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 النوعيتالبرامج  –كليه الهندسه  –جامعت المنصورة 
 

 

 

 

 
 اجتماعتم عقد  22/2/2016االثنين الموافق يوم  العاشرة صباحاإنه في تمام الساعة 
 هودسة البواء والتشييد اللجوه الفرعيه لبرهامج 

 -برئاسة :
 عميد الكمية  زكى محمد زيدان السيد 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

 المدير التنفيذي للبرنامج أ.د/ محمد علي عاشور -3

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

 رئيس قسم الهندسة المعمارية أ.د/ لميس سعد الدين الجيزاوي -5

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

 استاذ بقسم الري والهيدروليكا لفيأ.د/ قاسم صالح اال -7

 نائب المدير التنفيذي للبرنامج أ.م.د/ محمد جمال محمد عبد هللا -8

 أستاذ مساعد بقسم الهندسة المعمارية أ.م.د/ شريف احمد شتا -9

 أستاذ مساعد بقسم هندسة األشغال العامة  أ.م.د/ هشام خليل االتربي -11

 عام الكلية مدير أ/ اشرف توفيق الديب -11

  

  قام بالسكرتارية: أ/ رشا احمد ابراهيم

  

 هودسة البواء والتشييد جوه الفرعيه لبرهامجالل محضر اجتماع

 22/2/2016الموافق ثويناالالموعكدة يوم   (  37 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 :  

 

 
 ( :1موضوع )ال

 .32/23/3126المنعقدة ا( بجمستي47)ة رقم السابقالمجنة الفرعية  اجتماع المصادقة عمى محضر النظر في       
 القـــرار :        
 .الموافقة عمي التصديق         

 
 (:2لموضوع )ا 

 .3126/3127عي بشان اعتماد نتيجة الفصل الدراسي االول لمعام الجام
  القـــرار :

 .عمي االعتماد الموافقة
 (:3لموضوع )ا
 ومرفق صورة من الجدول. 3126/3127بشان اعتماد الجدول الدراسي لمفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي  

  القـــرار :
 الموافقة عمي االعتماد.

 (:4لموضوع )ا         
نتيجة ومرفق صورة من  3126/3127ي االول لمعام الجامعي بشان اعتماد نتيجة التظممات لمفصل الدراس 

 .التظممات
 القـــرار :

 الموافقة عمي االعتماد.
 (:5لموضوع )ا       

 بشان نقل السيدة/ عزيزة صبحي عبد الرحمن الموظفة باليومية ببرنامج ىندسة الميكاترونيكس الي برنامج ىندسة           
 بناءا عمي موافقة المجنة الفرعية لبرنامج ىندسة الميكاترونيكس   جنيو( في اليوم 61ك مقابل )البناء والتشييد وذل        
 .2/23/3126( بتاريخ 21رقم  )        

 القـــرار :
 الموافقة عمي النقل.

 البرنامجشئون 

 

 تصديقاتال
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 (:6لموضوع )ا       
      ــاركة في تدريس التمـارين )مساعد تدريس بشان الموافقة عمي االستعــانة بالميندســــين التالي أسمائيم بعد لممشـــ        

   جنيو(   36قدرىا ) وذلك بمكافأة 3126/3127الجامعي  بالمكافأة( بالبرنامج  لمفصل الدراسي الثاني لمعام        
 لمساعة الواحدة.        

 المقرر االسم م

 ادارة مشرعات مي محمد السيد إسماعيل 1

 صميم معماريت آن محمود إبراهيم عجوة 2

 القـــرار :
 .تم الموافقة

 (:7لموضوع )ا
بشان انتدابات السادة اعضاء ىيئة التدريس من خارج الكمية لمتدريس بالبرنامج بالفصل الدراسي الثاني لمعام 

 .3126/3127الجامعي 
 الكمية المادة االسم م
 ىندسة بني سوسف ادارة مشروعات د/ عمرو متولي الخولي 1
 كمية التجارة نظم مالية طارق مصطفي غموشأ.م.د/  2
 كمية التجارة التسويق د/ محمد محمود عبد المطيف 3
 مركز تدريس المغة (2لغة انجميزية ) أ.م.د/ عمي محمد عمي مصطفي 4

