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 النوعيتالبرامج  –كليه الهندسه  –جامعت المنصورة 
 

 

 

 

 
 تم عقد اجتماع 14/8/2016الموافق  حدااليوم   الواحدة بعد الظهرإنه 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

 هندسة األشغال العامة  رئيس قسم 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 أ.م.د/ شريف احمد شتا -8

 مدير عام الكلية توفيق الديب أ/ اشرف -9

  وقد اعتذر:

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

  قام بالسكرتارية: أ/ رشا احمد ابراهيم

  

  

 هندسة البناء والتشييد اللجنه الفرعيه لبرنامج محضر اجتماع

 14/8/2016الموافق حداالالمنعكدة يوم   (  42جلسه  رلم )
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 ،ـــ " بسم اهلل الرحمن الرحيم وقد استهل السيد األستاذ الدكتور/رئيس المجمس االجتماع بـــ
 اقشة الموضوعات المدرجة بجدول األعمال عمى النحو التالي : ثم شرع المجمس في من 

 

 
 ( :1الموضوع )

 .17/7/6116  المنعقدة ا( بجمسته41)ة رقم السابقالمجنة الفرعية  اجتماع المصادقة عمى محضر النظر في         
 القـــرار :        
 .يؤجل لحين االعتماد        

 
 (:2لموضوع )ا 

( من 9المذكرة المقدمة من االستاذ الدكتور/ المدير التنفيذي لمبرنامج بشان الموافقة عمي تطبيق البند رقم )
 الالئحة الخاص بغرامة تاخير التسجيل .

  القـــرار :
 جنيه عند التسجيل. 1111مقبول مع دفع غرامة وافقت المجنة عمي التسجيل بعد الفترة المحددة له عمي ان يكون بعذر 

 (:3لموضوع )ا
 ة عمي تطبيق غرامة تاخير دفع  ـــــــــــج بشان الموافقـــــــــــــالمذكرة المقدمة من االستاذ الدكتور/ المدير التنفيذي لمبرنام         
 من الالئحة. (8الرسوم الدراسية وتحديد قيمة الغرامة طبقا لممادة رقم )          
  القـــرار :        

 جنيه( عن التاخير في دفع الرسوم الدراسية بعد االسبوع السابع من بداية  1111وافقت المجنة عمي تطبيق غرامة قدرها )         

 الفصل الدراسي ويحرم من دخول االمتحانات في حالة عدم دفع الرسوم الدراسية ويتم اسقاط التسجيل له.         

 (:4لموضوع )ا        

 من منصب مدير مرحمة ببرنامج هندسة الطمب المقدم من ا.م.د/ هشام خميل االتربي بشان اعتذار سيادته عن          

 .والتشييد نظرا النشغال سيادته و كثرة األعباء المكمف بها من قبل الكمية البناء         

 القـــرار :        

 عمي االعتذار. وافقت المجنة          

 (:5) الموضوع         

 البرنامجشئون 

 

 تصديقاتال



Page 3 of 4 
 

 لمنصب مدير مرحمة ببرنامـــــــــــج هندسة البناء    ترشيح د/ آثر محمد فخر الدين محمد الموافقة عمي بشان           
          والتشييد.           
 القـــرار :         
 وافقت المجنة عمي الترشيح.          
 (:6لموضوع )ا

   عمي زيادة قيمة مقابل االمتحان  ة المقدمة من االستاذ الدكتور/ المدير التنفيذي لمبرنامج بشان الموافقـــــــــــــــــةالمذكر 
 .وذلك لمحد من استغالل الطالب لهذا االمتحانجنيه  751الي  ( incompleteغير المكتمل )

 القـــرار :
 وافقت المجنة.

 (:7لموضوع )ا
 بشان توزيع ساعات االرشاد االكاديمي لطالب البرنامج خالل الفصل الدراسي  ووضع ضوابط محددة له.

 :القـــرار
  مع تسميم كشف باسماء الطالب لكل مرشد. االرشاد االكاديمي وافقت المجنة عمي توزيع ساعات

 (:8لموضوع )ا
وامكانية  6ل الطالب فيها عمي معدل تراكمي اقل من بشان امكانية تحديد عدد الفصول الدراسية المتتالية التي حص

 عن طريق مركز التقنية الكترونيا.حساب مرتبة الشرف 
 :القـــرار

 وافقت المجنة مع مخاطبة مركز التقنية والمعمومات.
 

 
 (:9لموضوع )ا

وقواعد وشروط  111و المستوي  111ستوي بشان تحديد اعداد الطالب المحولين من الكمية ومن خارجها لمم
 ( والمستويات االعمي .111التحويل من الكمية النظام العادي الي البرنامج لممستوي  )

 :القـــرار
 .طالب 181( عن 111لممستوي ) المقبولينتوصي المجنة بان ال يتجاوز عدد الطالب 

 (:01لموضوع )ا
 .6116-6115لصيفي لمعام الجامعي بشان اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسي ا

 :لقـــرار ا
 وافقت المجنة عمي االعتماد.

 

 الطالبشئون 
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 (:00الموضوع )
  ضمن  الب التالي اسمائهمـــــــــــــــــــــــــــعدم ادراج الط المذكرة المقدمة من االستاذ الدكتور/ المدير التنفيذي لمبرنامج بشان          

 حيث ان  17/7/6116( بتاريخ 41ج بناءا عمي ما ورد بالمجنة الفرعية رقم )ــــــــــــــمن البرنامالطالب المطموب فصمهم          

 الرسوم  تسديدمع بتاجيل عدد من الفصول الدراسية  قاما ة وــــــــــتقارير طبية من االدارة الطبية بالجامعالطالبين قد قدما         

 الستمرار قيدهم بالبرنامج . فصل دراسي لكل ساعة 16  لعدد الدراسية         

 

 عدد مرات إيقاف القيد المعدل التراكمي االسم م

 فصول دراسية 3 0.0                                                                                                                                                                                                          مارفي فؤاد شلبي سعد حنا                                                                                                       0

 فصول دراسية 3 0.72 يوسف محمد سمير محمد عبد هللا 2

         
 :ر لقـــراا           
 وافقت المجنة. 
 
 
 
 

 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                        
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