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شعبة الرٌاضٌات:- أوالً 

امتٌاز%2637.0/295089.39هدى على عبدالحمٌد حافظ1

امتٌاز%2533.0/295085.86محمود عبدالسالم زكى2

جٌد جدا%2444.0/295082.85هبةهللا جمال الدٌن محمد محمد1

جٌد جدا%2440.0/295082.71احمد عبدالمنعم محمد  أحمد2

جٌد%2086.0/295070.71جاكلٌن سمٌر نعٌم عبدهللا1

جٌد%2044.0/295069.29محمد محمد سعٌد متول2ً

شعبة الفٌزٌاء: ثانٌاً 

امتٌاز%2507.5/295085.00منى مصطفى فكرى تهام1ً

جٌد جدا%2299.0/295077.93غادة محمد أمٌن عبدالحلٌم1

جٌد جدا%2212.5/295075.00على امبارك فهٌم أحمد2

جٌد%2171.0/295073.59احمد محمد عٌد عبدالرازق1

 جٌد%2097.0/295071.08سٌد طه سٌد عل2ً

جٌد%2082.0/295070.58أسماء جمال عبدالهادى غٌتة3

جٌد جدا%2416.0/295081.90هند محمد احمد محمد1

جٌد جدا%2333.0/295079.08هدٌر عادل عٌد إسماعٌل2

جٌد جدا%2269.0/295076.92لمٌاء محمد احمد  عثمان3

جٌد جدا%2229.5/295075.58محمد عبدهللا طه سعٌد4

جٌد%2166.0/295073.42طاهر محمد محمود محمد1

جٌد%2158.0/295073.15أسماء عامر محمد  حسن2

جٌد%2151.0/295072.92الفت ملٌجى على ملٌج3ً

جٌد%2150.0/295072.88عالء عبدالحمٌد محمد عبدالحمٌد4

جٌد%2091.0/295070.88محمد رمضان محمود قرن5ً

.م2011نتٌجة دور ماٌو 

طالب حاصلون على تقدٌر عام امتٌاز- 1

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد جداً- 2

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد- 3

طالب حاصلون على تقدٌر عام امتٌاز- 1

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد جداً- 2

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد- 3

شعبة الرٌاضٌات وعلوم الحاسب: ثالثا 

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد جداً- 1

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد- 2
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امتٌاز%2545.0/295086.27سمٌه محمد عباس  حسان1

