
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

NGUYỄN NHẬT ÁNHHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040002

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 15/07/1991

Điểm trung bình chung toàn khóa: 7.5Nơi sinh: Ninh Hoà, Khánh Hòa

KháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

7.7Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy KháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

6.44Bệnh lý răng miệng 219

8.42Điều dưỡng nha khoa 120

8.83Điều dưỡng nha khoa 221

6.42Vật liệu nha khoa22

7.83Sử dụng bảo quản nha cụ23

7.03Nha khoa phòng ngừa24

7.52Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

7.93Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

8.02Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

6.93Thực tập lâm sàng bệnh học28

8.63Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

9.43Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

8.93Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.42Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

7.75Thực tế tốt nghiệp33

8.51Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

6.01Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

9.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

6.85Giáo dục chính trị1

7.95Ngoại ngữ2

8.33Tin học3

7.4Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

7.72Giáo dục thể chất5

5.92Pháp luật6

7.42Kỹ năng giao tiếp7

8.24Giải phẫu sinh lý8

7.42Vi sinh - Ký sinh trùng9

6.92Dược lý10

7.34Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

6.72Vệ sinh phòng bệnh12

6.42Quản lý - Tổ chức Y Tế13

6.44Bệnh học14

7.22Y học cổ truyền15

5.53Nha cơ sở16

7.43Giáo dục nha khoa 117

8.94Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

HUỲNH NGỌC ÂNHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040001

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 10/10/1994

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.7Nơi sinh: Ninh Hoà, Khánh Hòa

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

6.7Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy Trung bìnhXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

5.44Bệnh lý răng miệng 219

6.92Điều dưỡng nha khoa 120

8.23Điều dưỡng nha khoa 221

5.42Vật liệu nha khoa22

6.83Sử dụng bảo quản nha cụ23

6.83Nha khoa phòng ngừa24

6.52Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

6.93Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

7.22Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

6.93Thực tập lâm sàng bệnh học28

7.33Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.83Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

8.63Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.42Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

8.25Thực tế tốt nghiệp33

7.51Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

6.01Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

6.51Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

6.15Giáo dục chính trị1

5.45Ngoại ngữ2

8.03Tin học3

7.4Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

7.22Giáo dục thể chất5

5.02Pháp luật6

5.92Kỹ năng giao tiếp7

6.94Giải phẫu sinh lý8

6.22Vi sinh - Ký sinh trùng9

7.02Dược lý10

6.54Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

6.22Vệ sinh phòng bệnh12

7.22Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.34Bệnh học14

7.22Y học cổ truyền15

5.43Nha cơ sở16

5.03Giáo dục nha khoa 117

6.84Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

TRẦN LÊ BÁCHHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040003

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 02/11/1994

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.0Nơi sinh: Krông Pắc, Đắc Lắc

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

6.1Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy Trung bình kháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

5.44Bệnh lý răng miệng 219

6.72Điều dưỡng nha khoa 120

5.13Điều dưỡng nha khoa 221

5.02Vật liệu nha khoa22

7.03Sử dụng bảo quản nha cụ23

6.43Nha khoa phòng ngừa24

5.62Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

5.33Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

8.02Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.43Thực tập lâm sàng bệnh học28

5.03Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

6.73Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

7.43Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.42Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

7.05Thực tế tốt nghiệp33

8.01Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

5.51Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

5.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

5.35Giáo dục chính trị1

5.05Ngoại ngữ2

5.13Tin học3

6.5Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

6.92Giáo dục thể chất5

5.02Pháp luật6

6.42Kỹ năng giao tiếp7

6.64Giải phẫu sinh lý8

6.42Vi sinh - Ký sinh trùng9

6.72Dược lý10

6.44Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

5.52Vệ sinh phòng bệnh12

5.52Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.44Bệnh học14

5.22Y học cổ truyền15

5.23Nha cơ sở16

6.43Giáo dục nha khoa 117

5.94Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

NGUYỄN THỊ CAHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040004

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 12/10/1992

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.6Nơi sinh: Krông Pắc, Đắc Lắc

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

6.7Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy Trung bình kháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

6.34Bệnh lý răng miệng 219

6.72Điều dưỡng nha khoa 120

8.13Điều dưỡng nha khoa 221

5.02Vật liệu nha khoa22

8.83Sử dụng bảo quản nha cụ23

7.53Nha khoa phòng ngừa24

6.12Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

6.53Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

7.22Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.13Thực tập lâm sàng bệnh học28

8.23Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.43Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

7.03Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.42Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

7.05Thực tế tốt nghiệp33

7.51Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

6.01Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

7.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

5.75Giáo dục chính trị1

6.25Ngoại ngữ2

5.33Tin học3

7.4Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

6.02Giáo dục thể chất5

5.02Pháp luật6

7.02Kỹ năng giao tiếp7

6.44Giải phẫu sinh lý8

6.42Vi sinh - Ký sinh trùng9

5.92Dược lý10

6.94Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

6.72Vệ sinh phòng bệnh12

6.02Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.64Bệnh học14

6.42Y học cổ truyền15

5.33Nha cơ sở16

9.03Giáo dục nha khoa 117

6.64Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

AI KIỀU CHIỀUHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040005

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 05/06/1992

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.5Nơi sinh: Krông Bông, Đắc Lắc

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

6.2Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy Trung bình kháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

5.54Bệnh lý răng miệng 219

6.42Điều dưỡng nha khoa 120

7.33Điều dưỡng nha khoa 221

5.22Vật liệu nha khoa22

7.83Sử dụng bảo quản nha cụ23

7.73Nha khoa phòng ngừa24

6.32Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

6.43Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

8.02Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.93Thực tập lâm sàng bệnh học28

7.93Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.63Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

8.53Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.72Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

7.45Thực tế tốt nghiệp33

6.01Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

6.51Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

5.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

5.15Giáo dục chính trị1

6.45Ngoại ngữ2

5.43Tin học3

6.7Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

6.72Giáo dục thể chất5

5.02Pháp luật6

6.52Kỹ năng giao tiếp7

5.44Giải phẫu sinh lý8

6.42Vi sinh - Ký sinh trùng9

6.42Dược lý10

6.64Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

7.02Vệ sinh phòng bệnh12

6.52Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.54Bệnh học14

5.02Y học cổ truyền15

5.13Nha cơ sở16

6.93Giáo dục nha khoa 117

6.44Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

TRẦN VĂN CHUNGHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040006

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 10/05/1994

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.8Nơi sinh: Lý Nhân, Hà Nam

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

6.7Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy Trung bình kháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

5.14Bệnh lý răng miệng 219

7.22Điều dưỡng nha khoa 120

7.93Điều dưỡng nha khoa 221

6.42Vật liệu nha khoa22

7.83Sử dụng bảo quản nha cụ23

6.33Nha khoa phòng ngừa24

6.52Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

6.43Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

7.22Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.53Thực tập lâm sàng bệnh học28

8.43Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.83Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

8.53Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.72Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

8.55Thực tế tốt nghiệp33

5.01Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

7.51Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

7.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

6.25Giáo dục chính trị1

6.45Ngoại ngữ2

6.33Tin học3

7.4Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

7.42Giáo dục thể chất5

5.02Pháp luật6

5.92Kỹ năng giao tiếp7

6.54Giải phẫu sinh lý8

6.52Vi sinh - Ký sinh trùng9

6.72Dược lý10

7.04Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

5.02Vệ sinh phòng bệnh12

6.92Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.54Bệnh học14

5.92Y học cổ truyền15

5.53Nha cơ sở16

7.33Giáo dục nha khoa 117

6.94Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

MẤU HỒNG TUẤN CHƯƠNGHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040007

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 17/09/1991

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.3Nơi sinh: Cam Ranh, Khánh Hòa

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

5.8Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy Trung bìnhXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

5.14Bệnh lý răng miệng 219

6.72Điều dưỡng nha khoa 120

7.43Điều dưỡng nha khoa 221

5.02Vật liệu nha khoa22

5.83Sử dụng bảo quản nha cụ23

6.93Nha khoa phòng ngừa24

6.32Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

5.53Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

8.02Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.43Thực tập lâm sàng bệnh học28

7.63Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

7.93Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

9.33Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.92Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

7.25Thực tế tốt nghiệp33

5.01Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

6.01Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

5.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

5.75Giáo dục chính trị1

5.95Ngoại ngữ2

5.23Tin học3

6.0Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

6.92Giáo dục thể chất5

5.02Pháp luật6

5.02Kỹ năng giao tiếp7

6.24Giải phẫu sinh lý8

6.92Vi sinh - Ký sinh trùng9

5.72Dược lý10

7.04Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

6.92Vệ sinh phòng bệnh12

5.52Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.14Bệnh học14

5.42Y học cổ truyền15

5.13Nha cơ sở16

5.53Giáo dục nha khoa 117

6.34Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

NGUYỄN THỊ  DINHHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040008

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 30/05/1993

Điểm trung bình chung toàn khóa: 7.0Nơi sinh: TP.Thanh Hoá, Thanh Hóa

KháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

6.6Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy Trung bình kháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

5.54Bệnh lý răng miệng 219

8.02Điều dưỡng nha khoa 120

7.23Điều dưỡng nha khoa 221

6.52Vật liệu nha khoa22

6.03Sử dụng bảo quản nha cụ23

6.63Nha khoa phòng ngừa24

6.12Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

6.43Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

8.72Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

6.73Thực tập lâm sàng bệnh học28

8.83Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

9.33Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

8.63Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.92Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

8.05Thực tế tốt nghiệp33

5.01Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

6.51Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

7.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

5.95Giáo dục chính trị1

5.95Ngoại ngữ2

6.33Tin học3

7.2Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

8.22Giáo dục thể chất5

5.52Pháp luật6

8.42Kỹ năng giao tiếp7

7.34Giải phẫu sinh lý8

6.42Vi sinh - Ký sinh trùng9

6.72Dược lý10

7.84Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

7.22Vệ sinh phòng bệnh12

8.52Quản lý - Tổ chức Y Tế13

6.54Bệnh học14

5.72Y học cổ truyền15

5.43Nha cơ sở16

5.03Giáo dục nha khoa 117

7.54Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

HUỲNH THỊ PHƯƠNG DUNGHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040011

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 09/10/1992

Điểm trung bình chung toàn khóa: 7.6Nơi sinh: TP.Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc

KháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

7.4Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy KháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

7.34Bệnh lý răng miệng 219

8.22Điều dưỡng nha khoa 120

8.23Điều dưỡng nha khoa 221

6.72Vật liệu nha khoa22

9.03Sử dụng bảo quản nha cụ23

7.73Nha khoa phòng ngừa24

7.12Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

8.33Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

7.52Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.63Thực tập lâm sàng bệnh học28

7.83Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.83Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

8.83Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.92Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

8.25Thực tế tốt nghiệp33

8.01Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

6.51Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

7.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

6.55Giáo dục chính trị1

6.55Ngoại ngữ2

8.93Tin học3

7.3Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

7.22Giáo dục thể chất5

5.52Pháp luật6

9.22Kỹ năng giao tiếp7

7.24Giải phẫu sinh lý8

7.52Vi sinh - Ký sinh trùng9

6.92Dược lý10

6.94Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

8.02Vệ sinh phòng bệnh12

7.42Quản lý - Tổ chức Y Tế13

6.14Bệnh học14

8.42Y học cổ truyền15

6.63Nha cơ sở16

8.83Giáo dục nha khoa 117

8.94Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

NGUYỄN THỊ ĐIỆPHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040009

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 13/10/1994

Điểm trung bình chung toàn khóa: 7.1Nơi sinh: Cam Ranh, Khánh Hòa

KháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

7.2Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy KháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

6.34Bệnh lý răng miệng 219

7.02Điều dưỡng nha khoa 120

7.13Điều dưỡng nha khoa 221

5.52Vật liệu nha khoa22

9.03Sử dụng bảo quản nha cụ23

8.03Nha khoa phòng ngừa24

8.02Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

5.93Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

8.02Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

6.43Thực tập lâm sàng bệnh học28

7.73Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.43Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

8.73Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.02Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

7.75Thực tế tốt nghiệp33

7.01Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

6.51Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

8.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

7.25Giáo dục chính trị1

5.35Ngoại ngữ2

7.03Tin học3

7.9Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

7.02Giáo dục thể chất5

6.02Pháp luật6

7.52Kỹ năng giao tiếp7

7.34Giải phẫu sinh lý8

6.72Vi sinh - Ký sinh trùng9

5.92Dược lý10

6.84Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

6.72Vệ sinh phòng bệnh12

8.72Quản lý - Tổ chức Y Tế13

6.04Bệnh học14

8.42Y học cổ truyền15

6.33Nha cơ sở16

8.13Giáo dục nha khoa 117

7.54Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

NGUYỄN DUY ĐỨCHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040010

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 16/10/1992

Điểm trung bình chung toàn khóa: 7.3Nơi sinh: Krông Pắc, Đắc Lắc

KháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

6.9Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy Trung bình kháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

6.94Bệnh lý răng miệng 219

7.42Điều dưỡng nha khoa 120

8.43Điều dưỡng nha khoa 221

6.22Vật liệu nha khoa22

8.03Sử dụng bảo quản nha cụ23

7.43Nha khoa phòng ngừa24

7.92Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

7.33Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

8.02Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.13Thực tập lâm sàng bệnh học28

8.33Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.83Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

8.83Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.02Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

7.55Thực tế tốt nghiệp33

7.01Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

6.51Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

6.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

6.95Giáo dục chính trị1

7.95Ngoại ngữ2

8.73Tin học3

7.8Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

7.52Giáo dục thể chất5

5.42Pháp luật6

8.42Kỹ năng giao tiếp7

6.54Giải phẫu sinh lý8

6.72Vi sinh - Ký sinh trùng9

6.72Dược lý10

6.74Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

6.72Vệ sinh phòng bệnh12

7.02Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.74Bệnh học14

7.52Y học cổ truyền15

5.43Nha cơ sở16

8.43Giáo dục nha khoa 117

7.04Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

PHẠM VĂN ĐƯỢCHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040012

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 20/06/1993

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.8Nơi sinh: Hoài Nhơn, Bình Định

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

6.9Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy Trung bình kháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

6.74Bệnh lý răng miệng 219

6.92Điều dưỡng nha khoa 120

8.33Điều dưỡng nha khoa 221

5.02Vật liệu nha khoa22

7.83Sử dụng bảo quản nha cụ23

5.73Nha khoa phòng ngừa24

6.82Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

6.43Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

7.22Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.93Thực tập lâm sàng bệnh học28

7.73Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.83Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

7.63Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.22Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

7.55Thực tế tốt nghiệp33

8.51Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

5.51Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

7.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

5.75Giáo dục chính trị1

6.05Ngoại ngữ2

8.53Tin học3

7.6Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

8.02Giáo dục thể chất5

5.02Pháp luật6

7.92Kỹ năng giao tiếp7

6.34Giải phẫu sinh lý8

6.02Vi sinh - Ký sinh trùng9

5.52Dược lý10

6.54Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

7.22Vệ sinh phòng bệnh12

7.52Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.54Bệnh học14

7.72Y học cổ truyền15

5.83Nha cơ sở16

7.53Giáo dục nha khoa 117

6.94Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

NGUYỄN VĂN HÀHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040013

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 30/10/1993

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.8Nơi sinh: Ninh Hoà, Khánh Hòa

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

6.9Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy Trung bình kháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

5.94Bệnh lý răng miệng 219

6.72Điều dưỡng nha khoa 120

7.63Điều dưỡng nha khoa 221

6.22Vật liệu nha khoa22

8.83Sử dụng bảo quản nha cụ23

7.23Nha khoa phòng ngừa24

5.92Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

7.43Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

7.72Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

6.03Thực tập lâm sàng bệnh học28

7.83Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.83Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

8.33Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.92Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

7.75Thực tế tốt nghiệp33

7.01Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

6.01Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

8.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

5.05Giáo dục chính trị1

7.15Ngoại ngữ2

7.13Tin học3

8.2Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

7.22Giáo dục thể chất5

5.02Pháp luật6

7.42Kỹ năng giao tiếp7

6.94Giải phẫu sinh lý8

6.22Vi sinh - Ký sinh trùng9

6.22Dược lý10

6.34Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

7.42Vệ sinh phòng bệnh12

7.02Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.64Bệnh học14

8.02Y học cổ truyền15

5.63Nha cơ sở16

7.23Giáo dục nha khoa 117

5.24Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

VŨ THỊ THU HÀHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040014

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 22/12/1993

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.8Nơi sinh: TP. Nha Trang, Khánh Hòa

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

7.1Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy KháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

6.54Bệnh lý răng miệng 219

7.42Điều dưỡng nha khoa 120

7.23Điều dưỡng nha khoa 221

6.02Vật liệu nha khoa22

7.03Sử dụng bảo quản nha cụ23

7.73Nha khoa phòng ngừa24

6.92Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

8.03Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

8.02Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.43Thực tập lâm sàng bệnh học28

6.53Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.03Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

8.03Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.02Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

8.05Thực tế tốt nghiệp33

7.51Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

6.51Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

8.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

6.25Giáo dục chính trị1

6.25Ngoại ngữ2

7.83Tin học3

7.8Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

7.22Giáo dục thể chất5

5.02Pháp luật6

7.92Kỹ năng giao tiếp7

6.64Giải phẫu sinh lý8

5.52Vi sinh - Ký sinh trùng9

6.42Dược lý10

6.94Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

6.02Vệ sinh phòng bệnh12

7.52Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.44Bệnh học14

7.22Y học cổ truyền15

5.13Nha cơ sở16

8.43Giáo dục nha khoa 117

6.14Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

TRƯƠNG THỊ HẰNGHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040015

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 10/10/1993

Điểm trung bình chung toàn khóa: 7.2Nơi sinh: Ninh Hoà, Khánh Hòa

KháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

7.3Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy KháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

6.44Bệnh lý răng miệng 219

7.52Điều dưỡng nha khoa 120

8.23Điều dưỡng nha khoa 221

5.92Vật liệu nha khoa22

7.83Sử dụng bảo quản nha cụ23

7.23Nha khoa phòng ngừa24

6.72Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

7.53Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

7.92Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.83Thực tập lâm sàng bệnh học28

8.83Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.83Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

8.33Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.22Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

8.05Thực tế tốt nghiệp33

7.51Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

7.51Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

7.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

5.75Giáo dục chính trị1

7.25Ngoại ngữ2

8.43Tin học3

6.7Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

6.72Giáo dục thể chất5

6.02Pháp luật6

7.72Kỹ năng giao tiếp7

6.24Giải phẫu sinh lý8

6.52Vi sinh - Ký sinh trùng9

6.42Dược lý10

6.74Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

8.02Vệ sinh phòng bệnh12

7.52Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.24Bệnh học14

7.42Y học cổ truyền15

5.13Nha cơ sở16

8.43Giáo dục nha khoa 117

8.24Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

VÕ NGỌC HẠNHHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040016

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 17/10/1992

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.4Nơi sinh: Điện Bàn, Quảng Nam

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

6.4Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy Trung bình kháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

5.44Bệnh lý răng miệng 219

7.52Điều dưỡng nha khoa 120

7.03Điều dưỡng nha khoa 221

5.02Vật liệu nha khoa22

6.83Sử dụng bảo quản nha cụ23

6.73Nha khoa phòng ngừa24

5.92Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

6.43Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

7.22Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.43Thực tập lâm sàng bệnh học28

7.43Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.53Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

7.93Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.02Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

7.45Thực tế tốt nghiệp33

8.51Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

5.51Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

5.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

5.55Giáo dục chính trị1

5.45Ngoại ngữ2

6.53Tin học3

6.3Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

7.02Giáo dục thể chất5

5.02Pháp luật6

7.72Kỹ năng giao tiếp7

5.64Giải phẫu sinh lý8

6.22Vi sinh - Ký sinh trùng9

6.22Dược lý10

6.54Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

7.22Vệ sinh phòng bệnh12

6.72Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.34Bệnh học14

5.02Y học cổ truyền15

5.13Nha cơ sở16

5.33Giáo dục nha khoa 117

6.94Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

NGUYỄN THỊ MỸ HIỀNHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040017

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 04/04/1993

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.6Nơi sinh: An Nhơn, Bình Định

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

6.6Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy Trung bình kháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

5.24Bệnh lý răng miệng 219

7.72Điều dưỡng nha khoa 120

8.33Điều dưỡng nha khoa 221

5.42Vật liệu nha khoa22

7.03Sử dụng bảo quản nha cụ23

6.53Nha khoa phòng ngừa24

5.62Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

6.83Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

7.22Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.93Thực tập lâm sàng bệnh học28

8.23Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.83Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

8.33Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.22Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

7.55Thực tế tốt nghiệp33

5.51Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

7.01Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

7.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

6.15Giáo dục chính trị1

6.25Ngoại ngữ2

7.03Tin học3

7.1Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

7.52Giáo dục thể chất5

5.02Pháp luật6

6.42Kỹ năng giao tiếp7

5.94Giải phẫu sinh lý8

6.52Vi sinh - Ký sinh trùng9

5.92Dược lý10

6.54Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

8.92Vệ sinh phòng bệnh12

6.52Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.14Bệnh học14

6.02Y học cổ truyền15

5.43Nha cơ sở16

5.03Giáo dục nha khoa 117

6.74Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

PHẠM THỊ ÚT HIỀNHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040018

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 09/09/1990

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.9Nơi sinh: Vân Canh, Bình Định

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

7.0Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy Trung bìnhXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

