كهيت انهُذصت بحهىاٌ
انقضى :انًجهش انعهًً نهذراصبث انبيُيت

رقى انجهىس
0

االصى
0

كشف رصذ درجبث وتقذيراث انذارصيٍ
يرحهت انذراصبث انعهيب  -دور يُبير 2012
انذرجت/انتخصص :دبهىو

هُذصت انبيئت
F

يعذاث انًعبنجبث وتصًيًهب
F

أجهزة ويعذاث انرصذ انبيئي
F

حهقبث دراصيت وتقبرير فُيت
F

انًشروع
F

انعهىو انبيئيت
F

اعتمدت النتيجة بموافقة مجلس الكلية رقم (

كُترول انذراصبث انعهيب
د .شهيرِ يحًىد حبشً
د .عالء حًذي

كُترول انذراصبث انعهيب
َظبو انذراصت :انضبعبث انًعتًذة
صفحت  1يٍ 1

وكيم انكهيت نهذراصبث انعهيب
أ.د .يصطفً يحًذ عيضً

) بتاريخ

َظى إدارة انبيئت وانكىارث
F

/

يىضىعبث يختبرة
F

يقرر يٍ انذراصت انتًهيذيت
F

انًعذل انفصهي
0.00

يالحظبث

/

عًيذ انكهيت
أ.د .انضيذ حضٍ شهبة

كلية الهندسة بحلوان
القسم :الهندسة الحيوية الطبية

رقم الجلوس
100
101
102
103
104
105
106
107

االسم
حسام حسن سلطان
منى عبدهللا محمد المغاوري
خالد ابو الحجاج عبدالعظيم
محمود عبدالبديع طه علي
رضا عبدالباسط العزب محمد
محمد طه عبود دسوقي
مريم أحمد جابر
أميرة حسين عبدالمتعال

كشف رصد درجات وتقديرات الدارسين
مرحلة الدراسات العليا  -دور مايو 2013
الدرجة/التخصص :الدبلوم

مقرر من المرحلة التمهيدية (قياسات و معالجة اشارات)
F
B
B+
F

حلقات دراسية و تقارير فنية
A
AA
AF
A
A

الحاسبات و استخدامها في المجاالت الطبية
F
A
AA
B+
F
B+
F

اعتمدت النتيجة بموافقة مجلس الكلية رقم (
الرصد اليدوي
د .محمد ناجي
أ.م.د .عالء حمدى
الرصد االلكتروني
أ.د .إيهاب علي
د .مروة هدهود

وكيل الكلية للدراسات العليا
أ.د .مصطفى محمد عيسى

كنترول الدراسات العليا
نظام الدراسة :الساعات المعتمدة
صفحة  1من 1

) بتاريخ

المشروع
F

/

المعدل الفصلي
0.00
4.00
3.34
4.00
3.39
0.00
3.55
1.33

المعدل التراكمي
1.63
3.07
3.00
3.07
3.16
1.67
3.04
2.53

مالحظات
مؤهل ماجستير
مؤهل ماجستير
مؤهل ماجستير
مؤهل ماجستير
مؤهل ماجستير

/

عميد الكلية
أ.د .السيد حسن شهاب

كلية الهندسة بحلوان
القسم :هندسة االلكترونيات واالتصاالت والحاسبات

رقم الجلوس
301

االسم
شيماء عبدالمنعم عبدالعزيز

كشف رصد درجات وتقديرات الدارسين
مرحلة الدراسات العليا  -دور مايو 2013
الدرجة/التخصص :دبلوم اتصاالت

هندسة شبكات االتصاالت
B

هندسة نظم االتصاالت
B

اعتمدت النتيجة بموافقة مجلس الكلية رقم (

الرصد اليدوي
د .محمد ناجي
أ.م.د .عالء حمدى
الرصد االلكتروني
أ.د .إيهاب علي
د .مروة هدهود

