
                                                            

  الجمعيـة المصريـة لألنفـــاق
  

  تقريـــــــــــر مجلـــس  اإلدارة 
  عــــــــــن نشاط الجمعيـــــــة المصريـــــــة لألنفاق

  ٣١/١٢/٢٠١٨حتـــــــــي  ١/١/٢٠١٨خـــــالل الفتــــــرة مـــــــــن 
   

  تقديـــــــــــــم :
يسعدنا  –)  لمجلس إدارة الجمعية ٢٠٢٠-٢٠١٥من الدورة الحالية (الرابع بمناسبة إنتهاء العام 

أن نعرض العديد من الفعاليات واألعمال واألنشطة البارزة والمضيئة التي قام بها مجلس إدارة 
والتي يجب أن نسلط عليها الضوء وأن نشيد بها ضمن ما قدمه هذا  ٢٠١٨الجمعية خالل عام 

المجلس مع وجوب أن نسجل للمجلس نشاطه في نشر الوعي الهندسي في  أعمال األنفاق 
واإلنشاءات تحت األرض في جمهورية مصر العربية وذلك عن طريق المحاضرات والندوات 

  الشهريــــــــة .
  لما قام بـــــــــــــــــــه المجلس مـــــــــــــــــــن أنشطـــــــــــــــــــة وفعاليــــــــــــات  ويسعدنـــــــــــا أن نعرض 

  
   أوال : فــــــــــي مجال األنشطـــة العلميـــــــــة  

  
ندوات علمية في مختلف المناحي واألنشطة التي تشمل أعمال األنفاق  أربعةعقد المجلس عدد 

والمنشآت تحت األرض بما يحقق نشر الوعي العلمي والفني ونقل الخبرة التخصصية بين 
  "حيث تعمل الجمعية على حث وتحفيز السادة –العاملين في هذا المجال وكذا المهتمين به 
  ة المعنوية " على حضور هذه الندوات المحلية .األعضاء العاملين وممثلي جهات العضوي

التي تعقدها الجمعية يوم  ونعرض لما تم إلقائه من محاضرات خالل الندوات الشهرية المحلية 
جمعية تقوم بطبع مع العلم أن ال -األربعاء األخير من كل شهر خالل المواسم الثقافية للجمعية

  (دون مقابــل) .يعها على السادة الحاضرين ) وتوز CD.sو تسجيلها علي هذه المحاضرات (أ
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  ـات ــــاعــيًا : اإلجتمـــثان

  

  الجمعية العموميــة : -١   
طبقـــا  - ٩/٥/٢٠١٨بتاريــــخ  ٢٠١٧تـــم عقـــد الجمعيـــة العموميـــة العاديـــة عـــن عـــام  *

لإلجراءات التي ينظمها كل من القانون والئحة النظـام األساســـي حيــث تــم إنعقـاد الجمعيـة 
  وطبقا لما تضمنه جــــدول األعمـــال . –العمومية في الموعد المشار اليـــــه 

   مجلــــس اإلدارة :   -٢
  ــي بيانــه :* تم عقــــــــد جلسات المجلس طبقـــــــــا للتالـــــــــ     
         ٢٨/٢/٢٠١٨بتاريخ                 ١٥٠رقم الجلسة األولي 

       ٢٨/٣/٢٠١٨بتاريخ                 ١٥١رقم    الجلسة الثانية  
        ٢٠/٦/٢٠١٨بتاريخ             ١٥٢رقم   الجلسة الثالثة 

   ١٨/٧/٢٠١٨بتاريخ                  ١٥٣الجلسة الرابعة       رقم 

     ٢٨/١١/٢٠١٨بتاريخ                ١٥٤رقم  الجلسة الخامسة 

  :جلســــــــــات الحيــث كان مـــــــــــــن أبــــــــــــــــــــــــــرز نتائج إنعقــــــــــــــــــاد 
 علي النحــــــــو اآلتـــــــي : تشكيــل المجلس ستمرارإ -أ

