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توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاھرة أمام حديقة ا%رومان وبحانب كلية الفنون التطبيقية

القاھرة محافظة ١

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٥٠٩:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٧-١٩٩١ابانوب سعيد لطيف عبدالم�ك٨١٦٨٣١ ١

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٥٠٩:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-١٠-١٩٩٠ابراھيم ابراھيم عبدالوھاب حافظ٦٩٤١ ٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٥٠٩:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-١٢-١٩٨٩ابراھيم امام على سيد عزب١٨٣٠٨ ٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٥٠٩:٣٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٢-١٩٨٧ابراھيم حامد ابراھيم البنا٨٩٩٨١٢٤ ٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٥٠٩:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-١١-١٩٨٨ابراھيم شوقى عبدالھادى زيد٨١٨٦٦ ٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٥٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠ابراھيم صبحى ابراھيم عثمان٨٢٢٨٣ ٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٥٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١١-١٩٨٧ابراھيم عبدالعاطى محمد على عارف٨٩٠٥٣ ٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٥٠٩:٣٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨ابراھيم كرم عبد/٦٤٢٨ ٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٥٠٩:٣٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨ابراھيم كرم عبد/ عشر٩٩١٠٢٠ ٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٥٠٩:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨ابراھيم كمال احمد عبده٢١٤١ ١٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٥٠٩:٣٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩ابراھيم محمد ابراھيم بكر١٩١٠ ١١

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٥٠٩:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-١٢-١٩٩٠ابراھيم محمد على محمد٨٨٠٩٤ ١٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٥٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩١ابو بكر الصديق محمود زكى٨٢٠٥٣٤ ١٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٥٠٩:٣٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٨-١٩٩٤احسان كمال ھجانى عبدالكريم٢٤١٦٢ ١٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٥٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩احمد ابراھيم عبدالھادى محمد المقدم٢٢٢٨٢ ١٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٥٠٩:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩احمد ابراھيم محمد ابو ھشيمه٨٢٢٦٧١ ١٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٥٠٩:٣٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦احمد ابو زيد عبدالحفيظ ابراھيم٢٨٢٢٨ ١٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٥٠٩:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠١-١٩٩٠احمد احمد على الشيخ احمد٨١٥٧٠ ١٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٥٠٩:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٩-١٩٩٤احمد اسامه احمد محروس٩٦٧١ ١٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٥٠٩:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧احمد اسماعيل محمد ابراھيم الخشن٢١٥١٧ ٢٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٥٠٩:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٩-١٩٩٧احمد اشرف حمدى محمد٥٠١٣ ٢١

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٥٠٩:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠١-١٩٨٩احمد السعيد محمود عبدالرحيم٨٨٦٦٤ ٢٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٥٠٩:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٣-١٩٩١احمد امين حنفى امين٨٤٦٢٨ ٢٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٥٠٩:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٥-١٩٨٦احمد انور احمد محمود٨٩٠٤٧ ٢٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٥٠٩:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩احمد بكرى محمد خلف٨٢٤٣٨ ٢٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٥٠٩:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٢-١٩٩٢احمد بھاء سيد محمد سيد٢١١٧ ٢٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٥٠٩:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-١١-١٩٩٠احمد جمال احمد عبدالحميد١٦٢٥٢ ٢٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٥٠٩:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٥-١٩٩٢احمد جمال محمد زكى٣١١١ ٢٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٥٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٢-١٩٨٥احمد جمال محمود ابو الع�٨٧٢٧٧ ٢٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٥٠٩:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦احمد حامد عبدالحميد معوض٥٦٦٠ ٣٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٥٠٩:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-١٠-١٩٨٦احمد حسن سيد احمد حافظ٨٢٤٤١ ٣١

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٥٠٩:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩٥احمد حسن عبدالعزيز سليمان٢٦٥٠٥ ٣٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٥٠٩:٣٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩احمد حسن عبد/ حسن٢٠٦٠١ ٣٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٥٠٩:٣٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٦-١٩٩١احمد حسن على حسن١٠١٦٠ ٣٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٥٠٩:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٦-١٩٩٣احمد حسين احمد حسين الصغير٨٧٩١٢ ٣٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٥٠٩:٣٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦احمد حلمى عبدالرحمن حسن٨٧٣٢٥ ٣٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٥٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٢-١٩٨٥احمد حمدى احمد ابراھيم٨٧٠٨٣ ٣٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٥٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٩احمد حمدى عشماوى عشماوى٨٧٢٩٠ ٣٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٥٠٩:٣٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩٣احمد خالد عباس احمد٣٠٢٨ ٣٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٥٠٩:٣٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٦-١٩٩٠احمد خلف عبدالجليل زايد٢٢٠٦٧ ٤٠
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توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاھرة أمام حديقة ا%رومان وبحانب كلية الفنون التطبيقية

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٥١٠:١٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩احمد خيرى صابر٤٠٤٥ ٤١

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٥١٠:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-١٢-١٩٩٠احمد رافت السيد مصطفى٩٢٠٠٣٨ ٤٢

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٥١٠:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٣-١٩٩١احمد رجب احمد صقر٣٤٧٤ ٤٣

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٥١٠:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٥-١٩٩٣احمد رجب بھجت السيد٨٢٣٦٠٩ ٤٤

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٥١٠:١٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩احمد رضا محمد على٨٨٠٥٢ ٤٥

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٥١٠:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧احمد زين الدين محمد السيد٥٦٩١ ٤٦

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٥١٠:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٤-١٩٩٢احمد زين العابدين خليفه١٠٥٣٠ ٤٧

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٥١٠:١٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٥-١٩٩١احمد سالم محمد سالم١٥٢٨٩ ٤٨

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٥١٠:١٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٧-١٩٩١احمد سالم محمود سالم١٩٠٦٧ ٤٩

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٥١٠:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٦-١٩٩٠احمد سامى فتحى دبور٩٩٩٣٧٢ ٥٠

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٥١٠:١٥-٠٣-٣١٢٠١٦-٠٥-١٩٩١احمد سامى محمد محمد٨٢٠٥١٥ ٥١

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٥١٠:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-١١-١٩٨٨احمد سعد مصطفى عراقى٤٨٤٥ ٥٢

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٥١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢احمد سعيد جبر جاب /٨١٦٧٠١ ٥٣

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٥١٠:١٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠١-١٩٨٧احمد سعيد سيد محمد مدينه٢١٥١٦ ٥٤

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٥١٠:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-١٢-١٩٨٦احمد سمير احمد ابو عسكر٤٠٤٩ ٥٥

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٥١٠:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-١٢-١٩٨٦احمد سمير حامد يوسف الموافى٨٢٦٦٧١ ٥٦

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٥١٠:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٥-١٩٩١احمد سمير يونس احمد١٠٦٤٠ ٥٧

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٥١٠:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠١-١٩٩١احمد سوكا رنو محمد عوف٢٦٠٢٥ ٥٨

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٥١٠:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠١-١٩٨٨احمد سيد جبر سيد٩٤٥٤ ٥٩

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٥١٠:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-١٢-١٩٨٧احمد سيد طلعت١٨٥١٣ ٦٠

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٥١٠:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩احمد سيد عبدالوھاب حسن الشرقاوى١٩٥٤١ ٦١

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٥١٠:١٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-١١-١٩٨٨احمد سيد عطا عطيه٤٥٦٦ ٦٢

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٥١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨احمد سيد فخرى محمد عثمان٢٨٣٧٤ ٦٣

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٥١٠:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧احمد سيد محمد على٨٤٧١٩ ٦٤

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٥١٠:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٢-١٩٩٣احمد سيد محمد محمود٢٢٠٤٠ ٦٥

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٥١٠:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧احمد شحاته محمد ابو زيد٥١٤١ ٦٦

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٥١٠:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨احمد صبحى عبداللطيف ابراھيم١٧٣٤٣ ٦٧

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٥١٠:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-١١-١٩٨٨احمد ص�ح عبدالفتاح سيد٦٤٩٨ ٦٨

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٥١٠:١٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦احمد ص�ح محمد حسن٨١٧٩٣ ٦٩

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٥١٠:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨احمد عادل احمد ابراھيم٥٦٨٢ ٧٠

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٥١٠:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨احمد عادل الطوخى عبده١٧٣٤٤ ٧١

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٥١٠:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦احمد عادل عبدالنبى احمد١٧٧٠٩ ٧٢

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٥١٠:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠١-١٩٩٠احمد عبدالباسط عبدالعظيم ابراھيم٨٧٩٠٩ ٧٣

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٥١٠:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧احمد عبدالحفيظ مصطفى٦٧٦٣ ٧٤

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٥١٠:١٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٤-١٩٨٩احمد عبدالحميد محمد بكار٨٣٢١٤ ٧٥

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٥١٠:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٦-١٩٨٧احمد عبدالستار محمد موسى الفرماوى٨٤٦٣٨ ٧٦

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٥١٠:١٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩احمد عبدالعال مطاوع عبدالعال٢٤٠٨٤ ٧٧

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٥١٠:١٥-٠٣-١٢٢٠١٦-١٢-١٩٨٥احمد عبدالعزيز ذكى حنطور٨٢١٠١٥ ٧٨

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٥١٠:١٥-٠٣-١٨٢٠١٦-١١-١٩٩٤احمد عبدالعظيم عبدال�ه حسين٢٥٥٨٧ ٧٩

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٥١٠:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧احمد عبدالفتاح احمد السيد٨٨٨٥٦ ٨٠

من ١٠:٣٠  الى  ٠٥١١:٠٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨احمد عبدالقادر محمد١٥٩٦١ ٨١
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توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاھرة أمام حديقة ا%رومان وبحانب كلية الفنون التطبيقية

من ١٠:٣٠  الى  ٠٥١١:٠٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦احمد عبداللطيف ياسين محمد٨١٤٦٥ ٨٢

من ١٠:٣٠  الى  ٠٥١١:٠٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-١٢-١٩٨٨احمد عبد/ عبدالقادر جنيد٤٥٨٠ ٨٣

من ١٠:٣٠  الى  ٠٥١١:٠٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩احمد عبدالمنعم امين عبدالعال٤٠٧٦ ٨٤

من ١٠:٣٠  الى  ٠٥١١:٠٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-١٠-١٩٨٧احمد عبدالمنعم على احمد٨٢٠٥٩٩ ٨٥

من ١٠:٣٠  الى  ٠٥١١:٠٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-١٠-١٩٨٧احمد عبدالنبى احمد عبده١٢٤٠٣ ٨٦

من ١٠:٣٠  الى  ٠٥١١:٠٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٥-١٩٩٢احمد عبدالنبى السيد احمد محمد ج�ل١٢٤٢٨ ٨٧

من ١٠:٣٠  الى  ٠٥١١:٠٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-١٢-١٩٨٩احمد عبدالنبى عبدالفتاح صالح٨٨٧٤٨ ٨٨

من ١٠:٣٠  الى  ٠٥١١:٠٠-٠٣-١٣٢٠١٦-١٢-١٩٩٠احمد عز الدين زغلول٨٢٢٦٧ ٨٩

من ١٠:٣٠  الى  ٠٥١١:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦احمد عزت احمد ابراھيم١٧٧٩٤ ٩٠

من ١٠:٣٠  الى  ٠٥١١:٠٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢احمد عصام عبدالجليل محمد٢٦٠٦١ ٩١

من ١٠:٣٠  الى  ٠٥١١:٠٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩احمد عصام مصطفى احمد٦٠١٢ ٩٢

من ١٠:٣٠  الى  ٠٥١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩احمد عطيه عبدالحكيم على١٧٥٣ ٩٣

من ١٠:٣٠  الى  ٠٥١١:٠٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٦-١٩٩١احمد على احمد احمد٨٢٢٠٨ ٩٤

من ١٠:٣٠  الى  ٠٥١١:٠٠-٠٣-٢١٢٠١٦-١١-١٩٩٠احمد على زكى محمد منصور٦٧١٢ ٩٥

من ١٠:٣٠  الى  ٠٥١١:٠٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦احمد على عبدالفتاح ابو الع�٦٤٧٨ ٩٦

من ١٠:٣٠  الى  ٠٥١١:٠٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨احمد على على حبيب٨٣٣٤٩ ٩٧

من ١٠:٣٠  الى  ٠٥١١:٠٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢احمد عيد حسن على٩٢٠٥٨ ٩٨

من ١٠:٣٠  الى  ٠٥١١:٠٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧احمد عيسى احمد عيسى٨٥٢٦ ٩٩

من ١٠:٣٠  الى  ٠٥١١:٠٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧احمد فتحى عبدالمنعم محمد٨٨٥٧٢ ١٠٠

من ١٠:٣٠  الى  ٠٥١١:٠٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٦-١٩٩٣احمد فتحى منير الدرديرى١٣١٥٢ ١٠١

من ١٠:٣٠  الى  ٠٥١١:٠٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٢-١٩٩٥احمد فتحى يوسف محمد٩٤٨٠ ١٠٢

من ١٠:٣٠  الى  ٠٥١١:٠٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٤-١٩٩٢احمد فكرى راتب عبدالمجيد٣١٣٦ ١٠٣

من ١٠:٣٠  الى  ٠٥١١:٠٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-١١-١٩٩٠احمد قاسم على حسنين٨٣٧٦٦ ١٠٤

من ١٠:٣٠  الى  ٠٥١١:٠٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠احمد قبارى نصار عبدالعال٨٤١٤٧ ١٠٥

من ١٠:٣٠  الى  ٠٥١١:٠٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧احمد كمال قطب على خليل٢٥٤٩٩ ١٠٦

من ١٠:٣٠  الى  ٠٥١١:٠٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-١٠-١٩٨٨احمد ماھر محمد عباس٨٩٧٢ ١٠٧

من ١٠:٣٠  الى  ٠٥١١:٠٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٧-١٩٩١احمد مجدى عبدالعزيز احمد٨٨٢٦٥٣٦ ١٠٨

من ١٠:٣٠  الى  ٠٥١١:٠٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٧-١٩٩١احمد مجدى عبدالعزيز احمد٢٦٥٣٦ ١٠٩

من ١٠:٣٠  الى  ٠٥١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١١-١٩٩٤احمد محسن شاھين السيد٨٩٢٣١ ١١٠

من ١٠:٣٠  الى  ٠٥١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩احمد محمد احمد احمد المھدى٨٤١٦٩ ١١١

من ١٠:٣٠  الى  ٠٥١١:٠٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٦-١٩٨٧احمد محمد احمد سليمان١٠٢٥٣ ١١٢

من ١٠:٣٠  الى  ٠٥١١:٠٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠١-١٩٨٩احمد محمد احمد طه٩٤٠٨ ١١٣

من ١٠:٣٠  الى  ٠٥١١:٠٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨احمد محمد احمد محمد٩٥٨٥ ١١٤

من ١٠:٣٠  الى  ٠٥١١:٠٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٩-١٩٩١احمد محمد السعيد عبدالفتاح السيد٢٣٥٢٢ ١١٥

من ١٠:٣٠  الى  ٠٥١١:٠٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩احمد محمد السيد سباعى٨٥٧٣٨ ١١٦

من ١٠:٣٠  الى  ٠٥١١:٠٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠١-١٩٨٦احمد محمد حامد الكبير٨١٢٨٩ ١١٧

من ١٠:٣٠  الى  ٠٥١١:٠٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧احمد محمد حسن عبدالحميد٦٤٣٥ ١١٨

من ١٠:٣٠  الى  ٠٥١١:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠١-١٩٨٧احمد محمد حسنين محمد شحاته٧٩٧٥ ١١٩

من ١٠:٣٠  الى  ٠٥١١:٠٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-١١-١٩٩٣احمد محمد رضوان عدلى٩٩٩٣٢٤ ١٢٠

من ١١:١٥  الى  ٠٥١١:٤٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩احمد محمد شحاته عاشور٢٣١٦٧ ١٢١

من ١١:١٥  الى  ٠٥١١:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-١٠-١٩٩٢احمد محمد شفيق محمد منصور٣٥٥١ ١٢٢
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توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاھرة أمام حديقة ا%رومان وبحانب كلية الفنون التطبيقية

من ١١:١٥  الى  ٠٥١١:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٩-١٩٩٣احمد محمد عبدالراضى١٨٨٩٩ ١٢٣

من ١١:١٥  الى  ٠٥١١:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-١٠-١٩٨٦احمد محمد عبدالعال٨٨٣٨٢ ١٢٤

من ١١:١٥  الى  ٠٥١١:٤٥-٠٣-١٨٢٠١٦-١٠-١٩٨٦احمد محمد عبدالعزيز الجد٨١٦٤٠ ١٢٥

من ١١:١٥  الى  ٠٥١١:٤٥-٠٣-١٨٢٠١٦-١٠-١٩٨٦احمد محمد عبدالعزيز امجد١٦٤٠ ١٢٦

من ١١:١٥  الى  ٠٥١١:٤٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٥-١٩٨٩احمد محمد عبدالفتاح طلب٦٦٦٧ ١٢٧

من ١١:١٥  الى  ٠٥١١:٤٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩١احمد محمد عبدالفتاح محمود١٦١١١ ١٢٨

من ١١:١٥  الى  ٠٥١١:٤٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٣-١٩٩٥احمد محمد عبدالنبى حسن١٢٥٠٥ ١٢٩

من ١١:١٥  الى  ٠٥١١:٤٥-٠٣-١٧٢٠١٦-١١-١٩٨٦احمد محمد عبدربه١٢١٣٨ ١٣٠

من ١١:١٥  الى  ٠٥١١:٤٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٦-١٩٩١احمد محمد عثمان٢٠٠٣٨ ١٣١

من ١١:١٥  الى  ٠٥١١:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-١١-١٩٩٠احمد محمد عصر محمد٥٤٧٤ ١٣٢

من ١١:١٥  الى  ٠٥١١:٤٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٥-١٩٨٦احمد محمد على مصطفى٥٨٤١ ١٣٣

من ١١:١٥  الى  ٠٥١١:٤٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-١١-١٩٨٧احمد محمد محمد احمد٩١٧٥٥٨ ١٣٤

من ١١:١٥  الى  ٠٥١١:٤٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٢-١٩٩٣احمد محمد محمود فايد١٠٥٨٨ ١٣٥

من ١١:١٥  الى  ٠٥١١:٤٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٦-١٩٩٠احمد محمدى على محمود ھ�ل٨٧٠٩٦ ١٣٦

من ١١:١٥  الى  ٠٥١١:٤٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠احمد محمود حسن احمد٨٤١٧٤ ١٣٧

من ١١:١٥  الى  ٠٥١١:٤٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٣-١٩٩٥احمد محمود محمد عشماوى٢٣٢٧٩ ١٣٨

من ١١:١٥  الى  ٠٥١١:٤٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٧-١٩٩١احمد محى احمد السيد٨١٥٠٧٧ ١٣٩

من ١١:١٥  الى  ٠٥١١:٤٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠١-١٩٩٣احمد مصرى محمد نقماش١٤٢٢٨ ١٤٠

من ١١:١٥  الى  ٠٥١١:٤٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧احمد مصطفى احمد رشيدى١٢١٥٧ ١٤١

من ١١:١٥  الى  ٠٥١١:٤٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠احمد مصطفى احمد محمد س�مه١٦٧٩ ١٤٢

من ١١:١٥  الى  ٠٥١١:٤٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-١٠-١٩٩٦احمد مصطفى سعد زغلول محمد٢٦٥٢٥ ١٤٣

من ١١:١٥  الى  ٠٥١١:٤٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢احمد مصطفى عبدالحفيظ اسماعيل١٨١٤٠ ١٤٤

من ١١:١٥  الى  ٠٥١١:٤٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧احمد مصطفى عبدالحميد حسين١٠٤٥٩ ١٤٥

من ١١:١٥  الى  ٠٥١١:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨احمد ناجح محمد اGمير٢١٥٥٠ ١٤٦

من ١١:١٥  الى  ٠٥١١:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-١١-١٩٩٣احمد ھشام محمد رشاد مصطفى٨٨٤٤٢ ١٤٧

من ١١:١٥  الى  ٠٥١١:٤٥-٠٣-١٩٢٠١٦-١١-١٩٩٠احمد وحيد احمد٩١٧٥١٩ ١٤٨

من ١١:١٥  الى  ٠٥١١:٤٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩احمد يحى احمد عوض٥٧٥٣ ١٤٩

من ١١:١٥  الى  ٠٥١١:٤٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠اسامه ابراھيم ساويرس معوض١٤١٢ ١٥٠

من ١١:١٥  الى  ٠٥١١:٤٥-٠٣-٢١٢٠١٦-١١-١٩٨٨اسامه احمد اسماعيل١٨٥٧٦ ١٥١

من ١١:١٥  الى  ٠٥١١:٤٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٤-١٩٩١اسامه عطا / عبدالغفار٨٨٥٥٥ ١٥٢

من ١١:١٥  الى  ٠٥١١:٤٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨اسامه عطيه الصاوى بدر١١٠٠٠ ١٥٣

من ١١:١٥  الى  ٠٥١١:٤٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-١١-١٩٨٦اسامه محمد سليمان حسن٨٢٠٤٨ ١٥٤

من ١١:١٥  الى  ٠٥١١:٤٥-٠٣-١٨٢٠١٦-١٢-١٩٩٢اسامه محمد صالح عفيفى٤٠٩٥ ١٥٥

من ١١:١٥  الى  ٠٥١١:٤٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-١١-١٩٩٦اسراء احمد السيد احمد١٦٩٧٨ ١٥٦

من ١١:١٥  الى  ٠٥١١:٤٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٢-١٩٩٣اسراء خليفه محمد سيد٢٤١٧١ ١٥٧

من ١١:١٥  الى  ٠٥١١:٤٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-١٢-١٩٩٢اسراء سمير ابراھيم عبدالرازق٢٥٥٥١ ١٥٨

من ١١:١٥  الى  ٠٥١١:٤٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠١-١٩٩٣اسراء ع�ء عبدالفتاح عبدالس�م٩١١٠١٦ ١٥٩

من ١١:١٥  الى  ٠٥١١:٤٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧اسراء فارس عبد/ ھميمى١١٤٨ ١٦٠

من ١٢:٠٠  الى  ٠٥١٢:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-١٢-١٩٩١اسراء فوزى عبدربه ابراھيم٢٤١٩٧ ١٦١

من ١٢:٠٠  الى  ٠٥١٢:٣٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-١١-١٩٩٠اسراء محمد خلف على موسى٩٦١٣ ١٦٢

من ١٢:٠٠  الى  ٠٥١٢:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٧-١٩٩٦اسراء محمد يونس محمد٦٢٨٨ ١٦٣

٠١-٠٣-٢٠١٦القاھرة Page ٥ of  ٣٣



توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاھرة أمام حديقة ا%رومان وبحانب كلية الفنون التطبيقية

من ١٢:٠٠  الى  ٠٥١٢:٣٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩اس�م ابراھيم عبدالفتاح مرسى٨١٥٩٠٥ ١٦٤

من ١٢:٠٠  الى  ٠٥١٢:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-١٢-١٩٨٦اس�م احمد ابراھيم احمد٨٣٣٢٨ ١٦٥

من ١٢:٠٠  الى  ٠٥١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٢-١٩٨٨اس�م رافت السيد طحيمر١٠١٠٦ ١٦٦

من ١٢:٠٠  الى  ٠٥١٢:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩اس�م سامى فؤاد محمد٨٢١٥١ ١٦٧

من ١٢:٠٠  الى  ٠٥١٢:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢اس�م سعيد احمد محمد١١١٩٤ ١٦٨

من ١٢:٠٠  الى  ٠٥١٢:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦اس�م شوقى عبدالعزيز٢٧٧٨ ١٦٩

من ١٢:٠٠  الى  ٠٥١٢:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-١١-١٩٨٧اس�م صبحى طه محمد٨٢٠٤٩ ١٧٠

من ١٢:٠٠  الى  ٠٥١٢:٣٠-٠٣-١٣٢٠١٦-١٢-١٩٩٠اس�م فوزى ج�ل مرسى٢٥٥١٨ ١٧١

من ١٢:٠٠  الى  ٠٥١٢:٣٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-١٠-١٩٩٤اس�م قدرى العراقى احمد٤٧٥٩ ١٧٢

