
 بعـــزًــس اجــــــيذض
 

 نهجُخ شئٌٕ انزعهٍى ٔانطالة انجهعخ انثبنثخ

 و1025/1026ً ــــبيعــــــــبو انجــــنهع

 22/1025/ 25 قٔانًُعقدح ٌٕو األدد انًٕاف
**************************** 

 

( فً رًابو انعابعخ انثبنثخعقــدد نجُــخ شئــٌٕ انزعهٍى ٔانطالة جهعزٓب ) 

و 1025/ 25/22انًٕافـاااـق  األداااد صجـــبدـاااـب ٌـااـٕو عبشااسح ٔانُ ااا  ان

   -ثسئبظخ كال يٍ:

 األســـــــــــــــــــــــــــــن م

 زئٍعـــب د/  صبثس دهًً شٌٍ اندٌٍ                                   0أ 2

 عضــــٕا د/ ظبيً عجد انًُعى انضهٍم                               0أ 1

 عضــــٕا / يذًد يذًد انععٍد انذهٕاًَ 0د 3

 عضــــٕا / جًبل يذسٔض عطٍخ0د 4

 عضـــــٕا / دعُى عجد انعصٌص شعهخ0د 5

 عضــــٕا / خبند يذًٕد دعٍ عجد انسدٍى                          0د 6

 يـــدٌس إدازح شئــٌٕ انزعهٍــى ٔانطـــالة / َجٍم جٕزجى ثقطس                               0انعٍد 7

 ظكـــسرٍـــسح انجـهعخ دانٍب فٕشي إثساٍْى انشٓبنى                                           8
             

انجهعاااخ ثاااركس ) ثعاااى   اناااسدًٍ د/ زئاااٍط انهجُاااخ 0اظااازٓم انعاااٍد أ

ّ ـــاااـبدرـــسع ظٍــاااـى شـــاااـبء ثـــاااـاناااسدٍى ( ٔانزسدٍااات ثبنعااابدح األعض

 0دٔل األعًبلـــً جــــف
 

  -ألٔل :ا*انًٕضٕع      
 

 و15/20/1025انً بدقخ عهى يذضس اجزًبع انجهعخ انثبٍَخ ثزبزٌخ 

 ٔثبنعسض عهى نجُخ شئٌٕ انزعهٍى ٔانطالة 

 انقـــــساز       

 انً بدقخ      



  )يٕضٕعبد نالدبطّ(- انثبًَ: *انًٕضٕع
 

  ثشأٌ انعقٕثخ ثبنذجط يدح ال  1025نعُخ  202قساز زئٍط انجًٕٓزٌخ زقى

أنا  جٍُاخ عهاى كام ياٍ طجاش أٔ َشاس  10رقم عاٍ ظاُخ ٔثاساياخ ال رقام عاٍ 

إنخ أظئهخ ٔأجٕثخ ايزذبَبد ثق د اناا  أٔ اخخاالل ثبنُمابو  000000000

 انعبو ناليزذبَبد 

  و:15/20/1025قساز يجهط انجبيعخ فً جهعزّ ثزبزٌخ- 

انفزسح انًعًٕح ثٓب نهزقدو ثبنزمهًبد ثعد َزبئج االيزذبَابد خاالل 

 0شٓس يٍ إعالٌ انُزٍجخ فً َٓبٌخ انعبو اندزاظى

 ٔثبنعسض عهى نجُخ شئٌٕ انزعهٍى ٔانطالة

 انقـــــساز       

 إدٍطذ انهجُخ عهًب   

 )رسخٍص ندخٕل االيزذبَبد ( - انثبنث: انًٕضٕع* 
د/ ٔكٍاام انكهٍااخ نشاائٌٕ انزعهااٍى 0انًـااـركسح انًعسٔضااخ يااٍ ياادٌس إدازح شاائٌٕ انزعهااٍى ٔانطااالة عهااى انعااٍد أ  

و 1025/1026ٔانطالة ثشأٌ انزاسخٍص نطاالة انفاسن ياٍ ان ابزو ثادخٕل االيزذبَابد نٓارا انعابو انجابيعً 

 -ٔذنك عهى انُذٕ انزبنً :
 التقدم لالمتحان فرصة   عدد المواد الفرقة اسم الطالب        م

