
1 2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

كيمياء- ميكروبيولوجي :   شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور

س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك331ك208ن311ك206م243ك

322231132GPA-Last

26322728274029

544451533679855768

807678816379859797

3.33333.33233.6744

B+BBB+CBA-AA

س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

26363428383929

515949604989735570

779583888789739499

343.333.673.673.672.6744

BAB+A-A-A-B-AA

س.مج س  مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

28363727394028

636048605191955570

919685879091959598

443.673.6744444

AAA-A-AAAAA

س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

25333328373927

485849595389905568

739182879089909495

2.6743.333.6743.67444

B-AB+A-AA-AAA

3.67

5473

2.923.11B

2.943.20B

اسراء جالل محمد جالل2104

GPAم س مج
مج س 

TGPA

19

2103
اسامه محمد محمود كريم 

السغداوي

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.93

5473

3.61

5473

3.13.23B

2.862.96B-

2102
احمد فارس عبدالمحسن 

محمد حمود

GPAم س مج
مج س 

TGPA

19

2101
احمد عادل فوزى جمال 

الدين

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.23

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



2 2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

كيمياء- ميكروبيولوجي :   شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س مصادر تعلم312ك244ك331ك208ن311ك206م263ح243ك

332223112GPA-Last

24353127242929

435946543655898870

679477816084898899

2.33433.3323.333.673.674

C+ABB+CB+A-A-A

س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

25303528314029

486038602183955970

739073885283959999

2.6742.673.6713.33444

B-AB-A-DB+AAA

س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

29393727404029

665855675195955770

959792949195959799

444444444

AAAAAAAAA

س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

29363327383928

675959644894905770

969592918694909698

44443.674444

AAAAA-AAAA

3.97

5473

3.153.36B+

3.853.89A-

2108
اسماء محمد عادل محمود 

ابراهيم

GPAم س مج
مج س 

TGPA

19

2107
اسماء على على على 

**سيف

GPAم س مج
مج س 

TGPA

194.00

5675

3.26

5473

2.913.00B

3.023.07B

اسراء محمود محمد جمعه2106

GPAم س مج
مج س 

TGPA

19

2105
اسراء عبدالعظيم محمد على 

نعيم

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.21

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



3 2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

كيمياء- ميكروبيولوجي :   شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

20313428324029

355841545183955560

558975828383959589

1.333.6733.333.333.33443.67

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

س.مج س مصادر تعلم312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

33222112GPA-Last

233635273627

2759534140949970

5095886876949997

143.672.333444

DAA-C+BAAA

س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

27373928363828

546048665290935470

819787948890939298

3.3343.6743.674444

B+AA-AA-AAAA

س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

25373029384029

605550604786955770

859280898586959799

3.6743.333.673.673.67444

A-AB+A-A-A-AAA

3.79

5473

3.013.21B

3.013.22B

الشيماء احمد عبدالحميد داود2112

GPAم س مج
مج س 

TGPA

19

2111
االء محمود عبدالرحيم عبد 

الرحمن

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.82

5473

3.06

5268

2.962.98B-

33.05B

2110
االء دسوقي عبد الوهاب 

محمد خليل

GPAم س مج
مج س 

TGPA

16

2109
االء جابر زكى زينهم 

مصطفى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.21

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



4 2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

كيمياء- ميكروبيولوجي :   شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

24363329393828

365953474991925868

609586768891929696

243.6733.674444

CAA-BA-AAAA

س.مج س 112فلغة عربية305جف312ك311ك206م263ح

3221322GPA-Last

332939

04661100586969

07990100976969

034442.332.33

FBAAAC+C+

س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

25393330404029

606047635297935570

859980939297939599

3.6743.33444444

A-AB+AAAAAA

3.88

5473

3.123.32B

3.53.52B+

امل مكرم الصاوى ابراهيم2115

GPAم س مج
مج س 

TGPA

19

امل سعيد بدوي محمود علي2114

GPAم س مج
مج س 

TGPA

152.62

4051

3.10B

اماني يحى احمد فرج هيكل2113

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.51

5473

2.96

 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- ميكروبيولوجي :   شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

