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٢٠١٨/٢٠١٩

فھیة الشـــــاالمتحانات   

١٠/٨/٢٠١٩     جمیع الطالب  

 

جمیع الطالب    ١٨/٨/٢٠١٩   

 

٢٠١٩ /٢٦/٨    جمیع الطالب  

 

جمیع الطالب      ٣/٩/٢٠١٩  
 

 

 

ولن تقبل األعذار المرضیة بعد االنتھاء من االمتحانات وتعتمد 

لن یسمح للطالب بدخول االمتحان إال إذا كان حامال للبطاقة الجامعیة ورقم الجلوس ومستوفى موقفھ من 

محمول أثناء فترة االمتحان سواء كان 
 .مفتوحا أو مغلقا فسوف یعتبر ذلك حالة غش تحرمھ من استكمال االمتحان ویحول إلى مجلس تأدیب

 .لن یسمح للطالب بدخول لجنة االمتحان بعد الموعد المحدد لبدایة االمتحان

عند حمل أى طالب أو طالبھ سماعات األذن خاصیة التلیفون المحمول فسوف یعتبر ذلك حالة غش 

عمید الكلیة                    

  )عمرو زعیر / د٠أ(                 

  

                                                                     جامعة طنطا                             

                                                                                                                             

                                                                                                                        

٢٠١٨للعام الجامعى الرابعـــــــھ دول امتحان الفرقة

)دور ثان  ٢٠١٩اغسطسدور (   

 الزمـــــــن المــــــادة

١-١٠من  الصحة العامــــة  

١٧/٨/٢٠١٩ تصحیح مادة الصحة العامــــــة

١-١٠من  الطــب الشـــرعى  

١٩/٨/٢٠١٩ مادة الطب الشرعــىتصحیح 

ن وجراحتھاطــب العی ١-١٠من    

٢٧/٨/٢٠١٩ تصحیح مادة طب العین وجراحتــھا

١-١٠من   اذن وانـف وحنجـرة  

٤/٩/٢٠١٩ة االذن واالنف والحنجرة تصحیح ماد

ولن تقبل األعذار المرضیة بعد االنتھاء من االمتحانات وتعتمد  –تقدم األعذار قبل أو اثناء االمتحان 
  .األعذار بعد قبولھا من اللجنة الطبیة

لن یسمح للطالب بدخول االمتحان إال إذا كان حامال للبطاقة الجامعیة ورقم الجلوس ومستوفى موقفھ من 

محمول أثناء فترة االمتحان سواء كان التلیفون منعا باتا بدخول االمتحان حامال اللن یسمح للطالب 
مفتوحا أو مغلقا فسوف یعتبر ذلك حالة غش تحرمھ من استكمال االمتحان ویحول إلى مجلس تأدیب

لن یسمح للطالب بدخول لجنة االمتحان بعد الموعد المحدد لبدایة االمتحان
 .تحانیلفت االنتباه بأنھ یوجد نظام مراقبة تلیفزیونیة لجمیع لجان االم

عند حمل أى طالب أو طالبھ سماعات األذن خاصیة التلیفون المحمول فسوف یعتبر ذلك حالة غش 
  ٠تحرمھ من استكمال االمتحان ویحول إلى مجلس تأدیب 

                  لشئون الطالب     وكیل الكلیة                مدیر عام شئون التعلیم

       )    احمد عبد السالم شكل / د٠ا(                           

   

جامعة طنطا                             

                                                                                                                                        كلیة الطب

                                          شئون الطالب

دول امتحان الفرقةج  

 التاریخ

خمیسال  
٨/٨/٢٠١٩  

 تصحیح مادة الصحة العامــــــة

السبت 
١٧/٨/٢٠١٩  

 
 تصحیح 

 االحـــــــد
٢٥/٨/٢٠١٩  

 تصحیح مادة طب العین وجراحتــھا

االثنین 
٢/٩/٢٠١٩  

 
 تصحیح ماد

  :  المالحظات
تقدم األعذار قبل أو اثناء االمتحان  -

األعذار بعد قبولھا من اللجنة الطبیة
لن یسمح للطالب بدخول االمتحان إال إذا كان حامال للبطاقة الجامعیة ورقم الجلوس ومستوفى موقفھ من  -

 .التجنید
لن یسمح للطالب  -

مفتوحا أو مغلقا فسوف یعتبر ذلك حالة غش تحرمھ من استكمال االمتحان ویحول إلى مجلس تأدیب
لن یسمح للطالب بدخول لجنة االمتحان بعد الموعد المحدد لبدایة االمتحان -
یلفت االنتباه بأنھ یوجد نظام مراقبة تلیفزیونیة لجمیع لجان االم -
عند حمل أى طالب أو طالبھ سماعات األذن خاصیة التلیفون المحمول فسوف یعتبر ذلك حالة غش  -

تحرمھ من استكمال االمتحان ویحول إلى مجلس تأدیب 
  

  

  

مدیر عام شئون التعلیم     

         )سلوى سرور./ أ(                 


