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 النوعيتالبرامج  –كليه الهندسه  –جامعت المنصورة 
 

 

 

 

 
 تم عقد اجتماع 23/3/3128الموافق  االحديوم   ظيرا الحادية عشرةإنو في تمام الساعة 

 هندسة البناء والتشييد اللجنه الفرعيه لبرنامج 

 -برئاسة :
 عميد الكمية   محمد ابراىيم 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

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

 هندسة األشغال العامة رئيس قسم هدي فكري الجملأ.د/  -4

 رئيس قسم الهندسة المعمارية لميس سعد الدين الجيزاوي أ.د/ -5

 أستاذ بقسم الرياضيات والفيزياء الهندسية أ.د/ احمد عبد الفتاح الصروي  -6

 المدير التنفيذي للبرنامج ا.م.د/ فكري عبده سالم                                                      -7

 استاذ مساعد بقسم هندسة االشغال العامة يا.م.د/ هشام خليل االترب -8

 أستاذ مساعد بقسم الهندسة المعمارية أ.م.د/ شريف احمد شتا -9

 نائب المدير التنفيذي للبرنامج د/ آثر محمد فخر الدين الشيخ -11

 مدير عام الكليةقائم بعمل  م/ مديحة محمد اسماعيل -11

  

  

  علي هيمقام بالسكرتارية: أ/ رشا احمد ابرا

 هندسة البناء والتشييد اللجنه الفرعيه لبرنامج محضر اجتماع

 12/2/2017الموافق االحدالمنعكدة يوم   (  48جلسه  رلم )
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 ،ـــ " بسم اهلل الرحمن الرحيم وقد استيل السيد األستاذ الدكتور/رئيس المجمس االجتماع بـــ
 ثم شرع المجمس في مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول األعمال عمى النحو التالي :  

 
 ( :1الموضوع )

 .9/1/7114 المنعقدة ا( بجمستي74)ة رقم السابقالمجنة الفرعية  جتماعا المصادقة عمى محضر النظر في         
 القـــرار :        
 الموافقة عمي االعتماد بعد التعديل بالموضوع الثالث.         

 
 (:2لموضوع )ا 

 .7114-7112بشان اعتماد نتيجة الفصل الدراسي االول لمعام الجامعي 
  ـرار :القــ

 الموافقة عمي االعتماد.
 (:3لموضوع )ا
واعتماد تعديل نتيجة مادة قانون  7114-7112بشان اعتماد نتيجة التظممات لمفصل الدراسي االول لمعام الجامعي  

 .ادارة طبقا لممذكرة المقدمة من االستاذ الدكتور المدير التنفيذي لمبرنامج
  القـــرار :        

 . عتماداالعمي الموافقة 
 (:5الموضوع )

المذكرة المقدمة من االستاذ الدكتور/ المدير التنفيذي لمبرنامج بشان الطمبات المقدمة من الطالب لفتح مقررات تم دراستيا 
 بالفصل الدراسي االول وتم الرسوب بيا وذلك يتطمب عدد اكبر من القاعات .

 :القـــرار       

 كمتطمب لمقررات اخري مع توافر االماكن. يتم فتح المقررات االساسية        

 (:6الموضوع )

جنيو( مائة وعشرون الف جنييا من حساب البرنامج وذلك لشراء  171111بشان احاطة المجنة عمما بصرف مبمغ قدره )
 اجيزة لمعمل الفمزات بقسم ىندسة االنتاج والقوي الميكانيكية .

 :القـــرار       

 البرنامجشئون 

 

 تصدٌقاتال
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 ا.احيطت المجنة عمم        

 

 (:7لموضوع )ا
الطمب المقدم من الطالب/ احمد السعيد بركات السعيد المقيد بالفرقة االولي ىندسة القوي الميكانيكية لمموافقة عمي تحويمو 

عام الجامعي من الكمية النظام العادي الي البرنامج لمفصل الدراسي الثاني حيث ان الطالب ناجح بالفرقة االعدادي لم
بتقدير عام جيد مع العمم ان نتيجة الطالب لمفصل الدراسي االول لم تظير بعد ومرفق بيان حالة لمطالب  7112-7112

 بالفرقة االعدادي . 
 الموافقة عمي التحويل. :القـــرار

 
 (:8لموضوع )ا

النظام العادي بالفرقة االعدادي لمعام  الطمب المقدم من الطالب التالي اسمائيم بعد لمموافقة عمي تحويميم من الكمية
وقد ادي الطالب  وناجحون بالفصل الدراسي االولالي البرنامج حيث انيم طالب مستجدون  7114-7112الجامعي 

 جميع االمتحانات بالفصل الدراسي االول كاممة.
 

