
عمرو يوسف شعبان جامع"3237"

عونى عبدالرؤف عبدالمجيد عبدالبر"3238"

فارس ابراهيم البيوىم عوض"3239"

فارس خالد عزت حسان"3240"

فاطمه عالء عباس الغنيمي"3241"

قاوي"3242" فواد اسامة فواد الشر

فوزى نشات فوزى شلبر حنا"3243"

ف ا"3244" وز خالد مأمون عبد الرازق شر فبر

وز مجدى علي السيد عجيل"3245" فبر

ي الدين عبد الغبى ا"3246" وز دمحم خبر فبر

كامل السيد كامل السيد أبو العال"3247"

كريم ابراهيم ابراهيم سيداحمد سمبر"3248"

كريم ابراهيم عبد اللطيف احمد دغيم"3249"

كريم أحمد عبد الحميد طلخان"3250"

كريم احمد دمحم السيد ابوطبل"3251"

كريم طارق مصطفى زاهر"3252"

لس ايهاب وصفى عبدالنور"3253" كبر

لس سامح ميالد زىك حنا"3254" كبر

ماجد دمحم كرم احمد ماجد علي يوسف"3255"

مارتينا ايهاب لويس عوض فهم"3256"

مازن احمد مصطفى زىك الجمل"3257"

مازن السيد شعبان ثروه"3258"

ونيات : اسم المقرر 1الكتر

عه
مو

ج
م

اسم الطالب
رقم 

الجلوس

2021-3-2الثالثاء  : يوم عقد االمتحان 

:اسم مدرس المقرر

(الى - من )موعد االختبار    

أولي كهرباء: الفرقه 

شفوى- عملي : طريقة التقييم

ي/ د.ا ي عبدالنب 
مصطف 

S7

G1

G2

G3

G4

G5

:رابط االمتحان 

Topic: Zoom link S7& S8 &S9_ ونيات 1الكتر

Time: Mar 2, 2021 09:00 AM Cairo

Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/82937545150?pwd=cExaZ

XZVMm03K3k2aVhkZldGa1k2UT09

Meeting ID: 829 3754 5150

Passcode: Te4rs9

 ص9:40-  ص 9:20

 ص10:00-  ص 9:40

10:00-10:20

10:20-10:40

S7, S8 & S9

 ص9:20- ص 9:00 



مجدي مسعد شحاته غالي اسعد"3259"

دمحم ابراهيم دمحم عبده"3260"

دمحم احمد ربيع المحالوى"3261"

دمحم احمد عبد الرافع المغرنر شامه"3262"

دمحم احمد عثمان احمد قنصوه"3263"

دمحم احمد دمحم احمد عيىس"3264"

دمحم احمد دمحم دمحم سالم"3265"

دمحم احمد محمود غباره"3266"

دمحم اسماعيل فوزي اسماعيل النجار"3267"

ف سعيد ابوهند"3268" دمحم اشر

ف دمحم العيسوى بريه"3269" دمحم اشر

دمحم السيد احمد زايد"3270"

دمحم السيد عبد القوى توفيق"3271"

دمحم السيد عبدالىح عبدالصادق فياض"3272"

دمحم أنس دمحم نرص"3273"

دمحم ايمن دمحم عبدالحميد ابوحمزة"3274"

ي"3275"
بيبى دمحم إيهاب منصور الشر

دمحم جالل معوض زلط"3276"

دمحم جمال احمد هيكل"3277"

ازل"3278" دمحم جمال دمحم عبدالعزيز الشر

دمحم جمال ندا عويس"3279"

دمحم حاتم حسن حموده"3280"

دمحم حسام السيد نرص"3281"

ى المغبر"3282" دمحم حمدى دمحم بحبر

بيبى السيد"3283" دمحم خالد الشر

ى سليم"3284" دمحم خالد طه مصطفى امير

دمحم خالد عبدالغفار جعفر"3285"

دمحم ربيع دمحم تعيلب"3286"

قاوي"3287" دمحم رشاد عاطف محسن الشر

دمحم سعيد احمد سلومه"3288"

دمحم سعيد سعيد ابراهيم العليمي"3289"

دمحم سعيد كمال إبراهيم فايد"3290"

