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:الـمـادة األولـى       

مالحظاتراسبمقبولجٌدجٌد جدآامتٌازالنسبة المئوٌةالناجحونالحاضرونالغائبونعدد الطالبالشـعبـــــةم

00010%1011100.00الرٌاضٌات والفٌزٌاء1

00302%835360.00الكٌمٌاء2

00201%413266.67الكٌمٌاء والفٌزٌاء3

00000%22000.00النٌات الخاص4

00400%5144100.00الحٌوان والكٌمٌاء5

00000%11000.00الكٌمٌاء والكٌمٌاء الحٌوٌة6

01000%1011100.00الجٌولوجٌا  7

00200%2022100.00الجٌولوجٌا والكٌمٌاء8

0111130%248161381.25الجملة

جودة إسماعٌل عبدالجواد/ د.أ أمٌن السٌد أحمد لطفً/ د.أأحمد عبدالخالق/ د.أثابت فراج أحمد/ 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

عمٌد الكلٌةوكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

.  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 * 

. 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 * 

قرار رئٌس الجــــامـعـة

.م2014/       /   بتارٌخ        (       )رقـم 

:-رئٌس الجامعة

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

م  2014وعلى نتٌجة بكالورٌوس العلوم المقدمة من كلٌة العلوم بنى سوٌف دور سبتمبر * 

. .م2014/      / بتارٌخ       (   )وعلى موافقة مجلس الكلٌة رقم * 

. .م2014/     / بتارٌخ       (       )وعلى موافقة مجلس الجامعة رقم * 

قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

رئٌس الجامعةنائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب

شئون الطالب   
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شعبة الرٌاضٌات والفٌزٌاء

 85نظام قدٌم قبل تعدٌل المادة مقبول%430.0/70061.43محمد بكري  محمود1-

حٌث التحق بالكلٌة بالفرقة األولى 

1989/1988فً العام الجامعً 

شعبة الكٌمٌاء الخاصة

كٌمٌاءجٌد%2138.0/295072.47عفاف عمر قطب1

كٌمٌاءجٌد%2031.0/295068.85احمد عبد الفتاح سٌد2

كٌمٌاءجٌد%1987.0/295067.36مصطفى سعٌد ٌس حسن3

شعبة الكٌمٌاء والفٌزٌاء

كٌمٌاء فٌزٌاءجٌد%2029.5/295068.80عمرو  حمدي محمد قرن1ً

كٌمٌاء فٌزٌاءجٌد%1978.0/295067.05سارة احمد امٌن2

شعبة الحٌوان والكٌمٌاء

حٌوان كٌمٌاءجٌد%2017/295068.37رشا عبدالمنعم صالح1

حٌوان كٌمٌاءجٌد%1978.0/295067.05مؤمن وجٌه قرنً محمد2

حٌوان كٌمٌاءجٌد%1964.0/295066.58شروق سٌد إبراهٌم3

حٌوان كٌمٌاءجٌد%1918/295065.00ندا سٌد خضر زهري4

شعبة الجٌولوجٌا الخاص

جٌولوجٌاجٌد جدا%2452.0/295083.12محمد حامد أحمد محمد1

شعبة الجٌولوجٌا والكٌمٌاء

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد   : أوال 

جٌولوجٌا كٌمٌاءجٌد%2179.0/295073.86أحمد محمد محمود1

جٌولوجٌا كٌمٌاءجٌد%1927.0/295065.32عمرو إبراهٌم عبدالحمٌد2

2014قرار سبتمبر 

طالب حاصلون على تقدٌر   مقبول: أوال 

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد  : أوال 

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد  : أوال 

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد : أوال 

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد جدا : أوال 

شئون الطالب   


