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Model Answer 
 
 

1- For the circuit shown in Figure (1), the applied voltage V between C and D has the 

waveform shown. Find the waveform of the Current I in each branch, and also find the 

waveform of the total current passing between A, and B.   [7 Marks] 
 

 
Figure (1) 

 



 
 

2- For the circuit shown in figure (2); Find Req, and Io 

 
Figure (2) 

 
 



 
 

3- For the Circuit Shown in figure (3); find the value of Vo, and Io 

 
Figure (3) 

                                                                                                              



 

 



 

 

 Mid االســــــــــــم 
Quiz1 Quiz2 Lec Sec 

 
Total 

20 5 5 10 10 50 

   01    11 آريج عبدالقادر مدكور  1

   01   13 آالء عبده محمود ابوخليل  2

   01   16 د رفعت الجوهرىآية توفيق محم  3

   01   11 أحمد ابو االسعاد عبدالستار ابو االسعاد  4

   01   11 أحمد السيد فتحى السيد احمد حسن  5

   01   14 أحمد بهاء الدين محمد عوض بشير  6

   01   11 أحمد جمال عبدالعزيز عباس  7

   01   15 أحمد حسام عبدالمطلب قاسم شعبان  8

   01   12 د عبدالعزيز ابراهيمأحمد حلمى احم  9

   01   16 أحمد رضا حلمى محمد رضوان  10

   01   10 أحمد طارق االلفى ابراهيم سليمان  11

   01   17 أحمد عبدالفتاح نور الدين أحمد  12

   01   20 أحمد على محمد على  13

   01   17 أحمد ماهر عبد المحسن السيد احمد  14

   01   11 مد محمدأحمد محمد ابوالفتح أح  15

   01   14 أحمد محمد حسن محمد محمود المزاحى  16

   01   12 أحمد محمد رضا صالح محمد  17

   01   17 أحمد محمد نهاد حسن نيل حسن  18

   01   19 أحمد نبيل نعمان السعيد حالوه  19

   01   17 أحمد ياسر محمد السعيد ابوسكينه  20

   01   13 أحمد يوسف رمضان يوسف على  21

   01   01 أسامه أشرف احمد سليم  22

   01   18 أسامه محمد أبو هيكل احمد  23

   01   15 أسامه ياسر يونس محمد ابراهيم راشد  24

   01   18 أسماء ياسر رزق يوسف  25

   1   9 أسماعيل محمد الشبراوى محمد  26

   01   13 أشرف الوليد محمد عاشور عبدالخالق عبدالغنى  27

   01   11 أمنية أشرف محمد رشاد البيومى  28

   01   11 أميرة حسام محروس الحسينى الدسوقى  29

   01   7 أميرة عاطف عبداللطيف سويلم سرحان  30

   01   10 أنس محمد محمد المصلحى احمد زهرة  31

   1   10 إبراهيم شعبان ابراهيم حامد موسى  32

   01   10 إسراء أشرف عبدالرحمن عبده مصطفى  33

   01   18 إسالم محمد على هللا محمد حموده  34

   01   11 األيهم محمد هانى المصرى  35

   01   15 السعيد عبد الهادي السعيد محمد  36

   01   16 السيد إيهاب السيد عبدالكريم  37

   01   17 السيد عطية على سالمة جمعه  38

   1   4 باسل أحمد محمود عثمان  39

 كشف رصد درجات
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  دوائر كهربية المقرر 

 



