ِسؼــــــش اخــزّـــبع
اٌدٍغخ األوًٌ ٌٍدٕخ شئىْ اٌزؼٍُُ واٌطالة
ٌٍؼــــبَ اٌدــــــــبِؼــــٍ َ1026/1025
وإٌّؼمذح َىَ االثُٕٓ اٌّىافك 1025/9/12
****************************

ػمــذد ٌدٕــخ شئــىْ اٌزؼٍُُ واٌطالة خٍغزهب (األوًٌ) فٍ رّبَ اٌغابػخ
اٌســـبدَخ ػشش طجـــبزــب َــىَ االثُٕٓ اٌّىافــك  َ1025/ 9/12ثشئبعخ
وال ِٓ-:
األســـــــــــــــــــــــــــــن

م
2

أ.د /طبثش زٍٍّ صَٓ اٌذَٓ

سئُغـــب

1

أ.د /عبٍِ ػجذ إٌّؼُ اٌؼًٍُ

ػؼــــىا

3

دِ /.سّذ ِسّذ اٌغؼُذ اٌسٍىأٍ

ػؼــــىا

4

د /.خّبي ِسشوط ػطُخ

ػؼــــىا

5

د /.زغًٕ ػجذ اٌؼضَض شؼٍخ

ػؼـــــىا

6

د / .خبٌذ ِسّىد زغٓ ػجذ اٌشزُُ

ػؼــــىا

7

اٌغُذٔ /.جًُ خىسخً ثمطش

ِـــذَش إداسح شئــىْ اٌزؼٍُــُ واٌطـــالة

8

داٌُب فىصٌ إثشاهُُ اٌشهبًٌ

عىـــشرُـــشح اٌدـٍغخ

اعزهً اٌغُذ أ.د /سئُظ اٌٍدٕخ اٌدٍغخ ثزوش ( ثغُ هللا اٌاشزّٓ اٌاشزُُ ) واٌزشزُات
ثبٌغبدح األػؼــــبء ثــــُ شـــشع عُـــبدرــــه فــــٍ خـــذوي األػّبي.
*اٌّىػىع األوي -:
اٌّظبدلخ ػًٍ ِسؼش اخزّبع اٌدٍغخ اٌثبُٔخ ػششح ثزبسَخ َ1025/8/13
وثبٌؼشع ػًٍ ٌدٕخ شئىْ اٌزؼٍُُ واٌطالة

اٌمـــــشاس
اٌّظبدلخ

*اٌّىػىع اٌثبٍٔ( - :رظىَت ٔزبئح )
أوال  :اٌّـ اـزوشح اٌّؼشوػااخ ِاآ ِااذَش إداسح شاائىْ اٌزؼٍااُُ واٌطااالة ػٍااً اٌغااُذ أ.د /ووُااً اٌىٍُااخ
ٌشاائىْ اٌزؼٍااُُ واٌطااالة ثش ا ْ رظااىَت ٔزُدااخ ثؼااغ اٌطااالة ثٕاابء ػٍااً خطاابة أ.دٔ /بئاات سئااُظ
اٌدبِؼخ واٌخبص ثزفغُش اٌؼمىثخ اٌز دَجُخ  ..زُث رُ اٌزظىَت ػًٍ إٌسى اٌزبٌٍ -:

أِ -زوشح سئُظ وٕزشوي اٌفشلخ اإلػذادٌ
رُ رظىَت ػذد  4ؽالة ػًٍ إٌسى اٌزبٌٍ-:

م الرقم االكادٌمى

1

1444141

2

1444426

3

1444134

4

1444144

اسم الطالب

خالد عبد المنعم شفٌق

حاله الطالب قبل

حاله الطالب بعد

تطبٌق قواعد

تطبٌق قواعد

الرأفة

الرأفة

باق لإلعادة

منقول بمادة

قشقوش

سراج ضٌاء سالم فاٌد

باق لإلعادة

منقول بمادة

سالم
شادي على حسن السٌد

منقول بمادتٌن

ناجح ( )%63.33

محمد
صفا كمال محمود السٌد

وثبٌؼشع ػًٍ ٌدٕخ شئىْ اٌزؼٍُُ واٌطالة

اٌمـــــشاس
أوطذ ثبٌّىافمخ واٌؼشع ػًٍ ِدٍظ اٌىٍُخ 0

ب:

ِزوشح سئُظ وٕزشوي اٌفشلخ اٌثبُٔخ -:

