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شعبة الرٌاضٌات:- أوالً 

مرتبة شرفامتٌاز%2710.0/295091.86عال سٌد احمد سٌد1

جٌد جدا%2473.0/295083.83شروق وائل ابوسرٌع1

مرتبة شرفجٌد جدا%2447.0/295082.95سلوى صابري صدٌق2

جٌد جدا%2312.0/295078.37مها طه احمد طه3

جٌد جدا%2302.0/295078.03مها احمد محروس4

جٌد جدا%2246.0/295076.14صابرٌن عمر احمد5

جٌد جدا%2236.0/295075.80هناء سٌد خلٌفة عٌد6

جٌد جدا%2223.0/295075.36دالٌا عادل احمد سلٌمان7

1

أسماء جمال عبد لغفار 

عبدالمنجد
2178.0

/
2950

73.83%
جٌد

2
2034.0محمد كامل إبراهٌم سلٌمان

/
2950

68.95%
جٌد

شعبة الفٌزٌاء: ثانٌاً 

1

عبدهللا  شحاتة عبدالمنعم 

عبداللطٌف
2676.0

/
2950

90.71%
مرتبة شرفامتٌاز

مرتبة شرفجٌد جدا%2416.0/295081.90احمد  نجاتً محمد حامد1

جٌد جدا%2362.0/295080.07محمد ٌسن سلٌمان مطراوي2

جٌد جدا%2338.0/295079.25اسماء عادل فتحً معوض3

جٌد جدا%2337.0/295079.22مً  ممدوح عبدالمنعم أحمد4

مرتبة شرفجٌد جدا%2322.5/295078.73وفاء محمد ذكى محمد5

.م2013نتٌجة دور ماٌو 

طالب حاصلون على تقدٌر عام امتٌاز- 1

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد جداً- 2

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد- 2

طالب حاصلون على تقدٌر عام امتٌاز- 1

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد جداً- 2

شئون الطالب   



  Beni Suef University

   Faculty of Science 


جامعة بني سويف       

           كلية العلوم

جٌد%2106.0/295071.39حسٌن سٌد أحمد رجب1

2
2085.0احمد سٌد عبدالبر عبدالعظٌم

/
2950

70.68%
جٌد

1

سمر محمود عبدالمنعم 

/2600.0محمد
2950

88.14%
مرتبة شرفامتٌاز

جٌد جدا%2394.0/295081.15هند عرفة عبدهللا مصطفى1

جٌد جدا%2378.0/295080.61أالء  محمد قرنً  راضى2

3

امٌرة عاطف عبدالفتاح 

/2377.0سالمة
2950

80.58%
مرتبة شرفجٌد جدا

4
نجالء محمود على إسماعٌل

2349.0/
2950

79.63%
جٌد جدا

5
نورهان محمد سٌد إبراهٌم

2212.5/
2950

75.00%
جٌد جدا

1

محمد عبدالوهاب أبوالسعود 

/2156.0محمد
2950

73.08%
جٌد

جٌد%2113.0/295071.63محمد صابر فتحً عوٌس2

1

فاطمة محمد مصطفى 

/2557.0محمود
2950

86.68%
مرتبة شرفامتٌاز

مرتبة شرفامتٌاز%2523.0/295085.53مصطفى حسن على احمد2

3

عبدهللا محمد اشرف 

/2519.0مصطفى
2950

85.39%
مرتبة شرفامتٌاز

مرتبة شرفامتٌاز%2507.5/295085.00بهٌرة رمضان محمد  ذك4ً

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 امتٌاز- 1

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد جداً- 2

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد- 3

شعبة الكٌمٌاء: رابعاً 

شئون الطالب   
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1

مصطفى حسٌن محمد 

/2472.0زهران
2950

83.80%
مرتبة شرفجٌد جدا

2

دعاء احمد عبدالحافظ 

/2456.0عبدالرحمن
2950

83.25%
مرتبة شرفجٌد جدا

مرتبة شرفجٌد جدا%2426.0/295082.24هبة سٌد عبدهللا نصر3

4

سارة عادل عبدالعظٌم 

/2421.0معوض
2950

82.07%
مرتبة شرفجٌد جدا

5

حنان عبدالحكٌم محمود 

/2389.0محمد
2950

80.98%
جٌد جدا

جٌد جدا%2381.0/295080.71حنان سٌد احمد محمد6

7