   1   7 أشرف حمدى احمد الدهمة باسل  40

   01   15 باسنت أحمد زكى الدين النجار  41

   01   01 بالل خالد محمد عبدالهادى المحالوى  42

   01   13 تسنيم عماد محمد عطيه  43

   1   10 تسنيم مصطفى عبيد عبدالغفار  44

   01   13 جنه اسامه عزت عباس عبدالغنى  45

   1   10 تاح عبدالفتاح محمدينجيالن السيد عبدالف  46

   01   17 حبيبه خالد محمد عبدالمعبود  47

      غ حسام إبراهيم محمد فهمى جاويش  48

   01   13 حسام جمال الدين احمد طنطاوى  49

   1   7 حسن نبيل حسن احمد أبوالعينين  50

   01   12 حمدى فريد حمدى الهلف  51

   01   20 وسىخالد أحمد الشربينى محمد م  52

   01   14 خالد حسن عبدالحكيم على  53

   01   15 خالد عمرو عبدالغنى إبراهيم  54

   01   10 خيرى محمد السيد محمد الجوهرى  55

   01   01 داليا على محمد نيازى  56

   01   15 راجى عبدهللا محمد عبدالمعطى شهاب  57

   01   12 رامه محمد محمد عبدالعزيز ابونار  58

   01   12 رحمه اسماعيل احمد ابوالدهب  59

   1   1 روان عادل الزكى النجار  60

   01   19 روان عبدالسالم محمد عارف رمضان على  61

   1   6 ريم رزق نحلة  62

   1   5 زياد عبدالرحمن السيد عبدالعزيز  63

   1   9 زياد محمد السباعى شحاته سوس  64

   01   11 زينب خالد محمد زهران  65

   01   13 زينب محمد خيرى زكى البيلى عطية  66

   01   19 سارة السيد السيد احمد السيد  67

   01   12 ساره السيد طه محمد  68

   01   12 سلمى حسام الدين السيد مكاوى على  69

   1   10 سها محمد ممدوح رشاد السيد مراد  70

       غ سهيله صفوت مبروك عوض مبروك  71

   01   18 سيف الدين على رجب على الحمزاوى  72

   1   7 شذا الحسين أحمد أحمد محمد فرج  73

   01   18 شروق حسام محمد حسن ابراهيم  74

   1   2 صهيب محمد سعد عمارة  75

   01   10 عائشة حسن عبدالعزيز أحمد سليمان  76

   1   6 عبدالجواد أحمد عبدالجواد حسين  77

   01   10 احمد صبرى احمد عمر عبدالرحمن  78

   01   12 عبدالرحمن اشرف عبدالحكيم زيدان  79

   01   14 عبدالرحمن خالد السعيد عبدهللا عطا  80

   01   14 عبدالرحمن سامى حمزه محمد نور الدويك  81

   01   20 عبدهللا السيد السيد محمد الجندى  82

   01   14 عبدالوهاب رضا عبدالوهاب غيث  83

   01   13 عال سالم سليمان محمد سليمان  84

   01   15 عالء صفوت محمد الجعلى  85

       غ على أحمد عبداللطيف نصر  86



   01   13 على محمد سعفان على  87

   01   14 عمار محمد إبراهيم محمد نصار  88

   01   18 عمر ثروت إبراهيم عبدهللا  89

   01   16 عمر محمد السيد حافظ السيد  90

   01   12 عمر محمد زاكى على الحسينى  91

   01   12 عمرو السعيد مخيمر الشربينى  92

   01   16 عمرو السيد محمد السيد البسطويسى  93

   01   15 عمرو جمال عبدالعزيز عباس  94

   01   13 عمرو عبدالهادى لطفى احمد  95

   01   16 فاطمة عاطف عبدالهادى محمد  96

   01   11 فاطمه رجب عبدالجواد السعيد حشيش  97

   01   14 فتحى عادل برهام القصبى  98

   01   13 فداء عادل محمد رزق السعيد  99

   01   16 فرح أحمد محمد أحمد الشاذلى  100

   01   16 كريم عبدهللا عبدهللا محمد سليمان  101

   01   13 كريم عبده على عبده عبيد  102

   01   14 د السعيد محمد صقركريم محم  103

   01   14 كريم محمد كمال محمد خطاب  104

   01   11 كريم مراد احمد مصطفى موسى  105

   01   13 كوكب جمال ابراهيم ابراهيم البدراوى  106

   01   14 مازن ايمن السيد محمد نعمان  107

   01   14 مازن حسين حسام الدين حسين رشدى الجندى  108

   1   9 ن صالح إدريس محمدماز  109

   01   14 محمد أشرف رأفت ابوالفتوح  110

   01   12 محمد أيمن السعيد عبدالسالم محمد  111

   1   2 محمد أيمن عبدالمعطى الششتاوى  112

   01   15 محمد إبراهيم مسعد عوض  113

   01   19 محمد احمد ابواالسعاد جعفر محمد  114

