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عن طريق خدمة فورى  2019/  2018تسديد الرسوم الدراسية للعام اجلامعى 

الذى حيصل عليه الطالب بأحد الطرق و، وذلك عن طريق ) كود الطالب ( 

 التالية : 

 إنشاء حساب على موقع نظام بن اهليثم لشئون الطالب املوحد باجلامعة.  -1

 . تنزيل تطبيق ) بوابة الطالب ( من  -2

                     

 

   مدير عام الكلية

   أ.جمدى حممد على                

 وكيل الكلية  لشئون التعليم والطالب    

   أ.د . زبيدة حممد قرنى حممد      
 

 
 

 

 2019/   2018تسديد الرسوم الدراسية فى العام اجلامعى 
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بداية الكشف الطبى جلميع الطالب املستجدين  26/8/2018األحد  

 وملدة شهر . 2019/ 2018واملرشحني للقبول بالكلية فى العام اجلامعى 

 بداية الكشف الطبى للمتخلفني  وملدة شهر . 10/2018/ 1االثنني  

         

   مدير عام الكلية

   أ.جمدى حممد على                

 وكيل الكلية  لشئون التعليم والطالب    

   أ.د . زبيدة حممد قرنى حممد      
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مواعيد الكشف الطبى للطالب املرشحني للكلية           

 2019/   2018فى العام اجلامعى 
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بالكلية فى العام  بداية تقدميات الطالب املرشحني للقبول 26/8/2018األحد  -

 املعلنة سابًقا. األمساءوفق كشوف ، 2018/ 8/  30حتى اخلميس  2019/ 2018اجلامعى 

،  2018تنعقد امتحانات دور سبتمرب  4/9/2018حتى الثالثاء  1/9/2018السبت  -

 .وتتوقف تقدميات الطالب املرشحني 

الطالب الذين ختلفوا عن  ملفات تقديم 6/9/2018حتى اخلميس  5/9/2018 األربعاء 

 دهم .عمو

                       
                         

   مدير عام الكلية

   أ.جمدى حممد على                

 وكيل الكلية  لشئون التعليم والطالب    

   أ.د . زبيدة حممد قرنى حممد      
                                                                                                 

 

 

 مواعيد تقدميات الطالب املرشحني للكلية 

 2019/   2018فى العام اجلامعى  

 



            

  
 

 كـــليـــة الرتبيــــة                

 إدارة الدراسة واالمتحانات                                           

 

 

 

 

 
 

ظرف األوراق و طلب االلتحاق واإلقرار: جيب استيفاء كافة البيانات  .1

 املوجودة بهم بالكامل.

 رغبات:بطاقة  .2

 جيب استيفاء اسم الطالب وجمموعه وتوقيعه أسفل االستمارة. -

يكتب الطالب رغباته بدقة فى اخلانة املخصصة لذلك، حيث يتم بناء  -

 عليها حتديد الشعبة 

التى سيلتحق بها،ويسجل أمام كل رغبة درجة املادة فى الثانوية العامة، 

 والشعب املتاحة هى: 

العربية/اللغة االجنليزية/اللغة الفرنسية/التاريخ  الشعب األدبية )اللغة  

 /اجلغرافيا/ علم النفس(

الشعب العلمية علوم )كيمياء باللغة االجنليزية / فيزياء باللغة   

االجنليزية/ بيولوجى باللغة االجنليزية/ جيولوجيا باللغة االجنليزية / 

 كيمياء/ فيزياء/ بيولوجى/ جيولوجيا(.

ياضيات عام )رياضيات باللغة االجنليزية/ رياضيات/ الشعب العلمية ر  

 فيزياء باللغة االجنليزية / فيزياء(.

شعب تعليم أساسي أدبى)اللغة العربية /اللغة االجنليزية /الدراسات    

 االجتماعية / تربية خاصة

لغة عربية / تربية خاصة اللغة االجنليزية / تربية خاصة دراسات   

 اجتماعية(

 حــــب املرشــــــــف الطالـــملاء ـــــــة استيفـــــــــــكيفي
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م أساسي علمى )علوم باللغة االجنليزية/ علوم/ تربية خاصة شعب تعلي  

 علوم(

شعب تعليم اساسى رياضيات )رياضيات باللغة االجنليزية / رياضيات /   

 تربية خاصةرياضيات (.

التحاق الشعب العلمية بشعبة اللغة االجنليزية يتوقف على موافقة جملس 

 الكلية بذات العام 

 الطالب امسه ثالثى خلف الصور.الصور الشخصية: يكتب  .3

 تقرير املقابلة الشخصية:  .4

يسجل الطالب البيانات التالية : االسم، تاريخ امليالد، املؤهل، سنة  -

 احلصول

 ، اجملموع الكلي.

 بعد أداء االختبار الشخصى ، يستلم الطالب االستمــارة بعد استيفاء -

 توقيع اللجنة الثالثية املختصة   

 إىل شئون الطالب يسلمها  -

 

 

   مدير عام الكلية

   أ.جمدى حممد على                

 وكيل الكلية  لشئون التعليم والطالب    

   قرنى حممدأ.د . زبيدة حممد       

 