5.44Bệnh lý răng miệng 219

7.72Điều dưỡng nha khoa 120

8.63Điều dưỡng nha khoa 221

6.72Vật liệu nha khoa22

7.03Sử dụng bảo quản nha cụ23

7.03Nha khoa phòng ngừa24

6.72Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

7.03Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

8.02Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.33Thực tập lâm sàng bệnh học28

7.23Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

7.43Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

8.23Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.42Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

7.55Thực tế tốt nghiệp33

7.01Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

7.01Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

7.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

8.45Giáo dục chính trị1

5.45Ngoại ngữ2

6.83Tin học3

7.9Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

7.02Giáo dục thể chất5

6.72Pháp luật6

5.42Kỹ năng giao tiếp7

7.24Giải phẫu sinh lý8

6.72Vi sinh - Ký sinh trùng9

6.22Dược lý10

6.64Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

5.72Vệ sinh phòng bệnh12

7.22Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.74Bệnh học14

7.52Y học cổ truyền15

6.13Nha cơ sở16

6.83Giáo dục nha khoa 117

7.44Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

TRẦN THỊ HIỀNHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040019

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 29/09/1994

Điểm trung bình chung toàn khóa: 7.5Nơi sinh: Sông Cầu, Phú Yên

KháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

7.5Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy KháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

6.04Bệnh lý răng miệng 219

8.42Điều dưỡng nha khoa 120

7.73Điều dưỡng nha khoa 221

7.02Vật liệu nha khoa22

8.03Sử dụng bảo quản nha cụ23

7.73Nha khoa phòng ngừa24

7.62Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

8.53Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

7.22Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

6.23Thực tập lâm sàng bệnh học28

7.83Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.83Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

8.83Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.72Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

8.25Thực tế tốt nghiệp33

7.51Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

7.01Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

8.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

5.05Giáo dục chính trị1

7.85Ngoại ngữ2

8.03Tin học3

8.0Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

8.02Giáo dục thể chất5

6.52Pháp luật6

7.92Kỹ năng giao tiếp7

7.94Giải phẫu sinh lý8

7.02Vi sinh - Ký sinh trùng9

6.52Dược lý10

7.54Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

8.02Vệ sinh phòng bệnh12

9.22Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.84Bệnh học14

8.72Y học cổ truyền15

6.43Nha cơ sở16

6.93Giáo dục nha khoa 117

7.74Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

TRẦN THỊ MỸ HOÀNHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040020

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 04/02/1994

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.4Nơi sinh: TP. Nha Trang, Khánh Hòa

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

6.2Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy Trung bìnhXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

5.14Bệnh lý răng miệng 219

6.52Điều dưỡng nha khoa 120

6.93Điều dưỡng nha khoa 221

5.42Vật liệu nha khoa22

6.03Sử dụng bảo quản nha cụ23

6.43Nha khoa phòng ngừa24

6.02Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

5.33Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

7.52Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

6.23Thực tập lâm sàng bệnh học28

7.83Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

7.63Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

7.03Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.22Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

7.55Thực tế tốt nghiệp33

5.51Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

6.01Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

6.51Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

6.05Giáo dục chính trị1

6.05Ngoại ngữ2

6.73Tin học3

6.5Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

7.52Giáo dục thể chất5

5.42Pháp luật6

6.02Kỹ năng giao tiếp7

7.34Giải phẫu sinh lý8

6.02Vi sinh - Ký sinh trùng9

6.22Dược lý10

6.24Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

5.52Vệ sinh phòng bệnh12

5.92Quản lý - Tổ chức Y Tế13

6.04Bệnh học14

5.72Y học cổ truyền15

5.63Nha cơ sở16

5.63Giáo dục nha khoa 117

6.24Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

ĐỖ THỊ THANH KIM HUỆHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040022

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 16/05/1991

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.8Nơi sinh: Krông Pắc, Đắc Lắc

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

6.8Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy Trung bình kháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

6.24Bệnh lý răng miệng 219

7.52Điều dưỡng nha khoa 120

7.53Điều dưỡng nha khoa 221

5.22Vật liệu nha khoa22

7.03Sử dụng bảo quản nha cụ23

6.43Nha khoa phòng ngừa24

6.62Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

7.43Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

8.02Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

6.03Thực tập lâm sàng bệnh học28

8.03Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.83Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

8.73Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.72Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

8.05Thực tế tốt nghiệp33

7.01Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

6.51Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

7.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

6.45Giáo dục chính trị1

5.65Ngoại ngữ2

7.93Tin học3

7.6Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

7.42Giáo dục thể chất5

6.42Pháp luật6

7.42Kỹ năng giao tiếp7

6.94Giải phẫu sinh lý8

7.02Vi sinh - Ký sinh trùng9

6.22Dược lý10

6.44Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

7.22Vệ sinh phòng bệnh12

8.02Quản lý - Tổ chức Y Tế13

6.24Bệnh học14

5.02Y học cổ truyền15

5.43Nha cơ sở16

5.43Giáo dục nha khoa 117

5.64Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

LÊ THANH HUỆHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040021

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 30/09/1994

Điểm trung bình chung toàn khóa: 5.9Nơi sinh: Cam Ranh, Khánh Hòa

Trung bìnhLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

5.6Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy Trung bìnhXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

5.44Bệnh lý răng miệng 219

5.02Điều dưỡng nha khoa 120

6.93Điều dưỡng nha khoa 221

5.02Vật liệu nha khoa22

5.03Sử dụng bảo quản nha cụ23

5.53Nha khoa phòng ngừa24

5.22Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

5.93Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

7.52Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.13Thực tập lâm sàng bệnh học28

6.43Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.23Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

6.83Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.42Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

7.75Thực tế tốt nghiệp33

5.01Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

5.01Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

6.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

5.05Giáo dục chính trị1

5.45Ngoại ngữ2

5.33Tin học3

6.6Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

6.52Giáo dục thể chất5

5.02Pháp luật6

6.52Kỹ năng giao tiếp7

6.24Giải phẫu sinh lý8

5.72Vi sinh - Ký sinh trùng9

5.02Dược lý10

5.24Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

6.02Vệ sinh phòng bệnh12

8.22Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.04Bệnh học14

5.02Y học cổ truyền15

5.03Nha cơ sở16

5.43Giáo dục nha khoa 117

5.04Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

TRẦN DUY HƯNGHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040023

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 26/01/1992

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.4Nơi sinh: Cư Kuin, Đắc Lắc

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

6.6Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy Trung bìnhXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

6.44Bệnh lý răng miệng 219

7.02Điều dưỡng nha khoa 120

7.83Điều dưỡng nha khoa 221

6.02Vật liệu nha khoa22

7.83Sử dụng bảo quản nha cụ23

6.43Nha khoa phòng ngừa24

7.02Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

6.43Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

6.52Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.33Thực tập lâm sàng bệnh học28

7.53Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.43Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

6.03Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.22Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

7.55Thực tế tốt nghiệp33

7.51Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

6.01Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

6.51Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

5.15Giáo dục chính trị1

5.45Ngoại ngữ2

6.83Tin học3

7.1Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

7.42Giáo dục thể chất5

5.72Pháp luật6

7.02Kỹ năng giao tiếp7

6.94Giải phẫu sinh lý8

6.22Vi sinh - Ký sinh trùng9

5.72Dược lý10

5.94Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

6.52Vệ sinh phòng bệnh12

6.72Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.14Bệnh học14

6.42Y học cổ truyền15

5.63Nha cơ sở16

5.93Giáo dục nha khoa 117

6.14Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

TRẦN THỊ HUYỀNHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040024

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 21/03/1994

Điểm trung bình chung toàn khóa: 7.4Nơi sinh: Krông Ana, Đắc Lắc

KháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

7.7Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy KháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

6.84Bệnh lý răng miệng 219

7.92Điều dưỡng nha khoa 120

7.93Điều dưỡng nha khoa 221

6.92Vật liệu nha khoa22

8.03Sử dụng bảo quản nha cụ23

7.73Nha khoa phòng ngừa24

6.12Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

7.53Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

7.22Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.83Thực tập lâm sàng bệnh học28

7.63Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

9.23Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

8.83Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.72Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

8.25Thực tế tốt nghiệp33

9.01Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

7.01Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

8.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

7.15Giáo dục chính trị1

7.15Ngoại ngữ2

7.03Tin học3

7.5Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

6.92Giáo dục thể chất5

6.42Pháp luật6

8.52Kỹ năng giao tiếp7

7.84Giải phẫu sinh lý8

7.52Vi sinh - Ký sinh trùng9

7.22Dược lý10

6.74Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

8.02Vệ sinh phòng bệnh12

8.02Quản lý - Tổ chức Y Tế13

6.24Bệnh học14

8.02Y học cổ truyền15

5.83Nha cơ sở16

8.93Giáo dục nha khoa 117

7.64Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

TRẦN MINH KHÁNHHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040025

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 22/08/1993

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.9Nơi sinh: Diên Khánh, Khánh Hòa

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

6.7Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy Trung bình kháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

5.24Bệnh lý răng miệng 219

7.02Điều dưỡng nha khoa 120

7.73Điều dưỡng nha khoa 221

6.22Vật liệu nha khoa22

9.03Sử dụng bảo quản nha cụ23

6.83Nha khoa phòng ngừa24

6.12Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

6.93Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

8.02Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

6.23Thực tập lâm sàng bệnh học28

7.83Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.83Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

8.93Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.02Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

8.05Thực tế tốt nghiệp33

6.51Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

7.01Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

6.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

6.85Giáo dục chính trị1

5.75Ngoại ngữ2

8.63Tin học3

7.1Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

7.02Giáo dục thể chất5

5.02Pháp luật6

8.22Kỹ năng giao tiếp7

6.94Giải phẫu sinh lý8

5.72Vi sinh - Ký sinh trùng9

5.92Dược lý10

6.74Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

7.92Vệ sinh phòng bệnh12

6.52Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.44Bệnh học14

6.92Y học cổ truyền15

5.13Nha cơ sở16

6.03Giáo dục nha khoa 117

6.24Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

NGUYỄN THỊ HỒNG KIỂUHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040026

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 16/02/1993

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.7Nơi sinh: Thị xã Tuy Hoà, Phú Yên

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

6.6Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy Trung bình kháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

5.94Bệnh lý răng miệng 219

7.42Điều dưỡng nha khoa 120

7.23Điều dưỡng nha khoa 221

5.22Vật liệu nha khoa22

6.83Sử dụng bảo quản nha cụ23

5.23Nha khoa phòng ngừa24

6.12Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

6.43Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

8.02Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

6.93Thực tập lâm sàng bệnh học28

8.83Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.23Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

8.53Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.72Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

