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جامعة بني سويف       

           كلية العلوم

                        قــــــــــــــرار

:الـمـادة األولـى       

مقبولجٌدجٌد جدآامتٌازالنسبة المئوٌةالناجحونالحاضرونالغائبونعدد الطالبالشـعبـــــةم
دور 

ثانً
مالحظاتراسب

010000%1011100.00الرٌاضٌات1

001000%1011100.00الفٌزٌاء2

000010%11000.00الرٌاضٌات والفٌزٌاء3

041000%6155100.00الرٌاضٌات وعلوم الحاسب4

0716081%364322371.88الكٌمٌاء5

000040%62400.00الكٌمٌاء والفٌزٌاء6

021020%505360.00النٌات الخاص7

007001%808787.50النبات والكٌمٌاء8

إٌقاف قٌد14280501%423393384.62الحٌوان والكٌمٌاء9

061010%8177100.00الكٌمٌاء والكٌمٌاء الحٌوٌة10
 غائب دور 1

ثانً

021011%505360.00الجٌولوجٌا الجٌولوجٌا11

003020%505360.00الجٌولوجٌا والكٌمٌاء12

126590243%124121128676.79الجملة

جودة إسماعٌل عبدالجواد/ د.أ

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

قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

رئٌس الجامعةنائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب

م  2014وعلى نتٌجة بكالورٌوس العلوم المقدمة من كلٌة العلوم بنىسوٌف دور ماٌو * 

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

قرار رئٌس الجــــامـعـة

.م2014/       /   بتارٌخ        (       )رقـم 

:-رئٌس الجامعة

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

. 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 * 

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

شئون الطالب   
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شعبة الرٌاضٌات الخاصة

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد جدا: أوال 

رٌاضٌاتجٌد جدا%2212.5/295075.00محمد عصام محمد على1-

شعبة الفٌزٌاء الخاصة

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد جدا: أوال 

فجٌد%1977.0/295067.02جمال محمد شعبان1-

شعبة الرٌاضٌات وعلوم الحاسب

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد جدا: أوال 

حاسبجٌد جدا%2358.0/295079.93جمعة محمد طه حسن1

حاسبجٌد جدا%2274.0/295077.08علً جمال ظرٌف2

حاسبجٌد جدا%2229.0/295075.56مصطفى عبدالوهاب عرفات3

حاسبجٌد جدا%2225.0/295075.42هاجر محمد عبد الباسط4

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد : ثانٌا 

حاسبجٌد%1943.0/295065.86اسالم مسلم محمد سلٌمان5

شعبة الكٌمٌاء الخاصة

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد جدا: أوال 

كٌمٌاءجٌد جدا%2435.0/295082.54عبدهللا ربٌع احمد حسن1

كٌمٌاءجٌد جدا%2421.0/295082.07على مجدي محمد طه2

كٌمٌاءجٌد جدا%2324.0/295078.78نجوان احمد داوود3

كٌمٌاءجٌد جدا%2302.0/295078.03أحمد محمد حسن4

كٌمٌاءجٌد جدا%2260.0/295076.61وفاء عٌد عبدا لباسط جوده5

كٌمٌاءجٌد جدا%2222.0/295075.32سمٌحة جمال احمد6

كٌمٌاءجٌد جدا%2216.0/295075.12عبد الفتاح محمد عبدالفتاح7

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد  : ثانٌا 

كٌمٌاءجٌد%2165.0/295073.39أسماء محمد إبراهٌم1

كٌمٌاءجٌد%2160.0/295073.22رشا عوض محمد2

كٌمٌاءجٌد%2145.0/295072.71أشرف ربٌع كامل3

كٌمٌاءجٌد%2112.0/295071.59محمد مصطفى سلطان4

كٌمٌاءجٌد%2110.0/295071.53محمد سعودي حجازي5

كٌمٌاءجٌد%2096.0/295071.05هند اسحق محمد جرجس6

كٌمٌاءجٌد%2081.5/295070.56احمد محمد شاكر قطب7

كٌمٌاءجٌد%2055.0/295069.66رقٌة فتحً سٌد احمد8

كٌمٌاءجٌد%2049.0/295069.46برسوم منٌر ٌوسف9

كٌمٌاءجٌد%2040.5/295069.17سماح ٌونس محمد10

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد  : تابع ثانٌا 

كٌمٌاءجٌد%2037.0/295069.05هند جمال سٌد مصطفى11

2014قرار ماٌو 
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كٌمٌاءجٌد%2027.0/295068.71محمود محمد قرن12ً

كٌمٌاءجٌد%2016.0/295068.34ندى رفعت محمد13

كٌمٌاءجٌد%2009.0/295068.10كمال محمد حلمً ابوسٌف14

كٌمٌاءجٌد%1993.0/295067.56إسالم مجدي أحمد15

كٌمٌاءجٌد%1917.5/295065.00محمود محفوظ محمد16

شعبة النبات الخاص

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد جدا: أوال 

نبات خاصجٌد جدا%2447.0/295082.95أٌة محمود عبدالجواد أحمد1

نبات خاصجٌد جدا%2291.0/295077.66كرٌمة سٌد سعد جارح2ً

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد  : ثانٌا 

نبات خاصجٌد%2047.0/295069.39أسماء ربٌع سٌد احمد1

شعبة النبات والكٌمٌاء

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد : أوال 

نبات كٌمٌاءجٌد%2172/295073.63هبة عبدالرحمن صالح1

نبات كٌمٌاءجٌد%2083/295070.61وفاء فتحً غرٌب2

نبات كٌمٌاءجٌد%2000/295067.80أسماء جمال فراج احمد3

نبات كٌمٌاءجٌد%1996.5/295067.68الشٌماء زغلول عبدالتواب4

نبات كٌمٌاءجٌد%1984/295067.25آٌات نبٌل رفاع5ً

نبات كٌمٌاءجٌد%1958/295066.37أمٌمة سٌد عبدالحمٌد احمد6

نبات كٌمٌاءجٌد%1937/295065.66عزة عبدالكافً عبدالوهاب7

شعبة الحٌوان والكٌمٌاء

طالب حاصلون على تقدٌر عام امتٌاز : أوال 

حٌوان كٌمٌاءامتٌاز%2565.0/295086.95نسٌبة عبدالرازق1

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد جدا  : ثانٌا 

حٌوان كٌمٌاءجٌد جدا%2212.5/295075.00اسماء خٌري محمد1

حٌوان كٌمٌاءجٌد جدا%2212.5/295075.00عصام رمضان محمود2

حٌوان كٌمٌاءجٌد جدا%2212.5/295075.00فاطمة محمد رضا سعٌد3

حٌوان كٌمٌاءجٌد جدا%2212.5/295075.00مً احمد محمد محمد4

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد   : ثالثا 

حٌوان كٌمٌاءجٌد%2175.0/295073.73اٌة امبابى حسٌن على1

حٌوان كٌمٌاءجٌد%2144.0/295072.68والء صفوت إبراهٌم2

حٌوان كٌمٌاءجٌد%2128.0/295072.14اسماء رشدي عبدالمولى3

حٌوان كٌمٌاءجٌد%2116.0/295071.73اسراء ابراهٌم عبدالعظٌم4

حٌوان كٌمٌاءجٌد%2104.0/295071.32هدٌر فاٌز محمد على5

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد   : تابع ثالثا 

حٌوان كٌمٌاءجٌد%2104/295071.32هبة محمد حسانٌن عل6ً

حٌوان كٌمٌاءجٌد%2101.5/295071.24رشا منٌر القاض7ً

حٌوان كٌمٌاءجٌد%2095.0/295071.02مروة حامد ٌاسٌن8

حٌوان كٌمٌاءجٌد%2088.0/295070.78االء عبدالصمد إسماعٌل9

حٌوان كٌمٌاءجٌد%2083/295070.61فاطمة طه محمود10

حٌوان كٌمٌاءجٌد%2078.0/295070.44سحر فٌصل عبدالفتاح11

حٌوان كٌمٌاءجٌد%2065.0/295070.00رمضان عبدالعظٌم12

حٌوان كٌمٌاءجٌد%2064.0/295069.97نهال كمال عدل13ً
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حٌوان كٌمٌاءجٌد%2062.0/295069.90اٌة بكرى معوض14

