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 البرامج الخاصه –كليه الهندسه  –جامعة المنصورة 
 

 

 

 

 
 :لبرنامج ةالفرعي ةاللجن اجتماع عقد تم 82/1/8112  لموافقا االربعاء يوم صباًحا العاشره الساعة تمام في إنو  
  والمعمومات االتصاالت ةىندس      

 : برئاسة
  الكمية ميدع  زيدان محمد زكى/ الدكتور األستاذ السيد

  : وحضور وبعضوية
 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب أ.د/ هشام عرفات على خلٌفة .1
 المدٌر التنفٌذي للبرنامج  ا.د/ ماهر محمد عبد الرزاق  .2
 أستاذ غٌر متفرغ بقسم هندسة الحاسبات والنظم  )من ذوى الخبرة( ا.د/ على إبراهٌم الدسوقً    .3
 أستاذ بقسم هندسة الرٌاضٌات والفٌزٌاء الهندسٌة  )عضواً( د احمد عبد الفتاح الصروى ا.د/ احم .4
 أستاذ مساعد بقسم هندسة الحاسبات والنظم  )عضوا( ا.م.د/صبري فؤاد سراٌا .5
 نائب المدٌر التنفٌذي للبرنامج ا.م.د/ احمد إبراهٌم صالح  .6
 لكترونٌات واالتصاالت ) عضوا(مدرس بقسم هندسه اال د/ حسام الدٌن صالح .7
 أمٌن الكلٌة وأمٌن اللجنة أ / اشرف توفٌق الدٌب .8
  واعتذر عن الحضور 

 أستاذ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت )عضواً( أ.د/ احمد شعبان مدٌن سمرة 
  قام بالسكرتارية 
 مدٌر شئون طالب البرنامج السٌدة/ فاطمة المغاورى الوهٌدى  

   

    في المجنة شرعت ثم ،"  الرحيم الرحمن اهلل بسم"  بــــــ االجتماع المجنة رئيس /الدكتور األستاذ السيد استيل وقد   
 :  التالي النحو عمى األعمال بجدول المدرجة الموضوعات مناقشة   

 
 
 
 

 هندسة االتصاالت والمعلومات الفرعيه لبرنامج اللجنة محضر اجتماع

 82/1/8112 الموافق ( المنعكدة يوم االربعاء  62رلم )     جلسة
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 ( :1) الموضوع
 .82/18/8112 في المنعقدة بجمستة( السابقة) الفرعية لمجنةا محضر عمى المصادقة في النظر

 : القـــرار
 المجنو صادقت

 

 
  : (2) لموضوعا 

 أعضاء لمساده لمبرنامج ةالخارجي اإلنتدابات بشأن لمبرنامج التنفيذى المدير/ د.أ السيد من المقدمة ةالمذكر      
 (   1 رقم مرفق)                        : االتيو ةلدراسيا لممقررات التدريس ةىيئ

 المستوى المقرر الكميه االسم
 (111) نظم دعم القرار كميو الحاسبات والمعمومات  ا.د/ احمد ابو الفتوح صالح

 (011) التسويق كميو التجارة  ا..د/ محمد محمود عبد المطيف 
 (111) 8لغو انجميزية  مركز المغو الغراض الخاصو بكميو التربية  أ/ سامح ثروت عبد الحميد 

 (211) ميارات االتصال  الييئو المصريو لالتصاالت د/ منى مصطفى الجيار 
 (111) نظم ماليو  كميو التجارة د/ طارق غموش

 (011) ىندسة البرمجيات  معيد مصر العالى لميندسة والتكنولوجيا د/ يسرى محمد عبدالعظيم 

 
 : القـــرار
 .  المجنو وافقت       

 

 
  : (3) لموضوعا

    عن ليم تحفيزاً  وذلك لمعاممين شير مكافأه صرف بشأن لمبرنامج التنفيذى المدير/د.ا السيد من المقدمة المذكرة      
 .                                                                 8112/8112 الجامعى لمعام ولاأل الدراسى لمفصل البرنامج طالب من الدراسية الرسوم تحصيل   

 (8 رقم مرفق)                                                                                    
 : القـــرار

  المجنو وافقت            
 
 

 امجالبرن شئون

 الخارجيه اإلنتدابات

 تصديقاتال
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  : (4) لموضوعا  
     ألعمال والمالحظة المراقبة أعمال مكافأه صرف بشأن لمبرنامج التنفيذى المدير/د.ا السيد من المقدمة مذكرةال       
 . م8112/8112 الجامعى لمعام األول الدراسى لمفصل اإلمتحانات      

 (0 رقم مرفق)                                                                                          
 : القـــرار

  المجنو وافقت            
 

  : (5) لموضوعا     
 (جنيو ألف خمسون) 21.111 مبمغ تخصيص عمى الموافقة بشأن الكميو عميد 1د1أ السيد من الوارده المذكرة        
 حتى 1/8112/ 1  من الفتره عن بالكمية الجوده ضمان وحدة ميزانية فى مساىمة البرنامج حساب من         
         01 /18/8112 . 

 (2 رقم مرفق)                                                                                      
 : القـــرار         

  المجنو وافقت            
  

  البرنامج مدير
 

       الرزاق عبد ماهر/ د0ا

  الكمية عميد        
 

 زيدان محمد زكى/ د.ا        
 

 

 

 


