
1 فصل الربيع- نتيجة المستوى الثالث 

كيمياء- ميكروبيولوجي : شعبة 

كلية العلوم

جامعة دمنهور

األســــمرقم الجلوس

305جف312م306م322م302ف303ك342ك343ك357ك356ك411ك

21122322233

2721302524342335373739

5837604549496155474758

8558907073838490848497

3.671.6742.672.673.333.3343.333.334

A-C-AB-B-B+B+AB+B+A

305جف306م322م302ف303ك342ك357ك356ك411ك

211232223

282429163620373638

625551383151434857

907980546771808495

433.331.332.332.673.333.334

ABB+D+C+B-B+B+A

305جف312م306م322م302ف303ك342ك357ك356ك411ك

2112322233

27253026342739393838

65606850576153484658

92859876918892878496

43.674343.6743.673.334

AA-ABAA-AA-B+A

305جف312م306م322م302ف303ك342ك357ك356ك411ك

2112322233

27293028393039393938

66666566566953585759

93959594959992979697

4444444444

AAAAAAAAAA

مواد تخلفات+ الحرة مواد المستوي الثالث

نتيجة المستوي الثالث شعبة ميكروبيولوجي وكيمياء ترم الربيع

احمد وسيم عبد الوهاب االنصارى3231

6GPA6س مج

183.04

احمد سمير حسين عبدالغنى حسين عبد الال3230

6GPA6س مج

233.35

اسراء صبحى محمد عبد العزيز3233

6GPA6س مج

214.00

اسراء ربيع موسى الشال3232

6GPA6س مج

213.73

القائم بعمل عميد الكلية

المغربي محمد المغربي. د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

     رئيس الكنترول

وائل غرابه.       د



2 فصل الربيع- نتيجة المستوى الثالث 

كيمياء- ميكروبيولوجي : شعبة 

كلية العلوم

جامعة دمنهور

305جف312م306م322م302ف303ك342ك357ك356ك411ك

2112322233

28252724322838383040

60514426395342484557

88767150718180867597

3.6732.6712.673.333.333.6734

A-BB-DB-B+B+A-BA

305جف312م306م322م302ف303ك342ك357ك356ك411ك

2112322233

28293027383039393440

62706746495856505257

90999773878895898697

4442.673.673.6743.673.674

AAAB-A-A-AA-A-A

305جف312م306م322م302ف303ك342ك357ك356ك411ك

2112322233

28253025332639393540

60615051556155524459

88868076888794917999

3.673.673.3333.673.674434

A-A-B+BA-A-AABA

305جف312م306م322م302ف303ك342ك357ك356ك411ك

2112322233

28283026342733393739

62625240426755574957

90908266769488968696

443.332.33343.6743.674

AAB+C+BAA-AA-A

اسماء عبد الصادق طلب خيرهللا3235

6GPA6س مج

213.72

اسماء سمير محمود محمد ابواسماعيل3234

6GPA6س مج

213.08

اميره فوزى سعد عبد السالم شمخ3237

6GPA6س مج

213.59

امل احمد عبد الرازق ابوالروس3236

6GPA6س مج

213.60

القائم بعمل عميد الكلية

المغربي محمد المغربي. د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

     رئيس الكنترول

وائل غرابه.       د



3 فصل الربيع- نتيجة المستوى الثالث 

كيمياء- ميكروبيولوجي : شعبة 

كلية العلوم

جامعة دمنهور

305جف312م306م322م303ك342ك357ك356ك411ك

211232233

271929283637343238

616352332039434453

888281615676777691

3.673.333.3321.673334

A-B+B+CC-BBBA

312م306م322م302ف303ك342ك343ك357ك356ك411ك

2112232223

27223030253730393838

63666070544864575148

908890100798594968986

43.674433.67443.673.67

AA-AABA-AAA-A-

305جف312م306م322م302ف303ك342ك357ك356ك411ك

2112322233

27283026332837383538

58575741426254484358

85858767759091867896

3.673.673.672.333443.6734

A-A-A-C+BAAA-BA

ايمان طاهر على طاهر3239

