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 البرامج الخاصه –كليه الهندسه  –جامعة المنصورة 
 

 

 

 

 
 تم عقد اجتماع 4/5/1025الموافق االثنينيوم  اظهر  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

 هندسة األشغال العامةرئيس قسم  د فهمي البازمحموأ.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 جمال محمد عبد هللاأ.م.د/ 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 

  اهيم:  أ/ رشا احمد ابرقام  بالسكرتارية

 هودسة البواء والتشييد اللجوه الفرعيه لبرهامج محضر اجتماع

 4/5/9105الموافق االثوينالموعكدة يوم   (  92  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 )
 .22/2/2025المنعقدة في  ا( بجمسته28) رقمالمجنة الفرعية السابقة  تماعاج النظر في المصادقة عمى محضر         

 القـــرار :
 .يؤجل التصديق لحين اعتماد المحضر         

 
 
 (:1لموضوع )ا 

اء جنيه( تم تخصيصه لبن 825528احاطة لجنة البرنامج عمما بوجود فائض الرصدة البرنامج يقدر بمبمغ )
 ب . 22أ، 22وتشطيب دور بمبني البرامج النوعية واعمي المدرجات 

  القـــرار :
 الموافقة عمي اعتماد التخصيص.

  
 (:3لموضوع )ا

ساعات المقابل المادي لبشأن المذكرة المقدمة من السيد االستاذ الدكتور/ مدير البرنامج بخصوص زيادة 
 5/2/2025( بتاريخ 25المعاونة والتي تم ادراجها بالجمسة رقم ) لمسادة اعضاء هيئة التدريس والهيئةالتدريس 

وتم ارسال مذكرة  2025-2028وكذلك زيادة مكافاة المدير التنفيذي والنائب ابتداءا من الفصل الدراسي الثاني 
  تفصيمية لمجامعة ولم يتم الرد حتي اآلن .

 القـــرار :
 .2025-2028اعتماد الجامعة لمموافقة السابقة وتنفيذ المقترح ابتداءا من الفصل الدراسي الثاني متابعة 

 
 
 
 

 البرنامجشئون 

 

 تصديقاتال
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  (:4لموضوع )ا

حتي  22/5/2025ابتدءا من  2025-2028جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي  اعتماد بشان
21/5/2025. 

 لقـــرار :ا
 .اعتماد الجدول من قبل أ.د/ عميد الكمية وأ.د/ وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب تم 
 
 (:5لموضوع )ا

 .وكيفية تطبيقها لمطالب االوائل في الثانوية العامة والطالب االوائل بالبرنامج المنح الدراسيةقرار تعديل بشان 
 لقـــرار :ا
 .يلكما هي دون تعد يتم  تطبيق الئحة البرنامج 
 
 (:6لموضوع )ا

 بان يخصص 2028/2025لممالحظة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني  من الكمية بشان تخصيص عدد من االداريين         
  طالب.  20مالحظ واحد لكل          

 لقـــرار :ا
اذ/ مدير عام الكمية لتوفير يكمف السيد االستاذ الدكتور/ وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب بالتنسيق مع السيد االست

 االعداد المطموبة من المالحظين لمبرنامج.
 

 
 

 المدير التنفيذي لمبرنامج                
 

 محمد عمي عاشور د/ .ا               

 عميد الكمية                            
 
 زيدان محمد زكىا.د/                          

 
 
 
 
 
 
 
 

 الطالبشئون 
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   (:6لموضوع )ا

بشان الخطاب الوارد الينا من مركز تدريس المغة االنجميزية بخصوص ترشيح السادة اعضاء هيئة التدريس 
 .2028/2025( لمفصل الدراسي الثاني لعام 2التالي اسمائهم بعد لتدريس لغة انجميزية )

 

 الوظيفة االسم م
 ذ بمركز تدريس المغة االنجميزيةاستا أ/ محمد مجدي الدسوقي -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 