7.75Thực tế tốt nghiệp33

7.51Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

6.01Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

6.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

5.85Giáo dục chính trị1

5.15Ngoại ngữ2

6.93Tin học3

7.6Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

6.22Giáo dục thể chất5

5.22Pháp luật6

7.52Kỹ năng giao tiếp7

6.84Giải phẫu sinh lý8

6.42Vi sinh - Ký sinh trùng9

6.22Dược lý10

7.34Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

8.22Vệ sinh phòng bệnh12

7.52Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.94Bệnh học14

5.22Y học cổ truyền15

5.63Nha cơ sở16

6.13Giáo dục nha khoa 117

6.44Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

HOÀNG ANH KIMHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040027

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 27/01/1994

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.4Nơi sinh: Cam Lâm, Khánh Hòa

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

6.3Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy Trung bình kháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

5.34Bệnh lý răng miệng 219

6.72Điều dưỡng nha khoa 120

7.43Điều dưỡng nha khoa 221

6.52Vật liệu nha khoa22

7.03Sử dụng bảo quản nha cụ23

6.13Nha khoa phòng ngừa24

6.32Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

5.43Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

8.02Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.43Thực tập lâm sàng bệnh học28

7.33Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.83Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

8.33Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.02Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

7.25Thực tế tốt nghiệp33

8.01Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

5.51Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

5.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

5.15Giáo dục chính trị1

6.55Ngoại ngữ2

7.23Tin học3

7.9Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

7.52Giáo dục thể chất5

5.02Pháp luật6

7.42Kỹ năng giao tiếp7

5.64Giải phẫu sinh lý8

5.72Vi sinh - Ký sinh trùng9

5.92Dược lý10

6.94Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

7.42Vệ sinh phòng bệnh12

5.72Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.14Bệnh học14

5.22Y học cổ truyền15

5.13Nha cơ sở16

5.43Giáo dục nha khoa 117

6.04Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

PHÚ THỊ HỒNG LAMHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040028

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 15/02/1992

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.4Nơi sinh: Ninh Phước, Ninh Thuận

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

6.8Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy Trung bình kháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

5.54Bệnh lý răng miệng 219

6.72Điều dưỡng nha khoa 120

7.53Điều dưỡng nha khoa 221

5.52Vật liệu nha khoa22

6.83Sử dụng bảo quản nha cụ23

7.23Nha khoa phòng ngừa24

5.42Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

7.03Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

7.52Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.33Thực tập lâm sàng bệnh học28

8.23Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.43Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

8.43Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.22Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

7.05Thực tế tốt nghiệp33

7.51Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

7.01Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

7.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

5.05Giáo dục chính trị1

5.45Ngoại ngữ2

6.63Tin học3

7.4Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

7.22Giáo dục thể chất5

5.02Pháp luật6

7.42Kỹ năng giao tiếp7

6.34Giải phẫu sinh lý8

6.72Vi sinh - Ký sinh trùng9

5.92Dược lý10

6.44Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

6.02Vệ sinh phòng bệnh12

6.52Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.04Bệnh học14

6.22Y học cổ truyền15

5.13Nha cơ sở16

6.13Giáo dục nha khoa 117

5.14Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

TRẦN THỊ LIỀNHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040029

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 28/11/1994

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.6Nơi sinh: Tuy Phớc, Bình Định

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

7.0Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy KháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

5.54Bệnh lý răng miệng 219

7.22Điều dưỡng nha khoa 120

7.43Điều dưỡng nha khoa 221

6.22Vật liệu nha khoa22

8.03Sử dụng bảo quản nha cụ23

6.63Nha khoa phòng ngừa24

6.12Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

6.43Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

7.52Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.73Thực tập lâm sàng bệnh học28

7.13Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.43Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

8.23Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.02Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

7.45Thực tế tốt nghiệp33

8.01Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

6.01Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

8.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

5.15Giáo dục chính trị1

5.55Ngoại ngữ2

7.23Tin học3

7.8Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

7.52Giáo dục thể chất5

6.42Pháp luật6

7.42Kỹ năng giao tiếp7

5.94Giải phẫu sinh lý8

6.22Vi sinh - Ký sinh trùng9

5.42Dược lý10

6.34Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

6.72Vệ sinh phòng bệnh12

6.52Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.84Bệnh học14

5.92Y học cổ truyền15

5.33Nha cơ sở16

8.33Giáo dục nha khoa 117

6.24Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

BÙI XUÂN LỢIHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040030

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 25/07/1994

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.4Nơi sinh: Đức Thọ, Hà Tĩnh

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

6.5Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy Trung bình kháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

5.94Bệnh lý răng miệng 219

6.92Điều dưỡng nha khoa 120

8.03Điều dưỡng nha khoa 221

5.52Vật liệu nha khoa22

7.03Sử dụng bảo quản nha cụ23

6.23Nha khoa phòng ngừa24

5.72Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

5.13Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

7.52Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.23Thực tập lâm sàng bệnh học28

7.73Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.43Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

8.03Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.52Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

8.05Thực tế tốt nghiệp33

8.01Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

6.51Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

5.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

7.05Giáo dục chính trị1

5.05Ngoại ngữ2

7.03Tin học3

8.0Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

6.22Giáo dục thể chất5

5.02Pháp luật6

7.22Kỹ năng giao tiếp7

6.14Giải phẫu sinh lý8

5.22Vi sinh - Ký sinh trùng9

6.22Dược lý10

6.14Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

5.92Vệ sinh phòng bệnh12

6.02Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.34Bệnh học14

5.72Y học cổ truyền15

5.13Nha cơ sở16

6.33Giáo dục nha khoa 117

6.94Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

NGUYỄN TUẤN LUÂNHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040031

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 14/10/1994

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.4Nơi sinh: Krông Pắc, Đắc Lắc

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

6.2Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy Trung bình kháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

5.64Bệnh lý răng miệng 219

6.22Điều dưỡng nha khoa 120

7.53Điều dưỡng nha khoa 221

5.02Vật liệu nha khoa22

6.83Sử dụng bảo quản nha cụ23

6.43Nha khoa phòng ngừa24

6.02Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

5.33Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

7.52Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

6.13Thực tập lâm sàng bệnh học28

6.03Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.23Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

7.43Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

5.02Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

8.05Thực tế tốt nghiệp33

7.51Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

5.51Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

5.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

5.15Giáo dục chính trị1

6.75Ngoại ngữ2

7.13Tin học3

6.9Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

7.42Giáo dục thể chất5

5.02Pháp luật6

6.42Kỹ năng giao tiếp7

7.04Giải phẫu sinh lý8

6.22Vi sinh - Ký sinh trùng9

6.02Dược lý10

6.54Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

7.22Vệ sinh phòng bệnh12

5.72Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.44Bệnh học14

5.92Y học cổ truyền15

5.63Nha cơ sở16

7.43Giáo dục nha khoa 117

6.44Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

NGUYỄN THỊ TRÚC LYHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040033

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 24/12/1988

Điểm trung bình chung toàn khóa: 7.2Nơi sinh: Thị xã Sóc Trăng, Sóc Trăng

KháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

7.0Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy KháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

6.94Bệnh lý răng miệng 219

7.22Điều dưỡng nha khoa 120

8.03Điều dưỡng nha khoa 221

7.52Vật liệu nha khoa22

8.03Sử dụng bảo quản nha cụ23

6.03Nha khoa phòng ngừa24

5.52Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

7.03Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

8.02Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

6.03Thực tập lâm sàng bệnh học28

7.93Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.83Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

7.53Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.92Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

8.25Thực tế tốt nghiệp33

6.51Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

7.01Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

7.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

6.85Giáo dục chính trị1

6.25Ngoại ngữ2

8.03Tin học3

7.7Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

8.52Giáo dục thể chất5

7.72Pháp luật6

8.42Kỹ năng giao tiếp7

6.34Giải phẫu sinh lý8

7.22Vi sinh - Ký sinh trùng9

6.22Dược lý10

7.54Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

8.42Vệ sinh phòng bệnh12

7.42Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.04Bệnh học14

6.02Y học cổ truyền15

5.23Nha cơ sở16

7.93Giáo dục nha khoa 117

7.74Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

TỐNG THUỲ LYHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040032

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 30/07/1994

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.6Nơi sinh: Ninh Hoà, Khánh Hòa

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

6.7Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy Trung bình kháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

5.84Bệnh lý răng miệng 219

7.22Điều dưỡng nha khoa 120

7.63Điều dưỡng nha khoa 221

5.92Vật liệu nha khoa22

7.83Sử dụng bảo quản nha cụ23

5.23Nha khoa phòng ngừa24

5.22Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

5.43Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

7.52Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.43Thực tập lâm sàng bệnh học28

8.23Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.83Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

8.93Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.92Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

8.45Thực tế tốt nghiệp33

8.01Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

7.01Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

5.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

6.15Giáo dục chính trị1

5.15Ngoại ngữ2

7.23Tin học3

7.8Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

7.52Giáo dục thể chất5

5.02Pháp luật6

7.42Kỹ năng giao tiếp7

6.64Giải phẫu sinh lý8

5.52Vi sinh - Ký sinh trùng9

5.92Dược lý10

5.84Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

7.42Vệ sinh phòng bệnh12

6.52Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.24Bệnh học14

6.02Y học cổ truyền15

5.13Nha cơ sở16

8.13Giáo dục nha khoa 117

6.64Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

NGUYỄN KHOA NAMHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040034

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 12/05/1987

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.1Nơi sinh: TP. Nha Trang, Khánh Hòa

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

5.6Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy Trung bìnhXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

5.74Bệnh lý răng miệng 219

6.22Điều dưỡng nha khoa 120

6.33Điều dưỡng nha khoa 221

5.52Vật liệu nha khoa22

6.83Sử dụng bảo quản nha cụ23

6.03Nha khoa phòng ngừa24

6.52Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

5.13Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

6.52Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.03Thực tập lâm sàng bệnh học28

6.93Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.13Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

7.03Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.22Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

7.05Thực tế tốt nghiệp33

5.01Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

5.01Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

5.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

5.35Giáo dục chính trị1

5.05Ngoại ngữ2

5.23Tin học3

7.4Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

7.02Giáo dục thể chất5

5.42Pháp luật6

6.02Kỹ năng giao tiếp7

5.84Giải phẫu sinh lý8

5.42Vi sinh - Ký sinh trùng9

5.52Dược lý10

6.04Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

6.72Vệ sinh phòng bệnh12

6.92Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.44Bệnh học14

5.22Y học cổ truyền15

5.13Nha cơ sở16

7.13Giáo dục nha khoa 117

6.44Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

TRẦN THỊ KIM NGÂNHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040037

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 29/07/1994

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.8Nơi sinh: Ninh Hoà, Khánh Hòa

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

6.9Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy Trung bình kháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

7.04Bệnh lý răng miệng 219

6.92Điều dưỡng nha khoa 120

7.43Điều dưỡng nha khoa 221

6.92Vật liệu nha khoa22

6.83Sử dụng bảo quản nha cụ23

6.53Nha khoa phòng ngừa24

5.42Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

6.63Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

7.52Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.63Thực tập lâm sàng bệnh học28

9.13Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.93Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

7.53Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.72Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

