
رابخألا رابخألا رخآ   رخآ

تاداسلا تاداسلا ةنيدم   ةنيدم ةعماج   ةعماج نعنع  

عقوملاةيسيئرلا ةعئاشلاةطيرخ  ةلئسالا  Arabic

ثحب  ... عقوملا ىف  ثحبلا 

ةينورتكلالا يعماجلاةموظنملا  ديربلل  لوخدلا 

قوقحلا قوقحلا ةيلك   ةيلك

نارهز نارهز هللادبع   هللادبع ديسلا   ديسلا دمحأ   دمحأ
ةبسنلا 88.18 ىلوالا  . ةقرفلا 

نيسح نيسح حودمم   حودمم دومحم   دومحم اينار   اينار
 % ةبسنلا 90 ةيناثلا  , ةقرفلا 

يواهشلا يواهشلا دمحم   دمحم رافغلادبع   رافغلادبع ريشب   ريشب
ةبسنلا %92 ةثلاثلا ,  ةقرفلا 

داوجلادبع داوجلادبع نيسح   نيسح دمحا   دمحا
ةبسنلا %86.81 ةعبارلا  , ةقرفلا 

ىنويسب ىنويسب قيفوت   قيفوت ديسلا   ديسلا دمحم   دمحم
 % 91.59

ىكرت ىكرت ىواصلا   ىواصلا ديسلا   ديسلا دمحا   دمحا ءالع   ءالع
 % 91.34

ىوامشلا ىوامشلا دمحم   دمحم رافغلا   رافغلا دبع   دبع ريشب   ريشب
 % 90.85

نجاط نجاط دمحا   دمحا دومحم   دومحم رصان   رصان دمحم   دمحم
 % 90.12

ناولع ناولع فصنملادبع   فصنملادبع لامج   لامج دمحا   دمحا
 % 90.00

بالطلا بالطلا لئاوا   لئاوا

تاداسلا تاداسلا ةنيدم   ةنيدم ةعماج   ةعماج نعنع  

عاطقلا عاطقلا ةيسيئر   ةيسيئر

ةعماجلا ةعماجلا فادهأ   فادهأ

ةيعماج ةيعماج ميق   ميق

فرش فرش ةحول   ةحول

ةعماجلا ةعماجلا تانوفيلت   تانوفيلت ليلد   ليلد

ةعماجلاب ةعماجلاب نيلماعلا   نيلماعلا ةباقن   ةباقن

" ةمادتسملا ةيئاملا  دراوملا  ةرادإل  ايجولونكتلا  مادختسإو  يملعلا  ثحبلا   " لوح يلود  رمتؤم  مظني  هايملا  ثوحبل  يموقلا  زكرملا 

ةعماجلاةيسيئرلا ةعماجلانع  سيردتلابالطلاتارادإ  ةئيه  ىملعلاءاضعأ  تادحووثحبلا  طئاسولازكارم  زكرم 
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ردب ردب ىلع   ىلع ميهاربا   ميهاربا ىربص   ىربص دومحم   دومحم
 % 90.00

مالسلا مالسلا دبع   دبع ىفطصم   ىفطصم دعس   دعس ىيحي   ىيحي
 % 90.00

هيطع هيطع دمحم   دمحم ميهاربا   ميهاربا دمحم   دمحم
 % 88.90

ىسيع ىسيع دمحم   دمحم ناميلس   ناميلس دمحا   دمحا ءامسا   ءامسا
 % 88.17

ديسلا ديسلا ميهاربا   ميهاربا ىحتف   ىحتف ميهاربا   ميهاربا
88.05%

يرطيبلا يرطيبلا بطلا   بطلا ةيلك   ةيلك

نابعش نابعش ديعس   ديعس نابعش   نابعش ناميإ   ناميإ
ةبسنلا 91.14 ىلوالا  . ةقرفلا 

ناطلس ناطلس دمحم   دمحم دمحأ   دمحأ دومحم   دومحم
ةبسنلا 91.23 ةيناثلا  , ةقرفلا 

ريخلاوبأ ريخلاوبأ نيدلا   نيدلا حالص   حالص لداع   لداع دمحأ   دمحأ
ةبسنلا 90.46 ةثلاثلا ,  ةقرفلا 

ىفطصم ىفطصم زيزعلادبع   زيزعلادبع يخيبدلا   يخيبدلا ىنم   ىنم
ةبسنلا 83.85 ةعبارلا  , ةقرفلا 

لماك لماك هطهط   ىلع   ىلع راهنأ   راهنأ
ةبسنلا 84.25 ةسماخلا ,  ةقرفلا 

ىفطصم ىفطصم زيزعلادبع   زيزعلادبع ىخيبدلا   ىخيبدلا ىنم   ىنم
81.39%



ميلع ميلع هتاحش   هتاحش راتسلادبع   راتسلادبع ميهاربا   ميهاربا دومحم   دومحم
76.81%

لاله لاله بلطملادبع   بلطملادبع دمحم   دمحم دومحم   دومحم
69.65%

ةفيلخ ةفيلخ دمحم   دمحم عيمسلادبع   عيمسلادبع مالسا   مالسا
67.65%

ةيضايرلا ةيضايرلا ةيبرتلا   ةيبرتلا ةيلك   ةيلك

وهز وهز زيزعلادبع   زيزعلادبع رباج   رباج دومحم   دومحم
90.53%

شبلا شبلا دمحم   دمحم فرشأ   فرشأ دمحأ   دمحأ
88.39%

موهلج موهلج ىفطصم   ىفطصم ديشرلادبع   ديشرلادبع قراط   قراط زيزعلادبع   زيزعلادبع
85.56%

رهاظلادبع رهاظلادبع ىمهف   ىمهف نيسح   نيسح دمحم   دمحم
85.33%

ىوابنسلا ىوابنسلا حوتفلاوبا   حوتفلاوبا ريمس   ريمس ىفطصم   ىفطصم
83.18%

فيفخلا فيفخلا دمحم   دمحم حاتفلادبع   حاتفلادبع ريسيت   ريسيت
84.48%

ىريحبلا ىريحبلا ىكز   ىكز ماصع   ماصع دمحم   دمحم هؤت   هؤت
83.38%

نيدباع نيدباع ليعامسا   ليعامسا فرشا   فرشا ىملس   ىملس
80.69%



ةعماجلا ةعماجلانع  نع 

ةلاسرلا ةيؤرلا و 

ةعماجلا فادهأ 

ىميظنتلا لكيهلا 

ةعماجلا تانوفيلت  ليلد 

ةعماجلاب نيلماعلا  ةباقن 

سيردتلا ةئيه  ءاضعأ  ىدان 

ةعماجلا ةعماجلاتارادإ  تارادإ 

ةعماجلا سيئر 

بالطلاو ميلعتلا  نوئش  عاطق 

ثوحبلاو ايلعلا  تاسدردلا  نوئش  عاطق 

ةئيبلا ةيمنتو  عمتجملا  ةمدخ  عاطق 

ةعماجلا ماع  نيمأ  عاطق 

تامولعملا ايجولونكتو  مظن  تامولعملاتاعورشم  ايجولونكتو  مظن  تاعورشم 

ةينورتكلالا ةباوبلا 

ةيرادإلا تامولعملا  مظن  ريوطت 

ةيمقرلا تابتكملا 

ينورتكلإلا ملعتلا 

تامولعملا ةكبشل  ةيساسألا  ةينبلا 

تامولعملا ايجولونكت  ىلع  بيردتلا 

قيوستلا

عقوملا عقوملاتايئاصحإ  تايئاصحإ 

730730 سيردتلا :  ةئيه  ءاضعأ  سيردتلا : ددع  ةئيه  ءاضعأ  ددع 

2794227942 ةيعماجلا : ةلحرملا  بالط  ةيعماجلا :ددع  ةلحرملا  بالط  ددع 

76377637 ايلعلا :  تاساردلا  بالط  ايلعلا : ددع  تاساردلا  بالط  ددع 

ىعامتجالا لصاوتلا  عقاوم  ىلع  ىعامتجالاانوعبات  لصاوتلا  عقاوم  ىلع  انوعبات 

ةيصوصخلاةيسيئرلا انعمةسايس  لصاوت 
تاداسلا 2014 ةنيدم  ةعماجل  ةظوفحم  قوقحلا  عيمج 