من ١٢:٠٠  الى  ٠٥١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٦-١٩٩٠اس�م مجدى عبدالمقصود يوسف محمد٨١٠٨٣٠ ١٧٣

من ١٢:٠٠  الى  ٠٥١٢:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨اس�م محمد احمد حسين١٣١٣٥ ١٧٤

من ١٢:٠٠  الى  ٠٥١٢:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٥-١٩٩٥اس�م محمد اسماعيل احمد٢٢٧٠٥ ١٧٥

من ١٢:٠٠  الى  ٠٥١٢:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠١-١٩٩٠اس�م محمد السيد عطيه٨٢٠٢٠ ١٧٦

من ١٢:٠٠  الى  ٠٥١٢:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩اس�م محمد سيد طه٨٣٩٤٨ ١٧٧

من ١٢:٠٠  الى  ٠٥١٢:٣٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦اس�م محمد عبدالرؤوف البكراوى١٢٠٣١ ١٧٨

من ١٢:٠٠  الى  ٠٥١٢:٣٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠١-١٩٩٠اس�م مصطفى السيد عطيه١٣١٦٦ ١٧٩

من ١٢:٠٠  الى  ٠٥١٢:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦اس�م وجيه محمد عبدالمنعم٨٨٢٨٢٨ ١٨٠

من ١٢:٠٠  الى  ٠٥١٢:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٩-١٩٩١اس�م يوسف حامد عبدالحميد٨١٨١٨٢ ١٨١

من ١٢:٠٠  الى  ٠٥١٢:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-١٢-١٩٩٢اسماء اسماعيل عبدالحميد محمود١٦٣٦٢ ١٨٢

من ١٢:٠٠  الى  ٠٥١٢:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨اسماء السيد محمد عبدالدايم١٦٢٦٦ ١٨٣

من ١٢:٠٠  الى  ٠٥١٢:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-١٢-١٩٩٢اسماء سامى صابر عابدين٤٤٦٤ ١٨٤

من ١٢:٠٠  الى  ٠٥١٢:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-١٢-١٩٩٠اسماء سمير محمد١٦٥٦٥ ١٨٥

من ١٢:٠٠  الى  ٠٥١٢:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠١-١٩٩٣اسماء شعبان فتح / محمد٨٥٨٧٢ ١٨٦

من ١٢:٠٠  الى  ٠٥١٢:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٧-١٩٩١اسماء شلبى كمال ابو الع�٨٩٠١٢ ١٨٧

من ١٢:٠٠  الى  ٠٥١٢:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨اسماء عبد/ محمد عبد/١٥٧٧٤ ١٨٨

من ١٢:٠٠  الى  ٠٥١٢:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٧-١٩٩٢اسماء عصام عبدالحافظ ابراھيم٨٤٣١٩ ١٨٩

من ١٢:٠٠  الى  ٠٥١٢:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٩-١٩٩٧اسماء مجدى محمد احمد٢٠٠٥٩ ١٩٠

من ١٢:٠٠  الى  ٠٥١٢:٣٠-٠٣-١٧٢٠١٦-١١-١٩٩١اسماء محمد خضر مصطفى٨٤٥٤٨ ١٩١

من ١٢:٠٠  الى  ٠٥١٢:٣٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-١١-١٩٨٥اسماء محمد عبدالحميد حمد٩٥٤٠ ١٩٢

من ١٢:٠٠  الى  ٠٥١٢:٣٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٩-١٩٩١اسماء مصطفى عبدالس�م على مدكور٨٣٢٩٤ ١٩٣

من ١٢:٠٠  الى  ٠٥١٢:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨اشرف رشاد مبروك خليل٢٣٥٦٢ ١٩٤

من ١٢:٠٠  الى  ٠٥١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٦اشرف محمد السيد سليمان٦٩١٨ ١٩٥

من ١٢:٠٠  الى  ٠٥١٢:٣٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠اشرف محمد قاسم سيد٨٢٤٤٥ ١٩٦

من ١٢:٠٠  الى  ٠٥١٢:٣٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠افنان ابراھيم عبدالجواد خطابى٩٧١٧ ١٩٧

من ١٢:٠٠  الى  ٠٥١٢:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩٤اكرم محمد عبدالقادر عبدالتواب١١٣٢ ١٩٨

من ١٢:٠٠  الى  ٠٥١٢:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩٧اGء ايمن امام حسانين١٦١٧٢ ١٩٩

من ١٢:٠٠  الى  ٠٥١٢:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-١٠-١٩٩٦اGء سيد سليمان مصطفى١٦١٢٥ ٢٠٠

من ١٢:٤٥  الى  ٠٥٠١:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٧-١٩٩٣اGء عبدالصمد عبدالعزيز الشاذلى٨١٤٧٨ ٢٠١

من ١٢:٤٥  الى  ٠٥٠١:١٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٨-١٩٩٣اGء ع�ء الدين انور احمد عبدالعال٨١٦٩٢٥ ٢٠٢

من ١٢:٤٥  الى  ٠٥٠١:١٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦الحسن عبدالمنعم امين احمد٨٢٣٢٣١ ٢٠٣

من ١٢:٤٥  الى  ٠٥٠١:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢الحسن على حسن عبدالظاھر١٠٣٣١ ٢٠٤
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توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاھرة أمام حديقة ا%رومان وبحانب كلية الفنون التطبيقية

من ١٢:٤٥  الى  ٠٥٠١:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-١٠-١٩٩٤الحسن ناصر سعيد محروس٣١٠٩ ٢٠٥

من ١٢:٤٥  الى  ٠٥٠١:١٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-١١-١٩٨٨السيد فؤاد السيد رمضان١١٤٤ ٢٠٦

من ١٢:٤٥  الى  ٠٥٠١:١٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٦-١٩٨٧السيد ممدوح السيد عبدالعال١٠٢٧٣ ٢٠٧

من ١٢:٤٥  الى  ٠٥٠١:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-١٠-١٩٨٨الشيماء سمير عيسى منصور٨٢٠٥٠٣ ٢٠٨

من ١٢:٤٥  الى  ٠٥٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩الشيماء محمود الصاوى١٩٨٠٠ ٢٠٩

من ١٢:٤٥  الى  ٠٥٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٢-١٩٩٢النوبى محمد النوبى٨٧٣٢٠ ٢١٠

من ١٢:٤٥  الى  ٠٥٠١:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩الھام بھاء الدين محمد رشا محمد متولى١٦٢٧٢ ٢١١

من ١٢:٤٥  الى  ٠٥٠١:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠الھام يحيى محمد كمال محمد٢٥٣٨٥ ٢١٢

من ١٢:٤٥  الى  ٠٥٠١:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٥-١٩٨٩امال جوده شوقى محمد٨٢٠٥٢٠ ٢١٣

من ١٢:٤٥  الى  ٠٥٠١:١٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٧-١٩٩١امام مصطفى محمد مصطفى احمد٨٢٨٠٣٧ ٢١٤

من ١٢:٤٥  الى  ٠٥٠١:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦امانى عادل حسن احمد١٦٥٥٤ ٢١٥

من ١٢:٤٥  الى  ٠٥٠١:١٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢امانى محمد احمد حسين١٠٤٦٢ ٢١٦

من ١٢:٤٥  الى  ٠٥٠١:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩امانى مرتضى البدرى على١٠٧٧٤ ٢١٧

من ١٢:٤٥  الى  ٠٥٠١:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-١١-١٩٨٦امجد على عبدالفتاح١٩٧٤٩ ٢١٨

من ١٢:٤٥  الى  ٠٥٠١:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-١٠-١٩٨٨امل حسن عبده محمد١٥٢٤٣ ٢١٩

من ١٢:٤٥  الى  ٠٥٠١:١٥-٠٣-١٣٢٠١٦-١٢-١٩٩٠امنيه ابراھيم محمد صبحى٤٤٠٣ ٢٢٠

من ١٢:٤٥  الى  ٠٥٠١:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-١٠-١٩٩٢امنيه السيد عبدالرحمن بخيت٩٤٧٧٥ ٢٢١

من ١٢:٤٥  الى  ٠٥٠١:١٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-١٠-١٩٩٣امنيه خليل خليل محمد١٢٤٠٨ ٢٢٢

من ١٢:٤٥  الى  ٠٥٠١:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-١٢-١٩٩١امنيه سعد على يوسف٦٧٠٩ ٢٢٣

من ١٢:٤٥  الى  ٠٥٠١:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-١٠-١٩٨٧امنيه على احمد السيد١٨٨٤٣ ٢٢٤

من ١٢:٤٥  الى  ٠٥٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٩٥امنيه عوض عبدالعزيز محمد ابو الخير٦٦٤٨ ٢٢٥

من ١٢:٤٥  الى  ٠٥٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٨-١٩٩٣امنيه مصطفى محمود حامد٨١٥٨٥١ ٢٢٦

من ١٢:٤٥  الى  ٠٥٠١:١٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠١-١٩٨٦امير حسن السيد حسن٨٤٥٤٦ ٢٢٧

من ١٢:٤٥  الى  ٠٥٠١:١٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-١٠-١٩٨٩امير عادل صالح الدين٦٩٨٥ ٢٢٨

من ١٢:٤٥  الى  ٠٥٠١:١٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠١-١٩٨٩امير عبدالعزيز محمد عبدالقادر١٦٦٨٥ ٢٢٩

من ١٢:٤٥  الى  ٠٥٠١:١٥-٠٣-١٩٢٠١٦-١١-١٩٨٧امير عطيه احمد جاويش١٥٥٥٧ ٢٣٠

من ١٢:٤٥  الى  ٠٥٠١:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٧-١٩٩٢اميره اشرف ص�ح السيد١٥٦٢٨ ٢٣١

من ١٢:٤٥  الى  ٠٥٠١:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠١-١٩٨٩اميره سعد على يوسف٦٧٠٨ ٢٣٢

من ١٢:٤٥  الى  ٠٥٠١:١٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٧-١٩٩٥اميره شوقى عبدالعزيز ابو الخير٦٦٤٧ ٢٣٣

من ١٢:٤٥  الى  ٠٥٠١:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٥-١٩٨٩اميره عبدالعزيز فتوح رس�ن٨٢١٠٢٠ ٢٣٤

من ١٢:٤٥  الى  ٠٥٠١:١٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦اميره على اسماعيل ابراھيم٩٦٥٨ ٢٣٥

من ١٢:٤٥  الى  ٠٥٠١:١٥-٠٣-١٨٢٠١٦-١١-١٩٨٩اميره محمد ابراھيم على٨١٠٨٢٠ ٢٣٦

من ١٢:٤٥  الى  ٠٥٠١:١٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٩-١٩٩٤اميره مصطفى محمد مصطفى٩٤١٢ ٢٣٧

من ١٢:٤٥  الى  ٠٥٠١:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧اميمه سعد سعد رزق جاويش٨٢٦٩٥ ٢٣٨

من ١٢:٤٥  الى  ٠٥٠١:١٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٥-١٩٨٩امينه س�مه على احمد عبد/٨١٨٢٥٩ ٢٣٩

من ١٢:٤٥  الى  ٠٥٠١:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢امينه منصور محمد احمد١٩٢١ ٢٤٠

من ٠١:٣٠  الى  ٠٥٠٢:٠٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٤-١٩٩١انجى احمد محمد فرج٢٠٨٣ ٢٤١

من ٠١:٣٠  الى  ٠٥٠٢:٠٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠انجى عبدالمنعم عبدالھادى محمد٣٥٧٦ ٢٤٢

من ٠١:٣٠  الى  ٠٥٠٢:٠٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠انطوان امين حلمى رزق٨١٨٨٦ ٢٤٣

من ٠١:٣٠  الى  ٠٥٠٢:٠٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٢-١٩٩٢ايات حسن احمد سليمان١٩٠٨٣ ٢٤٤

من ٠١:٣٠  الى  ٠٥٠٢:٠٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧ايات حماده عبدالعال محمد٨١٣٠٨١ ٢٤٥
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توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاھرة أمام حديقة ا%رومان وبحانب كلية الفنون التطبيقية

من ٠١:٣٠  الى  ٠٥٠٢:٠٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨ايمان احمد ج�ل احمد محمد عمر٥٠٠٥ ٢٤٦

من ٠١:٣٠  الى  ٠٥٠٢:٠٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩ايمان جمال سيد عبدالحميد٢٤٦٥٠ ٢٤٧

من ٠١:٣٠  الى  ٠٥٠٢:٠٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٣-١٩٩٥ايمان جمال عبد/ عبدالس�م٨٤٣٣٥ ٢٤٨

من ٠١:٣٠  الى  ٠٥٠٢:٠٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-١٠-١٩٨٦ايمان ص�ح محمد احمد٨٤٢٣٧ ٢٤٩

من ٠١:٣٠  الى  ٠٥٠٢:٠٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٢-١٩٨٧ايمان محمد ابراھيم حسن٩١٨٥٥١ ٢٥٠

من ٠١:٣٠  الى  ٠٥٠٢:٠٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩ايمان محمد احمد سيد شرباش٢٣٠٠٣ ٢٥١

من ٠١:٣٠  الى  ٠٥٠٢:٠٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٣-١٩٩١ايمان محمد محمد٩١٧٥٢١ ٢٥٢

من ٠١:٣٠  الى  ٠٥٠٢:٠٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩ايمن رمزى ابراھيم جريس٥٤٦٠ ٢٥٣

من ٠١:٣٠  الى  ٠٥٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١١-١٩٨٧ايناس جمال احمد ابراھيم٨١١٢٤٥ ٢٥٤

من ٠١:٣٠  الى  ٠٥٠٢:٠٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨ايناس حسن على حسن٨٣٧٧٩ ٢٥٥

من ٠١:٣٠  الى  ٠٥٠٢:٠٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨ايناس عبد/ احمد متولى٩٩٩٣١٢ ٢٥٦

من ٠١:٣٠  الى  ٠٥٠٢:٠٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠١-١٩٩١ايه احمد محمود احمد١٧٨٠٥ ٢٥٧

من ٠١:٣٠  الى  ٠٥٠٢:٠٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠١-١٩٩٢ايه ادم عبدالرحمن محمد٨١٥٤١٧ ٢٥٨

من ٠١:٣٠  الى  ٠٥٠٢:٠٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠١-١٩٩٠ايه سامى عبدالعزيز الشوربجى٤٠٩٦ ٢٥٩

من ٠١:٣٠  الى  ٠٥٠٢:٠٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٥-١٩٩٢ايه عزت محمد رفعت٦٧٤٥ ٢٦٠

من ٠١:٣٠  الى  ٠٥٠٢:٠٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-١١-١٩٨٨ايه فؤاد عبدالحميد كامل٨١٥٥٦ ٢٦١

من ٠١:٣٠  الى  ٠٥٠٢:٠٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٦-١٩٩١ايه كمال الشناوى محمد٥٥١٤ ٢٦٢

من ٠١:٣٠  الى  ٠٥٠٢:٠٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠١-١٩٩٥ايه محمود احمد ابو زيد١١٠٣٦ ٢٦٣

من ٠١:٣٠  الى  ٠٥٠٢:٠٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨ايھاب اسامه محمد على٨١٠٨٨ ٢٦٤

من ٠١:٣٠  الى  ٠٥٠٢:٠٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٢-١٩٨٧ايھاب امام عبدالحميد احمد٢٧٢٦ ٢٦٥

من ٠١:٣٠  الى  ٠٥٠٢:٠٠-٠٣-١٤٢٠١٦-١١-١٩٨٧ايھاب سيد محمد محمود٨١٤١٥٩ ٢٦٦

من ٠١:٣٠  الى  ٠٥٠٢:٠٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨باسم طارق حلمى عبدالوھاب١٥٦١٠ ٢٦٧

من ٠١:٣٠  الى  ٠٥٠٢:٠٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-١٢-١٩٨٦بدر مرتضى البدرى على١٠٧٧٣ ٢٦٨

من ٠١:٣٠  الى  ٠٥٠٢:٠٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٤-١٩٨٩برديس يسرى عبدالعال محمد٨٢١٩٧ ٢٦٩

من ٠١:٣٠  الى  ٠٥٠٢:٠٠-٠٣-١٨٢٠١٦-١٠-١٩٨٧بسام محمود عبدالمعطى محمد السيد٤٤٨٩ ٢٧٠

من ٠١:٣٠  الى  ٠٥٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨بسمه السيد عطيه مسعود٩٤٢٠ ٢٧١

من ٠١:٣٠  الى  ٠٥٠٢:٠٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٨-١٩٩٥بسمه سمير حنفى درويش٢٥٣١٣ ٢٧٢

من ٠١:٣٠  الى  ٠٥٠٢:٠٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨بسمه محمد حسن عثمان١٣٧٤ ٢٧٣

من ٠١:٣٠  الى  ٠٥٠٢:٠٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٧-١٩٩١ب�ل محمد محمود السيد١١٢٩ ٢٧٤

من ٠١:٣٠  الى  ٠٥٠٢:٠٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨بھاء عزه عبدالودود توفيق٢٨٣٦٩ ٢٧٥

من ٠١:٣٠  الى  ٠٥٠٢:٠٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦بوسى عاطف ادم محمد١٠٣٤٤ ٢٧٦

من ٠١:٣٠  الى  ٠٥٠٢:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦بيتر اميل كامل اسطفانوس٢٨٣٤١ ٢٧٧

من ٠١:٣٠  الى  ٠٥٠٢:٠٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠بيتر عادل شفيق بخيت٨٤٥٢٣ ٢٧٨

من ٠١:٣٠  الى  ٠٥٠٢:٠٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨بيجاد احمد فتحى البارودى٢٥٥٦٧ ٢٧٩

من ٠١:٣٠  الى  ٠٥٠٢:٠٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠بيشوى نبيل خير /٥٢٦٧ ٢٨٠

من ٠٢:١٥  الى  ٠٥٠٢:٤٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦تامر عبدالمعطى حنفى عبدالمعطى٩٩٩٢٤٤ ٢٨١

من ٠٢:١٥  الى  ٠٥٠٢:٤٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧تريزه كرومل ونه زخارى٥٣٧٣ ٢٨٢

من ٠٢:١٥  الى  ٠٥٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٧جبرير محمود عبدالبر جبريل٣٣٨٩ ٢٨٣

من ٠٢:١٥  الى  ٠٥٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٦ج�ل احمد احمد محمد السيد١٠٠٣١ ٢٨٤

من ٠٢:١٥  الى  ٠٥٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٨جمال السيد س�مه محمود البطاوى٢٠٠٥٠ ٢٨٥

من ٠٢:١٥  الى  ٠٥٠٢:٤٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٢-١٩٨٧جمال شلبى حسانين شلبى١٦٢٨٤ ٢٨٦
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توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاھرة أمام حديقة ا%رومان وبحانب كلية الفنون التطبيقية

من ٠٢:١٥  الى  ٠٥٠٢:٤٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٤-١٩٨٩جمال ص�ح الدين محمد سالم١٢٣٤٧ ٢٨٧

من ٠٢:١٥  الى  ٠٥٠٢:٤٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-١٢-١٩٨٦جمال عادل جمال الدين عبدالمنعم٨١٦٨٠٩ ٢٨٨

من ٠٢:١٥  الى  ٠٥٠٢:٤٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-١٠-١٩٩٢جھاد سعيد محروس جبر٨٩٥٤ ٢٨٩

من ٠٢:١٥  الى  ٠٥٠٢:٤٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧جھاد سمير سعد الدين اسماعيل٦٦٧٧ ٢٩٠

من ٠٢:١٥  الى  ٠٥٠٢:٤٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨جھاد محمد نجيب عبدالنعيم عبدالعليم١١٣٢٠ ٢٩١

من ٠٢:١٥  الى  ٠٥٠٢:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩جومانا يسرى عبدالعال محمد٨٢١٩٨ ٢٩٢

من ٠٢:١٥  الى  ٠٥٠٢:٤٥-٠٣-٣١٢٠١٦-١٠-١٩٨٧جون سمير زكى ابراھيم٢٥٦١ ٢٩٣

من ٠٢:١٥  الى  ٠٥٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨حازم سعيد احمد١٦٥٨٢ ٢٩٤

من ٠٢:١٥  الى  ٠٥٠٢:٤٥-٠٣-١٤٢٠١٦-١١-١٩٨٨حامد مليجى حامد الجحش٨٨١٧٣ ٢٩٥

من ٠٢:١٥  الى  ٠٥٠٢:٤٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦حسام الدين ابراھيم على ابراھيم٢٠٦٩ ٢٩٦

من ٠٢:١٥  الى  ٠٥٠٢:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦حسام حسن محمد حسن٨٢٠٢١ ٢٩٧

من ٠٢:١٥  الى  ٠٥٠٢:٤٥-٠٣-١٧٢٠١٦-١٠-١٩٩٠حسام حمدى مرسى السيد٢٥٣٧٤ ٢٩٨

من ٠٢:١٥  الى  ٠٥٠٢:٤٥-٠٣-١٤٢٠١٦-١٠-١٩٨٧حسام عبدالس�م زكى عبدالس�م١٦٢٠٩ ٢٩٩

من ٠٢:١٥  الى  ٠٥٠٢:٤٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٤-١٩٩٥حسن احمد احمد سعيد٥٢٣٠ ٣٠٠

من ٠٢:١٥  الى  ٠٥٠٢:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩حسن جاد على حسن٢٦٤٤ ٣٠١

من ٠٢:١٥  الى  ٠٥٠٢:٤٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٦-١٩٨٧حسن رافت شلبى شلبى٥٤٨١ ٣٠٢

من ٠٢:١٥  الى  ٠٥٠٢:٤٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩حسن سعيد حسن احمد ابو سعده٧٩٨٢ ٣٠٣

من ٠٢:١٥  الى  ٠٥٠٢:٤٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩حسن سعيد محمد مبروك٩٦٧٢ ٣٠٤

من ٠٢:١٥  الى  ٠٥٠٢:٤٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧حسن شحاته سيد احمد١٧٠٦٢ ٣٠٥

من ٠٢:١٥  الى  ٠٥٠٢:٤٥-٠٣-١١٢٠١٦-١٢-١٩٨٩حسن عادل حسن خليل٨٢٠٧ ٣٠٦

من ٠٢:١٥  الى  ٠٥٠٢:٤٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٣-١٩٩٣حسن عبدالسيد حسن مغربى٢٠٨١ ٣٠٧

من ٠٢:١٥  الى  ٠٥٠٢:٤٥-٠٣-٢١٢٠١٦-١٠-١٩٩٠حسن على حسن كشك٨٨١٤٢ ٣٠٨

من ٠٢:١٥  الى  ٠٥٠٢:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠١-١٩٨٩حسن محمد احمد حسن٩٩١٧٦٦٠ ٣٠٩

من ٠٢:١٥  الى  ٠٥٠٢:٤٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٤-١٩٩٤حسن محمد اسماعيل عبدالحميد٢١١٧٣ ٣١٠

من ٠٢:١٥  الى  ٠٥٠٢:٤٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢حسن مسعد محمد عبدالصمد٨١٠٨٤٣ ٣١١

من ٠٢:١٥  الى  ٠٥٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٧حسنين ابراھيم سيد حسنين احمد٢٣١٨ ٣١٢

من ٠٢:١٥  الى  ٠٥٠٢:٤٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠١-١٩٨٦حسونه عبدالرحمن عبدالعليم عبدالرحمن٨٧٨٢٤ ٣١٣

من ٠٢:١٥  الى  ٠٥٠٢:٤٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠١-١٩٩٠حسين احمد محمد سيد فراج٢٠٠٨٦ ٣١٤

من ٠٢:١٥  الى  ٠٥٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠حسين حسن حسين عبدالرحمن٨٢٠٥٦٢ ٣١٥

من ٠٢:١٥  الى  ٠٥٠٢:٤٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩حسين حسن محمد السيد٨١٣٠٢ ٣١٦

من ٠٢:١٥  الى  ٠٥٠٢:٤٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٤-١٩٩٢حسين ذكى حسين على٥٠١٧ ٣١٧

