يحعــــــش اجــزًـــبع
انجهغخ األٔنٗ نهجُخ شئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة
نهعــــبو انجــــــــبيعــــ6102/6106 ٙو
ٔانًُعمذح ٕٚو األحذ انًٕافك 6106/9/65و
****************************

عمــذد نجُــخ شئــٌٕ انزعهٛى ٔانطالة جهغزٓب (األٔنٗ) ف ٙرًبو
انغبعخ انعبششح ٔانُصف صجـــبحــب ٚــٕو األحذ انًٕافـك
6106/9/65و يٍ كال يٍ-:
م

األســـــــــــــــــــــــــــــن

 0أ1د /فزح ٙانغٛذ عجذ انغًٛع

سئٛغـــب

 6أ1د /يعٕض إثشاْٛى يعٕض

ععــــٕا

 3أ1د /عبي ٙعجذ انًُعى انعهٛم

ععــــٕا

 4د /1جًبل يحشٔط عطٛخ

ععــــٕا

 5د /1حغُٗ عجذ انعضٚض شعهخ

ععـــــٕا

 6د /1خبنذ يحًٕد حغٍ عجذ انشحٛى

ععـــــٕا

 2انغٛذَ /1جٛم جٕسجٗ ثمطش
 8دانٛب فٕص٘ إثشاْٛى
انشٓبنٗ

يـــذٚش إداسح شئــٌٕ انزعهٛــى
ٔانطـــالة

عكـــشرٛـــشح انجـهغخ

اعزٓم انغٛذ أ1د /سئٛظ انهجُخ انجهغخ ثزكش ( ثغى هللا انشحًٍ
انشحٛى ) ٔانزشحٛت ثبنغبدح األععــــبء ثــــى شـــشع عٛـــبدرــــّ
فــــ ٙجـــذٔل األعًبل1

*انًٕظٕع األٔل -:
انًصبدلخ عهٗ يحعش اجزًبع انجهغخ انثبَٛخ عششح ثزبسٚخ6106/8/68و1
ٔثبنعشض عهٗ نجُخ شئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة

انمـــــشاس
انًصبدلخ

*انًٕظٕع انثبَ-:ٙ

 ( -:رصٕٚت َزبئج )

انًــزكشاد انًعشٔظخ يـــٍ يذٚش إداسح شئــٌٕ انزعـهٛى ٔانطالة عهٗ انغٛذ أ1دٔ /كٛم
انكهٛخ نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة ثشأٌ رصٕٚت َزبئج ثعط انطالة غجمب نالنزًبعبد انزٙ
رمذيٕا ثٓب إلعبدح سصذ دسجبرٓى حٛث رى انزصٕٚت عهٗ انُحٕ انزبن-: ٙ

أٔال :يزكشح سئٛظ كُزشٔل انفشلخ اإلعذاد٘
سجت لتصىيت

م

االســـــــــــــــــــــــــــن

الرقن
األكبديمي

نتيجخ
الطالة
قجل
الفحص

نتيجخ
الطالة
ثعد
الفحص

نتيجخ االلتمبس

1

إسراء زيدان غنيم

155555

باق
لإلعادة

باق
لإلعادة

تم تصويب نتيجة الطالب فى
مادة رسم هندسي  2لتصبح (
 )155/42بتقدير ( ض )
بدال من (  ) 155/24بتقدير
( ض جـ ) وظل الطالب
راسب ولم تتغير حالته في
المادة وال النتيجة العامة

لم تتغير حالة
الطالب

2

سلمى هاني أحمد
عياد

1555141

باق
لإلعادة

باق
لإلعادة

تم تصويب نتيجة الطالب فى
مادة رياضة هندسية 2
لتصبح (  ) 155/81بتقدير
( ل ) بدال من ( ) 155/66
بتقدير ( ض ) وظل الطالب
راسب في النتيجة العامة
وناجح فى رياضة هندسية 2

نظرا لوجود
خطأ فى رصد
ونقل الدرجة
من داخل
الكراسة إلى
غالف كراسة
اإلجابة

بتقدير مقبول

3

محمد جمال صبحي
نصار

155534

باق
لإلعادة

باق
لإلعادة

4

ياسمين عالء السيد
عبد الدايم

1555335

باق
لإلعادة

باق
لإلعادة

تم تصويب نتيجة الطالب فى
مادة فيزياء  1لتصبح
(  ) 155/66بتقدير ( ض )
بدال من

لم تتغير حالة
الطالب

(  ) 155/68بتقدير ( ض )
وظل الطالب راسب ولم تتغير
حالته في المادة وال النتيجة
العامة
تم تصويب نتيجة الطالب فى
مادة فيزياء  2لتصبح
(  ) 155/62بتقدير ( ض )
بدال من
(  ) 155/56بتقدير ( ض )
وظل الطالب راسب ولم تتغير
حالته في المادة وال النتيجة
العامة

