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 البرامج الخاصه –كليه الهندسه  –جامعة المنصورة 
 

 

 

 

 
 تم عقد اجتماع 34/4/3026الموافق االثنينيوم  اظهر  الثانية عشرةإنه في تمام الساعة 
 هودسة البواء والتشييد اللجوه الفرعيه لبرهامج 

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

  وية وحضور :وبعض
 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  الباز محمود فهميأ.د/  -5

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

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

 أستاذ بقسم الرياضيات والفيزياء الهندسية أ.د/ احمد عبد الفتاح الصروي  -8

 نائب المدير التنفيذي للبرنامج حمد عبد هللاأ.م.د/ محمد جمال م -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

   

  :  أ/ رشا احمد ابراهيمقام  بالسكرتارية

 البواء والتشييد هودسة اللجوه الفرعيه لبرهامج محضر اجتماع

 22/2/2102الموافق االثوينالموعكدة يوم   (  28  جلسه  رلم )
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 ،ـــ " بسم اهلل الرحمن الرحيم المجمس االجتماع بـــ وقد استهل السيد األستاذ الدكتور/رئيس

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

 

 
 ( :2الموضوع )

 .73/7/7025( بجمسته المنعقدة في 72) رقم السابق النظر في المصادقة عمى محضر مجمس القسم         
 القـــرار :

 .يؤجل التصديق لحين اعتماد المحضر         

 
 (:3لموضوع )ا 

موظف  السيد/ وليد ابراهيم عبد المطمب المذكرة المقدمة من االستاذ الدكتور/ المدير التنفيذي لمبرنامج بشان تعيين
 (جنيه 40مقابل )الثامنة والنصف صباحا حتي الساعة الرابعة عصرا ن الساعة باليومية مببرنامج هندسة البناء والتشييد  

 وذلك لحسن سير العمل. حيث ان عدد الموظفين بالبرنامج اثنان بعد نقل الموظف الثالث بالكمية في اليوم
     القـــرار :

 الموافقة مع تطبيق القواعد.
 (:4لموضوع )ا

حرية الطالب في اختيار التسجيل الي مادة يتم فتحها / المدير التنفيذي لمبرنامج بشان المذكرة المقدمة من االستاذ الدكتور
بالبرنامج مع أي برنامج آخر طالما اتفقت المادة في الكود والمحتوي وما يصاحب ذلك من تاخير التسجيل لبعض المواد 

 ووجود بعض التفاوت في المحتوي العممي واالداء بين البرامج وبعضها.
 ــرار :القـ

وافقت المجنة ان يتم التنسيق مع البرامج االخري لفتح المواد المتشابهة في المحتوي والكود الرقمي بداية من الفصل 
 الدراسي المقبل وذلك بالتنسيق مع وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب.

 (:5لموضوع )ا
 محمد السيد اسماعيل مي // المدير التنفيذي لمبرنامج بشان االستعانة بالمهندسةربشان المذكرة المقدمة من االستاذ الدكتو 

ل الدراسي الثاني لمعام الجامعي ـــــــــــبالبرنامج لمفص )بناءا عمي طمب استاذ المادة( ارينــــــــــــــــــــلممشاركة في تدريس التم
 لمساعة الواحدة. جنيه( 75) اـــــــــــوذلك بمكافاة قدره 7024/7025

 القـــرار :
 الموافقة مع تطبيق القواعد.

 

 البرنامجشئون 

 

 تصديقاتال
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  (:6لموضوع )ا
 7024/7025 الطالب لمفصل الدراسي االول لمعام الجامعي نتيجة تظمماتو  بشان اعتماد نتيجة الفصل الدراسي االول 
 لقـــرار :ا
 .  7025-7024لعام اسي االول النتيجة والتظممات لمفصل الدر  عتماداتم  
 
 (:6لموضوع )ا
 .7024/7025بشان احاطة المجنة عمما بجدول امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي  
 لقـــرار :ا
 احيطت المجنة عمما. 
 (:8لموضوع )ا
مفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي بشان الطمب المقدم من الطالبة/ ريم احمد مكرم دويدار لمموافقة عمي ايقاف القيد ل 

 .جنيه( 4700ساعة( وسددت الرسوم الدراسية لها ) 27وذلك لسفرها حيث ان الطالبة قد قامت بتسجيل ) 7024/7025
 لقـــرار :ا
 الموافقة مع تطبيق القواعد. 
 (:9لموضوع )ا

لمموافقة عمي ايقاف القيد لمفصل الدراسي بشان الطمب المقدم من ولي امر الطالب/ عبد الرحمن ايمن المصمحي النقيب 
 حيث ان الطـــــــــــــــالب قد قام بتسجيل  وذلك نظرا الستمرار حبسه في برج العرب 7024/7025 لمعـــــــــــــــــــــام الجـــــــامعي الثاني

 . جنيه( 7200الرسوم الدراسية لها ) % من50 ساعة( وسدد 27)
 لقـــرار :ا

 مع تطبيق القواعد.الموافقة 
 

 
 

 المدير التنفيذي لمبرنامج                
 

 محمد عمي عاشور د/ .ا               

 عميد الكمية                            
 
 زيدان محمد زكىا.د/                          

 
 
 
 

 الطالبشئون 
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   (:7لموضوع )ا

الينا من مركز تدريس المغة االنجميزية بخصوص ترشيح السادة اعضاء هيئة التدريس  بشان الخطاب الوارد
 .7024/7025( لمفصل الدراسي الثاني لعام 7التالي اسمائهم بعد لتدريس لغة انجميزية )

 

 الوظيفة االسم م
 استاذ بمركز تدريس المغة االنجميزية أ/ محمد مجدي الدسوقي -1
 ستاذ بمركز تدريس المغة االنجميزيةا 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 


