ن
االثني 2021-3-1
يوم عقد االمتحان :
اسم مدرس المقرر:
اسم الطالب

ن
النب
ا.د /مصطف عبد ى
مجموعه

رقم
الجلوس

اسم المقرر :ر
الكتونيات 1
عمل  -شفوى
طريقة التقييم:
ي
أول كهرباء
الفرقه  :ي

موعد االختبار

( من -الى )

S1, S2 & S3
Topic: Sameh Napoleon's Zoom Meeting S1
Time: Mar 1, 2021 09:00 AM Cairo

رابط االمتحان :

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/79905957637?pwd=M
GFRWHBtRWlzR2lNbTNMSFp2S1pjdz09
Meeting ID: 799 0595 7637
Passcode: AYj8iN
S1

شقي
" "3001إبرإهيم بالل دمحم عبدإلوهاب ر
" "3002إبرإهيم حسن دمحم حسن إلخوىل
""3003

إلمسيي
إبرإهيم رضا إبرإهيم رجب
ر

G1

9:00ص  9:20 -ص

رن
شاهي
" "3004إبرإهيم سعيد موىس دمحم
""3005

ؤبرإهيم عادل أحمد عوف

""3006

إبرإهيم عبدإلحميد إبرإهيم إلجوهرى

" "3007إبرإهيم دمحم إبرإهيم إلخطيب
" "3008إبرإهيم دمحم دمحم إلجوهرى
" "3009إثر دمحم عبدإلجوإد مرىس مزروع
" "3010إحالم يوسف يوسف إبرإهيم تعلب
" "3011إحمد إبرإهيم عىل عيده
" "3012إحمد إحمد عبد إلعزيز دمحم إلمزين
ؤمباب
" "3013أحمد أسامه أحمد ى
إلخي
" "3014إحمد إسامه سعد إبو ر
" "3015إحمد رإشف شعبان عبده خطاب
""3016
""3017
""3018
""3019

إحمد رإشف عبد إلحميد إحمد هجرس
إحمد رإشف عبد إلوهاب رزق سليم
إلغن ى
إحمد إيهاب إحمد عبد ن
إلفق
ى
إحمد إيهاب إلدسوق دبا

G2

G3

G4

 9:20ص  9:40 -ص

 9:40ص 10:00 -ص

10:00ص  10:20 -ص

سمي قزإمل
" "3020إحمد تامر ر
" "3021إحمد جابر طلحه دمحم بسيوبن
""3022

إحمد جمال إحمد عبدإلفتاح عطا

""3023

إحمد جمال عبدإلعظيم عياد

""3024

إحمد حسام إلدين حمودة مشعل

""3025

إحمد حسام دمحم عسكر

G5

 10:20ص10:40 -ص

""3026

رن
حساني إلخالىل سيد إحمد عيد
أحمد

" "3027أحمد حسن طه إلشنباري
عىل إالصم
" "3028إحمد حسن ي
ى
" "3029إحمد خالد إلشحات عبد إلباق دمحم

 10:40ص11:00 -ص

G6

" "3030إحمد خالد ماهر قنديل
" "3031إحمد رضا عىل دمحم إبوعتمان
سام دمحم عمر حماد
" "3032إحمد
ي
""3033

""3034

إحمد سعيد إبرإهيم إبرإهيم كشك
أحمد سيد إحمد حامد سيدإحمد
غالب

 11:00ص11:20 -ص

G7

S2
" "3035أحمد شعبان عبد إلعزيز عبد هللا
ى
" "3036إحمد شوق حامد إلقصاص
ى
" "3037إحمد شوق زكريا إلنجار
""3038

إحمد شويىح تهام فرغىل

""3039

صيى عبدهللا رمضان إلفرماوى
إحمد ى

""3040

إحمد طارق إلسيد محمود إحمد
إحمد طارق مختار عيىس

""3042

إحمد طلعت إحمد عطيه إلسقا

""3041

G1

G2

12:00م  12:20 -م

12:20م  12:40 -م

" "3043إحمد طلعت زكريا عبد إلرحمن إبو عر
""3044

إحمد عبد إلرحيم متوىل إبرإهيم عام

" "3045إحمد عبد إلعزيز دمحم إلجزإر
""3046

إلسيباوى
إحمد عبد إلغفار إبرإهيم ى

""3047

إحمد عبد هللا عبد إلمنعم إلبطاوى

G3

12:40م  1:00 -م

ى
إلحلوج
" "3048إحمد عبدإلفتاح دمحم
إحمد عبدإلوهاب دمحم عبدإلوهاب
ى
شق
" "3049ي
" "3050إحمد عصام عبدربه عىل إلهوإرى
" "3051إحمد عالء حسن دمحم حسن
" "3052إحمد عىل إستاذدمحم إالشموبن
""3053

