


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

ابراھيم جمال ابراھيم طلبه عماره5802 الساعة ٠٩ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط١

احمد السعيد محمد فھمى جاد87124 الساعة ٠٩ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٢

احمد حسن عبدالمنعم2771 الساعة ٠٩ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٣

احمد على زكريا على دنون81331 الساعة ٠٩ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٤

احمد عمر عبدالحميد الشاوى20051 الساعة ٠٩ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٥

احمد كمال عطيه الزينى88392 الساعة ٠٩ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٦

احمد محمد حمدتو16894 الساعة ٠٩ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٧

احمد محمود منصور محمد عبده الغزاوى3024 الساعة ١٠ صباح١٠/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٨

احمد مختار سعد السعدنى813059 الساعة ٠٩ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٩

احمد نبيل محمود صبرى ابو عيطه18902 الساعة ٠٩ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط١٠

اسامه ربيع يوسف البيسى22265 الساعة ٠٩ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط١١

اس5م سعد سعد العصفورى1660 الساعة ٠٩ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط١٢

اسماء ص5ح محمد الشافعى سيد احمد23001 الساعة ٠٩ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط١٣

اشرف احمد رضا مرسى ابو العوض2604 الساعة ١٠ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط١٤

اشرف محمد السيد خشبه17639 الساعة ١٠ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط١٥

ا9ء جمال محمد السعيد عبدالقادر84685 الساعة ١٠ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط١٦

اميره اسعد محمود28155 الساعة ١٠ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط١٧

انوار محمد خليل ابراھيم17079 الساعة ١٠ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط١٨

ايمان فؤاد محمد كامل داود824142 الساعة ١٠ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط١٩

بسنت امين امين العربانى25083 الساعة ١٠ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٢٠

تسنيم رجاء محمد طاھر الخنينى12591 الساعة ١٠ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٢١

حسام حسن كمال محمد مجاھد817504 الساعة ١٠ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٢٢

حسان عبدالحليم عبدالحليم88841 الساعة ١٠ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٢٣

حسن ع5ء ابو الع5 طوه حجاز22263 الساعة ١٠ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٢٤

دينا عيد مسعد الباز9355 الساعة ١٠ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٢٥

رفيده رجاء محمد طاھر حنين12593 الساعة ١٠ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٢٦

ريھام رزق حافظ البسيونى7972 الساعة ١٠ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٢٧

زياد حمدى ص5ح حواس12108 الساعة ١٠ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٢٨

زياد محسن اسماعيل ابو دوباره5650 الساعة ١٠ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٢٩

زياد ياسر نصر الدين بزوم6897 الساعة ١٠ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٣٠

زينب عبدالحميد على على المنسى829034 الساعة ١٠ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٣١

ساره حسام عبدالغفار عبدالحفيظ العنانى15492 الساعة ١٠ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٣٢

ساره سليمان على سعد917613 الساعة ١٠ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٣٣

سامح محمد احمد المرساوى10189 الساعة ١٠ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٣٤

سلوى حسن عبدالرحمن اللبان85991 الساعة ١٠ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٣٥

سماء سعد عباس28122 الساعة ١٠ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٣٦

شريف ج5ل محمد السيد الوصيف81582 الساعة ١٠ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٣٧

شيماء اسام نصر الدين ا9مام999355 الساعة ١٠ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٣٨

طلعت على مصطفى مصطفى الجوادى87808 الساعة ١٠ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٣٩

عاصم عصام محمد ا9سود83834 الساعة ١٠ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٤٠

عاليا ھيسم محمود الروس14108 الساعة ١٠ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٤١

عبده احمد عطيه راشد16400 الساعة ١٠ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٤٢

عمرو ماجد محمد فھمى الشربينى25562 الساعة ١٠ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٤٣

غدير ھانى سعد كيوان88269 الساعة ١٠ صباح١٠/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٤٤

فاطمه محمد عبدالمعطى شتا88270 الساعة ١٠ صباح١٠/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٤٥
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فاطمه وھبه عبدالوھاب السيد البطه4913 الساعة ١١ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٤٦

كريم رفيق محمد العويلى عبيه10890 الساعة ١١ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٤٧

كمال الدين محمد ابراھيم ربيع815936 الساعة ١١ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٤٨

ليلى على على على الحفناوى12594 الساعة ١١ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٤٩

محمد احمد محمد رزق العاصى6957 الساعة ١١ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٥٠

محمد احمد محمد قراميط4587 الساعة ١١ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٥١

محمد اسماعيل حسن ب5ل87121 الساعة ١١ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٥٢

محمد السيد عبدالعاطى محمد9108 الساعة ١١ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٥٣

محمد ج5ل مصطفى18519 الساعة ١١ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٥٤

4979C محمد حسن عزمى عطا الساعة ١١ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٥٥

محمد على الحمادى احمد ورده17393 الساعة ١١ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٥٦

محمد محمد ابراھيم ربيع815929 الساعة ١١ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٥٧

محمد محمود منازل محمد محمد22204 الساعة ١١ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٥٨

محمود محسن محمود بصل1756 الساعة ١١ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٥٩

محمود محمد انور الغراز7979 الساعة ١١ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٦٠

محمود نادر محمود محمود الفقى924310 الساعة ١١ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٦١

مروه السعيد زكى حسنين حموده21151 الساعة ١١ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٦٢

معتز صالح عبدالرازق صالح7978 الساعة ١١ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٦٣

معتز محمد محمد العطفى10734 الساعة ١١ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٦٤

منار احمد محمود محمد99250 الساعة ١١ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٦٥

منه C مختار النجار11136 الساعة ١١ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٦٦

منى السيد عيد سراج84713 الساعة ١١ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٦٧

مھا على حسن ھ5لى1229 الساعة ١١ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٦٨

مياده عبدالقادر لطفى عوض11149 الساعة ١١ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٦٩

نانيس طارق رجب طيره17352 الساعة ١١ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٧٠

نشوى نشات الدسوقى16893 الساعة ١١ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٧١

نھال ناجى السعيد15142 الساعة ١١ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٧٢

17663Cنھله محمد عبد الساعة ١١ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٧٣

نھى ص5ح الدين حامد ابراھيم ابو العنين17811 الساعة ١١ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٧٤

نورھان محمد سامى فتحى يوسف النحراوى1817 الساعة ١١ صباح٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٧٥

ھبه عبده حسن عبدالرازق999311 الساعة ١٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٧٦

ھند مجدى فھمى الحارونى17023 الساعة ١٢ ظھرا٠٧/٠٤/٢٠١٦مقبولدمياط٧٧


