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 النوعيتالبرامج  –كليه الهندسه  –جامعت المنصورة 
 

 

 

 

 
 تم عقد اجتماع 24/4/2016الموافق  حدااليوم  صباحا الحادية عشرةإنه في تمام الساعة 

 هندسة البناء والتشييد اللجنه الفرعيه لبرنامج 

 -برئاسة :
 عميد الكمية   محمد ابراهيم 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

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

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

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

 رئيس قسم الهندسة المعمارية أ.د/ لميس سعد الدين الجيزاوي -6

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

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

 مدير عام الكلية توفيق الديب أ/ اشرف -9

  وقد اعتذر:

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

  قام بالسكرتارية: أ/ رشا احمد ابراهيم

  

 

 هندسة البناء والتشييد اللجنه الفرعيه لبرنامج محضر اجتماع

 24/4/2016الموافق حداالنعكدة يوم  الم (  39جلسه  رلم )
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 ،ـــ " بسم اهلل الرحمن الرحيم وقد استهل السيد األستاذ الدكتور/رئيس المجمس االجتماع بـــ
 س في مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول األعمال عمى النحو التالي : ثم شرع المجم 

 

 
 ( :1الموضوع )

 .88/3/8102  المنعقدة ا( بجمستي38)ة رقم السابقالمجنة الفرعية  اجتماع المصادقة عمى محضر النظر في         
 القـــرار :        

 .د المحضريؤجل لحين اعتما         
 

 
 (:2لموضوع )ا 

 ..8102-8102بشان اعتماد جدول امتحانات  الفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي 
  القـــرار :

 .عمي االعتماد الموافقة
 (:3لموضوع )ا
   المالحظات ة المعتمدة وقد لوحظ وجود بعض حنظرا لقرب تخرج أول دفعة بالبرنامج ىذا الترم تم المراجعة الدقيقة لالئ          

  ساعات بعض ضبط  لمبرامج كميا وتتركز في  يدةة قديمة والئحة مجمعة جدــــــــــــــالبسيطة والتي ظيرت نتيجة وجود الئح          

 .كما ورد بالمذكرة المرفقةالمقررات الدراسية           

  القـــرار :
 .  المرفقةساعات الموضحة بالمذكرة تم الموافقة عمي ضبط ال

 (:4لموضوع )ا
              بشان  تشغيل السيد/ ىيثم محمد مصباح إبراىيم عامل باليومية بمبني البرامج النوعية بدال من السيد/ مصطفي سعد عبد          

 والنصف صبحا حتي  نيو في اليوم( من الساعة السابعةج 31العزيز عبد العزيز عامل بالمبني نظرا لسفره وذلك مقابل )         

 الساعة الرابعة عصرا.          

  القـــرار :       

 الموافقة عمي التشغيل.       

 البرنامجشئون 

 

 تصديقاتال
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 (:5لموضوع )ا       

جنيو( خمسة وعشرون الف جنيو من حساب البرنامج وذلك لرفع  82111بشان احاطة المجنة عمما بان يخصص مبمغ )
 دور االرضي بمعمل المحاكاة ليكون مناسب العمال المعمل.كفاءة ال

 القـــرار :      
 احيطت المجنة عمما.

 

 
 (:6لموضوع )ا         

( بعد 8( لمموافقة عمي سحب مادة فيزياء )111الطمب المقدم من الطالب/ محمود عوني محمود صالح المقيد بالمستوي )
 رة الحذف واالضافة وذلك لظروف اقتصادية.انتياء فت

 القـــرار :         
 .عدم الموافقة

 (:7لموضوع )ا
قيد بالفرقة االعدادي بالكمية لمموافقة عمي تحويمو الي برنامج ىندسة مالطمب المقدم من الطالب/ خالد محمد عمي السقا ال

 .8102-8102الدراسي االول لعام  حيث ان الطالب لم يوفق في مادتين في الفصلالبناء والتشييد 
 :لقـــرار ا

 عدم الموافقة.
 (:8لموضوع )ا

الطمب المقدم من الطالب/ حسام محمد ابراىيم عبد المقصود لمموافقة عمي تخفيض الرسوم الدراسية الخاصة بو وذلك 
 .ومرفق شيادات وفاة الوالدين  تتعمق بوفاة والديو  لظروف عائمية

 :لقـــرار ا
من حيث المبدا وبتفويض أ.د/ ىشام عرفات وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب بدراسة حالة الطالب وتحديد  الموافقة

 %( حسب قرار سيادتو.21نسبة الخصم  ويتم خصم )
 

 
 المدير التنفيذي لمبرنامج          

 
                     أ.د/ محمد عمي عاشور                                                        

 عميد الكمية                            
 

                     أ.د/ محمد ابراهيم السعيد                        
 
 
 

 الطالبشئون 
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