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 النوعيهالبرامج  –كليه الهندسه  –جامعة المنصورة 
 

 

 

 

 
   

 

 :لبرنامج ةالفرعي ةاللجن اجتماع عقد تم 13/5/5135  لموافقا االحد يوم صباًحا العاشره الساعة تمام في إنو  
  والمعمومات االتصاالت هندسة      

 : برئاسة
  الكمية عميد  زيدان محمد زكى/ الدكتور األستاذ السيد

  : وحضور وبعضوية
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ هشام عرفات على خليفة .1
 المدير التنفيذي للبرنامج  ا.د/ ماهر محمد عبد الرزاق  .2
 (عضوا)  االلكترونيات واالتصاالتأستاذ متفرغ بقسم هندسة     احمد شعبان مدين سمرة ا.د/  .3
 قسم هندسة الرياضيات والفيزياء الهندسية  )عضواً(رئيس   ابراهيم أبوالمعاطىمحب ا.د/  .4
 أستاذ مساعد بقسم هندسة الحاسبات والنظم  )عضوا( ا.م.د/صبري فؤاد سرايا .5
 أمين الكلية وأمين اللجنة أ / اشرف توفيق الديب .6
 واعتذر عن الحضور 

 
 

 (من ذوى الخبرة) الحاسبات والنظمبقسم هندسة  رغ غيرمتف أستاذ على ابراهيم الدسوقىأ.د/  
  قام بالسكرتارية 
 مدير شئون طالب البرنامج السيدة/ فاطمة المغاورى الوهيدى  

   

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

 
 
 
 
 

 هندسة االتصاالت والمعلومات لبرنامج الفرعية للجنةا محضر اجتماع

حد( المنعكدة يوم   64جلسة  رلم )   
أ
 5/5135  / 13 الموافق   اال
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 ( :1) الموضوع
 .8/4/5135 في المنعقدة بجمستو( السابقة) الفرعية المجنة محضر عمى المصادقة في النظر

  : القـــرار
 صادقت المجنة

 

 
  : (2) لموضوعا

 .5134/5135 الجامعيلمعام  الثاني الدراسيفصل اعتماد جدول امتحانات ال      
 (3مرفق رقم )                                                                                   

  : القـــرار  
 اعتمدت المجنة الجدول          

 
  : (3) لموضوعا

لمعام الجامعي  الثاني الدراسيتشكيل كنترول الفصل  بشأن لمبرنامج التنفيذي المدير/ د.أ السيد من المقدمة ةالمذكر      
 (5مرفق رقم )                                                                              . 5134/5135

 : القـــرار
 وافقت المجنة 
 
 : (4) لموضوعا

قامت  التيبشان انسحابيا من المقررات الدراسية  ( 111)أسامو اسماعيل المشد بالمستوى  آيو/الطالبةالطمب المقدم من      
 وىى : 5134/5135 الجامعيلمعام  الثاني الدراسيالفصل  فيبتسجيميا 

 نظم مالية -4               ( 3ميكانيكا ) -1              (  3رياضو ) - 5        (    3فيزياء ) – 3
 . ا قامت بسداد الرسوم الدراسيةعمما بأني

 + قسيمو سداد الرسوم الدراسية (1)مرفق رقم                                                                                
 : القـــرار 

 وافقت المجنة
 

 : (5) لموضوعا

 شئون الطالب

 

 تصديقاتال
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 التيالمقررات الدراسية  من بشان انسحابو (311 ) ىالطمب المقدم من الطالب / عبدالرحمن محمد عوض ابراىيم عوض بالمستو 
 وىى : 5134/5135بتسجيميا في الفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي  قام
 تفاضل وتكامل متعدد المتغيرات -5معمار حاسب  -4مقدمو ىندسة الحاسب  -1(  5) إنجميزي -5(     5فيزياء ) -3

 نظم ماليو  – 6
  . بسداد الرسوم الدراسية عمما بأنو قام

 ( + قسيمو سداد الرسوم الدراسية4مرفق رقم )                                                                              
 : القـــرار

 وافقت المجنة
 

 : (6) لموضوعا

 نسحابو من المقررات الدراسية التي قامبشان ا (311)الطمب المقدم من الطالب / عبدالرحمن محمد كامل عقل بالمستوى 
 وىى : 5134/5135بتسجيميا في الفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي 

 معمار حاسب  -4(   5ميكانيكا ) -1(  5تفاضل وتكامل ) -5برمجة بالحاسب    -3

 . عمما بأنو قام بسداد الرسوم الدراسية
 ( + قسيمو سداد الرسوم الدراسية5مرفق رقم )                                                                            

 : القـــرار
 وافقت المجنة

 
  : (7) لموضوعا

واالحد  4/7/5135 السبت يوميعمى تحديد  الموافقةلمبرنامج بشان  التنفيذيمن السيد ا.د/ المدير  المقدمةالمذكرة     
 .5134/5135كالوريوس لمعام الجامعي لمناقشة المشاريع لطالب الب 5/7/5135

 (6 رقم مرفق)                                                                                            
 : القـــرار

 وافقت المجنة
 
 : (8) لموضوعا    

لطالب المستوٌٌن  الخارجً الصٌفًة على التدرٌب للبرنامج بشان الموافق التنفٌذيالمذكرة المقدمة من السٌد ا.د. المدٌر    

 (   7)مرفق رقم                        .                                     0202/0202 الجامعً( للعام 022( .)022)

 : القـــرار     
 افقت المجنة عمى تدريب الطالب خارجيا فى و      

 شركة مصر لمطيران -3

 شركة كيرباء طمخا -5
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 اتصاالت( –موبنيل  –ركات االتصاالت المحمولة )فودافون ش -1

 ميناء دمياط  -4

 ITC ACADEMYشركة  -5

 شركة سماد طمخا  -6

  EGYPT- JELECOMالشركة اليابانية لالتصاالت   -7

 
  : (9) لموضوعا

  تحفيزاً  وذلكبالبرنامج  لمعاممين شير مكافأة صرف بشأن لمبرنامج التنفيذي المدير/د.ا السيد من المقدمة المذكرة      
 .                                                                 5134/5135 الجامعي لمعام الثاني الدراسي لمفصل البرنامج طالب من الدراسية الرسوم تحصيل عن ليم      

 (8 رقم مرفق)                                                                                    
 : القـــرار

 وافقت المجنة          
 

  البرنامج مدير
 

       الرزاق عبد ماهر/ د0ا

  الكمية عميد        
 

 زيدان محمد زكى/ د.ا        
 
 

   

 البرنامج شئون


