
Page 1 of 3 
 

 

 

 

 

 النوعيةالبرامج  –كليه الهندسه  –جامعة المنصورة 
 

 

 

 

 
 تم عقد اجتماع 6/7/1025الموافق 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
 أستاذ متفرغ بقسم الهندسة اإلنشائية  أ.د/ احمد األمين النمر -1

 المدير التنفيذي للبرنامج أ.د/ محمد علي عاشور -2

 رئيس قسم الهندسة اإلنشائية  أ.د/ احمد محمود يوسف -3

 هندسة األشغال العامةرئيس قسم  محمود فهمي البازأ.د/  -4

 الهندسة المعماريةرئيس قسم  ين الجيزاويأ.د/ لميس سعد الد -5

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

 نائب المدير التنفيذي للبرنامج أ.م.د/ محمد جمال محمد عبد هللا -7

 أستاذ مساعد بقسم الهندسة المعمارية أ.م.د/ شريف احمد شتا -8

 االستاذ بقسم هندسة الري والهيدروليكا االلفي أ.د/ قاسم صالح  -9

 مدير عام الكلية أ/ اشرف توفيق الديب -11 

  وقد اعتذر عن الحضور:

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ هشام عرفات علي  -1

 أستاذ مساعد بقسم هندسة األشغال العامة  أ.م.د/ هشام خليل االتربي -2

  أ/ رشا احمد ابراهيم قام  بالسكرتارية: 

 هودسة البواء والتشييد اللجوه الفرعيه لبرهامج محضر اجتماع

 6/7/5132الموافق االثوينالموعكدة يوم   (  13 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 )

 .8/6/5302المنعقدة في  ا( بجمسته03) ة رقمالسابقالمجنة الفرعية  اجتماع قة عمى محضرالنظر في المصاد        
 القـــرار :

 .يؤجل لحين اعتماد المحضر         

 
 (:1لموضوع )ا 
 السيد الدكتور/ عمروجامعة بني سويف بخصوص انتداب  –بشان الخطاب الوارد الينا من عميد كمية الهندسة           
 ـــــام الجامعيمتولي الخولي لمتدريس بالبرنامـــــــــــــــــــــج لمفصــــــل الدراسي الصيفي يوم االربعاء من كل اسبوع لمعــــــــــــــــــ         
         5302/5302 . 

  القـــرار :
 الموافقة.

 (:3لموضوع )ا
 .بمبني البرامج النوعية بالتصميم بالدور الثالث والرابع عموي بشان التاكيد عمي عمل ساللم خارجية لممدرجات

 القـــرار :
 .الموافقة

 (:4لموضوع )ا
 باليومية من   النوعية كمشرف امن بمبني البرامج  وليد إبراهيم عبد المطلببشان تجديد الموافقة عمي تشغيل السيد/           

 اعتبارا    جنيه في اليوم( وذلك 23ة الرابعة عصــــــرا مقابل )ـــــــالثامنة والنصف صـــــباحا حتي الساع الساعة           

 .   0/7/5302من           

 القـــرار :
 .مع تطبيق القواعد الموافقة

 
 
 

 البرنامجشئون 

 

 تصديقاتال
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  (:5لموضوع )ا

السيد الخاص بمستحقات مبمغ ال جزء من ية بخصوص صرفمدير عام الكمالسيد االستاذ/ بشان المذكرة المقدمة من 
 .من حساب برنامج هندسة البناء والتشييد المنفذ المتداد مبني كمية الهندسة  – الشرقاوي حممي المهندس/ محمد محمود

 القـــرار :
 .)مائة الف جنيه( من حساب برنامج هندسة البناء والتشييد جنيه 033333 الموافقة عمي تخصيص مبمغ

 

 
  (:6لموضوع )ا

 .ومرفق صورة من الجدول 5302 /5302بشان اعتماد جدول الفصل الدراسي الصيفي لمعام الجامعي 
 لقـــرار :ا

 .الموافقة عمي اعتماد الجدول
 
 (:7لموضوع )ا
 واعتماد نتيجة التظممات .  5302-5302 لمعام الجامعي بشان اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني          
 لقـــرار :ا

 . والتظممات الموافقة عمي اعتماد النتيجة
 

 
 

 المدير التنفيذي لمبرنامج                
 

 محمد عمي عاشور د/ .ا               

 عميد الكمية                            
 
 زيدان محمد زكىا.د/                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطالبشئون 
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