
نتيجة أمتحان دكتوراه     الكيمياء الطبية التطبيقية

            قسم الكيمياء الطبية التطبيقية

170280417028051702802

 ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة

212

90.0%الدرجة 

4النقاط

Aالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
8824A

!DIV/0#71.564.0%الدرجة 

!DIV/0#2.6662.000النقاط

!B-C#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
5.33249.33242.333C+

!DIV/0#84.000%الدرجة 

!DIV/0#3.333النقاط

!B+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
3.3333.33313.333B+

!DIV/0#60%الدرجة 

!DIV/0#2النقاط

!C#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
4422C

!DIV/0#73.5%الدرجة 

!DIV/0#2.666النقاط

!B-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
2.6662.66612.666B-

مالحظات

مى حسين 

عبده شعبان 

الشيخ

معهد البحوث الطبية

2021فصل ربيع        

2021-2020العام الجامعى 

الرقم 

الكودى
درجات الطالبأسم الطالب

مجموع النقاط 

X عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

GPAالمعدل 
التقدير 

العام

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثرئيس الكنترول لجنة الرصد والمراجعة

عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ/ د .كتبه      أ

مالك 

عبدالماجد 

الحاج مدثر

ابراهيم 

محمد قايد 

منصور

اسماء 

عبدالعزيز 

احمد محمد 

الدسوقى

نهلة السيد 

احمد حفنى

امال غانم / د .أامانى ابراهيم يوسف / د .أ/د .راجعه    أ



نتيجة أمتحان  ماجستير      الكيمياء الطبية التطبيقية

            قسم الكيمياء الطبية التطبيقية

17047201702702170772017217212E+06172172017027071705720

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

22222232

78.575.873.863.5%الدرجة 

33.0002.6662.000النقاط

BBB-Cالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
665.332623.33292.592444C+

!DIV/0#90.075.883.0%الدرجة 

!DIV/0#43.0003.333النقاط

!ABB+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
866.66620.66663.444333B+

!DIV/0#80.376.866.2%الدرجة 

!DIV/0#3.3333.0002.333النقاط

!B+BC+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
6.66664.66617.33262.888667B-

!DIV/0#71.25072.5%الدرجة 

!DIV/0#2.6662.666النقاط

!B-B-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
5.3327.99813.3352.666B-

!DIV/0#98.090.5%الدرجة 

!DIV/0#4.0004.000النقاط

!AA#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
881644A

مالحظات

كرمةخميس 

احمد جمعه

امنية محمد 

عبدالعزيز 

يحيى احمد

الرقم 

الكودى
درجات الطالبأسم الطالب

مجموع النقاط 

X عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

GPAالمعدل 

معهد البحوث الطبية

2021فصل ربيع        

2021-2020العام الجامعى 

امال غانم / د .أامانى ابراهيم يوسف / د .أ/د .راجعه    أ

عائشة 

يوسف محمد 

السيد ليمان

اسالم عادل 

رمضان 

ابراهيم على

عبدالرحمن 

مجدى محمد 

محروش

التقدير 

العام

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثرئيس الكنترول لجنة الرصد والمراجعة

عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ/ د .كتبه      أ



نتيجة أمتحان ماجستير    الكيمياء الطبية التطبيقية

            قسم الكيمياء الطبية التطبيقية

17047201702702172172117217202E+061702707170270517027082E+06

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

222223332

83.087.080.060.061.0%الدرجة 

3.3333.6663.3332.0002.000النقاط

B+A-B+CCالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
6.6667.3326.6666632.664122.722B-

!DIV/0#60.062.5%الدرجة 

!DIV/0#2.0002.000النقاط

!CC#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
661262C

!DIV/0#94.593.25085.585.0%الدرجة 

!DIV/0#443.6663.666النقاط

!AAA-A-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
887.33210.99834.3393.814444A-

!DIV/0#60.569.372.551.5%الدرجة 

!DIV/0#22.3332.6661.333النقاط

!CC+B-D+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
44.6665.3323.99917.99791.999667C-

!DIV/0#93.090.588.580.588.5%الدرجة 

!DIV/0#44.0003.6663.3333.666النقاط

!AAA-B+A-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
887.3329.9997.33240.663113.696636A-

