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٪ نسبة النجاح ٠٨....  القاضي يهنئ أوائل أداب بنها

 هذا العام
 

  

متحانات نهاية العام إداب جامعة بنها نتائج أعمنت كمية األ
سفرت أ، و ةبالكمي ةحالي بمختمف سنوات الدراسالدراسي ال

جمالي عدد الذين أدوا إ٣ من ١.٠٨بمغت  ةتائج عن تحقيق معدالت نجاح مرتفعالن
ة٠  طالب وطالب ٩٩٢٢والبالغ عددها  ةجديد ةحالئ ةاألربع ةمتحانات في الفرق الدراسياإل  

 ةي تضمها الكميالت ٪٨أن األقسام ال  ةعميد الكمي - عبير الرباط/ ةوأعمنت الدكتور 
متياز مع مرتبة إة طالب وطالبات حصموا عمي تقدير أعمنت عن األوائل بها وهم خمس

قسم  - حمود ادريس رجب، مةنجميزيسم المغة اإلق - وهم محمد مهدي غاليالشرف، 
، نورا احمد ة صحاف – قسم أثار، ايمان طارق امام - ، ياسمين محمد ابراهيمةالمغة العربي

نورهان  جيد جدا وهم ا حصل سبعة طالب وطالبات عمي تقدير، كممكتبات - محمدي
 - تاريخ، عمياء عبداهلل عبدالخالققسم  - فاطمه الزهراء يوسف ، اجتماع -عادل عبداهلل

، عمي احمد خرائط - حمدي عبدالحميد ة، فاطمعمم نفس - مصطفي سعد  ة، سار ةذاعإ
هند ابراهيم السيد  ةب، كما حصمت الطالفرنساوي - ابراهيم ةسالم حمز إ ،ةفمسف - ميع

                                         ٠عمي الترتيب األول بقسم الجغرافيا بتقدير جيد
لشئون التعميم والطالب أن النتائج أعمنت وفقا  ةوكيل الكمي - السيد رشدي/ وقال الدكتور

في  ةبنها، والتي أكدت عمي أهميةالدق لمضوابط التي تم وضعها من قبل مجمس جامعة
يحصل الطالب حتي  ةكل طالب أكثر من مر ومراجعة درجات  ةجابتصحيح أوراق اإل

       ة٠الكمي ب اجتهد في تحصيل العمم فيوحتي ال يظمم أي طال ةعمي درجاتهم الحقيقي
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رئيس الكنترول وكافة  -مسعد بحيري/ لي الدكتورإعبير الرباط الشكر / ةووجهت الدكتور 
 ةالضوابط المقرر وأعضاء هيئة التدريس والعاممين الذين عمموا معه عمي التزامهم بة ساتذاأل

                            ٠عالن النتائجإمما أسفر عن سرعة  ةوالتي تم تطبيقها بكل دق
مه المستمر لدع ةرئيس الجامع - السيد القاضي/ لي الدكتورإكما وجهت الرباط الشكر 

 ةرتقاء بمستوي خريجي الكميواإلة التعميمي ةرتقاء بجودة العمميلإل ةوالمتواصل لخطط الكمي
قبال عمي لي اإلإحتياجات سوق العمل، وبما يؤدي إا يواكب بم ةوتطوير برامج الدراس

                                                            ٠دابالخريجين من كمية األ
متحانات نضباط في اإلإداب من القاضي بما حققته كمية األ/ ومن جانبه أشاد الدكتور

                                                                 ٠عالن النتائجإوسرعة 
النتائج وأعرب عن سعادته بتفوقهم الممحوظ وب ةء الكميلمطالب األوائل من أبنا ةوقدم التهنئ

                                    ة٠ذا العام مقارنة باألعوام السابقه ةالتي حققتها الكمي
  
 
 
 

 
                                                        

  
 


