يسؼــــــش اخــزًـــبع
اندهغخ انشاثؼخ نهدُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة
نهؼــــبو اندــــــــبيؼــــ6102/6106 ٙو
ٔانًُؼمذح ٕٚو األزذ 6106/06/65و
****************************

األســـــــــــــــــــــــــــــن

م

 0أ1د /فزس ٙانغٛذ ػجذ انغًٛغ

سئٛغـــب

 6أ1د /يؼٕع إثشاْٛى يؼٕع

ػؼــــٕا

 3أ1د /عبي ٙػجذ انًُؼى انؼهٛم

ػؼــــٕا

 4د /1خًبل يسشٔط ػطٛخ

ػؼــــٕا

 5د /1زغُٗ ػجذ انؼضٚض شؼهخ

ػؼـــــٕا

 6د /1خبنذ يسًٕد زغٍ ػجذ انشزٛى

ػؼـــــٕا

 2انغٛذَ /1جٛم خٕسخٗ ثمطش
 8دانٛب فٕص٘ إثشاْٛى
انشٓبنٗ

يـــذٚش إداسح شئــٌٕ انزؼهٛــى
ٔانطـــالة

عكـــشرٛـــشح اندـهغخ

ػمــذد ندُــخ شئــٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة خهغزٓب (انشاثؼخ) ف ٙرًبو
انغبػخ انؼبششح ٔانُظف طجـــبزــب ٚــٕو األزذ انًٕافـك
6106/06/65و يٍ كال يٍ-:
اعزٓم انغٛذ أ1د /سئٛظ انهدُخ اندهغخ ثزكش ( ثغى هللا انشزًٍ
انشزٛى ) ٔانزشزٛت ثبنغبدح األػؼــــبء ثــــى شـــشع عٛـــبدرــــّ
فــــ ٙخـــذٔل األػًبل1

*انًٕػٕع األٔل -:
انًظبدلخ ػهٗ يسؼش اخزًبع اندهغخ انثبنثخ ثزبسٚخ6106/00/61و1

ٔثبنؼشع ػهٗ ندُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة

انمـــــشاس
انًظبدلخ

*انًٕػٕع انثبَ-: ٙ
انًــزكشح انًؼشٔػخ يـــٍ يذٚش إداسح شئــٌٕ انزؼـهٛى ٔانطالة ػهٗ انغٛذ
أ1دٔ /كٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ثشأٌ يب ٔسد إنُٛب يٍ إداسح اندبيؼخ
ٚفٛذ ثأٌ يدهظ انؼًذاء أٔطٗ ػهٗ إخطبس انكهٛبد انز ٙال رُض نٕائسٓب ػهٗ
( ال ٚغزفٛذ انطبنت يٍ لٕاػذ انشأفخ إال إرا كبٌ زبطال ػهٗ  %31يٍ دسخخ
انزسشٚش٘ ) ثأٌ رؼذل انالئسخ ثسٛث رشزًم ْزا انُض لجم رطجٛمّ1

ٔثبنؼشع ػهٗ ندُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة
انمـــــشاس
أٔطذ انهدُخ ثإخطبس سؤعبء األلغبو ٔسؤعبء انكُزشٔالد ثزنك
ٔانؼشع ػهٗ يدهظ انكهٛخ1

*انًٕػٕع انثبنث-:
انًــزكشح انًؼشٔػخ يـــٍ يــذٚش إداسح شئــٌٕ انزؼـهٛى
ٔانطالة ػهٗ انغٛذ أ1دٔ /كٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى
ٔانطـــالة ثشأٌ رســذٚــذ يـــٕػـــذ ػمـــذ ايزســـبٌ يمــشس
" انٕعبئؾ انًزؼذدح " نهطبنت  /أزًذ خٛش٘ يسًٕد خهٛم
زٛث أٌ انطبنت يمٛذ ثبنفشلخ انشاثؼخ ( زبعجبد ) ثبق
نإلػبدح ٔرى رطجٛك ْزا انًمشس ػه ّٛػًٍ انًمشساد
انًغزسذثخ ػهٗ انفشلخ انشاثؼخ ػهًب ثأَّ كبٌ يزخهفب فــٙ
ْزا انًمشس ثبنفــشلــخ انثبنثخ ( الئسخ لذًٚخ )1

