
كيمياء خاصة - نتيجة المستوي الرابع 

2019/ 2018فصل الربيع 

جامعة دمنهور- كلية العلوم 

490 ك456 ك457 ك 423 ك 454 ك424 ك453 ك446 ك443ك433 ك

2222222222

27282958282825262592

606468546859576063

879297112968782868892

3.6744443.673.333.673.674

A-AAAAA-B+A-A-A

490 ك456 ك457 ك 423 ك 454 ك424 ك453 ك446 ك443ك433 ك

222222222

272923272822242793

5866575952575956

859580868079838393

3.6743.333.673.3333.333.334

A-AB+A-B+BB+B+A

490 ك457 ك 423 ك 454 ك424 ك453 ك446 ك443ك447 ك

222222222

292527252924282891

6950595666674861

987586819591768991

433.673.334433.674

ABA-B+AABA-A

490 ك456 ك457 ك 454 ك424 ك453 ك446 ك433 ك

22222222

3030262925242791

61705761695867

91100839094829491

443.33443.3344

AAB+AAB+AA

490 ك423 ك 454 ك424 ك453 ك446 ك443ك433 ك

22222222

2829302728282996

41707068626050

69991009590887996

2.3344443.6734

C+AAAAA-BA

TGPA

3.80

TGPA

3.55

TGPA

3.44

TGPA

3.44

TGPA

3.46

TGPA

3.79

TGPA

3.54

TGPA6

3.39

TGPA

3.43

TGPA

3.44

163.63137

4105
اسراء ابراهيم عبدهللا مرسى 

الخطيب

س س مج7GPA7 س

163.83137

اسامه محمد نجيب محمد4104

س س مج7GPA7 س

183.63136

احمد عزت محمود احمد السيد4103

س س مج7GPA7 س

183.52140

احمد عادل محمد خضر دومه4102

س س مج7GPA7 س

203.80137

4101
محمد جابر عبدالسيد 

عبدالونيس

س س مج8GPA8 س

القائم باعمال عميد الكلية

المغربي محمد المغربي/ د.ا

وكيل الكلية لشئزن التعليم والطالب

الهامي ترابيس/ د.ا

محمد السيد علبة/ د

السيد محمود عبد الرحيم/ د



كيمياء خاصة - نتيجة المستوي الرابع 

2019/ 2018فصل الربيع 

جامعة دمنهور- كلية العلوم 

490 ك457 ك 423 ك 454 ك424 ك453 ك446 ك433 ك

22222222

2828332926282893

53656564646665

8193989390949393

3.334444444

B+AAAAAAA

490 ك457 ك 423 ك 454 ك424 ك453 ك446 ك433 ك

22222222

273032826292794

46706664605866

73100699286879394

2.6742.3343.673.6744

B-AC+AA-A-AA

490 ك456 ك457 ك 423 ك 454 ك424 ك453 ك446 ك443ك433 ك

2222222222

29263027272817262792

703070636360606057

995610090908877868492

41.674443.6733.673.334

AC-AAAA-BA-B+A

490 ك456 ك423 ك 454 ك424 ك453 ك446 ك433 ك

22222222

270303026303096

51706869656967

7870989991999796

32.67444444

BB-AAAAAA

490 ك423 ك 454 ك424 ك453 ك446 ك443ك433 ك

22222222

2827292829263092

45686469686767

7395939797939792

2.674444444

B-AAAAAAA

TGPA

3.55

TGPA

3.49

TGPA

3.49

TGPA

3.64

TGPA

3.60

TGPA

3.52

TGPA

3.49

TGPA

3.49

TGPA

3.63

TGPA

3.57

163.83139

3.71140

امنية محمد محمود غزاوي4110

س س مج7GPA7 س

4109
امانى منصور عوض ياسين 

رواش

س س مج7GPA7 س

16

س س مج7GPA7 س

4108
اسماعيل احمد ابراهيم اسماعيل 

عبدالسميع
203.53131

163.54139

اسماء محمد شعبان السيد خضير4107

س س مج7GPA7 س

163.92138

4106
اسماء عالء الدين رزق محمد 

باز

س س مج7GPA7 س

القائم باعمال عميد الكلية

المغربي محمد المغربي/ د.ا

وكيل الكلية لشئزن التعليم والطالب

الهامي ترابيس/ د.ا

محمد السيد علبة/ د