من ٠٢:١٥  الى  ٠٥٠٢:٤٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠١-١٩٨٨حسين طه على منصور١٩٥٣٨ ٣١٨

من ٠٢:١٥  الى  ٠٥٠٢:٤٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠حسين عيد حسن على٨٤١٤١ ٣١٩

من ٠٢:١٥  الى  ٠٥٠٢:٤٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩حلمى محمد حلمى عبدالواحد٢٣٠٦٣ ٣٢٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٥٠٣:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠حمده عثمان عبد/٨٩٨٥ ٣٢١

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٥٠٣:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠١-١٩٨٩حمدى السيد محمد حسن٥١٨٩ ٣٢٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٥٠٣:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨حمدى طه عبدالعظيم على٨٢٧٠٠٧ ٣٢٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٥٠٣:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٦-١٩٨٧حنان حماد عيسى عبدالحميد١٥٢٦٩ ٣٢٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٥٠٣:٣٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٩-١٩٩٤حياه ابراھيم على ابراھيم٨٧٢٨١ ٣٢٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٥٠٣:٣٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٩-١٩٩٥خالد ابراھيم احمد١٨٥٤٠ ٣٢٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٥٠٣:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦خالد احمد محمد انور٨٢٢١٢ ٣٢٧
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توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاھرة أمام حديقة ا%رومان وبحانب كلية الفنون التطبيقية

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٥٠٣:٣٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧خالد السيد صالح محمد٨٢١٤ ٣٢٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٥٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٩خالد عبدالرحمن عبدالفتاح١٦٥٥٧ ٣٢٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٥٠٣:٣٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧خالد عبدالرضى محمد٦٧٨٩ ٣٣٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٥٠٣:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-١٢-١٩٨٦خالد فاروق احمد مبروك١٥٣٧٣ ٣٣١

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٥٠٣:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-١٠-١٩٨٧خالد كرم زكى يوسف٨٥٨٦٦ ٣٣٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٥٠٣:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢خالد محمد رشيدى احمد١٩٨٦٨ ٣٣٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٥٠٣:٣٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩خالد مصطفى عبدالجابر مطاوع٦٦٣٥ ٣٣٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٥٠٣:٣٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٦-١٩٩٣خلود ايھاب فوزى ابراھيم٨١٦٧٥٣ ٣٣٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٥٠٣:٣٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٩-١٩٩٦خلود خميس ص�ح ابراھيم٢٦٠٧٣ ٣٣٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٥٠٣:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠١-١٩٨٨خميس سراج الدين عبدالحميد مكى٧٩٦٩ ٣٣٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٥٠٣:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٢-١٩٩١داليا رمضان ابراھيم يوسف٦٤٤٤ ٣٣٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٥٠٣:٣٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠١-١٩٨٩داليا سعيد عباس متولى١٥٥٩٤ ٣٣٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٥٠٣:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-١١-١٩٨٩دعاء سمير عبدالفتاح٢٤٠٤٧ ٣٤٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٥٠٣:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨دعاء ص�ح الدين كامل احمد٩٣٤٤ ٣٤١

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٥٠٣:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-١١-١٩٩٠دعاء عادل عبادى٨١١٢٩٥ ٣٤٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٥٠٣:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-١٠-١٩٨٩دعاء عبدالتواب عبدالسميع عبدالمنعم١٠٠٧٣ ٣٤٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٥٠٣:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-١٢-١٩٩٠دعاء عبدالغفار محمد رشاد السيد١٥٦٠٢ ٣٤٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٥٠٣:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٥-١٩٩٣دعاء محمد عبدالغنى على١١٩٧ ٣٤٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٥٠٣:٣٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠١-١٩٩٠دعاء محمود سامح امين محمد٨٢٢١ ٣٤٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٥٠٣:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠١-١٩٩٣دنيا ماھر عبدالجيد٩٩٦٤١٣ ٣٤٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٥٠٣:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٢-١٩٩٤دينا بكر سيد سالم٦٩٨٤ ٣٤٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٥٠٣:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-١١-١٩٨٩دينا ص�ح عبدالظاھر حسنين حنفى٢١١٨٢ ٣٤٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٥٠٣:٣٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٩-١٩٩٧دينا عادل سيد حسين٨١١٢٣٤ ٣٥٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٥٠٣:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠١-١٩٩٠دينا عبدالحميد محمد يوسف٧٠٣٦ ٣٥١

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٥٠٣:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦دينا محمد عبدالحميد حسن٨٣٢٣٣ ٣٥٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٥٠٣:٣٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠دينا مصطفى عبدالبر يوسف١٧٢٦٧ ٣٥٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٥٠٣:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨دينا ھشام محمود احمد سعد٤٤٥٧ ٣٥٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٥٠٣:٣٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٣-١٩٩١رامى محسن عطا سعيد٩٢٣٣٩ ٣٥٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٥٠٣:٣٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦رانا ماھر عبدالنبى محمد١٠٢٣٤ ٣٥٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٥٠٣:٣٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦راندا احمد محمود النمر٤٠٦٩ ٣٥٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٥٠٣:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-١٢-١٩٩١رانيا حسن عبدالعزيز عبدالغنى٨٢٢٣٥ ٣٥٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٥٠٣:٣٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨رانيا سمير عبدالرازق سويلم١٠١٠٥ ٣٥٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٥٠٣:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-١٢-١٩٨٦رباب خيرى حافظ عطيه شلتوت١٥٢٣٨ ٣٦٠

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٥٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨ربيع عيد عبدالعظيم زكى١٧٥٦٥ ٣٦١

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٥٠٤:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦رجب سعيد محمد احمد الصعيدى٨٨٤٢٠ ٣٦٢

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٥٠٤:١٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٣-١٩٩١رجب على عبدالغنى واصل٨٣٧٠٦ ٣٦٣

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٥٠٤:١٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠رشا خيرى حافظ عطيه شلتوت١٥٢٣٧ ٣٦٤

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٥٠٤:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠رشيده عطيه عبدالعزيز حسن١٠٤٦٣ ٣٦٥

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٥٠٤:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨رضا اسرائيل يعقوب تاوضروس٨٨٢٨٢ ٣٦٦

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٥٠٤:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٤-١٩٩١رغده حسن صالح حسن٦٥٤١ ٣٦٧

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٥٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦رمضان محمد عبد/ مصطفى٥٦٧١ ٣٦٨
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توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاھرة أمام حديقة ا%رومان وبحانب كلية الفنون التطبيقية

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٥٠٤:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢رنا محمد فاروق رضوان محمد٩٣٨١ ٣٦٩

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٥٠٤:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٢-١٩٩٦روان خيرى حافظ عطيه شلتوت١٥٢٣٩ ٣٧٠

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٥٠٤:١٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٧-١٩٩٥ريم اشرف محمد محمود على٦١٢٣ ٣٧١

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٥٠٤:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٢-١٩٩٦ريم خيرى حافظ عطيه شلتوت١٥٢٤٠ ٣٧٢

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٥٠٤:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢ريھام اسماعيل يوسف يوسف١٨٦٩٦ ٣٧٣

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٥٠٤:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٧-١٩٩٤ريھام رضا سيد احمد٨٨٩٤٦ ٣٧٤

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٥٠٤:١٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٢-١٩٩١ريھام رفعت حسن عبداللطيف٢٥٠٣٤ ٣٧٥

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٥٠٤:١٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٨-١٩٩١ريھام محمد فرج السيد٥٣٥٩ ٣٧٦

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٥٠٤:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧زكريا يحيى زكريا فيصل٢٦١٤٥ ٣٧٧

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٥٠٤:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠١-١٩٩٥زھيره ايمن امام حسانين١٦١٧٣ ٣٧٨

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٥٠٤:١٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦زينب محمد عبدالس�م السيد٨٤٦٩١ ٣٧٩

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٥٠٤:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٩-١٩٩٤زينب محمود محمد ابراھيم٨٥٢٨ ٣٨٠

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٥٠٤:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٣-١٩٩٣زينب يحيى محمد كمال٢٥٣٨٤ ٣٨١

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٥٠٤:١٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٥-١٩٩٥ساره ابراھيم تحسين صادقه٨٨١٦٤١٨ ٣٨٢

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٥٠٤:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٧-١٩٩٦ساره حسن محمد احمد١١٢٢٠ ٣٨٣

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٥٠٤:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٢-١٩٩٤ساره عاطف محمد على٦٥٦٣ ٣٨٤

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٥٠٤:١٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩ساره فؤاد اسماعيل حسن١٦١٣٤ ٣٨٥

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٥٠٤:١٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨ساره محمد عزت عارف احمد٨٨٣٥٠ ٣٨٦

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٥٠٤:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩ساره محمد عطيه بيومى٨٤٧٣٣ ٣٨٧

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٥٠٤:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩ساره محمد عنتر احمد٨٨٢٩١ ٣٨٨

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٥٠٤:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨ساره محمود مصطفى٥٢٨١ ٣٨٩

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٥٠٤:١٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨ساره نصر على موسى٦٥٧٤ ٣٩٠

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٥٠٤:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٦-١٩٨٧سالى جمال احمد فتحى البارودى٨٢٩١٠٥ ٣٩١

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٥٠٤:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦سالى رافت شلبى شلبى الشوربجى٨٩٠٨٦ ٣٩٢

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٥٠٤:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦سالى عصام عبدالفتاح الزينى٦٩٩٢ ٣٩٣

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٥٠٤:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-١٢-١٩٨٧سامح حسين احمد حسين٢٥٦٢ ٣٩٤

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٥٠٤:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦سامح عبدالغفار امام رجب٨٤٢١٩ ٣٩٥

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٥٠٤:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-١١-١٩٨٨سامح محمد ابراھيم على كاشف٢٠٨٧ ٣٩٦

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٥٠٤:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦سامح محمود نور الدين احمد سيد٩٢٤٣١٤ ٣٩٧

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٥٠٤:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٢-١٩٨٧سامح مغربى عواد عفيفى٢٣٥٧٩ ٣٩٨

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٥٠٤:١٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠١-١٩٨٧سحر اسماعيل عفيفى٨٨٩٤١ ٣٩٩

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٥٠٤:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-١١-١٩٩١سعاد وائل عبدالعظيم احمد٢٦٠٠٥ ٤٠٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٦٠٩:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢سعيد حسين على محمد١٩٧٥٩ ٤٠١

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٦٠٩:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠١-١٩٩١سعيد رمضان عبدالجواد الصعيدى٨١٥٦٦٢ ٤٠٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٦٠٩:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٩-١٩٩٥سلمى ابو بكر سيد احمد محمد٦٠٢٥ ٤٠٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٦٠٩:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٧-١٩٩٣سما حسين محمد مغازى٨٨٣٦٧ ٤٠٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٦٠٩:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨سماح حسين احمد على١٦٠٢ ٤٠٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٦٠٩:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨سماح حسين احمد على٨١٦٠٢ ٤٠٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٦٠٩:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦سماح سمير محمد شلبى٨١٤١٥٨ ٤٠٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٦٠٩:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧سماح عبد/ محمد خليل عبد/٨٨٢٨٤ ٤٠٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٦٠٩:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩سمر سامى عبدالحميد خطاب١٢٠٢٥ ٤٠٩
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توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاھرة أمام حديقة ا%رومان وبحانب كلية الفنون التطبيقية

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٦٠٩:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٧-١٩٩٣سمر سعد الدين محمود عبدالقادر٩٤٩٣ ٤١٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٦٠٩:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٥-١٩٩١سمر عفيفى فھيم السعدنى٨١٠٨١٦ ٤١١

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٦٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١١-١٩٩١سمر فرج سيد دسوقى١٢٢٤٣ ٤١٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٦٠٩:٣٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٧-١٩٩١سميحه سامح سلطان عبدالجواد٢٣٣٠١ ٤١٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٦٠٩:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠سمير فتحى عبدالفتاح محمود٦٤٦١ ٤١٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٦٠٩:٣٠-٠٣-١٧٢٠١٦-١٢-١٩٩٢سھام عبدالستار احمد خليل٨١٥٣٠٦ ٤١٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٦٠٩:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠١-١٩٩٤سھيله حسام انور سليمان٤٤٦٩ ٤١٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٦٠٩:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨سوزان سعيد عبداللطيف عبدالحميد٢٦٠٤٠ ٤١٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٦٠٩:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-١١-١٩٨٧سيد مدبولى محمد عبدالدايم١٤٢١٥ ٤١٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٦٠٩:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠١-١٩٩٥سيف اGس�م كمال الشناوى محمد٩١٠٣٥٢ ٤١٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٦٠٩:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-١١-١٩٩٥سيمون مدحت الفونس عطا /٢٤١٨٥ ٤٢٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٦٠٩:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-١١-١٩٨٧شادى خالد محمود٨٨٠٧٢ ٤٢١

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٦٠٩:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦شادى محمد عادل احمد محمد حسن٢١٤٢ ٤٢٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٦٠٩:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٨-١٩٩٤شروق ص�ح عبدالجواد عبدالعاطى١٧٦٨٨ ٤٢٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٦٠٩:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠١-١٩٩٢شريف عادل حسن عبدالغنى٨١٦٠٧٣ ٤٢٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٦٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٧شريف عبدالمنعم عيد موسى٨٣٨٢٦ ٤٢٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٦٠٩:٣٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩شريف ممدوح عبدالحميد المنوفى١٨٢٦ ٤٢٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٦٠٩:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٤-١٩٨٩شعبان محمد ربيع سيد دكرورى٨١٥٩٧ ٤٢٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٦٠٩:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٦-١٩٩٣شھاب ممدوح احمد محمد٨٨١١٩ ٤٢٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٦٠٩:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٢-١٩٨٧شيرى عمر فھمى صقر٢٥٥٠١ ٤٢٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٦٠٩:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٣-١٩٩٥شيرين رضا عطيه توفيق٨٢٠٣٤ ٤٣٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٦٠٩:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٢-١٩٩٦شيماء احمد ابو المجد٤٠١١ ٤٣١

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٦٠٩:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠شيماء اكرم عبدالرحمن٨٨٨٢٨ ٤٣٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٦٠٩:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧شيماء سامى عبدالعزيز الشوربجى٤٠٩٧ ٤٣٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٦٠٩:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧شيماء سيد عبدالفتاح ابراھيم١٢٠٠ ٤٣٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٦٠٩:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠شيماء سيد عبدالمجيد محمد٨٩٤٣٣ ٤٣٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٦٠٩:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-١١-١٩٨٦شيماء صابر عبدالغنى٦٠٤٧ ٤٣٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٦٠٩:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦شيماء على حسن عليوه٢٢٥٠٣ ٤٣٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٦٠٩:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧شيماء على محمود محمد على١٧٢٧٤ ٤٣٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٦٠٩:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٥-١٩٨٦شيماء مجدى حسين مرسى١٦٣٤٢ ٤٣٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٦٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٢-١٩٨٥شيماء محمد احمد محمد العنانى٨٩٠٠٤ ٤٤٠

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٦١٠:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧شيماء محمد عبدالحميد احمد٤٤٣٢ ٤٤١

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٦١٠:١٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٢-١٩٩١شيماء محمد عبدالعزيز احمد٨٤٥٠١ ٤٤٢

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٦١٠:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-١٠-١٩٨٩شيماء محمد كامل مصطفى٢٤٠٩٦ ٤٤٣

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٦١٠:١٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٩-١٩٩١شيماء محمد محمود رمضان١٤٢٧٧ ٤٤٤

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٦١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨شيماء يحيى حجازى٢٤٥٦٦ ٤٤٥

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٦١٠:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٢-١٩٩٤صادق سعيد صادق سليمان س�م٨٢٢٦٦٥ ٤٤٦

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٦١٠:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-١٢-١٩٨٨صالح جمال محمود ابو الع�٨٧٢٧٨ ٤٤٧

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٦١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨صالح سيد احمد صالح١٧٢٧١ ٤٤٨

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٦١٠:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٤-١٩٩٢صبرى محمد لطفى١٢١١٦ ٤٤٩

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٦١٠:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٩-١٩٩١صبرى نبيل صبرى احمد١٤٢٣٩ ٤٥٠
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توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاھرة أمام حديقة ا%رومان وبحانب كلية الفنون التطبيقية

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٦١٠:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٥-١٩٩٢ص�ح احمد حسينى عبداللطيف١٤٣٢٠ ٤٥١

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٦١٠:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-١١-١٩٩١ضياء الدين احمد جوده٤٠٠٨ ٤٥٢

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٦١٠:١٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨ضياء حنفى عبدالعزيز معوض١٨٣٧ ٤٥٣

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٦١٠:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨طارق احمد غالب عبدالرحمن١٠٧٣٦ ٤٥٤

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٦١٠:١٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٥-١٩٨٦طه عبدالمنعم على محمد٢٢٠٩٩ ٤٥٥

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٦١٠:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨عائشه رجب محمد حسن٢٤١٧٤ ٤٥٦

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٦١٠:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-١٠-١٩٨٧عائشه فوزى حسن محمد١١٣٠٢ ٤٥٧

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٦١٠:١٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨عائشه يحيى محمد سليمان٥٧٨٩ ٤٥٨

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٦١٠:١٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٦-١٩٩٠عادل بدر محمد بدر١٦٢٣٩ ٤٥٩

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٦١٠:١٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨عادل ص�ح عرفه اسماعيل٥٦٨٦ ٤٦٠

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٦١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٩٢عادل عبدالس�م عطيه السيد١٥٧٣٩ ٤٦١

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٦١٠:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-١٢-١٩٨٧عادل محمد محمد حفناوى٨١٥٥٠ ٤٦٢

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٦١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩عبدالحميد سمير احمد عسكر٤٠٤٨ ٤٦٣

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٦١٠:١٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨عبدالحميد محمد محمد ابراھيم٨٧٢٨٠ ٤٦٤

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٦١٠:١٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠١-١٩٨٦عبدالرحمن اسماعيل عبدالرحمن اسماعيل١٧٣٧٥ ٤٦٥

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٦١٠:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢عبدالرحمن اشرف احمد احمد٨١٥٦٩٧ ٤٦٦

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٦١٠:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٤-١٩٩١عبدالرحمن جمال محمد عبدالواحد على٨٣٨٢٩ ٤٦٧

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٦١٠:١٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢عبدالرحمن حميده محمد حميده٨٣٨٤٢ ٤٦٨

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٦١٠:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٤-١٩٩١عبدالرحمن ع�ء الدين انور احمد٢٥٢٥٠ ٤٦٩

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٦١٠:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٢-١٩٩٤عبدالرحمن محمد سيد محمد٣٣٩٨ ٤٧٠

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٦١٠:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-١٢-١٩٨٦عبدالرحمن محمود محمود حسين زيدان٨٥٧١٨ ٤٧١

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٦١٠:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-١٢-١٩٩١عبدالعزيز رمضان احمد محمد٢٧٣٥ ٤٧٢

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٦١٠:١٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩عبدالعزيز شعبان عبدالعزيز عبدالحميد١٢٢٦١ ٤٧٣

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٦١٠:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٢-١٩٩١عبدالعزيز عبد/ عبدالعزيز فرحات١٠٠٩٨ ٤٧٤

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٦١٠:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠١-١٩٨٨عبدالعزيز محمد عبدالعزيز٨١٢٥٢ ٤٧٥

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٦١٠:١٥-٠٣-٣١٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠عبدالغفار محمد عبدالغفار محمد محرز١٠٧٠٤ ٤٧٦

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٦١٠:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-١٠-١٩٩٠عبد/ عباس سيد محمد٨٤٥٦ ٤٧٧

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٦١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٢-١٩٨٦عبد/ عبدالعظيم عبدالباسط٨٤٦٧٧ ٤٧٨

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٦١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٢-١٩٨٦عبد/ عبدالعظيم عبدالباسط عبدالعاطى١٦٤٦٧ ٤٧٩

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٦١٠:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٨-١٩٩١عبد/ محمد طه روبى ابو الخير٨٨٣٨٠ ٤٨٠

من ١٠:٣٠  الى  ٠٦١١:٠٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-١٢-١٩٩٠عبدالمحسن محمد احمد١٠٥٨٩ ٤٨١

من ١٠:٣٠  الى  ٠٦١١:٠٠-٠٣-٢١٢٠١٦-١٠-١٩٨٧عبدالمرضى ربيع عبدالمرضى عون٢٥٦٠ ٤٨٢

من ١٠:٣٠  الى  ٠٦١١:٠٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠عبدالمعطى حسن عبدالمعطى قشطه١٦٩١ ٤٨٣

من ١٠:٣٠  الى  ٠٦١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١١-١٩٨٨عبدالمعطى عثمان حسن قشطه١٨٢٩ ٤٨٤

من ١٠:٣٠  الى  ٠٦١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٨عبدالمقصود حمدى عبدالمقصود١١٠٣٩ ٤٨٥

من ١٠:٣٠  الى  ٠٦١١:٠٠-٠٣-١٨٢٠١٦-١١-١٩٨٨عبدالمنعم محمد بيومى البربرى٨١٧٤٢٧ ٤٨٦

من ١٠:٣٠  الى  ٠٦١١:٠٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-١٠-١٩٨٨عبدالنبى كليب علوانى سيد١٨٤٣ ٤٨٧

من ١٠:٣٠  الى  ٠٦١١:٠٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٦-١٩٩٤عبير ابراھيم السيد امام احمد١٠٤٤٧ ٤٨٨

من ١٠:٣٠  الى  ٠٦١١:٠٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩٤عبير جمعه السانوسى محمد٨٢٥١٧٣ ٤٨٩

من ١٠:٣٠  الى  ٠٦١١:٠٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٦-١٩٩٦عبير حمدى عبدالحميد احمد١٠٢٦١ ٤٩٠

من ١٠:٣٠  الى  ٠٦١١:٠٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٧-١٩٩٢عبير عادل ابراھيم متولى٦٥٨٣ ٤٩١
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توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاھرة أمام حديقة ا%رومان وبحانب كلية الفنون التطبيقية

من ١٠:٣٠  الى  ٠٦١١:٠٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨عبير عنتر سيد على١٢١٤٨ ٤٩٢

من ١٠:٣٠  الى  ٠٦١١:٠٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢عز الدين عصام الدين امين٨٧٦٠ ٤٩٣

من ١٠:٣٠  الى  ٠٦١١:٠٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-١١-١٩٨٩عزه احمد احمد موسى٢٥٧٠ ٤٩٤

من ١٠:٣٠  الى  ٠٦١١:٠٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٨-١٩٩٧عزه عبدالمجيد حسين محمد٢١٠٩١ ٤٩٥

من ١٠:٣٠  الى  ٠٦١١:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨عصام رضا محمد شوقى حسن٤٠٨٠ ٤٩٦

من ١٠:٣٠  الى  ٠٦١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٩عطيه عبدالقوى عامر ناجى٨٢٤١٠١ ٤٩٧

من ١٠:٣٠  الى  ٠٦١١:٠٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٦-١٩٩١ع� عادل محمد جمال الدين السيسى١٢٥٧٤ ٤٩٨

من ١٠:٣٠  الى  ٠٦١١:٠٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-١١-١٩٩٤ع�ء اشرف ص�ح السيد١٥٦٣٠ ٤٩٩

من ١٠:٣٠  الى  ٠٦١١:٠٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩ع�ء الدين احمد فوزى سالم٢١٥٨١ ٥٠٠

من ١٠:٣٠  الى  ٠٦١١:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٥-١٩٩٤ع�ء الدين مصطفى السيد١٠٥١٧ ٥٠١

من ١٠:٣٠  الى  ٠٦١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٩٤ع�ء حسن عبدالعاطى سالم٨٤١١٥ ٥٠٢

من ١٠:٣٠  الى  ٠٦١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٢ع�ء رجب سعيد٨٨٦٥٨ ٥٠٣

من ١٠:٣٠  الى  ٠٦١١:٠٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٩-١٩٩٣ع�ء عبدالسيد عبدالمحسن حبيب٦١٠٠ ٥٠٤

من ١٠:٣٠  الى  ٠٦١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٦-١٩٩٤ع�ء قرش عبد/ على فرجانى٨٣٦٠١ ٥٠٥

