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 النوعيهالبرامج  –كليه الهندسه  –جامعة المنصورة 
 

 

 

- 

 
      اللجنة الفرعية  اجتماع عقد تم 7/0266 /  02الموافق ربعاءاال يوم الحادية عشر  الساعة تمام في إنو    

 لبرنامج: ىندسة االتصاالت والمعمومات
 : برئاسة

  الكمية عميد  م السعيدمحمد ابراىي/ الدكتور األستاذ السيد
  : وحضور وبعضوية

  وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب أ.د/ هشام عرفات على خلٌفة .1
 المدٌر التنفٌذى للبرنامج أ.م.د/ محمد عبدالعظٌم محمد 2
 قسم هندسة الرٌاضٌات والفٌزٌاء الهندسٌة  )عضواً(رئٌس   محب ابراهٌم أبو المعاطًا.د/  .3
 عضوا () االلكترونٌات واالتصاالتبقسم هندسة   غمتفر أستاذ ./ أحمد شعبان مدٌنأ.د -4
 أستاذ مساعد بقسم هندسة الحاسبات والنظم  )عضوا( ا.م.د/صبري فؤاد سراٌا -5
 أمٌن الكلٌة وأمٌن اللجنة أ / اشرف توفٌق الدٌب -6
  واعتذر عن الحضور 

 أستاذ غٌر متفرغ بقسم هندسة الحاسبات النظم  )من ذوى الخبرة( (عضوا) واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسم رغمتف أستاذ على ابراهٌم الدسوقى/ د.أ -1
  قام بالسكرتارية 
 مدٌر شئون طالب البرنامج سٌدة/ فاطمة المغاورى الوهٌدىاا 

   

    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 رعيةالف اللجنة عمحضر اجتما 

ربعاء ( المنعكدة يوم 27جلسة  رلم )
أ
 2/7202 / 72 الموافق اال
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 ( :1) الموضوع
 .4/5/0266في المنعقدة بجمستو( السابقة) الفرعية المجنة محضر عمى المصادقة في النظر

  : القـــرار
 صادقت المجنة.        

 
  : (2) لموضوعا

 0265/0266اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي        
 
 : لقـــرارا

 اعتمدت المجنة النتيجة.       
 
  : (3) لموضوعا 

لمعام  الثاني الدراسيفصل ممات الطالب لمتقرير تظ بشأن لمبرنامج التنفيذي المدير/ د.أ السيد من المقدمة ةالمذكر      
 (0مرفق رقم )                                                              0265/0266الجامعي 

 : القـــرار
 وافقت المجنة.         

 
 : (4) لموضوعا

   0265/0266لمفصل الدراسى الثانى االمتحانات تقرير لجنة  بشأن لمبرنامج التنفيذي المدير /د.أ السيد من المقدمة المذكرة    
     .ABET متطمبات الوذلك طبقا ل

  (3)مرفق رقم                                                                             
 : القـــرار 

 ت المجنة.وافق         
 
 
 

 شئون الطالب

 

 تصديقاتال
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 : (5) لموضوعا

 . االكاديميعرض تفعيل االنذار  بشأن لمبرنامج التنفيذي ديرالم /د.أ السيد من المقدمة ةالمذكر     
 ( 4مرفق رقم )                                                                                

 : القـــرار
 المجنة. وافقت      

  : (6) لموضوعا 

الصيفى مناقشة سياسة البرنامج فى تنفيذ وتقييم التدريب  بشأن مجلمبرنا التنفيذي المدير/ د.أ السيد من المقدمة ةالمذكر      

 الداخلى .

 ( 5مرفق رقم )                                                                             

 : القـــرار
 .وافقت المجنة

                                                          .                                                                                                                                

 
  : (7) لموضوعا

 -التالى:النحو  عمى ديمىمى ترشيحات االرشاد االكاعالموافقو  بشأن لمبرنامج التنفيذي المدير/د.ا السيد من المقدمة ذكرةالم
 000ممستوى ل  اليندسية  ءقسم الرياضيات والفيزيا      د. مصطفى العجمى          -6    

 100أ.م.د.احمد السعٌد عبدهللا            قسم الرٌاضٌات والفٌزٌاء الهندسٌة                     للمستوى   -2    

 200لممستوى                     والنظمقسم الحاسبات .محمد صبرى سرايو                د   -3 
 300لممستوى                      والنظم قسم الحاسبات   سالم        الد.محمد معوض عبد  -4            

 400 لممستوى         االلكترونيات واالتصاالت قسم        عبدالحى ىانى اييابد.    -5

 صرف  عند ن فى جدول كل عضو ىيئة تدريس لالرشاد االكاديمى مع مراعاة ذلكعمى ان يتم تسكين ساعتي*
 استمارات التدريس.

 االكاديمى الرئيسى االستعانو رسميا بمن طالب لممرشد  05اذا زاد عدد الطالب فى المجموعو الواحده عن  *          
مرشد         بحيث اليزيد عدد الطالب لكل مبرنامجبعد الرجوع لممدير التنفيذى ل يعاونو من اعضاء الييئة المعاونو 

 طالب. 02 اكاديمى معاون عن
 *  تسمم ممفات االرشاد االكاديمى الى مرشد المستوى وتسجل فييا جميع المقاءات والبيانات وتناقش دوريا فى           

 (6) رقم مرفق                                                فى كل لجنة فرعية.            
 : القـــرار
 وافقت المجنة.      