هندسة االتصاالت الرقمية
C

نظرية المعلومات و الترميز
B

) بتاريخ

/

كنترول الدراسات العليا
نظام الدراسة :الساعات المعتمدة
صفحة  1من 1

شبكات الحاسب
B

المعدل الفصلي
2.8

المعدل التراكمي
2.67

مالحظات

/

وكيل الكلية للدراسات العليا
أ.د .مصطفى محمد عيسى

عميد الكلية
أ.د .السيد حسن شهاب

كلية الهندسة بحلوان
القسم :هندسة االلكترونيات واالتصاالت والحاسبات

رقم الجلوس
501
502

االسم
شيماء عبدالحميد عيسى
سمر محمود نورالدين

كشف رصد درجات وتقديرات الدارسين
مرحلة الدراسات العليا  -دور مايو 2013
الدرجة/التخصص :دبلوم حاسبات

هندسة النظم الرقمية
AA-

نظم التشغيل و لغات البرمجة
A
B+
اعتمدت النتيجة بموافقة مجلس الكلية رقم (

الرصد اليدوي
د .محمد ناجي
أ.م.د .عالء حمدى
الرصد االلكتروني
أ.د .إيهاب علي
د .مروة هدهود

كنترول الدراسات العليا
نظام الدراسة :الساعات المعتمدة
صفحة  1من 1

نظم المعلومات و قواعد البيانات
B+
A) بتاريخ

وكيل الكلية للدراسات العليا
أ.د .مصطفى محمد عيسى

/

المعدل الفصلي
3.67
3.57

المعدل التراكمي
3.14
3.16

مالحظات
مؤهلة ماجستير
مؤهلة ماجستير

/

عميد الكلية
أ.د .السيد حسن شهاب الدين

كلية الهندسة بحلوان
القسم :هندسة االلكترونيات واالتصاالت والحاسبات

رقم الجلوس
401
402
403

االسم
محمد عبدالعليم
آية حامد سعيد محمد
سامح عبدالحميد حنفي

كشف رصد درجات وتقديرات الدارسين
مرحلة الدراسات العليا  -دور مايو 2013
الدرجة/التخصص :دبلوم الكترونيات

مقرر من المرحلة التمهيدية (هندسة الحاسبات)
D

الدوائر المتكاملة
A
F

تصميم الدوائر المتكاملة بمساعدة الحاسب
A
F

B

اعتمدت النتيجة بموافقة مجلس الكلية رقم (

الرصد اليدوي
د .محمد ناجي
أ.م.د .عالء حمدى
الرصد االلكتروني
أ.د .إيهاب علي
د .مروة هدهود

موضوعات مختارة
A-

) بتاريخ

/

كنترول الدراسات العليا
نظام الدراسة :الساعات المعتمدة
صفحة  1من 1

مقرر من المرحلة التمهيدية (هندسة االتصاالت)

المعالجات الدقيقة و نظم المقابلة

F

F
B+

المعدل الفصلي
3.21
0.00
3.17

المعدل التراكمي
2.80
1.35
3.00

مالحظات

يمنح دبلوم ومؤهل ماجستير

/

وكيل الكلية للدراسات العليا
أ.د .مصطفى محمد عيسى

عميد الكلية
أ.د .السيد حسن شهاب

كهيت انهنذست بحهىانانقسى :انهنذست انًيكانيكيت

رقى انجهىس
401

انذراساث انعهيانظاو انذراست :انساعاث انًعتًذةصفحت  1ين 1
اعًال
كنترول
كشف رصذ درجاث وتقذيراث انذارسينًرحهت انذراساث انعهيا  -دور يايى 2012انذرجت/انتخصص :دبهىو اداره

