
كنترول الدراسات العليا

الساعات المعتمدة: نظام الدراسة

1 من 1صفحة 

كشف رصد درجات وتقديرات الدارسين

2013دور مايو - مرحلة الدراسات العليا 

تمهيدي: التخصص/الدرجة

كلية الهندسة بحلوان

الهندسة الحيوية الطبية: القسم

مالحظاتالمعدل التراكميالمعدل الفصليقياسات و معالجة اشاراتأنظمة التحكم اآلليتصوير طبياالسمرقم الجلوس

FF0.001.33ابراهيم شعبان ابوالفتوح الجزار201

B+D2.332.56أحمد عصام أحمد محمدين عميره203

B+B-3.002.84انجي نبيل سعيد محمد الطيب206

C+C-2.002.25محمد بهاء أبومسلم الفقي220

FF0.001.16محمد عمر مختار ابراهيم الهايج222

F0.001.83محمود شوقي علي رفاعي223

F0.001.92هيثم ممدوح أحمد فؤاد مصطفى231

/       /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



انعهُا انذراضاخ كُررول

انًعرًذج انطاعاخ: انذراضح َظاو

2 يٍ 1 صفحح

انذارضٍُ وذقذَراخ درجاخ رصذ كشف

2013 َُاَر دور-  انعهُا انذراضاخ يرحهح

ذًهُذٌ: انرخصص/انذرجح

تحهىاٌ انهُذضح كهُح

اإلذصاالخ هُذضح: انقطى

يالحظاخانفصهً انًعذلذحهُم َظى هُذضُحهُذضح انحاضثاخهُذضح االذصاالخهُذضح االنكرروَُاخاالضىرقى انجهىش

FFF0اتراهُى يحًىد اتراهُى خهُم201

FF0اًَاٌ يحًذ انطُذ يصطف202ً

BFC-C-1.585اًَاٌ يحًذ ضُذ صثح203ٍ

FF0أحًذ جًال عثذانًُعى204

BC+B-B-2.6675أحًذ عادل حطٍ عه205ٍ

FF0أحًذ يحًذ أحًذ حط206ٍ

B-FFF0.6675أحًذ يحًذ حطٍُ عطُح207

AB+3.25أحًذ يحًذ ضعُذ عطُح208

أحًذ هاشى تُىيٍ اضًاعُم209

C-B-B2.446666667أضًاء عثذانفراح َجذ210ٌ

FD0.665أشرف عهٍ اتراهُى211

FF0أيم يحًذ انطُذ عثذاهلل212

D1.33أيم يصطفً يحًىد213

FF0أيُر يحًذ َجُة فرَذ214

BDB-B+2.5825آَح حايذ ضعُذ يحًذ215

B+A-B+A3.5825تطًح جًال فىز216ٌ

00000ضارج ذحطٍُ يحًذ حط217ٍُُ

BA-A-A-3.5025ضارج حًذٌ َىَص عه218ٍ

BDCC-2ضًاح أحًذ عثذانحهُى219

BB+BB3.0825ضًر أشرف ضعُذ220

B+B+C+B-2.915ضًر يحًىد َىرانذٍَ انطُذ قاضى221

FC1شًص أحًذ حط222ٍُُ

C+BB-B+2.8325شًُاء عثذانحًُذ عُط223ً

B-CC+B2.5شًُاء عثذانًُعى عثذانعسَس224

C+FC+D1.4975شًُاء عطفٍ عه225ٍ

FFF0عادل يحًذ ريضا226ٌ

000000عثذاهلل خانذ يحًذ حط227ٍ

FF0عثذانًُعى يحًذ أحًذ228

C-D1.5عثُر يحًذ يحًذ حط229ٍُ

C+FCC+1.665عسج عهٍ عهٍ عاتذ230ٍَ

شهاب حطٍ انطُذ. د.انكهُحأ عًُذ عُطً يحًذ يصطفً. د.انعهُاأ نهذراضاخ انكهُح وكُم حًذي عالء. حثشيذ يحًىد شهُرِ. انعهُاد انذراضاخ كُررول



انعهُا انذراضاخ كُررول

انًعرًذج انطاعاخ: انذراضح َظاو

2 يٍ 2 صفحح

انذارضٍُ وذقذَراخ درجاخ رصذ كشف

2013 َُاَر دور-  انعهُا انذراضاخ يرحهح

ذًهُذٌ: انرخصص/انذرجح

تحهىاٌ انهُذضح كهُح

اإلذصاالخ هُذضح: انقطى

يالحظاخانفصهً انًعذلذحهُم َظى هُذضُحهُذضح انحاضثاخهُذضح االذصاالخهُذضح االنكرروَُاخاالضىرقى انجهىش

