يحضس اجزًبع
انجهسخ انساثعخ نهجُخ شئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة
نهعبو انجبيع1025/1024 ٙو
ٔانًُعقدح ٕٚو األحد انًٕافق 1024/21 /12و
****************************

عقــــدد نجُــــخ شئــــٌٕ انزعهــٛى ٔانطــالة جهســزٓب انساثعــخ) فــ ٙرًــبو انســبعخ
انعبشــسح ٔانُ ــا اــجبحب ٚــٕو األحــد انًٕافــق 1024/ 21/12و ثسئبســخ ــال
يٍ-:
األســـــــــــــــــــــــــــــن

م
2

أ0د /ابثس حهً ٙش ٍٚاندٍٚ

زئٛســـب

1

أ0د /سبي ٙعجد انًُعى انضهٛم

عضــــٕا

3

د /0يحًد يحًد انسعٛد انحهٕاَٙ

عضــــٕا

4

د /0جًبل يحسٔس عطٛخ

عضــــٕا

5

د /0خبند يحًٕد حسٍ عجد انسحٛى

عضـــــٕا

6

د / 0أحًد َج ّٛش ٗ زاشد

عضــــٕا

7

انسٛدَ /0جٛم جٕزجٗ ثقطس

يـــدٚس إدازح شئــٌٕ انزعهٛــى ٔانطـــالة

8

دانٛب فٕش٘ إثساْٛى انشٓبنٗ

سكـــسرٛـــسح انجـهسخ

اسزٓم انسٛد أ0د /زئٛس انهجُـخ انجهسـخ ثـر س ثسـى ر انـسحًٍ انـسحٛى )
ٔانزسحٛت ثبنسبدح األعضبء ثى شسع سٛبدرّ ف ٙجدٔل األعًبل0
*انًٕضٕع األٔل -:
انً بدقخ عهٗ يحضس اجزًبع انجهسخ انثبنثخ ثزبزٚخ 1024/22/00و

ٔثبنعسض عهٗ نجُخ شئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة

انقـــــساز

انً بدقخ

*انًٕضٕع انثبَ-:ٙ

رسخٛص ندخٕل االيزحبَبد)

انًـــر سح انًعسٔضـخ يــــٍ يـدٚس إدازح شئـــٌٕ انزعـــهٛى ٔانطـالة عهـٗ انسـٛد أ0دٛ ٔ /ـم انكهٛـخ نشــئٌٕ
انزعهٛى ٔانطالة ثشأٌ انًٕافقخ عهٗ انزـسخٛص نطـالة انرـسم يـٍ انجـبزل ) نـدخٕل ايزحبَـبد انعـبو
انجبيع1025/1024 ٙو ٔذنك عهٗ انُحٕ انزبن-:ٙ
م

اسم الطالب

الفرقة

عدد المواد

1

محمود محمد المهدي داود

األولى

2

2

مصطفى محمد عاطف مصطفى

الثانٌة

3

األولى – ترم أول

3

محمود محمد عبد الستار

الثالثة  -تحكم

6

األولى

الثالثة  -حاسبات

6

الثانٌة

الثالثة  -تحكم

4

األولى

4

إٌمان حسن على أحمد عبدهللا

5

منى شوقً محمود

فرصة التقدم لالمتحان
األخٌرة

الثالثة  -اتصاالت

5

األولى

7

األولى
األولى
األولى

6

محمد أحمد على الشربٌنى

7

أحمد عارف محمد أحمد

الرابعة  -تحكم

8

أحمد خالد عثمان مهابة

الرابعة  -حاسبات

9

9

محمد طارق محمد مهدى محمود

الرابعة  -تحكم

1

حٌث قام هؤالء الطالب بسداد الرسوم الخاصة بذلك 0
ٔثبنعسض عهٗ نجُخ شئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة

انقـــــساز
أٔاذ ثبنًٕافقخ ٔانعسض عهٗ يجهس انكهٛخ

*انًٕضٕع انثبنث

-:

رأجٛم ثعض يٕاد انزحًٛم )

أ -انًــر سح انًعسٔضخ يـــٍ يدٚس إدازح شئــٌٕ انزعـهٛى ٔانطالة عهٗ انسٛد أ0دٛ ٔ /م انكهٛخ نشـئٌٕ انزعهـٛى ٔانطـالة
ثشأٌ طالة انرسقـخ األٔنـٗ يقباـخ رعهـٛى اـُبع ) ٙانـرٚ ٍٚهزًسـٌٕ رأجٛـم دخـٕل ايزحـبٌ ثعـض يـٕاد انزحًٛـم
يقسزاد انرسقخ االعدادٖ ) نٓرا انعبو انجبيع1025/1024 ٙو ٔذنك عهٗ انُحٕ انزبنٗ0