سماح مختار إسماعٌل 

/2381.0إسماعٌل
2950

80.71%
جٌد جدا

8
صفاء احمد عبدالسالم محمد

2370.0/
2950

80.34%
جٌد جدا

9

اٌناس صالح عبدالحمٌد 

/2361.0أحمد
2950

80.03%
مرتبة شرفجٌد جدا

10
اسراء ابوالخٌر محمود سٌد

2356.0/
2950

79.86%
مرتبة شرفجٌد جدا

11

امٌرة رمضان عبدالرحمن 

/2353.0محمود
2950

79.76%
جٌد جدا

جٌد جدا%2340.0/295079.32طه حسن عٌد عوٌس12

جٌد جدا%2332.0/295079.05مارٌنا وجٌه نعوم سلٌمان13

جٌد جدا%2329.0/295078.95روبٌر صفوت البٌر صبري14

جٌد جدا%2314.0/295078.44جهاد على حسن طه15

16
محمد فاٌز عبدالفتاح حسٌن

2303.0/
2950

78.07%
جٌد جدا

17

بالل عبدالباسط عبدالرحمن 

/2298.0عبدالكرٌم
2950

77.90%
جٌد جدا

18

عبدهللا رمضان مصطفى 

/2289.0صالح الدٌن
2950

77.59%
جٌد جدا

جٌد جدا%2280.0/295077.29محمود شعبان شاكر قطب19

20
محمد صابر محمد عبدالعزٌز

2279.5/
2950

77.27%
جٌد جدا

جٌد جدا%2274.0/295077.08ابتسام على محمد امبابى21

جٌد جدا%2271.0/295076.98شرٌن أسامة أمٌن عوٌس22

23

محمد جبر هارون 

/2267.0عبداللطٌف
2950

76.85%
جٌد جدا

جٌد جدا%2264.0/295076.75منى سٌد سوٌرى فضالى24

شعبة الكٌمٌاء: تابع رابعاً 

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد جداً- 2تابع 

شئون الطالب   
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25

احمد سعد عبدالحمٌد  

/2262.0عبدالرحٌم
2950

76.68%
جٌد جدا

جٌد جدا%2259.0/295076.58نعمة صالح خمٌس حماد26

27

دعاء حسٌن عبد لعزٌز 

/2247.5مصطفى
2950

76.19%
جٌد جدا

جٌد جدا%2246.0/295076.14شٌماء محمد كامل طه28

29

احمد محمد عبدالعظٌم 

/2243.0معوض
2950

76.03%
جٌد جدا

جٌد جدا%2243.0/295076.03اٌة حسنى محمد مجاور30

جٌد جدا%2239.0/295075.90نجالء حسٌن مختار على31

جٌد جدا%2236.0/295075.80طه إبراهٌم طه محمد32

33
احمد أنور عبدالرحٌم عطٌة

2212.5/
2950

75.00%
جٌد جدا

34
اسماعٌل محمد سعٌد محمد

2212.5/
2950

75.00%
جٌد جدا

جٌد جدا%2212.5/295075.00شٌماء طارق محمد حسن35

جٌد%2189.0/295074.20محمد سٌد إبراهٌم عوٌس1

2
 منى رمضان صالح عترٌس

2183.0/
2950

74.00%
جٌد

3

محمود عبدالفتاح محمد 

/2181.0محمد
2950

73.93%
جٌد

4
اسماء محمود متولً هالل

2180.0/
2950

73.90%
جٌد

5

اٌةهللا جمال عبدالمنعم 

/2180.0أبوسرٌع
2950

73.90%
جٌد

6

اسماء عبداللطٌف نعٌم 

/2177.0عبداللطٌف
2950

73.80%
جٌد

7
سارة كمال عبدالحمٌد أمٌن

2177.0/
2950

73.80%
جٌد

8
دعاء طه عبدالحفٌظ أبوالعال

2171.0/
2950

73.59%
جٌد

جٌد%2164.5/295073.37محمد عمر عباس حسٌن9

جٌد%2158.0/295073.15شٌماء جمال جنٌدي محمد10

11

فاطمة عشرى عبدالعال 

/2157.0عبدهللا
2950

73.12%
جٌد

جٌد%2156.0/295073.08رقٌه محمد جمال احمد12

13

اٌمان عبدالمحسن محمود 

/2150.0طه
2950

72.88%
جٌد

14
امل شعبان عبدالحسٌب علً

2146.0/
2950

72.75%
جٌد

جٌد%2145.0/295072.71احمد أبوالٌسر سٌد محمود15

16

حسنى محمد قرنً 

/2142.0عبداللطٌف
2950

72.61%
جٌد

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد- 3

شئون الطالب   
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جٌد%2134.0/295072.34احالم كمال محمد احمد17