إحمد عىل عبدإلحميد شعبان

""3054

إحمد عىل عىل حماد حسن

""3055

""3056
""3057

G4

1:00م  1:20 -م

إحمد فتىح إبو ر ن
إلعني عىل
أحمد فتىح عبدإلمنعم عبدإلجليل
رشف
إحمد كمال فوزى منصورإلعادىل

G5

1:20م  1:40 -م

" "3058إحمد مجدى إبرإهيم دمحم دمحم عيىس
" "3059إحمد دمحم إبرإهيم جاد إبو رإشد
" "3060أحمد دمحم أحمد إلدمردإش نعمه هللا
G6

1:40م  2:00 -م

" "3061إحمد دمحم إحمد رشإرة
ن
إلبسيوب عبدإلمقصود إلع
" "3062أحمد دمحم

1:40م  2:00 -م

G6

" "3063إحمد دمحم إلعجىم عبدإلحافظ سالم
" "3064إحمد دمحم إنور إحمد كرم
" "3065إحمد دمحم رأفت عبيد
" "3066إحمد دمحم رفعت دمحم إلتهام إلطاهر
" "3067إحمد دمحم عبد إلرحيم سليمان إلشاف
""3068

2:00م  2:20 -م

G7

إحمد دمحم عبدإلوإحد إلنجار

" "3069إحمد دمحم عبدربه عرب
" "3070إحمد دمحم محروس معروف عماره
" "3071إحمد دمحم دمحم دمحم عمرو
""3072

إحمد محمود إحمد إلتطاوى

""3073

إحمد مىح إلدين دمحم مشهور
ن
مصطق إحمد إبرإهيم فرج
إحمد
ي
ن
ن
إحمد مصطق خالد مصطق إلشام

""3076

إحمد نصار عبد إلحميد إبرإهيم نصار

""3074
""3075

2:20م  2:40 -م

G8

S3
إحمد هشام عبدإلكريم عبدإللطيف
" "3077برك
" "3078إحمد وإئل إحمد ى
إلفق
""3079

فتىح إلسيدإلجمل
إحمد ياش
ي

" "3080إدهم إسامه إبرإهيم عىل إبوليله
" "3081أري ج دمحم رمضان ناصف
" "3082إسامه صفوت ن
قرب جاد
""3083

صيى عباس شهاب
إسامه عباس دمحم ى

""3084

إسامه يىح عبدإلسميع سالم

G1

3:00م  3:20 -م

" "3085إشإء إيمن عوض عوض زإيد
ى
" "3086إشإء شوق دمحم دمحم مرإد
" "3087إشإء دمحم مسعد رمضان دمحم
ن
ن
مصطق درويش
مصطق دمحم
" "3088إشإء
""3089

إشإء يوسف عبدإلعزيز يوسف

""3090

إسالم ماهر محمود إلنحال
إسالم دمحم حامد إلششتاوى عبدهللا

""3091

G2

3:20م  3:40 -م

" "3092إسماء دمحم عبدإلرحمن إلمزين
""3093

إسماعيل إبرإهيم إلسيد إبرإهيم عوض

""3094

رأشف عبده عبده عبد إلحليم إبو إلو

" "3095أفنان دمحم إبرإهيم إلسنوىس

G3

3:40م  4:00 -م

G3

""3096

إلحسن عبدإلموجود شحاته
عبدإلموجود

""3097

رن
إلحسي إحمد دمحم شعبان دإود

""3098

إلسيد إحمد إلسيد سيد إحمد زيدإن

" "3099إلسيد إسامه إلسيد بدر
" "3100إلسيد طارق إلسيد مزروع
" "3101ن
إماب إلسيد إبرإهيم إحمد إبرإهيم
" "3102إمل إلسعيد دمحم هديلة
" "3103إمل ياش عبد إلمنعم دمحم إلفار
" "3104إمنيه عيد إلسيد محمود جالجل
إميه دمحم قاسم إلسباىع
" "3105ر
منىح طه إلزنتوت
ه
إمي
" "3106ر
ى ي
" "3107إياد إلدين دمحم دمحم إلفخرإبن
ن
إلكيالب
" "3108إياد حسن كمال
ن
" "3109إيمان نرص إبرإهيم مصطق خيال
" "3110إيمن رإشف عبدإلقادر دمحم عبده إلط
" "3111إيه رإشف دمحم عبد إلمنصف دبوس
" "3112إيه دمحم سعيد دمحم جادو
" "3113آيه دمحم متوىل إبرإهيم حليمة
" "3114إيهاب دمحم أبو إلفتوح دمحم يونس
رن
إبوإلييد عبدإلقادر يوس
" "3115باسل رإشف
" "3116بسام عدىل فتىح دمحم
" "3117بشار عبد إللطيف عبد إلبديع إلموإف
ن
مني عبدإلرحيم عبدإلشاق
" "3118بالل ر
" "3119بهاء جمال إلمحمدى دمحم درغام
" "3120ىتق عبد هللا إلسيد إحمد عبدإلوإحد