ٔثبنعشض عهٗ نجُخ شئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة
.0
.6

انمـــــشاس
أٔصذ انهجُخ ثبنًٕافمخ ٔانعشض عهٗ يجهظ انكهٛخ

ثبَٛب :يزكشح سئٛظ كُزشٔل انفشلخ األٔنٗ

لم تتغير حالة
الطالب

م

االســـــــــــــــــــــــــــن

الرقن األكبديمي

نتيجخ
الطالة قجل
التصىيت

نتيجخ
الطالة ثعد
التصىيت

التصىيت

سجت التصىيت

1

خديجة محمد إمام
رجب

1455115

منقولة
بمادتين

منقولة
بمادة

تم تصويب نتيجة الطالبة في
مقرر الكترونيات ()1

وجود جزء
غير مصحح
فى كراسة
إجابة الطالب

2

إبراهيم أحمد السيد
الشاعر

1255555

مفصول
فرصة
أولى

مفصول
فرصة
أولى

تم تغيير درجة مادة رياضة
هندسية  4من ( 155/65ض)
إلى ( 155/85ض)

لم تتغير
حالة الطالب

لتصبح  155/45بدال من
 155/44وبتطبيق قواعد
الرأفة تصبح الطالبة منقولة
بمادة واحدة وهى إدارة
مشروعات بدال من مادتين5

وظل الطالب راسب ولم تتغير
حالة الطالب الكلية 5

ٔثبنعشض عهٗ نجُخ شئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة
.3
.4

انمـــــشاس
أٔصذ انهجُخ ثبنًٕافمخ ٔانعشض عهٗ يجهظ انكهٛخ 1

ثبنثب :يزكشح سئٛظ كُزشٔل انفشلخ انشاثعخ
االســـــــــــــــــــــــــــن
م

الرقن
األكبديمي

نتيجخ
الطالة قجل
الفحص

نتيجخ
الطالة ثعد
الفحص

نتيجخ االلتمبس

سجت
التصىيت

1

عمرو عالء الدين سلطان
والى

265462

دور سبتمبر
بمادتين+
مادة ثانوية

دور سبتمبر
بمادتين+
مادة ثانوية

2

يوسف محمد يوسف
محمد

1151515

دور سبتمبر
بمادتين

دور سبتمبر
بمادتين

تم تصويب نتيجة الطالب
في مقرر هندسة
البرمجة

لم تتغير
حالة
الطالب

لتصبح  ( 155/54ض
) بدال من 155/52
(ض ) ولم تتغير نتيجة
الطالب الكلية
تم تغيير درجة مادة نظم
البيانات والمعلومات
المتقدمة من 125/55
(ض) إلى 125/56
(ض)

لم تتغير
حالة
الطالب

ولم تتغير نتيجة الطالب
الكلية 5

ٔثبنعشض عهٗ نجُخ شئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة
.5
.6

انمـــــشاس
أٔصذ انهجُخ ثبنًٕافمخ ٔانعشض عهٗ يجهظ انكهٛخ 1

*انًٕظٕع انثبنث-:
انًــزكشح انًعشٔظخ يـــٍ يذٚش إداسح شئــٌٕ انزعـهٛى ٔانطالة عهٗ انغٛذ أ1دٔ /كٛم انكهٛخ
نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة ثشأٌ انطهت انًمذو يٍ انطبنت  /يحًذ شجم عٛف ٔانز٘ ٚهزًظ فّٛ
رحٕٚهّ يٍ لغى ُْذعخ ٔعهٕو انحبعجبد إنٗ لغى ُْذعخ االنكزشَٔٛبد انصُبعٛخ ٔانزحكى
ثبنفشلخ انثبنثخ حٛث رى فحص حبنخ انطبنت ٔرج ٍٛأٌ انمٕاعذ ٔانششٔغ انخبصخ ثبالنزحبق
ثبأللغبو ال رُطجك عهٗ انطبنت حٛث أٌ ْزِ انمٕاعذ رعزًذ عهٗ انُغت انز ٙحذدْب يجهظ
انكهٛخ ٔكزنك انًجًٕع االعزجبس٘ نهطبنت 1

ٔثبنعشض عهٗ نجُخ شئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة
.0

انمـــــشاس

أٔصذ انهجُخ ثعذو انًٕافمخ

ٔانعشض عهٗ يجهظ انكهٛخ 1

*انًٕظٕع انشاثع  ( -:رحٕٚالد َٔمم لٛذ )
أٔال -:انطالة انًحٕنٌٕ إنٗ انكهٛخ
انًــزكشح انًعشٔظخ يٍ يذٚش إداسح شئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة عهٗ انغٛذ أ1دٔ /كٛم انكهٛخ
نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة ثشأٌ انزحٕٚالد انٕاسدح إنُٛب يٍ كهٛخ انُٓذعخ انًخزهفخ إنٗ كهٛزُب ْزا
انعبو 6102/6106و ثبنفشلخ األٔنٗ ٔرنك عهٗ انُحٕ انزبن-: ٙ