االسى
سايح عبذانحًيذ حنفي

اننبائط االنكترونيت
B

حهقاث دراسيت و تقارير فنيت
B+

اعتمدت النتيجة بموافقة مجلس الكلية رقم (

كنترول انذراساث انعهياد .شهيره يحًىد حبشيذ .عالء حًذي

قياساث انكترونيت
A-

) بتاريخ

/

وكيم انكهيت نهذراساث انعهياأ.د .يصطفً يحًذ عيسً

انًشروع
B+

انًعذل انفصهي
3.285714286

يالحظاث

/

عًيذ انكهيتأ.د .انسيذ حسن شهاب

كشف رصذ درجاث وتقذٌراث انذارسٍنًرحهت انذراساث انعهٍا  -دور ياٌى 2011انذرجت/انتخصص :دبهىو صناعٍت

كهٍت انهنذست بحهىانانقسى :انهنذست انًٍكانٍكٍت

رقى انجهىس
501
502

االسى
أحًذ عادل عىاد
ينت اهلل يجذي يحًذ شرٌف

هنذست اننظى انرقًٍت
A
A

شبكاث انحاسب
A

نظى انتشغٍم و نغاث انبريجت
A

اعتمدت النتيجة بموافقة مجلس الكلية رقم (

كنترول انذراساث انعهٍاد .عهى عاليذ .يحًذ يحفىظ

) بتاريخ

وكٍم انكهٍت نهذراساث انعهٍاأ.د .يصطفى يحًذ عٍسى

كنترول انذراساث انعهٍانظاو انذراست :انساعاث انًعتًذةصفحت  1ين 1

نظى انًعهىياث و قىاعذ انبٍاناث
A
B
/

انًعذل انفصهً
4
3.6

يالحظاث

/

عًٍذ انكهٍتأ.د .عًرو يحًذ أيٍن

كهيت انهنذست بحهىانانقسى :انهنذست انًيكانيكيت

رقى انجهىس
301

االسى
يحًذ عبذانحهيى عبذانحًيذ عبذانحهيى

كشف رصذ درجاث وتقذيراث انذارسينًرحهت انذراساث انعهيا  -دور يايى 2012انذرجت/انتخصص :دبهىو تصًيى

هنذست شبكاث االتصاالث
F

هنذست نظى االتصاالث
F

اعتمدت النتيجة بموافقة مجلس الكلية رقم (

كنترول انذراساث انعهياد .شهيره يحًىد حبشيذ .عالء حًذي

يقرر ين انذراست انتًهيذيت ( هنذست انحاسباث)
F

نظريت انًعهىياث و انترييز
F

) بتاريخ

وكيم انكهيت نهذراساث انعهياأ.د .يصطفً يحًذ عيسً

/

كنترول انذراساث انعهيانظاو انذراست :انساعاث انًعتًذةصفحت  1ين 1

انًعذل انفصهي
0

يالحظاث

/

عًيذ انكهيتأ.د .انسيذ حسن شهاب

كهيح انهُذسح تحهىاٌ
انقسى :انهُذسح انًيكاَيكيح

رقى انجهىس
0

كشف رصذ درجاخ وتقذيراخ انذارسيٍ
يرحهح انذراساخ انعهيا  -دور يايى 2012
انذرجح/انتخصص :دتهىو ادارِ اعًال

االسى
0

دراساخ انجذوي نهًشروعاخ
F

تخطيط انًشروعاخ انصُاعيح
F

ادارج االَتاج انصُاعً
F

حهقاخ دراسيح وتقارير فُيح
F

انًشروع
F

اعتمدت النتيجة بموافقة مجلس الكلية رقم (

كُترول انذراساخ انعهيا
د .شهيرِ يحًىد حثشً
د .عالء حًذي

وكيم انكهيح نهذراساخ انعهيا
أ.د .يصطفً يحًذ عيسً

كُترول انذراساخ انعهيا
َظاو انذراسح :انساعاخ انًعتًذج
صفحح  1يٍ 1

استخذاو انحاسة فً ادارج انًشروعاخ
F

) بتاريخ

/

ادارج انصياَح
F

يىضىعاخ يختارج
F

يقرر يٍ انذراسح انتًهيذيح
F

انًعذل انفصهي
0.00

يالحظاخ

/

عًيذ انكهيح
أ.د .انسيذ حسٍ شهاب

كهيت انهُذست بحهىاٌ
انقسى :انهُذست انًيكاَيكيت

رقى انجهىس
0

كُترول انذراساث انعهيا
د .شهيرِ يحًىد حبشً
د .عالء حًذي

كشف رصذ درجاث وتقذيراث انذارسيٍ
يرحهت انذراساث انعهيا  -دور يُاير 2012
انذرجت/انتخصص :دبهىو ييكاتروَيك
االسى
0

