
1   2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

حيوان- كيمياء :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور

س.مج س تعلم .م241ك244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

28302826272533903027

284961505044486370

56798976776981909397

1.6733.67332.333.33444

C-BA-BBC+B+AAA

س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

24302727292937953027

324961483950496370

56798875687986959397

1.6733.6732.3333.67444

C-BA-BC+BA-AAA

س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

28342827282738973027

525964636269587070

809392909096969710097

3.33444444444

B+AAAAAAAAA

س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

24302727252438952728

394957654844486570

63798492736886959298

233.3342.672.333.67444

CBB+AB-C+A-AAA

3.07

مج س 

TGPA

78

B

3.323.29

2301
ابراهيم مدحت محمد عباده 

احمد
22

م س مج

3.15

3.09

GPA

56

احمد عادل لبيب شاهين2302

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.20

5678

B

2303
احمد مختار عبدالهادى عبد 

الجواد

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.94

5678

3.413.56B+

3.113.16B

2304
اسراء خالد عبدالعظيم 

عبدالعليم طلب

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.30

5678

 القائم بعمل عميد الكلية  

المغربي محمد المغربي. د.ا

وكيل الكليه لشئون التعليم و الطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

رئيس الكنترول        

عثمان محمد عثمان بدران.  د



2   2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

حيوان- كيمياء :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

28332726262736933028

375560584842496270

65888784746985939298

2.333.673.673.332.672.333.67444

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

س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

30302826273035912728

294859445432497070

59788770816284919798

1.6733.672.673.3323.33444

C-BA-B-B+CB+AAA

س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

22302726292640923028

444963615342506570

66799087826890929598

2.33343.673.332.334444

C+BAA-B+C+AAAA

س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

28312827273036932728

495567555847436570

77869582857779939298

33.6743.333.6733444

BA-AB+A-BBAAA

GPAم س مج
مج س 

3.32

2305
اسراء عطيه حسين محمد 

حسن

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.36

5678

3.33B+

2306
اسراء معاذ محمد على 

عثمان رخا

TGPA

223.11

5678

3.283.23B

اسماء سمير السيد الجناينى2307

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.45

5476

3.13.20B

2308
اسماء على على السيد 

ابوعيطه

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.52

5678

3.213.30B

 القائم بعمل عميد الكلية  

المغربي محمد المغربي. د.ا

وكيل الكليه لشئون التعليم و الطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

رئيس الكنترول        

عثمان محمد عثمان بدران.  د



3   2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

حيوان- كيمياء :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

20322727272740953028

255363575054466670

45859084778186959698

03.6743.3333.333.67444

FA-AB+BB+A-AAA

س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

28342826272539953029

5156605557526970

79902886828291959999

3403.673.333.334444

BAFA-B+B+AAAA

س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

26302726252936952427

364258445338316670

62728570786767959097

22.673.672.6732.332.33444

CB-A-B-BC+C+AAA

س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

24302729282633903027

535464555857486270

77849184868381909297

33.3343.333.673.333.33444

BB+AB+A-B+B+AAA

االء السيد عبدالجواد روميه2309

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.30

5678

3.053.12B

2310
االء صفوت صالح احمد 

نجاتى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.38

5678

3.253.29B

االء طارق السيد السايس2311

GPAم س مج
مج س 

TGPA

222.96

5678

3.113.07B

االء محمد فوزى الخشاب2312

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.54

5678

3.123.24B

 القائم بعمل عميد الكلية  

المغربي محمد المغربي. د.ا

وكيل الكليه لشئون التعليم و الطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