منقول بمادتٌن

منقول بمادة

رُ رظىَت ؽبٌت وازذ فمؾ ػًٍ إٌسى اٌزبٌٍ -:
م

اسم الطالب

الرقم
االكادٌمى

حاله الطالب

حاله الطالب بعد

قبل تطبٌق

تطبٌق قواعد الرأفة

قواعد الرأفة
1

1244661

عوٌس أبو الحجاج السٌد

ناجح مقبول
( )%63.12

منقول بمادة

أحمد
وثبٌؼشع ػًٍ ٌدٕخ شئىْ اٌزؼٍُُ واٌطالة

اٌمـــــشاس
أوطذ ثبٌّىافمخ واٌؼشع ػًٍ ِدٍظ اٌىٍُخ 0
ثبُٔاب :اٌّـاـزوشح اٌّؼشوػااخ ِآ ِاذَش إداسح شاائىْ اٌزؼٍاُُ واٌطاالة ػٍااً اٌغاُذ أ0د /ووُاً اٌىٍُااخ
ٌشئىْ اٌزؼٍُُ واٌطالة ثش ْ رظىَت ٔزبئح اٌطالة ٔزُدخ االٌزّبعبد اٌزٍ رمذِىا ثهب إلػبدح سطاذ
دسخبرهُ زُث رُ اٌزظىَت ػًٍ إٌسى اٌزبٌٍ-:

ِ -2زوشح سئُظ وٕزشوي اٌفشلخ اإلػذادٌ
رُ رظىَت ػذد  4ؽالة ػًٍ إٌسى اٌزبٌٍ-:
م

االســـــــــــــــــــــــــــن

حالة الطالب
قبل التصويب

نتيجة الطالب
بعد التصويب

1

أحمد طارق محمد إسماعٌل

رٌاضة ( ( 64 ) 2

رٌاضة ( ( 65 ) 2

النتيجة
النهائية
للطالب
لم تتغٌر حالة الطالب

ض)

ض)

باق لإلعادة ( فرصة

فٌزٌاء ( ( 66 ) 2

فٌزٌاء ( ( 61 ) 2

أخٌرة )

ض)

ض)

2

بالل صالح الدٌن عبد المنعم

هندسة إنتاج ( 43

هندسة إنتاج ( 44

لم تتغٌر حالة الطالب

ض)

ض)

( منقول بمادة )

3

جرجس محروس كامل

لغات حاسب ( 44

لغات حاسب  ( 41ض

لم تتغٌر حالة الطالب

ض)

)

باق لإلعادة ( فرصة

4

فرح أحمد سلٌمان الصاوي

فٌزٌاء  ( 66 2ض

فٌزٌاء  ( 61 2ض )

أخٌرة )
)

تغٌرت حالة الطالب بعد
تطبٌق قواعد الرأفة
وأصبح منقول بمادة
واحدة بدال من مادتٌن

وثبٌؼشع ػًٍ ٌدٕخ شئىْ اٌزؼٍُُ واٌطالة

اٌمـــــشاس
أوطذ ثبٌّىافمخ واٌؼشع ػًٍ ِدٍظ اٌىٍُخ 0
( ب ) مذذركرة رقذذم (  ) 2بش ذ ن تصذذوٌب درجذذات الطذذالب المحبوسذذٌن طبقذذا لقذذرار مجلذذس الجامعذذة
بتارٌخ 2414/4/21م بش ن تقٌٌم درجات العملً للطالب المحبوسٌن ورلك على النحو التالً -:

م

االســـــــــــــــــــــــــــن

حالة الطالب
قبل التصويب

نتيجة الطالب
بعد التصويب

1

أنس طارق عبد الحمٌد غنٌم

فٌزٌاء ( 114 ) 2
(جـــ )

فٌزٌاء ( 144 ) 2
(جـــ )

2

عمرو مسعد رجب عبد الفتاح

فٌزٌاء ( ( 66 ) 2
ل)

فٌزٌاء (  ( 13 ) 2ل)

النتيجة
النهائية
للطالب
لم تتغٌر حالة الطالب
باق لإلعادة ( فرصة
أخٌرة )
لم تتغٌر حالة الطالب
( مفصول نهائٌا)

وثبٌؼشع ػًٍ ٌدٕخ شئىْ اٌزؼٍُُ واٌطالة

اٌمـــــشاس
أوطذ ثبٌّىافمخ واٌؼشع ػًٍ ِدٍظ اٌىٍُخ 0
ِ -1زوشح سئُظ وٕزشوي اٌفشلخ األوًٌ
رُ رظىَت اٌسبالد اِرُخ ػًٍ إٌسى اٌزبٌٍ-:
م

