
1 2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

كيمياء-حيوان :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور

س.مج س 305جف244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223113GPA-Last

23322838343139

335251534849818457

568479918280818496

1.673.33343.333.333.333.334

C-B+BAB+B+B+B+A

س.مج س مصادر تعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

28372836393929

635162545552859066

918890909491859095

43.6744443.6744

AA-AAAAA-AA

س.مج س مصادر تعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

20322920303127

225239543743757268

428468746774757295

03.332.332.672.332.6732.674

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

س.مج س مصادر تعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

29342840383629

6552635854539010070

9486919892899010099

43.674443.67444

AA-AAAA-AAA

اثار محمد عبدالحليم حجازى2401

GPAم س مج
مج س 

TGPA

203.22

5474

3.113.14B

احمد عقيله موسى قطوس2402

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.93

5473

2.93.17B

2403
احمد محمود محمد محمود 

القلينى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

192.44

5473

2.422.42C+

احمد نجيب ابراهيم الشافعى2404

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.90

5473

2.963.20B

 القائم بعمل عميد الكلية  

المغربي محمد المغربي. د.ا

وكيل الكليه لشئون التعليم و الطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

رئيس الكنترول        

عثمان محمد بدران.  د



2 2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

كيمياء-حيوان :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س 305جف244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223113GPA-Last

26302827233339

444344514041706758

707372786374706797

2.672.672.67322.672.672.334

B-B-B-BCB-B-C+A

س.مج س 244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

33222311GPA-Last

233129403033

3849613742408588

6180907772738588

23.33432.672.673.673.67

CB+ABB-B-A-A-

س.مج س مصادر تعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

25302822313828

485352504848908370

738380727986908398

2.673.333.332.6733.6743.334

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

74

17

2405
اسامه محمد عبد اللطيف 

بعيص

GPAم س مج
مج س 

TGPA

202.82

54

2.88

2.482.57C+

اسراء بشري عدلي2406

GPAم س مج
مج س 

TGPA

5473

2.98

4259

32.99B-

2.98B-

2407
اسراء بكر عبدالحميد 

عبدالسالم الكفراوي

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.28

 القائم بعمل عميد الكلية  

المغربي محمد المغربي. د.ا

وكيل الكليه لشئون التعليم و الطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

رئيس الكنترول        

عثمان محمد بدران.  د



3 2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

كيمياء-حيوان :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س 305جف244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223113GPA-Last

29382740394039

675666605760919853

96949310096100919892

444444444

AAAAAAAAA

س.مج س 244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

33222311GPA-Last

253028282933

2545535350508082

5075818179838082

133.333.3333.333.333.33

DBB+B+BB+B+B+

س.مج س 201ح244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

22302726293330

284150534646807456

507177797579807486

12.6733333.332.673.67

DB-BBBBB+B-A-

س.مج س مصادر تعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

25302837313929

405162564247869365

658190937386869394

2.333.33442.673.673.6744

C+B+AAB-A-A-AA

2408
اسراء صالح ابراهيم محمد 

فرج الشربينى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

204.00

5676

3.883.91A-

اسراء صالح على كردى2409

GPAم س مج
مج س 

TGPA

172.82

5471

2.652.69B-

2410
اسالم مدحت شحاته احمد 

الالفى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

192.70

5473

2.532.57C+

2411
اسماء عادل نعمان ابراهيم 

جالل

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.42

5473

2.893.03B

 القائم بعمل عميد الكلية  

المغربي محمد المغربي. د.ا

وكيل الكليه لشئون التعليم و الطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

رئيس الكنترول        

عثمان محمد بدران.  د



4 2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

كيمياء-حيوان :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

15302824253727

214045353433606560

367073595970606587

02.672.671.671.672.6722.333.67

FB-B-C-C-B-CC+A-

س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

33223112GPA-Last

243029343628

3649564533757768

6079857969757796

233.6732.33334

CBA-BC+BBA

س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

33223112GPA-Last

253028343529

4849525053869168

7379808488869197

2.6733.333.333.673.6744

B-BB+B+A-A-AA

س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

24302828233627

374540523333758270

617568805669758297

232.333.331.672.3333.334

CBC+B+C-C+BB+A

2412
اسماء عبدالمنعم احمد محمد 

القطرى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

192.09

5473

2.492.39C+

2413
االء صبرى عبدالقادر 

عبدالعاطى المسارع

GPAم س مج
مج س 

TGPA

172.90

5471

2.712.76B-

2414
االء محمد عبدالمنعم 

الجوهرى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

173.35

5471

2.762.90B-

2415
االء محمد مصطفى ابراهيم 

حبيب

GPAم س مج
مج س 

TGPA

192.68

5271

2.442.51C+

 القائم بعمل عميد الكلية  

المغربي محمد المغربي. د.ا

وكيل الكليه لشئون التعليم و الطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

