
 

 

 

 

 للجنة شئون التعليم والطالبالسادسة   حضر اجتماع الجلسةم
 

                                 

 م  9/10/2018 الموافق     الثالثاء المنعقد يوم  

 لجنة شئون التعليم والطالب برئاسة         اجتمعت 9/10/2018 الموافق الثالثاء  إنه في يوم                                                                                 

 : دة األعضاءن السااألستاذ الدكتور / نانسي يوسف أسعد    ـ  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   وحضور كل م

- 
 

 عضوا   الجراحة العامة  رئيس قسم السيد ا.د /   حاتم محمود سلطان  -1

 عضوا   رئيس قسم الباطنة العامة عبد هللا عبد العزيز بهنسيالسيد ا . د /   -2

 عضوا   برنامج الطب التكاملي قرئيس قسم الباثولوجي ومنس هيام عبد السميع عياد السيد ا . د /  -3

 عضوا   الفسيولوجيرئيس قسم    ضياء عبد الرازقهشام السيد ا . د /  -4

 أستاذ الميكرو بيولوجي السيد ا . د / وفاء أحمد زهران -5
 معتذر

 ة() ومدير وحدة ضمان الجود   الكيمياء الحيوية أستاذ رانيا  محمد عزمي  محمد الشاذليد /   السيد ا . -6
 معتذر

 عضوا   إدارة شئون التعليم والطالبمدير  يخالسيد / رجب محمد إسماعيل الش -7

مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم اخصائي متابعة في  ريهام صالح محمد محمود السيد ة /  -8

 والطالب

 عضوا  

 

 انتقيل  أعضياء اللجنية ثيم ( ثم رحب سييادته بالسيادة  بسم هللاحديثة  )    كليةبدأ السيد األستاذ الدكتور وكيل ال

 -األعمال كاآلتي : سيادته لجدول 
 -موضوعات اللجنة  :  

 قه الرابعهيدة بالفرتحويل الطالبه/ سمية ابراهيم عبد هللا والمقمذكرة إدارة شئون التعليم والطالب بشأن  -: الموضوع األول

 م .2018/2019معىبكلية الطب جامعة طرا بلس بدولة لبيا الى كليتنا بالفرقه االولى او بالفرقه الرابعه للعام الجا 
 

ار فى اتخاذ القرو  جلس الكليةما . د / عميد الكلية  للعرض علي إلي السيد  الموضوع  رفعوي الموافقة - : ــقرارــــــــالـــ

 .ضوء اللوائح والقوانين

                . 

عة بجامجنسية (سفيان الكركى)فلسطينى الخليل رائف  / الطالب مذكرة إدارة شئون التعليم والطالب بشأن   -: الموضوع الثاني

 ابكليتن   ا يدرسفيلبس ماربورج المانيا حيث تم عرض المحتوى العلمى على االقسام العلمية لمطابقتة لن

االمر و  لثانيةولى واللفرقة االولى والثانية وجد ان ما يدرسه الطالب مطابق لما يدرس بكليتنا للفرقة اال

قبول  فى حالةوفقة على قبول الطالب المذكور بالفرقة الثالثةاو عدم قبولة على سيادتكم للموا معروض

ب الحاس –ية اللغة االنجليز –الجودة  –الطالب المذكور سوف يحمل المواد الثانوية )حقوق االنسان 

 .(  االلى
 

لقرار فى واتخاذ ا  جلس الكليةعلي م ا . د / عميد الكلية  للعرضإلي السيد  الموضوع  رفعوي الموافقة - : ــقرارــــــــالـــ

 .ضوء اللوائح والقوانين

انية الفرقة الثيل المقيد بايقاف قيد الطالب / احمد توفيق عيد ابو مند مذكرة إدارة شئون التعليم والطالب بشأن   -الثالث الموضوع 

 م اليقاف قيده االول عن الدراسة نظرا لظروف مرضية 2018/2019للعام الجامعى 



 

 

 
 . ا . د / عميد الكلية  للعرض علي مجلس الكليةإلي السيد  الموضوع  رفعي الموافقة  -: الـــــقرار 

