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 النوعيهالبرامج  –كليه الهندسه  –جامعة المنصورة 
 

 

 

- 

 
      اللجنة الفرعية  اجتماع عقد تم 5/0266 /  3 الموافق ربعاءاال يوم ظير الواحدة والنصف الساعة تمام في إنو    

 لبرنامج: هندسة االتصاالت والمعمومات
 : برئاسة

  الكمية عميد  ىيم السعيدمحمد ابرا/ الدكتور األستاذ السٌد
  : وحضور وبعضوية

  وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب أ.د/ هشام عرفات على خلٌفة .1
 المدٌر التنفٌذى للبرنامج .د/ محمد عبدالعظٌم محمد.مأ 2
 قسم هندسة الرٌاضٌات والفٌزٌاء الهندسٌة  )عضواً(رئٌس   محب ابراهٌم أبو المعاطًا.د/  .3
 عضوا () االلكترونٌات واالتصاالتبقسم هندسة   غمتفر أستاذ .د./ أحمد شعبان مدٌنأ -4
 أمٌن الكلٌة وأمٌن اللجنة أ / اشرف توفٌق الدٌب -5
  واعتذر عن الحضور 

 الحاسبات النظم  )من ذوى الخبرة( أستاذ غٌر متفرغ بقسم هندسة (عضوا) واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسم متفرغ أستاذ على ابراهٌم الدسوقى/ د.أ -1
 أستاذ مساعد بقسم هندسة الحاسبات والنظم  )عضوا( ا.م.د/صبري فؤاد سراٌا -2
  قام بالسكرتارية 
 مدٌر شئون طالب البرنامج سٌدة/ فاطمة المغاورى الوهٌدىاا 

   

    في المجنة شرعت ثم ،"  الرحيم الرحمن اهلل سمب"  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 

ربعاء ( المنعكدة يوم 77جلسة  رلم )
أ
 5/6176 / 4 الموافق اال
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 ( :1) الموضوع
 .62/4/0266في المنعقدة بجمستو( السابقة) الفرعية المجنة محضر عمى المصادقة في النظر

  : القـــرار
 .صادقت المجنة       

 

 
  : (2) لموضوعا
تم وضعو بالتنسيق مع الطالب  الذىو 0265/0266 الجامعيلمعام  الثاني الدراسيفصل اعتماد جدول امتحانات ال     

 (6مرفق رقم )                                                                         يموتمبية لجميع رغبات
 

 : القـــرار
 .2115/2116جدول االمتحانات لمفصل الدراسى الثانى  لمعام الجامعى  اعتمدت المجنة    

 
  : (3) لموضوعا 

 لمعام  الثاني الدراسيتشكيل كنترول الفصل  بشأن لمبرنامج التنفيذي المدير/ د.أ السيد من المقدمة ةالمذكر                 
                                                                                                   (0.                                                        مرفق رقم )0265/0266الجامعى             

 : القـــرار
 .وافقت المجنة

 
 : (4) لموضوعا

( لمناقشة 7/0266/ 69-66تحديد الفترة من ) بشأن لمبرنامج التنفيذي المدير /د.أ السيد من المقدمة ةالمذكر      
   0265/0266لمعام الجامعى لطالب البكالوريوس لمفصل الدراسى الثانى  المشاريع

  (3) مرفق رقم                                                                                                   
 : القـــرار 
   .وافقت المجنة  
 
  

 شئون الطالب

 

 تصديقاتال
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 : (5) لموضوعا

آليات  توحيد االمتحانات لممقررات الدراسية المشتركة  بشأن لمبرنامج التنفيذي المدير /د.أ السيد من المقدمة ةالمذكر        
 .ات التسجيل فيياوآليالبرامج والمتفقو فى الرقم الكودى والمحتوى والتى ليا اكثر من عضو ىيئة تدريس  بين

 ( 4مرفق رقم )                                                                                                
 : القـــرار

 وعرضها عمى المجنة العميا توحيد االمتحانات بالبرامجالية لوضع أ.د. المدير التنفيذى ب بتكميف السيد وافقت المجنة
 .بالكميةلمبرامج 

 
 : (6) لموضوعا

 لمطالب اعتبارا االكاديميتحديث سياسة االرشاد  بشأن لمبرنامج التنفيذي المدير /د.أ السيد من المقدمة ةالمذكر  
                                                      0265/0266 الجامعيلمعام  الصيفي الدراسيمن الفصل 