رئيس الكنترول        

عثمان محمد عثمان بدران.  د



4   2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

حيوان- كيمياء :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

28382929283039973028

605963636465536868

88979292929592979896

3.67444444444

A-AAAAAAAAA

س.مج س 244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

232322312GPA-Last

263028292129389427

2752605454384756

538288837567859483

1.333.333.673.3332.333.6743.33

D+B+A-B+BC+A-AB+

س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

23313026232840963028

274656554645486970

50778681697388969998

133.673.332.332.673.67444

DBA-B+C+B-A-AAA

س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

26322827262538953028

475256586251496770

73848485887687959798

2.673.333.333.673.6733.67444

B-B+B+A-A-BA-AAA

امنية شوقى ربيع الشاذلى2313

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.97

5678

3.763.82A-

2314
امنيه عبد الحميد عبد الهادي 

عبد المقصود

GPAم س مج
مج س 

TGPA

203.12

5474

3.233.20B

2315
اميره محمد عبد الفتاح 

شمسية

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.15

5678

3.153.15B

2316
ايمان ربيع محمد ربيع 

يوسف

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.52

5476

3.053.18B

 القائم بعمل عميد الكلية  

المغربي محمد المغربي. د.ا

وكيل الكليه لشئون التعليم و الطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

رئيس الكنترول        

عثمان محمد عثمان بدران.  د



5   2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

حيوان- كيمياء :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

20342727302837963027

4956625753505406470

69908984837891969497

2.3343.673.333.3334444

C+AA-B+B+BAAAA

س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

20312828282837923028

265257586145485770

46838586897385928798

03.333.673.673.672.673.6743.674

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

س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

30312929293038973028

545666556453516770

84879584938389979798

3.333.6743.3343.333.67444

B+A-AB+AB+A-AAA

س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

24322829262834903027

375062585556446368

61829087818478909395

23.3343.673.333.333444

CB+AA-B+B+BAAA

2317
ايمان سعيد على عوض 

الغنام

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.58

5678

3.253.34B+

ايه جمعه محمد مرشدى2318

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.24

5678

3.143.17B

ايه سمير خليل حسن الشيخ2319

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.70

5678

3.233.36B+

ايه فتح اللة مبروك انبيوه2320

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.42

5678

3.253.30B

 القائم بعمل عميد الكلية  

المغربي محمد المغربي. د.ا

وكيل الكليه لشئون التعليم و الطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

رئيس الكنترول        

عثمان محمد عثمان بدران.  د



6   2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

حيوان- كيمياء :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

28352729282940942727

525863606059546465

80939089888894949192

3.33443.673.673.674444

B+AAA-A-A-AAAA

س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

28312827273040963029

415861576254406070

69898984898480969099

2.333.673.673.333.673.333.33444

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

س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

28312826282640923028

585261655951426570

86838991877782929598

3.673.333.6743.6733.33444

A-B+A-AA-BB+AAA

س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

26302726252834903027

445257605457476250

70828486798581909277

2.673.333.333.6733.673.33443

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

ايه محمود حامد خطاب2321

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.83

5678

3.23.38B+

2322
جورجيت رومانى جرجس 

موسى سعيد

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.50

5678

3.213.29B

2323
حبيبه عزالدين سعد حسن 

غانم

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.64

5476

3.023.20B

حسام خميس محمد حربى2324

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.38

5678

3.013.11B

 القائم بعمل عميد الكلية  

المغربي محمد المغربي. د.ا

وكيل الكليه لشئون التعليم و الطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

رئيس الكنترول        

عثمان محمد عثمان بدران.  د



7   2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

حيوان- كيمياء :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

20302827292538903028

345064605533506470

54809287845888909498

1.333.3343.673.331.673.67444

D+B+AA-B+C-A-AAA

س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

22322727212336963028

405151605642476470

62837887776583969498

23.3333.6732.333.33444

CB+BA-BC+B+AAA

س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

18312826292835993028

265261405147506570

44838966807585999598

03.333.672.333.3333.67444

FB+A-C+B+BA-AAA

س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

20302727302640923029

234955404041526665

43798267706792929694

033.332.332.672.334444

FBB+C+B-C+AAAA

2325
حسناء وصفى عبدالحميد 

طاهرزنقير

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.30

5678

3.163.20B

دنيا ممدوح السيد بلبع مساعد2326

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.26

5678

3.073.12B

دينا حسين كامل شيبه2327

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.09

5678

3.093.09B

2328
دينا شاهر الدين مبروك 

مسعود

GPAم س مج
مج س 

TGPA

222.94

5678

3.183.11B

 القائم بعمل عميد الكلية  

المغربي محمد المغربي. د.ا

وكيل الكليه لشئون التعليم و الطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