من ١٠:٣٠  الى  ٠٦١١:٠٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠ع�ء كمال دسلى محمد عبدالكريم٨٢٣٩٥ ٥٠٦

من ١٠:٣٠  الى  ٠٦١١:٠٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨ع�ء مجدى جاد محمد جاد١٧٧١٥ ٥٠٧

من ١٠:٣٠  الى  ٠٦١١:٠٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩ع�ء مدحت ابراھيم عزت عبدالرحمن٨٤١٠٦ ٥٠٨

من ١٠:٣٠  الى  ٠٦١١:٠٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨على ابراھيم حامد٨٢١٠٧٢ ٥٠٩

من ١٠:٣٠  الى  ٠٦١١:٠٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-١١-١٩٨٩على ابراھيم سيد مفتاح٨٤٦٧٥ ٥١٠

من ١٠:٣٠  الى  ٠٦١١:٠٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨على احمد الحسينى عبدالرحمن٢٦١٤ ٥١١

من ١٠:٣٠  الى  ٠٦١١:٠٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠١-١٩٨٨على حامد الصغير حميد٢١٢٤ ٥١٢

من ١٠:٣٠  الى  ٠٦١١:٠٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٢-١٩٨٧على حسانين محمد حسن ابو ستيت١٧٠٠٩ ٥١٣

من ١٠:٣٠  الى  ٠٦١١:٠٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠١-١٩٨٦على حسين على عبدالعزيز٢٣٠٧ ٥١٤

من ١٠:٣٠  الى  ٠٦١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦على رزق عبدالمنعم محمد٨٨٣٤٤ ٥١٥

من ١٠:٣٠  الى  ٠٦١١:٠٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠١-١٩٨٨على عطا عبد/ الدعباس٨١٥٦٧ ٥١٦

من ١٠:٣٠  الى  ٠٦١١:٠٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٦-١٩٩٤على ع�ء الدين عبدالرحمن يوسف٥٦٩٥ ٥١٧

من ١٠:٣٠  الى  ٠٦١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨على محمد حافظ محمد الدجوى١٧٣٠٥ ٥١٨

من ١٠:٣٠  الى  ٠٦١١:٠٠-٠٣-١٥٢٠١٦-١٢-١٩٩١على محمد على احمد٨١٤٦٩ ٥١٩

من ١٠:٣٠  الى  ٠٦١١:٠٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩على محمد محمد احمد عبدالخالق١٠٠٧٧ ٥٢٠

من ١١:١٥  الى  ٠٦١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨على مصطفى ابو اليزيد عبدالعال٨٨٧١٩ ٥٢١

من ١١:١٥  الى  ٠٦١١:٤٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢على نصر الدين على٤٢٥٦ ٥٢٢

من ١١:١٥  الى  ٠٦١١:٤٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩علياء جمال الدين ابراھيم كامل٥١١٧ ٥٢٣

من ١١:١٥  الى  ٠٦١١:٤٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨عماد الدين محمد ابو زيد عبدالنبى٨١٠٦١ ٥٢٤

من ١١:١٥  الى  ٠٦١١:٤٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-١١-١٩٨٩عماد جرجس كامل فھيم١٠١٠٩ ٥٢٥

من ١١:١٥  الى  ٠٦١١:٤٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠١-١٩٩٣عماد حمدى امين احمد٨١٨١٦٥ ٥٢٦

من ١١:١٥  الى  ٠٦١١:٤٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٦-١٩٩٣عماد على محمد على١٩٧٠ ٥٢٧

من ١١:١٥  الى  ٠٦١١:٤٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-١٠-١٩٨٦عماد كرم محمد مصطفى٨٣٩٧٧ ٥٢٨

من ١١:١٥  الى  ٠٦١١:٤٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠١-١٩٩٤عماد ناصف قليمون س�مه٩٩٩٢٦١ ٥٢٩

من ١١:١٥  الى  ٠٦١١:٤٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-١٠-١٩٨٨عمر احمد محمود حسن١٥١٧٤ ٥٣٠

من ١١:١٥  الى  ٠٦١١:٤٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢عمر سيد عبدالفتاح حسن٦٦٠١ ٥٣١

من ١١:١٥  الى  ٠٦١١:٤٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠١-١٩٩٦عمر شحاته محمد صابر٣٥٠٣ ٥٣٢

٠١-٠٣-٢٠١٦القاھرة Page ١٤ of  ٣٣



توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاھرة أمام حديقة ا%رومان وبحانب كلية الفنون التطبيقية

من ١١:١٥  الى  ٠٦١١:٤٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨عمر فتحى مصطفى شامه٣١٤٣ ٥٣٣

من ١١:١٥  الى  ٠٦١١:٤٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦عمر محمد عمر سليم٢٦٥٠٤ ٥٣٤

من ١١:١٥  الى  ٠٦١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨عمر محمد ھوارى مھدى١٦٠٧ ٥٣٥

من ١١:١٥  الى  ٠٦١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨عمر محمد ھوارى مھدى٨١٦٠٧ ٥٣٦

من ١١:١٥  الى  ٠٦١١:٤٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠١-١٩٨٩عمرو عبدالفتاح احمد محمد١٩٢٧ ٥٣٧

من ١١:١٥  الى  ٠٦١١:٤٥-٠٣-١٨٢٠١٦-١١-١٩٨٩عمرو عزت عطيه محمد الغرباوى٢٣٠٦٤ ٥٣٨

من ١١:١٥  الى  ٠٦١١:٤٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢عمرو فرج رفاعى فرج٦٦٦٩ ٥٣٩

من ١١:١٥  الى  ٠٦١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١١-١٩٨٧عمرو محمد ابراھيم السقا١٠٢٣ ٥٤٠

من ١١:١٥  الى  ٠٦١١:٤٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٣-١٩٩١عمرو محمد ص�ح فريد١٨٨٥١ ٥٤١

من ١١:١٥  الى  ٠٦١١:٤٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨عمرو محمد محمد عبد/ الصاوى٦٩١٤ ٥٤٢

من ١١:١٥  الى  ٠٦١١:٤٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-١١-١٩٩٢عمرو مصطفى سيد بدر٥٠٣٨ ٥٤٣

من ١١:١٥  الى  ٠٦١١:٤٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٦-١٩٩١عمرو ممدوح عيد رجب٨٧٨٠٧ ٥٤٤

من ١١:١٥  الى  ٠٦١١:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-١٢-١٩٩٣عواطف عبدالس�م احمد حسن٨١٥١٢ ٥٤٥

من ١١:١٥  الى  ٠٦١١:٤٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨عيسى محمد عيسى حسن١٠٦٤٧ ٥٤٦

من ١١:١٥  الى  ٠٦١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٧غاده حسنى عبدالعال ھ�ل٥٣١٥ ٥٤٧

من ١١:١٥  الى  ٠٦١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٤غاده رمضان شكر بركات٨٥٨٧٦ ٥٤٨

من ١١:١٥  الى  ٠٦١١:٤٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-١٠-١٩٩٣فؤاد اشرف فؤاد ابراھيم١٥٨٢١ ٥٤٩

من ١١:١٥  الى  ٠٦١١:٤٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٥-١٩٩٥فاطمه احمد فؤاد تمام١٦٧٥ ٥٥٠

من ١١:١٥  الى  ٠٦١١:٤٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٥-١٩٩٤فاطمه الشافعى فيض ضيف١٨٩٥٠ ٥٥١

من ١١:١٥  الى  ٠٦١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧فاطمه سيد عبدالوھاب احمد٨٠٣٨ ٥٥٢

من ١١:١٥  الى  ٠٦١١:٤٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩فاطمه عبدالعليم احمد عبدالعليم٨١٥٦٨٨ ٥٥٣

من ١١:١٥  الى  ٠٦١١:٤٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠١-١٩٨٨فاطمه كامل عطيه محمد جروده٩٦٥٠ ٥٥٤

من ١١:١٥  الى  ٠٦١١:٤٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧فاطمه محفوظ عبدالصمد عامر٩٤٥٥ ٥٥٥

من ١١:١٥  الى  ٠٦١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩فاطمه محمد اسماعيل مسعود٨١٥٦٨٥ ٥٥٦

من ١١:١٥  الى  ٠٦١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧فاطمه محمد حسن احمد٢٦٠٣٨ ٥٥٧

من ١١:١٥  الى  ٠٦١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢فاطمه محمد حسنين محمد٧٩٧٧ ٥٥٨

من ١١:١٥  الى  ٠٦١١:٤٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٥-١٩٨٩فھد عبدالعزيز خليفه٢٥٢١ ٥٥٩

من ١١:١٥  الى  ٠٦١١:٤٥-٠٣-١٤٢٠١٦-١١-١٩٩٢قتحيه السيد محمد٨١١٢٥٤ ٥٦٠

من ١٢:٠٠  الى  ٠٦١٢:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠١-١٩٨٦قوت القلوب فتحى عبدالتواب٨١٥٠٠ ٥٦١

من ١٢:٠٠  الى  ٠٦١٢:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧كارم مجدى عبداللطيف على الدGش١٧١٢٤ ٥٦٢

من ١٢:٠٠  الى  ٠٦١٢:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-١١-١٩٩٥كريستينا ابراھيم عباد بخيت٨٨١٨٨ ٥٦٣

من ١٢:٠٠  الى  ٠٦١٢:٣٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-١١-١٩٨٩كريم احمد عبدالحميد احمد١٦٣٦٣ ٥٦٤

من ١٢:٠٠  الى  ٠٦١٢:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-١٢-١٩٨٧كريم احمد محمد حسين١٤٠٥٧ ٥٦٥

من ١٢:٠٠  الى  ٠٦١٢:٣٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩كريم ايمن السيد السيد ابراھيم٨٧٨١٧ ٥٦٦

من ١٢:٠٠  الى  ٠٦١٢:٣٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٢-١٩٩٥كريم خالد محمد رشاد جمعه٢٨٢٢٩ ٥٦٧

من ١٢:٠٠  الى  ٠٦١٢:٣٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧كريم سيد اسماعيل ابراھيم٢١٢٢ ٥٦٨

من ١٢:٠٠  الى  ٠٦١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠كريم سيد محمود عيسى٨٢٠٣١ ٥٦٩

من ١٢:٠٠  الى  ٠٦١٢:٣٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-١٠-١٩٩١كريم ص�ح عرفات محمد٩٢٢٥١٧ ٥٧٠

من ١٢:٠٠  الى  ٠٦١٢:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٢-١٩٩١كريم عادل ذكى محمد٥٠٢٥ ٥٧١

من ١٢:٠٠  الى  ٠٦١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١١-١٩٩٠كريم عادل محمد سالم٤٤٩٧ ٥٧٢

من ١٢:٠٠  الى  ٠٦١٢:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩كريم عصام شاكر خورشيد٨٧٨٣٨ ٥٧٣
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توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاھرة أمام حديقة ا%رومان وبحانب كلية الفنون التطبيقية

من ١٢:٠٠  الى  ٠٦١٢:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-١١-١٩٨٩كريم فارس عبدالحليم كامل٩١٨٦٧٨ ٥٧٤

من ١٢:٠٠  الى  ٠٦١٢:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠١-١٩٨٨كريم مجدى حسين مرسى١٦٣٤٣ ٥٧٥

من ١٢:٠٠  الى  ٠٦١٢:٣٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠كريم ممدوح ثابت محمود١١٢٦ ٥٧٦

من ١٢:٠٠  الى  ٠٦١٢:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨كريمان اشرف انور امين٢٩٥٨ ٥٧٧

من ١٢:٠٠  الى  ٠٦١٢:٣٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦كريمه حنفى محمود عبدالصالحين١١٣٠١ ٥٧٨

من ١٢:٠٠  الى  ٠٦١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٦كمال ابراھيم يوسف ابراھيم١٠١٨ ٥٧٩

من ١٢:٠٠  الى  ٠٦١٢:٣٠-٠٣-٢١٢٠١٦-١٢-١٩٩٠لبنى عماد محمد فتحى مسعد اGسمر٨٨٣٣٥ ٥٨٠

من ١٢:٠٠  الى  ٠٦١٢:٣٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩لمياء عبدالكريم الفى احمد٩١٩١٠ ٥٨١

من ١٢:٠٠  الى  ٠٦١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١١-١٩٩٠مؤمن عشرى مغربى٥٢٧٨ ٥٨٢

من ١٢:٠٠  الى  ٠٦١٢:٣٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠ماجى حاتم حامد جمعه٦٠٠٤ ٥٨٣

من ١٢:٠٠  الى  ٠٦١٢:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٥-١٩٨٦ماريان امين نجيب بدروس٤٨٩٥ ٥٨٤

من ١٢:٠٠  الى  ٠٦١٢:٣٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨ماريھان سعد اسحاق٦٥٧٥ ٥٨٥

من ١٢:٠٠  الى  ٠٦١٢:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠١-١٩٩٠مايكل عزت عبدالم�ك قلته٨١٤٩٠ ٥٨٦

من ١٢:٠٠  الى  ٠٦١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧مبارك رمضان عبدالفتاح عبدالمعطى٥٧٦٩ ٥٨٧

من ١٢:٠٠  الى  ٠٦١٢:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠١-١٩٨٨مجدى سمير سيد محمد بركات١٨٦٩٨ ٥٨٨

من ١٢:٠٠  الى  ٠٦١٢:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦محسن محمد ابراھيم٨٢٢٩٣ ٥٨٩

من ١٢:٠٠  الى  ٠٦١٢:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠١-١٩٩٢محمد ابراھيم ابراھيم امام٢٣٥٧٠ ٥٩٠

من ١٢:٠٠  الى  ٠٦١٢:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠١-١٩٩٣محمد ابراھيم احمد حسن٨٢٤٠٧ ٥٩١

من ١٢:٠٠  الى  ٠٦١٢:٣٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦محمد ابراھيم شريف عليوه٨٢٤٠٦ ٥٩٢

من ١٢:٠٠  الى  ٠٦١٢:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٦-١٩٩٠محمد ابراھيم على ابراھيم السيد٢٢٠٨٥ ٥٩٣

من ١٢:٠٠  الى  ٠٦١٢:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩محمد ابراھيم محفوظ سليمان١٧٥٥٨ ٥٩٤

من ١٢:٠٠  الى  ٠٦١٢:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠محمد ابراھيم محمد حامد٢٢١٨٤ ٥٩٥

من ١٢:٠٠  الى  ٠٦١٢:٣٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩محمد ابو المجد ابراھيم ابو المجد٩٥٥١ ٥٩٦

من ١٢:٠٠  الى  ٠٦١٢:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧محمد ابو بكر حسانين سعد١٢٣٧٨ ٥٩٧

من ١٢:٠٠  الى  ٠٦١٢:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦محمد احمد ابو بكر محمود٦٠٧٠ ٥٩٨

من ١٢:٠٠  الى  ٠٦١٢:٣٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-١١-١٩٨٦محمد احمد اسماعيل ھمام٨١١٠٧٥ ٥٩٩

من ١٢:٠٠  الى  ٠٦١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩١محمد احمد سالم محمد٣٠١٧ ٦٠٠

من ١٢:٤٥  الى  ٠٦٠١:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-١١-١٩٨٥محمد احمد عبدالعزيز١٩٨٣٥ ٦٠١

من ١٢:٤٥  الى  ٠٦٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٨محمد احمد عبدالعزيز محمد٢٥٥٤٦ ٦٠٢

من ١٢:٤٥  الى  ٠٦٠١:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦محمد احمد على٨١٩٥٨١ ٦٠٣

من ١٢:٤٥  الى  ٠٦٠١:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧محمد احمد على احمد٣٤٩١ ٦٠٤

من ١٢:٤٥  الى  ٠٦٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٦محمد احمد على الشيخ احمد٨١٥٧١ ٦٠٥

من ١٢:٤٥  الى  ٠٦٠١:١٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩محمد احمد غريب ابراھيم٨٢٤٢٩ ٦٠٦

من ١٢:٤٥  الى  ٠٦٠١:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧محمد احمد فرحات محمد٨٧٣٨٠ ٦٠٧

من ١٢:٤٥  الى  ٠٦٠١:١٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠١-١٩٨٦محمد احمد فھمى احمد النجار٨١٥٨٤ ٦٠٨

من ١٢:٤٥  الى  ٠٦٠١:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢محمد احمد محمد عليوه٨١٦٠٩٩ ٦٠٩

من ١٢:٤٥  الى  ٠٦٠١:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٨-١٩٩٦محمد احمد محمود احمد٦٢٨٩ ٦١٠

من ١٢:٤٥  الى  ٠٦٠١:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦محمد اسامه محمود رمضان٨٢٤٣٦ ٦١١

من ١٢:٤٥  الى  ٠٦٠١:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-١٠-١٩٨٨محمد اسماعيل عيسى درويش١٢٤٧٦ ٦١٢

من ١٢:٤٥  الى  ٠٦٠١:١٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠١-١٩٨٦محمد اسماعيل محمد اسماعيل٢٣٣٤ ٦١٣

من ١٢:٤٥  الى  ٠٦٠١:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢محمد اشرف محمود ابراھيم١٠٢٥٤ ٦١٤
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توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاھرة أمام حديقة ا%رومان وبحانب كلية الفنون التطبيقية

من ١٢:٤٥  الى  ٠٦٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٥محمد اشرف يونس على خليل٤٩٧٣ ٦١٥

من ١٢:٤٥  الى  ٠٦٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦محمد الحبشى فتحى عزب٨٤٦١٢ ٦١٦

من ١٢:٤٥  الى  ٠٦٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٩٢محمد السعيد محمد نزيه١٥٥٧٩ ٦١٧

من ١٢:٤٥  الى  ٠٦٠١:١٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-١٠-١٩٨٨محمد السيد صبحى سند٣٣٦٣ ٦١٨

من ١٢:٤٥  الى  ٠٦٠١:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧محمد السيد عبدالعظيم ابراھيم٨٣٩٣٧ ٦١٩

من ١٢:٤٥  الى  ٠٦٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٨محمد السيد عبدالوارث واصل٢٠٦١١ ٦٢٠

من ١٢:٤٥  الى  ٠٦٠١:١٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٥-١٩٨٦محمد السيد عفيفى نصر١٢١٦٥ ٦٢١

من ١٢:٤٥  الى  ٠٦٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٩٠محمد السيد منشاوى محمد شلبى١٠٦٦٣ ٦٢٢

من ١٢:٤٥  الى  ٠٦٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٩محمد الشحات محمد غانم١٢٢٥٢ ٦٢٣

من ١٢:٤٥  الى  ٠٦٠١:١٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨محمد الصاوى الصاوى السيد صالح٨٧٢٠٩ ٦٢٤

من ١٢:٤٥  الى  ٠٦٠١:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦محمد امام محمود محمد٨١٦٤١١ ٦٢٥

من ١٢:٤٥  الى  ٠٦٠١:١٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩محمد ايھاب احمد محمود ابو سريع٨٨٣٥٤٢ ٦٢٦

من ١٢:٤٥  الى  ٠٦٠١:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧محمد ج�ل احمد مصطفى١٧١٢٥ ٦٢٧

من ١٢:٤٥  الى  ٠٦٠١:١٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠١-١٩٨٩محمد ج�ل حسين محمد حسين٨١٤٨١ ٦٢٨

من ١٢:٤٥  الى  ٠٦٠١:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧محمد جمال الدين عثمان عبدالعزيز١٤٢٤٦ ٦٢٩

من ١٢:٤٥  الى  ٠٦٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٨محمد جمال السيد احمد٢٥٥٨٩ ٦٣٠

من ١٢:٤٥  الى  ٠٦٠١:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩محمد جمال حسين محمد٦٤٦٥ ٦٣١

من ١٢:٤٥  الى  ٠٦٠١:١٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢محمد جمال محمد امين عماره٣٠٨٥ ٦٣٢

من ١٢:٤٥  الى  ٠٦٠١:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٩-١٩٩١محمد جمال محمد على الحمزى٨١٨٢٠١ ٦٣٣

من ١٢:٤٥  الى  ٠٦٠١:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-١٢-١٩٨٥محمد حامد ابراھيم٨١٦٩٣٣ ٦٣٤

من ١٢:٤٥  الى  ٠٦٠١:١٥-٠٣-١٩٢٠١٦-١٢-١٩٨٩محمد حامد محمد خضر٨١٦٩١٣ ٦٣٥

من ١٢:٤٥  الى  ٠٦٠١:١٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-١٢-١٩٨٥محمد حسن ابو العطا واصل٢١٠٧٠ ٦٣٦

من ١٢:٤٥  الى  ٠٦٠١:١٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠محمد حسن عبدالمنعم جابر٨٨٠٧٨ ٦٣٧

من ١٢:٤٥  الى  ٠٦٠١:١٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦محمد حسن محمدى محمد٨٢٥٤٨٠ ٦٣٨

من ١٢:٤٥  الى  ٠٦٠١:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-١٢-١٩٩١محمد حسن معروف حسن٩٩٢٥٨٥ ٦٣٩

من ١٢:٤٥  الى  ٠٦٠١:١٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢محمد حسنى على امام٤٤٤٤ ٦٤٠

من ٠١:٣٠  الى  ٠٦٠٢:٠٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٥-١٩٩١محمد حسين ابو الفتوح على١١٤٢ ٦٤١

من ٠١:٣٠  الى  ٠٦٠٢:٠٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠محمد حسين زكى محمد عبدالحليم٩٤٢٥ ٦٤٢

من ٠١:٣٠  الى  ٠٦٠٢:٠٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠١-١٩٨٧محمد حسين شحاته احمد٤٨٨٢ ٦٤٣

من ٠١:٣٠  الى  ٠٦٠٢:٠٠-٠٣-١٣٢٠١٦-١١-١٩٨٨محمد حسين عبدالرحيم سليمان٢٣٥٨٠ ٦٤٤

من ٠١:٣٠  الى  ٠٦٠٢:٠٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠١-١٩٨٧محمد حسين محمد خطاب٢٠٩٦ ٦٤٥

من ٠١:٣٠  الى  ٠٦٠٢:٠٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧محمد حسين محمد موسى ابراھيم١٧٥٧١ ٦٤٦

من ٠١:٣٠  الى  ٠٦٠٢:٠٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-١٢-١٩٨٦محمد حسين مصطفى السيد٨٤٥٣٩ ٦٤٧

من ٠١:٣٠  الى  ٠٦٠٢:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧محمد حمدى احمد يعقوب٢٦٤٦ ٦٤٨

من ٠١:٣٠  الى  ٠٦٠٢:٠٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧محمد حمدى اسماعيل حميده٨١٥٣٠٩ ٦٤٩

من ٠١:٣٠  الى  ٠٦٠٢:٠٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٩-١٩٩١محمد حمدى عبدالمولى ابراھيم٩٥٦٥ ٦٥٠

من ٠١:٣٠  الى  ٠٦٠٢:٠٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨محمد حمدى محمد حسن١٠٣٦٢ ٦٥١

من ٠١:٣٠  الى  ٠٦٠٢:٠٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٥-١٩٨٦محمد خلف جيد محمد٨٢٠٥٠٩ ٦٥٢

من ٠١:٣٠  الى  ٠٦٠٢:٠٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠محمد دسوقى سيد دسوقى٨٣٧٥١ ٦٥٣

من ٠١:٣٠  الى  ٠٦٠٢:٠٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٣-١٩٩٦محمد رجب رزق على الديب١١٢١٢ ٦٥٤

من ٠١:٣٠  الى  ٠٦٠٢:٠٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-١١-١٩٩٣محمد رجب محمد حسن٢٤١٧٦ ٦٥٥
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توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاھرة أمام حديقة ا%رومان وبحانب كلية الفنون التطبيقية

من ٠١:٣٠  الى  ٠٦٠٢:٠٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٦-١٩٩٠محمد رشاد مبروك خليل٢٣٥٦٠ ٦٥٦

من ٠١:٣٠  الى  ٠٦٠٢:٠٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨محمد رضا اسماعيل عبدالعزيز٨٤٣٧١ ٦٥٧