 الموافقة عمي االنتدابات.
 (:8لموضوع )ا

جنيو(  36111وافقة عمي صرف مبمغ )بشان الخطاب الوارد الينا من السيد االستاذ الدكتور/ عميد الكمية لمم
فقط خمسة وعشون الف جنيو من حساب برنامج ىندسة البناء والتشييد لباقي مستحقات م/ محمد محمود حممي 

 الشرقاوي عن عممية امتداد كمية اليندسة.
 القـــرار :

 الموافقة عمي صرف المبمغ.
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 (:9لموضوع )ا
يا في ضوء المناقشات التي تمت مع السادة اعضاء ىيئة التدريس ووحدة بشان مراجعة الرؤية والرسالة وتدقيق

 .ضمان الجودة بالكمية وبعض العاممين والطالب مع االخذ في االعتبار ان تتسق مع رؤية ورسالة الكمية
 لقـــرار :ا   

 التالي يوضح رؤية ورسالة البرنامجالجدول 
ذياث انمختهفت فً مجال هنذست مىاجهت انتح إعذاد مهنذسين قادرين عهً الرؤية

 واإلقهيمً انمحهً انبناء وانتشييذ عهً انمستىي
ثقت انمجتمع فً خريجيه وتبؤ خريجيه مكانت  الكتسابيسعً انبرنامج  الرسالة

من  واألفريقيتمتميزة بين نظرائهم داخم مصر وانذول انعربيت واألسيىيت 

 .وانمجتمع نهتعهيم وانتعهم وخذمت انجامعت خالل تىفير مناخ
 ( الىداف البرنامج وىو: استخدام برامج وتطبيقات الحاسب في التصميم والرسم اليندسي9وتم اضافة ىدف رقم )       

 (:01لموضوع )ا
 بشان تحديد مراجعيين خارجيين لمبرنامج

 لقـــرار :ا 
وافقت المجنة عمي مخاطبة السادة اآلتي اسماؤىم لمقيام بميمة المراجعة لمنظر في امكانية االستفادة من خبراتيم 

 وىم كالتالي:العالية 
 جامعة حموان – أ.م.د/ مني احمد منصور  ىندسة المطرية -1

 جامعة حموان –أ.د/ جودة محمد محمد غانم     ىندسة المطرية  -3
 جامعة حموان –شرقاوي   ىندسة المطرية أ.د/ عمي عبد الرازق ال -4
 (:11لموضوع )ا

 بشان مناقشة االستبيانات الخاصة بمقررات الفصل الدراسي االول وتحميل النتائج
 لقـــرار :ا

تشكيل لجنة من السادة االتي اسماؤىم وذلك لدراسة نتائج االسنبيان وحصر المزايا ومحاولة تعزييا ودعميا مع 
 كررة ووضع اليات لمتغمب عميياالحصر لممشاكل المت

 أ.د/ ىشام عرفات عمي وكيل الكمية والمشرف عمي البرامج
 أ.د/ محمد عمي عاشور

 أ.م.د/ محمد جمال محمد عبد اهلل
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 (:21لموضوع )ا      
    الدور الثالث عموي إنشاء النوعية نظرا لالنتياء من  بشان تشغيل السادة العمال التالي أسمائيم بعد بمبني البرامج      

 جنيو( في  41وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحا حتي الساعة الرابعة عصرا مقابل ) وحاجة العمل إلييم      

 .اليوم      

 االسم م

 محمد سالمة مصطفي سالمة 2

 مصطفي سعد عبد العزيز عبد العزيز 3

 سمير الشاذلي عبد المنصف الحسانين 4

 ـرار :لقــا
 .الموافقة عمي التشغيل

 (:31لموضوع )ا
العموم  –ىندسة االشغال العامة  –بشان مدي كفاية االمكانيات المعممية الموجودة باالقسام )ىندسة انشائية 

 الطبيعية( لتحديد مدي مالءمتيا لالستخدام في الجانب العممي المتعمقة بالمقررات التي يتم دراستيا.
 لقـــرار :ا

شة التقرير المقدم من السيد االستاذ الدكتور/ المدير التنفيذي لمبرنامج والذي يوضح المقررات العممية في تم مناق
ديد اوقات حالعموم الطبيعية( لت –ىندسة االشغال العامة  -البرنامج مع مخاطبة قسمي )اليندسة االنشائية

مج في مقابل دعم ىذه المعامل من حساب االشغال الممكنة لالستفادة من ىذه المعامل من قبل طالب البرنا
 البرنامج لتطويرىا.