امتٌاز%2507.5/295085.00خدٌجة محمد عباس حسان2

جٌد جدا%2456.0/295083.25دٌنا حسن محمود عبدالحلٌم1

جٌد جدا%2434.0/295082.51رٌحاب عبدالبدٌع على عبدالعظٌم2

جٌد جدا%2416.0/295081.90جمال محمد زٌن احمد3

جٌد جدا%2390.0/295081.02والء معوض محمد إبراهٌم4

جٌد جدا%2347.0/295079.56نبٌل سالمان مجاهد محمد5

جٌد جدا%2331.0/295079.02أحمد شعبان إمام محمد6

جٌد جدا%2328.0/295078.92آٌة جمال عبدالحى محمد7

جٌد جدا%2318.0/295078.58هناء جمعه حجاج إبراهٌم8

جٌد جدا%2290.0/295077.63أحمد محمد سعد محمد9

جٌد جدا%2289.0/295077.59أحمد أٌوب عبدربه أٌوب10

جٌد جدا%2289.0/295077.59شٌماء احمد صافى إبراهٌم11

جٌد جدا%2286.0/295077.49حسام حسن شعبان محمد12

جٌد جدا%2281.0/295077.32رٌهام صالح عبود عل13ً

جٌد جدا%2281.0/295077.32هناء محمد احمد سعودي14

جٌد جدا%2267.0/295076.85منال على رمضان أٌوب15

جٌد جدا%2261.0/295076.64شرٌن عوض بٌومً جادالحق16

جٌد جدا%2261.0/295076.64والء عبدالعال ٌسن عبدالجواد17

18
منى عبدالغنى عبدالعزٌز عبدالغنً

2259.0/
2950

76.58%
جٌد جدا

جٌد جدا%2258.0/295076.54بسمة محمد ابوالفتوح عبدالعزٌز19

جٌد جدا%2251.0/295076.31والء طه محمود عبدهللا20

جٌد جدا%2242.0/295076.00حفصة عمر طه محمد21

جٌد جدا%2241.0/295075.97رضوى احمد رٌاض عبدالعظٌم22

جٌد جدا%2233.0/295075.69أسماء طه نصر عبدالجواد23

جٌد جدا%2228.0/295075.53إٌمان شلقامى عمر شافع24ً

جٌد جدا%2223.0/295075.36ولٌد عادل محمد رٌاض25

جٌد جدا%2215.0/295075.08أسماء سعٌد عبدالعال سلٌمان26

جٌد جدا%2215.0/295075.08أمل نبٌل خلٌل حامد27

جٌد جدا%2212.5/295075.00دعاء ٌحٌى عبدالعزٌز عل28ً

جٌد جدا%2212.5/295075.00طارق اشرف محمد خلٌل29

جٌد جدا%2212.5/295075.00معاذ احمد حلمً شرف الدٌن30

جٌد جدا%2212.5/295075.00ٌاسمٌن ٌس محمد عبدالصمد31

جٌد%2182.0/295073.97محمد احمد محمد عبدالعال1

جٌد%2173.0/295073.66غادة احمد السٌد عبدالحلٌم2

جٌد%2153.0/295072.98نبٌل سمٌر ذكى جرجس3

4
خلٌل عبدالعزٌز (احمدٌحٌى)هاٌدى 

2145.0/
2950

72.71%
جٌد

جٌد%2009.0/295068.10وفاء جودة ساري عبدالجواد5

جٌد%2005.0/295067.97محمد عبدالوهاب أحمد  عل6ً

شعبة الكٌمٌاء والفٌزٌاء: خامساً 

طالب حاصلون على تقدٌر عام امتٌاز- 1

شعبة الكٌمٌاء: رابعاً 

طالب حاصلون على تقدٌر عام امتٌاز- 1

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد جداً- 2

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد- 3
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امتٌاز%2553.0/295086.54احمد نادي عوٌس عل1ً

