
نتيجة دبلوم  فى بنك الدم ونقل الدم 

17056041721620170862017056031710620

 ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة

41141

76.178.052.8%الدرجة 

3.0003.0001.333النقاط

+BBDالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
331.3337.33332.444333C+

!DIV/0#81.875.076.5%الدرجة 

!DIV/0#3.3333.0003.000النقاط

!B+BB#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
3.333339.33333.111B

!DIV/0#68.081.965.077.0%الدرجة 

!DIV/0#2.3333.3332.3333.000النقاط

!C+B+C+B#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
9.3323.3332.3331226.998102.6998B-

!DIV/0#60.052.2660.3%الدرجة 

!DIV/0#2.0001.3332.000النقاط

!CD+C#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
81.333817.33391.925889C-

!DIV/0#77.475.065.3%الدرجة 

!DIV/0#3.0003.0002.333النقاط

!BBC+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
332.3338.33332.777667B-

 المعهد عميدوالبحوث العليا للدراسات المعهد وكيل    رئيس الكنترول

 ادم اسماعيل عبدالناصر/  د.أ

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

مالحظات

نعمة ناصر 

حسن خليل

مروة احمد 

حسين احمد 

حسين

سالى 

عبدالحميد 

رزق احمد 

ابو الدهب

رامى سعد 

امام حسنية

رانيا 

اسماعيل 

محمد سليمان

/د .أ:- أماله 

التقدير العامGPAالمعدل 

2021-2020العام الجامعى 
مجموع النقاط درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

X عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

معهد البحوث الطبية

2021فصل ربيع       قسم أمراض الدم



نتيجة ماجستير   فى طب وباثولوجيا امراض الدم 

1705712170571817057151705709

 ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة

3332

77.568.5%الدرجة 

3.0002.333النقاط

+BCالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
96.99915.99962.6665B-

!DIV/0#57.572.5%الدرجة 

!DIV/0#1.6662.666النقاط

!C-B-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
4.9985.33210.3352.066C

!DIV/0#41.0%الدرجة 

!DIV/0#1.000النقاط

!D#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
3331D

!DIV/0#66.57980%الدرجة 

!DIV/0#2.33333.333النقاط

!C+BB+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
6.99996.66622.66582.833125B-

!DIV/0#43.8%الدرجة 

!DIV/0#1.000النقاط

!D#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
3331D

 المعهد عميدوالبحوث العليا للدراسات المعهد وكيل    رئيس الكنترول

 ادم اسماعيل عبدالناصر/  د.أ

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

دانية محمود 

محمد ابراهيم

ايه محمد 

حسنين عيد 

حسنين

رشا نصر 

عبده احمد 

عتش

/د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ

مالحظاتالتقدير العام

اسراء 

اشرف زكريا

مريم احمد 

عبدالفتاح

مجموع النقاط درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

X عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

GPAالمعدل 

2021فصل ربيع       قسم أمراض الدم

2021-2020العام الجامعى 

معهد البحوث الطبية



نتيجة دكتوراه فى طب وباثولوجيا امراض الدم

17058041705807A1705807B17158211705808A17058011705808B

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

2121.5112

67.073.3%الدرجة 

2.3332.666النقاط

-C+Bالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
4.6665.3329.99842.4995C+

!DIV/0#85.066.0%الدرجة 

!DIV/0#3.6662.333النقاط

!A-C+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
3.6662.3335.99922.9995B-

!DIV/0#69.087.0%الدرجة 

!DIV/0#2.3333.666النقاط

!C+A-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
4.6665.49910.1653.52.904286B-

!DIV/0#88.593.078.0%الدرجة 

!DIV/0#3.6664.0003.000النقاط

!A-AB#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
7.3326316.3324.53.629333B+

 المعهد عميدوالبحوث العليا للدراسات المعهد وكيل رئيس الكنترول

 ادم اسماعيل عبدالناصر/  د.أ

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

مجموع النقاط 

X عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

مالحظاتالتقدير العامGPAالمعدل 

منار محمود 

سند عبداهلل

/د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ

احمد محمد 

رسمى طه

هبة فؤاد 

احمد احمد

اسماء احمد 

عبدالعزيز 

منصور الزقم

2021-2020العام الجامعى 
درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

معهد البحوث الطبية

2021فصل ربيع       قسم أمراض الدم



نتيجة دكتوراه فى طب وباثولوجيا امراض الدم

1705807A1705807B1705808A17058011705808B

 ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة

11112

86.578.0%الدرجة 

3.6663.000النقاط

A-Bالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
3.66636.66623.333B+

!DIV/0#60.0%الدرجة 

!DIV/0#2.000النقاط

!C#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
2212C

!DIV/0#7179%الدرجة 

!DIV/0#2.6663النقاط

!B-B#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
2.66668.66632.888667B-

!DIV/0#37.552.062.0%الدرجة 

!DIV/0#0.0001.3332.000النقاط

!0D+C#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
01.33345.33341.33325D+

 المعهد عميدوالبحوث العليا للدراسات المعهد وكيل رئيس الكنترول

 ادم اسماعيل عبدالناصر/  د.أ

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

راجى 

ابراهيم زاهر 

مشرقى

علياء عماد 

الدين هاشم 

نصار

مجموع النقاط درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

X عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

مالحظاتالتقدير العام

معهد البحوث الطبية

2021فصل ربيع       قسم أمراض الدم

2020-2019العام الجامعى 

GPAالمعدل 

ياسمين 

سمير 

عبدالقادر 

مصطفى على

شيماء 

صالح الدين 

محمد خطاب

/د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ



نتيجة دكتوراه فى طب وباثولوجيا امراض الدم

170580417158211705801

 ساعة معتمدة ساعة معتمدة

21.51

70.070.0%الدرجة 

2.6662.666النقاط

-B-Bالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
5.3323.9999.3313.52.666B-

!DIV/0#8678%الدرجة 

!DIV/0#3.6663النقاط

!A-B#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
7.332310.33233.444B+

!DIV/0#758965.75%الدرجة 

!DIV/0#33.6662.333النقاط

!B-A-C+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
65.4992.33313.8324.53.073778B

!DIV/0#67.073.5%الدرجة 

!DIV/0#2.3332.666النقاط

!C+B-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
4.6663.9998.6653.52.475714C+

 المعهد عميدوالبحوث العليا للدراسات المعهد وكيل رئيس الكنترول

 ادم اسماعيل عبدالناصر/  د.أ

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

مالحظاتالتقدير العام

اسراء نجيب 

محمد 

محمود طه

مجموع النقاط 

X عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

GPAالمعدل 

بسمة محمد 

اشرف احمد 

عبدالحميد

رحمة مجدى 

محمد السيد 

ابو العال

منة اهلل 

مصطفى 

ابراهيم ابو 

زهرة

/د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ

قسم أمراض الدم

2021فصل ربيع       
2020-2019العام الجامعى درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

معهد البحوث الطبية



نتيجة دبلوم  فى بنك الدم ونقل الدم 

1710620

 ساعة معتمدة

1

81.5%الدرجة 

3.333النقاط

+Bالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
3.3333.33313.333B+

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

 المعهد عميدوالبحوث العليا للدراسات المعهد وكيل    رئيس الكنترول

 ادم اسماعيل عبدالناصر/  د.أ

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

مالحظات

نعمة ناصر 

حسن خليل

/د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ

مجموع النقاط 

X عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

التقدير العامGPAالمعدل 

معهد البحوث الطبية

2021فصل صيف       قسم أمراض الدم

2021-2020العام الجامعى 
درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى


