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 النوعيهالبرامج  –كليه الهندسه  –جامعة المنصورة 
 

 

 

 

 
       ةالفرعي ةاللجن اجتماع عقد تم 5105/ 01 /  55 لموافقا االحد يوم صباحً  العاشرة الساعة تمام في إنو  

 هندسة االتصاالت والمعموماتلبرنامج: 
 : برئاسة

  الكمية ميدع  زيدان محمد زكى/ الدكتور األستاذ السيد
  : وحضور وبعضوية

 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب أ.د/ هشام عرفات على خلٌفة .1

 قسم هندسة الرٌاضٌات والفٌزٌاء الهندسٌة  )عضواً(رئٌس   المعاطً محب ابراهٌم أبوا.د/  .2

 سٌة  )عضواً(قسم هندسة الرٌاضٌات والفٌزٌاء الهندرئٌس   المعاطً محب ابراهٌم أبوا.د/  .3

 (من ذوى الخبرة) الحاسبات والنظمبقسم هندسة   غغٌر متفر أستاذ على ابراهٌم الدسوقًأ.د/  .4

 أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت )عضوا( أ.د/ احمد شعبان مدٌن سمره 5

 أستاذ مساعد بقسم هندسة الحاسبات والنظم  )عضوا( ا.م.د/صبري فؤاد سراٌا 6

 أمٌن الكلٌة وأمٌن اللجنة أ / اشرف توفٌق الدٌب 7

  قام بالسكرتارية 

 مدٌر شئون طالب البرنامج السٌدة/ فاطمة المغاورى الوهٌدى  .1

   

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

 
 
 

 
 

   

 هندسة االتصاالت والمعلومات لبرنامج الفرعية اللجنة عمحضر اجتما 

 01/5102 /  52 الموافق االحد ( المنعكدة يوم  66جلسة  رلم )
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 ( :1) الموضوع
 .07/8/5105 في المنعقدة بجمستو( السابقة) الفرعية المجنة محضر عمى المصادقة في النظر

  : القـــرار
 صادقت المجنة.       

 

 
       

  : (2) لموضوعا
 بشأن الموافقة عمى تحويمو الى النظام 011الطمب المقدم من الطالب عبدالرحمن محمد عوض بالمستوى  .
 العادى حيث ان ظروف والده المرضية والمادية تحول دون استمراره فى البرنامج . 

 (0مرفق رقم )                                                                                           
  : القـــرار

بقا لقرار طوالنسيج  وافقت المجنة عمى التحويل فقط الحد قسمى ىندسة االنتاج والتصميم الميكانيكى أو ىندسة الغزل
 مجمس الكمية.

 
 

  : ( 3) لموضوعا
 برنامج من كمية اليندسة جامعة المنصورةالطمبات المقدمة من الطالب الجدد الراغبين في التحويل إلى ال          

 (5)مرفق رقم                           -واآلتي أسمائيم بعد : 5105/5106لمعام الجامعي            
 ( مستجد 000مستوى )

 
 مالحظات  حالة القيد المؤهل الفرقة المحول منها االسم م
 مرشح جدمست ث. عامة إعدادي سممى مصطفى عبدالحكيم الميثي 0
 مرشح مستجد ث. عامة إعدادي ىانيا ىشام حامد حسن 5
 مرشح مستجد ث. عامة إعدادي عمر اشرف محمود عبدالفتاح 3
 مرشح مستجد ث. عامة إعدادي سارة محمد عمى طو المقدم 4
 مرشح مستجد ث. عامة إعدادي محمد حسام الدين صبري 5
 مرشح جدمست ث. عامة إعدادي محمد اشرف عبدالمنعم  6
 مرشح مستجد ث. عامة إعدادي محمد عاصم محمد عصمت 7
 مرشح مستجد ث. عامة إعدادي عبدالرحمن عادل عمى احمد باشا 8

 شئون الطالب

 

 تصديقاتال
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 ( باق لإلعادة000مستوى )

 مالحظات  حالة القيد المؤهل الفرقة المحول منها االسم م
  باق ث. عامة إعدادي أحمد ثروت احمد محمد مسعود 0
ابراىيم عبدالعزيز  أحمد عادل 5

 الطويل
  باق بعذر ث. عامة إعدادي

  باق ث. عامة إعدادي عمر ياسر محمد محفوظ 3
  باق  ث. عامة إعدادي عمر عثمان السيد عبداهلل 4

 
 ( مستجد بتقدير100مستوى  )   
 
 مالحظات  حالة القيد المؤهل الفرقة المحول منها االسم م
 جيد/ناجح ومنقول لمفرقة االولى بتقدير  مستجد ث. عامة اعدادى عباده عبدالعميم سعد محمد 0
 ناجح ومنقول لمفرقة االولى بتقديرمقبول مستجد ث. عامة إعدادي اسامو حامد عبدالشافى 5

 
 بمواد( مستجد 100مستوى )

