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B-2.66A-3.66B+3.33B3.0B-2.66B3.0(متقدم)كيمياء حيوية 1
C2.0C+2.33B-2.66B-2.66B-2.66C2.0تشريع غذائى2
C+2.33B3.0B+3.33B+3.33B-2.66B-2.66صحة البيئة3
B3.0B-2.66C+2.33B+3.33C+2.33C+2.33طرق البحث وتحليل البيانات4
C2.0B3.0C+2.33B3.0C+2.33A-3.66تقييم الحاله التغذويه5
B-2.66B-2.66C+2.33C2.0B-2.66B-2.66(1)علوم اطعمه متقدم 6

C+2.43B-2.95B-2.73B-2.90C+2.54B-2.81
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B-2.66B3.0B-2.66C+2.33B-2.66B-2.66تغذية متقدمة2
B3.0B+3.33B3.0B3.0A-3.66A-3.66(متقدم)طرق تدريس في مجال التخصص 3
B3.0A4.0A-3.66A-3.66B+3.33C+2.33قراءات باللغة اإلنجليزية4

B-2.94B+3.44B3.22B3.16B+3.41B-2.83

A4.0A4.0B+3.33A-3.66A4.0B3.0حلقة المناقشة1
B3.0B+3.33A-3.66A4.0A-3.66C+2.33كيمياء التمثيل الغذائي2
C2.0B-2.66B-2.66B+3.33B-2.66B3.0األسس الصحية واالجتماعية والثقافية في التغذية 3
B3.0C2.0C2.0B-2.66C2.0C+2.33علم نفس واجتماع اسرى 4
A4.0B+3.33B+3.33A-3.66B+3.33A4.0(متقدم)صحة وسالمة الغذاء 5
C+2.33C2.0C+2.33B-2.66C2.0C+2.33أجهزه علمية وتحليل االطعمه 6

B3.05B-2.86B-2.88B3.33B-2.93B-2.76
B-2.79B3.06B-2.92B3.13B-2.93B-2.79
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2022 دور يوليو 2022-2021كشف رصد درجات وتقديرات طالب الماجستير 

 الثالث الترم                                         الثانى الدراسى التصف
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المادةم

اريج قدرى مرغنى 
بيومى

أمال سليمان طه 
ابراهيم

سماح مبارك عبد 
الرحمن أحمد

سميه مبارك عبد 
الرحمن أحمد

 الكلية عميد يعتمد

 الكنترول رئيس

 حسن إيمن/ د.م.أ

 والبحوث العليا للدراسات الكليه وكيل

 وجدى إيمان/ د.م.أ

/ رصده

/اماله

/راجعه 



(متقدم)كيمياء حيوية 1
تشريع غذائى2
صحة البيئة3
طرق البحث وتحليل البيانات4
تقييم الحاله التغذويه5
(1)علوم اطعمه متقدم 6

تدعيم األغذية1
تغذية متقدمة2
(متقدم)طرق تدريس في مجال التخصص 3

قراءات باللغة اإلنجليزية4

حلقة المناقشة1
كيمياء التمثيل الغذائي2
األسس الصحية واالجتماعية والثقافية في التغذية 3

علم نفس واجتماع اسرى 4
(متقدم)صحة وسالمة الغذاء 5
أجهزه علمية وتحليل االطعمه 6
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