
 يحضــــــس اجــزًـــبع
 

 انجهعخ انثبَٛخ نهجُخ شئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة

 و5105/5106نهعــــبو انجــــــــبيعــــٙ 

 و01/5105/ 55ٔانًُعقدح ٕٚو األحد انًٕافق  
**************************** 

 
 

عقــدد نجُــخ شئــٌٕ انزعهٛى ٔانطالة جهعزٓب )انثبَٛخ( فٙ رًابو انعابعخ  

و 5105/ 01/ 55انحــاااـب ٚخ عصاااس ظجـــبحـاااـب ٚـاااـٕو  األحاااد انًٕافـاااـق 

   -ثسئبظخ كال يٍ:

 األســـــــــــــــــــــــــــــن م

 زئٛعـــب                              /  ظبثس حهًٙ شٍٚ اندٍٚ       .أ 0

 عضــــٕا  / ظبيٙ عجد انًُعى انضهٛم                               .أ 5

 عضــــٕا / يحًد يحًد انععٛد انحهٕاَٙ .  3

 عضــــٕا / جًبل يحسٔض عطٛخ.  4

 عضـــــٕا / حعُٗ عجد انعصٚص شعهخ.  5

 عضــــٕا                         / خبند يحًٕ  حعٍ عجد انسحٛى  .  6

 يـــدٚس إ ازح شئــٌٕ انزعهٛــى ٔانطـــالة / َجٛم جٕزجٗ ثقطس                               .انعٛد 7

 ظكـــسرٛـــسح انجـهعخ  انٛب فٕش٘ إثساْٛى انصٓبنٗ                                           8
                   

 / زئٛط انهجُخ انجهعخ ثركس ) ثعى هللا انسحًٍ انسحٛى .نعٛد أاظزٓم ا

( ٔانزسحٛااات ثبنعاااب ح األعضـــاااـبش ــــاااـى شــاااـسع ظٛـــب رـــاااـّ فـــاااـٙ 

 .ل األعًبلٔجـــد

  -*انًٕضٕع األٔل :     
 

 و50/9/5105انًعب قخ عهٗ يحضس اجزًبع انجهعخ األٔنٗ ثزبزٚخ   
 

 ٌٕ انزعهٛى ٔانطالةٔثبنعسغ عهٗ نجُخ شئ 

 انقـــــساز       
 

 انًعب قخ       
 

 

 

 )رسخٛط ندخٕل االيزحبَبد (- :انثبَٙ *انًٕضٕع



 / ٔكٛاام .انًـااـركسح انًعسٔضااخ يااٍ ياادٚس إ ازح شاائٌٕ انزعهااٛى ٔانطااالة عهااٗ انعااٛد أ  

انكهٛااخ نصاائٌٕ انزعهااٛى ٔانطااالة ثصاا ٌ انزااسخٛط نطااالة انبااسض يااٍ ان اابز  ثاادخٕل 

 -و ٔذنك عهٗ انُحٕ انزبنٙ :5105/5106َبد نٓرا انعبو انجبيعٙ االيزحب

 فـــرصة التقدم لالمتحان   عـــدد المواد الفـــــرقــــــة اســــــــــــم الطـــــالب        م

 األخٌرة            5 األولى عزت محً الدٌن عزت شبل 1

 األخٌرة  7 األولى مصطفى شاهٌن زكى رمضان 2

 األولى 4 الثانٌة د سعٌد عبد التواب مرسى أحم 3

 الثانٌة 3 الثانية أحمد رمضان كمال زعزع 4

 األولى 6 الثانٌة عبد الوارث جمال عبد الوارث 5

 األولى 1 الثانٌة محمد شبل سٌف سٌف 6

 األولى 1 الثانٌة محمد عبد المرضى عبد المنعم حماد 7

 ٌرةاألخ 3 الثانٌة شرٌف سعد السٌد خلٌل 8

 األولى 2 الثانٌة حاتم أبو النجا محمد دعبس 9

 الثانٌة 11 الرابعة ) حاسبات( أحمد صبحً رزق 11

 الثالثة 2 الرابعة ) حاسبات( محمود محمد محمد محمد صقر 11
 

 .حٛث قبو انطالة ثعدا  انسظٕو ان بظخ ثرنك
 

 ٔثبنعسغ عهٗ نجُخ شئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة
 انقـــــساز       

 .ٔانعسغ عهٗ يجهط انكهٛخ  أٔظذ ثبنًٕافقخ
 

 

 