رئيس الكنترول        

عثمان محمد بدران.  د



5 2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

كيمياء-حيوان :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

24302927213628

375061524742757968

618090796878757996

23.33432.333334

CB+ABC+BBBA

س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

283024213028

604615473232957055

887615715362957083

3.67302.671.33242.673.33

A-Bراسب الئحةB-D+CAB-B+

س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

25302821323829

353740542938758370

606768756176758399

22.332.3332333.334

CC+C+BCBBB+A

س.مج س 201ح244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

24302827233330

463436484144757456

706464756477757486

2.672232332.673.67

B-CCBCBBB-A-

2416
امل احمد عبدالحميد ابراهيم 

داود

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.03

5473

2.82.86B-

2417
اية رمزى محمد محمد 

الشهاوى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

192.49

4564

2.612.57C+

2418
ايمان انور محمد مبروك 

سويف

GPAم س مج
مج س 

TGPA

192.68

5473

2.552.58C+

ايمن رمضان نصر شمسية2409

GPAم س مج
مج س 

TGPA

192.63

5473

2.462.50C+

 القائم بعمل عميد الكلية  

المغربي محمد المغربي. د.ا

وكيل الكليه لشئون التعليم و الطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

رئيس الكنترول        

عثمان محمد بدران.  د



6 2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

كيمياء-حيوان :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

25302824333429

354462394046957661

607490637380957690

22.67422.673.33434

CB-ACB-B+ABA

س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

23302930343429

394547513823777670

627576817257777699

2333.332.671.67334

CBBB+B-C-BBA

س.مج س 305جف244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223113GPA-Last

28382740393738

575866575852909656

859693979789909694

3.6744443.67444

A-AAAAA-AAA

س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

28302836323529

525056463634878070

808084826869878099

3.333.333.333.332.332.333.673.334

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

ايه احمد عاطف القزاز2420

GPAم س مج
مج س 

TGPA

192.97

5473

2.522.64C+

ايه اشرف محمود اسماعيل2421

GPAم س مج
مج س 

TGPA

192.74

5473

2.652.67B-

ايه ايمن ابراهيم ابوهاشم2422

GPAم س مج
مج س 

TGPA

203.90

5474

3.073.29B

2423
ايه حسين على عبد العزيز 

عبد الغني

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.16

5675

3.053.08B

 القائم بعمل عميد الكلية  

المغربي محمد المغربي. د.ا

وكيل الكليه لشئون التعليم و الطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

رئيس الكنترول        

عثمان محمد بدران.  د



7 2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

كيمياء-حيوان :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

19302829353829

214458544135877870

407486837673877899

02.673.673.3332.673.6734

FB-A-B+BB-A-BA

س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

24302819313729

405259523142768570

648287716279768599

23.333.672.672333.674

CB+A-B-CBBA-A

س.مج س 305جف244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223113GPA-Last

25322740293338

435035605751868756

6882621008684868794

2.333.33243.673.333.673.674

C+B+CAA-B+A-A-A

س.مج س 305جف244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223113GPA-Last

243031353239

414216514834905555

657216828366905594

2.332.6703.333.332.3341.334

C+B-راسب الئحةB+B+C+AD+A

2424
ايه حميده شوقى حميده 

حسانين

GPAم س مج
مج س 

TGPA

192.67

5473

2.512.55C+

ايه خالد احمد محمد جالل2425

GPAم س مج
مج س 

TGPA

192.97

5473

2.532.64C+

ايه عادل ابو الوفا حافظ2426

GPAم س مج
مج س 

TGPA

203.28

5474

33.08B

ايه على أحمد حجاج على2427

GPAم س مج
مج س 

TGPA

202.63

5474

2.842.78B-

 القائم بعمل عميد الكلية  

المغربي محمد المغربي. د.ا

وكيل الكليه لشئون التعليم و الطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

رئيس الكنترول        

عثمان محمد بدران.  د



8 2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

كيمياء-حيوان :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

23322737273627

334446573020758670

567673945756758697

1.6732.6741.671.6733.674

C-BB-AC-C-BA-A

س.مج س 305جف244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223113GPA-Last

