
1 2019-2018فصل الربٌع -      نتٌجة المستوي االول    

جٌولوجٌا:     شعبة  

كلٌه العلوم

جامعه دمنهور

س.مج س 104ك112ف102ج102كاثارلغه عربٌهاالداره

2222431GPA-Last

251525252630

34503947181586

86راسب الئحة5965647244

1.672.3322.67003.67

C-C+CB-FFA-

س.مج س 104ك112ف102ج102كاثارلغه عربٌهاالداره

2222431GPA-Last

252528222831

32533734374987

57786556658087

1.6732.331.672.333.333.67

C-BC+C-C+B+A-

س.مج س 112ف102كاثار

223GPA-Last

272520

404113

راسب الئحة6766

2.332.330

C+C+F

س.مج س 101ج104ك112ف102ج102كاثارلغه عربٌهاالداره

22224314GPA-Last

25252528213124

3054395322368035

5579648143678059

1.33323.3302.333.331.67

D+BCB+FC+B+C-

1702
احمد حسن جودة ابراهٌم 

عبد هللا

GPAم س مج
مج س 

TGPA

162.52

1935

1701
احمد اسامه محمد راتب 

خلٌفه
16

م س مج

1.912.39

1.31

1.94

GPA

19

2.46

مج س 

TGPA

35

C-

C+

1703
احمد سامً اسماعٌل محمد 

{باقً}ابو ٌوسف 

GPAم س مج
مج س 

TGPA

71.33

3535

1.521.49D+

1704
احمد عبد السالم محمد 

الجنبٌهى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

201.82

1935

1.741.78C-

القائم بعمل عمٌد الكلٌة  

المغربً محمد المغربً./ د.ا

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم و الطالب

إلهامً ترابٌس./ د.أ

رئٌس الكنترول        

ضحى محمد بلتاجً./ د.م. أ



2 2019-2018فصل الربٌع -      نتٌجة المستوي االول    

جٌولوجٌا:     شعبة  

كلٌه العلوم

جامعه دمنهور

س.مج س 

GPA-Last

س.مج س اثار

2GPA-Last

25

26

51

1

D

س.مج س 104ك112ف102ج102كاثارلغه عربٌهاالداره

2222431GPA-Last

252528302025

30543936284286

55796766506786

1.3332.332.3312.333.67

D+BC+C+DC+A-

س.مج س 104ك112ف102ج102كاثارلغه عربٌهاالداره

2222431GPA-Last

252528253428

44563962344190

69816787686990

2.333.332.333.672.332.334

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

2.73

1935

2.322.51C+

2.122.08C

امال احمد السٌد محمد شعبان1708

GPAم س مج
مج س 

TGPA

16

1707
احمد محمد حسن محمد 

رمضان

GPAم س مج
مج س 

TGPA

162.04

1935

1.00

3535

1.581.55D+

1.781.78C-

1706
احمد محمد ابراهٌم حسن 

{باقً}

GPAم س مج
مج س 

TGPA

2

1705
احمد مجدي مسعد عبد 

{باقً}المجٌد الدباح

GPAم س مج
مج س 

TGPA

00.00

3535

القائم بعمل عمٌد الكلٌة  

المغربً محمد المغربً./ د.ا

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم و الطالب

إلهامً ترابٌس./ د.أ

رئٌس الكنترول        

ضحى محمد بلتاجً./ د.م. أ



3 2019-2018فصل الربٌع -      نتٌجة المستوي االول    

جٌولوجٌا:     شعبة  

كلٌه العلوم

جامعه دمنهور

س.مج س 104ك112ف102ج102كاثارلغه عربٌهاالداره

2222431GPA-Last

252530303937

54594464525898

79847494919598

33.332.674444

BB+B-AAAA

س.مج س 104ك112ف102ج102كاثارلغه عربٌهاالداره

2222431GPA-Last

252525201124

32513350131683

83راسب الئحةراسب الئحة57765870

1.6731.672.67003.33

C-BC-B-FFB+

س.مج س 104ك112ف102ج102كاثارلغه عربٌهاالداره

2222431GPA-Last

252528223137

56524562505390

81777384819090

3.3332.673.333.3344

B+BB-B+B+AA

س.مج س 104ك112ف102ج102كاثارلغه عربٌهاالداره

2222431GPA-Last

252529283937

60585558495999

85838486889699

3.673.333.333.673.6744

A-B+B+A-A-AA

3.67

1935

3.213.42B+

2.542.92B-

رضوى حامد محمد حامد1712

GPAم س مج
مج س 

TGPA

16

خالد عادل جمعة عطٌة عمر1711

GPAم س مج
مج س 

TGPA

163.37

1935

1.33

1935

2.141.77C-

3.183.38B+

1710
خالد اسامه على محمد 

السوسانى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

16

حبٌبة خالد جابر سالمه1709

GPAم س مج
مج س 

TGPA

163.63

1935

القائم بعمل عمٌد الكلٌة  

المغربً محمد المغربً./ د.ا

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم و الطالب

إلهامً ترابٌس./ د.أ

رئٌس الكنترول        

ضحى محمد بلتاجً./ د.م. أ



4 2019-2018فصل الربٌع -      نتٌجة المستوي االول    

جٌولوجٌا:     شعبة  

كلٌه العلوم

جامعه دمنهور

س.مج س 104ك112ف102ج102كاثارلغه عربٌهاالداره

2222431GPA-Last

252527283938

50595666475299

75848394869099

33.333.3343.6744

BB+B+AA-AA

س.مج س 104ك112ف102ج102كاثارلغه عربٌهاالداره

2222431GPA-Last

252530253938

56475358515998

81728383909798

3.332.673.333.33444

B+B-B+B+AAA

س.مج س 104ك112ف102ج102كاثارلغه عربٌهاالداره

2222431GPA-Last

252525201922

38553947293782

63806467505982

23.3322.3311.673.33

CB+CC+DC-B+

س.مج س 

GPA-Last

0.00

22

11.00D

1.391.66D+

1716

عادل حلمى السٌد زكى 

ٌقاف قٌد عن )خورشٌد 

العام الجامعً 

2019/2018)

