
 التذرية الصيفى

 ما تم فى هذا النشاط  النشاط التاريخ 

 13/ 7 حتى 7/ 8 

6132 

 تذرية صيفى 

 

"تذرية  99 هي طالب قسن الحيىاى تكليح 

العلىم جاهعح اإلسكٌذريح وكليح العلىم 

 جاهعح دهٌهىر 

هي طالب هذرسح الوتفىقيي  6تذرية عذد   تذرية صيفى 6132/ 31/ 61

والتكٌىلىجيا تالذقهليح توعول فى العلىم 

الطاقح الشوسيح الخاص تالسيذ أ.د/ هعتز 

 تاهلل هحوذ سليواى .

                                  

 

 

 -5فى الفترج هي 

32 /7 /6137 .  

( طالة هي قسن  51تن تذرية عذد )  تذرية صيفى

جاهعح اإلسكٌذريح –الحيىاى كليح العلىم   

 -32/7الفترج هي 

2/8 /6137  

( طالب هي قسن  31تذرية )  تذرية صيفى

جاهعح  –هي كليح العلىم  الويكروتيىلىجى

 طٌطا

 -32/7الفترج هي 

2/8 /6137  

( 6تذرية )  تذرية صيفى طالة قسن ًثاخ خاص هي   

جاهعح طٌطا –كليح العلىم   

فى الفترج هي 

32/7- 7/8 

/6137  

( طالب هي قسن الكيوياء  8تذرية )  تذرية صيفى

جاهعح طٌطا –الحيىيح  هي كليح العلىم   

فى الفترج هي 

37/7- 2/8  /

6137 

( طالة هي قسن الكيوياء  61تذرية )  تذرية صيفى

جاهعح  –الحيىيح  هي كليح العلىم 

 اإلسكٌذريح
 

فى الفترج هي 

69/7- 5/8 

/6137  

( طالة هي قسن الرياضياخ  58تذرية )  تذرية صيفى

جاهعح  –وعلىم الحاسة  هي كليح العلىم 

 اإلسكٌذريح

هي 9- 31/ 

6137/9 

تذرية 7 طالب هي قسن الويكروتيىلىجيا  تذرية صيفى

 هي IMACالصٌاعيح والكيوياء التطثيقيح 

 كليح العلىم – جاهعح اإلسكٌذريح

السثث الوىافق 

.9109/7/6 
 

( طالة و طالثة هي قسن 52جدرية)  تذرية صيفي

( طالة وطالثة هي  25الكيوياء الحيىية و )

جاهعة  -كلية العلىم –قسن علن الحيىاى 

 اإلسكندرية .
 



اتحداءاًهي 

ححى  55/6/5502

06/7/5502 

( طالة وطالثة هي أقسام الكيوياء 07) جدرية  تذرية صيفي

الويكروتيىلىجى  –النثات  –الكيوياء الحيىية  –

 جاهعة طنطا . –كلية العلىم  –

  
 لسثث الوىافقا

01/7/9109. 

( قسن الكيوياء الحيىية)طالة  92 جدرية تذرية صيفي
تكلية العلىم جاهعة اإلسكندرية تاإلضافة 

( هيكروتيىلجى/الكيوياء)إلى طالة هي قسن 
 كلية العلىم جاهعة طنطا

السثث الوىافق 

.9109/7/01 

جدرية طالثيي )قسن الوثيدات( تكلية الزراعة  تذرية صيفي

 جاهعة الونيا

جدرية 01 طالب )قسن علن الحيىاى( تكلية 

 العلىم جاهعة اإلسكندرية

كلية ( الفيزياء)طالب هي قسن  2جدرية 

 العلىم جاهعة اإلسكندرية وجاهعة الونيا

 السثث الوىافق 

55/7/5502 

ة العلىم جاهعة يطالب هي كل 2 جدرية  تذرية صيفي

 دهنهىر

 98إلى  92هي 
 9109أغسطس 

الحدرية الصيفي ) 3(  طالة  تقسن الكهرتاء  تذرية صيفي

تكلية الهندسة – جاهعة اإلسكندرية توعاهل 

 الطاقة واألغشية تالوعهد. 

 
 

 

 

 

 


