
1 2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

كيمياء- فيزياء :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور

س.مج س 206ف312ك244ك251ك231ك204ف311ك202ف243ك

332222111GPA-Last

23728212921

274041514851

504769727772729090

102.332.6732.672.6744

DFC+B-BB-B-AA

س.مج س 206ف312ك244ك231ك204ف210ف152ر311ك202ف243ك

3322222111GPA-Last

23232822282430

27563842535449

50796664817879798585

132.3323.333333.673.67

DBC+CB+BBBA-A-

س.مج س 206ف312ك244ك231ك204ف210ف102ص311ك202ف243ك

3322222111GPA-Last

23152930292030

32394037445050

55546967737080789085

1.331.332.332.332.672.673.33343.67

D+D+C+C+B-B-B+BAA-

س.مج س 206ف312ك244ك231ك204ف102ر311ك202ف243ك

332322111GPA-Last

232030

33543153

335275183758080

000013.3333.333.33

+FDB+BB+Bراسبراسبراسب

1.671.56D+

احمد محمد فتحي نعمه هللا2604

GPAم س مج
مج س 

TGPA

181.02

4964

2.33C+

2603
احمد زكريا عبدالعاطى 

عوض عشيبة

GPAم س مج
مج س 

TGPA

192.38

4968

2.61

54

C

71

2.042.25

2.31

2.062.22C

2602
احمد اشرف احمد اسماعيل 

جوده

GPAم س مج
مج س 

TGPA

19

2601
ابراهيم محمد ابراهيم حسين 

شعالن

GPAم س مج
مج س 

TGPA

172.22

5168

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- فيزياء :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س 206ف312ك244ك251ك231ك204ف311ك202ف243ك

332222111GPA-Last

28202918

9254474742

9282677660668088

003.332.33322.333.333.67

-B+C+BCC+B+Aراسبراسب

س.مج س 206ف312ك244ك251ك231ك204ف311ك202ف101ر243ك

3332222111GPA-Last

2322828252821

33424748555343

56645576808164778599

1.6721.3333.333.33233.674

C-CD+BB+B+CBA-A

س.مج س 206ف312ك244ك204ف210ف102ص311ك202ف243ك

332222111GPA-Last

1027182820

153430193847

154457376667728090

001.6702.332.332.673.334

FC-FC+C+B-B+Aراسب

س.مج س 206ف312ك244ك204ف210ف102ص311ك202ف208ف243ك

3232222111GPA-Last

29292728302929

62563933576159

918566618790889097100

43.672.3323.6743.67444

AA-C+CA-AA-AAA

3.31B

2608
اسامه مجدى عبداللطيف 

عصر

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.42

5574

1.33

5168

2.071.89C-

3.27

1.711.99C-

اسامه احمد جالل الجندى2607

GPAم س مج
مج س 

TGPA

17

2606
ادهم عصام حسن محمد 

ختعن

GPAم س مج
مج س 

TGPA

202.45

5471

1.80

5269

1.581.63D+

2605
احمد محمود محي الدين 

ابوالسعود

GPAم س مج
مج س 

TGPA

17

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- فيزياء :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س 206ف312ك244ك204ف210ف311ك202ف208ف243ك

323222111GPA-Last

242523272920

364735304748

607258577668899394

22.671.671.6732.333.6744

CB-C-C-BC+A-AA

س.مج س 206ف312ك244ك251ك204ف331ك311ك202ف243ك

332222111GPA-Last

1028262021

123236454247

124264716268738090

0022.6722.332.673.334

FCB-CC+B-B+Aراسب

س.مج س 206ف312ك244ك204ف102ك311ك202ف243ك

33222111GPA-Last

020

12170044

12170064659087

000022.3343.67

-FCC+AAراسبراسبراسب

س.مج س 206ف312ك244ك251ك305جف 204ف210ف311ك202ف243ك

3322232111GPA-Last

2452929264021

36504224565441

60557153829462688586

21.332.671.333.33422.333.673.67

CD+B-D+B+ACC+A-A-

تقى حماده عبدالقادر االعرج2612

GPAم س مج
مج س 

TGPA

202.52

5474

1.771.62D+

2.442.46C+

2611
ايمن خيرت انور عبدالصمد 

(باق لالعادة)شراره

GPAم س مج
مج س 

TGPA

150.93

4760

2610
امانى على مغازى صالح 

صالح

GPAم س مج
مج س 

TGPA

171.65

5168

2.352.38C+

2.412.22C

2609
اسماعيل عصام محمد 

ابراهيم فايد

GPAم س مج
مج س 

TGPA

172.47

5471

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- فيزياء :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س 206ف312ك244ك251ك305جف 231ك204ف311ك202ف243ك

