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تقرير عن اليوم العلمي لطالب برنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات
للعام الجامعي 2019 / 2018
العام الجامعي
الفصل الدراسي
اليوم
التاريخ
التوقيت

2019 / 2018 :
 :األول
 :الثالثاء
 30 :أكتوبر 2018
 12:30 :م  02:00 :م

إنه في يوم الثالثاء الموافق  30أكتوبر  ،2018وفي تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا ،إنعقد
المؤتمر العلمي لطالب المستويات المختلفة لبرنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات بمدرج  110بقسم
الهندسة المدنية بالكلية ،حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات والمقترحات المختلفة ،وذلك بحضور
سعادة عميد الكلية :األستاذ الدكتور /نوبي محمد حسن وسعادة منسق البرنامج :األستاذ الدكتور /محمد عبد
الباسط عبده وبحضور كل من السادة أعضاء هيئة التدريس:
أ.د /.جمال ابو زيد عبد الرحيم
أ.د /.حسن ابراهيم محمد
أ.د /.عمر أحمد فرغل
د /.وليد ابو الوفا محمد
د /.طواب ادريس عبد الباسط
د /.محمد خالد نفادي
باإلضافة إلى عدد كبير من طالب البرنامج من المستويات المختلفة ( 98طالب وطالبة ومرفق كشف
بأسماء الطالب الحاضرين).
وبعد أن بدأ السيد األستاذ الدكتور /منسق البرنامج بالتعريف بأهمية وهدف اللقاء ،تفضل السيد
األستاذ الدكتورعميد الكلية بالترحيب بطالب البرنامج والتأكيد على مناقشة أية مقترحات مقدمة من
الطالب لتطوير األداء وتذليل أي معوقات أو مشاكل قد تواجه الطالب.
كما تحدث السيد األستاذ الدكتور /جمال أبو زيد إلى الطالب مؤكدا على رؤية البرنامج في إعداد
وتدريب الطالب لمواجهة إحتياجات سوق العمل والفرص المختلفة المتاحة للطالب من خالل البرنامج
لتنمية وتطوير قدراتهم.
ثم أتاح السيد األستاذ الدكتور منسق البرنامج المجال للطالب الحاضرين لمناقشة العديد من
الموضوعات المختلفة واإلقتراحات والتي تمثلت فيما يلي :
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مقترح

)1
إضافة مقرر إنشاء معماري لمقررات البرنامج

تم التأكيد على دراسة هذا المقترح وأخذه بعين اإلعتبار من خالل خطة تطوير الالئحة ،مع
التأكيد على أن العديد من موضوعات اإلنشاء المعماري تتم دراساتها بالفعل من خالل مواد
التصميم الخرساني.
شكوى

)2
بعض الطالب من آداء بعض معاوني أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج

أثار بعض الطالب شكوى من آداء بعض المعيدين بالبرنامج وهو ما سيتم تداركه أوال بأول
مع التأكيد على المحاسبة ضد أي تقصير أو تمييز قد يثبت على معاوني أعضاء هيئة
التدريس.
إضافة

)3
مقررات خاصة ببرامج الكمبيوتر المختلفة

طالب بعض الطالب بإضافة مقررات للتدريب على برامج الكمبيوتر المختلفة التي تهم مهندس
إدارة المشروعات وتم الرد بدراسة المقترح إلضافة مواد إختيارية حول هذه البرامج باإلضافة
لعقد ندوات وورش عمل للتدريب عليها ،مع التأكيد على أن هذه البرامج يتم التعرض لها
خالل دورات التدريب الصيفي المتاحة بالفعل من خالل البرنامج باإلضافة إلى بعض
المقررات الدراسية بالبرنامج إال أنه يمكن تدارك القصور في هذا الموضوع فيما بعد.
إتاحة

)4
الدراسة ببعض المواد خالل الترم الصيفي

طالب عدد من الطالب بإتاحة بعض المواد خالل الفصل الصيفي ،وكان الرد بتأكيد إمكانية
ذلك مع اإللتزام بالضوابط الالئحية المتبعة في هذا الشأن الخاصة بأعداد الطالب والمقررات
التي يمكن تكثيفها خالل الترم الصيفي.
االستفسار

)5
عن مشاريع التخرج

استفسر بعض الطالب عن مشاريع التخرج المتاحة من خالل البرنامج وتم الرد بإعالن هذه
المشاريع قبل نهاية العام الدراسي الحالي 2018/2017م.
تكدس