20333429354027

395937584790905868

599271878290909895

1.6742.673.673.334444

C-AB-A-B+AAAA

س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

25353528354027

465957604790925570

719492888290929597

2.67443.673.334444

B-AAA-B+AAAA

س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

23362930333928

385831583285935868

619460886585939796

2423.672.333.67444

CACA-C+A-AAA

س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

25383328353828

555949594889955670

809782878389959498

3.3343.333.673.333.67444

B+AB+A-B+A-AAA

3.70

5473

3.143.29B

2.983.05B

2119
اميره محمد ابراهيم محمد 

سعده

GPAم س مج
مج س 

TGPA

19

اميره ماهر على ابوشلوع2118

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.25

5473

3.68

5473

3.013.19B

3.033.12B

اميره خضر عبدالجيد خضر2117

GPAم س مج
مج س 

TGPA

19

2116
امنيه نادر اسماعيل حامد 

مصطفى الشربينى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.39

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



6 2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

كيمياء- ميكروبيولوجي :   شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

18353528343827

285838643886906068

469373927286909895

042.6742.673.67444

FAB-AB-A-AAA

س.مج س مصادر تعلم312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

33222112GPA-Last

253834293728

4559415646959670

7097758583959698

2.67433.673.33444

B-ABA-B+AAA

س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

26383528403928

566047644290935568

829882928290939496

3.3343.3343.334444

B+AB+AB+AAAA

س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

29343730314027

616054674892935970

909491977992939997

444434444

AAAABAAAA

3.89

5473

33.23B

3.023.21B

2123
ايه احمد محمد انور محمد 

الجباس

GPAم س مج
مج س 

TGPA

19

2122
ايمان محمد ابواليزيد محمد 

الور

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.75

5473

3.50

5268

2.993.11B

3.313.25B

2121
ايمان عصام عبد المنعم 

عبده سلمان

GPAم س مج
مج س 

TGPA

16

2120
ايات مصطفي عبدالفتاح 

محمد نجا

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.07

5675

 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- ميكروبيولوجي :   شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