  رئيس مجلـس اإلدارة  مصطفي أبو كريشةأشرف أحمد   ــدس دكتـور مهنــ
  

  نائب رئيس مجلس اإلدارة مصطفي زكي مصطفي علــــــي            األستاذ الدكـتـور
  الصنـــدوق أميـــن  فــاروق محمـــــــــــد العـــــــزازي     السيد المحاســــب 

  

   المهندســــــــــــــة   
  

         حمــادناديا أبو الفضل أبو العال 
  

  سكرتيـرعام الجمعية
  

  األستـاذ الدكتــــــــور

  

  أحمد أحمد محرم أحمد إبراهيم
  

  عضو مجلس اإلدارة
  

  

  األستاذ الدكــتــــــــور
  

  فتح اهللا محمد فتح اهللا النحاس
  

  عضو مجلس اإلدارة

  مجلس اإلدارة عضو           د الفتاحــــــت عبـــــطارق ثاب   ورـــتـــاذ الدكــاألست
 عضو مجلس اإلدارة  عبد الرؤوف محمد مصطفي غانم  ـــدس  لـــــواء مهنــ

  

 عضو مجلس اإلدارة  صفوت محي الدين حسن  ـــــدس المهنـــــــ 

 
  إنضمام كل من السادة :  -ب 

مدير مركز   -أستاذ الھندسة الجيوتقنية وتصميم األساسات  –األستاذ الدكتور / محمد الغريب صقـــر 
  كلية الھندسة جامعة طنطا –أبحاث الھندسة الجيوتقنية والجيوبيئية 

 –االدارة المركزية للتخطيط  -مھندس ميكانيكا ثان –المھنـــــدس / رامــي رضا سالمة عبد الحميد  
 الھيئة القومية لألنفاق .  



  
  
  
  
  
  

ت مجلس إدارة الجمعية والمشاركة بالرأي في الموضوعات العلمية المطروحة دون في حضور جلسا
أن يكون لھما حق التصويت علي قرارات المجلس في ما يتم إتخاذه من قرارات وذلك علي أساس 

  دة عام . ــتطوعي ولم

 . للجمعيةفخريًا رئيسًا  -إقرار إستمرار السيد اللواء مهندس/ محمد الحسيني عبد السالم   -ج

 تشكيل اللجنة التنفيذية علي النحو التالي :  إستمرار  -د

 رئيس مجلس اإلدارة   -كريشه   الدكتور مھندس/ أشرف أحمد مصطفي أبو   -
 نائب رئيس مجلس اإلدارة .. بالتبادل -     األستاذ الدكتــور/ مصطفي ذكـــي مصطفي علي     -
 أمين الصندوق   -العزازي                المحاســـــــــــــب/ فاروق محمد  -
 سكرتير عام الجمعية   -المھندســــــــــــــة/ ناديا أبو الفضل أبو العال حماد      -
 عضو مجلس إدارة   -لــــواء مھنــــدس/ عبد الرؤوف محمد مصطفي غانم   -
 إدارة .عضو مجلس   - المھنـــــــــــــــــدس/ صفوت محي الدين حسن           -

  
الموافقة علي المشاركة بالمؤتمر الدولي األول الخاص بقسـم الھندسة المدنية بكلية  إقرار - ھـ

 –بمدينة الغردقة  ٢٠١٨نوفمبر) ٢٦-٢٤خــالل الفتـــرة ( -جامعــة المنيـا  -الھندسة والتكنولوجيا 
عن األنفاق واإلنشاءات تحت األرض وإخطار الكلية ( ورشة عمل )عن طريق تنظيم مؤتمر مصغر 

إتخاذ الالزم نحو النشر عن المؤتمر المصغر عن األنفاق والمنشآت تحت األرض من خالل  مع بذلك
ن للمشاركة األعضاء العامليعضاء المعنويين وومجلة الجمعية مع دعوة مختلف األ شبكة المعلومات

