
 

 يحضس اجزًبع
 

 نهجُخ شئوٌ انزؼهٍى وانطالة انجهسخ انثبنثخ

 و1024/1025نهؼبو انجبيؼً 

 و22/1024/ 00 قوانًُؼقدح ٌوو األحد انًواف
**************************** 

 
 
 

( فالً رًالبو انسالبػخ انثبنثالخػقــدد نجُــخ شئــوٌ انزؼهٍى وانطالالة جهسالز ب  

و ثسئبسالخ 1024/ 00/22ٌالوو األحالد انًوافالق   انؼبشسح  وانُصال  بالجبحب

   -كال يٍ:

 األســـــــــــــــــــــــــــــن م

 بـــزئٍس د/  ببثس حهًً شٌٍ اندٌٍ                                   0أ 2

 واــــػض د/ سبيً ػجد انًُؼى انضهٍم                               0أ 1

 واــــػض / يحًد يحًد انسؼٍد انحهواًَ 0د 3

 واــــػض / جًبل يحسوس ػطٍخ0د 4

 واـــــػض / خبند يحًود حسٍ ػجد انسحٍى                         0د 5

 واــــػض / أحًد َجٍه شكى زاشد                                                       0د 6

ى ــوٌ انزؼهٍــدٌس إدازح شئـــي / َجٍم جوزجى ثقطس                               0انسٍد 7

 الةـــوانط

 هسخـسح انجـــسرٍـــسك دانٍب فوشي إثساهٍى انش بنى                                           8

 
                                      

 

انهجُخ انجهسخ ثركس   ثسى هللا انسحًٍ انسحٍى د/ زئٍس 0اسز م انسٍد أ

 0( وانزسحٍت ثبنسبدح األػضبء ثى شسع سٍبدره فً جدول األػًبل

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

  -: ألولا*انًوضوع      

 و16/20/1024انًصبدقخ ػهى يحضس اجزًبع انجهسخ انثبٍَخ ثزبزٌخ   

 ثبنؼسض ػهى نجُخ شئوٌ انزؼهٍى وانطالةو 

 

 انقـــــساز       

 انًصبدقخ          
 

 

 

   رسخٍص ندخول االيزحبَبد(   -*انًوضوع انثبًَ:

د/ وكٍالم انكهٍالخ 0شئـالـوٌ انزؼالـهٍى وانطالالة ػهالى انسالٍد أ حانًــركسح انًؼسوضالخ يــالـٍ يالدٌس إداز

نطالالة   انرالسم يالٍ انجالبزل ( نالدخول  صنشئوٌ انزؼهٍى وانطالة  ثشأٌ انًوافقخ ػهى انزالسخٍ

 -و وذنك ػهى انُحو انزبنً:1024/1025ؼً ايزحبَبد انؼبو انجبي

 فرصة التقدم لالمتحان عدد المواد الفرقة اسم الطالب م

 األخيرة                 9 األولى             السيد حسن السيد طيره 1

 األخيرة 8 األولى أية لبيب على عبد الرازق 2

 األخيرة 5 األولى عمر محمد على الغيطى 3

 األخيرة 7 األولى المقصود محمد خضرأسماء عبد  4

 األخيرة 2 األولى عادل خالد كمال نور الدين 5

 األخيرة 3 األولى محمود فتحي على عبدهللا 6

 األخيرة 5 األولى أيمن عطية عبد القادر محمد 7

 األخيرة 4 األولى محمود عادل محمد يونس 8

 األخيرة 3 األولى فتحي محمد أيوب 9

 األخيرة 2 األولى ثروت عيسى صياممحمود  11

 األخيرة 3 األولى أحمد محمود إسماعيل محمد  11

 األخيرة 5 األولى مصطفى ماهر عبد الحافظ أفكار  12

 األولى                 6 الثانية            محمد عبد العاطى إبراهيم الخولى 13

 الثانية                 5 الثانية عبد الحميد عبد الفتاح عبد اللطيف 14

 الثانية                 5 الثانية مينا ناجى لبيب سليمان 15

 الثالثة                 4 الثانية هناء فايز رياض الجفاوى 16

 األولى                 3 الرابعة           عبدهللا شوقي حسن شهاب 17

 األولى                 6 الرابعة           مينا هاني فكرى لوقا 18
         

 0حيث قام هؤالء الطالب بسداد الرسوم الخاصة بذلك 

 
 

