المقبولين بالبرنامج المتكامل
لمعلومات الطيران
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

االســــــــــــــــــــــــــــــــــم
معاذ أحمد شوقى
سيلفيا فائق فوريز
ابراهيم محمد صالح
اسراء محمد الصغير عباس
أياد وليد محمد عبد العزيز
مصطفى ماجد ابو العال
أحمد السيد الصغير على
مها حسن حامد فراج
أحمد على مصيلحى
مصطفى محمد عبد السميع
أحمد عبد الهادى السيد
ريهام عمرو يوسف
اسالم محمد حسنى
حاتم عبد الحميد أحمد
أحمد عادل على السيد
مرام نسيم أحمد
ندى عصام سيد محمد
حسام الدين حسن نجدى
أحمد أشرف محمد
عمرو مجدى عبد السميع
غدير طارق طة الخولى
أحمد محمود ربيع الوكيل
هشام حسن محمد عبد السالم
مصطفى عبد الرحيم على
محمد حمدى على عبدة
محمد سيد أحمد سيد

على ان تبدأ الدراسة يوم االحد الموافق  2021/5/23بمقر كلية المراقبة
الجوية بمطار اكتوبر بتمام الساعة التاسعة صباحا.

 اعتبارا من اول يوم تواجد للدراسة. فى حالة عدم حضور الدارس فى الموعد المحدد االحد الموافق.2021/5/23
 او عدم احضار ما يفيد سداد الرسوم المقررة لبدء الدراسة على حساباالكاديمية بالبنك االهلى بالجنية المصرى على
رقم()1683070262088300015
يعتبر تنازل رسمى عن حجز مكانة بالبرنامج.
 يتم االلتزام بمفردات الزى االتى-: اوال -:مواصفات الزي الصيفي:
 .1قميص أبيض بنصف كم 2 ،جيب على الصدر مع غطاء للجيب وكذلك كتافات (سبليت).
 .2كتافات بلون كحلي غامق وعليها شريطين بألوان مختلفة ،وتحدد لون الشرائط نوع
الدراسة التي يتلقاها الطالب كما يلي :لون فضي للمراقبة جوية – ولون أخضر
لمعلومات طيران – ولون بيج فاتح لإلتصاالت.
 .3ربطة عنق (كرافت) بلون كحلي.
 .4وضع شعار كلية المراقبة الجوية على الصدر فوق الجيب من الجهة اليسرى (الوينج)،
ويوضع أسفل الشعار بطاقة اإلسم  Tag nameمتضمنة إسم الطالب (ثنائي) ونوع
الدراسة المنتظم بهاAIS :كما هو موضح.
وتكون بنفس االلوان.
 .5بنطلون كحلي ،ويجوز للفتيات ارتداء جيب كحلي.
 .6حذاء أسود مع شراب أسود أو كحلي غامق.
 ثانيا -:مواصفات الزي الشتوي:
نفس مكونات ومواصفات الزي الصيفي مع مراعاة اإلختالفات التالية:
 .1بدلة كحلي غامق.
 .2قميص أبيض بكم طويل 2 ،جيب على الصدر مع غطاء للجيب وكذلك كتافات (سبليت).
 .3يجوز ارتداء جاكيت جلد أسود أو سويتر كحلي غامق.

-

لالستفسار ومزيد من المعلومات الرجاء االتصال على ارقام خدمة العمالءاو
الرقم الخاص بكلية المراقبة الجوية ( )01551589332فقط ال غير.

