
نتيجة أمتحان دكتوراه    علوم اإلشعاع 

    قسم  علوم اإلشعاع

17118012E+062E+062E+0617118041711809

 ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة

313222

86.182.0%الدرجة 

3.6663.333النقاط

+A-Bالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
7.3326.66613.99843.4995B+

!DIV/0#79.069.37168.671.067.5%الدرجة 

!DIV/0#3.0002.3332.6662.3332.6662.333النقاط

!BC+B-C+B-C+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
92.3337.9984.6665.3324.66633.995132.615C+

!DIV/0#78.085.073.5%الدرجة 

!DIV/0#3.0003.6662.666النقاط

!BA-B-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
310.9985.33219.3363.221667B

!DIV/0#91.075.08778.270.077.5%الدرجة 

!DIV/0#4.0003.0003.6663.0002.6663.000النقاط

!ABA-BB-B#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
12310.99865.332643.33133.333077B+

  رئيس الكنترول

عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ

محمد همام 

سلطان نفادى

محمد فتحى 

ابو هريرة 

عبدالجواد

مجموع 

 Xالنقاط 

عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

التقدير GPAالمعدل 

العام

مالحظات

اسامة عمر 

على 

المصراتى

معهد البحوث الطبية

2021فصل ربيع           

2021-2020العام الجامعى 

درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

فردوس 

خميس 

مصطفى 

محمد

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثلجنة الرصد والمراجعة

/د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ

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



نتيجة أمتحان ماجستير     علوم اإلشعاع 

    قسم  علوم اإلشعاع

17117012E+062E+062E+0617117071711708

 ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة

322222

55.068.561.049.060.5%الدرجة 

1.6662.3332.0001.0002.000النقاط

C-C+CDCالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
4.998#REF!424#REF!11#REF!C-

!DIV/0#95.075.081.5%الدرجة 

!DIV/0#4.0003.0003.333النقاط

!ABB+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
866.66620.66663.444333B+

!DIV/0#81.061.061.5%الدرجة 

!DIV/0#3.3332.0002.000النقاط

!B+CC#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
6.6664414.66662.444333C+

  رئيس الكنترول

عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ

محمد 

حجازى 

عبداهلل محمد

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثلجنة الرصد والمراجعة

مجموع 

 Xالنقاط 

عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

التقدير GPAالمعدل 

العام

مالحظات

على محمد 

عبدالمعبود 

عبدالعال

درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

/د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ

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

تقى اشرف 

سعد محمد

معهد البحوث الطبية

2021فصل ربيع           

2021-2020العام الجامعى 



نتيجة أمتحان ماجستير     علوم اإلشعاع 

    قسم  علوم اإلشعاع

17047202E+062E+062E+0617117081711714

 ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة

222222

77.590.079.071.0%الدرجة 

3.0004.0003.0002.666النقاط

-BABBالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
6865.33225.33283.1665B

!DIV/0#59.0%الدرجة 

!DIV/0#1.666النقاط

!C-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
3.3323.33221.666C-

!DIV/0#66.062.0%الدرجة 

!DIV/0#2.3332.000النقاط

!C+C#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
4.66648.66642.1665C

!DIV/0#95.096.096.0%الدرجة 

!DIV/0#4.0004.0004.000النقاط

!AAA#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
8882464A

  رئيس الكنترول

عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ

معهد البحوث الطبية

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

التقدير GPAالمعدل 

العام

مالحظات

شيماء خالد 

عبدالمولى

2021فصل ربيع           

2021-2020العام الجامعى 

درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

مجموع 

 Xالنقاط 

عدد 

الساعات

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثلجنة الرصد والمراجعة

/د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ

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

يوسف ابو 

بكر ابو 

القاس الناوى

عمر 

عبدالناصر 

عمر 

عبدالقوى

ندى 

اسماعيل 

حامد السيد



نتيجة أمتحان ماجستير     علوم اإلشعاع 

    قسم  علوم اإلشعاع

17117012E+062E+062E+0617117031711708

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

322222

99.085.581.5%الدرجة 

4.0003.6663.333النقاط

+AA-Bالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
87.3326.66621.99863.666333A-

