
جامعة طنطا

كشف درجات الطالب - كشف إعالن 
دكتور الصیدلة (المھنیة) - الفصل الثالث-معتمدة

الالئحة المعدلة للدراسات العلیا بنظام الساعات المعتمدة2015
كلیة الصیدلةدور فبرایر 2022-2021

الدراسات العلیا

التدریب االكلینیكى (الغدد الصماء)حالة القیدإسم الطالبرقم الجلوسم
[3]

التدریب االكلینیكى (الباطنھ)
[3]

التدریب االكلینیكى صیدلة العنایة الحرجة
[3]

مج.
الساعات

[9]
التقدیرGPAمج.النقاط

1مستجدابانوب عبده جرجس عبده 1 D2.7 B-1 D9.014.101.57D+
2.3مستجدابو بكر خالد عبدالحمید الموجي 2 C+3 B1 D9.018.902.10C
1.3مستجداحمد ماھر عبد الحكیم المھدي 3 D+3.7 A-1 D9.018.002.00C
3.3مستجداحمد أنور مصطفى النجار 4 B+4 A3.7 A-9.033.003.67B+
1مستجداحمد رضوان جبر السبكي 5 D0 F6.03.000.50غیر مقررF
2غیر مقررغیر مقررمستجداحمد طھ محمد عبدالفتاح الجمل 6 C3.06.002.00C
2.3مستجداحمد ماھر احمد مصطفي تركي 7 C+3.7 A-1.7 C-9.023.102.57C+
4مستجداسماء ابراھیم محمد احمد الكشك 8 A4 A4 A9.036.004.00A
3مستجداسماء بسیوني عبدهللا الھواري 9 B4 A3.3 B+9.030.903.43B+

2.7مستجداسماء سمیر رشاد السعید اسماعیل 10 B-4 A6.020.103.35غیر مقررB+
3.7مستجداالء السعید السید الشھاوى 11 A-4 A4 A9.035.103.90A-
3مستجداالء صابر محمود الرزافى 12 B3.7 A-3.7 A-9.031.203.47B+
3.3غیر مقررغیر مقررمستجدالزھراء ماھر محمد عبدالفتاح عقل عویضھ 13 B+3.09.903.30B+
3مستجدامل صابر احمد الباجورى 14 B4 A3.7 A-9.032.103.57B+
3.7مستجدامنیھ ممدوح احمد شلبى 15 A-2 C3 B9.026.102.90B-
3مستجدامیره عبدالستار احمد تعلب 16 B3.7 A-3.7 A-9.031.203.47B+
1مستجدایة یاسر رمضان حمودة 17 D2 C1.7 C-9.014.101.57D+
2.7مستجدایمان طھ عبد العظیم عبد الحمید الصالحي 18 B-4 A4 A9.032.103.57B+
0.00.000.00Fوقف قیدوقف قیدوقف قیدمستجدایمان محمد محمد البھنسي 19
2.7مستجدایھ اشرف السید جمال یونس 20 B-3.7 A-3 B9.028.203.13B
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الالئحة المعدلة للدراسات العلیا بنظام الساعات المعتمدة2015
دور فبرایر 2022-2021

كلیة الصیدلة
الدراسات العلیا

التدریب االكلینیكى (الغدد الصماء)حالة القیدإسم الطالبرقم الجلوسم
[3]

التدریب االكلینیكى (الباطنھ)
[3]

التدریب االكلینیكى صیدلة العنایة الحرجة
[3]