ٔثبنؼشع ػهٗ ندُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة
انمـــــشاس
أوصت اللجنة بأن ٌمتحن الطالب هذا المقرر فً امتحان
التخلفات وفى حالة نجاحه فٌه ترصد له الدرجة فً هذا
المقرر بالفرقة الرابعة على أن ٌخطر الطالب والكنترول
بذلك والعرض على مجلس الكلٌة0

*انًٕػٕع انشاثغ  ( -:رظٕٚت َزبئح
)
انًــزكشح انًؼشٔػخ يـــٍ انغٛذ أ1د /سئٛظ كُزشٔل انفشلخ األٔنٗ
ثشأٌ رظٕٚت َزٛدخ انطبنت /أزًذ يسغٍ زًذ٘ انشمُمٛشٖ فٙ
انفشلخ األٔنٗ دٔس يب6106/6105 ٕٚو
يٍ  /يُمٕل ثًبدر ٙرخهف ( ْٛبكم ثٛبَبد ٔخٕاسصيٛبد –
انكزشَٔٛبد 0)6
إنٗ  /يُمٕل ثًبدر ٙرخهف ( ْٛبكم ثٛبَبد ٔخٕاسصيٛبد  -لٕٖ
كٓشثٛخ )1
ثغجت خطأ ف ٙانجشَبيح ف ٙرطجٛك لٕاػذ انشأفخ زٛث ٚجشس انطبنت فٙ
انزًبعّ ثأَّ ف ٙزبنّ َدبزّ ف ٙيمشس انكزشَٔٛبد  6عٕف ٚؼفٗ يٍ
دساعزّ ف ٙثشَبيح انغبػبد انًؼزًذح انز٘ انزسك ثّ ْزا انؼبو1

ٔثبنؼشع ػهٗ ندُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة
انمـــــشاس
أٔطذ انهدُخ ثبنًٕافمخ ٔانؼشع ػهٗ يدهظ انكهٛخ 1

*انًٕػٕع انخبيظ  ( -:أػزاس -إٚمبف لٛذ )
انًــزكشح انًؼشٔػخ يٍ يذٚش إداسح شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ػهٗ انغٛذ
أ1دٔ /كٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ثشأٌ األػزاس انًشػٛخ انزٙ
رمذو ثٓب ثؼغ انطالة نؼذو دخٕل ايزسبَبد انفظم انذساع ٙاألٔل نٓزا
انؼبو 6102/6106و ٔرنك ػهٗ انُسٕ انزبن-:ٙ
م اآلســــــــــــــــــــــــــم

حالة القٌد

نوع العذر وحالته

 1أحمد عزت أحمد إبراهٌم
المسٌرى

مستجد بالفرقة
اإلعدادي

عذر مرضى أٔل عن دخول امتحانات الفصل الدراسً األول حٌث
أحضر الطالب التقرٌر الطبً من اإلدارة الطبٌة ٌفٌد ذلك

 2أحمد عبد العلٌم عبد الغنى
إبراهٌم

مستجد بالفرقة
اإلعدادي

عذر مرضى أٔل عن دخول امتحانات الفصل الدراسً األول حٌث
أحضر الطالب التقرٌر الطبً من اإلدارة الطبٌة ٌفٌد ذلك

 3محمود جمال أحمد البرعى

منقول بالفرقة
األولى

عذر مرضى أٔل عن دخول امتحانات الفصل الدراسً األول حٌث
أحضر الطالب التقرٌر الطبً من اإلدارة الطبٌة ٌفٌد ذلك

 4محمد فتحً كمال محمود

باق لإلعادة
بالفرقة األولى

عذر مرضى ثبَ ٙعن دخول امتحانات الفصل الدراسً األول حٌث
أحضر الطالب التقرٌر الطبً من اإلدارة الطبٌة ٌفٌد ذلك

