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 النوعيهالبرامج  –كليه الهندسه  –جامعة المنصورة 
 

 

 

 

 
       ةالفرعي ةاللجو اجتماع عقد تم 5173/ 6 /  75 لموافقا االثنين يوم صباحً والنصف  العاشرة الساعة تمام في إنو  

 هندسة االتصاالت والمعموماتلبرنامج: 
 

 : برئاسة
  الكمية عميد  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
 قسم هندسة الرٌاضٌات والفٌزٌاء الهندسٌة  )عضواً(رئٌس   المعاطً محب ابراهٌم أبوا.د/  .3
 أستاذ مساعد بقسم هندسة الحاسبات والنظم  )عضوا( د/صبري فؤاد سراٌاا.م. .4
 

 واعتذر عن الحضور

 
 
 

 أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت )عضوا( أ.د/ احمد شعبان مدٌن سمره .5
 (رةمن ذوى الخب) الحاسبات والنظمبقسم هندسة   غغٌر متفر أستاذ على ابراهٌم الدسوقًأ.د/  .6
 أمٌن الكلٌة وأمٌن اللجنة أ / اشرف توفٌق الدٌب .7
  قام بالسكرتارية 
 مدٌر شئون طالب البرنامج السٌدة/ فاطمة المغاورى الوهٌدى  .8

   

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

 
 
 

 هودسة االتصاالت والمعلومات لبرهامج الفرعية اللجوة عمحضر اجتما 

 8/5172  /  71 الموافق االثوين  ( الموعكدة يوم  65جلسة  رلم )  
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 ( :1) الموضوع
 .17/3/5173 في المنعقدة بجمستو( السابقة) الفرعية المجنة محضر عمى المصادقة في النظر

  : القـــرار
 صادقت المجنة.       

 

 
       

  : (2) لموضوعا
 .5172/5173اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي        

 (7مرفق رقم )                                                                              
 : القـــرار
 اعتمدت المجنة النتيجة مع العرض عمى مجمس الكمية.       

 
  : (3) لموضوعا

 .5173/5174 الجامعياالول لمعام  الدراسيالفصل  فيالمقررات الدراسية المطروحة               
 (5مرفق رقم )                                                                                      

 : القـــرار
 .المطروحة الدراسية وافقت المجنة عمى المقررات     

 
  : (4) لموضوعا

 والذى يبدأ اعتبارا من 5172/5173 الجامعيلمعام  الصيفي الدراسيجدول امتحانات الفصل               
 55/6/5173الخميس              

                                          (                    1مرفق رقم )                                                                                     
 : لقـــرارا

 وافقت المجنة.
 
 

 شئون الطالب

 

 تصديقاتال
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              : (5) لموضوعا
 تشكيل كنترول الفصل الدراسي الصيفي للعام  المذكرة المقدمة من السيد أ.د. المدير التنفيذي لمبرنامج بشأن               

 (2مرفق رقم )                                                                    .    4102/4102الجامعي                      

 : القـــرار

 وافقت اللجنة.     
       

       

 

 
  : (6) لموضوعا

نصورة بشأن المطالبة بسداد جامعة الم –مدير مركز تقنية االتصاالت والمعمومات الخطاب الوارد من السيد أ.د.       
حالة ادارة المحتوى عن   فيالف جنيو( سنويا  7111بمبمغ )لمبرنامج  اإللكترونيلمموقع  والصيانة الفنيقيمة الدعم 

طريق احد المهندسين المختصين الذى يتم تحديده من قبل البرنامج وفى حالة ادارة المحتوى عن طريق مركز تقنية 
  وخمسون جنيها(. آلف و سبعمائة) 7531يتم اضافة تكمفة سنوية ويتم سداد مبمغ االتصاالت والمعمومات 

 (3مرفق رقم )                                                                             
 : القـــرار      

 )ألف وسبعمائة وخمسون جنيها( سنويا.7531عمى سداد مبمغ  وافقت المجنة          
 
 : (7) لموضوعا

 مدير عام الكمية بشأن الموافقة عمى صرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة المذكرة الواردة من السيد االستاذ    
 7575327.11لممهندس/ محمد محمود حممى الشرقاوي المقاول المنفذ المتداد مبنى كمية الهندسة والتي تبمغ     
 عون ألفا وخمسمائة وواحد وأربعون جنيها( من أحد البرامج النوعية بالكمية .) مميون ومائتان واثنان وتس    

 (4مرفق رقم )                                                                             
 : القـــرار

 
 الية المتأخرة لممقاول( من المستحقات المرال غي)خمسون ألف جنيها فقط  31.111وافقت المجنة عمى صرف مبمغ 

 لدى الكمية .
 
 

  

  

 البرنامج شئون
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      : (8) لموضوعا

 صرف مكافأة التدريب الصيفي لمسادة المذين شاركوا المذكرة المقدمة من السيد أ.د. المدير التنفيذي لمبرنامج بشأن            
 . 73/5/5173حتى  2/5/5173في التدريب الصيفي عن الفترة من              
 (5مرفق رقم )                                                                                   

 : القـــرار     
 وافقت المجنة.         

 

 

  البرنامج مدير
 

       الرزاق عبد ماهر/ د0ا

  الكمية عميد        
 

 زيدان محمد زكى/ د.ا        
 


