
 

 

 انشياضيح اخرثاساخ انمذساخ

 
 

  أعهُد ٔصاسج انرعهيى انعانٗ ٔانثحس انعهًٗ ، فرح تاب انرمذو إنكرشَٔيا نحجض اخرثاساخ

يُٓا كهيح انرشتيح انشياضيح انمذساخ، نهكهياخ انرٗ ذشرشط انمثٕل تٓا اجرياص االخرثاس ٔ 

  7112يٕنيٕ  11يٕنيٕ ٔحرٗ انصالشاء 1ٔرنك تذايح يٍ يٕو انغثد انًٕافك  تُيٍ

 

 
 

 



 

 

 

 فرح انرغجيم نطالب انذساعاخ انعهيا
 

 
 

 نًشاحم ) انذتهٕو  تكهيح انرشتيح انشياضيح تُيٍ فرح انرغجيم نطالب انذساعاخ انعهيا– 

حيس تذأ انرغجيم يٕو انغثد انًٕافك  7112انذكرٕساِ( نفصم انخشيف  –انًاجغريش 

 01/2/7112ٔ يُرٓٗ يٕو  1/2/7112

 

 : ٕتح نًشحهح انًاجغريش ٔانذتهٕواألٔساق انًطه

 أصم شٓادج انثكانٕسيٕط -

  عُٕاخ 4أصم ذمذيشاخ انـ  -

  أصم شٓادج انًيالد -

 صٕسج انثطالح -

 صٕس شخصيح 4 -

  جُيح نهرمذيى 150 -

  011يٍ االيًذايغد تذسجح  ITP شٓادج اجرياص ايرحاٌ انهغح االَجهيضيح -

 

 : األٔساق انًطهٕتح نًشحهح انذكرٕساج

 أصم شٓادج انثكانٕسيٕط -

  أصم شٓادج انًاجغريش -

  أصم تياٌ ذمذيشاخ انًاجغريش -

 أصم شٓادج انًيالد -

 صٕس شخصيح 4 -

 صٕسج انثطالح -

 جُيح نهرمذيى 150 -

 011يٍ االيًذايغد تذسجح  ITP شٓادج اجرياص ايرحاٌ انهغح االَجهيضيح -

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 لح انشاتعحانًعغكش انذساعٗ االجثاسٖ نطالب انفش
 

 
  ألايح انًعغكش انذساعٗ االجثاسٖ نطالب انفشلح انشاتعح "يشحهح انثكانٕسيٕط" ألٔل

ٔحرٗ االستعاء انًٕافك  1/2/7112يشج تانكهيح ٔرنك تذايح يٍ انغثد انًٕافك 

ٔيأذٗ ْزا ٔفك تشَايج يركايم يثُٗ عهٗ أعظ عهًيح يحرٕٖ عهٗ  5/2/7112

م انُذٔاخ انرصميفيح ٔانًعغكشاخ انخذييح ٔاألَشطح انعذيذ يٍ انفاعهياخ انرٗ ذشً

 .انشياضيح ٔانفُيح ، يع إلايح ٔسعايح كايهح نهطالب داخم انكهيح ٔذحد إششافٓا

 



 

 

 

 انُشاط انصيفٗ نهطفم

 
  ذحد سعايح األعرار انذكرٕس َادس يشجاٌ عًيذ كهيح انرشتيح انشياضيح تُيٍ ٔ أششاف

األعرار انذكرٕس يحًذ عثذ انحًيذ تالل ٔكيم انكهيح نهذساعاخ انعهيا ٔ انثحٕز ذعهٍ 

يكرثح انكهيح عٍ تذء فعانياخ انُشاط انصيفٗ نهطفم يٍ خالل لياو ٔسشح عًم عصشيح 

 يٕنيٕ 74ٔ رنك أعرثاسا يٍ  (ذحد يغًٗ )انعثمشٖ انصغيش

 

 

 



 

 

 

 عمذ انًماتهح انشخصيح نطالب انفشلح انشاتعح

 

 

 الب انفشلح انشاتعح تكهيح انرشتيح انشياضيح تُيٍ ذمشس عمذ انًماتهح انشخصيح نط

 -نهرخصصاخ انصالشح )إداسج سياضيح 7116/7112)الئحح جذيذج( نهعاو انجايعٗ 

 انغاتكسياضح يذسعيح( كًا فٗ انثياٌ  -ذذسية سياضٗ

 

 



 

 

  

 عًذاء كهياخ 5ذمذيشاً نعطائٓى" يجهظ جايعح اإلعكُذسيح يكشو "

 

 

  كشو يجهظ جايعح االعكُذسيح فٗ اجرًاعّ انًُعمذ يٕو انخًيظ انًٕافك

تشئاعح انذكرٕس عصاو انكشدٖ سئيظ انجايعح خًظ عًذاء   71/2/7112

ذ يخراس عًيذ يعٓذ انثحٕز انطثيح ، أ.د يٓا شفيك كهياخ حيس ذى ذكشيى أ.د يحً

عًيذج كهيح انرشتيح انشياضيح تُاخ، أ.د عثاط عهيًاٌ عًيذ كهيح االداب ، ٔعًيذج 

كهيح انصيذنح ، أ.د َادس يحًذ يشجاٌ عًيذ كهيح انرشتيح انشياضيح نهثُيٍ أتٕ ليش 

خذيح انعًهيح تًُاعثح اَرٓاء فرشج عًادذٓى ٔذمذيشاً نعطائٓى ٔجٕٓدْى فٗ 

 .انرعهيًيح

 

 

 َُشش َريجح اخرثاساخ انمذساخ تكهيح انرشتيح انشياضيح تُيٍ

 عهٗ يٕلع انكهيح يٍ خالل انشاتط  اخرثاساخ انمذساخ انشياضيح يرى َشش َريجح

 انرانٗ عٍ طشيك كراتح سلى انجهٕط

 34-37-07-01-07-http://www.sea.alexu.edu.eg/index.php/ar/2017 

انرشتيح  نطالب انصإَيح انعايح انزيٍ لذيٕا نالنرحاق تكهيح أٌ ْزِ انُريجح ٔ جذيش تانزكش

 .انشياضيح تُيٍ ٔ أجرارٔا االخرثاساخ حرٗ اآلٌ
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