
 

 

 

 

 المستوى  المادة  اسم المحاض  
 كود االنضمام للجروب عل 

Microsoft Teams 
 لينك االنضمام للجروب عل 

Microsoft Teams 

 nfegjog Teams الفرقة األوىل خواص مواد  العظيم د. أحمد عبد 

 oplxw59 Teams الفرقة األوىل برمجة متقدمة  د. عبد الرحمن محمد 

ف حفناوي  (2رياضيات ) د. أشر  xntc724 Teams الفرقة األوىل 

ونية  د. تامر صالح  األوىلالفرقة  هندسة الكتر  9slaucy Teams 

(أ1دوائر كهربية ) أ.د سعيد إبراهيم  األوىلالفرقة    g2pvrnh Teams 

ياء ) د. جيهان حشمت  (2فت    7s4mdbg Teams الفرقة األوىل 

 

عن كل مادة ثم سيتم اضافتك  م  ( الموجود اماTeams)  اللينكالضغط عل  الدخول عل جروب كل مادة عن طريق   •

 . ستاذ المادةأ طريق

 . الموجود امام كل مادة وبدون انتظار الموافقة من استاذ المادة.)وىه الطريقة االفضل(  كود الجروبأو عن طريق   •

وسيتم تحويلك لمشاهدة فيديو تعليىم يوضح ذلك    الضغط هنا جاء  لمعرفة طريقة الدخول واالنضمام للجروب ر  •

 . Facebookوموجود عل جروب المعهد عل الـــ 

بغض النظر عن    Microsoft Teamsيجب عل كل طالب الدخول عل جميع جروبات المواد الخاص به عل برنامج   •

ات بالمعهد أو اونالين.   المادة ستكون محاض 

والـ   • السابقة  واالمتحانات  ات  المحاض  برنامج   Sheets والـ   Quizzes والـ   Presentations جميع  عل  ستكون 

Microsoft Teams  ات بالمعهد او اونالين(.  وذلك  لجميع المواد )سواء محاض 

برنامج   • العمل عل  لسهولة     Microsoft Teamsيفضل  وذلك  المحمول  الهاتف  وليس  جهاز كمبيوتر  باستخدام 

 وشعة التعامل ورفع وتحميل الملفات . 

نامج عل جهاز الكمبيوتر او الموبايل ثم عمل   (Download)يجب عمل تحميل   • نامج مثل اى برنامج   (Setup) للتر للتر

نامج.   أخر لسهولة وشعة العمل عل التر

نامج موجود عل   • وهو مجان  للتحميل تحت اسم    Microsoftاو الموقع الرسىم لـ   AppStore او   Play Store  التر

Microsoft Teams . 

نامج باستخدام االيميل الجامىع الخاص بكل طالب •  (. Ahmed.20180002@gei.edu.egمثال ) الدخول عل التر

ون  من االيميل الجامىع الخاص بك اىل االيميل التاىل  •  حالة جود اى مشاكل الى طالب يجب ارسال رسالة بريد الكتر
 
ف

Request@gei.edu.eg  أقرب موضحا بالرسالة بياناتك كاملة وما ىه المشكلة المطلوب حلها وسي 
 
تم الرد عليك ف

 فرصة. 