!DIV/0#87.582.583.5%الدرجة 

!DIV/0#3.6663.3333.333النقاط

!A-B+B+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
7.3326.6666.66620.66463.444B+

!DIV/0#60.071.555.064.5%الدرجة 

!DIV/0#2.0002.6661.6662.000النقاط

!CB-C-C#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
65.3323.332418.66492.073778C

  رئيس الكنترول

عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ

مجموع 

 Xالنقاط 

عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

التقدير GPAالمعدل 

العام

مالحظات

ياسمين سعيد 

عبدالعزيز 

صقر

معهد البحوث الطبية

2021فصل ربيع           

2021-2020العام الجامعى 

درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

عميد المعهد

/د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ

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

محمد اسامة 

محمد البنا

محمود عزت 

محمد محمد 

حسن قطب

وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثلجنة الرصد والمراجعة



نتيجة أمتحان ماجستير     علوم اإلشعاع 

    قسم  علوم اإلشعاع

17047202E+062E+062E+06170172117117081711714

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

2232222

60.062.577.090.071.0%الدرجة 

2.0002.0003.0004.0002.666النقاط

-CCBABالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
44985.33230.332112.757455B-

!DIV/0#70.093.588.070.0%الدرجة 

!DIV/0#2.6664.0003.6662.666النقاط

!B-AA-B-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
5.33287.3325.33225.99683.2495B

!DIV/0#71.565.580.063.0%الدرجة 

!DIV/0#2.6662.3333.3332.000النقاط

!B-C+B+C#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
5.3324.6666.666420.66482.583C+

  رئيس الكنترول

عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ

مجموع 

 Xالنقاط 

عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

التقدير GPAالمعدل 

العام

مالحظات

اسراء 

عرفات 

محمد احمد 

عرفات

معهد البحوث الطبية

2021فصل ربيع           

2021-2020العام الجامعى 

درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

امال غانم / د .أ

مروة رضا 

حسنى مكى

ريهام اشرف 

احمد محمد 

الشاهد

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثلجنة الرصد والمراجعة

/د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ

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



نتيجة أمتحان ماجستير     علوم اإلشعاع 

    قسم  علوم اإلشعاع

17117052E+062E+062E+06

 ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة

2222

95.590.084.0%الدرجة 

4.0004.0003.333النقاط

+AABالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
886.66622.66663.777667A-

!DIV/0#73.067.5%الدرجة 

!DIV/0#2.6662.333النقاط

!B-C+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
5.3324.6669.99842.4995C+

!DIV/0#78.578.579.0%الدرجة 

!DIV/0#3.0003.0003.000النقاط

!BBB#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
6661863B

!DIV/0#85.0%الدرجة 

!DIV/0#3.666النقاط

!A-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
7.3327.33223.666A-

!DIV/0#91.578.589.0%الدرجة 

!DIV/0#4.0003.0003.666النقاط

!ABA-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
867.33221.33263.555333B+

  رئيس الكنترول

عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ

معهد البحوث الطبية

2021فصل ربيع           

2021-2020العام الجامعى 

درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

مجموع 

 Xالنقاط 

عدد 

الساعات

ابتهال مسلم 

بيومى

رندا عطية 

محمد لطفى

محمد 

الصابر 

محمد على

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

التقدير GPAالمعدل 

العام

مالحظات

فارس عصام 

الدين احمد 

اسماعيل

/ د .كتبه      أ

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

راندا حسين 

امام حسين 

سليمان

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثلجنة الرصد والمراجعة



نتيجة أمتحان ماجستير     علوم اإلشعاع 

    قسم  علوم اإلشعاع

17047202E+062E+062E+061701721170172017117082E+06

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

22222222

67.576.092.076.086.076.0%الدرجة 

2.3333.0004.0003.0003.6663.000النقاط

C+BABA-Bالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
4.6666867.332637.998123.1665B

!DIV/0#62.085.0%الدرجة 

!DIV/0#2.0003.666النقاط

!CA-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
47.33211.33242.833B-

!DIV/0#7256.5%الدرجة 

!DIV/0#2.6661.666النقاط

!B-C-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
5.3323.3328.66442.166C

