال الً علٌها والتً سٌبدأ ال مل بها اعتبارا من ا

 .اللجنة علما أحاطت -:رارــالق 

 .3182/3182وضع قواعد التحوٌل لبرنامع هندسة البناء والتشٌٌد لل ام الجام ً  -الموضوع: 2

  بالنسبة للمستوي صفر ٌقبل الطالب الملتحقون بالللٌة عن طرٌق ملتب التنسٌق. -:رارــالق 
  قط للبرامع.تقبل التحوٌالت الورقٌة  -  

بالنسبة للطالب المحولٌن من الصف اإلعدادي ٌقبل الطالب الناجحون بدون مةواد  قةط وٌسةت نً الطةالب المحولةون  -  
 بمواد اللغة االنجلٌ ٌة واإلنسانٌات وبرمجة الحاسب.

دراسةٌة التةً سةوف ٌةتم  تحهةا  ةً  صةل المولرا المقدمة من اتستاو الدلتور/ المدٌر التنفٌوي للبرنامع بشان المةواد ال -الموضوع: 2
  ً برنامع هندسة البناء والتشٌٌد. 3182/3182الخرٌف لل ام الجام ً 

 هٌئة التدرٌس طبقا لرأي القسم ال لمً وإدارا البرنامع واستبٌانات الطالب. أعضاءوا قت اللجنة وٌتم اختٌار السادا  -:رارــالق 

او الدلتور/ المدٌر التنفٌوي للبرنامع بشان اإلجراءات التً اتخةوت حٌةال الطةالب المت  ةرون المولرا المقدمة من اتست -الموضوع: 5
 .3183/3182والمقٌدٌن بالبرنامع لل ام الجام ً 

 أحٌطت اللجنة علما مع إحاطة مجلس الللٌة ووحدا ضمان الجودا. -:رارــالق 

  

 

 

 

 بشان الخطاب الوارد من مرل  تدرٌس اللغة االنجلٌ ٌة بخصوص ترشٌحات المرل  للسادا القائمٌن بالتدرٌس    -الموضوع: 1
 .3182/3182لل ام الجام ً                    

  
 3لغة انجلٌ ٌة  8لغة انجلٌ ٌة  

 أ/ غادا الشربٌنً د/ سحر  اٌ 

  أ/ نٌفٌن الحسٌنً أ/ محمد مجدي
  

  قت اللجنة.وا -رارــالق 
 
 
 
 

الهٌلل التنظٌمً لقسم الشئون ال امة لمبنً البرامع  المولرا المقدمة من اتستاو الدلتور/ المدٌر التنفٌوي للبرنامع بشان -الموضوع: 7

 .النوعٌة ولولك ت ٌٌن عمال جدد نظرا ل ٌادا حجم ال مل
( عاملة وعدد 8( عمال و)3ً البرامع النوعٌة ولولك ت ٌٌن عدد )الموا قة علً الهٌلل التنظٌمً للشئون ال امة لمبن -:رارــالق 

جنٌه ٌومٌا ولولك ترلٌب جها  البصمة بالمبنً لحضور وانصراف ال مال  31(  نً صٌانة بنظام الٌومٌة مقابل 8)

 .والموظفٌن
 

قواعةد ت ٌةٌن الم ٌةدٌن مةن خرٌجةً برنةامع  المولرا المقدمة من اتستاو الدلتور/ المدٌر التنفٌوي للبرنامع بشان تحدٌد -الموضوع: 1
 هندسة البناء والتشٌٌد ولولك باقً البرامع النوعٌة.

وال رض علً مجلس  3182/3182الموا قة علً المقترحات المقدمة من اللجنة وٌ مل بها بدءا من ال ام الجام ً  -:رارــالق 
 الللٌة.

المدٌر التنفٌوي للبرنامع بشان التقوٌم اتلادٌمً لبرنامع هندسة البناء والتشٌٌد  المولرا المقدمة من اتستاو الدلتور/ -الموضوع: 9
 .3182/3182ل ام 

 الطالبشئون  

 االنتدابات

 شئون البرنامج
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 وا قت اللجنة. -:رارــالق 

 .3183/3182اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسً الصٌفً ل ام  -الموضوع: 81

 وا قت اللجنة. -:رارــالق 

ألف جنٌه من حساب البرنامع الستلمال  351ستاو الدلتور/ عمٌد الللٌة بشان تخصٌص مبل  المولرا المقدمة من ات -الموضوع: 88
 .3182/3182أعمال تشطٌب مبنً البرامع النوعٌة قبل بدء ال ام الدراسً الجدٌد 

 وا قت اللجنة. -:رارــالق 

ألفان ومائتان جنٌه من حساب البرنامع  3311بل  المولرا المقدمة من اتستاو الدلتور/ عمٌد الللٌة بشان تخصٌص م -الموضوع: 83
 لحساب مرل  التقنٌة بناءا علً الملاتبة الواردا وخصما من حساب البرنامع.

 وا قت اللجنة. -:رارــالق 

 ال ال ة عصراوقد أنهت اللجنة أعمالها  ً تمام الساعة  
  

 
  أمٌن اللجنة       

  
 عمٌد الكلٌة           أ/ ِأشرف توفٌق الدٌب 

                                                             
                       أ.د/ زكى محمد زٌدان                                                

                    
 

 
 

 

 


