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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  ١٥٠٩:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٩-١٩٩٤ابانوب اشرف زكريا مسعد٥٩١١ ١

من ٠٩:٠٠  الى  ١٥٠٩:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨ابراھيم احمد محمد الطاھر١٠٥٨١ ٢

من ٠٩:٠٠  الى  ١٥٠٩:٣٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠١-١٩٩١ابراھيم احمد محمد خليل٨١٨٩٥ ٣

من ٠٩:٠٠  الى  ١٥٠٩:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-١٢-١٩٨٩ابراھيم امام على سيد عزب١٨٣٠٨ ٤

من ٠٩:٠٠  الى  ١٥٠٩:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢ابراھيم حمدى محمد ابراھيم العربى١٨١٣٦ ٥

من ٠٩:٠٠  الى  ١٥٠٩:٣٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦ابراھيم محمد محمود محمد٦٨٣٥ ٦

من ٠٩:٠٠  الى  ١٥٠٩:٣٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٩ابراھيم ناجح حسانين عبدالحافظ٨١٧٤٤٨ ٧

من ٠٩:٠٠  الى  ١٥٠٩:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-١٢-١٩٨٨احسان احمد ابراھيم شمس٨١١٢٤٣ ٨

من ٠٩:٠٠  الى  ١٥٠٩:٣٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-١١-١٩٨٧احمد ابراھيم السيد محمود٨١١٠٥٤ ٩

من ٠٩:٠٠  الى  ١٥٠٩:٣٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩١احمد ابو الفضل عبدالعزيز امين٨٢٠٤٠ ١٠

من ٠٩:٠٠  الى  ١٥٠٩:٣٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦احمد ابو زيد عبدالحفيظ ابراھيم٢٨٢٢٨ ١١

من ٠٩:٠٠  الى  ١٥٠٩:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٢-١٩٨٧احمد السيد سطوحى محمد٨١٦٩٢٠ ١٢

من ٠٩:٠٠  الى  ١٥٠٩:٣٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨احمد امين عبدالعظيم سرحان٨٧٢٨٤ ١٣

من ٠٩:٠٠  الى  ١٥٠٩:٣٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠١-١٩٩١احمد بدرى سھران احمد٨١٠٥٥ ١٤

من ٠٩:٠٠  الى  ١٥٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١١-١٩٨٨احمد بھاء الدين عبدالمجيد عبدالناصر٨١٥٨٨٢ ١٥

من ٠٩:٠٠  الى  ١٥٠٩:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-١٢-١٩٨٧احمد جمال زكى ابراھيم كشك٩٩٩٣٨٦ ١٦

من ٠٩:٠٠  الى  ١٥٠٩:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٩-١٩٩١احمد جمال عبدالفتاح الليثى٢٦٥٦٦ ١٧

من ٠٩:٠٠  الى  ١٥٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٢-١٩٨٥احمد جمال محمود ابو الع٨٧٢٧٧8 ١٨

من ٠٩:٠٠  الى  ١٥٠٩:٣٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٦-١٩٩١احمد حسن احمد محمد١٠١٤ ١٩

من ٠٩:٠٠  الى  ١٥٠٩:٣٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٦-١٩٩١احمد حسن على حسن١٠١٦٠ ٢٠

من ٠٩:٠٠  الى  ١٥٠٩:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٢-١٩٩١احمد حمدى سعد١٠٥٩٦ ٢١

من ٠٩:٠٠  الى  ١٥٠٩:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-١٢-١٩٩٠احمد رافت السيد مصطفى١٩٨٢٤ ٢٢

من ٠٩:٠٠  الى  ١٥٠٩:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٥-١٩٩٣احمد رجب بھجت السيد٨٢٣٦٠٩ ٢٣

من ٠٩:٠٠  الى  ١٥٠٩:٣٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-١١-١٩٨٥احمد رمضان احمد محمد٨٢٣٦١ ٢٤

من ٠٩:٠٠  الى  ١٥٠٩:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠احمد رمضان يونس محمد٧٨٧٣ ٢٥

من ٠٩:٠٠  الى  ١٥٠٩:٣٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧احمد زين الدين محمد السيد٥٦٩١ ٢٦

من ٠٩:٠٠  الى  ١٥٠٩:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٥-١٩٩١احمد سالم محمد سالم١٥٢٨٩ ٢٧

من ٠٩:٠٠  الى  ١٥٠٩:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٤-١٩٩١احمد سامى السيد٤٠٥٠ ٢٨

من ٠٩:٠٠  الى  ١٥٠٩:٣٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧احمد سامى عبدالحميد محمد ح8وه٨٤١٤٠ ٢٩

من ٠٩:٠٠  الى  ١٥٠٩:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦احمد سعيد عبدالحميد احمد عيد٨٢٤١٢٧ ٣٠

من ٠٩:٠٠  الى  ١٥٠٩:٣٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٧-١٩٩١احمد سعيد كامل عثمان٢١١٢٧ ٣١

من ٠٩:٠٠  الى  ١٥٠٩:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠١-١٩٩١احمد سلمان حسن احمد عطيه٨٢٣٦٥٥ ٣٢

من ٠٩:٠٠  الى  ١٥٠٩:٣٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨احمد سمير احمد السعيد عبدالحميد٢٦٠٩٣ ٣٣

من ٠٩:٠٠  الى  ١٥٠٩:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٢-١٩٩١احمد سيد احمد على٢١٤٠ ٣٤

من ٠٩:٠٠  الى  ١٥٠٩:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠١-١٩٨٨احمد سيد جبر سيد٩٤٥٤ ٣٥

من ٠٩:٠٠  الى  ١٥٠٩:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠احمد سيد عرابى على١٧٦٩٥ ٣٦

من ٠٩:٠٠  الى  ١٥٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨احمد سيد فخرى محمد عثمان٢٨٣٧٤ ٣٧

من ٠٩:٠٠  الى  ١٥٠٩:٣٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠احمد سيد قرنى احمد٨٢١٨٩ ٣٨

من ٠٩:٠٠  الى  ١٥٠٩:٣٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧احمد شعبان عبد=٥٠٤٣ ٣٩

من ٠٩:٠٠  الى  ١٥٠٩:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨احمد شكرى احمد قنديل١٠٩٧٨ ٤٠
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من ٠٩:٤٥  الى  ١٥١٠:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٤-١٩٩٢احمد صالح حسن عبدالعال٢١١٦ ٤١

من ٠٩:٤٥  الى  ١٥١٠:١٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠١-١٩٨٦احمد ص8ح الدين احمد١٧٦٥٦ ٤٢

من ٠٩:٤٥  الى  ١٥١٠:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨احمد عادل احمد ابراھيم٥٦٨٢ ٤٣

من ٠٩:٤٥  الى  ١٥١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨احمد عاطف راشد الغتورى مراد٢٥٦٤ ٤٤

من ٠٩:٤٥  الى  ١٥١٠:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧احمد عبدالحفيظ مصطفى٦٧٦٣ ٤٥

من ٠٩:٤٥  الى  ١٥١٠:١٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٤-١٩٨٩احمد عبدالحميد محمد بكار٨٣٢١٤ ٤٦

من ٠٩:٤٥  الى  ١٥١٠:١٥-٠٣-١٢٢٠١٦-١٢-١٩٨٥احمد عبدالعزيز ذكى حنطور٨٢١٠١٥ ٤٧

من ٠٩:٤٥  الى  ١٥١٠:١٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-١١-١٩٩٤احمد عبدالعزيز عبدالكريم البرماوى١٠٧٠٢ ٤٨

من ٠٩:٤٥  الى  ١٥١٠:١٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٧-١٩٩٣احمد عبدالعظيم عبدالعاطى احمد٨١٦٤٤٨ ٤٩

من ٠٩:٤٥  الى  ١٥١٠:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠احمد عبدالناصر شكرى١٨٨٩٦ ٥٠

من ٠٩:٤٥  الى  ١٥١٠:١٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٦-١٩٩٣احمد عبدالنبى عبدالفتاح عبدالنبى١٤٣٢٤ ٥١

من ٠٩:٤٥  الى  ١٥١٠:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٤-١٩٩١احمد عبد@ محمود حسنى٢٢٧٠٦ ٥٢

من ٠٩:٤٥  الى  ١٥١٠:١٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٦-١٩٨٧احمد عرفه ابراھيم عشرى١٢٤٥ ٥٣

من ٠٩:٤٥  الى  ١٥١٠:١٥-٠٣-١٣٢٠١٦-١٢-١٩٩٠احمد عز الدين زغلول٨٢٢٦٧ ٥٤

من ٠٩:٤٥  الى  ١٥١٠:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢احمد عصام عبدالجليل محمد٢٦٠٦١ ٥٥

من ٠٩:٤٥  الى  ١٥١٠:١٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩احمد عصام مصطفى احمد٦٠١٢ ٥٦

من ٠٩:٤٥  الى  ١٥١٠:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٥-١٩٩١احمد عفيفى على على العطار٩١١٠٠٩ ٥٧

من ٠٩:٤٥  الى  ١٥١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٢-١٩٨٧احمد ع8ء كامل ابراھيم٨٤٧١٧ ٥٨

من ٠٩:٤٥  الى  ١٥١٠:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-١١-١٩٩٠احمد على زكى محمد منصور٦٧١٢ ٥٩

من ٠٩:٤٥  الى  ١٥١٠:١٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢احمد على سليمان عطيه٨٩٠١٥ ٦٠

من ٠٩:٤٥  الى  ١٥١٠:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٣-١٩٩١احمد عيد حسن محمد٨٣٨٢١ ٦١

من ٠٩:٤٥  الى  ١٥١٠:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦احمد فتحى محمد رفاعى٩٢٩٠ ٦٢

من ٠٩:٤٥  الى  ١٥١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٩٢احمد فريز محمود احمد٩٥٥٣ ٦٣

من ٠٩:٤٥  الى  ١٥١٠:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢احمد كرم سيد على قطامش٨٣٥٢٢ ٦٤

من ٠٩:٤٥  الى  ١٥١٠:١٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨احمد محمد ابو العيون يوسف٨٢٧٠٣٠ ٦٥

من ٠٩:٤٥  الى  ١٥١٠:١٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦احمد محمد احمد محمد عثمان٨٣٩٠٤ ٦٦

من ٠٩:٤٥  الى  ١٥١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٩٠احمد محمد الحسين الصادق سيد احمد٨٨١٥٧ ٦٧

