
نتيجة أمتحان ماجستير    الكيمياء الطبية التطبيقية

            قسم الكيمياء الطبية التطبيقية

1713720170270217027071702708170472017217211721720

 ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة

2233222

76.877.090.381.591.3%الدرجة 

334.0003.3334.000النقاط

BBAB+Aالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
66126.666838.666113.515091B+

!DIV/0#81.895.588.099.095.5%الدرجة 

!DIV/0#3.33343.66644.000النقاط

!B+AA-AA#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
6.666810.9988841.664113.787636A-

!DIV/0#71.078.078.372.3%الدرجة 

!DIV/0#2.66633.0002.666النقاط

!B-BBB-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
5.332695.33225.66492.851556B-

!DIV/0#86.892.00087.593.395.5%الدرجة 

!DIV/0#3.66643.6664.0004.000النقاط

!A-AA-AA#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
7.332810.9988842.33113.848182A-

!DIV/0#67.373.571.388.3%الدرجة 

!DIV/0#2.3332.6662.6663.666النقاط

!C+B-B-A-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
4.6665.3327.9987.33225.32892.814222B-

1713720راسب الئحة 

معهد البحوث الطبية

2019فصل ربيع       

2016-2015العام الجامعى 

درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

مجموع النقاط 

X عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

مالحظاتالتقدير العامGPAالمعدل 

هاجر السيد 

جاد اهلل محمد

يارا احمد 

محمد السيد

عابد الرحمن 

احمد محمد

مى محمد 

رجب احمد 

السكرى

ياسمين 

محمد 

عبالحليم

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثرئيس الكنتروللجنة الرصد والمراجعة

/د .أ:- أماله 

امانى ابرهيم يوسف / د .أ/ د .كتبه      أ

امال غانم / د .أماهر عبدالنبى كامل / د .أ/د .راجعه    أ



نتيجة أمتحان ماجستير    الكيمياء الطبية التطبيقية

            قسم الكيمياء الطبية التطبيقية

1713720170270217027071702708170472017217211721720

 ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة

2233222

93.8100.084.088.8%الدرجة 

44.0003.3333.666النقاط

-AAB+Aالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
886.6667.33229.99883.74975A-

!DIV/0#%الدرجة 

!DIV/0#النقاط

!DIV/0#التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
#DIV/0!

!DIV/0#72.5%الدرجة 

!DIV/0#2.666النقاط

!B-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
5.3325.33222.666B-

!DIV/0#94.50090.598.597.0%الدرجة 

!DIV/0#444.0004.000النقاط

!AAAA#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
812883694A

!DIV/0#92.094.596.594.0%الدرجة 

!DIV/0#4.0004.0004.0004.000النقاط

!AAAA#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
812883694A

معهد البحوث الطبية

2019فصل ربيع       

2016-2015العام الجامعى 

درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

مجموع النقاط 

X عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

مالحظاتالتقدير العامGPAالمعدل 

محمد احمد 

محمد محمود

وليد على 

محمد على 

مطاوع

كرمة خميس 

احمد جمعه

عبدالرحمن 

مجدى

يوسف 

محمود منجى

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثرئيس الكنتروللجنة الرصد والمراجعة

/د .أ:- أماله 

امانى ابرهيم يوسف / د .أ/ د .كتبه      أ

امال غانم / د .أماهر عبدالنبى كامل / د .أ/د .راجعه    أ



نتيجة أمتحان ماجستير    الكيمياء الطبية التطبيقية

            قسم الكيمياء الطبية التطبيقية

171372017027021702707170270817027051704720172172117217201707720

 ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة

223332222

48.562.880.870.5%الدرجة 

12.0003.6662.666النقاط

-DCA-Bالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
267.3325.33220.66492.296C

!DIV/0#64.065.071.854.8%الدرجة 

!DIV/0#22.3332.6661.333النقاط

!CC+B-D+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
46.9995.3322.66618.99792.110778C

!DIV/0#69.068.8%الدرجة 

!DIV/0#2.3332.333النقاط

!C+C+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
4.6666.99911.66552.333C+

!DIV/0#83.5008195.0%الدرجة 

!DIV/0#3.3333.3334.000النقاط

!B+B+A#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
6.6669.999824.66573.523571B+

!DIV/0#87.572.585.0.86.5%الدرجة 

!DIV/0#3.6662.6663.6663.666النقاط

!A-B-A-A-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
10.9987.9987.3327.33233.66103.366B+

