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ادتم ةسبنهتسمنسخاللسالتسجججججججدراساتلالالجججججججت سال  رتس
سع ىسالهواتفسالذكرةستطبرقسالدتم ة

المشيا الانفيذ   –صررررررراذ األدرررررررااق الششاار/  ار  ال ررررررر ررررررراا   
للمعلامات أنه إدرررا رررعارا مم البامعي  الميي الاااصرررر  الاي ررريا 

على الطالب، تم تحررشيررب تطجيم ةررامعرري  نلررا على اللااتل الررذشيرري الان تعمررر  ن ررا  أنررشر  ررش 
Androidإضافي إمكانيي الا بير  الشرادات العليا مم خالل الاطجيم  ،. 

ةاء قلك نايبي للاعا ن  يم م رررا ظ ن م المعلامات اريار ي،  الجاا ي ارلواا نيي للبامعي، درررعيا  
مم البامعي لا ررررررلير عمليي تااصررررررر الطالا ما من امي البامعي،  ومكانيي الاصررررررال لل شمات 

يس القائم  عمر رئ –الطال يي مم خالل الاطجيم،  شعم مم األدررررررررررااق الششاار/ ب رررررررررريم الم ابن 
مشيا  بشة ال شمات ارلواا نيي  المعافيي،  –البامعي،  تحت إشررااا الششاار/ إدررال  ال ررعاا   

مشيا م ررررا ظ  –مشيا الجاا ي ارلواا نيي،  الششاار/ مصررررطفى ال رررريش  – الششاار/ شرررراي  الم ررررش 
 ن م المعلامات اريار ي.

القات الش ليي  قطاظ تونالاةيا الم رررررراا على الع – قش أفاي األدررررررااق الششاار/ ناصررررررا البي ا   
المعلامات أن تطجيم البامعي ي مح لمن ابن البامعي،  المباما ال ارةن،  الجقاء على اتصال 

 ما أن مي البامعي  ال شمات الان تقشملا على بش دااء ياخر  خارج الحا  البامعن.

 الجقاء على اتصررررررال كما ي ررررررمح الاطجيم للطالب  أعئرررررراء لياي الاشر س  المايفيم  ال ا بيم 
أينما شاناا   منحلم دلالي الاصال ال شمات الان تقشملا البامعي فن شر  قت  مكان  ادا شا  

 أةل تلم اللابيي  اللااتل الذشيي.

مشيا الجاا ي ارلواا نيي أنه تم إ ال  ارصررررشار األ ل مم  – قش أشررررار الششاار/ شرررراي  الم ررررش 
 جيم العشيش مم ال شمات منلا:  قش  الاط 2018الاطجيم فن ينايا 
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 أخجار البامعي. •
 خاائط الاصال لبامعي  شلياتلا. •
 البامعي.مااقا شليات  •
 الجا ش الاعليمن. •
 الاااصر ما البامعي. •
  نك المعافي المصا . •

ما إتابه األن خشمي الا ررررربير  الشردرررررات العليا،  مم الم رررررالشا تقشيم الم  ش مم ال شمات 
  فن ارصشارات الم اقجليي. 

 لاحمير الاطجيم:

https://play.google.com/store/apps/details?id=eg.edu.bu.android  

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=eg.edu.bu.android