GPAم س مج
مج س 

TGPA

0

1715
طلعت محمد طلعت محمد 

عبد الفتاح

GPAم س مج
مج س 

TGPA

161.98

1935

3.58

1935

3.353.46B+

3.213.40B+

1714
سلمى صالح محمد 

الشرقاوى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

16

1713
روال عزت عبد العزٌز 

دحروج

GPAم س مج
مج س 

TGPA

163.63

19

القائم بعمل عمٌد الكلٌة  

المغربً محمد المغربً./ د.ا

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم و الطالب

إلهامً ترابٌس./ د.أ

رئٌس الكنترول        

ضحى محمد بلتاجً./ د.م. أ



5 2019-2018فصل الربٌع -      نتٌجة المستوي االول    

جٌولوجٌا:     شعبة  

كلٌه العلوم

جامعه دمنهور

س.مج س 101ج104كاثار

214GPA-Last

273

397540

666943

2.332.330

C+C+F

س.مج س 101جاثارلغه عربٌهاالداره

2224GPA-Last

25153020

44553915

راسب الئحة697069

2.332.672.330

C+B-C+F

س.مج س 104ك112ف102ج102كاثارلغه عربٌهاالداره

2222431GPA-Last

252530223234

40543736303090

65796758626490

2.3332.331.67224

C+BC+C-CCA

س.مج س 104ك112ف102ج102كاثارلغه عربٌهاالداره

2222431GPA-Last

252529282929

52513853475785

77766781768685

332.333.3333.673.67

BBC+B+BA-A-

3.13

1935

3.043.08B

2.192.24C

1720
محمد خضر محمد صدٌق 

سرحان

GPAم س مج
مج س 

TGPA

16

1719
مؤمن احمد طاهر عبد الاله 

جامع

GPAم س مج
مج س 

TGPA

162.29

1935

1.47

2733

1.11.20D

1.141.12D

1718
عمرو محمد السٌد النجٌلً 

{باقً}ابو هارون

GPAم س مج
مج س 

TGPA

10

1717
عمر محمود طه عرفة احمد 

{باقً}

GPAم س مج
مج س 

TGPA

71.00

3535

القائم بعمل عمٌد الكلٌة  

المغربً محمد المغربً./ د.ا

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم و الطالب

إلهامً ترابٌس./ د.أ

رئٌس الكنترول        

ضحى محمد بلتاجً./ د.م. أ



6 2019-2018فصل الربٌع -      نتٌجة المستوي االول    

جٌولوجٌا:     شعبة  

كلٌه العلوم

جامعه دمنهور

س.مج س 104ك112ف102ج102كاثارلغه عربٌهاالداره

2222431GPA-Last

0000000

0000000

FFFFFFF

س.مج س 104ك112ف102ج102كاثارلغه عربٌهاالداره

2222431GPA-Last

252528222529

34482951243385

59735773506285

1.672.671.672.67123.67

C-B-C-B-DCA-

س.مج س 104ك112ف102ج102كاثارلغه عربٌهاالداره

2222431GPA-Last

252525282636

36493437123083

6683راسب الئحة61745965

22.671.672.3302.333.33

CB-C-C+FC+B+

س.مج س 104ك112ف102ج102كاثارلغه عربٌهاالداره

2222431GPA-Last

25

02500000

0000000

FFFFFFF

0.00

1935

00.00F

1.971.86C-

1724
محمد عادل السٌد عشٌبة 

{باقً}

GPAم س مج
مج س 

TGPA

16

محمد عادل السعٌد الغندور1723

GPAم س مج
مج س 

TGPA

161.73

1935

1.94

1935

2.562.28C

0.00F

محمد سعٌد جودة ابراهٌم1722

GPAم س مج
مج س 

TGPA

16

1721

GPAم س مج
مج س 

TGPA

160.00

1935

القائم بعمل عمٌد الكلٌة  

المغربً محمد المغربً./ د.ا

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم و الطالب

إلهامً ترابٌس./ د.أ

رئٌس الكنترول        

ضحى محمد بلتاجً./ د.م. أ



7 2019-2018فصل الربٌع -      نتٌجة المستوي االول    

جٌولوجٌا:     شعبة  

كلٌه العلوم

جامعه دمنهور

س.مج س 104ك112ف102ج102كاثارلغه عربٌهاالداره

2222431GPA-Last

252529222928