نائب رئيس  –تفويض السيد األستاذ الدكتور / مصطفي ذكي مصطفي علي  مع -في ھذا المؤتمر 
  مع كلية الھندسة حيال المؤتمر .لجمعية في كل ما يتعلق بإجراءات التسيق ممثال  لمجلس اإلدارة 

الجمعية علي شبكة المعلومات الدولية والبريد  موقعإلتاحة  )شركة نت مصر (التعاقد معار قــرإ -و
  .ن يكون التعاقد لمدة ثالث سنوات ي أاإللكتروني عل

إقرار المشاركة مع جمعية الھندسة الكھربائية في إتاحة اإلشتراك بشبكة المعلومات من خالل  -ز
  بمناصفة التكلفة في اإلشتراك السنوي . T.E.DATAشركة 

المتحدة خالل  إقرار المشاركة في المؤتمر الدولي لألنفاق المنعقد بإمارة دبي /اإلمارات العربية  -ح
في تمثيل جمھورية مصر العربية (الجمعية المصرية لألنفاق )  ٢٠١٨إبريل عام  ٢٠/٢٦الفترة من 

  في المؤتمر بكل من الســادة  :

  رئيس مجلس اإلدارة   -دكتور مھنــدس/ أشرف أحمد مصطفي أبو كريشه       
  ئب رئيس مجلس اإلدارةنا  -األستاذ الدكتــور/ مصطفي ذكـــي مصطفي علي          

 سكرتير عام الجمعية   -المھندســـــــــة  / ناديا أبو الفضل أبو العال حماد        
  ور المؤتمـــــــــــر ــحض ت المشاركة فـــي وقد تم

  
  
  
  



  
  
  
  
  
ليكون يــــوم األربعـــاء  ٢٠١٨ومية العاديـــة عن عام مإقـــرار تاريـــخ إنعقاد الجمعية الع - ط

  مــع إتخاذ مختلف اإلجراءات المسبقة عن موعد إنعقاد جلسة الجمعية .  ٤/٢٠١٩/ ٢٤الموافق 

قوف النظر في أعداد السادة األعضاء غير المنتظمين في سداد اإلشتراكات السنوية للجمعية للو  -ي
  ما تقره الئحة النظام األساسي للجمعية . علي ما يمكن إتخاذه حيالھم  في ضوء

 - أفيك)من مجلة الجمعية تحت رعاية تحالف الشركات الصينية (٤٨أقر المجلس صدور العدد رقم( – ك
نشطة واأل تخذ قرار بنشر مختلف المعلوماتوقد أ  عمال قطار العاشر المكھربكريك ) القائمة بتنفيذ أ

  صدار أعداد جديدة من المجلة .عن الجمعية من خالل موقعھا بدال من إ

نفاق بالتنسيق والتعاون مع الجمعية المصرية للھندسة لموافقة علي تنظيم مؤتمر دولي لألا -ل
نفاق / أسوان حيث ينعقد مؤتمر األقصربمدينة األ ٢٠١٩ ديسمبر ٥-١التقنية خالل الفترة من 

طبقا لما (نفاق العالمي لألوذلك بمناسبة اليوم  ١٢/٢٠١٩/ ٥ -٤للجمعية خالل الفترة من 
  . )تحاد الدولي لألنفاققرره اإل

المتخصصة في إقامة  لمنظمون العرب إلدارة المؤتمراتشركة امع الموافقة علي التعاقد مع 
  . المؤتمرات

ھلي علي أن يكون نظام سداد اإلشتراكات تح حساب لصالح المؤتمر بالبنك األالموافقة علي فو
  ي مشارك من الخارج .أل Visa Cardبھذا المؤتمر بنظام السداد اإللكتروني بإستخدام 

  
  كبر عدد من السادة أعضاء الجمعية في ھذا المؤتمر .تؤكد الجمعية ضرورة مشاركة أ

  
أقر مجلس إدارة الجمعية أن تمثل جمھورية مصر العربية " الجمعية المصرية لألنفاق"  - م

