
 يحؼش اجزًبع
 

 نهجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة انجهغخ انؼبششح

 و2.13/2.14نهؼبو انجبيؼٙ 

 و16/6/2.14 قٔانًُؼقذح ٕٚو االثٍُٛ انًٕاف
**************************** 

 
 
 

( فددٙ رًددبو انغددبػخ ؼبشددشحانػقددذد نجُددخ شددئٌٕ انزؼهددٛى ٔانطددالة جهغددزٓب  

   .و2.14/ 6/ 16انًٕافق  ثٍُٕٛٚو اال حبدٚخ ػششِ ظٓشاان

 سئٛغب                                                                   د/ عبيٙ ػجذ انًُؼى انؼهٛم.ثشئبعخ انغٛذ أ           

         -ٔػؼٕٚخ كم يٍ انغبدح:                  

 ػؼٕا                                                يحًذ يحًذ انغؼٛذ انحهٕاَٙ  /.د* 

 ػؼٕا                                               شـــــــحًذ٘ ػجذ انخبنق ششش/ .* د

 ػؼٕا                                                 ُٗـــــيحًذ ػجذ انؼظٛى انجشدٚ .* د/

  ػؼٕا                  بد شٕيبٌ                             ــــــــــــأحًذ انشح/  .* د

    ةشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطال حيذٚش إداس                             ش ــٗ ثقطــــــــــ* انغٛذ/ َجٛم جٕسج

                  

 ٔرٕنٗ عكشربسٚخ انجهغخ / دانٛب فٕص٘ إثشاْٛى انشٓبنٗ

د/ سئدٛظ انهجُدخ انجهغدخ ثدزكش   ثغدى ح اندشحًٍ اندشحٛى ( ٔانزشحٛدت ثبنغدبدح .اعزٓم انغٛذ أ

 .األػؼبء ثى ششع عٛبدرّ فٙ جذٔل األػًبل
 

 
 

  -ألٔل:ا*انًٕػٕع    

 .و18/5/2.14انًظبدقخ ػهٗ يحؼش اجزًبع انجهغخ انزبعؼخ انًُؼقذح ثزبسٚخ 

 ػهٗ نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ثبنؼشع
 

 انقـــــشاس
 

 انًظبدقخ           

 

 



 ( يٕػٕػبد نإلحبؽّ     -*انًٕػٕع انثبَٙ:

كزبة اإلداسح انؼبيخ نشئٌٕ انزؼهٛى ثبنجبيؼخ ثشأٌ يٕافقخ انًجهظ األػهٗ نهجبيؼبد ثجهغدزّ ثزدبسٚخ   

انذاخهٛددخ ثكهٛددخ انُٓذعدددخ  خ( ثبنالئحددد 13و ػهددٗ رؼددذٚم ان قددشح   ة ( يدددٍ انًددبدح سقددى   23/4/2.14

ٔانزٙ رغًح نهطالة انًُقٕنٌٕ ن شق أػهٗ ثًٕاد رخهد  رؼقدذ نٓدى ايزحبَدبد فًٛدب  االنكزشَٔٛخ ثًُٕف

 . رى رذسٚغّ
   

 

 

 ثبنؼشع ػهٗ نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة     
 

 انقـــــشاس

 رى إحبؽخ انهجُخ ػهًب   

    -:*انًٕػٕع انثبنث

د/ ٔكٛدم انكهٛدخ نشدئٌٕ انزؼهدٛى .شح انًؼشٔػخ يـــٍ إداسح شئــٌٕ انزؼـهٛى ٔانطالة ػهٗ انغدٛذ أانًــزك

اقزددشال نجُددخ شددئٌٕ انزؼهددٛى ٔانطددالة ثبنُغددجخ نطددالة ان شقددخ األٔنددٗ انجددبقٌٕ نإلػددبدح  ٔانطددالة ثشددأٌ

يدبدح    ٔأطدجحذحٛث رى رطجٛق انالئحخ انجذٚدذح ػهدٛٓى ْدزا انؼدبو   ...ٔانًحٕنٌٕ يٍ كهٛبد يخزه خ  

ٔيذٖ إيكبَٛخ سطذ َزٛجخ رذسٚت إػذاد٘ نٓدزا انؼدبو ....ٖ ( يبدح أعبعٛخ ٔنٛغذ ثبَٕٚخ رذسٚت اػذاد

