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           كلية العلوم

                        قــــــــــــــرار

:الـمـادة األولـى       

راسبمقبولجٌدجٌد جدآامتٌازالنسبة المئوٌةالناجحونالحاضرونالغائبونعدد الطالبالشـعبـــــةم

00100%1011100.00الرٌاضٌات1

00000%11000.00الفٌزٌاء2

01000%1011100.00الرٌاضٌات وعلوم الحاسب3

00000%11000.00الرٌاضٌات والفٌزٌاء4

00000%11000.00الكٌمٌاء5

001001%132111090.91الكٌمٌاء والفٌزٌاء6

00100%4311100.00النبات والكٌمٌاء7

00214%1147342.86الحٌوان والكٌمٌاء8

01000%2111100.00الكٌمٌاء والكٌمٌاء الحٌوٌة9

00000%11000.00الجٌولوجٌا10

021415%3614221777.27الجملة

عادل عبدالمنعم أحمد/ د.أ أمٌن السٌد أحمد لطفً/ د.أأحمد  عبدالخالق/ د.أجودة إسماعٌل عبدالجواد/ د.أ

:-     منح الطالب المرفق أسماؤهم درجة البكالورٌوس فً العلوم حسب التقدٌرات والشعب قرٌن اسم كل منهم على النحو اآلتً

: مادة ثانٌة

. على الجهات المختصة تنفٌذ هـذا القرار

رئٌس الجامعةنائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالبعمٌد الكلٌةوكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

. .م2012/     / بتارٌخ       (       )وعلى موافقة مجلس الجامعة رقم * 

قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

. باصدار الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات والقوانٌن المعدلة له 1975 لسنة 809وعلى قرار رئٌس الجمهورٌة رقم * 

. فى شان تفوٌض رؤساء الجامعات اعتماد منح الدرجة العلمٌة1977/1/29 بتارٌخ 141وعلى القرار الوزاري رقم * 

.  بشأن إصدار الالئحة الداخلٌة لكلٌة العلوم ببنىسوٌف1995/2/26 بتارٌخ  222وعلى القرار الوزاري رقم * 

. من الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم   الجامعات85  بشأن تعدٌل المادة 1989 لسنة 370وعلى قرار رئٌس الجمهورٌة رقم * 

قرار رئٌس الجــــامـعـة

.م2012/       /   بتارٌخ        (       )رقـم 

:-رئٌس الجامعة

.                                 بشأن تنظٌم الجامعات والقوانٌن المعدلة له1972لسنة 49بعد االطالع  على قرار رئٌس الجمهورٌة بإصدار القانون رقم * 

م  2012وعلى نتٌجة بكالورٌوس العلوم المقدمة من كلٌة العلوم بنىسوٌف دور سبتمبر * 

. .م2012/      / بتارٌخ        (      )وعلى موافقة مجلس الكلٌة رقم * 

شئون الطالب   
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شعبة الرٌاضٌات:- أوالً 

جٌد%2080/295070.51رٌهام أحمد سلٌمان1

جٌد جدا%2265.0/295076.78نورا أحمد سٌد قرن1ً

شعبة الكٌمٌاء : ثالثا 

والفٌزٌاء

1
2148أسماء عبدالرحمن محمد

/
2950

72.81%
جٌد

جٌد%2066/295070.03آٌةهللا حسن عبدالفضٌل2

جٌد%2054/295069.63مرٌم عادل قطب قطب3

جٌد%2042/295069.22أسماء أحمد عٌد أمٌن4

جٌد%2022/295068.54عمرو عبدالوهاب فهٌم5

جٌد%2018/295068.41حسٌن علً حسن6

جٌد%2014/295068.27أحمد صالح إبراهٌم7

جٌد%1996/295067.66مرفت رمضان محمود8

جٌد%1961/295066.47محمد ٌحٌى محمود9

جٌد%1946/295065.97محمود جمعة عل10ً

1

أسماء محمد أسامة أحمد

1947/
2950

66.00%
جٌد

جٌد%2124/295072.00منال محمود أحمد1

جٌد%2000/295067.80سمٌة جمال عزت2

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد- 1

شعبة الحٌوان والكٌمٌاء: خامساً 

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد- 1

.م2012نتٌجة دور سبتمبر 

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد- 1

شعبة الرٌاضٌات وعلوم الحاسب: ثانٌا 

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد جداً- 1

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد- 1

شعبة النبات والكٌمٌاء: رابعاً 

شئون الطالب   
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مقبول%1900/295064.41ماٌكل بشرى كامل1

1

إلهام عبدالعاطً فرغلً 

/2322سٌد
2950

78.71%
جٌد جدا

رئٌس الجامعة

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد جداً- 1

نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالبعمٌد الكلٌة

أمٌن السٌد لطفً/ د.أأحمد عبدالخالق/ د.أعادل عبدالمنعم أحمد/ د.أ

شعبة الحٌوان والكٌمٌاء: تابع خامساً 

طالب حاصلون على تقدٌر عام مقبول- 1

شعبة الكٌمٌاء والكٌمٌاء الحٌوٌة: سادساً 

شئون الطالب   


