
 لجنة تدقيق اعتراضات قسم عموم الحياة محضر 
 11/8/8112في    268لى االمر االداري ذي العدد  اشارة ا

لمدراسات االولية/الدراسة  81/8/8112يوم االربعاء الموافق  تدقيق اعتراضات طمبة قسم عموم الحياةتم 
 :مؤشر في الجدول التاليلاة لجميع المراحل عدا مطابق الصباحية لممراحل االربعة وكانت الننائج 

 انًسحهت االونً

 انخمدَس انًعهٍ انًبدة اظى انطبنب
انخمدَس بعد 

 انخدلُك
 انًالحظبث

  يمبىل ضعُف عضىَت غصالٌ عُداٌ عهٍ 

 انًسحهت انثبَُت

 انخمدَس انًعهٍ انًبدة اظى انطبنب
انخمدَس بعد 

 انخدلُك
 انًالحظبث

  ىليمب ضعُف احُبء يجهسَت هدي عهٍ يحًىد

  يمبىل ضعُف احُبء يجهسَت عهٍ عبد انعخبز بسجط

 انًسحهت انثبنثت

 انخمدَس انًعهٍ انًبدة اظى انطبنب
انخمدَس بعد 

 انخدلُك
 انًالحظبث

  جُد يخىظظ بُئت احُبء يجهسَت ظًب يثًُ يسعٍ

 انًسحهت انسابعت

 انخمدَس انًعهٍ انًبدة اظى انطبنب
انخمدَس بعد 

 انخدلُك
 انًالحظبث

 جًُع االعخساضبث يطببمت

 انًالحضبث:

 دائسة حىل انسلى )يثال( يع دزجت انعؤال زلًبً وكخببتً .ضسوزة حًُُص دزجت كم ظؤال داخم اندفخس االيخحبٍَ بسظى  .1

َجب اٌ حكىٌ لىائى اظًبء انطهبت يسحبت حعب انحسوف االبجدَت نعهىنت انىصىل انً اظى انطبنب يٍ لبم اظخبذ انًبدة وانهجُت  .2

 االيخحبَُت.

 وبهرا خخى انًحضس

 

 عضى نجُت االعخساضبث           عضى نحُت االعخساضبث       عضى نجُت االعخساضبث            زئُط نجُت االعخساضبث           

           

 
 
 
 
 
 



 محضر لجنة تدقيق اعتراضات قسم الكيمياء
 11/8/8112في    268لى االمر االداري ذي العدد  اشارة ا

لمدراسات االولية/الدراسة الصباحية  81/8/8112تم تدقيق اعتراضات طمبة قسم الكيمياء يوم االربعاء الموافق 
 :ي الجدول التاليمؤشر فالة لجميع المراحل عدا مطابق لممراحل االربعة وكانت الننائج 

 انًسحهت االونً

 انخمدَس انًعهٍ انًبدة اظى انطبنب
انخمدَس بعد 

 انخدلُك
 انًالحظبث

  يمبىل جُد نغت عسبُت صحبزٌ يحًىد يحًد

  يخىظظ ضعُف انسَبضُبث ظبزة طبزق عبىد

 ------------ جُد ضعُف انسَبضُبث حعٍُ يحًد حعٍُ

  ايخُبش ا جُد جد ححهُهُت  يحًد خبند عبدهللا 

 انًسحهت انثبَُت

 انخمدَس انًعهٍ انًبدة اظى انطبنب
انخمدَس بعد 

 انخدلُك
 انًالحظبث

  جُد جدا جُد ال عضىَت اظُم زشُد حًُد

  جُد جدا جُد ال عضىَت هدي عهُىٌ طه

 انًسحهت انثبنثت

 انخمدَس انًعهٍ انًبدة اظى انطبنب
انخمدَس بعد 

 انخدلُك
 انًالحظبث

  يخىظظ ضعُف عضىَت هدي َبهٍ

 انًسحهت انسابعت

 انخمدَس انًعهٍ انًبدة اظى انطبنب
انخمدَس بعد 

 انخدلُك
 انًالحظبث

 جًُع االعخساضبث يطببمت

 انًالحضبث:

 دائسة حىل انسلى )يثال( يع دزجت انعؤال زلًبً وكخببتً .ضسوزة حًُُص دزجت كم ظؤال داخم اندفخس االيخحبٍَ بسظى  .1

حكىٌ لىائى اظًبء انطهبت يسحبت حعب انحسوف االبجدَت نعهىنت انىصىل انً اظى انطبنب يٍ لبم اظخبذ انًبدة وانهجُت  َجب اٌ .2

 االيخحبَُت.

 وبهرا خخى انًحضس

 

 عضى نجُت االعخساضبث           عضى نحُت االعخساضبث       عضى نجُت االعخساضبث            زئُط نجُت االعخساضبث           

           

 
 
 
 
 



  نة تدقيق اعتراضات قسم عموم الفيزياءلجمحضر 
 11/8/8112 في 268االمر االداري ذي العدد  لى اشارة ا

لمدراسات االولية/الدراسة  88/8/8112الموافق  يوم الخميس عموم  الفيزياء تم تدقيق اعتراضات طمبة قسم 
 :مؤشر في الجدول التاليال ة لجميع المراحل عدامطابق الصباحية لممراحل االربعة وكانت الننائج 

 انًسحهت االونً

 انًالحظبث انخمدَس بعد انخدلُك انخمدَس انًعهٍ انًبدة اظى انطبنب

  يمبىل ضعُف كهسببئُت ابساهُى زعد دحبو

  يمبىل ضعُف يُكبَُك احًد حًد حعىٌ

  يمبىل ضعُف كهسببئُت  زايص ثببج صبنح

  يمبىل ضعُف فُصَبء عًهٍ عدَبٌ ابساهُى ظهًُبٌ

  يمبىل ضعُف زَبضُبث  عهٍ احًد عهٍ

  جُد يخىظظ كًُُبء هبت عًبد يحًد حعٍُ

  يمبىل ضعُف كهسببئُت  َىظف احًد هىبٍ

 انًسحهت انثبَُت

 انًالحظبث انخمدَس بعد انخدلُك انخمدَس انًعهٍ انًبدة اظى انطبنب

  يمبىل ضعُف ثسيى ظبزة طبهس صببس

 انًسحهت انثبنثت

 انًالحظبث انخمدَس بعد انخدلُك انخمدَس انًعهٍ انًبدة اظى انطبنب

  يمبىل ضعُف انكخسوَُك عببض ابساهُى عببض

  يمبىل ضعُف ححهُهٍ هدي احًد خهف

  يمبىل ضعُف عًهٍ يصطفً عبدانعصَص

 انًسحهت انسابعت

 انًالحظبث انخمدَس بعد انخدلُك انخمدَس انًعهٍ انًبدة اظى انطبنب

  يمبىل ضعُف انكى احًد جبظى هُد

 انًالحضبث:

 دائسة حىل انسلى )يثال( يع دزجت انعؤال زلًبً وكخببتً .ضسوزة حًُُص دزجت كم ظؤال داخم اندفخس االيخحبٍَ بسظى  .1

جُت َجب اٌ حكىٌ لىائى اظًبء انطهبت يسحبت حعب انحسوف االبجدَت نعهىنت انىصىل انً اظى انطبنب يٍ لبم اظخبذ انًبدة وانه .2

 االيخحبَُت.

 وبهرا خخى انًحضس

 

 عضى نجُت االعخساضبث           عضى نحُت االعخساضبث       عضى نجُت االعخساضبث            زئُط نجُت االعخساضبث           

           

 
 