3:40م  4:00 -م

G4

4:00م  4:20 -م

G5

4:20م  4:40 -م

G6

4:40م  5:00 -م

G7

5:00م  5:20 -م

S4, S5 & S6
Topic: Zoom_Link_S4&S5&S6_Electronics_1
Time: Mar 1, 2021 09:00 AM Cairo

رابط االمتحان :

Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/88693503554?pwd=d
HloVkFRbU4rZHUwbzhTT3NyMGhYUT09
Meeting ID: 886 9350 3554
Passcode: JZ2MsN
S4

" "3121جيهان إسامه دمحمفتىح دمحم شمس إلد
" "3122حازم إحمد إلشناوى إبوإلسعود
" "3123حازم خالد إلسيد شهاوى
ن
مصطق إبرإهيم
حبيبه إحمد إلبدوي
ي
" "3124ب
ن
مصطق
" "3125حبيبه جمال منصور ؤبرإهيم
" "3126حبيبه ن
هاب حسن دمحم إلشمحوط
" "3127حسام عابدين دمحم مختار وهبه
" "3128حسام عيد ن
قرب عبدإلمجيد

G1

9:00ص  9:20 -ص

G2

 9:20ص  9:40 -ص

 9:20ص  9:40 -ص

G2

" "3129حسام مجدى عبد إلحفيظ عثمان
ن
إلحنق
" "3130حسام دمحم إلسيد
" "3131حسن عالء حسن توفيق إلسودإبن
ي
" "3132حسن مجدى حسن سليمه
ن
إلبسيوب سالم
" "3133حسن دمحم حسن
ن
إلحسين عبيد
" "3134حسن دمحم حمودة
ي
" "3135حسن دمحم ن
لطق بحبح
رن
رن
""3136
حسي إحمد عريف
حسي صالح
إليكاوي
" "3137حمدى إلسيد حمدى إلسيد ى
" "3138خالد أيمن رمضان قريش
" "3139خالد حسن إلسيد إبرإهيم
ن
إلشنوإب
" "3140خالد حمدى دمحم محمود
" "3141خالد طارق محمود إلسيد غزإله
" "3142دعاء طلعت إبوريه زغلول
" "3143دعاء دمحم إحمد دمحم
" "3144دينا عىل دمحم فوده
" "3145رأفت دمحم عبدإلجليل عىل عبدإلحافظ
" "3146رجب عطيه طه إصالن
" "3147رحمه صالح ر ن
إمي حامد
رحمه عاطف جميل عبدإلعليم
" "3148إبوإلدهب
ميه
" "3149رشاد إبرإهيم رشاد إلسيد ر
" "3150رمضان سعيد سالم فتوح إلجمل
" "3151رنا ياش عبدإلغفار جوده
" "3152رنيم ياش عىل سليم

G3

 9:40ص  10:00 -ص

G4

10:00ص  10:20 -ص

G5

10:20ص10:40-ص

G6

10:40ص11:00-ص

G7

11:00ص11:20-ص

S5
""3153
""3154
""3155

ن
مصطق إالسقيىل
روإن إبرإهيم أحمد
ن
شلن
روإن رضا لطق دمحم حسن ى
ن
روماب إيهاب جورج مسيحه

" "3156زياد خالد عبد إلمطلب إلسيد إلشوي خ
" "3157زياد عبد هللا عباس جالل
" "3158زياد دمحم طه دمحم إلوليىل
" "3159زينب إحمد عبدإلمعز وهدإن
" "3160زينب عىل إحمد إلمزين
رن
إبوإلييد طه
" "3161ساره إيمن طه
" "3162ساره حمزه عبد إلرإزق سعدون
" "3163ساره صالح إلدين عبدإلمعىط عبدإلعا
" "3164ساره فخر إلدين مرإد إسحاق
" "3165سامر منصور إلسيد عبدإلوإحد ليله
" "3166سعد خالد سعد رزق عىل شعبان
" "3167سمر دمحم ياش شبل إلخوإجه
إليى
" "3168سمر محمود محمود طه ى
" "3169سمر نرص إلمحمدى دمحم درغام
""3170
سمي محمود عىل إبرإهيم
ر
ن
إمي فتىح مصطق إلسيد يونس
" "3171سهيله ر
" "3172سهيله خالد عبد إلرؤف دمحم إبرإهيم