السيد محمود عبد الرحيم/ د



كيمياء خاصة - نتيجة المستوي الرابع 

2019/ 2018فصل الربيع 

جامعة دمنهور- كلية العلوم 

490 ك423 ك 454 ك424 ك453 ك446 ك447 ك433 ك

22222222

3029303028283095

70707069666270

1009910099949010095

44444444

AAAAAAAA

490 ك456 ك457 ك 423 ك 454 ك424 ك453 ك446 ك443ك433 ك

2222222

27292828282794

596865667070

86979394989794

3.67444444

A-AAAAAA

490 ك456 ك454 ك424 ك453 ك446 ك433 ك

2222222

29283028262598

496469626360

78929990898598

34443.673.674

BAAAA-A-A

490 ك456 ك423 ك 454 ك424 ك453 ك446 ك

2222222

29292928302793

666966616967

95989589999493

4443.67444

AAAA-AAA

490 ك456 ك454 ك424 ك453 ك446 ك443ك433 ك

22222222

2930303030283095

60707070706867

89100100100100969795

3.674444444

A-AAAAAAA

TGPA

3.55

TGPA

3.79

TGPA

3.93

TGPA

3.59

TGPA

3.82

TGPA

3.53

TGPA

3.77

TGPA

3.93

TGPA

3.54

TGPA

3.81

163.96131

اية محسن عبد الحليم عوض4115

س س مج7GPA7 س

143.95132

ايه صبحى شعبان محمد حسن4114

س س مج7GPA7 س

143.76137

ايمان محمد السيد سيد احمد4113

س س مج7GPA7 س

143.95134

ايمان عبد الفتاح احمد عوض4112

س س مج7GPA7 س

164.00140

ايمان احمد احمد الصباغ4111

س س مج7GPA7 س

القائم باعمال عميد الكلية

المغربي محمد المغربي/ د.ا

وكيل الكلية لشئزن التعليم والطالب

الهامي ترابيس/ د.ا

محمد السيد علبة/ د

السيد محمود عبد الرحيم/ د



كيمياء خاصة - نتيجة المستوي الرابع 

2019/ 2018فصل الربيع 

جامعة دمنهور- كلية العلوم 

490 ك454 ك424 ك453 ك446 ك443ك433 ك

2222222

30282830282693

425260666464

72808896929093

2.673.333.674444

B-B+A-AAAA

490 ك456 ك457 ك 454 ك424 ك453 ك446 ك443ك433 ك

222222222

262929282822232595

5262656865616467

789194969383879295

344443.333.6744

BAAAAB+A-AA

490 ك456 ك457 ك 423 ك 454 ك424 ك453 ك446 ك443ك433 ك

2222222222

25303030302830303094

697070707068706564

9410010010010096100959494

4444444444

AAAAAAAAAA

490 ك457 ك 423 ك 454 ك424 ك453 ك446 ك433 ك

22222222

2727283026232995

49526970666559

76799710092888895

334443.673.674

BBAAAA-A-A

490 ك456 ك454 ك424 ك453 ك446 ك443ك433 ك

22222222

2727292829283095

49586470686862

7685939897969295

33.67444444

BA-AAAAAA

TGPA

3.52

TGPA

3.63

TGPA

3.59

TGPA

3.57

TGPA

3.85

TGPA

3.51

TGPA

3.60

TGPA

3.59

TGPA

3.55

TGPA

3.83

163.83136

ريهام خالد جالل مصطفي4120

س س مج7GPA7 س

163.67140

4119
رغده بشير عبدالسيد 

عبدالجواد

س س مج7GPA7 س

204.00136

رحاب سعيد عبد الرازق عطية4118

س س مج7GPA7 س

183.78140

حسن ناصر حسن عبدالحليم4117

س س مج7GPA7 س

143.67137

اية محمد ابراهيم ابراهيم4116

س س مج7GPA7 س

القائم باعمال عميد الكلية

المغربي محمد المغربي/ د.ا

وكيل الكلية لشئزن التعليم والطالب

الهامي ترابيس/ د.ا

محمد السيد علبة/ د

السيد محمود عبد الرحيم/ د



كيمياء خاصة - نتيجة المستوي الرابع 

2019/ 2018فصل الربيع 

جامعة دمنهور- كلية العلوم 

490 ك457 ك 454 ك424 ك453 ك446 ك443ك433 ك