6GPA6س مج

203.75

اميره محمد ابراهيم على الشراب3238

6GPA6س مج

192.95

ايه محمد ابراهيم اسماعيل عبدالحميد زعتر3241

6GPA6س مج

213.46

ايه السيد خميس الجندى3240

6GPA6س مج

0

القائم بعمل عميد الكلية

المغربي محمد المغربي. د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

     رئيس الكنترول

وائل غرابه.       د



4 فصل الربيع- نتيجة المستوى الثالث 

كيمياء- ميكروبيولوجي : شعبة 

كلية العلوم

جامعة دمنهور

309م305جف306م302ف303ك342ك343ك357ك356ك411ك

112232233

303026273828374031عذر

17636156494159456049

179391827679878210080

0443.33333.673.3343.33

FAAB+BBA-B+AB+

305جف306م322م302ف303ك342ك343ك357ك356ك411ك

2112232223

28293028293928393840

66666065594465544258

94959093888393938098

44443.673.33443.334

AAAAA-B+AAB+A

305جف312م306م322م302ف303ك342ك357ك356ك411ك

2112322233

27273030353035393739

60685555486656545359

87958585839691939098

3.6743.673.673.3344444

A-AA-A-B+AAAAA

305جف306م322م302ف303ك342ك343ك357ك356ك411ك

2112232223

27303029303829393839

66666169655767554757

93969198959596948596

444444443.674

AAAAAAAAA-A

بسمه محمد رمزى السيد حسين ثابت3243

6GPA6س مج

203.80

بثينه حسام اسماعيل الجارحى حمزة3242

6GPA6س مج

193.46

دعاء احمد عرفة عبد الحميد زيدان3245

6GPA6س مج

203.97

خالد عبد الحليم دياب الحباك3244

6GPA6س مج

213.83

القائم بعمل عميد الكلية

المغربي محمد المغربي. د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

     رئيس الكنترول

وائل غرابه.       د



5 فصل الربيع- نتيجة المستوى الثالث 

كيمياء- ميكروبيولوجي : شعبة 

كلية العلوم

جامعة دمنهور

305جف312م306م322م302ف303ك342ك357ك356ك411ك

2112322233

28263024332939383938

61686564566048545659

89949588898987929597

3.67443.673.673.673.67444

A-AAA-A-A-A-AAA

312م306م322م302ف303ك342ك357ك356ك411ك

211232223

282530223628374032

657057465664515250

939587689292889282

443.672.33443.6743.33

AAA-C+AAA-AB+

305جف312م306م322م302ف303ك342ك357ك356ك411ك

2112322233

28253027383039353938

63656656516555485256

91909683899594839194

4443.333.67443.3344

AAAB+A-AAB+AA

305جف312م306م322م302ف303ك342ك357ك356ك411ك

2112322233

28233025382539383740

54646054405950465357

82879079788489849097

3.333.674333.333.673.3344

B+A-ABBB+A-B+AA

رحاب محمد صالح عبد العظيم حسنين قنبر3247

6GPA6س مج

183.65

رحاب رمضان السيد احمد عمار3246

6GPA6س مج

213.83

سهيله محمود سعد محمود الصباغ3249

6GPA6س مج

213.52

سهيله صبري عبد الحميد عبد العزيزابوخميس3248

6GPA6س مج

213.83

القائم بعمل عميد الكلية

المغربي محمد المغربي. د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

     رئيس الكنترول

وائل غرابه.       د



6 فصل الربيع- نتيجة المستوى الثالث 

كيمياء- ميكروبيولوجي : شعبة 

كلية العلوم

جامعة دمنهور

305جف312م306م322م302ف303ك342ك357ك356ك411ك

2112322233

27282923342839394040

66625154566353585260

939080779091929792100

443.333444444

AAB+BAAAAAA

305جف306م322م302ف303ك342ك343ك357ك356ك411ك

2112232223

28293028283929393938

65625157615266555460

93918185899195949398

443.333.673.6744444

AAB+A-A-AAAAA

305جف312م306م322م302ف303ك342ك357ك356ك411ك

