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جامعة بني سويف       

           كلية العلوم

                        قــــــــــــــرار

:الـمـادة األولـى       

الشـعبـــــةم
عدد 

الطالب
راسبدور ثانًمقبولجٌدجٌد جدآامتٌازالنسبة المئوٌةالناجحونالحاضرونالغائبون

220010%505480.00الرٌاضٌات1

131010%606583.33الفٌزٌاء2

044111%11011981.82الرٌاضٌات وعلوم الحاسب3

000010%10100.00الرٌاضٌات والفٌزٌاء4

2276011%371363597.22الكٌمٌاء5

012330132%601594576.27الكٌمٌاء والفٌزٌاء6

115034%14113753.85النبات والكٌمٌاء7

26230117%492473165.96الحٌوان والكٌمٌاء8

10321020%450454395.56الكٌمٌاء والكٌمٌاء الحٌوٌة9

097010%170171694.12الجٌولوجٌا10

000001%10100.00الجٌولوجٌا والكٌمٌاء11

18968013516%246524119580.91الجملة

عادل عبدالمنعم أحمد/ د.أ

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 ماٌو * 

. .م2012   / 7  /  17بتارٌخ     (  189 )وعلى موافقة مجلس الكلٌة رقم * 

. .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 * 

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

شئون الطالب   
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شعبة الرٌاضٌات:- أوالً 

امتٌاز%2610/295088.47ربٌع إبراهٌم محمد عبدالعظٌم1

امتٌاز%2550/295086.44أٌمان طه حسٌن طه2

1

سحر بكرى عبدالسالم 

عبدالجلٌل
2419

/
2950

82.00%
جٌد جدا

جٌد جدا%2218/295075.19عالء شعبان سٌد عبد الرازق2

شعبة الفٌزٌاء: ثانٌاً 

امتٌاز%2598/295088.07حسن سٌد حسن على أحمد1

جٌد جدا%2377/295080.58سحر محرم محمود محمد1

جٌد جدا%2300/295077.97محمد مسعود سٌد حسن2

3
2215حسام عبدالعزٌز ٌاسٌن عبدالعزٌز

/
2950

75.08%
جٌد جدا

جٌد%2030/295068.81احمد حٌدر سٌد على1

جٌد جدا%2489/295084.37محمود أحمد محمود حسن1

جٌد جدا%2269/295076.92الشٌماء عزالدٌن محمد أحمد2

جٌد جدا%2212.5/295075.00 إبراهٌم عبدالستار محمد أحمد3

جٌد جدا%2212.5/295075.00مروة صالح أحمد عل4ً

جٌد%2083/295070.61عبدهللا حسن سالم خالد1

جٌد%2078.5/295070.46إٌناس جابر محمد إمبارك2

جٌد%2059/295069.80عمرو محمد رفعت عبدالمقصود3

جٌد%1993/295067.56حسانٌن عفاف حسانٌن شرٌف4

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

شعبة الرٌاضٌات وعلوم الحاسب: تابع ثالثا 

طالب حاصلون على تقدٌر عام مقبول- 3

.م2012نتٌجة دور ماٌو 

طالب حاصلون على تقدٌر عام امتٌاز- 1

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد جداً- 2

طالب حاصلون على تقدٌر عام امتٌاز- 1

شئون الطالب   
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مقبول%1883/295063.83مٌنا نبٌل فخري سالمة1

