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 النوعيتالبرامج  –كليه الهندسه  –جامعت المنصورة 
 

 

 

 

 
 تم عقد اجتماع 9/1/2017الموافق  االثنينيوم   العاشرة صباحاإنو في تمام الساعة 
 هودسة البواء والتشييد اللجوه الفرعيه لبرهامج 

 -برئاسة :
 عميد الكمية   محمد ابراىيم السعيدالسيد األستاذ الدكتور/ 

  بعضوية وحضور :و 
 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

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

 المدير التنفيذي للبرنامج ا.م.د/ فكري عبده سالم                                                      -6

 استاذ مساعد بقسم هندسة االشغال العامة ا.م.د/ هشام خليل االتربي -7

 أستاذ مساعد بقسم الهندسة المعمارية اأ.م.د/ شريف احمد شت -8

 نائب المدير التنفيذي للبرنامج د/ آثر محمد فخر الدين الشيخ -9

 مدير عام الكليةقائم بعمل  م/ مديحة محمد اسماعيل -11

  وقد اعتذر عن الحضور:

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

 علي رشا احمد ابراهيمقام بالسكرتارية: أ/ 

 
 

 هودسة البواء والتشييد اللجوه الفرعيه لبرهامج محضر اجتماع

 9/1/2017الموافق االثوينالموعكدة يوم   (  47جلسه  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 )

 .6/23/3127 المنعقدة ا( بجمستي57)ة رقم السابقالمجنة الفرعية  اجتماع دقة عمى محضرالمصا النظر في         
 القـــرار :        
 تؤجل لحين اعتماد المحضر.         

 
 (:2لموضوع )ا 

ومرفق  3128-3127بشان اعتماد جدول المقررات الدراسية المقترحة لمفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي 
 صورة من الجدول.

  القـــرار :
 الموافقة عمي االعتماد.

 
 (:3لموضوع )ا
عمي االستعانة بالميندسين التالي اسمــــــــــــائيم  المذكرة المقدمة من االستاذ الدكتور/ المدير التنفيذي لمبرنامج لمموافقة 

بالساعــــــــــــــــة لبعض المقررات بجانب السادة اعضاء الييئة المعاونة بالكمية لمفصل بعد لممساعدة  في تدريس التمـــــــــــــــــــارين 
جنيو( في الساعـــــــــــــــــة باالضافة الي المشاركـــــــــــــــة باعمال  71وذلك مقابل ) 3128-3127الدراسي الثاني لمعام الجامعي 
 مالحظة المادة الواحدة.جنيو في  41االمتحانات والمالحظة مقابل 

 
 االسم م
 م/ محمد سامح محمد سعد 1
 م/ عمر محمد محمد يسري 2
 م/ محمود عصام عبد المطيف 3
 م/ ىدير محمد عبد اهلل  4
 م/ عمرو ساىر محمد كمال 5

 
  القـــرار :        

 عمي االستعانة بالميندسين .الموافقة 

 البرنامجشئون 

 

 تصديقاتال
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 (:4الموضوع )
عمي االستعانة بالميندسين التالي اسمــــــــــــائيم  ستاذ الدكتور/ المدير التنفيذي لمبرنامج لمموافقةالمذكرة المقدمة من اال

 جنيو في الساعة(. 71لمادة رسم ىندسي واسقاط مقابل ) بعد لممساعدة  في تدريس التمـــــــــــــــــــارين بالساعــــــــــــــــة
  

 االسم م

 وي السيدم/ بسمة محمد الطحا 1

 م/ مروة محمود عمي المحالوي 2

 :القـــرار       

 الموافقة عمي االستعانة بالميندسين.      

 

 (:5لموضوع )ا
بشان الطمب المقدم من الطالب/ عمرو توفيق عمي مصطفي لمموافقة عمي تخفيض الرسوم الدراسية الخاصة بو نظرا 

 حادث سرقة مما ادي الي سرقة مبمغ كبير من المال ومرفق صورة من شيادة الوفاة ورقم القضية.لوفاة والده في 
 :القـــرار

 عدم الموافقة.
 (:6لموضوع )ا

الطمب المقدم من الطالب/ ىارون مروان ىارون الخطاب سوري الجنسية والذي قد تقدم بو بالمجنة الفرعية السابقة بشان 
لكمية النظام العادي الي البرنامج حيث ان الطالب كان مقيد بالفرقة االعدادي لمعام الجامعي الموافقة عمي تحويمو من ا

 38/22/3127وكانت حالتو غياب بجميع االمتحانات وذلك النو لم يتمكن من دخول القاىرة اال بتاريخ  3126-3127
 ولم يتمكن من عمل غياب بعذر في الكمية نظرا لظروف تاخره.

