
 يؾؼــــــش اعــزًـــبع

 

 انغهغخ انضبَٛخ نهغُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة

 و6106/6102نهؼــــبو انغــــــــبيؼــــٙ 

 و62/01/6106ٔانًُؼمذح ٕٚو األؽذ انًٕافك 

**************************** 

 

 

 

ػمــذد نغُــخ شئــٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة عهغزٓب )انضبَٛخ( فٙ رًبو 

انغبػخ انؼبششح ٔانُظف طجـــبؽــب ٚــٕو األؽذ انًٕافـك 

   -و يٍ كال يٍ:62/01/6106

 األســـــــــــــــــــــــــــــن م

 سئٛغـــب                                 فزؾٙ انغٛذ ػجذ انغًٛغ  د/ 1أ 0

 ػؼــــٕا يؼٕع إثشاْٛى يؼٕع د/ 1أ 6

 ػؼــــٕا                               د/ عبيٙ ػجذ انًُؼى انؼهٛم 1أ 2

 ػؼــــٕا / عًبل يؾشٔط ػطٛخ1د 4

 ػؼـــــٕا / ؽغُٗ ػجذ انؼضٚض شؼهخ1د 5

 ػؼـــــٕا خبنذ يؾًٕد ؽغٍ ػجذ انشؽٛى /1د 6

يـــذٚش إداسح شئــٌٕ انزؼهٛــى                                / َجٛم عٕسعٗ ثمطش 1انغٛذ 2

 ٔانطـــالة

دانٛب فٕص٘ إثشاْٛى  8

                                          انشٓبنٗ 

 عكـــشرٛـــشح انغـهغخ

           

 



د/ سئٛظ انهغُخ انغهغخ ثزكش ) ثغى هللا انشؽًٍ 1اعزٓم انغٛذ أ

انشؽٛى ( ٔانزشؽٛت ثبنغبدح األػؼــــبء صــــى شـــشع عٛـــبدرــــّ 

 1فــــٙ عـــذٔل األػًبل

 

 

 

 

 

 

 

 

  -*انًٕػٕع األٔل :   

 

 1و65/9/6106انًظبدلخ ػهٗ يؾؼش اعزًبع انغهغخ األٔنٗ ثزبسٚخ

 ٔثبنؼشع ػهٗ نغُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة

 انمـــــشاس      

 انًظبدلخ      

 

 

)رشخٛض نذخٕل االيزؾبَبد  -*انًٕػٕع انضبَٙ : -:  -*انًٕػٕع انضبَٙ:

 )                           

 

 

انًــزكشح انًؼشٔػخ يـــٍ يذٚش إداسح شئــٌٕ انزؼـهٛى ٔانطالة ػهٗ انغٛذ   

د/ ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ثشأٌ انزشخٛض نطالة انفشص يٍ 1أ

و ٔرنك ػهٗ 6106/6102انخبسط نذخٕل االيزؾبَبد نٓزا انؼبو انغبيؼٙ 

 -انُؾٕ انزبنٙ:



 

 فرصة التقدم لالمتحان عدد المواد الفـــــــــــرقـــــة اســــــــم الطــــــالب م

 األخيرة 7 األولى إبراهيم أحمد السيد الشاعر 1

 أولى 9 الثانية وليد محمد محمد ريحان 2

 الثانية 13 الثانية أحمد إبراهيم عبد العزيز عبد السالم 3

 الثالثة 4 حاسبات -الثالثة  أحمد محمد حاسن الحفنى 4

 

 1ؽٛش لبو انطالة ثغذاد انشعٕو انخبطخ ثزنك

 

 

 

 

 

 ٔثبنؼشع ػهٗ نغُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة

0.  
6.  