3322232111GPA-Last

23152920283925

27443044365857

50595964649782698777

11.671.672243.332.333.673

DC-C-CCAB+C+A-B

س.مج س 206ف312ك244ك305جف 204ف331ك311ك202ف243ك

332223111GPA-Last

251227262840

255344545857

506571808697829097

12.332.673.333.6743.3344

DC+B-B+A-AB+AA

س.مج س 206ف312ك244ك305جف 204ف210ف311ك202ف243ك

332223111GPA-Last

201228292940

215653645954

416881938894758596

02.333.3343.67433.674

FC+B+AA-ABA-A

س.مج س 206ف312ك244ك251ك204ف210ف102ص311ك202ف243ك

3322222111GPA-Last

22152918292022

29314227414645

51467145706667698590

102.6702.672.332.332.333.674

DFB-FB-C+C+C+A-A

2.09C

2616
ساره سعد عبدالفتاح سعد 

على ابونار

GPAم س مج
مج س 

TGPA

191.74

2.87

5472

2.722.76B-

2.22

زياد محمد مجدي محمد داود2615

GPAم س مج
مج س 

TGPA

18

5271

2.78B-

2614
رضوى شلبى دسوقى على 

عبدالنبي

GPAم س مج
مج س 

TGPA

182.93

2.35

5171

2.662.57C+

2.72

حنين اشرف عبدهللا ابوشعره2613

GPAم س مج
مج س 

TGPA

20

4967

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- فيزياء :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س 206ف312ك244ك305جف 204ف331ك311ك202ف243ك

332223111GPA-Last

221529273038

395344526058

616873799096819395

22.332.673443.3344

CC+B-BAAB+AA

س.مج س 206ف312ك244ك251ك231ك204ف202ف101ر243ك

333222111GPA-Last

10212920

9626514830

9636727750849088

0002.67313.3343.67

-FB-BDB+AAراسبراسب

س.مج س 206ف312ك244ك204ف210ف102ص311ك202ف208ف243ك

3232222111GPA-Last

231828262823

735424153غش35

58763686976779094

1.670022.332.333344

C-FراسبCC+C+BBAA

س.مج س 206ف312ك244ك204ف210ف331ك102ص311ك202ف243ك

3322222111GPA-Last

24282910272827

506457غائب485149

72797810779284869193

2.67330343.333.6744

B-BBFBAB+A-AA

2617
ساره فتح هللا محمد السيد 

قشيوط

GPAم س مج
مج س 

TGPA

183.09

5169

2.682.79B-

2618
عبد الغفور علي عبد الغفور 

علي مضيها

GPAم س مج
مج س 

TGPA

181.35

4560

1.51.53D+

2619
عبدالرحمن ابراهيم عبدالحى 

 قطب الغزالى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

191.86

5473

2.312.19C

2620
عبدالرحمن عالء طه كمال 

أبو شهبة

GPAم س مج
مج س 

TGPA

192.91

5473

2.672.73B-

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- فيزياء :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور

