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 تم عقد اجتماع 9/10/2016الموافق  حدااليوم   صباحا العاشرةإنو في تمام الساعة 
 هندسة البناء والتشييد اللجنه الفرعيه لبرنامج 

 -برئاسة :
 عميد الكمية   محمد ابراىيم السعيدالسيد األستاذ الدكتور/ 

  عضوية وحضور :وب
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ هشام عرفات علي  -1

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

 رئيس قسم الهندسة اإلنشائية  أ.د/ احمد محمود يوسف -3

 هندسيةأستاذ بقسم الرياضيات والفيزياء ال أ.د/ احمد عبد الفتاح الصروي  -4

 المدير التنفيذي للبرنامج ا.م.د/ فكري عبده سالم                                                      -5

 نائب المدير التنفيذي للبرنامج أ.م.د/ محمد جمال محمد عبد هللا -6

 استاذ مساعد بقسم هندسة االشغال العامة ا.م.د/ هشام خليل االتربي -7

 مدير عام الكلية وفيق الديبأ/ اشرف ت -8

  وقد اعتذر:

 رئيس قسم الهندسة المعمارية أ.د/ لميس سعد الدين الجيزاوي -1

 هندسة األشغال العامة رئيس قسم هدي فكري الجملأ.د/  -2

 أستاذ مساعد بقسم الهندسة المعمارية أ.م.د/ شريف احمد شتا -3

  قام بالسكرتارية: أ/ رشا احمد ابراهيم

  

 هندسة البناء والتشييد اللجنه الفرعيه لبرنامج محضر اجتماع

 9/10/2016الموافق حداالالمنعكدة يوم   (  44جلسه  رلم )
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 ،ـــ " بسم اهلل الرحمن الرحيم وقد استيل السيد األستاذ الدكتور/رئيس المجمس االجتماع بـــ
 ثم شرع المجمس في مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول األعمال عمى النحو التالي :  

 
 ( :1الموضوع )

 .99/8/6196المنعقدة ا( بجمستي43)ة رقم السابقنة الفرعية المج اجتماع المصادقة عمى محضر النظر في         
 القـــرار :        
 .يؤجل لحين اعتماد المحضر        

 
 (:2لموضوع )ا 

 .6196-6195بشان اعتماد نتيجة التظممات لمفصل الدراسي الصيفي لمعام الجامعي 
  القـــرار :

 اد.الموافقة عمي االعتم
 (:3لموضوع )ا

عمي االستعانة بالميندس التالي اسمو بعد  المذكرة المقدمة من االستاذ الدكتور/ المدير التنفيذي لمبرنامج لمموافقة
وذلك  6197-6196لممساعدة  في تدريس التمارين بالساعة لبعض المقررات لمفصل الدراسي االول لمعام الجامعي 

 جنيو( في الساعة. 51مقابل )
 السما م 
 م/ محمود عصام عبد المطيف  1
 م/ ايناس سمير سميم 2

  القـــرار :        
 . بالميندسين االستعانةالموافقة عمي          

 

 (:4لموضوع )ا
ىندسة البناء والتشييد السعيد محمد المتولي النجار لمموافقة عمي اعادة قيده ببرنامج الطمب المقدم من ولي امر الطالب/ 

وقد تقدم بطمب لنقمو الي كمية التجارة بسبب تعرضو  6193/6194حيث انو كان مقيد بالبرنامج بالفصل الدراسي االول 
   . لظروف نفسية

 :القـــرار
 عدم الموافقة عمي التحويل.

 الطالبشئون 

 البرنامجشئون 

 

 تصديقاتال
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 (:5لموضوع )ا
فقة عمي تحويمو من برنامج ىندسة الميكاترونيكس عبد الرحمن مجدي محمد عبد الفتاح لممواالطمب المقدم من الطالب/  

وعند التحاقو بالبرنامج كان الطالب  6333الي برنامج ىندسة البناء والتشييد حيث ان الطالب حاصل عمي معدل تراكمي 
 مستجد ومرفق بيان حالة لمطالب.

 :لقـــرار ا
 الموافقة عمي التحويل.

 (:6الموضوع )
ر عبد اهلل عبد الحميم الغمري لمموافقة عمي تحويمو من برنامج ىندسة الميكاترونيكس الي الطمب المقدم من الطالب/ ناد

وعند التحاقو بالبرنامج كان الطالب  9385برنامج ىندسة البناء والتشييد حيث ان الطالب حاصل عمي معدل تراكمي 
 مستجد ومرفق بيان حالة لمطالب.

