
1  2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

جيوفيزياء- جيولوجيا :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور

س.مج س 208ج210ج206جف204ج204جف

34223GPA-Last

161722

4616343137

6216513159

20101.67

Cراسب الئحةDFC-

س.مج س 208ج204ج204جف

343GPA-Last

2420

431148

671168

2.3302.33

C+راسب الئحةC+

س.مج س 432ك411ف321ن205ج

3222GPA-Last

1630350

2338260

3968610

02.3320

FC+CF

س.مج س مصادر تعلم حر411ف305جف 205ج206جف204جف

323322GPA-Last

232640350

36341057200

59601097550

1.672041.330

C-Cراسب الئحةAD+F

1.481.50D+

2754
اسالم احمد سعيد محمد 

عبدالعال

GPAم س مج
مج س 

TGPA

151.58

5065

احمد سعيد عوض صالح 

ادريس

GPAم س مج
مج س 

TGPA

101.40

7888

1.3

احمد رزق احمد ابو اسماعيل2751

14

م س مج

2.06

0.93

GPA

61

2752

4958

1.48

مج س 

TGPA

75

D+

C- 1.98

1.38

1.25D

2753
احمد فهمى عبدالعال 

اسماعيل يوسف

GPAم س مج
مج س 

TGPA

90.96

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



2  2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

جيوفيزياء- جيولوجيا :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور

س.مج س 321ن208ج210ج206جف204ج202ج204جف

3342232GPA-Last

252625372830

392522535490

6451250727730

21012.6730

CDراسب الئحةDB-BF

س.مج س 208ج210ج206جف202ج204جف

33223GPA-Last

019023

3632202837

3651202860

01002

FDFFC

س.مج س 208ج210ج206جف204ج202ج204جف

GPA-Last

0000000

0000000

FFFFFFF

س.مج س 102ك208ج210ج206جف204ج202ج204جف

3342232GPA-Last

362936372918

4821039313540

8450075686458

3.331032.3321.67

B+Dراسب الئحةBC+CC-

2.42C+

2758
سحر جمال حموده احمد 

رزق

GPAم س مج
مج س 

TGPA

19

#DIV/0!

5959

1.74

5370

0.99######DIV/0!

2.58

1.561.36D+

2757
رودينا حامد عبد المحسن 

محمد محمد غيث

GPAم س مج
مج س 

TGPA

0

2756
ايه ناجي ابراهيم عبد السيد 

عبد اللطيف

GPAم س مج
مج س 

TGPA

130.69

4457

1.33

5372

2.131.92C-

2755
السيد ابراهيم عبده ابراهيم 

عوده

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



3  2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

جيوفيزياء- جيولوجيا :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س 321ن208ج210ج206جف204ج202ج204جف

3342232GPA-Last

2424242130

45171026263424

69171050505554

2.3300111.331.33

C+راسب الئحةراسب الئحةDDD+D+

س.مج س 411ف321ن208ج210ج206جف204جف

322322GPA-Last

242425313038

382837343345

625262656383

2122.3323.33

CDCC+CB+

س.مج س 208ج210ج206جف204ج202ج204جف

334223GPA-Last

403638404032

516037555856

919675959888

443443.67

AABAAA-

س.مج س 321ن208ج210ج206جف204ج202ج204جف

3342232GPA-Last

302630293530

42241238354730

72501268648260

2.67102.3323.332

B-Dراسب الئحةC+CB+C

2.512.31C

*محمد السيد كامل نور2762

GPAم س مج
مج س 

TGPA

191.77

5170

3.66B+

2761
محروس السعيد محروس 

محمود االنصارى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

17

2.12

4963

3.71

5370

1.691.79C-

3.65

1.91.64D+

2760
عمرو عزت محمد محمود 

عبدالرحمن

GPAم س مج
مج س 

TGPA

14

2759
شريف شبل عبدهللا محمد 

شريف

GPAم س مج
مج س 

TGPA

190.93

5372

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 

جيوفيزياء- جيولوجيا :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س 321ن208ج210ج206جف204ج202ج204جف

332232GPA-Last

24222624282329

36436060عذر4239

666160718389

2.33222.673.333.67

C+CعذرCB-B+A-

س.مج س 208ج210ج206جف204ج202ج204جف

334223GPA-Last

000000

000000

FFFFFF

س.مج س مصادر تعلم  حر205ج206جف204ج204جف

34232GPA-Last

24251727

290252860

530504587

1.330103.67

D+راسب الئحةDFA-

س.مج س 208ج210ج206جف204ج202ج204جف

334223GPA-Last

2521253624

35204312833

60414566457

2001.6721.67

CFراسب الئحةC-CC-

1.63D+

2766
محمد مصطفي احمد 

مصطفى العش

GPAم س مج
مج س 

TGPA

171.08

5168

0.95

5872

1.51.39D+

1.81

1.581.19D

2765
محمد محمود مصطفي 

سليمان

GPAم س مج
مج س 

TGPA

14

2764
محمد محمد مصطفي احمد 

نصر

GPAم س مج
مج س 

TGPA

170.00

5168

2.64

5368

2.982.91B-

2763
محمد رضا محمد فوزى عبد 

الصادق

GPAم س مج
مج س 

TGPA

15

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 

جيوفيزياء- جيولوجيا :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س 321ن208ج210ج206جف204ج202ج204جف

3342232GPA-Last

372436363229

39221138333353

76461174696582

3002.672.332.333.33

BFراسب الئحةB-C+C+B+

س.مج س 321ن208ج210ج206جف204ج202ج204جف

3342232GPA-Last

252825292730

35331333444342

60611358737072

2201.672.672.672.67

CCراسب الئحةC-B-B-B-

س.مج س مصادر تعلم حر432ك411ف321ن205ج206جف204جف

3232222GPA-Last

2121300028

312113300045

524213600073

1002002.67

DFراسب الئحةCFFB-

س.مج س 208ج210ج206جف204ج202ج204جف

334223GPA-Last

333020

33135202924

36135235944

00001.670

Fراسب الئحةراسب الئحةFC-F

0.20

1431

1.140.62F

1.431.27D

2770
مصطفي محمد عطيه عبد 

اللطيف

GPAم س مج
مج س 

TGPA

17

2769
مصطفى محمد عباس 

ابوشنب

GPAم س مج
مج س 

TGPA

160.77

4965

2.65C+

2768
محمود سامى حسين محمد 

حسين

GPAم س مج
مج س 

TGPA

191.79

1.72

4968

2.432.23C

2.96

5372

2767
محمود حماده جوده 

(باق لالعاده)المغربى

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



6  2019فصل الربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

جيوفيزياء- جيولوجيا :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س 321ن208ج210ج206جف204ج202ج204جف

3342232GPA-Last

282026323329

41271040463938

69471066787267

2.33002.3332.672.33

C+Fراسب الئحةC+BB-C+

1.92C-

2771
يحيي هانى عبدالعزيز 

عبدهللا صالح

GPAم س مج
مج س 

TGPA

191.60

5170

2.04

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


