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  66/7/3162انً افتتتتتتت   انثالثتتتتتتتسييتتتتتتت و انبعتتتتتتتسي دانت تتتتتتت    نبزنتتتتتتتسي   ع  تتتتتتت  اجتًعتتتتتتتة انهرعتتتتتتت  ان ز  تتتتتتت  

   زكيييييييييان  ييييييييي نز ييييييييي   ان تتتتتتتتت      /   ًكتتتتتتتتتت  ان احتتتتتتتتت ه  عتتتتتتتتت  ان  تتتتتتتتتزفتتتتتتتتتس عًتتتتتتتتتسو ان تتتتتتتتتس   

 -: ً   انكه   د حض ر  ض ي  كم ين
 

  وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب هشام عرفات علً أ.د/  -1
  المدٌر التنفٌذي للبرنامج عماد السعٌد إسماعٌل البلتاجًأ.د/  -2
 )عضواً( أستاذ متفرغ بقسم الهندسة اإلنشائٌة  احمد األمٌن النمرأ.د/  -3
 )عضواً( األستاذ بقسم الهندسة اإلنشائٌة  احمد محمود ٌوسفأ.د/  -4
 )عضواً( ال العامةأستاذ مساعد بقسم هندسة األشغ هشام خلٌل االتربً د/ م.أ. -5
  نائب مدٌر البرنامج د/ محمد احمد الظرٌف -6
  مدرس بقسم الهندسة المعمارٌة د/ وائل صدٌق عبد اللطٌف -7
 )عضواً( مدرس بقسم الرٌاضٌات والفٌزٌاء الهندسٌة  د/ ولٌد السعٌد البشبٌشً -8
  أمٌن اللجنة أ/ اشرف توفٌق الدٌب -9
   قد اعتذر عن الحضور 
  رئٌس قسم الهندسة اإلنشائٌة أ.د/ محمد نجٌب أبو السعد -1
  الهندسة المعمارٌةرئٌس قسم   محمد محمد طه العزب أ.د/ -2
  رئٌس قسم هندسة األشغال العامة أ.د/ محمود الموافً شتٌوي -3
   قام بالسكرتارية 

   أ/ ثناء علً السٌد 

 انره    زكىن   نز    ر / افتتح ان    األ تسذ ان كت  دق           

 
    دفس   اي  االجتًسع رح    س عه  سن س ه   ضسي انهرع  انً قزه يتًع س ن ى  داو انصح  دانت ف 

 -ثى       س عه فس يعسق   انً ض  ست ان ار ه  ر دل األ ًسل داعخذت انهرع  انقزارات انتسن  :             
 

 66/6/3162 تسريخ  (7رقى )    ان س ق انتص ي   هى يحضز انره -الموضوع: 6

 . صدقت اللجنة على محضر الجلسة السابقة -:رارــالق 
   

 

 

اللجنة الفرعٌة لبرنامج            اجتماع محضر
 هندسة البناء والتشٌٌد

 16/7/2013الثالثاء يوم  ( 8اجللسة رقم )
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بشاا  الللاا المقادن ما  اذسالاك الاادملور/ عمااد البللااجا المادير اللناياكل للبرنااامي للموا قاة علاا  نشاا  شا و  عامااة  -الموضوع: 3
 مسلقلة للبرنامي.

 علا لمليف السيد أ.د/ مدير البرنامي لوضع هيمل مناسا والعرض علا اللجنة الجلسة القادمة.الموا قة  -:رارــالق 

بشا  الللا المقدن م  أ.د/ احمد يوسف للموا قة علا شرا  أجهزة لمعامل قسن الهندسة اإلنشا ية م  حساا  -الموضوع: 2
 البرنامي.

  الخدمات الانية والعلمية والمعملية. مرمز  دارةيعرض علا مجلس  -:رارــالق 
  

 

 

 

 .3162اعلماد نليجة املحا  الاصل الدراسا الثانا دور مايو     -الموضوع: 4
 .الموا قة علا اعلماد النليجة -:رارــالق 

بناا  واللشاييد  لاا برناامي بشا  الللا المقدن م  اللالبة/ مروة السيد عنلر للموا قة علا لحويلها م  برنامي هندساة ال -الموضوع: 5
 وكلك لعدن قدرلها علا االسلمرار بالبرنامي. 3163/3162هندسة االلصاالت مرة أخرل الصف اذول العان الجامعا 

 الموا قة لبقا للقواعد. -:رارــالق 

الدراساية ما  الح حاة المالياة ون العمل ببناد الرسابشا  الللا المقدن م  أ.د/ المدير اللنايكل للبرنامي والخاص بلاجيل  -الموضوع: 6
% عا  الاصاول الدراساية  35للبرنامي والخاص بزيادة رسون الساعة المعلمادة  اا الاصال الدراساا الصاياا بمعادل 

 الر يسية.
 الموا قة علا وقف العمل بالبند السابق وكلك بلحايز اللحا علا الدراسة بالبرامي  ا الاصل الدراسا الصياا. -:رارــالق 

 الثالثة عصراوقد أنهت اللجنة أعمالها  ا لمان الساعة  
  

 
  أمٌن اللجنة       
  
 عمٌد الكلٌة           أ/ ِأشرف توفٌق الدٌب 

                                                             
                       أ.د/ زكى محمد زٌدان                                                

                    
 

 
 

 

 

 شئون  البرنامج

 شئون الطالب