  -:*انًٕضٕع انثبنث

انـــًــركــــااـسح انًعــااـسٔضخ يــااـٍ يــااـدٚس إ ازح شئـااـٌٕ انزعـهٛـااـى ٔانطــااـالة عهااٗ 

 / ٔكٛاام انكهٛااخ نصاائٌٕ انزعهااٛى ٔانطااالة ثصاا ٌ انباابكط اناإاز  إنُٛااب يااٍ .انعٛـااـد أ

ك ثبنبسقااخ انساثعااخ ) قعااى ُْدظااخ االنكزسَٔٛاابد انطبناات / يُٛااب يبزااب  عٛااب  عجااد انًهاا

انعااُبعٛخ ٔاناازحكى ( ٔانًسفااق ثااّ يعاازُداد رثجااذ أَااّ ٚعًاام خاابز  انااجال  ٔاناار٘ 

و عهًاب ثا ٌ انطبنات يٕقإق قٛادِ 5105/5106ٚهزًط فٛاّ إٚقابق قٛادِ ْارا انعابو 

و نعاادو رحدٚااد 7/05/5104رجُٛاادٚب ثقااساز يجهااط انكهٛااخ ثجهعاازّ انساثعااخ ثزاابزٚخ 

 .خ يٍ انزجُٛد يٕقب

 ٔثبنعسغ عهٗ نجُخ شئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة

 انقـــــساز       



أٔظذ ثإخطبز انطبنت ثإَٓبش يصكهزّ انزجُٛدّٚ أٔال ٔثعادْب ًٚكاٍ انُ اس فاٙ جإاش 

 ٔانعسغ عهٗ يجهط انكهٛخ  و5105/5106قجٕل أٔ عدو قجٕل إٚقبق قٛدِ ْرا انعبو 
 

   -انًٕضٕع انساثع:*   

 -يركسح أ:
 

 / ٔكٛام انكهٛاخ نصائٌٕ انزعهاٛى .ــركسح انًعسٔضخ يــاـٍ يادٚس إ ازح شئـاـٌٕ انزعاـهٛى ٔانطاالة عهاٗ انعاٛد أانً

و 5105/5106ٔانطالة ثص ٌ رحٕٚم طالة انبسقخ األٔنٗ يٍ كهٛبد انُٓدظخ انً زهبخ إناٗ كهٛزُاب ْارا انعابو 

 -:عهٗ انُحٕ انزبنٙ 

 (  طالة يحٕنٌٕ يٍ كهٛخ انُٓدظخ ثصجٍٛ 5عد ) انكٕو أٔنٓى انطبنت / إثساْٛى شاكسٖ فسٚاد يحًاد ٔأخاسْى

 .انطبنت / يحًٕ  يحًد يحًد فس  هللا 

 (  طااالة يحٕناإٌ يااٍ كهٛااخ انُٓدظااخ جبيعااخ انًُٛااب ْٔااى انطبناات / ي هااط ظاابيٙ ثطااسض   5عااد )

 .انطبنت / يحًد َجٛم خٛس٘ عجد انغُٗ

 (  طالة يحٕنٌٕ يٍ كهٛخ انُٓدظخ ثصجسا جبيعخ ثُٓب 5ْٔعد ) ى انطبنت / أحًد عبظى عجاد انحًٛاد

 .عهٗ    انطبنت / يحًٕ  عجد انسحًٍ يحًد حعٍ

 (  يحٕل يٍ كهٛخ انُٓدظخ ثبنصقبشٚق 0عد ) ُٗٛ( طبنت ) أحًد يًدٔ  كًبل اندٍٚ انصسث. 

 (  يحٕل يٍ كهٛخ ُْدظخ ثُٙ ظٕٚف 0عد ) ( طبنت ) يحًٕ  عهٗ ثٛجبٖٔ يحًد. 

 (  يحٕل يٍ كهٛخ ُْدظخ اإلظكُدزٚخ ( طبنت ) يحًد جبثس إَٔز ش0عد ) حبرخ. 

 -ركسح ة:ي
 (  طالة يحٕنٌٕ يٍ كهٛخ انُٓدظخ ثصجٍٛ انكٕو أٔنٓى انطبنت / 7عد )ٍٚٔأخاسْى  أحًد َبجٗ أحًد عاص اناد

 . عجدهللا ظعد انُجٕ٘انطبنت / 

  (  3عد )  ثإ شٚادٔنٛاد شاًس ٌ أانطبنات / أٔنٓاى  طالة يحٕنإٌ ياٍ كهٛاخ انُٓدظاخ جبيعاخ انًُٛاب 

