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جامعة طنطا

كشف درجات الطالب - كشف إعالن 
دكتور الصیدلة (المھنیة) - الفصل الرابع

الالئحة المعدلة للدراسات العلیا بنظام الساعات المعتمدة2015
كلیة الصیدلةدور یولیو 2020-2019

الدراسات العلیا

رقمم
حالةإسم الطالبالجلوس

القید

التدریب
االكلینیكي
(االورام )

[3]

صیدلة العنایة
الحرجة

[3]

التدریب
االكلینیكى

(امراض القلب )
[3]

مشروع التخرج
[2]

مج.
الساعات

[11]
التقدیرGPAمج.النقاط

احمد جمال احمد السید 1
3.7مستجدتمیم A-3.7 A-3.7 A-4 A11.041.303.76A-

احمد جمال صالح 2
3.7مستجدعبدالفتاح A-3 B1.7 C-3.7 A-11.032.602.96B-

احمد عبدالغنى عباس 3
2مستجدعبدالغنى سیف النصر C3.3 B+1.7 C-11.021.001.91غیابC-

احمد محمد احمد عبد 4
4مستجدالمطلب احمد A4 A3.7 A-4 A11.043.103.92A-

اروى ابوبكر محمد 5
3مستجدالطحالوى B2.7 B-3 B3 B11.032.102.92B-

اریج اسماعیل شعبان 6
3مستجدمحمد B2 C3 B3.7 A-11.031.402.86B-

3.7مستجداسراء عادل احمد خلیل 7 A-3 B3.7 A-4 A11.039.203.56B+
اسماء الشافعى 8

4مستجدعبدالتواب الشراب A4 A4 A4 A11.044.004.00A

االء ابراھیم سید احمد 9
4مستجدسلیم A4 A4 A4 A11.044.004.00A

االء شوقى عبدالحمید 10
3.3مستجدعبدالرؤف سالمھ B+4 A3 B4 A11.038.903.54B+

االء مجاھد عبدالجلیل 11
3مستجدمجاھد ابوالعزم B3.3 B+2 C3.7 A-11.032.302.94B-

االء محمد فتح هللا ابو 12
3.7مستجدالنصر A-3 B3 B4 A11.037.103.37B+

الحجاج مصطفي 13
3مستجدالحجاج راغب B3.7 A-3.7 A-3.7 A-11.038.603.51B+

امیر احمد محمد انور 14
3.7مستجداحمد A-3.3 B+1.7 C-4 A11.034.103.10B

انوار محمد رمضان 15
4مستجدشعبان A4 A4 A4 A11.044.004.00A

نائب رئیس الجامعة للدراساتعمید الكلیةوكیل الكلیة للدراسات العلیارئیس الكنترولأعضاء الكنترول
العلیا والبحوث
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مشروع نظم المعلومات اإلداریة في 2020-10-27

جامعة طنطا

كشف درجات الطالب - كشف إعالن 
دكتور الصیدلة (المھنیة) - الفصل الرابع

الالئحة المعدلة للدراسات العلیا بنظام الساعات المعتمدة2015
كلیة الصیدلةدور یولیو 2020-2019

الدراسات العلیا

رقمم
حالةإسم الطالبالجلوس

القید

التدریب
االكلینیكي
(االورام )

[3]

صیدلة العنایة
الحرجة

[3]

التدریب
االكلینیكى

(امراض القلب )
[3]

مشروع التخرج
[2]

مج.
الساعات

[11]
التقدیرGPAمج.النقاط

ایمان جمال صالح عبد 16
4مستجدالفتاح A3.7 A-3.7 A-3.7 A-11.041.603.78A-

ایمان رمضان ابوالعنین 17
3.7مستجدسالمھ A-3 B2.7 B-3.7 A-11.035.603.24B

بسنت خالد فرید 18
3.7مستجدعبدالعال A-2.7 B-3 B4 A11.036.203.29B

جھاد محمد السید 19
2.7مستجدالعزوني B-2.7 B-3.7 A-4 A11.035.303.21B

دعاء حمدي محمود ابو 20
3مستجدالفضل B3 B2 C4 A11.032.002.91B-

3.7مستجددینا جالل حسین عثمان 21 A-3 B2.7 B-3.7 A-11.035.603.24B
دینا صابر عباس 22