دمحم سمبر السيد عبدالسالم"3291"

دمحم سمبر منصور عبدالعاىط الوكيل"3292"

دمحم سيد صالح دمحم"3293"

دمحم سيد فكرى فهم"3294"

دمحم شعبان دمحم دمحم"3295"

G5

G6

G7

G1

G2

G3

G8

12:40-1:00

1:00-1:20

10:40-11:00

11:00-11:20

11:20-11:40

12:00-12:20

12:20-12:40

S8

G4

10:20-10:40



دمحم صالح ابراهيم احمد ابو طه"3296"

دمحم ضياء الدين محمود عبد الفتاح"3297"

دمحم طارق ابراهيم بحالق"3298"

دمحم طارق عبدالمنصف عيش"3299"

دمحم طلعت دمحم محمود حجازى"3300"

دمحم عادل دمحم طه احمد"3301"

دمحم عبد الحكيم عبد الوهاب البهوا"3302"

دمحم عبد الحميد عبدالسالم قابيل"3303"

دمحم عبد العزيز السيد عيد"3304"

دمحم عبد الفتاح احمد ابو شوشه"3305"

دمحم عبدالرؤف ابراهيم دمحم سعد قن"3306"

دمحم عبدالغفار دمحم عبدالغفار الح"3307"

دمحم عبدالمنعم رياض شيبه دمحم"3308"

دمحم عصام دمحم الشوربىحر"3309"

دمحم عطية دمحم عبدالسالم"3310"

دمحم عالء فتىح السيد سلمان"3311"

دمحم عالء دمحم ابوجميل"3312"

ى"3313" دمحم عل عبدالفتاح عطيه أبوالعنير

دمحم عل دمحم البهنىس"3314"

دمحم عل دمحم شمس"3315"

دمحم عماد اسماعيل محمود العرنر"3316"

دمحم عماد عبداللطيف جمعه"3317"

دمحم عماد دمحم السعيد موىس"3318"

دمحم غازى زىك غازى"3319"

دمحم فرحات عبدالفتاح محمود عاليه"3320"

دمحم فهمي حسن السباىع الشال"3321"

دمحم فوزي بديرعبدالعظيم عطيه"3322"

دمحم قطب عبد الرحمن عبد الرحمن ال"3323"

دمحم قطب دمحم الشيخ"3324"

دمحم مازن عبدالرحمن ابراهيم"3325"

دمحم دمحم سليمان راشد فراج"3326"

دمحم محمود ابراهيم متول ابوالليل"3327"

دمحم محمود السيد علي غازي"3328"

دمحم محمود جمعه الصفىط"3329"

دمحم محمود حلم عبد الغبى شلبر"3330"

دمحم محمود زكريا المرصي"3331"

دمحم محمود عبدالعزيز محمود خليفه"3332"

دمحم محمود علي محمود العطار"3333"

دمحم مصطفى احمد حماد عوض"3334"

S9

2:20-2:40

3:00-3:20

3:20-3:40

3:40-4:00

4:00-4:20

G1

G2

G3

G4

1:20-1:40

1:40-2:00

2:00-2:20

G5

G6

G7

G8



"3335"

دمحم مصطفى عبدالوهاب مصطفى 

العليم

دمحم مصطفى كامل عبدالعظيم العبر"3336"

دمحم منبر كمال اسماعيل زياده"3337"

دمحم مومن دمحم عل درويش"3338"

دمحم نارص سعد عبدالحليم جويده"3339"

دمحم نبيل ابراهيم سالم الخول"3340"

دمحم نبيل عبدالقوى حماد"3341"

دمحم نجم دمحم الصفىط"3342"

دمحم هشام احمد احمد نوفل"3343"

دمحم هشام عبد القادر سليمان عياد"3344"

ى"3345" دمحم وليد دمحم كرمات الهمشر

دمحم يحبر عبدالحفيظ عل الصعيدى"3346"

دمحم يشي عبد الفتاح البنا"3347"

دمحم يوسف عبدالقادر احمد سليم"3348"

دمحم يونس سليمان يونس"3349"

محمود أحمد سيدأحمد أحمد عبدربه"3350"

محمود احمد عباس يسن"3351"

محمود احمد عطيه راغب صحصاح"3352"