2112322233

27253024363037383639

67646345545954495458

94899369908991879097

43.6742.3343.6743.6744

AA-AC+AA-AA-AA

305جف312م306م322م302ف303ك342ك357ك356ك411ك

2112322233

28233030383039394040

65686462576257595558

93919492959296989598

4444444444

AAAAAAAAAA

شيماء سعيد عرفان عبدالحميد الفخراني3251

6GPA6س مج

203.90

شاهندا خالد محمد مسعد مسعود3250

6GPA6س مج

213.87

صفاء محمد عبد العاطي صالح صالح3253

6GPA6س مج

214.00

شيماء على زغلول على ابراهيم عيد3252

6GPA6س مج

213.76

القائم بعمل عميد الكلية

المغربي محمد المغربي. د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

     رئيس الكنترول

وائل غرابه.       د



7 فصل الربيع- نتيجة المستوى الثالث 

كيمياء- ميكروبيولوجي : شعبة 

كلية العلوم

جامعة دمنهور

263ن244ك331ك312م306م302ف303ك342ك343ك

223223312

278192233152625

53618493532437559

801437716847697584

3.33002.672.3302.3333.33

B+FFB-C+FC+BB+

305جف306م322م302ف303ك342ك343ك357ك356ك411ك

2112232223

27213027223520353940

64455760403767505558

91668787627287859498

42.333.673.6722.673.673.6744

AC+A-A-CB-A-A-AA

305جف306م322م302ف303ك342ك357ك356ك411ك

211232223

272129233227393938

596247283564504960

868376516791898898

3.673.33312.3343.673.674

A-B+BDC+AA-A-A

305جف306م322م302ف303ك342ك343ك357ك356ك411ك

2112232223

28262924283727373938

64555648563653564660

92818572847380938598

43.333.672.673.332.673.3343.674

AB+A-B-B+B-B+AA-A

على احمد عبد التواب مكى3255

6GPA6س مج

203.40

عبله سليمان عوض امام3254

6GPA6س مج

201.67

ماجى مجدى حليم غالى3257

6GPA6س مج

203.45

فتحي نبيل عبد الحميد شرف الدين رضوان3256

6GPA6س مج

183.19

القائم بعمل عميد الكلية

المغربي محمد المغربي. د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

     رئيس الكنترول

وائل غرابه.       د



8 فصل الربيع- نتيجة المستوى الثالث 

كيمياء- ميكروبيولوجي : شعبة 

كلية العلوم

جامعة دمنهور

305جف306م322م302ف303ك342ك343ك357ك356ك

112232223

153025283722373439

626349272460493857

779374556182867296

342.671.3323.333.672.674

BAB-D+CB+A-B-A

305جف312م306م322م302ف303ك342ك357ك356ك411ك

2112322233

27273029342937383639

59626453496752454155

86899482839689837794

3.673.6743.333.3343.673.3334

A-A-AB+B+AA-B+BA

305جف312م306م322م303ك342ك343ك357ك356ك411ك

2112232233

28233028223739403340

63585864454550554658

91818892678289957998

43.333.6742.333.333.67434

AB+A-AC+B+A-ABA

305جف312م306م322م302ف303ك342ك357ك356ك411ك

2112322233

28283027372435373440

48686158505055574957

76969185877490948397

3443.673.672.67443.334

BAAA-A-B-AAB+A

محمد زكريا محمد عمر فياض3259

6GPA6س مج

213.56

محمد احمد شوقى مصطفى قطب3258

6GPA6س مج

182.91

مروه عبد العزيز على اسماعيل مجاور3261

6GPA6س مج

213.60

مرح جمال عطيه مرعى3260

6GPA6س مج

213.52

القائم بعمل عميد الكلية

المغربي محمد المغربي. د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

     رئيس الكنترول

وائل غرابه.       د



9 فصل الربيع- نتيجة المستوى الثالث 

كيمياء- ميكروبيولوجي : شعبة 

كلية العلوم

جامعة دمنهور

305جف312م306م322م302ف303ك342ك357ك356ك411ك

