


توقيت اختبار الحاسبتاريخ اختبار الحاسبنتيجة اختبار اللغةمحافظة ا�قامةا�سمكود المتقدمم

ابراھيم محمد عمران عمران عوض10430 الساعة ١١ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١

احمد اشرف مصطفى شلبى11389 الساعة ٠١ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٢

احمد السيد احمد المرسى5386 الساعة ٠١ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٣

احمد توفيق عبدالعظيم عليان83756 الساعة ٠١ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٤

احمد جمعه ابراھيم البنا16478 الساعة ١١ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٥

احمد حامد عبدالرازق جمعه81261 الساعة ١١ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٦

احمد حمدى السيد عبدالحميد الشيمى17007 الساعة ١١ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٧

احمد خالد احمد محمود عثمان21561 الساعة ١١ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٨

احمد خالد احمد محمود يوسف13034 الساعة ١١ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٩

احمد رفاعى على رفاعى عبده10929 الساعة ٠٩ صباح١٠/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٠

احمد رمضان محمد السيد9270 الساعة ١١ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١١

احمد رمضان محمود الليثى عمرو87080 الساعة ١١ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٢

احمد سعيد محمود22559 الساعة ٠٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٣

احمد شريف محمد عبدالرحمن4564 الساعة ٠٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٤

احمد صابر ابراھيم خليل87353 الساعة ١١ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٥

احمد ص9ح الدين رزق6386 الساعة ١١ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٦

احمد طارق محمد فھيم7857 الساعة ١١ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٧

احمد عبدالحميد ص9ح الدين84671 الساعة ٠٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٨

احمد عبدالحميد عبد: عبدالحميد817193 الساعة ٠٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٩

احمد على فرج محمود غانم810840 الساعة ١١ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٢٠

احمد على محمد مرعى817194 الساعة ١١ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٢١

احمد على محمد موسى26572 الساعة ٠٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٢٢

احمد عيد المنياوى خليل928250 الساعة ٠٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٢٣

احمد فاروق محمد لبيب825155 الساعة ١١ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٢٤

احمد فتحى عبدالمعبود نعيم89246 الساعة ١١ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٢٥

احمد مجدى محمد احمد ابو الع878479 الساعة ١٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٢٦

احمد محمد ابراھيم22561 الساعة ١٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٢٧

احمد محمد ابو بكر مصطفى الديب11150 الساعة ١٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٢٨

احمد محمد خلف عبدالفتاح7041 الساعة ٠٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٢٩

احمد محمد محمد عبدالرحمن13035 الساعة ١٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٣٠

احمد محمود غريب رجب22042 الساعة ١٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٣١

احمد مرسى يونس مرسى819574 الساعة ١٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٣٢

احمد نبيل على ا�سكندرانى89037 الساعة ١٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٣٣

ادھم احمد احمد حنفى جبره88126 الساعة ١٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٣٤

اروى محمد ھانى السيد عبدالمجيد85870 الساعة ١٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٣٥

اسراء سعيد عبدالجليل16864 الساعة ١٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٣٦

اسراء عبدالتواب السيد محمود سالم815676 الساعة ٠٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٣٧

اس9م احمد حسين محمد محمد83270 الساعة ١٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٣٨

اس9م حسين على خليف81325 الساعة ٠٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٣٩

اس9م خميس حسن15981 الساعة ٠٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٤٠

اس9م عادل شحاته على824112 الساعة ٠٩ صباح١٠/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٤١

اس9م ع9ء نوبى عرابى11152 الساعة ٠٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٤٢

اس9م ماھر مصطفى بسيونى6829 الساعة ١٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٤٣

اس9م محمد شامخ صالح محمد عبد:84212 الساعة ١٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٤٤

اسماء عبد: صالح سعد999293 الساعة ١٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٤٥
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اسماء ع9ء الدين عبدالعزيز6796 الساعة ١٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٤٦

ا�ء محمد نظمى بسيونى محمد ھراس823643 الساعة ١٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٤٧

الحسن عبده محمد فتيحه11138 الساعة ١٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٤٨