ون  للفصل الدراىس االول  2021-2020التعليم االلكتر  

ونياتقسم  -الفرقة االوىل  هندسة االتصاالت وااللكتر   

Microsoft Teams 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a381adf5455ff415987fb21b16919631c%40thread.tacv2/conversations?groupId=400af184-2028-46da-850f-03c3b3a8da49&tenantId=4f250331-fa28-4f3a-bc05-6f4a9ab2e6dd
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a25b55a6b47c94d9daf9295f0cc897680%40thread.tacv2/conversations?groupId=10df3499-384e-41f6-90e5-f7697b53c4e8&tenantId=4f250331-fa28-4f3a-bc05-6f4a9ab2e6dd
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a471e0a4ad4234e25936f5e344ff48017%40thread.tacv2/conversations?groupId=f5af7091-7a15-42b4-a13e-8a23b7590532&tenantId=4f250331-fa28-4f3a-bc05-6f4a9ab2e6dd
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac8f6e04c98c7428a811e00375111921a%40thread.tacv2/conversations?groupId=36337921-4703-4522-84cd-6bd552d3589e&tenantId=4f250331-fa28-4f3a-bc05-6f4a9ab2e6dd
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2caf338091184df3b9f96a09d63e187a%40thread.tacv2/conversations?groupId=c6082c55-b783-4f62-a5c5-622ff1e17e97&tenantId=4f250331-fa28-4f3a-bc05-6f4a9ab2e6dd
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab815e09e5f724499a4148341eed63177%40thread.tacv2/conversations?groupId=fad6fa5a-be4f-4a3c-b7a8-9d35c501c6f6&tenantId=4f250331-fa28-4f3a-bc05-6f4a9ab2e6dd
https://www.facebook.com/watch/?v=163854181466154
mailto:Request@gei.edu.eg


 

 

 

 

 المستوى  المادة  اسم المحاض  
 كود االنضمام للجروب عل 

Microsoft Teams 
 لينك االنضمام للجروب عل 

Microsoft Teams 

ف حفناوي  (4رياضيات ) د. أشر  5ul8fs0 Teams الفرقة الثانية 

الثانيةالفرقة  نظرية مجاالت  د. أحمد شاكر   m229a5z Teams 

ونية )قياسات  د. محمود موىس  (أ1الكتر  sulh5jh Teams الفرقة الثانية 

ي االتصاالت  عاطف سالمه د. 
 
 oeywsbo Teams الفرقة الثانية مقدمة ف

ونية ) د. تامر صالح  (2دوائر الكتر  74k6lf1 Teams الفرقة الثانية 

 د. عبد الرحمن محمد 
المعالجات الدقيقة 

حكمات والمت  
 iwuvo3w Teams الفرقة الثانية

 

عن كل مادة ثم سيتم اضافتك  م  ( الموجود اماTeams)  اللينكالضغط عل  الدخول عل جروب كل مادة عن طريق   •

 . ستاذ المادةأ طريق

 . الموجود امام كل مادة وبدون انتظار الموافقة من استاذ المادة.)وىه الطريقة االفضل(  كود الجروبأو عن طريق   •

وسيتم تحويلك لمشاهدة فيديو تعليىم يوضح ذلك    الضغط هنا لمعرفة طريقة الدخول واالنضمام للجروب رجاء   •

 . Facebookوب المعهد عل الـــ وموجود عل جر 

بغض النظر عن    Microsoft Teamsيجب عل كل طالب الدخول عل جميع جروبات المواد الخاص به عل برنامج   •

ات بالمعهد أو اونالين.   المادة ستكون محاض 

والـ   • السابقة  واالمتحانات  ات  المحاض  عل Sheets والـ   Quizzes والـ   Presentations جميع  برنامج  ستكون   

Microsoft Teams   .)ات بالمعهد او اونالين  وذلك لجميع المواد )سواء محاض 

برنامج   • العمل عل  لسهولة     Microsoft Teamsيفضل  وذلك  المحمول  الهاتف  وليس  جهاز كمبيوتر  باستخدام 

 وشعة التعامل ورفع وتحميل الملفات . 

نامج عل جهاز الكم    (Download)يجب عمل تحميل   • نامج مثل اى برنامج   (Setup) بيوتر او الموبايل ثم عملللتر للتر

نامج.   أخر لسهولة وشعة العمل عل التر

نامج موجود عل   • وهو مجان  للتحميل تحت اسم    Microsoftاو الموقع الرسىم لـ   AppStore او   Play Store  التر

Microsoft Teams . 

