
 درجات اعمال السنه لمادة المجاالت الكهرومغناطيسية الفرقة الثانية كهرباء للفصل الدراسي االول  2021-2020

 درجه االمتحان إسم الطالب

 30 ابراهيم ابراهيم عبدالمنعم احمد حامد

 32 ابراهيم احمد توفيق ابراهيم عماره

 28 ابراهيم عبدالىح عبده عىل حجازى

 24 ابراهيم عىل ابراهيم عىل سلمان

 34 احمد ابراهيم المرىس المرىس سعد

 30 احمد ابراهيم عىل عامر يوسف

 32 السيد محمد القال احمد ابراهيم ماهر 

ن السيد احمد مسعود  20 احمد الحساني 

 34 احمد السعيد محمد عبدالحميد عمر

 28 احمد السيد حبيب محمد سيد احمد

   احمد السيد سعد عبدالحميد ليله

 20 احمد المهدى محمد ربيع احمد

ى طه طه موىس  24 احمد النمي 

 20 احمد بدوى الرفاىع بدوى

 32 احمد بشي  ابراهيم عبدهللا

 28 احمد جوده محمد عبدالحميد المغينن 

 26 احمد حسام عبدالحميد السيد عبدالعال

 26 احمد حمدى السيد احمد سيد احمد

 24 احمد خالد الطاهر محمد محمد

 34 احمد خالد محمد حسن ابراهيم

 26 احمد خالد محمد محمود ابوزيد

 32 ناحمد ربيع محمد احمد حس

 32 احمد رجب فتىح محمد العجىم

 28 احمد رضوان برهان الدين نعيم

 
ن
 34 احمد سامح محمد محمود الدومان

 18 احمد سعيد جوده حسن

 عبدالعظيم موىس
ى
 36 احمد شوق

 28 احمد طارق السيد عىل الدهان

 34 احمد طلبه السيد يونس موىس

 32 احمد عصام توفيق السيد عىل

 30 احمد عىل جمعه ابراهيم قرطمه

 30 احمد عىل منصور عىل ملش

قاوي  16 احمد عماد رزق الشر

 
ن
 32 احمد محمد عبداللطيف موىس المواق

 38 احمد محمد عبده السيد الطحان

 22 احمد محمد قدرى عبدالوهاب عىل

 32 احمد محمد محمد عبدالعال احمد



 36 احمد محمد مصبح عبدالرحمن

 28 احمد محمود احمد العوضن احمد

 36 احمد محمود عبدالحميد محمد

 26 احمد مصطفن اسماعيل عبدهللا عوض

 20 احمد ناجى احمد كامل شطا

 32 اسامه جمال العدل محمد الصياد

 30 ارساء ابوبكر عطاهللا عطاهللا عىل محمود

 26 ارساء عىل عز محمد عىل

ف ابراهيم متوىل الكا  40 تباسالم ارسر

   اسالم طاهر محمد احمد ابراهيم

 16 اسالم عماد الحمد ابراهيم

 30 اسالم محمد عبدالحميد يوسف الشهاوى

ن     اسالم يىح عبدالخالق عىل السيد شاهي 

 36 الحسن طاهر محمد السيد محمد يوسف عرص

 20 السعيد السعيد عىل ذىك

 32 السيد احمد السيد عبدالعظيم

ن محمد عبدالال  30 السيد انور الحساني 

 35 السيد عبدالحفيظ عبدالحفيظ الجوهرى

 26 السيد عبدالمطلب مصطفن السيد

 30 السيد محمد طه طه البديوى

يف بينن رسر ه عادل رزق احمد الشر  34 امي 

 28 ايمن اسالم محمد المتوىل حسن

 
ن
 36 ايمن محمد احمد محمد البسيون

 34 عبدالفتاح عامرايهاب محمد بدير 

 20 آيه عادل عبدالمحسن النادى الشهاوى

 26 آيه عبداللطيف محمود ابوالمعاىط

 24 باسل عبدهللا عبدهللا محمود عىل

ن العجرودى  الحساني 
ى
 المرزوق

ى
   بسمه المرزوق

 18 بسمه محمد ناجى فوزى عبدالعزيز

 32 حازم زيدان حسن محمود محمد

 26 عوض تامرحسام ابوالفتوح محمد 

 32 حسام احمد ابراهيم محمد ابراهيم

 34 حسام احمد محمود محمد الجمال

ن ادريس ن محمد امي   32 حسن امي 

 20 حسن ايمن عبدالمنعم عبدالعظيم

 24 حسن خالد حسن السمنودى

 12 حسن محمد حسن عىل اسماعيل شتات

 26 حسنن محمود حسنن برغوث

ن ادريس ن محمد امي  ن امي   34 حسي 



 34 حلىم عبدالفتاح ابوالمعاىط مسلم مسلم

 34 خالد العارف عثمان السعيد العارف

 34 خالد عثمان ابوالمعاىط منصور

 24 خالد محمد فتىح مختار مصباح

 26 رحاب محمد احمد محمد نوفل

 32 رفعت محمد عوض ابراهيم

 32 رياض عامر عبدالعظيم عامر

 26 زياد احمد زكريا محمد محمود

 السمرى
ى
 32 زياد اسامه عىل العراق

 34 زياد محمد عبدالموجود سليمان داود

 34 زياد وائل محمد عىل

 32 سعد صبىح محمد طه محمد فوده

 24 سعيد سعد عطيه برهام

 34 شاهنده ممدوح محمود اسماعيل السيد

ف محمود سيد احمد محمد السندبسىط  38 شهاب ارسر

 30 طارق احمد غنيم احمد رمضان

 24 عباس مصطفن عباس مصطفن بلشه

 26 عبد الرحمن السيد شعبان الفيوم  