ETS  في حضور المؤتمر الدولي لألنفاق(ITA)  بمدينة نابلس/ دولة إيطاليا خالل الفترة من
  ) والذي يعقد تحــت عنوان  :٢٠١٩مايو  ٩- ٣(
   

Tunnels and Underground Cities : 
Engineering and Innovation meet Archaeology, Architecture and Art  

  
ويمثل الجمعية كل  –وكذا حضور الجمعية العمومية لإلتحاد والتي تعقد علي ھامش المؤتمر 

  من السادة :
  رئيس مجلس إدارة الجمعية   –دكتور .مھندس/ أشرف أحمد مصطفي أبو كريشه 

  أمين عام الجمعية  –         لعال حمـــاد  المھندســــــــــة / ناديا أبو الفضل أبو ا

  
  
  
  



  
  
  إجتماعات اللجنـــــــة التنفيذيـــــــة للمتابعــــــة : -٣
  

لمتابعـة سـير  تنفيذيـة يـوم األحـد مـن كـل أسـبوع * يتم بصفة دوريـــة عقـد إجتماعـات اللجنـة ال            
   للعرض علي مجلس اإلدارة.ة ضــــوء مهــــام اللجنـــ يوتنــــاول الموضوعات فــــأعمال الجمعية 

    
  ثالثًا: العضويـة واإلشتــــراكات  

مـــــن واقـع السـجالت حتـي  عـاملين* فيما يلـــــي بيان يوضح عـدد أعضـاء الجمعيـة معنـويين و 
    ٢٠١٨نهايـــة عــــــام 

 ناألعضاء المعنويــي األعضاء العامليـن

   ١٤ ٤٣٧ 

) عضـوًا عامــًال ١٤تم إنضمام أعضاء جـدد إلـي عضـوية الجمعيـة بواقـع عـدد(* حيث 
  . ٢٠١٨خالل عام 

  

  موقف العضوية لألفراد وسداد اإلشتراكات  :  -١
  ٢٠١٨خالل عام قيمــة اإلشتراك السنوي للعضو العامل  ( عشرون جنيها ) 

  عضــوا    ٤٣٧         : ٢٠١٨نهاية عامالمسجلين بالجمعية ــاء * عدد األعض
  عضواً     ١٠٨          :                      * عدد االعضاء المقرر حضورهم

  
  موقف األعضاء المعنويـيــن بالجمعيـــــــة وســــــــداد اإلشتــــــــــــراكات :-٢

  ٢٠١٨خالل عام قيمــة اإلشتراك السنوي للعضو المعنــوي  ( ألف جنيها مصريا )
  عضوا          ١٤           * عدد األعضـــــــاء             

  عضوا         ١٤* عدد األعضاء المسدديــن               
  
  
  
  
  



  
  

المنعقــدة  ٢٠١٧لعــام * بنــاء علــي القــــــــرار الــذي تــم إتخــاذه فــي جلســـــــة الجمعيــة العموميـــــة 
الصـادر عـن مديريـة   ٢٤/١٠/٢٠١٨بتـاريخ   ٢٨تم صدور القـرار رقـم  ٩/٥/٢٠١٨بتاريخ 

الشئون اإلجتماعية بتعـديل فئـة اإلشـتراك لألعضـاء العـاملين واألعضـاء المعنـويين إعتبـارا مـن 
١/١/٢٠١٩ .  
  
  

رقم 
المادة

  

 المادة قبل التعديل
  

 المادة بعد التعديل

  
  
  
  

١٦ 

  
  

قيمة اإلشتراك السنوي للعضو (العامل/ المنتسب/ الفخري) 
مبلغ عشرون جنيھا والعضو المعنوي ألف جنيھا يؤدي 

ويجب في جميع األحوال أن  –سنويا بناء علي طلب العضو 
يتم أداء اإلشتراك السنوي قبل نھاية السنة المالية  وإذا 
 إنضم أحد األعضاء الي الجمعية خالل السنة المالية فال

 ال ما يوازي المدة الباقية من السنة  إيؤدي من اإلشتراك 

  
  

قيمة اإلشتراك السنوي للعضو ( العامل / المنتسب/ 
الفخري) مبلغ خمسون جنيھا والعضو المعنوي 

ثالثة االف جنيھا يؤدي سنوياً بناء علي طلب 
ويجب في جميع األحوال أن يتم أداء  –العضو 

لسنة المالية  وإذا اإلشتراك السنوي قبل نھاية ا
إنضم أحد األعضاء الي الجمعية خالل السنة المالية 

فال يؤدي من اإلشتراك اال ما يوازي المدة الباقية 
 من السنة  .