رئيس الكنترول        

عثمان محمد عثمان بدران.  د



8   2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

حيوان- كيمياء :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

30302829252635903027

615360566256486170

91838885878283909197

43.333.673.673.673.333.33444

AB+A-A-A-B+B+AAA

س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

22342726262940983027

304953545239435670

52838080786883988697

13.333.333.3332.333.3343.674

DB+B+B+BC+B+AA-A

س.مج س 244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

232322312GPA-Last

203027272426378530

1743505334414058

377377805867778588

02.6733.331.672.3333.673.67

FB-BB+C-C+BA-A-

س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

22302827302637913027

394459494148495670

61748776717486918697

22.673.6732.672.673.6743.674

CB-A-BB-B-A-AA-A

2329
رانا عالء الدين عبدالرازق 

قنديل

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.65

5476

3.053.22B

رضوه سعيد احمد عوض2330

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.12

5678

3.063.08B

2331
رضوي محمد عبد الحكيم 

محمد الشاهد

GPAم س مج
مج س 

TGPA

202.60

4868

2.732.69B-

2332
رمضان محمود رمضان 

محمد

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.15

5678

3.313.27B

 القائم بعمل عميد الكلية  

المغربي محمد المغربي. د.ا

وكيل الكليه لشئون التعليم و الطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

رئيس الكنترول        

عثمان محمد عثمان بدران.  د



9   2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

حيوان- كيمياء :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

28322728292637973029

355765565245526570

63899284817189979599

23.6743.333.332.673.67444

CA-AB+B+B-A-AAA

س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

26362827293037903029

565365636066566570

82899390899693909599

3.333.67443.6744444

B+A-AAA-AAAAA

س.مج س 244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

232322312GPA-Last

223029292530349127

3347565958484862

557785888378829189

1.3333.673.673.3333.3343.67

D+BA-A-B+BB+AA-

س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

24312826243039953029

3649614835516150

60802887726590959179

23.3303.672.672.334443

CB+FA-B-C+AAAB

2333
زينب محمود خالد صالح 

حميدة

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.46

5476

2.993.12B

ساره احمد محمد يوسف2334

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.86

5678

3.243.42B+

2335
سلمى عبدالحميد عبدالشافى 

*البهوفى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

203.20

5474

2.933.00B

سمير محمد سعد شمسيه2336

GPAم س مج
مج س 

TGPA

222.95

5678

3.23.13B

 القائم بعمل عميد الكلية  

المغربي محمد المغربي. د.ا

وكيل الكليه لشئون التعليم و الطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

رئيس الكنترول        

عثمان محمد عثمان بدران.  د



10   2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

حيوان- كيمياء :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س 244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

232322312GPA-Last

163027272326389530

2848445442455264

447871816571909594

032.673.332.332.67444

FBB-B+C+B-AAA

س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

28312827262434973028

294556554930496060

57768482755483979088

1.6733.333.3331.333.33443.67

C-BB+B+BD+B+AAA-

س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

24362727282839953029

575461575662546570

81908884849093959599

3.3343.673.333.3344444

B+AA-B+B+AAAAA

س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

24352828282438973029

405335555444366470

64886383826874979499

23.6723.333.332.332.67444

CA-CB+B+C+B-AAA

2337
شروق يحى محمود 

مصطفى عمران

GPAم س مج
مج س 

TGPA

202.92

5474

2.912.91B-

2338
شيماء ممدوح عباس عطاهللا 

حسنين

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.04

5678

3.243.18B

2339
صباح عكوش عبدالجواد 

على المين

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.76

5476

3.193.35B+

2340
صفاء عبدالعاطى احمد احمد 

مرزوق

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.11

5678

3.283.23B

 القائم بعمل عميد الكلية  

المغربي محمد المغربي. د.ا

وكيل الكليه لشئون التعليم و الطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

