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جامعة طنطا

كشف درجات الطالب - كشف إعالن 
ماجستیر الصیدلة (المیكروبیولوجیا الصیدلیھ) - الفصل الدراسي األول

الالئحة المعدلة للدراسات العلیا بنظام الساعات المعتمدة2015
كلیة الصیدلةفبرایر 2021-2020

الدراسات العلیا

رقمم
حالةإسم الطالبالجلوس

القید

اإلحصاء
واإلحصاء
الحیوي

[2]

الكیمیاء الفیزیائیة
[3]

التحلیل اآللي
[5]

أخالقیات البحث
العلمي والكتابة

العلمیة
[1]

میكروبیولوجیا
متقدمة
[2]

الفیروسات وعلم
المناعة

[2]

مج.
الساعات
[15]

التقدیرGPAمج.النقاط

2مستجداحمد جمال منصور التطاوى 11 C0 F1.7 C-4 A2 C2.7 B-15.025.901.73C-
3مستجددالیا محمد عبدالحمید فتوح 22 B3.3 B+3 B4 A3 B3 B15.046.903.13B
3.7مستجدسارة توفیق عبداللطیف زیدان 33 A-2.7 B-2.7 B-4 A2 C3.7 A-15.044.402.96B-
4مستجدساره السعید عبدالرحمن الشیخ 44 A4 A4 A4 A4 A3.7 A-15.059.403.96A-
1.7مستجدسالى عادل عید محمد شعیشع 55 C-0 F0 F4 A2.3 C+2 C15.016.001.07D
3غیابمستجدشیماء السید حسن محمد یوسف 66 B3 B4 A2 C2.7 B-15.037.402.49C+
4مستجدعبیر شعبان عبد القادر حسن الكردي 77 A3.7 A-4 A4 A3.7 A-3.7 A-15.057.903.86A-
3مستجدمحمد ابراھیم عوض محمد سلیم 88 B2 C2 C4 A1.3 D+2 C15.032.602.17C
2مستجدمحمد عوض عوض المرسى 99 C2.3 C+2.7 B-4 A1.3 D+2.3 C+15.035.602.37C+

4مستجدمروه وائل مصطفى محمود 1010 A3.7 A-3.7 A-4 A3 B3 B15.053.603.57B+
0مستجدموسى ابراھیم حامد الشرقاوى 1111 F0 F0 F2 C1.7 C-2 C15.09.400.63F
2مستجدنسمھ جمال یحیى على مبروك 1212 C0 F2 C4 A1.3 D+3 B15.026.601.77C-
15.00.000.00Fغیابغیابغیابغیابغیابغیابمستجدنھى فوزى احمد بسطاوى 1313
4مستجدھبھ ھانى عبدالسالم الغنیمى 1414 A2.7 B-3.7 A-4 A3.3 B+3 B15.051.203.41B+
3اعتذارغیابباقىاحمد مجدي عبده طبل 1515 B4 A2 C1.7 C-12.026.402.20C

نائب رئیس الجامعة للدراسات العلیا والبحوثعمید الكلیةوكیل الكلیة للدراسات العلیارئیس الكنترولأعضاء الكنترول
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مشروع نظم المعلومات اإلداریة في 2021-05-20
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2غیر مقررغیر مقررغیر مقررغیر مقررباقىدایلي احمد نصر مشعل 1616 C2.04.002.00غیر مقررC
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