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 النوعيتالبرامج  –كليه الهندسه  –جامعت المنصورة 
 

 

 

 

 
 تم عقد اجتماع 32/23/3126االثنين الموافق يوم  العاشرة صباحاإنه في تمام الساعة 
 هودسة البواء والتشييد اللجوه الفرعيه لبرهامج 

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

  ية وحضور :وبعضو 
 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 دين الجيزاويأ.د/ لميس سعد ال -5

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

 استاذ بقسم الري والهيدروليكا أ.د/ قاسم صالح االلفي -7

 نائب المدير التنفيذي للبرنامج أ.م.د/ محمد جمال محمد عبد هللا -8

 أستاذ مساعد بقسم هندسة األشغال العامة  تربيأ.م.د/ هشام خليل اال -9

 مدير عام الكلية أ/ اشرف توفيق الديب -11

  وقد اعتذر:

 أستاذ مساعد بقسم الهندسة المعمارية أ.م.د/ شريف احمد شتا -1

  قام بالسكرتارية: أ/ رشا احمد ابراهيم

 

 ة البواء والتشييدهودس اللجوه الفرعيه لبرهامج محضر اجتماع

 32/23/3122الموافق ثويناالالموعكدة يوم   (  43 جلسه  رلم )
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 ،ـــ " بسم اهلل الرحمن الرحيم ــوقد استهل السيد األستاذ الدكتور/رئيس المجمس االجتماع بـ

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

 

 
 ( :2الموضوع )

 .22/11/2015المنعقدة في  ا( بجمستي35) ة رقمالسابقالمجنة الفرعية  اجتماع النظر في المصادقة عمى محضر       
 القـــرار :

 .الموافقة عمي التصديق         
 

 
 (:3لموضوع )ا 
 .صورة من الجدول ومرفق 2015/2012بشان اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسي االول لمعام الجامعي  

  القـــرار :
 .عمي االعتماد الموافقة

 

 
 
 (:4لموضوع )ا
لمعام بشان الطمب المقدم من الطالب/ مارفي فؤاد شمبي لمموافقة عمي ايقاف قيده لمفصل الدراسي االول  

 .ساعة( 13وذلك نظرا لظروفو الصحية عمما بان الطالب سدد رسوم دراسية ) 2015/2012الجامعي 
 لقـــرار :ا

 الموافقة مع تطبيق القواعد.
 
 
 
 
 

 الطالبشئون 

 البرنامجشئون 

 

 تصديقاتال
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 (:5لموضوع )ا  

 ج   ـــــــــــاآلتي اسمائيم بعد من الكـــــــمية )ثانوية عامة( ومن برنام تحويالت الطالباحاطة المجنة عمما ب بشــــــــــان           

 وىي كالتالي: والتشييد ومرفق بيان حالة لمطالب ة البناءـــــــــــإلي برنامج ىندسىندسة االتصاالت والمعمومات            

 حالة الطالب يالمؤهل الدراس االسم م

 مستجد ثانوية عامة احمد والء عبد المنعم عبد العسيس 1

 مستجد ثانوية عامة زايد محمد محمد حمد احمد 2

(  ومعدله  cie) 011منقول من مستوي  ناجح إعدادي )جيد(  عبد العسيس سمير عبد العسيس  3

 09.1التراكمي 

 
 لقـــرار :ا

 . احيطت المجنة عمما
 
 
 

 المدير التنفيذي لمبرنامج                
 

 محمد عمي عاشور د/ .ا               

 عميد الكمية                            
 
 زيدان محمد زكىا.د/                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