 .فٙ كُزشٔل شٛذ ان شقخ األٔنٗ نٓزا انؼبو أٚؼب 2.13/2.14

 ثبنؼشع ػهٗ نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة     
 

 انقـــــشاس

 -أٔطذ :      

ردذسٚت أٔندٗ ( فدٙ طدٛ  ْدزا انؼدبو  -ألٔندٗ فدٙ يدبدرٙ   ردذسٚت إػدذاد٘رذسٚت ؽدالة ان شقدخ ا -1

 و2.13/2.14

ٔإثدالؽ     انًشحهدخ األٔندٗفدٙ   أٔالرذسٚت ْدالالء انطدالة فدٙ يدبدح ردذسٚت إػدذاد٘  -2

يششف رذسٚت ان شقخ اٜػذادٖ ثإثالؽ َزٛجخ ْالالء انطالة نهغٛذ األعزبر انذكزٕس/ ٔكٛم انكهٛدخ 

 .قجم إػالٌ َزٛجخ ان شقخ أٜنٗنشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة 

 .إثالؽ ْالالء انطالة ٔانزُجّٛ ػهٛٓى ثزنك -3

 .ػهٗ يجهظ انكهٛخ عٔانؼش          
 

 (   رحًٛم يٕاد         -:*انًٕػٕع انشاثغ



د/ ٔكٛددم انكهٛددخ نشددئٌٕ انزؼهددٛى .انًـددـزكشح انًؼشٔػددخ يــددـٍ إداسح شئـددـٌٕ انزؼددـهٛى ٔانطددالة ػهددٗ انغددٛذ أ   

( ٔانزٍٚ رى رطجٛق انالئحخ انجذٚذح ػهدٛٓى ْدزا  ح ٔان شص ٌ ؽالة ان شقخ األٔنٗ   انجبقٌٕ نإلػبدٔانطالة ثشأ

( ؽبنددت ٚهزًغددٌٕ ػددذو دخددٕل ايزحبَددبد ان ظددم انذساعددٙ انثددبَٙ  15حٛددث رقددذو ػددذد    ...و 2.13/2.14انؼددبو 

 -و ٔرنك ػهٗ انُحٕ انزبنٙ:2.13/2.14

 مواد التحمٌل الذي أبدى الطالب رغبته فً عدم دخول االمتحان فٌها الطالب حالة األســـــــــــــــــــــــــم م

 تنظٌم الحاسبات –قوى كهربٌة  باق أحمد عبد الحمٌد عبد النبً جاد هللا 1

 قٌاسات كهربٌة -تنظٌم الحاسبات –قوى كهربٌة  باق   أحمد لبٌب سلٌمان سلٌمان 2

 ظٌم الحاسباتتن –قوى كهربٌة  باق رضوان زكرٌا رضوان 3

 عبدهللا عمر ٌوسف عبدهللا 4

 

 قٌاسات كهربٌة -تنظٌم الحاسبات –قوى كهربٌة  فرصة أخٌرة

 إدارة مشروعات -تنظٌم الحاسبات –قوى كهربٌة  باق أحمد محمود إسماعٌل محمد 5

 قٌاسات كهربٌة -تنظٌم الحاسبات –قوى كهربٌة  باق محمد محمود عبد الحكٌم عفٌفً 6

 إدارة مشروعات -تنظٌم الحاسبات –قوى كهربٌة  باق منتصر عبد الكافً تونىمحمد  7

 قٌاسات كهربٌة -تنظٌم الحاسبات –قوى كهربٌة  فرصة أخٌرة محمد وحٌد حلمً المحالوى 8

 تنظٌم الحاسبات –قوى كهربٌة  باق محمود محمد المهدي محمد داود 9

 ٌاسات كهربٌةق –قوى كهربٌة  باق السٌد حسن السٌد طٌره .1

 إدارة مشروعات - تنظٌم الحاسبات فرصة أخٌرة أحمد عبد الحلٌم رمضان سلٌمان 11

 قوى كهربٌة - تنظٌم الحاسبات باق أٌة لبٌب على عبد الرازق 12

 قٌاسات كهربٌة -تنظٌم الحاسبات –قوى كهربٌة  باق أسماء عبد المقصود محمود خضر 13

 قوى كهربٌة قبا محمود فتحً على عبدهللا 14

 إدارة مشروعات - تنظٌم الحاسبات باق إبراهٌم سعٌد محمد شدٌد 15
 

 