25302831313639

464843595354858754

717871908490858793

2.6732.6743.3343.673.674

B-BB-AB+AA-A-A

س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

25302830233427

355060484636757770

608088786970757797

23.333.6732.332.67334

CB+A-BC+B-BBA

س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

27322834353629

535566565150779670

808794908686779699

3.333.67443.673.67344

B+A-AAA-A-BAA

رانيا صبرى سعد نوار2428

GPAم س مج
مج س 

TGPA

192.65

5473

2.792.75B-

2429
رجاء السيد عبد العزيز 

محمد الرشيدى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

203.42

5474

2.72.89B-

2430
رنا اشرف قطب احمد 

ابوالعطا

GPAم س مج
مج س 

TGPA

192.95

5473

2.672.74B-

رنا عالء فؤاد البنا2431

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.70

5473

2.973.16B

 القائم بعمل عميد الكلية  

المغربي محمد المغربي. د.ا

وكيل الكليه لشئون التعليم و الطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

رئيس الكنترول        

عثمان محمد بدران.  د



9 2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

كيمياء-حيوان :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

24302920203228

394540444645756755

637569646677756783

232.3322.33332.333.33

CBC+CC+BBC+B+

س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

24332930323627

264858484440768168

508187787676768195

13.333.6733333.334

DB+A-BBBBB+A

س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

27322839293129

555257544753758270

828485937684758299

3.333.333.67433.3333.334

B+B+A-ABB+BB+A

س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

26302735353929

455761585252759570

718788938791759599

2.673.673.6743.674344

B-A-A-AA-ABAA

رنيم محمد احمد الهميسى2432

GPAم س مج
مج س 

TGPA

192.60

5473

2.432.47C+

ريهام خيرى محمد خليفه2433

GPAم س مج
مج س 

TGPA

192.93

5473

2.952.94B-

2434
ساره محمد عبدهللا مصطفى 

الفقى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.45

5473

2.853.01B

2435
سلمى اسامه خطاب محمد 

خطاب

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.62

5473

2.863.06B

 القائم بعمل عميد الكلية  

المغربي محمد المغربي. د.ا

وكيل الكليه لشئون التعليم و الطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

رئيس الكنترول        

عثمان محمد بدران.  د



10 2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

كيمياء-حيوان :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

24302830283629

364957464941758170

607985767777758199

233.6733333.334

CBA-BBBBB+A

س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

25312834363629

475559534741948670

728687878377948699

2.673.673.673.673.33343.674

B-A-A-A-B+BAA-A

س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

23302825293728

385353504536908470

618381757473908498

23.333.3332.672.6743.334

CB+B+BB-B-AB+A

س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

26332940363729

565258574845908570

828587978482908599

3.333.673.6743.333.3343.674

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

2436
سلمى محمود محمد محمود 

اللبودى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.04

5473

2.712.79B-

سمر حامد محمد حامد سالمة2437

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.42

5473

2.462.71B-

سمر عالء عطيه عبدالعليم2438

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.02

5473

2.732.80B-

2439
شيماء علي سعيد عبد الغي 

محمد

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.61

5473

2.883.07B

 القائم بعمل عميد الكلية  

المغربي محمد المغربي. د.ا

وكيل الكليه لشئون التعليم و الطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

رئيس الكنترول        

عثمان محمد بدران.  د



11 2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

كيمياء-حيوان :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

26302840293828

495355554949969470

758383957887969498

33.333.33433.67444

BB+B+ABA-AAA

س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

24302726293729

264747534250878065

507774797187878094

132.6732.673.673.673.334

DBB-BB-A-A-B+A

س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

15302826243529

214445382639757150

367473645074757179

02.672.67212.6732.673

FB-B-CDB-BB-B

س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

20312731343429

204458534035858268

407585847469858297

033.673.332.672.333.673.334

FBA-B+B-C+A-B+A

2440
شيماء ماهر حلمى محمد 

جابر

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.51

5473

2.913.07B

2441
عادل بخاطره عبد القادر 

سليم

GPAم س مج
مج س 

TGPA

192.88

5473

2.52.60C+

2442
عادل شكرى عبدالبصير 

احمد عالم

GPAم س مج
مج س 

TGPA

192.05

5473

2.512.39C+

عزه سعيد السيد على السيد2443

GPAم س مج
مج س 

TGPA

192.65

5473

2.882.82B-

 القائم بعمل عميد الكلية  

المغربي محمد المغربي. د.ا

وكيل الكليه لشئون التعليم و الطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