 انمـــــشاس          

 

 1أٔطذ انهغُخ ثبنًٕافمخ ٔانؼشع ػهٗ يغهظ انكهٛخ 

 

 

 

 

 

 

 

  -*انًٕػٕع انضبنش:



 

د/ ٔكٛم انكهٛخ 1انًــزكشح انًؼشٔػخ يـــٍ يذٚش إداسح شئــٌٕ انزؼـهٛى ٔانطالة ػهٗ انغٛذ أ

 02نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ثشأٌ يٕلف انطالة انًمٛذٍٚ ثبنفشلخ انشاثؼخ يُز أكضش يٍ 
يٍ انالئؾخ انغذٚذح ٔانزٙ ٚزى رطجٛمٓب ْزا انؼبو  111لذًٚخ (  – الئؾخ عبثمخ)   ػبو

 1ػهٗ ؽالة انفشلخ انشاثؼخ و6106/6102

 ٔثبنؼشع ػهٗ نغُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة

0.  

 انمـــــشاس    

و ػهٗ انطالة انمذايٗ 6106/6102( ْزا انؼبو  6106أٔطذ انهغُخ رطجٛك انالئؾخ انغذٚذح ) 

 ٔؽالة انالئؾخ انغبثمخ 

ػبو( ٔإخطبس ْؤالء انطالة ثخطبثبد ػهٗ  02) ؽالة انفشلخ انشاثؼخ انًمٛذٍٚ ثبنكهٛخ يُز أكضش يٍ 

 1انؼُٕاٌ انًزكٕس فٗ عغالد شئٌٕ انطالة ٔانؼشع ػهٗ يغهظ انكهٛخ 

 

 

 

 

 

 

 

  -*انًٕػٕع انشاثغ :
 

د/ ٔكٛم 1انًــزكشح انًؼشٔػخ يٍ يذٚش إداسح شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ػهٗ انغٛذ أ 

انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ثشأٌ االنزًبط انًمذو يٍ انطبنت انًفظٕل َٓبئٛب 

انطبنت/ أؽًذ عًبل انظجبؽٙ ٔانًؾٕل إنُٛب يٍ اإلداسح انؼبيخ نشئٌٕ انزؼهٛى 

لٛذِ َظشا نظشٔفّ االعزًبػٛخ انًٕػؾخ فٙ ٔانطالة ثبنغبيؼخ ٔانز٘ ٚهزًظ إػبدح 

انًزكشح انًشفمخ ؽٛش رمذو انطبنت اليزؾبَبد انفشلخ األٔنٗ فٙ انضالس عُٕاد 

ٔاعزُفز عًٛغ عُٕاد انمٛذ ٔفظم َٓبئٛب العزُفبر ػذد يشاد انشعٕة ٔنى ٚزغٛت 

 1ػٍ أ٘ ايزؾبَبد

 

 ٔثبنؼشع ػهٗ نغُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة



 

 اسانمـــــش      

 

( يٍ انالئؾخ انزُفٛزٚخ  69أٔطذ انهغُخ ثؼذو انًٕافمخ نًخبنفزّ نهًبدح ) 

نمبٌَٕ رُظٛى انغبيؼبد انفمشح انضبنضخ ؽٛش ٚشزشؽ إلٚمبف انمٛذ أٌ ٚكٌٕ ػزسِ 

ًُٚؼّ يٍ االَزظبو فٙ انذساعخ ٔدخٕنّ االيزؾبَبد ٔانؼشع ػهٗ يغهظ 

  1انكهٛخ

 

 

 

 

 

 لٛذ ()إٚمبف  -*انًٕػٕع انخبيظ: 
 

 

د/ ٔكٛم 1انًــزكشح انًؼشٔػخ يـــٍ يذٚش إداسح شئــٌٕ انزؼـهٛى ٔانطالة ػهٗ انغٛذ أ .0

انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ثشأٌ إٚمبف لٛذ انطبنت/ ػًش ؽغبٌ أؽًذ َؼُٛغ ثغجت 

عُخ ؽٛش أٌ انطبنت يمٛذ ثبنكهٛخ ثبنفشلخ انضبَٛخ ٔؽبنزّ ) ثبق  68انزغُٛذ نجهٕغّ عٍ 

 1و 6106/6102، ) يغزغذ فظم صبَٙ ( فٙ انؼبو انغبيؼٙ نإلػبدح فظم أٔل ( 

 ٔثبنؼشع ػهٗ نغُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة

6.  
2.  