 5محمد محمد جمعة محمد شبانه

منقول بالفرقة
األولى

إٌقاف قٌد أٔل ( العائل الوحٌد لألسرة )وٌعمل لمساعدة األسرة

 6كرٌم محمد أنور الفره

باق لإلعادة
بالفرقة األولى

إٌقاف قٌد أٔل ( العائل الوحٌد لألسرة )وٌعمل لمساعدة األسرة

ٔثبنؼشع ػهٗ ندُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة
انمـــــشاس

أٔطذ انهدُخ ثبنًٕافمخ ٔانؼشع ػهٗ يدهظ انكهٛخ 1

*انًٕػٕع انغبدط-:
أ -انًــزكشح انًؼشٔػخ يٍ يذٚش إداسح شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ػهٗ
انغٛذ أ1دٔ /كٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ثشأٌ خذأل
ايزسبَبد ثشايح انغبػبد انًؼزًذح ٔرنك ػهٗ انُسٕ انزبن-:ٙ

 برنامج االتصاالت والشبكات وٌبدأ ٌوم الثالثاء
األحد
ٌوم
وٌنتهً
2016/12/22م
2012/1/22م0
 برنامج الهندسة الطبٌة والحٌوٌة وٌبدأ ٌوم السبت
االثنٌن
ٌوم
وٌنتهً
2016/12/24م
2012/1/23م0
 برنامج هندسة التحكم الصناعٌة وٌبدأ ٌوم االثنٌن
 2012/1/9وٌنتهً ٌوم االثنٌن 2012/1/23م0
ٔثبنؼشع ػهٗ ندُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة



انمـــــشاس
أٔطذ انهدُخ ثبنًٕافمخ ٔانؼشع ػهٗ يدهظ انكهٛخ 1

ة  -الزشاذ ندُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ثزشكٛم انٓٛكم
اإلداس٘ نجشايح انغبػبد انًؼزًذح أٔطذ ثأٌ -:
ٚشكم انٓٛكم اإلداس٘ يٍ ثؼغ انغبدح انؼبيه ٍٛثإداسح شئٌٕ
انزؼهٛى ٔانطالة ثبإلػبفخ إنٗ ثؼغ انغبدح اإلداس ٍٛٚيٍ
اإلداساد األخشٖ زغجًب ٚزشاءٖ نًدهظ انكهٛخ زٛث ٚشًم

رشكٛم انغبدح انؼبيه ٍٛثإداسح شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة
األعًبء اٜرٛخ-:
و
0

اٜعــــــــــــــــــــى
زغ ٍٛػجذ انؼضٚض
انشسبد
ثالل يسًذ إعًبػٛم
يُٗ إَٔسػهٗ طالذ
ٚبعش فٕص٘ ػٛغٗ
يشِٔ شفٛك أثٕ ؽجم
يُٗ فٕص٘ انسذاد
دانٛب إثشاْٛى ػٛذ

8

دانٛب فٕص٘ انشٓبنٗ

6
3
4
5
6
2

انٕظٛفـــــــــــــخ
انًششف ػهٗ انغبدح يغئٕن ٙانًغزٕٚبد
ثبنجشايح انثالثخ
يغئٕل انخطخ انذساعٛخ
يغئٕل أػًبل االيزسبَبد
يغئٕل انًغزٕٖ ( ) 1
يغئٕل انًغزٕٖ () 0
يغئٕل انًغزٕٖ ( ) 6
يغئٕل انفشلخ انثبنثخ نهطالة انًسٕن ٍٛيٍ انفشلخ
انثبنثخ نهًغزٕٖ (  ) 6ثجشَبيح انشجكبد
عكشربسٚخ َبئت سئٛظ يدهظ إداسح انجشايح

