
معهد البحوث الطبية

قسم الوراثة أإلنسانية

171371317137031713710171370217137071718721

 ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة

333312

75.065.5%الدرجة 

3.0002.333النقاط

+BCالتقدير
 عدد Xالنقاط 

الساعات
92.33311.33342.83325B-

!DIV/0#83.570.0%الدرجة 

!DIV/0#3.3332.666النقاط

!B+B-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
9.9992.66612.66543.16625B

!DIV/0#70.352.068.5%الدرجة 

!DIV/0#2.6661.3332.333النقاط

!B-D+C+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
7.9981.3334.666

13.99762.332833C

!DIV/0#7866.5%الدرجة 

!DIV/0#32.333النقاط

!BC+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
96.99915.99962.6665B-

!DIV/0#91.078.085.5%الدرجة 

!DIV/0#4.0003.0003.666النقاط

!ABA-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
1237.33222.33263.722A-

عبدالناصر اسماعيل ادم /د .أ

 غانم امال د أ يوسف ابراهيم امانى د أ 

مجموع النقاط 

X عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

GPAالمعدل 
التقدير 

العام
مالحظات

ايمان احمد 

حمدى 

مصطفى

نتيجة أمتحان ماجستير   الوراثة اإلنسانية  

     2021فصل ربيع 

2021-2020العام الجامعى 

درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

عميد المعهد

/د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ

سلمى 

محمود 

محمد 

محمود 

الدقماق

هيثم محمد 

حسين 

خميس حسن

احمد عادل 

محمد 

ابراهيم 

سالمة

ابراهيم 

محمود 

عبدالراق 

ابراهيم

وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثرئيس الكنتروللجنة الرصد والمراجعة



معهد البحوث الطبية

قسم الوراثة أإلنسانية

171371317137031713710171370217137071718721

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

3333123

87.066.070.0%الدرجة 

3.6662.3332.666النقاط

-A-C+Bالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
10.9982.3335.332

18.66363.1105B

!DIV/0#82.071.5%الدرجة 

!DIV/0#3.3332.666النقاط

!B+B-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
9.9992.666

12.66543.16625B

!DIV/0#80.050.581%الدرجة 

!DIV/0#3.3331.3333.333النقاط

!B+D+B+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
9.9991.3336.666

17.99862.999667B-

!DIV/0#80.571.082.0%الدرجة 

!DIV/0#3.3332.6663.333النقاط

!B+B-B+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
9.9992.6666.666

19.33163.221833B

!DIV/0#8065%الدرجة 

!DIV/0#3.3332.333النقاط

!B+C+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
9.9996.99916.99862.833B-

ايمان فتحى 

توفيق 

عبدالسالم

رامى السيد 

قطب على 

الطوخى

نتيجة أمتحان ماجستير   الوراثة اإلنسانية  

     2021فصل ربيع 

2021-2020العام الجامعى 

درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

مجموع النقاط 

X عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

GPAالمعدل 
التقدير 

العام
مالحظات

جهاد 

عبدالفتاح 

محمد محمد 

المكاوى

ياسمين 

محمد 

عبدالحفيظ 

محمد احمد

مروة عصام 

الدين سعد 

محمود



!DIV/0#63.572.0%الدرجة 

!DIV/0#2.0002.666النقاط

!CB-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
67.998

13.99862.333C+

عبدالناصر اسماعيل ادم /د .أ

 يوسف ابراهيم امانى د أ 

 غانم امال د أ

عميد المعهد

/د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ

نسرين 

صالح الدين 

فتحى 

عبدالحليم

وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثرئيس الكنتروللجنة الرصد والمراجعة



معهد البحوث الطبية

قسم الوراثة أإلنسانية

17138091718821

 ساعة معتمدة ساعة معتمدة

22

81.590.5%الدرجة 

3.3334.000النقاط

B+Aالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
6.6668

14.66643.6665A-

!DIV/0#88.093.5%الدرجة 

!DIV/0#3.6664.000النقاط

!A-A#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
7.3328

15.33243.833A-

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

/د .أ

عبدالناصر اسماعيل ادم /د .أ

محمد محمد مختار / د .                        أ يوسف ابراهيم امانى د أ  امال غانم/ د .أ

التقدير 

العام
مالحظات GPAالمعدل 

نتيجة أمتحان دكتوراه  الوراثة اإلنسانية  

     2021فصل ربيع 

2021-2020العام الجامعى 

سيلفيا 

صفوت

اسراء عالء 

الدين 

عبدالمنعم

درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

مجموع النقاط 

X عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثرئيس الكنتروللجنة الرصد والمراجعة

/د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ



معهد البحوث الطبية

قسم الوراثة أإلنسانية

171370317137021718721

 ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة

332

86.0%الدرجة 

3.666النقاط

-Aالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
10.998

10.99833.666A-

!DIV/0#67.5%الدرجة 

!DIV/0#2.333النقاط

!C+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
6.999

6.99932.333C+

!DIV/0#60.558.0%الدرجة 

!DIV/0#2.0001.666النقاط

!CC-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
64.998

10.99861.833C-

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

عبدالناصر اسماعيل ادم /د .أ

 يوسف ابراهيم امانى د أ 

 غانم امال د أ

مالحظات

امل محمد 

احمد حسن 

الحويط

نتيجة أمتحان ماجستير   الوراثة اإلنسانية  

     2021فصل ربيع 

2021-2020العام الجامعى 

درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

مجموع النقاط 

X عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

GPAالمعدل 
التقدير 

العام

/د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثرئيس الكنتروللجنة الرصد والمراجعة

احمد 

رمضان 

عبدالسالم 

الفرنوانى

رنا الرفاعى 

احمد ناصف