 
 

د بالفرقه اضى المقيرايقاف قيد الطالب/فؤاد محمد عبد الحميد ابو  مذكرة إدارة شئون التعليم والطالب بشأن الموضوع الرابع 
 م اليقاف قيده االول عن الدراسة نظرا لظروف مرضية . 2018/2019االولى للعام الجامعى 

 . ةا . د / عميد الكلية  للعرض علي مجلس الكليإلي السيد  الموضوع  رفعي الموافقة  - :الـــــقرار 
 

ى المقامه من الطالب /احمد محسن محمود مقشط الدعو مذكرة إدارة شئون التعليم والطالب بشأن  - :لخامس  الموضوع ا

 م .2016/2017المقيد بالفرقة السادسة العادة تصحيح مادتى الجراحة العامة والنساء والتوليد )دور اول ( للعام الجامعى 
اسم  اسم الطالب  م

 الماده 

عدد  بعد التعديلالدرجه  الدرجه قبل التعديل 

الدرجات 

 المضافه 

 

 

 

 

 

1 

درجه 

 الماده

المجموع 

 الكلى 

درجه  التراكمى 

 الماده

المجمو

 ع الكلى 

  التراكمى 

احمد محسن 

  مقشط

النساء 

 والتوليد 

 1203 ج ج 389 ج ج 5463 ج ج 1152 ج  366

 ج ج

  22.5 ج ج5514

 27.5  م 774 ج ج 746 الجراحه

 
 

 . جلس الكليةما . د / عميد الكلية  للعرض علي إلي السيد  الموضوع  رفعوي الموافقة - : ــقرارــــــــالـــ

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                      
 

 وسف أسعد       د / نانسي ي ا .                                                                                

  



 

 

 

 بللجنة شئون التعليم والطالالسادسة   حضر اجتماع الجلسةم        
 

                                 

 9/12/2018الموافق     االحدالمنعقد يوم  

 اجتمعت لجنة شئون التعليم والطالب برئاسة          9/12/2018 الموافق  االحد إنه في يوم                                                                                

 : دة األعضاءن السااألستاذ الدكتور / نانسي يوسف أسعد    ـ  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   وحضور كل م

- 
 

 عضوا   رئيس قسم التشريح واألجنة  السيد ا . د / مصطفى محمود محمد الحبيبى -1

 عضوا   رئيس قسم الباطنة العامة ىالسيد ا . د /  عبد هللا عبد العزيز بهنس -2

 معتذر رئيس قسم الجراحة العامة السيد ا . د / حاتم محمد سلطان  -3

 السيد ا . د / هيام عبد السميع عياد -4
رئيس قسم الباثولوجي ومنسق برنامج الطب 

 التكاملي
 عضوا  

 عضوا   والسموم أستاذ بقسم الطب الشرعى السيد ا . د / عزة الزناتى  -5

السيد ا . د /  رانيا  محمد عزمي  محمد  -6
 الشاذلي

دة أستاذ  مساعدالكيمياء الحيوية   ) ومدير وح
 ضمان الجودة(

 عضوا  

 عضوا   مدير إدارة شئون التعليم والطالب السيد / رجب محمد إسماعيل الشيخ -7

 السيد ة / ريهام صالح محمود -8
أخصائى متابعة بمكتب وكيل الكلية لشئون التعليم 

 والطالب
 عضوا  

 انتقيل أعضياء اللجنية ثيم ( ثم رحب سييادته بالسيادة  بسم هللاحديثة  )    كليةبدأ السيد األستاذ الدكتور وكيل ال 

 سيادته لجدول األعمال كاآلتي : 
. ايقاف قيد الطالب/فؤاد محمد مذكرة إدارة شئون التعليم والطالب بشأن -:االولالموضوع  -موضوعات اللجنة  : 

ظرا لظروفة الصحية م اليقاف قيده االول عن الدراسة ن 2018/2019عبد الحميد ابو راضى المقيد بالفرقه االولى للعام الجامعى 

