
كُترول انذراصبث انعهيب

انضبعبث انًعتًذة: َظبو انذراصت

1 يٍ 1صفحت 

كشف رصذ درجبث وتقذيراث انذارصيٍ

2014دور يُبير - يرحهت انذراصبث انعهيب 

دكتىراِ: انتخصص/انذرجت

كهيت انهُذصت بحهىاٌ

انًجهش انعهًى نهذراصبث انبيُيت: انقضى

يالحظبثانًعذل انفصهييىضىعبث يختبرةَظى اإلدارة انبيئيتحهقبث وإعذاد بحىث عهًيتانتصًيى انًتقذو نُظى انتقُيبث انُظيفتانتقييى انًتقذو نالثر انبيئىاالصىرقى انجهىس

AB+3.60عهى يحًذ عهى َعًب201ٌ

/       /بتاريخ     (        )اعتمدت النتيجة بموافقة مجلس الكلية رقم

عًيذ انكهيت

عزِ بركبث. د.أ

كُترول انذراصبث انعهيب

شهيرِ يحًىد حبشى. د

وائم يحًذ فبئق. د



انعهيا انذراساث كُتزول

انًعتًذة انساعاث: انذراست َظاو

1 يٍ 1 صفحت

انذارسيٍ وتقذيزاث درجاث رصذ كشف

2012 يُايز دور-  انعهيا انذراساث يزحهت

دكتىراِ: انتخصص/انذرجت

بحهىاٌ انهُذست كهيت

انبيُيت نهذراساث انعهًً انًجهس: انقسى

يالحظاثانفصهي انًعذلتقُياث و َبائط َظى انتحكىتحهيم يخاطز انًعذاث انطبيتًَذجت و يحاكاة األَظًت انحيىيتاالسىرقى انجهىس

B+A-B+3.41أحًذ يصطفً انسيذ سهيًا1000ٌ

/       /    بتاريخ (        ) رقم الكلية مجلس بموافقة النتيجة اعتمدت

انكهيت عًيذ

شهاب حسٍ انسيذ. د.أ

انعهيا نهذراساث انكهيت وكيم

عيسً يحًذ يصطفً. د.أ

انعهيا انذراساث كُتزول

حبشً يحًىد شهيزِ. د

حًذي عالء. د



1 ين 1 انًعتًذةصفحة انساعات: انذراسة انعهيانظاو انذراسات كنترول دكتىراه: انتخصص/انذرجة2011 يايى دور-  انعهيا انذراسات انذارسينًرحهة وتقذيرات درجات رصذ كشف انًيكانيكية انهنذسة: بحهىانانقسى انهنذسة كهية

يالحظاتانفصهى انًعذليىضىعات يختارةاالسىرقى انجهىس

C19.00يحًذ يصطفى سيذ انذكروري101

/       /    بتاريخ (        ) رقم الكلية مجلس بموافقة النتيجة اعتمدت

أيين يحًذ عًرو. د.انكهيةأ عًيذ عيسى يحًذ يصطفى. د.انعهياأ نهذراسات انكهية وكيم يحفىظ يحًذ. عاليذ عهى. انعهياد انذراسات كنترول



كُترول انذراساث انعهيا

انساعاث انًعتًذة: َظاو انذراست

1 يٍ 1صفحت 

كشف رصذ درجاث وتقذيراث انذارسيٍ

2014دور يُاير - يرحهت انذراساث انعهيا 

دكتىراِ اتصاالث: انتخصص/انذرجت

كهيت انهُذست بحهىاٌ

هُذست االتصاالث: انقسى

َظى االتصاالث االسىرقى انجهىس

انحذيثت
يىضىعاث يختارة تشفير وتأييٍ انبياَاثَظى االتصاالث انضىئيت انًتقذيتاَظًت االتصاالث انسيارِ انًتقذيتهُذست انًىجاث انذقيقتاتصاالث األقًار انصُاعيت انًتقذيتحهقاث واعذاد بحىث عهًيتشبكاث انحاسب انًتقذيت

َظى انتكىيذ )
يالحظاثانًعذل انفصهي

BFFFFF3.00عًرو صالح انذيٍ هاشى يطر401

DFFF2.08شريف اسًاعيم يحًذ انصُاديهي402

/       /بتاريخ     (        )اعتمدت النتيجة بموافقة مجلس الكلية رقم 

عًيذ انكهيت

عزِ بركاث. د.أ

كُترول انذراساث انعهيا



كنترول الدراسات العليا

الساعات المعتمدة: نظام الدراسة

1 من 1صفحة 

كشف رصد درجات وتقديرات الدارسين

2013دور مايو - مرحلة الدراسات العليا 

دكتوراه اتصاالت: التخصص/الدرجة

كلية الهندسة بحلوان

هندسة االلكترونيات واالتصاالت والحاسبات: القسم

مالحظاتالمعدل التراكميالمعدل الفصلىشبكات الحاسب المتقدمةاالسمرقم الجلوس

B+3.332.89عمرو رشاد أحمد عبداللطيف101

/       /بتاريخ     (        )اعتمدت النتيجة بموافقة مجلس الكلية رقم 

عميد الكلية

السيد حسن شهاب. د.أ

وكيل الكلية للدراسات العليا

مصطفى محمد عيسى. د.أ

الرصد اليدوي

محمد ناجي. د

عالء حمدى. د.م.أ

الرصد االلكتروني

إيهاب علي. د.أ

مروة هدهود. د



كنترول الدراسات العليا

الساعات المعتمدة: نظام الدراسة

1 من 1صفحة 

كشف رصد درجات وتقديرات الدارسين

2013دور مايو - مرحلة الدراسات العليا 

دكتوراه حاسبات: التخصص/الدرجة

كلية الهندسة بحلوان

هندسة االلكترونيات واالتصاالت والحاسبات: القسم

مالحظاتالمعدل التراكميالمعدل الفصلىحلقات و اعداد بحوث علميةاالتمتة و التحكم الرقميالرؤية باستخدام الحاسبشبكات الحاسبهندسة حاسبات متقدمةاالسمرقم الجلوس

DB+2.132.83أحمد مصطفى عبدالتواب ابراهيم201

BA-AB+3.463.46ماري منير سعيد 202

BBA-B+3.193.19ابراهيم احمد جمعة حسن203

BB+AB3.293.29أحمد حسين محمود محمد سليمان204

/       /بتاريخ     (        )اعتمدت النتيجة بموافقة مجلس الكلية رقم 

عميد الكلية

السيد حسن شهاب. د.أ

وكيل الكلية للدراسات العليا

مصطفى محمد عيسى. د.أ

الرصد اليدوي

محمد ناجي. د

عالء حمدى. د.م.أ

الرصد االلكتروني

إيهاب علي. د.أ

مروة هدهود. د



كنترول الدراسات العليا

الساعات المعتمدة: نظام الدراسة

1 من 1صفحة 

كشف رصد درجات وتقديرات الدارسين

2013دور مايو - مرحلة الدراسات العليا 

دكتوراه الكترونيات: التخصص/الدرجة

كلية الهندسة بحلوان

هندسة االلكترونيات واالتصاالت والحاسبات: القسم

مالحظاتالمعدل التراكميالمعدل الفصلىحلقات و اعداد بحوث علميةاالسمرقم الجلوس

أنهى المقرراتA4.003.46محمد مصطفى سيد الدكروري101

/       /بتاريخ     (        )اعتمدت النتيجة بموافقة مجلس الكلية رقم 

عميد الكلية

السيد حسن شهاب. د.أ

وكيل الكلية للدراسات العليا

مصطفى محمد عيسى. د.أ

الرصد اليدوي

محمد ناجي. د

عالء حمدى. د.م.أ

الرصد االلكتروني

إيهاب علي. د.أ

مروة هدهود. د



4 ين 1 انًعتًذجصفحح انساعاخ: انذراسح انعهيانظاو انذراساخ كنترول دكتىراه: انتخصص/انذرجح2011 يايى دور-  انعهيا انذراساخ انذارسينًرحهح وتقذيراخ درجاخ رصذ كشف انًيكانيكيح انهنذسح: تحهىانانقسى انهنذسح كهيح

انرؤيح تاستخذاو انحاسةشثكاخ انحاسةهنذسح حاسثاخ يتقذيحاالسىرقى انجهىس

CA-Aأحًذ يصطفى عثذانتىاب اتراهيى201

خانذ عادل عهي عهي202

Bسًر يحًذ عهي داود201

أيين يحًذ عًرو. د.انكهيحأ عًيذ عيسى يحًذ يصطفى. د.انعهياأ نهذراساخ انكهيح وكيم يحفىظ يحًذ. عاليذ عهى. انعهياد انذراساخ كنترول



4 ين 2 انًعتًذجصفحح انساعاخ: انذراسح انعهيانظاو انذراساخ كنترول دكتىراه: انتخصص/انذرجح2011 يايى دور-  انعهيا انذراساخ انذارسينًرحهح وتقذيراخ درجاخ رصذ كشف انًيكانيكيح انهنذسح: تحهىانانقسى انهنذسح كهيح

/       /    بتاريخ (        ) رقم الكلية مجلس بموافقة النتيجة اعتمدت

أيين يحًذ عًرو. د.انكهيحأ عًيذ عيسى يحًذ يصطفى. د.انعهياأ نهذراساخ انكهيح وكيم يحفىظ يحًذ. عاليذ عهى. انعهياد انذراساخ كنترول



4 ين 3 انًعتًذجصفحح انساعاخ: انذراسح انعهيانظاو انذراساخ كنترول دكتىراه: انتخصص/انذرجح2011 يايى دور-  انعهيا انذراساخ انذارسينًرحهح وتقذيراخ درجاخ رصذ كشف انًيكانيكيح انهنذسح: تحهىانانقسى انهنذسح كهيح

