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 النوعيهالبرامج  –كليه الهندسه  –جامعة المنصورة 
 

 

 

 

 
      اللجنة الفرعية  اجتماع عقد تـ 2266/ 2 /  28 الموافؽ حداال يـو صباح الحادية عشر الساعة تماـ في إنو    

 لبرنامج: هندسة االتصاالت والمعمومات
 : برئاسة

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

 والمشرف على البرنامج وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب أ.د/ هشام عرفات على خلٌفة .1
 قسم هندسة الرٌاضٌات والفٌزٌاء الهندسٌة  )عضواً(رئٌس   محب ابراهٌم أبو المعاطًا.د/  .2
 ( من ذوى الخبرة) الحاسبات والنظمم هندسة بقس  غغٌر متفر أستاذ أ.د./ على ابراهٌم الدسوقى -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 

 أستاذ متفرغ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت )عضوا( (عضوا) االتواالتص االلكترونٌات هندسة بقسم متفرغ أستاذ سمره مدٌن شعبان احمد/ د.أ -1
  قام بالسكرتارية 
 مدٌر شئون طالب البرنامج السٌدة/ فاطمة المغاورى الوهٌدى  .

   

    في نةالمج شرعت ثـ ،"  الرحيـ الرحمف اهلل بسـ"  بػػػػػػ االجتماع المجنة رئيس/ الدكتور األستاذ السيد استيؿ وقد   
 :  التالي النحو عمى األعماؿ بجدوؿ المدرجة الموضوعات مناقشة   

 
 

 
 
 
 
 
 

 هندسة االتصاالت والمعلومات لبرنامج الفرعية اللجنة عمحضر اجتما 

حد ( المنعكدة يوم 96جلسة  رلم )
أ
 8/8109 / 82 الموافق اال
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 ( :1) الموضوع
 .27/6/2266  في المنعقدة بجمستو( السابقة) الفرعية المجنة محضر عمى المصادقة في النظر

  : القـــرار
 صادقت المجنة.    

 
  : (2) لموضوعا

 . 2265/2266 الجامعيلمعاـ  االوؿ الدراسيصؿ الف نتيجةاعتماد       
 النتيجةصورة مف  (6مرفؽ رقـ )                                                                     

 : القـــرار
 . اعتمدت المجنة النتيجة  
  : (3) لموضوعا 

 . 2265/2266الدراسي االوؿ لمعاـ الجامعي  الفصؿنتيجة تظممات عتماد ا             
 (2مرفؽ رقـ )

 : القـــرار
مع العرض عمى لجنة شئون  2115/2116لمعام الجامعىاعتمدت المجنة نتيجة التظممات لمفصل الدراسي االول 

 التعميم والطالب ومجمس الكمية .
 : (4) لموضوعا

القاىرة تحويمو مف كمية اليندسة جامعة  عمى بشاف الموافقة طارؽ بكر محمد عبدالوىابف الطالب / الطمب المقدـ م            
 الجامعيلمعاـ  الثاني الدراسيوذلؾ لمفصؿ الى البرنامج  بنظاـ الساعات المعتمدة برنامج ىندسة البتروؿ والبتروكيماويات

2265/2266.  
 بياف حالة الطالب( 3مرفؽ رقـ )                                                                              

 : القـــرار
  وافقت المجنة مع تطبيق القواعد.

 
 
 
 

 شئون الطالب

 

 تصديقاتال



Page 3 of 6 
 

 
 

 : (5) لموضوعا
والفرقة االولى والراغبيف  اإلعداديبالفرقة  2265/2266 الجامعيالمقدمة مف الطالب المقيديف بالكمية لمعاـ الطمبات           
 -اسماؤىـ بعد : واالتي 2265/2266 الثاني الدراسيالفصؿ  فيحويؿ الى البرنامج الت في
 
الفرقة المحوؿ  اسـ الطالب ـ

 منيا
 مالحظات حالة القيد

 الدراسيعف الفصؿ  ىعذر مرض لإلعادةباؽ  اعدادى حناف سامى فتحي 6
 2265/2266االوؿ لمعاـ الجامعى