 انمـــــشاس

أٔطذ انهغُخ ثبنًٕافمخ ػهٗ إٚمبف لٛذ انطبنت/ ػًش ؽغبٌ أؽًذ َؼُٛغ ) 

رغُٛذٚب ( ثبنفشلخ انضبَٛخ ٔؽبنزّ ) ثبق نإلػبدح فظم أٔل ( ، ) يغزغذ فظم 

نؾٍٛ رؾذٚذ يٕلفّ يٍ انزغُٛذ  و 6106/6102انغبيؼٙ صبَٙ ( فٙ انؼبو 

 ٔانؼشع ػهٗ يغهظ انكهٛخ

 

د/ ٔكٛم 1انًــزكشح انًؼشٔػخ يـــٍ يذٚش إداسح شئــٌٕ انزؼـهٛى ٔانطالة ػهٗ انغٛذ أ .6

انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ثشأٌ اعزًشاس إٚمبف لٛذ انطبنت/ أعبيخ يغذ٘ أثٕ صٚذ خهٛم 

انًمٛذ ثبنكهٛخ ثبنفشلخ انضبنضخ لغى ُْذعخ االنكزشَٔٛبد انظُبػٛخ ٔانزؾكى ٔؽبنزّ ثبق نإلػبدح 

 و ثغجت انزغُٛذ6106/6102ؼبو انغبيؼٙ نه



 

 

 

 

 

 

 ٔثبنؼشع ػهٗ نغُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة    

 

 

 انمـــــشاس     

/ أعبيخ يغذ٘ أثٕ صٚذ أٔطذ انهغُخ ثبنًٕافمخ ػهٗ اعزًشاس إٚمبف لٛذ انطبنت    

و 6106/6102ثبنفشلخ انضبنضخ ثبق نإلػبدح ) رؾكى ( فٙ انؼبو انغبيؼٙ  خهٛم

 1نؾٍٛ رؾذٚذ يٕلفّ يٍ انزغُٛذ ٔانؼشع ػهٗ يغهظ انكهٛخ 

 

-*انًٕػٕع انغبدط:

                                                                   
 

 

د/ ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ 1هٛى ٔانطالة ػهٗ انغٛذ أانًــزكشح انًؼشٔػخ يـــٍ يذٚش إداسح شئــٌٕ انزؼـ

انزؼهٛى ٔانطالة ثشأٌ يمزشػ عذٔل ايزؾبٌ َظف انفظم انذساعٙ األٔل نهؼبو انغبيؼٙ 

 1و 09/00/6106ؽزٗ  06/00/6106و ٔانز٘ ٚجذأ يٍ 6106/6102

 ٔثبنؼشع ػهٗ نغُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة    

 

 

 انمـــــشاس     

 1بنًٕافمخ ٔانؼشع ػهٗ يغهظ انكهٛخ أٔطذ انهغُخ ث    

) رؾٕٚالد إنٗ انكهٛخ  -*انًٕػٕع انغبثغ:

 )                                      



 

 

د/ ٔكٛم انكهٛخ 1انًــزكشح انًؼشٔػخ يـــٍ يذٚش إداسح شئــٌٕ انزؼـهٛى ٔانطالة ػهٗ انغٛذ أ

ٍ كهٛبد انُٓذعخ انًخزهفخ إنٗ كهٛزُب نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ثشأٌ انزؾٕٚالد انٕاسدح إنُٛب ي

 -و ثبنفشلخ األٔنٗ ٔرنك ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ :6106/6102ْزا انؼبو 

ٔأخشْى انطبنت/ أؽًذ  انطالة انًؾٕنٌٕ يٍ كهٛخ انُٓذعخ ثشجٍٛ انكٕو أٔنٓى انطبنت/ طًٕئٛم ٚغشٖ ٔنٛى  .0