 :لقـــرار ا           

 وافقة طبقا لقرارات المجان السابقة.عدم الم          

 (:7الموضوع )
ىندسة  بشان الموافقة عمي قبول تحويالت الطالب من الفرقة االعدادي والفرقة االولي من الكمية الي برنامج

 .6197 -6196لمعام الجامعي  البناء والتشييد
 

 حالة القيد المؤهل الدراسي االسم م

 جٌد اعدادي مجاهد احمد مجاهد محمود 9

 جٌد اعدادي محمد رضا السٌد حسٌن ابراهٌم 6

 جٌد اعدادي عبد الخالق محمد عبد الخالق علً 3

 جٌد اعدادي اشرقت ابراهٌم محمد ابراهٌم حسنٌن 4

 جٌد اعدادي ابراهٌم محمد محمود محمود خلف 5

 مقبول اعدادي محمد عبد الرحٌم الدسوقً 6

 مقبول ياعداد خالد جمال محمد حسن سكرانة 7

 مقبول اعدادي عبد الرحمن ابراهٌم بدٌر ابراهٌم 8

 مقبول اعدادي محمد احمد علً حسٌن الزٌات 9

 مقبول اعدادي عادل رمضان علً حسن 91

 مقبول اعدادي خالد رزق حافظ محمد 99

 مقبول اعدادي خالد محمد نجٌب ابراهٌم عمر 96

 بولمق اعدادي محمد سعٌد مندوه محمد حسن رجب 93
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 مقبول اعدادي محمد ماجد المرغنً موسً 94

 مقبول اعدادي محمود صالح حسن محمد سلٌمان دوٌدار 95

 مقبول اعدادي خلود اشرف ابراهٌم ابراهٌم الخضري 96

 مقبول اعدادي محمد ابراهٌم علً صابر غنٌم 97

 مقبول اعدادي احمد ناجد السٌد الدسوقً 98

 مقبول عداديا علً اشرف علً اسماعٌل 99

 مقبول اعدادي بسمه بسام فتحى عبد المقصود محمد 61

 مقبول اعدادي نور الدٌن جمعه عبد الستار سلٌمان 69

 مقبول اعدادي محمود شعبان عبد السمٌع السٌد سعد هللا 66

 مقبول اعدادي كرٌم وحٌد ابراهٌم امٌن سالم 63

 بولمق اعدادي خالد عبد الفتاح عبد اللطٌف احمد 64

 مقبول اعدادي احمد السٌد محمود مسعد حسٌن 65

 مقبول اعدادي مصطفً محمد توفٌق محمد السٌد 66

 مقبول اعدادي عبد الرحمن ٌونس مدٌن السٌد ٌونس 67

 مقبول اعدادي طارق محمد محمد محمد المرسً صالح 68

 مقبول اعدادي خالد كرم علً عوض عمر 69

 مقبول اعدادي حسام الرفاعً مصطفً عقده 31

 مقبول اعدادي احمد فوزي عثمان عبد الحمٌد 39

 جٌد اعدادي محمد محمد فتحً علً شهبوب 36
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 (000الطالب المحولين من الكلية )ثانوية عامة( للمستوي )

 

 حالة القٌد المؤهل الدراسً االسم م

 مستجد ثانوٌة عامة اسالم محمد ابراهٌم محمد محفوظ 9

 مستجد ثانوٌة عامة كرٌم ناصر سالمه عباس عبد المجٌد 6

 مستجد ثانوٌة عامة محمد باسم محمد عبد الحق رضوان 3

 مستجد ثانوٌة عامة محمد هشام حسن ابراهٌم 4

 مستجد ثانوٌة عامة معتز خالد محً الدٌن ناصر 5

 مستجد ثانوٌة عامة عمر عصام محمود عبد المنعم الصاوي 6

 مستجد ثانوٌة عامة اسامه عالء الدٌن احمد عبد هللا الرفاعً 7

 مستجد ثانوٌة عامة سٌف عبد الناصر عبد الستار حافظ الشربٌنً 8

 مستجد ثانوٌة عامة اسالم ناصر جمال الدٌن عبده فرج 9

 مستجد ثانوٌة عامة عمر طارق عطوه محمد المسٌري 91

 مستجد ٌة عامةثانو اٌهاب وحٌد محمود محمود درغام 99

 مستجد ثانوٌة عامة عبد الرحمن ابراهٌم علً ابراهٌم 96

 مستجد ثانوٌة عامة ولٌد محمد عبد الحمٌد الغمري سبع 93

 مستجد ثانوٌة عامة مصطفً نبٌل عبد العظٌم العرابً 94

 مستجد ثانوٌة عامة عبد العزٌز ابراهٌم احمد ابراهٌم الزٌادي 95

 مستجد ثانوٌة عامة مٌد الغمري سبعشادي محمد عبد الح 96

 مستجد ثانوٌة عامة مصطفً محمود مصطفً كٌره 97

 مستجد ثانوٌة عامة ماهر ابراهٌم الحسنٌن ابراهٌم 98

 مستجد ثانوٌة عامة احمد اسامه ظرٌف ابو سمرة 99

 مستجد ثانوٌة عامة عمر محمود سعد عبد الحمٌد العرابً 61

 مستجد وٌة عامةثان احمد عماد شرف علً 69

 مستجد ثانوٌة عامة منٌر احمد عبد الباسط محمد المتبولً 66

 مستجد ثانوٌة عامة عالء جمال طٌمور توفٌق 63

 مستجد ثانوٌة عامة محمد مصطفً التهامً مصطفً الشوبكً 64

 مستجد ثانوٌة عامة خالد محروس عبد الحلٌم ٌوسف المحالوي 65
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 مستجد ثانوٌة عامة بلمحمد ممدوح محمد عثمان ج 66