رئيس الكنترول        

عثمان محمد عثمان بدران.  د



11   2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

حيوان- كيمياء :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

30322728292940913029

435666585450566765

73889386837996919794

2.673.6743.673.3334444

B-A-AA-B+BAAAA

س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

30352728282939923029

575365635357516670

87889291818690929699

3.673.67443.333.674444

A-A-AAB+A-AAAA

س.مج س 244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

232322312GPA-Last

162727262829399730

3051505746415656

467877837470959786

0333.332.672.67443.67

FBBB+B-B-AAA-

س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

26352826303037953029

555559615053416670

81908787808378959699

3.3343.673.673.333.333444

B+AA-A-B+B+BAAA

2341
عادل ابوالمجد عبدالحميد 

اسماعيل البدوى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.64

5678

3.313.40B+

2342
عزه عبد الوهاب كامل 

مرسى الشيخ علي

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.83

5678

3.633.69A-

عال راتب سعيد عبيد2343

GPAم س مج
مج س 

TGPA

202.95

5474

2.772.82B-

2344
فاطمه سمير نعيم نعيم 

مصطفى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.61

5678

3.163.29B

 القائم بعمل عميد الكلية  

المغربي محمد المغربي. د.ا

وكيل الكليه لشئون التعليم و الطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

رئيس الكنترول        

عثمان محمد عثمان بدران.  د



12   2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

حيوان- كيمياء :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور

س.مج س 244ك312ك202ح353ك331ك311ك204ح242ك

23232312GPA-Last

1229282627409530

18295152504761

3058797877879591

01.673333.6744

FC-BBBA-AA

س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

20332926292940953029

495366575847436770

69869583877683959799

2.333.6743.333.6733.33444

C+A-AB+A-BB+AAA

س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

28242828272637973029

404863635941516270

68729191866788979299

2.332.67443.672.333.67444

C+B-AAA-C+A-AAA

س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

22313028292937953029

435256535941446270

65838681887081959299

2.333.333.673.333.672.673.33444

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

محمد عطا عبد الغني مالك2345

GPAم س مج
مج س 

TGPA

182.72

4361

3.163.03B

2346
محمود حمدى عبدالعزيز 

محمود

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.50

5678

3.163.26B

منار مدحت على سعيد2347

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.44

5678

3.173.25B

مى باهى السيد باهى طاحون2348

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.39

5678

3.223.27B

 القائم بعمل عميد الكلية  

المغربي محمد المغربي. د.ا

وكيل الكليه لشئون التعليم و الطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

رئيس الكنترول        

عثمان محمد عثمان بدران.  د



13   2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

حيوان- كيمياء :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

243429282728371003027

585360605251516265

828789887979881009292

3.333.673.673.67333.67444

B+A-A-A-BBA-AAA

س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

22333026272939973029

395462535260526970

61879279798991979999

23.674333.674444

CA-ABBA-AAAA

س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

26292829242740903029

275060535048446170

53798882747584909199

1.3333.673.332.6733.33444

D+BA-B+B-BB+AAA

س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

24332929282439953029

415460503833435870

65878979665782958899

2.333.673.6732.331.673.3343.674

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

2349
نافله محمد جاد المولى سيف 

النصر

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.59

5678

3.173.29B

2350
نانسى فرج اسكندر ابراهيم 

عطيه

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.52

5678

3.183.27B

2351
نجوى عبد الحميد على عبد 

الونيس عبيد

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.20

5678

3.163.17B

ندى لطفى عثمان عبد هللا2352

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.15

5678

3.243.22B

 القائم بعمل عميد الكلية  

المغربي محمد المغربي. د.ا

وكيل الكليه لشئون التعليم و الطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