جٌد جدا%2450.0/295083.05حسناء عٌد ذكى  أحمد1

جٌد جدا%2327.0/295078.88عادل احمد محمد عبدالعلٌم2

جٌد جدا%2324.0/295078.78هدى مصطفى محمود محمد3

جٌد جدا%2254.0/295076.41رانٌا حسنى محمود محمد4

5
امانى عبدالهادى عبدالفتاح 

عبدالسمٌع
جٌد جدا2238.0/295075.86%

جٌد جدا%2226.0/295075.46شعبان احمد عبدالمعز6

جٌد%2186.0/295074.10محمد احمد الشرٌعً طه1

جٌد%2176.0/295073.76إسالم سٌد عبدالعلٌم محمد2

جٌد%2172.0/295073.63أسماء عبدهللا عباس صالح3

جٌد%2153.0/295072.98إبراهٌم سعٌد أنور حسٌن4

جٌد%2128.0/295072.14سلوى عدلً إسحاق صالح5

جٌد%2117.0/295071.76محمود رمضان على حسٌن6

جٌد%2105.0/295071.36محمود احمد عباس سٌد7

جٌد%2104.5/295071.34محمد جمال الدٌن محمود محمد8

جٌد%2096.0/295071.05إٌمان سٌد عبدالظاهر عبده9

جٌد%2086.0/295070.71أسماء  سمٌر  مصطفى إبراهٌم10

جٌد%2082.0/295070.58عمرو محمود محمد سٌف النصر11

جٌد%2075.0/295070.34عمر محمود قرنً محمد12

جٌد%2065.0/295070.00احمد على نصر  عٌد13

جٌد%2046.0/295069.36صدٌق احمد حسان محمد14

جٌد%2039.0/295069.12حمدي محمد سمٌر على15

جٌد%2033.0/295068.92محمود طه محمد جمعة16

جٌد%1997.0/295167.67أحمد مصطفى نصر17

امتٌاز%2524.0/295085.56شٌماء عوٌس عبدالغنى عبدالغن1ً

امتٌاز%2522.0/295085.49ولٌد فتح هللا سعد محمد2

جٌد جدا%2374.0/295080.47ندا حسن محمد حسن1

جٌد%2142.0/295072.61إبراهٌم محمد محمد عبدالكرٌم1

جٌد%2096.0/295071.05سارة شعبان احمد بدٌن2ً

جٌد%2063.0/295069.93احمد ممدوح ٌس حمٌدة3

جٌد%2028.0/295068.75أمال رمضان عوٌس4

جٌد%1976.0/295066.98أسماء أحمد محمد مصطفى5

مقبول%1887.0/295063.97إسالم عبدالغفار فتح1ً

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد جداً- 2

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد- 3

شعبة النبات والكٌمٌاء: سادساً 

طالب حاصلون على تقدٌر عام امتٌاز- 1

شعبة النبات والكٌمٌاء: سادساً : تابع 

طالب حاصلون على تقدٌر عام مقبول- 4

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد جدا- 2

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد- 3
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امتٌاز%2581.0/295087.49أسماء جابر محمود محمود1