. 
   . علي مجلس الكلية ا . د / عميد الكلية  للعرضإلي السيد  الموضوع  رفعوي الموافقة - : ــقرارــــــــالـــ             

م الولى للعااة بالفرقه ايقاف قيد الطالب/ ميار أحمد جمال المقيد مذكرة إدارة شئون التعليم والطالب بشأن   - -الموضوع الثانى

 م اليقاف قيدهااالول عن الدراسة نظرا لظروف سفرها مع العائلة . 2018/2019الجامعى 
   . علي مجلس الكلية ا . د / عميد الكلية  للعرضإلي السيد  الموضوع  رفعوي الموافقة - : ــقرارــــــــالـــ             

 

نية الفرقة الثالمقيد ة باايقاف قيد الطالب / ياسمين خالد منجود عطية  مذكرة إدارة شئون التعليم والطالب بشأن  - الموضوع الثالث

غير حميد  م اليقاف قيدهاه االول عن الدراسة نظرا لمرافقة أختها المريضة بورم 9 2018/201للعام الجامعى 

 بالمبيض

 ليةجلس الكللعرض علي ما . د / عميد الكلية  إلي السيد  الموضوع  رفعوي الموافقة - : ــقرارــــــــالـــ

 – الموضوع الرابع



 

 

 

ى عام الجامعالولى للاايقاف قيد الطالب/احمد طارق محمد ابو غالية المقيد بالفرقه  مذكرة إدارة شئون التعليم والطالب بشأن  .

 م اليقاف قيده الثانى عن الدراسة نظرا لظروفة الصحية.  2018/2019
  جلس الكليةما . د / عميد الكلية  للعرض علي إلي السيد  الموضوع  رفعوي الموافقة - : ــقرارــــــــالـــ

الفرقه  بالمقيد  ايقاف قيد الطالب/رامى محمد أحمد الغلق مذكرة إدارة شئون التعليم والطالب بشأن  .-خامسالموضوع ال

 موقفة من التجنيد.م اليقاف قيده الثانى عن الدراسة نظرالحين تحديد  2018/2019الثالثة للعام الجامعى 
 

  جلس الكليةما . د / عميد الكلية  للعرض علي إلي السيد  الموضوع  رفعوي الموافقة - : ــقرارــــــــالـــ

ف موءمن يوسحيح إسم الطالبة فايزة سعيد عبد التص مذكرة إدارة شئون التعليم والطالب بشأن  .السادسالموضوع 

تاريخ (ب8753م  بناء على قرار لجنة المنوفية رقم )2018/2019الجامعى للعام المقيدة بالفرقة الرابعة 
 م إلى إسمها/أميرة سعيد عبد المؤمن يوسف.23/9/2018

 . جلس الكليةما . د / عميد الكلية  للعرض علي إلي السيد  الموضوع  رفعوي الموافقة - : ــقرارــــــــالـــ

قبول عذر مرضى عن دخول امتحا نات الدور الثانى للفرقه  مذكرة إدارة شئون التعليم والطالب بشأن  .السابع الموضوع

 م للطالب2017/2018الخامسة للعام الجامعى 

 

 
 . جلس الكليةما . د / عميد الكلية  للعرض علي إلي السيد  الموضوع  رفعوي الموافقة - : ــقرارــــــــالـــ

 م للبكالوريس.2018/2019الخطة الدراسية للعام الجامعى  مذكرة إدارة شئون التعليم والطالب بشأن  .الثامنالموضوع 

 . جلس الكليةما . د / عميد الكلية  للعرض علي إلي السيد  الموضوع  رفعوي الموافقة - : ــقرارــــــــالـــ

التأكيد على و 2+5التغذية الراجعة المرسلة من لجنة مراجعة برنامج الطب التكاملى عرض  -: التاسع الموضوع

 نقاط القوة ومناقشة نقاط الضعف.

