
إبرإهيم زين إلعابدين إبرإهيم شعبان"9301"

إبرإهيم عىل إبرإهيم إبوعيطه"9302"

قاوي"9303" إبرإهيم عىلي رمضان إلشر

إبرإهيم دمحم شعبان سليمان سعدهللا"9304"

إبرإهيم دمحم عبدإلوهاب إحمد موىس"9305"

إبرإهيم وحيد عبد إلسميع شحات"9306"

ؤبرإهيم يشي زكريا عمر"9307"

إحمد إلسعيد إلسيد عبد إللطيف إلمس"9308"

إحمد إيهاب دمحم كمال إلسنطاوى"9309"

إحمد جمال محمود عطوى"9310"

إحمد خطاب محمود دمحم خطاب"9311"

إحمد سعيد عبد إلحميد دحروج"9312"

إحمد عادل طه إبوجاعور"9313"

إحمد عبد إلخالق دمحم إسماعيل"9314"

إحمد عبد إلعاىط دمحم إلشحات جاروده"9315"

إحمد عبدإلوهاب دمحم زيدإن دمحم"9316"

إحمد لطفى إبرإهيم عوض"9317"

وك دمحم إلسيد"9318" إحمد مبر

إحمد دمحم سيدإحمد إلسبىك"9319"

إحمد دمحم دمحم عبد إللطيف خطاب"9320"

إحمد مصطفى إحمد كمال شكر"9321"

ي سالم"9322"
ي إحمد مصطفى

إحمد مصطفى

إسماعيل عبد إلفتاح روإش عالم"9323"

آالء مالك دمحم أبو عرب"9324"

يد إلبنا"9325" ى إيمان رضا إبو إلب 

بتول عمرو سيد إحمد إبوريه"9326"

بسا م إحمد إلطنطاوى دري    ع"9327"

حبيبه محمود دمحم إلهنى"9328"

حسام إحمد إلطنطاوى دري    ع"9329"

حسام حسن إحمد رسحان"9330"

حسن جمال حسن إلرفاىع"9331"

"9332"
ى
حسن طارق حسن إلعرإق

حسن دمحم إلسيد دبور"9333"

حسناء طه عىل عىل إبو زينة"9334"
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(الى - من  )موعد االختبار 

:رابط االمتحان 

Zoom link S1&S2&S3_G1.1_ونيات الرقمية االلكتر

Time: Feb 27, 2021 09:00 AM Cairo

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/76537424216?

pwd=RlUzc2o3QmNaT0R2MEVoN056Y2ppZz09

Meeting ID: 765 3742 4216

Passcode: CV5WBm

ي نظم االتصاالت: اسم المقرر
 
ونيات الرقمية ف االلكتر

شفوى وعمىل: طريقه التقييم 

ثالثه اتصاالت: الفرقه 

2021-2-27السبت  :يوم عقد االمتحان 

حسي   الطيبى/د:اسم مدرس المقرر



خالد عادل دمحم إلنبوى عيىس"9335"

دينا وجدى إبرإهيم إلشدودى"9336"

ريم إحمد منصور دمحم"9337"

ي"9338"
ريناد محمود سعد إلزناتى

زكريا دمحم عبدإلعظيم إلبسيوتى"9339"

سلىم عبدإلرحمن عطيه سليمان"9340"

سمر إليماتى عبدإلرإزق إبرإهيم نعيم"9341"

سمب  دمحم دمحم خطاب"9342"

سميه طارق عبد إلرإزق عبد إلقدوس"9343"

شادى عبدإلعزيز إلغريب مجاهد صقر"9344"

شادى محمود عبد إلهادى منصور"9345"

يف دمحم عطا دمحم إلعفيفى"9346" رسر

شفاء حسام إلدين عبدإلرحمن عبدهللا"9347"

ف عبد إلفتاح مسعود نعينع"9348" شيماء إرسر

قاوى"9349" صفوه طارق إلسيد إلشر

ساوى"9350" صالح سالم عيد سالم إلبى

طاهر رجب إبرإهيم دمحم إلسباىع"9351"