28383429384028

645949615996955770

929783909796959798

443.33444444

AAB+AAAAAA

س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

25333230334029

465956635489945770

719288938789949799

2.6743.6743.673.67444

B-AA-AA-A-AAA

س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

26363529334027

495949594190905370

759584887490909397

343.333.672.674444

BAB+A-B-AAAA

س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

28403829393928

645958665999986070

929996959899989998

444444444

AAAAAAAAA

4.00

5473

3.913.93A-

3.033.18B

2227
جيهان مجدى شعبان فرغلى 

 احمد

GPAم س مج
مج س 

TGPA

19

ايه محمد على خفاجى2226

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.60

5473

3.70

5473

2.953.15B

3.143.35B+

2225
ايه على على احمد سعد 

خاطر

GPAم س مج
مج س 

TGPA

19

2124
ايه رمضان عبد الحفيظ 

سليمان

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.93

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



8 2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

كيمياء- ميكروبيولوجي :   شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

24323428333827

435952624290955760

679186907590959587

2.3343.67434443.67

C+AA-ABAAAA-

س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك331ك208ن311ك206م243ك

322231132GPA-Last

28372736283829

603259395288925970

886986758088929799

3.672.333.6733.333.67444

A-C+A-BB+A-AAA

س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

20373627343928

425943634985945765

629679908385949693

24343.333.67444

CABAB+A-AAA

س.مج س مصادر تعلم312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

33222112GPA-Last

263834283729

4760546242819068

7398889079819097

2.6743.67433.3344

B-AA-ABB+AA

3.54

5268

2.943.08B

3.123.22B

رانيا خالد علي الرشيدي2231

GPAم س مج
مج س 

TGPA

16

رانا مجدى محمد سعيد محمد2230

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.49

5473

3.51

5473

3.063.18B

3.063.19B

دينا عادل انور الجمل2229

GPAم س مج
مج س 

TGPA

19

2228
دينا جمعه صالح سعد عبد 

العاطى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.56

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



9 2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

كيمياء- ميكروبيولوجي :   شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

25373328384029

485946655286965970

739679939086969999

2.6743443.67444

B-ABAAA-AAA

س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك331ك208ن311ك206م243ك

322231132GPA-Last

24302928264027

425458464981905360

668487747581909387

2.333.333.672.6733.33443.67

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

س.مج س 305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

33222113GPA-Last

273435293239

5958516137939457

8692869069939496

3.6743.6742.33444

A-AA-AC+AAA

س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك331ك208ن311ك206م243ك

322231132GPA-Last

25352835263929

424463425293905970

677991777893909899

2.3334334444

C+BABBAAAA

3.37

5675

3.23.24B

3.313.42B+

2235
ريم محمد على عبدالحليم 

الكومى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

19

روحيه عبد الغفار محمد علي2234

GPAم س مج
مج س 

TGPA

173.71

4764

3.26

5675

3.143.17B

3.053.21B

رنا محمد حسن غزال2233

GPAم س مج
مج س 

TGPA

19

2232
رحمه السيد محمود السيد 

القزاز

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.67

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



10 2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

كيمياء- ميكروبيولوجي :   شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س مصادر تعلم312ك244ك331ك208ن311ك206م263ح243ك

332223112GPA-Last

25373127342629

456048644059859270

709779917485859299

2.674342.673.673.6744

B-ABAB-A-A-AA

س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

27373528403929

545947645987955770

819682929987959699

3.3343.33443.67444

B+AB+AAA-AAA

س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

20323127364028

355943583683875565

559174857283879593

1.3342.673.672.673.333.6744

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

س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

22333127283828

295646593682935770

518977866482939598

13.6733.6723.33444

DA-BA-CB+AAA

3.09

5473

2.822.89B-

2.943.01B

شروق اشرف فاروق ابراهيم2239

GPAم س مج
مج س 

TGPA

19

سماح فتحى احمد محمد جزر2238

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.21

5473

3.81

5675

3.263.40B+

3.063.17B

2237
سلمى عادل على محمد 

رحومه

GPAم س مج
مج س 

TGPA

19

زينب خالد على عصران2236

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.48

5675

 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- ميكروبيولوجي :   شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

