
 يذضــــــش اجــزًـــبع

 انجهغخ انثبنثخ نهجُخ شئٌٕ انزؼهٍى ٔانطالة

 و6106/6102نهؼــــبو انجــــــــبيؼــــً 

 و61/00/6106ٔانًُؼمذح ٌٕو األدذ 

**************************** 

ػمــذد نجُــخ شئــٌٕ انزؼهٍى ٔانطالة جهغزٓب )انثبنثخ( فً رًبو 

انغبػخ انؼبششح ٔانُظف طجـــبدــب ٌــٕو األدذ 

   -و يٍ كال يٍ:61/00/6106 فـك انًٕا

 األســـــــــــــــــــــــــــــن م

 سئٍغـــب                                 فزذً انغٍذ ػجذ انغًٍغ  د/ 1أ 0

 ػضــــٕا يؼٕع إثشاٍْى يؼٕع د/ 1أ 6

 ػضــــٕا                               د/ عبيً ػجذ انًُؼى انضهٍم 1أ 3

 ػضــــٕا / جًبل يذشٔط ػطٍخ1د 4

 ػضـــــٕا / دغُى ػجذ انؼضٌض شؼهخ1د 5

 ػضـــــٕا خبنذ يذًٕد دغٍ ػجذ انشدٍى /1د 6

يـــذٌش إداسح شئــٌٕ انزؼهٍــى                                / َجٍم جٕسجى ثمطش 1انغٍذ 2

 ٔانطـــالة

دانٍب فٕصي إثشاٍْى  8

                                          انشٓبنى 

 عكـــشرٍـــشح انجـهغخ

           

د/ سئٍظ انهجُخ انجهغخ ثزكش ) ثغى هللا انشدًٍ 1اعزٓم انغٍذ أ

انشدٍى ( ٔانزشدٍت ثبنغبدح األػضــــبء ثــــى شـــشع عٍـــبدرــــّ 

 1فــــً جـــذٔل األػًبل

 

 



  -*انًٕضٕع األٔل :   

 

 1و63/01/6106انًظبدلخ ػهى يذضش اجزًبع انجهغخ انثبٍَخ ثزبسٌخ

 ٔثبنؼشع ػهى نجُخ شئٌٕ انزؼهٍى ٔانطالة

 انمـــــشاس      

 انًظبدلخ      

                    ) يٕضٕػبد نإلدبطخ(  -*انًٕضٕع انثبًَ :

و ٔانًٕضخ فٍّ لشاس 05/00/6106ثشأٌ انفــبكظ انــٕاسد إنٍُب ثزــبسٌخ 

 يجهظ انجبيؼخ سلى 

زًجش انزٌٍ سعجٕا فً و ثشأٌ طالة دٔس عج30/01/6106( ثزبسٌخ 453) 

 06و دٍث لشس انًجهظ رطجٍك ثُٕد انشأفخ ػهى ػذد 6106دٔس عجزًجش 

يٍ ثبلٌٕ نإلػبدح فً دٔس عجزًجش  ( طبنت ٔرغٍش دبالرٓى  05طبنت يٍ ثٍٍ ) 

 1إنى انُجبح انكبيم  6106

 -دٍث رى رطجٍك لٕاػذ سأفخ ػهى انُذٕ انزبنً :

بدح انٕادذح فً دٔس % نه01ًطبنت رى رطجٍك ثُذ سأفخ  0ػذد  .0

 1عجزًجش
% نهًبدح انٕادذح فً دٔس 05طبنت رى رطجٍك ثُذ سأفخ  6ػذد  .6

 1عجزًجش
يٍ انُٓبٌخ انؼظًى نًجًٕع  % 3طبنت رى رطجٍك ثُذ سأفخ  5ػذد  .3

 1دسجبد انفشلخ

 ٔثبنؼشع ػهى نجُخ شئٌٕ انزؼهٍى ٔانطالة

 انمـــــشاس     

 أدٍطذ انهجُخ ػهًب     

 

)رشخٍض نذخٕل االيزذبَبد    -*انًٕضٕع انثبنث:

 )                           



