
نتيجة دكتوراه فى طب وباثولوجيا امراض الدم

17058031705809b1705807d1705808b17058051705808a1705807b

 ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة

1222112

70.577.8%الدرجة 

2.6663.000النقاط

B-Bالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
2.66635.66622.833B-

!DIV/0#80.374.3%الدرجة 

!DIV/0#3.3332.666النقاط

!B+B-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
3.3332.6665.99922.9995B-

!DIV/0#83.8%الدرجة 

!DIV/0#3.333النقاط

!B+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
3.3333.33313.333B+

!DIV/0#60.0%الدرجة 

!DIV/0#2.000النقاط

!C#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
2212C

!DIV/0#62.5%الدرجة 

!DIV/0#2.000النقاط

!C#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
4422C 809راسب الئحةb

 المعهد عميدوالبحوث العليا للدراسات المعهد وكيل رئيس الكنترول

 يوسف ابراهيم امانى/  د.أ

 غانم امال د.أ                    كامل عبدالنبى ماهر/  د.أ

هبة ابراهيم 

عبدالعزيز

/د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ

منار محمود 

سند عبداهلل

بسمة محمد 

اشرف

منى محمد 

محمود متولى

مجموع النقاط 

X عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

مالحظاتالتقدير العامGPAالمعدل 

ياسمين 

سمير 

عبدالقادر

معهد البحوث الطبية

2019فصل ربيع    قسم أمراض الدم

2019-2018العام الجامعى 
درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى



نتيجة دكتوراه فى طب وباثولوجيا امراض الدم

17058031705809b1705807d1705808b17058051705808a1705807b

 ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة

1222112

87.0%الدرجة 

3.666النقاط

-Aالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
7.3327.33223.666A-

!DIV/0#69.0%الدرجة 

!DIV/0#2.333النقاط

!C+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
4.6664.66622.333C+

!DIV/0#64.5%الدرجة 

!DIV/0#2.000النقاط

!C#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
4422C 809راسب الئحةb

!DIV/0#57.5%الدرجة 

!DIV/0#1.666النقاط

!C-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
3.3323.33221.666C-

!DIV/0#70.0%الدرجة 

!DIV/0#2.666النقاط

!B-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
2.6662.66612.666B-

 المعهد عميدوالبحوث العليا للدراسات المعهد وكيل رئيس الكنترول

 يوسف ابراهيم امانى/  د.أ

 غانم امال د.أ                    كامل عبدالنبى ماهر/  د.أ

شيماء 

صالح الدين 

محمد خطاب

/د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ

سالى عادل 

محمود صالح

انجى اسامة 

احمد شعبان

شيماء احمد 

عبدالغفار

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

مالحظاتالتقدير العامGPAالمعدل 

سارة مدحت 

محمد نوار

2019فصل ربيع    

2019-2018العام الجامعى 
مجموع النقاط درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

X عدد 

الساعات

معهد البحوث الطبية

قسم أمراض الدم



1705807b1705809b1705807d1705808b17058051705808a1705807b

 ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة

2222112

72.067.5%الدرجة 

2.6662.333النقاط

+B-Cالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
5.3324.6669.99842.4995C+ 808راسب الئحةb

!DIV/0#56.5%الدرجة 

!DIV/0#1.666النقاط

!C-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
3.3323.33221.666C-

!DIV/0#70.559.570.0%الدرجة 

!DIV/0#2.6661.6662.666النقاط

!B-C-B-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
5.3323.3322.66611.3352.266C

!DIV/0#70.0%الدرجة 

!DIV/0#2.666النقاط

!B-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
2.6662.66612.666B-

!DIV/0#65.8%الدرجة 

!DIV/0#2.333النقاط

!C+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
2.3332.33312.333C+

 المعهد عميدوالبحوث العليا للدراسات المعهد وكيل رئيس الكنترول

 يوسف ابراهيم امانى/  د.أ

 غانم امال د.أ                    كامل عبدالنبى ماهر/  د.أ

مارسيل 

جاب اهلل 

فخرى

/د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ

ايمان سمير 

عبدالرحيم

غادة سعيد 

محمود سالم

شيماء 

صالح الدين 

محمد خطاب

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

مالحظاتالتقدير العامGPAالمعدل 

منى سعيد 

محمد محمد 

فضيلة

2019فصل ربيع    

2019-2018العام الجامعى 
مجموع النقاط درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

X عدد 

الساعات

معهد البحوث الطبية

قسم أمراض الدم



نتيجة دكتوراه فى طب وباثولوجيا امراض الدم

1705805

 ساعة معتمدة

1

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

 المعهد عميدوالبحوث العليا للدراسات المعهد وكيل رئيس الكنترول

 يوسف ابراهيم امانى/  د.أ

 غانم امال د.أ                    كامل عبدالنبى ماهر/  د.أ

/د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

مالحظاتالتقدير العامGPAالمعدل 

2019فصل ربيع    

2019-2018العام الجامعى 
مجموع النقاط درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

X عدد 

الساعات

معهد البحوث الطبية

قسم أمراض الدم



70

نتيجة دبلوم  فى بنك الدم ونقل الدم 

1705711170560117106201708620

 ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة

4411

73.571.566.0%الدرجة 

2.6662.6662.333النقاط

+B-B-Cالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
10.6642.6662.33315.66362.6105C+

!DIV/0#71.382.180.572.5%الدرجة 

!DIV/0#2.6663.3333.3332.666النقاط

!B-B+B+B-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
10.66413.3323.3332.66629.995102.9995B-

!DIV/0#70.080.582.079.0%الدرجة 

!DIV/0#2.6663.3333.3333.000النقاط

!B-B+B+B#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
10.66413.3323.333330.329103.0329B

!DIV/0#81.5%الدرجة 

!DIV/0#3.333النقاط

!B+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
3.3333.33313.333B+

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

 المعهد عميدوالبحوث العليا للدراسات المعهد وكيل    رئيس الكنترول

 يوسف ابراهيم امانى/  د.أ

 غانم امال د.أ                    كامل عبدالنبى ماهر/  د.أ

/د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ

عال 

عبدالجواد 

عبدالجواد

امال صالح 

انور شعت

ابراهيم 

فتحى ابراهيم

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

مالحظاتالتقدير العامGPAالمعدل 

غادة محمود 

عبدالفتاح

2019فصل ربيع    

2019-2018العام الجامعى 
مجموع النقاط درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

X عدد 

الساعات

معهد البحوث الطبية

قسم أمراض الدم


