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  24/2/2013افم 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 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 هندسة األشغال العامة أ.د/ محمود الموافً شتٌوي -4
 )عضواً( أستاذ متفرغ بقسم الهندسة اإلنشائٌة  أ.د/ احمد األمٌن النمر  -5
 )عضواً( األستاذ بقسم الهندسة اإلنشائٌة  أ.د/ احمد محمود ٌوسف -6
 )عضواً( أستاذ مساعد بقسم هندسة األشغال العامة أ.م.د/ هشام خلٌل االتربً  -7
 )عضواً( مدرس بقسم الرٌاضٌات والفٌزٌاء الهندسٌة  د/ ولٌد السعٌد البشبٌشً -8
   قد اعتذر عن الحضور 
  رئٌس قسم الهندسة المعمارٌة  حمد طه العزبمحمد مأ.د/  -1
  أمٌن الكلٌة وأمٌن اللجنة أ/ أشرف توفٌق الدٌب -2
  ىقامىبالدكرتاروة 

   أ/ ثناء علً السٌد 

 

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

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

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

 22/1/2013افخبذي   رى  حضش افعر ت اف ة قت  خةسيخ  -الموضوع: 1

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

رنامجىىىىىىىىىىلبىمحضرىىاللجنةىالفرروة
 هنددةىالبناءىوالتذوود

 24/2/2013األحد:ى (ى4الجلدةىرقمى)
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المذذرةرا المقدمذذة مذذد السذذٌد ادسذذرار الذذدةرور/ ر ذذٌن مجلذذن قسذذم الأندسذذة الم مارٌذذة ب ذذ د رر ذذٌ   -الموضوع: 2
الدةرور/ وا ل صدٌق عبد اللطٌف لٌةود عضوا فً اللجنة الفرعٌة للبرنامج بذدة مذد       الذدةرور/ 

 عتء محمد ال ٌ ً.

 .وافقت اللجنة -القــرار: 

المرةرا المقدمة مد السٌد ادسرار الدةرور/ المدٌر الرنفٌري للبرنامج ب  د روحٌد نظام رقدٌرات المواد  -الموضوع: 3
 بٌد برنامجً هندسة اةرصاةت والم لومات وبرنامج هندسة البناء والر ٌٌد

 ٌؤجل لمزٌد مد الدراسة. -القــرار: 
  

 

 

 

 -االنتداباتىالخارجوة:
 اةنرداب مد خارج الةلٌة للردرٌن بالبرنامج    -الموضوع: 4

 المستوى اسم المقرر الكلٌة اسم المحاضر م

ةلٌة الرربٌة –مرةز اللغة اةنجلٌزٌة  أ/ نٌفٌد الحسٌنً عبد الصمد 1  UNC042 000  
 وافقت اللجنة. -القــرار: 
  

 

 
 
 

 

 -المنحىالدرادوة:
ٌد ادسرار الدةرور/ المدٌر الرنفٌري للبرنامج ب  د المن  الدراسٌة للطتب المرةرا المقدمة مد الس -الموضوع: 5

-المرفوقٌد للفصل الدراسً الثانً والرالً أسما أم:  

 المنحة المعدل التراكمً اسم الطالب م

 %100 3.82 علً عادل علً على إبراهٌم -1

 %25 4.00 رنا احمد  اةر  اهٌد -2

 %25 3.92 صتح محمد محمود سالم -3

 %25 3.77 آٌة أمٌد أحمد رضواد -4

 %25 3.73  رٌف عادل عبد الخالق سٌد احمد -5

 %25 3.65 محمد سام  محمد س د ال  ري -6

 %25 3.61 عمر محمد محمد ٌسرى ال ٌخ -7

     
 وافقت اللجنة. -القــرار: 

د الموافقذة علذى رحوٌلأذا مذد برنذامج هندسذذة الطلذب المقذدم مذد الطالبذة / سذارا سذ ٌد محمذد جمذذال ب ذ  -الموضوع: 6
 اةرصاةت والم لومات إلً برنامج هندسة البناء والر ٌٌد.