حٌوان كٌمٌاءجٌد%2060.0/295069.83دعاء عٌد قرنً أحمد15

حٌوان كٌمٌاءجٌد%2041.0/295069.19هند جمعة عكاشة16

حٌوان كٌمٌاءجٌد%2037.0/295069.05فاطمة جمعة سٌد خلٌفة17

حٌوان كٌمٌاءجٌد%2034.5/295068.97منال علً عبدالتواب18

حٌوان كٌمٌاءجٌد%2026.0/295068.68نهال رمضان عبدالسالم19

حٌوان كٌمٌاءجٌد%1997.0/295067.69ندى احمد محمود20

حٌوان كٌمٌاءجٌد%1996.5/295067.68سارة محمود احمد على21

حٌوان كٌمٌاءجٌد%1991.0/295067.49اٌمان محمود منس22ً

حٌوان كٌمٌاءجٌد%1978.0/295067.05ندا محمد نجٌب على23

حٌوان كٌمٌاءجٌد%1958.0/295066.37هاجر جمال محمد محمد24

حٌوان كٌمٌاءجٌد%1951.0/295066.14السٌد محمود السٌد25

حٌوان كٌمٌاءجٌد%1946.0/295065.97جهاد عادل شكري حسٌن26

حٌوان كٌمٌاءجٌد%1938.5/295065.71امل كامل عبدالوهاب27

حٌوان كٌمٌاءجٌد%1938.0/295065.69اٌمان فتحً صابر28

حٌوان كٌمٌاءجٌد%1937.0/295065.66روضة مصطفى محمد29

شعبة الكٌمٌاء والكٌمٌاء الحٌوٌة

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد جدا : أوال 

كٌمٌاء حٌويجٌد جدا%2399.0/295081.32رٌهام عبدالتواب سالم1

كٌمٌاء حٌويجٌد جدا%2361.0/295080.03اسماء محمد مصطفى2

كٌمٌاء حٌويجٌد جدا%2344.0/295079.46مروة جمال أبوالخٌر عل3ً

كٌمٌاء حٌويجٌد جدا%2299.5/295077.95انطونٌوس ولٌم سعدهللا4

كٌمٌاء حٌويجٌد جدا%2279.0/295077.25محمد خالد على احمد5

كٌمٌاء حٌويجٌد جدا%2231.0/295075.63مارجرٌت زكرٌا سالمة6

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد   : ثانٌا 

كٌمٌاء حٌويجٌد%2089.5/295070.83محمود حسانٌن لملوم1

شعبة الجٌولوجٌا الخاص

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد جدا : أوال 

جٌولوجٌاجٌد جدا%2411.0/295081.73محمود رشوان احمد محمد1

جٌولوجٌاجٌد جدا%2212.5/295075.00محمود شعبان عبدالجلٌل2

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد  : ثانٌا 

جٌولوجٌاجٌد%1973.0/295066.88احمد سٌد شعبان طه1

شعبة الجٌولوجٌا والكٌمٌاء

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد   : أوال 

جٌولوجٌا كٌمٌاءجٌد%2189.0/295074.20عبدالرحمن محمد محمود1
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جٌولوجٌا كٌمٌاءجٌد%2105.5/295071.37مصطفى محمد عبدالعاطى2

جٌولوجٌا كٌمٌاءجٌد%1975.0/295066.95أحمد سعٌد محمد3

أمٌن السٌد لطفً/ د.أأحمد عبدالخالق تمام/ د.أجودة إسماعٌل عبدالجواد/ د.ثابت فراج سكران                    أ/ د.أ

رئٌس الجامعةنائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالبوكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب                   عمٌد الكلٌة

شئون الطالب   