س.مج س 206ف312ك244ك204ف210ف102ص311ك202ف208ف243ك

3232222111GPA-Last

24282328222830

46576351536361

70858679759191899194

2.673.673.6733443.6744

B-A-A-BBAAA-AA

س.مج س 206ف312ك244ك204ف210ف331ك311ك202ف243ك

332222111GPA-Last

192028272820

233345435735

425373708555768083

01.332.672.673.671.3333.333.33

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

س.مج س 206ف312ك244ك204ف210ف102ص311ك202ف208ف243ك

3232222111GPA-Last

24221529242823

42323546515253

66545075758076849092

2.331.331333.3333.3344

C+D+DBBB+BB+AA

س.مج س 206ف312ك244ك251ك231ك204ف311ك202ف243ك

332222111GPA-Last

22728202924

284448494754

505176697678779083

1132.3333343.33

DDBC+BBBAB+

2621
عبدالفتاح جابر ابراهيم 

عبدالفتاح عبدالهادى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.48

5473

2.742.93B-

2622
عماد مسعد خليل حسن 

زبادي

GPAم س مج
مج س 

TGPA

172.02

5168

2.422.32C

عمر احمد محمد شريف2623

GPAم س مج
مج س 

TGPA

192.56

5473

2.282.35C+

2624
عمر محمد مصطفى بيومى 

مصطفى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

172.29

4562

1.631.81C-

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- فيزياء :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س 206ف312ك244ك204ف210ف331ك311ك202ف243ك

332222111GPA-Last

291228272824

655655536054

946883808878899197

42.333.333.333.6733.6744

AC+B+B+A-BA-AA

س.مج س 206ف312ك244ك251ك305جف 231ك204ف311ك202ف243ك

3322232111GPA-Last

22غ237272030

27534242533851

50606962833873728882

122.3323.3302.672.673.673.33

DCC+CB+FB-B-A-B+

س.مج س 206ف312ك244ك251ك204ف210ف102ر311ك202ف243ك

3323222111GPA-Last

211228292019

32302510404543

53425310696562748581

1.3301.3302.332.3322.673.673.33

D+FD+راسبC+C+CB-A-B+

س.مج س 206ف312ك244ك251ك231ك204ف311ك202ف243ك

332222111GPA-Last

225232917

24250274734

46300507651689065

0001312.3342.33

FFراسبDBDC+AC+

عمرو كرم توفيق سليمان2625

GPAم س مج
مج س 

TGPA

173.37

5471

2.642.82B-

2626
عمرو محمود احمد محمود 

عاصى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

201.97

5474

2.092.06C

2627
كريم رجب محمد عبدالحي 

البحيرى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

201.48

5168

1.811.79C-

2628
كريم عبدهللا محمد 

**الترامسى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

171.10

4865

2.21.91C-

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- فيزياء :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س 

GPA-Last

س.مج س 206ف312ك244ك231ك204ف210ف311ك202ف208ف243ك

3232222111GPA-Last

22251028292030

31324330584935

53575358876965798583

1.331.671.331.673.672.332.3333.673.33

D+C-D+C-A-C+C+BA-B+

س.مج س 206ف312ك244ك204ف210ف102ص311ك202ف208ف243ك

3232222111GPA-Last

2218528102920

29433822294948

51614350397868796087

1201032.33323.67

DCFDFBC+BCA-

س.مج س 206ف312ك244ك204ف210ف102ص311ك202ف208ف243ك

3232222111GPA-Last

231515282920

34253246105646

57404774108566738588

1.67002.6703.672.332.673.673.67

C-FFB-راسبA-C+B-A-A-

محمد احمد محمد ابو العزم2629

GPAم س مج
مج س 

TGPA

0#DIV/0!

0

######DIV/0!

2630
محمد احمد محمود يوسف 

اسماعيل

GPAم س مج
مج س 

TGPA

192.17

5473

2.312.27C

2631
محمد زاكى عبدالفتاح 

(باق لالعاده)يوسف

GPAم س مج
مج س 

TGPA

191.49

4463

2.151.95C-

2632
محمد عبدالستار عوض 

محمد خنيسه

GPAم س مج
مج س 

TGPA

191.70

4968

2.342.16C

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- فيزياء :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س 206ف312ك244ك204ف210ف102ص311ك202ف208ف243ك