!DIV/0#70.060.0%الدرجة 

!DIV/0#2.6662.000النقاط

!B-C#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
5.33249.33242.333C+

  رئيس الكنترول

عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ

معهد البحوث الطبية

2021فصل ربيع           

التقدير GPAالمعدل 

العام

مالحظات

ريهام خالد 

على ابو 

سمرة

ميرنا مجدى 

موسى فؤاد

2021-2020العام الجامعى 

درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

مجموع 

 Xالنقاط 

عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

/د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ

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

ايمان عزمى 

محمد العطار

خالد بهاء 

الدين محمود 

حسين

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثلجنة الرصد والمراجعة



نتيجة أمتحان ماجستير     علوم اإلشعاع 

    قسم  علوم اإلشعاع

17047202E+062E+062E+061701720171170717117082E+062E+06

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

232222222

73.580.080.550.560.0%الدرجة 

2.6663.3333.3331.3332.000النقاط

B-B+B+D+cالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
5.3326.6666.6662.666425.33102.533C+

!DIV/0#75.561.075.561.0%الدرجة 

!DIV/0#3.0002.0003.0002.000النقاط

!BCBC#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
64642082.5C+

!DIV/0#63.543.061.062.0%الدرجة 

!DIV/0#2.0001.0002.0002.000النقاط

!CDCC#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
42441481.75C-

!DIV/0#63.080.5%الدرجة 

!DIV/0#2.0003.333النقاط

!CB+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
46.66610.66642.6665B-

!DIV/0#92.082.575.084.074.078.5%الدرجة 

!DIV/0#4.0003.3333.0003.3332.6663.000النقاط

!AB+BB+B-B#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
126.66666.6665.332642.664133.281846B

  رئيس الكنترول

عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ

معهد البحوث الطبية

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

التقدير GPAالمعدل 

العام

مالحظات

اية جمال 

عبدالعزيز 

على

2021فصل ربيع           

2021-2020العام الجامعى 

درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

مجموع 

 Xالنقاط 

عدد 

الساعات

اسراء سيد 

احمد احمد

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثلجنة الرصد والمراجعة

بكر على 

محمود سيد

عبدالرحمن 

جابر 

عبدالستار 

عبدالجيد

اسراء 

حسنى 

حسين محمد

/ د .كتبه      أ

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



نتيجة أمتحان ماجستير     علوم اإلشعاع 

    قسم  علوم اإلشعاع

17047202E+062E+062E+061711707171170317117082E+06

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

22222222

80.086.584.561.0%الدرجة 

3.3333.6663.3332.000النقاط

B+A-B+Cالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
6.6667.3326.666424.66483.083B

!DIV/0#60.086.067.563.0%الدرجة 

!DIV/0#2.0003.6662.3332.000النقاط

!CA-C+C#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
47.3324.666419.99882.49975C+

!DIV/0#86.583.086.0%الدرجة 

!DIV/0#3.6663.3333.666النقاط

!A-B+A-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
7.3326.6667.33221.3363.555B+

!DIV/0#61.0%الدرجة 

!DIV/0#2.000النقاط

!C#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
4422C

!DIV/0#97.077.084.584.0%الدرجة 

!DIV/0#4.0003.0003.3333.333النقاط

!ABB+B+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
866.6666.66627.33283.4165B+

  رئيس الكنترول

عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ

2021-2020العام الجامعى 

درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

مجموع 

 Xالنقاط 

عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

معهد البحوث الطبية

2021فصل ربيع           

فايزة محمد 

صادق 

عبدالحميد

اسالم صابر 

حسن عرفه

اية ابراهيم 

صبحى حسن

التقدير GPAالمعدل 

العام

مالحظات

فاطمة حسين 

سيد معوض

جيهان ياسر 

ابراهيم 

الرفعى

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثلجنة الرصد والمراجعة

/ د .كتبه      أ

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



نتيجة أمتحان ماجستير     علوم اإلشعاع 

    قسم  علوم اإلشعاع

17047202E+062E+062E+0617117081711714

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

222222

83.583.084.0%الدرجة 

3.3333.3333.333النقاط

+B+B+Bالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
6.6666.6666.66619.99863.333B+

