
احمد الحسينى عبد الحفيظ عىل عطيه"12301"

احمد حمدى عبد الرحمن السيد مبارك"12302"

احمد خالد دمحم عبدالوهاب الكريمة"12303"

احمد رضا دمحم دمحم البكرى"12304"

احمد زىك فوزى الجباىل"12305"

"12306"
ى
 الدسوق

ى
احمد صابر الدسوق

ى محمود جعفر"12307" احمد عادل امي 

احمد عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد"12308"

احمد عصام عاشور كمال اسماعيل"12309"

احمد عىلي محمود عبدالقادر الخاىم"12310"

احمد ماندوه محمود رمضان"12311"

احمد مني  ابراهيم الفقى"12312"

احمد يرسى عبدالعزيز خطاب"12313"

ى عباس"12314" ايه سمي  حسي 

ايه نبيل دمحم ابو الفتوح الديب"12315"

ى عوض"12316" ايهاب احمد عبدالمجيد حسي 

تامر خالد عىل عبد العال بده"12317"

جهاد عبد الكريم دمحم دمحم الخميىس"12318"

جهاد عبدالمنعم عبدالعاطي جويىلي"12319"

ي دمحم فرج"12320"
ى
حبيبه طارق شوق

ي عبد العظيم الحداد"12321"
حسام حسنى

ى"12322"  امي 
ى الحنقى ى حسي  ى امي  حسي 

خالد ابراهيم خالد قادومة"12323"

رضوى عبد العزيز عبد الفتاح عبد ال"12324"

ى سعد سليمان"12325" ريم عماد امي 

زياد السيد محمود فتح اللـه ربيع"12326"

ساره احمد فهىم خليل"12327"

ى سيد احمد متوىل الجوهر"12328" سلىم المعيى

سماء ممدوح دمحم دمحم الشوره"12329"

شاهر زكريا عبد الواحد دمحم الربعه"12330"

ى"12331" شاهر عماد حلىم حسن الحضى

شبل محمود محمود ابراهيم حموده"12332"

شهاب الدين رمضان عبد العزيز احمد"12333"

شهاب عىل المراىع عىل داود"12334"

G1

G2

 ص11:20-  ص11:00

ص11:40-  ص 11:20

(1)سكشن 

(2)سكشن 

 ص9:20- ص 9:00 

 ص9:40-  ص 9:20

 ص10:00-  ص9:40

 ص10:20- ص 10:00

ص10:40-  ص10:20

G1

G2

G3

G4

G5

اسم الطالب (الى - من  )موعد االختبار رقم الجلوس

ن/ د.م.ا:اسم مدرس المقرر عمرو حسي 

عه
و
جم

م

:رابط االمتحان 

Topic: amr hussien's Zoom Meeting -Wave propagation (2), 4comm.

Time: Feb 27, 2021 09:00 AM Cairo

Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/87515770689?pwd=akhnUzJFTGRyREpmZVdJ

cko2M1FTZz09

Meeting ID: 875 1577 0689

Passcode: CX7Zi7

(2)انتشار الموجات والهوائيات :اسم المقرر

شفوى وعمىل: طريقه التقييم 

2021-2-27السبت  : يوم عقد االمتحان 

رابعه اتصاالت: الفرقه 



ي"12335"
ي حسن راضى

عاطف ابراهيم راضى

عبد الرحمن حمدى الجوهرى عبد هللا"12336"

"12337"
عبد الرحمن سعيد عبد الرحمن 

عبدالعال
عبد هللا دمحم عبد هللا حموده"12338"

عبد المحسن السيد عبد المحسن عبد ا"12339"

"12340"
عبدالرحمن السباىع دمحم السباىع 

عصفه
عبدالفتاح محمود عبدالفتاح محمود ا"12341"

عىل مفرح عىل القلينى"12342"

عمرو مصطقى امام دمحم السنباط"12343"

ي"12344"
فاطمه عبد هللا دمحم عىل الجناينى

فتىح السيد فتىح دمحم ابوجرز"12345"

فداء يارس البيىل ابوعيطه"12346"

"12347"
فراس فكرى غريب بسيونى

ويدة"12348" دمحم ابراهيم عبد هللا رسر

برى"12349" دمحم ابراهيم فرج اليى

دمحم احمد بدير ابو جبه"12350"

دمحم احمد عبد الخالق الشال"12351"

دمحم احمد محمود حماد"12352"

دمحم حسام عىلي الخوىلي"12353"

دمحم رضا ابراهيم المجاعص"12354"

دمحم سالم المرىس المرىس سالم"12355"

ى احمد محمود راشد"12356" دمحم صيى

دمحم طاهر عىلي دمحم شالطة"12357"

دمحم عبدالننى حفناوى عبدالرحمن"12358"

دمحم عصام سعد ربيع"12359"

ى عطيه العايدي"12360" دمحم مجدي امي 

ي سليم"12361"
دمحم مجدي دمحم مصطقى

ى أبوالخي "12362" دمحم محمود أبوالعيني 

دمحم مصطقى دمحم عبد الرازق"12363"

دمحم ممدوح دمحم حجاج"12364"

ى"12365" دمحم هانى دمحم البحي 

محمود ابراهيم ابوالمجد غنيم"12366"

محمود المرىس ابوالعال ابو شادى"12367"

ي ابوجميل"12368"
ي بسيونى

محمود بسيونى

مروان ابراهيم ابراهيم السيد ترىك"12369"

مصطقى اسماعيل عبد السيد سعيد"12370"

مصطقى شحاته دمحم ابوصالح"12371"

ى الشيوى"12372" مصطقى دمحم احمد حسي 

منى محسن دمحم راشد"12373"

مهند احمد ابراهيم السيد عبد الننى"12374"

مينا مدحت رمزى عزيز"12375"

ف دمحم نمي "12376" ندى ارسر

نض صالح دمحم فرج"12377"

نورهان ابراهيم ابراهيم عبدهللا لب"12378"

هدير عبدالحليم سعد علوى"12379"

وجيه صالح عبدالغفار امام"12380"

وفاء سيد احمد عبدالستار عبدالحليم"12381"

طالب باقون لالعاده

احمد دمحم سالمه دمحم سالمه12382
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(3)سكشن 
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م2:10-م1:50

م2:50_م2:30
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 م12:00-ص11:40

م12:20-م 12:00

 م12:40- م 12:20



باىه عادل دمحم باىه أنور هاشم"12384"

دعاء عاشور احمد البوىسر"12385"

محسن دمحم عبد الصمد السيد القلبه"12387"

من الخارج

دمحم دمحم السعيد ابو غربيه"12389"

مصطقى احمد عبد اللطيف ابراهيم"12391"

مصطقى السيد مصطقى احمد درويش"12392"

G73:30م3:50_م

م3:30_م3:10 G6


