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 النىعيتالبراهج  –كليه الهندسه  –جاهعت الونصىرة 
 

 

 

 

 
 تم عقد اجتماع 22/11/2015الموافق حدااليوم  الثانية عشرةإنه في تمام الساعة 
 هندسة البناء والتشييد اللجنه الفرعيه لبرنامج 

 -برئاسة :
 عميد الكمية  زكى محمد زيدان السيد األستاذ الدكتور/ 

  حضور :وبعضوية و 
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ هشام عرفات علي  -1

 أستاذ متفرغ بقسم الهندسة اإلنشائية  أ.د/ احمد األمين النمر -2

 المدير التنفيذي للبرنامج أ.د/ محمد علي عاشور -3

 رئيس قسم الهندسة اإلنشائية  أ.د/ احمد محمود يوسف -4

 رئيس قسم الهندسة المعمارية الجيزاويأ.د/ لميس سعد الدين  -5

 أستاذ بقسم الرياضيات والفيزياء الهندسية أ.د/ احمد عبد الفتاح الصروي  -6

 استاذ بقسم الري والهيدروليكا أ.د/ قاسم صالح االلفي -7

 نائب المدير التنفيذي للبرنامج أ.م.د/ محمد جمال محمد عبد هللا -8

 تاذ مساعد بقسم الهندسة المعماريةأس أ.م.د/ شريف احمد شتا -9

 أستاذ مساعد بقسم هندسة األشغال العامة  أ.م.د/ هشام خليل االتربي -10

 مدير عام الكلية أ/ اشرف توفيق الديب -11 

  قام بالسكرتارية: أ/ رشا احمد ابراهيم

  

 

 هندسة البناء والتشييد اللجنه الفرعيه لبرنامج محضر اجتماع

 92/11/9113الموافق حداالالمنعكدة يوم   (  53 جلسه  رلم )
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 ،هلل الرحمن الرحيم ـــ " بسم اوقد استهل السيد األستاذ الدكتور/رئيس المجمس االجتماع بـــ
 ثم شرع المجمس في مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول األعمال عمى النحو التالي :  

 

 
 ( :1الموضوع )

 .23/21/3126المنعقدة في  ا( بجمسته45) ة رقمالسابقالمجنة الفرعية  اجتماع النظر في المصادقة عمى محضر       
 :القـــرار 

 .الموافقة عمي التصديق         
 

 
 (:2لموضوع )ا 

بشان تحديد مكافاة المشاركة في اعمال امتحانات منتصف الفصل ونهاية الفصل الدراسي ببرنامج هندسة البناء 
جنيه( لممادة  31و) جنيه( لممادة الواحدة في امتحانات منتصف الفصل 26والتشييد وذلك بان تكون المكافاة )

 الواحدة في امتحانات نهاية الفصل الدراسي.
  القـــرار :

 .مع تطبيق القواعد الموافقة
 
 (:3لموضوع )ا
   رة المقدمة من االستاذ الدكتور/ المدير التنفيذي لمبرنامج بشان زيادة المقابل المادي لعمال اليومية العاممين ـــالمذك        
 ة ــــــــا حتي الساعــــــة والنصف صباحـــــــــــــــة السابعـــــــــــبمبني البرامج النوعية وذلك لضرورة تواجدهم بالمبني من الساع        
 ة   ــــــــكميبال اممينـــــــــــــلمع)  جنيه في اليوم( حيث ان مقابل اليومية 56الي )مما يعادل يوم ونصف اءا ــــــــــــمس الخامسة       
 جنيه في اليوم(.   41السابعة والنصف صباحا حتي الساعة الثانية ظهرا )( من الساعة  والبرامج النوعية        

 القـــرار :
     .مع تطبيق القواعدالموافقة 

 
 
 
 
 
 

 البرنامجشئون 

 

 تصديقاتال
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 (:4لموضوع )ا
 إلي  إعدادي( -من الكـــــــمية )ثانوية عامةاآلتي اسمائهم بعد ي قبول تحويالت الطالب بشــــــــــان الموافقـــــــــة عم         

 والتشييد ومرفق بيان حالة لمطالب: برنامج هندسة البناء         
 دالت الطالب الوؤهل الدراسي االسن م

 ناجخ )هقبىل( إعدادي ادود جوال خليل عبد الفتاح 1

 ناجخ )هقبىل( إعدادي عليخالد ادود عثواى الونسي  2

 ناجخ )هقبىل( إعدادي عور هذود ادود هذود كيرة 3

 ناجخ )جيد( إعدادي هذود بدراى هذود بدراى صالخ 4

 هستجد ثانىيت عاهت هنا هنصىر عطيه عبد الذويد هنصىر 5

 هستجد ثانىيت عاهت وليد أنىر هذود شعباى 6

 هستجد   ثانىيت عاهت يىسف عواد هذود أبى القاسن 7

 
 لقـــرار :ا
 . السابق ذكرهمالطالب  تحويلعل افقة مو ال
 
 (:5لموضوع )ا

 في تدريس التمـــــــارين لمادة انشاء  اركةـــــــــــــــبشان الموافقة عمي االستعانة بالمهندسة/ ايناس مصطفي احمد العسال لممشـ        

 للساعة جنيه(  36وذلك بمكافأة قدرها ) 3126/3127ام الجامعي ـــــــبرنامج للعبال بالمكافأة( معماري  )مساعد تدريس            

 لواحدة.ا           

 لقـــرار :ا
 الموافقة مع تطبيق القواعد.

 
 

 المدير التنفيذي لمبرنامج                
 

 محمد عمي عاشور د/ .ا               

 عميد الكمية                            
 

 زيدان محمد زكىا.د/                          
 
 

 الطالبشئون 
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