مج.
الساعات

[9]
التقدیرGPAمج.النقاط

1مستجدجمینا محمد مصطفى الشنواني 21 D3.7 A-3 B9.023.102.57C+
2مستجدحازم ازھرى حسین الحوفى 22 C3.7 A-3 B9.026.102.90B-
2.7مستجدحسناء شوقى شعبان شومان 23 B-3 B3 B9.026.102.90B-
3مستجدحسناء محمد عبدالمنعم حسن عبداللطیف 24 B3.7 A-4 A9.032.103.57B+
1.7مستجدحنین عصمت محمد محمود شعت 25 C-2.3 C+3 B9.021.002.33C+
2مستجدخیري محمد محمد الغرباوي 26 C2.7 B-3 B9.023.102.57C+
1.3مستجددارین محمد علي عثمان 27 D+4 A4 A9.027.903.10B
1.3مستجددینا صالح احمد عبدالعزیز 28 D+2 C3.7 A-9.021.002.33C+
2.7مستجدرامي عبد الحمید عبد الرازق غانم 29 B-4 A4 A9.032.103.57B+
3.3مستجدرضوى محمد رأفت الطنطاوى 30 B+3.7 A-6.021.003.50غیر مقررB+
3.3مستجدرضوى محمد السید قرقر 31 B+4 A3.7 A-9.033.003.67B+
3مستجدرمیساء ایھاب حسن الشطالوي 32 B3.7 A-3.3 B+9.030.003.33B+
3مستجدرنا ممدوح محمد البرلسى 33 B3 B3.7 A-9.029.103.23B
3.3مستجدرندا عصام عبدالعزیز عمر 34 B+4 A3.7 A-9.033.003.67B+
3مستجدروان عماد احمد عبدالمجید سالمھ 35 B4 A3.3 B+9.030.903.43B+
2مستجدروفان محمود حسین حامد 36 C3.7 A-4 A9.029.103.23B
2.7مستجدریم خالد محمد شتلھ 37 B-4 A3.7 A-9.031.203.47B+
3مستجدریم یاسر محمد متولى 38 B3.7 A-3.7 A-9.031.203.47B+
2مستجدریھام عبدهللا مراد الفقى 39 C3 B3.3 B+9.024.902.77B-
3مستجدساره نبیل عبد البارى المھدى 40 B3.7 A-3.3 B+9.030.003.33B+
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الالئحة المعدلة للدراسات العلیا بنظام الساعات المعتمدة2015
دور فبرایر 2022-2021

كلیة الصیدلة
الدراسات العلیا

التدریب االكلینیكى (الغدد الصماء)حالة القیدإسم الطالبرقم الجلوسم
[3]

التدریب االكلینیكى (الباطنھ)
[3]

التدریب االكلینیكى صیدلة العنایة الحرجة
[3]

مج.
الساعات

[9]
التقدیرGPAمج.النقاط

2مستجدسعید ھشام محمد سعید النحال 41 C4 A2 C9.024.002.67C+
2.7مستجدسلمى عبدالعاطى محمد الغنیمى 42 B-3.7 A-4 A9.031.203.47B+
2.7مستجدسلمى عادل عبدالسمیع عبدالخالق 43 B-4 A3 B9.029.103.23B
3.7مستجدسھا الشافعي زھران الشافعي 44 A-4 A3 B9.032.103.57B+
2.3مستجدشروق السید حسني النقباسي 45 C+3 B3 B9.024.902.77B-
1مستجدطارق صالح امین ھدھد 46 D3 B3.7 A-9.023.102.57C+
1.3مستجدعبدالرحمن مجدي عبدالرحمن احمد سلطان 47 D+3.3 B+2.7 B-9.021.902.43C+
2.3مستجدعبدهللا عبدالعزیز عبدهللا عبدالعزیز بركات 48 C+2 C1 D9.015.901.77C-
2.3مستجدعزه لطفى محمد الھادى حجاج 49 C+3 B2.7 B-9.024.002.67C+
1مستجدعفاف ایھاب مبروك حمادي 50 D3 B3.7 A-9.023.102.57C+
0.00.000.00Fوقف قیدوقف قیدوقف قیدمستجدعال عمر عبدالعزیز محمد عبداللطیف 51
4مستجدعال نبیل عبدالمجید إبراھیم 52 A4 A4 A9.036.004.00A
1.3مستجدعمرو عادل بسیونى ابراھیم مراد 53 D+0 F1 D9.06.900.77F
2مستجدعواطف خالد عبدهللا السید 54 C3.7 A-4 A9.029.103.23B
2مستجدفاطمھ احمد الدمرداش زھران 55 C3 B2.7 B-9.023.102.57C+
1مستجدفریدة ابراھیم محمد عنتر الھمشرى 56 D2.7 B-3 B9.020.102.23C
1.3مستجدكریستین حسب هللا مرقص حسب هللا 57 D+1.3 D+3 B9.016.801.87C-
1مستجدكریم مصطفى عبدالمنعم ابوالفضل 58 D2.7 B-2 C9.017.101.90C-
3.3مستجدكریمھ محمد مصطفى أمین محمد 59 B+3.3 B+3.3 B+9.029.703.30B+
3.3مستجدكریمھ محمود عبدالنبى عبدالرازق عبدالعزیز 60 B+4 A3 B9.030.903.43B+
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الالئحة المعدلة للدراسات العلیا بنظام الساعات المعتمدة2015
دور فبرایر 2022-2021