 األخٌرة            3 األولى إبراهٌم أحمد أبو الفتوح إبراهٌم 1

 األخٌرة 7 األولى أسامة عزت عبد المعطى بردة 2

 األخٌرة 5 األولى أحمد إبراهٌم أحمد حجاج 3

 األخٌرة 3 األولى أحمد عبد الجلٌل على محمد عتلم 4

 األخٌرة 4 األولى إسالم سمٌر على السهٌتى 5

 األخٌرة 2 األولى حسن سالم أحمد محمود 6

 األخٌرة 2 األولى محمود جمعة حسٌن العدوى 7

 األخٌرة 3 األولى محمود عبد الرازق جودة حسانٌن 8

 األولى 3 الثانٌة أحمد إبراهٌم عبد العزٌز عبد السالم 9

 األولى 3 الثانٌة محمد سرور محمد عبد العزٌز 11

 األولى 3 الثانٌة فالعزٌز محمد أبو شرٌمحمد عبد  11

 األولى 2 الثانٌة محمد عالم عبد العظٌم عالم 12

 الثالثة 3 حاسبات –الثالثة  اٌمان حسن على عبد هللا 13

 الثانٌة 3 حاسبات –الثالثة  محمد مجدى عبد العزٌز دراز 14

 الثالثة 2 اتصاالت -الثالثة  محمد حامد على حامد 15

 الثالثة 9 تحكم -الثالثة  صموئٌل عطٌةجورج  16
 

 

 

 0دٍث قبو انطالة ثعداد انسظٕو ان بصخ ثرنك
 



 ٔثبنعسض عهى نجُخ شئٌٕ انزعهٍى ٔانطالة
 انقـــــساز       

 0ٔانعسض عهى يجهط انكهٍخ  أٔصذ ثبنًٕافقخ
 

 ) ر ٌٕت أظًبء طالة ( -: -*انًٕضٕع انساثش:
د/ ٔكٍاام انكهٍااخ 0شئـااـٌٕ انزعااـهٍى ٔانطااالة عهااى انعااٍد أ حانًعسٔضااخ يــااـٍ ياادٌس إداز اد انًـااـركس

  -ر ٌٕت أظًبء انطالة اَرً أظًبئٓى ثعد:نشئٌٕ انزعهٍى ٔانطالة ثشأٌ 

 الوستندات التي أحضرها كل هنهوا االسن بعد التصويب االسن قبل التصويب الفرقة م

 شهادة المٌالد قبل التصوٌب  محمود جمال أحمد البرعى محمود جمال أحمد على اإلعدادي 1

  شهادة المٌالد بعد التصوٌب 

 بٌان تصحٌح وتثبٌت وإبطال قٌد 

 شهادة المٌالد قبل التصوٌب  مً عاطف محمد عبد المعز الحبشً مً عاطف محمد عبد المعز الرابعة 2

 شهادة المٌالد بعد التصوٌب 

   بٌان تصحٌح وتثبٌت وإبطال قٌد 
 

 ٔثبنعسض عهى نجُخ شئٌٕ انزعهٍى ٔانطالة

 انقـــــساز       
 0أٔصذ ثبنًٕافقخ ٔانعسض عهى يجهط انكهٍخ 

 

 

 

   -انًٕضٕع ان بيط:*   

د/ ٔكٍام انكهٍاخ نشائٌٕ 0شئــٌٕ انزعـهٍى ٔانطاالة عهاى انعاٍد أ حانًــركسح انًعسٔضخ يـــٍ يدٌس إداز

انطبنت/ ثٓبء ظعد عجد انًق ٕد انجُب انًف ٕل َٓبئٍب يٍ انفسقاخ اخعادادي فاً  ثشأٌة انزعهٍى ٔانطال

ٔانااري ٌهاازًط إعاابدح قٍاادِ ٔادزعاابة عاارز يسضااى عااٍ أعــااـٕاو ظبثقااـخ ) انف اام  1025دٔز ياابٌٕ 

 ٌُص عهــــــى  9/1/1022( عهًـــب ثأٌ قساز يجهط انزعهٍى ثزـــــبزٌخ 1023/1024انثبًَ 

 00عراز انزً رقدو عٍ ظُٕاد ظبثقخ () عدو انُمس فً األ

 18/9/1025دازح انجبيعخ ددٌثب ثزبزٌخ إٔزد إنٍُب كزبة 

يااٍ انقااساز انعاابثق ) عاادو انُمااس يااٍ األعااراز انزااً رقاادو عااٍ انفااسا انُٓبئٍااخ  ثبظاازثُبء طااالة

 0ظُٕاد ظبثقخ (

ظاذت أٔزاقاّ  ٔخٕفب يٍ عبيم انٕقذ ٔضٍبع يعزقجم انطبنت قبو انطبنت ثبظز ساو شٓبدح ف م ثعاد

نزقدًٌٓب إنى أداد انكهٍابد انُمسٌاخ يُزماسا َزٍجاخ عاسض انزًبظاّ عهاى نجُاخ شائٌٕ انزعهاٍى ٔيجهاط 