18

عبد الرحمن جابرعبدالرحٌم 

/2134.0حسان
2950

72.34%
جٌد

جٌد%2133.0/295072.31فاطمة سٌد ضٌف محجوب19

جٌد%2117.0/295071.76هدٌل خالد سعد عبدالقادر20

21

فدوى أمٌن منتصر 

/2112.5عبدالمنعم
2950

71.61%
جٌد

جٌد%2085.0/295070.68محمد شعبان معتوق على22

جٌد%2029.0/295068.78منى ناجى محمد دراز23

24

عبدالرحمن صالح محمود 

/1957.0عبداللطٌف
2950

66.34%
جٌد

1

ام هاشم رجب شعبان 

/2179.0عبدالعظٌم
2950

73.86%
جٌد

2

عبدالرحمن علً سعدالدٌن 

/2085.0علً
2950

70.68%
جٌد

3

هشام عبدالحمٌد إبراهٌم 

/2021.0فهٌم
2950

68.51%
جٌد

جٌد%2014.0/295068.27احمد محمد صادق احمد4

مرتبة شرفامتٌاز%2545.0/295086.27اٌة ابراهٌم تغٌان حسان1

جٌد جدا%2447.0/295082.95هبه عبدهللا حامد حفن1ً

مرتبة شرفجٌد جدا%2447.0/295082.95امٌرة محمد شعبان محمد2

3

رباح محمد رمضان 

/2379.0عبدالحمٌد
2950

80.64%
مرتبة شرفجٌد جدا

4

شٌماء حسٌن محمد 

/2246.0عبدالوهاب
2950

76.14%
جٌد جدا

جٌد جدا%2222.0/295075.32ضحى مصطفى كمال احمد5

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد- 3تابع 

شعبة الكٌمٌاء والفٌزٌاء: خامساً 

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد- 1

شعبة النبات والكٌمٌاء: سادساً 

طالب حاصلون على تقدٌر عام امتٌاز- 1

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد جدا- 2

شعبة الكٌمٌاء: تابع رابعاً 

شئون الطالب   
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1

محمد ٌاسر معوض 

/2175.0عبدالعاطً
2950

73.73%
جٌد

مرتبة شرفامتٌاز%2561.0/295086.81هدٌر محمد حمدهللا قاسم1

مرتبة شرفامتٌاز%2519.0/295085.39زٌنب عبد الفتاح احمد2

مرتبة شرفامتٌاز%2509.0/295085.05محمد ٌسن زكى خلٌفة3

مرتبة شرفجٌد جدا%2473.0/295083.83عبٌر رشدان هاشم حسٌن1

جٌد جدا%2285.0/295077.46علٌاء مصطفى طه عل2ً

3
2224.0فاطمة محمد احمد عبدالجواد

/
2950

75.39%
جٌد جدا

4

تغرٌد عصام عبداللطٌف 

عبدالجواد
2223.0

/
2950

75.36%
جٌد جدا

جٌد جدا%2212.5/295075.00اٌناس سٌد حسٌن محمد5

1

روٌدا محمد عبدالرؤوف 

رضوان
2174.0

/
2950

73.69%
جٌد

2
2174.0سارة عمادالدٌن ٌسٌن محمد

/
2950

73.69%
جٌد

3

اسماء حسن عبدالفتاح 

حسٌن
2151.0

/
2950

72.92%
جٌد

4
2147.0إسراء سمٌر عباس مرسى

/
2950

72.78%
جٌد

5
2147.0جهاد سعٌد عبد الغفارمحمد

/
2950

72.78%
جٌد

جٌد%2145.0/295072.71اٌمان طه احمد عمر6

جٌد%2145.0/295072.71رحاب مجدي محمد لٌث7ً

جٌد%2142.0/295072.61حنان رزق امام رضوان8

جٌد%2131.0/295072.24رحاب محمد محمود احمد9

جٌد%2129.0/295072.17احالم عوض هللا حسٌن10

جٌد%2126.0/295072.07محسن ماٌز كامل فهٌم11

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد- 3

شعبة الحٌوان والكٌمٌاء: سابعاً 

طالب حاصلون على تقدٌر عام امتٌاز- 1

شعبة الحٌوان والكٌمٌاء: تابع سابعاً 

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد جداً- 2

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد- 3

شئون الطالب   
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12
2123.0بدرٌة صالح حسن عبدالعال