 مالحظات  حالة القيد المؤهل الفرقة المحول منها االسم م
بأكثر من مادتين  ناجح ومنقول لمفرقة األولى مستجد عامة ث. إعدادي  عصام السيد عبدالعظيم  0

إنسانيات( ) مادة  -ىندسة انتاج -)فيزياء
 غير أساسية(

فيزياء+ )تين ناجح ومنقول لمفرقة األولى بماد مستجد ث. عامة إعدادي عمر عبدالمنعم صبحى اسماعيل 5
 (كيمياء

فيزياء+ )تين اجح ومنقول لمفرقة األولى بمادن مستجد ث. عامة إعدادي باىى مصطفى ابراىيم سالم 3
 (5رياضة 

رياضة  تين )بماد ناجح ومنقول لمفرقةاألولى مستجد ث. عامة إعدادي ياسر احمد شوقي 4
 (+ انسانيات )مادة غير اساسية

بمادتين )  ىناجح ومنقول لمفرقة األول مستجد ث. عامة إعدادي احمد حمدي محمد حسن 5
 انتاج ()ماده غيراساسية(انسانيات + ىندسة 

ناجح ومنقول لمفرقة االولى بأكثر من  مستجد ث. عامة إعدادي احمد عبداهلل محمد أحمد 6
مادتين)فيزياء+ىندسة انتاج + انسانيات 

 )مادة غير اساسية (
ناجح ومنقول لمفرقة االولى بمادة )رسم  مستجد ث. عامة إعدادي محمد ماجد عبدربو  7

 ىندسي(
ناجح ومنقول لمفرقة االولى بمادتين )رسم  مستجد ث. عامة إعدادي مدحت السيد مصطفى محمد  8

 ( 5ىندسي + رياضيات 
ناجح ومنقول لمفرقة االولى بمادتين )رياضة  مستجد ث. عامة إعدادي مصطفى يوسف عبداهلل ابراىيم 9

 + فيزياء ( 5
 

 باق لإلعادة( 100مستوى  )   
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 مالحظات  حالة القيد المؤهل نهاالفرقة المحول م االسم م
  باق ث. عامة حاسبات أولى محمد عمرو سيف النصر بيومي 0
  باق ث. عامة حاسبات أولى عمى عثمان عبدالحكيم 5
  باق  ث. عامة أولى اتصاالت محمد ممدوح بدير محمد الغريب 3
  باق  ث. عامة أولى كيرباء آالء ايمن طو متولى  4
  باق ث. عامو اولى كيرباء د ابوعيشكريم ىانى محم 5
  باق ث. عامة أولى نسيج محمد شحاتو محمود ابومصطفى  6
راسب ولو حق االعادة من الخارج فرصة  باق ث. عامة أولى اتصاالت أحمد عزت محمد عبدالعزيز 7

 أولى

 
 ( باقي لإلعادة200مستوى )

 ات مالحظ حالة القيد المؤهل الفرقة المحول منها االسم م
راسب ولو حق االعادة من الخارج فرصة  باق ث. عامة ثانية اتصاالت محمد رضا عبدالحميد 0

 أولى

 
 ( باقي لإلعادة003مستوى )

 مالحظات  حالة القيد المؤهل الفرقة المحول منها االسم م
  باق ث. عامو ثالثة اتصاالت اسالم شعبان فتحى محمد 0
  باق ث. عامة ثالثة اتصاالت احمد حسن مصطفى حسن 5

 : القـــرار
 . وافقت المجنة   

  : ( 4) لموضوعا
 قبول تحويل الطالب الجدد من كميات اليندسة المناظرة الى كمية اليندسة جامعة المنصورة          

 (3)مرفق رقم                                                                                 
 ( مستجد بتقدير100مستوى  )   
 
 مالحظات  حالة القيد المؤهل الفرقة المحول منها االسم م
ناجح ومنقول لمفرقو االولى بتقدير) جيد/  مستجد  اعدادى خالد السيد أبوالفتوح 0

 ()ىندسة بترول وتعدين السويس(
 

 ( مستجد بمواد 100مستوى )   
 
 مالحظات  حالة القيد لالمؤه الفرقة المحول منها االسم م
ناجح ومنقول لمفرقة االولى بمادة كنولوجيا  مستجد ث. عامة إعدادي نجوى طمعت حسن عطية 0

 انتاج )ىندسة الزقازيق(
ناجح ومنقول لمفرقة االولى بمادتين )  مستجد ث. عامة إعدادي ايياب عصام عوض عوض 5

 رياضة+ ميكانيكا ( )ىندسة اسيوط (
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 ( مستجد بمواد200مستوى )   
 
 مالحظات  حالة القيد المؤهل الفرقة المحول منها االسم م
ناجح ومنقول لمفرقة الثانية بمادة رياضة  مستجد ث. معادلة أولى معاذ يسرى فتحي الديسطى  0

 )ىندسة منوف(4
 ناجح ومنقول لمفرقة الثانية بمادتين ىياكل مستجد ث. عامة أولى سعد أكرم راغب الالوندى  5