28383727393828

586054654688925870

869891928588929698

3.674443.673.67444

A-AAAA-A-AAA

س.مج س 321نمصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

3322211322GPA-Last

2536332832382730

5759465758939353700

82957985909393919730

3.33433.67444440

B+ABA-AAAAAراسب

س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

24323828383928

425944674292945570

669182958092949498

2.3343.3343.334444

C+AB+AB+AAAA

س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

26393629363827

565956524683955760

829892818283959587

3.33443.333.333.33443.67

B+AAB+B+B+AAA-

3.68

5473

2.833.05B

3.133.25B

طارق خالد محمد محمد على2243

GPAم س مج
مج س 

TGPA

19

2242
صابرين اشرف رجب سعد 

الفقى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.60

5473

3.40

5475

3.113.19B

3.083.29B

2241
شيماء عبدالكريم محمد السيد 

شرف الدين

GPAم س مج
مج س 

TGPA

21

شيماء حامد محمد غانم غانم2240

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.90

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



12 2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

كيمياء- ميكروبيولوجي :   شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

27353429373829

535847605596965770

809381899296969599

3.3343.333.6744444

B+AB+A-AAAAA

س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

25303430273827

465845623890935968

718879926590939795

2.673.67342.334444

B-A-BAC+AAAA

س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

26353728373829

525955634693855970

789492918393859799

34443.3343.6744

BAAAB+AA-AA

س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك331ك208ن311ك206م243ك

322231132GPA-Last

26352733253927

545264595693915565

808791928193919492

3.333.67443.334444

B+A-AAB+AAAA

3.75

5473

3.263.39B+

3.133.29B

عمر محمود أبو المجد بخيت2247

GPAم س مج
مج س 

TGPA

19

2246
عالءالدين اشرف 

عبدالظاهر حبلص

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.75

5473

3.46

5473

2.963.09B

3.243.38B+

2245
عبدالوهاب سعد محمد احمد 

قلقيله

GPAم س مج
مج س 

TGPA

19

2244
عبدالرحمن محمد عبدهللا 

راغب

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.79

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



13 2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

كيمياء- ميكروبيولوجي :   شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س 305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

33222113GPA-Last

253735273339

5159436459969158

7696789192969197

34344444

BABAAAAA

س.مج س 305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

33222113GPA-Last

263637283840

5060416450909258

7696789288909298

34343.67444

BABAA-AAA

س.مج س 305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

33222113GPA-Last

284038273940

5858506646919360

86988893859193100

3.6743.6743.67444

A-AA-AA-AAA

س.مج س مصادر تعلم312ك244ك331ك208ن311ك206م263ح243ك

332223112GPA-Last

23353028242828

365930422753879068

599460705181879096

1.67422.6713.333.6744

C-ACB-DB+A-AA

2.84

5473

2.752.77B-

3.53.55B+

2251
فاطمة احمد سيد احمد عبد 

الحليم

GPAم س مج
مج س 

TGPA

19

غاده سعد سالم هاشم2248

GPAم س مج
مج س 

TGPA

173.71

4764

3.86

5471

3.33.44B+

3.143.27B

غاده مبروك عبد اللطيف2250

GPAم س مج
مج س 

TGPA

17

2249
غاده شكري احمد كمال 

المحالوي

GPAم س مج
مج س 

TGPA

173.67

5269

 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- ميكروبيولوجي :   شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

28373527383827

595948554485965360

879683828285969187

3.6743.333.333.333.67443.67

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

س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

27333327383928

535941513791935868

809274787591939796

3.3342.67334444

B+AB-BBAAAA

س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك331ك208ن311ك206م243ك

322231132GPA-Last

28362833274027

573761525092975768

857389857792979795

3.672.673.673.6734444

A-B-A-A-BAAAA

س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

28393428373827

625960645693955970

909894929393959797

444444444

AAAAAAAAA

4.00

5473

3.133.36B+

2.953.11B

2255
محمد الصافى عبدالمقصود 

الصافى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

19

2254
مازن اشرف سعد 

عبدالعزيز زغلوله

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.58

5473

3.54

5473

3.073.19B

2.963.15B

2253
لمياء صالح عبدالحليم غنيم 

محمد دعبس

GPAم س مج
مج س 

TGPA

19

كريم رشيد سليمان شامخ2252

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.68

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



15 2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

كيمياء- ميكروبيولوجي :   شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك331ك208ن311ك206م243ك