االســـــــــــــــــــــــــــن

الرقن
األكاديمي

نتيجة
الطالب قبل
التصويب

نتيجة
الطالب بعد
التصويب

النتيجة
النهائية
للطالب

1

إبراهٌم عبد هللا عبد الرحمن عبد السالم

1344343

جٌد جدا
ودرجات مواد التحمٌل
* تصمٌم منطقً 64
* مهارات االتصال 32
* لغات الحاسب 64

جٌد جدا كما هً :
ورصدت الدرجة الحقٌقٌة
لمواد التحمٌل بدون
تخفٌض
* تصمٌم منطقً 16
* مهارات االتصال 33
* لغات الحاسب 16

لم تتغٌر النتٌجة النهائٌة
للطالب
"جٌد جدا كما هً "
وتغٌرت فقط درجات مواد
التحمٌل

2

جهاد جاد زٌدان الهلباوى

1344133

منقولة بمادة " تكنولوجٌا
"االلكترونٌات الدقٌقة "
" 26ض جــ "

3

زٌاد وائل فتحً محمد عبد الواحد

1344324

باق لإلعادة

4

محمد سٌد محمد شعبان

1144664

منقول بمادتٌن

5

ممدوح محمود مصطفى عبد هللا

1344544

باق لإلعادة

6

إسالم محً الدٌن الطوخى

1344144

باق لإلعادة

تم تصوٌب درجة
مادة تكنولوجٌا االلكترونٌات
الدقٌقة
إلى  33جٌد جدا
تم تصوٌب مادتً -:
* لغات الحاسب  53بدال
من 35
* تنظٌم حاسبات  45بدال
من 43
وتم تطبٌق قواعد الرأفة
تم تصوٌب درجة فٌزٌاء 3
من  65ض إلى  14ل
تم تصوٌب درجة
* فٌزٌاء  3من  64ض إلى
 ( 14ل )
* قٌاسات كهربٌة من 44
إلى  45وتم
تطبٌق قواعد الرأفة
تم تصوٌب درجة

ناجحة بتقدٌر عام جٌد
%34.63

باق لإلعادة وتبقى حالته كما

* رٌاضة ( )1من  43إلى

هً علٌة

3

محمود فتحً على عبد هللا

1144366

فرصة أخٌرة

منقول بمادتٌن
رٌاضٌات هندسٌة 3
تك الكترونٌات دقٌقة

منقول بمادة واحدة
" إدارة المشروعات "
منقول بمادتٌن
تك الكترونٌات دقٌقة
تنظٌم حاسبات

( 61ض)
وتبقى حالته كما هً علٌة
تم تصوٌب درجة

منقول بمادتٌن

* تنظٌم حاسبات من 23

خوارزمٌات

إلى  42وتم تطبٌق قواعد

رٌاضٌات هندسٌة 4

الرأفة

وثبٌؼشع ػًٍ ٌدٕخ شئىْ اٌزؼٍُُ واٌطالة

اٌمـــــشاس
أوطذ ثبٌّىافمخ واٌؼشع ػًٍ ِدٍظ اٌىٍُخ 0

ِ -3زوشح سئُظ وٕزشوي اٌفشلخ اٌثبٌثخ
رُ رظىَت اٌسبالد اِرُخ ػًٍ إٌسى اٌزبٌٍ-:

م

االســـــــــــــــــــــــــــن

الرقن
األكاديمي

القسن

نتيجة
الطالب
قبل
التصويب

نتيجة
الطالب
بعد
التصويب

النتيجة
النهائية
للطالب

1

سارة مصطفى حسٌن الجندي

1144423

هندسة

باق لآلعادة

تصوٌب درجة

تغٌٌر حالة الطالب من

االلكترونٌات

الطالب فى مادة نظم

باقً لآلعادة إلى

الصناعٌة

التحكم الالخطى من

منقول بمادتٌن هما

والتحكم

 55إلى 53

رٌاضٌات هندسٌة

2

عمرو شوقً الدسوقً ٌوسف

264414

3

شادي طارق حسن حمٌدة

264365

4

صفاء محمود حمدي عثمان

1144431

5

محمود محمد جبر عبد الرحمن

1141411

6

مصطفى عبد الرحمن فرج

264326

ونظم التحكم الرقمً
هندسة

باق لآلعادة

االلكترونٌات
الصناعٌة

تصوٌب درجة
الطالب فى مادة
اختبارات من 124
إلى 125

والتحكم

تغٌٌر حالة الطالب من
باقً لآلعادة إلى
منقول بمادتٌن هما
حاكمات دقٌقة
نظم التحكم الالخطى