معهد البحوث الطبية

2019فصل ربيع       

2016-2015العام الجامعى 

درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

مجموع النقاط 

X عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

مالحظاتالتقدير العامGPAالمعدل 

عائشة 

يوسف محمد 

سليمان

رافت عبداهلل 

ناجى رميلة

هندالديب 

سلطان محمد

امنية محمد 

عبدالعزيز

رانيارضا 

عبداهلل

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثرئيس الكنتروللجنة الرصد والمراجعة

/د .أ:- أماله 

امانى ابرهيم يوسف / د .أ/ د .كتبه      أ

امال غانم / د .أماهر عبدالنبى كامل / د .أ/د .راجعه    أ



نتيجة أمتحان ماجستير    الكيمياء الطبية التطبيقية

            قسم الكيمياء الطبية التطبيقية

17027081702705170472017217211707720

 ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة

33222

94.083.889.3%الدرجة 

43.3333.666النقاط

-AB+Aالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
129.9997.33229.33183.666375A-

!DIV/0#90.585.588.0%الدرجة 

!DIV/0#43.6663.666النقاط

!AA-A-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
1210.9987.33230.3383.79125A-

!DIV/0#86.084.379.0%الدرجة 

!DIV/0#3.6663.3333.000النقاط

!A-B+B#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
10.9989.999626.99783.374625B+

!DIV/0#91.582.50093.0%الدرجة 

!DIV/0#43.3334.000النقاط

!AB+A#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
129.999829.99983.749875A-

!DIV/0#82.067.569.077.5%الدرجة 

!DIV/0#3.3332.3332.3333.000النقاط

!B+C+C+B#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
9.9996.9994.666627.664102.7664B-

معهد البحوث الطبية

2019فصل ربيع       

2016-2015العام الجامعى 

درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

مجموع النقاط 

X عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

مالحظاتالتقدير العامGPAالمعدل 

ميادة كرم 

عبدالفتاح

نعمات حافظ 

بسيونى

منة اهلل 

مرسى كمال

تقى محمد 

ابراهيم محمد

انجى 

عبدالموجود

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثرئيس الكنتروللجنة الرصد والمراجعة

/د .أ:- أماله 

امانى ابرهيم يوسف / د .أ/ د .كتبه      أ

امال غانم / د .أماهر عبدالنبى كامل / د .أ/د .راجعه    أ



نتيجة أمتحان ماجستير    الكيمياء الطبية التطبيقية

            قسم الكيمياء الطبية التطبيقية

17027081702705170472017217211721720

 ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة

33222

88.578.580.8%الدرجة 

3.66633.333النقاط

+A-BBالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
10.99896.66626.66483.333B+

!DIV/0#85.076.077.8%الدرجة 

!DIV/0#3.3333.0003.000النقاط

!B+BB#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
9.9996621.99973.142714

!DIV/0#82.071.886.5%الدرجة 

!DIV/0#3.3332.6663.666النقاط

!B+B-A-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
9.9997.9987.33225.32983.166125B

!DIV/0#91.585.750%الدرجة 

!DIV/0#43.666النقاط

!AA-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
1210.99822.99863.833A-

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

معهد البحوث الطبية

2019فصل ربيع       

2016-2015العام الجامعى 

درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

مجموع النقاط 

X عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

مالحظاتالتقدير العامGPAالمعدل 

فاطمة 

الزهراء عبد 

الجواد

اياد عبد 

الرحيم 

المنجر

زين العابدين 

ناصر حسين

مى حسانين 

عبده

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثرئيس الكنتروللجنة الرصد والمراجعة

/د .أ:- أماله 

امانى ابرهيم يوسف / د .أ/ د .كتبه      أ

امال غانم / د .أماهر عبدالنبى كامل / د .أ/د .راجعه    أ



نتيجة أمتحان دكتوراه     الكيمياء الطبية التطبيقية

            قسم الكيمياء الطبية التطبيقية

170280217028041702805

 ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة

221

60.589.0%الدرجة 

23.666النقاط

-CAالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
43.6667.66632.555333C+

!DIV/0#42.573.1%الدرجة 

!DIV/0#12.666النقاط

!DB-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
25.3327.33241.833C-

!DIV/0#73.090.0%الدرجة 

!DIV/0#2.6664.000النقاط

!B-A#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
5.33249.33233.110667B

!DIV/0#67.096.200%الدرجة 

!DIV/0#2.3334النقاط

!C+A#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
4.666812.66643.1665B

!DIV/0#66.596.0%الدرجة 

!DIV/0#2.3334.000النقاط

!C+A#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
4.666812.66643.1665B

معهد البحوث الطبية

2019فصل ربيع       

2019-2018العام الجامعى 

درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

مجموع النقاط 

X عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

مالحظاتالتقدير العامGPAالمعدل 

احمد محمد 

عبدلمعز 

ابراهيم

صفية على 

حسين حمودة

سمر محمد 

ابوضيف

دينا محمد 

سعد جبريل

السيد سعد 

عبدالكريم 

وحيدة

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثرئيس الكنتروللجنة الرصد والمراجعة

