
رابخألا رابخألا رخآ   رخآ

عقوملاةيسيئرلا ةعئاشلاةطيرخ  ةلئسالا  Arabic

ثحب  ... عقوملا ىف  ثحبلا 

ةينورتكلالا يعماجلاةموظنملا  ديربلل  لوخدلا 

لوألا ىساردلا  ىناثلالصفلا  ىناثلا ىساردلا   ىساردلا لصفلا   لصفلا

ررقملا ررقملادوك  بلطتملاناونع 
قباسلا

تاعاس
هدمتعم

ررقملا ررقملادوك  بلطتملاناونع 
قباسلا

تاعاس
هدمتعم

ةرادإلاةرادإ 101 ملع  مولعلاةرادإ 3102---------ةمدقم  لخدم 
ةيكولسلا

------------3

ةبساحم
101

ةبساحملا ةبساحم3----------لوصأ 
102

ةيدرجلا تايوستلا 
ةيلام ريراقتو 

------------3

مولعلاداصتقا 101 ئدابم 
ةيداصتقإلا

داصتقإ3----------
102

دراوملا تايداصتقا 
ةئيبلاو

------------3

ةيقيبطتلاءاصحإ 101 رطخلاءاصحإ 3102ةضايرلا  3------------ةرادإ 

ىفتاغل 101 ةيزيلجنا  ةغل 
(1) ةيراجتلا تالاجملا 

ىفتاغل 3102---------- ةيزيلجنإ  ةغل 
(2) ةيراجتلا تالاجملا 

------------3

نوناق 101
نوناقلا ئدابم 

ةينوناقلا ءاصحإ 3102----------تاعيرشتلاو 
ةيمكلا تاساردلا 

بساح تاقيبطتو 
يلآ

------------3

ةعاسلا / ةعاسلا18عومجملا / 18عومجملا

لوألا ىساردلا  ىناثلالصفلا  ىناثلا ىساردلا   ىساردلا لصفلا   لصفلا

ررقملا ررقملادوك  بلطتملاناونع 
قباسلا

تاعاس
هدمتعم

ررقملا ررقملادوك  بلطتملاناونع 
قباسلا

تاعاس
هدمتعم

قيوستلاةرادإ 201 ةيرشبلاةرادإ 3202ةرادإ 101ةرادإ  دراوملا  3ةرادإ 101ةرادإ 

ةطسوتملاةبساحم 201 ةبساحمةبساحملا 
102,101

ةبساحم3
202

ةمدقتملا ةبساحمةبساحملا 
101,102

3

يلكداصتقا 201 يداصتقا  داصتقاليلحت 
101,102

داصتقإ3
202

يداصتقإلا ليلحتلا 
يئزجلا

داصتقا
102,101

3

ةيلاملاءاصحإ 201 ءاصحإ3ةضايرلا 
202

قرطلا تايساسأ 
ةيئاصحإلا

101 3ةبساحم

جاتنإلاةرادإ 202 ةرادإ 
تايلمعلاو

ةبساحم3ةرادإ 101
202

ةيموكحلا ةبساحمةبساحملا 
102

3

داصتقا 202
ةراجت تايداصتقا 

ةيلود
داصتقا

1013
ءاصحإ

202

رامثتسإلا تايضاير 
يلودلا ليومتلاو 
لاملا قاوسأو 

3ءاصحإ 201

ةعاسلا / ةعاسلا18عومجملا / 18عومجملا

لوألا ىساردلا  ىناثلالصفلا  ىناثلا ىساردلا   ىساردلا لصفلا   لصفلا

ررقملا ررقملادوك  بلطتملاناونع 
قباسلا

تاعاس
هدمتعم

ررقملا ررقملادوك  بلطتملاناونع 
قباسلا

تاعاس
هدمتعم

ةماعلاةرادإ 201 تاجايتحاةرادإ 3302ةرادإ 101ةرادإلا  3ةرادإ 101ةرادإ 

ةبساحمةبساحم 301 لوصأ 
فيلاكتلا

ةبساحم
102,201

ةبساحم3
302

ةباقرلاو ةعجارملا 
ةيلاملا

ةبساحم
203

3

ةراجتلا ةراجتلا ةيلكل   ةيلكل ىساردلا   ىساردلا ررقملا   ررقملا

ةراجتلا ةراجتلا ةيلكل   ةيلكل ىساردلا   ىساردلا ررقملا   ررقملا

:: يتآلاك يتآلاك ةعزوم   ةعزوم ةدمتعم   ةدمتعم ةعاس   ةعاس   3636 (:(: 100100 دوك   دوك )) لوألا لوألا ىوتسملا   ىوتسملا

 

:: يتآلاك يتآلاك ةعزوم   ةعزوم ةدمتعم   ةدمتعم ةعاس   ةعاس   3636 (:(: 200200 دوك   دوك )) يناثلا يناثلا ىوتسملا   ىوتسملا

 

:: يتآلاك يتآلاك ةعزوم   ةعزوم ةدمتعم   ةدمتعم ةعاس   ةعاس   3636 (:(: 300300 دوك   دوك )) ثلاثلا ثلاثلا ىوتسملا   ىوتسملا