هندسة

منقول بمادة +

وعلوم

مادة ثانوٌة

تصوٌب درجة
الطالب فى مادة
الرسومات وتمثٌلها
بالحاسب من 56
إلى 53

باق لآلعادة

تصوٌب درجة
الطالب فى مادة
هندسة الموجات
المتناهٌة القصر من
 46إلى 51

الحاسبات

هندسة
االلكترونٌات
واالتصاالت
الكهربٌة
هندسة

مادتٌن  +مادة

االلكترونٌات

ثانوٌة

واالتصاالت

تصوٌب درجة
الطالب فى مادة
مقرر اختٌاري 2
من  21إلى 34

تغٌٌر حالة الطالب من
منقول بمادة  +مادة
ثانوٌة إلى منقول
بمادة ثانوٌة

تبقى حالته كما هو
علٌه

تبقى حالته كما هو
علٌه

الكهربٌة
هندسة

مفصول فرصة

االلكترونٌات

ثانٌة

واالتصاالت
الكهربٌة

تصوٌب درجة
الطالب فى مادة
هندسة الموجات
المتناهٌة القصر من
 36إلى 44

تبقى حالته كما هو

وثبٌؼشع ػًٍ ٌدٕخ شئىْ اٌزؼٍُُ واٌطالة

اٌمـــــشاس
أوطذ ثبٌّىافمخ واٌؼشع ػًٍ ِدٍظ اٌىٍُخ 0
*اٌّىػىع اٌثبٌث (( -:رظىَت اعُ

خشَده )

اٌّــزوشح اٌّؼشوػخ ِـــٓ ِذَش إداسح شئــىْ اٌزؼـٍُُ واٌطاالة ػٍاً اٌغاُذ أ0د /ووُاً اٌىٍُاخ ٌشائىْ
اٌزؼٍُُ واٌطالة ثش ْ رظىَت اعُ اٌخشَدخ اٌّهٕذعخ:
ِٓ  /أعّبء ِسّذ ِسّىد ػجذ اٌشزّٓ
إًٌ /أعّبء ِسّذ ِسّىد َىعف ػجذ اٌشزّٓ

علٌه

زُث أزؼشد اٌخشَدخ -:
 -1شهادة الويالد قبل التصىيب
 -2شهادة الويالد بعذ التصىيب
ً -3وىرج تصحيح وتثبيت وإبطال قيذ
وثبٌؼشع ػًٍ ٌدٕخ شئىْ اٌزؼٍُُ واٌطالة

اٌمـــــشاس
أوطذ ثبٌّىافمخ واٌؼشع ػًٍ ِدٍظ اٌىٍُخ 0

*اٌّىػىع اٌشاثغ ( -:إَمبف لُذ ردُٕذَب )
اٌّــزوشح اٌّؼشوػخ ِـــٓ ِذَش إداسح شئــىْ اٌزؼـٍُُ واٌطاالة ػٍاً اٌغاُذ أ0د /ووُاً اٌىٍُاخ ٌشائىْ
اٌزؼٍُُ واٌطالة ثش ْ إَمبف لُذ اٌطالة اِرٍ أعّبئهُ ثؼذ ٌجٍىغهُ عٓ 18عإخ وأَؼاب أِاذ اٌز خُاً
ٌٕهبَخ اٌؼبَ واٌطالة هُ-:
الفرقة
الرابعة

حالة القيد
فرصة ثانٌة

م
1

االســـــــــــــــــــــــــــن
أحمد خالد عثمان مهابة

فرصة ثالثة

2

مصطفى مجدي محمد على

الرابعة

باق لإلعادة

3

نٌازى محمود إبراهٌم السٌد

الرابعة

القسن
قسم هندسة وعلوم
الحاسب
قسم هندسة وعلوم
الحاسب
قسم هندسة االلكترونٌات
الصناعٌة والتحكم

