
نتيجة امتحان   دكتوراه   فى     المناعة  والحساسية 

2021فصل ربيع          

2021-2020العام الجامعى 

1708804170880217088061708811

 ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة

2132

75.570.073.5085.0%الدرجة 

3.0002.6662.6663.666النقاط

-BB-B-Aالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
62.6667.9987.33223.99682.9995B-

!DIV/0#65.070.576.0081.0%الدرجة 

!DIV/0#2.3332.6663.0003.333النقاط

!C+B-BB+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
4.6662.66696.66622.99882.87475B-

!DIV/0#8380.586.890.0%الدرجة 

!DIV/0#3.3333.3333.6664.000النقاط

!B+B+A-A#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

+6.6663.3310.998828.99783.624625Bالساعات

!DIV/0#83.079.083.591.5%الدرجة 

!DIV/0#3.3333.0003.3334.000النقاط

!B+BB+A#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
6.66639.999827.66583.458125B+

عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ

امال غانم  / د .أ

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

GPAالمعدل 
التقدير 

العام

اسراء 

مصطفى 

كمال حافظ

معهد البحوث الطبية

قسم المناعة

 الرقم

الكودى
درجات الطالبأسم الطالب

مجموع 

 عدد Xالنقاط 

الساعات

 ابراهيم يويف / د.        ا/د .راجعه    أ
ى

امان

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث رئيس الكنتروللجنة الرصد والمراجعة

/د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ

محمد 

عبدالحليم 

محمد عمر 

خطاب

مها صالح 

ابراهيم شلبى

ميادة 

عبدالمولى 

حسن 

الحفناوى



نتيجة امتحان  دبلوم      المناعة التشخيصية 

17137201708604170672017086061708605

 ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة

24224

62.062.073.5052.060%الدرجة 

2.0002.0002.6661.3332النقاط

CCB-C-Cالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
485.3322.666827.998141.999857C-

!DIV/0#61.575.0%الدرجة 

!DIV/0#2.0003.000النقاط

!CB#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
861462.333333C+

عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ

امال غانم  / د .أ

معهد البحوث الطبية

2021فصل ربيع          قسم المناعة

2021-2020العام الجامعى 

 ابراهيم يويف / د.        ا/د .راجعه    أ
ى

امان

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث رئيس الكنتروللجنة الرصد والمراجعة

/د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ

التقدير 

العام

رانيا جمال 

ثابت فانوس

شرين حسن 

شفيق محمد 

عبداللطيف

 الرقم

الكودى
درجات الطالبأسم الطالب

مجموع 

 عدد Xالنقاط 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

GPAالمعدل 



نتيجة امتحان  دبلوم      المناعة والحساسيه

1721721170860417086061708605

 ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة

2423

83.085.00%الدرجة 

3.3333.666النقاط

-B+Aالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
6.6667.33213.99843.4995B+

!DIV/0#7887.0%الدرجة 

!DIV/0#33.666النقاط

!BA-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

6الساعات
14.66420.66463.444B+

!DIV/0#84.065.0%الدرجة 

!DIV/0#3.3332.333النقاط

!B+C+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
13.3324.66617.99862.999667B-

!DIV/0#70.556.065.5%الدرجة 

!DIV/0#2.6661.6662.333النقاط

!B-C-C+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
10.6643.3326.99920.99592.332778C

عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ

امال غانم  / د .أ

معهد البحوث الطبية

2021فصل ربيع          قسم المناعة

2021-2020العام الجامعى 

زكريا سالمه 

مصطفى 

عبدالجواد

ايمن طالل 

عبدالونيس 

عوض

رئيس الكنتروللجنة الرصد والمراجعة

التقدير 

العام

اميرة على 

حسن صبرى

محمد نبية 

حمد الشيخ 

عامر

 الرقم

الكودى
درجات الطالبأسم الطالب

مجموع 

 عدد Xالنقاط 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

GPAالمعدل 

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث 

/د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ

 ابراهيم يويف / د.        ا/د .راجعه    أ
ى

امان



نتيجة امتحان  ماجستير     المناعة والحساسيه

171372017087061708703170870417177201708707170860517087091708708

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

222321422

82.06461.593%الدرجة 

3.333224النقاط

B+CCAالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
6.66628

8
24.66692.740667B-

!DIV/0#83736177.7589%الدرجة 

!DIV/0#3.3332.666233.666النقاط

!B+B-CBA-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
6.6665.33266

7.332
31.33112.848182B-

!DIV/0#7990.071.5%الدرجة 

!DIV/0#34.0002.666النقاط

!BAB-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

6810.66424.66483.083Bالساعات

!DIV/0#85.0738085.591%الدرجة 

!DIV/0#3.6662.6663.3333.6664النقاط

!A-B-B+A-A#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
7.3325.33213.3327.332841.328123.444B+