 (:41لموضوع )ا
 .بشان تطوير التدريب العممي الداخمي والخارجي وتحديث قوائم الشركات المناسبة لتدريب طالب البرنامج 

 لقـــرار :ا
فصل كما تم تحديث تمت مراجعة االستبيات الخاص بالتدريب الداخمي والخارجي وتشكيل لجنة العداد تقرير م

 قوائم الشركات القائمة بالتدريب واالعالن عنيا بموقع البرنامج.
 (:51لموضوع )ا

 مراجعة موقع البرنامج
 لقـــرار :ا

مع وحدة التقنية بالجامعة تعاقد البرامج تم  5تم تشكيل لجنة من مديري البرامج االربعة بالكمية لمراجعة عدد 
اسق في المواقع االربع ومناشدة جميع الزمالء العاممين بالبرنامج والطالب باعدادىا مع مراعاة وجوب التن

 بالدخول الي الموقع وتزويد ادارة البرنامج باي مالحظات لتحسين المواقع المقترحة.
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 (:61لموضوع )ا
بالفرقة االولي حاسبات بالكمية  ابراىيم جمال عبد الوىاب يوسف المقيدبشان الطمب المقدم من الطالب/  

لمموافقة عمي تحويمو الي برنامج ىندسة البناء والتشييد بالفصل الدراسي الثاني حيث ان الطالب ناجح بالفرقة 
 ومرفق بيان حالة لمطالب. بدون مواد االعدادي )مقبول(

 القـــرار :
 .الموافقة عمي التحويل

 (:17لموضوع )ا
( ببرنامج ىندسة 111عبد الرحمن مجدي محمد عبد الفتاح المقيد بالمستوي )الب/ بشان الطمب المقدم من الط

الميكاترونيكس لمموافقة عمي تحويمو الي برنامج ىندسة البناء والتشييد بالفصل الدراسي الثاني حيث ان الطالب 
 ( حيث انو طالب ثانوية عامة ومرفق بيان حالة لمطالب.  2.2معدلو التراكمي)  

 ار :القـــر 
 .3.1ل التراكمي عندالنخفاض المعد عدم الموافقة

 (:18لموضوع )ا        
 فقة عمي فتح المقررات االختيارية    ج لممواــــــــــــــــــــــــــنفيذي لمبرنامـالتالدكتور/ المدير بشان المذكرة المقدمة من االستاذ         

   46بنجاح جميع المواد اإلجبارية وكذلك عدد  البـــــــــالط ن يجتازأ عميحيث تنص الالئحة .اسماؤىا بعد االتي   

   بعد  بالالئحة ارج القائمة المبينة ـــــــــــــــــــــــ،  كما يجوز لو دراسة مقرر أو أكثر من خمن المقررات االختياريةساعة   

ررات بواسطة لجنة يحددىاـات المعتمدة ألي من ىذه المقـــــــــمجمسي القسم والكمية وتقدر عدد الساع موافقة                                      

 الموجودة بالالئحة.وتعامل من حيث التقديرات نفس معاممة المقررات  الكمية مجمس  
 المستوي المقرر م

 411 (3تصميم معماري ) 2

 511 (5خرسانة مسمحة ) 3

 511 (5ىندسة جوتقنية ) 4

 فتح المقررات.الموافقة عمي  القـــرار :
 

 المدير التنفيذي لمبرنامج                
 

 محمد عمي عاشور د/ .ا               

 عميد الكمية                            
 
 زيدان محمد زكىا.د/                          

 الطالبشئون 



Page 7 of 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