22222222

2728282930262894

53626466705663

80909295100829194

3.3344443.3344

B+AAAAB+AA

490 ك423 ك 454 ك424 ك453 ك446 ك443ك433 ك

22222222

2629283028282696

51706369636366

7799919991919296

34444444

BAAAAAAA

490 ك456 ك454 ك424 ك453 ك446 ك443ك433 ك

22222222

2727293029282795

50606664675756

7787959496858395

33.674443.673.334

BA-AAAA-B+A

490 ك456 ك454 ك424 ك453 ك446 ك433 ك

2222222

27303028242792

517068645759

781009892818692

34443.333.674

BAAAB+A-A

490 ك423 ك 454 ك424 ك453 ك446 ك443ك433 ك

22222222

2729303030262797

57517069706961

848010099100958897

3.333.3344443.674

B+B+AAAAA-A

490 ك424 ك453 ك446 ك433 ك

22222

2830302997

66707069

941001009897

TGPA

3.75

TGPA

3.78

TGPA

3.59

TGPA

3.63

TGPA

3.60

TGPA

3.49

TGPA

3.74

TGPA

3.76

TGPA

3.56

TGPA

3.62

TGPA

3.59

TGPA

3.45

104.00130

صالح فتحى صالح بسيونى السقا4126

س س مج7GPA7 س

163.79135

4125
شيماء سعيد عبدالرحمن ابراهيم 

حجازى

س س مج7GPA7 س

143.71137

شيماء حسن على محالب4124

س س مج7GPA7 س

163.71135

شعبان ناصر شعبان محمد4123

س س مج7GPA7 س

163.88140

سميره سعيد احمد على حجاج4122

س س مج7GPA7 س

163.83137

4121
ساره محمد صبرى ابراهيم ابو 

الفرج

س س مج7GPA7 س

القائم باعمال عميد الكلية

المغربي محمد المغربي/ د.ا

وكيل الكلية لشئزن التعليم والطالب

الهامي ترابيس/ د.ا

محمد السيد علبة/ د

السيد محمود عبد الرحيم/ د



كيمياء خاصة - نتيجة المستوي الرابع 

2019/ 2018فصل الربيع 

جامعة دمنهور- كلية العلوم 

44444

AAAAA

3.78 3.76 104.00130

صالح فتحى صالح بسيونى السقا4126

القائم باعمال عميد الكلية

المغربي محمد المغربي/ د.ا

وكيل الكلية لشئزن التعليم والطالب

الهامي ترابيس/ د.ا

محمد السيد علبة/ د

السيد محمود عبد الرحيم/ د



كيمياء خاصة - نتيجة المستوي الرابع 

2019/ 2018فصل الربيع 

جامعة دمنهور- كلية العلوم 

490 ك423 ك 454 ك424 ك453 ك446 ك443ك433 ك

22222222

2728302029282997

63647070666765

90921009095959497

44444444

AAAAAAAA

490 ك424 ك453 ك446 ك433 ك

22222

3030303099

70707070

10010010010099

44444

AAAAA

490 ك456 ك423 ك 454 ك424 ك453 ك446 ك443ك433 ك

222222222

262929292928292793

5970657066667061

859994999594998893

3.674444443.674

A-AAAAAAA-A

490 ك457 ك 423 ك 454 ك424 ك453 ك446 ك433 ك

22222222

2529303028282896

56657070636665

819410010091949396

3.334444444

B+AAAAAAA

490 ك456 ك457 ك 423 ك 454 ك424 ك453 ك446 ك433 ك

222222222

262929292829283096

6865696966706870

9494989894999610096

444444444

AAAAAAAAA

TGPA

3.54

TGPA

3.85

TGPA

3.89

TGPA

3.69

TGPA

3.55

TGPA

3.48

TGPA

3.84

TGPA

3.89

TGPA

3.66

TGPA

3.49

184.00137

4131
مارينا ميمى صبحى شنوده 

صليب

س س مج7GPA7 س

163.92132

فاطمه عيد طه احمد عبدالنبى4130

س س مج7GPA7 س

183.93136

غادة ناصر سعيد مناع4129

س س مج7GPA7 س

104.00134

طاهره عبدالصبور احمد الشريف4128

س س مج7GPA7 س

164.00135

ضحى عالء مجاهد السيد عطيه4127