 بيانات ورسم ىندسي )ىندسة منوف(
 

 : القـــرار
 .وافقت المجنة    

 : (5) لموضوعا
 (4)مرفق               -لطمبات المقدمة من طالب البرامج االخرى لمتحويل الى البرنامج واالتى اسمائيم:ا         

 
 البرنامج المحول منه االسم م
 يدىندسة البناء والتشي ايو حمدى عمى مطاوع 0
 ىندسة البناء والتشييد امانى محمد ابراىيم 5
 ىندسة الميكاترونكس محمد الجوىرى حامد الجوىرى 3
 ىندسة الميكاترونكس احمد عماد رشاد حامد 4

  : القـــرار
 .وافقت المجنة    

 : (6) لموضوعا       
 (5)مرفق رقم          -: خرى واالتى اسمائيمالطمبات المقدمة من طالب البرنامج لمتحويل الى البرامج اال           

 البرنامج المحول اليه االسم م
 ىندسة البناء والتشييد حسام محمد ابراىيم الغزالى 0
 ىندسة البناء والتشييد منة اهلل حسين رافت 5
 ىندسة البناء والتشييد مى زياده زياده بوسف 3
 لتشييدىندسة البناء وا ىاجر احمد عبدالحميد شوشو 4
 ىندسة طبيو وحيويو وصال احمد محمد سعد 5
 ىندسة الميكاترونكس محمود محمد محمودالجمال 6

 : القـــرار
 .وافقت المجنة    
 
 

  : (7) لموضوعا
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 .5104/5105لمعام الجامعى  اعتماد نتيجة التظممات المقدمة من الطالب لنتيجة الفصل الدراسى الصيفى       
 (6)مرفق رقم                                                                                                          
 : القـــرار

 . اعتمدت المجنة التظممات   
 
  : (8) لموضوعا

 . 5104/5105اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الصيفي لمعام الجامعي      
 (7)مرفق رقم                                                                                                

 : القـــرار     
 .اعتمدت المجنة النتيجة       

 
  : ( 9 ) لموضوعا

الخارجيو  لمفصل الدراسى  الموافقة عمى االنتدابات بشأن لمبرنامج التنفيذي المدير/د.ا السيد من المقدمة المذكرة      
 (8)مرفق رقم                                       -عمى النحو التالى : 5105/5106االول لمعام الجامعى 

 الجية المنتدب منيا المستوى المقرر االسم
جامعة -كمية الحاسبات والمعمومات 511 ادارة نظم المعمومات أ.د. أحمد أبوالفتوح صالح

 المنصورة
 الشركة المصرية لالتصاالت 411 سموك وظيفى وميارات اتصال د. منى مصطفى الجيار

–مركز المغة لالغراض الحاصو  111 0لغة انجميزية  أ/ سامح ثروت عبدالحميد
 جامعة المنصورة -كميةالتربيو

 : القـــرار
 وافقت المجنة      

  : ( 10)  لموضوعا
الموافقة عمى االستعانة بميندسين منتدبين لتدريس  بشأن لمبرنامج التنفيذي المدير/د.ا السيد من المقدمة المذكرة          

 (9)مرفق رقم                            1لمساعة لمميندس الحرجنيو )ثالثون جنييا(  31التمارين العماية بواقع 
 : القـــرار
 وافقت المجنة       

 
 
 

  ( : 11 ) الموضوع

 البرنامج شئون
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الموافقة عمى دعم  بشأن / وكيل الكمية لشئون التعميم والطالبد.ا السيد من المقدمة المذكرةمجنة عمما باحاطة ال       
عمى مستوى العالم والتى سوف تقام   IEEEالطالب الذين سوف يشاركون فى مسابقة كشف االلغام والتى تنظميا منظمة 

فى   University of North Catholicجامعة  فى 55/8/5105الى  09/8/5105فى جميورية شيمى فى الفترة من 
حيث أن الطالب يمثمون جامعة المنصورة وجميورية مصر العربية وقد وافق السيد االستاذ    Antofagastaبمدة 

 (01الدكتور عميد الكمية بدعم الطالب بمبمغ خمسة آالف جنية من حساب البرنامج.      )مرفق رقم 
 : القـــرار

 عمما.أحاطت المجنة   
 

 ( : 12 ) الموضوع

 )مائتان الف جنبه( من حساب البرنامج كجزء من المستحقات المالية 022.222احاطة اللجنة علما بالموافقة على صرف      

 عة المتاخرة للمهندس /محمد محمود حلمى الشرقاوى المقاول المنفذ المتداد مبنى كلية وذلك بناءا على موافقة السيد أ.د. رئيس الجام

 (11على الصرف من احد الحسابات الخاصه.                             )مرفق رقم  02/11/0212بتاريخ 

 : القـــرار
 أحاطت المجنة عمما.   

 

  البرنامج مدير
 

       حسن  حسين سميمان/ د0ا

  الكمية عميد        
 

 زيدان محمد زكى/ د.ا        
 

  