   1   6 ى إبراهيم أحمدمحمد السيد العزاز  115

   01   16 محمد تامر محمد عبده إبراهيم  116

   01   14 محمد حاتم على القليوبى  117

   1   1 محمد حسن أحمد عبدالغنى  118

   01   14 محمد حسنى عبدالفتاح الجنيدى  119

   01   12 محمد حمدى احمد عبدهللا الدولتلى  120

   01   14 محمد خضر وهبه عبدالغنى  121

   01   15 محمد راضى محمد كمال محمود  122

   1   10 محمد رزق حسن حبيته  123

   1   10 محمد سعد حسن االشرم  124

   01   13 محمد عادل محمد إبراهيم محمد دياب  125

   01   17 محمد عبدالحميد محمد العوضى  126

   01   16 محمد عبدالعاطى أحمد شعيب  127

   01   14 على عالم علىمحمد فيصل   128

   01   14 محمد ناجح االمام توفيق  129

   1   6 محمد نصر عبدالفتاح الشيخ  130

   01   11 محمود أحمد عبد البارى احمد  131

   01   16 محمود أحمد عبدالمنعم مصطفى  132

   01   20 محمود إبراهيم السيد عنبر  133



   01   11 محمود احمد السيد احمد الشيخ  134

   01   21 محمود حمدى محمود ابوالمجد  135

   01   17 محمود عادل محمد محمود السيد  136

   01   16 محمود عبدالعزيز أحمد األميرى  137

   01   13 محمود عبدالقادر عبدالغفار حسن عصر  138

   01   12 محمود كمال محمد المتولى غزى  139

   01   15 محمود محمد العدل صالح العدل  140

   01   18 محمود مصطفى احمد محمود عوض داود  141

   01   18 محمود ياسر محمد عطيه  142

   1   9 مروة عبدالمحسن عبدالحفيظ البيلى  143

   01   17 مريم إيهاب جمال حجازى  144

   01   16 مريم محمد رشاد عبدالرازق بدوى  145

   01   12 مصطفى السعيد محمد عبدالحميد حنيجل  146

   01   13 مصطفى سامى رزق العشرى  147

   1   7 معاذ بهزاد مرسى السيد على  148

   01 الورقة بدون اسم 13 معاذ رماح السيد عبدالرؤف  149

   01   14 معاذ عبدالهادى حسين محمد ابراهيم  150

   01   14 منار مصطفى عطيه شحاته  151

   01   13 منةهللا خالد مرسى عبدالخالق  152

   01   13 ء حسن محمد ابوالعنينمنه هللا عال  153

   1   10 منه حامد محمد التملى  154

   01   17 مها أحمد محمد السيد رجب  155

   01   16 مها سميرالسيد عبد القوى غازى  156

   01   13 مهند جمال محمد الشناوى  157

   01   16 موده السيد الشحات احمد  158

   01   12 ميار سامح طلعت برهام  159

   01   16 ميريت أحمد كمال مطاوع  160

   01   19 مينا أميل عدلى فريد  161

   01    11 نادين حسام الدين صالح مصطفى صالح  162

   01   01 نانسى السعيد محمد عبدالهادى  163

   01   17 نجالء السيد محمد محمد محمود سمره  164

   01   18 ندى محمد البسطويسى بوبو  165

   01   17 ى السيد عباس السيدندى مصطف  166

   01   16 نهى محمد السعيد عبدالرسول المنشاوى  167

   01   19 نهى هشام أحمد أحمد رزق  168

   01   11 نواف حسين على الحرحوش  169

   01   17 نوال محمود محمد شحاته عبدالمحسن  170

   01   14 نورا طاهر ابوزيد ابوزيد على  171

   01   13 دالستار الجوهرىنوران مدحت عب  172

   01   18 هاجر احمد عبد الحميد فرحات محمد  173

   01   16 هدير محمد محمود الهوارى  174

   01   10 هنا هانى على السيد هاللى  175

   01   21 يارا محمد عبدهللا رجب  176

   01   12 ياسر هشام الدسوقى هالل  177

   01   15 ياسمين حسن السيد اسماعيل احمد  178

   01   13 ياسمين راغب مصطفى عبدالهادى السمرى  179

   1   8 ياسمين مهنى حلمى احمد العزبى  180



   01   14 يحيى محمد الباز على ابراهيم  181

   01   20 يمنى أحمد حامد رضوان  182

   01   15 يوسف السيد احمد ابوالقيود عبدهللا تركى  183

   01   14 لعزيزيوسف السيد مصباح عبدا  184

   01   12 يوسف هانى عبدالمطلب محمد المنباوى  185

   1   10 يوسف هشام ابراهيم الدسوقى حسن  186
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