!DIV/0#796675%الدرجة 

!DIV/0#32.3333النقاط

!BC+B#DIV/0التقدير
 عدد Xالنقاط 

-62.3331220.33372.9047143Bالساعات

!DIV/0#88.090.077.5%الدرجة 

!DIV/0#3.6664.0003النقاط

!A-AB#DIV/0التقدير
 عدد Xالنقاط 

الساعات
7.33281227.33283.4165B+

GPAالمعدل 
التقدير 

العام

تسنيم كامل 

سعد الجمال

معهد البحوث الطبية

2021فصل ربيع          قسم المناعة

 الرقم

الكودى
درجات الطالبأسم الطالب

2021-2020العام الجامعى 

عميد المعهد

مجموع 

 عدد Xالنقاط 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

اية محمد 

عفت 

عبدالعزيز

وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث رئيس الكنتروللجنة الرصد والمراجعة

دانيةمحمد 

فتحى ابو 

نواس

سارة سمير 

سعد ابو زيد

شفاء مزبان 

طعات

اية سامى 

على حسن



عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ

نتيجة امتحان  ماجستير     المناعة والحساسيه

2021فصل ربيع          

2021-2020العام الجامعى 

17137201708706170870317087041717720170870717086051708709

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

22232142

82.888.587.5%الدرجة 

3.3333.6663.666النقاط

-B+A-Aالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
6.6667.33214.66428.66283.58275B+

!DIV/0#65.5556069%الدرجة 

!DIV/0#2.3331.66622.333النقاط

!C+C-CC+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
4.6664.99884.66622.33112.03C

!DIV/0#71.353.5%الدرجة 

!DIV/0#2.6661.333النقاط

!B-D+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
5.3321.3336.66532.221667C

!DIV/0#86.08884.25%الدرجة 

!DIV/0#3.6663.6663.333النقاط

!A-A-B+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
7.33214.6646.66628.66283.58275B+

!DIV/0#75.580.254766.5%الدرجة 

!DIV/0#33.33312.333النقاط

!BB+DC+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

+66.66619.33222.99892.555333Cالساعات

عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ

امال غانم  / د .أ

/ د .كتبه      أ

معهد البحوث الطبية

قسم المناعة

خلود عصام 

الشرنوبى 

النجار

ياسمين خالد 

ثروت

رئيس الكنتروللجنة الرصد والمراجعة

التقدير 

العام

االء سامى 

خليل محمد

ناصر بكر 

سليمان ابو 

هزيم

عبير خالد 

صالح البازى

 الرقم

الكودى
درجات الطالبأسم الطالب

مجموع 

 عدد Xالنقاط 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

GPAالمعدل 

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث 

/ د .كتبه      أ

 ابراهيم يويف / د.        ا/د .راجعه    أ
ى

امان



نتيجة امتحان  ماجستير     المناعة والحساسيه

2021فصل ربيع          

2021-2020العام الجامعى 

1713720170870617087031717720170870717086051708709

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

2222142

70.077.074.262%الدرجة 

2.6663.0002.6662النقاط

B-BB-Cالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
5.33265.332824.664102.4664C+

!DIV/0#85.59088.591.5%الدرجة 

!DIV/0#3.66643.6664النقاط

!A-AA-A#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
7.332814.664837.996103.7996A-

!DIV/0#86.595.095.5%الدرجة 

!DIV/0#3.6664.0004النقاط

!A-AA#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
7.33281631.33283.9165A-

!DIV/0#69.2567.86060%الدرجة 

!DIV/0#2.3332.33322النقاط

!C+C+CC#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

4.6664.6662819.33292.148Cالساعات

!DIV/0#76.079.74671.5%الدرجة 

!DIV/0#3.0003.00012.666النقاط

!BBDB-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
66110.66423.66492.629333C+

عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

GPAالمعدل 
التقدير 

العام

سارة محمد 

السيد طه

معهد البحوث الطبية

قسم المناعة

 الرقم

الكودى
درجات الطالبأسم الطالب

مجموع 

 عدد Xالنقاط 

الساعات

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث رئيس الكنتروللجنة الرصد والمراجعة

/د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ

رهام بركات  

صالح ابو 

مياله

مروة محمد 

عبدالفتاح 

سمك

داليا ناصر 

رمضان 

السيد

سهر اسامة 

محمد عيسى



امال غانم  / د .أ

نتيجة امتحان  ماجستير     المناعة والحساسيه

2021-2020العام الجامعى 2021فصل ربيع          

1713720170870417087071708605170870117087091708708

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

2314222

73.560.0070.5%الدرجة 

2.6662.0002.666النقاط

-B-CBالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
5.332210.66417.99672.570857C+

!DIV/0#32.526.576%الدرجة 

!DIV/0#003النقاط

!FFB#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
006690.666667F

!DIV/0#78.592.5%الدرجة 

!DIV/0#34النقاط

!B-A#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
681443.5B+

!DIV/0#75..44.551.578%الدرجة 

!DIV/0#1.0001.3333.000النقاط

!DD+B#DIV/0التقدير
 عدد Xالنقاط 

الساعات
35.332614.33291.5924444D+

!DIV/0#61.039.543.0%الدرجة 

!DIV/0#2.0000.0001.000النقاط

!CFD#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
404890.88888889

راسب 

الئحة 

13720

!DIV/0#72.0%الدرجة 

!DIV/0#2.666النقاط

!B-#DIV/0التقدير

 ابراهيم يويف / د.        ا/د .راجعه    أ
ى

امان

معهد البحوث الطبية

قسم المناعة

 الرقم

الكودى
درجات الطالبأسم الطالب

محمد سيد 

احمد مغازى 

احمد الطوخى

ريهام مرسى 

محمد انور

سمر سعيد 

مصطفى 

السيد

مجموع 

 عدد Xالنقاط 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

GPAالمعدل 
التقدير 

العام

عمرو محمد 

حسين محمد

نهال عالء 

محمد 

ابراهيم على

وفاء صالح 

الهين 

 )الشلوى 

(تكميلى 



 عدد Xالنقاط 

الساعات
2.6662.66612.666B-

نتيجة امتحان  ماجستير     المناعة والحساسيه

2021فصل ربيع          

2021-2020العام الجامعى 

1713720170870617087031708704170860517087091708708

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

2223422

83.085.5075.092%الدرجة 

3.3333.6663.0004النقاط

B+A-BAالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
6.6667.3329830.99893.444222B+

!DIV/0#777040.585%الدرجة 

!DIV/0#32.66613.666النقاط

!BB-DA-#DIV/0التقدير
 عدد Xالنقاط 

الساعات
65.33237.33221.66492.4071111C+

!DIV/0#77.071.061.085%الدرجة 

!DIV/0#3.0002.6662.0003.666النقاط

!BB-CA-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
65.33267.33224.66492.740444B-

!DIV/0#80.077.065.093.5%الدرجة 

!DIV/0#3.3333.0002.3334.000النقاط

!B+BC+A#DIV/0التقدير
 عدد Xالنقاط 

الساعات
6.66666.999827.66593.0738889B

!DIV/0#807267%الدرجة 

!DIV/0#3.3332.6662.333النقاط

!B+B-C+#DIV/0التقدير
 عدد Xالنقاط 

الساعات
6.6665.3326.99918.99772.7138571B-

!DIV/0#676870.5%الدرجة 

التقدير 

العام

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

GPAالمعدل 

معهد البحوث الطبية

قسم المناعة

نهال عالء 

محمد 

ابراهيم على

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث رئيس الكنتروللجنة الرصد والمراجعة

اسماء 

صبحى 

عبدالقادر 

عبدهللا

ميرنا وليد 

محمد الشيخ

رانيا عالء 

الدين ياقوت 

ابراهيم

 الرقم

الكودى
درجات الطالبأسم الطالب

مجموع 

 عدد Xالنقاط 

الساعات

احالم مجدى 

عبدهللا محمد

مروة احمد 

محمد محمد

رباب عزت 

السيد احمد



!DIV/0#2.3332.3332.666النقاط

!C+C+B-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
9.3324.6665.33219.3382.41625C+