FF0عهُاء يحًذ عُذ غُُى231

FFFF0عًرو يحًذ فرج عثذانثار232ٌ

CC+2.165فاَس غثرَال فاَس233

FF0يحًذ أتىانطعىد يحًذ انطثاع234ٍ

FFFF0يحًذ أحًذ يحًىد أحًذ235

FF0يحًذ صالح فؤاد يحًذ236

FF0يحًذ طهعد فرحٍ أتىانذهة237

AA3.776666667يحًذ قذرٌ يحًىد حط238ٍ

FF0يحًىد عاطف أحًذ أحًذ فرج اهلل239

FFFF0يحًىد عصاو يحًىد أحًذ240

DC1.665يصطفً اتراهُى يحًذ عثذاهلل انخىن241ٍ

FFFF0يصطفً جًعح يحًذ أحًذ242

C-C1.835يٍ ضعُذ أحًذ يحًذ243

FFFF0َهً أَىر عثذانحكُى244

FFF0َىرانذٍَ عهٍ أحًذ يحًذ245

DC1.665هاجر عهٍ جىدج عثذانرازق246

C+C+2.33هذَر يُرصر يحًذ اياو247

FF0وائم حًسج عىاد انصاو248ٌ

C+BA-A3.25ونُذ أشرف أحًذ249

FF0َاضًٍُ خانذ ضاليح250

/       /    بتاريخ (        ) رقم الكلية مجلس بموافقة النتيجة اعتمدت

شهاب حطٍ انطُذ. د.انكهُحأ عًُذ عُطً يحًذ يصطفً. د.انعهُاأ نهذراضاخ انكهُح وكُم حًذي عالء. حثشيذ يحًىد شهُرِ. انعهُاد انذراضاخ كُررول



كنترول الدراسات العليا

الساعات المعتمدة: نظام الدراسة

1 من 1صفحة 

كشف رصد درجات وتقديرات الدارسين

2013دور مايو - مرحلة الدراسات العليا 

تمهيدي: التخصص/الدرجة

كلية الهندسة بحلوان

هندسة االلكترونيات واالتصاالت والحاسبات: القسم

مالحظاتالمعدل التراكميالمعدل الفصلىتحليل نظم هندسيةهندسة الحاسباتهندسة االتصاالتهندسة االلكترونياتاالسمرقم الجلوس

مؤهلة دبلومBCB-2.562.56سهام طه عبدالغفار حسين201

FFFF0.000.00حسين سيد حسين حسين صابر202

B+FC-F1.251.25سامح صابر حسين محمد203

مؤهل ماجستيرB+B+A-B+3.423.42هيثم هاني عصمت204

FC1.001.75سماح أحمد عبدالحليم أحمد205

FF0.000.00وائل حمزة عواد206

FF0.001.08فايز غبلاير فايز207

مؤهل ماجستيرBBA-B-3.093.09محمد محمود ابراهيم منصور208

مؤهلة دبلومB+FB2.112.08هاجر علي جودة209

C+FB-1.671.75شمس أحمد حسانين210

مؤهلة دبلومBA-3.342.83هدير منتصر محمد امام211

FFFF0.000.00أمل مصطفى محمود212

FFFF0.000.00علياء محمد عيد213

FF0.000.92مي سعيد أحمد محمد214

BF1.501.50عمر محمد عالءالدين محمد محمد215

CDB-2.002.00أسامة محمد مصطفى الجارحي216

DF0.670.67أحمد فتحي عبدهللا عبدالحكيم217

B-D2.002.00أحمد محمد علي أحمد مصطفى218

B-C-2.172.17حسن عبدالفتاح حسن عبدالفتاح219

/       /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



كُترول انذراسبث انعهيب

انسبعبث انًعتًذة: َظبو انذراست

1 يٍ 1صفحت 

كشف رصذ درجبث وتقذيراث انذارسيٍ

2012دور يُبير - يرحهت انذراسبث انعهيب 

تًهيذٌ: انتخصص/انذرجت

كهيت انهُذست بحهىاٌ

انًجهس انعهًً نهذراسبث انبيُيت: انقسى

يالحظبثانًعذل انفصهًَظى انًعهىيبث انبيئيتتقُيبث انهُذست انبيئيتتكُىنىجيب انتصُيع انحذيثتهُذست اانتحكى اآلنًاالسىرقى انجهىس

