
 2017/2018قشاساد نجُخ انشئٌٕ انزؼهٛى ٔ انطالة 

 

 -انهجُخ األٔنٗ :

ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ  " ػجذ انذًٛذ ػجذِ اسًبػٛم / ثشئبسخ االسزبر انذكزٕس انزؼهٛى ٔ انطالةرى اَؼقبد نجُخ شئٌٕ 

  ثًكزت سٛبدرّ انزؼهٛى ٔ انطالة

 -: ٔقذ رُبٔنذ ثؼط انًٕظٕػبد ٔ يُٓب

انسٛذ األسزبر انــــــــذكزٕس/ ٔكٛم انكهٛخ نشــئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ثشـأٌ رفؼٛم االسشبد يزكشح نهؼشض ػهٗ  -1

 االكبدًٚٗ ٔاسشبد انطالة اثُبء ػًهٛخ انزسجٛم

 

يزكشح نهؼشض ػهٗ انسٛذ األسزبر انــــــــذكزٕس/ ٔكٛم انكهٛخ نشــئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ثشـأٌ انطهت انًقذو يٍ  -2

سبػخ يؼزًذح ػٍ انؼبو انجبيؼٗ  36 يٕسٗ انًقٛذح ثبنكهٛخ  ثبنًسزٕٖ اقم يٍ انطبنجخ / صبثشٍٚ دمحم

 شؼجخ انكًٛٛبء ٔانذششاد ٔانزٙ رشغت رذٕٚهٓب انٗ شؼجخ انكًٛٛبء ٔانًٛكشٔثٕٛنٕجٗ  نؼزس غجٗ. 2016/2017
 

 

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

 -:انثبَٛخانهجُخ 

وكيل الكلية لشئون  " عبد الحميد عبده اسماعيل / برئاسة االستاذ الدكتور التعليم و الطالبتم انعقاد لجنة شئون 

  بمكتب سيادتهالتعليم و الطالب 

 -: وقد تناولت بعض الموضوعات و منها

ٔانطالة ثشـأٌ اػزًبد انخطخ يزكشح نهؼــشض ػهٗ انسٛذ األسزبر انــــــــذكزٕس/ ٔكٛم انكهٛخ نشــئٌٕ انزؼهٛى  -1

 .2017/2018انذساسٛخ نهفصم انذساسٙ االٔل يٍ انؼبو انجبيؼٗ 

 

يزكشِ نهؼشض ػهٗ انسٛذ األسزبر انــــــــذكزٕس/ ٔكٛم انكهٛخ نشــئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ثشـأٌ يُخ غالة  -2

ػخ يؼزًذح ٔانزٍٚ نذٚٓى ( سب36انًسزٕٖ االٔل انًزؼثشٍٚ انزٍٚ ايعٕا ػبيٍٛٛ  دساسٍٛٛ ٔنى ُٚجزٔا ػذد)

 اػزاس فشصخ نهزسجٛم

 

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

 

 



 -:انثبنثخانهجُخ 

وكيل الكلية لشئون  " عبد الحميد عبده اسماعيل / برئاسة االستاذ الدكتور التعليم و الطالبتم انعقاد لجنة شئون 

  بمكتب سيادتهالتعليم و الطالب 

-: وقد تناولت بعض الموضوعات و منها  

نهؼشض ػهٗ انسٛذ األسزبر انــــــــذكزٕس/ ٔكٛم انكهٛخ نشــئٌٕ انزؼهيٛى ٔانطيالة ثشيـأٌ انطهجيبد انًقذييخ ييٍ انطيالة يزكشح  -1

ٔانزٙ ٚشغجٌٕ ادزسبة غٛبثٓى ػيٍ انًيٕاد انًذسجيخ اييبو كيم ييُٓى ثؼيزس  2017/2018انًقٛذٍٚ ثبنكهٛخ ػٍ انؼبو انجبيؼٗ 

( غبنت ٔغبنجخ أنٓى انطبنت /يذًيٕد ػجيذانًُؼى دمحم 16اسى كم يُٓى نؼذد )يشظٙ أ قٓش٘ ثبنفصم انذساسٗ انًذسج ايبو 

 انٕكٛم  شؼجخ انفٛزٚبء ٔػهٕو انهٛزس ٔاخشْى انطبنت/  يذًٕد كشو اثٕانؼال ثشؼجخ انشٚبظٛبد  انجذزخ ٔػهٕو انذبست

 