 0انكهٍخ

 ٔثبنعسض عهى نجُخ شئٌٕ انزعهٍى ٔانطالة

 انقـــــساز       
 0ٔانعسض عهى يجهط انكهٍخ  خثعدو انًٕافق أٔصذ

 

   -:انًٕضٕع انعبدض*



د/ ٔكٍام انكهٍاخ نشائٌٕ 0شئــٌٕ انزعـهٍى ٔانطالة عهى انعٍد أ حيدٌس إدازانًــركسح انًعسٔضخ يـــٍ 

انطاالة انًقجإنٍٍ ثبنكهٍاخ ياٍ خسٌجاً كهٍابد انزعهاٍى ان اُبعً ٔاخجاساءاد  ثشاأٌة انزعهٍى ٔانطاال

 انسظٕو اندزاظٍخ انزً رز ر ثعجت عدو قٍبيٓى ثعداد

ثعادو انعاًبح  3/22/1021يٍ صدٔز قساز يجهاط انزعهاٍى ثزابزٌخ  ىجٍُّ ظٌُٕب ( ثبنسغ5000)  

 0دفعخ ٔاددحنٓؤالء انطالة ثزقعٍظ ْرِ انسظٕو اندزاظٍخ عهى أٌ ٌزى ظدادْب 

 ٔثبنعسض عهى نجُخ شئٌٕ انزعهٍى ٔانطالة

 انقـــــساز       
 -أٔصذ ثبَرً:

خ نادخٕل ْاؤالء ـإيكبٍَخ عادو انعًباس فً ـــخ نهجبيعخ نهُمـــس إنى يجهط انكهٍخ نسفعـــزفش األي -2

   .ً إال ثعد ظداد انسظٕو اندزاظٍخطالة ( ايزذبَبد َٓبٌخ انف م اندزاظ 20انطالة ٔعددْى )

دجت َزٍجخ ْؤالء انطالة فً انف هٍٍٍ اندزاظٍٍٍ نذٍٍ قٍبيٓى ثعداد انسظإو اندزاظاٍخ ٔزثاظ  -1

 0ى يجهط انكهٍخ ان ديبد انطالثٍخ نٓى ثعداد انسظٕو اندزاظٍخ ٔانعسض عه

   -*انًٕضٕع انعبثش:
د/ أدًاااد إثاااساٍْى ثُٓعاااى انقااابئى ثعًااام زئاااٍط يجهاااط قعاااى ُْدظاااخ 0أانًـاااـركسح انًعسٔضاااخ يــاااـٍ 

االنكزسٍَٔبد ٔاالر بالد انكٓسثٍاخ ثشاأٌ إعابدح عاسض انًاركسح انًقدياخ يُاّ ٔان بصاخ ثزعادٌم رٕشٌاش 

 0هفسقخ انثبٍَخ انعبعبد اندزاظٍخ انًقسز ) اندٔائس االنكزسٍَٔخ ( ن

 ٔثبنعسض عهى نجُخ شئٌٕ انزعهٍى ٔانطالة

 انقـــــساز       
    -أٔصذ ثبَرً :

ظجق عسض ْرا انًٕضٕع عهى نجُخ شئٌٕ انزعهٍى ٔانطالة ٔرٕصى انهجُخ فً ْارِ انجهعاخ ثبنزًعاك 

عُاد رعادٌم  و ْٔاى : ) ٌساعاى ذناك12/9/1025بزٌخ ــــــــاـثبنزٕصٍخ انعبثقخ ثجهعخ شئٌٕ انزعهاٍى ثز

                                        0( ٔانعسض عهى يجهط انكهٍخ1021خ نهكهٍخ ) ـــــانالئذخ انداخهٍ

   -ًٕضٕع انثبيٍ:ن*ا
 

يــركسح زئٍط كُزسٔل انفسقخ األٔنى ٔان بصخ ثُزٍجخ انطبنت / أدًد يبْس عجد انذهٍى زيضابٌ انًُقإل 

و دٍااث أٌ َزٍجااخ انطبناات فـااـى كشاإ  1025/1026ثبٍَااخ ْاارا انعاابو يااٍ انفسقااخ األٔنااى إنااى انفسقااخ ان

 0( 4، زٌبضخ ُْدظٍخ  3) يُقٕل ثًبدرٍٍ : زٌبضخ ُْدظٍخ  صذٍذخ زصــد انــدزجــبد

أيب فى كشٕ  انزقدٌساد زصدد خطأ عٍ طسٌق انذبظات اَناً ٔرٓاسد َزٍجاخ انطبنات يُقإل 

 -نهطبنت عهى انُذٕ انزبنً:) انزقدٌساد فقظ (  ثًبدح ٔاددح فقظ ٔثبنزبنً رى ر ٌٕت َزٍجخ



