
نتيجة أمتحان دكتوراه  الباثولوجيا

قسم الفحص الخلوى للسوائل واألنسجة

17108021710805

 ساعة معتمدة ساعة معتمدة

22

87.0%الدرجة 

3.666النقاط

-Aالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
7.3327.33223.666A-

!DIV/0#81.075.5%الدرجة 

!DIV/0#3.3333.000النقاط

!B+B#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
6.666612.66643.1665B

!DIV/0#88.585.0%الدرجة 

!DIV/0#3.6663.666النقاط

!A-A-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
7.3327.33214.66443.666A-

عبدالنارص اسماعيل ادم .د.أ

مجموع النقاط 

X عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

GPAالمعدل 

التقدير العام

مالحظات

انجى عادل 

احمد شحتوت

معهد البحوث الطبية

2021فصل  ربيع           

2021- 2020العام الجامعى 
درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

امال غانم /  د .أ

اية 

عبدالناصر 

خلف 

عبدالناصر

هايدى امين 

احمد امين 

الخولى

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثرئيس الكنترول

/د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ

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



نتيجة أمتحان الماجستير   الباثولوجيا

قسم الفحص الخلوى للسوائل واألنسجة

17077201713720171070117157201710702

 ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة

22424

85.068.5075.0%الدرجة 

3.6662.3333.000النقاط

A-C+Bالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
7.3324.6661223.99882.99975B-

!DIV/0#85.094.090.060.0%الدرجة 

!DIV/0#3.6664.0004.0002.000النقاط

!A-AAC#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
7.332168839.332123.277667B

!DIV/0#90.0%الدرجة 

!DIV/0#4النقاط

!A#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
8824A

!DIV/0#94.09496.573.75%الدرجة 

!DIV/0#4.000442.666النقاط

!AAAB-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
816810.66442.664123.555333B+

!DIV/0#91.094.593.074.0%الدرجة 

!DIV/0#4.0004.0004.0002.666النقاط

!AAAB-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
816810.66442.664123.555333B+

هدير احمد 

محمد فرج

هاجر احمد 

محمد محمد 

السيد

معهد البحوث الطبية

2021فصل  ربيع           

2021- 2020العام الجامعى 
مجموع النقاط درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

X عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

GPAالمعدل 

التقدير العام

مالحظات

محمد احمد 

عبدالعزيز 

حسين محمد

/ د .كتبه      أ

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثرئيس الكنترول

جهاد اسامة 

زكى رشاد

هبه 

عبدالناصر 

رمضان 

العيسوى



عبدالنارص اسماعيل ادم .د.أ

نتيجة أمتحان الماجستير   الباثولوجيا

قسم الفحص الخلوى للسوائل واألنسجة

170772017107011710702

 ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة

244

97.089.0077.3%الدرجة 

43.6663.000النقاط

AA-Bالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
814.6641234.664103.4664B+

!DIV/0#97.097.5077.0%الدرجة 

!DIV/0#443.000النقاط

!AAB#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
8161236103.6B+

!DIV/0#94.888.072.25%الدرجة 

!DIV/0#43.6662.666النقاط

!AA-B-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
814.66410.66433.328103.3328B

!DIV/0#92.5%الدرجة 

!DIV/0#4.000النقاط

!A#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
8824A

!DIV/0#98.0%الدرجة 

!DIV/0#4.000النقاط

!A#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
8824A

GPAالمعدل 

التقدير العام

مالحظات مجموع 

الساعات 

المعتمدة

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

معهد البحوث الطبية

2021فصل  ربيع           

مريام احمد 

انور جودة 

رمضان

رنا شوقى 

محمد 

عبدالواحد

2021- 2020العام الجامعى 
مجموع النقاط درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

X عدد 

الساعات

/ د .كتبه      أ

منة هللا احمد 

محمود 

عبدالعال

نرمين محمد 

اشرف على 

محمد

سهام رشاد 

سرور 

الدروانى

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثرئيس الكنترول



عبدالنارص اسماعيل ادم .د.أ

نتيجة أمتحان الماجستير   الباثولوجيا

قسم الفحص الخلوى للسوائل واألنسجة

170772017107011710702

 ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة

244

94.090.0070.5%الدرجة 

442.666النقاط

-AABالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
81610.66434.664103.4664B+

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

2021فصل  ربيع           

2021- 2020العام الجامعى 
مجموع النقاط درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

X عدد 

الساعات

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

معهد البحوث الطبية

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

GPAالمعدل 

التقدير العام

مالحظات

مروة مجدى 

عبدالجواد 

ابراهيم 

النفاض

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثرئيس الكنترول

/د .أ:- أماله 



/ د .كتبه      أ


