
1 2019فصل لربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

رياضيات- فيزياء :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور

س.مج س 204ف210ف305ر303ر102ص202ف302ر

2322222GPA-Last

301010272822

70223234164046

100324261166868

400202.332.33

AFFCراسب الئحةC+C+

س.مج س 206فمصادر تعلم204ف210ف305ر303ر102ص202ف302ر

232222221GPA-Last

301216264282327

684720463342526583

985936723770759283

41.6702.6702.67343.33

AC-FB-FB-BAB+

س.مج س 206ف432ك204ف210ف102ص202ف208ف

2322221GPA-Last

25518282429

40493452496692

65545280739592

2.331.3313.332.6744

C+D+DB+B-AA

س.مج س 206ف305جف204ف210ف305ر303ر102ص202ف208ف302ر

2232222231GPA-Last

30201726628200

5222279433841293891

8242449694469503891

3.330002.3302.33104

B+FFراسب الئحةC+FC+DFA

2.28

5068

2.052.11C

1.371.38D+

احمد هانى محمد صديق جاد2652

GPAم س مج
مج س 

TGPA

18

2651
احمد طارق شفيق علي عبد 

الحميد

GPAم س مج
مج س 

TGPA

151.42

6479

2653
طارق محمد احمد السيد 

**محمود

GPAم س مج
مج س 

TGPA

142.48

5468

2.32.34C+

2654
عبدالشافى عبدالعظيم سعيد 

كردى

GPAم س مج
مج س 

TGPA

211.05

4970

1.711.51D+

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 لربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

رياضيات- فيزياء :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س 206ف305جف204ف210ف305ر303ر102ص202ف302ر

232222231GPA-Last

30151828292039

604526251233425386

906044531262629286

4201.3302243.67

ACFD+راسب الئحةCCAA-

س.مج س 206ف204ف210ف305ر303ر102ص202ف208ف302ر

223222221GPA-Last

302215282920

603936153211334190

906151156011626190

421020224

ACDراسب الئحةCراسب الئحةCCA

س.مج س 204ف210ف305ر303ر102ص202ف208ف302ر

22322222GPA-Last

00000000

00000000

FFFFFFFF

س.مج س 206ف305جف204ف210ف102ص202ف208ف302ر

22322231GPA-Last

3010282140

1138252395430غش

1150280609430

0103.33240

B+CAFراسب الئحةDراسب الئحةغش

عال على عباس رضوان2655

GPAم س مج
مج س 

TGPA

192.12

4968

1.992.03C

2656
علياء هالل شحاته قطب 

زعيتر

GPAم س مج
مج س 

TGPA

181.72

5573

2.021.95C-

2657
محمد احمد مرسي عوض 

ابوشويبه

GPAم س مج
مج س 

TGPA

170.00

522

00.00F

محمد محسن حامد عفيفي2658

GPAم س مج
مج س 

TGPA

171.51

5774

0.580.79F

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 لربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

رياضيات- فيزياء :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س 102ك432ك305جف321ن204ف

22322GPA-Last

0014

01038431

01038445

00000

Fراسب الئحةFراسب الئحةراسب الئحة

س.مج س 204ف210ف305ر303ر202ف

32222GPA-Last

262820

62533535

65136355

01021.33

+CDراسب الئحةDراسب الئحة

س.مج س 206ف102ف204ف210ف152ر102ر202ف

3322231GPA-Last

10292820

47246935346173

57536963546173

1.671.332.3321.3322.67

C-D+C+CD+CB-

س.مج س 206ف432ك204ف210ف305ر303ر102ص202ف302ر

232222221GPA-Last

305182711292428

624532303137543098

925050574266785898

4111.6702.3331.674

ADDC-FC+BC-A

2659
محمود فوزي محمد عبد 

المنعم الصماد

GPAم س مج
مج س 

TGPA

110.00

5665

0.890.77F

2660
مروان محمود صالح الدين 

**محمد

GPAم س مج
مج س 

TGPA

110.79

5263

2.512.21C

مهاب اكرم صبري فؤاد2261

GPAم س مج
مج س 

TGPA

161.81

4351

1.742.04C

ندى احمد محمد بخاتى2262

GPAم س مج
مج س 

TGPA

181.91

5573

2.392.27C

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 لربيع -  نتيجة المستوي الثاني 

رياضيات- فيزياء :  شعبة

كليه العلوم

جامعه دمنهور
س.مج س 206ف204ف210ف305ر303ر102ص202ف208ف302ر

223222221GPA-Last

30243030272925

573351374713555775

875781677413848275

3.671.673.332.332.6703.333.333

A-C-B+C+B-راسب الئحةB+B+B

س.مج س 206ف204ف210ف305ر303ر102ص202ف302ر

23222221GPA-Last

3018262920

58022280243582

88040540535582

3.67001.3301.331.333.33

A-راسب الئحةFD+راسب الئحةD+D+B+

س.مج س 206ف432ك204ف210ف305ر102ص202ف208ف

23222221GPA-Last

2310126282429

2842463539476293

5152584167719193

111.6702.332.6744

DDC-FC+B-AA

73

16

2263
هاجر اسامه محمد فتيحه 

السكران

GPAم س مج
مج س 

TGPA

182.61

55

D+

2.132.25C

يارا عالء محمد بكر الحوفى2264

GPAم س مج
مج س 

TGPA

2265
يوسف محمد صديق محمد 

احمد

GPAم س مج
مج س 

1.17

5268

1.751.61

TGPA

161.90

2.22

5369

2.14C

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


