
نتيجة امتحان الماجستير       الفارماكولوجىمعهد البحوث الطبية

قسم الفارماكولوجى

17047701170772017137201703721170172317017201704702

 ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة

4221223

77.088.596.5%الدرجة 

33.6664.000النقاط

BA-Aالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
123.6661227.66683.45825B+

!DIV/0#69.080.590.0%الدرجة 

!DIV/0#2.3333.3334.000النقاط

!C+B+A#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
9.3323.333820.66572.952143B-

!DIV/0#88.7585.095.294.590.0%الدرجة 

!DIV/0#3.6663.6664.0004.0004.000النقاط

!A-A-AAA#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
7.3327.33248834.66493.851556A-

عبدالناصر اسماعيل ادم /د .أ

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث

/د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ

امال غانم /د .أد امانى ابراهيم يوسف .أ/د .راجعه    أ

2021فصل ربيع         

ريم حسام 

الدين طاهر

رئيس الكنتروللجنة الرصد والمراجعة

رنا ايمن 

محمد طاهر 

غنيم

2021-2020العام الجامعى 
مالحظاتالتقدير العامGPAالمعدل درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

ايه اشرف 

محمد حسين

مجموع النقاط 

X عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة



نتيجة امتحان الماجستير       الفارماكولوجىمعهد البحوث الطبية

قسم الفارماكولوجى

17137201703721172172017017231706720

 ساعة معتمدة ساعة معتمدة

21222

8586.99084.0%الدرجة 

3.6663.6664.0003.333النقاط

+A-A-ABالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
3.6667.33286.66625.66473.666286A-

!DIV/0#79.082.590%الدرجة 

!DIV/0#33.3334النقاط

!BB+A#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
63.333817.33353.4666B+

!DIV/0#82.090.087.583.5%الدرجة 

!DIV/0#3.3334.0003.6663.333النقاط

!B+AA-B+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
3.33387.3326.66625.33173.618714B+

عبدالناصر اسماعيل ادم /د .أ

مالحظات

سارة احمد 

احمد ابراهيم 

السرو

ياسمين 

هشام 

عبدالسالم 

الزوكة

منة هللا 

مصطفى 

عبدالغنى  

عبدالقادر

رئيس الكنتروللجنة الرصد والمراجعة

/د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ

امال غانم /د .أد امانى ابراهيم يوسف .أ/د .راجعه    أ

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث

التقدير العامGPAالمعدل  مجموع النقاط 

X عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

2021فصل ربيع         

2021-2020العام الجامعى 
درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى



نتيجة امتحان الماجستير       الفارماكولوجىمعهد البحوث الطبية

قسم الفارماكولوجى

17037211721720170172317017201706720

 ساعة معتمدة

12222

81.085.5%الدرجة 

3.3333.666النقاط

-B+Aالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
6.6667.33213.99843.4995B+

!DIV/0#88.592.893.5%الدرجة 

!DIV/0#3.6664.0004.000النقاط

!A-AA#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
3.6668819.66653.9332A-

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

عبدالناصر اسماعيل ادم /د .أ /د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ

امال غانم /د .أد امانى ابراهيم يوسف .أ/د .راجعه    أ

2021-2020العام الجامعى 
مجموع النقاط درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

X عدد 

الساعات

عميد المعهد

مالحظاتالتقدير العامGPAالمعدل 

فرح 

عبدالنعيم 

حامد جاد 

الكريم

ياسمين 

حسنى محمد 

احمد

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثرئيس الكنتروللجنة الرصد والمراجعة

2021فصل ربيع         



نتيجة امتحان الماجستير       الفارماكولوجىمعهد البحوث الطبية

قسم الفارماكولوجى

1707720

 ساعة معتمدة

2

81.3%الدرجة 

3.333النقاط

+Bالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
6.6666.66623.333B+

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

عبدالناصر اسماعيل ادم /د .أ

امال غانم /د .أ

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثرئيس الكنتروللجنة الرصد والمراجعة

2021فصل اعذار ربيع         

/د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ

د امانى ابراهيم يوسف .أ/د .راجعه    أ

2021-2020العام الجامعى 
مالحظاتالتقدير العامGPAالمعدل درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

ياسمين 

هشام 

عبدالسالم 

الزوكة

مجموع النقاط 

X عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة


