
 يحعش اجزًبع
 

 نهجُخ شئىٌ انزؼهُى وانطالة انجهسخ انزبسؼخ

 و1023/1024نهؼبو انجبيؼٍ 

 و21/5/1024 قوانًُؼقذح َىو األحذ انًىاف
**************************** 

 

( فٍ رًبو انسابػخ زبسؼخانػقذد نجُخ شئىٌ انزؼهُى وانطالة جهسزهب )

   0و1024/ 5/ 21َىو األحذ انًىافق  بانحبدَخ ػشش صجبح

 سئُسب                                                  د/ سبيٍ ػجذ انًُؼى انعهُم              0ثشئبسخ انسُذ أ           

  -وػعىَخ كم يٍ انسبدح:                  
                

 ػعىا                         يحًذ يحًذ انسؼُذ انحهىاٍَ  /0د*                 

 ػعىا                           حًذٌ ػجذ انخبنق شششش/ 0* د               

 ػعىا                                                   يحًذ ػجذ انؼظُى انجشدًَُ 0* د/               

  ػعىا             أحًذ انشحبد شىيبٌ                                /  0* د               
                                                                    

شااائىٌ انزؼهاااُى  ح* انساااُذ/ َجُااام جاااىسجً ثقطاااش              ياااذَش  داس              

 وانطالة

                 

 ورىنً سكشربسَخ انجهسخ / دانُب فىصٌ  ثشاهُى انشهبنً              
                                 

 

د/ سئُس انهجُخ انجهسخ ثزكش ) ثسى هللا انشحًٍ انشحُى 0اسزهم انسُذ أ

 0( وانزشحُت ثبنسبدح األػعبء ثى ششع سُبدره فٍ جذول األػًبل

 
 

 
 

  -ألول:ا*انًىظىع    

 0و17/4/1024انًصبدقخ ػهً يحعش اجزًبع انجهسخ انثبيُخ انًُؼقذح ثزبسَخ      

 ػهً نجُخ شئىٌ انزؼهُى وانطالة ثبنؼشض
 



 انقـــــشاس     
 

 انًصبدقخ           

 (  ػبدح قُذ)    -*انًىظىع انثبٍَ:

د/ وكُاام انكهُااخ 0انًـااـزكشح انًؼشوظااخ يــااـٍ  داسح شئـااـىٌ انزؼااـهُى وانطااالة ػهااً انسااُذ أ   

ثبن شقاخ انشاثؼاخ ) نشئىٌ انزؼهُى وانطالة ثشأٌ  ػابدح قُاذ انطبنجاخ/ أيابٍَ غهجاخ يصاط ً ػهاً 

قسااااى هُذسااااخ اانكزشوَُاااابد انصااااُبػُخ واناااازحكى ( حُااااا أٌ يجهااااس انكهُااااخ وافااااق ثزاااابسَخ 

وحُااا أٌ وشوفهااب  000و ػهااً  َقاابد قُااذهب َظااشا نشػبَااخ غ ههااب انًىنااىد 14/21/1023

و و ػبدح قُاذهب 1023/1024انحبنُخ رحسُذ نزا رهزًس دخىل ايزحبٌ ان صم انذساسٍ انثبٍَ 

 0و ) فقػ (1023/1024بد انقُذ انسبثق ػزس ػٍ ان صم انذساسٍ األول واحزسبة  َق
 

 

 ثبنؼشض ػهً نجُخ شئىٌ انزؼهُى وانطالة     
 

 انقـــــشاس        

ػهااً  ػاابدح قُااذ انطبنجااخ وانسااًبل نهااب ثااذخىل ايزحبَاابد ان صاام  أوصااذ ثبنًىافقااخ  

ػاااٍ ان صااام و واحزسااابة  َقااابد انقُاااذ انسااابثق ػااازس 1023/1024انذساساااٍ انثااابٍَ 

 انذساسٍ األول فقػ 

 0ػهً يجهس انكهُخ ضوانؼش(   1023/1024) 
 

 ( رصىَت اسى )      -*انًىظىع انثبنا:

د/ وكُاام 0انًـااـزكشح انًؼشوظااخ يــااـٍ  داسح شئـااـىٌ انزؼااـهُى وانطااالة ػهااً انسااُذ أ   

انكهُااخ نشاائىٌ انزؼهااُى وانطااالة ثشااأٌ رصااىَت اسااى انطبنجااخ/ ثهُااخ يحًااذ ػهااً ػااىاد 

 -بن شقخ انثبَُخ :ث

 يحًذ ػهً ػىاد ػهً  ثهُخ -2يٍ 

 يحًذ ػهً ػىاد ػهً ههج -1 نً 

 -حُا رقذيذ انطبنجخ ثطهت يشفق ثه:

 شهبدح يُالد ثباسى ثؼذ انزصىَت -2

 شهبدح يُالد ثباسى قجم انزصىَت -1

 صىسح رصحُح ورثجُذ و ثطبل قُذ -3
 



 ثبنؼشض ػهً نجُخ شئىٌ انزؼهُى وانطالة   
 

 انقـــــشاس             

 ػهً يجهس انكهُخ ضوانؼش أوصذ ثبنًىافقخ
 

 

 

 ( رحًُم يىاد)   -*انًىظىع انشاثغ:

