
رابخألا رابخألا رخآ   رخآ

ةهجلا فتاهلاةهجلا فتاهلا مقر   سكافلامقر سكافلا

ةيبطلا ةيبطلا ةرادالا   048/2608593048/2608593ةرادالا

انعم انعم لصاوت   لصاوت

عقوملاةيسيئرلا ةعئاشلاةطيرخ  ةلئسالا  Arabic

ثحب  ... عقوملا ىف  ثحبلا 

ةينورتكلالا يعماجلاةموظنملا  ديربلل  لوخدلا 

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 

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 

http://www.usc.edu.eg/ar
http://usc.edu.eg/ar
http://www.usc.edu.eg/ar/dep/question
http://www.usc.edu.eg/ar/dep/eservices
http://mail.usc.edu.eg/
http://www.usc.edu.eg/ar
http://www.usc.edu.eg/ar/dep/about
http://www.usc.edu.eg/ar/dep/students
http://www.usc.edu.eg/ar/dep/staff
http://www.usc.edu.eg/ar/details/6816
http://www.usc.edu.eg/ar/details/6826
http://www.usc.edu.eg/ar/details/6825
http://www.usc.edu.eg/ar/details/6824
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
http://www.usc.edu.eg/ar/details/6826
http://www.usc.edu.eg/ar/dep/esas
http://www.usc.edu.eg/ar/dep/esas
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
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

	قطاع شئون التعليم والطلاب
	منح درجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية للباحثة هند صلاح المقدم
	الموافقة على مشروع اللائحة الداخلية لكلية التربية الرياضية
	آخر الأخبار
	الموافقة على رفع رسوم إستخراج كارنيهات الطلاب بالجامعة
	قطاع شئون التعليم والطلاب
	تواصل معنا

	السماح لطلاب المستوى الرابع المقيدين بالتعليم المفتوح بكلية الحقوق بتسجيل مادة او مادتين بالإضافة إلى المواد المقررة
	الموافقة على التدريب الصيفى بالجامعة ل20 طالب بكلية العلوم جامعة المنوفية
	الفاكس
	رقم الهاتف
	الجهة
	منح الطالب طارق محمد الصانع دبلوم الدراسات العليا في السلامة والصحة المهنية
	048/2608593
	الادارة الطبية
	الموافقة على إقامة أكشاك لتوفير مستلزمات الطلاب بكليات الجامعة
	الموافقة على إقامة معرض الصندوق الاجتماعي للتنمية لعرض السلع الغذائية
	الموافقة على صرف مكافأة المركز الاول والثاني للتميز البيئي على مستوى الجامعة
	منح درجة الماجستير في العلوم البيئية للباحثة ثناء محمود أحمد
	منح درجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية للباحثة هند صلاح المقدم
	الموافقة على مشروع اللائحة الداخلية لكلية التربية الرياضية
	إحصائيات الموقع
	مشروعات نظم وتكنولوجيا المعلومات
	إدارات الجامعة
	عن الجامعة
	تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعى

