
 عبٍعخ اىضقبصَق  

 ميُخ اىطت اىجششٌ 

 سعبَخ اىشجبة   

 

 أهٌ إّغــــــبصاد اىطالة وأّشــــــطه االرحـــــــبد                       

      2015/2016ًخاله اىعبً اىذساسً                            

                      
 : وحعشهبحفيه االسزقجبه اىطالة اىغذد  -1

   " أ.د/ عَُذ اىنيُه"  و"أ.د/ سئُس اىغبٍعه  "            _1   
 و أ.د/ أشرف صابر        وكيل الكميه لشئهن التعميم والطالب .         

 وكذلك أ.د/ نهمه الجمال     وكيل الكميه لشئهن البيئه.           
 العميا . وكذلك  أ.د/ عاطف البحراوى  وكيل الكميه لشئهن الدراسات          

 

 وفى حفمه االستقبال تم عمل طبق خير لمطمبه الجدد وتم عمل معرض فنى   _2
 عشرون لهحه " 20" وضم أكثر من              

                                                                                      

 عيً شْػ  رحزىي مو شْطه 10_    رٌ رىصَع عذد 3       

 ) ثيطى أثُط + سَبعه + شهبدح رقذَش ىيعششح االوائو  ( ىيزَِ رٌ                    

 اىزحبقهٌ ثبىفشقه االوىً ثبىنيُه .                         

 

 اىقُبً ثبّزخبثبد إرحبد اىطالة ثبىنيُه ورىل فً اىفزشح ٍِ  – 2    

 ً 11/2015/ 24ً إىً 3/11/2015                                         

 

 قُبً اىيغْه اىفُْه ثعَو ٍسبثقه إثذاع المضش ٍِ صالصىُ ىىحهىرٌ إخزُبس ٍغَىعه  -3

 -ٍزَُضح ٍْهٌ ىَسبثقه إثذاع عيً ٍسزىي اىغبٍعه ومبّذ ّزبئغهب مبىزبىً :         

 

  فً انزصىيش انضيًُ       حصىل انطبنجه / ششوق حسيٍ     ثبنًشكض االول 

 طبنت / ششيف عبشىس   ثبنًشكض االول        فً انخػ انعشثً حصىل ان 

  حصىل انطبنجه / سغذح يحي انسيذ  ثبنًشكض انضبنش      فً سسى عشافيك 

  حهًً  ثبنًشكض انضبنش      فً رصىيش فىرىغشافً حصىل انطبنت / خبنذ أحًذ 

  ًًثبنًشكض انضبًَ       فً غُبء  حصىل انطبنت / لصً خبنذ حه 

 انطبنت / سوشبٌ وائم       ثبنًشكض انضبًَ       فً عضف حصىل 

 

 

 

 



 ٍشمض أوه  ) أحبدَش ّجىَه(    دمحم عضد فشَذ  -

 ٍشمض صبًّ ) أحبدَش ّجىَه(   أالء عجذهللا دمحم  -

 دمحم خبىذ عجذهللا  ٍشمض صبىش    ) شطشّظ(       -    

 ًٍ أحَذ سبعَشو    ٍشمض ساثع   ) شطشّظ(          -   

 ٍشمض صبىش     )قصه قصُشح(    عَشو دمحم دمحم شيجً  -   

 ٍشمض صبًّ       )ٍقبه(              دمحم عضد فشَذ   -   

 

 

عًم حًهه رىعيه ظذ سشغبٌ انجشوسزبرب وسشغبٌ انضذي ورنك  29/11/2015فً يىو االحذ  ---

 ظًٍ اعًبل أسشح َجط انحيبح 

 

و ورنك ثمبعه 15/12/2015إنً 13/12/2015ط االديبٌ يٍ يشبسكه انغبيعه فً دوسح عال ---

 -انسيًُيبس ثكهيه انزكُىنىعيب و انزًُيه ويٍ انًشبسكيٍ فً انذوسح :

 

 وهٌ :   

