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  22/1/2113انً اف         األح      ذي       و انبن      دش يانخ         ذ نبشن      دية  نذ       ت  انهجن      ت ان ش        ت ججخًع      ا

   زكييييييييدانييييييي دز يييييييي   ان          ذ   د/  بًكخ        دً ص       بدح انحددي       ت          شف       ا حً       دو ان        د ت 

 -: ً ذ انكه ت يبحض س  ض يت كم ين
 

  وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب أ.د/ هشام عرفات علً  -1
  المدٌر التنفٌذي للبرنامج أ.د/ عماد السعٌد إسماعٌل البلتاجً -2
  رئٌس قسم الهندسة اإلنشائٌة أ.د/ محمد نجٌب أبو السعد -3
  رئٌس قسم الهندسة المعمارٌة  محمد محمد طه العزبأ.د/  -4
 )عضواً( األستاذ بقسم الهندسة اإلنشائٌة  أ.د/ احمد محمود ٌوسف -5
 )عضواً( أستاذ مساعد بقسم هندسة األشغال العامة لٌل االتربً أ.م.د/ هشام خ -6
 )عضواً( مدرس بقسم الرٌاضٌات والفٌزٌاء الهندسٌة  د/ ولٌد السعٌد البشبٌشً -7
  أمٌن الكلٌة وأمٌن اللجنة أ/ أشرف توفٌق الدٌب -8
   قد اعتذر عن الحضور 
  ندسة اإلنشائٌة أستاذ متفرغ بقسم اله أ.د/ احمد األمٌن النمر  -1
  رئٌس قسم هندسة األشغال العامة أ.د/ محمود الموافً شتٌوي -2
  أستاذ مساعد بقسم الهندسة المعمارٌة   أ.م.د/ عالء محمد شمس العٌشً -3
  ىقامىبالدكرتاروة 

    

 

 انجه ت  زكىدان دز    افخخح ان  ذ األ خدر انذكخ س /  يقذ      

 
 ع سح    ددحه بدن ددة   ضدش انهجنت انً قشة يخًن د نهى دياو انصحت يانخ ف   يفا بذايت االجخًد 

 -ثى بذ    ددحه فا يندق ت انً ض  دث ان اسدة بجذيل األ ًدل ياحخزث انهجنت انقشاساث انخدن ت:             
 
 

 16/12/2113( بخدسيخ 2انخصذي   هى يحضش انجه ت ان دبقت سقى ) -الموضـوع: -1

 صادقت اللجنة على محضر الجلسة السابقة. -ــرار:القـ 
 

ى 

ىرنامجىىىىىىلبىمحضرىىاللجنةىالفرروة
 هنددةىالبناءىوالتذوود

 22/1/2113فيى (ى3الجلدةىرقمى)
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ى
ى
 

 مقترح  الرؤية والرسالة واألهداف الخاصة بالبرنامج         -الموضـوع: -2
 الموافقة على المقترح مع العرض على مجلس الكلية. -القـــرار: 
  

 مقترح المعايير األكاديمية للبرنامج. -الموضـوع: -3
 لموافقة على المقترح مع العرض على مجلس الكلية.ا -القـــرار: 
  
 مقترح  الهيكل التنظيمي للبرنامج  -الموضـوع: -4

 الموافقة على المقترح مع العرض على مجلس الكلية. -القـــرار: 
  

 

 

 

 -االنتداباتىالخارجوة:
 االنتداب من خارج الكلية للتدريس بالبرنامج    -الموضوع: -5

 المستوى اسم المقرر الكلٌة حاضراسم الم م

-الحاسبات والمعلومات أ.م.د/ أحمد أبو الفتوح صالح 1
  جامعة المنصورة

 100 (UNC144)نظم دعم القرار

 
 وافقت اللجنة. -القــرار: 
   

 
 
 

 احتواجاتىالبرنامج

المذذركرة المقدمذذة مذذن السذذيد األسذذتار الذذدكتور/ المذذدير التنفيذذرص للبرنذذامج ب ذذ ن صذذرف مكافذذ ة  -الموضـوع: -6
 للعاملين بالبرنامج عن تحصيل الرسوم الدراسية.

 الموافقة على صرف  هر مكاف ة من األساسي طبقاً للقواعد. -القـــرار: 
ل الكليذة ل ذنون خدمذة المجتمذع وتنميذة البينذة المركرة الواردة من السذيد األسذتار الذدكتور/ وكيذ -الموضـوع: -7

ب  ن تفعيل دور وحدة األزمات والكوارث نحو توفير األمن والسذممة للعذاملين داخذل مجتمذع 
الكلية الداخلي وضرورة ت مين المبني الجديد من منظور األمذن والسذممة فضذم عذن األعمذال 

 -ب وأوصت اللجنة الفنية باآلتي:التي تتم بالدور الثاني علوص حفاظاً علي سممة الطم
 كيلو جرام 6( جهاز إطفاء بودرة جافة  11 راء عدد )  -1

 ( جهاز إطفاء غاز ثاني أكسيد الكربون 5 راء عدد )  -2
 وافقت اللجنة طبقاً للقواعد. -القـــرار: 
  

 

 االنتدابات

 ذئونىالبرنامج

 ضمانىالجودةىواالرتماد
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 -المنحىالدرادوة:
المذدير التنفيذرص للبرنذامج ب ذ ن مقتذرح تعذديل بنذد المركرة المقدمة من السيد األسذتار الذدكتور/  -الموضـوع: -8

 المنح الدراسية بالمنحة المالية لبرنامج هندسة البناء والت ييد.
 الموافقة على التعديل مع العرض على مجلس الكلية. -القـــرار: 
   
لين الذذدانمين المقتذذرح ب ذذ ن تخفذذيض الرسذذوم الدراسذذية ألبنذذاء أعضذذاء هينذذة التذذدريس والعذذام -الموضـوع: -9

 % عند التحاقهم بالبرنامج.25بالجامعة بنسبة 
 الموافقة على المقترح مع العرض علي مجلس الكلية. -القـــرار: 
   
 وقد أنهت اللجنة من أعمالها فً تمام الساعة الثانٌة عشر ظهرا     
  

  أمٌن اللجنة       
 
 

 

  أ/ ِأشرف توفٌق الدٌب 
 عمٌد الكلٌة                                        
                      

                          
 أ.د/ زكى محمد زٌدان                                       

 
 

 ذئونىالطالب


