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جامعة طنطا

كشف درجات الطالب - كشف إعالن 
(ماجستیر الصیدلة (الصیدلة االكلینیكیھ - الفصل الدراسي الثاني

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

الدراسات العلیا

رقمم
حالةإسم الطالبالجلوس

القید

عالجیات
متقدمة-2

[3]

مقرر متقدم
في صیدلة
المستشفیات

[3]

عالجیات
متقدمة-3

[3]

حركیة
الدواء

اإلكلینیكیة
[2]

أدویة
تصرف
بدون

وصفة طبیة
[3]

ندوة علمیة
في

التخصص
[1]

مج.
الساعات
[15]

التقدیرGPAمج.النقاط

ابراھیم صابر محمد 11
4مستجدشعالن A3.7 A-3.7 A-1.7 C-4 A1.7 C-15.051.303.42B+

احمد مجدى على 22
3مستجدمحمد رضوان B4 A3.3 B+1.3 D+4 A3 B15.048.503.23B

ایمان ایمن السید 33
3.7مستجدعبدهللا یوسف A-4 A4 A3 B4 A4 A15.057.103.81A-

ایھ محمد محمد 44
3.3مستجدغزال B+3.7 A-3 B1.3 D+3.7 A-4 A15.047.703.18B

55 
حنان حسین

عبدالمنصف حسین
الرمیسى

3مستجد B4 A4 A2 C4 A4 A15.053.003.53B+

دالیا عبدالحمید 66
4مستجدمحمود جمعھ A4 A4 A4 A4 A4 A15.060.004.00A

رودینا مجدى 77
3مستجدسعدالدین یسرى B3.3 B+2.3 C+1 D2.3 C+4 A15.038.702.58C+

ساره احمد محمد 88
3مستجدعطیھ حربى B3.7 A-3.7 A-2.7 B-4 A4 A15.052.603.51B+

ساره محمد 99
4مستجدابوالمعاطى القبالوى A4 A3.7 A-3 B4 A4 A15.057.103.81A-

ساره محمد صبحى 1010
4مستجدحامد زاید A4 A3.3 B+3.7 A-3.3 B+4 A15.055.203.68B+

سماح حسین محمد 1111
4مستجدعبدالبارى A4 A3.7 A-3.3 B+3.7 A-4 A15.056.803.79A-

عبدهللا ابراھیم عبدهللا 1212
4مستجدھاللى A4 A4 A3.3 B+3.7 A-4 A15.057.703.85A-

فاطمھ نبیل عبدالغفار 1313
4مستجدالعشماوى A4 A3.3 B+3 B4 A4 A15.055.903.73A-

محمد خالد طلعت 1414
4مستجدمحمد A4 A3.7 A-3 B4 A4 A15.057.103.81A-

مھا عبدالمقصود 1515
2.7مستجدمحمد خلیفھ B-4 A3.3 B+2.3 C+4 A4 A15.050.603.37B+

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

مشروع نظم المعلومات اإلداریة في 2020-10-27
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جامعة طنطا

كشف درجات الطالب - كشف إعالن 
(ماجستیر الصیدلة (الصیدلة االكلینیكیھ - الفصل الدراسي الثاني

الالئحة المعدلة للدراسات العلیا بنظام الساعات المعتمدة2015
دور یولیو 2020-2019

كلیة الصیدلة
الدراسات العلیا

رقمم
حالةإسم الطالبالجلوس

القید

عالجیات
متقدمة-2

[3]

مقرر متقدم
في صیدلة
المستشفیات

[3]

عالجیات
متقدمة-3

[3]

حركیة
الدواء

اإلكلینیكیة
[2]

أدویة
تصرف
بدون
وصفة
طبیة
[3]

ندوة علمیة
في

التخصص
[1]

مج.
الساعات
[15]

التقدیرGPAمج.النقاط

یمنى یحیى زكریا 1616
4مستجدمصطفى خلیل A4 A3.7 A-2.7 B-4 A4 A15.056.503.77A-

مختار سالم محمد 1717
3.7باقىمختار یونس A-4 A3.7 A-2.3 C+4 A4 A15.054.803.65B+

ھدیر محروس محمد 1818
0.00.000.00Fغیر مقررغیر مقررغیر مقررغیر مقرروقف قیدغیر مقررباقىمصطفى محمد الحداد

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

مشروع نظم المعلومات اإلداریة في 2020-10-27