من ٠٩:٤٥  الى  ١٥١٠:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨احمد محمد السيد خليل٣٥٥٢ ٦٨

من ٠٩:٤٥  الى  ١٥١٠:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧احمد محمد حسن اسماعيل٨١١٠٥٧ ٦٩

من ٠٩:٤٥  الى  ١٥١٠:١٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧احمد محمد حسن عبدالحميد٦٤٣٥ ٧٠

من ٠٩:٤٥  الى  ١٥١٠:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠احمد محمد عبدالحميد الرخ٧٠٥٠ ٧١

من ٠٩:٤٥  الى  ١٥١٠:١٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩١احمد محمد عبدالفتاح٥٢٧٣ ٧٢

من ٠٩:٤٥  الى  ١٥١٠:١٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩١احمد محمد عبدالفتاح محمود١٦١١١ ٧٣

من ٠٩:٤٥  الى  ١٥١٠:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠احمد محمد عبد= السيد١٠١٩٤ ٧٤

من ٠٩:٤٥  الى  ١٥١٠:١٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٦-١٩٩١احمد محمد عثمان٢٠٠٣٨ ٧٥

من ٠٩:٤٥  الى  ١٥١٠:١٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-١١-١٩٩٣احمد محمد عزت على٩٢٠٠٥٣ ٧٦

من ٠٩:٤٥  الى  ١٥١٠:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠١-١٩٩٠احمد محمد عكاشه محمود٨٢٥١١٢ ٧٧

من ٠٩:٤٥  الى  ١٥١٠:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨احمد محمد محمد بخيت١٠٤٢٨ ٧٨

من ٠٩:٤٥  الى  ١٥١٠:١٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢احمد محمد محمد سيد٨١٤٥٣ ٧٩

من ٠٩:٤٥  الى  ١٥١٠:١٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-١٠-١٩٩٠احمد محمد مصطفى حسين٨٩٠٦٣ ٨٠

من ١٠:٣٠  الى  ١٥١١:٠٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠احمد محمد ناصر محمود١٩٧٣٩ 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  ١٥١١:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٢-١٩٩١احمد محمود سعد محمود١٥٨٣٧ ٨٢

من ١٠:٣٠  الى  ١٥١١:٠٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٩-١٩٩١احمد محمود عيد محمد٤٢٥٧ ٨٣

من ١٠:٣٠  الى  ١٥١١:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٩-١٩٩١احمد محمود محمد عبدالفتاح٦٢٧٢ ٨٤

من ١٠:٣٠  الى  ١٥١١:٠٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٣-١٩٩٥احمد محمود محمد عشماوى٢٣٢٧٩ ٨٥

من ١٠:٣٠  الى  ١٥١١:٠٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٦-١٩٩١احمد مختار محمد الشرقاوى٢٨٠٥٨ ٨٦

من ١٠:٣٠  الى  ١٥١١:٠٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧احمد مصطفى عبدالحميد حسين١٠٤٥٩ ٨٧

من ١٠:٣٠  الى  ١٥١١:٠٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٦-١٩٩١احمد مصطفى عبدالحميد عبدالعزيز٧٩٩٢ ٨٨

من ١٠:٣٠  الى  ١٥١١:٠٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٤-١٩٩٢احمد مصطفى عبدالمطلب محمد٨٥٦١٢ ٨٩

من ١٠:٣٠  الى  ١٥١١:٠٠-٠٣-١٨٢٠١٦-١٠-١٩٨٦احمد ممدوح عفيفى امين٤٨٦٠ ٩٠

من ١٠:٣٠  الى  ١٥١١:٠٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠١-١٩٩٣احمد نبيل السيد محمد٨٢٤٢٣٧ ٩١

من ١٠:٣٠  الى  ١٥١١:٠٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠١-١٩٩٢احمد نبيل محمود محمد حسن٣٠٥٧ ٩٢

من ١٠:٣٠  الى  ١٥١١:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-١١-١٩٩٣احمد ھشام محمد رشاد مصطفى٨٨٤٤٢ ٩٣

من ١٠:٣٠  الى  ١٥١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٩احمد وجدى على مصطفى٤٤٤٢ ٩٤

من ١٠:٣٠  الى  ١٥١١:٠٠-٠٣-١٩٢٠١٦-١١-١٩٩٠احمد وحيد احمد٩١٧٥١٩ ٩٥

من ١٠:٣٠  الى  ١٥١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٢-١٩٨٧اسامه عطا = سليمان سيد٨٣٢٣٤ ٩٦

من ١٠:٣٠  الى  ١٥١١:٠٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-١٠-١٩٩٠اسامه فتحى عبداللطيف٨٥١٩ ٩٧

من ١٠:٣٠  الى  ١٥١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٦-١٩٩٠اسامه محمد عبدالمنعم محمود٨٢٣٧٥ ٩٨

من ١٠:٣٠  الى  ١٥١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٩٢اسراء عاطف عبدالغنى٨٨٨٢٩ ٩٩

من ١٠:٣٠  الى  ١٥١١:٠٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-١١-١٩٩٠اسراء محمد خلف على موسى٩٦١٣ ١٠٠

من ١٠:٣٠  الى  ١٥١١:٠٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٧-١٩٩٦اسراء محمد يونس محمد٦٢٨٨ ١٠١

من ١٠:٣٠  الى  ١٥١١:٠٠-٠٣-١٢٢٠١٦-١٢-١٩٨٦اس8م احمد ابراھيم احمد٨٣٣٢٨ ١٠٢

من ١٠:٣٠  الى  ١٥١١:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٥-١٩٩١اس8م جمال عاشور معوض٨٣٧١٤ ١٠٣

من ١٠:٣٠  الى  ١٥١١:٠٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢اس8م سعيد احمد محمد١١١٩٤ ١٠٤

من ١٠:٣٠  الى  ١٥١١:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨اس8م عادل عبدالحافظ السيد محمد٨٢٥٤٧١ ١٠٥

من ١٠:٣٠  الى  ١٥١١:٠٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٥-١٩٩٢اس8م عادل يوسف احمد٤٢٦١ ١٠٦

من ١٠:٣٠  الى  ١٥١١:٠٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-١٠-١٩٨٧اس8م مبروك احمد محمد٨٤١٨٤ ١٠٧

من ١٠:٣٠  الى  ١٥١١:٠٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠١-١٩٩١اس8م محروس ابراھيم حسين٨٥٧٢٨ ١٠٨

من ١٠:٣٠  الى  ١٥١١:٠٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠١-١٩٨٩اس8م محمد حسن ابراھيم٨٢٥٤٦٦ ١٠٩

من ١٠:٣٠  الى  ١٥١١:٠٠-٠٣-١٣٢٠١٦-١٠-١٩٩٠اس8م محمد عباس محمود٩٧٠٨ ١١٠

من ١٠:٣٠  الى  ١٥١١:٠٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧اس8م محمد محمد محمد وفا٨١٠٨١٩ ١١١

من ١٠:٣٠  الى  ١٥١١:٠٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٦-١٩٩١اس8م محمد محمد محمود١٧٣١٩ ١١٢

من ١٠:٣٠  الى  ١٥١١:٠٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩اس8م مصطفى السيد عطيه١٩٥٠٩ ١١٣

من ١٠:٣٠  الى  ١٥١١:٠٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦اسماء ابراھيم محمود اسماعيل٨٣٢٤٧ ١١٤

من ١٠:٣٠  الى  ١٥١١:٠٠-٠٣-١٦٢٠١٦-١٢-١٩٩٢اسماء سامى صابر عابدين٤٤٦٤ ١١٥

من ١٠:٣٠  الى  ١٥١١:٠٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-١٢-١٩٩٠اسماء سمير محمد١٦٥٦٥ ١١٦

من ١٠:٣٠  الى  ١٥١١:٠٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢اسماء صبحى محمد حسن نصار٥٠٣٠ ١١٧

من ١٠:٣٠  الى  ١٥١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٩١اسماء ماھر محمد حسن٨٧٢٩٩ ١١٨

من ١٠:٣٠  الى  ١٥١١:٠٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٩-١٩٩٧اسماء مجدى محمد احمد٢٠٠٥٩ ١١٩

من ١٠:٣٠  الى  ١٥١١:٠٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨اسماء محمد ابو الع8 عبده٩٤٧٣ ١٢٠

من ١١:١٥  الى  ١٥١١:٤٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-١١-١٩٨٥اسماء محمد عبدالحميد حمد٩٥٤٠ ١٢١

من ١١:١٥  الى  ١٥١١:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩اسماعيل محمد اسماعيل على٨٩٢٤٢ 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  ١٥١١:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-١٢-١٩٨٨اكرم رمضان على حسن ابو عزيزه٨١٦٩٠٣ ١٢٣

من ١١:١٥  الى  ١٥١١:٤٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٧-١٩٩٣اFء عبدالصمد عبدالعزيز الشاذلى٨١٤٧٨ ١٢٤

من ١١:١٥  الى  ١٥١١:٤٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٨-١٩٩٣اFء ع8ء الدين انور احمد عبدالعال٨١٦٩٢٥ ١٢٥

من ١١:١٥  الى  ١٥١١:٤٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٨-١٩٩٥اFء على احمد سليمان٢١٥٩٤ ١٢٦

من ١١:١٥  الى  ١٥١١:٤٥-٠٣-١٤٢٠١٦-١٠-١٩٩٤الحسن ناصر سعيد محروس٣١٠٩ ١٢٧

من ١١:١٥  الى  ١٥١١:٤٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨الحسين السيد احمد السيد١٧٢٦٤ ١٢٨

من ١١:١٥  الى  ١٥١١:٤٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-١٢-١٩٩٠السيد محمد عبدالمحسن احمد١٤٢٥٤ ١٢٩

من ١١:١٥  الى  ١٥١١:٤٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٣-١٩٩١الشيماء على ماھر ص8ح محمود٨٢٣٩٧ ١٣٠

من ١١:١٥  الى  ١٥١١:٤٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٦-١٩٩٣الشيماء فرج احمد فرج١١٣٣٦ ١٣١

من ١١:١٥  الى  ١٥١١:٤٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩الھام بھاء الدين محمد رشا محمد متولى١٦٢٧٢ ١٣٢

من ١١:١٥  الى  ١٥١١:٤٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠الھام يحيى محمد كمال محمد٢٥٣٨٥ ١٣٣

من ١١:١٥  الى  ١٥١١:٤٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢امال احمد فريد٢٨١٢٠ ١٣٤