من ٠١:٣٠  الى  ٠٦٠٢:٠٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٩-١٩٩٤محمد رضا رزق موسى٣٠٣٧ ٦٥٨

من ٠١:٣٠  الى  ٠٦٠٢:٠٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٥-١٩٩١محمد رفاعى محمد سعيد٣١٦٦ ٦٥٩

من ٠١:٣٠  الى  ٠٦٠٢:٠٠-٠٣-٣١٢٠١٦-١٢-١٩٨٧محمد رمزى محمد احمد حسن٢٥٢٣ ٦٦٠

من ٠١:٣٠  الى  ٠٦٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩١محمد رمضان ابراھيم محمد٨١٩٦٣٥ ٦٦١

من ٠١:٣٠  الى  ٠٦٠٢:٠٠-٠٣-١٧٢٠١٦-١٠-١٩٩٢محمد رمضان انس محمد١٥٧٢٧ ٦٦٢

من ٠١:٣٠  الى  ٠٦٠٢:٠٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠١-١٩٨٨محمد زغلول محمد ابراھيم٤٠٥١ ٦٦٣

من ٠١:٣٠  الى  ٠٦٠٢:٠٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠محمد زكريا موسى حسن محمد٢٧٢٥ ٦٦٤

من ٠١:٣٠  الى  ٠٦٠٢:٠٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٤-١٩٩٢محمد زكريا يوسف عبدالكريم١٢٢٦٠ ٦٦٥

من ٠١:٣٠  الى  ٠٦٠٢:٠٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٨-١٩٩١محمد زكى عبدالغنى السيد مجاھد٨٨٣٢٥ ٦٦٦

من ٠١:٣٠  الى  ٠٦٠٢:٠٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦محمد زين عبدالعزيز محمد٨٩٧٠ ٦٦٧

من ٠١:٣٠  الى  ٠٦٠٢:٠٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-١٢-١٩٩٠محمد سالم السيد سالم٢٥٢٠ ٦٦٨

من ٠١:٣٠  الى  ٠٦٠٢:٠٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٤-١٩٩٥محمد سامح عبدالفتاح٤٠٦١ ٦٦٩

من ٠١:٣٠  الى  ٠٦٠٢:٠٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧محمد سامى على عطا٢٣٥٢١ ٦٧٠

من ٠١:٣٠  الى  ٠٦٠٢:٠٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠محمد سامى محمد احمد الشھابى٦٤١٨ ٦٧١

من ٠١:٣٠  الى  ٠٦٠٢:٠٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩محمد سعد احمد حنفى١٩٥٤ ٦٧٢

من ٠١:٣٠  الى  ٠٦٠٢:٠٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦محمد سعيد عبدالخالق بھى الدماطى١٩٠١٤ ٦٧٣

من ٠١:٣٠  الى  ٠٦٠٢:٠٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢محمد سعيد عبدالعاطى سالم٥٠٣٥ ٦٧٤

من ٠١:٣٠  الى  ٠٦٠٢:٠٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٢-١٩٩١محمد سميح محمد محمود٨٢٣٦٥٩ ٦٧٥

من ٠١:٣٠  الى  ٠٦٠٢:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠محمد سيد عبدالفضيل محمد٣٠٣٣ ٦٧٦

من ٠١:٣٠  الى  ٠٦٠٢:٠٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩محمد سيد محمد عبدالحكيم١٥٥٩٥ ٦٧٧

من ٠١:٣٠  الى  ٠٦٠٢:٠٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٢-١٩٩١محمد سيد محمود حسن الباسوس٨٢٠٠٥ ٦٧٨

من ٠١:٣٠  الى  ٠٦٠٢:٠٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-١٢-١٩٨٨محمد شعبان على محمود سليم٨٢٩١٢٢ ٦٧٩

من ٠١:٣٠  الى  ٠٦٠٢:٠٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٩-١٩٩٥محمد شعراوى عبدالشافى احمد٩٩٣١٥ ٦٨٠

من ٠٢:١٥  الى  ٠٦٠٢:٤٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٨-١٩٩١محمد صابر حسب / محمد٨٢٤٠ ٦٨١

من ٠٢:١٥  الى  ٠٦٠٢:٤٥-٠٣-١٩٢٠١٦-١١-١٩٨٧محمد صاح محمد على رشوان٦٠٣٣ ٦٨٢

من ٠٢:١٥  الى  ٠٦٠٢:٤٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠محمد صبرى ابراھيم خير /١٠٤٧٥ ٦٨٣

من ٠٢:١٥  الى  ٠٦٠٢:٤٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٥-١٩٨٦محمد صديق سيد احمد٣١٣٢ ٦٨٤

من ٠٢:١٥  الى  ٠٦٠٢:٤٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩محمد ص�ح السيد١٨٥٩٤ ٦٨٥

من ٠٢:١٥  الى  ٠٦٠٢:٤٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨محمد ص�ح الليثى محمد٢٣١٠٣ ٦٨٦

من ٠٢:١٥  الى  ٠٦٠٢:٤٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-١١-١٩٨٦محمد ص�ح النجار٤٠٨٣ ٦٨٧

من ٠٢:١٥  الى  ٠٦٠٢:٤٥-٠٣-٣١٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩محمد ص�ح سعيد احمد١٩٥٣ ٦٨٨

من ٠٢:١٥  الى  ٠٦٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٩١محمد ص�ح محمد عبدالفتاح٩٢١٥٤٠ ٦٨٩

من ٠٢:١٥  الى  ٠٦٠٢:٤٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٩-١٩٩١محمد ضياء الدين عبدالجواد محمد٤٨٥٣ ٦٩٠

من ٠٢:١٥  الى  ٠٦٠٢:٤٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٢-١٩٩٣محمد طارق سعد احمد عبدالحليم٨٨٥٦٩ ٦٩١

من ٠٢:١٥  الى  ٠٦٠٢:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٤-١٩٨٩محمد طارق عوض محمد٦٣٨٠ ٦٩٢

من ٠٢:١٥  الى  ٠٦٠٢:٤٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٣-١٩٩٤محمد طارق محمد ابراھيم٨١٩٦٩٠ ٦٩٣

من ٠٢:١٥  الى  ٠٦٠٢:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩محمد طه بكرى محمد١٩٩٥ ٦٩٤

من ٠٢:١٥  الى  ٠٦٠٢:٤٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٢-١٩٩٢محمد عادل زكريا احمد٨٢٠٥٩١ ٦٩٥

من ٠٢:١٥  الى  ٠٦٠٢:٤٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠١-١٩٩٠محمد عادل محمد ھدايه٨٢٩١١٤ ٦٩٦
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توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاھرة أمام حديقة ا%رومان وبحانب كلية الفنون التطبيقية

من ٠٢:١٥  الى  ٠٦٠٢:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٣-١٩٩١محمد عاطف ابراھيم النجار٨٣٢٨٨ ٦٩٧

من ٠٢:١٥  الى  ٠٦٠٢:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٥-١٩٨٦محمد عبدالحميد يوسف احمد٧٩٧٠ ٦٩٨

من ٠٢:١٥  الى  ٠٦٠٢:٤٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢محمد عبدالرازق ربيع عبدالرازق٨٨٣١٦ ٦٩٩

من ٠٢:١٥  الى  ٠٦٠٢:٤٥-٠٣-١٥٢٠١٦-١٢-١٩٨٨محمد عبدالرازق محمد عبدالسميع١٨٩٩٧ ٧٠٠

من ٠٢:١٥  الى  ٠٦٠٢:٤٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٣-١٩٩٣محمد عبدالعزيز عبد/ السيد٨١٥٠٦٣ ٧٠١

من ٠٢:١٥  الى  ٠٦٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧محمد عبدالعظيم حسين عبدالرحمن١٤٣٣٩ ٧٠٢

من ٠٢:١٥  الى  ٠٦٠٢:٤٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٨-١٩٩٣محمد عبدالعظيم عنتبلى عبدالعزيز٨٢٠٥٧٦ ٧٠٣

من ٠٢:١٥  الى  ٠٦٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٢-١٩٩١محمد عبدالعليم اسماعيل محمد٩٢١٠٦٦ ٧٠٤

من ٠٢:١٥  الى  ٠٦٠٢:٤٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨محمد عبدالفتاح الصادق محمد٩١١١٤٢ ٧٠٥

من ٠٢:١٥  الى  ٠٦٠٢:٤٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-١١-١٩٨٥محمد عبدالفتاح على دسوقى٩٩١٥٤٤٠ ٧٠٦

من ٠٢:١٥  الى  ٠٦٠٢:٤٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦محمد عبد/ عبدالرحمن محمد١٦٤٥٥ ٧٠٧

من ٠٢:١٥  الى  ٠٦٠٢:٤٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨محمد عبد/ عطيه٩١٧٥١٨ ٧٠٨

من ٠٢:١٥  الى  ٠٦٠٢:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-١٠-١٩٩١محمد عبدالمنعم عبد/ حسن رزق٨١٦٩٤٦ ٧٠٩

من ٠٢:١٥  الى  ٠٦٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٧محمد عبدالمنعم عبدربه عبداللطيف٢٠٠٣٩ ٧١٠

من ٠٢:١٥  الى  ٠٦٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٧محمد عبدالھادى السيد محمد٨١٥٣٦ ٧١١

من ٠٢:١٥  الى  ٠٦٠٢:٤٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٥-١٩٨٩محمد عبدالھادى حسن احمد٨٤٣٩٨ ٧١٢

من ٠٢:١٥  الى  ٠٦٠٢:٤٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦محمد عبدالودود٨٩٩٨٨٤٧ ٧١٣

من ٠٢:١٥  الى  ٠٦٠٢:٤٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠محمد عبدالوھاب على حسنين٢٣٥٣٤ ٧١٤

من ٠٢:١٥  الى  ٠٦٠٢:٤٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٨-١٩٩١محمد عثمان عبد/ احمد٨٩٨٢ ٧١٥

من ٠٢:١٥  الى  ٠٦٠٢:٤٥-٠٣-١٥٢٠١٦-١١-١٩٩٦محمد عدلى مصطفى فريد٨٢٨٠٠٧ ٧١٦

من ٠٢:١٥  الى  ٠٦٠٢:٤٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-١٠-١٩٨٨محمد عزت حنفى محمود٤٨٤٦ ٧١٧

من ٠٢:١٥  الى  ٠٦٠٢:٤٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨محمد عصام امين محمد خليفه٢٨٠٥٦ ٧١٨

من ٠٢:١٥  الى  ٠٦٠٢:٤٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٢-١٩٩١محمد عصام ص�ح عبدالعزيز١٢١٤٧ ٧١٩

من ٠٢:١٥  الى  ٠٦٠٢:٤٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-١٢-١٩٩٠محمد عصام عباس عباس١٩٥١٠ ٧٢٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٦٠٣:٣٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-١٢-١٩٨٥محمد عصام فاروق سلطان١٧٢٣٥ ٧٢١

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٦٠٣:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٧-١٩٩٥محمد عصمت محمد ابراھيم السيد١٠٦٧٢ ٧٢٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٦٠٣:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٨-١٩٩٣محمد عفيفى حلمى العزب٨١٨٢٠٨ ٧٢٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٦٠٣:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-١١-١٩٨٧محمد ع�ء الدين محمد يوسف الشيمى٥٠١٦ ٧٢٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٦٠٣:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧محمد ع�ء ربيع ابراھيم٦٣٩٥ ٧٢٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٦٠٣:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-١١-١٩٨٨محمد على سيد على تاره٨٨٣١٥ ٧٢٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٦٠٣:٣٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩٣محمد على عبدالحافظ احمد١٢٤١٠ ٧٢٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٦٠٣:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢محمد على فؤاد محمود محمد٢٥٣٠٦ ٧٢٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٦٠٣:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٣-١٩٩١محمد عمر المغاورى٨١١٠٩٤ ٧٢٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٦٠٣:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨محمد عمران على ابراھيم٢٥٥٢ ٧٣٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٦٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٥-١٩٩٣محمد عوض ابراھيم محمد٤٤٩٥ ٧٣١

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٦٠٣:٣٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢محمد عيد السيد فرج٨١٦٠٨٤ ٧٣٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٦٠٣:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠محمد عيد على محمود١٠١٣١ ٧٣٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٦٠٣:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-١٠-١٩٩٠محمد عيد محمود احمد٨٩٨٤ ٧٣٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٦٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٩١محمد فاروق معروف منصور٩٣٠٨ ٧٣٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٦٠٣:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٢-١٩٩٢محمد فتحى سيد زكى٨٣٧٠٣ ٧٣٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٦٠٣:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧محمد فرج رفاعى فرج٨٨١٦٩٢٩ ٧٣٧
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توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاھرة أمام حديقة ا%رومان وبحانب كلية الفنون التطبيقية

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٦٠٣:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧محمد فرح رفاعى فرج٩٢١١٣٠ ٧٣٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٦٠٣:٣٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦محمد قدرى احمد خالد١٧٦٩٣ ٧٣٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٦٠٣:٣٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-١٢-١٩٩٣محمد كامل عبدالوھاب سعيد٨١٥٤٠ ٧٤٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٦٠٣:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨محمد كمال الشناوى محمد١٠٣٩٩ ٧٤١

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٦٠٣:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧محمد كمال عامر احمد عامر٢٠١١٤ ٧٤٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٦٠٣:٣٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٢-١٩٩٢محمد ماھر مصرى محمد١٠٧٦٧ ٧٤٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٦٠٣:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨محمد مجدى توفيق عبدالفتاح١٦٩٥٤ ٧٤٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٦٠٣:٣٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠١-١٩٩٢محمد مجدى مغاورى محمد٨٧٣٧٢ ٧٤٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٦٠٣:٣٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٨-١٩٩١محمد محمد امين تاج الدين٩٩١٧٦٥١ ٧٤٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٦٠٣:٣٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٨-١٩٩١محمد محمد عبدالرحمن محمد٨١٨١٧٩ ٧٤٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٦٠٣:٣٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦محمد محمد عبدالغنى منصور١٩٣٩ ٧٤٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٦٠٣:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧محمد محمد محمد ابراھيم٣٠٠٠ ٧٤٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٦٠٣:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-١١-١٩٨٧محمد محمدى على محمود٨٧٠٩٤ ٧٥٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٦٠٣:٣٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٢-١٩٩٢محمد محمود ابراھيم حسن٣٠٤٩ ٧٥١

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٦٠٣:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-١٢-١٩٨٥محمد محمود ابو ضيف احمد١٨١١٥ ٧٥٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٦٠٣:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠١-١٩٨٩محمد محمود احمد عبدالحميد٨٨١٧٦ ٧٥٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٦٠٣:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-١١-١٩٨٧محمد محمود حزين رمضان٨٨١٤٧ ٧٥٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٦٠٣:٣٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٣-١٩٩٣محمد محمود سيد محمود٨٩٤٠٢ ٧٥٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٦٠٣:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨محمد محمود شعبان حسين٥٢٣٤ ٧٥٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٦٠٣:٣٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨محمد محمود عطيه يوسف وھدان١٠٠٢٠ ٧٥٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٦٠٣:٣٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠١-١٩٩١محمد محمود فراج احمد١٩٥٠٦ ٧٥٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٦٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١١-١٩٨٦محمد مرسى قرنى مرسى٢٢٥١١ ٧٥٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٦٠٣:٣٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦محمد مصرى ذكى سعيد١٠٠٥٢ ٧٦٠

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٦٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٩محمد مصطفى اسماعيل محمد عكاشه٢٤٣٢١ ٧٦١

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٦٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٩٠محمد مصطفى السعيد عبداللطيف١٧٣٤٦ ٧٦٢

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٦٠٤:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩محمد مصطفى السيد مصطفى٦٩٧٠ ٧٦٣

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٦٠٤:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٦-١٩٩١محمد مصطفى عويس عبدالقادر٨١٣٠٩٩ ٧٦٤

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٦٠٤:١٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦محمد مصطفى منير شبل٩٤٠٩ ٧٦٥

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٦٠٤:١٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨محمد مغاورى حمدى سالم٦٠٧٢ ٧٦٦

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٦٠٤:١٥-٠٣-١٧٢٠١٦-١٢-١٩٩١محمد ممدوح منصور ذكى٨٣٩٧٤ ٧٦٧

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٦٠٤:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨محمد مھدى عبدالحميد الشوربجى٤٩٦١ ٧٦٨

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٦٠٤:١٥-٠٣-١٩٢٠١٦-١٠-١٩٩٠محمد مھدى محمد محمد صالح١٥٤٥٤ ٧٦٩

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٦٠٤:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢محمد نادى سليمان عليوه٨٣٦١١ ٧٧٠

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٦٠٤:١٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦محمد ناصر حسن عطيه١٠٤٥٧ ٧٧١

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٦٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٨محمد نشات محمود١٥٠١٣ ٧٧٢

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٦٠٤:١٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠١-١٩٩٣محمد نور عيسى ابراھيم٨٢١٧٣ ٧٧٣

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٦٠٤:١٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٨-١٩٩٣محمد ھاشم محمود عبدالناصر٨١٨٨٠ ٧٧٤

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٦٠٤:١٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٥-١٩٩٢محمد ھشام محمد عبدالخالق١٩٨٣٧ ٧٧٥

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٦٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٨-١٩٩١محمد ھ�ل عبدالسميع ھ�ل٣٠٢٢ ٧٧٦

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٦٠٤:١٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧محمد وحيد ثابت عبدالموجود١٦٩٦٤ ٧٧٧

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٦٠٤:١٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٥-١٩٩٣محمد يحى عبدالمقصود عبدالسميع٨٢٩٠٠١ ٧٧٨

٠١-٠٣-٢٠١٦القاھرة Page ٢٠ of  ٣٣



توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاھرة أمام حديقة ا%رومان وبحانب كلية الفنون التطبيقية

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٦٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٢-١٩٩١محمد يوسف ابراھيم محمد٨٢٥٤٨٢ ٧٧٩

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٦٠٤:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦محمد يوسف عبدالباسط١٦٨٥١ ٧٨٠

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٦٠٤:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٩-١٩٩١محمود احمد اسماعيل احمد٢٣٠٣٧ ٧٨١

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٦٠٤:١٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٥-١٩٩١محمود احمد السيد عبدالعال٨٨٥٦٣ ٧٨٢

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٦٠٤:١٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠محمود احمد رافت محمود رزق١٧٦٩٢ ٧٨٣

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٦٠٤:١٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦محمود احمد محمد احمد٢٢٧٠٠ ٧٨٤

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٦٠٤:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٧-١٩٩٢محمود اسماعيل يحيى محمد٥٨٠٠ ٧٨٥

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٦٠٤:١٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠محمود الجيوش محمد يوسف٢٣١٩٣ ٧٨٦

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٦٠٤:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧محمود الدسوقى عبدالسميع الدسوقى١٢٢٨٣ ٧٨٧

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٦٠٤:١٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧محمود السيد عبدالرؤوف٨١٢٨٠ ٧٨٨

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٦٠٤:١٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠محمود جبريل فھيم سعيد١٩٠٨٠ ٧٨٩

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٦٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٠محمود جمال حسانين على٨٨٦١١ ٧٩٠

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٦٠٤:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩محمود حسن سيد احمد حافظ٣٤٤٥ ٧٩١

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٦٠٤:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩محمود حمدى الفويلى محمد٨٨٨٢٢ ٧٩٢

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٦٠٤:١٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨محمود حمدى عوض عبدالنبى١٦٤٥١ ٧٩٣

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٦٠٤:١٥-٠٣-١٩٢٠١٦-١١-١٩٨٥محمود خيرى عبدالشافى فرج٨٢٤٢٤ ٧٩٤

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٦٠٤:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠محمود سالم مدبولى سويلم١٠٠٣٢ ٧٩٥

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٦٠٤:١٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٤-١٩٨٩محمود سالم ناجى بشير١٢٣٥١ ٧٩٦

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٦٠٤:١٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٧-١٩٩٤محمود سعد ابراھيم على٦٢٥٦ ٧٩٧

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٦٠٤:١٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢محمود سيد محمود حسن الباسوس٨٢٠٠٦ ٧٩٨

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٦٠٤:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٤-١٩٨٩محمود ص�ح على عبدالنبى٨٨٢٩٧ ٧٩٩

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٦٠٤:١٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢محمود طارق سيد احمد٤٢٨٠ ٨٠٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٧٠٩:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧محمود ظريف عبدالحكيم٢٥٥٩١ ٨٠١

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٧٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٤محمود عامر احمد اشعت١٩٥٠٧ ٨٠٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٧٠٩:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨محمود عبدالبديع محمد سليمان١٧٥٦٦ ٨٠٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٧٠٩:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠١-١٩٨٦محمود عبدالحميد طه محمد٨٨٨١٠ ٨٠٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٧٠٩:٣٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨محمود عبدالرؤوف جاد يوسف٨٧٢٥٨ ٨٠٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٧٠٩:٣٠-٠٣-١٧٢٠١٦-١٠-١٩٩٢محمود عبدالعزيز احمد السيد شيحه١٠٦٤٦ ٨٠٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٧٠٩:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩محمود عبدالمنعم حنفى عبده٨٨٠٧٩ ٨٠٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٧٠٩:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦محمود عبدالھادى احمد عبدالھادى١٢٢٤٥ ٨٠٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٧٠٩:٣٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠١-١٩٨٨محمود عبدالھادى على عبدالھادى١٢٤٣٤ ٨٠٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٧٠٩:٣٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨محمود عطا احمد الصاوى١٧٣٧٧ ٨١٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٧٠٩:٣٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٩-١٩٩٣محمود ع�ء الدين عبدالجواد٨٨٥٩٦٩ ٨١١

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٧٠٩:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-١٢-١٩٨٦محمود على محمود احمد٩٧٢٣ ٨١٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٧٠٩:٣٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-١٢-١٩٩١محمود فارس محمود فرج٣٠١٣ ٨١٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٧٠٩:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-١٠-١٩٨٩محمود فتحى عبد/ سيد٢٢٠٣٥ ٨١٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٧٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧محمود فرج عبدالشافى مصطفى٨٣٢٢١ ٨١٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٧٠٩:٣٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢محمود محمد الناصر محمود ابراھيم مح�ب٩٢١٠٧١ ٨١٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٧٠٩:٣٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-١١-١٩٩١محمود محمد سليمان على فرحات١١٧٦ ٨١٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٧٠٩:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠١-١٩٨٦محمود محمد عبدالمقصود السيسى٦٩٩٥ ٨١٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٧٠٩:٣٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩محمود محمد عويس سالم٨١٦٧١٩ ٨١٩
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مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاھرة أمام حديقة ا%رومان وبحانب كلية الفنون التطبيقية

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٧٠٩:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠١-١٩٨٩محمود محمد عيد عبدالعال٨٢٠٤٤ ٨٢٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٧٠٩:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩محمود محمد محمود عبدالغنى٨١٦٣٣ ٨٢١

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٧٠٩:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩محمود محمد محمود عبدالغنى١٦٣٣ ٨٢٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٧٠٩:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧محمود محمد محمود محمد٨٢٩١٠٨ ٨٢٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٧٠٩:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٥-١٩٩٣محمود مصرى ذكى سعيد١٠٠٥٣ ٨٢٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٧٠٩:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠١-١٩٩٣محمود مصطفى على احمد الفيومي٢١١٦٨ ٨٢٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٧٠٩:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-١٠-١٩٩٢محمود نبيل مكرم عبدالحليم٨٢٨٢٢ ٨٢٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٧٠٩:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦محمود نجاح محمود الحسينى٩٤٢٦٧ ٨٢٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٧٠٩:٣٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠١-١٩٩٤محمود نوير حسن احمد٨١٥٣٠١ ٨٢٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٧٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٣مختار جمعه مصطفى محمد١٩٥٢٦ ٨٢٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٧٠٩:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧مدحت على عمر محمد صالح٢٠٠٤٧ ٨٣٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٧٠٩:٣٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٦-١٩٨٧مروان مؤمن سامى محمد سالم٨١٠٨٥ ٨٣١