 . جلس الكليةد / عميد الكلية  للعرض علي م ا .إلي السيد  الموضوع  رفعوي الموافقة - : ــقرارــــــــالـــ

ى ملى فريس التكاخطاب وكيل الكلية بشأن ادراج دورات تطوير المحاضرات وتنمية مهارات التد -الموضوع العاشر :

 االدروس العملية واالكنليكية والمحاضرات التابعة امركز تطوير التعليم ضمن الدوارات الالزمة 

 للتعيين لدرجة مدرس مساعد ومدرس -1

 الترقى لدرجة استاذ مساعد واستاذ-2

 . جلس الكليةما . د / عميد الكلية  للعرض علي إلي السيد  الموضوع  رفعوي الموافقة - : ــقرارــــــــالـــ

                . 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                      
 

 وسف أسعد       د / نانسي ي ا .                                                                                

  

 عدد االعذار المواد المراد تأجيلها إسم الطالب الرقم االكاديمى م
 السابع الباطنة العامة+االطفال أنس أحمد محروس جلبط 208850 1



 

 

 

  



 

 

 

 
 للجنة شئون التعليم والطالبالسادسة   حضر اجتماع الجلسةم        

                                  

 11/11/2018الموافق     االحدالمنعقد يوم  

 اجتمعت لجنة شئون التعليم والطالب برئاسة                  8/11/2018 الموافق الخميس  في يوم إنه                                                                        

 - ضاء :األع ةاألستاذ الدكتور / نانسي يوسف أسعد    ـ  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   وحضور كل من الساد
 

 أعضماء اللجنمة ثمم ( ثمم رحمب سميادته بالسمادة  بسمم هللاحديثة  )    كليةبدأ السيد األستاذ الدكتور وكيل ال 

 انتقل سيادته لجدول األعمال كاآلتي : 
 -موضوعات اللجنة  : 

ه دة بالفرقوالمقي هللا مذكرة إدارة شئون التعليم والطالب بشأن تحويل الطالبه/ سمية ابراهيم عبد -: الموضوع األول
جا عام الالرابعه بكلية الطب جامعة طرا بلس بدولة لبيا الى كليتنا بالفرقه االولى او بالفرقه الرابعه لل

 م .2018/2019معى
 

تخاذ وا  لكليةاض علي مجلس ا . د / عميد الكلية  للعرإلي السيد  الموضوع  رفعوي الموافقة - : ــقرارــــــــالـــ

 القرار فى ضوء اللوائح والقوانين.
ينى الجنسية خليل رائف سفيان الكركى)فلسط / الطالبمذكرة إدارة شئون التعليم والطالب بشأن    -: الموضوع الثاني    

نا لابقتة (بجامعة فيلبس ماربورج المانيا حيث تم عرض المحتوى العلمى على االقسام العلمية لمط
فرقة يتنا للللفرقة االولى والثانية وجد ان ما يدرسه الطالب مطابق لما يدرس بكليدرس   بكليتنا 
ثةاو رقة الثالعلى سيادتكم للموافقة على قبول الطالب المذكور بالف واالمر معروض  االولى والثانية

 –لجودة ا –عدم قبولة وفى حالة قبول الطالب المذكور سوف يحمل المواد الثانوية )حقوق االنسان 

 (  الحاسب االلى –اللغة االنجليزية 

تخاذ وا  لكليةاض علي مجلس ا . د / عميد الكلية  للعرإلي السيد  الموضوع  رفعوي الموافقة - : ــقرارــــــــالـــ

 القرار فى ضوء اللوائح والقوانين.
لمقيد بو منديل اااحمد توفيق عيد مذكرة إدارة شئون التعليم والطالب بشأن  ايقاف قيد الطالب /   -الموضوع الثالث 

 م اليقاف قيده االول عن الدراسة نظرا لظروف مرضية 2018/2019بالفرقة الثانية للعام الجامعى 

 . لكليةاا . د / عميد الكلية  للعرض علي مجلس إلي السيد  الموضوع  رفعي الموافقة  -: الـــــقرار 
 

