
 6102/6102قرارات لجنة الشئون التعليم و الطالب 

 

 -اللجنة األولى :

وكيل الكلية  " عبد الحميد عبده اسماعيل / شئون التعليم و الطالب برئاسة االستاذ الدكتورتم انعقاد لجنة 

  بمكتب سيادته لشئون التعليم و الطالب

 -: وقد تناولت بعض الموضوعات و منها

طالب  296الوكان عدد طالب شعبة علمي علوم 6102/6102وردت اسماء الطالب المرشحين الي الكلية للعام الجامعي -0

طالب وطالبة وتم عرض موضوع التنسيق الداخلي علي السيد االستاذ  682وطالبة وعدد طالب علمي رياضيات 

الدكتور/وكيل الكلية لشئون الطالب لهوالء الطالب بحيث يتم تلبية رغبات الطالب بناءا علي درجة الكيمياء لشعبة علمي 

 لمي رياضيات ودرجة الفيزياء بالنسبة لشعبة الجيوفيزياء علوم ودرجة مجموع الرياضيات البحتة والتطبيقية لشعبة ع

 

مذكرة للعــرض علي السيد األســتاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشـئون التعليم والطـالب بشـــأن تصويب نتيجة الطالبة/مروه -6

 0194101كمي بمجموع ترا 6102بكالوريوس العلوم شعبة الكيمياء والحيوان دور مايو صابر فهيم عافية حاصلة علي 

مع مرتبة الشرف لتصبح حاصلة علي بكالوريس العلوم شعبة وبتقدير عام جيد جدا  %28,08وبنسبة مئوية  04111/

وبتقدير عام جيد جدا  %28,82 وبنسبة مئوية  04111/ 0194101بمعدل تراكمي  6102الكيمياء والحيوان دور مايو 

 فقط بدال من جيد جدا مع مرتبة الشرف

 

ـرض علي السيد األســتاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشـئون التعليم والطـالب بشـــأن تصويب نتيجة الطالبة/ أمنية مذكرة للعـ-3

بمجموع تراكمي  6102بكالوريوس العلوم شعبة الكيمياء والحيوان دور مايو طه محمد هيكل الحاصلة علي 

علي بكالوريوس العلوم شعبة الكيمياء والحيوان حاصلة وبتقدير عام ممتاز لتصبح  %81وبنسبة مئوية  00801/03911

مع مرتبة الشرف بدال من وبتقدير عام ممتاز  %81وبنسبة مئوية  00801/03911بمعدل تراكمي  6102دور مايو 

 بمعدل تراكمي ممتاز فقط

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

 -:الثانيةاللجنة 

وكيل الكلية  " عبد الحميد عبده اسماعيل / شئون التعليم و الطالب برئاسة االستاذ الدكتورتم انعقاد لجنة 

  بمكتب سيادته لشئون التعليم و الطالب

-: وقد تناولت بعض الموضوعات و منها  

 – الكيمياء) العلمية االقسام من 6102/6102 الجامعى العام من االول الدراسى للفصل الدراسية الخطة بشأن -0

 0اعتمادها يرجى( الحيوان علم – النبات – الجيولوجيا – الفيزياء – الرياضيات

 خريجةال اسم تصويب بشـأن والطالب التعليم لشــئون الكلية وكيل/ الــــــــدكتور األستاذ السيد على للعرض مذكرة -6

 6103 مايو دور الحاسب وعلوم البحتة الرياضيات بكالوريوس على الحاصلة عبدالحافظ محجوب جالل اسماء/



  محبوب جالل اسماء/ ليصبح الشرف مرتبة مع جدا جيد عام بتقدير

 

 من المقدم الطلب بشـأن والطالب التعليم لشــئون الكلية وكيل/ الــــــــدكتور األستاذ السيد على للعرض مذكرة -3

 عن الكيمياء شعبة معتمدة ساعة 018 من اقل المستوى بالكلية المقيدة عسكر على توفيق عالء ميرال/  الطالبة

 آلى تحليل – متجانسة غير حلقية كيمياء) المواد عن غيابها احتساب ترغب والتي 6101/6102 الجامعى العام

 6101/6102 الجامعى العام من الصيفى الدراسى للفصل وذلك مرضي بعذر غياب((0)

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

 -:الخامسةاللجنة 

وكيل الكلية  " عبد الحميد عبده اسماعيل / شئون التعليم و الطالب برئاسة االستاذ الدكتورتم انعقاد لجنة 

  بمكتب سيادته لشئون التعليم و الطالب

-: وقد تناولت بعض الموضوعات و منها  

السيد األســتاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشـئون التعليم والطـالب بشـــأن العذر المرضى المقدم من  للعــرض عليمذكره  -0

 الطالب / احمد حسام محمد 

ساعة معتمدة والمقيد بالكلية للعام الجامعى  32الهادى هالل شعبة الرياضيات البحتة وعلوم الحاسب مستوى اقل من      

 6102/61020الجامعى عن العام  6102/6102

الكلية لشـئون التعليم والطـالب بشـــأن العذر المرضى المقدم من الطالب / بالل للعــرض علي السيد األســتاذ الدكتور/ وكيل مذكره  -6

 عبدالله عبدالحميد

عن الفصل  6102/6102ساعة معتمدة والمقيد بالكلية للعام الجامعى  26شعبة الرياضيات البحتة وعلوم الحاسب مستوى اقل من      

 الدراسي االول 

 6102/61020من العام الجامعى      

للعــرض علي السيد األســتاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشـئون التعليم والطـالب بشـــأن العذر المرضى المقدم من مذكره  -3

الكلية للعام الجامعي ساعة معتمدة والمقيدة ب 018شعبة الكيمياء مستوى اقل من  الطالبة / رانيا سامى جمال عقيلة 

 6101/6102عن الفصل الدراسي الصيفي  من العام الجامعي  6102/6102

            . *************** 

 -:السادسةاللجنة 

وكيل الكلية  " عبد الحميد عبده اسماعيل / شئون التعليم و الطالب برئاسة االستاذ الدكتورتم انعقاد لجنة 

  بمكتب سيادته لشئون التعليم و الطالب

 -: وقد تناولت بعض الموضوعات و منها
 
للعرض على السيد األستاذ الــــــــدكتور/ وكيل الكلية لشــئون التعليم والطالب بشـأن الطلبات المقدمة من الطالب  مذكرة -0 

والتي يرغبون احتساب غيابهم عن  6102/6102ساعة معتمدة عن العام الجامعى  26من المقيدين بالكلية المستوى اقل 

( طالب وطالبة اولهم الطالبة اسراء 20عدد )6102امتحان يناير المواد المدرجة امام كل منهم بعذر مرضي او قهري عن 

 الصيفى شعبة الكيمياء     ة عزتفاطم/ ابراهيم حامد يوسف بشعبة الكيمياء والميكروبيولوجى  واخرهم الطالبة

 



للعرض على السيد األستاذ الــــــــدكتور/ وكيل الكلية لشــئون التعليم والطالب بشـأن الطلبات المقدمة من الطالب مذكرة   -6

والتي يرغبون احتساب غيابهم عن  6102/6102ساعة معتمدة عن العام الجامعى  018من المقيدين بالكلية المستوى اقل 

( طالب وطالبة اولهم الطالب ابراهيم 001عدد )6102امتحان يناير  المواد المدرجة امام كل منهم بعذر مرضي او قهري عن

 راهيم عبدالفتاح الجزار بشعبة الكيمياء  واخرهم الطالب مصطفى محمد عبود اب

 بشعبة الرياضيات البحتة وعلوم الحاسب     

بناء على الشكوى المقدمة للسيد االستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشؤن التعليم والطالب من الطالب المسجلين مقرر  -4

والذين يشتكون من ان نسبة الرسوب عالية جدا فى  6102/6102العام الجامعى   اطياف بالفصل الدراسي االول من

وتتكون اللجنة من )أ0د/ وكيل الكلية لشؤن التعليم      المقرر المذكور0وتوصيه اللجنة بتشكيل لجنة لمراجعة النتيجة

 لواحدمحمد أمين عبد اأ0د / _ والطالب + أ0د/ رئيس قسم الكيمياء + أ0د / امين العدوى 

. *************** 

 

 -:السابعةاللجنة 

وكيل الكلية  " عبد الحميد عبده اسماعيل / شئون التعليم و الطالب برئاسة االستاذ الدكتورتم انعقاد لجنة 

  بمكتب سيادته لشئون التعليم و الطالب

 -: وقد تناولت بعض الموضوعات و منها
 

 

للعرض على السيد األستاذ الــــــــدكتور/ وكيل الكلية لشــئون التعليم والطالب بشـأن احتساب غياب الطالبة/ اميرة مذكرة  -0

عن حضور  6102/6102س م والمقيدة بالعام الجامعى  018حشرات مستوى اقل من  انور صابر زهو شعبة كيمياء

ميكروتكنيك( غياب بعذر مرضى وذلك  –تشريح مقارن حشرات  – 6حشرات اقتصادية  –امتحان مقررات ) كيمياء حيوى 

 6102/6102للفصل الدراسى االول من العام الجامعى 

 

       

للعرض على السيد األستاذ الــــــــدكتور/ وكيل الكلية لشــئون التعليم والطالب بشـأن تعديل موعد االمتحان مذكرة  -6

بسبب حلول شهر رمضان الكريم اثناء االمتحانات  6102/6102الجامعى   النهائى للفصل الدراسي الثانى من العام

 لمدة اربع اسابيع0 66/2/6102حتى  62/1/6102لتصبح خالل الفترة من 

 

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

 

 

 

 
       

 
         
 