رئيس الكنترول        

عثمان محمد عثمان بدران.  د



14   2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

حيوان- كيمياء :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

23232231229GPA-Last

24282727253036922765

26375153545342480

50657880798378927565

12.3333.3333.333432.33

DC+BB+BB+BABC+

س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

22302828262839913029

384658555159435665

60768683778782918694

233.673.3333.673.3343.674

CBA-B+BA-B+AA-A

س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

24362728282640973029

435459575739546770

67908685856594979799

2.3343.673.673.672.334444

C+AA-A-A-C+AAAA

س.مج س تعلم .م241ك244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح

3232231222GPA-Last

30282929294097302428

526155414454594370

82898470739497896798

3.333.673.332.672.67443.672.334

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

ندى مراد محمود عبداللطيف2353

GPAم س مج
مج س 

TGPA

492.53

56105

3.042.80B-

2354
نوران حسين مصطفى 

القسطاوى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.32

5476

3.043.12B

2355
نوره خيرى عبدالغنى محمد 

سعدهللا

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.59

5678

3.123.25B

نورهان عادل حمدى بركات2356

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.36

5678

3.153.21B

 القائم بعمل عميد الكلية  

المغربي محمد المغربي. د.ا

وكيل الكليه لشئون التعليم و الطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

رئيس الكنترول        

عثمان محمد عثمان بدران.  د



15   2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

حيوان- كيمياء :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

24372728272937983029

645764606465536770

88949188919490989799

3.67443.67444444

A-AAA-AAAAAA

س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

24302828272736923029

355263605350486370

59829188807784929399

1.673.3343.673.3333.33444

C-B+AA-B+BB+AAA

س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

26333026262739953029

635457585645566670

89878784827295959699

3.673.673.673.333.332.674444

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

س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

24302927252636933029

294259545235495970

53728881776185938999

1.332.673.673.33323.6743.674

D+B-A-B+BCA-AA-A

2357
هايدى احمد شوقى محمود 

وافى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.93

5678

3.413.56B+

2358
هايدى عبدالوهاب اسماعيل 

الرومى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.41

5476

3.143.22B

2359
هبه شعبان سليمان عبدالقادر 

الجيشى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.62

5476

3.123.27B

هبه كرم محمود على عبدهللا2360

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.11

5678

3.243.20B

 القائم بعمل عميد الكلية  

المغربي محمد المغربي. د.ا

وكيل الكليه لشئون التعليم و الطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

رئيس الكنترول        

عثمان محمد عثمان بدران.  د



16   2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

حيوان- كيمياء :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

26363027262438953029

425660554038526470

68929082666290959499

2.33443.332.3324444

C+AAB+C+CAAAA

س.مج س تعلم .م244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

2323223122GPA-Last

26282928263034952729

254754605254466468

51758388788480959197

133.333.6733.333.33444

DBB+A-BB+B+AAA

س.مج س 244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

232322312GPA-Last

223128272825389630

2841585857455054

507286858570889684

12.673.673.673.672.673.6743.33

DB-A-A-A-B-A-AB+

س.مج س 244ك312ك202ح353ك252ك331ك311ك204ح242ك

232322312GPA-Last

2030272726263610030

2050596239455062

4080868965718610092

03.333.673.672.332.673.6744

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

2.912.95B-

2364
وفاء رمضان ابوالنور 

عبدالفتاح نعيم

GPAم س مج
مج س 

TGPA

203.07

5676

2361
هبه محمد ابراهيم فرج سيد 

احمد

GPAم س مج
مج س 

TGPA

223.42

5678

3.243.29B

2.89

هدى حموده احمد المغربى2362

GPAم س مج
مج س 

TGPA

22

5676

3.24

5678

3.063.11B

2.95B-

2363
هدى عبد السالم عبد الر 

حمن فياض

GPAم س مج
مج س 

TGPA

203.14

 القائم بعمل عميد الكلية  

المغربي محمد المغربي. د.ا

وكيل الكليه لشئون التعليم و الطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

رئيس الكنترول        

عثمان محمد عثمان بدران.  د


