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 البرامج الخاصه –كليه الهندسه  –جامعة المنصورة 
 

 

 

 

 
 تم عقد اجتماع 34/3/3026الموافق 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

 هندسة األشغال العامةرئيس قسم  ود فهمي البازمحمأ.د/  -5

 الهندسة المعماريةرئيس قسم  أ.د/ لميس سعد الدين الجيزاوي -6

 أستاذ بقسم الرياضيات والفيزياء الهندسية أ.د/ احمد عبد الفتاح الصروي  -7

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

 أستاذ مساعد بقسم الهندسة المعمارية ف احمد شتاأ.م.د/ شري -9

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

  :وقد اعتذر عن الحضور

 االستاذ بقسم هندسة الري والهيدروليكا أ.د/ قاسم صالح االلفي -1

  :  أ/ رشا احمد ابراهيمقام  بالسكرتارية

 هودسة البواء والتشييد اللجوه الفرعيه لبرهامج محضر اجتماع

 22/2/2102الموافق االثوينالموعكدة يوم   (  27  جلسه  رلم )
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 ،ـــ " بسم اهلل الرحمن الرحيم سيد األستاذ الدكتور/رئيس المجمس االجتماع بـــوقد استهل ال

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

 

 
 ( :2الموضوع )

 .5/1/2015( بجمستو المنعقدة في 26) قمر  السابق النظر في المصادقة عمى محضر مجمس القسم             
 القـــرار :

 .يؤجل التصديق لحين اعتماد المحضر             

 
 (:3لموضوع )ا 

 نوعـــــيةال  جـــبمبني البرام منأ( عمال 3المذكرة المقدمة من االستاذ الدكتور/ المدير التنفيذي لمبرنامج بشان تعيين عدد )         
 الثامنة حتيمساءا  العاشرةجنيو في اليوم( ومن الساعة  25مقابل ) مساءا العاشرةحتي  ظيرا باليومية من الساعة الثانية         
 .جنيو في اليوم( 50مقابل )صباحا          

     القـــرار :
 الموافقة مع تطبيق القواعد.

 (:4لموضوع )ا
 الي ج النوعـــــــــــــــية ـبمبني البرامــــــــالمذكرة المقدمة من االستاذ الدكتور/ المدير التنفيذي لمبرنامج بشان زيادة اليومية لمفنيين 

  جنيو في اليوم(. 20جنيو في اليوم( بدال من ) 30)
 القـــرار :

 الموافقة مع تطبيق القواعد.
 (:5لموضوع )ا

 السيد االستاذ/ دمة من بشان المذكرة المق
جنيو( مائة الف جنيو من حساب برنامج ىندسة البناء والتشييد 100000مدير عام الكمية بخصوص صرف مبمغ قدره )

من لتماسات المقدمة االبالسيد الميندس/ محمد محمود الشرقاوي وذلك بناءا عمي  الخاصة سددا لجزء من المستحقات
 لي والسيد رئيس الجامعة بشان تاخير صرف مستحقاتو من الكمية.سيادتو لمسيد وزير التعميم العا

 القـــرار :
 .الموافقة عمي الصرف مع تطبيق القواعد

 
 

 البرنامجشئون 

 

 تصديقاتال
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  (:6لموضوع )ا

خري ومن بشان المذكرة المقدمة من االستاذ الدكتور/ المدير التنفيذي لمبرنامج بشان التحويالت المقدمة من البرامج اال
برنامج ىندسة البناء والتشييد لمفصل الدراسي بعد نياية الترم االول واالقتراحات الخاصة بقبوليم ب (النظام العادي)الكمية 

 .2014/2015الثاني لعام 
 لقـــرار :ا

 لب.الترم االول مع عمل مقاصة لمطا دون مواد فيبعد النجاح الموافقة عمي التحويل من الكمية النظام العادي 
 

 
   (:7لموضوع )ا

بشان الخطاب الوارد الينا من مركز تدريس المغة االنجميزية بخصوص ترشيح السادة اعضاء ىيئة التدريس 
 .2014/2015( لمفصل الدراسي الثاني لعام 2التالي اسمائيم بعد لتدريس لغة انجميزية )

 

 الوظيفة االسم م
 استاذ بمركز تدريس المغة االنجميزية الدسوقي أ/ محمد مجدي -1
 استاذ بمركز تدريس المغة االنجميزية أ/ والء رزق السيد -2

 
 

  القـــرار :
 الموافقة عمي الترشيح.

 
 
 
 

  
 المدير التنفيذي لمبرنامج 

 
 محمد عمي عاشور د/ .ا

 عميد الكمية 
 

 زيدان محمد زكىا.د/ 
 

 

 

 اعضاء هيئة التدريسشئون 

 الطالبشئون 


