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هكخب الىكيل لشئىى خدهت اجملخوغ وحٌويت البيئت

جبهؼت أسيىط

كليت اهلٌدست

كليت هؼخودة هي وحدة ضوبى اجلىدة

حمضس اجخوبع جلٌت دزاسبث إػداد احخيبجبث هٌطقت اهلضبت الغسبيت بأسيىط"

بتاريخ 2014/8/6م

==============================================
بٌبء ػلى الفبكس الىازد هي السيد املهٌدس /السكسحري الؼبم حملبفظت أسيىط بخبزيخ 2014 /7/13
ً
بشبى حشكيل جلٌت هي أسبحرة كليت اهلٌدست إلػداد حقسيس هفصل هخضوٌب االحخيبجبث
املسخقبليت واملطلىبت ملديٌت اهلضبت الغسبيت بأسيىط .

اجخوؼج اللجٌت املشكلت " لدزاست إػداد احخيبجبث هٌطقت اهلضبت الغسبيت بأسيىط"
ً
بكليت اهلٌدست يىم األزبؼبء املىافـــــــق  2014 /8/6يف متبم السبػت الؼبشسة صببحب مبكخب
السيد األسخبذ الدكخىز وكيل الكليت لشئىى خدهت اجملخوغ وحٌويت البيئت ....
برئاسة

السيد األستاذ الدكتور /محمد أبو القاسم محمد

وحبضور كالً من -:

 -1السػػػػػػيد األستػػاذ الدكتور /حسػػػػن يػػػػػػػػونس أحمػػػد

 -2السػػػيد األستػػػػػػػػػػاذ الدكتػػػػور /نشأت عبد الاله عمى
 -3السػػػػػػػيد األستػػػػػػػػػػػاذ الدكتػػػػػػػػػػور /جالل عبد العظيم

عميد كمية الهندسة  -جامعة أسيوط

وكيػػػػػل الكميػػة لشئػػون خػػدمة المجتمع وتنمية البيئة

أستػػػػػػػػػػػاذ متفػػػػػػػػػػرغ بقسػػػػػػػػػػػػػػػم الهنػػػػػػػػػػػدسة المػػػػػػػػػػػػػػدنية
أستػػػػػػػػػاذ متفػ ػػػػػرغ بقسػػػػػػػم هنػػػػػدسة التػػػعػػػػػػػػدين والفمزات

 -4السيػػػػػػد األستػػػػػػػػػاذ الدكتػػػػػػػػػػػػور/احمػػػػد هالل محمد

أستػػػػػػػػػػػػػػػػاذ بقسػػػػػػػػػػػػػػػم الهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدسة المعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػارية

 -5السيػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الدكتػػػػػػػػػػػػور  /محمػػػػػػػػػػػد السيد الدردير

أستػػػػػػػاذ مساعد بقسػػػػػػػػػػػػػم الهنػػػػػػػػػػػدسة المػػػػػػػػػػػػػػدنية

 -6السػػػػػػػػػػػػػيد الدكتػػػػػػػػػػور /فػػػػػػػريد نجيب عػػػػػبد البػػػػػػػر
 -7السيػػػػػػػػػد الدكتػػػػػػػور  /رشاد محمدين كامل محمدين
 -8السيػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الدكتػػػػػػػور  /نادي مصطفى عبد الكريم

أستػػػػػػػػػػاذ مسػػػػػػػػػػػػػاعد بقسػػػػػػػػػػػػػػم الهندسة الكهربائية
أستػػػػػػػػػػاذ مسػػػػػاعد بقسػػػػػػػػػػػػػػم الهنػػػػػػػػػدسة الكهربائية
أستػػػػػػػػػػاذ مسػػػػػػػاعد بقسػػػػػػػػم الهنػػػػػػدسة المعمػػػػػػػػػػػػػارية

افخخح اجللست السيد األسخبذ الدكخىز  /حمود أبى القبسن حمود

وشرع في مناقشة البنود الخاصة بموضوع الدراسة وهي -:

زئيس اللجٌت
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 -1الدراسات والتقدير االبتدائي لتكمفة مشروعات اإلمداد بمياه الشرب والصرؼ الصحي لمنطقة
الهضبة الغربية .
 -2تقرير عن المخطط العمراني لمشروع الهضبة الغربية لمدينة أسيوط .
 -3مقترح تقرير عن احتياج مشروع هضبة أسيوط من الطاقة الكهربائية .
 -4شبكة الطرؽ والنقل والمرور لمنطقة الهضبة الغربية بأسيوط .

عمي أن يقوم كل لجنة من المجان المختصة بأعداد تقرير فيما يخص البنود السابقة .
وكيل الكمية
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
أ.د /حسي يىًس أمحد

عميد الكمية
أ.د /حمود أبى القبسن حمود
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