)6
الطالب ببعض صاالت الرسم والمحاضرات

علق بعض الطالب على تكدس بعض صاالت الرسم والمحاضرات ،وتم الرد بأنه جاري
تجهيز صالتين إضافيتين ( 408و  )410إللحاقهما بالبرنامج ،وكذلك إضافة مع التأكيد على
عدم السماح بزيادة عدد الطالب في المحاضرات عن  80طالب.
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عدم

)7

توافر

بدائل مختلفة للمقرر اإلختياري

علق بعض طالب المستوى الثالث على عدم توافر بدائل مختلفة للمقرر اإلختياري ،وتم الرد
بأنه سيتم مراعاة عرض أكثر من مقرر بداية من الفصل الدراسي القادم حيث أن البرنامج بدأ
منذ عامين فقط.
األنشطة

)8
الطالبية

تحدث بعض الطالب حول األنشطة الطالبية ،حيث تم الرد بتوافر العديد من الفرص من خالل
البرنامج كالرحالت العلمية والترفيهية وتشجيع النشاط الرياضي من خالل إقامة دورات
ومسابقات ،باإلضافة إلى إقامة اليوم العلمي لطالب البرنامج وإقامة ندوات تناقش مواضيع
مختلفة تهم الطالب .وتم التأكيد أيضا على إمكانية توفير أي تسهيالت متاحة من خالل نقابة
المهندسين إلقامة أي أنشطة طالبية أخرى مقترحة .وأخيرا تم التأكيد على استغالل طالب
البرنامج ألي فرص أنشطة طالبية معروضة من خالل رعاية الشباب بالكلية.
زيادة

)9
المحتوى العلمي لبعض المقررات

استفسر بعض الطالب عن إمكانية زيادة المحتوى العلمي لبعض المواد ،وتم الرد بدراسة
إمكانية عرض مقررات اختيارية للطالب الراغبين الستكمال دراسة موضوعات إضافية
خاصة بهذه المواد .وتم التأكيد على تشجيع أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج لتنويع المواضيع
المختلفة لكل مقرر بما ال يتجاوز  %20من المحتوى العلمي بالالئحة.
إضافة

)10
مشروع تخرج البرنامج من خالل الجمعية العلمية بالكلية

تساءل بعض الطالب عن إمكانية إضافة مشروع تخرج إدارة المشروعات من خالل الجمعية
العلمية بالكلية ،وتم الرد بأن الجمعية العلمية غير خاضعة للبرنامج مع التأكيد على إمكانية
إشتراك طالب البرنامج مع طالب القسم العام في تكوين مجموعات إلعداد مشاريع تخرج
مشتركة تكاملية يكون طالب البرنامج مسئولين فيها عن شق إدارة المشروعات وبتنسيق مع
إدارة البرنامج لتذليل أي صعوبات تعترض الطالب.
تأخر

)11
المواعيد لبعض الفصول العملية

تمت مناقشة تأخر المواعيد لبعض الفصول العملية حتى السادسة مساء نظرا إلرتباط العديد
من المعيدين بفصول عملية تابعة لقسم الهندسة المدنية  ،وتم الرد بمقترح لعقد الفصول العملية
للبرنامج خالل الفترة الصباحية والتي اليتم عقد أي فصول عملية تابعة لقسم الهندسة المدنية
فيها وذلك لضمان تفرغ المعيدين على أن يطبق من الفصل الدراسي الثاني.
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مناقشة

)12
االستبيانات الطالبية للمقررات المختلفة

تمت مناقشة االستبيانات الطالبية للمقررات المختلفة ،وتم التأكيد على األهمية البالغة لهذه
االستبيانات في تطوير اآلداء وعلى أهمية ابداء الطالب ألرائهم بكل وضوح وصراحة .وعن
شكوى الطالب من كثرة عدد األسئلة الموجودة باالستبيانات فسوف يتم نقل وجهة نظرهم إلى
وحدة ضمان الجودة بالكلية.
توفير

