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 النوعيتالبرامج  –كليه الهندسه  –جامعت المنصورة 
 

 

 

 

 
 تم عقد اجتماع 17/7/2016الموافق  حدااليوم  الحادية عشرة ظهرا إنه 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

 المدير التنفيذي للبرنامج أ.د/ محمد علي عاشور -2

 رئيس قسم الهندسة اإلنشائية  أ.د/ احمد محمود يوسف -3

 أستاذ بقسم الرياضيات والفيزياء الهندسية أ.د/ احمد عبد الفتاح الصروي  -4

                                                أ.د/ قاسم صالح االلفي -5

 

  استاذ بقسم الري والهيدروليكا

 

 أستاذ مساعد بقسم هندسة األشغال العامة  أ.م.د/ هشام خليل االتربي -6

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

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

 مدير عام الكلية أ/ اشرف توفيق الديب -9

  وقد اعتذر:

 أستاذ متفرغ بقسم الهندسة اإلنشائية  أ.د/ احمد األمين النمر -1

 رئيس قسم الهندسة المعمارية أ.د/ لميس سعد الدين الجيزاوي -2

  

  مقام بالسكرتارية: أ/ رشا احمد ابراهي

 هندسة البناء والتشييد اللجنه الفرعيه لبرنامج محضر اجتماع

 17/7/2016الموافق حداالالمنعكدة يوم   (  41جلسه  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 :  

 

 
 ( :1الموضوع )

 .92/5/9402  المنعقدة ا( بجمستي04)ة رقم السابقالمجنة الفرعية  اعاجتم المصادقة عمى محضر النظر في         
 القـــرار :        

 .الموافقة عمي اعتماد المحضر         

 
 (:2لموضوع )ا 

 . 9405/9402بشان اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي 
  القـــرار :

 .العتمادعمي ا الموافقة
 (:3لموضوع )ا

 ومرفق نتيجة التظممات. 9402-9405بشان اعتماد نتيجة التظممات  لمفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي          

  القـــرار :        

 الموافقة عمي االعتماد.
 (:4لموضوع )ا
 رفق صورة من الجدول.وم 9402-9405بشان اعتماد جدول الفصل الدراسي الصيفي لمعام الجامعي          

 القـــرار :        

 الموافقة عمي االعتماد.         

 

 

 

 

 البرنامجشئون 

 

 تصديقاتال
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 (:5) الموضوع         

 تعيين المعيدين من خريجي البرنامج بقرار من رئيس الجامعــــــــة بناء عمي طمب من مجمس الكمية طبقا  بشان
         -015معــــات وبما ال يخل بتطبيق المادتين بشان تنظيم الجا 0299لسنة  02( من القانون رقم 011لممادة )

 .من ذات القانون012 
 القـــرار :         

ظيور نتيجة الفصل الدراسي الصيفي حتي يتثني معرفة العدد الكمي لمطالب المتخرجين من البرنامج ىذا  تؤجل لحين
الالئحة الداخمية لمبرنامج حيث يحدد عدد المعيدين  من 91العام وذلك لتحديد عدد الطالب المطموب تعيينيم طبقا لممادة 

بناءا عمي نسبة خريجي طالب البرنامج الي خريجي البرنامج العادي المناظر )ىندسة مدنية( وقد المعينين من البرنامج 
 طالب(. 22الطالب المتخرجين من البرنامج ىذا العام حتي نياية الفصل الدراسي الثاني )بمغ عدد 

 
 (:6لموضوع )ا

بشان الطمب المقدم من الطالبة/ رضوي مجدي ابو عامر عطوة لمموافقة عمي تحويميا من برنامج ىندسة 
الميكاترونيكس الي برنامج ىندسة البناء والتشييد حيث ان الطالبة محولة من الكمية القسم العام الي برنامج 

 ومرفق صورة من بيان الحالة. 9402-9405ي ىندسة الميكاترونيكس لمعام الجامع
 القـــرار :