/
2950

71.97%
جٌد

جٌد%2119.0/295071.83غادة اشرف ثروت احمد13

14

منةهللا بهجت عبدالفتاح 

حسن
2109.0

/
2950

71.49%
جٌد

جٌد%2106.0/295071.39بٌشوى فخري حبشً غبلاير15

جٌد%2101.0/295071.22مٌنا كمال راغب محارب16

17

مارٌان مجدي داوود 

إسرائٌل
2098.0

/
2950

71.12%
جٌد

جٌد%2092.0/295070.92عبٌر سٌد احمد فرغلى18

جٌد%2084.0/295070.64حفصة محمد شاكر محمد19

20
2080.0امٌمه محمد سعد إسماعٌل

/
2950

70.51%
جٌد

جٌد%2070.0/295070.17امانً نادي شحاتة حافظ21

جٌد%2065.0/295070.00ارٌج ابراهٌم ٌوسف أحمد22

23

شرٌن عمر ٌوسف 

عبدالجواد
2064.0

/
2950

69.97%
جٌد

جٌد%2063.0/295069.93فاطمة حسٌن فتحً زكرٌا24

25
2061.0والء حمدي رفاعً إبراهٌم

/
2950

69.86%
جٌد

جٌد%2051.0/295069.53اسماء طه محمد رشاد26

جٌد%2041.0/295069.19وائل عادل محمد جودة27

جٌد%2038.0/295069.08الشٌماء كمال شاكر محمد28

جٌد%2036.0/295069.02حنان شوقً محمد ابراهٌم29

30

هاجر شعبان مرزوق 

عبدرب النبً
2017.0

/
2950

68.37%
جٌد

جٌد%2004.0/295067.93شادي محمد فكري محمد31

32
1994.0سهام محمد عوٌس الخولً

/
2950

67.59%
جٌد

جٌد%1993.0/295067.56اسراء خالد على أحمد33

جٌد%1986.0/295067.32مؤمن رمضان عبدهللا سٌد34

جٌد%1979.0/295067.08عماد جمال مبروك عوٌس35

36
1978.5محمود سمٌر حسن إبراهٌم

/
2950

67.07%
جٌد

37

دعاء جمال الدٌن عبدالجواد 

علً
1969.0

/
2950

66.75%
جٌد

جٌد%1952.0/295066.17شهٌرة محمد محمد دوٌدار38

شعبة الحٌوان والكٌمٌاء: تابع سابعاً 

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد- 3تابع 

شعبة الكٌمٌاء والكٌمٌاء الحٌوٌة:  ثامناً 

شئون الطالب   
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جامعة بني سويف       