عذد (  ) 68غبنت يحٕل يٍ كهٛخ انُٓذعخ ثشج ٍٛانكٕو أٔنٓى انطبنت  /إثشاْٛى
يصطفٗ انغٛذ إثشاْٛى ٔأخشْى انطبنت /يحًٕد غهعذ أحًذ يشًشخ1
عذد (  ) 3غالة يحٕنٌٕ يٍ كهٛخ انُٓذعخ جبيعخ انًُٛب أٔنٓى انطبنت  /أَذسٔ يبْش
ْٔٛت ٔأخشْى انطبنت /يٕدٖ انٛشع يخزبس
عذد ( ) 6غبنت يحٕنٌٕ يٍ كهٛخ ُْذعخ شجشا جبيعخ ثُٓب ًْٔب انطبنت /شبفعٙ
يحًذ يحًذ شبفع ، ٙانطبنت /أحًذ يصطفٗ ركٗ صمش1

ٔثبنعشض عهٗ نجُخ شئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة
انمـــــشاس

أٔصذ انهجُخ ثبنًٕافمخ ٔانعشض عهٗ يجهظ انكهٛخ1
ثبَٛب -:انطالة انًُمٕل لٛذْى إنٗ انكهٛخ

انًــزكشح انًعشٔظخ يـــٍ يذٚش إداسح شئــٌٕ انزعـهٛى ٔانطالة عهٗ انغٛذ أ1دٔ /كٛم انكهٛخ
نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة ثشأٌ َمم لٛذ انطبنت  /عًش جًبل انذ ٍٚانغٛذ فشغهٗ يٍ كهٛخ انزخطٛػ
انعًشاَ ٙجبيعخ انمبْشح إنٗ كهٛزُب ْزا انعبو 6102/6106و حٛث أٌ يجًٕع دسجبد
انطبنت ٚغزٕفٗ انحذ األدَـــٗ نهمجٕل ف ٙانعبو انًبظٙ
( 38585دسجخ )1

ٔثبنعشض عهٗ نجُخ شئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة

انمـــــشاس
أوصت اللجنة بالموافقة والعرض على مجلس الكلية5

*انًٕظٕع انخبيظ ( -: -:يمبصبد عهًٛخ
)
انًــزكشح انًعشٔظخ يـــٍ يذٚش إداسح شئــٌٕ انزعـهٛى ٔانطالة عهٗ انغٛذ أ1دٔ /كٛم انكهٛخ
نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة ثشأٌ انًمبصبد انعهًٛخ انز ٙأجشٚذ نهطالة انًحٕنٌٕ يٍ كهٛبد
انُٓذعخ انًخزهفخ إنٗ كهٛزُب ْزا انعبو 6102/6106و ثبنفشلخ األٔنٗ حٛث رى عشض ثٛبَبد
انحبنخ عهٗ نجُخ انًمبصبد انعهًٛخ ( انًشكهخ ثمشاس يجهظ انكهٛخ يٍ األلغبو انعهًٛخ )
ٔٔافمذ انهجُخ عهٗ رحًٛم انطالة ثجعط انًمشساد انز ٙنى ٚذسعَٕٓب ثكهٛبرٓى ثبإلظبفخ إنٗ
يٕاد انزخهف إٌ ٔجذد كًب ْٕ يٕظح ثبنًزكشاد انًشفمخ ٔرنك عهٗ انُحٕ انزبن-:ٙ




عذد (  ) 68غبنت يحٕنٌٕ يٍ كهٛخ انُٓذعخ ثشج ٍٛانكٕو أٔنٓى انطبنت  /إثشاْٛى
يصطفٗ انغٛذ إثشاْٛى ٔأخشْى انطبنت /يحًٕد غهعذ أحًذ يشًشخ1
عذد (  ) 6غالة يحٕنٌٕ يٍ كهٛخ انُٓذعخ جبيعخ انًُٛب أٔنٓى انطبنت  /أحًذ يحًذ
حغ ٍٛيحًذ ٔأخشْى انطبنت /يٕدٖ انٛشع يخزبس
عذد  6غبنت يحٕل يٍ كهٛخ ُْذعخ شجشا جبيعخ ثُٓب ًْٔب انطبنت /شبفع ٙيحًذ
يحًذ شبفع ، ٙانطبنت /أحًذ يصطفٗ ركٗ صمش1



عذد (  ) 0غبنت يحٕل يٍ كهٛخ انُٓذعخ جبيعخ أعٕٛغ ْٕٔ انطبنت /أحًذ عجذ انمبدس
يحًٕد يحًذ1

ٔثبنعشض عهٗ نجُخ شئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة

انمـــــشاس
أٔصذ انهجُخ ثبنًٕافمخ ٔانعشض عهٗ يجهظ انكهٛخ 1

وانتهت اللجنخ في تمبم السبعخ الىاحدح ظهرا 0
وكيل الكليخ لشئىن التعلين والطالة

أ0د /فتحي السيد عجد السميع

