
كلية الصيدلة      نتيجة نهائية2017/2016نتيجة الفرقة الثالثة للعام الجامعي  جامعة االسكندرية

مقررات التخلفنتيجة الفرقة

 و مالحظاتنسبة

مئويةتقدير300تقدير300تقدير300تقدير300تقدير300تقدير300

رقم 

مجموعالجلوس

صحة

عامة حيويةاسم الطالب

كيمياء 

العقاقير

كيمياء 

نتيجة

علم األدوية الصيدالنيات

صيدلية
تقدير

كيمياء 

0ناجحجيد جدا135375.17جيد جدا241جيد215جيد218جيد222جيد جدا227جيد جدا230تسنيم كامل سعد الجمال 33279

1راسب عقاقير-راسب عقاقيرراسب8.008موادضعيف155راسبرراسبرضعيف145ضعيف154راسبرتمنى فتحى احمد محمد غيط  33280

ناجح ح انسان-ناجح ك تحليليةناجحمقبول109260.67مقبول180مقبول180مقبول180مقبول180مقبول180مقبول192ثابت صفوت ثابت يس 33281

0ناجحجيد جدا143979.94ممتاز257جيد جدا246جيد جدا226جيد223جيد جدا234جيد جدا253جاكلين جرجس غالى حبشى واصف33282

0منقول1.001موادجيد215راسبرجيد199مقبول184مقبول190جيد199جاكلين فرنسيس رزق امير33283

ناجح ح انسانناجحجيد جدا136075.56جيد223ممتاز259جيد جدا236جيد198جيد جدا237جيد207جان هشام شكرى سيدهم33284

0منقول1.001موادجيد200جيد جدا246مقبول180ضعيف164جيد215جيد195جهاد ابراهيم الدسوقى ابراهيم خليل المصري33285

0ناجحممتاز155886.56جيد جدا253ممتاز269ممتاز264جيد جدا230ممتاز274ممتاز268جهاد عرفه فؤاد محمد عبد هللا33286

ناجح ح انسانناجحجيد جدا142579.17جيد جدا226ممتاز264جيد جدا238جيد جدا225جيد جدا231جيد جدا241جهاد مدحت عبد المنعم محمد العبسي33287

راسب7.007موادغائبغراسبرغائبغغائبغغائبغغائبغجورج مجدى صبحى باسليوس33288
ناجح ح انسان -راسب عقاقير

(غياب بعذر)

0ناجحجيد جدا143679.78جيد جدا244ممتاز268جيد جدا238جيد218جيد جدا231جيد جدا237جوستينا رمسيس ميخائيل ايوب33289

0ناجحجيد جدا146981.61جيد جدا236ممتاز259جيد جدا239جيد جدا225جيد جدا252ممتاز258جيهان سالم سعد سالم33290

ناجح ح انسانناجحممتاز161289.56ممتاز267ممتاز270ممتاز279جيد جدا241ممتاز285ممتاز270حاتم عالء الدين عبدالمجيد السيد33291

ناجح ح انسانناجحجيد134874.89جيد جدا228جيد220جيد جدا226جيد198جيد جدا239جيد جدا237حازم على جمعه متولي سعدون33292

0ناجحممتاز163090.56ممتاز277ممتاز280ممتاز274جيد جدا247ممتاز275ممتاز277حازم محمود محمد محمد احمد عتمان33293

راسب ح انسانمنقول1.001موادجيد219جيد219جيد205جيد203جيد204جيد207حازم يحيى مليجى السيد محمد فرج33294

0ناجحجيد جدا148682.56ممتاز255ممتاز259جيد جدا245جيد جدا238جيد جدا246جيد جدا243حسام حسن محمد احمد33295

0ناجحجيد جدا139077.22جيد جدا236جيد جدا250جيد جدا227جيد213جيد جدا244جيد220حسام سعد محمود عبيد هللا33296

منقول2.002موادجيد201راسبرمقبول180مقبول180مقبول180مقبول191حسام محمد محمد السيد33297
ناجح ك - ناجح ك تحليلية

راسب رياضة-عضوية

ناجح ح انسانناجحجيد جدا136876.00جيد جدا233جيد210جيد جدا233جيد208جيد جدا254جيد جدا230حسناء طارق عبد العاطى يوسف33298

0ناجحجيد جدا141078.33جيد جدا249ممتاز256جيد جدا229جيد199جيد جدا236جيد جدا241حسناء محمد احمد جاد ابراهيم الزلباني33299

0ناجحجيد132473.56جيد جدا233جيد جدا253جيد196جيد200جيد224جيد218حسناء محمد عبد المنعم حسن عبد اللطيف33300

0ناجحجيد132173.39جيد جدا233جيد جدا228جيد197جيد199جيد جدا249جيد215حنان محمد عبد العزيز محمد بحيري33301

0ناجحجيد جدا144880.44جيد جدا251جيد جدا251جيد جدا243جيد221جيد جدا246جيد جدا236حنين السعيد ربيع رمضان مقبول33302

0ناجحجيد134874.89جيد جدا240ممتاز261جيد197جيد208جيد جدا236جيد206حنين عصمت محمد محمود شعت33303

ناجح ح انسانناجحجيد133674.22جيد جدا225جيد213جيد195جيد216جيد جدا252جيد جدا235حنين محمود محمد علي سالم33304

ناجح ح انسانناجحجيد جدا147581.94جيد جدا247جيد جدا253جيد جدا232جيد جدا237جيد جدا250ممتاز256خالد حسن مصطفي كامل حسن القصاص33305

0ناجحجيد جدا146481.33جيد جدا243جيد جدا246جيد جدا245جيد221ممتاز259جيد جدا250خالد مصطفى شعبان محمد رخا33306
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