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 النوعيهالبرامج  –كليه الهندسه  –جامعة المنصورة 
 

 

 

- 

 
      اللحنة الفرعية  اجتماع عقد تم 9/8266 /  88الموافؽ الربعاءا يوم التاسعة صباحا  الساعة تمام في إنو    

 لبرنامج: هندسة االتصاالت والمعمومات
 : برئاسة

  الكمية عميد  السعيدمحمد ابراىيم / الدكتور األستاذ السيد
  : وحضور وبعضوية

  وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب أ.د/ هشام عرفات على خلٌفة .1
 عضوا () االلكترونٌات واالتصاالتبقسم هندسة   غمتفر أستاذ أ.د./ أحمد شعبان مدٌن 2
 لهندسٌة  )عضواً(قسم هندسة الرٌاضٌات والفٌزٌاء ارئٌس   محب ابراهٌم أبو المعاطًا.د/  .3
 أستاذ مساعد بقسم هندسة الحاسبات والنظم  )عضوا( ا.م.د/صبري فؤاد سراٌا -4
 المدٌر التنفٌذى للبرنامج أ.م.د/ محمد عبدالعظٌم محمد -5
 أمٌن الكلٌة وأمٌن اللجنة أ / اشرف توفٌق الدٌب -6
  واعتذر عن الحضور 

 أستاذ غٌر متفرغ بقسم هندسة الحاسبات النظم  )من ذوى الخبرة( (عضوا) واالتصاالت االلكترونٌات هندسة بقسم متفرغ أستاذ على ابراهٌم الدسوقى/ د.أ -1
  قام بالسكرتارية 
 مدٌر شئون طالب البرنامج سٌدة/ فاطمة المغاورى الوهٌدىاا 

   

    في المجنة شرعت ثم ،"  الرحيم الرحمن هللا بسم"  بػػػػػػ االجتماع المجنة رئيس/ الدكتور األستاذ السيد استيل وقد   
 :  التالي النحو عمى األعمال بجدول المدرجة الموضوعات مناقشة   

 
 

 
 

 

 ( :1) الموضوع

 والمعلومات هندسة االتصاالت لبرنامج الفرعية اللحنة عمحضر اختما 

 9/8102 / 82 الموافق الثالثاء ( المنعكدة يوم 47خلسة  رلم )
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 .82/8/8266  في المنعقدة بجمستو( السابقة) الفرعية المجنة محضر عمى المصادقة في النظر
  : القـــرار
 .صادقت المجنة       

 
 ( :2) الموضوع

 بشأن قيام برنامج ىندسة االتصاالت والمعمومات  المذكرة المقدمة من السيد أ.د. / المدير التنفيذي لمبرنامج        
 م عمى ان تستمر8267-8266 الجامعى بالبرنامج العام بتقديم منحة دراسية لمعشرة االوائل عمى الفرقة االعدادية

 .2.6حقؽ الطالب معدل تراكمى اعمى من  ىذه المنحة اذا 
 (6مرفؽ رقم )

  : القـــرار
 عمى المقترح والعرض عمى مجمس الكمية. الموافقة      

 ( :3) الموضوع    
   لى بالفرقة اإلعدادي والفرقة االو  8266/8267بشان الطمبات المقدمة من الطالب المقيدين بالكمية لمعام الجامعي                  

   -واالتي اسماؤىم بعد : 8266/8267 االول لمعام الجامعىوالراغبين في التحويل الى البرنامج في الفصل الدراسي  والثانيةوالثالثة

 ( مستجد000مستوى )

 مالحظات  حالة القيد المؤهل الفرقة المحول منها االسم م
 مرشح مستجد ث. عامة إعدادي يوسؼ احمد حامد البدوى 6
 مرشح مستجد ث. عامة إعدادي الحميم احمد شندىيوسؼ عبد 8
 مرشح مستجد ث. عامة إعدادي احمد عالء الدين سيؼ الدين 2
 مرشح مستجد ث. عامة إعدادي باسم طارؽ رزؽ  4
 مرشح مستجد ث. عامة إعدادي محمد حمدى حسن  5
 مرشح مستجد ث. عامة إعدادي نوران أشرؼ وجيو 6
 مرشح مستجد ث. عامة إعدادي محمود محمد محمد جنيدى 7
 مرشح مستجد ث. عامة إعدادي نيمو عفيفى السعيدطو 8
 مرشح مستجد ث. عامة إعدادي محمد خالد عبدالفتاح 9
 مرشح مستجد ث. عامة إعدادي شروؽ محمود احمد الباز 62
 مرشح مستجد ث. عامة إعدادي عثمان عمى السيد عبداهلل 66
 مرشح مستجد ث. عامة إعدادي ىند عبدالعزيز الدرينى 68
 مرشح مستجد معادلوث.  إعدادي مى السيد عنتر 62
 مرشح مستجد معادلوث.  إعدادي نادين حسن محمد الحوتى 64
 مرشح مستجد معادلوث.  إعدادي ربا اشرؼ محمد رضا  65
 مرشح مستجد معادلوث.  إعدادي ندى ىشام احمد 66
 مرشح مستجد ومعادلث.  إعدادي ندى صالح شمبى 67

