اسم المقرر :دوائر ر
الكتونيه ()1
طريقه التقييم  :شفوى وعمىل
الفرقه  :ثانيه اتصاالت
يوم عقد االمتحان :السبت 2021-2-27
اسم مدرس المقرر:
هجووعه

رقن
الجلوس

اسن الطالب

د/حسام قاسن
هوعد االختبار ( هن  -الى )

دوائر الكترونيه Topic: Zoom link S1 _1
Time: Feb 27, 2021 09:00 AM Cairo

رابط االمتحان :

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/79085040726?pwd=UHltc1N0e
jkzcktsRC9hajI0UTF0Zz09
Meeting ID: 790 8504 0726
Passcode: PeS7L9
سكشن ()1

ى
مصطف حنجل
" "6301ابراهيم احمد ابراهيم
" "6302ابراهيم فؤاد ابراهيم عيىس
ى
ى
ابوالعني صقر
ابوالعني عبدالواحد
" "6303احمد

G1

9:00ص 9:20-ص

" "6304احمد ابوبكر السيد امام الشوره
ى
الخلوان
" "6305احمد راشف عبدالحليم
" "6306احمد راشف دمحم الزيات
" "6307احمد البدراوى السيد دمحم الشعراوى
ى
األخض
" "6308احمد جالل دمحم

G2

9:20ص 9:40-ص

جب عبدهللا
" "6309احمد خالد ر
" "6310احمد خالد دمحم عبدالحليم غاىل
" "6311احمد رضا شحاته احمد مرىع
ى
مصطف توفيق غانم
" "6312احمد رمضان
ى
ى
حسي
حسي
" "6313احمد زكريا عبدالمنصف

G3

9:40ص 10:00-ص

" "6314احمد سعيد راغب راغب خليل
" "6315احمد سليمان ابراهيم المدبوىل
" "6316احمد صالح دمحم مقرب
المعط فايد
العاط عبد
" "6317احمد عبد
ي
ي
" "6318احمد عبدالوهاب مجاهد الجماله
" "6319احمد عزازى عبد ى
الغن عزازى

G4

10:00ص10:20-ص

G4

10:00ص10:20-ص

" "6320احمد عىل زىك عىل
ى
العني الرفا
" "6321احمد عمر ابراهيم ابو
" "6322احمد فواد محمود شحاته
" "6323احمد دمحم سليمان عىل شحان

G5

10:20ص 10:40-ص

" "6324احمد دمحم قطب دمحم الشافىع
" "6325أحمد دمحم دمحم سالم مدكور
" "6326احمد دمحم دمحم قطب ابوالعال قرقش
" "6327احمد دمحم منصور البخوىم
" "6328احمد محمود شعبان ابو النض عتمان

G6

10:40ص 11:00-ص

" "6329احمد محمود هالل عمر عىل
" "6330احمد مسعد دمحم عباس متوىل
ى
مصطف عامر عامر عتاب
" "6331احمد
" "6332اشاء متوىل مهيب عبدالغفار بخيت

G7

11:00ص 11:20-ص

" "6333اشاء دمحم عبد الستار احمد ابو النجا
ى
مصطف
" "6334اشاء دمحم عيد
" "6335اشاء دمحم فهىم سليمان
" "6336اسالم حسن دمحم احمد خضب
" "6337اسالم زكريا حسن الجمل

G8

11:20ص 11:40-ص

ى
مصطف السيد شاج
" "6338اسماء ايمن
ي
" "6339الشيماء احمد دمحم رمضان عبد الهادى
" "6340الشيماء يوسف طلب السيد احمد دياب
" "6341امل سعيد دمحم دمحم حمود
" "6342انس حسن زين العابدين حسن

G9

11:40ص 12:00 -م

الش ى
" "6343ايمان احمد زياده ر
بين
" "6344ايمان امجد احمد عض
" "6345ايه إبراهيم عبدالرحيم عبدالحافظ
" "6346ايه الشحات ابراهيم ابو العال
" "6347ايه سمب امام محمود
بج
" "6348حاتم مدحت دمحم الشور ر

G10

12:00م 12:20-م

G10

12:00م 12:20-م

ى
الجناين
" "6349حامد رأشف البسطويىس دمحم
" "6350حسام أحمد دمحم رشارة
" "6351حسام الدين طارق فاروق محمود عىل
ى
حسني عبدالشهيد عبدالج
" "6352حسام