وثبٌؼشع ػًٍ ٌدٕخ شئىْ اٌزؼٍُُ واٌطالة

اٌمـــــشاس
أوطذ ثبٌّىافمخ واٌؼشع ػًٍ ِدٍظ اٌىٍُخ 0

*اٌّىػىع اٌخبِظ-:
اٌّــزوشح اٌّؼشوػاخ ِــاـٓ ِاذَش إداسح شئـاـىْ اٌزؼاـٍُُ واٌطاالة ػٍاً اٌغاُذ أ0د /ووُاً اٌىٍُاخ ٌشائىْ
اٌزؼٍُُ واٌطالة ثش ْ اٌطٍت اٌزٌ رمذِذ ثه اٌطبٌجخ اٌّفظىٌخ ٔهبئُب  /هٕبء فبَض سَبع واٌّساىي إٌُٕاب
ِٓ اٌغُذ أ0د /سئُظ اٌدبِؼخ زُث رُ فسض زبٌخ اٌطبٌجخ ورجُٓ اِرٍ-:
زؼااشد اٌطبٌجااخ أوي ِاابدح فااٍ اِزسبٔاابد اٌفظااً اٌذساعااٍ األوي وٌااُ رسؼااش ثاابلٍ اِزسبٔاابد اٌفظااً
اٌذساعاٍ األوي واٌثاابٍٔ ( غبئجااخ )  000وٌااُ رزماذَ ثا ٌ ػاازس أوي إَماابف لُاذ ؽااىاي اٌؼاابَ ٌؼااذَ دساَزهااب
ثششوؽ ِىاػُذ رمذَُ اٌؼزس ( اٌزٌ َدت أْ َىىْ لجً االِزسبٔبد أو أثٕبئهاب ) وأزؼاشد اٌطبٌجاخ رمشَاش
ؽجٍ ِٓ اِداسح اٌطجُخ ِىػر فُه ث ٔهب رؼبًٔ ِٓ أِشاع ٔفغُخ ِٕز ػبَ 00 َ1023
ورٍاازّظ اٌطبٌجااخ إػاابدح لُااذهب ولجااىي ػاازسهب اٌّشػااً اٌّااضِٓ ػاآ اٌؼاابَ اٌّبػااٍ َ1025/1024
ورظىَت ٔزُدزهب ِٓ ِفظىٌخ ٔهبئُب إًٌ فشطخ أخُشح 0

وثبٌؼشع ػًٍ ٌدٕخ شئىْ اٌزؼٍُُ واٌطالة

اٌمـــــشاس
أوطذ ثبٌّىافمخ ػًٍ اعزثٕبئهب ػٓ ِىػذ رمذَُ اٌؼزس ولجاىي ػازسهب ػآ اٌؼابَ اٌّبػاٍ
 1025/1024واززغاابة اٌؼاابَ اٌّبػااٍ  َ1025/1024إَماابف لُااذ أوي وإػاابدح لُااذهب
هزا اٌؼبَ ِ 1026/1025غ رظىَت ٔزُدخ اٌطبٌجخ ِٓ ِفظىٌخ ٔهبئُب إًٌ ِمُذح ثبٌفشلاخ
اٌثبُٔخ ( فشطخ أخُشح فٍ اٌؼبَ اٌدبِؼٍ 0) َ1026/1025واٌؼشع ػًٍ ِدٍظ اٌىٍُخ.

*اٌّىػىع اٌغبدط-:
اٌّــزوشح اٌّؼشوػاخ ِــاـٓ ِاذَش إداسح شئـاـىْ اٌزؼاـٍُُ واٌطاالة ػٍاً اٌغاُذ أ0د /ووُاً اٌىٍُاخ ٌشائىْ

اٌزؼٍُُ واٌطالة ثش ْ ِزوشح سئُظ وٕزشوي اٌفشلخ اٌثبُٔخ ( د /0أزّذ إثشاهُُ ثهٕغً ) بخصوى
التذسيب الصيفي ) الوز صبوبح وي الال حوت الةذيوذة هوادة سجوى وًةوار يو
جوويادتَ الفةووشة الخابووت بالتووذسيب و الال حووت بيًووَ يفهوون

وش

وووٌيا بوويى التووذسيب لووي

سجىب 0
وثبٌؼشع ػًٍ ٌدٕخ شئىْ اٌزؼٍُُ واٌطالة

اٌمـــــشاس
أوطذ ث ْ خُّغ اٌّمشساد اٌّزوىسح ثبٌالئسخ (  )1021رؼزجش ِاىاد أعبعاُخ ِاب ٌاُ َازوش ٔاض طاشَر
ػًٍ أٔهب ثبٔىَخ وثبٌزبٌٍ رؼزجش ِبدح اٌزذسَت ِبدح سعىة ؤدبذ واٌؼشع ػًٍ ِدٍظ اٌىٍُخ 0