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٧٠٩:٣٠-٠٣-٢١٢٠١٦-١١-١٩٨٧مروه حسين ابراھيم حسانين٩٩٩٣٣٩ ٨٣٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٧٠٩:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩مروه سعيد احمد طه٦٤٧٥ ٨٣٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٧٠٩:٣٠-٠٣-٣١٢٠١٦-٠١-١٩٨٧مروه سيد حسين محمود٨٨٨٣٧ ٨٣٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٧٠٩:٣٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩مروه عبدالمنعم عبد/ الدالى١٦٩٩١ ٨٣٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٧٠٩:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦مروه فريد حامد عبدالمعطى١٦٢٣٨ ٨٣٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٧٠٩:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-١١-١٩٨٩مروه مختار محمد الشرقاوى١٧٠٦٤ ٨٣٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٧٠٩:٣٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢مروه مصطفى السيد مصطفى٢٦١٣١ ٨٣٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٧٠٩:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦مريم سعد يوسف١٣٢١٧ ٨٣٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٧٠٩:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-١٠-١٩٩٠مريم عادل عزيز عازر٩١٠٣٩٢ ٨٤٠

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٧١٠:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨مريم عثمان عبد/ احمد٨٩٨٣ ٨٤١

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٧١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨مريم مجدى صبحى ميخائيل٥١١٢ ٨٤٢

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٧١٠:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠١-١٩٩٥مريم محمد حافظ احمد على١٥٢٩٥ ٨٤٣

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٧١٠:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-١١-١٩٩٠مريم مدحت الفونس عطا /٢٤١٨٦ ٨٤٤

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٧١٠:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨مصطفى ابراھيم مصطفى٢٨٣١٧ ٨٤٥

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٧١٠:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-١٢-١٩٨٧مصطفى احمد محمد احمد١٣٥١ ٨٤٦

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٧١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٥-١٩٩٣مصطفى احمد محمود حسنين منصور٨٢١٨٠ ٨٤٧

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٧١٠:١٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢مصطفى اسماعيل احمد عبدالمنعم٥٦٧٢ ٨٤٨

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٧١٠:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٩-١٩٩٣مصطفى تركى عبده٩١٣٢ ٨٤٩

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٧١٠:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٣-١٩٩١مصطفى حسن محمد حسين٢٥٨٢ ٨٥٠

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٧١٠:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٤-١٩٨٩مصطفى حنفى محمود عبدالجواد١٠٧٦٥ ٨٥١

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٧١٠:١٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩مصطفى درويش عبدالملك٥٤٠٠ ٨٥٢

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٧١٠:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠مصطفى رمضان محمد عبد/٤٠٩٨ ٨٥٣

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٧١٠:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦مصطفى سمير عيسى منصور٨٢٠٥٠٤ ٨٥٤

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٧١٠:١٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩مصطفى صابر محمد الخياط٢٠٦٠٢ ٨٥٥

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٧١٠:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦مصطفى طه مبارك يوسف٨٨١٣٥ ٨٥٦

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٧١٠:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-١١-١٩٩١مصطفى عبداللطيف فرج على٨٣٦٥٨ ٨٥٧

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٧١٠:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠١-١٩٨٩مصطفى عبدالمنعم محمد على احمد ابو غويل٨٤١٢٦ ٨٥٨

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٧١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩١مصطفى عدوى محمود زينھم٩٢٨٩ ٨٥٩

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٧١٠:١٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٣-١٩٩٦مصطفى عيد محمود ابراھيم١٨١٠٢ ٨٦٠
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توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاھرة أمام حديقة ا%رومان وبحانب كلية الفنون التطبيقية

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٧١٠:١٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩مصطفى فايز زكريا مصطفى١٠٤٢٠ ٨٦١

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٧١٠:١٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢مصطفى فتحى محمود على٨٢٥٤٨١ ٨٦٢

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٧١٠:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-١١-١٩٨٧مصطفى فتحى مختار حجازي٨١٣٠٧٨ ٨٦٣

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٧١٠:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨مصطفى كامل محمد حسين١١١٦٥ ٨٦٤

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٧١٠:١٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩مصطفى محروس محمد١٣٨٨ ٨٦٥

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٧١٠:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-١٢-١٩٩٣مصطفى محمد حسن محمد٨١٦٠٦١ ٨٦٦

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٧١٠:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-١١-١٩٩٠مصطفى محمد عبدالشافى الشيشتاوى٦٠٠٦ ٨٦٧

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٧١٠:١٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٧-١٩٩٥مصطفى محمد عبد/ عبدالعال٨٨٤٤١ ٨٦٨

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٧١٠:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠مصطفى محمد على ع�م٨٢٧٠٢٤ ٨٦٩

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٧١٠:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٧-١٩٩٥مصطفى محمد محمود محمد٨٤١٣١ ٨٧٠

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٧١٠:١٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٨-١٩٩١مصطفى محمد منصور عبدالباقى٢٨٣٦١ ٨٧١

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٧١٠:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠مصطفى محمود احمد فتح /١٥٦٢٤ ٨٧٢

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٧١٠:١٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧مصطفى محمود عبدالمنعم احمد الليثي٨١٣٠٦٩ ٨٧٣

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٧١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨مصطفى محمود على مرسي٨٤٣٥٣ ٨٧٤

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٧١٠:١٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-١٢-١٩٨٥مصطفى محمود مصطفى احمد٨١٧٤٦٢ ٨٧٥

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٧١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٩١مصطفى محمود مصطفى محمد١٥٩٥٣ ٨٧٦

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٧١٠:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩مصطفى مسعد عبدالمرضى امام٥٤٠١ ٨٧٧

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٧١٠:١٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٦-١٩٩١مصطفى منصور محمود احمد فرحات١٢٢٣٣ ٨٧٨

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٧١٠:١٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٢-١٩٩٣معتز رمضان عبدالعزيز محمد٨١٣١٧ ٨٧٩

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٧١٠:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠١-١٩٨٨معوض ص�ح دانيال معوض٩٢٠٩٩ ٨٨٠

من ١٠:٣٠  الى  ٠٧١١:٠٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٣-١٩٩١م�ك عادل عزمى عبدالسيد١٠٢٩٣ ٨٨١

من ١٠:٣٠  الى  ٠٧١١:٠٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩ممدوح نبيل عبدالحميد احمد٦٠٥٤ ٨٨٢

من ١٠:٣٠  الى  ٠٧١١:٠٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠منار فريد حامد عبدالمعطى١٦٢٣٧ ٨٨٣

من ١٠:٣٠  الى  ٠٧١١:٠٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٩-١٩٩٥منار ممدوح منصور ذكى٨٣٩٧٥ ٨٨٤

من ١٠:٣٠  الى  ٠٧١١:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠منار منصور محمود احمد فرحات١٢٠٢٧ ٨٨٥

من ١٠:٣٠  الى  ٠٧١١:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٩-١٩٩٦منه / ابراھيم محمد ابراھيم س�مه٨٢٣٢٤٥ ٨٨٦

من ١٠:٣٠  الى  ٠٧١١:٠٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٧-١٩٩٤منه / عطيه محمد الطوخى احمد١٣٢٠٥ ٨٨٧

من ١٠:٣٠  الى  ٠٧١١:٠٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٦-١٩٩٣منه / عماد يوسف محمود١٥٧٦٣ ٨٨٨

من ١٠:٣٠  الى  ٠٧١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٩منه / محمود يوسف مرعى٥٨٢٨ ٨٨٩

من ١٠:٣٠  الى  ٠٧١١:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩٣منى عبدالجواد سيد على سليمان١٢٥٩٢ ٨٩٠

من ١٠:٣٠  الى  ٠٧١١:٠٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠١-١٩٨٨منى مجدى فريد محمد٩٦٣٩ ٨٩١

من ١٠:٣٠  الى  ٠٧١١:٠٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٣-١٩٩٦منيره جمال عبدالناصر سيد احمد٩١٦٣٨٧ ٨٩٢

من ١٠:٣٠  الى  ٠٧١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٩٠مھا ايمن صابر امين١٥٢١٤ ٨٩٣

من ١٠:٣٠  الى  ٠٧١١:٠٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٤-١٩٨٩مھا عبدالمنعم محمد المھدى٨٥٠٥ ٨٩٤

من ١٠:٣٠  الى  ٠٧١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٣مھا ھمام ھاشم صديق٥٨٢٦ ٨٩٥

من ١٠:٣٠  الى  ٠٧١١:٠٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-١٠-١٩٨٦مھدى رجب عبدالغنى٨١٩٥٩٩ ٨٩٦

من ١٠:٣٠  الى  ٠٧١١:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦مى حسين مصطفى ج�ل درويش٢٢٥٠٢ ٨٩٧

من ١٠:٣٠  الى  ٠٧١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٥-١٩٩٢مى رضا محمد بريقع٨١٩٦٨٦ ٨٩٨

من ١٠:٣٠  الى  ٠٧١١:٠٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٥-١٩٨٩مى شحاته ابراھيم شحاته١٦٦٣٣ ٨٩٩

من ١٠:٣٠  الى  ٠٧١١:٠٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧مى ص�ح الدين محمد٤٩٦٠ ٩٠٠

من ١٠:٣٠  الى  ٠٧١١:٠٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠١-١٩٩١مى محمد حامد عبدالعظيم٨٢٦٦٦٥ ٩٠١
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توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاھرة أمام حديقة ا%رومان وبحانب كلية الفنون التطبيقية

من ١٠:٣٠  الى  ٠٧١١:٠٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩مى مصطفى محمد عبدالجواد١٠٣٨٦ ٩٠٢

من ١٠:٣٠  الى  ٠٧١١:٠٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٧-١٩٩٢مى ناصر السيد عطوه٥٧٧٣ ٩٠٣

من ١٠:٣٠  الى  ٠٧١١:٠٠-٠٣-١٥٢٠١٦-١٠-١٩٩٣مى نور الدين حسين السيد٦٧٨٧ ٩٠٤

من ١٠:٣٠  الى  ٠٧١١:٠٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٨-١٩٩٥ميرنا يوسف الشحات سوس٥٤٣٥ ٩٠٥

من ١٠:٣٠  الى  ٠٧١١:٠٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨ميرھان فتحى محمد على٦٠٥٧ ٩٠٦

من ١٠:٣٠  الى  ٠٧١١:٠٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-١١-١٩٨٧ميشيل صابر شحات غطاس٨١٧٣٦ ٩٠٧

من ١٠:٣٠  الى  ٠٧١١:٠٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٣-١٩٩٥مينا رافت سعيد٢٨٢٣٠ ٩٠٨

من ١٠:٣٠  الى  ٠٧١١:٠٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠مينا مي�د فھمى رزق٨١٥٩٣ ٩٠٩

من ١٠:٣٠  الى  ٠٧١١:٠٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠مينا نبيل وديع ميخائيل٨٩٢١٧ ٩١٠

من ١٠:٣٠  الى  ٠٧١١:٠٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-١٢-١٩٩٢ناريمان مجدى رمضان عبدالعال٨٢٤٢٢ ٩١١

من ١٠:٣٠  الى  ٠٧١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٩٢ناريمان مجدى كامل ھيبه١٤٢٧٨ ٩١٢

من ١٠:٣٠  الى  ٠٧١١:٠٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨نانا السيد ابو اليزيد سالمان٢٤١٧٣ ٩١٣

من ١٠:٣٠  الى  ٠٧١١:٠٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٤-١٩٩١ناھد جال حسن احمد٨٢٤١٢٨ ٩١٤

من ١٠:٣٠  الى  ٠٧١١:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠١-١٩٨٩ناھد سالم حسين درويش١٠٦٢٥ ٩١٥

من ١٠:٣٠  الى  ٠٧١١:٠٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-١٢-١٩٨٥ناھد سمير سيد حسين الطيب٨٥٧١٠ ٩١٦

من ١٠:٣٠  الى  ٠٧١١:٠٠-٠٣-١٣٢٠١٦-١٠-١٩٩٠نج�ء عنتر سيد على عبدالحافظ١٢١٧٥ ٩١٧

من ١٠:٣٠  الى  ٠٧١١:٠٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠١-١٩٨٨ندا سعد الدين عبدالعزيز٨٨٨٣١ ٩١٨

من ١٠:٣٠  الى  ٠٧١١:٠٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩ندا عمر محمد عبدالحميد٨٨٣٥٣ ٩١٩

من ١٠:٣٠  الى  ٠٧١١:٠٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٥-١٩٩٥ندا محمد عبدالحليم احمد٢٢٧٠٨ ٩٢٠

من ١١:١٥  الى  ٠٧١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٤ندا نبيل صبرى احمد١٤٢٣٨ ٩٢١

من ١١:١٥  الى  ٠٧١١:٤٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٣-١٩٩٥ندى بدوى عبدالظاھر محمد٨٤١٣٥ ٩٢٢

من ١١:١٥  الى  ٠٧١١:٤٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٢-١٩٩٢ندى حسن فاروق السيد٨٨٤٦٣٧ ٩٢٣

من ١١:١٥  الى  ٠٧١١:٤٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٢-١٩٩٣ندى صالح على على ابو العنين٢٥٥٢٩ ٩٢٤

من ١١:١٥  الى  ٠٧١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٦ندى ص�ح يونس كرم٨١٥٥١٥ ٩٢٥

من ١١:١٥  الى  ٠٧١١:٤٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٧-١٩٩٢ندى محمود حسان سالم١٧٨٣٠ ٩٢٦

من ١١:١٥  الى  ٠٧١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨نرمين صفوت سعد جرجس١٠١٧٧ ٩٢٧

من ١١:١٥  الى  ٠٧١١:٤٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠١-١٩٨٨نرمين صليب فھمى جرجس٢٥٥٤٠ ٩٢٨

من ١١:١٥  الى  ٠٧١١:٤٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٤-١٩٩٧نرمين ميسره احمد عبدالفتاح٨١٥٠٧١ ٩٢٩

من ١١:١٥  الى  ٠٧١١:٤٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-١٠-١٩٩٢نسمه بدوى عبدالظاھر محمد٨٤١٣٦ ٩٣٠

من ١١:١٥  الى  ٠٧١١:٤٥-٠٣-٣١٢٠١٦-١٠-١٩٨٦نسمه خ�ف محمود عبداللطيف٨٩٤١٢ ٩٣١

من ١١:١٥  الى  ٠٧١١:٤٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩نسمه فرج عبيد احمد١٩٨٠٦ ٩٣٢

من ١١:١٥  الى  ٠٧١١:٤٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٥-١٩٩٣نسمه مفيد مرقص اسحاق١٢٠٤١ ٩٣٣

من ١١:١٥  الى  ٠٧١١:٤٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠١-١٩٨٦نھال عبدالبديع احمد عطيه٩٢٥٦٠٦ ٩٣٤

من ١١:١٥  الى  ٠٧١١:٤٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٥-١٩٩٣نھال كمال عبدالناصر عبدالحميد٢٥٣٦٢ ٩٣٥

من ١١:١٥  الى  ٠٧١١:٤٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٩-١٩٩٣نھال نبيل حلمى محمد١٠٤٦١ ٩٣٦

من ١١:١٥  الى  ٠٧١١:٤٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٦-١٩٨٧نھله مصطفى سيد محمد خليل٦٦١٠ ٩٣٧

من ١١:١٥  الى  ٠٧١١:٤٥-٠٣-١٣٢٠١٦-١٢-١٩٩٦نھى اشرف فاروق خروب٦٤١٩ ٩٣٨

من ١١:١٥  الى  ٠٧١١:٤٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٤-١٩٩٥نھى حسن سيد احمد حسن١٦٠٢٩ ٩٣٩

من ١١:١٥  الى  ٠٧١١:٤٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩نھى على محمد الدسوقى٨١٦٧٢٦ ٩٤٠

من ١١:١٥  الى  ٠٧١١:٤٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩نور حسنى ھمام زكى٢٨٠٥٣ ٩٤١

من ١١:١٥  الى  ٠٧١١:٤٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦نورا صبحى على حسن٥٢١٥ ٩٤٢
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توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاھرة أمام حديقة ا%رومان وبحانب كلية الفنون التطبيقية

من ١١:١٥  الى  ٠٧١١:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٨-١٩٩١نورا محمد ع�ء الدين عباس حلمى٩٢١٠٤ ٩٤٣

من ١١:١٥  الى  ٠٧١١:٤٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٦-١٩٩٤نوران محمد ابراھيم عبد/ ابو السعود٢٥٥٣٨ ٩٤٤

من ١١:١٥  الى  ٠٧١١:٤٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦نوره عدلى عويس سالم٦٥٥٣ ٩٤٥

من ١١:١٥  الى  ٠٧١١:٤٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٩-١٩٩٥نورھان سعيد عبدالعزيز عبدالمعبود١٩٠٠٦ ٩٤٦

من ١١:١٥  الى  ٠٧١١:٤٥-٠٣-١٧٢٠١٦-١٢-١٩٩٢نورھان صبحى ابراھيم محمد عطيه١٦٢٨١ ٩٤٧

من ١١:١٥  الى  ٠٧١١:٤٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-١١-١٩٨٩نورھان عادل محمود يوسف٤٤٤٩ ٩٤٨

من ١١:١٥  الى  ٠٧١١:٤٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠١-١٩٩٦نيبال اسامه على الدسوقى٦٤٨٥ ٩٤٩

من ١١:١٥  الى  ٠٧١١:٤٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧نيره فؤاد عبدالحميد احمد عبدالعاطى١٨٠٨٦ ٩٥٠

من ١١:١٥  الى  ٠٧١١:٤٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨نيللى سامح محمد نجيب٩١٢٥٤١ ٩٥١

من ١١:١٥  الى  ٠٧١١:٤٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨نيللى سامح محمد نجيب ابراھيم فھمى٨١٦٩٠١ ٩٥٢

من ١١:١٥  الى  ٠٧١١:٤٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨نيللى سامح محمد نجيب ابراھيم فھمى٨١٠٦٢ ٩٥٣

من ١١:١٥  الى  ٠٧١١:٤٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٥-١٩٩٣ھاجر سيد سليمان مصطفى١٦١٢٤ ٩٥٤

من ١١:١٥  الى  ٠٧١١:٤٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٨-١٩٩١ھاجر صبحى محمد محمد عوض٦٧٣٧ ٩٥٥

من ١١:١٥  الى  ٠٧١١:٤٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٦-١٩٩٠ھاجر كامل عبدالوھاب سعيد٦٧٣٢ ٩٥٦

من ١١:١٥  الى  ٠٧١١:٤٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-١١-١٩٨٩ھاجر مجدى احمد السيد١٥٧٦٠ ٩٥٧

من ١١:١٥  الى  ٠٧١١:٤٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢ھاجر نصر يونس سنوس٨٩٠٠٦ ٩٥٨

من ١١:١٥  الى  ٠٧١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٨-١٩٩٣ھاله سيد حنفى محمد العسق�نى١٧٢٨٥ ٩٥٩

من ١١:١٥  الى  ٠٧١١:٤٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦ھاله على مرسى عزب٦٤٤٦ ٩٦٠

من ١٢:٠٠  الى  ٠٧١٢:٣٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨ھاله فؤاد محمد رضوان٨١٧٤١١ ٩٦١

من ١٢:٠٠  الى  ٠٧١٢:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨ھانى احمد نبيه السيد ناصف١٢٢٠ ٩٦٢

من ١٢:٠٠  الى  ٠٧١٢:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧ھانى ربيع على عامر١٨٠٢٠ ٩٦٣

من ١٢:٠٠  الى  ٠٧١٢:٣٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦ھانى منصور محمد البھنساوى٨٢٣٢١٦ ٩٦٤

من ١٢:٠٠  الى  ٠٧١٢:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-١١-١٩٩٢ھايدى امين نجيب بدروس مقار٤٩٠٠ ٩٦٥

من ١٢:٠٠  الى  ٠٧١٢:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-١٢-١٩٩٢ھايدى عبدالرحمن فھمى ابراھيم١٤٢٧٩ ٩٦٦

من ١٢:٠٠  الى  ٠٧١٢:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩ھبه / ابراھيم عبدالقادر١٦٨٦٦ ٩٦٧

من ١٢:٠٠  الى  ٠٧١٢:٣٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢ھبه / سيد صديق حسانين٨٤٩٢ ٩٦٨

من ١٢:٠٠  الى  ٠٧١٢:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٤-١٩٨٩ھبه / يوسف اسماعيل يوسف٦٩٩١ ٩٦٩

من ١٢:٠٠  الى  ٠٧١٢:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦ھبه عبدالراضى محمد موسى٦٧٨٨ ٩٧٠

من ١٢:٠٠  الى  ٠٧١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٩٣ھبه محمد امبابى محمد ابراھيم١٠٤٢٦ ٩٧١

من ١٢:٠٠  الى  ٠٧١٢:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٢-١٩٩٥ھبه محمد محمود امام٨٩٦٣ ٩٧٢

من ١٢:٠٠  الى  ٠٧١٢:٣٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧ھدى زكى محمد محمد امين٢٨٣٥٩ ٩٧٣

من ١٢:٠٠  الى  ٠٧١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٩٤ھدى عطيه احمد احمد صالح٧٩٦٠ ٩٧٤

من ١٢:٠٠  الى  ٠٧١٢:٣٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨ھدى غزال كامل محمد٩١٧٦٣٣ ٩٧٥

من ١٢:٠٠  الى  ٠٧١٢:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢ھدير احمد فؤاد تمام قاسم١٦٧٦ ٩٧٦

من ١٢:٠٠  الى  ٠٧١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٦-١٩٩١ھدير احمد مصطفى محمد٨٢٤٥ ٩٧٧

من ١٢:٠٠  الى  ٠٧١٢:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٥-١٩٩٥ھدير حسين محمود عزت٩١٤٩ ٩٧٨

من ١٢:٠٠  الى  ٠٧١٢:٣٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨ھدير زكى على اسماعيل٨٢١٦ ٩٧٩

من ١٢:٠٠  الى  ٠٧١٢:٣٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨ھدير عبدالرحمن حنفى محمد٨١٥٥٠٧ ٩٨٠

من ١٢:٠٠  الى  ٠٧١٢:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٨-١٩٩٤ھدير على على على الشيخ٢٨١٠٤ ٩٨١

من ١٢:٠٠  الى  ٠٧١٢:٣٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠١-١٩٩٤ھدير ھشام كمال توفيق٨٤٥٤٧ ٩٨٢

من ١٢:٠٠  الى  ٠٧١٢:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٣-١٩٩١ھدير وھبه عبداللطيف وھبه٨٥٧٤٤ ٩٨٣
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توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاھرة أمام حديقة ا%رومان وبحانب كلية الفنون التطبيقية

من ١٢:٠٠  الى  ٠٧١٢:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠١-١٩٨٦ھشام محمد احمد نعمت /٢٥٥٠٦ ٩٨٤

من ١٢:٠٠  الى  ٠٧١٢:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-١٠-١٩٩٣ھناء عطا ابو الوفا سليمان٢٢١٦٨ ٩٨٥

من ١٢:٠٠  الى  ٠٧١٢:٣٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨ھناء مجدى نصر /١٢٤٩٦ ٩٨٦

من ١٢:٠٠  الى  ٠٧١٢:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠١-١٩٨٧ھند ابراھيم توفيق ابراھيم٢٤٢٦٩ ٩٨٧

من ١٢:٠٠  الى  ٠٧١٢:٣٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٤-١٩٩٤ھند منصور عبدالفتاح سيد٦٩٣٦ ٩٨٨

من ١٢:٠٠  الى  ٠٧١٢:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦ھويدا احمد امين عبدالواحد٢٣٣١٠ ٩٨٩

من ١٢:٠٠  الى  ٠٧١٢:٣٠-٠٣-٣١٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦ھيثم حمدى سليمان حسن٨٧١٤٤ ٩٩٠

من ١٢:٠٠  الى  ٠٧١٢:٣٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧ھيثم مجدى حسن محمد٩٢٤٣٠١ ٩٩١

من ١٢:٠٠  الى  ٠٧١٢:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦ھيثم مجدى محمود محمد١١٤٥ ٩٩٢

من ١٢:٠٠  الى  ٠٧١٢:٣٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٤-١٩٩١وائل رشدى محمد محمد١٧٠٨٢ ٩٩٣