  
    - NEWS LETTERSالنشرات الدوريــــــةرابعًا : 

تصـدر عن الجمعية مجلة كل ستة أشهر خالل شهري يناير ويوليـو مـن كـل عـام وتحتـوي المجلـة 
علي الكثير من األخبار العلمية المحلية والدوليـة فـي مجـال األنفـاق والمنشـآت تحـت األرض وكـذا 

العـام  أخبار وأنشطة اإلتحاد الدولي لألنفاق ومؤتمراته السنوية وأهم الندوات الدولية المستقبلية عن
كمــــا تتضــــمن هــــذه  –كمــــا يــــدرج خاللهــــا أعمــــال األنفــــاق محليــــاً ( شــــبكة متــــرو أنفــــاق القــــاهرة) –

ـــي الســـادة  ـــة عل ـــوزع هـــذه المجل ـــًا  وت ـــاق عالمي ـــارات المنشـــورة عـــن األنف ـــبعض المخت اإلصـــدارات ل
  وقد أصــدرت الجمعيـــــــة : - (دون مقابل)أعضاء الجمعية عاملين ومعنويين 

  ٢٠١٧الصادر خالل شهريناير  ٤٨العدد رقم.  
إتخـذ قـرار بنشـر مختلـف المعلومـات واألنشـطة عـن الجمعيـة مـن خـالل موقعهـا بـدال مـن  حيث

إصــدار أعــداد جديــدة مــن المجلــة وذلــك إلتاحــة إطــالع الســادة األعضــاء علــي مختلــف األخبــار 
  بالرجوع إلي موقع الجمعية علي شبكة المعلومات . 

  
  



  
  
  
  

   : مشاركة الجمعية في األنشطة الدولية واإلرتباط باإلتحاد الدولـي لألنفـاق خامساَ 
حضور المؤتمرات خالل المشاركة في مختلف أنشطة اإلتحاد الدولي لألنفاق من تحافظ الجمعية علي  - ١

  : ٢٠١٨وعلـي مـدارعـام  -الدولية وعضويـة مجموعات العمل المختلفة
  

  

/ دولة دبيبمدينة  ٢٠١٨لعام  ٤٤جمعيته العمومية ومؤتمره الدولـي رقم  عقد اإلتحاد الدولي لألنفاق
  :) تحت عنوان  ٢٠١٨/ إبريل   ٢٦ -٢٠خالل الفترة ( من  اإلمارات العربية 

  

"Smart Cities: Managing The use of underground space to enhance 
Quality of life "  

  
  شاركت الجمعية في حضور هذا المؤتمر ممثلة لجمهورية مصر العربية بكل من السادة : حيث

  رئيس مجلس اإلدارة   -دكتور مھنــدس/ أشرف أحمد مصطفي أبو كريشه       
  نائب رئيس مجلس اإلدارة  -األستاذ الدكتــور/ مصطفي ذكـــي مصطفي علي          

 سكرتير عام الجمعية   -المھندســـــــــة  / ناديا أبو الفضل أبو العال حماد        

  
   ٢٠١٩خالل عام  )٤٥رقم(  جمعيته العموميةو ) مؤتمره الدولي  ITAيعقد اإلتحاد الدولي لألنفاق (  -٢

  عنوان  :) والذي يعقد تحــت ٢٠١٩مايو  ٩-٣بمدينة نابلس/ دولة إيطاليا خالل الفترة من (
   