كلیة الصیدلة
الدراسات العلیا

التدریب االكلینیكى (الغدد الصماء)حالة القیدإسم الطالبرقم الجلوسم
[3]

التدریب االكلینیكى (الباطنھ)
[3]

التدریب االكلینیكى صیدلة العنایة الحرجة
[3]

مج.
الساعات

[9]
التقدیرGPAمج.النقاط

0.00.000.00Fوقف قیدغیر مقررغیر مقررمستجدلمیاء حلمي عبد الستار الصیاد 61
2مستجدمحمد أبوبكر محمد علي عبد اللطیف 62 C2.7 B-2 C9.020.102.23C
0مستجدمحمد احمد فرغلى ابراھیم شالمھ 63 F0 F0 F9.00.000.00F
0.00.000.00Fوقف قیدوقف قیدوقف قیدمستجدمحمد اشرف عبدالرحمن زیدان 64
1مستجدمحمد السید حمدى عطیة الخوال 65 D2 C3 B9.018.002.00C
3.7مستجدمحمد حسین مصطفى حسن 66 A-3 B1 D9.023.102.57C+
2.3مستجدمحمد حمدى محمد علوي 67 C+2.7 B-3 B9.024.002.67C+
2.7مستجدمحمد رفعت محمد علي المؤذن 68 B-2 C3 B9.023.102.57C+
3.3مستجدمحمد سعید عبدالقادر قریطم 69 B+4 A3.3 B+9.031.803.53B+
0مستجدمحمد عبدهللا محمد البنا 70 F2 C3 B9.015.001.67D+
3.7مستجدمحمد فؤاد عبدهللا ابراھیم 71 A-3 B3 B9.029.103.23B
3مستجدمحمد ممدوح الجبالى عبدالفضیل مشرف 72 B3 B2.7 B-9.026.102.90B-
1.7مستجدمحمود كمال محمد ابوزید 73 C-3 B2.3 C+9.021.002.33C+
2.7مستجدمدحت مجدى حلمى عبد الجواد زھره 74 B-2 C2.7 B-9.022.202.47C+
1.3مستجدمراد عاطف سعد الجبالى 75 D+2 C3 B9.018.902.10C
3مستجدمروه حمدي كامل الحاجري 76 B3 B3.7 A-9.029.103.23B
3.7مستجدمریم عبدالفتاح یوسف عقیل 77 A-2 C3 B9.026.102.90B-
0.00.000.00Fوقف قیدغیر مقررغیر مقررمستجدمریم فھمي عطاهللا فھمي 78
2مستجدمصطفى صالح عبدالرازق یوسف 79 C2 C3.7 A-9.023.102.57C+
2.3مستجدمصطفى عبدالوھاب مصطفى الشرقاوى 80 C+3 B2.7 B-9.024.002.67C+
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الالئحة المعدلة للدراسات العلیا بنظام الساعات المعتمدة2015
دور فبرایر 2022-2021