ٔثبنؼشع ػهٗ ندُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة



انمـــــشاس
أٔطذ انهدُخ ثبنًٕافمخ ٔانؼشع ػهٗ يدهظ انكهٛخ 1

*انًٕػٕع انغبثغ-:
المــذكرة المعروضة من مدٌر إدارة شئون التعلٌم والطالب
على السٌد أ0د /وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب
بشأن احتساب كسر الدرجة
( حتى لو أقل من 5و )0عند تطبٌق الالئحة الجدٌدة هذا
العام على طالب الفرقة الرابعة الباقون لإلعادة والفرص فً
المقررات الثابتة والتً سبق نجاحهم فٌها فً األعوام
الماضٌة مع تشكٌل لجنة الحتساب هذه الدرجات0

ٔثبنؼشع ػهٗ ندُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة



انمـــــشاس


أوصت بأن تقوم لجنة شئون التعلٌم والطالب باحتساب

هذه الدرجات مع جبر كسر الدرجة ( سواء كانت أقل
من 5و0أو أكثر)إلى درجة صحٌحة عند احتساب
درجات الطالب طبقا لالئحة الجدٌدة والعرض على
مجلس الكلٌة0

*انًٕػٕع انثبيٍ-:
المــذكرة المعروضة من مدٌر إدارة شئون التعلٌم والطالب
على السٌد أ0د /وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب بشأن
االلتماس الذي تقدمت به الطالبة /مٌادة مصطفى عبد التواب
محمود والمفصولة نهائٌا من الكلٌة منذ عامٌن
( مفصولة نهائٌا فى العام الجامعً 2014/2013م الستنفاذ
عدد مرات الرسوب والطالبة كانت مقٌدة بالفرقة الثانٌة منذ
عام 2002/2002م وحتى الفصل النهائً فى عام

2014/2013م والطالبة تلتمس إعادة قٌدها هذا العام
لظروفها العائلٌة الصعبة ( رعاٌة أطفالها المرٌضة )0

ٔثبنؼشع ػهٗ ندُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة



انمـــــشاس


أٔطذ انهدُخ ثؼذو انًٕافمخ ٔانؼشع ػهٗ يدهظ انكهٛخ 1

*انًٕػٕع انزبعغ-:
انًــزكشح انًؼشٔػخ يٍ يذٚش إداسح شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ػهٗ
انغٛذ أ1دٔ /كٛم
انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ثشأٌ انطهت انز٘ رمذو ثّ انطبنت/
ػجذانهطٛف خالل ػجذ
انهطٛف ػهٗ نهًٕافمخ ػهٗ -:
 .0إػبدح لٛذِ زٛث اَزٓٗ يٍ رأدٚخ انخذيخ انؼغكشٚخ ثزبسٚخ
6106/06/0و 1
 .6زؼٕس ايزسبَبد انفظم انذساع ٙاألٔل 6102/6106و
ٔاعزثُبؤِ يٍ َغجخ انسؼٕس انًُظٕص ػهٓٛب ثبنالئسخ ( %25
) نظشٔف كثٛشح ػهًب ثأٌ انطبنت ساعت ف 4 ٙيمشساد فمؾ فٙ
انفظم أٜل1

ٔثبنؼشع ػهٗ ندُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة



انمـــــشاس



أٔطذ انهدُخ ثبٜر-:ٙ
انًٕافمخ ػهٗ إػبدح لٛذِ1
.0
ػذو انًٕافمخ ػهٗ دخٕل ايزسبَبد انفظم
.6
انذساع ٙاألٔل نٓزا انؼبو 6102/6106و نًخبنفخ رنك
نالئسخ1
خـ -اززغبة انفظم انذساع ٙاألٔل ػزس يمجٕل نظشٔف
انزدُٛذ ٔرجمٗ زبنزّ كًب ْ ٙػهٔ ّٛانؼشع ػهٗ يدهظ
انكهٛخ 1
*انًٕػٕع انؼبشش( -:رشخٛض نذخٕل االيزسبَبد
)
انًــزكشح انًؼشٔػخ يٍ يذٚش إداسح شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ػهٗ انغٛذ أ1دٔ /كٛم انكهٛخ نشئٌٕ
انزؼهٛى ٔانطالة ثشأٌ
انزشخٛض نطالة انفشص يٍ انخبسج نذخٕل االيزسبَبد نٓزا انؼبو اندبيؼ 6102/6106 ٙو
ٔرنك ػهٗ انُسٕ انزبن-: ٙ