رئيس الكنترول        

عثمان محمد بدران.  د



12 2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

كيمياء-حيوان :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

21302828313829

394756452336818670

607784735474818699

233.332.671.332.673.333.674

CBB+B-D+B-B+A-A

س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

20302730333729

244064554049818470

447091857386818499

02.6743.672.673.673.333.334

FB-AA-B-A-B+B+A

س.مج س 202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223GPA-Last

000000

000000

FFFFFF

س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

25322824353829

454957494953918470

708185738491918499

2.673.333.672.673.33443.334

B-B+A-B-B+AAB+A

2444
عال عبدالعزيز خليل محمود 

الدماطى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

192.77

5473

2.672.70B-

2445
عالء محمد محمد رمضان 

عيسى حمد

GPAم س مج
مج س 

TGPA

192.86

5473

2.712.75B-

2446
علي محمد عامر شبل        

(فصل تاديبى)

GPAم س مج
مج س 

TGPA

150.00

15

0.00F

عمرو أيمن فرحات مغيزل2447

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.40

5473

2.923.05B

 القائم بعمل عميد الكلية  

المغربي محمد المغربي. د.ا

وكيل الكليه لشئون التعليم و الطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

رئيس الكنترول        

عثمان محمد بدران.  د



13 2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

كيمياء-حيوان :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س 305جف244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223113GPA-Last

18332832343440

325042565148909156

508370888582909196

13.332.673.673.673.33444

DB+B-A-A-B+AAA

س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

26302734344027

445361534745808570

708388878185808597

2.673.333.673.673.333.673.333.674

B-B+A-A-B+A-B+A-A

س.مج س 244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

33222311GPA-Last

23302836

2739202711257581

5069205511617581

12.3301.330233.33

DC+FD+راسب الئحةCBB+

س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

22302831343929

235062544441878465

458090857880878494

03.3343.6733.333.673.334

FB+AA-BB+A-B+A

2448
فوزية عبدالباسط عبدالغنى 

عبدالمالك

GPAم س مج
مج س 

TGPA

203.15

5474

2.892.96B-

2449
محمد رضا محمد بهي الدين 

احمد

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.44

5473

2.883.03B

2450
محمد صبحى محمد على 

جاد حربى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

171.47

5471

1.811.73C-

مريم محمد عادل البنا2451

GPAم س مج
مج س 

TGPA

192.96

5473

2.852.88B-

 القائم بعمل عميد الكلية  

المغربي محمد المغربي. د.ا

وكيل الكليه لشئون التعليم و الطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

رئيس الكنترول        

عثمان محمد بدران.  د



14 2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

كيمياء-حيوان :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

22302930333629

284961523945858370

507990827281858399

1343.332.673.333.673.334

DBAB+B-B+A-B+A

س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

26302834313329

445662535057808970

708690878190808999

2.673.6743.673.3343.333.674

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

س.مج س 305جف244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223113GPA-Last

26332840253940

515460575453859855

778788977992859895

33.673.674343.6744

BA-A-ABAA-AA

س.مج س 244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

33222311GPA-Last

233228272935

3248565547478682

5580848276828682

1.333.333.333.3333.333.673.33

D+B+B+B+BB+A-B+

2452
منار سمير امام محمد السيد 

محمد شتا

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.00

5473

2.662.75B-

مها ماجد محمد مجاهد2453

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.58

5473

2.772.98B-

2454
مى حسن محمود حسن 

رمضان

GPAم س مج
مج س 

TGPA

203.65

5474

3.143.28B

مى خالد شوقى بحيرى2455

GPAم س مج
مج س 

TGPA

172.96

5471

2.792.83B-

 القائم بعمل عميد الكلية  

المغربي محمد المغربي. د.ا

وكيل الكليه لشئون التعليم و الطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

رئيس الكنترول        

عثمان محمد بدران.  د



15 2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

كيمياء-حيوان :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

20303036324027

435159494546859470

638189857786859497

23.333.673.6733.673.6744

CB+A-A-BA-A-AA

س.مج س 305جف244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223113GPA-Last