من ١٢:٠٠  الى  ٠٧١٢:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩وجدى حسن برعى خضر٩١٧٥٦٩ ٩٩٤

من ١٢:٠٠  الى  ٠٧١٢:٣٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠ورود مجدى عبداللطيف عبدالرحمن٢٥٥١٢ ٩٩٥

من ١٢:٠٠  الى  ٠٧١٢:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠١-١٩٩٦وسام احمد محارب٤٠١٤ ٩٩٦

من ١٢:٠٠  الى  ٠٧١٢:٣٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦وسام ع�ء ص�ح محمد٤٤٧٠ ٩٩٧

من ١٢:٠٠  الى  ٠٧١٢:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨وفاء ابو الصف محمد ابو الصف٦٥٨٢ ٩٩٨

من ١٢:٠٠  الى  ٠٧١٢:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧وفاء عماره على حسين١٩١٥ ٩٩٩

من ١٢:٠٠  الى  ٠٧١٢:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦وGء رجب محمد خطاب١٦٣٤٥ ١٠٠٠

من ١٢:٤٥  الى  ٠٧٠١:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦وGء سيد احمد سويفى٣٣٥٦ ١٠٠١

من ١٢:٤٥  الى  ٠٧٠١:١٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٨-١٩٩٦وGء ص�ح حسنى جمعه٩٩٩٢٣٥ ١٠٠٢

من ١٢:٤٥  الى  ٠٧٠١:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧وليد جمال حامد عيد١٧٣٢٣ ١٠٠٣

من ١٢:٤٥  الى  ٠٧٠١:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-١٠-١٩٨٨ياسر احمد على محمد٨٢٢٨٠ ١٠٠٤

من ١٢:٤٥  الى  ٠٧٠١:١٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨ياسر حسن ابو العطا واصل٢١٠٧١ ١٠٠٥

من ١٢:٤٥  الى  ٠٧٠١:١٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦ياسر حسين طارق مرسى حسن١٠٠٨ ١٠٠٦

من ١٢:٤٥  الى  ٠٧٠١:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨ياسمين السيد شريف احمد يوسف٨١٦٧٢١ ١٠٠٧

من ١٢:٤٥  الى  ٠٧٠١:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨ياسمين حسن ابراھيم دسوقى٨١٧٥٢٢ ١٠٠٨

من ١٢:٤٥  الى  ٠٧٠١:١٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢ياسمين طارق صفوت برغى٨٥٦٤٣ ١٠٠٩

من ١٢:٤٥  الى  ٠٧٠١:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢ياسمين طارق عبدالحكيم١٢١١٤ ١٠١٠

من ١٢:٤٥  الى  ٠٧٠١:١٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٧-١٩٩٥ياسمين عادل ابراھيم٩٩٩٩٢٧٩ ١٠١١

من ١٢:٤٥  الى  ٠٧٠١:١٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٦-١٩٩٤ياسمين عبدالحميد محمد عبدالحميد٨١٥٤٥٠ ١٠١٢

من ١٢:٤٥  الى  ٠٧٠١:١٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-١١-١٩٩١ياسمين على ابراھيم حسن مسعود٨٧٧٩٨ ١٠١٣

من ١٢:٤٥  الى  ٠٧٠١:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-١١-١٩٩١ياسمين محمد مصطفى احمد٩٤٧٨ ١٠١٤

من ١٢:٤٥  الى  ٠٧٠١:١٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠١-١٩٨٧ياسمين محمود عبدالمنعم محمود٢٥٣٩٤ ١٠١٥

من ١٢:٤٥  الى  ٠٧٠١:١٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-١١-١٩٩١يحيى ماھر السيد على نوار٣١٣٣ ١٠١٦

من ١٢:٤٥  الى  ٠٧٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٢-١٩٨٨يسرا سيد حسن حسن٨١٦٩٣٧ ١٠١٧

من ١٢:٤٥  الى  ٠٧٠١:١٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٦-١٩٨٧يسرى محمد محمد النحاس٨٨٢٥٥ ١٠١٨

من ١٢:٤٥  الى  ٠٧٠١:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-١٢-١٩٨٩يمن محمد شديد١٥٢١٥ ١٠١٩

من ١٢:٤٥  الى  ٠٧٠١:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩يوسف عادل سليمان جمعه٨٥٦٦٦٢ ١٠٢٠

من ١٢:٤٥  الى  ٠٧٠١:١٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩يوسف محروس عبدالمجيد محمد١٠٧٨٠ ١٠٢١

من ١٢:٤٥  الى  ٠٧٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦يوسف محمد عبدالوھاب محمد عبدالوھاب٨٣٧١٥ ١٠٢٢

من ١٢:٤٥  الى  ٠٧٠١:١٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧يوشينا مجدى مرزوق٩٥٥٤٦ ١٠٢٣

من ١٢:٤٥  الى  ١٣٠١:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢ابراھيم ج�ل عبدالعال السيد احمد٩٢١٠٦٥ ١٠٢٤
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توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاھرة أمام حديقة ا%رومان وبحانب كلية الفنون التطبيقية

من ١٢:٤٥  الى  ١٣٠١:١٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٤-١٩٨٩ابراھيم عبدالقادر ابراھيم١٨٨٢٣ ١٠٢٥

من ١٢:٤٥  الى  ١٣٠١:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨احمد ابراھيم حسن شمس الدين١٥٣٩٦ ١٠٢٦

من ١٢:٤٥  الى  ١٣٠١:١٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩١احمد ابو الفضل عبدالعزيز امين٨٢٠٤٠ ١٠٢٧

من ١٢:٤٥  الى  ١٣٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٥-١٩٨٩احمد السيد محمد سيد احمد٤٤٦٧ ١٠٢٨

من ١٢:٤٥  الى  ١٣٠١:١٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨احمد جمال الدين عبدالعزيز١١٣٨٧ ١٠٢٩

من ١٢:٤٥  الى  ١٣٠١:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠احمد حمدى عبدالمقصود١١٠٤١ ١٠٣٠

من ١٢:٤٥  الى  ١٣٠١:١٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠١-١٩٩١احمد سلمان حسن احمد عطيه٨٢٣٦٥٥ ١٠٣١

من ١٢:٤٥  الى  ١٣٠١:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠احمد سيد عرابى على١٧٦٩٥ ١٠٣٢

من ١٢:٤٥  الى  ١٣٠١:١٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-١٢-١٩٩٢احمد ص�ح يوسف شاكر١٠٤٠١ ١٠٣٣

من ١٢:٤٥  الى  ١٣٠١:١٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠احمد عاطف محمد سامى عبدالجواد٩٤٥٩٨ ١٠٣٤

من ١٢:٤٥  الى  ١٣٠١:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨احمد عباده عبدالحميد حافظ٥٢٤٦ ١٠٣٥

من ١٢:٤٥  الى  ١٣٠١:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩احمد عصام الدين محمد ابراھيم١٨٨٢٥ ١٠٣٦

من ١٢:٤٥  الى  ١٣٠١:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢احمد عصام عبدالجليل محمد٩٢٣١٩١ ١٠٣٧

من ١٢:٤٥  الى  ١٣٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٩٢احمد فريز محمود احمد٩٥٥٣ ١٠٣٨

من ١٢:٤٥  الى  ١٣٠١:١٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦احمد محمد ابو الوفا سليمان٢٥٠٣٦ ١٠٣٩

من ١٢:٤٥  الى  ١٣٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢احمد محمد جوده يوسف صقر٨٢٥١٢٣ ١٠٤٠

من ١٢:٤٥  الى  ١٣٠١:١٥-٠٣-١٢٢٠١٦-١١-١٩٩٣احمد محمد محمد محمود على قمر١٧٣٢٠ ١٠٤١

من ١٢:٤٥  الى  ١٣٠١:١٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٨-١٩٩٣احمد ھشام عبدالحافظ٨١٩٦٢٤ ١٠٤٢

من ١٢:٤٥  الى  ١٣٠١:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-١١-١٩٨٦اسامه محمد حماد مصطفى٨٧٠٩٧ ١٠٤٣

من ١٢:٤٥  الى  ١٣٠١:١٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢اسراء سيد حسنين محمد١٥٢٤٥ ١٠٤٤

من ٠١:٣٠  الى  ١٣٠٢:٠٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠١-١٩٩٤اسراء عبدالجواد على عبدالجواد١٥٢٩٣ ١٠٤٥

من ٠١:٣٠  الى  ١٣٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠اسراء محمد ميدول٢٧٩٥ ١٠٤٦

من ٠١:٣٠  الى  ١٣٠٢:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٦-١٩٩٠اس�م حسين ذكى احمد سالم٨٤٣٢٩ ١٠٤٧

من ٠١:٣٠  الى  ١٣٠٢:٠٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦اسماء ابراھيم محمود اسماعيل٨٣٢٤٧ ١٠٤٨

من ٠١:٣٠  الى  ١٣٠٢:٠٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩١اسماء جمال طه عبدالفتاح٩٩١٨٦٨٧ ١٠٤٩

من ٠١:٣٠  الى  ١٣٠٢:٠٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-١٢-١٩٩٠اسماء ص�ح الدين عبدالمجيد ابراھيم١٥١٦٨ ١٠٥٠

من ٠١:٣٠  الى  ١٣٠٢:٠٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٧-١٩٩١اسماء عبدالرازق خلف محمد٢٦٥٩٥ ١٠٥١

من ٠١:٣٠  الى  ١٣٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٩١اسماء ماھر محمد حسن٨٧٢٩٩ ١٠٥٢

من ٠١:٣٠  الى  ١٣٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٩اسماء نصار فاصل٨٢٢١٨ ١٠٥٣

من ٠١:٣٠  الى  ١٣٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٩اسماء نصار فاضل حلمى السيد١٠٠٣٥ ١٠٥٤

من ٠١:٣٠  الى  ١٣٠٢:٠٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩اشرف السعيد عبدالحميد محمد١١٦٩ ١٠٥٥

من ٠١:٣٠  الى  ١٣٠٢:٠٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٢-١٩٩٣اGء محمد عبداGله محمد١٠١١٧ ١٠٥٦

من ٠١:٣٠  الى  ١٣٠٢:٠٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٤-١٩٩١الزھراء اسماعيل مصطفى عبدالغفار٢٦١٦٦ ١٠٥٧

من ٠١:٣٠  الى  ١٣٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٠الين اسكندر رزق / رزق٢٦٠٦٦ ١٠٥٨

من ٠١:٣٠  الى  ١٣٠٢:٠٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٥-١٩٩٣امال ابراھيم محمد حسنين١٢٤٩٧ ١٠٥٩

من ٠١:٣٠  الى  ١٣٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧امانى محمود محمد حجازى حسن١٠٠٢٣ ١٠٦٠

من ٠١:٣٠  الى  ١٣٠٢:٠٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-١٢-١٩٩٠امانى وحيد محمد مرسى١٢١٤١ ١٠٦١

من ٠١:٣٠  الى  ١٣٠٢:٠٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠١-١٩٨٧امل سعد احمد حسين٢٦١٣٠ ١٠٦٢

من ٠١:٣٠  الى  ١٣٠٢:٠٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠امل عبدالمنعم عبدالعال٩٢٢٥٢٤ ١٠٦٣

من ٠١:٣٠  الى  ١٣٠٢:٠٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٣-١٩٩٤امنيه اشرف فتحى عبدالحكيم البسيونى٩٩٩٢٨٦ ١٠٦٤

من ٠١:٣٠  الى  ١٣٠٢:٠٠-٠٣-١٨٢٠١٦-١٠-١٩٨٦امنيه جمال مصطفى ابو الغار٤٨٦٢ ١٠٦٥
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توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاھرة أمام حديقة ا%رومان وبحانب كلية الفنون التطبيقية

من ٠١:٣٠  الى  ١٣٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٥اميره حمدى عبدالحميد احمد محمد١٢٤٤٤ ١٠٦٦

من ٠١:٣٠  الى  ١٣٠٢:٠٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٧-١٩٩٤اميره سيد جاد الرب محمود٨٠٢١ ١٠٦٧

من ٠١:٣٠  الى  ١٣٠٢:٠٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠١-١٩٨٩اميره عادل متولى احمد٢٥٠٠٩ ١٠٦٨

من ٠١:٣٠  الى  ١٣٠٢:٠٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦اميره عبدالمنعم عبدالعال٦٢٢٠ ١٠٦٩

من ٠١:٣٠  الى  ١٣٠٢:٠٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠١-١٩٩٣اميمه محمد عبدالھادى محمد٢٤٢٧٧ ١٠٧٠

من ٠١:٣٠  الى  ١٣٠٢:٠٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠ايات جابر احمد رس�ن١٠٨٨١ ١٠٧١

من ٠١:٣٠  الى  ١٣٠٢:٠٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-١١-١٩٨٦ايمان جواده شرف يسر١٨٩٨٨ ١٠٧٢

من ٠١:٣٠  الى  ١٣٠٢:٠٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩ايمان كمال السيد السيد٩٩٢٥٢ ١٠٧٣

من ٠١:٣٠  الى  ١٣٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١١-١٩٨٩ايمان مجدى عرفات عبدالفتاح ابو حليمه٨١٢٦٠٨ ١٠٧٤

من ٠١:٣٠  الى  ١٣٠٢:٠٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٢-١٩٨٧ايمان محمد ابراھيم حسن١٧١٣٨ ١٠٧٥

من ٠١:٣٠  الى  ١٣٠٢:٠٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-١٢-١٩٩٣ايمان ناصر انور٢١١٦٠ ١٠٧٦

من ٠١:٣٠  الى  ١٣٠٢:٠٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨ايمان ھريدى محبوب ھريدى١٦٥٥٣ ١٠٧٧

من ٠١:٣٠  الى  ١٣٠٢:٠٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠ايمن محمد على٩١٨١٠٣ ١٠٧٨

من ٠١:٣٠  الى  ١٣٠٢:٠٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠ايناس عصام على عبدالحميد١٠٣٩١ ١٠٧٩

من ٠١:٣٠  الى  ١٣٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٩٢ايه احمد عبدالرازق توفيق١٢٢٠٢ ١٠٨٠

من ٠١:٣٠  الى  ١٣٠٢:٠٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨ايه احمد فؤاد عبدالحليم٩١٨٦٩٧ ١٠٨١

من ٠١:٣٠  الى  ١٣٠٢:٠٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩ايه / احمد نشات حسين٩٣٢٦ ١٠٨٢

من ٠١:٣٠  الى  ١٣٠٢:٠٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-١٢-١٩٨٩ايه حسن محمد حسين٩٥٢٩ ١٠٨٣

من ٠١:٣٠  الى  ١٣٠٢:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠١-١٩٩٣ايه حسين يوسف محمد عبدالعزيز٩٥١٣ ١٠٨٤

من ٠٢:١٥  الى  ١٣٠٢:٤٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٧-١٩٩١ايه سيد جاد احمد١٩٧٠٠ ١٠٨٥

من ٠٢:١٥  الى  ١٣٠٢:٤٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠ايه محمد عبدالرحيم عبدالرحمن٨١٣٠٧٤ ١٠٨٦

من ٠٢:١٥  الى  ١٣٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٥-١٩٩٢ايه محمد عبدالموجود على موسى٨٤١٧٣ ١٠٨٧

من ٠٢:١٥  الى  ١٣٠٢:٤٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٩-١٩٩٣ايه ھانى شوقى الصيفى١٤٠٣٣ ١٠٨٨

من ٠٢:١٥  الى  ١٣٠٢:٤٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢بسمه رؤوف حسين محمد الدغيدى٨١٦٩٤٣ ١٠٨٩

من ٠٢:١٥  الى  ١٣٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٩١بسمه زين العابدين خليفه حمزه٢٤٥٤٦ ١٠٩٠

من ٠٢:١٥  الى  ١٣٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩١بسمه عاطف فاروق امين١٢٠٥٢ ١٠٩١

من ٠٢:١٥  الى  ١٣٠٢:٤٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-١٠-١٩٩٣بسمه محمود محمد محمود٨٠٢٢ ١٠٩٢

من ٠٢:١٥  الى  ١٣٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٠ثروت خليل حجاج محمد١٨٦٣٤ ١٠٩٣

من ٠٢:١٥  الى  ١٣٠٢:٤٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٨-١٩٩١جنات سامح محمد محمد على٨٢٩١١٠ ١٠٩٤

من ٠٢:١٥  الى  ١٣٠٢:٤٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-١١-١٩٨٦جھاد خالد عبده السيد١٤٠٠٦ ١٠٩٥

من ٠٢:١٥  الى  ١٣٠٢:٤٥-٠٣-١٠٢٠١٦-١٢-١٩٩١حسام الدين النقراشى السيد الفقى٩٩٩٣٩٤ ١٠٩٦

من ٠٢:١٥  الى  ١٣٠٢:٤٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٢-١٩٩١حسام حسن خليفه احمد٨٢٣٩٦ ١٠٩٧

من ٠٢:١٥  الى  ١٣٠٢:٤٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٥-١٩٩١خالد محمد محمد عباس محمد١٨٩٢٣ ١٠٩٨

من ٠٢:١٥  الى  ١٣٠٢:٤٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-١٢-١٩٩١خلود خالد محمود سليمان٣٣٥٨ ١٠٩٩

من ٠٢:١٥  الى  ١٣٠٢:٤٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩خلود فتحى يوسف عبدالحميد٨٩٠١٦ ١١٠٠

من ٠٢:١٥  الى  ١٣٠٢:٤٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-١٠-١٩٨٨دعاء عبدالحميد عبدالمنعم٦٤٠٧ ١١٠١

من ٠٢:١٥  الى  ١٣٠٢:٤٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٥-١٩٨٦دعاء على عبدالعال عبدالرحمن١٤٠٨٧ ١١٠٢

من ٠٢:١٥  الى  ١٣٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩دينا ابراھيم محمد احمد جمعه٩١٠٣٠١ ١١٠٣

من ٠٢:١٥  الى  ١٣٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩دينا ابراھيم محمد احمد جمعه١٠٣٠١ ١١٠٤

من ٠٢:١٥  الى  ١٣٠٢:٤٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦دينا اشرف السيد اباظه٢٢٢٨٨ ١١٠٥

من ٠٢:١٥  الى  ١٣٠٢:٤٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٥-١٩٩٣دينا جرجس شكرى سعيد٨٢٦٦٥١ ١١٠٦
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توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاھرة أمام حديقة ا%رومان وبحانب كلية الفنون التطبيقية

من ٠٢:١٥  الى  ١٣٠٢:٤٥-٠٣-١٨٢٠١٦-١٠-١٩٨٧دينا عادل س�مه خليل٨٧١١٩ ١١٠٧

من ٠٢:١٥  الى  ١٣٠٢:٤٥-٠٣-١١٢٠١٦-١١-١٩٨٩دينا ع�ء الدين سعد الدين ھاشم٨٢٥١٩٤ ١١٠٨

من ٠٢:١٥  الى  ١٣٠٢:٤٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٩-١٩٩٣دينا محسن سنولى صالح٢٥٠٦٦ ١١٠٩

من ٠٢:١٥  الى  ١٣٠٢:٤٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠١-١٩٨٦دينا محمد عز الدين محمد٨٨٠٦٩ ١١١٠

من ٠٢:١٥  الى  ١٣٠٢:٤٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩دينا نظمى محمد احمد مجاھد٨١٥٨٩١ ١١١١

من ٠٢:١٥  الى  ١٣٠٢:٤٥-٠٣-١٣٢٠١٦-١٠-١٩٩٤دينا وحيد احمد محمد٩٨٧٩٨ ١١١٢

من ٠٢:١٥  الى  ١٣٠٢:٤٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٨-١٩٩١رامى عجمى مغربى درويش٢٥٠٤٩ ١١١٣

من ٠٢:١٥  الى  ١٣٠٢:٤٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٩-١٩٩١رانا حسن محمود حسن٢٨٣٧١ ١١١٤

من ٠٢:١٥  الى  ١٣٠٢:٤٥-٠٣-١١٢٠١٦-١١-١٩٨٩رباب سمير رمضان عبدالحق١٢٠٣٤ ١١١٥

من ٠٢:١٥  الى  ١٣٠٢:٤٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٧-١٩٩١رحمه محمد السيد ھمام١٢٤٩٩ ١١١٦

من ٠٢:١٥  الى  ١٣٠٢:٤٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠ردينه محمد شحاته محمد٢٧٨٣ ١١١٧

من ٠٢:١٥  الى  ١٣٠٢:٤٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٨-١٩٩٤رضوى ص�ح الدين عبدالفتاح محمد ابو العيله١٧٣٦٩ ١١١٨

من ٠٢:١٥  الى  ١٣٠٢:٤٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢رضوى محمد ابراھيم عبدالعال٥١٢١ ١١١٩

من ٠٢:١٥  الى  ١٣٠٢:٤٥-٠٣-١٩٢٠١٦-١٢-١٩٩٢رنا محمد السيد عبدالعزيز١٩٧٣٠ ١١٢٠

من ٠٢:١٥  الى  ١٣٠٢:٤٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٥-١٩٩١رھام مصطفى بھجت بيومى٦٦١٣ ١١٢١

من ٠٢:١٥  الى  ١٣٠٢:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-١٠-١٩٩٢روضه احمد رايق احمد٢٥٣١٨ ١١٢٢

من ٠٢:١٥  الى  ١٣٠٢:٤٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢ريھام اسماعيل يوسف يوسف٩٩١٨٦٩٦ ١١٢٣

من ٠٢:١٥  الى  ١٣٠٢:٤٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧ريھام ياسر كمال عبدالعظيم١٠٦٩٥ ١١٢٤

من ٠٣:٠٠  الى  ١٣٠٣:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠١-١٩٨٩زينب سعيد نور الدين محمود٩٤٩٧ ١١٢٥

من ٠٣:٠٠  الى  ١٣٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٨زينب صفا عبدالمنعم محمد٢٦٥٠٨ ١١٢٦

من ٠٣:٠٠  الى  ١٣٠٣:٣٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦زينب محسن عبدالمجيد محى الدين١٩٨٧٥ ١١٢٧

من ٠٣:٠٠  الى  ١٣٠٣:٣٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠ساره اسماعيل محمد صالح٨١٦٠٦٦ ١١٢٨

من ٠٣:٠٠  الى  ١٣٠٣:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٦-١٩٩١ساره جمال مصطفى عبدالعظيم١٩١٤ ١١٢٩

من ٠٣:٠٠  الى  ١٣٠٣:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨ساره حسن محمد حسين سالم٨١٤١٣٩ ١١٣٠

من ٠٣:٠٠  الى  ١٣٠٣:٣٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨ساره حلمى حامد ابو العز٨١٨٢٩٩ ١١٣١

من ٠٣:٠٠  الى  ١٣٠٣:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-١٢-١٩٨٨ساره عادل على حسين١٦٠١٠ ١١٣٢

من ٠٣:٠٠  الى  ١٣٠٣:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢ساره عبدالمحسن سيد محمد١٧٠٦٧ ١١٣٣

من ٠٣:٠٠  الى  ١٣٠٣:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٨-١٩٩١ساره عبدالمقصود مصطفى محمد٢٦٥٨٦ ١١٣٤

من ٠٣:٠٠  الى  ١٣٠٣:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠١-١٩٨٧ساره محسن محمد محمد حسين٨٢١٠٣٥ ١١٣٥

من ٠٣:٠٠  الى  ١٣٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٩٢ساره محمد انور نور٢٣٢٩٧ ١١٣٦

من ٠٣:٠٠  الى  ١٣٠٣:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧ساره محمد سعيد شاكر محمد٨٤٦٥٠ ١١٣٧

من ٠٣:٠٠  الى  ١٣٠٣:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٧-١٩٩٣ساره محمد فخرى السيد٢٤٦٣٣ ١١٣٨

من ٠٣:٠٠  الى  ١٣٠٣:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٨-١٩٩٣ساره محمود عبد/ عبدالمحسن١٥٢٦٢ ١١٣٩

من ٠٣:٠٠  الى  ١٣٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦سالى خالد مصطفى عبدالحليم١١٠٣ ١١٤٠