3232222111GPA-Last

29303029283030

61656863697065

9095989297100959498100

4444444444

AAAAAAAAAA

س.مج س 206ف312ك244ك231ك204ف210ف311ك202ف208ف243ك

3232222111GPA-Last

24251229292029

41504743605047

65755972897076809294

2.3331.672.673.672.6733.3344

C+BC-B-A-B-BB+AA

س.مج س 206ف312ك244ك204ف210ف331ك311ك202ف243ك

332222111GPA-Last

281528262930

576061556766

857589819696789097

3.6733.673.3344344

A-BA-B+AABAA

س.مج س 206ف312ك244ك251ك231ك204ف102ر311ك202ف243ك

3323222111GPA-Last

17132727202915

19371829414819

36504556617734669080

0101.672302.3343.33

FDFC-CBFC+AB+

2633
محمد مبروك محمد فوزى 

مبروك

GPAم س مج
مج س 

TGPA

194.00

5574

3.723.79A-

محمد مسعد عبده رمضان2634

GPAم س مج
مج س 

TGPA

192.81

5170

2.412.52C+

2635
محمود حماده الحصافى 

الصعيدى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

173.59

5471

2.993.13B

محمود سامى فؤاد حشيش2636

GPAم س مج
مج س 

TGPA

201.38

5471

1.51.53D+

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- فيزياء :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س 206ف312ك244ك204ف210ف331ك311ك202ف243ك

332222111GPA-Last

241228262922

415135585552

656363848474789095

2.33223.333.332.67344

C+CCB+B+B-BAA

س.مج س 206ف312ك244ك204ف210ف311ك202ف208ف243ك

323222111GPA-Last

222625272925

334531334455

557156607380699087

1.332.671.6722.673.332.3343.67

D+B-C-CB-B+C+AA-

س.مج س 206ف312ك244ك251ك231ك204ف210ف311ك202ف243ك

3322222111GPA-Last

23182829273020

34464542574747

57647371847767688575

1.6722.672.673.3332.332.333.673

C-CB-B-B+BC+C+A-B

س.مج س 206ف312ك244ك204ف331ك102ر311ك202ف243ك

32322111GPA-Last

528252630عذر

3531203660عذر

04059456290598199

001.670241.673.334

FC-FCAC-B+Aعذر

2637
محمود شعبان فتح هللا خليل 

لبده

GPAم س مج
مج س 

TGPA

172.74

5471

2.72.71B-

2638
محمود نصر سعد محمد 

الشربيني

GPAم س مج
مج س 

TGPA

172.37

5269

2.432.42C+

2639
مصطفى احمد عبدالهادى 

احمد عبدالوهاب

GPAم س مج
مج س 

TGPA

192.53

5473

2.042.17C

2640
مصطفى احمد فرج حسن 

سلطان

GPAم س مج
مج س 

TGPA

151.62

4557

1.981.99C-

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- فيزياء :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور

س.مج س 206ف312ك244ك251ك231ك204ف311ك202ف101ر243ك

3332222111GPA-Last

201229202921

3502630464550

5503859667471737586

1.33001.672.332.672.672.6733.67

D+راسبFC-C+B-B-B-BA-

س.مج س 206ف312ك244ك305جف 204ف331ك311ك202ف243ك

332223111GPA-Last

251729273038

455857476256

707586749294788593

2.6733.672.674433.674

B-BA-B-AABA-A

س.مج س 206ف312ك244ك251ك204ف210ف102ص311ك202ف243ك

3322222111GPA-Last

20102914292823

20465123325854

40568037618677718590

01.673.33023.6732.673.674

FC-B+FCA-BB-A-A

س.مج س 206ف312ك244ك204ف210ف101ر311ك202ف152ر243ك

3232322111GPA-Last

201529222926

23163930295656

43165459518582757591

001.331.6713.673.33334

FراسبD+C-DA-B+BBA

2641
مصطفى شعبان عبد الحميد 

محمد الموجى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

201.60

4562

1.771.80C-

2642
مصطفى صفوت سعد 

دعبيس

GPAم س مج
مج س 

TGPA

18

73

3.35

5169

2.462.69B-

20

2643
ندى محمد السيد عبد النبى 

كحيل

GPAم س مج
مج س 

TGPA

192.07

54

2.022.03C

هانى شاكر بسيونى ابراهيم2644

GPAم س مج
مج س 

TGPA

1.72

5368

1.761.88C-

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
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كيمياء- فيزياء :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س 206ف312ك244ك305جف 204ف210ف102ص311ك202ف243ك

3322223111GPA-Last

25202924293039

40583837556153

65786761849192798097

2.3332.3323.334433.334

C+BC+CB+AABB+A

2.56

5474

2.70B-

2645
وليد حمدى محمد خطاب 

ابوخطوه

GPAم س مج
مج س 

TGPA

203.08

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