 ى انطبنت/ كسٚى عبشٕز جًعخْٔأخس

 ٔثبنعسغ عهٗ نجُخ شئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة

 انقـــــساز       
 .ٔانعسغ عهٗ يجهط انكهٛخ  أٔظذ ثبنًٕافقخ

   -انًٕضٕع ان بيط:*

 / ٔكٛم .انًــركسح انًعسٔضخ يـــٍ يـــدٚس إ ازح شئــٌٕ انزعـهٛى ٔانطــالة عهــٗ انعٛد أ

انزعهٛى ٔانطالة ثص ٌ انًقبظبد انعهًٛخ انزٙ أجسٚذ  نهطالة انًحٕنٍٛ  انكهٛخ نصئٌٕ

نكهٛزُب حٛث رى عسغ ثٛبَبد انحبنخ عهٗ نجُخ انًقبظبد انعهًٛخ انًصكهخ يٍ أقعبو انكهٛخ 

انً زهبخ ٔ رى رحًٛم انطالة ثًٕا  انزحًٛم انزٙ نى ٚدزظَٕٓب ثكهٛبرٓى ٔكرنك يٕا  انز هف 

 -ٕ انزبنٙ :إٌ ٔجدد ٔذنك عهٗ انُح



 -يركسح أ:
 

 

 

 مواد التحمٌل مواد التخلف الكلٌة المحول منها االسم م
 ( 2( ، )  1رٌاضة )  هندسة شبٌن الكوم إبراهٌم شكري فرٌد محمد 1

 ( 2( ، )  1فٌزٌاء ) 
 

 مهارات اتصال –تصمٌم منطقً  –لغات حاسب 

 –مهارات اتصال  –تصمٌم منطقً  –اسب لغات ح كٌمٌاء هندسة شبٌن الكوم بالل محمد محمود شاهٌن 2

 التدرٌب

 - مهارات اتصال –تصمٌم منطقً  –لغات حاسب  ال ٌوجد هندسة شبٌن الكوم طارق سعٌد عبد الحفٌظ خلٌفة 3
 

 التدرٌب

 - مهارات اتصال –تصمٌم منطقً  –لغات حاسب  ال ٌوجد هندسة شبٌن الكوم محمد مهدي محمد محمد 4

 التدرٌب

 - مهارات اتصال –تصمٌم منطقً  –لغات حاسب  تكنولوجٌا إنتاج هندسة شبٌن الكوم مد محمد فرج هللامحمود مح 5

 التدرٌب

 ال ٌوجد هندسة المنٌا مخلص سامً بطرس 1

 –مهارات اتصال  –تصمٌم منطقً  –لغات حاسب 

 التدرٌب -حقوق اإلنسان 

 ( 2)  ( ، 1رٌاضة )  هندسة المنٌا محمد نبٌل خٌري عبد الغنى 2

 

 –مهارات اتصال  –تصمٌم منطقً  –لغات حاسب 

 التدرٌب -حقوق اإلنسان 

 ال ٌوجد هندسة شبرا جامعة بنها أحمد عاصم عبد الحمٌد على 1

 –مهارات اتصال  –تصمٌم منطقً  –لغات حاسب 

 التدرٌب -حقوق اإلنسان 

 ال ٌوجد هندسة شبرا جامعة بنها محمود عبد الرحمن محمد حسن  2

 

 –مهارات اتصال  –تصمٌم منطقً  –غات حاسب ل

 التدرٌب -حقوق اإلنسان 

 تكنولوجٌا إنتاج هندسة الزقازٌق أحمد ممدوح كمال الدٌن الشربٌنى 1

مهارات اتصال  –تصمٌم منطقً  –لغات حاسب 

 التدرٌب -حقوق اإلنسان 

 ال ٌوجد هندسة  بنً سوٌف محمود على بٌباوى محمد          1

 –مهارات اتصال  –تصمٌم منطقً  –سب لغات حا 

 التدرٌب -حقوق اإلنسان 

 ال ٌوجد هندسة اإلسكندرٌة محمد جابر أنور شحاتة 1

  –مهارات اتصال  –تصمٌم منطقً  –لغات حاسب 

  

 التدرٌب    

 -يركسح ة:

 مواد التحمٌل مواد التخلف الكلٌة المحول منها االسم م
 ال ٌوجد هندسة شبٌن الكوم نأحمد ناجى أحمد عز الدٌ 1

 - مهارات اتصال –تصمٌم منطقً  –لغات حاسب 

 التدرٌب

 –مهارات اتصال  –تصمٌم منطقً  –لغات حاسب  رٌاضة هندسة شبٌن الكوم أحمد محمد عبد الفتاح فاٌد 2