كلیة الصیدلة
الدراسات العلیا

التدریب االكلینیكى (الغدد الصماء)حالة القیدإسم الطالبرقم الجلوسم
[3]

التدریب االكلینیكى (الباطنھ)
[3]

التدریب االكلینیكى صیدلة العنایة الحرجة
[3]

مج.
الساعات

[9]
التقدیرGPAمج.النقاط

2مستجدمنار ابوالعزم احمد ابوالعزم 81 C2.7 B-3 B9.023.102.57C+
2مستجدمنة هللا عرفات أحمد على محمود 82 C3.7 A-3.7 A-9.028.203.13B
4مستجدمنھ هللا اسامھ مختار سعده 83 A4 A3.7 A-9.035.103.90A-
1.3مستجدمھند احمد على مصطفى سلیم 84 D+2 C3 B9.018.902.10C
1.3مستجدنانسي أحمد محمد نورالدین 85 D+3 B3 B9.021.902.43C+
3مستجدنرمین مصطفى عبدالرؤف الجمال 86 B4 A3 B9.030.003.33B+
0مستجدنھال نبیل زكریا علوان 87 F2.3 C+3 B9.015.901.77C-
2مستجدنورھان محمد عبدالدایم عبدالرحمن 88 C4 A3.3 B+9.027.903.10B
3.00.000.00Fغیابغیر مقررغیر مقررمستجدھاجر حسام الدین سعد توفیق زغلول 89
1.3مستجدھاجر جمال الدین احمد الزیات 90 D+2.3 C+3 B9.019.802.20C
2.7مستجدھاجر حامد محمد ابراھیم 91 B-3 B3.7 A-9.028.203.13B
4مستجدھاجر سامى حامد حسن 92 A4 A3.7 A-9.035.103.90A-
4مستجدھدیر عبدالفتاح حافظ على 93 A4 A3 B9.033.003.67B+
2مستجدھشام حنفى السید حنفى 94 C3 B1 D9.018.002.00C
1مستجدھمس أیمن محمد المالح 95 D2.7 B-2.7 B-9.019.202.13C
1مستجدوسام علي ابراھیم عبدالجواد السرسى 96 D1.7 C-2.7 B-9.016.201.80C-
2.3مستجدیارا غریب ابراھیم حسین 97 C+4 A3 B9.027.903.10B
1مستجدیارا محمود حامد الجزار 98 D1.3 D+6.06.901.15غیر مقررD
1.7مستجدیاسمین المحمدى محمد سلیم 99 C-2 C3 B9.020.102.23C
2.7مستجدیاسمین مجدى البسیوني اسماعیل ابوالفضل 100 B-3.7 A-3 B9.028.203.13B
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الالئحة المعدلة للدراسات العلیا بنظام الساعات المعتمدة2015
دور فبرایر 2022-2021

كلیة الصیدلة
الدراسات العلیا

التدریب االكلینیكى (الغدد الصماء)حالة القیدإسم الطالبرقم الجلوسم
[3]

التدریب االكلینیكى (الباطنھ)
[3]

التدریب االكلینیكى صیدلة العنایة الحرجة
[3]

مج.
الساعات

[9]
التقدیرGPAمج.النقاط

1.3مستجدیاسمین ھشام فتح هللا ابو النصر 101 D+3 B3.7 A-9.024.002.67C+
4مستجدیمنى احمد مسعد داود 102 A4 A4 A9.036.004.00A
3غیر مقررغیر مقررمستجدیمنى السید محمد العیسوى السید دراز 103 B3.09.003.00B
2.7مستجدیوسف ممدوح یوسف محمد مرسي 104 B-1.7 C-3.7 A-9.024.302.70B-
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