4مستجدعبدالخالق شرف A4 A3.7 A-4 A11.043.103.92A-

دینا محمد سمیر 23
3.7مستجدعبدالحلیم محمد A-3 B3 B4 A11.037.103.37B+

رغده السید عبدالعزیز 24
3مستجدالفخرانى B3 B3 B3.7 A-11.034.403.13B

4مستجدرقیھ احمد محمد محمود 25 A3 B2.7 B-3.7 A-11.036.503.32B+
11.00.000.00Fغیابغیابغیابغیابمستجدرنا حسین حامد وریده 26
رنا والء عبد الباقي 27

4مستجدخضر A3.7 A-3.7 A-4 A11.042.203.84A-

روان مدحت رفعت 28
4مستجدعبدالعاطى محمد A4 A3.7 A-3.7 A-11.042.503.86A-

ساره محمد محمد ابو 29
4مستجدزنھ A3 B3.7 A-4 A11.040.103.65B+

سلمي احمد حماد علي 30
3.7مستجدمطاوع A-3.7 A-3.3 B+4 A11.040.103.65B+

نائب رئیس الجامعة للدراساتعمید الكلیةوكیل الكلیة للدراسات العلیارئیس الكنترولأعضاء الكنترول
العلیا والبحوث
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مشروع نظم المعلومات اإلداریة في 2020-10-27

جامعة طنطا

كشف درجات الطالب - كشف إعالن 
دكتور الصیدلة (المھنیة) - الفصل الرابع

الالئحة المعدلة للدراسات العلیا بنظام الساعات المعتمدة2015
كلیة الصیدلةدور یولیو 2020-2019

الدراسات العلیا

رقمم
حالةإسم الطالبالجلوس

القید

التدریب
االكلینیكي
(االورام )

[3]

صیدلة العنایة
الحرجة

[3]

التدریب
االكلینیكى

(امراض القلب )
[3]

مشروع التخرج
[2]

مج.
الساعات

[11]
التقدیرGPAمج.النقاط

سلمي محمد زكریا 31
3.7مستجدالنجار A-4 A4 A4 A11.043.103.92A-

سمر اشرف محمد على 32
4مستجدمھدى A3.7 A-3.3 B+3.7 A-11.040.403.67B+

سمر محمود محمد 33
4مستجدالصاوى رحاب A3.7 A-3.3 B+4 A11.041.003.73A-

سمر یحیى عبدرب 34
3.7مستجدالنبى الفخرانى A-3 B2.7 B-4 A11.036.203.29B

سھیل عمرو محروس 35
4مستجدالشافعي A3.7 A-3 B4 A11.040.103.65B+

شروق عصام السعدي 36
3.7مستجدعبد العزیز الشناوي A-3.7 A-4 A4 A11.042.203.84A-

شروق محمود ریاض 37
4مستجدغرابھ A3.7 A-3.7 A-3.7 A-11.041.603.78A-

ضحى عماد محمد 38
3مستجدفتحى حسین الشیخ B4 A3 B3.3 B+11.036.603.33B+

عبد الستار عبد المجید 39
3مستجدعبد الستار شریف B2.7 B-1.7 C-3.7 A-11.029.602.69C+

عمرو محمد عبد الحي 40
3مستجدنور الدین B4 A3.7 A-3.7 A-11.039.503.59B+

محمد ابو بكر علي 41
4مستجدعطوه A3.7 A-3 B4 A11.040.103.65B+

محمد ایھاب حسنى 42
4مستجدمحمد الفالحھ A4 A4 A4 A11.044.004.00A

محمد محمد حسان 43
2.7مستجدالجوھري B-2.7 B-1.7 C-3.7 A-11.028.702.61C+

محمود طھ عبدالحلیم 44
4مستجددنیا A3.7 A-3 B4 A11.040.103.65B+

محمود فتحي عبد هللا 45
3مستجدمرشد B4 A3.7 A-3.7 A-11.039.503.59B+

نائب رئیس الجامعة للدراساتعمید الكلیةوكیل الكلیة للدراسات العلیارئیس الكنترولأعضاء الكنترول
العلیا والبحوث
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مشروع نظم المعلومات اإلداریة في 2020-10-27

جامعة طنطا

كشف درجات الطالب - كشف إعالن 
دكتور الصیدلة (المھنیة) - الفصل الرابع

الالئحة المعدلة للدراسات العلیا بنظام الساعات المعتمدة2015
كلیة الصیدلةدور یولیو 2020-2019