م
1
2
3

اسم الطالب
محمد فوزي محمود محمد
رشا محمود احمد مصطفى
حسن عبد الرازق عبد الهادي

مقررات تحمٌل من الفرقة اإلعدادي وأبدى الطالب رغبتهم فً عدم
دخول االمتحان فٌها
( فٌزٌاء (  -)1،2رٌاضة ( – )1،2مٌكانٌكا )
( فٌزٌاء (  -)1،2رٌاضة ( – )1،2مٌكانٌكا )
( فٌزٌاء (  -)1،2رٌاضة ( – )1،2مٌكانٌكا )

4
5

( فٌزٌاء (  -)1،2رٌاضة ( – )1،2مٌكانٌكا )
( فٌزٌاء (  -)1،2رٌاضة ( – )1،2مٌكانٌكا )

احمد رجب محمود حنفً
ٌحٌى صالح الدٌن محمد

ٔثبنعسض عهٗ نجُخ شئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة

انقـــــساز
أٔاذ ثبنًٕافقخ ٔانعسض عهٗ يجهس انكهٛخ0
ة -انًــر سح انًعسٔضخ يـــٍ يدٚس إدازح شئــٌٕ انزعـهٛى ٔانطالة عهٗ انسٛد أ0دٛ ٔ /م انكهٛـخ نشـئٌٕ
انزعهٛى ٔانطالة ثشأٌ طالة انرسقخ األٔنـٗ انًحٕنـٌٕ يـٍ هٛـبد انُٓدسـخ انًجزهرـخ ) ٔيحًهـٍٛ
ثًــٕاد رحًٛــم يــٍ يقــسزاد انرسقــخ االعــدادٖ حٛــث رقــديٕا ثطهجــبد ٚهزًســٌٕ فٓٛــب رأجٛــم دخــٕل
ايزحبَبد ْرِ انًقسزاد نٓرا انعبو انجبيع1025/1024 ٙو ٔذنك عهٗ انُحٕ انزبنٗ0
م

اسم الطالب

الكلٌة المحول منها

مواد التحمٌل الذي أبدى الطالب رغبته فً عدم
دخول االمتحان فٌها

1

أحمد عبد الحمٌد أحمد مٌزار

2

محمد عبد الرحمن عبد الحكٌم صابر التش

3

محمد صالح أبو غنٌمة فاٌز

هندسة حلوان

لغات الحاسب

هندسة شبرا – بنها

التصمٌم المنطقً

هندسة المنٌا

التصمٌم المنطقً

4

أحمد عبد العلٌم عبد الحلٌم عبد العلٌم

هندسة المنٌا

التصمٌم المنطقً

5

إسالم إسماعٌل أحمد إسماعٌل

هندسة المنٌا

التصمٌم المنطقً

6

بٌشوى عبد لمعً كامل

هندسة المنٌا

التصمٌم المنطقً

7

احمد المرشدى مصباح محمد

هندسة المنٌا

التصمٌم المنطقً

8

مؤمن محمد جمال سرور

هندسة المنٌا ( ساعات معتمدة )

كٌمٌاء هندسٌة

9

محمد جمال عبد الجرف

هندسة شبٌن الكوم

التصمٌم المنطقً

11

على عبد العزٌز محمد مصطفى

هندسة شبٌن الكوم

التصمٌم المنطقً

11

عبد العظٌم جمال عبد العظٌم شقٌر

هندسة شبٌن الكوم

التصمٌم المنطقً

12

أمٌرة عبد الكرٌم فتحً على

هندسة شبٌن الكوم

لغات الحاسب

13

إسالم عادل عبد العزٌز الشامً

هندسة شبٌن الكوم

التصمٌم المنطقً

ٔثبنعسض عهٗ نجُخ شئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة

انقـــــساز
أٔاذ ثبنًٕافقخ ٔانعسض عهٗ يجهس انكهٛخ0

*انًٕضٕع انساثع -:
انًـــر سح انًعسٔضـخ يــــٍ يـدٚس إدازح شئـــٌٕ انزعـــهٛى ٔانطـالة عهـٗ انسـٛد أ0دٛ ٔ /ـم انكهٛـخ نشــئٌٕ
انزعهٛى ٔانطالة ثشأٌ يقزسح نجُخ شـئٌٕ انزعهـٛى ٔانطـالة عهـٗ قٕاعـد انسأفـخ ٔانسفـع اليزحبَـبد انعـبو
انجبيع0 1025/1024 ٙ

ٔثبنعسض عهٗ نجُخ شئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة

انقـــــساز
أٔاذ ثبقزساح قٕاعد انسأفخ ٔانسفع نٓرا انعبو انجبيع 1025/1024 ٙثعد إجساء رعدٚالد عهـٗ قٕاعـد
انعبو انًبضٔ ٙانعسض عهٗ يجهس انكهٛخ0

واوتهت اللجىة في تمبم السبعة الىاحدة ظهرا 0
وكيل الكلية لشئىن التعلين والطالة
أ0د /صببر حلمي زيه الديه