انًــزكشح انًؼشٔضخ يـــٍ يذٌش إداسح شئــٌٕ انزؼـهٍى ٔانطالة   

د/ ٔكٍم انكهٍخ نشئٌٕ انزؼهٍى ٔانطالة ثشأٌ 1ػهى انغٍذ أ

انزشخٍض نطالة انفشص يٍ انخبسج نذخٕل االيزذبَبد نٓزا انؼبو 

 -و ٔرنك ػهى انُذٕ انزبنً:6106/6102انجبيؼً 

عدد  ـــــــرقـــــةالفــــ اســــــــم الطــــــالب م
 المواد

فرصة التقدم 
 لالمتحان

أحمد مهدي عطٌة  1
 الباجورى

 األخٌرة 2 األولى

خالد هشام السٌد  2
 زقزوق

 األخٌرة 6 األولى

 

 1دٍث لبو انطالة ثغذاد انشعٕو انخبطخ ثزنك

 

 ٔثبنؼشع ػهى نجُخ شئٌٕ انزؼهٍى ٔانطالة

 

 

 انمـــــشاس          

 

 1أٔطذ انهجُخ ثبنًٕافمخ ٔانؼشع ػهى يجهظ انكهٍخ 

 

 

 

 

) رظٌٕت اعى        -: *انًٕضٕع انشاثغ 

 )                                                              
 



انًــزكشح انًؼشٔضخ يـــٍ يذٌش إداسح شئــٌٕ انزؼـهٍى ٔانطالة 

نكهٍخ نشئٌٕ انزؼهٍى ٔانطالة ثشأٌ د/ ٔكٍم ا1ػهى انغٍذ أ

رظٌٕت اعى انطبنت / دغبو يظطفى يذًذ ػطٍخ ثبنفشلخ 

 -و :6106/6102اإلػذادي 

 ػطٍخ دغبو يظطفى يذًذيٍ / 

 يذًذ دغٍٍ ثٍٕيً دغبو يظطفى /  إنى
 

 -دٍث أدضش انطبنت : 

 شٓبدح انًٍالد لجم انزظٌٕت .0
 شٓبدح انًٍالد ثؼذ انزظٌٕت .6
 ثٍبٌ رظذٍخ ٔرثجٍذ ٔإثطبل لٍذ .3

 ٔثبنؼشع ػهى نجُخ شئٌٕ انزؼهٍى ٔانطالة

0.  
6.  

 انمـــــشاس          

 

 1أٔطذ انهجُخ ثبنًٕافمخ ٔانؼشع ػهى يجهظ انكهٍخ 

إٌمبف لٍذ ثغجت انزجٍُذ  )  -*انًٕضٕع انخبيظ:

 )                                             
 

انًــزكشح انًؼشٔضخ يٍ يذٌش إداسح شئٌٕ انزؼهٍى ٔانطالة  

د/ ٔكٍم انكهٍخ نشئٌٕ انزؼهٍى ٔانطالة ثشأٌ 1ػهى انغٍذ أ

إٌمبف لٍذ انطالة اَرً أعًبئٓى ثؼذ ثغجت انزجٍُذ ٔرنك ػهى 

 -انُذٕ انزبنً:



 

 الموقف التجنٌدى قبل اإلٌقاف الفـــــــــــرقـــــة اآلســــــــــــــــــــــــــم م

محمد عبد الرحمن هالل  1
 غلوش

 -الرابعة 
 تحكم

أمد تأجٌل بإعطائهم فرصة لنهاٌة 
 م 2112/2116العام الجامعً 

إسالم السٌد محمد  2
 ٌوسف

 -الرابعة 
 تحكم

أمد تأجٌل بإعطائهم فرصة لنهاٌة 
 م2112/2116العام الجامعً 

 

 ٔثبنؼشع ػهى نجُخ شئٌٕ انزؼهٍى ٔانطالة

3.  
4.  