جٌد جدا%2296.0/295077.83أمٌرة محمود كامل عبدالسمٌع1

جٌد جدا%2294.0/295077.76مروة صفوت حسن كامل2

جٌد جدا%2282.0/295077.36نجالء احمد توفٌق عبدالرحمن3

جٌد جدا%2276.0/295077.15نهاد عاطف سالمة عبدالسالم4

جٌد جدا%2244.0/295076.07أسماء عبدا لرزاق عقٌلة منشاوي5

جٌد جدا%2240.0/295075.93أسماء محمد عبدالستار  محمد6

جٌد جدا%2217.0/295075.15إٌمان أحمد محمد محمد عل7ً

جٌد جدا%2212.5/295075.00إٌمان على برباوى إبراهٌم8

جٌد جدا%2212.5/295075.00على عبد الصمد توفٌق  محمد9

جٌد جدا%2212.5/295075.00هٌام رجب طه زكى10

جٌد%2193.0/295074.34سارة عبدا لحمٌد محمد أحمد1

جٌد%2186.0/295074.10ملوك مصطفى عبدالحمٌد  مصطفى2

جٌد%2182.0/295073.97هند صالح الدٌن محمد  عثمان3

جٌد%2179.0/295073.86دٌنا احمد على أمٌن4

جٌد%2177.0/295073.80نادٌة محمد على صقر5

جٌد%2175.0/295073.73رشا ربٌع أحمد عبدا هلل6

جٌد%2173.0/295073.66رٌهام عبد البدٌع على عبدالعظٌم7

8
2156.0مدٌحة ممدوح عبدالحمٌد عبدالمجٌد

/
2950

73.08%
جٌد

جٌد%2154.0/295073.02رانٌا حسٌن مصطفى إبراهٌم9

جٌد%2154.0/295073.02مارٌنا أسامة أمٌن رٌاض10

جٌد%2153.0/295072.98أسماء عبدالتواب محمد احمد11

جٌد%2147.0/295072.78رانٌا احمد محمد تمام12

جٌد%2139.0/295072.51محمد شعبان عبدالوهاب13

جٌد%2130.0/295072.20كرستٌنا منٌر نسٌم مٌخائٌل14

جٌد%2124.0/295072.00نور ٌــــسن صابر ٌـــــسن15

جٌد%2124.0/295072.00والء حمدي مصطفى حسٌن16

جٌد%2117.0/295071.76دعاء عبد العظٌم سلٌمان مرع17ً

جٌد%2115.0/295071.69دعاء صالح شمردل إسماعٌل18

جٌد%2106.0/295071.39اٌفا أدٌب متوشالح صلٌب19

جٌد%2101.0/295071.22أسماء جمال عبدالموجود20

جٌد%2094.0/295070.98محمد عماد الدٌن ٌس محمد احمد21

جٌد%2093.0/295070.95زٌنب احمد احمد محمد22

جٌد%2091.0/295070.88إٌمان احمد مصطفى محمد23

جٌد%2080.0/295070.51احمد مصطفى مهدي محمود24

جٌد%2079.0/295070.47وفاء فتحً جمعة محمد25

جٌد%2076.0/295070.37هشام عبد الحمٌد سعد رزق26

جٌد%2071.0/295070.20عبد الرحمن أنور إمام مرزوق27

جٌد%2062.0/295069.90جهاد احمد محمود على28

جٌد%2061.0/295069.86ٌوستٌنا عماد رزق كامل29

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد جداً- 2

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد- 3

شعبة الحٌوان والكٌمٌاء: سابعاً : تابع 

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد - 3تابع 

شعبة الحٌوان والكٌمٌاء: سابعاً 

طالب حاصلون على تقدٌر عام امتٌاز- 1
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جٌد%2059.0/295069.80مً معز محمد احمد30