Tunnels and Underground Cities : 
Engineering and Innovation meet Archaeology, Architecture and Art  

  ويمثل الجمعية كل من السادة : 
  رئيس مجلس إدارة الجمعية  – دكتور .مھندس/ أشرف أحمد مصطفي أبو كريشه 

  أمين عام الجمعية  –المھندســــــــــة / ناديا أبو الفضل أبو العال حمـــاد           
  ور ھذا المؤتمر وكذا جمعيته العمومية  التي تنعقد علي ھامش المؤتمر .ــفي حض

  

مع توجيه الدعوة للسادة أعضاء الجمعية للمشاركة في هذا المؤتمر سواء بالحضور أو تقديم 
  األبحاث  

  
  
  
  



  
  . ٢٠١٨سادسًا: في مجال األنشطة المتميزة للجمعية خالل عام 

  
علـي هـامش المـؤتمر الـدولي  ٢٠١٨نـوفمبر  ٢٦إلـي  ٢٤* تم  عقد ورشة العمـل خـالل الفتـرة مـن 

مـن جانـب  –كلية الهندسة جامعة المنيا حيث حققت الورشة نجـاح وتقـدير  –األول للهندسة المدنية 
وقد تم تقديم درع المؤتمر إلي الجمعية تقديرا للجهـد  –وكذا إدارة المؤتمر  –السادة الحضور للمؤتمر 

المبذول في اإلعداد والتنظيم لهذه الورشة والتي عقدت تحت عنوان " مشروعات األنفـاق واإلنشـاءات 
  تحت األرض " وما تم خاللها من عرض عدد من األبحاث في مجال موضوع الورشة .    

  

  والعالمية وذلك كخطوة  المحلية إقامة هذه الورشة بحيث تجمع بين يإل الجمعية *  حرصت
أولي لقيام الجمعية بإقامة ورش عمل بالتنسيق والتعاون مع مختلف كليات الهندسة 

  بالجامعات المصرية دعما إلستمرار نشاط الجمعية في أنشطتها الثقافية المتميزة  . 
  

نائب رئيس مجلـس إدارة  –شارك السيد األستاذ الدكتور/ مصطفي زكي مصطفي علي عبد الرحيم  * 
ــــة  ــــدين  –الجمعي ــــة الســــعودية للمهندســــين (شــــعبة هندســــة التع ــــه الهيئ ــــذي أقامت ــــي المــــؤتمر ال ف

ته محاضرة في مجال أعمـال المـؤتمر سيادلقي ال للجمعية المصرية لألنفاق حيث أممث -لوجيا)و والجي
نفـاق وذلـك المـؤتمر إلـي الجمعيـة المصـرية لأل  قدمت الشعبة بالشكر والتقدير وقامت بتقديم درعتوقد 

نفـــاق فـــي دعـــم البنيـــة التحتيـــه وفـــق رؤيـــة المملكـــة مة فـــي رعايـــة ملتقـــي دور مشـــاريع األ للمســـاه
)٢٠٢٠/٢٠٣٠  (.  
   
 

 فــــــــي مجال المناحــي واألنشطة التخصصيــــــة سابعًا : 

  
يرفـع إلـي اإلتحـاد  –نود أن نشـير إلـي أن الجمعيـة المصـرية لألنفـاق تقـوم بإعـداد تقريـر سـنوي   -١

متضــــمنا جميــــع األنشــــطة واألعمــــال التــــي تقــــوم بهــــا الجمعيــــة خــــالل العــــام  –الــــدولي لألنفــــاق 
يرســل فــي الفتــرة مــن شــهر ينــاير مــن كــل عــام وبحــد أقصــي حتــي منتصــف فبرايــر  –المنقضــي 

 ) . موافاة اإلتحاد و  (حيث تم إعداده 

  
وافر فـــي لجنـــة إعـــداد الكـــود المصـــري فـــي مجـــال األنفـــاق الـــجهـــد الالجمعيـــة ب إســـتمرار مشـــاركة  -٢

