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ابراھيم سمير ابراھيم محمد عبدالھادى818202 الساعة ٠٣ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١

احمد ابراھيم حسن ابراھيم5489 الساعة ٠٣ ظھرا٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٢

احمد السيد محمود السيد12137 الساعة ٠٩ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٣

احمد حسن على حسن811096 الساعة ٠٩ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٤

احمد حسن على حسن غباشى9377 الساعة ٠٩ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٥

احمد حسين على موسى20088 الساعة ٠٩ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٦

احمد رضا عطيه مازن16352 الساعة ٠٩ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٧

احمد صبحى احمد زيد20073 الساعة ٠٩ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٨

احمد عادل عثمان على6692 الساعة ٠٩ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٩

احمد عادل كمال احمد على9241 الساعة ٠٩ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١٠

احمد عزت محمد على عبدالحليم1115 الساعة ٠٩ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١١

احمد كمال خليل احمد22077 الساعة ٠٩ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١٢

احمد مجدى محمود المغازى الدسوقى99280 الساعة ٠٩ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١٣

احمد محمد احمد امام احمد1846 الساعة ٠٩ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١٤

احمد محمد شمس الدين احمد14081 الساعة ٠٩ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١٥

احمد محمد عبدالفتاح احمد7891 الساعة ٠٩ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١٦

احمد يحيى عزيز محمد سالم18087 الساعة ٠٩ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١٧

اسامه محمد ابراھيم على الشريف1823 الساعة ٠٩ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١٨

اسراء حسن محمد مختار وھبه25013 الساعة ٠٩ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١٩

اسراء زين العابدين محمد16580 الساعة ٠٩ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٢٠

اسراء محمد احمد عبد:12520 الساعة ٠٩ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٢١

اس>م احمد موافى11388 الساعة ٠٩ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٢٢

اس>م محمد احمد خليل87301 الساعة ٠٩ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٢٣

اس>م محمود كامل حسانين7890 الساعة ٠٩ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٢٤

اسماء احمد حسن على12188 الساعة ٠٩ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٢٥

ا�ء محمود فريد احمد محمد محمد84328 الساعة ٠٩ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٢٦

الزھراء عبدالحليم على محمد محمد25517 الساعة ٠٩ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٢٧

الشيماء احمد محمد ابراھيم12133 الساعة ٠٩ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٢٨

الشيماء سمير محمود محمد محمد85748 الساعة ٠٩ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٢٩

الشيماء محمد شكرى عبدالمحسن عطيه3355 الساعة ٠٩ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٣٠

اميره السعيد عبدالحميد عبد:11264 الساعة ٠٩ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٣١

اميره محمود حمد محمد20030 الساعة ٠٩ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٣٢

اميمه ماھر محمد اسماعيل على12030 الساعة ١٠ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٣٣

امينه محمد فتحى السيد12299 الساعة ١٠ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٣٤

انجى ھشام سعد حسن4015 الساعة ١٠ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٣٥

ايمان محمد النجار917527 الساعة ١٠ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٣٦

ايناس محمد عبد: عبدالمطلب5305 الساعة ١٠ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٣٧

ايناس منصور سليمان اسماعيل دھشان18920 الساعة ١٠ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٣٨

ايه جمال حافظ محمد815305 الساعة ١٠ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٣٩

ايه جمال محمد محمد13211 الساعة ١٠ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٤٠

بسمه احمد عبده على89420 الساعة ١٠ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٤١

بسمه محمد احمد فؤاد عباس25204 الساعة ١٠ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٤٢

بو� مراد منير مسيحه جرجس22020 الساعة ١٠ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٤٣

حافظ احمد حافظ احمد محمد حسين17034 الساعة ١٠ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٤٤

حسين ماجد حسين محمد العروس87248 الساعة ١٠ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٤٥
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خالد محمود محمد ابراھيم18818 الساعة ١٠ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٤٦

داليا على فتحى عبدالحميد محمد12521 الساعة ١٠ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٤٧

