
1 2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

كيمياء- نبات :    شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
27

س.مج س 312ك244ك305جف 226ن204ن232ن208ن311ك202ن243ك

3222222311GPA-Last

243028383631263930

39595438492327586890

63898276855453979890

23.673.3333.671.331.33444

CA-B+BA-D+D+AAA

س.مج س 312ك244ك305جف 226ن204ن232ن208ن311ك202ن243ك

3222222311GPA-Last

2329183026293830

15373019401824545080

15605937704453928080

021.6702.6701.3343.333.33

+CC-FB-FD+AB+Bراسب الئحة

س.مج س 312ك244ك231ك226ن204ن232ن208ن311ك202ن243ك

3222222211GPA-Last

2412271721152830

26294220411619455181

50416937621634738181

102.3302002.673.333.33

DFC+FCراسب الئحةFB-B+B+

س.مج س 312ك244ك305جف 226ن204ن232ن208ن311ك202ن243ك

3222222311GPA-Last

231728192229193930

33345220473418565785

56518039696337958785

1.6713.3302.332043.673.67

C-DB+FC+CFAA-A-

2.262.21C

اسامه وصفي السعيد زريبه2504

GPAم س مج
مج س 

TGPA

202.08

5575

1.25

5574

2.071.86C-

2.162.04C

احمد محمد جمعه محمد عسل2503

GPAم س مج
مج س 

TGPA

19

احمد عمرو السيد الحلوانى2502

GPAم س مج
مج س 

TGPA

201.70

5474

2.93

5474

2.472.60C+

2501
احمد سامح على توفيق 

حسن جاد

GPAم س مج
مج س 

TGPA

20

 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- نبات :    شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س 312ك244ك305جف 226ن204ن232ن208ن311ك202ن243ك

3222222311GPA-Last

2025293229234030

20514011322428546495

40766911645351949495

032.33021.331444

FBC+راسب الئحةCD+DAAA

س.مج س 312ك244ك231ك226ن204ن232ن208ن311ك202ن243ك

3222222211GPA-Last

243034302830

851520393411505290

875550736411788290

03012.672033.334

BB+Aراسب الئحةDB-Cراسب الئحةBراسب الئحة

س.مج س 312ك244ك305جف 226ن204نمصادر تعلم208ن311ك202ن243ك

3222222311GPA-Last

252928362833314030

41496055705439586295

66788891988770989295

2.3333.67443.672.67444

C+BA-AAA-B-AAA

س.مج س 312ك244ك305جف 226ن204ن232ن208ن311ك202ن243ك

3222222311GPA-Last

242127263018263830

42355538372240555885

66568264674066938885

2.331.673.3322.3302.3343.673.67

C+C-B+CC+FC+AA-A-

2.22.28C

2508
امل عصام محمد عبدالنبى 

*سالم

GPAم س مج
مج س 

TGPA

202.48

5474

3.45

5575

2.432.70B-

1.771.73C-

2507
االء رضا عيسى ابراهيم 

عيسى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

20

2506
اسماء يونس عبد الحميد 

محمد أبو وافية

GPAم س مج
مج س 

TGPA

191.61

5271

1.97

5575

2.142.09C

2505
اسراء سعيد سعد عبد هللا ابو 

فيه

GPAم س مج
مج س 

TGPA

20

 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- نبات :    شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س 312ك244ك305جف 226ن204نمصادر تعلم208ن311ك202ن243ك

3222222311GPA-Last

252728372729293930

40595445703727566291

65868282976656959291

2.333.673.333.3342.331.67444

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

س.مج س 312ك244كمصادر تعلم226ن204ن232ن208ن311ك202ن243ك

3222222211GPA-Last

201730313125282830

23505222413228705281

43678253725756988281

02.333.331.332.671.671.6743.333.33

FC+B+D+B-C-C-AB+B+

س.مج س 312ك244ك305جف 226ن204ن208ن311ك202ن243ك

322222311GPA-Last

2217283132253830

304861282441565790

526589595666948790

12.333.671.671.672.3343.674

DC+A-C-C-C+AA-A

س.مج س 312ك244كلغة عربية226ن204ن232ن208ن311ك202ن243ك

3222222211GPA-Last

2427303237363630

31495440543924696490

55768472917560699490

1.3333.332.674322.3344

D+BB+B-ABCC+AA

2.292.50C+

خلود محمد صابر الهواري2512

GPAم س مج
مج س 

TGPA

192.77

4865

2.56

5573

2.52.51C+

1.541.70C-

حنان السيد حسنى قناوى2511

GPAم س مج
مج س 

TGPA

18

2510
ايمان عبدالظاهرمحمد 

الشرقاوى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

192.14

5271

3.18

5474

2.432.63C+

2509
اية عادل كامل ناجي حسن 

الشامى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

20

 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- نبات :    شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س 312ك244ك305جف 204ن232ن311ك202ن243ك