8.05Thực tế tốt nghiệp33

7.51Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

6.51Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

7.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

5.05Giáo dục chính trị1

5.95Ngoại ngữ2

7.83Tin học3

7.3Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

7.42Giáo dục thể chất5

6.22Pháp luật6

5.92Kỹ năng giao tiếp7

7.34Giải phẫu sinh lý8

7.02Vi sinh - Ký sinh trùng9

6.72Dược lý10

6.94Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

6.92Vệ sinh phòng bệnh12

6.72Quản lý - Tổ chức Y Tế13

6.04Bệnh học14

6.02Y học cổ truyền15

5.93Nha cơ sở16

6.43Giáo dục nha khoa 117

7.04Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

VÕ THỊ KIM NGÂNHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040036

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 12/12/1994

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.3Nơi sinh: Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

6.3Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy Trung bình kháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

5.04Bệnh lý răng miệng 219

7.22Điều dưỡng nha khoa 120

7.03Điều dưỡng nha khoa 221

5.22Vật liệu nha khoa22

7.03Sử dụng bảo quản nha cụ23

6.23Nha khoa phòng ngừa24

6.12Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

6.03Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

7.52Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.33Thực tập lâm sàng bệnh học28

7.03Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

6.23Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

7.23Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.22Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

7.95Thực tế tốt nghiệp33

7.01Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

6.51Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

5.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

5.35Giáo dục chính trị1

5.25Ngoại ngữ2

6.93Tin học3

6.9Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

7.42Giáo dục thể chất5

5.42Pháp luật6

6.72Kỹ năng giao tiếp7

6.54Giải phẫu sinh lý8

5.92Vi sinh - Ký sinh trùng9

6.22Dược lý10

6.84Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

5.52Vệ sinh phòng bệnh12

5.02Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.54Bệnh học14

5.52Y học cổ truyền15

5.43Nha cơ sở16

8.03Giáo dục nha khoa 117

6.24Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

ĐỖ TRỌNG NGHIÊMHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040038

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 07/03/1986

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.7Nơi sinh: Thị xã. Bảo Lộc, Lâm Đồng

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

7.0Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy KháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

6.64Bệnh lý răng miệng 219

7.72Điều dưỡng nha khoa 120

8.43Điều dưỡng nha khoa 221

8.22Vật liệu nha khoa22

8.83Sử dụng bảo quản nha cụ23

6.93Nha khoa phòng ngừa24

6.12Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

7.23Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

6.52Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.13Thực tập lâm sàng bệnh học28

7.93Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.43Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

8.93Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.22Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

7.75Thực tế tốt nghiệp33

8.01Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

7.01Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

7.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

5.45Giáo dục chính trị1

5.65Ngoại ngữ2

5.53Tin học3

6.3Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

6.72Giáo dục thể chất5

5.02Pháp luật6

7.42Kỹ năng giao tiếp7

6.74Giải phẫu sinh lý8

6.42Vi sinh - Ký sinh trùng9

6.02Dược lý10

5.94Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

7.92Vệ sinh phòng bệnh12

6.02Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.44Bệnh học14

5.72Y học cổ truyền15

5.63Nha cơ sở16

5.43Giáo dục nha khoa 117

7.94Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

NGUYỄN KHOA THANH NHÃHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040040

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 09/08/1993

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.4Nơi sinh: Châu Đức, Bà Rịa-VT

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

6.1Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy Trung bình kháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

5.34Bệnh lý răng miệng 219

7.52Điều dưỡng nha khoa 120

7.73Điều dưỡng nha khoa 221

5.02Vật liệu nha khoa22

6.83Sử dụng bảo quản nha cụ23

6.23Nha khoa phòng ngừa24

5.72Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

6.93Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

7.72Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.53Thực tập lâm sàng bệnh học28

8.63Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.13Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

7.93Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.92Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

7.55Thực tế tốt nghiệp33

7.01Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

5.51Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

5.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

6.75Giáo dục chính trị1

5.15Ngoại ngữ2

5.03Tin học3

7.0Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

6.72Giáo dục thể chất5

5.52Pháp luật6

8.22Kỹ năng giao tiếp7

6.84Giải phẫu sinh lý8

5.02Vi sinh - Ký sinh trùng9

5.02Dược lý10

6.14Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

6.02Vệ sinh phòng bệnh12

5.02Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.34Bệnh học14

5.52Y học cổ truyền15

5.63Nha cơ sở16

5.23Giáo dục nha khoa 117

6.94Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

PHAN THƯỢNG NHÂNHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040041

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 21/08/1994

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.2Nơi sinh: Sông Cầu, Phú Yên

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

6.0Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy Trung bìnhXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

5.54Bệnh lý răng miệng 219

6.52Điều dưỡng nha khoa 120

7.23Điều dưỡng nha khoa 221

6.72Vật liệu nha khoa22

6.83Sử dụng bảo quản nha cụ23

6.93Nha khoa phòng ngừa24

6.02Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

5.33Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

7.02Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.03Thực tập lâm sàng bệnh học28

6.03Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.63Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

7.43Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.52Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

6.45Thực tế tốt nghiệp33

7.51Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

5.01Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

5.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

5.05Giáo dục chính trị1

5.15Ngoại ngữ2

5.03Tin học3

7.2Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

7.02Giáo dục thể chất5

5.02Pháp luật6

5.42Kỹ năng giao tiếp7

6.94Giải phẫu sinh lý8

6.22Vi sinh - Ký sinh trùng9

5.52Dược lý10

6.94Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

6.72Vệ sinh phòng bệnh12

5.02Quản lý - Tổ chức Y Tế13

6.64Bệnh học14

6.22Y học cổ truyền15

5.63Nha cơ sở16

6.23Giáo dục nha khoa 117

5.44Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

NGUYỄN THỊ THANH  NHẶNHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040042

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 01/01/1994

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.9Nơi sinh: Ninh Hoà, Khánh Hòa

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

6.5Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy Trung bình kháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

6.64Bệnh lý răng miệng 219

7.42Điều dưỡng nha khoa 120

6.93Điều dưỡng nha khoa 221

5.02Vật liệu nha khoa22

6.03Sử dụng bảo quản nha cụ23

7.63Nha khoa phòng ngừa24

6.62Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

7.23Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

7.92Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.73Thực tập lâm sàng bệnh học28

8.83Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.13Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

9.03Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.22Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

7.55Thực tế tốt nghiệp33

6.51Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

6.51Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

5.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

6.65Giáo dục chính trị1

5.75Ngoại ngữ2

6.43Tin học3

6.6Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

8.02Giáo dục thể chất5

5.42Pháp luật6

7.42Kỹ năng giao tiếp7

7.24Giải phẫu sinh lý8

6.52Vi sinh - Ký sinh trùng9

6.52Dược lý10

7.74Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

7.22Vệ sinh phòng bệnh12

8.22Quản lý - Tổ chức Y Tế13

6.24Bệnh học14

6.72Y học cổ truyền15

5.43Nha cơ sở16

6.33Giáo dục nha khoa 117

6.94Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

QUÁCH NGUYỄN YẾN NHIHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040043

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 22/09/1989

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.4Nơi sinh: Thị xã KonTum, KonTum

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

6.2Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy Trung bìnhXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

5.34Bệnh lý răng miệng 219

6.72Điều dưỡng nha khoa 120

7.53Điều dưỡng nha khoa 221

5.02Vật liệu nha khoa22

6.03Sử dụng bảo quản nha cụ23

5.53Nha khoa phòng ngừa24

5.52Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

6.43Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

8.02Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.93Thực tập lâm sàng bệnh học28

7.43Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.23Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

9.33Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.02Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

7.45Thực tế tốt nghiệp33

7.01Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

6.01Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

5.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

5.05Giáo dục chính trị1

5.05Ngoại ngữ2

6.83Tin học3

6.0Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

7.22Giáo dục thể chất5

5.72Pháp luật6

6.52Kỹ năng giao tiếp7

7.14Giải phẫu sinh lý8

7.02Vi sinh - Ký sinh trùng9

6.72Dược lý10

6.44Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

6.72Vệ sinh phòng bệnh12

6.72Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.44Bệnh học14

5.52Y học cổ truyền15

5.23Nha cơ sở16

5.83Giáo dục nha khoa 117

5.34Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNGHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040044

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 04/03/1991

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.9Nơi sinh: TP. Nha Trang, Khánh Hòa

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

7.0Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy KháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

6.34Bệnh lý răng miệng 219

7.42Điều dưỡng nha khoa 120

8.53Điều dưỡng nha khoa 221

5.72Vật liệu nha khoa22

8.03Sử dụng bảo quản nha cụ23

7.43Nha khoa phòng ngừa24

5.92Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

7.53Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

7.02Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.43Thực tập lâm sàng bệnh học28

8.33Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.13Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

8.93Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.22Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

8.45Thực tế tốt nghiệp33

7.01Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

6.01Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

8.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

5.25Giáo dục chính trị1

6.75Ngoại ngữ2

8.03Tin học3

7.7Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

7.22Giáo dục thể chất5

5.42Pháp luật6

7.52Kỹ năng giao tiếp7

7.04Giải phẫu sinh lý8

6.72Vi sinh - Ký sinh trùng9

5.52Dược lý10

6.54Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

7.02Vệ sinh phòng bệnh12

6.02Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.54Bệnh học14

5.22Y học cổ truyền15

5.63Nha cơ sở16

7.53Giáo dục nha khoa 117

6.74Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

VÕ THỊ XUÂN NỮHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040045

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 17/12/1994

Điểm trung bình chung toàn khóa: 7.6Nơi sinh: Ninh Hải, Ninh Thuận

KháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

7.3Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy KháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

6.74Bệnh lý răng miệng 219

8.22Điều dưỡng nha khoa 120

8.83Điều dưỡng nha khoa 221

7.92Vật liệu nha khoa22

8.03Sử dụng bảo quản nha cụ23

7.43Nha khoa phòng ngừa24

7.02Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

8.23Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

8.52Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.93Thực tập lâm sàng bệnh học28

8.43Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.63Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

8.63Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.52Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

8.45Thực tế tốt nghiệp33

8.01Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

7.01Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

6.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

6.95Giáo dục chính trị1

7.05Ngoại ngữ2

8.03Tin học3

7.9Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

8.02Giáo dục thể chất5

6.42Pháp luật6

8.02Kỹ năng giao tiếp7

6.94Giải phẫu sinh lý8

7.02Vi sinh - Ký sinh trùng9

6.72Dược lý10

7.34Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

8.52Vệ sinh phòng bệnh12

7.02Quản lý - Tổ chức Y Tế13

6.64Bệnh học14

8.72Y học cổ truyền15

6.43Nha cơ sở16

7.63Giáo dục nha khoa 117

7.74Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

NGUYỄN THỊ PHÚHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040046

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 16/11/1992

Điểm trung bình chung toàn khóa: 7.3Nơi sinh: Vạn Ninh, Khánh Hòa

KháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

7.3Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy KháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

