
1 فصل الربيع- نتيجة المستوى الثالث 

جيوفيزياء- جيولوجيا : شعبة 

كلية العلوم

جامعة دمنهور

األســــمرقم الجلوس

204جمصادر316ج308جف305جف308ج314ج302ج304ج

43223324

3737382838362739

5037476855556823

8774859693919562

3.672.673.6744442

A-B-A-AAAAC

112ف204ج210جمصادر316ج308جف305جف308ج314ج302ج304ج

42332243

161931273324

021402835301813

037595962634213

001.671.672200

FFC-C-CCFF

204ج210جمصادر316ج308جف305جف308ج314ج302ج304ج

4233224

29363927273927

54444542544219

83808469818146

3.333.333.332.333.333.330

B+B+B+C+B+B+F

مصادر316ج308جف305جف308ج314ج302ج304ج

43223322

3633303039404028

5360595955565366

8993898994969394

3.6743.673.674444

A-AA-A-AAAA

جيوفيزياء  ترم الربيع/نتيجة المستوي الثالث شعبة جيولوجيا

2و1تخلفات + مواد الساعات الحرة مواد المستوي الثالث

االء محمد صالح الدين حسين 3648

احمد سامي جمعه رمضان الجاهل 3645

احمد عصام عبد المنعم محمد عباس 3646

اشرف يوسف صابر سالمان 3647

230.78

6س مج

6GPA6س مج

233.39

6GPA6س مج

GPA6

202.51

6GPA6س مج

213.87

القائم بعمل عميد الكلية

المغربي محمد المغربي. د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

      رئيس الكنترول

وائل غرابه.       د



2 فصل الربيع- نتيجة المستوى الثالث 

جيوفيزياء- جيولوجيا : شعبة 

كلية العلوم

جامعة دمنهور

204ج316ج308جف305جف308ج314ج302ج304ج

4322334

33282027363525

35473339404632

68755366768157

2.3331.332.3333.331.67

C+BD+C+BB+C-

208ج210ج204جف202ج316ج308جف305جف308ج314ج302ج304ج

4233323

2002822

8250719036

82707192858

002.670001.67

FFB-FFFC-

204ج316ج308جف305جف308ج314ج302ج304ج

4223324

332428263232

41195850563711

74438676886911

2.6703.6733.672.330

B-FA-BA-C+F

204جمصادر316ج308جف305جف308ج314ج302ج304ج

42233224

3630183835362925

4946404558486632

8576588393849557

3.6731.673.3343.3341.67

A-BC-B+AB+AC-

204ج316ج308جف305جف308ج314ج302ج304ج

4322334

2929193825

3342173138405

6271175076655

22.670132.330

CB-FDBC+F

انور احمد حمادة طة عبدربه 3649

خالد عبد الحميد محمد محارب3651

6GPA6س مج

سيف االسالم عبد الستار محجوب محجوب الزيات 3653

صالح محمد ابراهيم محمد ابراهيم 3654

عاطف رضا عاطف القزاز 3655

0.65

212.44

6GPA6س مج

20

6GPA6س مج

202.13

211.62

6GPA6س مج

223.06

6GPA6س مج

القائم بعمل عميد الكلية

المغربي محمد المغربي. د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

      رئيس الكنترول

وائل غرابه.       د



3 فصل الربيع- نتيجة المستوى الثالث 

جيوفيزياء- جيولوجيا : شعبة 

كلية العلوم

جامعة دمنهور

204ج316ج308جف305جف308ج314ج302ج304ج

4322334

37322420353313

49545063575624

86867483928937

3.673.672.673.3343.670

A-A-B-B+AA-F

204ج316ج308جف305جف308ج314ج302ج304ج

4322334

32302428343125

40443941534925

72746369878050

2.672.6722.333.673.331

B-B-CC+A-B+D

204ج316ج308جف305جف308ج314ج302ج304ج

4223324

32221835363824

37403839335034

69625674698858

2.3321.672.672.333.671.67

C+CC-B-C+A-C-

مصادر316ج308جف305جف308ج314ج302ج304ج

43223322

3936263039404029

5758566658565966

9694829697969995

443.3344444

AAB+AAAAA

204ج316ج308جف305جف308ج314ج302ج304ج

4322334

163018203420

2340272450340

3970454484540

02.67003.331.330

FB-FFB+D+F

عبد الرحمن احمد سعيد جاد حسن جاد 3656

عبد الرحمن خالد محمد الحلوانى 3657

علي عبد الستار احمد علي البنا 3658

2.28

6GPA6س مج

213.94

6GPA6س مج

212.49

6GPA6س مج

6GPA6س مج

212.89

20

عمار محروس عبدالحميد محروس حويقة 3659

6GPA6س مج

211.05

عمر محمد شعبان فوزى خليل 3660

القائم بعمل عميد الكلية

المغربي محمد المغربي. د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

      رئيس الكنترول

وائل غرابه.       د



4 فصل الربيع- نتيجة المستوى الثالث 

جيوفيزياء- جيولوجيا : شعبة 

كلية العلوم

جامعة دمنهور

204ج210جمصادر316ج308جف305جف308ج314ج302ج304ج

4233224

283431292833

28214049563014

56557178846314

1.671.332.6733.3320

C-D+B-BB+CF

206جف202ج411فمصادر316ج308جف305جف308ج314ج302ج304ج

332232

340270

250600617

590870617

1.6703.67000

C-FA-FFF

206جف204ج316ج308جف305جف308ج314ج302ج304ج

4223342

352618312921

453455541647

80601886831668

3.33203.673.3302.33

B+CFA-B+FC+

210ج202جمصادر316ج308جف305جف308ج314ج302ج304ج

423232

17

1124500

11262000

002000

FFCFFF

202ج204جمصادر316ج308جف305جف308ج314ج302ج304ج

4323243

2523161228

2035285056013

4558446284013

01.67023.3300

FC-FCB+FF

محمد سمير محمد عشبه 3665

3662

محمد احمد السيد نعيم 3663

0.82

6GPA6س مج

لؤى محمود احمد مراد محمود خيوه

محمد حتيته كامل الجالى منصور 3664

فرح اشرف علي احمد داود 3661

160.38

6GPA6س مج

210.84

6GPA6س مج

202.15

6GPA6س مج

201.85

6GPA6س مج

15

القائم بعمل عميد الكلية

المغربي محمد المغربي. د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

      رئيس الكنترول

وائل غرابه.       د



5 فصل الربيع- نتيجة المستوى الثالث 

جيوفيزياء- جيولوجيا : شعبة 

كلية العلوم

جامعة دمنهور

204ج316ج308جف305جف308ج314ج302ج304ج

4323324

242720302435

3746495556450

6173698580800

22.672.333.673.333.330

CB-C+A-B+B+F

مصطفى ربيع حسن الروينى 3666

6GPA6س مج

212.30

القائم بعمل عميد الكلية

المغربي محمد المغربي. د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

إلهامي علي ترابيس. د.أ

      رئيس الكنترول

وائل غرابه.       د