32222311GPA-Last

25242839333830

4358435338556590

6882719271939590

2.333.332.6742.67444

C+B+B-AB-AAA

س.مج س 312ك244ك231ك226ن204ن232ن208ن311ك202ن243ك

3222222211GPA-Last

1514282934272930

15443325381527515390

30586154721554808390

01.6721.332.6701.333.333.334

FC-CD+B-راسب الئحةD+B+B+A

س.مج س 312ك244ك231ك226ن204ن232ن208ن311ك202ن243ك

3222222211GPA-Last

241527313126272930

28435823412419505293

52588554725046798293

11.673.671.332.671033.334

DC-A-D+B-DFBB+A

س.مج س 312ك244كمصادر تعلم226ن204ن232ن208ن311ك202ن243ك

3222222211GPA-Last

232928303134342730

35495731484730705990

58788561798164978990

1.6733.67233.33243.674

C-BA-CBB+CAA-A

2.492.59C+

سمر على مصطفى السعدنى2516

GPAم س مج
مج س 

TGPA

192.88

5473

1.95

5473

1.921.93C-

2.292.13C

ساره السيد محمد البيلى2515

GPAم س مج
مج س 

TGPA

19

*رنا محسن رمضان القاضى2514

GPAم س مج
مج س 

TGPA

191.68

5473

3.27

5268

2.953.03B

رنا حمدى محمد الوكيل2513

GPAم س مج
مج س 

TGPA

16

 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- نبات :    شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س 312ك244ك305جف 226ن204ن232ن208ن311ك202ن243ك

3222222311GPA-Last

252227232816203830

25365531342425555475

50588254624045938475

11.673.331.3320043.333

DC-B+D+CFFAB+B

س.مج س 312ك244كمصادر تعلم226ن204ن232ن208ن311ك202ن243ك

3222222211GPA-Last

243028333932332730

46535834524522706290

70838667917755979290

2.673.333.672.33431.33444

B-B+A-C+ABD+AAA

س.مج س 312ك244ك231ك226ن204ن232ن208ن311ك202ن243ك

3222222211GPA-Last

2327312924

18443016411717475590

18675716721717767990

02.331.6702.6700334

BBAراسب الئحةراسب الئحة-Bراسب الئحة-C+Cراسب الئحة

س.مج س 305جف 208ن202ن243ك

3223GPA-Last

740غغ

2253غغ

2993غغ

0004

FFFA

1.20D

2520
عبد الرحمن اسامه الحسيني 

ختعن

GPAم س مج
مج س 

TGPA

101.20

10

1.39

5473

2.031.86C-

2.62.74B-

شيماء محسن محمد الزلبانى2519

GPAم س مج
مج س 

TGPA

19

2518
شيماء ابراهيم على عبدالغنى 

عماره

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.12

5271

1.90

5474

1.981.96C-

2517
سمير السيد شفيق على 

علوانى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

20

 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- نبات :    شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س 312ك244ك226ن204ن232ن208ن311ك202ن243ك

322222211GPA-Last

02827141824

112157173919235087

112185176633417487

003.6702.33002.673.67

-C+FFB-Aراسب الئحة-FAراسب الئحة

س.مج س 312ك244كلغة عربية311ك202ن243ك

322211GPA-Last

030

غ66950غ2

غ66980غ2

0002.333.330

C+B+Fراسب الئحةFراسب الئحة

س.مج س 312ك244كمصادر تعلم226ن204ن232ن208ن311ك202ن243ك

3222222211GPA-Last

202728212827232724

35463729472327605290

55736550755050877690

1.332.672.3313113.6734

D+B-C+DBDDA-BA

س.مج س 312ك244ك231ك226ن204ن101ن311ك202ن243ك

322222211GPA-Last

2730

417351550غ3943

417651550غ3970

002.670002.3301

Dراسب الئحة+Cراسب الئحةراسب الئحةB-Fراسب الئحةراسب الئحة

1.611.37D+

عمر محمد على غازى2524

GPAم س مج
مج س 

TGPA

170.65

5269

2.12

5473

2.452.36C+

0.89F

2523
على محمد محمد على 

الحبشى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

19

2522
عبد الرحمن عادل محمد 

الطناني

GPAم س مج
مج س 

TGPA

110.73

9

1.08

5471

1.81.63D+

2521
عبدالرحمن خالد محمد كامل 

كحله

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



7 2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

كيمياء- نبات :    شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س 312ك244كمصادر تعلم226ن204ن232ن208ن311ك202ن243ك