 الفرقة االسم م
 اعدادي بالفصل الدراسي االول محمد طارق عبده عطيو 1
 اعدادي بالفصل الدراسي االول حمد السيد محمداسالم م 2
 اعدادي بالفصل الدراسي االول عمار ياسر محمد محمد عمر 3

 الموافقة عمي التحويل. :لقـــرار ا  
 

 (:9الموضوع )
 معام   ( ببرنامج ىندسة الميكاترونيكس  ل111الطمب المقدم من الطالب/ عمر ابراىيم محمد صبري المقيد بالمستوي )         

     . 7477لمموافقة عمي تحويمو الي البرنامج حيث ان معدلو التركمي  7112-7112الجامعي          

 الموافقة عمي التحويل.: لقـــرار ا        

 (::الموضوع )
 جامعة –التشييد ( ببرنامج ىندسة البناء و 111الطمب المقدم من الطالب/ كريم كامل محمد عمي مسعد المقيد بالمستوي )         

 حيث ان معدلو التركمي  7114 -7112لمعام الجامعي  بورسعيد لمموافقة عمي تحويمو الي البرنامج لمفصل الدراسي الثاني        

        (7411 .)     

 بالطالشئون 
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 الموافقة عمي التحويل.: لقـــرار ا        

 

 (:21لموضوع )ا
( بشان تخفيض الرسوم الدراسية حيث ان 711المقيد بالمستوي )الطمب المقدم من الطالب/ محمد توفيق عمي مصطفي 

والده قد توفي بالعام الماضي في حادث سرقة وىو االبن االكبر لالسرة واالخ االصغر لو مقيد بالبرنامج بالمستوي) 
ية لمفصل % من الرسوم الدراس72( ولم يستطع دفع الرسوم الدراسية لو والخوه المستجد مع العمم انو اخذ خصم 111

 الدراسي االول ولم يتم الموافقة عمي تخفيض الرسوم الدراسية الخوه.
 .عدم الموافقة  القـــرار :

 
 (:22الموضوع )

 ساعة( لمفصل  72لمموافقة عمي تسجيل عدد ) 711الطمب المقدم من الطالب/ احمد جمال فتحي البيمي المقيد بالمستوي 
 ساعة معتمدة ومعدلو التراكمي  127حيث ان الطالب قد انتيي من عدد  7114-7112الدراسي الثاني لمعام الجامعي 

 ( وذلك نظرا لتخرجو.7472) 
 عدم الموافقة. :لقـــرار ا        

 (:23لموضوع )ا
 (   self study( لمموافقة عمي اداء امتحان )711محمد السيد عمي قنديل المقيد بالمستوي ) الطمب المقدم من الطالب/

 اساسيات الحرارة والموائع )في بداية الفصل الدراسي الثاني( حيث ان الطالب قد رسب بالمادة في الفصل  في مادة
 الدراسي االول وىي اخر مادة لو لمتخرج. 

 القـــرار :
 ( مع اداء االمتحان بيا بنياية الفصل الدراسي الثاني. (self studyالموافقة عمي تسجيل المادة 

 
 (:24لموضوع )ا

 لمموافقة  7114-7112مب المقدم من الطالب/ عمي خالد عمي محمود المقيد بالفرقة االعداي بالكمية لمعام الجامعي الط

 عمي تحويمو من الكمية الي البرنامج حيث انو طالب مستجد ولم تظير نتيجتو بعد وقد ادي الطالب جميع امتحانات  

 الفصل الدراسي االول كاممة.

 القـــرار :
 عمي التحويل. الموافقة
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 (:25لموضوع )ا
 دراسية  رىم ثالثة انذارات لعدم تسجيل المواد لمدة فصولبشان إنياء قيد الطالب التالي أسمائيم بعد من البرنامج بعد إنذا