 مستجد ثانوٌة عامة معاذ محمد محمود الزناتً العدل 67

 مستجد ثانوٌة عامة محمد سامً ابو الفتوح احمد ابو الفتوح 68

 مستجد ثانوٌة عامة عمر محمد حسٌن حافظ 69

 مستجد ثانوٌة عامة مهند محمد محمد ابراهٌم الشموتً 31

 مستجد ثانوٌة عامة احمد محمد صبري محمد مصطفً 39

 مستجد ثانوٌة عامة توفٌق مصطفً توفٌق محمد العجمً 36

 مستجد ثانوٌة عامة ٌوسف احمد ٌحً عوض 33

 مستجد ثانوٌة عامة ٌوسف محمد السٌد احمد السعدنً 34

 مستجد ثانوٌة عامة عمرو السعٌد سالمه ابو الفتوح 35

 مستجد ة عامةثانوٌ ساره احمد عصمت عبد الظاهر محمد خضر 36

 مستجد ثانوٌة عامة احمد مختار محمد مختار النجار 37

 مستجد ثانوٌة عامة حنان مجدي محمد السٌد عبد هللا 38

 مستجد ثانوٌة عامة عبد الرحمن مجدي السٌد احمد الشربٌنً 39

 مستجد ثانوٌة عامة عبد الرحمن اٌهاب العربً البربري 41

 مستجد ثانوٌة عامة جنديمحمود احمد محمود احمد ال 49

 مستجد معادلة سلمً مجدي محمد ابو عمر 46

 مستجد معادلة نارٌمان عامر حسن احمد 43

 مستجد معادلة منة هللا محمد احمد علً ٌوسف 44

 مستجد ثانوٌة عامة اندرو عاطف حبٌب مترٌوس 45

 مستجد ثانوٌة عامة عباس عز الدٌن عباس عبد الداٌم احمد 46

 مستجد ثانوٌة عامة ف محمد عبد الهادي خفاجًٌوس 47

 مستجد ثانوٌة عامة صبري حمدي محمد عوض 48

 مستجد ثانوٌة عامة محمود ٌسري سمٌر عبد الحكٌم الجوهري 49

 مستجد ثانوٌة عامة طارق عادل احمد ابراهٌم سراج 51

 مستجد ثانوٌة عامة محمد حسام محمد الشحات محمد نصار 59

 مستجد ثانوٌة عامة ف السٌد ابراهٌم عبد الرازقرائد اشر 56

 مستجد ثانوٌة عامة عمرو احمد ثابت علً الجندي 53

 مستجد ثانوٌة عامة علً العربً السٌد علً عبد الباقً مقبل الشربٌنً 54
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 مستجد ثانوٌة عامة هشام احمد احمد العوضً 55

 تجدمس ثانوٌة عامة عبد الرحمن مصطفً عبد الرحمن محمد 56

 مستجد ثانوٌة عامة كرٌم علً منصور علً صحصاح 57

 مستجد ثانوٌة عامة معاذ رفعت مصطفً احمد ابو النجا 58

 مستجد ثانوٌة عامة عبد هللا محمد ظاهر السٌد المتولً 59

 مستجد ثانوٌة عامة احمد محمد عبد الحمٌد محمد مرسً 61

 مستجد ثانوٌة عامة مصطفً محمود الحسانٌن سالطٌن 69

 مستجد معادلة محمد محًٌ عبد المنعم محًٌ شحاته 66

 مستجد معادلة احمد محمود رشاد عبد الخالق 63

 مستجد ثانوٌة عامة زٌاد محمد عماد الدٌن احمد سلٌط 64

 مستجد ثانوٌة عامة شرٌف الحسٌن محمد محمد الهنداوي 65

 مستجد ثانوٌة عامة مصطفً مجدي السٌد احمد خضر 66

 مستجد ثانوٌة عامة توفٌق محمود توفٌق  المنٌر 67

 مستجد ثانوٌة عامة محمود محمد جالل محمود الغازي 68

 مستجد ثانوٌة عامة السخاوي محمد مصطفً حلمً مصطفً 69

 مستجد معادلة عمر حسام عبد المطلب محمد 71

 مستجد معادلة مصطفً خالد حسٌن احمد 79

 مستجد ثانوٌة عامة مانخالد عبد الباسط محمد سلٌ 76

 مستجد معادلة محمد ابراهٌم السعٌد محمد ابراهٌم 73

 مستجد معادلة حسن علً حسن احمد مصطفً الخلٌجً 74

 
 :لقـــرار ا           

 الموافقة عمي التحويل.           

 

 

 المدير التنفيذي لمبرنامج          
 

 فكري عبده سالمد/ م.أ.         

 عميد الكمية                            
 

 أ.د/ محمد ابراىيم السعيد                                            
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 المدير التنفيذي لمبرنامج          

 
                          أ.د/ محمد عمي عاشور                                                   

 عميد الكمية                            
 

                     أ.د/ محمد ابراىيم السعيد                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