)13
دواليب خاصة بالطالب في مقر البرنامج

طالب بعض الطالب بتوفير دواليب خاصة بهم في مقر البرنامج ،وتم الرد بأنه سيتم دراسة
المقترح في حالة ثبوت إحتياج عدد كبير من الطالب لهذه الدواليب.
هذا وقد إنفض اليوم العلمي في تمام الساعة الثانية ظهرا
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قائمة بأسماء الطالب الحاضرين لليوم العلمي
طالب المستوى االول
محمد حمدي عاشور الفرغلي
احمد السيد فتحي ابوالمجد
محمد محمود السيد هندي
احمد بكر توفيق ضاحي
محمود صالح حسين علي
أحمد جابر حسن عبدالحليم
محمود طه حسين يوسف
أحمد حمادة عبداللطيف على
مدحت مظهر حسني جرس
أحمد حمدي نصار احمد
مصطفى بكري حجازي عبدالاله
أحمد خالد احمد عبدالمطلب
مصطفى حسين عبدالقادر
احمد سعد احمد احمد
مينا عوض كرزي شنودة
احمد سيد حسين مصطفى
ناير اسامه عزالدين محمد
أحمد سيد محمود محمد
نيرة عبدالرحمن على حسن
احمد عاطف محمد أبوضيف
يوسف جمال سالم أبوسيف
احمد عماد الدين سيد احمد
احمد فرغلي احمد مهران
عبد هللا ناصر عبدالرحمن على
أحمد محمد احمد محمد
عبدالرحمن محمود محمد عبدالسميع
خالد خلف فوزي عبدالحميد
حسين حسن محمد حسين
رامي طلعت احمد محمد
خالد السيد يوسف السيد
طالب المستوى الثاني
محمود فتحي نور زين
أبانوب مدحت جرجس
مصطفى أحمد حسن احمد
ابراهيم سنوسي عبد المحسن حماد
مصطفى أحمد مهني عبدهللا
احمد أبو المجد محمد
مؤمن احمد محمود ابراهيم
أحمد انور محمد عبداللطيف
هشام مصطفى على السيد
أحمد على نعمان
محمود سامي عبد العزيز
أحمد محمد حسين
اسراء احمد خيري عبدالهادي
اسالم السادات انور احمد
اسالم رفعت عبد الرشيد
أندرو سمير روماني
جاك جورج لبيب
خالد عادل مصطفى محمد
عبد الرحمن عبد الكريم صالح
عبد الرحمن محمود عبد الرحمن
عبد العزيز السيد خليفة
عبدهللا العشري عبده رزق
عبدهللا محمود ثابت
محمد أشرف فتحي عبد الحميد
محمد حسام محمد فاضل
محمد حمودة عقل مرسي
محمد خالد حسنين احمد
محمد عبدالفتاح محمد ابراهيم
محمد مصطفى حسين
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عبدهللا أحمد محمد عيسى
عز الدين احمد سيد احمد
عمر عماد الدين عزت احمد
عمر محمد احمد الدكروري
عمرو شحاته السيد حنفي
كريم أشرف محمود احمد
كريم ناصر أديب جاد الرب
ماريو رمسيس وديع اسحاق
مايكل أشرف يواقيم ابراهيم
أحمد محمد احمد منصور
أشرف راضي مفيد وهيب
ايهاب احمد محمود
بيشوي مجدي عدلي جرجس
رشوان على محمود احمد
طالب المستوى الثالث
ابوالحمد على احمد سيد
احمد ايمن احمد األمين محمد
احمد عالم عبدالعزيز محمد
ادهم عبدالنبي عبدالرازق
اسراء زكريا عبدالعال محمد
ايمن عاطف احمد ابراهيم
بهاء حلمي محمود محمد
جون ياسر وجيه
ريهام رجب كامل محمد
ساره ابراهيم حسن احمد
شريف كمال سيد محمد
شريف هاشم ابراهيم محمد
عبدالرحمن ممدوح حسن علي يوسف
محمد حسن عبدالحفيظ عبدالعال
محمد سعد احمد مرسى
محمد صبحي عبدالتواب ابراهيم
محمد صالح محمد رمضان
محمدكمال الدين كامل محمود
محمود تمام توفيق عبدالوهاب
محمود محمد الهادي محمود عبدهللا
مروان عالء السيد رضوان
مصطفى عبدالفتاح مصطفى
معتز جمال عوض عبدالمبدي
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صور لفاعليات اليوم العلمي

أمين الجلسة

منسق البرنامج

د /.محمد خالد نفادي

أ.د /.محمد عبد الباسط عبده
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