امتٌاز%2552/295086.51احمد هاشم بٌومً عبدالمحسن1

امتٌاز%2513/295085.19فاطمة محمد سٌد جبٌل2

جٌد جدا%2477/295083.97على محمد سٌد محمد1

جٌد جدا%2467/295083.63نشأت احمد عبدالتواب جادالحق2

جٌد جدا%2409/295081.66ناهد صالح عوٌس ٌونس3

جٌد جدا%2407/295081.59احمد سٌد قرنً سٌد4

جٌد جدا%2383/295080.78مروة بالح احمد على5

جٌد جدا%2366/295080.20مروة شعبان عبدالوهاب محمد6

جٌد جدا%2362/295080.07رحاب محمد محمود بشندى7

جٌد جدا%2362/295080.07وسام كمال سٌد كامل8

جٌد جدا%2349/295079.63سحر عبدالتواب عباس قرن9ً

جٌد جدا%2342/295079.39احمد شعبان عبدالفتاح محمد10

جٌد جدا%2340/295079.32محمد حمٌدة احمد حسٌن11

جٌد جدا%2327/295078.88شٌماء سعٌد احمد مبروك12

جٌد جدا%2323/295078.75عبدالرحمن احمد محمد محمد13

جٌد جدا%2306/295078.17هبة عمرعبدالمحسن إبراهٌم14

جٌد جدا%2302/295078.03مصطفى حسن عقل محمد15

جٌد جدا%2301/295078.00حسٌن سٌد شوقً محمد16

جٌد جدا%2296/295077.83الهام محمد عبدالحى عبدالباق17ً

جٌد جدا%2294/295077.76حسٌن حسن احمد خلف18

جٌد جدا%2291/295077.66مها جمال محمد عبدالرحمن19

جٌد جدا%2260/295076.61هناء سٌد سالمة مرسى20

جٌد جدا%2254/295076.41مصطفى رجب محمد فتح21ً

جٌد جدا%2243/295076.03اٌمان عبدالرحمن حسن أحمد22

جٌد جدا%2243/295076.03منى رمضان محمود عثمان23

24

مصطفى فوزي عبدالفتاح  صابر

2241/
2950

75.97%
جٌد جدا

جٌد جدا%2235/295075.76محمد عبدالنعٌم محمد إبراهٌم25

جٌد جدا%2234/295075.73امانى مبروك محمد على26

جٌد جدا%2224/295075.39مً طه عبدالرحمن عبدالجواد27

جٌد%2193.5/295074.36مٌنا سامً رؤوف إبراهٌم1

جٌد%2146/295072.75سمر حسٌن احمد سٌد2

جٌد%2132.5/295072.29روضة حسن أحمد محمد3

جٌد%2131.5/295072.25اٌمان محمد خمٌس محمد4

جٌد%2128/295072.14محمد سلٌمان سعٌد محمود5

جٌد%1948/295066.03تحسٌن محمد حمودة محمد6

شعبة الكٌمٌاء والفٌزٌاء: خامساً 

طالب حاصلون على تقدٌر عام امتٌاز- 1

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد جداً- 2

شعبة الكٌمٌاء: تابع رابعاً 

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد- 3

شعبة الكٌمٌاء: رابعاً 

شئون الطالب   
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جٌد جدا%2477/295083.97علٌاء جمال سٌد محمد1