*اٌّىػىع اٌغبثغ-:
اٌّــزوشح اٌّؼشوػاخ ِــاـٓ ِاذَش إداسح شئـاـىْ اٌزؼاـٍُُ واٌطاالة ػٍاً اٌغاُذ أ0د /ووُاً اٌىٍُاخ ٌشائىْ
اٌزؼٍُُ واٌطالة ثش ْ اٌطٍت اٌزٌ رمذَ ثه اٌطبٌت  /أزّذ ٌجُت عٍُّبْ اٌّفظىي ٔهبئُب ثبٌفشلاخ األوٌاً
إًٌ اٌغُذ أ0دٔ /بئت سئُظ اٌدبِؼخ ٌشئىْ اٌزؼٍُُ واٌطالة واٌّسىي إٌُٕب ِٓ عُبدره ٌفسض زبٌزه -:

زُث رجُٓ ِآ اٌفساض أْ اٌطبٌات زؼاش خُّاغ أَابَ االِزسبٔابد وسجوب و صول ًها يوا
ويلتو

إعادة قيذٍ وصس ق بطلبت بوىسة هوي تةشيوش بوي هوي ه تنوف بٌهوا الةواهعي

بتاسيخ ذي 2012/8/22م
وثبٌؼشع ػًٍ ٌدٕخ شئىْ اٌزؼٍُُ واٌطالة

اٌمـــــشاس

أوطذ ثؼذَ اٌّىافمخ

واٌؼشع ػًٍ ِدٍظ اٌىٍُخ 0

*اٌّىػىع اٌثبِٓ ( -:رسىًَ ؤمً لُذ )
اٌّــزوشح اٌّؼشوػاخ ِــاـٓ ِاذَش إداسح شئـاـىْ اٌزؼاـٍُُ واٌطاالة ػٍاً اٌغاُذ أ0د /ووُاً اٌىٍُاخ ٌشائىْ
اٌزؼٍُُ واٌطالة ثش ْ رسىًَ ؽالة اٌفشلاخ األوٌاً ِآ وٍُابد اٌهٕذعاخ اٌّخزٍفاخ إٌاً وٍُزٕاب ووازٌه ٔماً
لُذ اٌطالة ِٓ وٍُبد غُش ِزٕبظشح إًٌ وٍُزٕب ورٌه ػًٍ إٌسى اٌزبٌٍ-:

أوال  :اٌطالة اٌّسىٌىْ إًٌ اٌىٍُخ :
 ػذد  11ؽبٌت ِسىٌىْ ِآ وٍُاخ اٌهٕذعاخ ثشاجُٓ اٌىاىَ أوٌهاُ اٌطبٌات  /أزّاذ أِابَ ِسّاذ
اٌسذاد وأخشهُ اٌطبٌتِ /ؼزض َبعش فشاج
 ػذد  23ؽبٌات ِسىٌاىْ ِآ وٍُاخ اٌهٕذعاخ خبِؼاخ إٌُّاب وأوٌهاُ اٌطبٌات /إثاشاهُُ َىعاف
وأخشهُ اٌطبٌتُِٕ /ب ِالن ُِٕش
 ػذد (  ) 2ؽبٌت ِسىي ِٓ وٍُخ هٕذعخ اٌّطشَخ ِ /ظطفً ِسّىد اٌغُغً
 ػذد (  ) 2ؽبٌت ِسىي ِٓ وٍُخ هٕذعخ شجشا خبِؼخ ثٕهب  /عبسح أزّذ عُذ إثشاهُُ

ثبُٔب  :ؽالة ِٕمىي لُذهُ إًٌ اٌىٍُخ :
 ػااذد  5ؽااالة أوٌهااُ اٌطبٌاات /أزّااذ ِسّااذ ػُااذ وأخااشهُ اٌطبٌاات /ػٍااً اٌسغاإٍُ ِسّااذ
اٌّغبوسي

وثبٌؼشع ػًٍ ٌدٕخ شئىْ اٌزؼٍُُ واٌطالة

اٌمـــــشاس
أوطذ ثبٌّىافمخ واٌؼشع ػًٍ ِدٍظ اٌىٍُخ 0

*اٌّىػىع اٌزبعغ ( -:الزشاذ رسذَذ ِىػذ اِزسبٔبد اٌزخٍف )
اٌّــزوشح اٌّؼشوػخ ِـــٓ ِذَش إداسح شئـاـىْ اٌزؼاـٍُُ واٌطاالة ػٍاً اٌغاُذ أ0د /ووُاً اٌىٍُاخ
ٌشاائىْ اٌزؼٍااُُ واٌطااالة ثشا ْ أْ َىااىْ ِىػااذ اِزسبٔاابد اٌزخٍااف ٌٍطااالة لجااً اِزساابْ اٌفظااً

