
( طبية – حاسبات – اتصاالت) الثالثة الفرقة كنترول ) 
 

 الكنترول وكيل الكليه  عميد الكليه 
 

 إحصائيه بنسب نتائج المرحله األولى من تقديم المشروعات البحثيه 

 (2020 -19إتصاالت         ) الفصل الثانى  –للفرقه الثالثة 

 

 الفرقه إسم المقرر  م

عدد  

طالب 

 المقرر

عدد  

األبحاث 

 مقدمه لا

طالب 

لم  

 يقدموا 

نسبه 

 التقديم

عدد  

 الناجحين
 الراسبون

نسبة 

 النجاح

 %92 4 46 %100 0 50 50 ط3 منظومات تصوير طبى     1

ط3 الكترونيات حيويه  2  50 50 0 100% 50 0 100% 

ط3 تحكم آلى  3  50 50 0 100% 50 0 100% 

ط3 مواد حيويه 4  49 49 0 100% 49 0 100% 

ط3 مواد اشعاعيه ونوويه  5  48 48 0 100% 48 0 100% 

ط3 وعى بيئى صحى  6  47 47 0 100% 47 0 100% 

 

  



( طبية – حاسبات – اتصاالت) الثالثة الفرقة كنترول ) 
 

 الكنترول وكيل الكليه  عميد الكليه 
 

 طبية -تقييم المشروعات البحثيه لطالب الفرقة الثالثة    نتيجة

 ......  ) المرحلة األولى(  2020 -19الفصل الدراسى الثانى 

 طالب لهم حق إعاده المشروع )الفرصه الثانيه( .............      (   4مقرر: منظومات تصوير طبى   )عدد 

 مالحظات  األبحاث تقييم   الحاله  إسم الطالب  م

 راسب  بسمه عفيفى سند عفيفى محمد  1

باقى طالب الفرقه ناجحون فى  

 هذا المقرر 

 راسب  دينا سعبد زكى أحمد  2

 راسب  معروف حسين عبد الغفار 3

 راسب  إسراء عبد العاطى عبد الرحمن 4

 

 إعاده المشروع )الفرصه الثانيه( طالب لهم حق .............      مقرر: وعى بيئى صحى   )عدد  (  

 مالحظات  تقييم األبحاث  الحاله  إسم الطالب  م

  ----  ال يوجد 

 

 طالب لهم حق إعاده المشروع )الفرصه الثانيه( .............      (   1مقرر: تحكم آلى   )عدد 

 مالحظات  تقييم األبحاث  الحاله  إسم الطالب  م

  ترسل البحث لم  تخلف  ساره هاشم عبد الرازق  1

 

 طالب لهم حق إعاده المشروع )الفرصه الثانيه( .............      (   0مقرر: مواد إشعاعيه ونوويه   )عدد 

 مالحظات  تقييم األبحاث  الحاله  إسم الطالب  م

  ----  ال يوجد 

 

 المشروع )الفرصه الثانيه( طالب لهم حق إعاده .............      (   0مقرر: الكترونيات حيويه   )عدد 

 مالحظات  تقييم األبحاث  الحاله  إسم الطالب  م

  ----  ال يوجد 

 

 طالب لهم حق إعاده المشروع )الفرصه الثانيه( .............      (   0مقرر: مواد حيويه   )عدد 

 مالحظات  تقييم األبحاث  الحاله  إسم الطالب  م

  ----  ال يوجد 



( طبية – حاسبات – اتصاالت) الثالثة الفرقة كنترول ) 
 

 الكنترول وكيل الكليه  عميد الكليه 
 

 لمقررات الفرقه الثالثه طبيهتخلفات طالب الفرقة الرابعه  

 مالحظات  تقييم األبحاث  إسم الطالب  إسم المقرر م

1 
منظومات تصوير 

 طبى    

 ناجح  عبدهللا سمير فرغلى مصطفى
 

 ناجح  هدى جمال غريب عبدالحميد 

  ناجح إيمان عبد العاطى السيد محمد  الكترونيات حيويه  2

 آلى تحكم  3
  ناجح محمد عادل عبد العزيز

  لم يرسل البحث  ساره هاشمعبد الرازق 

  ناجح أحمد عصام مواد حيويه  4

  ناجح إيمان عبد العاطى السيد محمد  مواد اشعاعيه ونوويه  5

6 
 قياسات واجهزه قياس 

 طبيه  -2تخلف 
 ناجح ط( 3جهاد ايمن مصطفى سيد )

 

 

 

 

 

 


