
 أوائل الطالبحفل تكريم 

تم عقد حفل تكرٌم للطالب األوائل بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت وكذلك طالب برنامج االتصاالت 

CIE ٌد عاشور بمبنى عالس بقاعة ا.د/ 2/4/2102وذلك الساعة الواحدة ظهرا ٌوم االثنٌن الموافق  ةبالكلٌل

 االدارة بالكلٌة.

محمد عبدالعظيم بتكلٌف من ا.د/  ,عبدالمنعم فودة د/ ,أحمد عبدهللا الحفل كال من ا.م.د/وقد قام بتنظٌم ذلك 

 فً اجتماع االرشاد االكادٌمً للبرنامج . قسم هندسة اإللٌكترونٌات واإلتصاالت قسمرئٌس 

رئٌس قسم االتصاالت  احمد شعبانا.د/  عمٌد الكلٌة, محمد السعيد/  وحضر االجتماع سٌادة الدكتور

بالسادة  ,و ا.د/ محمد عبدالعظٌم و ا.د/  احمد شعباناالسبق , وفً بداٌة الحفل رحب كل من عمٌد الكلٌة 

الحضور من الطالب االوائل وكذلك اولٌاء االمور الذٌن تفضلوا بالحضور, وأشادوا بمجهودات كل من 

ائم فً الحٌاة الدراسٌة وجهوا الطالب نحو التقدم الدالكلٌة والقسم فً تحسٌن الخدمة التعلٌمٌة بالكلٌة و

 .والعلمٌة

دٌر علً النحو الهداٌا وشهادات التق هموقام سٌادة عمٌد الكلٌة والسادة الحضور بتكرٌم اوائل الطالب وتسلٌم

 :التالٌة

 :م هندسة االلكترونٌات واالتصاالتالفرقة االولى بقس

 المركز اسم الطالب   م

 االول              كمال عبد الرحمناحمد مصطفى  0

 الثانً             احمد جالل رأفت جمعة 2

 الثالث             أسامة صالح خاطر محمود  3

 الفرقة الثانٌة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت :

 المركز اسم الطالب م

 االول                اٌه جالل احمد السٌد السعدنً  0

 الثانً                احمد محمود ابو العطا محمود 2

 الثالث                عبده التمٌمً عبد الرحمن  3

 الفرقة الثالثة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت :

 المركز اسم الطالب م

 االول               شروق رأفت مختار 0

 الثانً               محمد سامح احمد محمد  2

 الثالث              سعد السٌد سعد عبد الحمٌد  3



 الفرقة الرابعة بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت :

 المركز               اسم الطالب            م

 االول                اٌه احمد عبد الفتاح صابر السروري 0

 الثانً                نسرٌن صافً ابو الٌزٌد محمد  2

 الثالث               ناهد عبد الجواد محمد ابراهٌم 3

 :  CIEببرنامج هندسة االتصاالت  11المستوى 

 المركز              اسم الطالب              م

 االول              محمود عبد الغنً عبد الغنً ابو مندور  0

 الثانً              مروان عادل محمود الداووي ابراهٌم 2

 الثالث              محمد مجاهد مجاهد حسٌن احمد الجمل  3

 : CIEببرنامج هندسة االتصاالت  011المستوى 

 المركز            اسم الطالب            م

 االول            ناردٌن اشرف خٌرت برت 0

 الثانً            باسم طارق طاهر رزق 2

 الثالث           هند عبد العزٌز الدرٌنً محمد االحمدي  3

 : CIEببرنامج هندسة االتصاالت  211المستوى 

 المركز              اسم الطالب             م

 االول                مصطفى محمود عبد الوهاب نوفل 0

 الثانً                محمد عبده محمد عبد النبً علً البدالً  2

 الثالث               ٌاسمٌن نبٌل الشربٌنً فرج 3

 : CIE هندسة االتصاالت ببرنامج 311المستوي 

 المركز              اسم الطالب            م

 االول                محمد الجوهري حامد الجوهري محمد  0

 الثانً                منار احمد هشام عبد المحسن حموده الجمال   2

 الثالث              هدٌر فرٌد مصطفى ٌونس  3

 : CIE االتصاالت ببرنامج هندسة  411المستوي 

 المركز             اسم الطالب            م

 االول             هبة سلٌم عبد المنعم سالم 0

 االول المكرر             محمد طارق عبد الحلٌم عبد ربه  2

 الثانً              منة هللا سعد صدٌق حسنٌن زٌدان  3

 الثالث             احمد محمد محمد السٌد جنٌدي 4

 



 وهذه بعض الصور للسادة الحضور والضٌوف وأبنائنا الطالب أثناء التكرٌم:

 



 
مقترحات خاصة أى ان كان لدٌهم  عناولٌاء االمور واختتم الحفل سٌادة عمٌد الكلٌة, بعد ما سأل الطالب و

 .طوٌر أو تحسٌن العملٌة التعلٌمٌةبت

 ,,,,وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدٌر

 ا.د/ محمد عبدالعظيم                   د/ عبد المنعم فودة                                     

 اإللٌكترونٌات واإلتصاالت رئٌس مجلس قسم هندسة                   بالبرنامجالرشاد األكادٌمً ا سقمن

 