6.34Bệnh lý răng miệng 219

7.52Điều dưỡng nha khoa 120

8.43Điều dưỡng nha khoa 221

7.22Vật liệu nha khoa22

8.83Sử dụng bảo quản nha cụ23

7.33Nha khoa phòng ngừa24

7.52Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

7.93Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

7.52Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.43Thực tập lâm sàng bệnh học28

8.43Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.43Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

8.43Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.02Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

8.25Thực tế tốt nghiệp33

7.01Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

6.51Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

8.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

6.55Giáo dục chính trị1

6.55Ngoại ngữ2

7.23Tin học3

7.4Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

7.22Giáo dục thể chất5

6.02Pháp luật6

8.42Kỹ năng giao tiếp7

7.54Giải phẫu sinh lý8

6.42Vi sinh - Ký sinh trùng9

5.72Dược lý10

7.94Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

7.22Vệ sinh phòng bệnh12

6.22Quản lý - Tổ chức Y Tế13

6.64Bệnh học14

8.42Y học cổ truyền15

5.13Nha cơ sở16

7.73Giáo dục nha khoa 117

8.34Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

TRẦN THỊ HOÀI PHƯƠNGHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040047

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 15/10/1994

Điểm trung bình chung toàn khóa: 7.3Nơi sinh: Cư M'gar, Đắc Lắc

KháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

7.1Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy KháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

7.04Bệnh lý răng miệng 219

8.22Điều dưỡng nha khoa 120

7.93Điều dưỡng nha khoa 221

6.52Vật liệu nha khoa22

9.03Sử dụng bảo quản nha cụ23

7.03Nha khoa phòng ngừa24

6.92Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

8.03Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

6.72Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

6.83Thực tập lâm sàng bệnh học28

8.83Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.73Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

9.73Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.72Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

8.75Thực tế tốt nghiệp33

6.51Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

7.01Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

7.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

5.65Giáo dục chính trị1

6.85Ngoại ngữ2

7.23Tin học3

7.3Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

7.02Giáo dục thể chất5

6.02Pháp luật6

8.72Kỹ năng giao tiếp7

6.94Giải phẫu sinh lý8

6.72Vi sinh - Ký sinh trùng9

5.72Dược lý10

7.44Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

7.72Vệ sinh phòng bệnh12

6.52Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.94Bệnh học14

7.42Y học cổ truyền15

5.43Nha cơ sở16

8.13Giáo dục nha khoa 117

6.94Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

TRẦN THỊ HỒNG PHƯỢNGHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040048

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 04/10/1993

Điểm trung bình chung toàn khóa: 7.1Nơi sinh: Cam Lâm, Khánh Hòa

KháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

7.3Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy KháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

6.14Bệnh lý răng miệng 219

7.72Điều dưỡng nha khoa 120

7.43Điều dưỡng nha khoa 221

6.52Vật liệu nha khoa22

8.03Sử dụng bảo quản nha cụ23

7.43Nha khoa phòng ngừa24

5.52Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

7.13Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

7.92Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

6.23Thực tập lâm sàng bệnh học28

8.53Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.43Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

8.73Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.52Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

8.75Thực tế tốt nghiệp33

8.51Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

7.01Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

7.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

7.25Giáo dục chính trị1

7.15Ngoại ngữ2

6.33Tin học3

7.2Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

6.72Giáo dục thể chất5

5.42Pháp luật6

7.92Kỹ năng giao tiếp7

7.04Giải phẫu sinh lý8

6.22Vi sinh - Ký sinh trùng9

5.52Dược lý10

6.24Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

6.72Vệ sinh phòng bệnh12

6.72Quản lý - Tổ chức Y Tế13

6.34Bệnh học14

6.92Y học cổ truyền15

5.63Nha cơ sở16

8.83Giáo dục nha khoa 117

6.84Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

PHẠM THỊ QUẾHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040049

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 15/06/1993

Điểm trung bình chung toàn khóa: 7.0Nơi sinh: Ninh Hoà, Khánh Hòa

KháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

7.1Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy KháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

6.04Bệnh lý răng miệng 219

6.72Điều dưỡng nha khoa 120

7.53Điều dưỡng nha khoa 221

5.72Vật liệu nha khoa22

8.83Sử dụng bảo quản nha cụ23

6.43Nha khoa phòng ngừa24

6.92Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

6.93Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

8.02Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

6.13Thực tập lâm sàng bệnh học28

8.23Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.43Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

8.23Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.52Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

8.55Thực tế tốt nghiệp33

8.01Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

6.51Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

7.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

7.65Giáo dục chính trị1

6.05Ngoại ngữ2

7.23Tin học3

6.8Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

6.22Giáo dục thể chất5

5.92Pháp luật6

8.92Kỹ năng giao tiếp7

7.34Giải phẫu sinh lý8

6.22Vi sinh - Ký sinh trùng9

5.42Dược lý10

6.74Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

7.22Vệ sinh phòng bệnh12

7.52Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.64Bệnh học14

6.72Y học cổ truyền15

5.33Nha cơ sở16

8.13Giáo dục nha khoa 117

6.54Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

NGUYỄN ÁNH SÁNGHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040050

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 17/08/1994

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.4Nơi sinh: Vạn Ninh, Khánh Hòa

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

6.5Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy Trung bình kháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

5.44Bệnh lý răng miệng 219

6.92Điều dưỡng nha khoa 120

7.73Điều dưỡng nha khoa 221

5.02Vật liệu nha khoa22

8.03Sử dụng bảo quản nha cụ23

6.43Nha khoa phòng ngừa24

6.82Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

5.83Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

7.02Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.03Thực tập lâm sàng bệnh học28

7.23Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

7.83Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

8.73Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.02Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

7.55Thực tế tốt nghiệp33

7.01Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

6.51Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

6.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

5.25Giáo dục chính trị1

5.25Ngoại ngữ2

6.53Tin học3

8.2Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

6.52Giáo dục thể chất5

5.52Pháp luật6

7.92Kỹ năng giao tiếp7

6.24Giải phẫu sinh lý8

6.22Vi sinh - Ký sinh trùng9

5.72Dược lý10

6.54Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

7.72Vệ sinh phòng bệnh12

5.22Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.44Bệnh học14

5.02Y học cổ truyền15

5.63Nha cơ sở16

6.73Giáo dục nha khoa 117

7.34Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

NGUYỄN THỊ KIM SUNGHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040051

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 02/04/1994

Điểm trung bình chung toàn khóa: 7.0Nơi sinh: Vạn Ninh, Khánh Hòa

KháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

7.2Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy KháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

5.54Bệnh lý răng miệng 219

7.52Điều dưỡng nha khoa 120

7.73Điều dưỡng nha khoa 221

6.02Vật liệu nha khoa22

8.03Sử dụng bảo quản nha cụ23

6.63Nha khoa phòng ngừa24

5.62Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

6.93Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

7.52Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

7.03Thực tập lâm sàng bệnh học28

8.33Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.43Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

8.23Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.52Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

8.25Thực tế tốt nghiệp33

7.01Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

8.01Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

7.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

6.15Giáo dục chính trị1

5.15Ngoại ngữ2

6.43Tin học3

6.5Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

6.72Giáo dục thể chất5

6.02Pháp luật6

7.92Kỹ năng giao tiếp7

6.84Giải phẫu sinh lý8

6.42Vi sinh - Ký sinh trùng9

6.52Dược lý10

7.34Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

7.72Vệ sinh phòng bệnh12

7.92Quản lý - Tổ chức Y Tế13

6.04Bệnh học14

7.02Y học cổ truyền15

6.23Nha cơ sở16

8.13Giáo dục nha khoa 117

7.14Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

BÙI THỊ LINH TÂMHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040055

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 06/10/1990

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.7Nơi sinh: Ea Kar, Đắc Lắc

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

7.1Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy KháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

7.14Bệnh lý răng miệng 219

6.42Điều dưỡng nha khoa 120

7.73Điều dưỡng nha khoa 221

5.92Vật liệu nha khoa22

8.83Sử dụng bảo quản nha cụ23

7.03Nha khoa phòng ngừa24

6.62Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

6.43Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

7.52Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.33Thực tập lâm sàng bệnh học28

6.73Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.23Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

7.13Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.22Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

8.05Thực tế tốt nghiệp33

8.51Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

8.01Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

6.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

5.45Giáo dục chính trị1

6.55Ngoại ngữ2

7.03Tin học3

7.0Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

6.52Giáo dục thể chất5

5.02Pháp luật6

5.42Kỹ năng giao tiếp7

7.24Giải phẫu sinh lý8

6.72Vi sinh - Ký sinh trùng9

6.42Dược lý10

6.94Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

7.22Vệ sinh phòng bệnh12

5.02Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.24Bệnh học14

6.92Y học cổ truyền15

5.03Nha cơ sở16

7.03Giáo dục nha khoa 117

6.74Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

NGUYỄN THÀNH TÂMHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040053

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 23/05/1994

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.4Nơi sinh: Ninh Hoà, Khánh Hòa

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

6.3Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy Trung bình kháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

5.84Bệnh lý răng miệng 219

6.22Điều dưỡng nha khoa 120

7.83Điều dưỡng nha khoa 221

5.22Vật liệu nha khoa22

6.83Sử dụng bảo quản nha cụ23

5.43Nha khoa phòng ngừa24

5.62Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

5.33Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

8.02Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.03Thực tập lâm sàng bệnh học28

7.63Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.03Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

6.83Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.02Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

8.05Thực tế tốt nghiệp33

7.01Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

6.51Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

5.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

5.95Giáo dục chính trị1

6.75Ngoại ngữ2

6.73Tin học3

7.4Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

7.72Giáo dục thể chất5

5.02Pháp luật6

6.52Kỹ năng giao tiếp7

6.54Giải phẫu sinh lý8

6.22Vi sinh - Ký sinh trùng9

5.72Dược lý10

6.84Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

5.52Vệ sinh phòng bệnh12

5.52Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.14Bệnh học14

5.72Y học cổ truyền15

5.13Nha cơ sở16

7.43Giáo dục nha khoa 117

5.94Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

TRƯƠNG HOÀNG THẾ TÂMHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040054

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 15/12/1988

Điểm trung bình chung toàn khóa: 7.1Nơi sinh: Ninh Hoà, Khánh Hòa

KháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

6.9Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy Trung bình kháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

6.64Bệnh lý răng miệng 219

8.42Điều dưỡng nha khoa 120

8.73Điều dưỡng nha khoa 221

7.42Vật liệu nha khoa22

8.03Sử dụng bảo quản nha cụ23

6.23Nha khoa phòng ngừa24

5.42Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

7.23Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

8.52Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.93Thực tập lâm sàng bệnh học28

9.73Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.63Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

8.53Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.02Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

