
1 2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

كيمياء- كيمياء حيويه :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور

س.مج س 244ك312ك 305جف 221ن 307ك ح312ك ح409ك ح 311ك411ك ح 243ك

3222322311GPA-Last

96819496919497959892

43.3344444444

AB+AAAAAAAA

س.مج س 244ك312ك 305جف 221ن 307ك ح312ك ح409ك ح 311ك411ك ح 243ك

3222322311GPA-Last

85759272899194979893

3.67342.673.6744444

A-BAB-A-AAAAA

س.مج س 244ك312ك 305جف 221ن 307ك ح312ك ح409ك ح 311ك411ك ح 243ك

3222322311GPA-Last

78778981838591969186

333.673.333.333.674443.67

BBA-B+B+A-AAAA-

س.مج س 244ك312ك 305جف 221ن 307ك ح312ك ح409ك ح 311ك411ك ح 243ك

3222322311GPA-Last

788286898383879710093

33.333.673.673.333.333.67444

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

االء جمعه محمد محمود2201

GPAم س مج
مج س 

TGPA

213.94

5677

3.523.63B+

االء عبدالمحى احمد الديب2202

GPAم س مج
مج س 

TGPA

213.68

5677

3.753.73A-

2203
امانى ممدوح ناجي 

عبدالجواد

GPAم س مج
مج س 

TGPA

213.52

5677

3.193.28B

2204
اميره صدقي اسماعيل 

حسين الجميلي

GPAم س مج
مج س 

TGPA

213.54

5677

3.23.29B

 القائم بعمل عميد الكلية  

المغربي محمد المغربي. د.ا

وكيل الكليه لشئون التعليم و الطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

رئيس الكنترول        

عثمان محمد بدران.  د



2 2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

كيمياء- كيمياء حيويه :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س 244ك312ك 305جف 221ن 307ك ح312ك ح409ك ح 311ك411ك ح 243ك

3222322311GPA-Last

907991957991921009794

4344344444

ABAABAAAAA

س.مج س 244ك312ك 221ن 307ك ح312ك ح409ك ح 311ك411ك ح 243ك

322232211GPA-Last

805387727575819282

3.331.333.672.67333.3343.33

B+D+A-B-BBB+AB+

س.مج س 244ك312ك 305جف 221ن 307ك ح312ك ح409ك ح 311ك411ك ح 243ك

3222322311GPA-Last

96649192838495949691

42443.333.334444

ACAAB+B+AAAA

س.مج س 244ك312ك 305جف 221ن 307ك ح312ك ح409ك ح 311ك411ك ح 243ك

3222322311GPA-Last

65799086829192959493

2.33343.673.3344444

C+BAA-B+AAAAA

2205
ايمان احمد محمد ابراهيم ابو 

عساكر

GPAم س مج
مج س 

TGPA

213.76

5677

3.853.83A-

2206
ايناس يوسف عوض ابراهيم 

جاد

GPAم س مج
مج س 

TGPA

183.02

2139

2.512.74B-

ايه اسامه عبدهللا محمد خليفه2207

GPAم س مج
مج س 

TGPA

213.65

5677

3.333.42B+

ايه محمد عبدالفتاح هنداوى2208

GPAم س مج
مج س 

TGPA

213.54

5677

3.273.34B+

 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- كيمياء حيويه :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س 244ك312ك 305جف 221ن 307ك ح312ك ح409ك ح 311ك411ك ح 243ك