 اىضبىضه         اىفشقه           أحَذ أششف عَعه دمحم سبىٌ           -1             

 اىضبىضه         اىفشقه                    أحَذ هشبً عجذهللا أثى اىفزىػ   -2             

 اىضبىضه      اىفشقه              أحَذ أسبٍه دمحم مَبه                  -3             

 اىضبىضه      اىفشقه             أسبٍه عَبه فشط ٍحَىد                  -4             

 

ش صقبفه اىزجشع ثبىذً و اقبٍه حَيه ىيزجشع ورىل فً قبٍذ اىيغْه اىضقبفُه ثغَيه رىعُه ىْش --

16/12/2015ً 

  

 . لبو ارحبد انكهيه ثعًم يسبثمه انشطشَظ 

  لبيذ انهغُه االعزًبعيه ثعًم غجك انخيش ويعشض نهًشغىالد انيذيىيه ورنك

 و .15،14/12/2015يىيً 

 

و ثبَشطزهب وإلبيه دوسي ليبو أسشح سؤيه ثيىو سيبظً ثًهعت انكهيه نهزعشيف ثبالسشح    --   

 سيبظً نكشح انمذو عهً يهعت انكهيه .

 

و ثعًم حفم رعًٍ "غجك انخيش " وفمشاد فكبهيه 29/12/2015ليبو انهغُه االعزًبعيه يىو   --  

وغُبئيه وأسئهه عبيه و أنعبة رشفيهيه ورنك ثسبحه انكهيه  رحذ أششاف أ.د/ أيم عطب  يسزشبسح 

 انهغُه .

 ثكشح أحهً ثعًم غجك انخيش وحًهه رجشع ثبنذو ورنك ظًٍ فعبنيبد أَشطه االسشح ليبو أسشح    --

 و .28/12/2015ورنك يىو    

دخىل دوسي انغبيعه نهًسشػ و إخزجبس يسشحيه انضانضال لصه د/ يصطفً يحًىد ورى   --

 و .5/1/2015عشظهب يىو انضالصبء 

 

 



  -وأشزشك فً فشَق اىَسشػ مو ٍِ : --

 انشاثعه            عًشو دمحم عجذهللا     -1

 انشاثعه           دعبء غهعذ أحًذ        -2

 انشاثعه            ششوق احًذ يحًىد    -3

 انشاثعه             ششيف دمحم عبشىس   -4

 انشاثعه        عًشو دمحم دمحم شهجً    -5

 انشاثعه      َشييٍ أثشاهيى دمحم           -6

 انضبنضه        أحًذ أششف عًعه           -7

 انضبنضه       أحًذ عًبل انطىخً          -8

 انضبنضه        أحًذ هشبو عجذهللا            -9

 انضبنضه     أحًذ أسبيه دمحم كًبل      -10

 انضبَيه      صيُت صالػ حسيٍ دمحم  -11

 االول    دمحم عالء انسيذ غشيت     -12

 االول     َصش دمحم انضسلبًَ دمحم -13

 االول      هجه انشحًٍ حسبو انذيٍ    -14

 

 ٍْحذ إداسح اىغبٍعه ىيْشبغ اىفًْ ثبىنيُه شهبدح رقذَش ىحصىىهب عيً اىَشمض اىضبًّ    

 فً عَُع اىضبًّ فً عَُع اىَسبثقبد اىفُْه ثُِ اىنيُبد .       

 

    خيً ثبداسح اىغبٍعخ وعيً ٍالعت اسزبد اىغبٍعخ اشزشمذ اىنيُخ فً فعبىُبد اىذوسي اىذا    

 -وفبص مو ٍِ :    

 

 ثبىَشمض االوه   رْس غبوىخ )ثُِْ(  عيً ٍسزىي اىغبٍعخ  .ٍصطفً دمحم ىطفً -1

 ثبىَشمض اىضبًّ  رْس غبوىخ )ثْبد(  عيً ٍسزىي اىغبٍعخ       .سٌَ دمحم ٍىافً -2

 ىخ )ثْبد(  عيً ٍسزىي اىغبٍعخثبىَشمض االوه   رْس غبو   .سٌَ اََِ عجذاىسالً -3

 عيً ٍسزىي اىغبٍعخ (ك 100اىىصُ  )ثبىَشمض اىضبىش   اىغىدو       .دمحم سظب ّصش -4

 