يالحظاخانفصهى انًعذليىضىعاخ يختارج

3.10

A-3.67

B+3.12

أيين يحًذ عًرو. د.انكهيحأ عًيذ عيسى يحًذ يصطفى. د.انعهياأ نهذراساخ انكهيح وكيم يحفىظ يحًذ. عاليذ عهى. انعهياد انذراساخ كنترول



4 ين 4 انًعتًذجصفحح انساعاخ: انذراسح انعهيانظاو انذراساخ كنترول دكتىراه: انتخصص/انذرجح2011 يايى دور-  انعهيا انذراساخ انذارسينًرحهح وتقذيراخ درجاخ رصذ كشف انًيكانيكيح انهنذسح: تحهىانانقسى انهنذسح كهيح

/       /    بتاريخ (        ) رقم الكلية مجلس بموافقة النتيجة اعتمدت

أيين يحًذ عًرو. د.انكهيحأ عًيذ عيسى يحًذ يصطفى. د.انعهياأ نهذراساخ انكهيح وكيم يحفىظ يحًذ. عاليذ عهى. انعهياد انذراساخ كنترول



كٌترول الذراساث العليا

الساعاث الوعتوذة: ًظام الذراست

1 هي 1صفحت 

كشف رصذ درجاث وتقذيراث الذارسيي

2014دور يٌاير - هرحلت الذراساث العليا 

دكتىراٍ الكتروًياث: التخصص/الذرجت

كليت الهٌذست بحلىاى

هٌذست االتصاالث: القسن

هالحظاثالوعذل الفصلي2إختباري هىضىعاث هختارةحلقاث وإعذاد بحىث علويتالٌظن االلكتروًيت علً شرائح وبرهجتهاهٌذست االلكتروًياث الوتقذهتاالسنرقن الجلىس

A-3.67ايواى فاروق سيذهن ساويرس403

/       /بتاريخ     (        )اعتمدت النتيجة بموافقة مجلس الكلية رقم 

عويذ الكليت

عزٍ بركاث. د.أ

كٌترول الذراساث العليا



كٌتزول الذراساث العليا

الساعاث الوعتوذة: ًظام الذراست

1 هي 1صفحت 

كشف رصذ درجاث وتقذيزاث الذارسيي

2014دور يٌايز - هزحلت الذراساث العليا 

دكتىراٍ: التخصص/الذرجت

كليت الهٌذست بحلىاى

الهٌذست الويكاًيكيت: القسن

هالحظاثالوعذل الفصليهىضىعاث هختارةتصوين ًظن التصٌيعحلقاث بحثيت وتقاريز علويتتكٌىلىجيا الوىاد الذكيتروبىث هتقذماالسنرقن الجلىس

A-BC+B+3.15أحوذ صبحي هحوذ جاد401

/       /بتاريخ     (        )اعتمدت النتيجة بموافقة مجلس الكلية رقم 

عويذ الكليت

عزة بزكاث. د.أ

كٌتزول الذراساث العليا



كٌترول الذراساخ العليا

الساعاخ الوعتوذج: ًظام الذراسح

1 هي 1صفحح 

كشف رصذ درجاخ وتقذيراخ الذارسيي

2014دور يٌاير - هرحلح الذراساخ العليا 

دكتىراٍ حاسثاخ: التخصص/الذرجح

كليح الهٌذسح تحلىاى

هٌذسح االتصاالخ: القسن

هالحظاخالوعذل الفصليهىضىعاخ هختارجأتوتح وتحكن رقويحلقاخ وإعذاد تحىث علويحشثكاخ الحاسةهٌذسح حاسثاخ هتقذهحاالسنرقن الجلىس

A-3.67أحوذ هصطفى عثذ التىاب اتراهين404

B+3.33هها هحوذ هحوىد دسىقي405

/       /بتاريخ     (        )اعتمدت النتيجة بموافقة مجلس الكلية رقم 

عويذ الكليح

عزٍ تركاخ. د.أ

كٌترول الذراساخ العليا



كُترول انذراسات انعهيا

انساعات انًعتًذة: َظاو انذراسة

1 يٍ 1صفحة 

كشف رصذ درجات وتقذيرات انذارسيٍ

2014دور يُاير - يرحهة انذراسات انعهيا 

دكتىراِ: انتخصص/انذرجة

كهية انهُذسة بحهىاٌ

انهُذسة انًيكاَيكية: انقسى

يالحظاتانًعذل انفصهييىضىعات يختارةتصًيى وتصُيع انًىاد انًؤنفةحهقات بحثية وتقارير عهًيةتكُىنىجيا انًىاد انجذيذةَظرية انًعهىيات وتحهيم بياَاتاالسىرقى انجهىس

A4.00انسعيذ انسيذ انغريب يىسف401

/       /بتاريخ     (        )اعتمدت النتيجة بموافقة مجلس الكلية رقم 

عًيذ انكهية

عزة بركات. د.أ

 

كُترول انذراسات انعهيا