8.55Thực tế tốt nghiệp33

7.51Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

6.51Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

6.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

6.25Giáo dục chính trị1

6.75Ngoại ngữ2

7.93Tin học3

7.4Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

7.52Giáo dục thể chất5

6.02Pháp luật6

7.22Kỹ năng giao tiếp7

6.44Giải phẫu sinh lý8

6.72Vi sinh - Ký sinh trùng9

6.42Dược lý10

6.44Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

6.22Vệ sinh phòng bệnh12

5.22Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.44Bệnh học14

7.22Y học cổ truyền15

5.43Nha cơ sở16

8.03Giáo dục nha khoa 117

7.04Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

ĐỖ NGỌC CÔNG   THANHHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040057

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 12/09/1993

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.5Nơi sinh: Ninh Hoà, Khánh Hòa

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

6.1Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy Trung bình kháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

5.74Bệnh lý răng miệng 219

7.42Điều dưỡng nha khoa 120

8.23Điều dưỡng nha khoa 221

5.42Vật liệu nha khoa22

6.03Sử dụng bảo quản nha cụ23

7.23Nha khoa phòng ngừa24

6.02Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

6.33Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

7.52Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.43Thực tập lâm sàng bệnh học28

7.73Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.43Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

7.53Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.02Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

8.05Thực tế tốt nghiệp33

6.51Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

5.51Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

5.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

5.45Giáo dục chính trị1

5.05Ngoại ngữ2

5.33Tin học3

6.4Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

6.72Giáo dục thể chất5

5.02Pháp luật6

6.72Kỹ năng giao tiếp7

6.44Giải phẫu sinh lý8

6.22Vi sinh - Ký sinh trùng9

6.22Dược lý10

6.44Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

6.72Vệ sinh phòng bệnh12

5.02Quản lý - Tổ chức Y Tế13

6.74Bệnh học14

5.22Y học cổ truyền15

5.63Nha cơ sở16

6.73Giáo dục nha khoa 117

7.44Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

TRẦN NHẬT THIÊN  THANHHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040056

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 04/10/1992

Điểm trung bình chung toàn khóa: 7.0Nơi sinh: TP. Nha Trang, Khánh Hòa

KháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

7.7Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy KháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

6.44Bệnh lý răng miệng 219

7.22Điều dưỡng nha khoa 120

8.03Điều dưỡng nha khoa 221

7.52Vật liệu nha khoa22

7.83Sử dụng bảo quản nha cụ23

6.93Nha khoa phòng ngừa24

5.32Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

7.03Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

7.52Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.43Thực tập lâm sàng bệnh học28

7.83Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.33Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

8.33Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.72Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

9.05Thực tế tốt nghiệp33

8.01Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

8.01Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

9.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

5.85Giáo dục chính trị1

7.05Ngoại ngữ2

7.23Tin học3

6.9Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

5.92Giáo dục thể chất5

5.72Pháp luật6

7.52Kỹ năng giao tiếp7

7.04Giải phẫu sinh lý8

6.92Vi sinh - Ký sinh trùng9

5.92Dược lý10

6.64Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

7.22Vệ sinh phòng bệnh12

7.52Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.04Bệnh học14

5.72Y học cổ truyền15

5.63Nha cơ sở16

7.43Giáo dục nha khoa 117

7.14Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢOHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040058

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 11/11/1993

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.3Nơi sinh: TP.Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

6.3Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy Trung bình kháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

5.54Bệnh lý răng miệng 219

7.72Điều dưỡng nha khoa 120

7.53Điều dưỡng nha khoa 221

5.22Vật liệu nha khoa22

5.83Sử dụng bảo quản nha cụ23

5.93Nha khoa phòng ngừa24

6.12Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

5.93Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

8.52Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.73Thực tập lâm sàng bệnh học28

5.93Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

6.93Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

7.93Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.02Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

7.75Thực tế tốt nghiệp33

8.01Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

6.01Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

5.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

5.85Giáo dục chính trị1

5.25Ngoại ngữ2

6.83Tin học3

6.2Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

5.92Giáo dục thể chất5

5.02Pháp luật6

7.22Kỹ năng giao tiếp7

6.54Giải phẫu sinh lý8

5.42Vi sinh - Ký sinh trùng9

5.72Dược lý10

6.34Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

5.52Vệ sinh phòng bệnh12

6.42Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.44Bệnh học14

5.02Y học cổ truyền15

5.63Nha cơ sở16

7.63Giáo dục nha khoa 117

6.04Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

LÊ VĂN THỌHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040059

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 12/08/1994

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.9Nơi sinh: Ninh Hoà, Khánh Hòa

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

7.0Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy KháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

6.44Bệnh lý răng miệng 219

7.22Điều dưỡng nha khoa 120

8.23Điều dưỡng nha khoa 221

5.22Vật liệu nha khoa22

8.83Sử dụng bảo quản nha cụ23

7.03Nha khoa phòng ngừa24

6.42Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

6.53Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

8.02Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.03Thực tập lâm sàng bệnh học28

8.93Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.63Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

8.63Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.22Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

7.75Thực tế tốt nghiệp33

6.51Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

7.51Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

7.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

5.15Giáo dục chính trị1

6.35Ngoại ngữ2

7.23Tin học3

7.9Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

7.02Giáo dục thể chất5

5.22Pháp luật6

7.22Kỹ năng giao tiếp7

7.24Giải phẫu sinh lý8

5.92Vi sinh - Ký sinh trùng9

6.72Dược lý10

6.94Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

7.22Vệ sinh phòng bệnh12

6.02Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.04Bệnh học14

6.22Y học cổ truyền15

5.43Nha cơ sở16

8.63Giáo dục nha khoa 117

7.04Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

TRẦN THỊ MAI THỦYHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040061

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 30/08/1991

Điểm trung bình chung toàn khóa: 7.6Nơi sinh: Ninh Hải, Ninh Thuận

KháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

7.7Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy KháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

7.14Bệnh lý răng miệng 219

7.22Điều dưỡng nha khoa 120

7.73Điều dưỡng nha khoa 221

6.92Vật liệu nha khoa22

7.83Sử dụng bảo quản nha cụ23

7.83Nha khoa phòng ngừa24

8.02Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

7.93Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

8.52Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.73Thực tập lâm sàng bệnh học28

8.53Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.53Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

8.03Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.52Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

7.95Thực tế tốt nghiệp33

8.01Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

7.01Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

8.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

5.55Giáo dục chính trị1

7.35Ngoại ngữ2

8.03Tin học3

7.0Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

7.72Giáo dục thể chất5

6.22Pháp luật6

8.22Kỹ năng giao tiếp7

8.14Giải phẫu sinh lý8

8.02Vi sinh - Ký sinh trùng9

7.22Dược lý10

7.84Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

8.52Vệ sinh phòng bệnh12

8.52Quản lý - Tổ chức Y Tế13

7.54Bệnh học14

7.92Y học cổ truyền15

5.73Nha cơ sở16

7.33Giáo dục nha khoa 117

8.44Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

VÕ ANH THYHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040062

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 01/12/1989

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.6Nơi sinh: Diên Khánh, Khánh Hòa

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

6.8Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy Trung bình kháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

5.44Bệnh lý răng miệng 219

7.42Điều dưỡng nha khoa 120

7.93Điều dưỡng nha khoa 221

5.52Vật liệu nha khoa22

7.03Sử dụng bảo quản nha cụ23

7.23Nha khoa phòng ngừa24

6.52Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

6.43Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

9.02Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.03Thực tập lâm sàng bệnh học28

7.83Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.43Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

7.43Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.22Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

7.05Thực tế tốt nghiệp33

7.51Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

6.51Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

7.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

6.15Giáo dục chính trị1

5.85Ngoại ngữ2

6.13Tin học3

7.3Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

7.22Giáo dục thể chất5

5.42Pháp luật6

6.22Kỹ năng giao tiếp7

6.84Giải phẫu sinh lý8

5.92Vi sinh - Ký sinh trùng9

5.22Dược lý10

7.54Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

6.52Vệ sinh phòng bệnh12

5.02Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.04Bệnh học14

5.22Y học cổ truyền15

5.23Nha cơ sở16

8.23Giáo dục nha khoa 117

8.34Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

NGUYỄN THỊ NGỌC TRANGHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040063

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 25/01/1994

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.6Nơi sinh: Cam Ranh, Khánh Hòa

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

6.2Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy Trung bình kháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

5.84Bệnh lý răng miệng 219

6.72Điều dưỡng nha khoa 120

7.53Điều dưỡng nha khoa 221

5.52Vật liệu nha khoa22

6.83Sử dụng bảo quản nha cụ23

5.93Nha khoa phòng ngừa24

5.52Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

5.73Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

7.92Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

6.03Thực tập lâm sàng bệnh học28

8.03Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.83Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

8.23Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.22Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

7.75Thực tế tốt nghiệp33

6.51Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

6.01Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

5.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

6.15Giáo dục chính trị1

6.45Ngoại ngữ2

5.43Tin học3

7.2Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

6.22Giáo dục thể chất5

5.02Pháp luật6

7.92Kỹ năng giao tiếp7

7.24Giải phẫu sinh lý8

6.92Vi sinh - Ký sinh trùng9

5.42Dược lý10

7.24Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

7.22Vệ sinh phòng bệnh12

5.02Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.34Bệnh học14

5.42Y học cổ truyền15

5.13Nha cơ sở16

7.93Giáo dục nha khoa 117

6.94Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

NGUYỄN LỆ THUỲ TRINHHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040064

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 13/10/1990

Điểm trung bình chung toàn khóa: 7.1Nơi sinh: TP.Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc

KháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

7.1Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy KháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

5.94Bệnh lý răng miệng 219

7.92Điều dưỡng nha khoa 120

8.43Điều dưỡng nha khoa 221

6.52Vật liệu nha khoa22

8.83Sử dụng bảo quản nha cụ23

6.63Nha khoa phòng ngừa24

6.12Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

7.03Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

8.72Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.93Thực tập lâm sàng bệnh học28

8.83Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.43Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

8.43Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.02Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

8.05Thực tế tốt nghiệp33

7.01Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

7.01Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

7.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

5.05Giáo dục chính trị1

5.55Ngoại ngữ2

8.63Tin học3

8.2Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

7.52Giáo dục thể chất5

6.02Pháp luật6

7.52Kỹ năng giao tiếp7

6.34Giải phẫu sinh lý8

6.72Vi sinh - Ký sinh trùng9

6.72Dược lý10

6.94Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

8.52Vệ sinh phòng bệnh12

7.42Quản lý - Tổ chức Y Tế13

6.54Bệnh học14

7.52Y học cổ truyền15

5.73Nha cơ sở16

6.53Giáo dục nha khoa 117

7.94Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

HOÀNG LÊ CÁT TƯỜNGHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040065

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 27/12/1993

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.6Nơi sinh: TP. Nha Trang, Khánh Hòa

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

6.9Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy Trung bình kháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