 ( باق لإلعادة000مستوى )

 شئون الطالب
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 مالحظات  حالة القيد الفرقة المحول منها االسم م
  باؽ إعدادي عبدالرحمن عادل محمد السيد  6
  باؽ  إعدادي عمرو ياسر محمد 8
  باؽ إعدادي محمد ىشام محمد السيد 2
  باؽ  إعدادي احمد ود عبدالعظيم 4
   باؽ إعدادي أكرم عمى عطيو 5
  باؽ  إعدادي محمد عصام احمد سالم 6
  باؽ  إعدادي احمد امجد فوزى عوض 7
  باؽ  إعدادي ضرار احمد محمد 8
  باؽ  إعدادي ميرنا كمال محمود 9
  باؽ  إعدادي جمال حسين ابراىيم 62
  باؽ  إعدادي السيد المدنى السيد احمد 66
  باؽ  إعدادي عبدالغنى رزؽ عبدالغنى 68
  باؽ  إعدادي محمود سعد عبدالمطيؼ 62
  باؽ  إعدادي عبداهلل محمد عبداهلل السعيد 64
  باؽ  إعدادي احمد رزؽ محمد ابراىيم 65
  باؽ  إعدادي محمد عمى السعيد محمد عمى 66
  باؽ إعدادي محمدحمدى محمد عباس 67
  باؽ إعدادي مينا مجدى جرجس عطيو 68
  باؽ إعدادي دوىمحمد أحمد عبدالخالؽ ب 69
  باؽ إعدادي يونس عمى قرع محمد خالد 82
  باؽ إعدادي محمد عمى احمد ابو العطا 86
  باؽ إعدادي مازن حسام بكر عبد العظيم 88
  باؽ إعدادي االء عاطؼ عبدالوىاب 82
  باؽ إعدادي عمر حسنين ماىر حسنين 84
  باؽ إعدادي عبدالرحمن عاطؼ عبدالمطيؼ 85
  باؽ إعدادي مد محمد احمد رمضاناح 86
  باؽ إعدادي احمد رضا عبده محمد 87
  باؽ إعدادي محمد احمد فؤاد 88
  باؽ إعدادي عادل احمد المحمدى 89
  باؽ إعدادي ىيثم عادل عمر عبدالحميم 22
  باؽ إعدادي محمد فياض اسماعيل السيد 26
  باؽ إعدادي اسالم محمد عبد العزيز 28
  باؽ إعدادي د جمال عبدالناصرمحم 22
  باؽ إعدادي محمد خالد عبدالحميم 24
ايقاؼ قيد بموافقو مجمس  باؽ إعدادي عبداهلل محمد مصطفى 25

  66/6/8266الكميةفى
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 ( مستجد بمواد100مستوى )

 
 مالحظات  حالة القيد المؤهل الفرقة المحول منها االسم م
 +مادتين )فيزياءبناجح ومنقول لمفرقة األولى  مستجد ث. عامة إعدادي  حسن صالح حسن 6

 (رسم ىندسى
مادتين باكثرمن  لمفرقة األولى  ناجح ومنقول مستجد ث. عامة إعدادي محمد الدسوقى ابراىيم 8

 (لغو+ ىندسو انتاج)فيزياء+ 
ياء+ ناجح ومنقول لمفرقة األولى بمادتين )فيز  مستجد ث. عامة إعدادي محمد سامى احمد محمد 2

 (برمجو بالحاسب
 فيزياء)  تينناجح ومنقول لمفرقة األولى بماد مستجد ث. عامة إعدادي عبداهلل حمدى غازى 4

