


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

ابراھيم عزت عطا سعد �28068 الساعة ٠١ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس١

ابراھيم ناجى محمد حسن الشوربجي8042 الساعة ٠١ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٢

احمد سمير احمد السيد9914075 الساعة ٠١ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٣

احمد ص*ح زكى السيد5945 الساعة ٠١ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٤

احمد ع*ء عباده اسماعيل6267 الساعة ٠١ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٥

احمد غريب دياب عبد�10192 الساعة ٠١ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٦

احمد محمد احمد محمد موسى23578 الساعة ٠١ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٧

احمد محمد حسين كامل ابراھيم18144 الساعة ٠١ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٨

احمد محمد عبدالمقصود عطيه25003 الساعة ٠١ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٩

احمد محمد ع*ء الدين حسن6023 الساعة ٠١ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس١٠

احمد نادر احمد فؤاد19718 الساعة ٠١ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس١١

اروى مبارك ابو الحسن بركات8020 الساعة ٠١ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس١٢

اسامه جابر السيد احمد22258 الساعة ٠١ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس١٣

اسراء خالد محمد بدرى10044 الساعة ٠١ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس١٤

اسراء محمد حماد عبدالمعطى متولى6895 الساعة ٠١ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس١٥

اسراء محمد محمود حنفى احمد12465 الساعة ٠١ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس١٦

اس*م حسن السيد محمد خليل824226 الساعة ١٠ صباح١٠/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس١٧

اس*م عبده عبدالمبدئ محمد21541 الساعة ٠١ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس١٨

اس*م ھشام مدبولى اسماعيل817181 الساعة ٠١ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس١٩

اشرف احمد فتحى احمد19031 الساعة ٠١ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٢٠

امانى سمير عبدالعزيز81272 الساعة ٠١ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٢١

امجد محمد محمود عبد�10179 الساعة ٠١ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٢٢

انجى حامد محمد محمد السخيلى11024 الساعة ٠١ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٢٣

ايات حمدان مازن917606 الساعة ٠٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٢٤

ايه ع*ء عبدالحميد غريب10604 الساعة ٠٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٢٥

بسمه احمد جابر احمد6581 الساعة ٠٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٢٦

بيشوى سمير شوقى داود81299 الساعة ٠٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٢٧

ترندل عادل محمود حسن علبه11190 الساعة ٠٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٢٨

حسام حسن ابو المجد ھاشم11181 الساعة ٠٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٢٩

دنيا غريب السيد مرسى19118 الساعة ٠٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٣٠

رامى محمد عبدالرحمن محمد سالم3558 الساعة ٠٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٣١

رشا صابر سيد عبد�15712 الساعة ٠٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٣٢

روان عبدالناصر عيسى ابو المجد14211 الساعة ٠٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٣٣

ساره السيد ابراھيم سالم خاطر26098 الساعة ٠٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٣٤

ساره سالم فھمى سعد12464 الساعة ٠٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٣٥

ساره سعيد سعد زكى11105 الساعة ٠٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٣٦

ساره محمد طاھر احمد قاسم811088 الساعة ٠٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٣٧

سامح حسين محمد سليم كرم1942 الساعة ٠٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٣٨

سماح فتحى عبدالرحمن السيد815933 الساعة ٠٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٣٩

سمر سعيد عبدالجواد ابراھيم12514 الساعة ٠٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٤٠

سمر عادل س*م عبيد99257 الساعة ٠٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٤١

سمر ع*ء عبدالعزيز عبدالمجيد99278 الساعة ٠٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٤٢

سيد ابراھيم محمد صالح ابو النعمان18630 الساعة ٠٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٤٣

شريھان احمد عباس محمد عيسى15646 الساعة ٠٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٤٤

شيماء السيد البدوى احمد حسن على10678 الساعة ٠٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٤٥
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طارق محمود السيد عبدالرحمن99285 الساعة ٠٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٤٦

عبدالرحمن خالد يوسف ابراھيم فوزى810848 الساعة ٠٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٤٧

عبدالرحمن قاھر حسان2694 الساعة ٠٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٤٨

عبد� احمد شاذلى حسن2457 الساعة ٠٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٤٩

عمر مصطفى محمد احمد88862 الساعة ٠٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٥٠

فيوليت فلورنس بولس صليب814141 الساعة ٠٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٥١

ماجد مبارك زاھى مبارك81580 الساعة ٠٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٥٢