27372940363938

535964555857819556

809693959496819594

3.33444443.3344

B+AAAAAB+AA

س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

28312927363728

584162534344819070

867291807981819098

3.672.6743.3333.333.3344

A-B-AB+BB+B+AA

س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

303028313527

174361412831807770

177391695966807797

02.6742.331.672.333.3334

B-AC+C-C+B+BAراسب الئحة

3.01B

مج س 

2456
مينرفا ميالد مسعود ميخائيل 

مسعود

GPAم س مج
TGPA

193.33

5473

2.9

ندا السيد بدر السيد احمد2457

GPAم س مج
مج س 

TGPA

203.87

5474

3.243.41B+

2458
ندى اشرف شوقى حسنين 

المصرى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.42

5473

2.863.01B

نهى محمود محمد ابوشوشه2459

GPAم س مج
مج س 

TGPA

192.39

5473

2.412.40C+

 القائم بعمل عميد الكلية  

المغربي محمد المغربي. د.ا

وكيل الكليه لشئون التعليم و الطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

رئيس الكنترول        

عثمان محمد بدران.  د



16 2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

كيمياء-حيوان :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

19303930353727

314260553941808370

507299857478808397

12.6743.672.6733.333.334

DB-AA-B-BB+B+A

س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

33223112GPA-Last

243330334027

4852625149859468

7285928489859495

2.673.6743.333.673.6744

B-A-AB+A-A-AA

س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

24302829353728

455346564838859165

698374858375859193

2.333.332.673.673.3333.6744

C+B+B-A-B+BA-AA

س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

23332925333829

374742414944807770

608071668282807799

23.332.672.333.333.333.3334

CB+B-C+B+B+B+BA

2460
هاجر فاروق محمد علي 

حميده

GPAم س مج
مج س 

TGPA

192.91

5473

2.712.76B-

2461
هاجر هشام أحمد محمد 

الكعب

GPAم س مج
مج س 

TGPA

173.55

5471

2.782.96B-

2462
هالة مهدي ناجي محمد 

الجهمي

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.21

5473

2.822.92B-

2463
هايدى ايمن محمد 

عبدالرحمن

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.00

5473

2.762.82B-

 القائم بعمل عميد الكلية  

المغربي محمد المغربي. د.ا

وكيل الكليه لشئون التعليم و الطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

رئيس الكنترول        

عثمان محمد بدران.  د



17 2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

كيمياء-حيوان :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س 202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223GPA-Last

0000000

0000000

FFFFFFF

س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

21302926243527

444154464644907960

657183727079907987

2.332.673.332.672.673433.67

C+B-B+B-B-BABA-

س.مج س 305جف244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223113GPA-Last

28362735363938

585462575147878758

869089928786878796

3.6743.6743.673.673.673.674

A-AA-AA-A-A-A-A

س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

18302820323629

333437471826858868

516465675062858897

122.332.33123.673.674

DCC+C+DCA-A-A

هايدى خميس احمد المصرى2464

GPAم س مج
مج س 

TGPA

150.00

1934

00.00F

2465
هبه رمضان محمد ابراهيم 

داود

GPAم س مج
مج س 

TGPA

192.93

5473

2.52.61C+

2466
هبه مجدي كمال محمود 

مصطفى الدقي

GPAم س مج
مج س 

TGPA

203.80

5474

3.053.25B

هدى عصام زايد محمد زايد2467

GPAم س مج
مج س 

TGPA

192.19

5776

2.422.36C+

 القائم بعمل عميد الكلية  

المغربي محمد المغربي. د.ا

وكيل الكليه لشئون التعليم و الطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

رئيس الكنترول        

عثمان محمد بدران.  د



18 2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

كيمياء-حيوان :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

25302935343728

484759535251858670

737788888688858698

2.6733.673.673.673.673.673.674

B-BA-A-A-A-A-A-A

س.مج س مصادر التعلم244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223112GPA-Last

26312827333629

544859484029858468

807987757365858497

3.3333.6732.672.333.673.334

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

س.مج س 305جف244ك312ك202ح226ن208ح311ك204ح243ك

332223113GPA-Last

27382840394039

635965575752939259

909793979692939298

444444444

AAAAAAAAA

3.67B+

2470
ياسمين عبد الحكيم عبد 

المؤمن محمد عامر

GPAم س مج
مج س 

TGPA

204.00

5676

3.14

5473

2.792.88B-

3.55

2.712.90B-

والء احمد السيد محمد هليل2469

GPAم س مج
مج س 

TGPA

19

هند عبدهللا على عوض2468

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.44

5473

 القائم بعمل عميد الكلية  

المغربي محمد المغربي. د.ا

وكيل الكليه لشئون التعليم و الطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

رئيس الكنترول        

عثمان محمد بدران.  د