معهد البحوث الطبية

2021فصل ربيع        

2021-2020العام الجامعى 

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثرئيس الكنترول 

عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ/ د .كتبه      أ

اسراء 

حمدينه 

عبدالقادر 

السيد 

العوضى

رافت عبداهلل 

ناجى عطية 

رميلة

ايمان رجب 

فتحاهلل 

العكازى

لجنة الرصد والمراجعة

التقدير 

العام
مالحظات

معاذ عاشور 

عبدالجواد

احمد عبود 

محمد عتمان

الرقم 

الكودى
درجات الطالبأسم الطالب

مجموع النقاط 

X عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

GPAالمعدل 

امال غانم / د .أامانى ابراهيم يوسف / د .أ/د .راجعه    أ



نتيجة أمتحان ماجستير    الكيمياء الطبية التطبيقية

            قسم الكيمياء الطبية التطبيقية

17047201702702170772017217212E+0617027071705720

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

2222232

80.581.576.562.0%الدرجة 

3.3333.3333.0002.000النقاط

B+B+BCالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
6.6666.6666625.33292.814667B-

!DIV/0#80.081.568.569.0%الدرجة 

!DIV/0#3.3333.3332.3332.333النقاط

!B+B+C+C+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
6.6666.6664.6666.99924.99792.777444B-

!DIV/0#75.565.062.0%الدرجة 

!DIV/0#3.0002.3332.000النقاط

!BC+C#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
64.666616.66672.380857C+

!DIV/0#60.2537.542.562.5%الدرجة 

!DIV/0#201.0002.000النقاط

!CFDC#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
40341191.222222D+

!DIV/0#83.0%الدرجة 

!DIV/0#3.333النقاط

!B+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
6.6666.66623.333B+

مالحظات

ندى طارق 

محمد عبداهلل 

محمد

رحيق على 

على 

الحبروكى

الرقم 

الكودى
درجات الطالبأسم الطالب

مجموع النقاط 

X عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

GPAالمعدل 

معهد البحوث الطبية

2021فصل ربيع        

2021-2020العام الجامعى 

امال غانم / د .أامانى ابراهيم يوسف / د .أ/د .راجعه    أ

ندى محمود 

اسماعيل 

الفيشاوى

محمد احمد 

محمد 

مصطفى

اياد 

عبدالرحيم 

المنجر

التقدير 

العام

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثرئيس الكنترول لجنة الرصد والمراجعة

عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ/ د .كتبه      أ



نتيجة أمتحان ماجستير    الكيمياء الطبية التطبيقية

            قسم الكيمياء الطبية التطبيقية

17047201702702170772017217212E+061705720

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

222232

75.069.347.0%الدرجة 

3.0002.3331.000النقاط

BC+Dالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
64.666313.66671.952286C-

!DIV/0#92.090.085.587.075.0%الدرجة 

!DIV/0#44.0003.6663.6663النقاط

!AAA-A-B#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
887.3327.332939.664113.605818B+

!DIV/0#60.862.559.561.0%الدرجة 

!DIV/0#2.0002.0001.6662.000النقاط

!CCC-C#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
443.332617.33291.925778C-

!DIV/0#91.590.2580.076.581.0%الدرجة 

!DIV/0#443.3333.0003.333النقاط

!AAB+BB+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
886.66696.66638.332113.484727B+

!DIV/0#78.566.564.065.560.0%الدرجة 

!DIV/0#32.3332.0002.3332.000النقاط

!BC+CC+C#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
64.66644.666625.332112.302909C

معهد البحوث الطبية

2021فصل ربيع        

2021-2020العام الجامعى 

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثرئيس الكنترول لجنة الرصد والمراجعة

عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ/ د .كتبه      أ

اسماء 

ابراهيم كامل 

بسيونى

رانيا محمود 

محمد 

عواض سليم

شيماء 

عبدالعاطى 

عبدالعزيز 

النادى

التقدير 

العام
مالحظات

نداء احمد 

على خضر

نورهان 

محمد رضا 

سالمة 

حسنين 

محيسن

الرقم 

الكودى
درجات الطالبأسم الطالب

مجموع النقاط 

X عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

GPAالمعدل 

امال غانم / د .أامانى ابراهيم يوسف / د .أ/د .راجعه    أ



نتيجة أمتحان ماجستير    الكيمياء الطبية التطبيقية

            قسم الكيمياء الطبية التطبيقية

17047201702702170772017217212E+061705720

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

222232

76.376.368.565.5%الدرجة 

33.0002.3332.333النقاط

+BBC+Cالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
664.6666.99923.66592.629444C+

