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 البرامج الخاصه –كليه الهندسه  –جامعة المنصورة 
 

 

 

 

 
 تم عقد اجتماع 5/1/2015الموافق االثنينيوم  اظهر عشرة والنصف  الحاديةإنه في تمام الساعة 

 هودسة البواء والتشييد اللجوه الفرعيه لبرهامج 

 -برئاسة :
 عميد الكمية  زكى محمد زيدان السيد األستاذ الدكتور/ 
  وبعضوية وحضور :

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ هشام عرفات علي  -1

 أستاذ متفرغ بقسم الهندسة اإلنشائية  أ.د/ احمد األمين النمر -2

 المدير التنفيذي للبرنامج أ.د/ محمد علي عاشور -3

 رئيس قسم الهندسة اإلنشائية  أ.د/ احمد محمود يوسف -4

 أستاذ بقسم هندسة األشغال العامة فكري الجملأ.د/ هدي  -5

 أستاذ بقسم الرياضيات والفيزياء الهندسية أ.د/ محمد احمد الجمل  -6

 نائب المدير التنفيذي للبرنامج أ.م.د/ محمد جمال محمد عبد هللا -7

 أستاذ مساعد بقسم الهندسة المعمارية أ.م.د/ شريف احمد شتا -8

 أستاذ مساعد بقسم هندسة األشغال العامة  البدويأ.م.د/ شريف مسعود  -9

 أمين اللجنة أ/ اشرف توفيق الديب -11

  وقد اعتذر عن الحضور:

 أستاذ بقسم الهندسة المعمارية أ.د/ لميس سعد الدين الجيزاوي -11

 هودسة البواء والتشييد اللجوه الفرعيه لبرهامج محضر اجتماع

 5/1/6115الموافق االثويندة يوم  الموعك (  62  جلسه  رلم )
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 ، ـــ " بسم اهلل الرحمن الرحيموقد استهل السيد األستاذ الدكتور/رئيس المجمس االجتماع بـــ

 ثم شرع المجمس في مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول األعمال عمى النحو التالي :  

 

 
 ( :1الموضوع )

 .1/15/5112( بجمستو المنعقدة في 52) رقم السابق النظر في المصادقة عمى محضر مجمس القسم             
 القـــرار :

 .1/15/5112 ( بجمستو المنعقدة في52) رقم السابق عمى محضر مجمس القسمنة ت المجقصاد             
 

 
 (:2لموضوع )ا 

 . 5112/5112احاطة لجنة البرنامج عمما بجدول امتحانات الفصل الدراسي االول لمعام الجامعي      
 القـــرار :

 احيطت المجنة عمما.      

 
   (:3لموضوع )ا
بالدقيمية  بشان الخطاب الوارد من االستاذ الدكتور/ عميد الكمية بشان مذكرة مندوب الجمعية التعاونية لالنشاء والتعمير 

جنيو( مائتان  552512822) ( بكمية اليندسة لصرف باقي مستحقات الشركة وتقدر بمبمغ2- 1بموكي ) مبخصوص ترمي
 ون الف ومائتان وثمانية عشر جنيو وخمسة وخمسون قرشا.وثمانية وثالث

 القـــرار :
الف جنيو( من ميزانية برنامج ىندسة البناء والتشييد لسداد جزء من ىذه  52) الموافقة عمي تخصيص مبمغ وقدره

 المديونية.
 (:4لموضوع )ا
سيد االستاذ الدكتور/ عميد الكمية الحاطة المجنة عمما بوجود فائض بارصدة البرامج بشان المذكرة الواردة من ال 

والحاجة لتعمية ىذه المبالغ لتشطيب الدور الثالث والرابع بمبني البرامج النوعية  51/15/5112النوعية حتي 
 ب. 55أ ، 55وتعمية مدرجين 

 القـــرار :
 وافقت المجنة.

 البرنامجشئون 

 االمتحاناتشئون 

 

 تصديقاتال
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 (:5لموضوع )ا
جنيو )سبعة وسبعون الف جنيو ( من حساب برنامج ىندسة البناء والتشييد وذلك لدعم  00111مغ بشان تخصيص مب

 .51/15/5112حتي  1/1/5112الميزانية المقترحة لوحدة ضمان الجودة عن الفترة من 
 القـــرار :

 وافقت المجنة مع العرض عمي مجمس الكمية.

 
   (:6لموضوع )ا
 -بشأن المذكرة المقدمة من السيد االستاذ الدكتور/ مدير البرنامج بخصوص زيادة ساعات التدريس كاالتي:   
 

 رسم الساعة الدرجة م
 جنيه 150 االستاذ -1
 جنيه 125 االستاذ المساعد -2
 جنيه 100 المدرس -3
 جنيه 41 الهيئة المعاونة -4

 
 

  القـــرار :
 المجنة العميا لمبرامج النوعية وتم الموافقة عميو عمي ان يتم التطبيق من بداية تم عرض ىذا الموضوع عمي 

 عمي ان يتم النظر في ىذه المبالغ بداية العام المقبل. 5112/5112الفصل الدراسي الثاني 
   (:7لموضوع )ا
 التنفيذيالدكتور/ المدير مرتبات االستاذ  بشان تفعيل ما تم مناقشتو في المجنة السابقة بخصوص زيادة           
 لمبرنامج والسيد الدكتور/ نائب المدير التنفيذي لمبرنامج.          

 القـــرار :
 اقتراح قدمتالب لمدراسة و ــــــنة برئاسة السيد االستاذ الدكتور/ وكيل الكمية لشئون التعميم والطـــــــلجشكمت         
 .المجنة العميا لمبرامج النوعية. ووافقت عميو بخصوص ىذا الموضوع        

 
  

 المدير التنفيذي لمبرنامج 
 

 محمد عمي عاشور د/ .ا

 عميد الكمية 
 

 زيدان محمد زكىا.د/ 
 

 

 

 

 اعضاء هيئة التدريسشئون 


