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 النوعيةالبرامج  –كليه الهندسه  –جامعة المنصورة 
 

 

 

 

 
 تم عقد اجتماع 3/8/1025الموافق 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

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

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

 رئيس قسم هندسة األشغال العامة أ.د/ محمود فهمي الباز -4

 أستاذ بقسم الرياضيات والفيزياء الهندسية الصروي أ.د/ احمد عبد الفتاح  -5

 االستاذ بقسم هندسة الري والهيدروليكا أ.د/ قاسم صالح االلفي  -6

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

 أستاذ مساعد بقسم هندسة األشغال العامة  أ.م.د/ هشام خليل االتربي -8

 مدير عام الكلية ف توفيق الديبأ/ اشر -9 

  وقد اعتذر عن الحضور:

 أستاذ متفرغ بقسم الهندسة اإلنشائية  أ.د/ احمد األمين النمر -1

 أستاذ مساعد بقسم الهندسة المعمارية أ.م.د/ شريف احمد شتا -2

 رئيس قسم الهندسة المعمارية أ.د/ لميس سعد الدين الجيزاوي -3

  رشا احمد ابراهيم قام بالسكرتارية: أ/

 هودسة البواء والتشييد اللجوه الفرعيه لبرهامج محضر اجتماع

 2/8/3102الموافق االثوينالموعكدة يوم   (  23 جلسه  رلم )



Page 2 of 3 
 

 
 

 ،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 )

 .6/7/5132المنعقدة في  ا( بجمسته13) ة رقمالسابقالمجنة الفرعية  اجتماع عمى محضر النظر في المصادقة        
 القـــرار :

 .يؤجل لحين اعتماد المحضر         

 
 (:1لموضوع )ا 
 ويالت الطالب لمبرنامج.بشان تشكيل لجنة المقاصة ببرنامج هندسة البناء والتشييد لعمل المقاصة الالزمة لتح          

  القـــرار :
 :بعد من السادة اآلتي اسمائهم المقاصة تشكيل لجنةيتم 

 أ.د/ محمد عمي عاشور -3 
 أ.م.د/ محمد جمال عبد اهلل -5          

 أ.م.د/ هشام خميل االتربي -1
 أ.د/ محمد محمد الجمل -4
 
 (:3لموضوع )ا

 .5136-5132لمفصل الدراسي الجديد لمعام الجامعي بشان االماكن المخصصة لطالب برنامج هندسة البناء والتشييد 
 القـــرار :

 .لتحديد االماكن المخصصة لمبرنامج يتم التنسيق مع االستاذ الدكتور/ وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب
 
 
 
 
 
 
 

 البرنامجشئون 

 

 تصديقاتال
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 (:4ضوع )لمو ا
 .5.0التراكمي اقل من  ومعدلهمالطالب الذين مر عمي دراستهم بالبرنامج ستة فصول دراسية متتالية حالة  بشان 
 طالب( 17وعددهم )  5:  3.2طالب حاصمين عمي معدل تراكمي من  -3
 طالب( 8وعددهم ) 3.2طالب حاصمين عمي معدل تراكمي اقل من  -5

 .5.1متتالية ومعدله التراكمي العام اقل من  دراسية الطالب اذا مر عميه ستة فصولحيث ان الالئحة تنص عمي فصل 
 لقـــرار :ا

لمعام  وعدم السماح لهم بتسجيل مواد جديدة بالفصل الدراسي الجديد)آخر انذار(  لمطالبت اكاديمية ار يتم ارسال انذا
 . 5132/5136 الجامعي

 
 (:5لموضوع )ا

 .5132/5136قبول وتحويل الطالب لبرنامج هندسة البناء والتشييد لمعام الجامعي بشان وضع القواعد العامة ل
 لقـــرار :ا

مع تطبيق قواعد القبول والتحويل المتفق عميها  طالب( بالمستويات االولية 321)لمطالب بالبرنامج يتم قبول حد اقصي 
 .مسبقا

 (:6لموضوع )ا
 .ومرفق صورة من الجدول 5132 /5134صيفي لمعام الجامعي جدول امتحانات الفصل الدراسي ال اعتمادبشان 

 لقـــرار :ا
 الموافقة عمي اعتماد الجدول.

 
 

 المدير التنفيذي لمبرنامج                
 

 محمد عمي عاشور د/ .ا               

 عميد الكمية                            
 
 نزيدا محمد زكىا.د/                          

 
 
 
 
 

 الطالبشئون 
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