من ١١:١٥  الى  ١٥١١:٤٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٢-١٩٩٣امانى جمال كمال احمد٢٢٦١٩ ١٣٥

من ١١:١٥  الى  ١٥١١:٤٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢امانى محمد احمد حسين١٠٤٦٢ ١٣٦

من ١١:١٥  الى  ١٥١١:٤٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٤-١٩٩١امانى محمد حافظ يوسف١٧٥٧٢ ١٣٧

من ١١:١٥  الى  ١٥١١:٤٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٦-١٩٩١امل حمدى عبدالحميد حفنى١٣١٧٧ ١٣٨

من ١١:١٥  الى  ١٥١١:٤٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩امل حمدى محمد حسن١٧٦٢٨ ١٣٩

من ١١:١٥  الى  ١٥١١:٤٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٢-١٩٩٣امنيه حمال محمد محروس١٢٤٣٦ ١٤٠

من ١١:١٥  الى  ١٥١١:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-١٢-١٩٩١امنيه سعد على يوسف٦٧٠٩ ١٤١

من ١١:١٥  الى  ١٥١١:٤٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧امنيه ضياء الدين احمد٢٤٥٣١ ١٤٢

من ١١:١٥  الى  ١٥١١:٤٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩امنيه فؤاد ص8ح الدين ابراھيم٢٢٠٠٢ ١٤٣

من ١١:١٥  الى  ١٥١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٨-١٩٩٣امنيه مصطفى محمود حامد٨١٥٨٥١ ١٤٤

من ١١:١٥  الى  ١٥١١:٤٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٧-١٩٩٢اميره اشرف ص8ح السيد١٥٦٢٨ ١٤٥

من ١١:١٥  الى  ١٥١١:٤٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠١-١٩٨٩اميره سعد على يوسف٦٧٠٨ ١٤٦

من ١١:١٥  الى  ١٥١١:٤٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٦-١٩٩٣اميره سعيد عواد بحور٨٢٤٢١٦ ١٤٧

من ١١:١٥  الى  ١٥١١:٤٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٥-١٩٨٩اميره عبدالعزيز فتوح رس8ن٨٢١٠٢٠ ١٤٨

من ١١:١٥  الى  ١٥١١:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٩-١٩٩٧اميره محسن ابراھيم ابراھيم١٢٣٩٧ ١٤٩

من ١١:١٥  الى  ١٥١١:٤٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٥-١٩٩٤اميره محمد ابراھيم ابراھيم٤٠٠٥ ١٥٠

من ١١:١٥  الى  ١٥١١:٤٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٩-١٩٩٤اميره مصطفى محمد مصطفى٩٤١٢ ١٥١

من ١١:١٥  الى  ١٥١١:٤٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٥-١٩٨٩امينه س8مه على احمد عبد=٨١٨٢٥٩ ١٥٢

من ١١:١٥  الى  ١٥١١:٤٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠انجى عبدالمنعم عبدالھادى محمد٣٥٧٦ ١٥٣

من ١١:١٥  الى  ١٥١١:٤٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-١١-١٩٩٤انجى فؤاد عبدالعاطى على الفقى٦٤٢٧ ١٥٤

من ١١:١٥  الى  ١٥١١:٤٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩انطوان نبيل خير =٥٢٦٨ ١٥٥

من ١١:١٥  الى  ١٥١١:٤٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٢-١٩٩٢ايات حسن احمد سليمان١٩٠٨٣ ١٥٦

من ١١:١٥  الى  ١٥١١:٤٥-٠٣-٣١٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨ايات سيد فراج على٢٥٣٧٦ ١٥٧

من ١١:١٥  الى  ١٥١١:٤٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩ايمان جمال سيد عبدالحميد٢٤٦٥٠ ١٥٨

من ١١:١٥  الى  ١٥١١:٤٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-١١-١٩٨٦ايمان جواده شرف يسر١٨٩٨٨ ١٥٩

من ١١:١٥  الى  ١٥١١:٤٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-١٠-١٩٨٦ايمان ص8ح محمد احمد٨٤٢٣٧ ١٦٠

من ١٢:٠٠  الى  ١٥١٢:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-١١-١٩٩٢ايمان عبد= محمد عبد= اFنصارى٨٢٨٣٢ ١٦١

من ١٢:٠٠  الى  ١٥١٢:٣٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-١١-١٩٨٨ايمان عمر عثمان محمد حسن١٧٧٤٤ ١٦٢

من ١٢:٠٠  الى  ١٥١٢:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٢-١٩٨٧ايمان محمد ابراھيم حسن١٧١٣٨ ١٦٣
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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  ١٥١٢:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧ايمان محمد فھيم محمد فريد بدران١٥٣٩٠ ١٦٤

من ١٢:٠٠  الى  ١٥١٢:٣٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٣-١٩٩١ايمان محمد محمد٩١٧٥٢١ ١٦٥

من ١٢:٠٠  الى  ١٥١٢:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-١٠-١٩٨٦ايمان مصطفى سعد اسماعيل١٥٧٣١ ١٦٦

من ١٢:٠٠  الى  ١٥١٢:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦ايمره محمد عبداللطيف ابو الع٦٠٦٤8 ١٦٧

من ١٢:٠٠  الى  ١٥١٢:٣٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨ايمن حسين امام خليل٨٢٦٦٦٧ ١٦٨

من ١٢:٠٠  الى  ١٥١٢:٣٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩ايمن ممدوح محمد العتريس٧٠٤٢ ١٦٩

من ١٢:٠٠  الى  ١٥١٢:٣٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨ايناس حسن على حسن٨٣٧٧٩ ١٧٠

من ١٢:٠٠  الى  ١٥١٢:٣٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠ايناس عصام على عبدالحميد١٠٣٩١ ١٧١

من ١٢:٠٠  الى  ١٥١٢:٣٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠١-١٩٩٠ايه ابراھيم فھمى عامر على١٧٧٨٣ ١٧٢

من ١٢:٠٠  الى  ١٥١٢:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-١١-١٩٩٤ايه احمد سيد سالم١٢٠٣٩ ١٧٣

من ١٢:٠٠  الى  ١٥١٢:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠١-١٩٩١ايه احمد محمود احمد١٧٨٠٥ ١٧٤

من ١٢:٠٠  الى  ١٥١٢:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٥-١٩٩٤ايه جمال ابو سريع عبدالحميد٨٨٤٦٣١ ١٧٥

من ١٢:٠٠  الى  ١٥١٢:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-١١-١٩٩٣ايه جمال حامد عيد١٧٣٢٤ ١٧٦

من ١٢:٠٠  الى  ١٥١٢:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-١٢-١٩٨٩ايه حسن محمد حسين٩٥٢٩ ١٧٧

من ١٢:٠٠  الى  ١٥١٢:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠١-١٩٩٣ايه حسين يوسف محمد عبدالعزيز٩٥١٣ ١٧٨

من ١٢:٠٠  الى  ١٥١٢:٣٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠ايه طه محمد ابو العز عطيه٩٩٣٠٢ ١٧٩

من ١٢:٠٠  الى  ١٥١٢:٣٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-١١-١٩٨٨ايه فؤاد عبدالحميد كامل٨١٥٥٦ ١٨٠

من ١٢:٠٠  الى  ١٥١٢:٣٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٦-١٩٩١ايه كمال الشناوى محمد٥٥١٤ ١٨١

من ١٢:٠٠  الى  ١٥١٢:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠ايه محمد عبدالرحيم عبدالرحمن٨١٣٠٧٤ ١٨٢

من ١٢:٠٠  الى  ١٥١٢:٣٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠١-١٩٩٥ايه محمود احمد ابو زيد١١٠٣٦ ١٨٣

من ١٢:٠٠  الى  ١٥١٢:٣٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٢-١٩٩١ايه ممدوح محمد عبدالمنعم الغندور٩١٧٥٨٣ ١٨٤

من ١٢:٠٠  الى  ١٥١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٢-١٩٩٧ايه نبيل محمد سعيد٢٥٠٨٦ ١٨٥

من ١٢:٠٠  الى  ١٥١٢:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨ايھاب اسامه محمد على٨١٠٨٨ ١٨٦

من ١٢:٠٠  الى  ١٥١٢:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-١١-١٩٨٧ايھاب سيد محمد محمود٨١٤١٥٩ ١٨٧

من ١٢:٠٠  الى  ١٥١٢:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨باسم طارق حلمى عبدالوھاب١٥٦١٠ ١٨٨

من ١٢:٠٠  الى  ١٥١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٦برديس احمد حسين احمد١٥٥٧٤ ١٨٩

من ١٢:٠٠  الى  ١٥١٢:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-١٠-١٩٨٧بسام محمود عبدالمعطى محمد السيد٤٤٨٩ ١٩٠

من ١٢:٠٠  الى  ١٥١٢:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٩-١٩٩٥بسمه اشرف محمد س8مه عبدالعال١٥٥٨٨ ١٩١

من ١٢:٠٠  الى  ١٥١٢:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢بسمه رؤوف حسين محمد الدغيدى٨١٦٩٤٣ ١٩٢

من ١٢:٠٠  الى  ١٥١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٩١بسمه زين العابدين خليفه حمزه٢٤٥٤٦ ١٩٣

من ١٢:٠٠  الى  ١٥١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩١بسمه عاطف فاروق امين١٢٠٥٢ ١٩٤

من ١٢:٠٠  الى  ١٥١٢:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨بسمه محمد حسن عثمان١٣٧٤ ١٩٥

من ١٢:٠٠  الى  ١٥١٢:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦بيتر اميل كامل اسطفانوس٢٨٣٤١ ١٩٦

من ١٢:٠٠  الى  ١٥١٢:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٤-١٩٩٢بيتر عادل ابراھيم عبدالملك٥٢٠٥ ١٩٧

من ١٢:٠٠  الى  ١٥١٢:٣٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨بيجاد احمد فتحى البارودى٢٥٥٦٧ ١٩٨

من ١٢:٠٠  الى  ١٥١٢:٣٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧تريزه كرومل ونه زخارى٥٣٧٣ ١٩٩

من ١٢:٠٠  الى  ١٥١٢:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦جابر محمد جابر محمد١٤٠٨٠ ٢٠٠

من ١٢:٤٥  الى  ١٥٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٦ج8ل احمد احمد محمد السيد١٠٠٣١ ٢٠١

من ١٢:٤٥  الى  ١٥٠١:١٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٢-١٩٩١جليله محمد نجيب صالح سيد العجمى١٥٨٠٦ ٢٠٢