00FFFF0.00

/       /بتاريخ     (        )اعتمدت النتيجة بموافقة مجلس الكلية رقم 

عًيذ انكهيت

انسيذ حسٍ شهبة. د.أ

وكيم انكهيت نهذراسبث انعهيب

يصطفً يحًذ عيسً. د.أ

كُترول انذراسبث انعهيب

شهيرِ يحًىد حبشً. د

عالء حًذي. د



1 ين 1انساعاث انًعتًذةصفحت : كنتزول انذراساث انعهُانظاو انذراست تًهُذٌ: انتخصص/انذرجت2012دور ياَى - كشف رصذ درجاث وتقذَزاث انذارسُنًزحهت انذراساث انعهُا  انهنذست انًُكانُكُت: كهُت انهنذست بحهىانانقسى

يالحظاثانًعذل انفصهً(انذكاء انصناعٍ)يىضىعاث يختارة هنذست انكتزونُاث يتقذيتتطبُقاث انتحكى انًنطقٍ انًبزيجرَاضُاث هنذسُتاالسىرقى انجهىس

AB+A-A3.75يحًذ عبذ انبزشًس انذَن عه101ٍ

FBCD1.58يحًذ عبذ انزؤوف عبذ اهلل يحًذ102

/       /بتاريخ     (        )اعتمدت النتيجة بموافقة مجلس الكلية رقم 

انسُذ حسن شهاب. د.عًُذ انكهُتأ يصطفً يحًذ عُسً. د.وكُم انكهُت نهذراساث انعهُاأ عالء حًذي. شهُزه يحًىد حبشيذ. كنتزول انذراساث انعهُاد



انعهٛا انذراساث كُتزٔل

انًعتًذة انساعاث: انذراست َظاو

1 يٍ 1 صفحت

انذارسٍٛ ٔتقذٚزاث درجاث رصذ كشف

2012 يإٚ دٔر-  انعهٛا انذراساث يزحهت

تًٓٛذ٘: انتخصص/انذرجت

بحهٕاٌ انُٓذست كهٛت

انًٛكاَٛكٛت انُٓذست: انقسى

يالحظاثانفصهٗ انًعذل(انذكاء انصُاعٙ)يٕضٕعاث يختارة ُْذست انكتزَٔٛاث يتقذيتتطبٛقاث انتحكى انًُطقٙ انًبزيجرٚاضٛاث ُْذسٛتاالسىرقى انجهٕس

A-A-BA-3.5025أحًذ يحًذ انسٛذ يحًذ يصطف101ٗ

A-B+B-B-3.085أحًذ يحًذ طّ عبذانزحٛى102

AB+B+B+3.4975اٚٓاب صبز٘ يحًٕد ْاشى103

BB+CA-3عاطف عًز عهٙ يحًذ104

BB+DC+2.4975يحًذ ابزاْٛى سٛذ أحًذ ابٕحهًٛت105

A-BC+B3يحًذ انًتٕنٙ حسٍ انًزس106ٙ

AB+B+A3.665يحًذ يصطفٗ يحًذ كًال107

A-BB-B+3.1675يحًذ َشأث َٕر انذٍٚ انسٛذ108

ABBB+3.3325يحًٕد عبذانحافظ سعذ عبذانحافظ109

AB+B+A-3.5825يصطفٗ سٛذ ابزاْٛى ْاشى110

A-B+B-B3.1675ُْذ سًٛز يحًذ عبذانحًٛذ111

FFFF0ًُٚٗ أحًذ أبٕانفتٕح يحًذ112

/       /    بتاريخ (        ) رقم الكلية مجلس بموافقة النتيجة اعتمدت

انكهٛت عًٛذ

شٓاب حسٍ انسٛذ. د.أ

انعهٛا نهذراساث انكهٛت ٔكٛم

عٛسٗ يحًذ يصطفٗ. د.أ

انعهٛا انذراساث كُتزٔل

حبشٗ يحًٕد شٓٛزِ. د

حًذٖ عالء. د



كنترول الدراسات العليا

الساعات المعتمدة: نظام الدراسة

1 من 1صفحة 

كشف رصد درجات وتقديرات الدارسين

2013دور مايو - مرحلة الدراسات العليا 

تمهيدي الماني: التخصص/الدرجة

كلية الهندسة بحلوان

الدراسات البينية: القسم

مالحظاتالمعدل التراكميالمعدل الفصلى(الذكاء الصناعي)موضوعات مختارة هندسة الكترونيات متقدمةتطبيقات التحكم المنطقي المبرمجرياضيات هندسيةاالسمرقم الجلوس