ميلعتلا ميلعتلا نوئش   نوئش عاطق   عاطق
بالطلاو بالطلاو

بالطلاو بالطلاو ميلعتلا   ميلعتلا نوئش   نوئش عاطق   عاطق

عاطقلا عاطقلا ةيسيئر   ةيسيئر

عاطقلا عاطقلا رابخأ   رابخأ

ميلعتلا ميلعتلا نوئشل   نوئشل ةعماجلا   ةعماجلا سيئر   سيئر بئان   بئان
بالطلاو بالطلاو

يميظنتلا يميظنتلا لكيهلا   لكيهلا

يعماجلا يعماجلا ميوقتلا   ميوقتلا

ميلعتلا ميلعتلا نوئشل   نوئشل ةماعلا   ةماعلا ةرادإلا   ةرادإلا

حوتفملا حوتفملا ميلعتلا   ميلعتلا

بالطلا بالطلا ةياعرل   ةياعرل ةماعلا   ةماعلا ةرادإلا   ةرادإلا

ةيعماجلا ةيعماجلا ندملل   ندملل ةماعلا   ةماعلا ةرادإلا   ةرادإلا

ةيبطلا ةيبطلا ةرادالا   ةرادالا

ةيضايرلا ةيبرتلا  ةيلكل  ةيلخادلا  ةحئاللا  عورشم  ىلع  ةقفاوملا 

ةعماجلاةيسيئرلا ةعماجلانع  سيردتلابالطلاتارادإ  ةئيه  ىملعلاءاضعأ  تادحووثحبلا  طئاسولازكارم  زكرم 
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http://www.usc.edu.eg/ar/dep/question
http://www.usc.edu.eg/ar/dep/eservices
http://mail.usc.edu.eg/
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http://www.usc.edu.eg/ar/dep/about
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http://www.usc.edu.eg/ar/details/6823
http://www.usc.edu.eg/ar/details/6822
http://www.usc.edu.eg/ar/details/6821
http://www.usc.edu.eg/ar/details/6820
http://www.usc.edu.eg/ar/details/6819
http://www.usc.edu.eg/ar/details/6817
http://www.usc.edu.eg/ar/details/6816
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http://www.usc.edu.eg/ar/dep/news?dep=esas
http://www.usc.edu.eg/ar/esas/27.aspx
http://www.usc.edu.eg/ar/esas/28.aspx


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 

نيمأتءاصحا 301 داصتقإ3ءاصحإ 102ئدابم 
302

ىلام داصتقا 
ةيلام تاسايسو 

داصتقا
201

3

ىدقنداصتقا 301 داصتقا 
يفرصمو

داصتقإ
202,201

ىئاصحإءاصحإ 3302 ليلحت 
ىلآ بساح  تاقيبطتو 

ءاصحا
202

3

نعةبساحم 330 ةبساحملا 
ةيدقنلا تاقفدتلا 

ةبساحم
206

ةبساحم3
323

تاكرش ىف  ةبساحملا 
نيمأتلا

ةبساحم
101

3

كونبلاةبساحم 323 ىف  ةبساحملا 
رامثتسإلا قيدانصو 

ةبساحم
206

ةبساحم3
324

قدانفلا ىف  ةبساحملا 
معاطملاو

ةبساحم
101

3

ةعاسلا / ةعاسلا18عومجملا / 18عومجملا

لوألا ىساردلا  ىناثلالصفلا  ىناثلا ىساردلا   ىساردلا لصفلا   لصفلا

ررقملا ررقملادوك  بلطتملاناونع 
قباسلا

تاعاس
هدمتعم

ررقملا ررقملادوك  بلطتملاناونع 
قباسلا

تاعاس
هدمتعم

ريراقتلاةبساحم 432 ليلحت 
ةيلاملا مئاوقلاو 

ةبساحم
202

ةبساحم3
436

ىلع ةبساحم  تاقيبطت 
ىلآلا بساحلا 

ةبساحم
101

3

ةيموقلاةبساحم 432 ةبساحمةبساحملا 
201

ةبساحم3
436

ةبساحم تاسارد 
ةرصاعم

ةبساحم
201

3

ةيداصتقاداصتقا 401 اياضق 
ةرصاعم

داصتقا
101

ةبساحم3
402

تأشنملا ةبساحم 
ةصصختملا

ةبساحم
102,201

3

ةيلامةرادإ 409 ةرادإو  3ةرادإ 302ليومت 
ةبساحم

404

جهانم تاقيبطت 
ىف ىملعلا  ثحبلا 

ةيراجتلا تالماعملا 

ةبساحم
1013

ةمدقتمةبساحم 401 ةبساحمةعجارم 
302

ةبساحم3
405

ةبساحملا 2 ةبساحمةيرظن 
402

3

1ةبساحم 402 ةبساحملا ةبساحمةيرظن 
302

ةبساحم3
406

تامولعم ماظن 
( مدقتم ) ةيبساحم

ةبساحم
102

3

ةعاسلا / ةعاسلا18عومجملا / 18عومجملا

 

:: ىتآلاك ىتآلاك ةعزوم   ةعزوم ةدمتعم   ةدمتعم ةعاس   ةعاس   3636 (:(: 400400 دوك   دوك )) عبارلا عبارلا ىوتسملا   ىوتسملا
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