
Page 1 of 3 
 

 

 

 

 

    

 النوعيهالبرامج  –كليه الهندسه  –جامعة المنصورة 
 

 

 

 

 
       ةالفرعي ةاللجن اجتماع عقد تم 7211/ 1 /  72 لموافقااالربعاء  يوم العاشرة صباح الساعة تمام في إنه  

 هندسة االتصاالت والمعلوماتلبرنامج: 
 : برئاسة

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

 البرنامجوالمشرف على  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
 االلكترونٌات واالتصاالت )عضوا( أستاذ متفرغ بقسم هندسة أ.د/ احمد شعبان مدٌن سمره -3
 أستاذ مساعد بقسم هندسة الحاسبات والنظم  )عضوا( ا.م.د/صبري فؤاد سراٌا -4
 أمٌن الكلٌة وأمٌن اللجنة أ / اشرف توفٌق الدٌب -5
  واعتذر عن الحضور 

 (الخبرةمن ذوى ) الحاسبات والنظمبقسم هندسة   غغٌر متفر أستاذ على ابراهٌم الدسوقًأ.د/  -1
  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 استهل وقد   
 :  التالي حوالن عمى األعمال بجدول المدرجة الموضوعات مناقشة   

 
 
 
 
 

 

 هندسة االتصاالت والمعلومات لبرنامج الفرعية اللجنة عمحضر اجتما 

ربعاء ( المنعكدة يوم 86جلسة  رلم )
أ
 1/7118 / 72 الموافق اال
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 ( :1) الموضوع
 .72/17/7215في المنعقدة بجمسته( السابقة) الفرعية المجنة محضر عمى المصادقة في النظر

  : القـــرار
 صادقت اللجنة.

 
  : (2) لموضوعا

 . 7215/7211 الجامعيلمعام  الثاني الدراسيفصل توزيع  االعباء التدريسية لماعتماد       
 

 صورة من الجداول الدراسية (1مرفق رقم )                                                                       
 : القـــرار
 وافقت المجنة      

  : (3) لموضوعا 
 ) ستة آالف وثمانمائةجنيها 1322بسداد مبمغ   البةالمطبشان   ITC  ACADEMY الخطاب الوارد من شركة         

 . لمطالب 022طالب بواقع  12لعدد  الصيفيالتدريب  نظيروذلك (  رجنيه  فقط ال غي
 (7مرفق رقم )

 : القـــرار
 وافقت المجنة     

 
 : (4) لموضوعا

فقة تحويمه من برنامج الساعات المعتمدة بكمية عبدالحميد عمى بشان الموا عبدالحميد محمد وحيدالطمب المقدم من الطالب /      
  7215/7211 الجامعيلمعام  الثاني الدراسيوذلك لمفصل الهندسة جامعة عين شمس الى البرنامج 

 بيان حالة الطالب( 3مرفق رقم )                                                                              
 : القـــرار

 فقت المجنةوا    
 

 : (5) لموضوعا
 الطمب المقدم من الطالب/ محمود عصام محمد عبدالسالم العدل بشأن الموافقة عمى تحويمه من برنامج هندسة 

 شئون الطالب

 

 تصديقاتال
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 7215/7211لمعام الجامعى  الدراسي الثانيالبناء والتشييد الر البرنامج لمفصل 

 بيان حالة الطالب( 0مرفق رقم )                                                                              
 : القـــرار

 وافقت اللجنة.            
 

 
  : (6) لموضوعا

 المتبقي ( من المبمغ رال غي) خمسة وعشرون الف جنيه فقط جنيه 75222احاطة لجنة البرنامج عمما بصرف مبمغ      
فا وخمسمائة وستة وتسعون جنيها جنيها )مائة وخمسة عشر ال 115541.5ة الهندسة وهو مبمغ من عممية امتداد كمي

 (5مرفق رقم )                                         (  رقرشا فقط ال غي نوخمسو 
 : القـــرار

 احاطت المجنة عمما.    
 
 

 المشرف على البرنامج                               الكلية عميد 

 

                        أ.د. زكى محمد زيدان                                                                                                              أ.د. هشام عرفات على                          

  

 البرنامج شئون