 قد تكون متفاوتة فيما بينيم.
 عدد فصول االنقطاع عام االلتحاق المستوى اسم الطالب م

 فصول دراسٌة 4 3127-3126   111   سفاحمد سالم احمد سالم ٌو   2  

 فصول دراسٌة 4 3127-3126   111   اسامه رضوان برهان الدٌن نعٌم   3

 فصول دراسٌة 5 3124-3123   311   خالد ابراهٌم محمد صبري ابراهٌم   4  

 فصول دراسٌة  4 3126-3125   211   خالد محمد على على القاضى   5  

 فصول دراسٌة 4 3127-3126   111   خلود صالح حمدى محمد العدل   6  

 فصول دراسٌة 4 3125-3124   211   رٌم احمد مكرم دوٌدار   7  

 فصول دراسٌة 4 3127-3126   111   طارق هشام موسى المتولى الشرقاوى   8  

 ول دراسٌةفص 4 3125-3124   211   عبد الرحمن ثروت السعٌد صادق النجار    9  

 فصل دراسً واحد 3128-3127   111   عبد هللا السٌد شوقً الذكري اسماعٌل   :  

 فصول دراسٌة 4 3127-3126   111   عبد الوهاب سعد محمد عبد الوهاب   21  

 فصلٌن دراسٌٌن 3124-3123   311   علً عادل علً علً ابراهٌم   22  

 فصول دراسٌة 6 3124-3123   311   عمر اشرف محمد الشحات   23  

 فصل دراسً واحد 3127-3126   111   عمر رضا ٌوسف شلبى   24  

 فصول دراسٌة 4 3124-3123   111   عمرو حسن احمد المرسً   25

 فصلٌن دراسٌٌن 3126-3125   211   محمد اشرف حمدى اسماعٌل السٌد   26

 فصول دراسٌة 4 3127-3126   111   محمود السعٌد التمٌمى محمد حسن   27

 
 : الموافقة عمي انياء قيد الطالب بالبرنامج.القـــرار

 
 
 
 المدير التنفيذي لمبرنامج          

 
 فكري عبده سالمد/ م.أ.         

 عميد الكمية                            
 

 أ.د/ محمد ابراىيم السعيد                                            
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 (111الطالب المحولٌن من الكلٌة )ثانوٌة عامة( للمستوي )

 

 حالة القيد المؤهل الدراسي االسم م

 مستجد ثانوية عامة اسالم محمد ابراهيم محمد محفوظ 1

 مستجد ثانوية عامة كريم ناصر سالمه عباس عبد المجيد 7

 مستجد ثانوية عامة د الحق رضوانمحمد باسم محمد عب 3

 مستجد ثانوية عامة محمد هشام حسن ابراهيم 7

 مستجد ثانوية عامة معتز خالد محي الدين ناصر 2

 مستجد ثانوية عامة عمر عصام محمود عبد المنعم الصاوي 2

 مستجد ثانوية عامة اسامه عالء الدين احمد عبد هللا الرفاعي 4

 مستجد ثانوية عامة الستار حافظ الشربينيسيف عبد الناصر عبد  2

 مستجد ثانوية عامة اسالم ناصر جمال الدين عبده فرج 9

 مستجد ثانوية عامة عمر طارق عطوه محمد المسيري 11

 مستجد ثانوية عامة ايهاب وحيد محمود محمود درغام 11

 مستجد ثانوية عامة عبد الرحمن ابراهيم علي ابراهيم 17

 مستجد ثانوية عامة د عبد الحميد الغمري سبعوليد محم 13

 مستجد ثانوية عامة مصطفي نبيل عبد العظيم العرابي 17

 مستجد ثانوية عامة عبد العزيز ابراهيم احمد ابراهيم الزيادي 12

 مستجد ثانوية عامة شادي محمد عبد الحميد الغمري سبع 12

 مستجد ثانوية عامة مصطفي محمود مصطفي كيره 14

 مستجد ثانوية عامة ماهر ابراهيم الحسنين ابراهيم 12

 مستجد ثانوية عامة احمد اسامه ظريف ابو سمرة 19

 مستجد ثانوية عامة عمر محمود سعد عبد الحميد العرابي 71

 مستجد ثانوية عامة احمد عماد شرف علي 71

 مستجد ثانوية عامة منير احمد عبد الباسط محمد المتبولي 77
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 مستجد ثانوية عامة ء جمال طيمور توفيقعال 73