س س مج7GPA7 س

القائم باعمال عميد الكلية

المغربي محمد المغربي/ د.ا

وكيل الكلية لشئزن التعليم والطالب

الهامي ترابيس/ د.ا

محمد السيد علبة/ د

السيد محمود عبد الرحيم/ د



كيمياء خاصة - نتيجة المستوي الرابع 

2019/ 2018فصل الربيع 

جامعة دمنهور- كلية العلوم 

490 ك423 ك 454 ك424 ك453 ك446 ك443ك

2222222

28281829262893

636468666267

91928695889593

443.6743.6744

AAA-AA-AA

490 ك423 ك 454 ك424 ك453 ك446 ك443ك433 ك

22222222

2728302928281896

68477070626564

95751009990938296

4344443.334

ABAAAAB+A

490 ك457 ك 423 ك 454 ك424 ك453 ك446 ك443ك433 ك

222222222

252428252928282895

5561636568676163

808591909795899195

3.333.6744443.6744

B+A-AAAAA-AA

490 ك456 ك457 ك 423 ك 454 ك424 ك453 ك446 ك443ك433 ك

2222222222

25262830292826243093

596464706761686365

849092100968994879593

3.3344443.6743.6744

B+AAAAA-AA-AA

490 ك456 ك423 ك 454 ك424 ك453 ك446 ك443ك433 ك

222222222

252828302928272791

6761626966646746

928990999592947391

43.67444442.674

AA-AAAAAB-A

490 ك456 ك457 ك 423 ك 454 ك424 ك453 ك446 ك443ك433 ك

2222222222

25283028282629282590

506970686263666265

759710096908995909090

344443.674444

TGPA

3.60

TGPA

3.56

TGPA

3.49

TGPA

3.50

TGPA

3.66

TGPA

3.61

TGPA

3.56

TGPA

3.52

TGPA

3.43

TGPA

3.46

TGPA

3.64

TGPA

3.59

203.87139

مصطفى نصر مسعود يونس4137

س س مج7GPA7 س

183.82131

محمود محمد محمود احمد حسن4136

س س مج7GPA7 س

203.87137

محمود محسن محمود بوادى4135

س س مج7GPA7 س

183.85138

4134
محمد مبروك عبدالسميع 

ابوبكر

س س مج7GPA7 س

163.79137

محمد جالل السيد محمد الصاوى4133

س س مج7GPA7 س

143.91139

محمد احمد ادريس الحوشى4132

س س مج7GPA7 س

القائم باعمال عميد الكلية

المغربي محمد المغربي/ د.ا

وكيل الكلية لشئزن التعليم والطالب

الهامي ترابيس/ د.ا

محمد السيد علبة/ د

السيد محمود عبد الرحيم/ د



كيمياء خاصة - نتيجة المستوي الرابع 

2019/ 2018فصل الربيع 

جامعة دمنهور- كلية العلوم 

BAAAAA-AAAA

3.60 3.56 203.87139

مصطفى نصر مسعود يونس4137

القائم باعمال عميد الكلية

المغربي محمد المغربي/ د.ا

وكيل الكلية لشئزن التعليم والطالب

الهامي ترابيس/ د.ا

محمد السيد علبة/ د

السيد محمود عبد الرحيم/ د



كيمياء خاصة - نتيجة المستوي الرابع 

2019/ 2018فصل الربيع 

جامعة دمنهور- كلية العلوم 

490 ك457 ك 423 ك 454 ك424 ك453 ك446 ك443ك433 ك

222222222

282529172924293090

6757686061576758

958297779081968890

43.334343.3343.674

AB+ABAB+AA-A

490 ك456 ك423 ك 454 ك424 ك453 ك446 ك433 ك

22222222

2930303026303093

61707070677067

90100100100931009793

44444444

AAAAAAAA

TGPA

3.47

TGPA

3.91

TGPA

3.44

TGPA

3.90 164.00131

والء عبد العال عبد العال الصوي4139

س س مج7GPA7 س

183.70138

نورهان خالد احمد فرج جرامون4138

س س مج7GPA7 س

القائم باعمال عميد الكلية

المغربي محمد المغربي/ د.ا

وكيل الكلية لشئزن التعليم والطالب

الهامي ترابيس/ د.ا

محمد السيد علبة/ د

السيد محمود عبد الرحيم/ د