 ورٌ رنشٌَ االخصبئُِ اىشَبظُُِ ٍِ قجو اىغبٍعخ وٍْحهٌ شهبداد رقذَشا عيً ٍغهىدارهٌ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               عبٍعخ اىضقبصَق   

 ميُخ اىطت اىجششٌ 

 سعبَخ اىشجبة   

 

 

 ٍزمشح ىيعشض 
     

 اىسُذ االسزبر اىفبظو /ٍذَش االداسح اىعبٍه ىشعبَه اىطالة ثبىغبٍعه              

 رحُه غُجه وثعذ،، 

 

 

ه ثبالداسح انعبيه نشعبيه انطالة حيش أَه يٍ انًمشس ثخطه َشبغ انهغُه االعزًبعي    

 ثبنغبيعه انميبو ثصشف دعى يبدي نهطهجه انًحزبعيٍ و انًميذيٍ ثكهيه انطت انجششي

 . وانًزمذييٍ ثبثحبس اعزًبعيخ وانغيش لبدسيٍ عهي يىاعهخ يزطهجبد 

 

 ورنك يٍ انحسبة انخبص ثىديعه االسزبر انذكزىس/ عجذانعضيض انهيضً انذانً .   

 

عُيه فمػ صالصه االف وخًسًبئه  3500يشعً انزكشو ثبنًىافمه صشف يجهغ  نزا      

انًزمذييٍ ثبثحبس اعزًبعيخ اني  غبنت وغبنجه يٍ انطهجه انميذيٍ ثبنكهيه 35عُيهب نعذد 

 عُيه فمػ يبئه عُيه نكم غبنت .100ثىالع  اداسح ارحبد انطالة ثبنكهيخ 

  

 االعزًبعيه انخبصه ثهى . يشفك غيه صىس االثحبس                   

 

 

 

 سعبيه انشجبة                           وكيم انكهيه نشئىٌ انزعهيى و انطالة  يذيش إداسح

 

                                              

 يعزًذ ،،                               

 

 

 

 

 

 



                                                                                               عبٍعخ اىضقبصَق  

 ميُخ اىطت اىجششٌ  

 سعبَخ اىشجبة   

 

 

 

 2015/2016ًربثع اّغبصاد اّشطخ االرحبد ىيعبً اىذساسٍ 
 

 

قُبً اىيغْخ االعزَبعُخ ثبالرحبد ثصشف مزت دساسُخ القسبً اىنيُخ اىَخزيفخ ثبىَغبُ  .1

ٍ ششاء اىنزت اىذساسُخ ٍِ اىفشقخ االوىٍ حزٍ اىفشقخ اىسبدسخ ىيطالة اىغُش قبدسَِ عي

. 

 

 قبٍذ اىيغْخ االعزَبعُخ ثبالرحبد ثذفع اىَصشوفبد اىذساسُخ ىيطالة اىغُش قبدسَِ ٍبدَب . .2

 

 

صشف دعٌ ٍبدٌ ىغَُع اىطالة اىزَِ رقذٍىا ثبثحبس اعزَبعُخ عيٍ دفعزُِ دفعه ثبىزشً  .3

 االوه ودفعه ثبىزشً اىضبٍّ .

 

بً اىيغْخ االعزَبعُخ ثشعبَخ اىطالة اىغُش قبدسَِ عيٍ ٍىاعهخ ٍزطيجبد اىحُبح قُ .4

 اىذساسُخ غىاه اىعبً .

 

 قبٍذ اىيغْخ االعزَبعُخ ثصشف اعبّخ وفبح ىيطالة اىزَِ قذ رىفٍ اثبئهٌ . .5

 

 
 َعزَذ ،.                      ٍذَش إداسح سعبَخ اىشجبة                               

 ومُو اىنيُخ ىشئىُ اىزعيٌُ واىطالة                                                                           

 

 

 (                              ) أ.د/                                                                                   