من ١٢:٤٥  الى  ١٥٠١:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-١٠-١٩٨٦جمال محمد ص8ح الدين عبدالقادر بدر٣٦٠٠ ٢٠٣

من ١٢:٤٥  الى  ١٥٠١:١٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-١٠-١٩٩٢جھاد سعيد محروس جبر٨٩٥٤ 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  ١٥٠١:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨جھاد محمد نجيب عبدالنعيم عبدالعليم١١٣٢٠ ٢٠٥

من ١٢:٤٥  الى  ١٥٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٩٣جھاد ناصر كمال محمد٩٩١٧٦٦١ ٢٠٦

من ١٢:٤٥  الى  ١٥٠١:١٥-٠٣-١٩٢٠١٦-١١-١٩٩٠حاتم اشرف حسنى عبدالحميد٩٩٩٢٥٨ ٢٠٧

من ١٢:٤٥  الى  ١٥٠١:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦حاتم فاروق حسان عسران٨٣٨٩٢ ٢٠٨

من ١٢:٤٥  الى  ١٥٠١:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-١٠-١٩٩١حازم حمدى ابراھيم ابو حسن١٢٢٧٨ ٢٠٩

من ١٢:٤٥  الى  ١٥٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٩٢حازم خالد فتحى عبدالقادر١٧٣٢١ ٢١٠

من ١٢:٤٥  الى  ١٥٠١:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧حازم على محمود نصر القواس١٨٠٥٨ ٢١١

من ١٢:٤٥  الى  ١٥٠١:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦حسام الدين ابراھيم على ابراھيم٢٠٦٩ ٢١٢

من ١٢:٤٥  الى  ١٥٠١:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩حسن جاد على حسن٢٦٤٤ ٢١٣

من ١٢:٤٥  الى  ١٥٠١:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-١٢-١٩٨٩حسن عادل حسن خليل٨٢٠٧ ٢١٤

من ١٢:٤٥  الى  ١٥٠١:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٣-١٩٩٣حسن عبدالسيد حسن مغربى٢٠٨١ ٢١٥

من ١٢:٤٥  الى  ١٥٠١:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-١٠-١٩٨٧حسن عزت عبدالمقصود١٦٣٨١ ٢١٦

من ١٢:٤٥  الى  ١٥٠١:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠١-١٩٩٠حسن على فرغلى بخيت٨٨٠٩٨ ٢١٧

من ١٢:٤٥  الى  ١٥٠١:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠١-١٩٨٩حسن محمد احمد حسن٩٩١٧٦٦٠ ٢١٨

من ١٢:٤٥  الى  ١٥٠١:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٤-١٩٩٤حسن محمد اسماعيل عبدالحميد٢١١٧٣ ٢١٩

من ١٢:٤٥  الى  ١٥٠١:١٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠١-١٩٨٨حسين احمد عبدالعظيم عبدالتواب٩٩٩٢٧٩ ٢٢٠

من ١٢:٤٥  الى  ١٥٠١:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠١-١٩٩٠حسين احمد محمد سيد فراج٢٠٠٨٦ ٢٢١

من ١٢:٤٥  الى  ١٥٠١:١٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٥-١٩٩٥حسين يوسف محمد محمد٦٤١٢ ٢٢٢

من ١٢:٤٥  الى  ١٥٠١:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠حمده عثمان عبد=٨٩٨٥ ٢٢٣

من ١٢:٤٥  الى  ١٥٠١:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨حمدى طه عبدالعظيم على٨٢٧٠٠٧ ٢٢٤

من ١٢:٤٥  الى  ١٥٠١:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨حنان ابراھيم محمد الراوى١٨٩٨٤ ٢٢٥

من ١٢:٤٥  الى  ١٥٠١:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٦-١٩٨٧حنان حماد عيسى عبدالحميد١٥٢٦٩ ٢٢٦

من ١٢:٤٥  الى  ١٥٠١:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧خالد عبدالرضى محمد٦٧٨٩ ٢٢٧

من ١٢:٤٥  الى  ١٥٠١:١٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨خالد مبروك محمد محمود٨٧٢٦٤ ٢٢٨

من ١٢:٤٥  الى  ١٥٠١:١٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠١-١٩٨٩خالد محمد محمد احمد السيد٤٥٨٨ ٢٢٩

من ١٢:٤٥  الى  ١٥٠١:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩١خالد منعم امام شبل١٥٦٤٣ ٢٣٠

من ١٢:٤٥  الى  ١٥٠١:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٦-١٩٩٣خلود ايھاب فوزى ابراھيم٨١٦٧٥٣ ٢٣١

من ١٢:٤٥  الى  ١٥٠١:١٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠١-١٩٨٩داليا سعيد عباس متولى١٥٥٩٤ ٢٣٢

من ١٢:٤٥  الى  ١٥٠١:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٩-١٩٩٤داليا عمرو عبداللطيف فھمى٨١٥٨٦٠ ٢٣٣

من ١٢:٤٥  الى  ١٥٠١:١٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٥-١٩٩٤دعاء شعبان فتح = محمد٨٨٧١ ٢٣٤

من ١٢:٤٥  الى  ١٥٠١:١٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٥-١٩٩٣دعاء محمد عبدالغنى على١١٩٧ ٢٣٥

من ١٢:٤٥  الى  ١٥٠١:١٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠١-١٩٩٠دعاء محمود سامح امين محمد٨٢٢١ ٢٣٦

من ١٢:٤٥  الى  ١٥٠١:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-١٢-١٩٩٥دنيا سامح محروس محمد١٧٣٦٦ ٢٣٧

من ١٢:٤٥  الى  ١٥٠١:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٩-١٩٩٣دنيا عبدالغنى شعبان١٣١٤٣ ٢٣٨

من ١٢:٤٥  الى  ١٥٠١:١٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٢-١٩٩٣دينا اشرف وھيب يوسف١٢٥٧٠ ٢٣٩

من ١٢:٤٥  الى  ١٥٠١:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-١١-١٩٨٩دينا ص8ح عبدالظاھر حسنين حنفى٢١١٨٢ ٢٤٠

من ٠١:٣٠  الى  ١٥٠٢:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠١-١٩٩٠دينا عبدالحميد محمد يوسف٧٠٣٦ ٢٤١

من ٠١:٣٠  الى  ١٥٠٢:٠٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦دينا محمد عبدالحميد حسن٨٣٢٣٣ ٢٤٢

من ٠١:٣٠  الى  ١٥٠٢:٠٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠١-١٩٨٦دينا محمد عز الدين محمد٨٨٠٦٩ ٢٤٣

من ٠١:٣٠  الى  ١٥٠٢:٠٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠دينا مصطفى عبدالبر يوسف١٧٢٦٧ ٢٤٤

من ٠١:٣٠  الى  ١٥٠٢:٠٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨دينا ھشام محمود احمد سعد٤٤٥٧ ٢٤٥

٠١-٠٣-٢٠١٦القاھرة Page ٧ of  ١٩



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  ١٥٠٢:٠٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦رامز لويس شاكر٦٩٦٠ ٢٤٦

من ٠١:٣٠  الى  ١٥٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨رامى جمال ابراھيم محمد عطا٨٢٥١١٦ ٢٤٧

من ٠١:٣٠  الى  ١٥٠٢:٠٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٩-١٩٩١رامى حسن محمد محمد٢١٥٧٢ ٢٤٨

من ٠١:٣٠  الى  ١٥٠٢:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧رامى حسين امام احمد٨٨١٢٠ ٢٤٩

من ٠١:٣٠  الى  ١٥٠٢:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٧-١٩٩٢رامى يحى يسرى محمد٨١٤١٦٢ ٢٥٠

من ٠١:٣٠  الى  ١٥٠٢:٠٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦رانا ماھر عبدالنبى محمد١٠٢٣٤ ٢٥١

من ٠١:٣٠  الى  ١٥٠٢:٠٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦راندا احمد محمود النمر٤٠٦٩ ٢٥٢

من ٠١:٣٠  الى  ١٥٠٢:٠٠-٠٣-١١٢٠١٦-١٢-١٩٨٦راندا محمد سامى احمد حسن٥٨٢١ ٢٥٣

من ٠١:٣٠  الى  ١٥٠٢:٠٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠رانيا احمد على احمد١٨٥٧٧ ٢٥٤

من ٠١:٣٠  الى  ١٥٠٢:٠٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨رانيا مصرى محمد فضل١٤٠٢٩ ٢٥٥

من ٠١:٣٠  الى  ١٥٠٢:٠٠-٠٣-٢١٢٠١٦-١٠-١٩٩٠ربيع زايد طلب ابراھيم مصطفى١٠٩٥٤ ٢٥٦

من ٠١:٣٠  الى  ١٥٠٢:٠٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨رجب ابراھيم عبدالعظيم معتمد٢٤٠٨٥ ٢٥٧

من ٠١:٣٠  الى  ١٥٠٢:٠٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٧-١٩٩١رحمه محمد السيد ھمام١٢٤٩٩ ٢٥٨

من ٠١:٣٠  الى  ١٥٠٢:٠٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨رشا شعبان عبدالحميد موسى٨٣٦٢٢ ٢٥٩

من ٠١:٣٠  الى  ١٥٠٢:٠٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩رضا محمد عبدالحميد محمد١٢٠٢٨ ٢٦٠

من ٠١:٣٠  الى  ١٥٠٢:٠٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-١٠-١٩٩٣رضوى ثروت عوض سيد٨١٨٨٤ ٢٦١

من ٠١:٣٠  الى  ١٥٠٢:٠٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٤-١٩٩١رغده حسن صالح حسن٦٥٤١ ٢٦٢

من ٠١:٣٠  الى  ١٥٠٢:٠٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٤-١٩٩١رمضان رجب محمود عبدالرازق٣٥٦٦ ٢٦٣

من ٠١:٣٠  الى  ١٥٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦رمضان محمد عبد= مصطفى٥٦٧١ ٢٦٤

من ٠١:٣٠  الى  ١٥٠٢:٠٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠١-١٩٨٩رنا محسن محمد الرمادى٢٥٣٦٩ ٢٦٥

من ٠١:٣٠  الى  ١٥٠٢:٠٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-١١-١٩٨٧رنا محمد السيد محمود٢٥٦٦ ٢٦٦

من ٠١:٣٠  الى  ١٥٠٢:٠٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢رنا محمد فاروق رضوان محمد٩٣٨١ ٢٦٧

من ٠١:٣٠  الى  ١٥٠٢:٠٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٢-١٩٩٦روان خيرى حافظ عطيه شلتوت١٥٢٣٩ ٢٦٨