5.94Bệnh lý răng miệng 219

6.42Điều dưỡng nha khoa 120

8.23Điều dưỡng nha khoa 221

5.02Vật liệu nha khoa22

6.03Sử dụng bảo quản nha cụ23

6.43Nha khoa phòng ngừa24

6.52Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

7.03Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

7.02Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.33Thực tập lâm sàng bệnh học28

8.33Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.43Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

8.33Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.02Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

8.25Thực tế tốt nghiệp33

7.51Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

7.01Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

7.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

5.35Giáo dục chính trị1

5.95Ngoại ngữ2

7.03Tin học3

6.9Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

7.02Giáo dục thể chất5

5.22Pháp luật6

6.22Kỹ năng giao tiếp7

6.44Giải phẫu sinh lý8

5.22Vi sinh - Ký sinh trùng9

6.42Dược lý10

5.94Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

8.02Vệ sinh phòng bệnh12

6.72Quản lý - Tổ chức Y Tế13

6.94Bệnh học14

5.42Y học cổ truyền15

5.93Nha cơ sở16

6.83Giáo dục nha khoa 117

6.44Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

ĐOÀN THỊ MINH TUYÊNHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040066

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 17/08/1987

Điểm trung bình chung toàn khóa: 7.2Nơi sinh: TP. Nha Trang, Khánh Hòa

KháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

7.7Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy KháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

6.64Bệnh lý răng miệng 219

8.22Điều dưỡng nha khoa 120

8.73Điều dưỡng nha khoa 221

7.42Vật liệu nha khoa22

8.83Sử dụng bảo quản nha cụ23

7.23Nha khoa phòng ngừa24

6.42Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

7.43Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

8.72Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

6.33Thực tập lâm sàng bệnh học28

8.93Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.43Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

8.43Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.22Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

8.25Thực tế tốt nghiệp33

8.01Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

8.51Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

8.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

6.15Giáo dục chính trị1

6.25Ngoại ngữ2

7.83Tin học3

7.7Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

6.92Giáo dục thể chất5

5.52Pháp luật6

6.72Kỹ năng giao tiếp7

6.64Giải phẫu sinh lý8

6.22Vi sinh - Ký sinh trùng9

6.72Dược lý10

6.44Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

8.52Vệ sinh phòng bệnh12

6.02Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.54Bệnh học14

7.42Y học cổ truyền15

5.83Nha cơ sở16

8.93Giáo dục nha khoa 117

7.54Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

BÙI NGỌC TUYỀNHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040068

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 18/07/1993

Điểm trung bình chung toàn khóa: 7.1Nơi sinh: TP.Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc

KháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

7.2Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy KháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

6.54Bệnh lý răng miệng 219

7.72Điều dưỡng nha khoa 120

8.53Điều dưỡng nha khoa 221

6.92Vật liệu nha khoa22

7.83Sử dụng bảo quản nha cụ23

6.73Nha khoa phòng ngừa24

7.32Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

6.43Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

7.02Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.53Thực tập lâm sàng bệnh học28

6.93Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.43Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

9.33Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.22Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

8.45Thực tế tốt nghiệp33

7.51Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

7.01Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

7.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

6.05Giáo dục chính trị1

5.75Ngoại ngữ2

7.73Tin học3

7.8Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

6.92Giáo dục thể chất5

6.02Pháp luật6

7.22Kỹ năng giao tiếp7

7.74Giải phẫu sinh lý8

6.52Vi sinh - Ký sinh trùng9

6.42Dược lý10

7.44Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

7.72Vệ sinh phòng bệnh12

7.02Quản lý - Tổ chức Y Tế13

6.64Bệnh học14

6.02Y học cổ truyền15

5.33Nha cơ sở16

8.43Giáo dục nha khoa 117

6.44Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

NGÔ THỊ THANH TUYỀNHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040069

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 05/10/1994

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.5Nơi sinh: Diên Khánh, Khánh Hòa

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

6.3Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy Trung bình kháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

5.44Bệnh lý răng miệng 219

6.42Điều dưỡng nha khoa 120

7.93Điều dưỡng nha khoa 221

6.52Vật liệu nha khoa22

6.03Sử dụng bảo quản nha cụ23

6.43Nha khoa phòng ngừa24

6.22Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

6.43Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

8.42Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.93Thực tập lâm sàng bệnh học28

7.23Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.13Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

9.03Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.22Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

7.25Thực tế tốt nghiệp33

7.01Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

6.51Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

4.51Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

6.15Giáo dục chính trị1

5.15Ngoại ngữ2

6.63Tin học3

7.3Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

6.92Giáo dục thể chất5

5.92Pháp luật6

7.72Kỹ năng giao tiếp7

6.54Giải phẫu sinh lý8

5.72Vi sinh - Ký sinh trùng9

6.22Dược lý10

6.44Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

6.02Vệ sinh phòng bệnh12

5.52Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.44Bệnh học14

5.42Y học cổ truyền15

5.13Nha cơ sở16

7.83Giáo dục nha khoa 117

6.64Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

NGUYỄN VĂN TUYỀNHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040067

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 02/09/1989

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.9Nơi sinh: TP. Nha Trang, Khánh Hòa

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

7.4Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy KháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

6.64Bệnh lý răng miệng 219

7.02Điều dưỡng nha khoa 120

7.83Điều dưỡng nha khoa 221

6.42Vật liệu nha khoa22

8.03Sử dụng bảo quản nha cụ23

5.53Nha khoa phòng ngừa24

6.82Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

7.53Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

7.02Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.33Thực tập lâm sàng bệnh học28

7.93Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

7.93Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

8.93Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.22Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

8.45Thực tế tốt nghiệp33

7.51Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

8.01Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

8.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

6.05Giáo dục chính trị1

6.15Ngoại ngữ2

7.93Tin học3

7.3Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

7.52Giáo dục thể chất5

5.92Pháp luật6

7.22Kỹ năng giao tiếp7

6.44Giải phẫu sinh lý8

6.22Vi sinh - Ký sinh trùng9

6.22Dược lý10

5.64Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

7.92Vệ sinh phòng bệnh12

5.42Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.44Bệnh học14

5.72Y học cổ truyền15

5.13Nha cơ sở16

8.13Giáo dục nha khoa 117

7.94Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

GIANG THỊ HƯƠNG UYÊNHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040071

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 20/02/1994

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.4Nơi sinh: Krông Pắc, Đắc Lắc

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

7.0Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy KháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

5.34Bệnh lý răng miệng 219

7.02Điều dưỡng nha khoa 120

8.13Điều dưỡng nha khoa 221

7.52Vật liệu nha khoa22

6.03Sử dụng bảo quản nha cụ23

7.13Nha khoa phòng ngừa24

6.12Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

6.13Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

7.52Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.43Thực tập lâm sàng bệnh học28

7.33Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

7.83Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

7.23Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.22Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

8.05Thực tế tốt nghiệp33

8.51Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

7.01Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

7.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

6.05Giáo dục chính trị1

6.15Ngoại ngữ2

6.93Tin học3

8.2Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

8.02Giáo dục thể chất5

6.22Pháp luật6

6.52Kỹ năng giao tiếp7

5.74Giải phẫu sinh lý8

6.22Vi sinh - Ký sinh trùng9

5.22Dược lý10

6.24Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

6.02Vệ sinh phòng bệnh12

5.52Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.04Bệnh học14

6.22Y học cổ truyền15

5.03Nha cơ sở16

6.43Giáo dục nha khoa 117

6.24Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

NGUYỄN THỊ THANH VÂNHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040072

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 06/02/1994

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.3Nơi sinh: Vạn Ninh, Khánh Hòa

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

6.0Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy Trung bìnhXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

5.94Bệnh lý răng miệng 219

6.52Điều dưỡng nha khoa 120

7.23Điều dưỡng nha khoa 221

5.22Vật liệu nha khoa22

5.83Sử dụng bảo quản nha cụ23

5.93Nha khoa phòng ngừa24

5.32Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

6.23Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

8.52Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.43Thực tập lâm sàng bệnh học28

8.43Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.43Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

8.43Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.02Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

7.75Thực tế tốt nghiệp33

5.01Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

6.51Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

5.51Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

5.05Giáo dục chính trị1

5.05Ngoại ngữ2

7.03Tin học3

5.9Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

5.92Giáo dục thể chất5

5.02Pháp luật6

5.72Kỹ năng giao tiếp7

6.54Giải phẫu sinh lý8

6.02Vi sinh - Ký sinh trùng9

6.22Dược lý10

6.94Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

5.72Vệ sinh phòng bệnh12

6.22Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.44Bệnh học14

5.72Y học cổ truyền15

5.13Nha cơ sở16

5.43Giáo dục nha khoa 117

6.14Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

KẾT QUẢ HỌC TẬP

MAI HOÀI VYHọ tên sinh viên:

Khóa học: 2012-2014Mã sinh viên: 1220040074

Ngành: Điều dưỡng nha khoaNgày sinh : 22/08/1994

Điểm trung bình chung toàn khóa: 6.6Nơi sinh: Cam Ranh, Khánh Hòa

Trung bình kháLớp: Điều dưỡng nha khoa 5 Xếp loại học tập:

7.1Bậc đào tạo: Trung cấp Điểm xếp loại tốt nghiệp:

Chính quy KháXếp loại tốt nghiệp:Hình thức đào tạo:

6.44Bệnh lý răng miệng 219

6.02Điều dưỡng nha khoa 120

7.93Điều dưỡng nha khoa 221

5.02Vật liệu nha khoa22

5.83Sử dụng bảo quản nha cụ23

6.73Nha khoa phòng ngừa24

6.52Kỹ thuật dự phòng nha khoa 125

5.93Kỹ thuật dự phòng nha khoa 226

8.02Thực tập bệnh viện điều dưỡng cơ bản27

5.33Thực tập lâm sàng bệnh học28

7.33Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 129

8.33Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 230

9.43Thực tập phòng khám khoa răng hàm mặt 331

8.22Thực tập trạm y tế và Trường phổ thông32

7.75Thực tế tốt nghiệp33

6.51Chính trị (Thi Tốt nghiệp)34

7.01Thực hành nghề nghiệp (Thi tốt nghiệp)35

9.01Lý thuyết tổng hợp (Thi tốt nghiệp)36

6.15Giáo dục chính trị1

6.75Ngoại ngữ2

7.83Tin học3

5.6Giáo dục Quốc phòng và An ninh4

6.02Giáo dục thể chất5

5.02Pháp luật6

7.52Kỹ năng giao tiếp7

6.44Giải phẫu sinh lý8

6.22Vi sinh - Ký sinh trùng9

6.42Dược lý10

6.54Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu11

6.72Vệ sinh phòng bệnh12

5.02Quản lý - Tổ chức Y Tế13

5.04Bệnh học14

5.02Y học cổ truyền15

5.13Nha cơ sở16

8.03Giáo dục nha khoa 117

5.94Bệnh lý răng miệng18

ĐiểmĐVHTTên học phầnSTTĐiểmĐVHTTên học phầnSTT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Phước