 البرنامج شئون
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 : (8) لموضوعا
 فتح اهلل الموافقة عمى انتداب م/ محمد اسماعيل المدير التنفيذي لمبرنامج بشأن /المذكرة المقدمة من السيد ا.د         

الت كيرومغناطيسية لممستوى المدرس المساعد بمعيد الدلتا العالى لميندسة والتكنولوجيا لتدريس تمارين مقرر مجا
 .0265/0266لمعام الجامعى  لمفصل الدراسى الصيفى ساعات اسبوعيا4بواقع 022

 (7)مرفق رقم                                                                                          
 : القـــرار

 .وافقت المجنة
  ( :9) الموضوع

 لطالب المستوى  Exit Examالموافقة عمى تطبيق  بشأنالمذكرة المقدمة من السيد ا.د/ المدير التنفيذي لمبرنامج     
 .)الخريجين( بعد نياية فصل الربيع من كل عام 422
 (8)مرفق رقم                                                                                        

 : ــرارالقـ 
عمى ان تقوم الكمية بتحمل نصف نفقات اختبار ممارسة المينو بالنقابة لمن    Exit Examوافقت المجنة عمل      

  اجتاز ىذا االختبار.
 

 ( :01) الموضوع    
 .ABETالطبقا لمتطمبات  لمبرنامج  SOsالمذكرة المقدمة من السيد ا.د./ المدير التنفيذي لمبرنامج بشان عرض         

 (   9)مرفق رقم      
 : القـــرار     

 اعتماد المخرجات التعميمية لمطالب والتأكيد عمى دمجيا بالعممية التعميمية. تم        
 
 

 ( :11) الموضوع    
 .ABETطبقا لمتطمبات ال لمبرنامج PEos المذكرة المقدمة من السيد ا.د/.المدير التنفيذي لمبرنامج بشان عرض         

 (   62)مرفق رقم 
 : القـــرار

 سنوات 5-3تم اعتماد االىداف التعميمية لمبرنامج والتى يجب ان يتمتع بيا الخريجين بعد مضى من 
 بعد التخرج.
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 ( :21) الموضوع
لتدريس لساده اعضاء ىيئة اتعاقدات ا نموذج اعتماد المذكرة المقدمة من السيد ا.د/.المدير التنفيذي لمبرنامج بشان  

 بالبرنامج.
                                                                            (66)مرفق رقم 

 : القـــرار   
  . البرامج العداد نسخة مماثمواعتمدت المجنة صيغة نموذج التعاقد ويعرض عمى باقى    

                                                 

 ( :31) لموضوعا
اللذين قاموا  توجيه الشكر للساده أعضاء هيئة التدريس المذكرة المقدمة من السيد ا.د/.المدير التنفيذي لمبرنامج بشان           

 -التخرج دون مقابل دعما لبرنامج هندسة االتصاالت والمعلومات وهم : بمناقشة مشاريع 

 كلية الهندسة جامعة المنصورة –بقسم هندسة الحاسبات والنظم  االستاذ           أ.د.هشام عرفات على -1 

 كلية الهندسة جامعة المنصورة –االستاذ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت    أ.د. ماهر محمد عبدالرزاق   -2   

 ندسة جامعة المنصورةكلية اله –االستاذ المساعد  بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت     أ.م.د. شريف السيد كشك    -3

 كلية الهندسة جامعة المنصورة –أ.م.د. محمد عبدالعظيم محمد   االستاذ المساعد  بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت  -4

 كلية الهندسة جامعة المنصورة –أ.م.د.احمد ابراهيم صالح        االستاذ المساعد بقسم هندسة الحاسبات والنظم  -5

 كلية الهندسة جامعة المنصورة –االستاذ المساعد  بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت           أ.م.د.نهال فايز عريض -6

 كلية الهندسة جامعة المنصورة –د.حسام الدين صالح              مدرس بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت  -7

 كلية الهندسة جامعة المنصورة –د. محمد معوض عبده             مدرس بقسم هندسة الحاسبات والنظم  -8

 كلية الهندسة جامعة بنها - د.عبير توكل خليل                 مدرس بقسم هندسة الحاسبات -9

 (60)مرفق رقم                                                                            
 : القـــرار           

 بات شكر لمساده أعضاء ىيئة التتدريس المذين قاموا بمناقشة مشاريع التخرج.وافقت المجنة عمى ارسال خطا      
                       

 ( :41) الموضوع
 تخصيص قاعة لحفظ مشاريع التخرج بالبرنامج مقترح المذكرة المقدمة من السيد ا.د/.المدير التنفيذي لمبرنامج بشان      

 كون تحت االشراف الكامل لممعمل االفتراضى.احد المخازن بالمعمل االفتراضى حتى ت
 (63)مرفق رقم                                                                          

 : القـــرار           
 .عمى حفظ المشاريع فى مخزن المعمل االفتراضى تحت اشراف الدعم الفنى بالمعمل وافقت المجنة         
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 ( :15) الموضوع
 Self-Studyقواعد التسجيل فى المذكرة المقدمة من السيد ا.د/.المدير التنفيذي للبرنامج بشان      

 ان يكون سبق للطالب دراسة المقرر سابقا ورسب فبه. -1

 .واليحتوى على تطبيقات عملية اال يكون المقررمن  مقررات مواد التخصص للبرنامج -2

ذلك فى صرف   ات على مدار الفصل الدراسى بين االستاذ والطالب للتواصل والنقاش على ان يراعىيتم تنظيم ثالث لقاء   -3 

 ساعات تدريس االستاذ.

 (14)مرفق رقم                                                                                                                      

 : القـــرار

 اللجنة وافقت

 

 عميد الكلية                            المدير التنفيذي للبرنامج                               

 

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

 

 
 
 

         
 