من ٠١:٣٠  الى  ١٥٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٢روناء ص8ح الدين عبدالفتاح محمد ابو العيله١٧٣٧٢ ٢٦٩

من ٠١:٣٠  الى  ١٥٠٢:٠٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠ريم عبدالس8م عثمان عباس١٦٣١٢ ٢٧٠

من ٠١:٣٠  الى  ١٥٠٢:٠٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٨-١٩٩١ريھام محمد فرج السيد٥٣٥٩ ٢٧١

من ٠١:٣٠  الى  ١٥٠٢:٠٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨ريھام مطراوى محمد على١٧٧٤٩ ٢٧٢

من ٠١:٣٠  الى  ١٥٠٢:٠٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦ريھام نصر سيد محمد٨٢٠١٠ ٢٧٣

من ٠١:٣٠  الى  ١٥٠٢:٠٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠ريھام وجدى عبدالجواد جوھر٨٧١٢٩ ٢٧٤

من ٠١:٣٠  الى  ١٥٠٢:٠٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧زكريا يحيى زكريا فيصل٢٦١٤٥ ٢٧٥

من ٠١:٣٠  الى  ١٥٠٢:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠١-١٩٨٩زينب سعيد نور الدين محمود٩٤٩٧ ٢٧٦

من ٠١:٣٠  الى  ١٥٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٨زينب صفا عبدالمنعم محمد٢٦٥٠٩ ٢٧٧

من ٠١:٣٠  الى  ١٥٠٢:٠٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠زينب محمد س8مه ابراھيم٨١٥٠٣ ٢٧٨

من ٠١:٣٠  الى  ١٥٠٢:٠٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٣-١٩٩٣زينب يحيى محمد كمال٢٥٣٨٤ ٢٧٩

من ٠١:٣٠  الى  ١٥٠٢:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠١-١٩٩٣ساره ابو القاسم عبدالحليم محمد٢٥٠٣٩ ٢٨٠

من ٠٢:١٥  الى  ١٥٠٢:٤٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٢-١٩٨٧ساره السيد عفيفى السيد عفيفى١٨٥٤١ ٢٨١

من ٠٢:١٥  الى  ١٥٠٢:٤٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠١-١٩٨٩ساره جمال حلمى جيد واصف٨٩٤٤٢ ٢٨٢

من ٠٢:١٥  الى  ١٥٠٢:٤٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨ساره حسن محمد حسين سالم٨١٤١٣٩ ٢٨٣

من ٠٢:١٥  الى  ١٥٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٧ساره حمدى احمد٩١٧٦٤٢ ٢٨٤

من ٠٢:١٥  الى  ١٥٠٢:٤٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٢-١٩٩٢ساره طارق متولى عبده١٧٠٦٣ ٢٨٥

من ٠٢:١٥  الى  ١٥٠٢:٤٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨ساره عبدالمحسن عبدالھادى محمد على٦٨٩٠ 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  ١٥٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١١-١٩٨٦ساره ع8ء الدين عبد=٨٤٩٩٧ ٢٨٧

من ٠٢:١٥  الى  ١٥٠٢:٤٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨ساره محمد عزت عارف احمد٨٨٣٥٠ ٢٨٨

من ٠٢:١٥  الى  ١٥٠٢:٤٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨ساره نصر على موسى٦٥٧٤ ٢٨٩

من ٠٢:١٥  الى  ١٥٠٢:٤٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦سالى احمد امام على٢١٢٧ ٢٩٠

من ٠٢:١٥  الى  ١٥٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦سالى خالد مصطفى عبدالحليم١١٠٣ ٢٩١

من ٠٢:١٥  الى  ١٥٠٢:٤٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦سالى عصام عبدالفتاح الزينى٦٩٩٢ ٢٩٢

من ٠٢:١٥  الى  ١٥٠٢:٤٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧سالى كمال محمد متولى٨١٥٦٨٤ ٢٩٣

من ٠٢:١٥  الى  ١٥٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٨سالى ھشام عبد= امين٢٥٠٤٦ ٢٩٤

من ٠٢:١٥  الى  ١٥٠٢:٤٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٢-١٩٩٢سامح ابو السعود محمود احمد٨١٥٤١٢ ٢٩٥

من ٠٢:١٥  الى  ١٥٠٢:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢سامح سمير عبدالعزيز محمد٨٣٢٨٦ ٢٩٦

من ٠٢:١٥  الى  ١٥٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨سامح عصام الدين فھيم محمد عبدالمعطى٨٣٨٣٦ ٢٩٧

من ٠٢:١٥  الى  ١٥٠٢:٤٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-١١-١٩٨٨سامح محمد ابراھيم على كاشف٢٠٨٧ ٢٩٨

من ٠٢:١٥  الى  ١٥٠٢:٤٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩سامح مصطفى رضا محمد سعيد الفار٥٨٤٠ ٢٩٩

من ٠٢:١٥  الى  ١٥٠٢:٤٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠١-١٩٨٧سحر اسماعيل عفيفى٨٨٩٤١ ٣٠٠

من ٠٢:١٥  الى  ١٥٠٢:٤٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٢-١٩٩٢سعيد احمد سعيد سليمان٨١٨٩٠ ٣٠١

من ٠٢:١٥  الى  ١٥٠٢:٤٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٩-١٩٩٥سلمى ابو بكر سيد احمد محمد٦٠٢٥ ٣٠٢

من ٠٢:١٥  الى  ١٥٠٢:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٣-١٩٩٤سلمى احمد كمال رجب على٩٦٩٥٤ ٣٠٣

من ٠٢:١٥  الى  ١٥٠٢:٤٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦سلوى ابراھيم عبدالعزيز عبد=٢٥٣١٩ ٣٠٤

من ٠٢:١٥  الى  ١٥٠٢:٤٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠سليمان محمد فريد محمد١٣١٩١ ٣٠٥

من ٠٢:١٥  الى  ١٥٠٢:٤٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٧-١٩٩٣سما حسين محمد مغازى٨٨٣٦٧ ٣٠٦

من ٠٢:١٥  الى  ١٥٠٢:٤٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦سماح سمير محمد شلبى٨١٤١٥٨ ٣٠٧

من ٠٢:١٥  الى  ١٥٠٢:٤٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨سماح سيد طه عبدالعزيز١٨٨٧١ ٣٠٨

من ٠٢:١٥  الى  ١٥٠٢:٤٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧سماح عبد= محمد خليل عبد=٨٨٢٨٤ ٣٠٩

من ٠٢:١٥  الى  ١٥٠٢:٤٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٧-١٩٩٣سمر سعد الدين محمود عبدالقادر٩٤٩٣ ٣١٠

من ٠٢:١٥  الى  ١٥٠٢:٤٥-٠٣-١٥٢٠١٦-١٢-١٩٨٨سمر شريف رمضان١٩٩٠١ ٣١١

من ٠٢:١٥  الى  ١٥٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١١-١٩٩١سمر فرج سيد دسوقى١٢٢٤٣ ٣١٢

من ٠٢:١٥  الى  ١٥٠٢:٤٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٩-١٩٩١سنيه سيد عبدالدايم سعد سكر١٢٢١٤ ٣١٣

من ٠٢:١٥  الى  ١٥٠٢:٤٥-٠٣-١٧٢٠١٦-١٢-١٩٩٢سھام عبدالستار احمد خليل٨١٥٣٠٦ ٣١٤

من ٠٢:١٥  الى  ١٥٠٢:٤٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠١-١٩٩٤سھيله حسام انور سليمان٤٤٦٩ ٣١٥

من ٠٢:١٥  الى  ١٥٠٢:٤٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨سوزان سعيد عبداللطيف عبدالحميد٢٦٠٤٠ ٣١٦

من ٠٢:١٥  الى  ١٥٠٢:٤٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠١-١٩٩٥سيف اFس8م كمال الشناوى محمد٩١٠٣٥٢ ٣١٧

من ٠٢:١٥  الى  ١٥٠٢:٤٥-٠٣-١١٢٠١٦-١١-١٩٩٥سيمون مدحت الفونس عطا =٢٤١٨٥ ٣١٨

من ٠٢:١٥  الى  ١٥٠٢:٤٥-٠٣-١٢٢٠١٦-١١-١٩٨٧شادى خالد محمود٨٨٠٧٢ ٣١٩

من ٠٢:١٥  الى  ١٥٠٢:٤٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٣-١٩٩١شادى طارق فوزى عبدربه١٦٠١٦ ٣٢٠

من ٠٣:٠٠  الى  ١٥٠٣:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٣-١٩٩٦شادى مدحت السيد احمد الجزار٨١٦٧٥٩ ٣٢١

من ٠٣:٠٠  الى  ١٥٠٣:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠١-١٩٩١شروق حسن سمير احمد عبد=١٥٤٥١ ٣٢٢

من ٠٣:٠٠  الى  ١٥٠٣:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٧-١٩٩١شريف اشرف السيد مصطفى٩٦٧٣ ٣٢٣

من ٠٣:٠٠  الى  ١٥٠٣:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠١-١٩٩٢شريف عادل حسن عبدالغنى٨١٦٠٧٣ ٣٢٤

من ٠٣:٠٠  الى  ١٥٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٧شھاب احمد زين العرب سعيد٢٦٢٧ ٣٢٥

من ٠٣:٠٠  الى  ١٥٠٣:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٦-١٩٩٣شھاب ممدوح احمد محمد٨٨١١٩ ٣٢٦

من ٠٣:٠٠  الى  ١٥٠٣:٣٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-١٠-١٩٨٦شيرين يسرى حامد عبدالحميد٨١١٢٤٤ 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  ١٥٠٣:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠شيماء اكرم عبدالرحمن٨٨٨٢٨ ٣٢٨

من ٠٣:٠٠  الى  ١٥٠٣:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٦-١٩٩٥شيماء امين محمد مصيلحى١٠٣٤٨ ٣٢٩

من ٠٣:٠٠  الى  ١٥٠٣:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧شيماء سيد عبدالفتاح ابراھيم١٢٠٠ ٣٣٠

من ٠٣:٠٠  الى  ١٥٠٣:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦شيماء على حسن عليوه٢٢٥٠٣ ٣٣١

من ٠٣:٠٠  الى  ١٥٠٣:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧شيماء محمد عبدالحميد احمد٤٤٣٢ ٣٣٢

من ٠٣:٠٠  الى  ١٥٠٣:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-١٢-١٩٨٨صالح جمال محمود ابو الع٨٧٢٧٨8 ٣٣٣