 30 عبدالحميد طلعت عبده متوىل خليفه

 30 عبدالرحمن ابراهيم محمد حسان الشافىع

 32 عبدالرحمن ابراهيم محمود ابراهيم خيال

 30 عبدالرحمن احمد حامد ابراهيم فرج

 28 عبدالرحمن خالد عبدالمعىط حتحوت

قاوى ى احمد يوسف الشر    عبدالرحمن صالح احمد صيى

 20 عبدالرحمن عبدالحفيظ سليمان شحاته

 32 عبدالرحمن منترص ابوالوفا محمود

 32 عبدالعليم السعيد عىل مصطفن قصيف

ن ماهر عبدالحميد العزب  16 عبدهللا امي 

 20 عبدهللا صالح عبده عبدهللا

 22 عبدهللا محمد احمد ابوبكر حسن

   عبدهللا محمد السيد محمد زيدان

 32 عصام محمد فوزى المتوىل شلنى 

 30 عىل احمد محمد ابراهيم عبده

 30 عىل محمد عىل الشافىع

 26 عىل محمد محمود السيد صالح

   عمر طارق محمود محمد عوف

 34 عمر عبدالعزيز عبدالعزيز مطر

 34 عمر محمد عىل السيد بالطه

 22 عمرو عالءالدين احمد محمد الرمادى



 28 عمرو كامل محمود محمد ابوالكمال

 24 عيىس ثروت عبدالعزيز منصور محمد

 24 فارس لطفن جاد محمد عىل

 28 فاطمه ابراهيم محمد سليمان

 26 كرم عىل عىل محمد التوابنى 

 36 كريم عادل احمد محمد الطاره

   عبدالقادر السيد ميدانكريم عبدالقادر 

ن   26 كريم عىل سعد عىل ابوالعني 

 26 محمد  سام  محمد كمال

 34 محمد ابراهيم عبدهللا حموده

 36 محمد ابراهيم محمد نرص الغنام

 24 محمد احمد الشحات

ن مصطفن اللبودى    محمد احمد امي 

 32 محمد احمد سالم احمد سالم

 30 محمد احمد شفيق منترص

 26 محمد احمد عبدالحميد عبدالقادر عبدالسالم

 34 محمد احمد عبدالغنن ابوالنجا

بينن دحروج  28 محمد احمد لطفن احمد الشر

 24 محمد احمد محمد عمر عمر عامر

يف ف السيد محمد السيد رسر  30 محمد ارسر

ف العدل عىل  32 محمد ارسر

ف فوزى عثمان  32 محمد ارسر

ف محمد رمضان   34 محمدمحمد ارسر

ف محمود شعبان محمود  28 محمد ارسر

 38 محمد السيد محمود ابراهيم قابيل

 38 محمد جمال حموده محمد احمد

   محمد حمدى عوض عطيه

 32 محمد رشاد محمود محمود الصبان

 30 محمد شعبان محمد محمود رمضان

 22 محمد طارق محمد حسن الجوهرى

 34 محمد عادل محمد محمود احمد سالم

 28 محمد عبدالحميد كمال عشماوى

 28 محمد عبدالعزيز مصطفن عبدالعزيز عمر

 26 محمد عبدهللا سالم سالم الجمل

 22 محمد عصام حام عىل  أبو الفرح

 30 محمد عطيه حسن البلتاجى  

 38 محمد عىل عبدهللا محمد ضيف

 10 محمد عىل محمد توفيق فرج

بينن   34 محمد عىل وهدان ايوب الشر



 26 محمد عماد محمد عليوه الشيوى

 26 محمد عيد احمد ابراهيم طه

 34 محمد فايز زهران الباز

   محمد فتىح محمد الشبينن 

 
ى
   محمد ماهر ابراهيم الدسوق

 18 محمد مجدى يوسف عبدالهادى

 32 محمد محمود محمد راشد

 24 محمد مسعد موىس نرص موىس

ى  18 محمد مصطفن عبدهللا المسي 

 30 محمد مصطفن فتوح يىح

 22 محمد ممدوح احمد عبدالجليل سمك

 20 محمد نادر المرىس عىل جاب هللا

 28 محمد نادر نرص محمد

 فتح هللا عبيد
ن
 30 محمد هان

 26 محمود ابراهيم السيد الطحان

 32 محمود احمد عبدالفتاح هالل

 30 محمود السعيد محمد عبدالحافظ

 26 محمود حمدى احمد سالمه احمد

 28 محمود شاكر جاد عىل

 30 محمود عثمان عبدالسالم البدوى محمد

 26 محمود محمد الحسينن فهىم الحسينن 

باض  26 محمود نبيل عاشور الشر

 24 محمود نجاح عبدالىح عبدالجواد عىل

 28 مصطفن السعيد جابر عبدالمقصود يوسف

ن عامرمصطفن سام السيد   28 السباىع ابوالعني 

 28 مصطفن عبدالحميد مصطفن محمود مصطفن النحاس

 26 مصطفن عمرو محسوب عبدالمقصود داود

مبخوم  28 مصطفن محمود محمد رفعت الشر

   مصطفن مصطفن كامل اسماعيل

 22 منةهللا حماده محمد امام

 26 منةهللا محمد حامد محمد العدل

 محمدمياده عبداللطيف 
ن
 30 العنان

 26 هدى عبدالفتاح السباىع الدقن

 30 هدير احمد عبدالغنن اسماعيل ابراهيم ضيف

 30 هشام ابوالفتوح ابوالفتوح فياض

 محمد البلتاجى 
ى
 36 هشام محمد الدسوق

 28 ورده محمود رمضان سيد احمد

 30 ياسمينا محمد عبدالسالم عبدالوهاب عبدالسالم

 34 اسماعيل فايديوسف احمد يوسف 
 