G11

12:20م12:40-م

" "6353حسن محمود دمحم نجم
ى
ى
حساني الشاىم
حسي صبج صبج السباىع
""6354

دوائر ر
الكتونيه Topic: Zoom link S2 _1
Time: Feb 27, 2021 01:00 PM Cairo
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/75201693161?pwd=cjhXb
UJPd29DcStpa1F3NWRoMHRodz09

رابط االمتحان :

Meeting ID: 752 0169 3161
Passcode: 00CEBm
سكشن ()2
هجووعه

رقن
الجلوس

اسن الطالب

هوعد االختبار ( هن  -الى )

" "6355خالد عادل دمحم دمحم الخطيب
" "6356خالد فرج السيد ابوحسن
" "6357رفعت نارص دمحم رفعت السيد ابو سليمان

G1

1:00م 1:20-م

" "6358رقيه جالل صابر انور
" "6359رمضان منب االمام حسن
" "6360رنا راشف عبدالفتاح عبده
" "6361ساره خالد ابراهيم دمحم سنبل
" "6362ساره رمضان دمحم ابراهيم جمعه

G2

1:20م 1:40 -م

" "6363سمبه عبدالعزيز محمود دمحم
" "6364رشوق جمال دمحم يونس
" "6365صبج شاكر صبج عيىس
" "6366عبد الرحمن راشف عبد العال هارون
" "6367عبدالرحمن السعيد عبدالفتاح حمد
" "6368عبدالرحمن السيد السيد دمحم خليفه
" "6369عبدالرحمن رضا ابراهيم ابوالعطا

G3

1:40م 2:00-م

" "6370عبدالرحمن عماد زكريا عبدالعال نور
" "6371عبدالرحمن دمحم كمال عطاهللا
" "6372عبدالعزيز محمود عبدالعزيز دمحم موىس

G4

2:00م 2:20-م

" "6373عبدهللا احمد ابراهيم الشال
" "6374عبدهللا احمد مرىس حجازى
مرىس دمحم االعض
" "6375عبدهللا خالد
ي
" "6376عبدهللا فؤاد محمود جمال العكل
" "6377عبدهللا ر
ناج دمحم خميس بريشه

G5

2:20م 2:40 -م

ى
حسي دمحم دمحم
" "6378عالء
ى
حسي
" "6379عمر سليمان توفيق
" "6380عمر عبد العزيز حميدو مرىس
" "6381عمر دمحم عبدالرحيم احمد الخطيب
" "6382فادى ابراهيم حنا ابراهيم

G6

2:40م 3:00-م

" "6383فاطمه عبدالمنصف دمحم األشقر
" "6384فوده دمحم فوده السيد رجب
" "6385فوزيه مسعود جادهللا عبدالحميد خليفه
" "6386كريم ابراهيم ى
امي ابراهيم رجب
" "6387كريم احمد السيد دمحم السيد ابراهيم

G7

3:00م 3:20-م

" "6388كريم رشيف عباس ابو عيطة
" "6389كريم وائل دمحم عبد الفتاح دمحم مص
" "6390ماجد صالح ابراهيم قاسم
" "6391ماهر محمود احمد حسن سويف
" "6392محروس السيد عبد الرحمن ابراهيم عب

G8

3:20م 3:40-م

" "6393دمحم ابراهيم محمود ابراهيم دمحم ر
ى
حسن النجار
" "6394دمحم احمد
ى
الحسين دمحم السيد سند
" "6395دمحم
" "6396دمحم سعيد عبدالسالم هالل
" "6397دمحم سالمه دمحم محمود عثمان
" "6398دمحم سليمان احمد عيىس ابوزيد

G9

3:40م4:00-م

G9

3:40م4:00-م

" "6399دمحم شعبان احمد عبد الهادى
" "6400دمحم صفوت دمحم دمحم حسن
" "6401دمحم صالح اسماعيل ندا
ى
القاض
" "6402دمحم صالح سالم عىل

G10

4:00م 4:20 -م

" "6403دمحم طارق حسن عبد الوهاب
ى
شاهي
" "6404دمحم طارق عطيه فرج عىل
" "6405دمحم عاطف عطيه محمود مرىع
شلن
" "6406دمحم عبدالصادق دمحم ر