اٌذساعٍ األوي بيجبىع

وأَؼب لجً اِزسبٔبد اٌفظً اٌذساعٍ اٌثبٍٔ ث عجىع0

وثبٌؼشع ػًٍ ٌدٕخ شئىْ اٌزؼٍُُ واٌطالة

اٌمـــــشاس
أوطذ ثبٌّىافمخ ػًٍ أْ َىىْ اِزسبٔبد اٌزخٍفبد لجً اِزسبْ اٌفظً اٌذساعٍ األوي واِزسبْ
اٌفظً اٌذساعٍ اٌثبٍٔ ث عجىع ِغ اِزسبٔبد اٌشفهٍ واٌؼٍٍّ واٌؼشع ػًٍ ِدٍظ اٌىٍُخ 0

*اٌّىػىع اٌؼبشش-:
أ -اٌّــزوشح اٌّؼشوػخ ِـــٓ أ0د /أزّذ إثشاهُُ ثهٕغً اٌمبئُ ثؼًّ سئُظ ِدٍظ لغُ هٕذعخ
االٌىزشؤُبد واالرظبالد اٌىهشثُخ ػًٍ اٌغُذ أ0د /ووًُ اٌىٍُخ ٌشئىْ اٌزؼٍُُ واٌطالة ثش ْ
رؼذًَ رىصَغ اٌغبػبد اٌذساعُخ ٌّمشس ( اٌذوائش االٌىزشؤُخ) ووزٌه رجذًَ ِسزىي ِبدح ( ِمشس
إخزُبسي ِ )1غ ِسزىي ِبدح
( ِمشس أخزُبسي ٌ )3طالة اٌفشلخ اٌثبٌثخ0
وثبٌؼشع ػًٍ ٌدٕخ شئىْ اٌزؼٍُُ واٌطالة

اٌمـــــشاس
أوطااااااذ ث ٔااااااه َشاػااااااً رٌااااااه ػٕااااااذ رؼااااااذًَ اٌالئسااااااخ اٌذاخٍُااااااخ ٌٍىٍُااااااخ ( ) 1021
واٌؼشع ػًٍ ِدٍظ اٌىٍُخ 0
ة -اٌّــزوشح اٌّؼشوػخ ِـــٓ أ0د /أَّٓ اٌغُذ أزّذ اٌغُذ ػُّشح اٌمبئُ ثؼًّ سئُظ ِدٍظ
لغُ هٕذعخ وػٍىَ اٌسبعجبد ػًٍ اٌغُذ أ0د /ووًُ اٌىٍُخ ٌشئىْ اٌزؼٍُُ واٌطـالة ثش ْ
اٌطٍت اٌّمـــذَ ِـــٓ اٌغُــذ د /0طالذ اٌذَٓ شؼجبْ ػُغً ثخظىص اٌّىافمخ ػًٍ إػبفخ
ِ Topicىػىع داخً اٌّمشس االخزُبسٌ (ٌٍ )4فشلخ اٌثبٌثخ ٔظشا ألٔه وخذ أْ اٌّؼبٌدبد
اٌّزىاصَخ رغطً اٌغبٌجُخ اٌّىخىدح فٍ هزا اٌّمشس 0
وثبٌؼشع ػًٍ ٌدٕخ شئىْ اٌزؼٍُُ واٌطالة

اٌمـــــشاس
أوطااااااااااذ ث ٔااااااااااه َشاػااااااااااً رٌااااااااااه ػٕااااااااااذ رؼااااااااااذًَ اٌالئسااااااااااخ اٌذاخٍُااااااااااخ ٌٍىٍُااااااااااخ ( ) 1021
واٌؼشع ػًٍ ِدٍظ اٌىٍُخ 0

