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 شئون التعليم والطلابازات إدارة ــإهج

 م4102/ 3102 خلال العام الجامعى

الكمية ومدير إدارة شئئون  أمينتحت إشراف السيد  قامت إدارة شئون التعميم والطالب
 -:باألعمال المميزة التالية  التعميم والطالب

( طالئئب 5وعئئدد  ( طالئئب اظتسئئاب مو ئئ  213طالئئب اظتمئئام  وعئئدد  ( 1062ئئئ تئئم قعئئول عئئدد   2
  األولىبالفرقة اظتساب عادى 

( طالئئب 5وعئئدد   ( اظتسئئاب مو ئئ 213( اظتمئئام وعئئدد  1062حيئئث تمئئدم لالمتحئئان عئئدد  
  اظتساب عادى

 طالب (  62طالب ( والفرقة الثاظية اظتساب مو     2215اعداد الفرقة الثاظية اظتمام   – 1

 ( طالب اظتساب عادى1وعدد  

( طالئئب اظتسئئاب 1طالئئب ( وعئئدد   62والفرقئئة الثاظيئئة اظتسئئاب مو ئئ   طالئئب (  2215 
 0عادى

طالئب (  26طالئب ( والفرقئة الثالثئة اظتسئاب مو ئ    664اعداد الفرقئة الثالثئة اظتمئام   – 2
( اظتسئئاب 26( اظتمئئام وعئئدد  664حيئئث تمئئدم لالمتحئئان عئئدد  ( طالئئب اظتسئئاب عئئادى 5 

 ( طالب اظتساب عادى 5و مو   

وعئدد  طالئب (59طالئب ( والفرقئة الرابعئة اظتسئاب مو ئ   593اعداد الفرقة الرابعئة اظتمئام   – 3
( طالئئب59( اظتمئئام وعئئدد  طالئئب593حيئئث تمئئدم لالمتحئئان عئئدد   ( طالئئب اظتسئئاب عئئادى1 

( 243وعئئدد الظئئا حين عئئى شئئعبة ا ظتمئئام   ( طالئئب اظتسئئاب عئئادى1وعئئدد   اظتسئئاب مو ئئ 
 % (  11وظسبة الظ اح بشعبة ا ظتمام   

% ( 34( وظسئبة الظ ئاح بشئعبة اظتسئاب مو ئ   22وعدد الظا حين عى شعبة ا ظتساب المو   
0 

 -( حيث يتم تمسيمهم الى :243اعداد الخري ين اظتمام   – 4

 (خريج   2عدد الخري ين الحاصمين عمى تمدير عام امتياز     -أ

 ( خريج  11عدد الحاصمين عمى تمدير عام  يد  دا   -ب 

 ( خريج 69عدد الحاصمين عمى تمدير عام  يد   –ج  

 ( خريج41عدد الحاصمين عمى تمدير ممعول   –د    



2 

 -( حيث يتم تمسيمهم الى : 22اعداد الخري ين اظتساب مو     – 5

 (خريج   ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئعدد الخري ين الحاصمين عمى تمدير عام امتياز     -أ

 ( خريج  ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئعدد الحاصمين عمى تمدير عام  يد  دا   -ب 

 ( خريج 5عدد الحاصمين عمى تمدير عام  يد   –ج  

 ( خريج14عدد الحاصمين عمى تمدير ممعول   –د    

 0عهما تم عمل الخط  وال داول الدراسية لمفصمين ا ول والثاظى وتم ا لتزام  –9

 0ها من قعل ال امعة وا لتزام عهاكما تم عمل  دول ا متحان خالل الفترة التى تم تحديد –20

 
 