 :لقـــرار ا
  3128-3127بدءا من الفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي  عمي التحويل لموافقةا

 (:7الموضوع )
الطمب المقدم من الطالب/ سعيد عادل محمد عبد الفتاح لمموافقة عمي سحب مواد الفصل الدراسي االول لمعام الجامعي 

 نظرا لمرضو ومرفق تقرير طبي لمطالب. 3127-3128
 :لقـــرار ا        

 الموافقة عمي سحب المقررات.          

 الطالبشئون 
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 (:8الموضوع )
لمدة  2.6الطمب المقدم من الطالب/ محمد ممدوح السيد محمد )الذي تم فصمو من البرنامج الن معدلو التراكمي اقل من 

 سيئة.ثمانية فصول متتالية( لمموافقة عمي استكمال الدراسة بالبرنامج حيث ان الطالب يمر بظروف مرضية ونفسية 
 :لقـــرار ا        

 عدم الموافقة عمي االستمرار بالبرنامج وااللتزام بقرار مجمس الجامعة .         

 (:9لموضوع )ا
 الطمب المقدم من ولي امر الطالب/ عمي ىشام موسي لمموافقة عمي سحب مقررات الفصل الدراسي االول لمعام الجامعي

 نظرا لسفره. 3127-3128 
 القـــرار :

 دم الموافقة عمي سحب المقررات.ع
 
 (:01لموضوع )ا

الطمب المقدم من ولي امر الطالب/ محمد محمد فتحي عثمان لمموافقة عمي استرداد قيمة الرسوم الدراسية لمفصل 
 جنييا( حيث تم قبول الطالب بالكمية الفنية العسكرية. 9649وقيمتيا ) 3128-3127الدراسي االول لمعام الجامعي 

 ار :القـــر 
 عدم الموافقة.

 
 

 المدير التنفيذي لمبرنامج          
 

 فكري عبده سالمد/ م.أ.         

 عميد الكمية                            
 

 أ.د/ محمد ابراىيم السعيد                                            
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 (111الطالب المحولين من الكلية )ثانوية عامة( للمستوي )

 

 حالة القيد المؤهل الدراسي االسم م

 مستجد ثانوية عامة اسالم محمد ابراهيم محمد محفوظ 2

 مستجد ثانوية عامة كريم ناصر سالمه عباس عبد المجيد 3
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 مستجد ثانوية عامة محمد باسم محمد عبد الحق رضوان 4

 مستجد ثانوية عامة حسن ابراهيم محمد هشام 5

 مستجد ثانوية عامة معتز خالد محي الدين ناصر 6

 مستجد ثانوية عامة عمر عصام محمود عبد المنعم الصاوي 7

 مستجد ثانوية عامة اسامه عالء الدين احمد عبد هللا الرفاعي 8

 مستجد ثانوية عامة سيف عبد الناصر عبد الستار حافظ الشربيني 9

 مستجد ثانوية عامة سالم ناصر جمال الدين عبده فرجا :

 مستجد ثانوية عامة عمر طارق عطوه محمد المسيري 21

 مستجد ثانوية عامة ايهاب وحيد محمود محمود درغام 22

 مستجد ثانوية عامة عبد الرحمن ابراهيم علي ابراهيم 23

 مستجد ثانوية عامة وليد محمد عبد الحميد الغمري سبع 24

 مستجد ثانوية عامة مصطفي نبيل عبد العظيم العرابي 25

 مستجد ثانوية عامة عبد العزيز ابراهيم احمد ابراهيم الزيادي 26

 مستجد ثانوية عامة شادي محمد عبد الحميد الغمري سبع 27

 مستجد ثانوية عامة مصطفي محمود مصطفي كيره 28

 مستجد ثانوية عامة ماهر ابراهيم الحسنين ابراهيم 29

 مستجد ثانوية عامة احمد اسامه ظريف ابو سمرة :2

 مستجد ثانوية عامة عمر محمود سعد عبد الحميد العرابي 31

 مستجد ثانوية عامة احمد عماد شرف علي 32

 مستجد ثانوية عامة منير احمد عبد الباسط محمد المتبولي 33

 مستجد ثانوية عامة عالء جمال طيمور توفيق 34

 مستجد ثانوية عامة مد مصطفي التهامي مصطفي الشوبكيمح 35

 مستجد ثانوية عامة خالد محروس عبد الحليم يوسف المحالوي 36

 مستجد ثانوية عامة محمد ممدوح محمد عثمان جبل 37

 مستجد ثانوية عامة معاذ محمد محمود الزناتي العدل 38

 مستجد امةثانوية ع محمد سامي ابو الفتوح احمد ابو الفتوح 39

 مستجد ثانوية عامة عمر محمد حسين حافظ :3

 مستجد ثانوية عامة مهند محمد محمد ابراهيم الشموتي 41

 مستجد ثانوية عامة احمد محمد صبري محمد مصطفي 42

 مستجد ثانوية عامة توفيق مصطفي توفيق محمد العجمي 43
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 مستجد ثانوية عامة يوسف احمد يحي عوض 44