جٌد%2056.0/295069.69سماح محمد عبدالنبً خلٌفة31

جٌد%2046.0/295069.36الشٌماء حسن سٌد محمود32

جٌد%2046.0/295069.36فاطمة محمد محمد محمد33

34

والء عبدالشافً عبدالعزٌز 

عبدالشافً
2039.0

/
2950

69.12%
جٌد

جٌد%2038.0/295069.08هبة احمد إبراهٌم  عبدالغن35ً

جٌد%2033.0/295068.92عبده ممدوح عبده أمٌن36

جٌد%2030.0/295068.81محمد عثمان عبد الحلٌم عثمان37

جٌد%2026.0/295068.68منال رمضان عبدالسالم عل38ً

جٌد%2025.0/295068.64أٌة احمد مصطفى ضوى39

جٌد%2016.0/295068.34معتز رمزي محمد أحمد40

جٌد%2014.0/295068.27مرٌم موسى عزٌز عبدالسٌد41

جٌد%2013.0/295068.24سمر ثابت عبدا لرحمن حسن42

جٌد%1981.0/295067.15محمد بدر حمدي أحمد43

44
1975.0عبدالمطلب شرٌف (فاٌزفوزي)أسالم 

/
2950

66.95%
جٌد

جٌد%1993.0/295067.56أنصاف ٌسرى احمد جمعة45

جٌد%1973.5/295066.90عمرو جمال مبروك عوٌس46

جٌد%1940.0/295065.76محمد شعبان عبدالصادق مرس47ً

مقبول%1889.0/295064.03عبدهللا جمعة حسٌن محمود جبرة1

مقبول%1861.0/295063.08بالل محمد محمد على2

امتٌاز%2547.0/295086.34محمود مبروك مسعود مبروك1

امتٌاز%2529.0/295085.73رشا سالمه سٌد محمد2

امتٌاز%2509.0/295085.05آٌة محمد محمود حسانٌن3

جٌد جدا%2481.0/295084.10مارى سمٌر اسحق حبٌب1

جٌد جدا%2466.0/295083.59رندا رضا عفٌفً شاكر2

جٌد جدا%2420.0/295082.03إٌمان شعبان عبدالتواب عبدهللا3

جٌد جدا%2410.0/295081.69نسمة قرنً عشماوي قرن4ً

جٌد جدا%2406.0/295081.56الشٌماء عاشور تونً حسنٌن5

جٌد جدا%2405.0/295081.53هاله حامد كامل محمد6

جٌد جدا%2405.0/295081.53آٌة عبدالنبى فهمً عبداللطٌف7

جٌد جدا%2399.0/295081.32شٌماء سٌد طه محمد8

جٌد جدا%2392.0/295081.08منى بدوى احمد محمد9

جٌد جدا%2390.0/295081.02والء احمد سٌد محمد10

جٌد جدا%2389.0/295080.98نارٌمان محمد عبدالجواد نجدي11

جٌد جدا%2388.0/295080.95رانٌا طلبة زكً عبدالتواب12

جٌد جدا%2386.5/295080.90دعاء سعد عبدالسالم عبدالح13ً

جٌد جدا%2386.0/295080.88روٌدا محمود محمد البكري14

جٌد جدا%2384.0/295080.81رحاب جمال محمود محمد15

طالب حاصلون على تقدٌر عام مقبول - 4

شعبة الكٌمٌاء والكٌمٌاء الحٌوٌة:  ثامناً 

شعبة الكٌمٌاء والكٌمٌاء الحٌوٌة: ثامناً : تابع 

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد جدا - 2تابع 

طالب حاصلون على تقدٌر عام امتٌاز - 1

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد جداً - 2

6 شئون الطالب
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     كلٌة العلوم

