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 النوعيتالبرامج  –كليه الهندسه  –جامعت المنصورة 
 

 

 

 

 
 تم عقد اجتماع 23/21/3126الموافق االثنينيوم  الحادية عشرة والنصفإنه 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

 رئيس قسم الهندسة المعمارية عد الدين الجيزاويأ.د/ لميس س -5

 أستاذ بقسم الرياضيات والفيزياء الهندسية أ.د/ احمد عبد الفتاح الصروي  -6

 قسم هندسة األشغال العامةب استاذ أ.د/ محمود فهمي الباز -7

 استاذ بقسم الري والهيدروليكا أ.د/ قاسم صالح االلفي -8

 نائب المدير التنفيذي للبرنامج عبد هللا أ.م.د/ محمد جمال محمد -9

 أستاذ مساعد بقسم الهندسة المعمارية أ.م.د/ شريف احمد شتا -11

 أستاذ مساعد بقسم هندسة األشغال العامة  أ.م.د/ هشام خليل االتربي -11

 مدير عام الكلية أ/ اشرف توفيق الديب -12 

  قام بالسكرتارية: أ/ رشا احمد ابراهيم

  

 هودسة البواء والتشييد اللجوه الفرعيه لبرهامج محضر اجتماع

 23/21/3126الموافق االثوينالموعكدة يوم   (  45 جلسه  رلم )
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 ،ـــ " بسم اهلل الرحمن الرحيم وقد استهل السيد األستاذ الدكتور/رئيس المجمس االجتماع بـــ

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

 

 
 ( :2الموضوع )

 .32/9/3126المنعقدة في  ا( بجمستي44) ة رقمالسابقة الفرعية المجن اجتماع النظر في المصادقة عمى محضر        
 القـــرار :

 .الموافقة عمي التصديق         

 
 (:3لموضوع )ا 
 ال بالوالياتـة مارشــــــــــــــاصيل الرحمة لجامعان تفـــــــج بشـــــــــــــــة من االستاذ الدكتور/ المدير التنفيذي لمبرنامــــــــــــالمذكرة المقدم           

 الـــــة مارشـــــــــــــــــــــج النوعية إلي جامعــــــــــــــــــــالمتحدة األمريكية وما تم التوصل إليو من اتفاق مبدئي حول إرسال طالب البرامـ          
 ـــات المكتسبة وتحويميا إلي البرنامج المقيد بو الطالب.لمدة فصل دراسي مع السماح باحتساب الساع          

  القـــرار :
الموافقة من حيث المبدا عمي ان يقوم االستاذ الدكتور/ محمد عمي عاشور المدير التنفيذي لمبرنامج باستكمال اتفاقية 

 التعاون بين جامعة مارشال بالواليات المتحدة االمريكية.
 (:4لموضوع )ا
 -:باسمائيمبيان لمموافقــــات السابقة وفيما يمي ج النوعية طبقا ـن بمبني البرامتعديل المقابل المادي ليومية أفراد األم بشان        

 الفترة الوظيفة المبلػ االسم م

 م 4344 -ص  0334 مشرف امن جنيه في اليوم 44 وليد إبراهيم عبد المطلب 1

 م 3344 -ص  0344 فرد امن اليوم جنيه في 34 رباح عبد الهادي محمد رمضان 2

 م 14344 -م   3344 فرد امن جنيه في اليوم 34 محمود احمد الشحات محمد 3

 ص 0344 -م  14344 فرد امن جنيه في اليوم 54 محمد محمود عبد الجواد 4

 م 5344 –ص  0334 فني قاعات جنيه في اليوم 44 ماجد حامد عزت يوسف شرابي 5

 
 القـــرار :
 .عمي التعديلالموافقة 

 

 البرنامجشئون 

 

 تصديقاتال
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 (:5لموضوع )ا

بشان انتدابات السادة اعضاء ىيئة التدريس اآلتي اسمائيم بعد لمتدريس بالبرنامج لمفصل الدراسي االول لمعام 
 .3127-3126الجامعي 

 
 ايام االنتداب المقرر االسم م
 الثالثاء واالربعاء اقتصاد ىندسي د/ عمرو متولي الخولي 1
 السبت التسويق محمود عبد المطيفد/ محمد  2

 
 القـــرار :

 االنتدابات.الموافقة عمي 
 
 (:6لموضوع )ا

     )مساعد تدريس بالمكافأة(  للمشـاركة في تدريس التمارينـين التالي اسمهم بعد بشان الموافقة علي االستعـانة بالمهندسـ           

 لواحدة.للساعة اجنيه(  36وذلك بمكافأة قدرها ) 3126/3127بالبرنامج للعام الجامعي            

 المقرر سنت التخرج التقدير االسم

 مشروع إدارة مشروعات 2414 جيد جدا مي محمد السيد إسماعيل

 تقييم مشروعات 2414 جيد جدا اوس السيد المتولي علي علي سرحان

 اوشاء معماري 2413 جيد جدا اشرف مرسي محمد مرسي عمار

 إوشاء معماري 2414 جيد جدا د صبحي شرف الديهوورهان محم

 لقـــرار :ا          
 مع تطبيق القواعد.الموافقة 

 
 (:7لموضوع )ا

بشان المذكرة الواردة من السيد االستاذ/ مدير عام الكمية لصرف مبمغ من المستحقات المالية لممقاول الميندس/ محمد 
  .كمية اليندسة وقدره )مائتان وخمسون الف جنييا( من حساب البرنامج  المنفذ المتداد مبني –محمود حممي الشرقاوي 

 :ـــرار ـــلقا         

 .لجنة البرنامج عممااحاطت        
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 (:8لموضوع )ا

 (الفرقة االولي -الفرقة االعدادي  -)ثانوية عامة المرفق اسمائيم بشان الموافقة عمي قبول تحويالت الطالب
 مطالب.ومرفق بيان حالة ل 3127 -3126لمعام الجامعي  ىندسة البناء والتشييد من الكمية الي برنامج

 لقـــرار :ا
 عل قبول الطالب المرفق اسمائيم وحالتيم كالتالي:افقة مو ال
 الطالب الحاصمين عمي الثانوية العامة والمعادلة )ىندسة المنصورة(. -2 
 ناجحين بالفرقة االعدادي )بدون مواد(.ال الطالب -3 
 انتاج(. -لغة انجميزية -انسانيات -الناجحين بالفرقة االعدادي بالمواد اآلتيو )برمجو بالحاسبالطالب  -4 
 وناجحين بالفرقة االعدادي. او منقولين بمواد الطالب الراسبين بالفرقة االولي -5           
 

 لمبرنامج المدير التنفيذي                
 

 محمد عمي عاشور د/ .ا               

 عميد الكمية                            
 
 زيدان محمد زكىا.د/                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطالبشئون 