عادل دمحم نارص رياض عيد"9352"

ي إلبطاوى"9353"
عادل محمود عبده مصطفى

عبد إلرحمن إحمد إلسيد إحمد شتات"9354"

عبد إلرحمن صبىح صالح عيىس"9355"

عبد إلرحمن عىل صديق عبد إلال"9356"

عبد هللا إحمد عبد هللا عبد إلمجيد"9357"

عبدإلرحمن عاطف عطيه مصطفى إلففى"9358"

عبدإلل ه رإتب عبده مصطفى خميس"9359"

عالء بهجت حسن عىلي إلجيار"9360"

عىل إسامة إلسيد إحمد إبوروإش"9361"

عمر عبدإلهادى سعيد جعفر"9362"

فاتن منصور موىسي عبدإلل ه"9363"

فريده عالء إحمد عكاشه"9364"

مازن نرص دمحم إلرفاىع إلقمارى"9365"

ف إسماعيل إلنمر"9366" ماىس إرسر

مانرفا مالك إبرإهيم عبد إلملك"9367"

دمحم أحمد إلسيد إحمد أبو زهرة"9368"

دمحم إحمد حسن إبو بكر"9369"

ف دمحم إلدمتناوى"9370" دمحم إرسر

دمحم إلسيد عبد إلسالم إحمد"9371"

دمحم حمدى دمحم إحمد دمحمإلشيخ"9372"

ى"9373" دمحم خالد إلسيد دمحم حسي 

دمحم خالد عصمت عبد إلفتاح إلقطان"9374"

دمحم رجب دمحم هاشم نصار"9375"

دمحم سمب  مصطفى دمحم رسور"9376"

دمحم صبىح دمحم منترص زيدإن"9377"

ى عىل إالشقر"9378" دمحم صبر

دمحم صالح إنور إلسيد عىل عبد إلعا"9379"

دمحم طارق دمحم إلجماله"9380"

ي"9381"
دمحم عبدإلحافظ زىك عبدإلحافظ إلىسر

دمحم عبدإلعزيز دمحم عبدإلعزيز خميس"9382"

دمحم عبدهللا محمود خفاجر"9383"
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ي عىلي إغا"9384"
دمحم عىلي عبدإلغنى

دمحم متوىل إحمد متوىل إلنجار"9385"

دمحم مجدى إلتهاىم قاسم"9386"

إو"9387" دمحم محمود كامل عبدإلفتاح إلشبر

دمحم محمود دمحم زين إلدين"9388"

دمحم مرتضى إلسيد عبد إلكريم سالم"9389"

دمحم مصطفى إحمد إلعناتى"9390"

محمود إلسيد محمود سيد إال هل"9391"

محمود سمب  إلمتوىل إلمتوىل"9392"

محمود يس محمود عبد هللا"9393"

مروإن إحمد إلحسينى دمحم أبوإلخب "9394"

مصطفى إحمد عبدإلوهاب إلفالل"9395"

معاذ عبدإلتوإب عىل إبرإهيم إلزغنر"9396"

ى شعرإوي"9397" ى هشام سيد حسي 
معبى

منه هللا إحمد إلسيد عثمان"9398"

ف إحمد بدر"9399" ميادة إرسر

ي إلعجىمي"9400"
نغم إمجد إلحسينى

إوى"9401" ى نورإلدين رإفت عبد إلغنى إلجب 

هاجر صابر سعد ماضى"9402"

هادى دمحم عبدإلرإزق إبرإهيم"9403"

ى إبرإهيم متوىل إبو زبيده"9404" هدى صبر

وليد دمحم إبرإهيم دمحم رسور"9405"

يارس عبدإلفتاح إحمد عبدإلمنعم نرص"9406"

يحن  إبرإهيم ميهوب إلمليىحر إلشيخ"9407"

إسامه رجب عبدإلمطلب إلجزإر"9409"
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