  لإلعادةباؽ  عداديا محمد جماؿ عطيو البدراوي 2
  لإلعادةباؽ  عداديا عاطؼ احمد عبد الرءوؼ 3
  لإلعادةباؽ  إعدادي محمد احمد سميماف محمد الجندي 4
  لإلعادةباؽ  اعدادى امانى حسف ابراىيـ موسى 5
  لإلعادةباؽ  اعدادى مادح محمد محمد حممى الطويمى 6
  باؽ لالعادة اعدادى عمر يحيى ابراىيـ محمد 7
  مستجد اعدادى يازى حسف محمود حسفميند ن 8
اولى قوى  احمد عبده رضا لطفى 9

 ميكانيكية
مف الخارج فرصة 

 اولى
 

 
 ( صورة مف بيانات حالو الطالب4مرفؽ رقـ )                                                                     

 : القـــرار
 . وافقت المجنة 

 : (6) لموضوعا 
 الى اسماؤىـ بعد بشاف الموافقة عمى تحويميـ مف برنامج ىندسة البناء والتشييد االتيالمقدمة مف الطالب ات الطمب  

 -وىـ : 2265/2266 الجامعيلمعاـ  الثاني الدراسيالبرنامج فى الفصؿ 
 

 المستوى االسـ            ـ
 000 أدىـ طارؽ السيد السيد الساكت 6

 100 سفاحمد خالد محمد اسماعيؿ ح 2

 ( بينات حالة الطالب5مرفؽ رقـ )         
 : القـــرار

 وافقت المجنة.   
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 : (7) لموضوعا
 ( بشأف الموافقة عمى تحويمو مف البرنامج222قدـ مف الطالب / أحمد عادؿ ابراىيـ عبدالعزيز بالمستوى )الطمب الم   

 2الى برنامج اليندسة الطبيو والحيوية
 ( 6مرفؽ رقـ )                                                                              

 : القـــرار
 وافقت المجنة.   

 
 : (8) لموضوعا

 -:مف السيد االستاذ الدكتور/المشرؼ عمى البرنامج بشاف الموافقة عمى شراء  بالمذكرات المقدمةاحاطة المجنة عمما    
 . ومسنمزمات نظافة كتابيو اتادو  -6
 .حائط مروحة (4)عدد -2

 ( كرسى.4( دوالب وعدد)4)عدد -3
 (7مرفؽ رقـ )

 : القـــرار
 احاطت المجنة عمما.           
 : (9) لموضوعا

         مراجعة الرؤية والرسالة وتدقيقيا فى ضوء المناقشات التى تمت مع السادة أعضاء ىيئة التدريس ووحدة            
 أف تتفؽ مع رؤية ورسالة الكمية .ضماف الجودة  بالكمية وبعض العامميف والطالب مع االخذ فى االعتبار 

 بعد التعديؿ قبؿ التعديؿ 
الوصوؿ الى مرتبة االبداع والريادة فى مجاؿ  الرؤية

 العمـو اليندسية وتطبيقاتيا
 الوصوؿ الى مرتبة االبداع والريادة فى مجاؿ   
 وتطبيقاتيا  االت والمعموماتهندسة االتص  

كوادر ىندسية متميزه ورواد أكفاء فى اعداد  الرسالة
 مجاؿ الدراسات والبحث العممى ليكونوا نموذج 

يحتذى بو فى نقؿ المعارؼ وتوطيف التقنية 
وخدمة وتطوير المجتمعات المحمية مف وطننا 

 الغالى

 دتقديم مستوى عالى التميز فى التعميم والتدريب العدا
كوادر ىندسية متميزه ورواد أكفاء فى مجاؿ الدراسات 

 والبحث العممى ليكونوا نموذج 
يحتذى بو فى نقؿ المعارؼ وتوطيف التقنية وخدمة وتطوير 

 المجتمعات المحمية مف وطننا الغالى
 (8مرفؽ رقـ )                                                                                         

 : القـــرار
 .تعديل الرؤية والرسالة وافقت المجنة عمى   
 
 