 ضى المقيدد ابو راوالطالب بشأن  ايقاف قيد الطالب/فؤاد محمد عبد الحميمذكرة إدارة شئون التعليم الموضوع الرابع 
 م اليقاف قيده االول عن الدراسة نظرا لظروف مرضية . 2018/2019بالفرقه االولى للعام الجامعى 

 . الكلية ا . د / عميد الكلية  للعرض علي مجلسإلي السيد  الموضوع  رفعي الموافقة  - :الـــــقرار 
 

ى المقامه من الطالب /احمد محسن محمود مقشط الدعومذكرة إدارة شئون التعليم والطالب بشأن   - الموضوع الخامس  :

 م .2016/2017المقيد بالفرقة السادسة العادة تصحيح مادتى الجراحة العامة والنساء والتوليد )دور اول ( للعام الجامعى 

 م
 اسم الماده اسم الطالب

 الدرجه بعد التعديل التعديلالدرجه قبل 
عدد 

الدرجات 
 المضافه

 
 
 
 
 
1 

درجه 
 الماده

المجموع 
 الكلى

 درجه الماده التراكمى
المجمو
 ع الكلى

  التراكمى

احمد محسن 
 مقشط

النساء 
 والتوليد

 ج 366
 ج ج 5463 ج ج 1152

 ج ج 389
1203 
 ج ج

 ج ج5514
22.5 

 27.5 م 774 ج ج 746 الجراحه

 

 . لكليةاض علي مجلس ا . د / عميد الكلية  للعرإلي السيد  الموضوع  رفعوي الموافقة - : ــقرارــــــــالـــ

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                     

 . د / نانسي يوسف أسعد         ا                                                                                
 

قه مقيد بالفراضى الرمذكرة إدارة شئون التعليم والطالب بشأن. ايقاف قيد الطالب/فؤاد محمد عبد الحميد ابو  -:الموضوع االول

 م اليقاف قيده االول عن الدراسة نظرا لظروفة الصحية . 2018/2019االولى للعام الجامعى 
 



 

 

 

عام االولى لل ة بالفرقهمذكرة إدارة شئون التعليم والطالب بشأن  ايقاف قيد الطالب/ ميار أحمد جمال المقيد  - -الموضوع الثانى

 م اليقاف قيدهااالول عن الدراسة نظرا لظروف سفرها مع العائلة . 2018/2019الجامعى 
 

بالفرقة  المقيد ة ياسمين خالد منجود عطيةمذكرة إدارة شئون التعليم والطالب بشأن  ايقاف قيد الطالب /  - الموضوع الثالث

 يض.ير حميد بالمبم اليقاف قيدهاه االول عن الدراسة نظرا لمرافقة أختها المريضة بورم غ 2018/2019الثانية للعام الجامعى 
رقه مقيد بالفلغالية ا . مذكرة إدارة شئون التعليم والطالب بشأن  ايقاف قيد الطالب/احمد طارق محمد ابو- الموضوع الرابع

 م اليقاف قيده الثانى عن الدراسة نظرا لظروفة الصحية.  2018/2019االولى للعام الجامعى 
 د بالفرقه المقي . مذكرة إدارة شئون التعليم والطالب بشأن  ايقاف قيد الطالب/رامى محمد أحمد الغلق-الموضوع الخامس

 انى عن الدراسة نظرالحين تحديد موقفة من التجنيد.م اليقاف قيده الث 2018/2019الثالثة للعام الجامعى 
وسف موءمن يتصحيح إسم الطالبة فايزة سعيد عبد ال. مذكرة إدارة شئون التعليم والطالب بشأن  الموضوع السادس

تاريخ (ب8753م  بناء على قرار لجنة المنوفية رقم )2018/2019للعام الجامعى المقيدة بالفرقة الرابعة 
 إلى إسمها/أميرة سعيد عبد المؤمن يوسف.م 23/9/2018

. مذكرة إدارة شئون التعليم والطالب بشأن  قبول عذر مرضى عن دخول امتحا نات الدور الثانى للفرقه الموضوع السابع

 م للطالب2017/2018الخامسة للعام الجامعى 
 عدد االعذار المواد المراد تأجيلها إسم الطالب الرقم االكاديمى م

