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 محضر غش 086في تجارة بنها
 حالتان فقط في الطب البيطري

 وال محاولة واحدة في علوم بنها

 

 

متحانات نهاية العام بكلية التجارة بجامعة بنها في إ انتهت
متحانات التعليم المفتوح إتلف السنوات الدراسية كما انتهت مخ

تم   ولةمحا 081بالكلية وكانت محصلة محاوالت الغش في مختلف سنوات الدراسة 
ة التعليم ش في شعبغمحضر  011ة الكلية كما تم تحرير دار إتحرير محاضر لها بواسطة 

عميد الكلية وأضاف  - عيد حميدة/ الدكتورختلف السنوات الدراسية صرح بذلك المفتوح بم
عداد الدراسيين بالكلية سواء في شعبتي التعليم أبالمقارنة ب عداد تعد ضئيلة جدا  ن هذه األأ
  ابط التي تم وضعها لضمان سيرن الضو أمفتوح أو الطالب المنتظمين وقال ال
رئيس الجامعة وتم  - السيد القاضي /رليمة والتي أكد عليها الدكتو متحانات بطريقة ساإل
اوالت متحانات وتراجع محنتظام اإلإإدارة الكلية والطالب وأسفرت عن لتزام بها من قبل اإل

محاولة الغش  ت القانونية الفورية تجاهاجراءتخاذ كافة اإلا  الغش عن السنوات الماضية و 
ي واجهت الكلية هذا العام قيام طالبين بالتعدي علي شد الحاالت التأالتي تم ضبطها ومن 

تخاذ إجراء فوري تجاهم بإلغاء إمتحان فيها بالضرب وتم دون اإلؤ لجنة الذين يلمراقبين بالا
 .متحاناتهم في كلية التجارةإ

مختلف سنوات الدراسة والزالت  متحانات فيوفي كلية الطب البيطري انتظمت اإل
ل إن عميد الكلية وقا - بو سالمأمحمد  /ة صرح بذلك الدكتورمتحانات مستمرة بالكلياإل

مجلس  نضباط الشديد وتطبيق القواعد المقررة من قبل عملية االمتحانات اتسمت باإل
متحانات وحتي بط محاولتين غش فقط منذ بداية اإلالجامعة بكل حسم مما أسفر عن ض

دار كد اإلؤ نهايتها وهذا ي ة الكلية علي مختلف مستوياتها لتزام الكامل من قبل الطالب وا 
 .تحاناتملمقررة لضمان حسن سير وسالمة اإلبالضوابط ا
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ش توجد حالة غ عميد الكلية علي أنة ال - عبد العظيم مهنا /وفي كلية العلوم أكد الدكتور
متحانات العملية التزال ن اإلأمتحانات نهاية العام وقال إكل سنوات الدراسة في واحدة في 
و أأدي إلي عدم وجود حالة غش واحدة متحانات تزام الكامل بضوابط اإللن اإلأمستمرة و 

  .ضبط مجرد محاولة للغش
 