يزكشح نهؼشض ػهٗ انسٛذ االسزبر انذكزٕس /ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ثشبٌ انغبء قٛذ ثؼط انطالة اػزجبسا يٍ    -2

( غبنت 21و ٔرنك نالسجبة انًٕظذخ قشٍٚ اسى كم يُٓى نؼذد )2017/2018انفصم انذساسٗ االٔل يٍ انؼبو انجبيؼٗ 

َٗ شؼجخ انكًٛٛبء ٔانجٕٛنٕجٛب ٔاخشْى انطبنت/ ادًذ ٔدٛذ فشدبد ثشؼجخ ٔغبنجخ أنٓى انطبنت / ادًذ دمحم دمحم انجسٕٛ

 انفٛزٚبء ٔػهٕو انذبست

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

 -:انشاثؼخانهجُخ 

وكيل الكلية لشئون  " عبد الحميد عبده اسماعيل / برئاسة االستاذ الدكتور التعليم و الطالبتم انعقاد لجنة شئون 

  سيادتهبمكتب التعليم و الطالب 

 -: وقد تناولت بعض الموضوعات و منها
 

و ٔانزٍٚ ٚشغجٌٕ ادزسبة غٛبثٓى ػٍ 2018/ 2017ثشأٌ انطهجبد انًقذيخ يٍ انطالة انًقٛذٍٚ ثبنكهٛخ ػٍ انؼبو انجبيؼٙ  -1

 ٍٚ اسى كال يًُٓب ثؼزس قٓش٘ ْٔى:جًٛغ يقشساد انفصم انذساسٙ انًٕظخ قش

 س و  72ػهٙ فبٚذ شؼجخ انشٚبظٛبد انجذزخ ٔػهٕو انذبست يسزٕ٘ اقم يٍ  انطبنت / ثالل ػجذ هللا ػجذ انذًٛذ    

 س و. 72انطبنت / اثبَٕة اَطَٕٕٛس كًبل جبد شؼجخ انشٚبظٛبد انجذزخ ٔػهٕو انذبست يسزٕ٘ اقم يٍ     

 

 

ٔانزٙ سجق انغبء س و  108ثشبٌ اػبدح قٛذ انطبنجخ / ُْذ َجٛم يصطفٙ ادًذ شؼجخ انفٛزٚبء ٔػهٕو انهٛزس يسزٕ٘ اقم يٍ  -2

 و ٔرنك نظشٔفٓب انصذٛخ انخبصخ2017/ 2016قٛذْب نالَقطبع ػٍ انذساسخ نًذح فصهٍٛ دساسٍٛٛ ثبنؼبو انجبيؼٙ 

 

س و  108ثشبٌ انغبء قٛذ انطبنت / اسًبػٛم يًذٔح اسًبػٛم غّ ثذٔ٘ شؼجخ انكًٛٛبء ٔانًٛكشٔثٕٛنٕجٙ يسزٕ٘ اقم يٍ  -3

 ٔرنك الَقطبػّ ػٍ انذساسخ 
          

 

 
       



 -:انسبثؼخانهجُخ 

وكيل الكلية لشئون  " عبد الحميد عبده اسماعيل / برئاسة االستاذ الدكتور التعليم و الطالبتم انعقاد لجنة شئون  

 بمكتب سيادتهالتعليم و الطالب 

 -: وقد تناولت بعض الموضوعات و منها

 تقحر  بووذلم لالعــــــا  بشأن مذكرة للعرض على السيد األستاذ الــــــــدكتور/ وكيل الكلية لشــئون التعليــــــم والطــــــالب خبصــــوص اعداد الطالب ادل -1
 طالب علمي رايضيات350طالب علمي علو  و550وتوصية اللجنة بوول  2018/2019اجلامـــــعي      

 
على السيد االستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشان الغاء بيد الطالب/ مسعود عادل مسعود ابو احلديد شعوة  بشأن مذكرة للعرض -2

س.  وذلك لالنتقطاع عن الدراسة اكثر من فصلني دراسيني وكذلك الطالب/ مصطفى حيىي  72الرايضيات الوحتة وعلو  احلاسب مستوى ابل من 
 س   وذلك الستنفاذ فرص التتقد  لالمتحان من اخلارج 72دلعطى شعوة الرايضيات الوحتة وعلو  احلاسب مستوى ابل من عوداجمليد عود ا

 
ود الفتا  عود العزيز بشأن مذكرة للعرض على السيد األستاذ الــــــــدكتور/ وكيل الكلية لشــئون التعليم والطالب بشأن الطلب ادلتقد  من الطالوة / جهاد ع -3