الروبى عبدالباسط الروبى عبدالحليم10424 الساعة ١٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٤٩

السيد صديق على قنديل4439 الساعة ١٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٥٠

امنيه فؤاد محمد سيد احمد شحاته88410 الساعة ١٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٥١

امنيه كمال محمد خالد النقشبندى5232 الساعة ١٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٥٢

انجى يسرى فتح : على عبد:813061 الساعة ١٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٥٣

ايات على عبدالحميد عبد:24007 الساعة ١٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٥٤

ايمان رمضان عبداللطيف ابازيد9645 الساعة ١٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٥٥

ايمان سعيد طايل محمد6803 الساعة ١٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٥٦

ايمان فتحى محمد الليثى816748 الساعة ١٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٥٧

ايمان ھليل اسماعيل8980 الساعة ١٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٥٨

ايمن عادل امين فراج يوسف83650 الساعة ٠٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٥٩

ايه : السيد عبد: حسن اسماعيل28254 الساعة ١٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٦٠

ايه عبدالھادى عزب حسن883982 الساعة ٠٩ صباح١٠/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٦١

ايه محمد توفيق عبدالفتاح85885 الساعة ١٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٦٢

بسمه طارق محمد عبدالمنعم الفرارجى814126 الساعة ١٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٦٣

بسنت ابراھيم سعد محمد17826 الساعة ٠٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٦٤

بسنت احمد محمد متولى ابراھيم13025 الساعة ٠٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٦٥

بھاء الدين محمد اشرف حسن عبدالس9م حسن19096 الساعة ٠٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٦٦

جھاد اشرف محمد السيد عشرى الشربينى926000 الساعة ٠٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٦٧

حسام عبداللطيف مختار على12247 الساعة ٠٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٦٨

حسن خلف : حسن على6503 الساعة ٠١ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٦٩

حسن ص9ح محمد زغلول22044 الساعة ٠١ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٧٠

حسن يسرى حسن بكر88882 الساعة ٠١ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٧١

حسين عجمى حسين عجمى8816062 الساعة ٠٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٧٢

خالد عزت محمد يوسف عبدربه25236 الساعة ٠١ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٧٣

خالد محمد احمد خالد16473 الساعة ٠٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٧٤

داليا عبدالحميد مرسى عبدالحميد منير816415 الساعة ٠٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٧٥

دعاء محمد عبدالمقصود محمد6956 الساعة ٠١ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٧٦

دميانه رشدى ميخائيل جورجى17734 الساعة ٠٩ صباح١٠/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٧٧

رافع احمد السيد محمد س9مه1900 الساعة ٠١ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٧٨

رانيا حسين عبد:16863 الساعة ٠١ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٧٩

رانيا محمد عبدالرحمن حنفى6817 الساعة ٠١ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٨٠

رشا محمد امين احمد الشيخ24537 الساعة ٠١ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٨١

رشا محمد عبدالصادق الحداد12407 الساعة ٠١ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٨٢

رضوى عادل احمد فرج درباله10870 الساعة ٠١ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٨٣

رغده عادل عبدالقادر محمد12515 الساعة ٠١ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٨٤

رندا احمد ابراھيم احمد صنيدق25582 الساعة ٠٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٨٥

رھف عبدالمجيد توفيق عبدالحليم الفقى10615 الساعة ٠٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٨٦

ريم فوزى عبدالمنعم حسين14001 الساعة ٠١ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٨٧

ريھام عبدالناصر ھ9ل محمد10682 الساعة ٠١ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٨٨

زياد ايھاب احمد احمد عبده28259 الساعة ٠١ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٨٩

ساره عادل عبدالحميد مسعود85236 الساعة ٠١ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٩٠
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سامح محمد احمد على مرسى12273 الساعة ٠٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٩١

سلمى عباس حامد22580 الساعة ٠١ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٩٢

سماء بھاء الدين شوقى عبدالرؤوف9924304 الساعة ٠٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٩٣

سماء سامح محمد15985 الساعة ٠١ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٩٤

سمر محسن محمد عبدالعاطى83675 الساعة ٠٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٩٥