 ( 5مرفق رقم )                                                                                               
 : القـــرار

 .مقترح البرنامج بشأن سياسة االرشاد االكاديمى مع تقديم ممف كامل عنه الجمسة القادمة عمى  وافقت المجنة
 

  : (7) لموضوعا
 الى المنقولين لمطالب الداخمي الصيفي التدريب فتح عمى الموافقة بشأنلمبرنامج  نفيذيالتالمدير  /المذكرة المقدمة من السيد ا.د    

                                                                                                                      .                                    ساعة 62 عن باجمالى عدد ساعات اليقل اسبوعين لمدة 0265/0266 الجامعي لمعام 022 المستوى
 (6)مرفق رقم                                                                                         

 : القـــرار 
 .ب لجنة فرعيةمع اعداد خطة تدريب لمطالب وعقد تقييم فى نهاية الفترة وعرضه عمى أقر  وافقت المجنة

 
 : (8) لموضوعا    

 ولٌٌنقالمن للطالب الخارجً الصٌفً التدرٌب فتح على الموافقة للبرنامج بشان التنفٌذيالمدٌر  /المذكرة المقدمة من السٌد ا.د.   

 اتصال ةساع 023 عن التقل ساعات عدد بإجمالً أسابٌع أربعة لمدة5302/5302 الجامعً للعام( 033( .)033) للمستوٌٌن

 .                               التدرٌس هٌئة العضاء كامل اشراف تحت

 (   7)مرفق رقم                                                                                                                

 : القـــرار     
 .لشرح السياسة التدريبية فى الخارجى مع عقد ورشة عمل لمطالب عمى فتح التدريب الصيوافقت المجنة     

 : (9) لموضوعا    
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 الصٌفً الدراسًالفصل  فً  المطروحة الدراسٌةللبرنامج بشان المقررات  التنفٌذي.المدٌر /ا.د المذكرة المقدمة من السٌد    

بشان المقررات الدراسٌة المطروحة  فً  منهم قدمةالموذلك بناءا على رغبات الطالب والطلبات 5302/5302 الجامعًللعام 

وذلك وفق سٌاسة االعداد والسٌاسة المالٌة التى تم اقرارها بالالئحة  2115/2116الفصل الدراسً الصٌفً للعام الجامعً 

 .    جامعة المنصورة –درجة البكالورٌوس لبرامج نظام الساعات المعتمدة كلٌة الهندسة ل الداخلٌة الموحده 

 (8) مرفق رقم                                                                                                           .            

 : القـــرار

 .طبقا للقواعدوافقت اللجنة 

  : (11) لموضوعا 

 الموافقة على تحقٌق رغبات الطالب فى التسجٌل فى المقررات المذكرة المقدمة من السٌد ا.د/.المدٌر التنفٌذي للبرنامج بشان     

بحٌث ٌسمح للطالب بحرٌة اختٌار أى من التخصصات الثالثة  ( 033(، )033ومقررات  التصمٌم للمستوٌٌن ) االختٌارٌة

االتصاالت ترونٌات وكااللهندسة –ونظم المعلومات هندسة الحاسبات  –االتصاالت االلكترونٌات و الموجودة بالبرنامج )هندسة 

( بتسجٌل الطالب فى 5موضوع رقم ) 03/0/5300بتارٌخ  20حٌث تمت الموافقة بالجلسة رقم  المعلومات ( الحاسبات ونظم و

 .(المعلومات نظم الحاسبات و –االتصاالت و االلكترونٌاتاحد التخصصٌن ) 

 (9)مرفق رقم                                                                                                                              

 : القـــرار

 –)هندسة االلكترونيات و االتصاالت بالبرنامج   الموجودةأى من التخصصات الثالثة  الطالب وافقت اللجنة على حرية اختيار

 تصاالت والحاسبات ونظم المعلومات    هندسة االلكترونيات واال –هندسة الحاسبات ونظم المعلومات 

                                                            .                                                                                                                                

 
 
  : (11) لموضوعا

بنر بخريطة المقررات  (4عدد ) طباعةالموافقة عمى  بشأن لمبرنامج التنفيذي المدير/د.ا السيد من المقدمة المذكرة      
 (.A4ورقه ألوان )مقاس  511( وعددA0)مقاس  الدراسية لمبرنامج

                                                                
 (62 رقم مرفق)                                                                                    
 : القـــرار

 . وافقت المجنة
 
 