50513643424588

75766565717388

332.332.332.672.673.67

BBC+C+B-B-A-

س.مج س 101ج104ك112ف102ج102كاثارلغه عربٌهاالداره

22224314GPA-Last

2525272892115

4051372514426835

636850راسب الئحة65766453

2.33321.33022.331

C+BCD+FCC+D

س.مج س 104ك112ف102ج102كاثارلغه عربٌهاالداره

2222431GPA-Last

252527252631

40513746335190

65766471598290

2.33322.671.673.334

C+BCB-C-B+A

س.مج س 104ك112ف102ج102كاثارلغه عربٌهاالداره

2222431GPA-Last

252529302935

30433238233090

55686168526590

1.332.3322.3312.334

D+C+CC+DC+A

1.94

1935

2.472.23C

1.982.24C

1728
محمد موسى عبدالمنعم 

اسماعٌل صقر

GPAم س مج
مج س 

TGPA

16

1727
محمد مصطفى كامل 

البحٌرى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

162.54

1935

1.48

1935

1.091.29D

1.972.32C

محمد عدلً محمد شٌبة1726

GPAم س مج
مج س 

TGPA

20

1725
محمد عبد الحلٌم عبدالحلٌم 

الدمشٌهى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

162.73

1935

القائم بعمل عمٌد الكلٌة  

المغربً محمد المغربً./ د.ا

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم و الطالب

إلهامً ترابٌس./ د.أ

رئٌس الكنترول        

ضحى محمد بلتاجً./ د.م. أ



8 2019-2018فصل الربٌع -      نتٌجة المستوي االول    

جٌولوجٌا:     شعبة  

كلٌه العلوم

جامعه دمنهور

س.مج س 101ك 101ج104ك112ف102ج102كاثارلغه عربٌهاالداره

222243143GPA-Last

25182728109727

223219321348803023

57803750راسب الئحة60راسب الئحة4750

010201.673.3301

FDFCFC-B+FD

س.مج س 

GPA-Last

س.مج س 104ك112ف102ج102كاثارلغه عربٌهاالداره

2222431GPA-Last

252525252729

44563744232785

69506269505685

2.33122.3311.673.67

C+DCC+DC-A-

س.مج س 104ك112ف102ج102كاثارلغه عربٌهاالداره

2222431GPA-Last

252527281520

12523032112480

4480راسب الئحة775760راسب الئحة

031.672003.33

FBC-CFFB+

1.04

1935

2.161.65D+

2.492.15C

1732
محمود رجب عبد الرؤف 

رجب عالم

GPAم س مج
مج س 

TGPA

16

1731
محمود باتع الحصافى محمد 

غباشى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

161.75

1935

0.00

3535

1.661.66D+

0.740.75F

1730
محمد نصر جابر قندٌل 

{باقً}راضً 

GPAم س مج
مج س 

TGPA

0

محمد نبٌل علً محمد محمود1729

GPAم س مج
مج س 

TGPA

230.75

1935

القائم بعمل عمٌد الكلٌة  

المغربً محمد المغربً./ د.ا

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم و الطالب

إلهامً ترابٌس./ د.أ

رئٌس الكنترول        

ضحى محمد بلتاجً./ د.م. أ



9 2019-2018فصل الربٌع -      نتٌجة المستوي االول    

جٌولوجٌا:     شعبة  

كلٌه العلوم

جامعه دمنهور

س.مج س 101ك 101ج104ك112ف102ج102كاثارلغه عربٌهاالداره

222243143GPA-Last

2525252823321827

365225352052873538

617750634384875365

231203.333.671.332.33

CBDCFB+A-D+C+

س.مج س 101ك 101ج104ك112ف102ج102كاثارلغه عربٌهاالداره

222243143GPA-Last

2525262000026

345425451255832024

50راسب الئحة5583راسب الئحة59795165

1.67312.3301.333.3301

C-BDC+FD+B+FD

س.مج س 104ك112ف102ج102كاثارلغه عربٌهاالداره

2222431GPA-Last

252526183326

44513445303094

69766063635694

2.3332221.674

C+BCCCC-A