G1

G2

12:00م  12:20 -م

12:20-12:40

G3

12:40-1:00

G4

1:00-1:20

" "3173سيف إلدين إحمد خليل إحمد إبرإهيم
" "3174رشوق إحمد فاروق إحمد زلط
" "3175رشيف رإشف رمضان إلباجورى
" "3176رشيف عبد إلسميع إلسيد عبدإلعزيز
ن
مصطق إبرإهيم دمحم نرص
" "3177رشين
" "3178شكرى جمال إبرإهيم زيدإن
إلشهاب
" "3179شيماء رفعت حسن
ىي
إليبرى
" "3180شيماء عادل عبد إلهادى ى
" "3181شيماء عالءإلدين عبدإلوهاب عر ر ن
إبي
" "3182شيماء دمحم حسن كامل عبد إلوإحد
" "3183صالح حموده دمحم إبرإهيم ى
إلفق
سمي عبدإلجوإد عبدإلىح
" "3184صالح ر
ن
عبدإلغن إحمد زيد
" "3185عادل عالء

1:20-1:40

G5

G6

1:40-2:00

G7

2:00-2:20

" "3186عادل مجدى سعيد عبدإلحميد إلنادى
" "3187عبد إلرحمن خالد سعيد دمحم صالح
" "3188عبد إلرحمن عادل عباس حامد سعفان
" "3189عبد إلرحمن دمحم دمحم عبد هللا
عبد إلرحمن وجدى حسن إحمد
" "3190إسماعيل
" "3191عبد إلظاهر خالد عبد إلظاهر عزب
" "3192عبد هللا إحمد عبد هللا إسماعيل

2:20-2:40

G8

S6
""3193

عىل عبد إلمطلب عبد إلعال
عبد هللا ي
عبد هللا دمحم عبد هللا إلمالح
عبد هللا دمحم عبدهللا دمحم إالسود
عبدإلمنىح محمود
إلمنىح هالل
عبد
ى
ى
س

""3197

عبدإلحميد بهجت عبدإلحميد إبرإهيم
عبدإلرحمن إبرإهيم حسان سيدإحمد
زيدإن

""3194
""3195

""3196

""3198

G1

3:00-3:20

رن
حسني
" "3199عبدإلرحمن إحمد سعد إلسيد
ن
إلموين
" "3200عبدإلرحمن إحمد سعد
""3201

عبدإلرحمن إلسيد محمود إلسيد
إلدبش

G2

3:20-3:40

" "3202عبدإلرحمن جمعه دمحم عبدإلجوإد
" "3203عبدإلرحمن خالد إحمد رشدى
" "3204عبدإلرحمن رمضان بدير إلحلو
عبدإلرحمن سعيد رزق عبدإلرحمن
" "3205طلبه
" "3206عبدإلرحمن ماهر دمحم إبرإهيم نوفل
ى
شوق ر
إلشيف
" "3207عبدإلرحمن دمحم إحمد
عبدإلرحمن دمحم رمضان يوسف
" "3208إلقطشه
" "3209عبدإلرحمن يشى حسن دغش

G3

3:40-4:00

G3

3:40-4:00

" "3210عبدإلعزيز ياش عبدإلعزيز زىك عبدإ
" "3211عبدإلفتاح إلسيد ر ن
إألمي أبوإلوفا
" "3212عبدهللا إحمد دمحم إلشحات دمحم عطيه
سمي إلسيد إلحدإد
" "3213عبدهللا ر
سمي عزت عبد إلرحمن
" "3214عبدهللا ر
G4

4:00-4:20

" "3215عبدهللا عمرو دمحم إبرإهيم شهاب إلدين
" "3216عبدهللا فايق عبدإلخالق إحمد
" "3217عبدهللا مجدي محمود عيد بركات
" "3218عبدهللا دمحم بدير عطيه
" "3219عبدإلمعىط دمحم عبدإلمعىط إبوقرن
""3220

عبدإلمنعم عىل عبدإلمنعم عىل خليفة

" "3221عبدإلوهاب دمحم عبدإلوهاب سليمان ع
""3222

G5

4:20-4:40

عزت إبرإهيم إحمد يوسف

" "3223عىل جمال دمحم حسام إلدين إالشول
عبدإلنن حسن إلوقاد
" "3224عمار طلعت
ى
""3225

عمر إسامه إلسيد نجم

""3226

عمر إلسيد إلباز عبد إلهادي

" "3227عمر رضا إحمد زين إلعابدين
""3228

G6

4:40-5:00

عمر سعيد عىل إحمد نجم

" "3229عمر عادل عبدإلخالق إلمزين
" "3230عمر عبدإلعزيز حمدي عبدإلقوي
" "3231عمر دمحم عبدإلرحمن إلسيدغانم
" "3232عمر ممدوح عبدإلمنعم إبرإهيم إبوقم
""3233

عمر نبيل عىل عبدهللا إبوسالم

""3234

عمرو عبد إلرؤوف جابر إلكفرإوى

" "3235عمرو عىل عبدإلمعىط خطاب
" "3236عمرو دمحم عزت إبوشادى

G7

5:00-5:20