م

اسم الطالب

الفرقة عدد المواد فرصة التقدم لالمتحان

 1أحمد المرشدى مصباح محمد

األولى

6

 2أحمد عبد العلٌم عبد الحلٌم

األولى

1

األخٌرة

 3محمد عبد الرحمن جمعة عبد الجلٌل األولى

4

األخٌرة

األولى

6

األخٌرة

 5أحمد عبد هللا عبد الفتاح محروس األولى

3

األخٌرة

 6أحمد عبد الفتاح السٌد محمد

األولى

5

األخٌرة

 2محمد رضا محمد أحمد غٌث

األولى

2

األخٌرة

 2رضوان زكرٌا رضوان محمد

الثانٌة

2

األولى

 9أالء محمد أحمد الزٌات

الثانٌة

4

األولى

 4محمد طارق محمد شعالن

األخٌرة

 10أحمد عبد العاطى على خلٌل

الثانٌة

الثانٌة

2

زٛث لبو انطالة ثغذاد انشعٕو انخبطخ ثزنك1

ٔثبنؼشع ػهٗ ندُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة

انمـــــشاس
أٔطذ انهدُخ ثبنًٕافمخ ٔانؼشع ػهٗ يدهظ انكهٛخ 1
*انًٕػٕع انسبدٖ ػشش ( -:رسذٚذ األػذاد انًمزشزخ نهمجٕل ثبنكهٛخ انؼبو انمبدو
6108/6102و)
انًــزكشح انًؼـــشٔػخ يـــٍ يـــذٚـش إداسح شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ػهٗ انغٛذ أ1دٔ/كٛم انكهٛخ
نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ثشأٌ رسذٚذ األػذاد انًمزشذ لجٕنٓى ثبنكهٛخ فٗ انؼبو اندبيؼ ٙانمبدو
6108/6102و ٔرنك ػهٗ انُسٕ انزبن-:ٙ

الفئـــــــــــــــــــــــة

م

العدد المقترح

 1ثانوٌة عامة علمً رٌاضة
2

دبلوم المعاهد والمدارس الفنٌة والصناعٌة ( نظام الخمس سنوات )

 3فنً صناعً أجهزة طبٌة ( نظام الخمس سنوات )
 4طالب وافدٌن
 5ثانوٌة معادلة  /أجنبٌة

ٔثبنؼشع ػهٗ ندُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة

انمـــــشاس
أوصت بأن األعداد المقترحة على النحو التالً  -:والعرض على مجلس
الكلٌة
م

الفئـــــــــــــــــــــــة

 1ثانوٌة عامة علمً رٌاضة

العدد المقترح
1200

دبلوم المعاهد والمدارس الفنٌة والصناعٌة ( نظام الخمس سنوات )

50

 3فنً صناعً أجهزة طبٌة ( نظام الخمس سنوات )

50

 4طالب وافدٌن

50

 5ثانوٌة معادلة  /أجنبٌة

50

2

*انًٕػٕع انثبَٗ ػشش-:
أ -انًــزكشح انًؼشٔػخ يٍ يذٚش إداسح شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطــالة ػهٗ انغٛذ
أ1دٔ /كٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ثشأٌ رأخٛم يمـــشساد رسًٛـــم
نهطبنت ٚ /س ٗٛطالذ انذ ٍٚيسًذ ٔانًمٛذ ثبنفشلخ انثبَٛخ نٓزا انؼبو اندبيؼٙ
6102/6106و زٛث ٚهزًظ رأخٛــم يمــشساد انزسًٛم انخـــبطخ
ثبنفـــشلـــخ اإلػــــذاد٘ ْٔٗ ( سٚبػخ  ،0سٚبػخ  )6ػهًب ثأٌ انطبنت رمذو
ثطهجّ فٗ انًٕػذ انًسذد انز٘ ُٚض ػه ّٛلشاس يدهظ اندبيؼخ ثزبسٚخ
6103/06/68و1
ٔثبنؼشع ػهٗ ندُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة
انمـــــشاس