س.مج س 101ج104ك112ف102ج102كاثارلغه عربٌهاالداره

22224314GPA-Last

2525272810023

2646283611125635

5658راسب الئحةراسب الئحة51715564

12.671.332001.671.67

DB-D+CFFC-C-

1.12

1935

0.790.96F

2.232.44C+

1736
مهاب محمد محمد السٌد 

عمر

GPAم س مج
مج س 

TGPA

20

1735
مصطفى ولٌد مصطفى 

حنفى محمود المناوٌلى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

162.23

1935

1.14

1935

0.670.93F

0.771.35D+

1734
مصطفى محمود علً فهمً 

شمه

GPAم س مج
مج س 

TGPA

23

1733
مصطفى اشرف محمد 

عاصى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

231.82

1935

القائم بعمل عمٌد الكلٌة  

المغربً محمد المغربً./ د.ا

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم و الطالب

إلهامً ترابٌس./ د.أ

رئٌس الكنترول        

ضحى محمد بلتاجً./ د.م. أ



10 2019-2018فصل الربٌع -      نتٌجة المستوي االول    

جٌولوجٌا:     شعبة  

كلٌه العلوم

جامعه دمنهور

س.مج س 104ك112ف102ج102كاثارلغه عربٌهاالداره

2222431GPA-Last

252528182132

48574948252390

73827766465590

2.673.3332.3301.334

B-B+BC+FD+A

س.مج س 101ج102ك

24GPA-Last

160

3620

راسب الئحة52

10

DF

س.مج س 104ك112ف102ج102كاثارلغه عربٌهاالداره

2222431GPA-Last

252527223428

52523135285092

77775857627892

331.671.67234

BBC-C-CBA

س.مج س 104ك112ف102ج102كاثارلغه عربٌهاالداره

2222431GPA-Last

252526183138

50504250305190

75756868618990

332.332.3323.674

BBC+C+CA-A

2.77

1935

2.652.71B-

3.112.82B-

1740
ٌوسف حسن عبد الحمٌد 

ٌحًٌ محمد خلٌفه

GPAم س مج
مج س 

TGPA

16

1739
ٌاسمٌن خالد ابو زٌد محمد 

مصطفى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

162.48

1935

0.33

2931

0.640.59F

2.652.31C

1738
ٌاسر ابو المجد عبد الحلٌم 

{باقً}ابراهٌم 

GPAم س مج
مج س 

TGPA

6

1737
هادى عبد المنعم عثمان عبد 

الحافظ عمر

GPAم س مج
مج س 

TGPA

161.92

1935

القائم بعمل عمٌد الكلٌة  

المغربً محمد المغربً./ د.ا

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم و الطالب

إلهامً ترابٌس./ د.أ

رئٌس الكنترول        

ضحى محمد بلتاجً./ د.م. أ



11 2019-2018فصل الربٌع -      نتٌجة المستوي االول    

جٌولوجٌا:     شعبة  

كلٌه العلوم

جامعه دمنهور

س.مج س 102ك

2GPA-Last

18

39

57

1.67

C-

س.مج س 104ك112ف102ج102ك

2431GPA-Last

2580

411075

راسب الئحةراسب الئحةراسب الئحة66

2.33000

C+FFF

س.مج س 102ج

4GPA-Last

9

16

راسب الئحة

0

F

س.مج س 104ك112ف102ج102كاثارلغه عربٌهاالداره

2222431GPA-Last

0000000

0000000

FFFFFFF

0.00

1935

0.00F

1.351.35D+

1744

GPAم س مج
مج س 

TGPA

16

1743
محمد محمود محمد الحوفً 

{باقً}

GPAم س مج
مج س 

TGPA

40.00

3535

0.47

3535

1.211.34D+

1.591.69C-

1742
شهاب اشرف عبد القادر 

{باقً لالعادة}محمد هندي

GPAم س مج
مج س 

TGPA

10

1741
ابراهٌم السٌد عبد المنعم 

{باقً}ابراهٌم  

GPAم س مج
مج س 

TGPA

21.67

3535

القائم بعمل عمٌد الكلٌة  

المغربً محمد المغربً./ د.ا

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم و الطالب

إلهامً ترابٌس./ د.أ

رئٌس الكنترول        

ضحى محمد بلتاجً./ د.م. أ