هُذست االنياث
F

انتحكى االنً
F

وكيم انكهيت نهذراساث انعهيا
ا.د .يصطفً يحًذ عيسً

كُترول انذراساث انعهيا
َظاو انذراست :انساعاث انًعتًذة
صفحت  1يٍ 6
تصًيى انًيكاتروَياث
F

حهقاث دراسيت وتقارير فُيت
F

عًيذ انكهيت
ا.د .انسيذ حسٍ شهاب

كهيت انهُذست بحهىاٌ
انقسى :انهُذست انًيكاَيكيت

كشف رصذ درجاث وتقذيراث انذارسيٍ
يرحهت انذراساث انعهيا  -دور يُاير 2012
انذرجت/انتخصص :دبهىو ييكاتروَيك

كُترول انذراساث انعهيا
َظاو انذراست :انساعاث انًعتًذة
صفحت  2يٍ 6

اعتمدت النتيجة بموافقة مجلس الكلية رقم (

كُترول انذراساث انعهيا
د .شهيرِ يحًىد حبشً
د .عالء حًذي

وكيم انكهيت نهذراساث انعهيا
ا.د .يصطفً يحًذ عيسً

عًيذ انكهيت
ا.د .انسيذ حسٍ شهاب

) بتا

كهيت انهُذست بحهىاٌ
انقسى :انهُذست انًيكاَيكيت

انًشروع
F

كُترول انذراساث انعهيا
د .شهيرِ يحًىد حبشً
د .عالء حًذي

هُذست االنكتروَياث
F

كشف رصذ درجاث وتقذيراث انذارسيٍ
يرحهت انذراساث انعهيا  -دور يُاير 2012
انذرجت/انتخصص :دبهىو ييكاتروَيك
تقُياث انتحكى انحذيثت
F

يىضىعاث يختارة
F

يقرر يٍ انذراست انتًهيذيت
F

وكيم انكهيت نهذراساث انعهيا
ا.د .يصطفً يحًذ عيسً

كُترول انذراساث انعهيا
َظاو انذراست :انساعاث انًعتًذة
صفحت  3يٍ 6
انًعذل انفصهي
0.00

عًيذ انكهيت
ا.د .انسيذ حسٍ شهاب

كهيت انهُذست بحهىاٌ
انقسى :انهُذست انًيكاَيكيت

النتيجة بموافقة مجلس الكلية رقم (

كُترول انذراساث انعهيا
د .شهيرِ يحًىد حبشً
د .عالء حًذي

كشف رصذ درجاث وتقذيراث انذارسيٍ
يرحهت انذراساث انعهيا  -دور يُاير 2012
انذرجت/انتخصص :دبهىو ييكاتروَيك

) بتاريخ

/

كُترول انذراساث انعهيا
َظاو انذراست :انساعاث انًعتًذة
صفحت  4يٍ 6

/

وكيم انكهيت نهذراساث انعهيا
ا.د .يصطفً يحًذ عيسً

عًيذ انكهيت
ا.د .انسيذ حسٍ شهاب

كهيت انهُذست بحهىاٌ
انقسى :انهُذست انًيكاَيكيت

كشف رصذ درجاث وتقذيراث انذارسيٍ
يرحهت انذراساث انعهيا  -دور يُاير 2012
انذرجت/انتخصص :دبهىو ييكاتروَيك