شعوة الكيمياء وادليكروبيولوجي واليت ترغب احتساب غياهبا عن مادة كيمياء ادلحراكوات  2017/2018شف  ادلتقيدة لالكلية عن العا  اجلامعي الكا
 .2017بعذر لوجود امتحانني ىف نفس اليو  الفصل الدراسي الصيفى

 
 تقصود بشان مذكرة للعــرض علي السيد األســتاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشـئون التعليم والطـالب بشـــأن تصويب نتيجة الطالوة / بسمو عودادل -4
% وبتتقدير عا  81.55وبنسوة   مئوية  11825/14500لتصوح مبعدل تراكمي   2006حممود نصار احلاصلة على بكالوريوس العلو  شعوة علم احليوان  دور مايو  

 عا  جيد جدا مع مرتوة الشرف.  % وبتتقدير81.07و بنسوة مئوية 11755/14500جيد جدا مع مرتوة الشرف بدال من مبعدل تراكمي 

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

 
 

 

 

 

 

 



 -انثبيُخ :انهجُخ 

وكيل الكلية لشئون  " عبد الحميد عبده اسماعيل / برئاسة االستاذ الدكتور التعليم و الطالبتم انعقاد لجنة شئون 

 بمكتب سيادتهالتعليم و الطالب 

 -: وقد تناولت بعض الموضوعات و منها

 2017/2018ساعة معتمدة عن العا  اجلامعي  36لالكلية ادلستوى ابل من بشـأن الطلوات ادلتقدمة من الطالب ادلتقيدين  -1
( 298عدد )2018واليت يرغوون احتساب غياهبم عن ادلواد ادلدرجة أما  كـــل منهم بعذر مرضي أو بهري عن امتحان يناير 

ىم الطالب/حممود عود ادلنعم دمحم طالب وطالوة أوذلم الطالوة فاطمة عــاصم بدوى دره شعوة الكيمياء وادليكروبيولوجى وأخر 
 الوكيل بشعوة الفيزايء وعلو  الليزر

 
 2017/2018ساعة معتمدة عن العا  اجلامعي  72بشـأن الطلوات ادلتقدمة من الطالب ادلتقيدين لالكلية ادلستوى ابل من  -2

( 121عدد )2018امتحان يناير واليت يرغوون احتساب غياهبم عن ادلواد ادلدرجة أما  كل منهم بعذر مرضي او بهري عن 
طالب وطالوة أوذلم الطالب/ امحد سيد عود الوىاب بشعوة اجليولوجيا وأخرىم الطالب/ امحد مسري دمحم اإلما  شعوة الكيمياء 

 واحليوان
 

 2017/2018ساعة معتمدة عن العا  اجلامعي  108بشـأن الطلوات ادلتقدمة من الطالب ادلتقيدين لالكلية ادلستوى ابل من  -3
( 100عدد )2018واليت يرغوون احتساب غياهبم عن ادلواد ادلدرجة أما  كل منهم بعذر مرضي أو بهري عن امتحان يناير 

طالب وطالوة أوذلم الطالب/ امحد دمحم معوض كشك بشعوة الكيمياء  وأخرىم الطالوة / أمساء أسامو دمحم احللفاوى بشعوة  
 كيمياء وحيوان.

 
 2017/2018ساعة معتمدة عن العا  اجلامعي  108من الطالب ادلتقيدين لالكلية ادلستوى أكثر منبشـأن الطلوات ادلتقدمة  -4

( 70عدد )2018واليت يرغوون احتساب غياهبم عن ادلواد ادلدرجة أما  كل منهم بعذر مرضي أو بهري عن امتحان يناير 
لرايضيات الوحتة وعلو  احلاسب وأخرىم الطالب/ طالب وطالوة أوذلم الطالوة / علياء على عود ادلعطى فتح الواب بشعوة ا

 إبراىيم عود هللا عود العزيز عود هللا بشعوة الرايضيات الوحتة وعلو  احلاسب
 
 

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

 

 

 



 -انزبسؼخ :انهجُخ 

وكيل الكلية لشئون  " عبد الحميد عبده اسماعيل / برئاسة االستاذ الدكتور التعليم و الطالبتم انعقاد لجنة شئون 

 بمكتب سيادتهالتعليم و الطالب 

 -: وقد تناولت بعض الموضوعات و منها

ساعة معتمدة عن العا   108بشـأن الطلب ادلتقدمة من الطالوة / نورا ابو اجملد الدسوبى ادلتقيدين لالكلية ادلستوى ابل من  -1
غياب بعذر  2017مصرايت وااثر ىف الفصل االول واليت ترغب احتساب غياهبا عن امتحان متقرر 2017/2018اجلامعى 

 متقوول وذلك لوجود امتحانني ىف نفس اليو .
 