 وافقت اللجنة. -القــرار: 
 

وٌلأذا مذد برنذامج الطلب المقدم مد الطالبة / آٌذة حمذدي علذً المرسذً مطذاوع ب ذ د الموافقذة علذى رح -الموضوع: 7

 االنتدابات

 ذئونىالطالب
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 هندسة اةرصاةت والم لومات إلً برنامج هندسة البناء والر ٌٌد.
 وافقت اللجنة. -القــرار: 
الطلب المقدم مد الطالذب / أحمذد محمذد إبذراهٌم  ذرارا البذاق لبعذادا بالصذف ااعذدادي بالةلٌذة لل ذام  -الموضوع: 8

 برنامج هندسة البناء والر ٌٌد.ب  د الموافقة على رحوٌله إلً  2012/2013الدراسً 
 وافقت اللجنة. -القــرار: 
الطلب المقدم مد الطالبة / أسماء ر ذدي عبذد الأذادي ب ذ د الموافقذة علذى رحوٌلأذا مذد برنذامج هندسذة  -الموضوع: 9

 البناء والر ٌٌد إلً برنامج هندسة اةرصاةت والم لومات.
 وافقت اللجنة. -القــرار: 
الطلب المقدم مد الطالب / عبذد المجٌذد السذٌد عبذد المجٌذد ال  ذماوي المقٌذد  بالصذف ااعذدادي بالةلٌذة  -الموضوع: 10

 ب  د الموافقة على رحوٌله إلً برنامج هندسة البناء والر ٌٌد. 2012/2013لل ام الدراسً 
 وافقت اللجنة. -القــرار: 
ن إبذراهٌم المقٌذد  بالفرقذة ادولذى قسذم حاسذبات ونظذم الطلب المقدم مذد الطالذب /  ذادي ب ذٌر محذرو -الموضوع: 11

 ب  د الموافقة على رحوٌله إلً برنامج هندسة البناء والر ٌٌد. 2012/2013بالةلٌة لل ام الدراسً 
 وافقت اللجنة. -القــرار: 
ادي بالةلٌذذة لل ذذام الطلذذب المقذذدم مذذد الطالذذب / محمذذد احمذذد عبذذد القذذادر الحسذذٌنً المقٌذذد  بالفرقذذة ااعذذد -الموضوع: 12

 ب  د الموافقة على رحوٌله إلً برنامج هندسة البناء والر ٌٌد. 2012/2013الدراسً 
 وافقت اللجنة. -القــرار: 
   

 
 
 

 

الخطذذاب المحذذول مذذد السذذٌد ادسذذرار الذذدةرور/ عمٌذذد الةلٌذذة والذذوارد مذذد مذذدٌر الحسذذابات بالةلٌذذة ب ذذ د  -الموضوع: 13
ضذذاء هٌ ذذة الرذذدرٌن للفصذذل الدراسذذً ادول لبرنذذامج هندسذذة اةرصذذاةت صذذرف مسذذرحقات السذذادا أع

جنٌه وحٌث أد الرصٌد ة ٌسم  بالصرف مد برنامج هندسذة اةرصذاةت  144820والم لومات بمبلغ 
 والم لومات.

ات بمبلذغ وافقت اللجنة على أد ٌدعم برنامج هندسة البناء والر ٌٌد برنامج هندسة اةرصذاةت والم لومذ -القــرار: 
ألف جنٌه ) ما ة ألف جنٌة ( فً صورا سلفه ررد لبرنامج هندسة البناء والر ٌٌد حٌد رذوافر  100,000

 المبلغ.
 جنٌه ( دعضاء لجنة ال راء. 100ب  د المرةرا المقدمة بخصوص الموافقة على صرف مةاف ا )  -الموضوع: 14
 برنامج.وافقت اللجنة طبقا للقواعد مد حساب ال -القــرار: 
 ظهرا الواحدة والنصفوقد أنهت اللجنة من أعمالها فً تمام الساعة      
  

  أمٌن اللجنة       
  
 عمٌد الكلٌة           أ/ ِأشرف توفٌق الدٌب 

                                                             
                       أ.د/ زكى محمد زٌدان                                                

                    
 

 ذئونىالبرنامج
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