سمر ھشام محمد عبدالھادى813076 الساعة ٠١ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٩٦

سميه سعيد احمد محمد سيد احمد ابراھيم24533 الساعة ٠١ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٩٧

سميه طارق محمود احمد محمود814145 الساعة ٠١ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٩٨

شادى زغلول فتحى حجازى25568 الساعة ٠١ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية٩٩

شادى محمد عادل السعداوى عشرى816830 الساعة ٠١ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٠٠

شريف حسين محمد محمد عطافى23166 الساعة ٠٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٠١

شريف عزمى انور عبد:15016 الساعة ٠١ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٠٢

شھاب مصطفى محمد فرغلى18677 الساعة ٠٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٠٣

شيرين جابر احمد محمود ابراھيم824115 الساعة ٠١ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٠٤

شيرين ج9ل عبداللطيف المكى818262 الساعة ٠١ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٠٥

طارق جابر ياقوت18558 الساعة ٠٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٠٦

طارق فكرى شعبان عبدالرازق6756 الساعة ٠١ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٠٧

ع9ء عبدالمنعم محمد التركى4937 الساعة ٠١ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٠٨

على ص9ح الدين يسن المدنى10783 الساعة ٠٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٠٩

عمرو اسامه ابراھيم محمد يونس16367 الساعة ٠١ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١١٠

عمرو صديق نصر الدين احمد1903 الساعة ٠٢ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١١١

عمرو فتحى محمد صادق احمد الصيرفى912658 الساعة ٠٣ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١١٢

كريم العيسوى محمد العيسوى999281 الساعة ٠٣ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١١٣

كريم خليل على سليمان خليل25541 الساعة ٠١ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١١٤

كريمه حسن الليثى819603 الساعة ٠٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١١٥

ماجد جميل فؤاد ھرمينا10684 الساعة ٠٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١١٦

ماجد سعد عبدالعال15979 الساعة ٠٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١١٧

ماريا شريف حلمى28142 الساعة ٠٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١١٨

ماريا فؤاد توفيق16560 الساعة ٠٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١١٩

محمد ابراھيم س9مه عبده البشبيشى10064 الساعة ٠٣ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٢٠

محمد ابراھيم شحاته ابراھيم العجان12647 الساعة ٠٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٢١

محمد احمد ابراھيم عبدالس9م حسن10296 الساعة ٠٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٢٢

محمد احمد سعد محمد على87811 الساعة ٠٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٢٣

محمد اسماعيل جابر محمود25073 الساعة ٠٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٢٤

محمد اشرف انور28249 الساعة ٠٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٢٥

محمد اشرف محمد ابراھيم صالح6808 الساعة ٠٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٢٦

محمد السيد احمد محمود محمد غنيم5508 الساعة ٠٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٢٧

محمد السيد على احمد حامد12453 الساعة ٠٣ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٢٨

محمد الع9 عبدالس9م ابو الع9 جنيدى17649 الساعة ٠٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٢٩

محمد جابر يونس يونس823631 الساعة ٠٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٣٠

محمد حافظ محمد ابو المجد2492 الساعة ٠٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٣١

محمد خميس عبدالمنعم ابراھيم رجب16333 الساعة ٠٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٣٢

محمد رفاعى على عبده10908 الساعة ٠٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٣٣

محمد سعيد عبدالحميد فھمى18707 الساعة ٠٣ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٣٤

محمد سعيد محمد محمد منصور89226 الساعة ٠٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٣٥
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محمد صابر عبدالقادر احمد دويدار87394 الساعة ٠٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٣٦

محمد صبرى عطا: ابو عاصى17606 الساعة ٠٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٣٧

محمد ص9ح الدين محمد عبدالرحمن س9م24580 الساعة ٠٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٣٨

محمد عادل محمد محمود طليبه83603 الساعة ٠٣ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٣٩

محمد عبدالرحمن محمود ميھوب1924 الساعة ٠٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٤٠

محمد عبدالس9م السيد ابو زيد3568 الساعة ٠٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٤١

محمد عبدالعزيز محمود14002 الساعة ٠٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٤٢