           كلية العلوم

مرتبة شرفامتٌاز%2613.5/295088.59اسراء جابر عرفة خالف1

مرتبة شرفامتٌاز%2542.0/295086.17هناء سٌد عوٌس احمد2

3
لمٌاء احمد محمد عبدالجواد

2527.0/
2950

85.66%
مرتبة شرفامتٌاز

4

امٌمة سٌد عبدالخالق 

/2519.0عبدالحمٌد
2950

85.39%
مرتبة شرفامتٌاز

مرتبة شرفامتٌاز%2507.5/295085.00اسماء سالم ذكى سلومة5

1

اسراء محمود عبدالسالم  

/2472.0أبوبكر
2950

83.80%
مرتبة شرفجٌد جدا

مرتبة شرفجٌد جدا%2470.0/295083.73اروى طه محمد طه2

مرتبة شرفجٌد جدا%2461.0/295083.42ضحى ٌحٌى راشد عوٌس3

4

ابتسام سعد عبدالواحد 

/2453.0حسانٌن
2950

83.15%
مرتبة شرفجٌد جدا

5
نعمات احمد عبدالعزٌز محمد

2448.0/
2950

82.98%
مرتبة شرفجٌد جدا

6
اٌة عبدالستار احمد مصطفى

2449.0/
2950

83.02%
مرتبة شرفجٌد جدا

7

اٌمان محمود عبدالحفٌظ 

/2444.0محمود
2950

82.85%
مرتبة شرفجٌد جدا

مرتبة شرفجٌد جدا%2438.0/295082.64خدٌجة احمد محمد احمد8

جٌد جدا%2436.0/295082.58محمد سمٌر هاشم محمود9

جٌد جدا%2429.0/295082.34هبه جمال قرنً جاب هللا10

11

اسماء اسماعٌل عبدالستار 

/2425.0علً
2950

82.20%
جٌد جدا

12
أالء على الروبى عبدالغفار

2409.0/
2950

81.66%
جٌد جدا

جٌد جدا%2400.0/295081.36اسماء سلٌمان محمد ربٌع13

14
مرفت عبدالعال محمود أحمد

2400.0/
2950

81.36%
جٌد جدا

جٌد جدا%2398.0/295081.29سمر السٌد نعمان حسٌن15

جٌد جدا%2381.0/295080.71بسمة عبدالفتاح جاد محمد16

جٌد جدا%2378.0/295080.61مروه مهدي نادي عل17ً

جٌد جدا%2367.0/295080.24مروة حاتم عبدالوالى محمد 18

19
منى فرج عزمً عبدالعزٌز

2361.5/
2950

80.05%
مرتبة شرفجٌد جدا

جٌد جدا%2361.0/295080.03هبة محمد سالمة مرسى20

جٌد جدا%2348.0/295079.59رغدة احمد جنٌدي محمد21

طالب حاصلون على تقدٌر عام امتٌاز - 1

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد جداً - 2

شعبة الكٌمٌاء والكٌمٌاء الحٌوٌة:  تابع ثامناً 

شئون الطالب   
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جامعة بني سويف       

           كلية العلوم

22
مروه هاشم عبدالسالم محمد

2341.0/
2950

79.36%
جٌد جدا

جٌد جدا%2325.0/295078.81نرمٌن بهٌج بطرس عزٌز23

24

حنان سامً محمد 

2322.0عبدالتواب
جٌد جدا295078.71%/

جٌد جدا%2308.0/295078.24فاطمة حسن فتحً محمد25

26

روٌدا ٌونس ابراهٌم 

2307.0عبدالرحٌم
مرتبة شرفجٌد جدا295078.20%/

جٌد جدا%2307.0/295078.20نورهان عبدالرحٌم رجب27

28
صفاء عبداللطٌف عبدالفتاح

2305.0
جٌد جدا295078.14%/

29

سمات مرتضى محمد 

2300.0عبدالحمٌد
جٌد جدا295077.97%/

30

دالٌا احمد عبدالفتاح 

2296.0عبدالرحٌم
جٌد جدا295077.83%/

جٌد جدا%2291.0/295077.66دعاء السٌد محمد احمد31

جٌد جدا%2212.5/295075.00احمد سٌد صالح محمد32

مرتبة شرفامتٌاز%2567.0/295087.02مصطفى محمد سٌد محمد1

مرتبة شرفامتٌاز%2528.0/295085.69مصطفى عبدالعظٌم  محمد مسعود2

مرتبة شرفجٌد جدا%2465.0/295083.56احمد على عبدالحمٌد جودة1

جٌد جدا%2319.0/295078.61احمد فؤاد محمد على2

جٌد جدا%2277.0/295077.19بالل على ٌوسف سعٌد3

4
مصطفى محمد مصطفى 

البكري
جٌد جدا2253.0/295076.37%

جٌد جدا%2227.5/295075.51محمد احمد سٌد احمد5

جٌد جدا%2212.5/295075.00أحمد إسماعٌل قندٌل ٌـس6

7
محمد معتز محمود 

عبدالحافظ
جٌد جدا2212.5/295075.00%

جٌد%2173.0/295073.66احمد محمد محمود فرج1

جٌد%2123.0/295071.97محمد فتحً محمد على2

3
محمد جمعة محمد 

عبدالرحٌم
جٌد2120.0/295071.86%

جٌد%2033.0/295068.92غالب أحمد غالب تهام4ً

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد جداً - 2تابع 

شعبة الجٌولوجٌا:  تاسعاً 

طالب حاصلون على تقدٌر عام امتٌاز - 1

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد جدا - 2

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد - 3

شئون الطالب   



  Beni Suef University

   Faculty of Science 


جامعة بني سويف       

           كلية العلوم

جٌد%2047.5/295069.41ابراهٌم احمد زكى محمد 1

جٌد%1968.0/295066.71مصطفى سامً عبدهللا إبراهٌم2

جٌد%1967.0/295066.68محمد طارق علً أحمد3

جٌد%1917.5/295065.00زٌنب حسٌن محمود أحمد4

مقبول%1884.0/295063.86ابراهٌم أحمد سلومة عبدهللا1

أمٌن السٌد لطفً/ د.أ

طالب حاصلون على تقدٌر عام جٌد - 1

طالب حاصلون على تقدٌر عام مقبول - 2

نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب    رئٌس الجامعةعمٌد الكلٌة

أحمد عبدالخالق/ د.أجودة إسماعٌل عبدالجواد/ د.أ

شعبة الجٌولوجٌا والكٌمٌاء:  عاشرا 

شئون الطالب   