322231132GPA-Last

24232826273927

393850494284945340

636178756984949267

22332.333.33442.33

CCBBC+B+AAC+

س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

25363228343929

435853604084925760

689485887484929689

2.3343.673.672.673.33443.67

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

س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

24383629333927

415953514590915560

659789807890919487

2.3343.673.3334443.67

C+AA-B+BAAAA-

س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك263ح243ك

33221132GPA-Last

233428394027

3958593578905360

6292877478909387

243.672.673443.67

CAA-B-BAAA-

3.35

5471

2.852.97B-

3.063.17B

محمد ممدوح رمضان خضر2259

GPAم س مج
مج س 

TGPA

17

2258
محمد ممدوح حلمى محمود 

السيد

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.49

5473

3.46

5473

2.953.08B

2.822.81B-

محمد عطيه عبدالفضيل زايد2257

GPAم س مج
مج س 

TGPA

19

محمد شوقي محمد اسماعيل2256

GPAم س مج
مج س 

TGPA

192.79

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



16 2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

كيمياء- ميكروبيولوجي :   شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

25383128383828

465948555088905770

719779838888909598

2.67433.333.673.67444

B-ABB+A-A-AAA

س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك331ك208ن311ك206م243ك

322231132GPA-Last

24372735283828

494661444794956070

738388797594959898

2.673.333.67334444

B-B+A-BBAAAA

س.مج س 305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

33222113GPA-Last

273937283840

5858486243999258

8597859081999298

3.6743.6743.33444

A-AA-AB+AAA

س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

28403229344028

585952575396965870

869984868796969898

3.6743.333.673.674444

A-AB+A-A-AAAA

3.81

5473

3.113.29B

3.583.64B+

2263
مى سعيد محمود عبد هللا 

محمود

GPAم س مج
مج س 

TGPA

19

2262
منه هللا اشرف محمد 

الرفاعي نصر

GPAم س مج
مج س 

TGPA

173.82

4764

3.42

5675

3.223.27B

2.993.14B

منار ناصر زكريا سنبل2261

GPAم س مج
مج س 

TGPA

19

مريم على عبدالنبى المناديلى2260

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.56

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



17 2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

كيمياء- ميكروبيولوجي :   شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س مصادر تعلم312ك244ك331ك208ن311ك206م243ك

32223112GPA-Last

283529312729

573139056939555

8566683183939584

3.672.332.3303.33443.33

A-C+C+راسبB+AAB+

س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

22343728363828

245938414187905868

469375697787909696

0432.3333.67444

FABC+BA-AAA

س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

22333627273927

285844564589905770

509180837289909697

143.333.332.673.67444

DAB+B+B-A-AAA

س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

26353028383927

545948364791915868

809478648591919795

3.334323.674444

B+ABCA-AAAA

3.54

5473

3.163.26B

3.073.11B

2267
نورهان سامى السيد 

عبدالمقصود شمس

GPAم س مج
مج س 

TGPA

19

2266
نرمين احمد عبد المقصود 

داود

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.23

5473

2.96

5473

32.99B-

5167

3.11

2265
ندى عبدالكريم جمعه عبد 

العزيزجمعه

GPAم س مج
مج س 

TGPA

19

مج س 

3.04B

2264
مياده انور ابراهيم على 

ابراهيم

GPAم س مج
TGPA

162.81

 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- ميكروبيولوجي :   شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

28373928384029

575953615096926070

8596928988969210099

3.67443.673.674444

A-AAA-A-AAAA

س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

27362928384028

565947604485925570

839576888285929598

3.33433.673.333.67444

B+ABA-B+A-AAA

س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

25363329344029

435839574289905570

689472867689909599

2.3342.673.6733.67444

C+AB-A-BA-AAA

س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

24323128373827

465642632984935870

708873916684939697

2.673.672.6742.333.33444

B-A-B-AC+B+AAA

3.08B

هاجر صابر عطيه رمضان2270

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.44

5473

3.67

5473

2.883.08B

2.96

3.253.41B+

نيروز زكريا شحاته عيسى2269

GPAم س مج
مج س 

TGPA

19

2268
نورهان سالمه حسين محمد 

خليل

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.88

5473

وفاء صالح حامد سعيد2271

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.39

5473

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 بدران.  د



19 2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

كيمياء- ميكروبيولوجي :   شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

29383527383928 

615951652392925870

909786926192929798

443.67424444

AAA-ACAAAA

س.مج س  مصادر تعلم305جف312ك244ك208ن311ك206م263ح243ك

332221132GPA-Last

15363328303927

125834543777925550

279467826777929477

042.333.332.333443

FAC+B+C+BAAB

3.75

5473

2.963.17B

2.79

5473

2272
ياسمين عبدالمقصود احمد 

محمود الفار

GPAم س مج
مج س 

TGPA

19

2.862.84B-

2273
يمنى عصام احمد علي 

بركات

GPAم س مج
مج س 

TGPA

19

 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