!DIV/0#88.077.071.0%الدرجة 

!DIV/0#3.6663.0002.666النقاط

!A-BB-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
7.33265.33218.66463.110667B

!DIV/0#97.090.088.0%الدرجة 

!DIV/0#4.0004.0003.666النقاط

!AAA-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
887.33223.33263.888667A-

!DIV/0#61.568.070.569.0%الدرجة 

!DIV/0#2.0002.3332.6662.333النقاط

!CC+B-C+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
44.6665.3324.66618.66482.333C+

!DIV/0#70.572.0%الدرجة 

!DIV/0#2.6662.666النقاط

!B-B-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
5.3325.33210.66442.666B-

  رئيس الكنترول

عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ

معهد البحوث الطبية

2021فصل ربيع           

2021-2020العام الجامعى 

درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

كيرليس 

مدحت فايز 

فام

عادل 

عبدالرحمن 

محمود الفقى

سامية محمد 

خليل

مجموع 

 Xالنقاط 

عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

التقدير GPAالمعدل 

العام

مالحظات

مصطفى 

احمد عطية 

مبارك

/ د .كتبه      أ

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

اشجان عادل 

عزت الجمل

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثلجنة الرصد والمراجعة



نتيجة أمتحان ماجستير     علوم اإلشعاع 

    قسم  علوم اإلشعاع

17047202E+062E+062E+061701721171170817117082E+06

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

22322222

!DIV/0#72.092.0%الدرجة 

!DIV/0#2.6664.000النقاط

!B-A#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
5.332813.33243.333B+

!DIV/0#71.564.565.0%الدرجة 

!DIV/0#2.6662.0002.333النقاط

!B-CC+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
5.33244.66613.99862.333C+

!DIV/0#65.076.07490.075.0%الدرجة 

!DIV/0#2.3333.0002.6664.0003.000النقاط

!C+BB-AB#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
4.66667.9988632.664112.969455B-

  رئيس الكنترول

عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ

معهد البحوث الطبية

2021فصل ربيع           

التقدير GPAالمعدل 

العام

مالحظات

اسالم خالد 

عاطف

2021-2020العام الجامعى 

درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

مجموع 

 Xالنقاط 

عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

عميد المعهد

/د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ

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

ايمان ايهاب 

محمد

انور 

مصطفى 

انور عويس

وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثلجنة الرصد والمراجعة



نتيجة أمتحان ماجستير     علوم اإلشعاع 

    قسم  علوم اإلشعاع

17047202E+062E+062E+061701721171170717117082E+06

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

22222222

74.062.593.565.075.070.0%الدرجة 

2.6662.0004.0002.3333.0002.666النقاط

-B-CAC+BBالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
5.332484.66665.33233.33122.7775B-

!DIV/0#80.073.0%الدرجة 

!DIV/0#3.3332.666النقاط

!B+B-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
6.6665.33211.99842.9995B-

!DIV/0#7182.58062%الدرجة 

!DIV/0#2.6663.3333.3332النقاط

!B-B+B+C#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
5.3326.6666.666422.66482.833B-

!DIV/0#83.573.073.072.0%الدرجة 

!DIV/0#3.3332.6662.6662.666النقاط

!B+B-B-B-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
6.6665.3325.3325.33222.66282.83275B-

!DIV/0#52.557.5%الدرجة 

!DIV/0#1.3331.666النقاط

!D+C-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
2.6663.3325.99841.4995D+

  رئيس الكنترول

عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ

مجموع 

 Xالنقاط 

عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

التقدير GPAالمعدل 

العام

مالحظات

هدير محمد 

صالح خميس

معهد البحوث الطبية

2021فصل ربيع           

2021-2020العام الجامعى 

درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثلجنة الرصد والمراجعة

/ د .كتبه      أ

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

هبه اسامة 

عبدلعزيز 

احمد

ابراهيم 

حلمى السيد 

ابو العزم 

حجاج

اسراء عيد 

فكرى فرج

هاجر محمد 

حامد



نتيجة أمتحان ماجستير     علوم اإلشعاع 

    قسم  علوم اإلشعاع

17047202E+062E+062E+061711704170172117017202E+062E+062E+062E+06

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

22322222222

78.553.5%الدرجة 

3.0001.333النقاط

+BDالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
62.6668.66642.1665C

!DIV/0#93.092.576.081.084.083.5%الدرجة 

!DIV/0#4.0004.0003.0003.3333.3333.333النقاط

!AABB+B+B+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
12866.6666.6666.66645.998133.538308B+