 (ميكانيكا+ 
احمد محمد عبدالحميد محمد  5

 غازى
)  تينناجح ومنقول لمفرقة األولى بماد مستجد ث. عامة إعدادي

 (ميكانيكا+  انسانيات
ناجح ومنقول لمفرقة األولى بمادتين  مستجد ث. عامة ديإعدا محمود احمد جابر ثابت 6

 فيزياء+ىندسو انتاج()
ناجح ومنقول لمفرقة األولى بمادتين  مستجد ث. عامة إعدادي ابراىيم ناصر ابراىيم 7

 (6فيزياء+رياضو )
ناجح ومنقول لمفرقة األولى بمادتين  مستجد ث. عامة إعدادي احمد عماد الدين سعد 8

 +ميكانيكا(انسانيات )
ناجح ومنقول لمفرقة األولى بمادتين  مستجد ث. عامة إعدادي احمد ناجى محمد الحديدى 9

 +ميكانيكا(6)رياضو
مادتين باكثرمن  لمفرقة األولى  ناجح ومنقول مستجد ث. عامة إعدادي محمد باسم محمد لطفى 10

 (+ انسانيات6رياضو)فيزياء+ 
ناجح ومنقول لمفرقة األولى بمادتين  مستجد . عامةث إعدادي محمد انور لطفى كامل 11

 انسانيات +فيزياء()
برمجو  )ناجح ومنقول لمفرقة األولى بمادتين مستجد ث. عامة إعدادي محمد حسام طيرى النجار 12

 +فيزياء(
 )ناجح ومنقول لمفرقة األولى بمادتين مستجد ث. عامة إعدادي احمد ياسر عبدالرزاؽ شعبان 62

 ياء(رسم+فيز 
كيمياء  )ناجح ومنقول لمفرقة األولى بمادتين مستجد ث. عامة إعدادي محمد نادر عبدالرحيم 64

 +فيزياء(
 )ناجح ومنقول لمفرقة األولى بمادتين مستجد ث. عامة إعدادي عمر ممدوح عبدالمعطى 65

 +ىندسة انتاج(8رياضو
مادتين باكثرمن  مفرقة األولى ل ناجح ومنقول مستجد ث. عامة إعدادي الحسن رشدى مصطفى 66

 (رسم ىندس+ انسانيات)فيزياء+ 
مادتين باكثرمن  لمفرقة األولى  ناجح ومنقول مستجد ث. عامة إعدادي محمد ابراىيم محمود محمد 67

 (لغو+ برمجو)فيزياء+ 
 )ناجح ومنقول لمفرقة األولى بمادتين مستجد ث. عامة إعدادي محمد مجدى عبدالمحسن شريؼ 68

 +فيزياء(8ياضور 
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 )ناجح ومنقول لمفرقة األولى بمادتين مستجد ث. عامة إعدادي ابراىيم مخمص ابراىيم 69
 فيزياء+لغو(

 
 )ناجح ومنقول لمفرقة األولى بمادتين مستجد ث. عامة إعدادي محمد ماجد محمد رافت 82

 فيزياء+كيمياء(
 )منقول لمفرقة األولى بمادتينناجح و  مستجد ث. عامة إعدادي مدحت سامح عمى الدسوقى 86

 +ىندسة انتاج(8رياضو
 )ناجح ومنقول لمفرقة األولى بمادتين مستجد ث. عامة إعدادي احمد ناصر ابوسريع التيامى 88

 فيزياء+لغو(
مادتين باكثرمن  لمفرقة األولى  ناجح ومنقول مستجد ث. عامة إعدادي المعتصم باهلل محمد ابراىيم 82

 رمجو(لغو+ ب)فيزياء+ 
 )ناجح ومنقول لمفرقة األولى بمادتين مستجد ث. عامة إعدادي خالد جمال حسن 84

 فيزياء+برمجو(
مادتين باكثرمن  لمفرقة األولى  ناجح ومنقول مستجد ث. عامة إعدادي محمد السيد السعيد مختار 85

 + انسانيات(8رياضو)فيزياء+ 
 )ناجح ومنقول لمفرقة األولى بمادتين جدمست ث. عامة إعدادي اسالم رمضان عبدالرحمن 86

 فيزياء+برمجو(
 )ناجح ومنقول لمفرقة األولى بمادتين مستجد ث. عامة إعدادي شريؼ محمد سامح الشافعى 87

 فيزياء+انسانيات(
 )ناجح ومنقول لمفرقة األولى بمادتين مستجد ث. عامة إعدادي محمود عماد ابراىيم فرج 88