 البرنامج شئون
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 : (21) لموضوعا
 

 -من الساده:تشكيل لجنة  مقترح المدير التنفيذي لمبرنامج بشأن /المذكرة المقدمة من السيد ا.د         
 رئيسا   ىندسة المنصورة              اتى  أ.د. حمدى أحمد الميق  -6

 عضوا   المنصورةىندسة            أ.د. ىشام عرفات عمى  -0

 عضوا   جامعة المنوفية            أ.د. نوال أحمد الفيشاوى  -3

 عضوا   ىندسة المنصورة           أ.د. حسن حسين سميمان  -4

 عضوا   ىندسة المنصورة           أ.د. ابراىيم لطفى القال  -5

 منسقا   ىندسة المنصورة           أ.م.د. محمد عبدالعظيم  -6

 عضوا   ىندسة المنصورة           .مصطفى الحسينى أ.م.د  -7

 عضوا   آداب المنصورة            أ.د. ميا السجينى  -8

  عضوا   ىندسة المنصورة           أ.د. محمد يسرى الشيخ  -9

                       أعضاء  الخارجيتمع والمج ممثل عن الصناعة اءعضأ 3عدد  -62

ىندسة  مجال في والتكنولوجي العمميبما يتماشى مع التطور لدراسة الخطة الدراسية لمبرنامج وتحديثيا 
 االتصاالت والمعمومات . 

 (66رقم ) مرفق                                                                                           
 : القـــرار

 .وافقت المجنة 
 : (13) لموضوعا

 -: كالتالىبالبرنامج وارقاميا  الخاصةتكييف القاعات  المدير التنفيذي لمبرنامج بشأن /المذكرة المقدمة من السيد ا.د     
6 - H2212        الدور الثاني عموى 

0 – H2213        الدور الثاني عموى 

3 – H2214        ور الثاني عموىالد 

4 – H2215        الدور الثاني عموى 

5 – H3305          عموى الثالثالدور 

6 – H3306         عموى الثالثالدور 
 ( H2213- H2214 - H 2215حيث اليوجد سوى مراوح بالقاعات )

 الدراسيا من الفصل االول عموى وذلك اعتبار  ر( مكيفين فقط بالدو    H1211 -   H1212وتم تخصيص القاعتين )
 القادم 

 (60) مرفق رقم                                                                                         
 : القـــرار

 .وافقت المجنة
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 : (14) لموضوعا

 Accreditationت االعتماد الدولى االستعداد لبدء خطوا المدير التنفيذي لمبرنامج بشأن /المذكرة المقدمة من السيد ا.د     

Board of Engineering and Technology   م.0267-0266لبرنامج ىندسة االتصاالت والمعمومات لمدوره 
 (63)مرفق رقم                                                                                         

 : القـــرار
 .نةوافقت المج         

 
 : (51) لموضوعا

من الالئحة الداخمية  68طبقا لممادة المنح الدراسية  المدير التنفيذي لمبرنامج بشأن /المذكرة المقدمة من السيد ا.د     
 -الموحدة لبرامج نظام الساعات المعتمدة بالكمية البند ثالثا ينص عمى : 

مع  يض المصروفات الدراسية بنسب متدرجة بنسب متدرجةتضع الكمية نظاما لتشجيع الطالب المتفوقين عن طريق تخف
قائمة الطالب المتفوقين ونسب تخفيض المصروفات  دراسيلمطالب وتعمن فى بداية كل فصل  التراكميمتوسط النقاط 

 .الصيفي الدراسيلكل طالب . والتسرى منح التفوق عمى الفصل 
 -: التاليوتقترح ادارة البرنامج 

 %05التخفيض بنسبة   3.7الى أقل من  3.6ى معدل تراكمىالطالب الحاصمين عم -6

 %42التخفيض بنسبة  3.8الى أقل من  3.7 تراكميالطالب الحاصمين عمى معدل  -0

 %62التخفيض بنسبة             4الى  3.8 تراكميالطالب الحاصمين عمى معدل  -3

 (64)مرفق                                                                    
 : القـــرار

 .بالكمية لمدراسة  وافقت المجنة مع العرض عمى المجنة العميا لمبرامج
 

للبرنامج                التنفيذيالمدير             عميد الكلية    

 

                                                                                                                                                                                                                                              أ.د. محمد ابراهيم السعيد              م.د محمد عبدالعظيم محمدأ.           

  


