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في جاهعح املنصورج لفرقح األوىل تكليح الرتتيح لعلي مجيع الطالب املرشحني 

 -:االلتزام تالتعليواخ التاليح  9191/  9102العام اجلاهعي 

ت والصفحات الرسمية لمكمية االلتزام بالمجان المعمن عنها من قبل إدارة الدراسة واالمتحانات عمى لوحة االعالنا -1
 عمى مواقع التواصل االجتماعى .

أ.د/ النجيحى لى مدرجى أ.د/ خيراهلل ،و إ عمى جميع الطالب الحضور فى تمام الساعة التاسعة صباًحا، والتوجه أوالً  -2
 كما يمى :

 تربية اساسي تربية عام
 مدرج النجيحى مدرج خيراهلل

 قة الرقم القومى أو بطاقة الترشيح ( لكل طالب.الحرص عمى وجود اثبات الشخصية ) بطا -3
 عدم اصطحاب الموبايل أو اغالقه اثناء التواجد داخل المجنة . -4
 الحرص عمى وجود استمارة االختبار الشخصى بعد كتابة جميع البيانات ولصق الطوابع التعميمية المطموبة . -5
 خصى ، وتجنب الضوضاء.الحرص عمى االلتزام بالهدوء أمام ودااخل لجنة االختبار الش -6
استالم استمارة االختبار الشخصى بعد اجراء المقابمة الشخصية مباشرة من المجنة، والتأكد من استيفاء جميع  -7

 التوقيعات اعضاء المجنة .
تسمم استمارة االختبار الشخصى واستمارة الكشف الطبى مًعا داخل الممف كاماًل بعد تسديد الرسوم الدراسية وفق  -8

 د التى ستعمنها إدارة الدراسة واالمتحانات .المواعي

 موعد اجراء المقابمة الشخصية لجميع الطالب الذين تخمفوا عن الموعد المحدد لهم بجميع المجان.  9/2119/  11الثالثاء ممحوظة : يوم 

 كيل الكمية لشئون التعميم والطالب مدير إدارة الدراسة واالمتحانات                    مدير عام الكمية                       و 
 

 )أ.د/ زبيدة محمد قرنى محمد(               )أ/ مجدى محمد عمى السيد (                   )د/ لمياء مصطفى أحمد عمرو(          
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يتم تسديد الرسوم الدراسية لطالب الفرقة األولى فى العام الجامعى 
قبل تسميم ممف أوراق الطالب إلدارة الدراسة كاممة  2121/ 2119

وذلك عن  ،طريق فورىبخزينة الكمية أو عن  فيزا كارتعن واالمتحانات 
 طريق ) كود الطالب(. 

 هن خالل إحذى الطرق:   يتن احلصول علي كود الطالة

  والصفحات الرسمية كشوف أكواد الطالب التي تعمن في فناء الكمية
 االجتماعى.لمكمية عمى مواقع التواصل 

  ( من ) بوابة الطالب ( تنزيل تطبيقGoogleplay))) تسجيل عن وال
رقما( بخانتى اسم المستخدم وكممة  14طريق وضع الرقم القومي )

           المرور. 
  تسجيل حساب لمطالب عمى برنامج ابن الهيثم لشئون الطالب الموحد

 (.www.mans.edu.egعمى موقع الجامعة)
 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب                      مدير إدارة الدراسة واالمتحانات                    مدير عام الكمية          

 
 )أ.د/ زبيدة محمد قرنى محمد(               )أ/ مجدى محمد عمى السيد (                   )د/ لمياء مصطفى أحمد عمرو(          
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دارة الدراسة واالمتحانات شباك سمم لشباك إوت   )اساسى([ النجيحىبمدرج و  )عام(تمأل بمدرج خيراهلل] بطاقة رغبات:        .1
 .) وفق الموعد المعمن( )اساسى([( 7)عام( وشباك )(5)

  .يجب استيفاء اسم الطالب ومجموعه وتوقيعه أسفل االستمارة 

 المادة  يكتب الطالب رغباته بدقة فى الخانة المخصصة لذلك، حيث يتم بناء عميها تحديد الشعبة التى سيمتحق بها، ويسجل أمام كل رغبة درجة
 فى الثانوية العامة، والشعب المتاحة هى: 