ىراوهلا ىراوهلا حاتفلادبع   حاتفلادبع ريمس   ريمس ناميا   ناميا
80.66%

تاكرب تاكرب ميظعلادبع   ميظعلادبع روشاع   روشاع حامس   حامس
79.10%

http://www.usc.edu.eg/ar/about/1.aspx
http://www.usc.edu.eg/ar/about/2.aspx
http://www.usc.edu.eg/ar/about/5.aspx
http://www.usc.edu.eg/ar/about/16.aspx
http://www.usc.edu.eg/ar/dep/uw
http://www.usc.edu.eg/ar/dep/smc
http://www.usc.edu.eg/ar/dep/president
http://www.usc.edu.eg/ar/dep/esas
http://www.usc.edu.eg/ar/dep/pgras
http://www.usc.edu.eg/ar/dep/cseds
http://www.usc.edu.eg/ar/dep/gss
http://www.usc.edu.eg/ar/dep/portal
http://www.usc.edu.eg/ar/dep/mis
http://www.usc.edu.eg/ar/dep/dlu
http://www.usc.edu.eg/ar/dep/nelc
http://www.usc.edu.eg/ar/dep/eun
http://www.usc.edu.eg/ar/dep/cuit
http://www.usc.edu.eg/ar/dep/marketing
https://www.facebook.com/usc.edu.eg
https://www.youtube.com/user/UniversityOfSadat
https://twitter.com/Univ_SadatCity
http://usc.edu.eg/ar
http://www.usc.edu.eg/ar/page/1050.aspx
http://www.usc.edu.eg/ar/about/16.aspx
http://www.usc.edu.eg/ar/dep/portal

	الإدارة العامة للتنظيم والإدارة تعلن عن خطة التدريب السنوية المقترح تنفيذها للعام المالى 2016/2017
	عن جامعة مدينة السادات

	الإصدار الثالث لـ دليل إعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي
	مؤتمرات داخل مصر وخارجها خلال عام 2016م
	الدورة التدريبية الاولي للتدريب العملى على جهاز HPLC في مجال البيولوجى وعلوم الغذاء يوليو 2016
	المركز القومي لبحوث المياه ينظم مؤتمر دولي حول "البحث العلمي وإستخدام التكنولوجيا لإدارة الموارد المائية المستدامة"
	آخر الأخبار
	جامعة إيليا تقدم فرص للطلاب الأجانب للدراسة في مختلف المجالات
	عن جامعة مدينة السادات
	اوائل الطلاب

	تأجيل حفل الإفطار الجماعى السنوى للسادة أعضاء هيئة التدريس إلي 27 يونيه الجاري
	الأربعاء القادم : إنتهاء إمتحانات الفصل الدراسى الثانى بجامعة مدينة السادات
	كلية الحقوق
	المؤتمر الدولي الاول عن التنوع الحيوي ودوره في التنمية المستدامة أكتوبر 2016
	اليوم : إنتهاء الإمتحانات بكلية السياحة والفنادق
	أحمد السيد عبدالله زهران
	الإدارة العامة للتنظيم والإدارة تعلن عن خطة التدريب السنوية المقترح تنفيذها للعام المالى 2016/2017
	الإصدار الثالث لـ دليل إعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي
	رانيا محمود ممدوح حسين
	بشير عبدالغفار محمد الشهاوي
	احمد حسين عبدالجواد
	محمد السيد توفيق بسيونى
	علاء احمد السيد الصاوى تركى
	بشير عبد الغفار محمد الشماوى
	محمد ناصر محمود احمد طاجن
	احمد جمال عبدالمنصف علوان
	محمود صبرى ابراهيم على بدر
	يحيى سعد مصطفى عبد السلام
	محمد ابراهيم محمد عطيه
	اسماء احمد سليمان محمد عيسى
	ابراهيم فتحى ابراهيم السيد

	كلية الطب البيطري
	إيمان شعبان سعيد شعبان
	محمود أحمد محمد سلطان
	أحمد عادل صلاح الدين أبوالخير
	منى الدبيخي عبدالعزيز مصطفى
	أنهار على طه كامل
	منى الدبيخى عبدالعزيز مصطفى
	محمود ابراهيم عبدالستار شحاته عليم
	محمود محمد عبدالمطلب هلال
	اسلام عبدالسميع محمد خليفة

	كلية التربية الرياضية
	محمود جابر عبدالعزيز زهو
	أحمد أشرف محمد البش
	عبدالعزيز طارق عبدالرشيد مصطفى جلهوم
	محمد حسين فهمى عبدالظاهر
	مصطفى سمير ابوالفتوح السنباوى
	تيسير عبدالفتاح محمد الخفيف
	تؤه محمد عصام زكى البحيرى
	سلمى اشرف اسماعيل عابدين
	ايمان سمير عبدالفتاح الهوارى
	سماح عاشور عبدالعظيم بركات
	إحصائيات الموقع
	مشروعات نظم وتكنولوجيا المعلومات
	إدارات الجامعة
	عن الجامعة
	تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعى


