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 النوعيهالبرامج  –كليه الهندسه  –جامعة المنصورة 
 

 

 

- 

 
      اللحنة الفرعية  اجتماع عقد تم 8/3261 /  32الموافق لثالثاءا يوم اثانية عشر والنصف  الساعة تمام في إنه    

 لبرنامج: هندسة االتصاالت والمعلومات
 : برئاسة

  الكمية عميد  هيم السعيدمحمد ابرا/ 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 .د./ أحمد شعبان مدٌنأ -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 تفرغم أستاذ على ابراهٌم الدسوقى/ د.أ -1
  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 استهل وقد   
 :  التالي النحو عمى األعمال بجدول المدرجة الموضوعات مناقشة   

 
 

 
 
 
 

 هندسة االتصاالت والمعلومات لبرنامج الفرعية اللحنة عمحضر اختما 

 4/3102 / 37 الموافق الثالثاء ( المنعكدة يوم 37خلسة  رلم )
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 ( :1) الموضوع

 .32/7/3261  في المنعقدة بجمسته( السابقة) الفرعية المجنة محضر عمى المصادقة في النظر
  : القـــرار

 صادقت اللجنة       
 

 
 ( :2) الموضوع

 .3262/3261  الجامعيلمعام  الصيفي الدراسياعتماد جدول امتحانات الفصل      
 (6مرفق رقم )                                                                                   

  : القـــرار
 دت اللجنة الجدول.اعتم       

 
 ( :3) الموضوع

 .3261/3267 الجامعياالول لمعام  الدراسيالفصل  فيالمقررات الدراسية المطروحة    
 : القـــرار
 وافقت اللجنة       

 (3مرفق رقم )                                                                                   
 

 
 : (4) لموضوعا

 الجامعينسخة دليل الطالب لمعام  222لمبرنامج بشأن طباعة  التنفيذيالمذكرة المقدمة من السيد أ.د. / المدير      
 (2مرفق رقم )                                                                    .3261/3267
 : القـــرار

          
 لجنةوافقت ال

 

 شئون الطالب

 

 البرنامج شئون

 تصديقاتال
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 : (5) لموضوعا
 ورقة  22بموك نوت لمبرنامج  6222لمبرنامج بشأن طباعة عدد التنفيذيالمذكرة المقدمة من السيد أ.د. / المدير    

 سم . 32×62 مقاس
 (4مرفق رقم )                                                                                      

 : القـــرار
 افقت اللجنةو 

 : (6) لموضوعا
 لمبرنامج مطوية 6222المذكرة المقدمة من السيد أ.د. / المدير التنفيذي لمبرنامج بشأن طباعة عدد

 (2مرفق رقم )                                                                                      
 : القـــرار

 وافقت اللجنة
 
 : (7) لموضوعا

من بستارة هواء لتجهيز مكتب ادارة البرنامج  التبرعلمبرنامج بشان قبول  التنفيذيالمذكرة المقدمة من السيد أ.د./ المدير 
 .جامعة المنصورة -المعيد بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت بكمية الهندسة  عبدالفتاح المهندس/ محمد جمال

 (1مرفق رقم )                                                                                      
 : القـــرار

 وافقت اللجنة
 : (8) لموضوعا

الموافقة عمى شراء المكونات واالجهزة التالية المرفقة المذكرة المقدمة من السيد أ.د./ المدير التنفيذي لمبرنامج بشان 
جميع االقسام الكهربية ومنهم برنامج هندسة االتصاالت والمعمومات لخدمة طالب  المعامل التالية النشاء او تحديث

 -وهى:
 معمل شبكات الحاسب االلى  -6

 معمل الدوائر االلكترونية -3

 معمل االتصاالت السمكية والالسمكية -2

 معمل االنظمة المتضمنه والحقيقية -4

 معمل مشاريع التخرج -2

 (7مرفق رقم )                                                                                      

 : القـــرار
 

 وافقت اللجنة
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 : (9) لموضوعا
 -بشان انشاء  المجان الداخمية بالبرنامج عمى النحو التالى:  المذكرة المقدمة من السيد أ.د./ المدير التنفيذي لمبرنامج

 لجنة االستبيانات -6

 لجنة متابعة متطمبات الجودة -3

 عة اليومية لمقاعات واالجهزة طبقا لمجدول الدراسىلجنة المتاب -2

 لجنة متابعة شكاوى الطالب -4

 لجنة متابعة االرشاد االكاديمى -2

 لجنة التواصل الطالبى -1

 لجنة المطبوعات  -7

 (8مرفق رقم )                                                                                      

 : القـــرار
 ت اللجنةوافق 
 

 عميد الكلية                            المدير التنفيذي للبرنامج                               

 

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

 
 
 
 
 

 
 

 