!DIV/0#83.386.075.586.0%الدرجة 

!DIV/0#3.3333.66633.666النقاط

!B+A-BA-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
6.6667.33297.33230.3393.37B+

!DIV/0#88.593.390.084.0%الدرجة 

!DIV/0#3.66644.0003.333النقاط

!A-AAB+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
7.332889.99933.33193.703444A-

!DIV/0#70.570.00077.580.571.5%الدرجة 

!DIV/0#2.6662.66633.3332.666النقاط

!B-B-BB+B-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
5.3325.33266.6667.99831.328112.848B-

!DIV/0#83.070.071.070.568.5%الدرجة 

!DIV/0#3.3332.6662.6662.6662.333النقاط

!B+B-B-B-C+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
6.6665.3325.3325.3326.99929.661112.696455B-

مالحظات

يمنى محمود 

حسين محمد

احمد حمدى 

عبدالحميد 

موسى

الرقم 

الكودى
درجات الطالبأسم الطالب

مجموع النقاط 

X عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

GPAالمعدل 

معهد البحوث الطبية

2021فصل ربيع        

2021-2020العام الجامعى 

امال غانم / د .أامانى ابراهيم يوسف / د .أ/د .راجعه    أ

احمد محمد 

عبدالعظيم 

احمد رسالن

ايناس 

محمود فؤاد 

على حسن

مرفت 

مشمش 

صبرى فرج

التقدير 

العام

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثرئيس الكنترول لجنة الرصد والمراجعة

عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ/ د .كتبه      أ



نتيجة أمتحان ماجستير    الكيمياء الطبية التطبيقية

            قسم الكيمياء الطبية التطبيقية

17047201702702170772017217212E+06170270517027081705720

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

22223332

75.076.574.367.571.0%الدرجة 

332.6662.3332.666النقاط

-BBB-C+Bالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
665.3324.6667.99829.996112.726909B-

!DIV/0#87.591.875.073.0%الدرجة 

!DIV/0#3.66643.0002.666النقاط

!A-ABB-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
7.332867.99829.3393.258889B

!DIV/0#77.061.865.0%الدرجة 

!DIV/0#32.0002.333النقاط

!BCC+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
666.99918.99982.374875C+

!DIV/0#73.560.873.5%الدرجة 

!DIV/0#2.6662.0002.666النقاط

!B-CB-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
5.33267.99819.3382.41625C+

!DIV/0#94.090.570.073.5%الدرجة 

!DIV/0#44.0002.6662.666النقاط

!AAB-B-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
887.9987.99831.996103.1996B

معهد البحوث الطبية

2021فصل ربيع        

2021-2020العام الجامعى 

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثرئيس الكنترول لجنة الرصد والمراجعة

عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ/ د .كتبه      أ

ريهام السيد 

عبدالفتاح 

ابراهيم عبيد

رباب جوده 

شريف 

ابراهيم

اسالم محمد 

عبدالفتاح 

محمد 

النكاوى

التقدير 

العام
مالحظات

فيرينا رؤف 

سعد بشارة

ايه على 

احمد الخولى

الرقم 

الكودى
درجات الطالبأسم الطالب

مجموع النقاط 

X عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

GPAالمعدل 

امال غانم / د .أامانى ابراهيم يوسف / د .أ/د .راجعه    أ



نتيجة أمتحان دكتوراه     الكيمياء الطبية التطبيقية

            قسم الكيمياء الطبية التطبيقية

1702802

 ساعة معتمدة

2

89.3%الدرجة 

3.666النقاط

-Aالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
7.3327.33223.666A-

!DIV/0#60.8%الدرجة 

!DIV/0#2النقاط

!C#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
4422C

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

مالحظات

مى حسين 

عبده شعبان 

الشيخ

صفية على 

حسين حموده

الرقم 

الكودى
درجات الطالبأسم الطالب

مجموع النقاط 

X عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

GPAالمعدل 

معهد البحوث الطبية

2021فصل ربيع        

2021-2020العام الجامعى 

امال غانم / د .أامانى ابراهيم يوسف / د .أ/د .راجعه    أ

التقدير 

العام

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثرئيس الكنترول لجنة الرصد والمراجعة

عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ/ د .كتبه      أ



نتيجة أمتحان ماجستير    الكيمياء الطبية التطبيقية

            قسم الكيمياء الطبية التطبيقية

17047201707720170772017217212E+06170672017027051702708

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

22222233

73.565.052.061.8%الدرجة 

2.6662.3331.3332.000النقاط

B-C+D+_Cالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
5.3324.6663.999619.997101.9997C-

!DIV/0#94.565.085.0%الدرجة 

!DIV/0#42.3333.666النقاط

!AC+A-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
86.99910.99825.99783.249625B

!DIV/0#878279.25%الدرجة 

!DIV/0#3.6663.3333النقاط

!A-B+B#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
7.3326.666619.99863.333B+

!DIV/0#88.0%الدرجة 

!DIV/0#3.666النقاط

!A-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
7.3327.33223.666A-

!DIV/0#74.045.052.5%الدرجة 

!DIV/0#2.6661.0001.333النقاط

!B-DD+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
5.33233.99912.33181.541375D+

معهد البحوث الطبية

2021فصل ربيع        

2021-2020العام الجامعى 

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثرئيس الكنترول 

عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ/ د .كتبه      أ

اسراء فوزى 

عبده محمد 

احمد

فاطمة 

الزهراء 

عبدالجواد 

عمر

بسمة فتحى 

السيد على

لجنة الرصد والمراجعة

التقدير 

العام
مالحظات

دينا نسيم 

راضى فتح 

اهلل شلبى

محمد احمد 

محمد 

محمود محمد

الرقم 

الكودى
درجات الطالبأسم الطالب

مجموع النقاط 

X عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

GPAالمعدل 

امال غانم / د .أامانى ابراهيم يوسف / د .أ/د .راجعه    أ



نتيجة أمتحان ماجستير    الكيمياء الطبية التطبيقية

            قسم الكيمياء الطبية التطبيقية

1707720172172117137201705720

 ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة

2222

65.376.5%الدرجة 

2.3333.000النقاط

C+Bالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
4.666610.66642.6665B-

!DIV/0#75.575.0%الدرجة 

!DIV/0#33النقاط

!BB#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
661243B

!DIV/0#80.575.5%الدرجة 

!DIV/0#3.3333.000النقاط

!B+B#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
6.666612.66643.1665B

!DIV/0#8684%الدرجة 

!DIV/0#3.6663.333النقاط

!A-B+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
7.3326.66613.99843.4995B+

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

مالحظات

ياسمين 

محمد 

عبدالحليم 

مرسى

عابد الرحمن 

احمد محمد 

ابراهيم

الرقم 

الكودى
درجات الطالبأسم الطالب

مجموع النقاط 

X عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

GPAالمعدل 

امال غانم / د .أ

اسالم عادل 

رمضان 

ابراهيم على

يوسف 

محمود 

منجى حسين 

احمد

التقدير 

العام

عميد المعهد

عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ/ د .كتبه      أ

معهد البحوث الطبية

2021فصل ربيع        

2021-2020العام الجامعى 

وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثرئيس الكنترول لجنة الرصد والمراجعة

امانى ابراهيم يوسف / د .أ/د .راجعه    أ



نتيجة أمتحان ماجستير    الكيمياء الطبية التطبيقية

            قسم الكيمياء الطبية التطبيقية

170772017217211702702

 ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة

222

60.560.070.0%الدرجة 

222.666النقاط

-CCBالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
445.33213.33262.222C

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

معهد البحوث الطبية

2021فصل اعذار ربيع        

2021-2020العام الجامعى 

امال غانم / د .أامانى ابراهيم يوسف / د .أ/د .راجعه    أ

التقدير 

العام
مالحظات

طه محمد 

يزسف خليل

الرقم 

الكودى
درجات الطالبأسم الطالب

مجموع النقاط 

X عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

GPAالمعدل 

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثرئيس الكنترول لجنة الرصد والمراجعة

عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ/ د .كتبه      أ