جٌد جدا%2431/295082.41كرستٌنا مالك اٌلٌا حكٌم2

جٌد جدا%2344/295079.46هالة نبٌل طه سالم3

جٌد جدا%2342/295079.39رندا سمٌر بكرى محمد4

جٌد جدا%2320.5/295078.66ٌسرا محمد محمد محمد سلٌمان5

جٌد جدا%2307/295078.20محمد احمد محمد خمٌس6

جٌد جدا%2252/295076.34دٌنا عادل حسٌن زٌدان7

جٌد جدا%2244/295076.07عبدالرحمن عاطف طه عٌسى8

جٌد جدا%2243/295076.03عبٌر احمد مرعى عٌد9

جٌد جدا%2238/295075.86سلوى غالب على مبروك10

جٌد جدا%2222/295075.32اٌمان ظرٌف شكري أحمد11

جٌد جدا%2213/295075.02محمد سٌد اسماعٌل عبدالجواد12

جٌد%2188/295074.17اسالم محمد ٌحًٌ عبدهللا1

جٌد%2152.5/295072.97محمد عادل عباس المسلمان2ً

جٌد%2150/295072.88سٌد محمد احمد ٌوسف3

جٌد%2147/295072.78امٌرة جمال سالم عبدالواحد4

جٌد%2146/295072.75حنان محمد رافت عبدالمقصود5

جٌد%2143/295072.64احمد محمد مامون عبدالعال6

جٌد%2137/295072.44ولٌد احمد محمود  مصطفى7

جٌد%2119/295071.83على محمد قرنً محمد8

جٌد%2110/295071.53عمرو محمد هاشم أبوسرٌع9

جٌد%2110/295071.53محمود صابر عبدالفتاح عبدهللا10

جٌد%2108/295071.46خالد هشام عبدالتواب أحمد11

شعبة الكٌمٌاء والفٌزٌاء: تابع خامساً 

تابع طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد جداً -1

جٌد%2100.5/295071.20محمود محمد علً محمود12

13
عبدالرحمن محمد احمد عبدالعزٌز

2096/
2950

71.05%
جٌد

جٌد%2088/295070.78هند عبدالحمٌد رزق قطب14

جٌد%2082/295070.58هبة حسٌن عبدالجٌد محمد15

جٌد%2081/295070.54تقوى رمضان جودة سالم16

جٌد%2074/295070.31محمود عادل محمد عٌد17

جٌد%2074/295070.31ٌوسف سامح عبدالوهاب محمد18

جٌد%2072/295070.24هبة هللا محمد على حسٌن19

جٌد%2068/295070.10اسراء طه محمود عبدهللا20

جٌد%2065/295070.00محمد مصطفى سلطان قرن21ً

جٌد%2064/295069.97عمرو طه عبدالحمٌد عبدالعزٌز22

23
الصدٌق موسى حسن عبدالوهاب

2059/
2950

69.80%
جٌد

جٌد%2051.5/295069.54رضوى صابر موسى عبدالفتاح24

جٌد%2051/295069.53شعبان محمد احمد عبدالجواد25

جٌد%2050/295069.49مصطفى محمد احمد عثمان26

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد جداً- 1

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد- 2

شئون الطالب   
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جٌد%2037/295069.05ابراهٌم حسن خلٌفة عبداللطٌف27

