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 النوعيتالبرامج  –كليه الهندسه  –جامعت المنصورة 
 

 

 

 

 
 تم عقد اجتماع 29/5/2016الموافق  حدااليوم  صباحا العاشرة إنه في تمام الساعة 
 هندسة البناء والتشييد اللجنه الفرعيه لبرنامج 

 -برئاسة :
 عميد الكمية   محمد ابراهيم السعيدالسيد األستاذ الدكتور/ 

  عضوية وحضور :وب
 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 الفتاح الصروي  أ.د/ احمد عبد -5

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

                                                أ.د/ قاسم صالح االلفي -7

 

  استاذ بقسم الري والهيدروليكا

 

 ذ مساعد بقسم هندسة األشغال العامة أستا أ.م.د/ هشام خليل االتربي -8

 نائب المدير التنفيذي للبرنامج أ.م.د/ محمد جمال محمد عبد هللا -9

 أستاذ مساعد بقسم الهندسة المعمارية أ.م.د/ شريف احمد شتا -11

 مدير عام الكلية أ/ اشرف توفيق الديب -11

  

  قام بالسكرتارية: أ/ رشا احمد ابراهيم

  

 هندسة البناء والتشييد اللجنه الفرعيه لبرنامج محضر اجتماع

 29/5/2016الموافق حداالالمنعكدة يوم   (  40جلسه  رلم )
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 ،ـــ " بسم اهلل الرحمن الرحيم هل السيد األستاذ الدكتور/رئيس المجمس االجتماع بـــوقد است

 ثم شرع المجمس في مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول األعمال عمى النحو التالي :  

 

 
 ( :1الموضوع )

 .42/2/4102  المنعقدة ا( بجمسته39)ة رقم السابقعية المجنة الفر  اجتماع المصادقة عمى محضر النظر في         
 القـــرار :        

 .يؤجل لحين اعتماد المحضر         
 

 
 (:2لموضوع )ا 

 .4102/4102بشان اعتماد جدول التدريب الصيفي الداخمي لمعام الجامعي 
  القـــرار :

 .عمي االعتماد الموافقة
 
 (:3ع )لموضو ا

 بشان قواعد تحويل الطالب من الكمية الي برنامج هندسة البناء والتشييد  باالضافة الي قواعد التحويل من          

 البرنامج الي الكمية النظام العادي السباب اقتصادية  يتعرض لها بعض الطالب.          

  القـــرار :        

 البرنامج ويتم العرض عمي المجنة .دراسة حالة كل طالب عن طريق ادارة يتم 
 
 (:4لموضوع )ا

 .لم يسجموا مواد  بالبرنامج لمدة فصمين دراسيين او اكثر الذين بشان موقف الطالب          

 القـــرار :       

 مع    لم يسجل به يتم ارسال ثالثة انذارات متتالية بمعدل انذار كل اسبوع ويتم فصل الطالب بنهاية الفصل الدراسي الذي         

  .العرض عمي المجنة.         

 البرنامجشئون 

 

 تصديقاتال
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 (:5) الموضوع         

بشان المذكرة المقدمة من السيد االستاذ الدكتور/ المدير التنفيذي لمبرنامج لمموافقة عمي صرف مكافاة السادة العاممين 
 .4102-4102بمعامل الكمية التي تم التدريس بها لمفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي 

 المبلغ المعمل الوظيفة االسم م 

 411 الفيزياء فني أ/ محمد محمود احمد ياسين 0

 411 الفيزياء فني ا/ هايدي محمود السيد 4

 321 المساحة فني أ/ سعد احمد يوسف خطاب 3

 321 المساحة فني أ/ محمد عبد الفتاح المدني 2

 021 التربة فني أ/ وليد منصور الباز الطنطاوي 2

 021 التربة فني أ/ معتز عبد المنعم الشربيني 2

 011 المقاومة فني خالد صابر االلفي 7

 311 الخرسانة فني احمد عبد المعطي 8

 021 المقاومة فني عزة عبد العزيز غانم 9

 021 المقاومة فني محمد فتحي عبد الجواد 01

 021 فيزياء عاملة نجاة محجوب محمد 00

 : القـــرار         
 .الموافقة طبقا لمقواعد

 (:6لموضوع )ا

 سام المناظرة لتخصصاتهم في أقسام  بشان قواعد تعيين المعيدين من خريجي البرامج بنظام الساعات المعتمدة عمى األق         

 الكمية.            

 القـــرار :
لسنة  29( من القانون رقم 033قا لممادة )طب( من الالئحة الموحدة لمبرامج 44وافقت المجنة عمي تفعيل المادة رقم )

 من ذات القانون. 032 – 032بشان تنظيم الجامعات وبما ال يخل بتطبيق المادتين  0974
 (:7لموضوع )ا

والخاصة باعادة  44/4/4102المنعقدة يوم االثنين الموافق  37( بالجمسة رقم 2بشان تصحيح الموافقة بالموضوع رقم )
تشغيل السيدة/ عزيزة صبحي عبد الرحمن الموظفة باليومية لتصبح عمي قوة برنامج هندسة البناء والتشييد بدال من 

 في اليوم(. جنيه 21برنامج هندسة الميكاترونيكس وذلك مقابل )
 :لقـــرار ا

 الموافقة مع تطبيق القواعد.
  
 عميد الكمية                                                                                      المدير التنفيذي لمبرنامج  
              
                                                                    أ.د/ محمد ابراهيم السعيد                                                                                                  أ.د/ محمد عمي عاشور     
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     أ.د/ محمد عمي عاشور                                                                        

 
 أ.د/ محمد ابراهيم السعيد                                            

  

 
 أ.د/ محمد عمي عاشور                                                                            

 
 أ.د/ محمد ابراهيم السعيد                                            

 
 أ.د/ محمد عمي عاشور                                                                            

 
 أ.د/ محمد ابراهيم السعيد                                            

 
 أ.د/ محمد عمي عاشور                                                                            

 
 أ.د/ محمد ابراهيم السعيد                                            

 
  

 
 أ.د/ محمد عمي عاشور                                                                            

 
 أ.د/ محمد ابراهيم السعيد                                            
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 المدير التنفيذي لمبرنامج        
 

 أ.د/ محمد عمي عاشور                                                                            

 عميد الكمية                            
 

 أ.د/ محمد ابراهيم السعيد                                            
 

 

 
 (:6لموضوع )ا         

( بعد 4( لمموافقة عمي سحب مادة فيزياء )111الطمب المقدم من الطالب/ محمود عوني محمود صالح المقيد بالمستوي )
 انتهاء فترة الحذف واالضافة وذلك لظروف اقتصادية.

 القـــرار :         
 .عدم الموافقة

 (:7لموضوع )ا
قيد بالفرقة االعدادي بالكمية لمموافقة عمي تحويمه الي برنامج هندسة م/ خالد محمد عمي السقا الالطمب المقدم من الطالب

 .4102-4102حيث ان الطالب لم يوفق في مادتين في الفصل الدراسي االول لعام البناء والتشييد 
 :لقـــرار ا

 عدم الموافقة.
 (:8لموضوع )ا

يم عبد المقصود لمموافقة عمي تخفيض الرسوم الدراسية الخاصة به وذلك الطمب المقدم من الطالب/ حسام محمد ابراه
 .ومرفق شهادات وفاة الوالدين  تتعمق بوفاة والديه  لظروف عائمية

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

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

 
 المدير التنفيذي لمبرنامج          

 
 أ.د/ محمد عمي عاشور                                                                            

 عميد الكمية                            
 

                     دأ.د/ محمد ابراهيم السعي                        
 

 الطالبشئون 
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