والمنشآت تحت األرض حيـث يـتم مـن خاللهـا إعـداد أول كـود مصـري عربـي فـي مجـال األنفـاق 
  سكان .والتي تنعقد دوريًا في مقر المركز القومي لبحوث البناء واإل–والمنشآت تحت األرض 



  
تعمـل الجمعيــة علــي خلـق جيــل جديــد مـن الشــباب المتخصــص فـي صــناعة األنفــاق واإلنشــاءات  -٣

تحــــت األرض القــــادر علــــي العطــــاء فــــي مجــــاالت أعمالهــــا مــــن خــــالل جــــذب عــــدد مــــن شــــباب 
المهندسين لإلنضمام إلي عضوية الجمعيـة وتحفيـزهم علـي المشـاركة فـي مختلـف األنشـطة التـي 

إلنضــمام إلــي مجموعــات العمــل المختلفــة المشــكلة فــي شــتي بااق يقــوم بهــا اإلتحــاد الــدولي لألنفــ
  مناحي وأنشطة أعمال األنفاق واإلنشاءات تحت األرض .

  
تقوم الجمعية المصرية لألنفاق بأداء رسالتها نحو المهندسـين (أعضـاء الجمعيـة) والعـاملين فـي   -٤

حاضرات التي تقـدم خاللهـا مجال األنفاق والمهتمين بهذا النشاط من خالل الندوات الشهرية والم
  .وكذا ما يصدر عن الجمعية من إصدارات 

   
  
  

  : التطوير والخطط المستقبلية  ثامناً 
  

رغم الصعوبات المالية التي تواجهها الجمعية نتيجة لضعف اإليرادات وضآلة اإلشتراكات سواء  
لألعضاء المعنويين أو األعضاء العاملين وعدم وجود أي موارد خارجية وكذلك عدم إمكانية عقد 

ر فإن الجمعية تولي إهتماما خاصا  بالتطلع المستقبلي إلى تطوي ٢٠١١مؤتمرات دولية منذ عام 
  :  مـــن حيـــث –٢٠١٩العمل بها وتأمل الجمعية أن يتحقق ذلك خالل عام 

 تفعيل أنشطة مجموعات العمل بالتنسيق مع مثيالتها باإلتحاد الدولي لألنفاق.  -١

وكل ما يتعلـق بمـا كـان تحويـه مختلـف  نشر كل ما هو جديد عن األنفاق والمنشآت تحت األرض -٢
 : موقعها اإللكترونـــــي إصدارات الجمعية وذلك علي 

www.egyts.org  website  :  
    
وٕامـــدادهم  إستمـــرار تقـــديم المســـاعدة لطلبـــة الدراســــات العليــا بكليـــات الهندســـة والمعاهـــد الفنيــــة -٣

  بالبيانات والمعلومات . 
العمل بالتنسيق والتعاون مع كليـات الهندسـة  وورشية ديد من المؤتمرات المحلية والعالمعقد الع -٤

  في مختلف الجامعات المصرية .
بمدينـة  ٢٠١٩ديسـمبر  ٥إلـي ١العمل علي نجـاح المـؤتمر الـذي تقـرر إقامتـه خـالل الفتـرة مـن  -٥

  فظة اسوان عن كل جديد لألنفاق واإلنشاءات تحت األرض .االقصر/ محا
  

      



                                  
  فـــــي الختـــــام                                     

  
  يهيب مجلس اإلدارة بالسادة األعضاء المواظبة علي حضور الندوات الشهرية للجمعية

بمشاركتهم بالنقاش في المحاضـرات لمـا يعـود ذلـك مـن إرتقـاء الناحيـة العلميـة والفنيـة 
د مــن أعضــائها فــي المــؤتمرات وتؤكــد إلــي ضــرورة أن يشــارك عــد –للســادة األعضــاء 

الدولية التي يعقدها اإلتحاد الدولي لألنفاق بالتعاون مع الجمعيات في مختلـف البلـدان 
 ذه المؤتمرات . ــأعضاء اإلتحاد ونشر أبحاثهم خالل ه

