
معهد البحوث الطبية

قسم الوراثة أإلنسانية

17138011713806

 ساعة معتمدة ساعة معتمدة

22

86.575.0%الدرجة 

3.6663.000النقاط

A-Bالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
7.3326

13.33243.333B+

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

/د .أ

 يوف ابراهيم امانى. د.أ

محمد محمد مختار / د .                        أ امال غانم/ د .أ

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثرئيس الكنتروللجنة الرصد والمراجعة

/د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ

ماهر عبدالنبى كامل / د .            أ

مالحظاتالتقدير العام

سيلفيا 

صفوت

نتيجة أمتحان دكتوراه  الوراثة اإلنسانية لالطباء 

2019فصل ربيع         

2019-2018العام الجامعى 

درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

مجموع النقاط 

X عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

GPAالمعدل 



معهد البحوث الطبية

قسم الوراثة أإلنسانية

17137101713705171370617137121713704171370217137131713703

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

32233333

56.081.0%الدرجة 

1.6663.333النقاط

+C-Bالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
4.9986.666

11.66452.3328C

!DIV/0#65.582.585.0%الدرجة 

!DIV/0#2.3333.3333.666النقاط

!C+B+A-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
4.6669.99910.998

25.66383.207875B

!DIV/0#68.365.380.072.3%الدرجة 

!DIV/0#2.3332.3333.3332.666النقاط

!C+C+B+B-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
4.6664.6669.9997.998

27.329102.7329B-

!DIV/0#81.885.3%الدرجة 

!DIV/0#3.3333.666النقاط

!B+A-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
6.66610.998

17.66453.5328B+

/د .أ

 كامل عبدالنبى ماهر د أ يوف ابراهيم امانى. د.أ

 غانم امال د أ

محمد عالء 

الدين محمد

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثرئيس الكنتروللجنة الرصد والمراجعة

/د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ

مالحظاتالتقدير العام

مروة عصام 

الدين

نيفين احمد 

ابراهيم

حسام جوهر 

احمد

نتيجة أمتحان ماجستير   الوراثة اإلنسانية لالطباء 

2019فصل ربيع         

2019-2018العام الجامعى 

درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

مجموع النقاط 

X عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

GPAالمعدل 



معهد البحوث الطبية

قسم الوراثة أإلنسانية

1713710171370517137061713704171370317137091713711

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

322333232

73.8%الدرجة 

2.666النقاط

-Bالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
7.998

7.99832.666B-

!DIV/0#76.092.385.5%الدرجة 

!DIV/0#3.0004.0003.666النقاط

!BAA-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
61210.998

28.99883.62475B+

!DIV/0#68.585.0%الدرجة 

!DIV/0#2.3333.666النقاط

!C+A-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
6.9997.332

14.33152.8662B-

!DIV/0#80.086.3%الدرجة 

!DIV/0#3.3333.666النقاط

!B+A-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
9.9997.332

17.33153.4662B+

/د .أ

 كامل عبدالنبى ماهر د أ يوف ابراهيم امانى. د.أ

 غانم امال د أ

شيماء 

مصطفى 

محمد

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثرئيس الكنتروللجنة الرصد والمراجعة

/د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ

مالحظات

ايمان فتحى 

توفيق

رامى السيد 

قطب

لبنى 

عبدالسالم

2019فصل ربيع         

2019-2018العام الجامعى 

درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

مجموع النقاط 

X عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

التقدير العامGPAالمعدل 

نتيجة أمتحان ماجستير   الوراثة اإلنسانية لالطباء 



معهد البحوث الطبية

قسم الوراثة أإلنسانية

17137101713706171370817137031713701

 ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة

32333

91.995.5%الدرجة 

4.0004.000النقاط

AAالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
128

2054A

!DIV/0#73.875.390.0%الدرجة 

!DIV/0#2.6663.0004.000النقاط

!B-B-A#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
7.998912

28.99893.222B

!DIV/0#77.873.381.0%الدرجة 

!DIV/0#3.0002.6663.333النقاط

!BB-B+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
97.9989.999

26.99792.999667B-

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

/د .أ

 كامل عبدالنبى ماهر د أ يوف ابراهيم امانى. د.أ

 غانم امال د أ

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثرئيس الكنتروللجنة الرصد والمراجعة

/د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ

مالحظات

نهال احمد 

محمد حلمى

نجالء صالح 

الدين عبداهلل

نجوى سعد 

حسين عمر

2019فصل ربيع         

2019-2018العام الجامعى 

درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

مجموع النقاط 

X عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

التقدير العامGPAالمعدل 

نتيجة أمتحان ماجستير   الوراثة اإلنسانية لالطباء 