محمد عبدالمنعم محمد محمد الخشاب12244 الساعة ٠٣ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٤٣

محمد عثمان اسماعيل22119 الساعة ٠٣ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٤٤

محمد فتحى شعبان19886 الساعة ٠٣ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٤٥

محمد كمال الدين مصطفى خفاجه21560 الساعة ٠٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٤٦

محمد مجدى احمد محمد غالى1904 الساعة ٠٣ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٤٧

محمد محمد السيد عبدالوھاب4440 الساعة ٠٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٤٨

محمد محمد حسنين عبادى10389 الساعة ٠٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٤٩

محمد محمد عبدالعزيز ترابيس94795 الساعة ٠٣ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٥٠

محمد محمود ابراھيم حسن النعناعى815524 الساعة ٠٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٥١

محمد محى الدين عبدالعال الشرقاوى83726 الساعة ٠٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٥٢

محمد مھدى احمد ابو حسين16027 الساعة ٠٢ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٥٣

محمود حسين ابراھيم حسين منسى11225 الساعة ٠٣ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٥٤

محمود عاطف سيد احمد عثمان الغلبونى3391 الساعة ٠٣ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٥٥

محمود عطيه محمد الشافعى89036 الساعة ٠٣ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٥٦

محمود فھمى ابو الخير محمد81339 الساعة ٠٣ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٥٧

محمود مصطفى احمد محمد ابو شادى10432 الساعة ٠٣ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٥٨

مروان محمد شعبان ابو خشبه6757 الساعة ٠٣ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٥٩

مروه وجدى محمد حمدى الحسينى81741 الساعة ٠٣ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٦٠

مصطفى حسن محمد محمد مرعى87341 الساعة ٠٣ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٦١

مصطفى عادل زكى عبدالعزيز فرج13038 الساعة ٠٣ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٦٢

مصطفى ع9ء الدين عبدالحميد فرحات21143 الساعة ٠٣ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٦٣

مصطفى ممدوح انور عبدالواحد6449 الساعة ٠٣ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٦٤

منار على احمد محمد على812605 الساعة ٠٣ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٦٥

مھند احمد يسرى ابراھيم مجدى18701 الساعة ٠٣ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٦٦

مى محمد حسين محمد10875 الساعة ٠٣ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٦٧

مي9د جمال ذكى بطرس83966 الساعة ٠٣ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٦٨

مينا عاطف قلته15969 الساعة ٠٣ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٦٩

مينا فوزى حفظ :10527 الساعة ٠٣ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٧٠

نادر عيسى عامر على12443 الساعة ٠٣ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٧١

نج9ء عبدالحليم السيد محمد18811 الساعة ٠٣ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٧٢

ندى سامى محمد فكرى حسن اباظه26060 الساعة ٠٣ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٧٣

ندى عيد محمود حسن عيد12616 الساعة ٠٣ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٧٤

نھال تيمور يوسف عز الدين8950 الساعة ٠٣ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٧٥

نھى عرفات عبدالعليم عبدالمقصود815416 الساعة ٠٣ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٧٦

نھى محمد عمر لطفى احمد موسى2455 الساعة ٠٣ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٧٧

نوران كامل عبدالجليل محمد نصر5352 الساعة ٠٣ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٧٨

نورھان سعد جمعه محمود11330 الساعة ٠٣ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٧٩

نورھان محمود ع9ء الدين محمد احمد24316 الساعة ٠٣ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٨٠
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ھبه : رمضان محمد السيد عبده824222 الساعة ٠٣ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٨١

ھبه : محمد حسين عبدالعال25353 الساعة ٠٣ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٨٢

ھشام سعيد حامد محمد عويضه811099 الساعة ٠٣ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٨٣

وائل محمد الشحات دسوقى ابراھيم28253 الساعة ٠٣ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٨٤

و�ء محمد محمود جبر999319 الساعة ٠٣ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٨٥

يارا اشرف محمد ابراھيم صالح9426 الساعة ٠٣ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٨٦

ياسمين احمد جابر محمد12044 الساعة ٠٣ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٨٧

ياسين محمود مھدى محمد6792 الساعة ٠٣ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سكندرية١٨٨