A-B+C+B-3.003.00أحمد حسن حسين محمد لطفي101

A-BCB-2.842.84حسام أبوبكر محمد عيسى102

A-BC+B3.003.00عمرو علي عمر علي عبدهللا103

A-BB-B-3.003.00محمد أشرف عبدهللا بركه104

A-A-B+B+3.503.50محمد أشرف علي محمد الجمال105

B+C+B-A-3.003.00محمد ناجي محمد محمد حسن106

000.000.00هيثم محمد طه علي107

A-BC+B3.003.00هيثم محمد محمد الجمل108

F0.002.16محمد ابراهيم سيد أحمد أبوحليمة109

/       /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



كُخرٔل انذراضاث انعهٍا

انطاعاث انًعخًذة: َظاو انذراضت

2 يٍ 1صفحت 

كشف رصذ درجاث ٔحقذٌراث انذارضٍٍ

2014دٔر ٌُاٌر - يرحهت انذراضاث انعهٍا 

حًٍٓذي: انخخصص/انذرجت

كهٍت انُٓذضت بحهٕاٌ

انُٓذضت انًٍكاٍَكٍت: انقطى

يالحظاثانًعذل انفصهىحكُٕنٕجٍا انخصٍُع انحذٌثتأضص اخخبار انًٕاداحصاء ُْذضىرٌاضٍاث ُْذضٍتاالضىرقى انجهٕش

FBC+C1.83أحًذ حطٍ فرج101

FFFF0.00أحًذ عبذ انفخاح يصطفً عابذ102ٌٍ

يؤْم ياجطخٍرB+B+BC+3.00أحًذ عًراٌ جاد103

يؤْم ياجطخٍرA-B+B+B3.33أحًذ فؤاد عبذانبذٌع عبذانعا ل104

447يرضً يجهص كهٍت - حأجٍم ايخحاٌ أحًذ ياْر عبذانطالو105

FFF0.00أحًذ يحًذ عبذ انُبً دضٕق106ً

FF0.00أضايّ عباش حط107ٍ

يؤْم دبهٕوC+BC+C2.42إضالو ضٍذ أحًذ عبذاهلل108

يؤْم دبهٕوBA-B-C2.84أضًاء يحًذ عبذانطخار ضٍذ109

يؤْم ياجطخٍرB-A-A-B3.25باًْ بخٍج جبر110ِ

FFFF0.00انبٍر صبري نٌٕس111

DB-C-C+2.00حٍطٍر يحًذ يحًذ112

FFDF0.33انحطٍٍ ضٍذ ضٍذ يحًذ113

FB-B-F1.34شرٌف أحًذ أحًذ114

يؤْم دبهٕوCBBB-2.67شعباٌ إضًاعٍم يحًذ115

FFF0.00عالء عادل يصهٍح116ً

FFFF0.00عًرٔ جًال ركً ضٍذ117

يؤْم ياجطخٍرC+B+BB+3.00عًرٔ عادل ربٍع ابراٍْى118

يؤْم ياجطخٍرA-A-A-B3.50فٕزي ضعذ إبراٍْى يحًذ119

يؤْم ياجطخٍرA-AB+B+3.58يجذي عبذاهلل ضٍذ عبذانًجٍذ120

عًٍذ انكهٍت

عسِ بركاث. د.أ

كُخرٔل انذراضاث انعهٍا



كُخرٔل انذراضاث انعهٍا

انطاعاث انًعخًذة: َظاو انذراضت

2 يٍ 2صفحت 

كشف رصذ درجاث ٔحقذٌراث انذارضٍٍ

2014دٔر ٌُاٌر - يرحهت انذراضاث انعهٍا 

حًٍٓذي: انخخصص/انذرجت

كهٍت انُٓذضت بحهٕاٌ

انُٓذضت انًٍكاٍَكٍت: انقطى

يالحظاثانًعذل انفصهىحكُٕنٕجٍا انخصٍُع انحذٌثتأضص اخخبار انًٕاداحصاء ُْذضىرٌاضٍاث ُْذضٍتاالضىرقى انجهٕش

DC+C1.89يحًذ أحًذ يخخار جٕد121ِ

يؤْم دبهٕوCB-B-C2.34يحًذ ٌحً يحًذ122

FBA-D2.00يحًٕد كايم عبذانًحط123ٍ

FFFF0.00يحًٕد يحًذ يحً انذ124ٌٍ

FC-FF0.42يصطفً يحًذ عبذانفخاح125

FFFF0.00يعار ضعذ انذٌٍ حط126ٍٍ

يؤْم دبهٕوB-C+BC2.50يٓا يحًذ فخح127ً

FFFF0.00َادٌٍ صالح يحًذ يحًذ128

يؤْم دبهٕوBB-CC2.42ْبّ صابر عبذاهلل129

يؤْم دبهٕوC-B+B+C+2.67ْاًَ يحًذ يحجٕب انُجار130

يؤْم دبهٕوCBCC2.25ًًٌُ  ضٍذ عه131ً

/       /بتاريخ     (        )اعتمدت النتيجة بموافقة مجلس الكلية رقم 

عًٍذ انكهٍت

عسِ بركاث. د.أ

كُخرٔل انذراضاث انعهٍا