 ثبنؼشع ػهٗ نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة   
 

 انقـــــشاس

 .ػهٗ يجهظ انكهٛخ عأٔطذ ثبنًٕافقخ ٔانؼش

     -:*انًٕػٕع انخبيظ

د/  ٔكٛددم .و ػهددٗ انغددٛذ أ2.13/2.14بيؼٙ انًـدـزكشح انًؼشٔػددخ يــددـٍ يشددشفٙ انزددذسٚت نهؼدبو انجدد -1

انكهٛددخ نشددئٌٕ انزؼهددٛى ٔانطددالة ثشددأٌ االعددزؼبَخ ثددجؼغ انغددبدح انؼددبيهٍٛ ثبنكهٛددخ ك ُٛددٍٛ نزُ ٛددز خطددخ 



فُدٙ  197حٛدث أٌ احزٛبجدبد رُ ٛدز انخطدخ ٚحزدب  إندٗ  و2.13/2.14انزذسٚت انظٛ ٙ نهؼدبو انجدبيؼٙ 

 . .فُٗ 86ٔانؼذد انًٕجٕد ثبنكهٛخ 

 ػهٗ نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ثبنؼشع   
 

 انقـــــشاس

 .ػهٗ يجهظ انكهٛخ عٔانؼشأٔطذ ثبنًٕافقخ ػهٗ 

د/  ٔكٛدم انكهٛدخ نشدئٌٕ .انًــزكشح انًؼشٔػخ يـــٍ إداسح شئـدـٌٕ انزؼدـهٛى ٔانطدالة ػهدٗ انغدٛذ أ   -2

 .و 2.13/2.14 انزؼهٛى ٔانطالة ثشأٌ خطخ انزذسٚت انظٛ ٙ نهؼبو انجبيؼٙ

 ثبنؼشع ػهٗ نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة   
 

 انقـــــشاس

 .ػهٗ يجهظ انكهٛخ عٔانؼشأٔطذ ثبنًٕافقخ ػهٗ 

 

 (  و2.13/2.14ان ظم انذساعٙ انثبَٙ ايزحبَبد   رشخٛض نذخٕل   -:انًٕػٕع انغبدط*

د/ ٔكٛددم انكهٛدخ نشددئٌٕ انزؼهدٛى ٔانطددالة ثشددأٌ .ػهددٗ انغدٛذ أ انًـدـزكشح انًؼشٔػددخ يدٍ إداسح شئـددـٌٕ انزؼدـهٛى ٔانطددالة

و 2.13/2.14( ؽبندت ثدذخٕل ايزحبَدبد ان ظدم انذساعدٙ انثدبَٙ ْدزا انؼدبو  2انًٕافقخ ػهٗ انزشخٛض ٔانغدًبل نؼدذد   

 -حٛث أٌ ْالالء انطالة ي ظٕنٌٕ ٔنٓى حق انزقذو يٍ انخبس  ٔرنك ػهٗ انُحٕ انزبنٙ:

  فرصة التقدم لالمتحان د الموادعد الفرقة اسم الطالب م

  فرصة أولى 2 الثانٌة إسالم أحمد عبد اللطٌف أبو عمرة 1

  فرصة ثانٌة 4 الرابعة ) تحكم ( جهاد سعٌد وهبه أبو إبراهٌم 2

 

 .علما بأن هؤالء الطالب قاموا بسداد الرسوم الخاصة بذلك 

 ثبنؼشع ػهٗ نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة   
 

 انقـــــشاس

 .ػهٗ يجهظ انكهٛخ عٔانؼش أٔطذ ثبنًٕافقخ

 ( أػــــــزاس    -:*انًٕػٕع انغبثغ

د/ ٔكٛدم انكهٛدخ نشدئٌٕ انزؼهدٛى .انًــزكشح انًؼشٔػخ يٍ إداسح شئــٌٕ انزؼـهٛى ٔانطالة ػهٗ انغٛذ أ -أ

ح ثبنكهٛدخ ثبن شقدخ ٔانطالة ثشأٌ انؼزس االجزًبػٙ األٔل نهطبنجدخ / أيٛدشح عدؼٛذ يؼدٕع شدشٚ  انًقٛدذ

انشاثؼخ قغى ُْذعخ ٔػهٕو انحبعجبد ٔحبنزٓب فشطخ ثبَٛخ ٔرنك ػٍ دخٕل ايزحبَبد ان ظم انذساعٙ 

