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 النوعيتالبرامج  –كليه الهندسه  –جامعت المنصورة 
 

 

 

 

 
 تم عقد اجتماع 28/3/2016االثنين الموافق يوم  العاشرة صباحاإنه في تمام الساعة 
 هودسة البواء والتشييد اللجوه الفرعيه لبرهامج 

 -برئاسة :
 لكمية عميد اقائم باعمال   قاسم صالح االلفيالسيد 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

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

 نائب المدير التنفيذي للبرنامج أ.م.د/ محمد جمال محمد عبد هللا -6

 أستاذ مساعد بقسم الهندسة المعمارية أ.م.د/ شريف احمد شتا -7

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

 مدير عام الكلية أ/ اشرف توفيق الديب -9

  وقد اعتذرت:

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

  قام بالسكرتارية: أ/ رشا احمد ابراهيم

  

 

 هودسة البواء والتشييد اللجوه الفرعيه لبرهامج محضر اجتماع

 28/3/2016الموافق ثويناالالموعكدة يوم   (  38 جلسه  رلم )
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 ،ـــ " بسم اهلل الرحمن الرحيم وقد استهل السيد األستاذ الدكتور/رئيس المجمس االجتماع بـــ
 المجمس في مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول األعمال عمى النحو التالي :  ثم شرع 

 

 
 ( :1الموضوع )

 .22/2/2106المنعقدة ا( بجمستي37)ة رقم السابقالمجنة الفرعية  اجتماع المصادقة عمى محضر النظر في         
 القـــرار :        

 .عتماد المحضريؤجل لحين ا         
 

 
 (:2لموضوع )ا 

 ..2106-2105بشان اعتماد جدول منتصف الفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي 
  القـــرار :

 .عمي االعتماد الموافقة
 
 (:3لموضوع )ا
 لحاجة العمل وذلك  ج النوعية بمبني البرام السيد/ اسالم مصطفي زاىر باليومية كفني لمقاعاتبشان تشغيل          

 جنيو( في اليوم. 41اليو وذلك من الساعة الثامنة صباحا حتي الساعة الرابعة عصرا مقابل )        

  القـــرار :
 .الموافقة طبقا لمقواعد

 (:4لموضوع )ا
  الخميس( وذلك      -بشان تكميف سباك الكمية/ محمد عبد الحميد ىمام بالتواجد بالمبني لمدة يومان أسبوعيا )األربعاء       

 جنيو(. 051لعمل صيانة دورية لدورات المياه بالمبني مقابل مكافأة شيرية قدرىا )      

  القـــرار :
 الموافقة مع تطبيق القواعد.

 
 

 

 البرنامجشئون 

 

 تصديقاتال
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 (:5لموضوع )ا       
 بشان المذكرة المقدمة من االستاذ الدكتور/ المدير التنفيذي لمبرنامج بشان الموافقة عمي صرف مكافاة السادة           
 .2106-2105العاممين بمعامل الكمية التي تم التدريس بيا لمفصل الدراسي االول لعام        

  
 المبلغ المعمل الوظيفة االسم م

 جنيه 051 الفيزياء فني سينأ/ محمد محمود احمد يا 0

 جنيه 021 ءالكيميا أخصائية أ/ سارة فتحي احمد البلتاجي 2

 جنيه 021 الكيمياء فني أ/ هشام الرفاعي أبو النجا 3

 جنيه 311 التربة فني أ/ وليد منصور الباز الطنطاوي 4

 جنيه 311 التربة فني أ/ معتز عبد المنعم الشربيني 5

 جنيه 71 الكيمياء عاملة عائشة محمد المرسي 6

 جنيه 71 فيزياء عاملة نجاة محجوب محمد 7

    
 القـــرار :          

 .مع تطبيق القواعدالموافقة 
 

 
 (:6لموضوع )ا         
      ي ايقاف قيده لمفصل الدراسي الب/ محمود السيد محمد عمي الحديدي لمموافقة عمـــــــــبشان الطمب المقدم من الط        
  ساعة وقد سدد الرسوم  02حيث ان الطالب مسجل  وذلك لظروف خاصة 2106-2105الثاني لمعام الجامعي        
 .الدراسية ليا        

 القـــرار :         
 الموافقة مع تطبيق القواعد.

 
 المدير التنفيذي لمبرنامج          

 
 عميد الكمية                            

 
                         

 
 

 الطالبشئون 
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