أٔطذ انهدُخ ثبنًٕافمخ ٔانؼشع ػهٗ يدهظ انكهٛخ 1
ة-انًــزكشح انًؼشٔػخ يٍ يذٚش إداسح شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ػهٗ انغٛذ
أ1دٔ /كٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ثشأٌ انطهجبد انًمذيخ يٍ انطالة
اٜر ٙأعًبئٓى ثؼذ نزأخٛم يمشساد انزسًٛم ٔإثذاء سغجزٓى ف ٙػذو دخٕل
االيزسبٌ ثٓب ٔرنك ػهٗ انُسٕ انزبن-: ٙ
م

األســــــــــــــــم

 1محمد طارق محمد
شعالن

الفرقة

مقررات التحمٌل الذي أبدى الطالب رغبته فً عدم دخول
االمتحان بها

األولى

رٌاضة  , 1رٌاضة 2

 2سارة أحمد سٌد إبراهٌم األولى

ٔثبنؼشع ػهٗ ندُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة

تصمٌم منطقً

انمـــــشاس
أٔطذ انهدُخ ثبنًٕافمخ ٔانؼشع ػهٗ يدهظ انكهٛخ 1

انًٕػٕع انثبنث ػشش-:

انًــزكشح انًؼشٔػخ يٍ يذٚش إداسح شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ػهــٗ
انغٛــذ أ1دٔ /كٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطـــالة ثشأٌ
االنزًـــبط انًمـــذو ثــّ شمٛـــك انطـــبنت انًغدـــٌٕ  /زــزٚفـــخ
َـبخٗ يٕعٗ ػًـشاٌ ( ثبنفشلخ انثبنثخ رسكى ) نهًٕافمخ ػهٗ
زؼٕس انطبنت انًغدٌٕ ايزسبَبد انؼًه ٙأٚبو أاليزسبَبد انُظش٘
َظشا ألٌ انطبنت يمٛذ زشٚزّ ٔنى ٚزًكٍ نسؼٕس االيزسبٌ انؼًهٙ
1

ٔثبنؼشع ػهٗ ندُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة
انمـــــشاس

أٔطذ انهدُخ ثبنًٕافمخ ػهٗ زؼٕس ايزسبٌ
انؼًه ٙفَ ٙفظ ٕٚو ايزسبٌ انُظش٘ نهًمشس
ٔٚخطش انمغى ٔانكُزشٔل ثزنك ٔانؼشع ػهٗ
يدهظ انكهٛخ 1

انًٕػٕع انشاثغ ػشش-:

انًؼشٔػخ يٍ يذٚش إداسح شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ػهٗ انغٛذ أ1دٔ /كٛم
انكهٛخ نشئٌٕ
انزؼهٛى ٔانطـــالة ثشأٌ آنٛخ زشيبٌ انطبنت يٍ انزمذو ناليزسبٌ فٗ
انًمشساد انز ٙنى
ٚغزٕفٗ فٓٛب َغجخ انسؼٕس انًُظٕص ػهٓٛب ف ٙانالئسخ ( %25
)كًب ْٕ يٕػر فٗ انًزكشح انًشفمخ

ٔثبنؼشع ػهٗ ندُخ شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة
انمـــــشاس
أٔطذ انهدُخ ثبنًٕافمخ ٔانؼشع ػهٗ يدهظ انكهٛخ 1

وانتهت اللجنت في تمبم السبعت الىاحدة ظهرا 0
وكيل الكليت لشئىن التعلين والطالة
أ0د /فتحي السيد عبد السميع
داليب///