 فيزياء+ميكانيكا(
 (انسانيات) بمادهلمفرقة األولى  ناجح ومنقول مستجد ث. عامة إعدادي احمد عادل محمد الصديؽ 89
 )ناجح ومنقول لمفرقة األولى بمادتين مستجد ث. عامة إعدادي خالد محمد منصور بكر 22

 فيزياء+انسانيات(
مادتين ثرمن  باكلمفرقة األولى  ناجح ومنقول مستجد ث. عامة إعدادي محمد اشرؼ احمد محى 26

 + انسانيات(8رياضو)فيزياء+ 
 )ناجح ومنقول لمفرقة األولى بمادتين مستجد ث. عامة إعدادي محمود مجاىد محمود احمد 28

 فيزياء+برمجو(
 (فيزياء بماده)لمفرقة األولى  ناجح ومنقول مستجد ث. عامة إعدادي محمد ياسر احمد محمد ابراىيم 22
مادتين باكثرمن  لمفرقة األولى  ناجح ومنقول مستجد ث. عامة إعدادي ميرييان محمود السعيد 24

 ميكانيكا+ لغو()فيزياء+ 
 )ناجح ومنقول لمفرقة األولى بمادتين مستجد ث. عامة إعدادي خالد عزت عبدالجواد 25

 فيزياء+اكيمياء(
مادتين اكثرمن  بلمفرقة األولى  ناجح ومنقول مستجد ث. عامة إعدادي مصطفى عبداهلل الدسوقى 26

 رياضو+ انسانيات()فيزياء+ 
 )ناجح ومنقول لمفرقة األولى بمادتين مستجد ث. عامة إعدادي عبدالحميم محمود عبدالحميم 27

 فيزياء+ارسم ىندسى(
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 ( باق لإلعادة100مستوى  )
 
 مالحظات  حالة القيد الفرقة المحول منها االسم م
  باؽ تاتصاالأولى  عبداهلل محمد فوزى 6
  باؽ اتصاالتأولى  احمد عبدالرسول 8
  باؽ اولى نسيج النادى محمود حسن 2
  باؽ اولى نسيج احمد كريم عبدالعميم راشد 4
  باؽ اولى نسيج رضااهلل عبدالرحمن محمد 5
  باؽ اولى ميكانيكا احمد حسام الدين عبدالمطيؼ 6
  باؽ اولى انتاج احمد ابراىيم عباس 7
  باؽ اولى انتاج حمدى سميمان سالماحمد  8
  باؽ اولى انتاج خالد جمعو ابوزيد 9
  باؽ اولى كيرباء عمرو محمد عاطؼ 62
عمرو محمد محمد محمد  66

 ابوحالوه
  باؽ اولى كيرباء

راسب ولو حؽ االعادة من الخارج  من الخارج نسيجأولى  مصطفى السيد محمد سامى 68
 فرصة أولى

راسب ولو حؽ االعادة من الخارج  من الخارج اولى حاسبات لسيد عمى سرحاناحمد محمد ا 62
 فرصة أولى

 
 تقدير( مستجد ب002مستوى )

 مالحظات  حالة القيد الفرقة المحول منها االسم م
 ناجح ومنقول لمفرقو الثانيو بتقدير جيد// مستجد اولى كيرباء عمرو مجدى محمد محمدعيسى 6
 ناجح ومنقول لمفرقو الثانيو بمادتين مستجد اولى انتاج حمود العسيمىوليد محمدالسعيد م 8

 
 باق( 002مستوى )

 مالحظات  حالة القيد الفرقة المحول منها االسم م
  باؽ ثانية مدنى عبده محمد عبدالعميم زناد 6

 مستجد بمواد( 003مستوى )
 

 مالحظات  حالة القيد الفرقة المحول منها االسم م
 ناجح ومنقول لمفرقو الثالثو بمادتين مستجد ثانيو اتصاالت احمد عبدالسميعاسراء  6

 
 (8مرفؽ رقم )                                                                                    
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 : القـــرار
 وافقت المجنة      

 : (4) لموضوعا
لى بالفرقة اإلعدادي والفرقة االو  8266/8267لمعام الجامعي  بكميات مناظرة يدينبشان الطمبات المقدمة من الطالب المق       

  -واالتي اسماؤىم بعد : 8266/8267 الجامعياالول لمعام والراغبين في التحويل الى البرنامج في الفصل الدراسي  والثانية

