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و تبؤ  مكانؤة متميؤبة بؤين كميؤات  خالل الخمس سنوات القادمة إلى اكتساب ثقة المجتمع في خريجيها نُٓذسخسؤٚخ انكهٛخ: رسعٗ كهٛخ ا
 الهندسة المصرية والعربية المعتمدة من خالل توفير بيئة متميبة لمتعميم والتعمم والبحث العممي وخدمة الجامعة والمجتمع.     

 

 نهخشٚدٍٛ انًٛذاَٙاسزًبسح سغجبد ثأيبكٍ انزذسٚت 

 3102/3102 اندبيعٙنهعبو 

 .....................................................................................اسى انطبنت : 

 ........................................................................................... انقسى :

 ..........................................................................................انعُٕاٌ :

 ..................................انًحًٕل :       ..............................  انزهٛفٌٕ :  

 ............................................................................: االنكزشَٔٙانجشٚذ 

 : سغجبد أيبكٍ انزذسٚت

 ................................................................................انشغجخ األٔنٗ :

 ................................................................................انشغجخ انثبَٛخ :

 ...............................................................................انشغجخ انثبنثخ :

  اخجبسٖ.فقط ْٕٔ اخزٛبس٘ ٔنٛس 3102/3102: ْزا انزذسٚت نخشٚدٙ انفشقخ انشاثعخ  يهحٕظخ

ٗ انشغجبد األخشٖ ثُبء عهرششٛحّ نٛس ششط رششٛح انخشٚح ثُبء عهٗ انشغجخ األٔنٗ ٔنكٍ يًكٍ  -

 ٔرنك ٔفقب ألعذاد انخشٚدٍٛ انًزقذيٍٛ ٔاحزٛبخبد انششكبد نزذسٚجٓى.

 .: يٍ يكزت ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ خذيخ انًدزًع ٔرًُٛخ انجٛئخ اسزالو اسزًبسح انزذسٚت

ٔنى رقجم أٖ اسزًبسح ثعذ ْزا   32/7انخًٛس انًٕافق نزهقٗ اسزًبساد سغجبد انزذسٚت ٕٚو :  آخش يٛعبد

 انخ ...يٍ أعزاس . أٔ غٛش رنك اإلعالو ثبإلعالٌ ويًٓب كبَذ األعزاس يثم عذ انزبسٚخ

  3102شٓش فقط خالل انفزشح يٍ أغسطس إنٗ سجزًجش  فزشح انزذسٚت

 يٍ قجم إداسح انكهٛخ . ثبنخشٚح االرصبل: ٚزى  االرصبل

 رٕقٛع انطبنت                                                                                          
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 ذانيــالميذرية ـالن للتـــإع

 ارجيــالخ

) طالب الفرقة الراتعة ( كلية  لخريجي

 3102/3102الهنذسة دفعة 

 -: كبنزبنٙٔرنك ٔفقبً نهزخصصبد انًطهٕثخ 

 انزخصصبد انًطهٕة رذسٚجٓب فٗ انششكخ اسى انششكخ و

0 

شررررررررررررررشكخ يصررررررررررررررش 

 نهغرررررررررر ل ٔانُسررررررررررٛح

 ثبنًحهخ انكجشٖ

 يذَٙ –إَزبج  –يٛكبَٛكب قٕٖ  –كٓشثبء 

ارصبالد  –غ ل َٔسٛح  –عًبسح  –

 .َظى ٔحبسجبد –إنكزشَٔٛبد 

3 

شرررررررررررررررشكخ يٛررررررررررررررربِ 

انشررررررررشة ٔانصررررررررش  

 ثبنذقٓهٛخ انصحٙ

يٛكبَٛكب قٕٖ  (31عذد ) –كٓشثبء ( 01عذد )

 يذَٙ.( 01عذد ) – إَزبج( 31عذد ) –
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