
 كشف رصد درجات

 فصل دارسي الثانى 2017-2018

هندسة االتصاالت و المعلومات )الئحة   برنامج
4102) 

  ( ECE277 ) مقدمة نظم االتصاالت المقرر  
 

 

 Mid االســــــــــــم 

25 

آيه ناصر عز الدين محمد  1  19 

ابراهيم عادل محمد عبد الفتاح النحاس  2  19 

على احمد السباخىاحمد جمال   3  21 

احمد حمدى سليمان سالم  4  24 

احمد خالد عبد المجيد ابو الغيط  5  21 

احمد عبد الرسول فرج محمد  6  21 

احمد عماد الدين سعد السيد الصباغ  7  22 

احمد كريم عبد العليم راشد  8  20 

احمد محمد السيد على سرحان  9  16 

احمد محمد حامد ابراهيم  10  24 

احمد محمد عبد الحميد غازى سمرة  11  17 

احمد محمود محمود حسين  12  18 

احمد محمود مصطفى عبد هللا  13  24 

احمد ياسر عبد الرزاق شعبان  14  22 

اسامه رضا رضوان محمود حسين  15  25 

اسامه عبدالفتاح خليل السيد  16  22 

اشرقت امين فرج امين عبد الرؤف  17  22 

ايمن طه متولىاالء   18  16 

السيد محمد السيد احمد موسى  19  22 

المعتصم باهلل عبد الجليل توفيق حسن  20  22 

المعتصم باهلل محمد ابراهيم مصطفى  21  19 

النادى محمود حسن محمد  22  22 

امانى حسن ابراهيم موسى  23  19 

انس الحسينى طه عطية الجارحى  24  13 

ابراهيم المشدايه اسامه اسماعيل   25  25 

باسل عادل محمد سالم سالم  26  25 

حسن صالح حسن محمد  27  25 

خالد جمال حسن محمد  28  25 

المقصود الحديدى عبد هعخالد جم  29  25 

خالد حمدى السعيد العوضى الشربينى  30  0 

خالد فهمى فهمى الشرباصى الشربينى  31  25 

احمد عمرخالد محمد منصور بكر السيد   32  23 

رشا مجدى الجنيدى حسن المتولى  33  16 

رضا هللا عبد الرحمن عبد اللطيف عيد  34  17 

روان احمد رفعت حسن داود  35  19 

ساره محمد على طه المقدم المقدم  36  25 

سلمى مصطفى عبدالحكيم الليثى  37  19 

شريف محمد سامح احمد الشافعى  38  20 

عبد السالمعبد الرحمن حمزه   39  18 



عبد الرحمن ساهر الشبراوى محمد  40  25 

عبد الرحمن عادل على احمد باشا  41  19 

عبد هللا حمدى غازى محمد  42  24 

عبد هللا محمد عبد هللا السعيد طه  43  18 

عبد هللا محمد فوزى الجزار  44  25 

عبد هللا محمد محمد عبد العزيز ابو نار  45  22 

نبيل محمد حسنين عمرعصام   46  24 

علياء عماد الدين احمد زغلول  47  25 

عمر اسامه محمد فهمى الصديق بكر  48  0 

عمر اشرف محمود عبدالفتاح الفراش  49  22 

عمر عثمان السيد عبدهللا شهيب  50  15 

عمر ممدوح عبدالمعطى ماجد  51  23 

عمر ياسر محمد محفوظ جادهللا  52  20 

ابراهيم محمد التملى عمر يحيى  53  21 

عمرو محمد عاطف يوسف عيسى  54  0 

كاظم محمد عبد الحكيم حافظ الليثى  55  0 

محمد احمد سليمان محمد الجنه  56  24 

محمد احمد يوسف السعيد يوسف  57  25 

محمد اشرف عبدالمنعم الخالوى  58  25 

محمد السيد السعيد مختار  59  0 

لطفى حسن عبدالعالمحمد باسم محمد   60  24 

محمد حسام الدين صبرى محمد منصور  61  21 

محمد حسام طهرى النجار  62  21 

محمد خالد عبد الحليم الشيخ  63  25 

محمد رمضان المنجد شعبان احمد  64  23 

محمد سامى احمد محمد سيد زافون  65  24 

محمد صالح عبدالقادر جبر  66  0 

ابراهيم محمد عاطف فهمى خليل  67  25 

محمد عبده محمد عبد النبى على البدالى  68  25 

محمد فاضل عبد ربه االمام قبيه  69  18 

محمود رمضان رمضان متولى  70  21 

محمود عماد ابراهيم فرج  71  23 

مريم خالد محمد عبد العزيز شلبى  72  25 

مصطفى السيد محمد سامى السيد  73  15 

الدسوقى عبيدمصطفى عبدهللا   74  22 

مصطفى محمود عبدالوهاب نوفل  75  25 

مصطفى يوسف عبدهللا ابراهيم نصر  76  22 

ندا عبد القادر السيد عبده  77  24 

ندى عبده محمد عبد العال ابراهيم  78  25 

نهى ابراهيم محمد زين الدين  79  22 

نورا اسامه محمد عمر بالط  80  24 

احمد نوران محمد محمد جاد  81  20 

هانيا هشام حامد حسن  82  25 

هدير عزالعرب مصطفى سيد احمد  83  15 

هدير محمد زايد سالم  84  25 

هشام طارق انور على الجوهرى  85  25 

وفاء السعيد وديع محمد عبدالبر  86  24 



وليد محمد السعيد محمود العسيلى  87  18 

وليد نبيل محمد نعمان وهبه  88  15 

احمد شوقى عبد العزيز سليمان ياسر  89  15 

ياسمين حسن السيد احمد مسلم  90  25 

ياسمين نبيل الشربينى فرج  91  25 

يوسف طلعت محمد مصطفى الغنام  92  21 

 مدرس المادة

 

 د. ايهاب عبدالحي