 ( مستجد بمواد100مستوى )
 
الفرقة المحول  االسم م

 منها
 ات مالحظ حالة القيد

سندس عوض عبد السالم  6
 محمد 

اعدادى ه. 
 الزقازيؽ

 6، فيزياء 6منقول بمادتين رياضة  مستجد

اعدادى ه.  انس الحسيني طو عطيو  8
 بورسعيد

 منقول بمادة انسانيات  مستجد

حسن احمد حسن عبد  2
 الفتاح

اعدادى ه. 
 الزقازيؽ

 6منقول بمادة رياضة  مستجد

ىشام عبد المطيؼ عبد  4
 لمطيؼا

اعدادى ه. 
 بورسعيد

 منقول بمادة انسانيات مستجد

يمنى عزت الشحات  5
 محمد

اعدادى ه. 
 بورسعيد

 تقدير مقبول  مستجد

ابراىيم عادل محمد  6
 النحاس 

اعدادى ه. 
 بورسعيد

 منقول بمادتين فيزياء+رسم مستجد

اعدادى ه.  شادي اشرؼ عبد الوىاب 7
 بورسعيد

تاريخ اليندسة منقول بمادتين رسم+ مستجد
 والتكنولوجيا

اعدادى ه.  امين فرج امين  قتاشر  8
 طنطا

 منقول بمادة ه.انتاج مستجد

اعدادى ه.  سميمان مصطفى سميمان  9
 طنطا

 منقول بمادة ميكانيكا مستجد

وليد نبيل محمد نعمان  62
 وىبة 

اعدادى ه. 
 طنطا

 منقول بمادة ىانتاج مستجد

ى ه. اعداد خالد زاىر السعيد  66
 طنطا

 منقول بمادتين رسم+ه.انتاج مستجد

اعدادى ه.  عبد المنعم عبد الفتاح  68
 طنطا

 منقول بمادة ه.انتاج مستجد
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اعدادى ه.  اسالم محمد سعد عوض  62
 طنطا

 منقول بمادة ه.انتاج مستجد
 

اعدادى ه.  رشا مجدي الجيندي 64
 طنطا

 منقول بمادة رسم مستجد

 خالد محمد عمي محمد 65
 ربو

اعدادي ه. 
 الزقازيؽ

+تكنولوجيا 6منقول بمادتين ميكانيكا مستجد
 انتاج

اعدادي ه.  محمد عاطؼ فيمي خميل 66
 الزقازيؽ

+تكنولوجيا 6منقول بمادتين ميكانيكا مستجد
 انتاج

عمر السيد محمد محمد  67
 بنداري

اعدادي ه. 
 الزقازيؽ

 6منقول بمادة رياضو مستجد

محمد رمضان المنجد  68
 شعبان

اعدادي ه. 
 الزقازيؽ

 +حاسبات6منقول بمادتين ميكانيكا مستجد

اعدادي ه.  كاظم محمد عبد الحميد 69
 الزقازيؽ

 منقول بمادة تكنولوجيا انتاج مستجد

شياب الدين شريؼ عبد  82
 الحفيظ

اعدادي ه. 
 الزقازيؽ

 6منقول بمادة ميكانيكا مستجد

اعدادي ه.  وفاء السعيد وديع 86
 ؽالزقازي

 منقول بمادة تكنولوجيا انتاج مستجد

فتحي عمي  عادلاحمد  88
 احمد

اعدادي ه. 
 الزقازيؽ

 6منقول بمادة ميكانيكا مستجد

صالح يوسؼ محمد  82
 عطيو

اعدادي ه. 
 الزقازيؽ

منقول بمادتين تكنولوجيا  مستجد
 انتاج+حاسبات

رأفت محمود السيد محمد  84
 سالم

اعدادي ه. 
 الزقازيؽ

 +حاسبات6ول بمادتين فيزياءمنق مستجد

أحمد صالح محمد عبد  85
 الواحد

اعدادي ه. 
 الزقازيؽ

 +رسم6منقول بمادتين رياضو مستجد

اعدادي ه.  سارة عاطؼ مصطفي 86
 الزقازيؽ

 جيد. مستجد

اعدادي ه.  محمود محمد عبد العزيز  87
 الزقازيؽ

 منقول بمادتين ميكانيكا+حاسبات مستجد

عبد  مجدي محمود محي 88
 القادر

اعدادي ه. 
 الزقازيؽ

 6+رياضو6منقول بمادتين ميكانيكا مستجد

اعدادي ه.  شريؼ عالء عمي حافظ 89
 الزقازيؽ

 منقول بمادتين رسم+تكنولوجيا انتاج مستجد
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احمد المتولي المتولي  22
 احمد