 البرنامج شئون
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 : (11) لموضوعا      
 (9مرفؽ رقـ )                                        تحديد مراجعييف خارجييف لمبرنامج         

 : القـــرار        
م لمقيام بمهمة المراجعة لمنظر فى امكانية االستفادة من وافقت المجنة عمى مخاطبة السادة االتى اسماؤه       

 خبراتهم العالية
 العميد االسبؽ وعضو لجنة الترقيات ( –أ.د. ىادية الحناوى )ىندسة عيف شمس  -6

 العميد االسبؽ وعضو لجنة الترقيات ( –أ.د. نواؿ الفيشاوى  )ىندسة منوؼ  -2

 االسبؽ وعضو لجنة الترقيات ولجنة القطاع ( العميد –أ.د. ابراىيـ الحناوى )حاسبات الزقازيؽ  -3

 رئيس مجمس قسـ ىندسة الحاسبات ( –أ.د.امانى سرحاف )ىندسة طنطا  -4

 
 : (11) لموضوعا

 وتحميؿ النتائج . 2265/2266لمعاـ الجامعى تبيانات الخاصة بمقررات الفصؿ الدراسى االوؿمناقشة االس
 (62مرفؽ رقـ )                                                                               

 : القـــرار 
وذلك لدراسة نتائج االستبيان وحصر المزايا ومحاولة تعزيزها  بعد تشكيل لجنة من السادة االتى اسماؤهم        

  الحصر لممشاكل المتكررة ووضع اليات لمتغمب عميها ودعمها مع
 الكمية لشئوف التعميـ والطالب والمشرؼ عمى البرنامج . وكيؿ -     أ.د. ىشاـ عرفات عمى  -6

 استاذ غير متفرغ بقسـ ىندسة الحاسبات والنظـ.  –أ.د. عمى ابراىيـ الدسوقى   -2

 استاذ بقسـ ىندسة االلكترونيات واالتصاالت ومدير برنامج اليندسة الطبيو  -     شريؼ السيد كشؾ أ.د. -3

  
 : (12) لموضوعا

 ىندسة الحاسبات( –المكانيات المعممية الموجودة باالقساـ)ىندسة االلكترونيات واالتصاالت دراسة مدى كفاية ا
 تدريسيا.لتحديد مدى مالءمتيا لالستخداـ فى الجانب العممى المتعمقة بالمقررات التى يتـ 

 (66مرفؽ رقـ )                                                                       
 : لقـــرارا 

 هشام عرفات عمى المشرف عمى البرنامج والذى يوضح  /تم مناقشة التقرير المقدم من من السيد االستاذ الدكتور
 هندسة الحاسبات( لتحديد –المقررات العممية فى البرنامج مع مخاطبة قسمى )هندسة االلكترونيات واالتصاالت 

مل من قبل طالب البرنامج فى مقابل دعم هذه المعامل من حساب أوقات االشغال الممكنة لالستفادة من هذه المعا
 البرنامج لتطويرها
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 : (13) لموضوعا 

 مناقشة تطوير التدريب العممى الداخمى والخارجى وتحديث قوائـ الشركات المناسبة لتدريب طالب البرنامج.
 (62رقـ ) مرفؽ                                                                          

 : القـــرار
 تحديث تم خارجى وتشكيل لجنة العداد تقرير مفصل كماتمت مراجعة االستبيان الخاص بالتدريب الداخمى وال

 قوائم الشركات القائمة بالتدريب واالعالن عنها بموقع البرنامج .
 : (14) لموضوعا

 مراجعة موقع البرنامج
 (63مرفؽ رقـ )                                                                                     

 : القـــرار
تم التعاقد مع وحدة التقنية  برنامج  4 تم تشكيل لجنة من مديرى البرامج االربعة بالكمية لمراجعة عدد

زمالء العاممين بالبرنامج بالجامعة باعدادها مع مراعاة وجوب التنسيق فى المواقع االربعة ومناشدة جميع ال
 والطالب بالدخول الى الموقع وتزويد ادارة البرنامج بأى مالحظات لتحسين المواقع المقترحة .

 
 

المشرف على البرنامج                                     عميد الكلية        

 

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

 

  

  