ماجى محمود ابراھيم احمد99304 الساعة ٠٢ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٥٣

17383Cماركو موريس جرجس غب الساعة ٠٣ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٥٤

مارينا داوود فرج اسكندر11215 الساعة ٠٣ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٥٥

محسن محمود محمد مسعود81485 الساعة ٠٣ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٥٦

محمد احمد مصطفى عبدالراضي888318 الساعة ٠٣ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٥٧

محمد اشرف محمود على88115 الساعة ٠٣ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٥٨

محمد جمال محمود حسن25217 الساعة ٠٣ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٥٩

محمد سعيد احمد عطيه26635 الساعة ٠٣ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٦٠

محمد عباس محمد حامد1990 الساعة ٠٣ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٦١

محمد مجدى عبدالحميد81271 الساعة ٠٣ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٦٢

محمد محمد السيد احمد حواله825467 الساعة ٠٣ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٦٣

محمد محمد ص*ح الدين فوزى1951 الساعة ٠٣ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٦٤

محمد محمود يوسف احمد18674 الساعة ٠٣ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٦٥

محمد نبيل محمد محى الدين المھدى88111 الساعة ٠٣ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٦٦

محمود مختار عبدالستار غريب81520 الساعة ٠٣ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٦٧

مروه احمد مدنى ابراھيم15233 الساعة ٠٣ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٦٨

مروه ص*ح على عبدالرحمن18975 الساعة ٠٣ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٦٩

مريم جمال محمد مبارك11185 الساعة ٠٣ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٧٠

مريم نبيل فھمى فريد ميخائيل9594 الساعة ٠٣ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٧١

مصطفى محمد مصطفى السيد4894 الساعة ٠٣ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٧٢

مصطفى محمود احمد محمود81270 الساعة ٠٣ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٧٣

مصطفى محمود خليفه محمود حسن81521 الساعة ٠٣ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٧٤

منار جمعه على دھب24572 الساعة ٠٣ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٧٥

منار خميس صابر مصيلحى820506 الساعة ٠٣ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٧٦

منه � ص*ح نجم الدين محمد89428 الساعة ١٠ صباح١٠/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٧٧

مھا عبدالفتاح محمد صالح25403 الساعة ٠٣ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٧٨

مھا محمد تھامى عثمان كي*نى14274 الساعة ٠٣ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٧٩

مى حسن عباس محمد15206 الساعة ٠٣ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٨٠

مى حسن محمد ابو اHنوار15230 الساعة ٠٣ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٨١

مى نصر الدين سليمان محمد عويضه11337 الساعة ٠٣ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٨٢

مينا مريد شنود سرجيوس20610 الساعة ٠٣ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٨٣

نرمين نبيل عزت حبيب85994 الساعة ٠٣ ظھرا٠٦/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٨٤

نسمه محمود محمد محمد عرفات12368 الساعة ٠٩ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٨٥

نسمه يسرى سعيد عبد� حميد8749 الساعة ٠٩ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٨٦

نھله محمد عبدالفتاح حافظ الصيرفى2597 الساعة ٠٩ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٨٧

نھى محمود فكرى حسن13172 الساعة ٠٩ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٨٨

نورھان على حسن حسانين صالح7869 الساعة ٠٩ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٨٩

نورھان نور الدين فاروق19746 الساعة ٠٩ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٩٠
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نيرمين سعد لمعى15954 الساعة ٠٩ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٩١

ھانى تدرى شفيق عبدالم*ك3588 الساعة ٠٩ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٩٢

ھبه � غريب عبدالحليم ابو سريع مسعود83342 الساعة ٠٩ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٩٣

ھبه حسنى محمد محمد6972 الساعة ٠٩ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٩٤

ھدير ابراھيم مھران محمد3563 الساعة ٠٩ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٩٥

ھند عبدالواحد عبداللطيف19744 الساعة ٠٩ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٩٦

وئام سعد السيد16548 الساعة ٠٩ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٩٧

وليد عبدالفتاح حسين88898 الساعة ٠٩ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٩٨

يارا حمدى عكاشه912659 الساعة ٠٩ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس٩٩

ياسر فاروق منصور متولى8226 الساعة ٠٩ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس١٠٠

ياسمين محمد غريب احمد عياط88393 الساعة ٠٩ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس١٠١

يوليانا رافت جرجس18501 الساعة ٠٩ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولالسويس١٠٢


