
Page 1 of 6 
 

 

 

 

 

    

 النوعيهالبرامج  –كليه الهندسه  –جامعة المنصورة 
 

 

 

 

 
       ةالفرعي ةاللجن اجتماع عقد تم 3126/ 23 /  38 لموافقااالحد  يوم الثانية عشر ظير الساعة تمام في إنو  

 هندسة االتصاالت والمعلوماتلبرنامج: 
 : برئاسة

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

 والمشرف على البرنامح 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
 (من ذوى الخبرة) الحاسبات والنظمهندسة بقسم   غغٌر متفر أستاذ على ابراهٌم الدسوقًأ.د/  -3
 أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت )عضوا( أ.د/ احمد شعبان مدٌن سمره -4
 أستاذ مساعد بقسم هندسة الحاسبات والنظم  )عضوا( ا.م.د/صبري فؤاد سراٌا -5
 أمٌن الكلٌة وأمٌن اللجنة أ / اشرف توفٌق الدٌب -6
  رتاريةقام بالسك 
 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 مناقشة   

 
 
 
 
 
 

       

 هندسة االتصاالت والمعلومات لبرنامج الفرعية اللجنة عمحضر اجتما 

 23/3122 / 36 الموافق االحد ( المنعكدة يوم 76جلسة  رلم )
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 ( :1) الموضوع

 .36/21/3126 في المنعقدة بجمستو( السابقة) الفرعية المجنة محضر عمى المصادقة في النظر
 : القـــرار

 .صادقت المجنة              
      

 
  : (2) لموضوعا

 انسحابو من بشأن الموافقة عمى  311بالمستوى  د محمود ربيع القناوىاحمالطمب المقدم من الطالب       
 -وىى : 3126/3127 الجامعياالول لمعام  الدراسيالفصل  فيقام بتسجيميا  التيالمقررات الدراسية 

 اتصاالت رقمية وتماثمية -3رسم بالحاسب                   -2

 وميارات اتصال  يوظيفسموك  – 5نظم طاقة كيربية                – 4
 الى 26/2/3127من  الفترة في(  IELP) تعميميبرنامج  فياالمريكية  المتحدةوذلك لسفره الى الواليات 

26/4/3127  
 السابقة الموافقة+ قسيمة سداد الرسوم الدراسية + (2رقم ) مرفق                                                  

  : القـــرار
 . قت المجنةواف        

  : (3) لموضوعا
 بشأن الموافقة عمى انسحابو من  511الطمب المقدم من الطالب سالم عبدالحميد سالم بالمستوى       

 -وىى : 3126/3127المقررات الدراسية التي قام بتسجيميا في الفصل الدراسي االول لمعام الجامعي 
 تصميم معالجات دقيقة -3تفاعل مستخدم الحاسب     -2
 الكترونيات الجوامد -5نظم تحكم                    – 4

 ( + قسيمة سداد الرسوم الدراسية3مرفق رقم )                                                  
 : القـــرار
 .وافقت المجنة        

 
 
 
 

 شئون الطالب

 

 تصديقاتال
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  : ( 4) لموضوعا
والذى تم بالتنسيق مع رغبات جميع  3126/3127 عيالجامول لمعام األ الدراسيجدول امتحانات الفصل اعتماد       

 .الطالب 
     (4مرفق رقم )                                                                                       

  : القـــرار
 وافقت المجنة.       

 
  : ( 5) لموضوعا

 الدراسيبشان تشكيل كنترول امتحانات الفصل  ى البرنامجالمشرف عمالمذكرة المقدمة من السيد / أ.د.       
 ( 5مرفق رقم )     .                                        3126/3127 الجامعياالول لمعام 

 : القـــرار
 وافقت المجنة.      

         
 : (6) لموضوعا       

 .3126/3127 الجامعيلمعام   الثاني الدراسيالفصل  فيالمقررات الدراسية المطروحة    
 (6مرفق رقم )                                                                                     

 : القـــرار
 وافقت المجنة.        

 
 

    
   : (7) لموضوعا      

مشرف عمى البرنامج بشان الموافقة عمى احتساب فترة المالحظة بالبرنامج لمساده المذكرة المقدمة من السيد/ أ.د. ال        
 المالحظين عشرون جنييا لمفترة الواحدة  .

 (7مرفق رقم )                                                                                     
 : القـــرار
 وافقت المجنة.      

 
 
 

 شئون البرنامج
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  : (8) لموضوعا 
 الموافقة على صرف شهر مكافاة للعاملٌن بالبرنامج وذلكالمذكرة المقدمة من السيد/ أ.د. المشرف عمى البرنامج بشان          

  .2115/2116تحفٌزا لهم عن تحصٌل الرسوم الدراسٌة لطالب البرنامج عن الفصل الدراسً االول للعام الجامعً

 (8مرفق رقم )                                                                                     
 : القـــرار
 وافقت المجنة .     

 
 

  : (9) لموضوعا
الموافقة عمى االنتدابات الخارجيو  لمفصل الدراسى الثانى  شأنب المذكرة المقدمة من السيد/ أ.د. المشرف عمى البرنامج         

 -عمى النحو التالى : 3126/3127لمعام الجامعى 

      

 
 (9مرفق رقم )                                                                                   

 
 : القـــرار
 ة .وافقت المجن     

 
 
 
 
 
 

 الجية المنتدب منيا المستوى المقرر االسم
جامعة –كمية الحاسبات والمعمومات  211 نظم دعم القرار أ.د. أحمد أبوالفتوح صالح

 المصورة
 جامعة المنصورة –كمية التجارة  211 نظم مالية د. طارق مصطفى غموش

 جامعة المنصورة -مية التجارة  ك 411 التسويق د. محمد محمود عبدالمطيف
–مركز المغة لالغراض الحاصو  111 2لغة انجميزية  أ/ سامح ثروت عبدالحميد

 جامعة المنصورة -كميةالتربيو 
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 : (11) لموضوعا

  Toner( 5بالموافقة عمى شراء عدد ) بالمذكرة المقدمة من السيد أ.د. المشرف عمى البرنامج  احاطة المجنة عمما      
وذلك لحاجة ادارة   HP Laser Jet 400محمى لطابعة   Toner( 3وكذلك عدد) HP Laser Jet P1102محمى لطابعة 
 البرنامج الييا.

 (:مرفق رقم )                                                                            
 : القـــرار
 احاطت المجنة عمما.     

 
 ف عمى البرنامج                                               عميد الكمية ر المش

 
 أ.د. زكى محمد زيدان   أ.د.ىشام عرفات عمى                                      
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