 .و 2/3/2.14و نشػبٚخ ؽ هٓب انًٕنٕد ثزبسٚخ 2.13/2.14انثبَٙ 
 



 ثبنؼشع ػهٗ نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة
 

 انقـــــشاس

 .هظ انكهٛخػهٗ يج عأٔطذ ثبنًٕافقخ ٔانؼش

د/ ٔكٛددم انكهٛددخ نشددئٌٕ .انًـددـزكشح انًؼشٔػددخ يددٍ إداسح شئـددـٌٕ انزؼددـهٛى ٔانطددالة ػهددٗ انغددٛذ أ -ة

انزؼهددٛى ٔانطددالة ثشددأٌ انؼددزس انًشػددٗ  األٔل نهطبنددت / عددٛذ حُ ددٙ يحًددذ ػجددذ ان زددبل انًقٛددذ ثبنكهٛددخ 

س  ٔرنددك ػددٍ دخددٕل و  ٔحبنزددّ فشطددخ أخٛددشح يددٍ انخددب2.13/2.14ثبن شقددخ انثبَٛددخ نهؼددبو انجددبيؼٙ 

و ٔرنك نظشٔفدّ انًشػدٛخ حٛدث ٔسد إنُٛدب رقشٚدش اإلداسح 2.13/2.14ايزحبَبد ان ظم انذساعٙ انثبَٙ 

انطجٛخ ٕٚطٗ ثأٌ انطبنت ٚؼبَٗ يٍ اكزئبة َ غٙ ٔطؼٕثخ ثبنزشكٛض ٔٚحزب  نشاحخ شٓشٍٚ ثذاٚدخ يدٍ 

  ...و21/5/2.14

 ثبنؼشع ػهٗ نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة
 

 انقـــــشاس

 .ػهٗ يجهظ انكهٛخ عأٔطذ ثبنًٕافقخ ٔانؼش

د/ ٔكٛددم انكهٛددخ نشددئٌٕ .انًـددـزكشح انًؼشٔػددخ يددٍ إداسح شئـددـٌٕ انزؼددـهٛى ٔانطددالة ػهددٗ انغددٛذ أ -جددـ

انًقٛدذ ثبنكهٛدخ  يظدط ٗ يحًدذ ػدبؽ  يظدط ٗانزؼهٛى ٔانطالة ثشأٌ انؼزس انًشػٗ  األٔل نهطبنت / 

ٔرندك ػدٍ دخدٕل ايزحبَدبد ان ظدم  ثدبق نإلػدبدحو  ٔحبنزدّ 2.13/2.14يؼٙ ثبن شقخ انثبَٛخ نهؼدبو انجدب

حٛث ٔسد إنُٛب رقشٚش اإلداسح انطجٛخ ٕٚطدٗ ثدأٌ  و ٔرنك نظشٔفّ انًشػٛخ2.13/2.14انذساعٙ انثبَٙ 

انطبندت ٚؼدبَٗ يددٍ فظدبو ػقهدٙ ٔٚحزددب  نهؼدال  اندذٔائٙ ٔانُ غددٙ ٔأجدبصح يشػدٛخ نًددذح شدٓشٍٚ يددٍ 

  .و1/6/2.14ربسٚخ 

 نؼشع ػهٗ نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالةثب
 

 انقـــــشاس

 .ػهٗ يجهظ انكهٛخ عأٔطذ ثبنًٕافقخ ٔانؼش

 د/ ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ثشأٌ انؼزس .انًــزكشح انًؼشٔػخ يٍ إداسح شئــٌٕ انزؼـهٛى ٔانطالة ػهٗ انغٛذ أ -د

 ثبنكهٛخ ثبن شقخ انثبنثخ   قغى ُْذعخ االنكزشَٔٛبد انظُبػٛخ ٔانزحكى (  األٔل نهطبنت / أحًذ عًٛش عؼذ ثُٓغٗ انًقٛذ

 ( ٔانًقشس2و ٔحبنزّ يُقٕل ٔرنك ػٍ دخٕل ايزحبٌ يبدح ٔاحذح فقؾ ْٔٗ يبدح  اخزجبساد 2.13/2.14نهؼبو انجبيؼٙ 