 السابع الباطنة العامة+االطفال أنس أحمد محروس جلبط 208850 1

 م للبكالوريس.2018/2019الخطة الدراسية للعام الجامعى . مذكرة إدارة شئون التعليم والطالب بشأن  الموضوع الثامن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جدول أعمال لجنة شئون التعليم والطالب
 م  2019يناير         شهر                                      

 -موضوعات اللجنة  :                    

رقة االول للف لدراسىمذكرة إدارة شئون التعليم والطالب بشأن. لفتح باب التسجيل للمواد االختيارية للفصل ا -:الموضوع االول

 م وهى كاالتى:2018/2019االولى للعام الجامعى 



 

 

 

 0الحاسب االلى ولغات البرمجة-1

 0التمثيل وفن المسرح-2

 0القيادة وإدارة المشاريع-3

 0فنون الطهى-4
تخاذ وا  لكليةاض علي مجلس ا . د / عميد الكلية  للعرإلي السيد  الموضوع  رفعوي الموافقة - : ــقرارــــــــالـــ

 القرار فى ضوء اللوائح والقوانين.
 

ة حضورهم نسب تصل تحميل بعض الموديوالت للطالب الذين لممذكرة إدارة شئون التعليم والطالب بشأن    - -الموضوع الثانى

 % وذلك لحضورهم متإخرين وإسمائهم هى75
 (Foundation2احمد رضا السيد محمود إبو سيف                            )-1
 (Foundation2)            يارا محمد عبد المنعم بلوز                       -2
 (Foundation2نرمين جمال الدين محمد ذكى على                           )-3
 (Foundation2)                                محمد خالد السعدنى محمد-4
 ()Foundation2-Foundation1فاطمة سامى عبد الصبور قورة                         )-5
 (Foundation2-Foundation1زكريا ابو شوشة                                  )منار -6

 (Foundation2                                 -Foundation1 ايمان خيرت عبد الحميد مخلوف-7
 (Foundation2                                            -Foundation1 منه هللا احمد محمود الجدع-8
 احمد ماجد احمد الخولى                                       )ارجاء قيد(-9

 محمد عباس القوى الزرعة                                    )ارجاء قيد(-10

تخاذ وا  لكليةاض علي مجلس ا . د / عميد الكلية  للعرإلي السيد  الموضوع  رفعوي الموافقة - : ــقرارــــــــالـــ

 القرار فى ضوء اللوائح والقوانين.
 

متحانات تشكيل لجنة الممتحنين لوضع اسئلة امذكرة إدارة شئون التعليم والطالب بشأن   - الموضوع الثالث

 م2018/2019الفرقة الرابعة لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعى
 وكانت كالتالى:

 قسم الطب الشرعى و السموم االكلينيكيةد/صفاء عبد الظاهر امين    استاذ ورئيس 0ا-1
 د/ نيرة فهمى جرجس      استاذ الطب الشرعى و السموم االكلينيكية0ا-2
 د/ سامى عبد الهادى حماد   استاذمتفرغ الطب الشرعى و السموم االكلينيكية0ا -3
 د/ عزة وجية زناتى  استاذ مساعد الطب الشرعى و السموم االكلينيكية0ا-4

تخاذ وا  لكليةاض علي مجلس ا . د / عميد الكلية  للعرإلي السيد  الموضوع  رفعوي الموافقة - : ــقرارــــــــالـــ

 القرار فى ضوء اللوائح والقوانين.
 