الدراسات العلیا

رقمم
حالةإسم الطالبالجلوس

القید

التدریب
االكلینیكي
(االورام )

[3]

صیدلة العنایة
الحرجة

[3]

التدریب
االكلینیكى

(امراض القلب )
[3]

مشروع التخرج
[2]

مج.
الساعات

[11]
التقدیرGPAمج.النقاط

مروه احمد محمد 46
3مستجدالشاعر B4 A3 B4 A11.038.003.46B+

مریم ابراھیم على احمد 47
4مستجدالخبیرى A3.7 A-3.3 B+3.7 A-11.040.403.67B+

3.7مستجدمریم حسني محمد جبر 48 A-3 B4 A4 A11.040.103.65B+
مى اسماعیل مصطفى 49

1.7مستجدالسید مشالى C-3 B3 B3.7 A-11.030.502.77B-

مى مجدى فرج احمد 50
3.7مستجدعیاد A-4 A3 B4 A11.040.103.65B+

ندي اشرف یوسف 51
3.7مستجدطبق A-2.3 C+3.7 A-4 A11.037.103.37B+

نرمین محمد نھاد على 52
4مستجدالحفناوى A4 A3 B3.7 A-11.040.403.67B+

نھى رائف وصفى حنا 53
3.7مستجدجرجس A-3 B3.7 A-4 A11.039.203.56B+

نوران محمود صالح 54
4مستجدالدین امین A3.7 A-3.7 A-4 A11.042.203.84A-

نورھان السید كمال 55
3.7مستجدالسید سلطان A-3.3 B+2.3 C+4 A11.035.903.26B

نورھان یسري الھاللي 56
2.7مستجدمحمد سعید الناظر B-3.7 A-3.7 A-3.7 A-11.037.703.43B+

ھبھ حسن محمد 57
0.00.000.00Fوقف قیدوقف قیدوقف قیدوقف قیدمستجدصادومة

ھبھ محمد صالح الدین 58
3مستجدصالح عبدالحمید البعر B3.3 B+3.7 A-4 A11.038.003.46B+

ھند محمد عبدالحمید 59
3.7مستجدابوالعزم A-3.7 A-3.7 A-3 B11.039.303.57B+

یاسمین ادریس 60
4مستجدمصطفي محمد طمان A4 A4 A4 A11.044.004.00A

نائب رئیس الجامعة للدراساتعمید الكلیةوكیل الكلیة للدراسات العلیارئیس الكنترولأعضاء الكنترول
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العلیا والبحوث

مشروع نظم المعلومات اإلداریة في 2020-10-27

جامعة طنطا

كشف درجات الطالب - كشف إعالن 
دكتور الصیدلة (المھنیة) - الفصل الرابع

الالئحة المعدلة للدراسات العلیا بنظام الساعات المعتمدة2015
كلیة الصیدلةدور یولیو 2020-2019

الدراسات العلیا

رقمم
حالةإسم الطالبالجلوس

القید

التدریب
االكلینیكي
(االورام )

[3]

صیدلة العنایة
الحرجة

[3]

التدریب
االكلینیكى

(امراض القلب )
[3]

مشروع التخرج
[2]

مج.
الساعات

[11]
التقدیرGPAمج.النقاط

یمني ادھم محمد عبد 61
0.00.000.00Fوقف قیدوقف قیدوقف قیدوقف قیدمستجدالستار الشیتاني

62 
یمنى حمدى ابراھیم

الدسوقى مصطفى
الدیب

4مستجد A4 A4 A4 A11.044.004.00A

یوسف اشرف یوسف 63
4مستجدھاشم A3 B3.7 A-4 A11.040.103.65B+

احمد مھدى عبدالعزیز 64
2باقىطعیمھ C3 B3 B4 A11.032.002.91B-

زیزى محمد السید 65
1.7باقىمصطفى الزینى C-3.05.101.70غیر مقررغیر مقررغیر مقررC-

زینب شوقى الحسینى 66
2.3باقىمرسى محرم C+3.7 A-3.3 B+4 A11.035.903.26B

نائب رئیس الجامعة للدراساتعمید الكلیةوكیل الكلیة للدراسات العلیارئیس الكنترولأعضاء الكنترول
العلیا والبحوث

مشروع نظم المعلومات اإلداریة في 2020-10-27