 مستجد ثانوية عامة محمد مصطفي التهامي مصطفي الشوبكي 77

 مستجد ثانوية عامة خالد محروس عبد الحليم يوسف المحالوي 72

 مستجد ثانوية عامة محمد ممدوح محمد عثمان جبل 72

 مستجد ثانوية عامة معاذ محمد محمود الزناتي العدل 74

 مستجد ثانوية عامة مد سامي ابو الفتوح احمد ابو الفتوحمح 72

 مستجد ثانوية عامة عمر محمد حسين حافظ 79

 مستجد ثانوية عامة مهند محمد محمد ابراهيم الشموتي 31

 مستجد ثانوية عامة احمد محمد صبري محمد مصطفي 31

 مستجد ثانوية عامة توفيق مصطفي توفيق محمد العجمي 37

 مستجد ثانوية عامة احمد يحي عوضيوسف  33

 مستجد ثانوية عامة يوسف محمد السيد احمد السعدني 37

 مستجد ثانوية عامة عمرو السعيد سالمه ابو الفتوح 32

 مستجد ثانوية عامة ساره احمد عصمت عبد الظاهر محمد خضر 32

 مستجد ثانوية عامة احمد مختار محمد مختار النجار 34

 مستجد ثانوية عامة حمد السيد عبد هللاحنان مجدي م 32

 مستجد ثانوية عامة عبد الرحمن مجدي السيد احمد الشربيني 39

 مستجد ثانوية عامة عبد الرحمن ايهاب العربي البربري 71

 مستجد ثانوية عامة محمود احمد محمود احمد الجندي 71

 مستجد معادلة سلمي مجدي محمد ابو عمر 77

 مستجد معادلة حسن احمد ناريمان عامر 73

 مستجد معادلة منة هللا محمد احمد علي يوسف 77

 مستجد ثانوية عامة اندرو عاطف حبيب متريوس 72

 مستجد ثانوية عامة عباس عز الدين عباس عبد الدايم احمد 72

 مستجد ثانوية عامة يوسف محمد عبد الهادي خفاجي 74

 تجدمس ثانوية عامة صبري حمدي محمد عوض 72

 مستجد ثانوية عامة محمود يسري سمير عبد الحكيم الجوهري 79

 مستجد ثانوية عامة طارق عادل احمد ابراهيم سراج 21

 مستجد ثانوية عامة محمد حسام محمد الشحات محمد نصار 21
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 مستجد ثانوية عامة رائد اشرف السيد ابراهيم عبد الرازق 27

 مستجد ية عامةثانو عمرو احمد ثابت علي الجندي 23

 مستجد ثانوية عامة علي العربي السيد علي عبد الباقي مقبل الشربيني 27

 مستجد ثانوية عامة هشام احمد احمد العوضي 22

 مستجد ثانوية عامة عبد الرحمن مصطفي عبد الرحمن محمد 22

 مستجد ثانوية عامة كريم علي منصور علي صحصاح 24

 مستجد ثانوية عامة النجا معاذ رفعت مصطفي احمد ابو 22

 مستجد ثانوية عامة عبد هللا محمد ظاهر السيد المتولي 29

 مستجد ثانوية عامة احمد محمد عبد الحميد محمد مرسي 21

 مستجد ثانوية عامة مصطفي محمود الحسانين سالطين 21

 مستجد معادلة محمد محيي عبد المنعم محيي شحاته 27

 مستجد معادلة الخالقاحمد محمود رشاد عبد  23

 مستجد ثانوية عامة زياد محمد عماد الدين احمد سليط 27

 مستجد ثانوية عامة شريف الحسين محمد محمد الهنداوي 22

 مستجد ثانوية عامة مصطفي مجدي السيد احمد خضر 22

 مستجد ثانوية عامة توفيق محمود توفيق  المنير 24

 مستجد انوية عامةث محمود محمد جالل محمود الغازي 22

 مستجد ثانوية عامة السخاوي محمد مصطفي حلمي مصطفي 29

 مستجد معادلة عمر حسام عبد المطلب محمد 41

 مستجد معادلة مصطفي خالد حسين احمد 41

 مستجد ثانوية عامة خالد عبد الباسط محمد سليمان 47

 مستجد معادلة محمد ابراهيم السعيد محمد ابراهيم 43

 مستجد معادلة علي حسن احمد مصطفي الخليجي حسن 47

 
 :لقـــرار ا           

 الموافقة عمي التحويل.           
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 المدير التنفيذي لمبرنامج          
 

 فكري عبده سالمد/ م.أ.         

 عميد الكمية                            
 

 د                    أ.د/ محمد ابراىيم السعي                        
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 المدير التنفيذي لمبرنامج          

 
 أ.د/ محمد عمي عاشور                                                                            

 عميد الكمية                            
 

                     أ.د/ محمد ابراىيم السعيد                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