دنيا محمود ماھر811265 الساعة ١٠ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٤٨

رامى احمد بكرى منصور العايدى1183 الساعة ١٠ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٤٩

رامى صبرى احمد سليمان10751 الساعة ١٠ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٥٠

رانا حسن محمد حسن على عيسى6629 الساعة ١٠ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٥١

رغده نبيل زينه حسن82664 الساعة ٠٩ صباح١٠/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٥٢

رنا ابراھيم محمد محمد823220 الساعة ١٠ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٥٣

رنا عبدالباسط محمد على الحمزى84513 الساعة ١٠ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٥٤

ريم ممدوح عبد: ابراھيم ديوان6658 الساعة ١٠ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٥٥

ساره احمد جمال احمد84527 الساعة ١٠ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٥٦

ساره احمد صبرى على خليل15797 الساعة ٠٣ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٥٧

سامى سمير سليمان جرجس منصور12002 الساعة ١٠ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٥٨

سھا نصر سيد نصر818210 الساعة ١٠ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٥٩

سھيله محمد يحى احمد احمد18323 الساعة ١٠ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٦٠

شادى محمد فرغلى جاد الرب822663 الساعة ١٠ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٦١

شروق سمير سعد عبدالعظيم محمد82662 الساعة ١٠ صباح١٠/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٦٢

صفا سعد محمد عيد صالح10649 الساعة ١٠ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٦٣

طلعت عزت حسانين زھرى922523 الساعة ١٠ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٦٤

عبدالرحمن احمد حسين ابو المجد5924 الساعة ١٠ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٦٥

عبدالرحمن على محمد خليل علي8772 الساعة ١١ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٦٦

عبدالرحمن عماد الدين فياض22235 الساعة ١١ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٦٧

عبدالقتاح خالد محمد خالد3587 الساعة ١١ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٦٨

عبد: حمد على محمد1844 الساعة ١١ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٦٩

عبير سعد محمد عيد صالح10662 الساعة ١١ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٧٠

عبير عبدالرحمن عباس ابراھيم826669 الساعة ١١ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٧١

عبير محمد سيد محمد عمر16469 الساعة ١١ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٧٢

ع> محسن محمود917517 الساعة ١١ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٧٣

على حسين على موسى20090 الساعة ١١ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٧٤

علياء احمد نصار السيد89407 الساعة ١١ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٧٥

عماد حافظ محمود حافظ10644 الساعة ١١ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٧٦

عمرو حسن قنديل5467 الساعة ١١ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٧٧

عمرو طارق عبدالعظيم عبدالقادر5452 الساعة ١١ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٧٨

عمرو محمد سعد ابو زيد883543 الساعة ١١ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٧٩

غدير صابر فتحى عبدالحميد12518 الساعة ١١ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٨٠

فيصل محمد عمر الفاروق حجام محمد بدر1923 الساعة ١١ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٨١

كريم محمد عبدالمنعم عبدالمحسن84506 الساعة ١١ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٨٢

كيرلس سمير فھمى حنا83817 الساعة ١١ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٨٣

ماريان محب عبدالملك يعقوب21121 الساعة ١١ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٨٤

محمد ابراھيم ابراھيم سليمان87153 الساعة ١١ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٨٥

محمد احمد سعيد احمد1684 الساعة ١١ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٨٦

محمد احمد محمد السيد محمد خليفه14305 الساعة ١١ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٨٧

محمد اسامه عبدالحميد عبد:26115 الساعة ١١ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٨٨

محمد السيد الخضر على السيد11378 الساعة ١٠ صباح١٠/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٨٩

محمد السيد محمد السيد السخرى87063 الساعة ١١ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٩٠

محمد بھاء محمد عبدالباقى819596 الساعة ١١ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٩١
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محمد حسين احمد طنطاوى12551 الساعة ١١ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٩٢

محمد رشدى حمزه متولى البيطار81516 الساعة ١١ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٩٣

محمد رضا على الشربينى14323 الساعة ١١ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٩٤