جٌد جدا%2382.0/295080.75راوٌح ممدوح على محمد16

جٌد جدا%2382.0/295080.75سهام سٌد احمد عبدالقادر17

جٌد جدا%2381.0/295080.71هند سٌد عبدالحمٌد محمد18

جٌد جدا%2379.5/295080.66هبةهللا نبٌل إبراهٌم محمد19

جٌد جدا%2379.0/295080.64مارٌان ناجح صالح خٌرهللا20

جٌد جدا%2375.5/295080.53أسماء مكرم عثمان ابوسٌف21

جٌد جدا%2359.0/295079.97شٌماء طه زكى احمد22

23

عبدالجواد  (محمدالعربً)احمد 

عبدالعظٌم
جٌد جدا2357.0/295079.90%

جٌد جدا%2356.0/295079.86نجالء احمد عبدالرحمن عبدالهادي24

25

أسماء عبدالوهاب عبدالنظٌر 

عبدالمتجلً
جٌد جدا2351.0/295079.69%

26
جٌد جدا%2349.0/295079.63إسراء عبدالهادى عوٌس عبدالهادي

جٌد جدا%2341.0/295079.36إٌمان شعبان مصطفى  مرس27ً

جٌد جدا%2340.0/295079.32أسماء عبدالباسط عبدالتواب محمد28

جٌد جدا%2334.0/295079.12دعاء عصام محمد عبدالقادر29

جٌد جدا%2331.0/295079.02والء خلف هللا سلطان محمد30

جٌد جدا%2327.0/295078.88نسمة احمد محمد خلٌل31

جٌد جدا%2327.0/295078.88زٌنه شعبان كمال خلٌفة32

جٌد جدا%2322.5/295078.73جهاد عبدالرؤوف عوٌس حسٌن33

جٌد جدا%2322.0/295078.71أسماء إسماعٌل سالمة إسماعٌل34

جٌد جدا%2319.0/295078.61هبه شعبان محمد عبدالفتاح35

جٌد جدا%2317.0/295078.54سارة إٌهاب مصطفى دروٌش36

جٌد جدا%2315.0/295078.47مرٌم نصر رزق بطرس37

جٌد جدا%2313.5/295078.42هناء شافعً حمٌدة محمد38

جٌد جدا%2307.0/295078.20الزهراء أسامه فتح39ً

جٌد جدا%2305.0/295078.14جهاد محمد فرٌد إبراهٌم40

جٌد جدا%2302.0/295078.03هاجر نصر عبدهللا عل41ً

جٌد جدا%2301.0/295078.00فاطمة محمد على على42

جٌد جدا%2300.0/295077.97سارة محمد عبدالعزٌز معروف43

جٌد جدا%2299.0/295077.93آٌة أبوبكر عبدالوهاب محمد44

جٌد جدا%2298.0/295077.90شٌماء احمد طه الحمٌل45ً

جٌد جدا%2289.0/295077.59محمد سٌد دسوقً طلبة46

جٌد جدا%2285.0/295077.46رفٌده حسنى على سٌد47

جٌد جدا%2280.0/295077.29هبه احمد محمد توفٌق48

جٌد جدا%2278.0/295077.22غادة شعبان عوٌس راشد49

جٌد جدا%2276.0/295077.15مروة احمد محمود عبدالعلٌم50

جٌد جدا%2274.0/295077.08هشام عبدالرحٌم حسن عبدهللا51

جٌد جدا%2273.0/295077.05محمد على محمود محمد52

جٌد جدا%2267.0/295076.85أمٌرة محمد احمد عبدالحمٌد53

جٌد جدا%2266.0/295076.81رٌهام فولى ثابت سالم54

جٌد جدا%2265.0/295076.78ناهد سٌد لملوم عبدالجواد55

جٌد جدا%2254.0/295076.41شٌماء هاشم زكى محمد56

جٌد جدا%2253.0/295076.37آٌة ربٌع محمد عبدالباق57ً

جٌد جدا%2252.0/295076.34هبه هللا ربٌع محمود58

جٌد جدا%2248.0/295076.20ضٌاءالدٌن على حمودة محمد59

جٌد جدا%2241.0/295075.97عزة محمد عبدالوهاب عبدالحافظ60

جٌد جدا%2226.0/295075.46جهاد محمد زكى محمد61

جٌد جدا%2226.0/295075.46عائشة محمد احمد أنور62

جٌد جدا%2220.0/295075.25أمال مغربً حسن عبدالعاط63ً

شعبة الكٌمٌاء والكٌمٌاء الحٌوٌة: ثامناً : تابع 

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد جدا - 2تابع 
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  Beni Suef University

   Faculty of Science

    جامعة بنىسوٌف

     كلٌة العلوم

جٌد جدا%2212.5/295075.00احمد مصطفى سٌد عبدالوهاب64

جٌد جدا%2212.5/295075.00احمد وفٌق محمود زٌدان65

جٌد جدا%2212.5/295075.00ماري عٌاد مٌخائٌل فرج66

جٌد جدا%2212.5/295075.00محمود سمٌر عباس عل67ً

جٌد%2192.0/295074.31نادرة حمدي عبدالتواب مصطفى1

جٌد%2160.0/295073.22فاطمة سمٌر فؤاد محمد2

جٌد%2157.0/295073.12سحر معارك حسٌن مشرف3

جٌد%2144.0/295072.68كرٌستٌن فالح عبدالملك إسكندر4

جٌد%1930.0/295065.42محمد نبهان حجاج محمد5

جٌد جدا%2383/295080.78دٌنا محمد سٌد محمد1

جٌد جدا%2242/295076.00احمد إبراهٌم محمد محمد2

جٌد%2168/295073.49عبدالحكٌم علً أبوالمعاطً الشبن1

جٌد%2162/295073.29محمد ٌسرى عبدا لعظٌم جابر2

جٌد%2147/295072.78احمد محمد عوٌس محمد3

4
مصطفى شحاتة عبدالتواب 

2022عبدالوهاب
جٌد295068.54%/

5
حمزة محمود عبدا لعظٌم عبدالمطلب

1994
جٌد295067.59%/

6

العربً عبدالفتاح هاشم عبداللطٌف

1975
جٌد295066.95%/

جٌد%2134/295072.34احمد محمد محمد حسن1

جٌد%2061/295069.86محمد احمد قرنً سعٌد2

جٌد%2044/295069.29محمد وجٌه محمد شحاتة3

هانً صالح حمدي/ د.أ محٌى سعد منصور/ د.أجودة إسماعٌل عبدالجواد/ د.أ

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد - 3 

شعبة الجٌولوجٌا:  تاسعاً 

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد جدا - 1

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد - 2

شعبة الجٌولوجٌا والكٌمٌاء:  عاشرا 

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد - 1

نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالبعمٌد الكلٌةوكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

8 شئون الطالب