اعدادي ه. 
 الزقازيؽ

+تكنولوجيا 6منقول بمادتين رياضو مستجد
 انتاج

اعدادي ه.  محمد فتحيعمر اسامة  26
 شبرا

 8+رياضو6منقول بمادتين فيزياء مستجد

خالد فيمي فيمي  28
 الشرباصي

اعدادي ه. 
 المنيا

منقول بمادتين فيزياء+ىندسة تكنولوجبا  مستجد
 انتاج

اعدادي ه.  عصام نبيل محمد حسين 22
 المنيا

 منقول بمادة لغو مستجد

اعدادي ه.  محمود رمضان رمضان 24
 المنيا

 منقول بمادة تكنولوجيا انتاج مستجد

اعدادي ه.  محمد امين محمد حالوة 25
 المنيا

 منقول بمادة تكنولوجيا انتاج مستجد

احمد جمال محمد عبد  26
 النبي

اعدادي ه. 
 -المطرية 
 حموان

 منقول بمادة مستجد

اعدادي ه.  عمر محمد الصاغ 27
 بنيا -شبرا 

 اءمنقول بمادتين رياضيات+فيزي مستجد

اعدادي ه.  محمد محمود عطا 28
 الكترونية منوؼ

 منقول بمادة وصفيو مستجد

اعدادي ه.  ياسمين رفعت فريد 29
 اسيوط

منقول بمادتينتكنولوجيا انتاج +حاسبات  مستجد
 وبرمجو

اعدادي ه.  محمد احمد يوسؼ السعيد 42
 اسيوط

 منقول بمادة تكنولوجيا انتاج مستجد

اعدادي ه.  ىشام طارؽ انور عمي 46
 اسيوط

 منقول بمادة تكنولوجيا انتاج مستجد

اعدادي ه.  عمرو محمد عبد الحميم 48
 اسيوط

 منقول بمادة رياضيات مستجد

اعدادي ه.  ياسمين حسن السيد مسمم 42
 اسيوط

 منقول بمادة حاسبات وبرمجو مستجد

اعدادي ه.  نورا اسامة محمد عمر 44
 اسوان

 مقبول مستجد

اعدادي ه.  باهلل عبد المجيدالمعتصم  45
 اسوان

 جيد جدا مستجد

 مقبول مستجداعدادى  ندى عبده محمد 46
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 ه.الفيوم
 

 ( بمواد200ستوى )م
الفرقة المحول  االسم م

 منها
 مالحظات  حالة القيد

 -اولي حاسبات امجد السيد المميجي 6
 ه. بورسعيد

 منقول بمادتين مستجد

 -اولي حاسبات احمد محمد نصر 8
 ه. بورسعيد

 مقبول مستجد

أميرة محمد عبد الفتاح  2
 الغمري

ثانيو اتصاالت 
 ه. شبرا

 منقول بمادة مستجد

 

 (2مرفؽ)                                                                                              
  : القـــرار

 وافقت المجنة.     
 
 : (5) لموضوعا

 بشأن انسحابو 8266/8267لمعام الجامعى  622دم من الطالب عادل عاشور سفر المقيد بالمستوى مقالطمب ال
 -وىى : 8266/8267من المقررات الدراسية التى قام بتسجيميا فى الفصل الدراسى االول 

 معادالت تفاضمية -4(        6)ميكانيكا -2كيمياء ىندسيو      -8(             6فيزياء ) -6

 
 (+ قسيمو سداد الرسوم الدراسية4مرفؽ رقم )                                                                                 

 
  : القـــرار

عمى انسحاب الطالب من المقررات الدراسية التى قام بتسجيمها فى الفصل الدراسى االول  وافقت المجنة     
2016/2017. 
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 : (6) لموضوعا

 8265/8266اعتماد نتيجة الفصل الدراسى الصيفى لمعام الجامعى 
 (5مرفؽ رقم )                                                                            

  : القـــرار
 .اعتمدت المجنة النتيجة  
 
 

 عميد الكلية                            للبرنامج                المدير التنفيذي                

 

                                                                                                                                         أ.د. محمد ابراهيم السعيد                                                                                                                   أ.م.د محمد عبدالعظيم محمد           

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 البرنامج شئون
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