جٌد%2037/295069.05احمد سالمة ابراهٌم عرفة28

جٌد%2037/295069.05محمد حمدى محمود  ٌونس29

جٌد%2025/295068.64اسمح ٌسري محمد حسن30

جٌد%2003/295067.90علً اسامة سٌد عبدالمجٌد31

جٌد%2002.5/295067.88حمادة محمد محمود مجاور32

جٌد%1985/295067.29رغدة عبدالعزٌز سٌد جادالحق33

امتٌاز%2507.5/295085.00ٌاسر محمود حسن محمد حسن1

جٌد جدا%2281/295077.32سماح سعٌد مصطفى عبدالجواد1

جٌد%2098.5/295071.14أسماء عاطف السٌد عبدهللا1

جٌد%2091.0/295070.88أمٌرة محمد األمٌر كمال2

جٌد%2002/295067.86أسماء خالد محمد نجٌب3

جٌد%2000/295067.80نشوى مجدي عبدالرحمن بكر4

جٌد%1951/295066.14أسالم طه فٌزهللا متول5ً

1
2648احمد اسماعٌل ٌوسف عبدالتواب

/
2950

89.76%
امتٌاز

2
2553شروق ابراهٌم السٌد عبدالوهاب

/
2950

86.54%
امتٌاز

جٌد جدا%2398/295081.29رٌم محمد عبد الفتاح حسٌن1

جٌد جدا%2347/295079.56رفٌدة اشرف محمود كامل2

جٌد جدا%2331/295079.02هدٌل محمد اسامه ٌوسف3

جٌد جدا%2246/295076.14اسماء طه جابر طه4

جٌد جدا%2241/295075.97محمد سعد جابر عبدالتواب5

جٌد جدا%2212.5/295075.00هاله عاطف سالم محمود6

1
2187فاطمة مبروك عبدالمطلب عكاشة

/
2950

74.14%
جٌد

جٌد%2182/295073.97عدلً لطٌف زكى احمد2

جٌد%2177/295073.80اسماء مصطفى حنفً زك3ً

جٌد%2159/295073.19رقٌة مختار حسٌن مرزوق4

جٌد%2150/295072.88دعاء شوقً محمد عبدالمجٌد5

جٌد%2141.5/295072.59نانسً حلمً اسحاق صالح6

جٌد%2115/295071.69اسراء حمدى محمود عبدالواحد7

جٌد%2112/295071.59رامز زاهى حشمت عطاهللا8

شعبة النبات والكٌمٌاء: سادساً 

طالب حاصلون على تقدٌر عام امتٌاز- 1

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد جدا- 2

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 جٌد- 3

شعبة الحٌوان والكٌمٌاء: سابعاً 

شئون الطالب   
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جٌد%2112/295071.59منى أحمد أنور طه9