 وثبنؼسض ػهى نجُخ شئوٌ انزؼهٍى وانطالة   

 

 انقـــــساز           



 أوبذ ثبنًوافقخ وانؼسض ػهى يجهس انكهٍخ

 

 و(1021  إجساءاد رؼدٌم انالئحخ انداخهٍخ نهكهٍخ نًسحهخ انجكبنوزٌوس  -: ساثغ*انًوضوع ان

د/ وكٍالم انكهٍالخ نشالئوٌ انزؼهالٍى 0شئــوٌ انزؼـهٍى وانطالة ػهى انسٍد أ حانًــركسح انًؼسوضخ يـــٍ يدٌس إداز -أ

وانطالالالة ثشالالأٌ انؼالالتء اندزاسالالً ػهالالى  الالالة انرسقالالخ األونالالى انًحالالونٍٍ إنالالى كهٍزُالالب ثسالالجت يالالواد رحًٍالالم انرسقالالخ 

 0و ثجصوم هرا انشأ1021ٌاإلػدادي وإجساءاد رؼدٌم الئحخ 

 د / ػًٍالد انكهٍالخ0ػهى انسٍد أ م انكهٍخ نشئوٌ انزؼهٍى وانطالةد/ وك0ٍانسٍد أ  انًــركسح انًؼسوضخ يـــٍ -ة 

و وذنالك نًُبقشالخ 29/22/1024يحضس اجزًبع نجُخ زؤسبء األقسبو انًُؼقدح فً ٌالوو األزثؼالبء انًوافالق  ثشأٌ

  0و 1021رؼدٌم انالئحخ انداخهٍخ نهكهٍخ نًسحهخ انجكبنوزٌوس 

 وثبنؼسض ػهى نجُخ شئوٌ انزؼهٍى وانطالة
 

 انقـــــساز         

  ذــــأوب

انالئحخ  ثبنُظس فً يقسزاد انرسقخ اإلػالدادي انزالً رحًالم نطالالة انرسقالخ األونالى انهجُخ انًشكهخ نزؼدٌم  ثأٌ رقوو

 0وانؼسض ػهى يجهس انكهٍخ  0000انًحونٍٍ إنى كهٍزُب وكرنك إػبدح انُظس فً يقسزاد انالئحخ 

    -:*انًوضوع انسبدس 

د/ وكٍالالم انكهٍالالخ نشالالئوٌ انزؼهالالٍى 0شئـالـوٌ انزؼالالـهٍى وانطالالالة ػهالالى انسالٍد أ حانًؼسوضالالخ يــالالـٍ يالالدٌس إدازانًـالـركسح 

ججالالالس انكسالالالوز انؼشالالالسٌخ انزالالالً رُالالالزج ػُالالالد احزسالالالبة دزجالالالبد  الالالالة انرسقالالالخ انثبٍَالالالخ ن الالالرا انؼالالالبو  وانطالالالالة ثشالالالأٌ

( فالً انًقالسزاد انزالً َجحالوا فٍ الب ثؼالد 1021و   انجبقوٌ نإلػبدح ( ػُد رطجٍق انالئحخ انجدٌدح  1024/1025

 0إجساء رؼدٌم فً انُ بٌخ انؼظًى نهدزجبد  جقب نالئحخ انجدٌدح  

 انزؼهٍى وانطالة وثبنؼسض ػهى نجُخ شئوٌ
 

 انقـــــساز         

  ذــــأوب

انهجُخ ثبنًوافقخ ػهالى ججالس كسالس اندزجالخ نصالبنا انطبنالت   سالواء أقالم يالٍ انُصال  دزجالخ أو أكثالس ( وذنالك ػُالد  

  0رؼدٌم انُ بٌخ انؼظًى نهدزجبد  جقب نالئحخ انجدٌدح وانؼسض ػهى يجهس انكهٍخ 
 

 

 

 

 0 الىاحدة ظهراواوتهت اللجىة في تمبم السبعة 
 

    ل الكلية لشئىن التعلين والطالةوكي

                                                                                                                                        

 د/ صببر حلمي زيه الديه0أ

 