!DIV/0#77.5%الدرجة 

!DIV/0#3.000النقاط

!B#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
6623B

عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ

امال غانم  / د .أ

عميد المعهد

/د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ

رباب عزت 

السيد احمد

شيرين 

حسن شفيق 

محمد

 ابراهيم يويف / د.        ا/د .راجعه    أ
ى

امان

وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث رئيس الكنتروللجنة الرصد والمراجعة



نتيجة امتحان   دكتوراه   فى     المناعة  والحساسية 

2021فصل ربيع          

2021-2020العام الجامعى 

1708807

 ساعة معتمدة

1

96.0%الدرجة 

4.000النقاط

Aالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
4414A

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

%الدرجة 

النقاط

التقدير

معهد البحوث الطبية

قسم المناعة

 الرقم

الكودى
درجات الطالبأسم الطالب

مجموع 

 عدد Xالنقاط 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

GPAالمعدل 
التقدير 

العام

منى 

عبدالفتاح 

احمد محمد 

التركى



 عدد Xالنقاط 

الساعات

عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ

امال غانم  / د .أ

نتيجة امتحان  ماجستير     المناعة والحساسيه

2021فصل ربيع          

2021-2020العام الجامعى 

17087061708703170870417086051708708

 ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة

22342

49.541.0031.565%الدرجة 

1.0001.0000.0002.333النقاط

+DDFCالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
2304.6669.666110.878727F

!DIV/0#8577.561.580%الدرجة 

!DIV/0#3.666323.333النقاط

!A-BCB+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
7.332666.66625.99892.888667B-

!DIV/0#83.58596%الدرجة 

!DIV/0#3.3333.6664النقاط

!B+A-A#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
6.66610.998825.66473.666286A-

!DIV/0#91.080.076.085%الدرجة 

!DIV/0#4.0003.3333.0003.666النقاط

!AB+BA-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
86.66697.33230.99893.444222B+

اسراء محمد 

محمد يحى 

الشباسى

ندى مبارك 

شيخان بن 

فضل

 ابراهيم يويف / د.        ا/د .راجعه    أ
ى

امان

معهد البحوث الطبية

قسم المناعة

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث رئيس الكنتروللجنة الرصد والمراجعة

/د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ

منة هللا 

جمال 

عبدالقادر 

احمد محمد

مجموع 

 عدد Xالنقاط 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

GPAالمعدل 
التقدير 

العام

متوكل 

انطوانى 

جمعه انقاال

 الرقم

الكودى
درجات الطالبأسم الطالب



عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ

امال غانم  / د .أ

نتيجة امتحان  ماجستير     المناعة والحساسيه

2021-2020العام الجامعى 2021فصل صيف          

17087021708708

 ساعة معتمدة ساعة معتمدة

12

56.5%الدرجة 

1.666النقاط

-Cالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
1.6661.66611.666

!DIV/0#8595.5%الدرجة 

!DIV/0#3.6664النقاط

!A-A#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
3.666811.66633.888667A-

!DIV/0#60.078.5%الدرجة 

!DIV/0#2.0003.000النقاط

!CB#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
26832.666667B-

!DIV/0#77.0%الدرجة 

!DIV/0#3.000النقاط

!B#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
3313B

!DIV/0#92%الدرجة 

!DIV/0#4النقاط

!A#DIV/0التقدير

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث رئيس الكنتروللجنة الرصد والمراجعة

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

GPAالمعدل 
التقدير 

العام

متوكل 

انطوانى 

جمعه انقاال

معهد البحوث الطبية

قسم المناعة

 الرقم

الكودى
درجات الطالبأسم الطالب

مجموع 

 عدد Xالنقاط 

الساعات

/د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ

 ابراهيم يويف / د.        ا/د .راجعه    أ
ى

امان

رهام بركات 

صالح ابو 

ميالة

ناصر بكر 

سليمان ابو 

هزيم

احالم مجدى 

عبدهللا محمد

مروة  محمد 

عبدالفتاح 

سمك



 عدد Xالنقاط 

الساعات
4414A

!DIV/0#63.0%الدرجة 

!DIV/0#2.000النقاط

!C#DIV/0التقدير
 عدد Xالنقاط 

الساعات
2212C

!DIV/0#60.086.5%الدرجة 

!DIV/0#2.0003.666النقاط

!CA-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
27.3329.33233.110667B

عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ

امال غانم  / د .أ

/د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ

 ابراهيم يويف / د.        ا/د .راجعه    أ
ى

امان

سمر سعيد 

مصطفى 

السيد

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث رئيس الكنتروللجنة الرصد والمراجعة