محمد سيد حبيب السيد92100 الساعة ٠٣ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٩٥

محمد سيد مكى فضالى911380 الساعة ١٠ صباح١٠/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٩٦

محمد صبرى ضيف محمد9999292 الساعة ١١ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٩٧

محمد طارق عبدالجليل زكى15761 الساعة ١١ صباح٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٩٨

محمد عاطف عباس عقل مباشر10638 الساعة ١٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية٩٩

محمد عبدالحميد احمد917508 الساعة ١٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١٠٠

محمد مجدى محمد س>م26552 الساعة ١٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١٠١

محمد محمود فريد احمد88860 الساعة ١٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١٠٢

محمد محى سيد احمد حمزه1698 الساعة ١٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١٠٣

محمد مصطفى محمد مصطفى عطيه8167886 الساعة ١٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١٠٤

محمود اسماعيل ابراھيم اسماعيل12217 الساعة ١٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١٠٥

محمود سيد اسماعيل محمد المغربى10697 الساعة ١٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١٠٦

محمود عبدالباسط احمد عطيه19902 الساعة ١٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١٠٧

محمود على ابراھيم محمد حجازى9656 الساعة ١٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١٠٨

محمود محمد السيد محمد على فرج9222 الساعة ١٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١٠٩

محمود محمد كمال عثمان عطيه نجم1613 الساعة ١٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١١٠

محمود محمد محمود ابو زيد81454 الساعة ١٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١١١

مصطفى حسن مصطفى محمد شطا84127 الساعة ١٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١١٢

مصطفى صالح محمد سالم حسن87089 الساعة ١٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١١٣

منار محمد متولى محمد سيد احمد23253 الساعة ٠٣ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١١٤

منه : حسين سعد عبدالرحمن فرج9389 الساعة ١٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١١٥

منه : ناصر حسنى فرج18579 الساعة ١٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١١٦

مھند عبداللطيف محمد عيد ناصر21522 الساعة ١٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١١٧

مى عبد: محمود عبد:18322 الساعة ١٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١١٨

مينا رفعت رزق :818244 الساعة ١٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١١٩

مينا كمال فھيم بشاى21126 الساعة ١٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١٢٠

مينا مجدى جاد شحاته23182 الساعة ١٠ صباح١٠/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١٢١

نادر عادل على عبد:1824 الساعة ١٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١٢٢

ندى ماجد محمد على حسانين9333 الساعة ١٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١٢٣

نھال خالد جمال حسن816842 الساعة ١٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١٢٤

نورا حسن يوسف محمد924332 الساعة ١٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١٢٥

نورھان غريب محمد غريب نوفل16350 الساعة ١٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١٢٦

ھاجر محمد عبدالملك محمود5519 الساعة ١٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١٢٧

ھاله سيد عبد: احمد4022 الساعة ١٠ صباح١٠/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١٢٨

ھبه احمد محمد خليل5526 الساعة ١٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١٢٩

ھبه : سمير عبدالحليم عزب رجب5209 الساعة ١٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١٣٠

ھبه : ع>ء الدين يوسف9117 الساعة ١٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١٣١

ھبه حسين حامد محمد13210 الساعة ٠١ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١٣٢

ھبه نور الدين محمد احمد81307 الساعة ٠١ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١٣٣

ھدير عبدالمجيد محمد عبدالحميد رزق818216 الساعة ٠١ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١٣٤

ھدير محمد عبدالعال على الخطيب8026 الساعة ٠١ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١٣٥

ھناء احمد محمد917537 الساعة ٠١ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١٣٦

ھينار محمد محمود ابراھيم8027 الساعة ٠١ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١٣٧



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

ياسمين عبدالحميد كامل عثمان9415 الساعة ٠١ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١٣٨

ياسمين محمود احمد محمود السيد84508 الساعة ٠١ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولا�سماعيلية١٣٩