!DIV/0#687780.565%الدرجة 

!DIV/0#2.33333.3332.333النقاط

!C+BB+C+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
4.66696.6664.66624.99892.777556B-

!DIV/0#6771.066.5%الدرجة 

!DIV/0#2.3332.6662.333النقاط

!C+B-C+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
6.9995.3324.66616.99772.428143C+

!DIV/0#47.560.065.073.062.558.060.5%الدرجة 

!DIV/0#1.0002.0002.3332.6662.0001.6662.000النقاط

!DCC+B-CC-C#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
246.9995.33243.332429.663151.977533C-

راسب الئحة 

1721721

  رئيس الكنترول

عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ

مجموع 

 Xالنقاط 

عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

التقدير GPAالمعدل 

العام

مالحظات

اسراء 

محمود محمد 

زغدان

معهد البحوث الطبية

2021-2020العام الجامعى 2021فصل ربيع           

درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثلجنة الرصد والمراجعة

/ د .كتبه      أ

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

داليا محمد 

عبدالرؤف 

سعد

ابراهيم 

لطفى 

ابراهيم 

السيد قاسم

محمد ثابت 

محمد محمد 

(تكميلى  )

لميس زياد 

محمد 

التالحمة



نتيجة أمتحان ماجستير     علوم اإلشعاع 

    قسم  علوم اإلشعاع

17047202E+062E+062E+061711710170172117117072E+062E+06

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

223222222

70.083.075.565.5%الدرجة 

2.6663.3333.0002.333النقاط

+B-B+BCالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
5.3326.66664.66622.66482.833B-

!DIV/0#65.570.077.579.064.0%الدرجة 

!DIV/0#2.3332.6663.0003.0002.000النقاط

!C+B-BBC#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
4.6665.33266425.998102.5998C+

!DIV/0#6170.5946778.5%الدرجة 

!DIV/0#22.66642.3333النقاط

!CB-AC+B#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
45.33284.666627.998102.7998B-

!DIV/0#70.59995.0%الدرجة 

!DIV/0#2.66644.000النقاط

!B-AA#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
5.33212825.33273.618857B+

!DIV/0#68.567.585.063.072.568.0%الدرجة 

!DIV/0#2.3332.3333.6662.0002.6662.333النقاط

!C+C+A-CB-C+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
4.6664.6667.33245.3324.66630.662122.555167C+

  رئيس الكنترول

عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ

مجموع 

 Xالنقاط 

عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

التقدير GPAالمعدل 

العام

مالحظات

شاهيناز على 

عباس ابراهيم

معهد البحوث الطبية

2021فصل ربيع           

2021-2020العام الجامعى 

درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثلجنة الرصد والمراجعة

/ د .كتبه      أ

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

محمد احمد 

علم الدين 

محمد

مريم ايهاب 

عبدالعاطى 

فريج

نهال محمد 

ابراهيم 

مصطفى

دعاء خالد 

محمد حسن



نتيجة أمتحان ماجستير     علوم اإلشعاع 

    قسم  علوم اإلشعاع

17047202E+062E+062E+061711710171170717117082E+06

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

22322222

44.080.060.0%الدرجة 

1.0003.3332.000النقاط

DB+Cالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
36.666413.66671.952286C-

!DIV/0#60.5%الدرجة 

!DIV/0#2.000النقاط

!C#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
4422C

!DIV/0#77.563.5919464%الدرجة 

!DIV/0#32442النقاط

!BCAAC#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
64128434113.090909B

!DIV/0#89.09293.591.082.0%الدرجة 

!DIV/0#3.66644.0004.0003.333النقاط

!A-AAAB+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
7.33212886.66641.998113.818A-