 عؼٛذ ػجذ انؾكٛى كًب ْٕ يٕػؼ ثبنًزكشح انًشفمخ
انطالة انًؾٕنٌٕ يٍ كهٛخ انُٓذعخ ثبنًُٛب أٔنٓى انطبنت/أيٛش كًبل كبيم ٔأخشْى انطبنت/يظؼت ؽغبو انذٍٚ  .6

 كًب ْٕ يٕػؼ ثبنًزكشح انًشفمخ
انطالة انًؾٕنٌٕ يٍ كهٛخ انُٓذعخ ثشجشا عبيؼخ ثُٓب ْٔٗ انطبنجخ / دُٚب سعت ػجذ  .2

 ثبنًزكشح انًشفمخكًب ْٕ يٕػؼ                                  انًمظٕد 
انطالة انًؾٕنٌٕ يٍ كهٛخ انُٓذعخ ثأعٕٛؽ ْٕٔ انطبنت / يظطفٗ عؼٛذ يظطفٗ انجُب كًب ْٕ يٕػؼ  .4

 1ثبنًزكشح انًشفمخ

انطالة انًؾٕنٌٕ يٍ كهٛخ انُٓذعخ ثجٕسعؼٛذ ْٕٔ انطبنت / يخزبس طجش٘ أؽًذ كًب ْٕ  .5

 يٕػؼ ثبنًزكشح انًشفمخ
عكُذسٚخ ْٕٔ انطبنت / يؾًذ ػبدل يظطفٗ ؽغٍ كًب ْٕ يٕػؼ انطالة انًؾٕنٌٕ يٍ كهٛخ انُٓذعخ ثبإل .6

 ثبنًزكشح انًشفمخ

 ٔثبنؼشع ػهٗ نغُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة

2.  
8.  

 انمـــــشاس       

   1أٔطذ انهغُخ ثبنًٕافمخ ٔانؼشع ػهٗ يغهظ انكهٛخ 

 

 

 

-*انًٕػٕع انضبيٍ:

                                                                  
 

 

د/ 1انًــزكشح انًؼشٔػخ يـــٍ يذٚش إداسح شئــٌٕ انزؼـهٛى ٔانطالة ػهٗ انغٛذ أ

د/ ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى 1ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ثشأٌ رفٕٚغ أ

ٔانطالة فٗ إَٓبء إعشاءاد انزؾٕٚالد ٔانًمبطبد انؼهًٛخ ثؼذ اػزًبدْب يٍ نغُخ 

 1انًمبطخ انؼهًٛخ

 ُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالةٔثبنؼشع ػهٗ نغ

9.  
01.  



 انمـــــشاس       

د/ ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى 1أ أٔطذ انهغُخ ثبنًٕافمخ ػهٗ رفٕٚغ انغٛذ 

ٔانؼشع ػهٗ  ٔانطالة ػهٗ انزؾٕٚالد ٔانًمبطبد انؼهًٛخ نهطالة انًؾٕنٍٛ

 1يغهظ انكهٛخ 

 

 

 

) يمبطبد ػهًٛخ   -*انًٕػٕع انزبعغ:

 )                                                   
 

 

د/ ٔكٛم انكهٛخ 1انًــزكشح انًؼشٔػخ يـــٍ يذٚش إداسح شئــٌٕ انزؼـهٛى ٔانطالة ػهٗ انغٛذ أ

نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ثشأٌ انًمبطبد انؼهًٛخ انزٙ أعشٚذ نهطالة انًؾٕنٌٕ يٍ كهٛبد 

فشلخ األٔنٗ ؽٛش رى ػشع ثٛبَبد و ثبن6106/6102انُٓذعخ انًخزهفخ إنٗ كهٛزُب ْزا انؼبو 

انؾبنخ ػهٗ نغُخ انًمبطبد انؼهًٛخ ) انًشكهخ ثمشاس يغهظ انكهٛخ يٍ األلغبو انؼهًٛخ ( 

ٔٔافمذ انهغُخ ػهٗ رؾًٛم انطالة ثجؼغ انًمشساد انزٙ نى ٚذسعَٕٓب ثكهٛبرٓى ثبإلػبفخ إنٗ 

 -نُؾٕ انزبنٙ:يٕاد انزخهف إٌ ٔعذد كًب ْٕ يٕػؼ ثبنًزكشاد انًشفمخ ٔرنك ػهٗ ا

  ( ؽبنت يؾٕنٌٕ  00ػذد )  يٍ كهٛخ انُٓذعخ ثشجٍٛ انكٕو أٔنٓى انطبنت / طًٕئٛم

 1ٔأخشْى انطبنت/ أؽًذ عؼٛذ ػجذ انؾكٛى ٚغشٖ ٔنٛى 
  ( ؽالة يؾٕنٌٕ يٍ كهٛخ انُٓذعخ عبيؼخ انًُٛب أٔنٓى انطبنت/أيٛش كًبل  4ػذد )

                  كبيم ٔأخشْى انطبنت/يظؼت ؽغبو انذٍٚ 
 ( ؽبنجخ يؾٕنخ يٍ كهٛخ ُْذعخ شجشا عبيؼخ ثُٓب ْٔٗ انطبنجخ / دُٚب سعت  0ػذد )

   ػجذ انًمظٕد 
  ( ؽبنت يؾٕل يٍ كهٛخ انُٓذعخ عبيؼخ أعٕٛؽ ْٕٔ انطبنت / يظطفٗ عؼٛذ  0ػذد )

  يظطفٗ انجُب 
    ( ؽبنت يؾٕل يٍ كهٛخ انُٓذعخ ثجٕسعؼٛذ ْٕٔ انطبنت / يخزبس طجشٖ  0ػذد )

 ذأؽً
   ( ؽبنت يؾٕل يٍ كهٛخ انُٓذعخ ثبإلعكُذسٚخ ْٕٔ انطبنت / يؾًذ ػبدل  0ػذد )

 يظطفٗ ؽغٍ

 ٔثبنؼشع ػهٗ نغُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة

00.  
06.  

 انمـــــشاس       

 1أٔطذ انهغُخ ثبنًٕافمخ ٔانؼشع ػهٗ يغهظ انكهٛخ 



 

-*انًٕػٕع انؼبشش:

                                                                    
 

 

د/ ٔكٛم انكهٛخ 1انًــزكشح انًؼشٔػخ يـــٍ يذٚش إداسح شئــٌٕ انزؼـهٛى ٔانطالة ػهٗ انغٛذ أ

د/ ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ 1نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ثشأٌ انطالة انزٍٚ رمذيٕا ثطهجبد نهغٛذأ

غبػبد انًؼزًذح ثبنجشايظ انزؼهٛى ٔانطالة نزؾٕٚهٓى يٍ َظبو انفظهٍٛ انذساعٍٛٛ إنٗ َظبو ان

 1انضالصخ انًٕعٕدح ثبنكهٛخ

 ٔثبنؼشع ػهٗ نغُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة

02.  
04.  

 انمـــــشاس       

 1ثبنًٕافمخ ٔانؼشع ػهٗ يغهظ انكهٛخ  أٔطذ انهغُخ 

 

-*انًٕػٕع انؾبد٘ ػشش :

                                                                    
 

 

ــزكشح انًؼشٔػخ يـــٍ يذٚش إداسح شئــٌٕ انزؼـهٛى ٔانطالة ػهٗ انغٛذ انً

د/ ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ثشأٌ انطالة انزٍٚ رمذيٕا 1أ

ثبنزًبعبد ٚزظهًٌٕ يٍ َزٛغزٓى ثذٔس عجزًجش ٔرنك نشعٕثٓى فٙ يبدح ٔاؽذح 

 1ٔرطجٛك انالئؾخ انغذٚذح ػهٛٓى فٙ خًظ يٕاد

 خ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالةٔثبنؼشع ػهٗ نغُ

05.  
06.  

