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 النوعيتالبرامج  –كليه الهندسه  –جامعت المنصورة 
 

 

 

 

 
 تم عقد اجتماع 18/9/2016الموافق  حدااليوم   الحادية عشرة صباحاإنو في تمام الساعة 

 هندسة البناء والتشييد اللجنه الفرعيه لبرنامج 

 -برئاسة :
  عميد الكمية  محمد ابراىيم السعيدالسيد 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

 هندسة األشغال العامة رئيس قسم هدي فكري الجملأ.د/  -3

 رئيس قسم الهندسة اإلنشائية  أ.د/ احمد محمود يوسف -4

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

 قائم باعمال المدير التنفيذي للبرنامج ا.م.د/ فكري عبده سالم                                                      -6

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

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

 مدير عام الكلية أ/ اشرف توفيق الديب -9

  وقد اعتذر:

 رئيس قسم الهندسة المعمارية أ.د/ لميس سعد الدين الجيزاوي -1

  قام بالسكرتارية: أ/ رشا احمد ابراهيم

  

  

 هندسة البناء والتشييد لبرنامج اللجنه الفرعيه محضر اجتماع

 18/9/2016الموافق حداالالمنعكدة يوم   (  43جلسه  رلم )
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 ،ـــ " بسم اهلل الرحمن الرحيم جتماع بـــوقد استيل السيد األستاذ الدكتور/رئيس المجمس اال
 ثم شرع المجمس في مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول األعمال عمى النحو التالي :  

 

 
 ( :1الموضوع )

 .42/8/4142المنعقدة ا( بجمستي24)ة رقم السابقالمجنة الفرعية  اجتماع المصادقة عمى محضر النظر في         
 القـــرار :        
 عتماد المحضر.االموافقة عمي         

 
 (:2لموضوع )ا 

 .4142-4142بشان اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الصيفي لمعام الجامعي 
  القـــرار :

 الموافقة عمي االعتماد.
 (:3لموضوع )ا
 4142-4142لمفصل الدراسي االول لمعام الجامعي  بشان اعتماد الجدول الدراسي         
  القـــرار :        
 الموافقة عمي االعتماد.         

 (:4لموضوع )ا        

  بشان انتدابات السادة اعضاء ىيئة التدريس من خارج الكمية لمتدريس بالبرنامج بالفصل الدراسي االول لمعام          
 .4142/4142الجامعي          

 الكمية المادة االسم م
 التجارة التسويق ا.د/ سمير ابو الفتوح 1
 الحقوق قانون االدارة ا.م.د/ رشا عمي الدين 2
 مركز تدريس المغة االنجميزية (1لغة انجميزية ) أ/ نيفين الحسيني عبد الصمد 3
 مركز تدريس المغة االنجميزية (1لغة انجميزية ) أ/ ىيثم محمد يحيي 4

 القـــرار :        

 الموافقة عمي االنتدابات.          

 

 البرنامجشئون 

 

 تصديقاتال
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 (:5) الموضوع         

                                             ات التدريس ـــــــــــبشان المذكرة المقدمة من االستاذ الدكتور/ المدير التنفيذي لمبرنامج لمموافقة عمي رفع مقابل ساع
 رنامج حيث ان مقابل ساعات التدريس بالبرنامج اقل مما ىو في الجامعات الحكومية العضاء ىيئة التدريس بالب

 والجامعات الخاصة ومقترح التعديل كالتالي:
 مقابل ساعات التدريس الوظيفة م
 222 االستاذ 1
 175 االستاذ المساعد 2
 152 المدرس 3
 62 المدرس المساعد 4
 52 المعيد و مساعد التدريس 5

 القـــرار :         
 الموافقة عمي المقترح.          
 (:6لموضوع )ا

عمي االستعانة بالميندسين التالي اسمائيم  المذكرة المقدمة من االستاذ الدكتور/ المدير التنفيذي لمبرنامج لمموافقة
وذلك  4142-4142ي بعد لممساعدة  في تدريس التمارين بالساعة لبعض المقررات لمفصل الدراسي االول لمعام الجامع

 جنيو( في الساعة. 21مقابل )
 

 االسم م 
 م/ ايو السيد عبد السالم الحناوي 1
 م/ مروة السيد عمي السيد 2
 م/ ىدير محمد عبد اهلل  3
 م/ محمد سامح محمد سعد 4
 م/ عمر محمد محمد يسري 5

 القـــرار :
 .االستعانة بالميندسينالموافقة عمي 

 (:7لموضوع )ا
 المكانية حصر الغياب  من االستاذ الدكتور/ المدير التنفيذي لمبرنامج بشان عمل بصمة لمطالب ةذكرة المقدمالم

 الخاص بالمحاضرات والتمارين.
 :القـــرار

الموافقة عمي ارسال خطاب لمركز تقنية االتصاالت والمعمومات بشان دراسة مدي امكانية عمل البصمة ومعرفة التكاليف 
 .الخاصة بيا
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 (:8لموضوع )ا

( في الفصل 4الطمب المقدم من الطالب/ محمود عمي احمد عمي العشري لمموافقة عمي تعديل درجة خرسانة مسمحة )
 وذلك لخطا عند الرصد. 21بدال من  21لتصبح  4142-4142الدراسي الثاني لمعام الجامعي 

 :القـــرار
 .وبناءا عميو تتغير حالة الطالب من راسب الي ناجح بالمقرردرجة  21الي  21لدرجة من الموافقة عمي تعديل ا

 (:9لموضوع )ا
الطمب المقدم من الطالب/ خالد محمد عمي القاضي لمموافقة عمي تحويمو من برنامج ىندسة البناء والتشييد الي الكمية 

ة عمما بان الطالب كان مرشحا لكمية اليندسة جامعة النظام العادي وذلك لعدم قدرتو عمي دفع المصروفات الدراسي
 .4142-4142المنصورة لمعام الجامعي 

 :لقـــرار ا
 عمي التحويل. وافقت المجنة 

 
 (:01الموضوع )

  لمموافقة عمي تخفيض الرسوم الدراسية الخاصة بو وذلك لظروف  محمد توفيق عمي مصطفيالطمب المقدم من الطالب/            

 ه في حادث سرقة مما ادي الي عدم قدرتو عمي سداد المصروفات الدراسية.تتعمق بوفاة والد  عائمية          

 :لقـــرار ا           
 ..4142-4142% من الرسوم الدراسية لمفصل الدراسي االول لمعام الجامعي  42عمي عمل خصم  وافقت المجنة 
 
 
 
 

 امج المدير التنفيذي لمبرن قائم بعمل        
 

 فكري عبده سالمد/ م.أ.         

 عميد الكمية                            
 

 أ.د/ محمد ابراىيم السعيد                                            
 

         
 
 

 الطالبشئون 
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 المدير التنفيذي لمبرنامج          

 
 شور                                                                    أ.د/ محمد عمي عا        

 عميد الكمية                            
 

                     أ.د/ محمد ابراىيم السعيد                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