2112322233

28243027362936363340

52376039336651453956

80619066699587817296

3.33242.332.3343.673.332.674

B+CAC+C+AA-B+B-A

305جف312م306م322م302ف303ك342ك357ك356ك411ك

2112322233

27233029383039383940

61626262556756565058

88859291939795948998

3.673.674444443.674

A-A-AAAAAAA-A

305جف312م306م322م302ف303ك342ك357ك356ك411ك

2112322233

27273013312839343740

63626012386243475459

90899025699082819199

43.67402.3343.333.3344

AA-AFC+AB+B+AA

306م322م302ف342ك343ك357ك356ك411ك

21122222

2720272421213034

533351368525140

8053786029738174

3.331.333202.673.332.67

B+D+BCFB-B+B-

GPA6

213.91

مريم طارق احمد سالم قريطم3262

6GPA6س مج

213.16

ناديه مصطفى محمد زغيب3264

ندي خليل محمد علي الزرقا3265

مياده شريف عمر رضوان3263

6س مج

142.31

6GPA6س مج

213.24

6GPA6س مج

القائم بعمل عميد الكلية

المغربي محمد المغربي. د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

     رئيس الكنترول

وائل غرابه.       د



10 فصل الربيع- نتيجة المستوى الثالث 

كيمياء- ميكروبيولوجي : شعبة 

كلية العلوم

جامعة دمنهور

305جف312م306م322م302ف303ك342ك357ك356ك411ك

2112322233

26282927362839373239

62576137265552484659

88859064628391857898

3.673.674223.3343.6734

A-A-ACCB+AA-BA

305جف312م306م322م302ف303ك342ك357ك356ك411ك

2112322233

27263024362533363239

65606056465553474460

92869080828086837699

43.6743.333.333.333.673.3334

AA-AB+B+B+A-B+BA

305جف312م306م322م302ف303ك342ك357ك356ك411ك

2112322233

28293028372839403840

60646246515954565158

88939274888793968998

3.67442.673.673.67443.674

A-AAB-A-A-AAA-A

305جف312م306م322م302ف303ك342ك357ك356ك411ك

2112322233

27182924292533362638

61555320315940445157

88738244608473807795

3.672.673.33023.332.673.3334

A-B-B+FCB+B-B+BA

نسرين محمد محمود عبد الحليم طلحه3266

نورهان هشام محمد حامد بركات3267

هاجر عنتر شحاتة الفراش3268

هدير محمود الصاوي احمد حمدان3269

6GPA6س مج

213.24

213.72

6GPA6س مج

212.81

6GPA6س مج

213.52

6GPA6س مج

القائم بعمل عميد الكلية

المغربي محمد المغربي. د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

     رئيس الكنترول

وائل غرابه.       د



11 فصل الربيع- نتيجة المستوى الثالث 

كيمياء- ميكروبيولوجي : شعبة 

كلية العلوم

جامعة دمنهور

305جف312م306م322م302ف303ك342ك357ك356ك411ك

2112322233

27303030383039404038

65706770596659595560

9210097100979698999598

4444444444

AAAAAAAAAA

305جف312م306م322م302ف303ك342ك357ك356ك411ك

2112322233

27213028362339393439

64625655486059495159

91838683848398888598

43.333.673.333.333.3343.673.674

AB+A-B+B+B+AA-A-A

305جف312م306م322م302ف303ك342ك357ك356ك411ك

2112322233

28273023342629372840

55395335425448454058

83668358768077826898

3.332.333.331.6733.3333.332.334

B+C+B+C-BB+BB+C+A

وسام على عبد العزيز ابو العنين3270

يارا مصطفى محمد الجويلى3271

يمنى بهاء عبد الوهاب عوض ابو العنين3272

213.65

6GPA6س مج

213.00

6GPA6س مج

214.00

6GPA6س مج

القائم بعمل عميد الكلية

المغربي محمد المغربي. د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

     رئيس الكنترول

وائل غرابه.       د