جٌد%2109/295071.49مارى نصحً مالك خلٌل10

جٌد%2099/295071.15اٌناس انور سلٌمان إبراهٌم11

جٌد%2094/295070.98زٌنب ابراهٌم سلطان  جمعة12

جٌد%2082/295070.58االء سٌد جمعة ابراهٌم13

جٌد%2057.5/295069.75اسراء كمال عبدالمجٌد بٌوم14ً

جٌد%2055/295069.66جهاد علً احمد موسى15

جٌد%2054/295069.63والء حسن امٌن  عبدالعظٌم16

جٌد%2046/295069.36اسراء صالح انور ذكى17

جٌد%2024/295068.61احمد شهاب عٌد عبداللطٌف18

جٌد%2001.5/295067.85جاكلٌن ثان شاكر جنٌدي19

جٌد%1991/295067.49اسالم جمال شحاتة  محمد20

جٌد%1964/295066.58محمد فوزي مصطفى  محمود21

جٌد%1945/295065.93محمد عمر محمد  عبدالعظٌم22

جٌد%1933.5/295065.54مٌنا مٌخائٌل توفٌق حنا23

امتٌاز%2637/295089.39بسمة سٌد اسماعٌل عل1ً

امتٌاز%2617/295088.71شٌماء عبداللطٌف محمود حسن2

امتٌاز%2608/295088.41حفصة عمر سالم سٌد3

امتٌاز%2552/295086.51رانٌا محمد حلمً ابوسٌف4

امتٌاز%2540/295086.10رغده احمد كمال عبداللطٌف5

6
اٌمان عبدالحلٌم شعبان عبدالحلٌم

2524/
2950

85.56%
امتٌاز

امتٌاز%2516/295085.29سارة سٌد ذكى سٌد7

امتٌاز%2513/295085.19اسراء سٌد عطٌة عبدالسمٌع8

امتٌاز%2507.5/295085.00اسالم اسماعٌل مجاهد السٌد9

امتٌاز%2507.5/295085.00امل شعبان زاٌد محمود10

جٌد جدا%2491/295084.44هاله محمد احمد أحمد1

2
شٌماء زٌاد عبدالناصر عبدالناصر

2477/
2950

83.97%
جٌد جدا

جٌد جدا%2461.5/295083.44هدٌر عاطف محمد عبدالجٌد3

جٌد جدا%2459/295083.36شٌماء صبحً محمد حسٌن4

جٌد جدا%2440/295082.71رحاب طه عبدالتواب عبدالهادي5

جٌد جدا%2433/295082.47اسراء حمدى عبدالعظٌم خلف6

جٌد جدا%2415/295081.86شٌماء حربً عمر حمودة7

جٌد جدا%2402/295081.42والء جابر ابراهٌم احمد8

جٌد جدا%2390/295081.02دٌنا احمد محمود محمد9

جٌد جدا%2384/295080.81مصطفى محمد السٌد النحاس10

جٌد جدا%2382/295080.75نورهان نبٌل مصطفى محمود11

جٌد جدا%2381/295080.71الحسناء احمد حسٌن على12

جٌد جدا%2381/295080.71فرٌج نجاح فرٌج مصطفى13

جٌد جدا%2381/295080.71هاله شداد عبدالرحمن طه14

جٌد جدا%2372/295080.41منى شعبان سلٌمان احمد15

جٌد جدا%2368/295080.27امٌرة محمود ذكى احمد16

جٌد جدا%2359/295079.97هبةهللا غرٌب عبدالعال ٌعقوب17

جٌد جدا%2358/295079.93امٌره احمد حسٌن دروٌش18

طالب حاصلون على تقدٌر عام امتٌاز - 1

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد جداً - 2

شعبة الكٌمٌاء والكٌمٌاء الحٌوٌة:  ثامناً 
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جٌد جدا%2327/295078.88سمر طارق عبدالستار محمد19

جٌد جدا%2324/295078.78نورا شلقامى محمد حسٌن20

جٌد جدا%2316/295078.51مً عادل محمد عبدالعظٌم21

جٌد جدا%2314/295078.44دعاء جمال الدٌن محمد كردى22

جٌد جدا%2304/295078.10سارة عبدالرحمن محمد حسن23

جٌد جدا%2302/295078.03محمد سٌد احمد محمود24

جٌد جدا%2302/295078.03والء ٌسن احمد محمد25

جٌد جدا%2295/295077.80كرٌستٌن حمدي شفٌق تادروس26

جٌد جدا%2291/295077.66هبه محمد اسماعٌل هاشم27

جٌد جدا%2290/295077.63دعاء ٌوسف عرفه ٌونس28

29

" محمدالصغٌر"دعاء مصطفى 

2268حسٌن
جٌد جدا295076.88%/

جٌد جدا%2226/295075.46كرٌم زاٌد سٌد محمد30

جٌد جدا%2212.5/295075.00اٌلٌن عماد ٌوسف عزٌز31

جٌد جدا%2212.5/295075.00راندة راضى غرٌانى عبدالغن32ً

جٌد%2193/295074.34عبٌر رجب فرجانً عل51ً

جٌد جدا%2458/295083.32زٌنب محمد احمد مصطفى1

جٌد جدا%2399/295081.32مصطفى سرى لملوم عبداللطٌف2

جٌد جدا%2389/295080.98سماح نادي محمد خلٌل3

جٌد جدا%2368/295080.27سامح عٌد محمد على4

جٌد جدا%2345/295079.49حاتم ربٌع عباس عبدالعظٌم5

جٌد جدا%2339/295079.29مها حسٌن سٌد احمد6

جٌد جدا%2294/295077.76احمد عبدالعظٌم على محمد7

جٌد جدا%2262/295076.68رمضان شعبان احمد سٌد8

جٌد جدا%2259/295076.58حسام الدٌن محمد حمدان جودة9

جٌد%2186/295074.10محمد احمد محمد محمد حجاج1

جٌد%2147/295072.78محمود محمد شعٌب حمٌدة2

جٌد%2091.5/295070.90ماجد مجدي محمد عبدالغفار3

جٌد%2067/295070.07محمد حسن محمود حسن4

جٌد%2046/295069.36محمد جمال حسٌن عبدالقوي5

جٌد%1974/295066.92عمر حمدي صالح سلٌمان6

جٌد%1957/295066.34محمد جمال محمد متول7ً

رئٌس الجامعة

شعبة الكٌمٌاء والكٌمٌاء الحٌوٌة:  تابع ثامناً 

تابع طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد جداً - 2

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد - 3

شعبة الجٌولوجٌا:  تاسعاً 

نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالبعمٌد الكلٌة

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد جدا - 1

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد - 2

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

شئون الطالب   