نامج باستخدام االيميل  •  (. Ahmed.20180002@gei.edu.egمثال ) الجامىع الخاص بكل طالبالدخول عل التر

ون  من االيميل الجامىع الخاص بك اىل االيميل التاىل  •  حالة جود اى مشاكل الى طالب يجب ارسال رسالة بريد الكتر
 
ف

Request@gei.edu.eg  أقرب موضحا بالرسالة بياناتك كاملة وم 
 
ا ىه المشكلة المطلوب حلها وسيتم الرد عليك ف

 فرصة. 

ون  للفصل الدراىس االول  2021-2020التعليم االلكتر  

ونياتقسم  -الفرقة الثانية  هندسة االتصاالت وااللكتر  

Microsoft Teams 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a12157215f1244be6a2a99c171ec84f28%40thread.tacv2/conversations?groupId=3bf9cf63-07ff-41e4-81d5-46d7cf5743f7&tenantId=4f250331-fa28-4f3a-bc05-6f4a9ab2e6dd
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac35bf1cbe04241c883e68a4a546b2d5a%40thread.tacv2/conversations?groupId=99a3eda2-1c70-4ab1-845d-2cea3ad00538&tenantId=4f250331-fa28-4f3a-bc05-6f4a9ab2e6dd
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4bcc298ccd9c4f11b5047bb1960ef229%40thread.tacv2/conversations?groupId=d7ffe4a2-30d0-4030-b0ca-6f7901d87e1b&tenantId=4f250331-fa28-4f3a-bc05-6f4a9ab2e6dd
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa3720a716d56497d9c8ab63ed6637375%40thread.tacv2/conversations?groupId=934795db-a86d-4fe4-9fdc-950ceb903a5c&tenantId=4f250331-fa28-4f3a-bc05-6f4a9ab2e6dd
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0d4dbf32ef6b4f3d9a49a48dcdce75c9%40thread.tacv2/conversations?groupId=feffd156-d589-4816-9cd0-aa4818c2879b&tenantId=4f250331-fa28-4f3a-bc05-6f4a9ab2e6dd
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa3eee86bbbbf4892b3186af32e33d4ed%40thread.tacv2/conversations?groupId=9cdddcc0-f29a-4453-b603-383b8215837a&tenantId=4f250331-fa28-4f3a-bc05-6f4a9ab2e6dd
https://www.facebook.com/watch/?v=163854181466154
mailto:Request@gei.edu.eg


 

 

 

 

 

عن يتم اضافتك  كل مادة ثم سم  ( الموجود اماTeams)  اللينكالضغط عل  الدخول عل جروب كل مادة عن طريق   •

 . ستاذ المادةأ طريق

 . الموجود امام كل مادة وبدون انتظار الموافقة من استاذ المادة.)وىه الطريقة االفضل(  كود الجروبأو عن طريق   •

وسيتم تحويلك لمشاهدة فيديو تعليىم يوضح ذلك    الضغط هنا لمعرفة طريقة الدخول واالنضمام للجروب رجاء   •

 . Facebookوموجود عل جروب المعهد عل الـــ 

بغض النظر عن    Microsoft Teamsيجب عل كل طالب الدخول عل جميع جروبات المواد الخاص به عل برنامج   •

ات بالمعهد أو اونالين.   المادة ستكون محاض 

والـ   • السابقة  واالمتحانات  ات  المحاض  برنامج   Sheets والـ   Quizzes والـ   Presentations جميع  عل  ستكون 

Microsoft Teams  ات بالمعهد او اونالين(.  وذلك  لجميع المواد )سواء محاض 

برنامج   • العمل عل  لسهولة     Microsoft Teamsيفضل  وذلك  المحمول  الهاتف  وليس  جهاز كمبيوتر  باستخدام 

 وشعة التعامل ورفع وتحميل الملفات . 

نامج عل جهاز الكمبيوتر او الموبايل ثم عمل   (Download)يجب عمل تحميل   • نامج مثل اى برنامج   (Setup) للتر للتر

نامج.   أخر لسهولة وشعة العمل عل التر

نامج موجود عل   • وهو مجان  للتحميل تحت اسم    Microsoftاو الموقع الرسىم لـ   AppStore او   Play Store  التر

Microsoft Teams . 