 
 

تصحيح مادة النساء والتوليد ومادة الجراحة العامة . مذكرة إدارة شئون التعليم والطالب بشأن اعادة  الموضوع الرابع

 :م2017االول للفرقة السادسة بالدور 
اسم  اسم الطالب  م

 الماده 

عدد  الدرجه بعد التعديل الدرجه قبل التعديل 

الدرجات 

 المضافه 

 
 

 

 

 

1 

درجه 

 الماده

المجموع 

 الكلى 

درجه  التراكمى 

 الماده

المجمو

 ع الكلى 

  التراكمى 

نورا محمد 

 محمد عمار

النساء 

 والتوليد 

م مرتبه 5559 م 1230 ج ج 412

 الشرف

 1242 ج ج 416

 م

مرتبه  5571

 الشرف

4  



 

 

 

 8  م782 م774 لجراحها

          
 

تخاذ وا  لكليةاض علي مجلس ا . د / عميد الكلية  للعرإلي السيد  الموضوع  رفعوي الموافقة - : ــقرارــــــــالـــ

 القرار فى ضوء اللوائح والقوانين.

 

 

تصحيح مادتى الباطنة العامه وطب االطفال مذكرة إدارة شئون التعليم والطالب بشأن اعادة   الموضوع الخامس 

 م 2016/2017الفرقه الخامسة دور اول للعام الجامعى 
اسم  اسم الطالب  م

 الماده 

عدد  الدرجه بعد التعديل الدرجه قبل التعديل 

الدرجات 

 المضافه 

 
 

 

 

 

1 

درجه 

 الماده

درجه   المجموع الكلى 

 الماده

المجموع 

 الكلى 

  ا 

رقية عادل 

محمود عز 

 الدين صقر

  14  م1291.5 م444  م 1267 م 430 االطفال 

802.5 م792 الباطنة 

 م

10.5 

تخاذ وا  لكليةاض علي مجلس ا . د / عميد الكلية  للعرإلي السيد  الموضوع  رفعوي الموافقة - : ــقرارــــــــالـــ

 القرار فى ضوء اللوائح والقوانين.
 
 

عى الجام قواعد الرأفة لنظام الخمس سنوات للعام مذكرة إدارة شئون التعليم والطالب بشأن الموضوع السادس

 م 2018/2019
تخاذ وا  لكليةاض علي مجلس ا . د / عميد الكلية  للعرإلي السيد  الموضوع  رفعوي الموافقة - : ــقرارــــــــالـــ

 القرار فى ضوء اللوائح والقوانين.
 

 ب بنهاة الى طمذكرة إدارة شئون التعليم والطالب بشأن تحويل الطالب /محمد زهير  احمد بالفرقة الثالث الموضوع السابع    

 م2018/2019للعام الجامعى 

تخاذ وا  لكليةاض علي مجلس ا . د / عميد الكلية  للعرإلي السيد  الموضوع  رفعوي الموافقة - : ــقرارــــــــالـــ

 القرار فى ضوء اللوائح والقوانين.

االعذار المرضيه لبعض طالب الفرقه السادسه عن  مذكرة إدارة شئون التعليم والطالب بشأن الموضوع الثامن 

 م وهم : 2017/2018امتحانات الدور االول للعام الجامعي 

 العذر المادة  االسم م

 الثالث النساء والتوليد  ابتهال فتحي محمد الدقن  1

 الثالث طب اسرة–النساء والتوليد  اسراء رجب عبد الحميد موسى  2

 الثالث طب اسرة–النساء والتوليد  االء محمد محمد محمد ابو النصر  3

 السابع  النساء والتوليد  باهر يحيى القاضي  4

 الثامن  الجراحة  بسمة عادل خليل  5



 

 

 

 الثاني  طب اسرة–النساء والتوليد  سلمى سعيد السيد القللي  6

 االول  النساء والتوليد  محمد السيد محمد عز الدين  7

 الثالث الجراحة محمود محمد عبدهللا راشد  8

 الخامس  النساء والتوليد  منة هللا ممدوح السيد المنوفي  9

 الثاني الجراحة هال عبد المرضي علي قنديل  10

 الثالث طب اسرة–النساء والتوليد  ياسمين عادل عبد الفتاح عزام  11

                                   

تخاذ وا  لكليةاض علي مجلس ا . د / عميد الكلية  للعرإلي السيد  الموضوع  رفعوي الموافقة - : ــقرارــــــــالـــ

 القرار فى ضوء اللوائح والقوانين.

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                      
 

 وسف أسعد       د / نانسي ي ا .                                                                                
 