كُترول انذراساث انعهيا
َظاو انذراست :انساعاث انًعتًذة
صفحت  5يٍ 6

يالحظاث

كُترول انذراساث انعهيا
د .شهيرِ يحًىد حبشً
د .عالء حًذي

وكيم انكهيت نهذراساث انعهيا
ا.د .يصطفً يحًذ عيسً

عًيذ انكهيت
ا.د .انسيذ حسٍ شهاب

كهيت انهُذست بحهىاٌ
انقسى :انهُذست انًيكاَيكيت

كُترول انذراساث انعهيا
د .شهيرِ يحًىد حبشً
د .عالء حًذي

كشف رصذ درجاث وتقذيراث انذارسيٍ
يرحهت انذراساث انعهيا  -دور يُاير 2012
انذرجت/انتخصص :دبهىو ييكاتروَيك

وكيم انكهيت نهذراساث انعهيا
ا.د .يصطفً يحًذ عيسً

كُترول انذراساث انعهيا
َظاو انذراست :انساعاث انًعتًذة
صفحت  6يٍ 6

عًيذ انكهيت
ا.د .انسيذ حسٍ شهاب

كشف رصذ درجات وتقذيرات انذارسيٍ
يرحهة انذراسات انؼهيا  -دور يايى 2011
انذرجة/انتخصص :دبهىو صُاػية

كهية انهُذسة بحهىاٌ
انقسى :انهُذسة انًيكاَيكية

رقى انجهىس
0

االسى
0

دراسات انجذوي نهًشروػات
F

تخطيط انًشروػات انصُاػية
F

ادارة االَتاج انصُاػً
F

حهقات دراسية وتقارير فُية
F

انًشروع
F

اعتمدت النتيجة بموافقة مجلس الكلية رقم (

كُترول انذراسات انؼهيا
د .ػهً ػالو
د .يحًذ يحفىظ

) بتاريخ

ادارة انصياَة
F

/

تخطيط انًصاَغ
F

يىضىػات يختارة
F

كُترول انذراسات انؼهيا
َظاو انذراسة :انساػات انًؼتًذة
صفحة  1يٍ 1

يقرر يٍ انذراسة انتًهيذية
F

انًؼذل انفصهي
0.00

يالحظات

/

وكيم انكهية نهذراسات انؼهيا
أ.د .يصطفً يحًذ ػيسً

ػًيذ انكهية
أ.د .ػًرو يحًذ أييٍ

كليت الهٌذصت بحلىاى
القضن :الهٌذصت الويكاًيكيت

رقن الجلىس
201
202
203
204
205

االصن
خالذ رهضاى ػثواى
هً رشذي الضيذ هحوىد
احوذ هحوذ جاد
هٌذ ػبذ الؼاطً شحاته
ايه احوذ ابزاهين

كشف رصذ درجاث وتقذيزاث الذارصيي
هزحلت الذراصاث الؼليا  -دور يٌايز 2014
الذرجت/التخصص :دبلىم تصوين

التصٌيغ بالحاصب
B+
0
0
B+
0

الزصن بالحاصب
B
AC
BB

حلقاث دراصيت وتقاريز فٌيتالوشزوع
ًظن و شبكاث التصوين بالحاصب
AAAAAA-

ادارة الجىدة الشاهلت
C
CC
D
C-

اعتمدت النتيجة بموافقة مجلس الكلية رقم (

كٌتزول الذراصاث الؼليا

كٌتزول الذراصاث الؼليا
ًظام الذراصت :الضاػاث الوؼتوذة
صفحت  1هي 1

ادارة االًتاج وتىكيذ الجىدة
C+
C+
B
0
B
) بتاريخ

/

هىضىػاث هختارة

هقزر هي الذراصت التوهيذيت

الوؼذل الفصلي
2.85
3.06
2.46
2.70
2.75

هالحظاث

اػتذار ػي دخىل هادة ادارة اًتاج هجلش كليت 447

/

ػويذ الكليت
أ.د .ػزة بزكاث

