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 النوعيةالبرامج  –كليه الهندسه  –جامعة المنصورة 
 

 

 

 

 
 تم عقد اجتماع 12/9/1025الموافق االثنينيوم  صباحا العاشرةإنه في تمام الساعة 
 هودسة البواء والتشييد اللجوه الفرعيه لبرهامج 

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

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

 رئيس قسم الهندسة اإلنشائية  أ.د/ احمد محمود يوسف -2

 أستاذ بقسم الرياضيات والفيزياء الهندسية أ.د/ احمد عبد الفتاح الصروي  -3

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

 نائب المدير التنفيذي للبرنامج .م.د/ محمد جمال محمد عبد هللاأ -5

 أستاذ مساعد بقسم الهندسة المعمارية أ.م.د/ شريف احمد شتا -6

 أستاذ مساعد بقسم هندسة األشغال العامة  أ.م.د/ هشام خليل االتربي -7

 مدير عام الكلية أ/ اشرف توفيق الديب -8 

  وقد اعتذر عن الحضور:

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

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

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

 االستاذ بقسم هندسة الري والهيدروليكا أ.د/ قاسم صالح االلفي  -4

  احمد ابراهيم قام بالسكرتارية: أ/ رشا

 هودسة البواء والتشييد اللجوه الفرعيه لبرهامج محضر اجتماع

 21/9/5102الموافق االثوينالموعكدة يوم   (  33 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 )

 .2/8/3102المنعقدة في  ا( بجمستي23) ة رقمالسابقالمجنة الفرعية  اجتماع محضرالنظر في المصادقة عمى         
 القـــرار :

 .الموافقة عمي التصديق         

 
 (:1لموضوع )ا 

مجنة بشان الموافقة عمي تشغيل السيد/ ماجد حامد عزت فني قاعات بمبني البرامج النوعية بناءا عمي موافقة ال
 .8/6/3102( بتاريخ 21الفرعية لمبرنامج بجمستيا رقم )

  القـــرار :
 جنيو ( في اليوم. 21عمي ان تكون اليومية ) عمي التشغيلالموافقة 

 (:3لموضوع )ا
 المذكرة المقدمة من المدير التنفيذي لمبرنامج لمموافقة عمي عمل خط تميفون مباشر خاص بمبني البرامج النوعية. بشان
 ـــرار :الق

 من حساب البرنامج.الموافقة 
 (:4لموضوع )ا

 :بشان الخطاب الوارد إلينا من السيد األستاذ الدكتور/ مدير مركز المغة االنجميزية بشان ترشيح المركز لكال من            

 عبد الصمد أ/ نيفين الحسيني -3                            ىيثم محمد يحييأ/  -0            

 .(111لممستوي ) (0وذلك لتدريس لغة انجميزية )           

 القـــرار :
 الموافقة عمي الترشيح.

 
 
 
 

 البرنامجشئون 

 

 تصديقاتال
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 (:5لموضوع )ا

ومرفق صورة من  واعتماد نتيجة التظممات 3102/3102اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الصيفي لمعام الجامعي  بشان
 .نتيجة التظممات

 لقـــرار :ا
 الموافقة عمي االعتماد.

 (:6لموضوع )ا
 .ومرفق صورة من الجدول 3102/3106بشان اعتماد الجدول الدراسي لمفصل الدراسي االول لمعام الجامعي 

 لقـــرار :ا
 الموافقة عمي االعتماد.

 (:7لموضوع )ا
( باعتباره مقرر 3معماري  ( لمموافقة عمي فتح مقرر )تصميم211بشان الطمب المقدم من طالب المستوي )

 اختياري حيث تقر الالئحة عمي انو يجوز دراسة مقرر من خارج المقررات االختيارية الموضحة بيا. 
 لقـــرار :ا

 طبقا لمقواعد.الموافقة 
 (:8لموضوع )ا

 لكترونية لصالح    بشان الخطاب الوارد الينا من مركز تقنية االتصاالت والمعمومات لمتنبيو عمي تعديل قيمة الخدمات اال
 .32/6/3102جنيو لكل طالب بناءا عمي موافقة مجمس الجامعة بتاريخ  021جنيو الي  011المركز من 

 لقـــرار :ا
 جنيو( عمي قيمة الساعات التدريسية لمطالب. 021يتم اضافة قيمة الخدمة االلكترونية )

 (:9لموضوع )ا
 ــــالب/ انس احمد الشبراوي لمموافقـــــــــــــة عمي سحب مادة احتمال واحصاء وذلك بعدبشان الطمب المقدم من الطـــــــــ         
 تاديتو االمتحان ورسوبو بيا بسبب مرضو ومرفق تقرير طبي لمطالب.         
 لقـــرار :ا

 عدم الموافقة.
 
 
 
 
 

 الطالبشئون 
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 (:20لموضوع )ا

ة لشئون التعميم والطالب لمموافقة عمي تحويل الطالب بشان الخطاب الوارد الينا من االستاذ الدكتور/ وكيل الكمي
 االتي اسمائيم بعد من البرامج االخري الي برنامج ىندسة البناء والتشييد.

 
 GPA البرنامج المحول منه االسم م

 30.8 اتصاالت ىاجر احمد عبد الحميد شوشو 1
 30.7 اتصاالت مي زيادة زيادة يوسف راشد 2
 20.3 اتصاالت عبد المقصود حسام محمد ابراىيم 3
 2084 اتصاالت منة اهلل حسين رافت عزيز 4
 103 ميكاترونيكس محمد مبروك محمود 5
 1084 ميكاترونيكس محمد مصطفي محمد عيسي 6

 لقـــرار :ا
 وىم: (3الذي تجاوز معدليم ) الموافقة عمي الطالب

 عبد الحميد شوشوىاجر احمد  -0                                        
 مي زيادة زيادة يوسف راشد -2
 حسام محمد ابراىيم عبد المقصود -3
 منة اهلل حسين رافت عزيز -4

          
 

 المدير التنفيذي لمبرنامج                
 

 محمد عمي عاشور د/ .ا               

 عميد الكمية                            
 

 زيدان محمد زكىا.د/                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