 التدرٌب

 - هارات اتصالم –تصمٌم منطقً  –لغات حاسب  ال ٌوجد هندسة شبٌن الكوم أحمد ٌحٌى السٌد إبراهٌم 3
 

 التدرٌب

 - مهارات اتصال –تصمٌم منطقً  –لغات حاسب  رٌاضة هندسة شبٌن الكوم سعفان ًمحمد محمود عبد المعط 4

 التدرٌب

 - مهارات اتصال –تصمٌم منطقً  –لغات حاسب  ال ٌوجد هندسة شبٌن الكوم محمد سالمة محمد إبراهٌم سالمة 5

 التدرٌب

 ال ٌوجد هندسة شبٌن الكوم فىمحمد مصطفى السٌد مصط 1

 -  –مهارات اتصال  –تصمٌم منطقً  –لغات حاسب 

 التدرٌب

 كٌمٌاء              هندسة شبٌن الكوم عبداللة سعد النبوي السٌد حشٌش 2

 

 - –مهارات اتصال  –تصمٌم منطقً  –لغات حاسب 

 التدرٌب



 ال ٌوجد هندسة المنٌا ولٌد شمردن أبو زٌد 1

 –مهارات اتصال  –تصمٌم منطقً  –لغات حاسب 

 التدرٌب -حقوق اإلنسان 

 أحمد ممدوح السٌد أحمد 2

  

 فٌزٌاء هندسة المنٌا

 

 –مهارات اتصال  –تصمٌم منطقً  –لغات حاسب 

 التدرٌب -حقوق اإلنسان 

 ال ٌوجد هندسة المنٌا كرٌم عاشور ٌحٌى فراج 1

مهارات اتصال  –تصمٌم منطقً  –لغات حاسب 

 التدرٌب -نسان حقوق اإل

 

 ٔثبنعسغ عهٗ نجُخ شئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة

 انقـــــساز       

 . ٔانعسغ عهٗ يجهط انكهٛخ أٔظذ ثبنًٕافقخ

 ) رعٕٚت َزبئج (  -*انًٕضٕع انعب ض:

 -مذكرة رئٌس كنترول الفرقة اإلعدادي: -أ
 

سفاق ثٓاب ياركسح انًـاـركسح انًعسٔضاخ يــاـٍ يادٚس إ ازح شئـاـٌٕ انزعاـهٛى ٔانطاالة ي

 -زئٛط كُزسٔل انبسقخ اإلعدا ٘ حٛث رى انزعٕٚت عهٗ انُحٕ انزبنٙ:
 

الرقن  االســـــــــــــــــــــــــــن م

 األكبديوي
ًزيجخ الطبلت 

 قجل الزصىيت
ًزيجخ الطبلت 

 ثعد الزصىيت
 هالحظبد

 كٌمٌاء هندسٌة 1411474 ناصر حافظ شفٌق الطامى 1
 ض جـ 

 كٌمٌاء هندسٌة 
 غ

الن الطالب تقدم 
بعذر مقبول عن 
 الترم األول كامال

 

 ٔثبنعسغ عهٗ نجُخ شئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة

 انقـــــساز       

 . ٔانعسغ عهٗ يجهط انكهٛخ أٔظذ ثبنًٕافقخ

 

 -مذكرة رئٌس كنترول الفرقة األولى: -ب 
 

ٓاب ياركسح انًـاـركسح انًعسٔضاخ يــاـٍ يادٚس إ ازح شئـاـٌٕ انزعاـهٛى ٔانطاالة يسفاق ث

 -زئٛط كُزسٔل انبسقخ األٔنٗ حٛث رى انزعٕٚت عهٗ انُحٕ انزبنٙ:
 

الرقن  االســـــــــــــــــــــــــــن م

 األكبديوي
ًزيجخ الطبلت قجل 

 الزصىيت
ًزيجخ الطبلت ثعد 

 الزصىيت

ناجح بتقدٌر عام جٌد  1211414 محمد بٌومً نصر بدر 1
6552% 

ناجح بتقدٌر عام جٌد بنسبة 
66591% 

حٌث تم تصوٌب درجة ) فٌزٌاء 
 117درجة إلى  82( من  3

 درجة

 

 ٔثبنعسغ عهٗ نجُخ شئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة

 انقـــــساز       



 . ٔانعسغ عهٗ يجهط انكهٛخ أٔظذ ثبنًٕافقخ
 

 

 -مذكرة رئٌس كنترول الفرقة الثالثة: -جـ 
نطاالة يسفاق ثٓاب ياركسح انًـاـركسح انًعسٔضاخ يــاـٍ يادٚس إ ازح شئـاـٌٕ انزعاـهٛى ٔا