 

  السـادة األعضـاء باإلنضـمام إلـي ورش العمـل الموازيـة   -يدعو مجلس إدارة الجمعية
 يحإلستفادة من هذه المجـاالت حيـث يتـتحقيقًا ل –الدولي لألنفاقلورش العمل باإلتحاد 

 . للعضو الحصول علي جميع األبحاث التي تصدر عن المجموعة

  
  يهيـــب مجلـــس إدارة الجمعيـــة بالســـادة الـــزمالء أعضـــاء الجمعيـــة اإلنتظـــام فـــي ســـداد

 ي تستمر الجمعية في أداء رسالتها . ـاإلشتراكات المستحقة حت

  
  بــين الجمعيــات الهندســية  للجمعيــة والزال نشــاطها العلمــي ومكانتهــا المرموقــةلقــد كــان

ــاق والمنشــآت تحــت األرض  ــالوعي الهندســي لألنف ــاء ب ــل فــي نشــر واإلرتق ــذي يتمث وال
ــراغ تحــت  ــة اإلســتفادة مــن الف ــد مــن التخصصــات الهندســية وكيفي ــذي يشــمل العدي وال

الجمعيــة علــي عقــدها طــوال األرض وذلــك عــن طريــق النــدوات الشــهرية  التــي تحــرص 
العام (عدا شهري يوليو وأغسطس) مع الحرص علـي تسـليم السـادة الحضـور نسـخات 
مجانية عن موضوع الندوة ، وكذلك عن طريق الدورية العلميـة التـي تصـدرها الجمعيـة 

 والتي كانت تصدر ربع سنوية ثم نصف سنوية حاليا .

  
  تم ة ي ة علمي ا نشر األبحاث الالنظر نحو التخطيط إلصدار مجل دم في من خاللھ تي تق

ا من تخصصات مختلف مناحي أعمال األ نفاق والمنشآت تحت االرض بكل ما يتعلق بھ
  ھندسية مختلفة .

وذلك بتشكيل لجنة علمية تتولي دراسة وتقييم األبحاث المقدمة من السادة مقدميھا مع 
اث ا ذه األبح اد ھ ة إلعتم ات المتخصص ف الجھ ع مختل يق م ا التنس تم إقرارھ ي ي  –لت

ذه األبحاث  تتضمنھا المستندات الخاصة  –إلدراجھا ضمن أعمال السادة المتقدمين بھ
  عات المصرية وكذا مراكز البحوث .بالتقدم للترقيه في مختلف الجام

  



  
  

 رئـيس مجلـس اإلدارة  -يهيب السيد دكتور مهندس/ أشرف أحمد مصـطفي أبـو كريشـه
ال مـا يمكـن إتخـاذه نحـو اإلدارة في المشـاركة بـالرأي حيـوجميع السادة أعضاء مجلس 

عضــاء غيــر المنتظمــين فــي ســداد اإلشــتراكات الســنوية للجمعيــة والتــي مــن الســادة األ
 خاللها تحقق الجمعية مختلف أهدافها وأنشطتها .

 

 الــرئيس ونائــب الــرئيس وأعضــاء مجلــس اإلدارة بالشــكر للســيد  يديتوجــه كــل مــن الســ
رئــيس مجلــس إدارة الهيئــة القوميــة  -أحمــد عبــد المــنعم فــودةمهنــدس/  دكتــور اللــواء

لألنفاق علي إستضافته إنعقاد جلسة الجمعية العمومية كما تتقـدم بالشـكر إلـي السـادة 
 ة . ــــة العموميــــي حضــور الجمعيــوة فـــة الدعــــأعضاء الجمعية الحضور علي تلبي

  
  
  

  رئيــس مجلـس اإلدارة                                       سكرتير عام الجمعية                                       
                                                                   

  أحمد مصطفي أبو كريشه           دكتور مهندس/أشرف                  ناديا أبو الفضل حماد/ مهندسة   