G11

4:20م 4:40-م

" "6407دمحم عبدالوهاب محمود عبدالوهاب كساب

Topic: Sec_3's Zoom Meeting

رابط االمتحان :

Time: Feb 27, 2021 09:00 AM Cairo
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98605121283?pwd=VkM1L2dpQlR2
Q05DV0F2eUh3Y2tqQT09
Meeting ID: 986 0512 1283
Passcode: RxL3xF
سكشن ()3
هجووعه

رقن
الجلوس

اسن الطالب

هوعد االختبار ( هن  -الى )

" "6408دمحم عزت فريد ابراهيم
" "6409دمحم عطا هللا عىل قطب عبيه
" "6410دمحم عطيه دمحم عثمان

G1

9:00ص 9:20-ص

" "6411دمحم عىل السيد سليمان حسن
" "6412دمحم فوزى احمد عبدالمنعم دحري ج
" "6413دمحم كمال دمحم دمحم عىل هجرس
ى
حسي اسماعيل المهدى
" "6414دمحم مجدى
" "6415دمحم دمحم نجيب عىل سليمان

G2

9:20ص 9:40-ص

شلن
" "6416دمحم محمود دمحم
التهاىم ر ي
ي
" "6417دمحم محمود محمود العزب الديب
ى
مصطف
" "6418دمحم مراد حسن محمود
" "6419دمحم مرىع خليل عىل غنيم

G3

9:40ص 10:00-ص

ى
مصطف اسماعيل القصب
" "6420دمحم

G3

9:40ص 10:00-ص

ى
مصطف دمحم احمد مرىع
" "6421دمحم
" "6422محمود احمد دمحم الشحات عزب
" "6423محمود السيد طه الفخر ىان
" "6424محمود حسن حسن دمحم موىس
" "6425محمود طاهر احمد ابوالوفا

G4

10:00ص10:20-ص

" "6426محمود عاطف محمود حسن
" "6427محمود عبدهللا احمد عكر
ى
" "6428محمود فرج حواش الرزاف
ى
مصطف دمحم سليمان ابوزهرة
" "6429محمود
ى
ى
عيىس
عبدالغن
مصطف جمال
""6430
ي
ي

G5

10:20ص 10:40-ص

ى
ى
مصطف عبدالعزيز الشاىم
مصطف عبدالعزيز
""6431
ى
مصطف دمحم عبدالجواد عبدالمجيد رشيف
""6432
ى
مصطف محمود عبدالحميد عبدالجواد ابوحسن
""6433
" "6434منار عصام عىل مامون عطا هللا

G6

10:40ص 11:00-ص

" "6435منة هللا اسامه دمحم عادل عباس الكحىك
" "6436منة هللا سمب عىل عطيه
" "6437مومن نبيل مدحت السيد محمود
ى
مصطف السيد سيد احمد خاطر
" "6438ىم
" "6439نادين بدوى عبدالفتاح شوشه
" "6440نض دمحم ر
عنب المكاوى

G7

11:00ص 11:20-ص

" "6441نور دمحم اسماعيل السيد حرفوش
" "6442هادى محمود فتح هللا عليان
" "6443ى
ى
مصطف
هان شاكر عىل
" "6444هبه هللا دمحم فاروق السيد الديب
" "6445هشام مسعد دمحم خليفة بدور

G8

11:20ص 11:40-ص

" "6446هناء مسعد عبدالعزيز خليل
" "6447ياش عبدالحميد سند ورده
" "6448يوسف ابراهيم حنا ابراهيم حنا
" "6449يوسف ايمن دمحم صادق دمحم ابو باشا

G9

11:40ص 12:00 -م

" "6450يوسف شحان يوسف أحمد

G9

11:40ص 12:00 -م

ى
ى
الجوج
مصطف عبدالحميد
" "6451يوسف عبدالحميد
ي
الببرى
" "6452حسام دمحم عىل ر
" "6453دمحم رمضان دمحم حسن مرزوق
ى
مصطف عبدالعال
" "6454دمحم عالء
" "6455احمد دمحم محمود السيد عثمان

G10
" "6456دمحم سعيد دمحم الشيخ
" "6457دمحم نارص محمود ابراهيم
" "6458دمحم سعد دمحم معوض ابراهيم

12:00م 12:20-م