بتل"3353" محمود جابر صبىح شحاته الشر

"3354"
محمود حسام عاطف الففى

محمود خالد عبد اللطيف فرج"3355"

محمود سالم شليل حبيب"3356"

محمود سعيد فتىح يوسف عمارة"3357"

محمود سند عبدهللا سند ابو زهره"3358"

يف محمود يوسف ابوالوفا"3359" محمود شر

محمود صالح دمحم عبدالحميد"3360"

محمود طارق دمحم عل الدعباس"3361"

G6

G1

4:00-4:20 G4

G5

G7

G8

5:00-5:20

5:20-5:40

4:20-4:40

4:40-5:00

 ص9:20- ص 9:00 

S10

:رابط االمتحان 

Topic: S10_ ونيات1 الكتر

Time: Mar 2, 2021 09:00 AM Cairo

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/78800739788?pwd=ckI4bX

J1anY5cFZjSmZTTVE1ZG5EUT09

Meeting ID: 788 0073 9788

Passcode: 9p26bJ

S10



محمود عبد الفتاح دمحم خضبر"3362"

محمود عبدالحميد دمحم عبدهللا الىسي"3363"

"3364"

محمود عبدالفتاح مصطفى الشعراوى 

ال

محمود عزت ابراهيم غربيه"3365"

محمود عزىم السيد سالمه"3366"

محمود عصام الدين ابراهيم الطيار"3367"

محمود عل محمود بريشه"3368"

محمود فتىحي محمود سليم االكبر"3369"

محمود دمحم ابراهيم سالمان متول"3370"

"3371"

محمود دمحم نجيب أحمد محمود 

الصعيد

مروان دمحم ابراهيم عبدالحميدالزيا"3372"

مروه دمحم عل دمحم العيسوى"3373"

مريم احمد دمحم مصطفى داود"3374"

ف رشدى رجب"3375" مريم اشر

مريم حبيب يونان حبيب"3376"

مريم عبدالرحمن السيد السيد غانم"3377"

"3378"
مريم منصور منصور الكنانى

مريم هانى احمد ابراهيم جمعه"3379"

مصطفى احمد احمد عبدالحفيظ عالم"3380"

"3381"

ى عبدالصديق بيوىم  مصطفى امير

الصواف

مصطفى جمال عبد السالم عبد الفتاح"3382"

مصطفى سعيد عبده الشطالوي"3383"

مصطفى طارق كامل ايوب"3384"

مصطفى عبدهللا عبدهللا دمحم عثمان"3385"

مصطفى عماد سعد الوكيل"3386"

مصطفى دمحم عبد الصادق المحالوى"3387"

ي"3388" مصطفى دمحم مصطفى البحبر

مصطفى دمحم نعمان ابوالفضل عل"3389"

مصطفى محمود عبدالسميع عل عالم"3390"

ى حجازى حجازى"3391" معاذ خبر

معاذ رمضان دمحم اليمانى عبدالعزيز"3392"

ى طلعت مىح الدين ورده"3393" معبى

منار دمحم مصطفى عل الشافىع"3394"

منصور زكريا مصطفى عل فايد"3395"

مهاب عبد الفتاح عل درويش"3396"

G1

G2

 ص9:20- ص 9:00 

11:00-11:20

11:20-11:40

G3

G4

 ص9:40-  ص 9:20

 ص10:00-  ص 9:40

10:00-10:20

10:20-10:40

10:40-11:00

G5

G6

G7

G8



مهاب دمحم اسماعيل الصباغ"3397"

مهند احمد حامد عيىس"3398"

مهند مسعد السيد عبدالحميد الشيخ"3399"

موىس دمحم عبدالعاىطي دمحم موىس"3400"

مومن احمد شكرى سيداحمد غنيم"3401"

"3402"
ميار اسماعيل دمحم اسماعيل المدنى

مينا جمال انيس اسطفانوس"3403"

نبيل ايمن مسعد السيد الكفراوي"3404"

ندى ابراهيم دمحم شحاته"3405"

"3406"
نغم دمحم يوسف عبدالعليم زنانى

نور ايمن دمحم متول شعبان"3407"

نورالدين كمال سليمان ابوسليمان"3408"