 عدم الموافقة.
 (:7لموضوع )ا

بشان الطمب المقدم من الطالب/ محمد جمال عطيو البدراوي حجازي لمموافقة عمي تحويمو من برنامج ىندسة 
لمعمومات الي برنامج ىندسة البناء والتشييد حيث ان الطالب محول من الكمية القسم العام الي االتصاالت وا

وناجح بمادتي  9402-9405برنامج ىندسة االتصاالت والمعمومات في الفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي 
 ( وكيمياء فقط وراسب في باقي المواد ومرفق صورة من بيان الحالة.0لغة )
 :رارالقـــ

 عدم الموافقة.
 (:8لموضوع )ا

وتحديد  9402-9405( بالفصل الدراسي الصيفي لمعام الجامعي 044بشان امكانية تخرج طالب البكالوريوس لممستوي )
 اقصي عدد لمساعات لمتسجيل ليم لعدم وجود نصوص صريحة بالالئحة.

 :لقـــرار ا
سموح بيا في الفصل الدراسي الصيفي وذلك في حالة احتمال يسمح لمطالب المقيدين بتجاوز محدود لعدد الساعات الم

 تخرج الطالب في الفصل الدراسي الصيفي وتدرس حالة كل طالب عمي حده.
 
 

 الطالبشئون 
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 (:9لموضوع )ا
 ( .09المادة رقم ) في بشان موقف الطالب المعرضين لمفصل بناءا عمي ما ورد بالالئحة

 :لقـــرار ا
كما  0.5وا ثمانية فصول دراسية متتالية مع بقاء معدليم التراكمي اقل من بفصل الطالب الذين امضتوصي المجنة  -

 ىو موضح بالمذكرة المرفقة .

توصي المجنة باعطاء فرصة فصميين دراسيين متتاليين لمطالب الذين امضوا ستة فصول دراسية متتالية لتحسين  -
 معدليم التراكمي كما ورد بالالئحة .

فصول دراسية متتالية مع وجود  8يين دراسيين متتاليين لمطالب الذين امضوا توصي المجنة باعطاء فرصة فصم -
 . معتمدة ساعة 004حيث انيم قد انتيوا من اكثر  9تحسن ممحوظ في معدليم التراكمي واقترابو من 

 (:01لموضوع )ا
( ومرفق 044وي )كمقرر اختياري لطالب المست(  risk management) بشان الموافقة عمي فتح مادة ادارة مخاطر

 محتوي المقرر.
 :لقـــرار ا

 (.18وافقت المجنة طبقا لالئحة )المادة 
 
 (:00لموضوع )ا

وذلك  باليوميةالموافقة عمي تشغيل السيد/ىيثم محمد مصباح ابراىيم باليومية بمبني البرامج النوعية عامل بشان تجديد 
الساعة الرابعة عصرا بناءا عمي موافقة المجنة الفرعية  من الساعة الثامنة صباحا حتيجنيو في اليوم(  14مقابل )

 .90/0/9402( بتاريخ 12لمبرنامج بجمستيا رقم )
 :لقـــرار ا

 الموافقة عمي التجديد.
 
 (:01لموضوع )ا

اسة تسجيل بعض المقررات الدراسية كدر بشان المذكرة المقدمة من االستاذ الدكتور/ المدير التنفيذي لمبرنامج لمموافقة عمي 
( نظرا النيا مقررات تم رسوب الطالب بيا ولكنيا لم تفتح لمدراسة بالفصل الدراسي الذي سوف يتخرج self studyذاتية )

 بو الطالب. 
 :لقـــرار ا

 . الموافقةتم 
 

 المدير التنفيذي لمبرنامج           
 

                             أ.د/ محمد عمي عاشور                                                

 عميد الكمية                            
 

 أ.د/ محمد ابراهيم السعيد                                            
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 المدير التنفيذي لمبرنامج          

 
                                                                أ.د/ محمد عمي عاشور             

 عميد الكمية                            
 

                     أ.د/ محمد ابراهيم السعيد                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