3222222211GPA-Last

16282931132724

13433134351631555485

13595963661644827885

01.671.6722.33003.3333.67

-FB+BAراسب الئحة+C-C-CCراسب الئحة

س.مج س 312ك244كمصادر تعلم226ن204ن232ن208ن311ك202ن243ك

3222222211GPA-Last

231928233021162924

27513329443134606082

50706152745250898482

12.67212.67113.673.333.33

DB-CDB-DDA-B+B+

س.مج س 312ك244كمصادر تعلم226ن204ن232ن208ن311ك202ن243ك

3222222211GPA-Last

202127223121272924

40495536412435706895

60708258724562999295

22.673.331.672.6702444

CB-B+C-B-FCAAA

س.مج س 312ك244ك231ك204ن208ن311ك243ك

3222211GPA-Last

غ2028222930

90غ2155414561

90غ4183637491

03.3322.67404

FB+CB-AFA

1.951.99C-

2528
محمود محمد عوض 

(باق لالعادة)محمد

GPAم س مج
مج س 

TGPA

132.15

5467

2.46

5473

2.22.27C

2.492.35C+

2527
محمود عبد العظيم محمود 

عبد العظيم عبد العال

GPAم س مج
مج س 

TGPA

19

محمود صالح علي المصري2526

GPAم س مج
مج س 

TGPA

191.98

5271

1.51

5271

2.151.98C-

محمد كامل شعبان سعد فرج2525

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



8 2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

كيمياء- نبات :    شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س 244ك231ك204ن305جف 

3221GPA-Last

40272824

55275260

95548084

41.333.333.33

AD+B+B+

س.مج س 312ك244كمصادر تعلم226ن204ن232ن208ن311ك202ن243ك

3222222211GPA-Last

182227373635322830

32476752604738706697

50699489968270989697

12.3343.6743.332.67444

DC+AA-AB+B-AAA

س.مج س 312ك244ك305جف 226ن204ن208ن311ك202ن243ك

322222311GPA-Last

2472832244030

273750381636545685

514478701660948685

1032.670243.673.67

DFBB-راسب الئحةCAA-A-

س.مج س 312ك244ك305جف 226ن204نمصادر تعلم208ن311ك202ن243ك

3222222311GPA-Last

242828362732313930

36605240704446566685

60888076977677959685

23.673.333433443.67

CA-B+BABBAAA-

2.662.83B-

ندا شندي عوض السعدي2532

GPAم س مج
مج س 

TGPA

203.28

5474

2531
مى محمد االنصارى محمد 

ابراهيم

GPAم س مج
TGPA

182.09

5472

2.14

2.572.71B-

2.13C

مج س 

مى عثمان محمد محمد البنا2530

GPAم س مج
مج س 

TGPA

193.11

5473

3.08

8

3.08B

منال خالد فتحي عيسي2529

GPAم س مج
مج س 

TGPA

8

 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- نبات :    شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س 312ك244ك305جف 226ن204ن232ن208ن311ك202ن243ك

3222222311GPA-Last

282929383940384030

62685260575645556899

90978198969683959899

443.334443.33444

AAB+AAAB+AAA

س.مج س 312ك244كلغة عربية204ن232ن208ن311ك202ن243ك

322222211GPA-Last

25252840383224

476061586047696495

728589989879698895

2.673.673.674432.333.674

B-A-A-AABC+A-A

س.مج س 312ك244ك231ك226ن204ن305جف 208ن311ك202نمصادر تعلم

2222322211GPA-Last

292628233928282924

70575434564125486190

99838257956953778590

43.333.331.6742.331.3333.674

AB+B+C-AC+D+BA-A

2.99B-

هدير حسن علي احمد النبوي2534

GPAم س مج
مج س 

TGPA

173.35

4863

3.87

5676

3.83.82A-

2.74

2533
نهال محمد اسماعيل طه 

زبادى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

20

2.61

5473

2.152.27C

هيام عادل على محمد الدرس2535

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
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