من ٠٣:٠٠  الى  ١٥٠٣:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢صفا طلعت فاروق عبدالوھاب٨٢٧٠١٢ ٣٣٤

من ٠٣:٠٠  الى  ١٥٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٩ص8ح فوزى احمد عثمان١٣١٧٩ ٣٣٥

من ٠٣:٠٠  الى  ١٥٠٣:٣٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٢-١٩٩٣ضحى عز العرب عطيه محمد٨٢٥١٩٠ ٣٣٦

من ٠٣:٠٠  الى  ١٥٠٣:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦طارق شعبان عبدالعزيز محمد١٥٢٠١ ٣٣٧

من ٠٣:٠٠  الى  ١٥٠٣:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٨-١٩٩١طارق معطفى عبدالحميد السمدونى١٦٤٥٧ ٣٣٨

من ٠٣:٠٠  الى  ١٥٠٣:٣٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٤-١٩٨٩طارق ممدوح احمد محمود بدوى٢٦٦٣١ ٣٣٩

من ٠٣:٠٠  الى  ١٥٠٣:٣٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٥-١٩٩٢طاھر محمد رضا عبدالعليم رمضان٨٤٥٠٩ ٣٤٠

من ٠٣:٠٠  الى  ١٥٠٣:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨عائشه رجب محمد حسن٢٤١٧٤ ٣٤١

من ٠٣:٠٠  الى  ١٥٠٣:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨عادل ص8ح عرفه اسماعيل٥٦٨٦ ٣٤٢

من ٠٣:٠٠  الى  ١٥٠٣:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٧-١٩٩٢عبدالرحمن احمد فتحى عبدالحميد٣١١٠ ٣٤٣

من ٠٣:٠٠  الى  ١٥٠٣:٣٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢عبدالرحمن حميده محمد حميده٨٣٨٤٢ ٣٤٤

من ٠٣:٠٠  الى  ١٥٠٣:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٤-١٩٩٦عبدالرحمن عبدالصبور محمد ابو حامد٢١١٧٧ ٣٤٥

من ٠٣:٠٠  الى  ١٥٠٣:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٤-١٩٩١عبدالرحمن ع8ء الدين انور احمد٢٥٢٥٠ ٣٤٦

من ٠٣:٠٠  الى  ١٥٠٣:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠١-١٩٨٨عبدالعزيز محمد عبدالعزيز٨١٢٥٢ ٣٤٧

من ٠٣:٠٠  الى  ١٥٠٣:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٢-١٩٩١عبد= اسامه بشير درويش١٥٨٠٧ ٣٤٨

من ٠٣:٠٠  الى  ١٥٠٣:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-١٠-١٩٩٠عبد= عباس سيد محمد٨٤٥٦ ٣٤٩

من ٠٣:٠٠  الى  ١٥٠٣:٣٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦عبد= عبدالرحمن عبد= موسى٨١٨٢٣٣ ٣٥٠

من ٠٣:٠٠  الى  ١٥٠٣:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٨-١٩٩١عبد= محمد طه روبى ابو الخير٨٨٣٨٠ ٣٥١

من ٠٣:٠٠  الى  ١٥٠٣:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-١٢-١٩٩٠عبدالمحسن محمد احمد١٠٥٨٩ ٣٥٢

من ٠٣:٠٠  الى  ١٥٠٣:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨عبدالمنعم عبدالوھاب عبدالعزيز غنيم٨١٧٤٠٦ ٣٥٣

من ٠٣:٠٠  الى  ١٥٠٣:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-١١-١٩٨٨عبدالمنعم محمد بيومى البربرى٨١٧٤٢٧ ٣٥٤

من ٠٣:٠٠  الى  ١٥٠٣:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٦-١٩٩٤عبير ابراھيم السيد امام احمد١٠٤٤٧ ٣٥٥

من ٠٣:٠٠  الى  ١٥٠٣:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-١٠-١٩٨٩عبير حسن احمد صالح١٤٢٦٨ ٣٥٦

من ٠٣:٠٠  الى  ١٥٠٣:٣٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٧-١٩٩٢عبير عادل ابراھيم متولى٦٥٨٣ ٣٥٧

من ٠٣:٠٠  الى  ١٥٠٣:٣٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨عبير عنتر سيد على١٢١٤٨ ٣٥٨

من ٠٣:٠٠  الى  ١٥٠٣:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨عبير محمود رافت عبدالعظيم حسين٩١٧٣ ٣٥٩

من ٠٣:٠٠  الى  ١٥٠٣:٣٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-١٢-١٩٩١عبير نصر حسين بركات٦٦١٥ ٣٦٠

من ٠٣:٤٥  الى  ١٥٠٤:١٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩عرفات محمود عباس زيدان٨٢٢٦٥ ٣٦١

من ٠٣:٤٥  الى  ١٥٠٤:١٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦عز الدين طاھر سيد محمد١٦١٠٨ ٣٦٢

من ٠٣:٤٥  الى  ١٥٠٤:١٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٨-١٩٩٧عزه عبدالمجيد حسين محمد٢١٠٩١ ٣٦٣

من ٠٣:٤٥  الى  ١٥٠٤:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦عصمت عبدالعزيز احمد٢٣١١٤ ٣٦٤

من ٠٣:٤٥  الى  ١٥٠٤:١٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٤-١٩٨٩ع8 ابو بكر محمد احمد شھاب الدين٥٦٧٥ ٣٦٥

من ٠٣:٤٥  الى  ١٥٠٤:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠ع8 اسماعيل محمد فرج٥٠٨١ ٣٦٦

من ٠٣:٤٥  الى  ١٥٠٤:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-١١-١٩٩٤ع8ء اشرف ص8ح السيد١٥٦٣٠ ٣٦٧

من ٠٣:٤٥  الى  ١٥٠٤:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨ع8ء مجدى جاد محمد جاد١٧٧١٥ 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  ١٥٠٤:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦ع8ء محمد احمد محمود٥١٧٥ ٣٦٩

من ٠٣:٤٥  الى  ١٥٠٤:١٥-٠٣-٣١٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨ع8ء محمد زھرى خليفه١٧٦٦١ ٣٧٠

من ٠٣:٤٥  الى  ١٥٠٤:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢ع8ء مصطفى محمود محمد٢١٤٨ ٣٧١

من ٠٣:٤٥  الى  ١٥٠٤:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-١١-١٩٨٨على احمد عبدالعاطى على٢٦١٤٤ ٣٧٢

من ٠٣:٤٥  الى  ١٥٠٤:١٥-٠٣-١٢٢٠١٦-١٢-١٩٩٠على السيد احمد على٩٢٧١ ٣٧٣

من ٠٣:٤٥  الى  ١٥٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦على رزق عبدالمنعم محمد٨٨٣٤٤ ٣٧٤

من ٠٣:٤٥  الى  ١٥٠٤:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧على رضا زينھم كامل٦١٠١ ٣٧٥

من ٠٣:٤٥  الى  ١٥٠٤:١٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٦-١٩٩٤على ع8ء الدين عبدالرحمن يوسف٥٦٩٥ ٣٧٦

من ٠٣:٤٥  الى  ١٥٠٤:١٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨عماد الدين محمد ابو زيد٢٠٦٠٨ ٣٧٧

من ٠٣:٤٥  الى  ١٥٠٤:١٥-٠٣-١٨٢٠١٦-١٠-١٩٨٩عماد وجيه بخيت بيومى١٧٢٧٢ ٣٧٨

من ٠٣:٤٥  الى  ١٥٠٤:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩عمار عصام السيد حسين ھيكل١٣٠١٨ ٣٧٩

من ٠٣:٤٥  الى  ١٥٠٤:١٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠١-١٩٩٦عمر شحاته محمد صابر٣٥٠٣ ٣٨٠

من ٠٣:٤٥  الى  ١٥٠٤:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-١١-١٩٨٥عمر شوقى عبدالھادى عمر حسين٢٥٢٦٤ ٣٨١

من ٠٣:٤٥  الى  ١٥٠٤:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧عمر فولى سند عبدالرزاق٣١٠٨ ٣٨٢

من ٠٣:٤٥  الى  ١٥٠٤:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦عمر محمد عمر سليم٢٦٥٠٤ ٣٨٣

من ٠٣:٤٥  الى  ١٥٠٤:١٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠١-١٩٨٦عمرو حسن صابر جمال الدين١٢٢٣٦ ٣٨٤

من ٠٣:٤٥  الى  ١٥٠٤:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-١١-١٩٨٦عمرو حسنى محمد ابو الفتوح٨١٧١٥٢ ٣٨٥

من ٠٣:٤٥  الى  ١٥٠٤:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٨-١٩٩٣عمرو رجب سعيد نسيم٨٨٦٥٧ ٣٨٦

من ٠٣:٤٥  الى  ١٥٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨عمرو عبدالفتاح حافظ١٣١٢٣ ٣٨٧

من ٠٣:٤٥  الى  ١٥٠٤:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢عمرو فرج رفاعى فرج٦٦٦٩ ٣٨٨

من ٠٣:٤٥  الى  ١٥٠٤:١٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٣-١٩٩٥عمرو محمد رضوان على رضوان٨٢٤٢٣٦ ٣٨٩

من ٠٣:٤٥  الى  ١٥٠٤:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦عمرو محمد زايد عبد=٨٧٨٣٩ ٣٩٠

من ٠٣:٤٥  الى  ١٥٠٤:١٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٣-١٩٩١عمرو محمد ص8ح فريد١٨٨٥١ ٣٩١

من ٠٣:٤٥  الى  ١٥٠٤:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٦-١٩٨٧عمرو محمد عبدالمنعم محمد٢٥٢٦٣ ٣٩٢

من ٠٣:٤٥  الى  ١٥٠٤:١٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-١٢-١٩٨٧عمرو محمد محمد ابراھيم نصار٢٥٢٦٥ ٣٩٣

من ٠٣:٤٥  الى  ١٥٠٤:١٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨عمرو محمد محمد عبد= الصاوى٦٩١٤ ٣٩٤

من ٠٣:٤٥  الى  ١٥٠٤:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٦-١٩٩١عمرو ممدوح عيد رجب٨٧٨٠٧ ٣٩٥

من ٠٣:٤٥  الى  ١٥٠٤:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠١-١٩٩٠عمرو نبيل حنفى عبداللطيف٢٤٥٤١ ٣٩٦