نامج باستخدام االيميل الجامىع الخاص بكل طالب •  (. Ahmed.20180002@gei.edu.egمثال ) الدخول عل التر

ون  من االيميل الجامىع الخاص بك اىل االيميل التاىل  •  حالة جود اى مشاكل الى طالب يجب ارسال رسالة بريد الكتر
 
ف

Request@gei.edu.eg   أقرب 
 
موضحا بالرسالة بياناتك كاملة وما ىه المشكلة المطلوب حلها وسيتم الرد عليك ف

 فرصة. 

 

 المستوى  المادة  اسم المحاض  
 كود االنضمام للجروب عل 

Microsoft Teams 
االنضمام للجروب عل لينك   

Microsoft Teams 

 uh0dsgo Teams الفرقة الثالثة  هندسة الموجات الدقيقة  د. أحمد شاكر 

 د. محمود موىس 
تصميم ومحاكاة الدوائر  

ونيةااللكتر   
 gr13ilo Teams الفرقة الثالثة 

ة الثالثة الفرق معالجة إشارات رقمية  أ.د سعيد إبراهيم   d8oagta Teams 

( 1خطية وتحكم )نظم  د. عرفه السيد   a79vw7m Teams الفرقة الثالثة  

 enp64w7 Teams الفرقة الثالثة  آالت كهربية  د. عرفه السيد 

اتصاالت خلوية   د. عاطف سالمه  a2nxbun Teams الفرقة الثالثة  

ون  للفصل الدراىس االول  2021-2020التعليم االلكتر  

ونيات قسم  -الفرقة الثالثة  هندسة االتصاالت وااللكتر  

Microsoft Teams 

https://www.facebook.com/watch/?v=163854181466154
mailto:Request@gei.edu.eg
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae83e84eb9601457c821ea88e2f7ec7bf%40thread.tacv2/conversations?groupId=648358b3-2f4c-46be-b072-a178739e6c6d&tenantId=4f250331-fa28-4f3a-bc05-6f4a9ab2e6dd
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a25d98d3946e24e5ebaab01780bae93ee%40thread.tacv2/conversations?groupId=691a2bc6-d602-4094-acf9-92d6111e058a&tenantId=4f250331-fa28-4f3a-bc05-6f4a9ab2e6dd
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a47b1ffb5ecaf40529fa54ef7582d091d%40thread.tacv2/conversations?groupId=f598b711-a2cc-43ff-b971-a171d4aac2f0&tenantId=4f250331-fa28-4f3a-bc05-6f4a9ab2e6dd
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a70ea1b9cd041442b8e2ac59eceb3c47a%40thread.tacv2/conversations?groupId=5852bdc7-ad55-47ca-888c-79547b540a8b&tenantId=4f250331-fa28-4f3a-bc05-6f4a9ab2e6dd
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a489f53e9854f46e8b92b069eeae916f3%40thread.tacv2/conversations?groupId=8bb61c7e-b38d-4bff-a5a2-226a59fabefd&tenantId=4f250331-fa28-4f3a-bc05-6f4a9ab2e6dd
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab76d008c99dc45a7b91be712cadb62f9%40thread.tacv2/conversations?groupId=171e6047-f98c-4ee9-b472-b40dc5097802&tenantId=4f250331-fa28-4f3a-bc05-6f4a9ab2e6dd


 

 

 

 

 

 المستوى  المادة  اسم المحاض  
للجروب عل كود االنضمام    

Microsoft Teams 
 لينك االنضمام للجروب عل 

Microsoft Teams 

 n57712z Teams الفرقة الرابعة اتصاالت رقمية  د. محمود موىس 

 100wdc9 Teams الفرقة الرابعة مهارات التقديم  د. أحمد عبد العظيم 

ف محمد ة الرابعةالفرق تصنيع الدوائر المتكاملة  د. أشر  8prrgo0 Teams 

ونيات طبية  د. محمود موىس  عةالفرقة الراب الكتر   yr4ydss  Teams 

ف محمد  53wwe2t Teams الفرقة الرابعة صوتيات  د. أشر

 