!DIV/0#76.566.592.068.580.072.0%الدرجة 

!DIV/0#3.0002.3334.0002.3333.3332.666النقاط

!BC+AC+B+B-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
64.66684.6666.6665.33235.33122.944167B-

  رئيس الكنترول

عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ

التقدير GPAالمعدل 

العام

مالحظات

احمد محمد 

محمد محمد 

رمضان

معهد البحوث الطبية

2021فصل ربيع           

2021-2020العام الجامعى 

درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

عبدالجواد 

عبدالحميد 

عبدالجواد

نسرين 

بسيونى 

عبدالعزيز

محمود 

محمد 

محمود محمد

نورهان سعد 

محمود عطية

مجموع 

 Xالنقاط 

عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثلجنة الرصد والمراجعة

/ د .كتبه      أ

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



نتيجة أمتحان دكتوراه    علوم اإلشعاع 

    قسم  علوم اإلشعاع

17118012E+062E+062E+061711809

 ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة

31322

82.560.886.070.075.0%الدرجة 

3.3332.0003.6662.6663.000النقاط

B+CA-B-Bالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
9.999210.9985.332634.329113.120818B

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

  رئيس الكنترول

عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ

معهد البحوث الطبية

2021فصل ربيع           

2021-2020العام الجامعى 

درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

مجموع 

 Xالنقاط 

عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

التقدير GPAالمعدل 

العام

مالحظات

ربا سمير 

محمد يوسف 

عثمان

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثلجنة الرصد والمراجعة

/د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ

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



نتيجة أمتحان ماجستير     علوم اإلشعاع 

    قسم  علوم اإلشعاع

17117012E+062E+062E+061701721170172017117072E+062E+06

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

322222222

76.5%الدرجة 

3.000النقاط

Bالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
6623B

!DIV/0#60.053.0%الدرجة 

!DIV/0#2.0001.333النقاط

!CD+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
42.6666.66641.6665C-

!DIV/0#7088.582.567.5%الدرجة 

!DIV/0#2.6663.6663.3332.333النقاط

!B-A-B+C+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
5.3327.3326.6664.66623.99663.999333B-

!DIV/0#75.0%الدرجة 

!DIV/0#3.000النقاط

!B#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
6623B

!DIV/0#65.078.038.065.046.066.0%الدرجة 

!DIV/0#2.3333.0000.0002.3331.0002.333النقاط

!C+BFC+DC+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
6.999604.66624.66624.331133B

  رئيس الكنترول

عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ

مجموع 

 Xالنقاط 

عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

التقدير GPAالمعدل 

العام

مالحظات

رانا محمد 

عبداهلل محمود

معهد البحوث الطبية

2021فصل ربيع           

2021-2020العام الجامعى 

درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثلجنة الرصد والمراجعة

/ د .كتبه      أ

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

امنية مجدى 

عبدالمنعم 

مصطفى

منة اهلل 

عماد حسنى 

امام

بسمة 

عبدالحليم 

حامد

االء محمد 

اسماعيل 

محمد



نتيجة أمتحان ماجستير     علوم اإلشعاع 

    قسم  علوم اإلشعاع

17117052E+062E+062E+0617117081711714

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

222222

91.070.0%الدرجة 

4.0002.666النقاط

-ABالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
85.33213.33243.333B+

!DIV/0#70.565.057.0%الدرجة 

!DIV/0#2.6662.3331.666النقاط

!B-C+C-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
5.3324.6663.33213.3362.221667C