نتيجة الطالب قبل  اسن الطالب

التصويب في كشوف 

 التقديرات

نتيجة الطالب بعد 

التصويب فى كشوف 

 التقديرات

 النتيجة النهائية للطالب

 ل            3زٌبضخ ُْدظٍخ   أدًد يبْس عجد انذهٍى زيضبٌ

 )ض(           4 زٌبضخ ُْدظٍخ

 ) ض(                 3زٌبضخ ُْدظٍخ   

 )ض(                   4زٌبضخ ُْدظٍخ  
انُزٍجاااخ  فاااًيُقااإل ثًااابدرٍٍ ثااادال ياااٍ يااابدح 

انهفمٍااااااااخ فقااااااااظ ) كشاااااااإ  

 انزقدٌساد (

 

 ٔثبنعسض عهى نجُخ شئٌٕ انزعهٍى ٔانطالة

 انقـــــساز       
 0ٔانعسض عهى يجهط انكهٍخ أٔصذ ثبنًٕافقخ 

 -انزبظش:نًٕضٕع ا
   

د/ ٔكٍام انكهٍاخ 0شئـاـٌٕ انزعاـهٍى ٔانطاالة عهاى انعاٍد أ حانًــركسح انًعسٔضاخ يــاـٍ يادٌس إداز

( 1021نشئٌٕ انزعهٍى ٔانطالة ثشأٌ يقاسز انزادزٌت ان اٍفً طجقاب نالئذاخ انداخهٍاخ انجدٌادح ) 

 0 1025/1026عهى طالة انفسقخ انثبٍَخ ٔانثبنثخ نٓرا انعبو انجبيعً 

 عهى نجُخ شئٌٕ انزعهٍى ٔانطالةٔثبنعسض 

 انقـــــساز       
 

 -أوصـــت اللجنة بأن ٌؤدى الطالب :  

التدرٌب الصٌفً للفرق ) اإلعدادي واألولى والثانٌة (داخلل الكلٌلة لملدة أربعلة أسلابٌ   -

 0على األقل

                                        1والتلللدرٌب الصلللٌفً للفرقلللة الثالثلللة خلللارج الكلٌلللة لملللدة أربعلللة أسلللابٌ  عللللى األقلللل -

 1والعرض على مجلس الكلٌة

   -*انًٕضٕع انعبشس :
 

د/ ٔكٍاام 0شئـااـٌٕ انزعااـهٍى ٔانطااالة عهااى انعااٍد أ حانًـااـركسح انًعسٔضااخ يــااـٍ ياادٌس إداز

انكهٍخ نشئٌٕ انزعهٍى ٔانطالة ثشأٌ يقزسح جادٔل ايزذبَابد انف ام اندزاظاً األٔل نهعابو 

ٌُٔزًٓ ان ًاٍط  1/2/1026عهى أٌ ٌجدأ ٌٕو انعجذ انًٕافق  1026/ 1025انجبيعً 

18/2/1026 0 

 ٔثبنعسض عهى نجُخ شئٌٕ انزعهٍى ٔانطالة



 انقـــــساز       
 0ٔانعسض عهى يجهط انكهٍخ أٔصذ ثبنًٕافقخ 

 ) إٌقب  قٍد ثبنث (  -*انًٕضٕع انذبدي عشس:
 

د/ ٔكٍام 0شئـاـٌٕ انزعاـهٍى ٔانطاالة عهاى انعاٍد أ حانًــركسح انًعسٔضخ يـــٍ يدٌس إداز

انكهٍخ نشئٌٕ انزعهٍى ٔانطالة ثشأٌ إٌقب  انقٍد انثبنث نهطبنت / عًس دعبٌ أدًد َعٍُش 

ٔأدضاس  0عهًب ثاأٌ انطبنات يقٍاد ثبنكهٍاخ ثبنفسقاخ انثبٍَاخ  1025/1026عٍ ْرا انعبو 

جهاّ ٌعابَى ياٍ ياسض َفعاً ٔنى أيس انطبنت رقسٌس طجً ياٍ اخدازح انطجٍاخ ٌفٍاد ثاأٌ َ

 0يصيٍ ٌذزبو نعالو أكثس يٍ عبو 

 ٔثبنعسض عهى نجُخ شئٌٕ انزعهٍى ٔانطالة

 انقـــــساز       
 0ٔانعسض عهى يجهط انكهٍخ أٔصذ ثبنًٕافقخ 

 

 

 ج

 

    0 الىاحدة ظهراواوتهت اللجىة في تمبم السبعة 

                                             وكيل الكلية لشئىن التعلين والطالة                                                                                                                          

                                                                                                   

 د/ صببر حلمي زيه الديه0أ

 