3222322311GPA-Last

87549168788282969495

3.671.3342.3333.333.33444

A-D+AC+BB+B+AAA

س.مج س 244ك312ك 305جف 221ن 307ك ح312ك ح409ك ح 311ك411ك ح 243ك

3222322311GPA-Last

79848391899084989099

33.333.3343.6743.33444

BB+B+AA-AB+AAA

س.مج س 244ك312ك 305جف 221ن 307ك ح312ك ح409ك ح 311ك411ك ح 243ك

3222322311GPA-Last

95788281798891979689

433.333.3333.674443.67

ABB+B+BA-AAAA-

س.مج س 244ك312ك 305جف 221ن 307ك ح312ك ح409ك ح 311ك411ك ح 243ك

3222322311GPA-Last

92728987768080939894

42.673.673.6733.333.33444

AB-A-A-BB+B+AAA

2209
جهاد وجيه عبد الونيس 

خليل العالقي

GPAم س مج
مج س 

TGPA

213.27

5677

3.183.20B

حسام احمد ابراهيم كتات2210

GPAم س مج
مج س 

TGPA

213.62

5677

3.363.43B+

حسن حسين احمد دويدار2211

GPAم س مج
مج س 

TGPA

213.59

5677

3.273.36B+

رانيا ضياءالدين محمد غريب2212

GPAم س مج
مج س 

TGPA

213.54

5677

3.353.40B+

 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- كيمياء حيويه :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س 244ك312ك 305جف 221ن 307ك ح312ك ح409ك ح 311ك411ك ح 243ك

3222322311GPA-Last

90908893838894949796

443.6743.333.674444

AAA-AB+A-AAAA

س.مج س 244ك312ك 305جف 221ن 307ك ح312ك ح409ك ح 311ك411ك ح 243ك

3222322311GPA-Last

88728484807988979094

3.672.673.333.333.3333.67444

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

س.مج س 244ك312ك 305جف 221ن 307ك ح312ك ح409ك ح 311ك411ك ح 243ك

3222322311GPA-Last

92949255597294969595

4441.331.672.674444

AAAD+C-B-AAAA

س.مج س 

GPA-Last

2213
رحمه محيي صبحي احمد 

شومان

GPAم س مج
مج س 

TGPA

213.84

5677

3.643.69A-

روان خيرى مسعود الالزدى2214

GPAم س مج
مج س 

TGPA

213.48

5677

3.333.37B+

2215
روان رافت ابوالفتوح السيد 

ابوالمجد

GPAم س مج
مج س 

TGPA

213.29

5677

3.473.42B+

2216
روضه يسري مصطفي عبد 

الخالق

GPAم س مج
مج س 

TGPA

0#DIV/0!

2121

0######DIV/0!

 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- كيمياء حيويه :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س 244ك312ك 305جف 221ن 307ك ح312ك ح409ك ح 311ك411ك ح 243ك

3222322311GPA-Last

81648986827481989187

3.3323.673.673.332.673.33443.67

B+CA-A-B+B-B+AAA-

س.مج س 244ك312ك 305جف 221ن 307ك ح312ك ح409ك ح 311ك411ك ح 243ك

3222322311GPA-Last

85788994728790989297

3.6733.6742.673.674444

A-BA-AB-A-AAAA

س.مج س 244ك312ك 305جف 221ن 307ك ح312ك ح409ك ح 311ك411ك ح 243ك

3222322311GPA-Last

85659478767881979490

3.672.3343333.33444

A-C+ABBBB+AAA

س.مج س 244ك312ك 305جف 221ن 307ك ح312ك ح409ك ح 311ك411ك ح 243ك

3222322311GPA-Last

88709092868295929487

3.672.67443.673.334443.67

A-B-AAA-B+AAAA-

2217
ساميه مصطفى مبروك 

حسنين مبروك

GPAم س مج
مج س 

TGPA

213.35

5677

3.26F

فاطمه حمزه احمد عبدالقادر2218

GPAم س مج
مج س 

TGPA

213.60

5677

3.423.47B+

2219
محمد حسين محمود حسين 

امبابى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

213.40

5677

3.323.34B+

محمد عبدالسالم فرج جويده2220

GPAم س مج
مج س 

TGPA

213.70

5677

3.523.57B+

 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- كيمياء حيويه :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س 244ك312ك 305جف 221ن 307ك ح312ك ح409ك ح 311ك411ك ح 243ك