من ٠٣:٤٥  الى  ١٥٠٤:١٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-١٢-١٩٨٨عمرو يوسف عز الدين عبدالفتاح٩٩٩٩٢٧٥ ٣٩٧

من ٠٣:٤٥  الى  ١٥٠٤:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-١٠-١٩٩٣فؤاد اشرف فؤاد ابراھيم١٥٨٢١ ٣٩٨

من ٠٣:٤٥  الى  ١٥٠٤:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٥-١٩٩٥فاطمه احمد فؤاد تمام١٦٧٥ ٣٩٩

من ٠٣:٤٥  الى  ١٥٠٤:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠١-١٩٨٦فاطمه حسنى احمد حافظ١٦٢٨١٩٩ ٤٠٠

من ٠٩:٠٠  الى  ١٦٠٩:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٩-١٩٩١فاطمه عصام عبدالحميد خضير٦٩١١ ٤٠١

من ٠٩:٠٠  الى  ١٦٠٩:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦فاطمه على سلطان على٨٢٤٢٢١ ٤٠٢

من ٠٩:٠٠  الى  ١٦٠٩:٣٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠فاطمه على محمد على حجاب٨٥٦٤٠ ٤٠٣

من ٠٩:٠٠  الى  ١٦٠٩:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠١-١٩٨٨فاطمه كامل عطيه محمد جروده٩٦٥٠ ٤٠٤

من ٠٩:٠٠  الى  ١٦٠٩:٣٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦فايزه طارق سيد احمد ابراھيم٦٨٠٠ ٤٠٥

من ٠٩:٠٠  الى  ١٦٠٩:٣٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢فريده احمد محمد احمد٢٦٢٥٨ ٤٠٦

من ٠٩:٠٠  الى  ١٦٠٩:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٥-١٩٨٦فيفيان امين نجيب بدروس٤٨٩٨ ٤٠٧

من ٠٩:٠٠  الى  ١٦٠٩:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٤-١٩٩١كارؤلين سمير جرجس مجلع٢٦٥٠٦ ٤٠٨

من ٠٩:٠٠  الى  ١٦٠٩:٣٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٨-١٩٩٤كامل مصطفى كامل حسين٢٤٠٦٣ 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  ١٦٠٩:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠١-١٩٨٩كرم خيرى اسماعيل ھمام١٠٤٠ ٤١٠

من ٠٩:٠٠  الى  ١٦٠٩:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-١٠-١٩٩٠كريم ابراھيم اسماعيل حسن محمد٨١٤١٦٩ ٤١١

من ٠٩:٠٠  الى  ١٦٠٩:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠١-١٩٩٠كريم احمد صادق عبدالرحمن٨١٣٠٥١ ٤١٢

من ٠٩:٠٠  الى  ١٦٠٩:٣٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-١١-١٩٨٩كريم احمد عبدالحميد احمد١٦٣٦٣ ٤١٣

من ٠٩:٠٠  الى  ١٦٠٩:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-١٢-١٩٨٧كريم احمد محمد حسين٦٩٥٣ ٤١٤

من ٠٩:٠٠  الى  ١٦٠٩:٣٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٥-١٩٨٩كريم السيد عبدالموجود منصور٦٢٩٧ ٤١٥

من ٠٩:٠٠  الى  ١٦٠٩:٣٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٢-١٩٩٥كريم خالد محمد رشاد جمعه٢٨٢٢٩ ٤١٦

من ٠٩:٠٠  الى  ١٦٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٩١كريم سعد طايع ھوى١٧٦٥٥ ٤١٧

من ٠٩:٠٠  الى  ١٦٠٩:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٩-١٩٩١كريم سيد حسين احمد بريقع٣١٣٧ ٤١٨

من ٠٩:٠٠  الى  ١٦٠٩:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٢-١٩٩١كريم عادل ذكى محمد٥٠٢٥ ٤١٩

من ٠٩:٠٠  الى  ١٦٠٩:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٤-١٩٩١كريم عاطف على محروس٨١٣٣٥ ٤٢٠

من ٠٩:٠٠  الى  ١٦٠٩:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-١١-١٩٨٩كريم فارس عبدالحليم كامل١٨٦٧٨ ٤٢١

من ٠٩:٠٠  الى  ١٦٠٩:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠١-١٩٨٧كريم فتحى ابراھيم عبدالعال٢٨٢٣١ ٤٢٢

من ٠٩:٠٠  الى  ١٦٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٩٢كريم كرم ميخائيل فلتاؤوس٢٦٦١٧ ٤٢٣

من ٠٩:٠٠  الى  ١٦٠٩:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-١٢-١٩٨٨كريم محسن محمد محمد حسين١٦٠٢٤ ٤٢٤

من ٠٩:٠٠  الى  ١٦٠٩:٣٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠١-١٩٨٧كريم محمد احمد١٨٥٩٨ ٤٢٥

من ٠٩:٠٠  الى  ١٦٠٩:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧كريم محمد عبد= السيد٨٢٣٦١٨ ٤٢٦

من ٠٩:٠٠  الى  ١٦٠٩:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-١٠-١٩٨٨كريم مصطفى عبدالستار محمد١٩٦٧ ٤٢٧

من ٠٩:٠٠  الى  ١٦٠٩:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠١-١٩٩٢كريم ناصر محمد عبدالغنى٦٠٩٥ ٤٢٨

من ٠٩:٠٠  الى  ١٦٠٩:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢كريمان ھاشم مصطفى محمد احمد١٢٥٨٦ ٤٢٩

من ٠٩:٠٠  الى  ١٦٠٩:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦لمياء فؤاد سالم احمد٨٧٢٩٤ ٤٣٠

من ٠٩:٠٠  الى  ١٦٠٩:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٧-١٩٩١ليلى عمر مرسى عبدالكريم١٧٧٤٦ ٤٣١

من ٠٩:٠٠  الى  ١٦٠٩:٣٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠ماجى حاتم حامد جمعه٦٠٠٤ ٤٣٢

من ٠٩:٠٠  الى  ١٦٠٩:٣٠-٠٣-١٩٢٠١٦-١١-١٩٩٥مارينا خالد لطفى فريد رزق٢٦١٣٦ ٤٣٣

من ٠٩:٠٠  الى  ١٦٠٩:٣٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨ماريھان سعد اسحاق٦٥٧٥ ٤٣٤

من ٠٩:٠٠  الى  ١٦٠٩:٣٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧مايكل فرج نصيف بطرس٢٦٦٢١ ٤٣٥

من ٠٩:٠٠  الى  ١٦٠٩:٣٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦مايكل محى وديع فلسطين٢٢٥٢٢ ٤٣٦

من ٠٩:٠٠  الى  ١٦٠٩:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-١٠-١٩٩١محروس سيد محروس اسماعيل٥٣٣٨ ٤٣٧

من ٠٩:٠٠  الى  ١٦٠٩:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦محسن محمد ابراھيم٨٢٢٩٣ ٤٣٨

من ٠٩:٠٠  الى  ١٦٠٩:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠١-١٩٩٢محمد ابراھيم ابراھيم امام٢٣٥٧٠ ٤٣٩

من ٠٩:٠٠  الى  ١٦٠٩:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠١-١٩٩٣محمد ابراھيم احمد حسن١٦٣٣٢ ٤٤٠

من ٠٩:٤٥  الى  ١٦١٠:١٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٨-١٩٩٣محمد ابراھيم بخيت عبدالھادى٦٣٥٥ ٤٤١

من ٠٩:٤٥  الى  ١٦١٠:١٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦محمد ابراھيم شريف عليوه٨٢٤٠٦ ٤٤٢

من ٠٩:٤٥  الى  ١٦١٠:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢محمد ابراھيم فتح = السيد٥١٢٢ ٤٤٣

من ٠٩:٤٥  الى  ١٦١٠:١٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩محمد ابراھيم محفوظ سليمان١٧٥٥٨ ٤٤٤

من ٠٩:٤٥  الى  ١٦١٠:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٧-١٩٩٥محمد ابراھيم محمد محمود٦٩٩٩ ٤٤٥

من ٠٩:٤٥  الى  ١٦١٠:١٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩محمد ابو المجد ابراھيم ابو المجد٩٥٥١ ٤٤٦

من ٠٩:٤٥  الى  ١٦١٠:١٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-١١-١٩٨٦محمد احمد اسماعيل ھمام٨١١٠٧٥ ٤٤٧

من ٠٩:٤٥  الى  ١٦١٠:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-١٢-١٩٨٨محمد احمد حليم ابراھيم٢٠٠٢٥ ٤٤٨

من ٠٩:٤٥  الى  ١٦١٠:١٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠١-١٩٩١محمد احمد ص8ح عبدالرحمن٥١٤٩ ٤٤٩

من ٠٩:٤٥  الى  ١٦١٠:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-١٠-١٩٨٨محمد اسماعيل عيسى درويش١٢٤٧٦ 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  ١٦١٠:١٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-١٠-١٩٨٨محمد السيد صبحى سند٣٣٦٣ ٤٥١

من ٠٩:٤٥  الى  ١٦١٠:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠١-١٩٩٢محمد السيد محمد السيد عساكر٢٢٢٩٩ ٤٥٢

من ٠٩:٤٥  الى  ١٦١٠:١٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨محمد الصاوى الصاوى السيد صالح٨٧٢٠٩ ٤٥٣

من ٠٩:٤٥  الى  ١٦١٠:١٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩محمد ايھاب احمد محمود ابو سريع٨٨٣٥٤٢ ٤٥٤

من ٠٩:٤٥  الى  ١٦١٠:١٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦محمد تيسير السعيد السيد٩٢٥٥ ٤٥٥

من ٠٩:٤٥  الى  ١٦١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٨محمد جمال السيد احمد٢٥٥٨٩ ٤٥٦

من ٠٩:٤٥  الى  ١٦١٠:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٩-١٩٩١محمد جمال محمد على الحمزى٨١٨٢٠١ ٤٥٧

من ٠٩:٤٥  الى  ١٦١٠:١٥-٠٣-١٩٢٠١٦-١٢-١٩٨٩محمد حامد محمد خضر٨١٦٩١٣ ٤٥٨

من ٠٩:٤٥  الى  ١٦١٠:١٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢محمد حسين احمد حامد محمد٢٣٥٩٧ ٤٥٩

من ٠٩:٤٥  الى  ١٦١٠:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩محمد حسين على عبده محمد١٦٢٨٢ ٤٦٠

من ٠٩:٤٥  الى  ١٦١٠:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠١-١٩٨٧محمد حسين محمد خطاب٢٠٩٦ ٤٦١