 )الشعب األدبية )المغة العربية/المغة االنجميزية/المغة الفرنسية/التاريخ /الجغرافيا/ عمم النفس 

 ( دراسة  مميزبيولوجى برنامج بالمغة االنجميزية/ مميز دراسة فيزياء برنامج بالمغة االنجميزية / مميز دراسة كيمياء برنامج الشعب العممية عموم 
 بالمغة االنجميزية / كيمياء/ فيزياء/ بيولوجى/ جيولوجيا(. مميز دراسة جيولوجيابرنامج االنجميزية/  بالمغة

 ( فيزياءرياضياتبالمغة االنجميزية/مميز دراسة فيزياء برنامج بالمغة االنجميزية/مميز دراسة رياضيات برنامج الشعب العممية رياضيات عام /.) 

  عب تعميم أساسي أدبى)المغة العربية /المغة االنجميزية /الدراسات االجتماعية / تربية خاصةش 

 لغة عربية / تربية خاصة المغة االنجميزية / تربية خاصة دراسات اجتماعية(  

 ( مميز دراسة عمومبرنامج شعب تعميم أساسي عممى )بالمغة االنجميزية/ عموم/ تربية خاصة عموم 

 بالمغة االنجميزية / رياضيات / تربية خاصة رياضيات(. مميز دراسة  رياضياتبرنامج ساسى رياضيات ) شعب تعميم ا 

 التحاق الشعب العممية بشعبة المغة االنجميزية يتوقف عمى موافقة مجمس الكمية بذات العام.  

 إدارة الدراسة واالمتحانات(من قبل تقرير المقابمة الشخصية: )وفق الموعد المعمن  .2

 .يسجل الطالب البيانات التالية : االسم، تاريخ الميالد، المؤهل، سنة الحصول، المجموع الكمي 

 .بعد أداء االختبار الشخصى، يستمــــم الطالب االستمــارة بعد استيفاء توقيع المجنة الثالثية المختصة، ويسممها إلى شئون طالب 

 . ء كافة البيانات الموجودة بهم بالكاملرف األوراق و طمب االلتحاق واإلقرار: يجب استيفاظ .3

 : يكتب الطالب اسمه ثالثى خمف الصور.صور(  6) الصور الشخصية .4

 لمطالب. المعمن كودم الدراسية عن طريق فورى بالرقم التسديد الرسو  .5

 .2121/ 2119بعد تسديد الرسوم الدراسية لمعام الجامعى الدراسة واالمتحانات  كاماًل إلدارةتسميم الممف  .6
 مدير إدارة الدراسة واالمتحانات                    مدير عام الكمية                       وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب  
 )أ.د/ زبيدة محمد قرنى محمد(               )أ/ مجدى محمد عمى السيد (                   )د/ لمياء مصطفى أحمد عمرو(         
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 صورة بطاقة الترشيح.  -1
 .صورة منها (2) + عدد أصل شهادة الثانوية العامة -2
 + صورة منها. الميالد ةأصل شهاد -3
 صورة بطاقة الرقم القومى. -4
 . 6×  4( صور شخصية حديثة مقاس 6دد )ع -5
 ( جند )لمذكور فقط(.2استمارة )  -6
 فيما فوق(. 2111( جند ) لمذكور مواليد 6استمارة ) -7
 جنيها( لممقابمة الشخصية.61طوابع جامعة بقيمة)  -8

( 2( صورة من الثانوية العامة و عدد )2عدد )طالب االحتفاظ بكل عمى  ممحوظة هامة :
صورة من بطاقة الترشيح، حيث سيتم التعامل معه بإدارة الدراسة واالمتحانات من خاللهم 

 لحين استالم كارنيه الطالب.
 ون التعميم والطالب مدير إدارة الدراسة واالمتحانات                    مدير عام الكمية                       وكيل الكمية لشئ   

 
 

 )أ.د/ زبيدة محمد قرنى محمد(               )أ/ مجدى محمد عمى السيد (                   )د/ لمياء مصطفى أحمد عمرو(         