 -زئٛط كُزسٔل انبسقخ انثبنثخ حٛث رى انزعٕٚت عهٗ انُحٕ انزبنٙ:
 

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب
 القـــــرار       

 5 والعرض على مجلس الكلٌة أوصت بالموافقة
 

 

   -انًٕضٕع انعبثع:*

 / ٔكٛام .ٌٕ انزعـهٛى ٔانطــالة عهــٗ انعاٛد أانًــركسح انًعسٔضخ يـــٍ يـــدٚس إ ازح شئــ

انكهٛااخ نصاائٌٕ انزعهااٛى ٔانطااالة ثصاا ٌ جاادٔل ايزحاابٌ َعااف انبعاام اندزاظااٙ األٔل نهعاابو 

إنااااااٗ  04/00/5105و ٔاناااااار٘ ظااااااٛجدأ فااااااٙ انبزااااااسح يااااااٍ 5105/5106انجاااااابيعٙ 

 1و09/00/5105

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب
 القـــــرار       

 . ٔانعسغ عهٗ يجهط انكهٛخ نًٕافقخأٔظذ ثب

   -:انًٕضٕع انثبيٍ*

 / .د أــعـهٛى ٔانطــالة عهــٗ انعٛــشئــٌٕ انز حسٔضخ يـــٍ يـــدٚس إ ازـــسح انًعــــانًــرك

ٍ انطبنجخ/ يُٗ انعٛد عجد انجٕا  ــٔكٛم انكهٛخ نصئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة ثص ٌ انطهت انًقدو ي

ٕل إنُٛب ــسقخ انساثعخ ) قعى ُْدظخ االنكزسَٔٛبد ٔاالرعبالد انكٓسثٛخ ( ٔانًحانصُبٖٔ ثبنب

عٍ  بٔانزٙ رهزًط فّٛ اظزثُبؤْ.. / َبئت زئٛط انجبيعخ نصئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة .يٍ انعٛد أ

سعبٚخ طبهزٓب عٍ انبعم اندزاظٙ ــٙ نــجزًبعٗ انثبَاإلعرزْب  ليٕعد رقدٚى انعرز ٔقجٕ

و 58/9/5105و إًٚبش إنٗ قساز يجهط انجبيعخ ثزبزٚخ 5103/5104بيعٙ األٔل نهعبو انج

الرقن  االســـــــــــــــــــــــــــن م

 األكبديوي
ًزيجخ الطبلت 

 قجل الزصىيت
ًزيجخ الطبلت ثعد 

 الزصىيت

 منقولة بمادتٌن 281416 كرٌمة على محمد البربرى 1

 نظرٌة اتصاالت 
المتناهٌة  هـ الموجات

 القصر

 منقولة بمادتٌن

نظرٌة الموجات 
 الكهرومغناطٌسٌة

 هـ الموجات المتناهٌة القصر



استثناء طالب الفرق النهائٌة من قرار مجلس التعلٌم ) ٔانر٘ ُٚط عهٗ 

 5والخاص بعدم النظر فً األعذار التً تقدم عن سنوات سابقة (

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب 

 القـــــرار       
 

عهٗ اظزثُبش انطبنجخ عٍ يٕعد رقادٚى انعارز ٔقجإل عارزْب االجزًابعٙ  افقخأٔظذ ثبنًٕ

و 5103/5104انثااابَٙ نسعبٚااااخ طبهزٓاااب عااااٍ انبعااام اندزاظااااٙ األٔل نهعااابو انجاااابيعٙ 

و يااٍ 5104/5105ٔرعاإٚت َزٛجزٓااب فااٙ انبعاام اندزاظااٙ األٔل فااٙ انعاابو انجاابيعٙ 

قاسزاد ٔنٓاب حاق انادخٕل فاٙ يقسزاد إنٗ فسظخ أخٛسح فٗ ْرِ انً 4يبعٕنخ َٓبئٛب فٗ 

ايزحبَااااابد ْااااارِ انًقاااااسزاد فاااااٙ انبعااااام اندزاظاااااٙ األٔل فاااااٙ ْااااارا انعااااابو انجااااابيعٙ 

 1 ٔانعسغ عهٗ يجهط انكهٛخو 5105/5106
 

 

 ج

 

    0 الىاحدح ظهراواًزهذ اللجٌخ في روبم السبعخ 

 

 

وكيل الكليخ لشئىى                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                           الزعلين والطالة

 د/ صبثر حلوي زيي الديي0أ
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