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  42/3/4103افم افتتتتتتتت   األحتتتتتتتتذيتتتتتتتت   افبيتتتتتتتتةي  افخ تتتتتتتت  ذ فبشنتتتتتتتتة    يذ تتتتتتتتت اجخمعتتتتتتتتج افرعيتتتتتتتتت اف ش  تتتتتتتتت 

   زكييييييييدانييييييي دز ييييييي   اف تتتتتتت ذ   د/  افحةديتتتتتتتت   تتتتتتتش  افيبتتتتتتت   تتتتتتتبةحة   م ختتتتتتت فتتتتتتتا حمتتتتتتتة  اف تتتتتتتة ت 

 -: م ذ اف ر ت   حض س  ض يت كل  ن
 

 

  بوكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطال هشام عرفات علً أ.د/  -1
  المدٌر التنفٌذي للبرنامج عماد السعٌد إسماعٌل البلتاجًأ.د/  -2
  رئٌس قسم الهندسة اإلنشائٌة محمد نجٌب أبو السعدأ.د/  -3
  هندسة األشغال العامةرئٌس قسم  محمود الموافً شتٌويأ.د/  -4
 )عضواً( أستاذ متفرغ بقسم الهندسة اإلنشائٌة  احمد األمٌن النمر أ.د/  -5
 )عضواً( األستاذ بقسم الهندسة اإلنشائٌة  احمد محمود ٌوسفأ.د/  -6
 )عضواً( أستاذ مساعد بقسم هندسة األشغال العامة هشام خلٌل االتربً د/ م.أ. -7
 )عضواً( مدرس بقسم الرٌاضٌات والفٌزٌاء الهندسٌة  د/ ولٌد السعٌد البشبٌشً -8
   قد اعتذر عن الحضور 
  الهندسة المعمارٌةرئٌس قسم   حمد طه العزبمحمد م أ.د/ -1
  أمٌن الكلٌة وأمٌن اللجنة أ/ أشرف توفٌق الدٌب -2
  ىقامىبالدكرتاروة 

    

 

 افعر ت  زكىدان دز    افخخح اف  ذ األ خةر افذكخ س /   قذ          

 
 م د ا  افبحت  افخ ف    فا  ذايت االجخمةع سح    ةدحه  ةف ةدة   ضةي افرعيت افم قشة  خمي ة فه 

 -ثم  ذ    ةدحه فا  يةق ت افم ض  ةث اف اسدة  عذ ل األ مةل  احخزث افرعيت افقشاساث افخةف ت:             
 

 44/0/4103 خةسيخ افخبذي   رى  حضش افعر ت اف ة قت  -الموضوع: 0

 .(9عدا الموضوع رقم )ما صادقت اللجنة على محضر الجلسة السابقة -:رارــالق 

رنامجىىىىىىىىىىلبىمحضرىىاللجنةىالفرروة
 هنددةىالبناءىوالتذوود

 42/3/4103األحد:ى (ى5الجلدةىرقمى)
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  -الموضوع: 4

  -:رارــالق 

  -الموضوع: 3
  -:رارــالق 
  

 

 

 

 -االنتداباتىالخارجوة:

 االنتداب من خارج الكلية للتدريس بالبرنامج    -الموضوع: 2

 المستوى اسم المقرر الكلٌة اسم المحاضر م

      
 وافقت اللجنة. -:رارــالق 
  

 

 
 
 

 

 -الدرادوة:المنحى

  -الموضوع: 5
  -:رارــالق 

  -الموضوع: 6
  -:رارــالق 

  -الموضوع: 7
  -:رارــالق 
   

 
 
 

 

 ظهرا الواحدة والنصفوقد أنهت اللجنة من أعمالها فً تمام الساعة      
  

  أمٌن اللجنة       
  
 عمٌد الكلٌة           أ/ ِأشرف توفٌق الدٌب 

                                                             
                       أ.د/ زكى محمد زٌدان                                                

                    
 

 
 

 االنتدابات

 ذئونىالطالب

 ذئونىالبرنامج
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