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الالئحة المعدلة للدراسات العلیا بنظام الساعات المعتمدة2015
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الدراسات العلیا

اإلحصاء واإلحصاء الحیويحالة القیدإسم الطالبرقم الجلوسم
[2]

الكیمیاء الفیزیائیة
[3]

التحلیل اآللي
[5]

أخالقیات البحث العلمي
والكتابة العلمیة

[1]

مقرر متقدم في الصیدلة
الطبیعیة

[4]

مج.
الساعات
[15]

التقدیرGPAمج.النقاط

3مستجدأشرقت محسن المحمدى عبدهللا 11 B2.3 C+3 B3.7 A-3.7 A-15.046.403.09B
4مستجدآیھ عفت عزت رضوان 22 A3.7 A-4 A4 A4 A15.059.103.94A-
3.7مستجداسماء اسامھ عبد الرحمن السكرى 33 A-1.7 C-2.3 C+4 A3.3 B+15.041.202.75B-
0.00.000.00Fوقف قیدوقف قیدوقف قیدوقف قیدوقف قیدمستجداشرف سامي عبدالمنعم رمضان فاضل 44
4مستجدایمان عبد اللطیف احمد حسن شلبى 55 A3.7 A-3.7 A-3 B3.7 A-15.055.403.69B+
4مستجدساره امجد عبدالمقصود مندور 66 A4 A4 A4 A3.7 A-15.058.803.92A-
3.7مستجدسمیھ یاسر محمد مرزوق عبدالحلیم راشد 77 A-3 B3.7 A-3.7 A-4 A15.054.603.64B+
4مستجدعبیر احمد عبد الرحمن عزب ابو العطا 88 A3.3 B+3.7 A-3.7 A-3.7 A-15.054.903.66B+
3.7مستجدعال عبدالعزیز عبد السالم رفاعى 99 A-3.7 A-4 A4 A4 A15.058.503.90A-

1.7مستجدفاطمھ خاطر السعید عبدالرحمن سلیم 1010 C-1.7 C-2.7 B-4 A3.3 B+15.039.202.61C+
3.3مستجدمحمد مجدي یونس طھ 1111 B+2 C3.7 A-3.7 A-2.7 B-15.045.603.04B
3.3مستجدمحمود طارق صدیق الدیب 1212 B+3.7 A-3.3 B+4 A4 A15.054.203.61B+
1مستجدمنةهللا محمد حسن عالم 1313 D0 F1 D3.7 A-2.7 B-15.021.501.43D+
3.7مستجدمیاده محمد مصطفى سعید 1414 A-2.3 C+3.7 A-4 A3.7 A-15.051.603.44B+
4مستجدنوران عادل عبدالحمید عبدالحمید شادي 1515 A3 B4 A4 A3.7 A-15.055.803.72A-
0.00.000.00Fوقف قیدوقف قیدوقف قیدوقف قیدوقف قیدمستجدنوران فتح هللا مرسى عبد الجواد المسلمانى 1616
4مستجدنوران محمود عبد الحكم رمضان الخن 1717 A2.3 C+3 B4 A3.7 A-15.048.703.25B
4مستجدھانم محمد المنیر یسین عابد 1818 A4 A3.7 A-3.7 A-3.7 A-15.057.003.80A-
3.7مستجدیمنى محمود كمال احمد سالم 1919 A-3 B3.7 A-3.7 A-4 A15.054.603.64B+
0.00.000.00Fوقف قیدوقف قیدوقف قیدوقف قیدوقف قیدباقىدارین محمد عادل مصطفى الزینى 2020

نائب رئیس الجامعة للدراسات العلیا والبحوثعمید الكلیةوكیل الكلیة للدراسات العلیارئیس الكنترولأعضاء الكنترول

مشروع نظم المعلومات اإلداریة في 2022-04-21
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2غیر مقررباقىریھام جمال حسن عواد 2121 C3.06.002.00غیر مقررغیر مقررغیر مقررC
1.7باقىساره سمیر عبدالخالق رجب النملھ 2222 C-2.03.401.70غیر مقررغیر مقررغیر مقررغیر مقررC-

نائب رئیس الجامعة للدراسات العلیا والبحوثعمید الكلیةوكیل الكلیة للدراسات العلیارئیس الكنترولأعضاء الكنترول

مشروع نظم المعلومات اإلداریة في 2022-04-21