عن كل مادة ثم سيتم اضافتك  م  ( الموجود اماTeams)  اللينكالضغط عل    الدخول عل جروب كل مادة عن طريق •

 . ستاذ المادةأ طريق

 . الموجود امام كل مادة وبدون انتظار الموافقة من استاذ المادة.)وىه الطريقة االفضل(  كود الجروبأو عن طريق   •

وسيتم تحويلك لمشاهدة فيديو تعليىم يوضح ذلك    الضغط هنا لمعرفة طريقة الدخول واالنضمام للجروب رجاء   •

 . Facebookوب المعهد عل الـــ وموجود عل جر 

بغض النظر عن    Microsoft Teamsيجب عل كل طالب الدخول عل جميع جروبات المواد الخاص به عل برنامج   •

ات بالمعهد أو اونالين.   المادة ستكون محاض 

والـ   • السابقة  واالمتحانات  ات  المحاض  عل Sheets والـ   Quizzes والـ   Presentations جميع  برنامج  ستكون   

Microsoft Teams   .)ات بالمعهد او اونالين  وذلك لجميع المواد )سواء محاض 

برنامج   • العمل عل  لسهولة     Microsoft Teamsيفضل  وذلك  المحمول  الهاتف  وليس  جهاز كمبيوتر  باستخدام 

 وشعة التعامل ورفع وتحميل الملفات . 

نامج عل جهاز الكمبيوتر او الموبايل ثم عمل   (Download)يجب عمل تحميل   • نامج مثل اى برنامج   (Setup) للتر للتر

نامج.   أخر لسهولة وشعة العمل عل التر

نامج موجود عل   • وهو مجان  للتحميل تحت اسم    Microsoftاو الموقع الرسىم لـ   AppStore او   Play Store  التر

Microsoft Teams . 

نامج باستخدام االيميل الجامىع الخاص بكل طالب •  (. Ahmed.20180002@gei.edu.egمثال ) الدخول عل التر

ون  من االي  •  حالة جود اى مشاكل الى طالب يجب ارسال رسالة بريد الكتر
 
ميل الجامىع الخاص بك اىل االيميل التاىل ف

Request@gei.edu.eg   أقرب 
 
موضحا بالرسالة بياناتك كاملة وما ىه المشكلة المطلوب حلها وسيتم الرد عليك ف

 فرصة. 

 

ون  للفصل الدراىس االول  2021-2020التعليم االلكتر  

ونيات -الفرقة الرابعة  هندسة االتصاالت وااللكتر  

Microsoft Teams 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8aaf8129d38b43a59d83e487beeb6a06%40thread.tacv2/conversations?groupId=4bc8c5d8-4b97-4ddc-af07-dfdc96604879&tenantId=4f250331-fa28-4f3a-bc05-6f4a9ab2e6dd
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1ea54038da2b4f3aac844182b16322fc%40thread.tacv2/conversations?groupId=c7127808-2c02-41a4-b791-66b2bdf8c66a&tenantId=4f250331-fa28-4f3a-bc05-6f4a9ab2e6dd
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3a9f14396b124cd096a75ffce19f3da6%40thread.tacv2/conversations?groupId=481fcd18-9294-4c5f-950f-8177b9983d66&tenantId=4f250331-fa28-4f3a-bc05-6f4a9ab2e6dd
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aeadcc082e47542a692c2e86b0a1a5b9f%40thread.tacv2/conversations?groupId=4b8e79b8-b3e9-4100-a12d-f0628f195262&tenantId=4f250331-fa28-4f3a-bc05-6f4a9ab2e6dd
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ace9456e518fa4ac89be4f6371d2fc7db%40thread.tacv2/conversations?groupId=077033b4-0018-4702-8687-4a12ee2c6cbc&tenantId=4f250331-fa28-4f3a-bc05-6f4a9ab2e6dd
https://www.facebook.com/watch/?v=163854181466154
mailto:Request@gei.edu.eg