*اٌّىػىع اٌسبدٌ ػشش-:
اٌّــزوشح اٌّؼشوػاخ ِــاـٓ ِاذَش إداسح شئـاـىْ اٌزؼاـٍُُ واٌطاالة ػٍاً اٌغاُذ أ0د /ووُاً اٌىٍُاخ ٌشائىْ
اٌزؼٍُُ واٌطالة ثش ْ اٌّمبطبد اٌؼٍُّخ اٌزٍ أخشَذ ٌٍطاالة اٌّساىٌُٓ ٌىٍُزٕاب زُاث راُ ػاشع ثُبٔابد اٌسبٌاخ
ػًٍ ٌدٕخ اٌّمبطبد اٌؼٍُّخ اٌّشىٍخ ِٓ ألغبَ اٌىٍُخ اٌّخزٍفخ 0
ورُ رسًُّ اٌطالة ثّىاد اٌزسًُّ اٌزٍ ٌُ َذسعىٔهب ثىٍُابرهُ ووازٌه ِاىاد اٌزخٍاف إْ وخاذد ورٌاه ػٍاً إٌساى
اٌزبٌٍ-:

أوال  :اٌطالة اٌّسىٌىْ إًٌ اٌىٍُخ :


ػذد  11ؽبٌت ِسىٌىْ ِٓ وٍُخ اٌهٕذعخ ثشجُٓ اٌىىَ أوٌهُ اٌطبٌت  /أزّذ أِابَ ِسّاذ اٌساذاد وأخاشهُ اٌطبٌاتِ /ؼزاض
َبعش فشاج



ػذد  23ؽبٌت ِسىٌىْ ِٓ وٍُخ اٌهٕذعخ خبِؼخ إٌُّاب وأوٌهاُ اٌطبٌات /إثاشاهُُ َىعاف وأخاشهُ اٌطبٌات/
ُِٕب ِالن ُِٕش



ػذد (  ) 2ؽبٌت ِسىي ِٓ وٍُخ هٕذعخ اٌّطشَخ ِ /ظطفً ِسّىد اٌغُغً



ػذد (  ) 2ؽبٌت ِسىي ِٓ وٍُخ هٕذعخ شجشا خبِؼخ ثٕهب  /عبسح أزّذ عُذ إثشاهُُ

ثبُٔب  :ؽالة ِٕمىي لُذهُ إًٌ اٌىٍُخ :
 ػااذد  5ؽااالة أوٌهااُ اٌطبٌاات /أزّااذ ِسّااذ ػُااذ وأخااشهُ اٌطبٌاات /ػٍااً اٌسغاإٍُ ِسّااذ
اٌّغبوسي

وثبٌؼشع ػًٍ ٌدٕخ شئىْ اٌزؼٍُُ واٌطالة

اٌمـــــشاس
أوطذ ثبٌّىافمخ واٌؼشع ػًٍ ِدٍظ اٌىٍُخ 0

*اٌّىػىع اٌثبٍٔ ػشش-:

الزشاذ ٌدٕخ شئىْ اٌزؼٍُُ واٌطالة ( ثش ْ وػغ ػىاثؾ ِساذدح ػآ رظاسُر

وشاعبد اإلخبثخ )

*ٌزفاابدي اٌّشاابوً اٌزااٍ رطااشأ ػٍااً اٌىٕزااشوالد وخبطااخ ػٕااذ فسااض اٌزّبعاابد اٌطااالة إلػاابدح سطااذ
دسخبرهُ 00
َمزشذ ٌدٕخ شئىْ اٌزؼٍُُ واٌطالة اِرٍ -:
وػغ ػىاثؾ ِسذدح ٍَزضَ ثهب اٌّظسر أثٕبء رظسُسه ٌىشاعبد إخبثخ اٌطالة ثسُث رىىْ ػٍاً إٌساى
اٌزبٌٍ - :
 -2اٌؼالِخ

دائشح َىػغ ثذاخٍهب دسخبد األخضاء اٌفشػُخ ٌىً عؤاي 0

 -1اٌؼالِااخ

ِغاازطًُ َىػااغ ثذاخٍااخ اٌذسخااخ اٌىٍُااخ ٌٍغااؤاي ث وٍّااه ِىػاار فُااه اٌجغااؾ

واٌّمبَ 0
 -3رىػغ ػالِخ ثبٌمٍُ األزّش ػًٍ وً طفسخ َزُ رظسُسهب0
 -4أوساق وشاعبد اإلخبثخ اٌّزشووخ ثُؼبء ثذوْ وزبثاخ َىػاغ ػٍُهاب خاؾ ازّاش ثّاب فاُهُ أوساق
اٌشعُ اٌجُبًٔ0

وأوطذ اٌٍدٕخ ثؼشع اٌّىػىع ػًٍ ِدٍظ اٌىٍُخ 0
واوتهت اللجىة في تمبم السبعة الىاحدة ظهرا 0
وكيل الكلية لشئىن التعلين والطالة
أ0د /صببر حلمي زيه الديه