س   وادلتقيدة لالعا  اجلامعي  36بشان تعديل اسم الطالوة/ نفيسة دمحم عود الغىن خريهللا  شعوة الكيمياء مستوى ابل من  -2
 .لى بيان التصحيح الوارد من بطاع االحوال ادلدنيةليصوح / نوران دمحم عود الغىن خريهللا  وذلك بناء ع  2017/2018

 

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

 

 -انؼبششح:انهجُخ 

وكيل الكلية لشئون  " عبد الحميد عبده اسماعيل / برئاسة االستاذ الدكتور التعليم و الطالبتم انعقاد لجنة شئون 

 بمكتب سيادتهالتعليم و الطالب 

 -: وقد تناولت بعض الموضوعات و منها

فٗ انفزشح يٍ  2017/2018ثشبٌ اػزًبد جذٔل ايزذبٌ نهفصم انذساسٙ انثبَٙ يٍ انؼبو انجبيؼٙ  -1

 نًذح ثالس اسبثٛغ 31/5/2018دزٗ  10/5/2018

 

نجًٛغ األقسبو  2017/2018ثشبٌ اػزًبد انخطخ انذساسٛخ نهفصم انذساسٙ انثبَٙ يٍ انؼبو انجبيؼٙ  -2

 انؼهًٛخ ثبنكهٛخ.

 

يٍ انزسجٛم اإلنكزشَٔٙ خالل انفزشح انًذذدح نّ ثبنالئذخ انذاخهٛخ نكهٛخ  ثشبٌ ػًم آنٛخ نالَزٓبء -3

 ( فقشح )أ( .4انؼهٕو يبدح )

 

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

 

 

 

 

 



 -: انذبدٖ ػششانهجُخ 

ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ  " ػجذ انذًٛذ ػجذِ اسًبػٛم / ثشئبسخ االسزبر انذكزٕس انزؼهٛى ٔ انطالةرى اَؼقبد نجُخ شئٌٕ 

  ثًكزت سٛبدرّ انزؼهٛى ٔ انطالة

 -: ٔقذ رُبٔنذ ثؼط انًٕظٕػبد ٔ يُٓب

 
 

يرغبون فيها تأجيل قــــــيد كل منهم حسب المدة والتي  7107/7108بشان الطلبات المقدمة من الطالب المقيدين بالكلية للعام الجامعى 

-(  طالب وطالبة وهم:01المدرجة أمام كل منهم لعدد )  
 

 المدة المستوى الشعبة االسم م

 امجد اسامه محمود الطويل 0

الكيمياء 

ساعة 66اقل من  والميكروبيولوجي 08/07  الجامعيللعام    

ساعة 66اقل من  الكيمياء  دمحم عبدالحكم عبدالونيس عبدالحكم 7 08/07 الجامعيللعام    

 دمحم محيي دمحم خضر 6

الكيمياء 

ساعة 77اقل من  والميكروبيولوجي 08/07  الثانيالفصل    

ساعة 66اقل من  جيوفيزياء امير شاهين دمحم شاهين 4 08/07  الثانيالفصل    

 فاطمه رمضان خطاب دمحم 5

الكيمياء 

ساعة 77اقل من  والميكروبيولوجي 08/07  الثانيالفصل    

 كريمان كرم دمحم موسى 6

رياضيات بحتة وعلوم 

ساعة 018اقل من  الحاسب 08/07  الثانيالفصل    

ساعة 018اقل من  الفيزياء وعلوم الليزر هند نبيل مصطفى احمد السيد 7 08/07 الجامعيللعام    

ساعة 66اقل من  الكيمياء  فاطمه دمحم حمد أبوطالب 8 08/07  الثانيالفصل    

 حمزه دمحم عيد سليمان 9

رياضيات بحتة وعلوم 

ساعة 66اقل من  الحاسب 08/07  الثانيالفصل    

ساعة 66اقل من  الكيمياء والنبات فاطمه عاطف السيد المصلحى مطر 01 08/07  الثانيالفصل    

 
1 

 

 

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



 