 .و ٔرنك نظشٔف ع شح خبس  انجالد فٙ يُحخ دساعٛخ23/6/2.14ايزحبَٓب ٕٚو االثٍُٛ انًٕافق  

 ثبنؼشع ػهٗ نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة
 

 انقـــــشاس

 .ػهٗ يجهظ انكهٛخ عأٔطذ ثبنًٕافقخ ٔانؼش



 د/ ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة.انًــزكشح انًؼشٔػخ يٍ إداسح شئــٌٕ انزؼـهٛى ٔانطالة ػهٗ انغٛذ أ -ْـــ 

 ٚطهتذ ػجذ انحًٛذ انًقٛذ ثبن شقخ األٔنٗ ٔحبنزّ يُقٕل األٔل نهطبنت/ يظط ٗ شؼجبٌ ػٛ ٗثشأٌ انؼزس انًشػ 

 . َظشا نظشٔفّ انًشػٛخ و2.13/2.14نهؼبو انجبيؼٙ فّٛ االػززاس ػٍ دخٕل ايزحبٌ ان ظم انذساعٙ انثبَٙ  

 ثبنؼشع ػهٗ نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة
 

 انقـــــشاس

 .ػهٗ يجهظ انكهٛخ عأٔطذ ثبنًٕافقخ ٔانؼش

د/ ٔكٛددم انكهٛددخ نشددئٌٕ انزؼهددٛى .نًـددـزكشح انًؼشٔػددخ يددٍ إداسح شئـددـٌٕ انزؼددـهٛى ٔانطددالة ػهددٗ انغددٛذ أا - ٔ

انشاثؼدخ   قغدى ُْذعدخ ثبن شقدخ ثبنكهٛدخ  حانًقٛدذ ػهدٗيظدط ٗ أيبَٙ ؽهجدخ / خٔانطالة ثشأٌ انؼزس األٔل نهطبنج

ايزحدبٌ ٔرندك ػدٍ دخدٕل  .و2.13/2.14نؼبو انجبيؼٙ فٙ ا خيُقٕن بٔحبنزٓ االنكزشَٔٛبد انظُبػٛخ ٔانزحكى (

ٔرنك الٌ ْدزِ انًدبدح يًزدذح ػهدٗ ان ظدهٍٛٛ انذساعدٍٛٛ األٔل  (4  اخزجبساد ْٔٗ يبدح  يبدح ٔاحذح فقؾ

ٔانثبَٙ ٔعجق ٔاٌ رقذيذ انطبنجخ ثؼزس فٙ جضء يدٍ ْدزِ انًدبدح فدٙ ان ظدم انذساعدٙ األٔل ٔرقدذٚى انؼدزس فدٙ 

 . هٓب ؽجقب نقٕاػذ انشأفخ ٔ انشفغ  جضء يٍ انًبدح ٚؼزجش ػزسا فٙ انًبدح ك

 ثبنؼشع ػهٗ نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالةٔ
 

 انقـــــشاس

 .ػهٗ يجهظ انكهٛخ عٔانؼش و 2.13/2.14ٔاػزجبس انؼزسٍٚ ػزسا ٔاحذا فٙ ْزا انؼبو انجبيؼٙ  أٔطذ ثبنًٕافقخ

   رظٕٚت اعــــى (  -*انًٕػٕع انثبيٍ:

 د/ ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى .إداسح شئــٌٕ انزؼـهٛى ٔانطالة ػهٗ انغٛذ أ انًــزكشح انًؼشٔػخ يٍ

 ٔانطالة ثشأٌ رظٕٚت اعى انطبنجخ/ فًٓٛخ إثشاْٛى أحًذ انغشط انًقٛذح ثبنكهٛخ ثبن شقخ انشاثؼخ قغى 

 -ُْذعخ االنكزشَٔٛبد انظُبػٛخ ٔانزحكى ٔرنك ػهٗ انُحٕ انزبنٙ :

 يٍ /  فًٓٛخ إثشاْٛى أحًذ انغشط

 إنٗ / ْذٖ إثشاْٛى أحًذ انغشط

 ثبنؼشع ػهٗ نجُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة
 

 انقـــــشاس

 .ػهٗ يجهظ انكهٛخ عأٔطذ ثبنًٕافقخ ٔانؼش

 .وانتهت اللجنة في تمام الساعة الثالثة عصرا 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالة
 

                                                                                                                                                                                         

 د/ سبمي عبد المنعم الضلي.أ