 انمـــــشاس          

 

 1أٔطذ انهجُخ ثبنًٕافمخ ٔانؼشع ػهى يجهظ انكهٍخ 

 

 

 

                                 

-*انًٕضٕع انغبدط:    

                                                             

     
 

انًــزكشح انًؼشٔضخ يٍ يذٌش إداسح شئٌٕ انزؼهٍى ٔانطالة  

د/ ٔكٍم انكهٍخ نشئٌٕ انزؼهٍى ٔانطالة 1ػهى انغٍذ أ

/ طبسق ٌذٍى خضش ٔانًذٕل يٍ 1انطهت انزي رمذو ثّ د ثشأٌ 

د/ ػًٍذ انكهٍخ ثشأٌ انطبنت انزي ٌزى رششٍذّ ػٍ 1انغٍذ أ

ٍذ فً َفظ طشٌك يكزت انزُغٍك ٔنى ٌمٕو ثإَٓبء إجشاءاد انم



ترشٌحه إلٌها فً العـــام  ػبو انزششٍخ ٔرمذو نهكهٍخ انزً رى 
حٌث ٌقترح سٌادته أن ٌكـــون  111التــالً مباشرة

التعـــامل مـــع مثل ذلك الطـــالب علــى أنـــه) راسب 
اعتباري ( للتفرقة بٌنه وبٌن الطالب الذي دخل 

 1االمتحانات ورسب فٌها

 ٔثبنؼشع ػهى نجُخ شئٌٕ انزؼهٍى ٔانطالة

5.  
6.  

 انمـــــشاس          

أوصت اللجنة بااللتزام بقرار المجلس األعلى للجامعات بأن 

 باق لإلعادة بدون عذر مقبولٌعتبر الطالب 
  1والعرض على مجلس الكلٌة

 

 

-*انًٕضٕع انغبثغ:

                                                     

             
 

المــذكرة المعروضة من مدٌر إدارة شئون التعلٌم والطالب  

د/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب بشأن 1على السٌد أ

مقترح امتحانات الفصل الدراسً األول للعام الجامعً 



حتى 22/12/2116م والمقترح أن ٌبدأ من 2116/2112

ملً من وكذلك امتحانات الشفهً والع م 26/1/2112

  1م22/12/2116وحتى  12/12/2116

 ٔثبنؼشع ػهى نجُخ شئٌٕ انزؼهٍى ٔانطالة

2.  

 

 انمـــــشاس          

 1أٔطذ انهجُخ ثبنًٕافمخ ٔانؼشع ػهى يجهظ انكهٍخ 

 

يب ٌغزجذ يٍ   -*انًٕضٕع انثبيٍ:

                                                  أػًبل 

                  

 د/ ػجذ انؼضٌض إثشاٍْى يذًٕد1يمزشح ًَٕرج ٔسلخ األعئهخ نهغٍذ أ .1
 ٔثبنؼشع ػهى نجُخ شئٌٕ انزؼهٍى ٔانطالة

8.  
9.  

 انمـــــشاس          

 



أٔطذ انهجُخ ثأٌ ٌشفغ انًٕضٕع ػهى يجهظ انكهٍخ إلثذاء انشأي ٔانؼشع 

   1ػهى يجهظ انكهٍخ

د/ سئٍظ لغى ُْذعخ االنكزشٍَٔبد انظُبػٍخ ٔانزذكى 1يمزشح أ .2

يٕضخ فٍّ آنٍبد رمٍٍى يششٔع انزخشج نًشدهّ انجكبنٕسٌٕط ٔانزي رى 

يُبلشزّ ٔاػزًبدِ فى انهجُخ انًشكهخ يٍ يجهظ انكهٍخ ثجهغخ شٓش 

 1عجزًجش 
 ٔثبنؼشع ػهى نجُخ شئٌٕ انزؼهٍى ٔانطالة

01.  
00.  

 انمـــــشاس          

 1أٔطذ انهجُخ ثبنًٕافمخ ٔانؼشع ػهى يجهظ انكهٍخ 

 0وانتهت اللجنت في تمبم السبعت الىاحدة ظهرا 

 وكيل الكليت لشئىن التعلين والطالة                                                                                                                                                                                                                                   

                                         

 د/ فتحي السيد عبد السميع0أ                                                 

 