!DIV/0#8472.573.5%الدرجة 

!DIV/0#3.3332.6662.666النقاط

!B+B-B-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

-6.6665.3325.33217.3362.888333Bالساعات

!DIV/0#8885.070.081.5%الدرجة 

!DIV/0#3.6663.6662.6663.333النقاط

!A-A-B-B+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

7.3327.3325.3326.66626.66283.33275Bالساعات

!DIV/0#9080.084.582.0%الدرجة 

!DIV/0#43.3333.3333.333النقاط

!AB+B+B+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

+86.6666.6666.66619.99882.49975Cالساعات

  رئيس الكنترول

عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ

مجموع 

 Xالنقاط 

عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

التقدير GPAالمعدل 

العام

مالحظات

جهاد سيد 

سليمان مراد

معهد البحوث الطبية

2021فصل ربيع           

2021-2020العام الجامعى 

درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثلجنة الرصد والمراجعة

/ د .كتبه      أ

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

امنية محمد 

السيد السيد 

ابراهيم

ايه وجيه 

حمدان 

مصطفى

نورا خالد 

مامون جعفر

عبير محمد 

نصر احمد 

نوفل



نتيجة أمتحان ماجستير     علوم اإلشعاع 

    قسم  علوم اإلشعاع

17117052E+062E+062E+061711714

 ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة

22222

!DIV/0#98.580.588.090.577.0%الدرجة 

!DIV/0#4.0003.3333.6664.0003.000النقاط

!AB+A-AB#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
86.6667.3328635.998103.5998B+

!DIV/0#90.08481.0%الدرجة 

!DIV/0#4.0003.3333.333النقاط

!AB+B+#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
86.6666.66621.33263.555333B+

!DIV/0#71.072.5%الدرجة 

!DIV/0#2.6662.666النقاط

!B-B-#DIV/0التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
5.3325.33210.66442.666B-

  رئيس الكنترول

عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ

مجموع 

 Xالنقاط 

عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

التقدير GPAالمعدل 

العام

مالحظات

نورهان 

ايمن ابراهيم 

ابراهيم 

عبدالسالم

معهد البحوث الطبية

2021فصل ربيع           

2021-2020العام الجامعى 

درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

عميد المعهد

/د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ

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

وسام محمود 

محمد محمود

هدير يونس 

عبدالستار 

ابو راية

وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثلجنة الرصد والمراجعة



نتيجة أمتحان ماجستير     علوم اإلشعاع 

    قسم  علوم اإلشعاع

2E+06

 ساعة معتمدة

3

76.5%الدرجة 

3.000النقاط

Bالتقدير

 Xالنقاط 

عدد 

الساعات

9933B

!DIV/0#61.5%الدرجة 

!DIV/0#2.000النقاط

!C#DIV/0التقدير

 Xالنقاط 

عدد 

الساعات

6632C

!DIV/0#90%الدرجة 

!DIV/0#4النقاط

!A#DIV/0التقدير

 Xالنقاط 

عدد 

الساعات

121234A

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 Xالنقاط 

عدد 

الساعات

  رئيس الكنترول

عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ

مجموع 

 Xالنقاط 

عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

التقدير GPAالمعدل 

العام

مالحظات

كيرلس 

مدحت فايز 

فام

معهد البحوث الطبية
 (2020اعذار خريف )2020فصل خريف      

2021-2020العام الجامعى 

أسم الطالبالرقم الكودى
درجات 

الطالب

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثلجنة الرصد والمراجعة

/د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ

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

ريهام اشرف 

احمد محمد 

الشاهد

فهد مطر 

عواض 

العنزى



نتيجة أمتحان ماجستير     علوم اإلشعاع 

    قسم  علوم اإلشعاع

17047202E+062E+06

 ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة

222

82.064.067.0%الدرجة 

3.3332.0002.333النقاط

+B+CCالتقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات
6.6744.66615.3362.555333C+

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

%الدرجة 

النقاط

التقدير

 عدد Xالنقاط 

الساعات

  رئيس الكنترول

عبدالناصر اسماعيل ادم / د .أ

مجموع 

 Xالنقاط 

عدد 

الساعات

مجموع 

الساعات 

المعتمدة

التقدير GPAالمعدل 

العام

مالحظات

فهد مطر 

عواض 

العنزى

معهد البحوث الطبية
 2021اعذار ربيع  )2020فصل خريف      

2021-2020العام الجامعى 

درجات الطالبأسم الطالبالرقم الكودى

عميد المعهدوكيل المعهد للدراسات العليا والبحوثلجنة الرصد والمراجعة

/د .أ:- أماله 

/ د .كتبه      أ

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


