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 النوعيةالبرامج  –كليه الهندسه  –جامعة المنصورة 
 

 

 

 

 
 تم عقد اجتماع 8/6/1025الموافق االثنينيوم  صباحاالحادية عشرة إنه في تمام الساعة 

 هودسة البواء والتشييد اللجوه الفرعيه لبرهامج 

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

  ضوية وحضور :وبع
 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  ي البازمحمود فهمأ.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 شتا أ.م.د/ شريف احمد -9

 أستاذ مساعد بقسم هندسة األشغال العامة  أ.م.د/ هشام خليل االتربي -10

 مدير عام الكلية أ/ اشرف توفيق الديب -11 

  وقد اعتذر عن الحضور:

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

  أ/ رشا احمد ابراهيم  قام  بالسكرتارية:

 هودسة البواء والتشييد اللجوه الفرعيه لبرهامج محضر اجتماع

 8/6/5302الموافق االثوينالموعكدة يوم   (  03  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( بجمستي28) رقمالمجنة الفرعية السابقة  اجتماع ضراادقة عمى محالنظر في المص         
 .4/5/2025( بجمستيا المنعقدة في 29والمجنة الفرعية رقم )        

 القـــرار :
 تم التصديق عمي المحاضر.         

 
 (:1لموضوع )ا 
 ببرنامج من منصب مدير مرحلة  للموافقة علي  قبول اعتذاره/ احمد محمد طهويه أ.م.دالسيد  المقدم منالطلب بشان           

 .باستكمال ابحاث الترقية لدرجة استاذ شغال سيادتهالنا والتشييد نظر هندسة البناء          

  القـــرار :
 .اعتذار سيادتوعمي  الموافقة

 
 (:3لموضوع )ا

السيد الخاص بمستحقات مبمغ ال جزء من مدير عام الكمية بخصوص صرفالسيد االستاذ/ ة من بشان المذكرة المقدم
 .من حساب برنامج ىندسة البناء والتشييد  المنفذ المتداد مبني كمية اليندسة – الشرقاوي حممي الميندس/ محمد محمود

 القـــرار :
 حساب برنامج ىندسة البناء والتشييد.)مائة الف جنيو( من  جنيو 200000 الموافقة عمي تخصيص مبمغ

 
 (:4لموضوع )ا

   بمبني البرامج النوعية ( فني قاعات2بشان تشغيل عدد )  المذكرة المقدمة من االستاذ الدكتور/ المدير التنفيذي لمبرنامج          

 .جنيو في اليوم( 20باليومية من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتي الساعة الرابعة عصرا مقابل )          

 القـــرار :
 .مع تطبيق القواعد الموافقة

 

 البرنامجشئون 

 

 تصديقاتال
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 (:5لموضوع )ا

المذكرة المقدمة من االستاذ الدكتور/ المدير التنفيذي لمبرنامج بشان الموافقة عمي عضوية سيادتو بمجمس تاديب الكمية 
 لمتابعة االمور التي تتعمق ببرنامج ىندسة البناء والتشييد.

 القـــرار :
 وافقة عمي عضوية سيادتو.الم
 

 
  (:6لموضوع )ا

الثاني لمعام  الطمب المقدم من الطالب/ احمد ساىر رافت الخريبي بشان الموافقة عمي ايقاف قيده لمفصل الدراسي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   جنيو(    4200ساعة( وسدد الرسوم الدراسية ) 22حيث انو قد قام بتسجيل ) 2024/2025الجامعي 

 .ومرفق تقرير االدارة الطبية وذلك نظرا لمرضو
 لقـــرار :ا

 الموافقة عمي ايقاف القيد.
 
 (:7لموضوع )ا
 2024/2025امعي ـــــــــــــــــام الجـــــــــــــــــــلمع 200لطالب المستوي  مواعيد التدريب الصيفي الداخمي اعتماد جدولبشان           
 .2/7/2025حتي  22/6/2025ابتداءا من           
 لقـــرار :ا

 تم اعتماد الجدول.
 

 
 

 المدير التنفيذي لمبرنامج                
 

 محمد عمي عاشور د/ .ا               

 عميد الكمية                            
 
 زيدان مدمح زكىا.د/                          

 
 
 
 
 

 الطالبشئون 
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