3222322311GPA-Last

80709074837578989185

3.332.6742.673.3333443.67

B+B-AB-B+BBAAA-

س.مج س 244ك312ك 305جف 221ن 307ك ح312ك ح409ك ح 311ك411ك ح 243ك

3222322311GPA-Last

94849297929398969891

43.3344444444

AB+AAAAAAAA

س.مج س 244ك312ك 305جف 221ن 307ك ح312ك ح409ك ح 311ك411ك ح 243ك

3222322311GPA-Last

927992948681949410098

43443.673.334444

ABAAA-B+AAAA

س.مج س 244ك312ك 305جف 221ن 307ك ح312ك ح409ك ح 311ك411ك ح 243ك

3222322311GPA-Last

95699390857991969996

42.33443.6734444

AC+AAA-BAAAA

2221
محمود ادهم زكى طه 

رضوان

GPAم س مج
مج س 

TGPA

213.35

5677

3.153.20B

مريم عادل محمد الدهراوى2222

GPAم س مج
مج س 

TGPA

213.94

5677

3.873.89A-

مها مصطفى خليفة السعداوى2223

GPAم س مج
مج س 

TGPA

213.79

5677

3.623.67B+

2224
نادين بدر عبد العال بدر 

الصعيدى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

213.70

5677

3.483.54B+

 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- كيمياء حيويه :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س 244ك312ك 305جف 221ن 307ك ح312ك ح409ك ح 311ك411ك ح 243ك

3222322311GPA-Last

82719078859392979296

3.332.67433.6744444

B+B-ABA-AAAAA

س.مج س 244ك312ك 305جف 221ن 307ك ح312ك ح409ك ح 311ك411ك ح 243ك

3222322311GPA-Last

86758793807790939996

3.6733.6743.3334444

A-BA-AB+BAAAA

س.مج س 244ك312ك 305جف 221ن 307ك ح312ك ح409ك ح 311ك411ك ح 243ك

3222322311GPA-Last

94849287859096989094

43.3343.673.6744444

AB+AA-A-AAAAA

س.مج س 244ك312ك 305جف 221ن 307ك ح312ك ح409ك ح 311ك411ك ح 243ك

3222322311GPA-Last

959186978997951009995

443.6743.6744444

AAA-AA-AAAAA

2225
ندى ياسر محمد عباس 

ابراهيم

GPAم س مج
مج س 

TGPA

213.64

5677

3.293.38B+

نورا شحاته محمد ابو الريش2226

GPAم س مج
مج س 

TGPA

213.64

5677

3.73.68A-

2227
نورهان مسعد محمود محمد 

بالل

GPAم س مج
مج س 

TGPA

213.86

5677

3.343.48B+

هاجر على محمد البشالوى2228

GPAم س مج
مج س 

TGPA

213.92

5677

3.563.66B+

 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- كيمياء حيويه :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س 244ك312ك 305جف 221ن 307ك ح312ك ح409ك ح 311ك411ك ح 243ك

3222322311GPA-Last

926389848081821009090

423.673.333.333.333.33444

ACA-B+B+B+B+AAA

س.مج س 244ك312ك 305جف 221ن 307ك ح312ك ح409ك ح 311ك411ك ح 243ك

3222322311GPA-Last

95779390878189949289

43443.673.333.67443.67

ABAAA-B+A-AAA-

س.مج س 244ك312ك 305جف 221ن 307ك ح312ك ح409ك ح 311ك411ك ح 243ك

3222322311GPA-Last

86588071718689939091

3.671.673.332.672.673.673.67444

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

س.مج س 244ك312ك 305جف 221ن 307ك ح312ك ح409ك ح 311ك411ك ح 243ك

3222322311GPA-Last

85649274886989979796

3.67242.673.672.333.67444

A-CAB-A-C+A-AAA

3.413.41B+

2232
ياسمين احمد احمد احمد 

القاضى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

213.40

5677

2229
هبه مسعد عبدالعال موسى 

سلطح

GPAم س مج
مج س 

TGPA

213.49

5677

3.243.31B

2230
هدير عبدالحليم ابراهيم 

سلطان مغيب

GPAم س مج
مج س 

TGPA

213.75

5677

3.533.59B+

2231
هدير محمود محمد محمود 

*دراز

GPAم س مج
مج س 

TGPA

213.29

5677

3.263.27B

 القائم بعمل عميد الكلية  

المغربي محمد المغربي. د.ا

وكيل الكليه لشئون التعليم و الطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

رئيس الكنترول        

عثمان محمد بدران.  د