 مستجد ثانوية عامة د السيد احمد السعدنييوسف محم 45

 مستجد ثانوية عامة عمرو السعيد سالمه ابو الفتوح 46

 مستجد ثانوية عامة ساره احمد عصمت عبد الظاهر محمد خضر 47

 مستجد ثانوية عامة احمد مختار محمد مختار النجار 48

 مستجد ثانوية عامة حنان مجدي محمد السيد عبد هللا 49

 مستجد ثانوية عامة د الرحمن مجدي السيد احمد الشربينيعب :4

 مستجد ثانوية عامة عبد الرحمن ايهاب العربي البربري 51

 مستجد ثانوية عامة محمود احمد محمود احمد الجندي 52

 مستجد معادلة سلمي مجدي محمد ابو عمر 53

 مستجد معادلة ناريمان عامر حسن احمد 54

 مستجد معادلة مد علي يوسفمنة هللا محمد اح 55

 مستجد ثانوية عامة اندرو عاطف حبيب متريوس 56

 مستجد ثانوية عامة عباس عز الدين عباس عبد الدايم احمد 57

 مستجد ثانوية عامة يوسف محمد عبد الهادي خفاجي 58

 مستجد ثانوية عامة صبري حمدي محمد عوض 59

 مستجد ثانوية عامة محمود يسري سمير عبد الحكيم الجوهري :5

 مستجد ثانوية عامة طارق عادل احمد ابراهيم سراج 61

 مستجد ثانوية عامة محمد حسام محمد الشحات محمد نصار 62

 مستجد ثانوية عامة رائد اشرف السيد ابراهيم عبد الرازق 63

 مستجد ثانوية عامة عمرو احمد ثابت علي الجندي 64

 مستجد ثانوية عامة الباقي مقبل الشربينيعلي العربي السيد علي عبد  65

 مستجد ثانوية عامة هشام احمد احمد العوضي 66

 مستجد ثانوية عامة عبد الرحمن مصطفي عبد الرحمن محمد 67

 مستجد ثانوية عامة كريم علي منصور علي صحصاح 68

 مستجد ثانوية عامة معاذ رفعت مصطفي احمد ابو النجا 69

 مستجد ثانوية عامة ظاهر السيد المتوليعبد هللا محمد  :6

 مستجد ثانوية عامة احمد محمد عبد الحميد محمد مرسي 71

 مستجد ثانوية عامة مصطفي محمود الحسانين سالطين 72
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 مستجد معادلة محمد محيي عبد المنعم محيي شحاته 73

 مستجد معادلة احمد محمود رشاد عبد الخالق 74

 مستجد ثانوية عامة ن احمد سليطزياد محمد عماد الدي 75

 مستجد ثانوية عامة شريف الحسين محمد محمد الهنداوي 76

 مستجد ثانوية عامة مصطفي مجدي السيد احمد خضر 77

 مستجد ثانوية عامة توفيق محمود توفيق  المنير 78

 مستجد ثانوية عامة محمود محمد جالل محمود الغازي 79

 مستجد ثانوية عامة السخاوي محمد مصطفي حلمي مصطفي :7

 مستجد معادلة عمر حسام عبد المطلب محمد 81

 مستجد معادلة مصطفي خالد حسين احمد 82

 مستجد ثانوية عامة خالد عبد الباسط محمد سليمان 83

 مستجد معادلة محمد ابراهيم السعيد محمد ابراهيم 84

 مستجد معادلة حسن علي حسن احمد مصطفي الخليجي 85

 
 :لقـــرار ا           

 الموافقة عمي التحويل.           

 

 

 المدير التنفيذي لمبرنامج          
 

 فكري عبده سالمد/ م.أ.         

 عميد الكمية                            
 

 أ.د/ محمد ابراىيم السعيد                                            
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 المدير التنفيذي لمبرنامج          
 

 أ.د/ محمد عمي عاشور                                                                            

 عميد الكمية                            
 

                     أ.د/ محمد ابراىيم السعيد                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