 انمـــــشاس       

د/ سئٛظ كُزشٔل 1أٔطذ انهغُخ ثؼشع عًٛغ االنزًبعبد ػهٗ انغٛذ أ

 1انفشلخ انشاثؼخ ٔانؼشع ػهٗ يغهظ انكهٛخ 

 



 

 

-*انًٕػٕع انضبَٙ ػشش :

                                                                    
 

 

د/ ٔكٛم انكهٛخ 1انًــزكشح انًؼشٔػخ يـــٍ يذٚش إداسح شئــٌٕ انزؼـهٛى ٔانطالة ػهٗ انغٛذ أ

 -نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ثشأٌ يمزشػ سئٛظ ارؾبد انطالة ػهٗ اٜرٙ :

يمزشػ رؼذٚم يٕػذ ايزؾبَبد رخهفبد انفظم انذساعٙ األٔل ٔانضبَٙ ػهٗ انُؾٕ  .0

 انًزكٕس ثبنًزكشح
  رؼذٚم عذٔل ايزؾبَبد َظف انفظم انذساعٙ األٔل كًب ْٕ يٕػؼ ثبنًزكشح  .6

 ٔثبنؼشع ػهٗ نغُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة

02.  
08.  

 انمـــــشاس       

و 6106/6102أٔطذ انهغُخ ثأٌ ٚكٌٕ يٕػذ ايزؾبَبد انزخهفبد ْزا انؼبو  .0

ٔانؼشع ػهٗ يغهظ انكهٛخ                                   كبنؼبو انًبػٙ

1 
أٔطذ انهغُخ ثؼذو انًٕافمخ ػهٗ الزشاػ سئٛظ ارؾبد انطالة ثشأٌ رؼذٚم عذٔل -ة

ايزؾبَبد َظف انفظم انذساعٙ نطالة انفشلخ انشاثؼخ ارظبالد ٔانؼشع ػهٗ 

 1يغهظ انكهٛخ 

 

 

 

 

 

 

-*انًٕػٕع انضبنش ػشش :

                                                                    
 

 



د/ 1انًــزكشح انًؼشٔػخ يـــٍ يذٚش إداسح شئــٌٕ انزؼـهٛى ٔانطالة ػهٗ انغٛذ أ

ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ثشأٌ يب ٔسد يٍ األلغبو انؼهًٛخ يٍ رمبسٚش 

( ػهٗ ؽالة انفشلخ انشاثؼخ ) 6106يؼزًذح يٕػؼ فٛٓب رطجٛك انالئؾخ انغذٚذح ) 

فشص ( يٍ يمشساد يغزؾذصخ ٔصبثزخ ٔيزكبفئخ فٗ  –ثبلٌٕ نإلػبدح  –ذٌٔ يغزغ

 انًؾزٕٖ انؼهًٙ كًب ْٕ يٕػؼ فٙ انًشفمبد

 ٔثبنؼشع ػهٗ نغُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة

09.  
61.  

 انمـــــشاس       

 

 

والعرض على أوصت اللجنة بأنه تم االطالع على التقارير والموافقة على ما جاء بها 
     0مجلس الكلية

 

 

يب ٚغزغذ يٍ   -:*انًٕػٕع انشاثغ ػشش 

                                                                 أػًبل 
 

 

د/ ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ػهٗ 1يٍ انغٛذ أ انًــزكشح انًؼشٔػخ 

ثشأٌ رشكٛم كُزشٔل انجشايظ انغذٚذح ثبنكهٛخ نٓزا  د/ ػًٛذ انكهٛخ 1انغٛذ أ

 1و ٔالزشاػ يغهظ انكهٛخ ثخظٕص ْزا انزشكٛم 6106/6102انؼبو 

 

 

 

 

                                  

 

 

 



 

 

    0وانتهت اللجنت في تمبم السبعت الىاحدة ظهرا 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 وكيل الكليت لشئىن التعلين والطالة                                                                     

                                            

 د/ فتحي السيد عبد السميع0أ                                                                           

 

 

 

 

 