نوران دمحم سعد عالم"3409"

نورهان ابراهيم حسن سالم"3410"

نورهان فوزى حميده محمود الدى"3411"

هانى عبد الحميد دمحم البطاحىحر"3412"

"3413"
هبه ياش عبدالحميد غيانى

"3414"

 
ى

هدير صبىح شعبان عبدالشاف

ى الهمشر

ى"3415" هشام شعبان حبىسر امير

هشام نبيل مأمون عوض سليم"3416"

"3417"

هالل حسن ابراهيم عبدالحميد 

منصور

هيام السيد امام ضحوة"3418"

والء احمد عبدالعزيز عبد الحميد در"3419"

والء وففى محمود ابراهيم شمندوره"3420"

وليد صبىح عبد العليم عتمان"3421"

ل"3422" ياش رضوان فؤاد رضوان البر

ى حسن السيد المليىحر"3423" ياسمير

وك عبدالفتاح النجار"3424" يحبر نبيل مبر

G1

G2

G3

G4

G5

1:00-1:20

1:20-1:40

1:40-2:00

11:20-11:40

12:00-12:20

12:20-12:40

12:40-1:00

:رابط االمتحان 

Topic: S11&S12_ ونيات1 الكتر

Time: Mar 2, 2021 12:00 PM Cairo

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/79750564812?pwd=Q2VH

NkxqN0l3ZWpKRjg0MC9KZzhMQT09

Meeting ID: 797 5056 4812

Passcode: 3p5XwW

S11 & S12

S11

G8

G6



يوسف احمد السيد حسن"3425"

يوسف أحمد شاكر فوزى"3426"

ف أحمد المرىسي خميس"3427" يوسف أشر

 طه اصالن"3428"
ى

يوسف الدسوف

ى"3429" يوسف خالد دمحم خرصى السمير

يوسف عيد محمودعل البندراوى"3430"

يوسف دمحم حامد دمحم خرصى"3431"

يوسف دمحم سعيد حسن شعيب"3432"

يوسف محمود سعد حماد"3433"

ابراهيم دمحم اسماعيل دمحم عليوه"3434"

احمد إبراهيم أحمدالسيد النجار"3435"

احمد ابراهيم عبد ربه النجار"3436"

ى"3437" ف ابو الفتوح الهمشر احمد اشر

"3438"
احمد حسام كمال محمود النوسانى

احمد خالد عل ابراهيم"3439"

احمد يوسف انور عبدالجواد"3440"

اسامه طارق احمد عمر"3441"

ى احمد رضوان"3442" تامر حسير

"3443"
حسام احمد احمد بسيونى

ى الصاوى الحيص"3444" ى الصاوى حسير حسير

خالد فؤاد عبدالعزيز دمحم احمد"3445"

سامر احمد عبدهللا عطيه عيىس"3446"

شادى احمد عبدالفتاح عبدهللا بركات"3447"

عمر السيد عبد السميع السيد االشمو"3448"

عمر خالد دمحم عبد الفتاح يوسف"3449"

دمحم السيد الشحات زيدان"3450"

دمحم الشحات عبدالستار محمود عامر"3451"

دمحم خالد فتىح طه قنديل"3452"

دمحم رأفت عبدالفتاح طه خليفه"3453"

"3454"

محمود جميل عبدالحميد جاب هللا 

عبد

محمود دمحم عبدالعال العريان"3455"

مصطفى شعبان عبدالمعىط ابوسيف"3456"

مومن لطيف شبل لطيف حاتم"3457"

يوسف جمال عبدالمعىط يوسف"3458"

ابراهيم دمحم ابراهيم الخشن"3459"

احمد حسن عبد اللطيف التت"3460"

G4

G5

G1

G2

G3

2:00-2:20

3:00-3:20

1:40-2:00

4:00-4:20

4:20-4:40

3:20-3:40

3:40-4:00

S12

G6

G7



احمد دمحم زين بركات"3461"

احمد مصطفى عل مصطفى الجداوى"3463"

كريم كامل صميده عبدالسالم المزلع"3465"

محمود ياش محمود السيد الحويىح"3466"

وجدى عيد عبدالرؤف ابوالليل"3467"

4:40-5:00 G6

G54:20-4:40