/د .أ:- أماله 

امانى ابرهيم يوسف / د .أ/ د .كتبه      أ

امال غانم / د .أماهر عبدالنبى كامل / د .أ/د .راجعه    أ



نتيجة أمتحان دكتوراه     الكيمياء الطبية التطبيقية

            قسم الكيمياء الطبية التطبيقية

170280217028041702805

 ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة

221

60.095.5%الدرجة 

24النقاط

CAالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
481243B

!DIV/0#74.099.5%الدرجة 

!DIV/0#2.6664النقاط

!B-A#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
5.332813.33243.333B+

!DIV/0#91.5%الدرجة 

!DIV/0#4.000النقاط

!A#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
4414A

!DIV/0#92%الدرجة 

!DIV/0#4النقاط

!A#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
4414A

!DIV/0#88.0%الدرجة 

!DIV/0#3.666النقاط

!A-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
3.6663.66613.666A-

معهد البحوث الطبية

2019فصل ربيع       

2019-2018العام الجامعى 

درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

مجموع النقاط 

X عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

مالحظاتالتقدير العامGPAالمعدل 

اياد سعد 

على ادريس

سماح السيد 

دياب

حمدى السيد 

عبدالنبى 

قطب

على محمد 

ناجح على 

ابراهيم

هاجر محمد 

محمد يوسف

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثرئيس الكنتروللجنة الرصد والمراجعة

/د .أ:- أماله 

امانى ابرهيم يوسف / د .أ/ د .كتبه      أ

امال غانم / د .أماهر عبدالنبى كامل / د .أ/د .راجعه    أ



نتيجة أمتحان ماجستير    الكيمياء الطبية التطبيقية

            قسم الكيمياء الطبية التطبيقية

1702704

 ساعة معتمدة

2

85.5%الدرجة 

3.666النقاط

-Aالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
7.3327.33223.666A-

!DIV/0#90.0%الدرجة 

!DIV/0#4النقاط

!A#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
8824A

!DIV/0#83.0%الدرجة 

!DIV/0#3.333النقاط

!B+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
6.6666.66623.333B+

!DIV/0#80.5%الدرجة 

!DIV/0#3.333النقاط

!B+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
6.6666.66623.333B+

!DIV/0#80.0%الدرجة 

!DIV/0#3.333النقاط

!B+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
6.6666.66623.333B+

معهد البحوث الطبية

2019فصل صيف        

2016-2015العام الجامعى 

درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

مجموع النقاط 

X عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

مالحظاتالتقدير العامGPAالمعدل 

عابد الرحمن 

احمد محمد

اياد عبد 

الرحيم 

المنجر

زين العابدين 

ناصر حسين

عائشة 

يوسف محمد 

سليمان

ياسمين 

محمد 

عبدالحليم

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثرئيس الكنتروللجنة الرصد والمراجعة

/د .أ:- أماله 

امانى ابرهيم يوسف / د .أ/ د .كتبه      أ

امال غانم / د .أماهر عبدالنبى كامل / د .أ/د .راجعه    أ



نتيجة أمتحان ماجستير    الكيمياء الطبية التطبيقية

            قسم الكيمياء الطبية التطبيقية

1702704

 ساعة معتمدة

2

75.0%الدرجة 

3النقاط

Bالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
6623B

!DIV/0#83.5%الدرجة 

!DIV/0#3.333النقاط

!B+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
6.6666.66623.333B+

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

معهد البحوث الطبية

2019فصل صيف        

2016-2015العام الجامعى 

درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

مجموع النقاط 

X عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

مالحظاتالتقدير العامGPAالمعدل 

رافت عبداهلل 

ناجى رميلة

انجى 

عبدالموجود 

يوسف

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثرئيس الكنتروللجنة الرصد والمراجعة

/د .أ:- أماله 

امانى ابرهيم يوسف / د .أ/ د .كتبه      أ

امال غانم / د .أماهر عبدالنبى كامل / د .أ/د .راجعه    أ



1713720راسب الئحة 