مروة  محمد 

عبدالفتاح 

سمك

رانيا عالء 

الدين ياقوت 

ابراهيم



نتيجة امتحان  ماجستير     المناعة والحساسيه

2021فصل صيف          

2021-2020العام الجامعى 

17087021708708

 ساعة معتمدة ساعة معتمدة

12

68.0%الدرجة 

2.333النقاط

+Cالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
2.3332.33312.333C+

!DIV/0#78.5%الدرجة 

!DIV/0#3النقاط

!B#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
3313B

!DIV/0#84.0%الدرجة 

!DIV/0#3.333النقاط

!B+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
3.3333.33313.333B+

87.0%الدرجة 

3.666النقاط

-Aالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
7.3327.33223.666A-

%الدرجة 

النقاط

معهد البحوث الطبية

قسم المناعة

عبير خالد 

صالح البازى

التقدير 

العام

اية احمد 

جمال الدين 

الكاشف

سارة محمد 

السيد طه 

شلبى

سارة سمير 

سعد ابو زيد

 الرقم

الكودى
درجات الطالبأسم الطالب

مجموع 

 عدد Xالنقاط 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

GPAالمعدل 



التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ

امال غانم  / د .أ

نتيجة امتحان   دكتوراه   فى     المناعة  والحساسية 

2021فصل صيف          

2021-2020العام الجامعى 

1708810

 ساعة معتمدة

2

66.0%الدرجة 

2.333النقاط

+Cالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
4.6664.66622.333C+

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

GPAالمعدل 
التقدير 

العام

ايهاب محمد 

محمود حسن

 ابراهيم يويف / د.        ا/د .راجعه    أ
ى

امان

معهد البحوث الطبية

قسم المناعة

 الرقم

الكودى
درجات الطالبأسم الطالب

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث رئيس الكنتروللجنة الرصد والمراجعة

/ د .كتبه      أ

مجموع 

 عدد Xالنقاط 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة



عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ

امال غانم  / د .أ

نتيجة امتحان  دبلوم      المناعة والحساسيه

1708608

 ساعة معتمدة

4

64.0%الدرجة 

2.000النقاط

Cالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
8842C

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

%الدرجة 

النقاط

 ابراهيم يويف / د.        ا/د .راجعه    أ
ى

امان

معهد البحوث الطبية

2021فصل صيف         قسم المناعة

2021-2020العام الجامعى 

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث رئيس الكنتروللجنة الرصد والمراجعة

/د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ

التقدير 

العام

ايمن طالل 

عبدالونيس 

عوض

 الرقم

الكودى
درجات الطالبأسم الطالب

مجموع 

 عدد Xالنقاط 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

GPAالمعدل 



التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ

امال غانم  / د .أ

نتيجة امتحان  ماجستير     المناعة والحساسيه

2021فصل  صيف   اعذار        

2021-2020العام الجامعى 

1708702

 ساعة معتمدة

1

86.5%الدرجة 

3.666النقاط

-Aالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
3.6663.66613.666A-

!DIV/0#78.5%الدرجة 

!DIV/0#3النقاط

!B#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
3313B

!DIV/0#63.0%الدرجة 

!DIV/0#2.000النقاط

!C#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
2212C

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث 

/ د .كتبه      أ

 ابراهيم يويف / د.        ا/د .راجعه    أ
ى

امان

رئيس الكنتروللجنة الرصد والمراجعة

معهد البحوث الطبية

قسم المناعة

 الرقم

الكودى
درجات الطالبأسم الطالب

مجموع 

 عدد Xالنقاط 

الساعات

دانية محمد 

فتحى ابو 

نواس

متوكل 

انطوانى 

جمعه انقاال

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

GPAالمعدل 
التقدير 

العام

شفاء مزبان 

طعان



عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ

امال غانم  / د .أ

عميد المعهد وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث رئيس الكنتروللجنة الرصد والمراجعة

/د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ

 ابراهيم يويف / د.        ا/د .راجعه    أ
ى

امان


