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 شئون التعليم والطلابازات إدارة ــإهج

 م 6102 / 6102 خلال العام الجامعى

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

( 01وعئئدد  ( طالئئب اظتسئئاب مو ئئ  555طالئئب اظتمئئام  وعئئدد  ( 0001ئئئ تئئم قعئئول عئئدد   0
  األولىبالفرقة طالب اظتساب عادى 

( طالئب 01وعئدد   ( اظتسئاب مو ئ 555( اظتمئام وعئدد  0001حيث تقدم لالمتحان عدد  
  اظتساب عادى

 طالب ( 022طالب ( والفرقة الثاظية اظتساب مو     752اعداد الفرقة الثاظية اظتمام   – 6

 ( طالب اظتساب عادى3وعدد  

( طالئئب اظتسئئاب 3طالئئب ( وعئئدد   022والفرقئئة الثاظيئئة اظتسئئاب مو ئئ   طالئئب (  752 
 1عادى

طالئب (  55طالب ( والفرقة الثالثئة اظتسئاب مو ئ    0027اعداد الفرقة الثالثة اظتمام   – 3
( اظتسئاب 55( اظتمئام وعئدد  0027حيئث تقئدم لالمتحئان عئدد  ( طالب اظتساب عئادى 5 

 ( طالب اظتساب عادى 5و مو   

 طالئب ( 51طالئب ( والفرقئة الرابعئة اظتسئاب مو ئ    757اد الفرقة الرابعئة اظتمئام  اعد – 1
 51( اظتمئام وعئدد  طالئب 757حيث تقدم لالمتحان عئدد   ( طالب اظتساب عادى6وعدد  
وعئدد الظئا حين  ئى شئعبة ااظتمئام  ( طالب اظتسئاب عئادى6وعدد   ( اظتساب مو  طالب

 % (  25( وظسبة الظ اح بشعبة ااظتمام   217 

 1%( 51( وظسبة الظ اح بشعبة اظتساب مو    62وعدد الظا حين  ى شعبة ااظتساب المو   

 -( حيث يتم تقسيمهم الى :217اعداد الخري ين اظتمام   – 5

 خريج    (0عدد الخري ين الحاصمين عمى تقدير عام امتياز     -أ

 ( خريج  21عدد الحاصمين عمى تقدير عام  يد  دا   -ب 

 ( خريج 112عدد الحاصمين عمى تقدير عام  يد   –ج  

 ( خريج036عدد الحاصمين عمى تقدير مقعول   –د    
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 -( حيث يتم تقسيمهم الى : 62اعداد الخري ين اظتساب مو     – 2

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

 ( خريج  ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئعدد الحاصمين عمى تقدير عام  يد  دا   -ب 

 ( خريج 03عدد الحاصمين عمى تقدير عام  يد   –ج  

 ( خريج01عدد الحاصمين عمى تقدير مقعول   –د    

 1عهما  تم عمل الخط  وال داول الدراسية لمفصمين ااول والثاظى وتم االتزام –7

 1ها من قعل ال امعة واالتزام عهاكما تم عمل  دول اامتحان خالل الفترة التى تم تحديد –01

 
 