من ٠٣:٠٠  الى  ١٣٠٣:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢سامح سمير عبدالعزيز محمد٨٣٢٨٦ ١١٤١

من ٠٣:٠٠  الى  ١٣٠٣:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٧-١٩٩١سامح سيد جاد٢٢١١٨ ١١٤٢

من ٠٣:٠٠  الى  ١٣٠٣:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٤-١٩٩٣سحر محمد مرتضى محمد حسن١٦٥٤ ١١٤٣

من ٠٣:٠٠  الى  ١٣٠٣:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨سعيد السيد بھنساوى١٠٥٤٠ ١١٤٤

من ٠٣:٠٠  الى  ١٣٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٩٠سلمى محسن محمد محمد حسين٨٢١٠٣٤ ١١٤٥

من ٠٣:٠٠  الى  ١٣٠٣:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠١-١٩٩٢سلمى محمد ابو المجد خليل٦٤٣٤ ١١٤٦

من ٠٣:٠٠  الى  ١٣٠٣:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٦-١٩٨٧سماح سيد ابراھيم٦٤٣٧ ١١٤٧
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توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاھرة أمام حديقة ا%رومان وبحانب كلية الفنون التطبيقية

من ٠٣:٠٠  الى  ١٣٠٣:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢سمر محمد كامل احمد٩٩٩٣٢٩ ١١٤٨

من ٠٣:٠٠  الى  ١٣٠٣:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٦-١٩٨٧سمر محمود محمد على عبدالعال٨٨٦٢٣ ١١٤٩

من ٠٣:٠٠  الى  ١٣٠٣:٣٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦سميه عبدالباسط صديق عبدالحافظ٦٢٧٨ ١١٥٠

من ٠٣:٠٠  الى  ١٣٠٣:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٨-١٩٩٥سنيه ربيع غريب سيد٩١٧٧ ١١٥١

من ٠٣:٠٠  الى  ١٣٠٣:٣٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٩-١٩٩١سنيه سيد عبدالدايم سعد سكر١٢٢١٤ ١١٥٢

من ٠٣:٠٠  الى  ١٣٠٣:٣٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦سھا حسن احمد محمد١٠١٥ ١١٥٣

من ٠٣:٠٠  الى  ١٣٠٣:٣٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠١-١٩٩٣سھا حمدى عبدالجليل محمد٨٥٥٥٤ ١١٥٤

من ٠٣:٠٠  الى  ١٣٠٣:٣٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠سيد عنتر فؤاد على غنيم٨١٤٥٩ ١١٥٥

من ٠٣:٠٠  الى  ١٣٠٣:٣٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٤-١٩٩٤شيماء احمد سيد احمد٩١٥٦٠٠ ١١٥٦

من ٠٣:٠٠  الى  ١٣٠٣:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-١٠-١٩٩٠شيماء ايمن فؤاد٩١٧٦٤٤ ١١٥٧

من ٠٣:٠٠  الى  ١٣٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧شيماء حسن ابراھيم دسوقى٨١٧٥٢١ ١١٥٨

من ٠٣:٠٠  الى  ١٣٠٣:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-١٠-١٩٨٧شيماء حسن عبدالخالق محمد٨١٨١٨٤ ١١٥٩

من ٠٣:٠٠  الى  ١٣٠٣:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٧-١٩٩٢شيماء خالد سالم حسين٨٤١٢٢ ١١٦٠

من ٠٣:٠٠  الى  ١٣٠٣:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧شيماء رشاد محمد احمد٨٤٣٨٩ ١١٦١

من ٠٣:٠٠  الى  ١٣٠٣:٣٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧شيماء سامح عبدالمجيد عبدالجواد٥٥٤٥ ١١٦٢

من ٠٣:٠٠  الى  ١٣٠٣:٣٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠شيماء عبد/ محمد عبد/١٥٧٧١ ١١٦٣

من ٠٣:٠٠  الى  ١٣٠٣:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٦-١٩٩٠شيماء مجدى سيد نزGوى عبدالعال٢٥٠٤٧ ١١٦٤

من ٠٣:٤٥  الى  ١٣٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٠صفاء حسن معتمد مبروك٢٧٨٤ ١١٦٥

من ٠٣:٤٥  الى  ١٣٠٤:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠صفاء عصمت عبدالس�م عبدالس�م١٠٣٨٤ ١١٦٦

من ٠٣:٤٥  الى  ١٣٠٤:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢ضحى شعراوى محمد محمد٤٧٦٧ ١١٦٧

من ٠٣:٤٥  الى  ١٣٠٤:١٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٤-١٩٩٣طارق سالم ابراھيم سالم ابو الروس٨٥٨٦٩ ١١٦٨

من ٠٣:٤٥  الى  ١٣٠٤:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠١-١٩٩٢طه محمد حمدى السيد٨٥٧٠٩ ١١٦٩

من ٠٣:٤٥  الى  ١٣٠٤:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧عبدالغنى سيد محمد عبد/٢٣١٧٧ ١١٧٠

من ٠٣:٤٥  الى  ١٣٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١١-١٩٩١عبدالواحد مصطفى عبدالواحد١٧٢٧٣ ١١٧١

من ٠٣:٤٥  الى  ١٣٠٤:١٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩عبده بدرى احمد بسطاوى٨٢٠٢٧ ١١٧٢

من ٠٣:٤٥  الى  ١٣٠٤:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٨-١٩٩٤عبير رضا جعفر محمد٢٥٣٥ ١١٧٣

من ٠٣:٤٥  الى  ١٣٠٤:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨عبير محمود رافت عبدالعظيم حسين٩١٧٣ ١١٧٤

من ٠٣:٤٥  الى  ١٣٠٤:١٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧عصام على محمد محمد٣١٦٤ ١١٧٥

من ٠٣:٤٥  الى  ١٣٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٦ع� عبدالرجال عبدالمالك محمد١٧٦٩٤ ١١٧٦

من ٠٣:٤٥  الى  ١٣٠٤:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦ع�ء محمد احمد محمود٥١٧٥ ١١٧٧

من ٠٣:٤٥  الى  ١٣٠٤:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠على محمد سيد على٦٦٢٤ ١١٧٨

من ٠٣:٤٥  الى  ١٣٠٤:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩على نزيه على عبداللطيف٤٧٧٩ ١١٧٩

من ٠٣:٤٥  الى  ١٣٠٤:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧عمر عمر محمد على١٧٣٠٨ ١١٨٠

من ٠٣:٤٥  الى  ١٣٠٤:١٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢عمر يسرى فتحى خليل٥٠٤٦ ١١٨١

من ٠٣:٤٥  الى  ١٣٠٤:١٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠١-١٩٨٦عمرو حسن صابر جمال الدين١٢٢٣٦ ١١٨٢

من ٠٣:٤٥  الى  ١٣٠٤:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠١-١٩٩٠عمرو نبيل حنفى عبداللطيف٢٤٥٤١ ١١٨٣

من ٠٣:٤٥  الى  ١٣٠٤:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠غدير مجدى عبدالقادر٩٢٥٤٩٩ ١١٨٤

من ٠٣:٤٥  الى  ١٣٠٤:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠١-١٩٨٦فاطمه حسنى احمد حافظ١٦٢٨١٩٩ ١١٨٥

من ٠٣:٤٥  الى  ١٣٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٦-١٩٩٤فاطمه عاطف عبدالحميد ابراھيم١٢٥٨٢ ١١٨٦

من ٠٣:٤٥  الى  ١٣٠٤:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٩-١٩٩١فاطمه عصام عبدالحميد خضير٦٩١١ ١١٨٧

من ٠٣:٤٥  الى  ١٣٠٤:١٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢فريده احمد محمد احمد٢٦٢٥٨ ١١٨٨
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توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاھرة أمام حديقة ا%رومان وبحانب كلية الفنون التطبيقية

من ٠٣:٤٥  الى  ١٣٠٤:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢كريستين عاطف ويصا مجلع١٣٨٥ ١١٨٩

من ٠٣:٤٥  الى  ١٣٠٤:١٥-٠٣-١٨٢٠١٦-١٠-١٩٩٠كريم ابراھيم اسماعيل حسن محمد٨١٤١٦٩ ١١٩٠

من ٠٣:٤٥  الى  ١٣٠٤:١٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-١٢-١٩٨٧كريم احمد محمد حسين٦٩٥٣ ١١٩١

من ٠٣:٤٥  الى  ١٣٠٤:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧كريم فتحى سيد محمد١٨١٠٣ ١١٩٢

من ٠٣:٤٥  الى  ١٣٠٤:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠لمياء سيد خميس محمد٦٤٥٧ ١١٩٣

من ٠٣:٤٥  الى  ١٣٠٤:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٧-١٩٩١ليلى عمر مرسى عبدالكريم١٧٧٤٦ ١١٩٤

من ٠٣:٤٥  الى  ١٣٠٤:١٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٢-١٩٩٤ليلى محمد طه محمد٥٠٣١ ١١٩٥

من ٠٣:٤٥  الى  ١٣٠٤:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩ماريھان ايمن صابر امين٨١٦٨٠٠ ١١٩٦

من ٠٣:٤٥  الى  ١٣٠٤:١٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩متولى حسان متولى حسان٢٢٠١٠ ١١٩٧

من ٠٣:٤٥  الى  ١٣٠٤:١٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠١-١٩٨٨مجدى سمير سيد محمد بركات٩١٨٦٩٨ ١١٩٨

من ٠٣:٤٥  الى  ١٣٠٤:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٣-١٩٩١مجدى عزت عباس خليفه٨٧٠٩٨ ١١٩٩

من ٠٣:٤٥  الى  ١٣٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٧محاسن حسن محمود محمد١١٢٣ ١٢٠٠

من ٠٣:٤٥  الى  ١٣٠٤:١٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦محمد ابراھيم احمد٨١٩٦١٩ ١٢٠١

من ٠٣:٤٥  الى  ١٣٠٤:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦محمد ابراھيم حلمى١٣٥٥ ١٢٠٢

من ٠٣:٤٥  الى  ١٣٠٤:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٩-١٩٩١محمد احمد ابراھيم سعد٨٧٠٦٦ ١٢٠٣

من ٠٣:٤٥  الى  ١٣٠٤:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٧-١٩٩٢محمد احمد عبدالفتاح احمد١٧٦١٧ ١٢٠٤

من ٠٣:٠٠  الى  ١٤٠٣:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-١١-١٩٨٦فاطمه الزھراء مھدى عبدالحميد الشوربجى٤٩٥٩ ١٢٠٥

من ٠٩:٠٠  الى  ١٤٠٩:٣٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠١-١٩٨٧محمد احمد على محمد فرج٨١٥٣٤٦ ١٢٠٦

من ٠٩:٠٠  الى  ١٤٠٩:٣٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠١-١٩٩٠محمد السيد احمد قناوى٨٨٦١٩ ١٢٠٧

من ٠٩:٠٠  الى  ١٤٠٩:٣٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-١٢-١٩٨٨محمد ج�ل محمد محمد عبدالرازق٨٧١٥٨ ١٢٠٨

من ٠٩:٠٠  الى  ١٤٠٩:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٢-١٩٩٥محمد جمال محمد عبدالفتاح٨٥٦٥٥٣ ١٢٠٩

من ٠٩:٠٠  الى  ١٤٠٩:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠١-١٩٨٨محمد حسن عباس محمود٢٥٢٣٩ ١٢١٠

من ٠٩:٠٠  الى  ١٤٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠محمد حسين جوده على نوار٤٠٠٩ ١٢١١

من ٠٩:٠٠  الى  ١٤٠٩:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦محمد حمدى على الطويل١٢٠١٤ ١٢١٢

من ٠٩:٠٠  الى  ١٤٠٩:٣٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-١١-١٩٩٠محمد خلف محمد على٥٩٤٤ ١٢١٣

من ٠٩:٠٠  الى  ١٤٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٩٥محمد رجب شوقى عبدالعزيز٥٩١٨ ١٢١٤

من ٠٩:٠٠  الى  ١٤٠٩:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٤-١٩٨٩محمد زين العابدين سيد على شادى٨٤٥١١ ١٢١٥

من ٠٩:٠٠  الى  ١٤٠٩:٣٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-١١-١٩٨٧محمد صابر محمد محمود٨٢٠١٠٥ ١٢١٦

من ٠٩:٠٠  الى  ١٤٠٩:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩محمد عادل سيد محمود نصار٨٧٩٣٠ ١٢١٧

من ٠٩:٠٠  الى  ١٤٠٩:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٥-١٩٩١محمد عبدالناصر السيد ابو الع�١٠٢٦٨ ١٢١٨

من ٠٩:٠٠  الى  ١٤٠٩:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧محمد عبدالنعيم محمد دياب٢١١٤٨ ١٢١٩

من ٠٩:٠٠  الى  ١٤٠٩:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-١٠-١٩٨٩محمد ع�ء الدين عاطف٦٤٦٠ ١٢٢٠

من ٠٩:٠٠  الى  ١٤٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٢-١٩٨٧محمد على محمود خليل٨٢٤٨ ١٢٢١

من ٠٩:٠٠  الى  ١٤٠٩:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-١٢-١٩٨٥محمد عيد امام على سليمان غالى٨٢١٧٧ ١٢٢٢

من ٠٩:٠٠  الى  ١٤٠٩:٣٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧محمد محمود محمد على غالى٩٢٠٠٥١ ١٢٢٣

من ٠٩:٠٠  الى  ١٤٠٩:٣٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٦-١٩٨٧محمد ياسين محمود عبدالس�م٢٥٥٢٤ ١٢٢٤

من ٠٩:٠٠  الى  ١٤٠٩:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩محمد يوسف عبدالحميد ابراھيم٨٢٤٢١٣ ١٢٢٥

من ٠٩:٠٠  الى  ١٤٠٩:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٥-١٩٩٢محمود توفيق امين٨٢٢٠٠ ١٢٢٦

من ٠٩:٠٠  الى  ١٤٠٩:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-١٢-١٩٨٧محمود محمد عبدالحفيظ مجاھد١٨٨٢٤ ١٢٢٧

من ٠٩:٠٠  الى  ١٤٠٩:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٤-١٩٩٢مدحت وصفى السيد على منسى٨٢٥١٣٨ ١٢٢٨

من ٠٩:٠٠  الى  ١٤٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٩٣مديحه عاطف صابر عبدالحميد٨١٠٨١٠ ١٢٢٩
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توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاھرة أمام حديقة ا%رومان وبحانب كلية الفنون التطبيقية

من ٠٩:٠٠  الى  ١٤٠٩:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧مرزوفى خالد محمد خالد٨١٢٩٨ ١٢٣٠

من ٠٩:٠٠  الى  ١٤٠٩:٣٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧مروه رافت ابراھيم مجاھد٢٤٥٣٤ ١٢٣١

من ٠٩:٠٠  الى  ١٤٠٩:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٧-١٩٩٢مروه عيد شحات محمود احمد٥٠٨٣ ١٢٣٢

من ٠٩:٠٠  الى  ١٤٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨مروه محمد عصام الدين محمد توفيق١٨٠٣٨ ١٢٣٣

من ٠٩:٠٠  الى  ١٤٠٩:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦مروه مصطفى ابراھيم عوف٥٥٠٣ ١٢٣٤

من ٠٩:٠٠  الى  ١٤٠٩:٣٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨مريم ادوارد تادرس فرج /٨١٦٧٢٩ ١٢٣٥

من ٠٩:٠٠  الى  ١٤٠٩:٣٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٣-١٩٩٣مريم اسحق طانيوس بولس١٥٢٩٧ ١٢٣٦

من ٠٩:٠٠  الى  ١٤٠٩:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠١-١٩٨٧مشيره عبدالمطلب محمد س�مه٩٥٠٩ ١٢٣٧

من ٠٩:٠٠  الى  ١٤٠٩:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-١٠-١٩٨٩مصطفى محمد عاطف محمد فؤاد شاھين١٨٩٩٤ ١٢٣٨

من ٠٩:٠٠  الى  ١٤٠٩:٣٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦مصطفى محمد عبدالحميد مصطفى٨١٤١١٨ ١٢٣٩

من ٠٩:٠٠  الى  ١٤٠٩:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٥-١٩٩١مصطفى محمود سعيد محمد السعدى٥٠١٨ ١٢٤٠

من ٠٩:٠٠  الى  ١٤٠٩:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٢-١٩٩٢مصطفى ممدوح محمد محمد المشتولى٩٧٠١ ١٢٤١

من ٠٩:٠٠  الى  ١٤٠٩:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٩-١٩٩١منار فريد عبدالدايم دسوقى٨١٥٠٨٣ ١٢٤٢

من ٠٩:٠٠  الى  ١٤٠٩:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-١٠-١٩٨٧منال عبداللطيف عمر محمد١٧٧٤٣ ١٢٤٣

من ٠٩:٠٠  الى  ١٤٠٩:٣٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٣-١٩٩١منصور عبدالھادى منصور خليفه٤٤٤٥ ١٢٤٤

من ٠٩:٠٠  الى  ١٤٠٩:٣٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-١١-١٩٩٠منه / احمد كمال الدين محمد٨١٥٤٠٤ ١٢٤٥

من ٠٩:٤٥  الى  ١٤١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٤منه / عصام على٤٧٦٥ ١٢٤٦

من ٠٩:٤٥  الى  ١٤١٠:١٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢منه / مجدى المھدى٩١٧٥٣٣ ١٢٤٧

من ٠٩:٤٥  الى  ١٤١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٢-١٩٩٥منه / محمد عبدالفتاح٤٧٦٣ ١٢٤٨

من ٠٩:٤٥  الى  ١٤١٠:١٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠منى حسن حسين اسماعيل٢٥٠٥٠ ١٢٤٩

من ٠٩:٤٥  الى  ١٤١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠منى حلمى محمود٩١٧٥٠٢ ١٢٥٠

من ٠٩:٤٥  الى  ١٤١٠:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠١-١٩٩٤منى مصطفى على الفيومى٢١١٦٧ ١٢٥١

من ٠٩:٤٥  الى  ١٤١٠:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢منى ناجح يوسف سليم ج�ل٨١٧٥٤٣ ١٢٥٢

من ٠٩:٤٥  الى  ١٤١٠:١٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٩-١٩٩١مھا صابر محمد١٥٠٤٦ ١٢٥٣

من ٠٩:٤٥  الى  ١٤١٠:١٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠١-١٩٩٤مياده محمد محمد٦٥٦٤ ١٢٥٤

من ٠٩:٤٥  الى  ١٤١٠:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٤-١٩٩٣مياده محمد محمد شحاته الوكيل٨١٦٨٣٩ ١٢٥٥

من ٠٩:٤٥  الى  ١٤١٠:١٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠ميرنا عادل حنا بشاى١٥٧٧٠ ١٢٥٦

من ٠٩:٤٥  الى  ١٤١٠:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-١٠-١٩٩٤ميرنا محمود حنفى محمد١٣١٠٥ ١٢٥٧

من ٠٩:٤٥  الى  ١٤١٠:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠ناريمان البخارى عز الدين حافظ حسن١٦٢٥٦ ١٢٥٨

من ٠٩:٤٥  الى  ١٤١٠:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-١١-١٩٩١ندا حمزه مبروك احمد٨١٥٥٣٣ ١٢٥٩

من ٠٩:٤٥  الى  ١٤١٠:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٦-١٩٩٥ندا عاطف محمد محفوظ٢١١٤٤ ١٢٦٠

من ٠٩:٤٥  الى  ١٤١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٩٤ندى حسنى حسن محمد عبد/١٤٠٦٤ ١٢٦١

من ٠٩:٤٥  الى  ١٤١٠:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٩-١٩٩٥ندى ھانى عبدالفتاح حسن٨١٦٩٠٢ ١٢٦٢

من ٠٩:٤٥  الى  ١٤١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٧نرمين ابراھيم عبداللطيف موسى٥٣٢١ ١٢٦٣

من ٠٩:٤٥  الى  ١٤١٠:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-١١-١٩٨٨نرمين عاطف عبد/٩١٧٦٣٩ ١٢٦٤

من ٠٩:٤٥  الى  ١٤١٠:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٦-١٩٩٠نسمه حمام عبدالعال رشوان١٧٧٧١ ١٢٦٥

من ٠٩:٤٥  الى  ١٤١٠:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩نفيسه سمير حسن ابراھيم٣٤٦١ ١٢٦٦

من ٠٩:٤٥  الى  ١٤١٠:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٩-١٩٩١نھله نبيل السيد محمد٢٤٥٧٤ ١٢٦٧

من ٠٩:٤٥  الى  ١٤١٠:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-١١-١٩٩٢نور الھدى مصطفى على احمد٨٥٩٥٦ ١٢٦٨

من ٠٩:٤٥  الى  ١٤١٠:١٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩٣نورا جمال محمد عبدالفتاح٢٥٣٠١٢ ١٢٦٩

من ٠٩:٤٥  الى  ١٤١٠:١٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٥-١٩٩٣نورھان رافت عبدالمولى٨٢٢٤٢ ١٢٧٠
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توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاھرة أمام حديقة ا%رومان وبحانب كلية الفنون التطبيقية

من ٠٩:٤٥  الى  ١٤١٠:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-١١-١٩٨٧ھاجر عصام محمود يوسف حجازى٤٥٨٤ ١٢٧١

من ٠٩:٤٥  الى  ١٤١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٨-١٩٩٦ھاله عبدالسيد ابراھيم اسماعيل محمود٩٩٢٣٥٤٣ ١٢٧٢

من ٠٩:٤٥  الى  ١٤١٠:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧ھبه احمد فرحات محمد٨١١٢٩٠ ١٢٧٣

من ٠٩:٤٥  الى  ١٤١٠:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-١٢-١٩٨٩ھبه عبدالرازق خلف محمد٢٦٥٩٦ ١٢٧٤

من ٠٩:٤٥  الى  ١٤١٠:١٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠١-١٩٩١ھبه عبدالسميع عبدالحق١٩٨٧٤ ١٢٧٥

من ٠٩:٤٥  الى  ١٤١٠:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-١١-١٩٩٢ھبه فاروق كامل عبدالفتاح٨٣٢٥٢ ١٢٧٦

من ٠٩:٤٥  الى  ١٤١٠:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-١٢-١٩٨٨ھبه محمد حسن محمد محمود٢٦٠٧١ ١٢٧٧

من ٠٩:٤٥  الى  ١٤١٠:١٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-١٢-١٩٩٣ھبه محمد شعبان رجب١٢٥٢٩ ١٢٧٨

من ٠٩:٤٥  الى  ١٤١٠:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠ھدير فتحى عبدالعزيز٨٤٣٠٣ ١٢٧٩

من ٠٩:٤٥  الى  ١٤١٠:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٧-١٩٩١ھدير محمد حسين سيد عويس مرعى٨٣٦٤٩ ١٢٨٠

من ٠٩:٤٥  الى  ١٤١٠:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٥-١٩٩٢ھشام اشرف صابر على٢٣٠٤١ ١٢٨١

من ٠٩:٤٥  الى  ١٤١٠:١٥-٠٣-١٨٢٠١٦-١١-١٩٨٩ھند جمال عبده سيد٢٥٩٣ ١٢٨٢

من ٠٩:٤٥  الى  ١٤١٠:١٥-٠٣-١٧٢٠١٦-١١-١٩٩٣وGء عاطف محمد عبدالس�م١٧٧٢١ ١٢٨٣

من ٠٩:٤٥  الى  ١٤١٠:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨ياسمين سامى محمد رضوان١٠٢٤٦ ١٢٨٤

من ٠٩:٤٥  الى  ١٤١٠:١٥-٠٣-١٨٢٠١٦-١٠-١٩٨٨ياسمين سمير محمد جاد٢٤٠٧٣ ١٢٨٥

من ١٠:٣٠  الى  ١٤١١:٠٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٧-١٩٩٣يسرا السيد الحمدى محمد١٢٥٨١ ١٢٨٦

من ١٠:٣٠  الى  ١٤١١:٠٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٤-١٩٨٩يسرا عبدالعاطى احمد محمد١٥٧١٠ ١٢٨٧
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