د/ وكُام انكهُاخ نشائىٌ انزؼهاُى 0انًــزكشح انًؼشوظخ يـــٍ  داسح شئــىٌ انزؼاـهُى وانطاالة ػهاً انساُذ أ   

األوناً ثابل ناػابدح فاٍ انؼابو انطبنت/ سظىاٌ صكشَب سظىاٌ يحًذ انًقُذ ثبنكهُخ ثبن شقاخ وانطالة ثشأٌ 

حُاا َهازًس انطبنات رأجُام دخاىل ايزحابٌ ثؼاط ياىاد انزحًُام ناه فاٍ 0000و 1023/1024انجبيؼٍ 

 -ورنك ػهً انُحى انزبنٍ:ان صم انذساسٍ انثبٍَ 

وَشغات انطبنات  ااػاذادييىاد انزحًُم ثبن شقخ 

 فٍ ػذو دخىل ايزحبَهب

نات فاٍ وَشغت انطب ونًاأليىاد انزحًُم ثبن شقخ 

 ػذو دخىل ايزحبَهب

 قىي كهشثُخ يُكبَُكب

 رُظُى انحبسجبد كًُُبء

 ورنك َظشا نزطجُق انالئحخ انجذَذح ػهُه

 ثبنؼشض ػهً نجُخ شئىٌ انزؼهُى وانطالة   
 

 انقـــــشاس                 

 انذساساٍأوصذ ثبنًىافقخ ػهاً رأجُام دخاىل ايزحبَابد ثؼاط ياىاد انزحًُام فاٍ ان صام 

 -و ورنك ػهً انُحى انزبنٍ:1023/1024 انثبٍَ

 ) ثبنُسجخ نه شقخ ااػذادي ( كًُُبء،  يُكبَُكب

 0ػهً يجهس انكهُخ ضوانؼش) ثبنُسجخ نه شقخ األونً (  رُظُى انحبسجبد،  قىي كهشثُخ

 

 ) رشخُص نذخىل اايزحبَبد (  -انًىظىع انخبيس:*

د/ وكُم انكهُخ نشئىٌ 0ة ػهً انسُذ أانًــزكشح انًؼشوظخ يٍ  داسح شئــىٌ انزؼـهُى وانطال

انزؼهُى وانطالة ثشأٌ انًىافقخ ػهً انزشخُص وانسًبل نؼذد ياٍ انطاالة ثاذخىل ايزحبَابد 

و حُاا أٌ هاءاء انطاالة ي صاىنىٌ ونهاى 1023/1024ان صم انذساسٍ انثبٍَ هزا انؼابو 

 -حق انزقذو يٍ انخبسج ورنك ػهً انُحى انزبنٍ:

  فرصة التقدم لالمتحان دد الموادع الفرقة اسم الطالب م



 ثانية من الخارج 3 الثانية هناء فايز رياض الحناوى 1

 ثانية من الخارج 2 الثانية    منى محمود محمد عباس 2

 أولى من الخارج 3 الثالثة تحكم  صالح عبد الرسول سليمانواحد عبد ال 3

 الخارجأولى من  5 الثالثة اتصاالت محمد حامد على حامد  4

 أولى من الخارج 6 الثالثة حاسبات  عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن نافع 5

 ثالثة من الخارج 4 رابعة حاسبات خالد رزق حنفي على  6

 

 0علما بأن هؤالء الطالب قاموا بسداد الرسوم الخاصة بذلك 

 ثبنؼشض ػهً نجُخ شئىٌ انزؼهُى وانطالة   
 

 انقـــــشاس             

 0ػهً يجهس انكهُخ ضوانؼش وصذ ثبنًىافقخأ

 

 

 ( اقزشال صَبدح يذح انزذسَت انصُ ٍ)   -:ظىع انسبدسانًى*

د/ وكُام انكهُاخ نشائىٌ انزؼهااُى 0انًـاـزكشح انًؼشوظاخ ياٍ  داسح شئـااـىٌ انزؼاـهُى وانطاالة ػهاً انسااُذ أ

 6أسررابيع ىلررى  4األولررى مررن اقتررراح زيررادة مرردة الترردريب الصرريفي لطررالب الفرقررة االعرردادى و وانطااالة ثشااأٌ

 -أسابيع :

 0حيث تقدم كل من 

 د/ جمال محروس عطية ) مشرف تدريب الفرقة االعدادى (0السيد أ 

 د/ سمير محمد بدوى ) مشرف تدريب الفرقة األولى (0السيد أ 

طرالب د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب يلتمسون زيادة مدة التدريب الصريفي ل0بخطابات ىلى السيد أ

أسابيع : حيرث أن فتررة التردريب الصريفي كيرر كافيرة لتنفيرذ  6أسابيع ىلى  4الفرق االعدادى واألولى من 

 0برنامج التدريب

 ثبنؼشض ػهً نجُخ شئىٌ انزؼهُى وانطالة
 

 انقـــــشاس             

 0ػهً يجهس انكهُخ ضوانؼش أوصذ ثبنًىافقخ

 
 

 0عصرا وانتهت اللجنة في توبم السبعة الثبلثة 

                                                                                                              

 وكيل الكلية لشئىى التعلين والطالة



 

                                                                                          

 الونعن الضليل د/ سبهي عبد 0أ

 

 