من ٠٩:٤٥  الى  ١٦١٠:١٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦محمد حمدى ابراھيم حسن١٠٤٦٥ ٤٦٢

من ٠٩:٤٥  الى  ١٦١٠:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧محمد حمدى احمد حسن١٠٣٩٣ ٤٦٣

من ٠٩:٤٥  الى  ١٦١٠:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧محمد حمدى احمد يعقوب٢٦٤٦ ٤٦٤

من ٠٩:٤٥  الى  ١٦١٠:١٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧محمد حمدى اسماعيل حميده٨١٥٣٠٩ ٤٦٥

من ٠٩:٤٥  الى  ١٦١٠:١٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠محمد حمدى عبدالمنعم على١٢٤٢ ٤٦٦

من ٠٩:٤٥  الى  ١٦١٠:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٦-١٩٩٠محمد خالد عبدالمنعم السيد حسن السخاوى٨٤٧٥٠ ٤٦٧

من ٠٩:٤٥  الى  ١٦١٠:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٣-١٩٩٦محمد رجب رزق على الديب١١٢١٢ ٤٦٨

من ٠٩:٤٥  الى  ١٦١٠:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-١١-١٩٩٣محمد رجب محمد حسن٢٤١٧٦ ٤٦٩

من ٠٩:٤٥  الى  ١٦١٠:١٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-١١-١٩٨٧محمد رفعت يوسف عفيفى١٥١٩٩ ٤٧٠

من ٠٩:٤٥  الى  ١٦١٠:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٥-١٩٩٢محمد زكريا محمد ھيبه١٧٠٢٢ ٤٧١

من ٠٩:٤٥  الى  ١٦١٠:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦محمد زين عبدالعزيز محمد٨٩٧٠ ٤٧٢

من ٠٩:٤٥  الى  ١٦١٠:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٤-١٩٩٥محمد سامح عبدالفتاح٤٠٦١ ٤٧٣

من ٠٩:٤٥  الى  ١٦١٠:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩محمد سامى عبدالعزيز يحيى الجزار٢٦٢٩ ٤٧٤

من ٠٩:٤٥  الى  ١٦١٠:١٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠محمد سامى محمد احمد الشھابى٦٤١٨ ٤٧٥

من ٠٩:٤٥  الى  ١٦١٠:١٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠محمد سعد الدين احسان صالح٢١١٨ ٤٧٦

من ٠٩:٤٥  الى  ١٦١٠:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧محمد سعيد عبدالفتاح ابراھيم٢٦٣٢ ٤٧٧

من ٠٩:٤٥  الى  ١٦١٠:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٣-١٩٩١محمد سعيد محمد محمد منصور٨١٠٨٣٩ ٤٧٨

من ٠٩:٤٥  الى  ١٦١٠:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢محمد سليمان محمد سليمان٩٩٩٢٨٥ ٤٧٩

من ٠٩:٤٥  الى  ١٦١٠:١٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٩-١٩٩١محمد سمير مصطفى محمد طعيمه٢٦٢٠ ٤٨٠

من ١٠:٣٠  الى  ١٦١١:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠محمد سيد عبدالفضيل محمد٣٠٣٣ ٤٨١

من ١٠:٣٠  الى  ١٦١١:٠٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٨-١٩٩١محمد سيد محمد سيد٢٤٠٧٩ ٤٨٢

من ١٠:٣٠  الى  ١٦١١:٠٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩محمد سيد محمد عبدالحكيم١٥٥٩٥ ٤٨٣

من ١٠:٣٠  الى  ١٦١١:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠محمد شريف على الدمرداش٨١٣٠٥٠ ٤٨٤

من ١٠:٣٠  الى  ١٦١١:٠٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-١٢-١٩٩٢محمد طارق خالد عيد٢٥٢٩٨ ٤٨٥

من ١٠:٣٠  الى  ١٦١١:٠٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-١١-١٩٩١محمد طارق صابر برشاوى٨٢٠١٠٩ ٤٨٦

من ١٠:٣٠  الى  ١٦١١:٠٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-١٠-١٩٨٧محمد طه زكى سيد احمد٢٦٦١١ ٤٨٧

من ١٠:٣٠  الى  ١٦١١:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٢-١٩٩٢محمد عادل زكريا احمد٨٢٠٥٩١ ٤٨٨

من ١٠:٣٠  الى  ١٦١١:٠٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩محمد عادل عطا على٨١٦٠٦ ٤٨٩

من ١٠:٣٠  الى  ١٦١١:٠٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩محمد عادل عطا على١٦٠٦ ٤٩٠

من ١٠:٣٠  الى  ١٦١١:٠٠-٠٣-١٩٢٠١٦-١٢-١٩٩١محمد عاصم محمد السيد النمراوى٢٣٥٥٦ 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  ١٦١١:٠٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠١-١٩٨٩محمد عاطف محمد ابراھيم٨٢٩٠٣٦ ٤٩٢

من ١٠:٣٠  الى  ١٦١١:٠٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٣-١٩٩٣محمد عبدالباسط محمد فراج٣٥٨٦ ٤٩٣

من ١٠:٣٠  الى  ١٦١١:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٨-١٩٩١محمد عبدالحميد خالد حمامه٢٦٦١٩ ٤٩٤

من ١٠:٣٠  الى  ١٦١١:٠٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٦-١٩٩٠محمد عبدالرؤوف عبدالحميد٢٤٦٢١ ٤٩٥

من ١٠:٣٠  الى  ١٦١١:٠٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢محمد عبدالرازق ربيع عبدالرازق٨٨٣١٦ ٤٩٦

من ١٠:٣٠  الى  ١٦١١:٠٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-١٢-١٩٩٠محمد عبدالس8م السيد عبدالعال٢٨٠٥٥ ٤٩٧

من ١٠:٣٠  الى  ١٦١١:٠٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-١١-١٩٨٨محمد عبدالصبور محمد ابو حامد١٦١١٠ ٤٩٨

من ١٠:٣٠  الى  ١٦١١:٠٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٢-١٩٨٧محمد عبدالعاطى احمد محمد١٥٧١١ ٤٩٩

من ١٠:٣٠  الى  ١٦١١:٠٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٨-١٩٩٣محمد عبدالعظيم عنتبلى عبدالعزيز٨٢٠٥٧٦ ٥٠٠

من ١٠:٣٠  الى  ١٦١١:٠٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨محمد عبد= عطيه٩١٧٥١٨ ٥٠١

من ١٠:٣٠  الى  ١٦١١:٠٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٥-١٩٩١محمد عبدالناصر السيد ابو الع١٠٢٦٨8 ٥٠٢

من ١٠:٣٠  الى  ١٦١١:٠٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٨-١٩٩١محمد عثمان عبد= احمد٨٩٨٢ ٥٠٣

من ١٠:٣٠  الى  ١٦١١:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨محمد عصام امين محمد خليفه٢٨٠٥٦ ٥٠٤

من ١٠:٣٠  الى  ١٦١١:٠٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-١٢-١٩٨٥محمد عصام فاروق سلطان١٧٢٣٥ ٥٠٥

من ١٠:٣٠  الى  ١٦١١:٠٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧محمد عفيفى فھيم ابراھيم السعدنى٢٥٠٥٢ ٥٠٦

من ١٠:٣٠  الى  ١٦١١:٠٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠١-١٩٨٨محمد عكاشه سيد محمد٤٧٨٤ ٥٠٧

من ١٠:٣٠  الى  ١٦١١:٠٠-٠٣-١٨٢٠١٦-١١-١٩٨٧محمد ع8ء الدين محمد يوسف١٠٣٧٥ ٥٠٨

من ١٠:٣٠  الى  ١٦١١:٠٠-٠٣-١١٢٠١٦-١١-١٩٩٠محمد على احمد عبدالمجيد٨٣٨١٠ ٥٠٩

من ١٠:٣٠  الى  ١٦١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٢-١٩٨٧محمد على محمود خليل٨٢٤٨ ٥١٠

من ١٠:٣٠  الى  ١٦١١:٠٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩محمد عماد صديق احمد١١٨٧ ٥١١

من ١٠:٣٠  الى  ١٦١١:٠٠-٠٣-١٦٢٠١٦-١٠-١٩٩٠محمد عيد محمود احمد٨٩٨٤ ٥١٢

من ١٠:٣٠  الى  ١٦١١:٠٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-١١-١٩٩٢محمد فؤاد جمعه مكى٨١٨١٩٣ ٥١٣

من ١٠:٣٠  الى  ١٦١١:٠٠-٠٣-٢١٢٠١٦-١١-١٩٨٩محمد فتحى على حسن٨٤٦١٩ ٥١٤

من ١٠:٣٠  الى  ١٦١١:٠٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧محمد فرح رفاعى فرج٩٢١١٣٠ ٥١٥

من ١٠:٣٠  الى  ١٦١١:٠٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦محمد قدرى احمد خالد١٧٦٩٣ ٥١٦

من ١٠:٣٠  الى  ١٦١١:٠٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-١٢-١٩٩٣محمد كامل عبدالوھاب سعيد٨١٥٤٠ ٥١٧

من ١٠:٣٠  الى  ١٦١١:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨محمد كمال الشناوى محمد١٠٣٩٩ ٥١٨

من ١٠:٣٠  الى  ١٦١١:٠٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧محمد لطفى عبدالعظيم محمد٣١٥٠ ٥١٩

من ١٠:٣٠  الى  ١٦١١:٠٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨محمد مجدى توفيق عبدالفتاح١٦٩٥٤ ٥٢٠

من ١١:١٥  الى  ١٦١١:٤٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩محمد مجدى عبدالمحسن عمار١١٠٢ ٥٢١

من ١١:١٥  الى  ١٦١١:٤٥-٠٣-١٨٢٠١٦-١٢-١٩٩٤محمد مجدى محمد محمود٢٥٥٧٧ ٥٢٢

من ١١:١٥  الى  ١٦١١:٤٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٥-١٩٩١محمد محسن احمد على النشار١٩٥٣١ ٥٢٣

من ١١:١٥  الى  ١٦١١:٤٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠١-١٩٩٠محمد محسن ايوب محمد٨٣٨٣١ ٥٢٤

من ١١:١٥  الى  ١٦١١:٤٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧محمد محسن على عزب٣٣٨٠ ٥٢٥

من ١١:١٥  الى  ١٦١١:٤٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٨-١٩٩١محمد محمد امين تاج الدين٩٩١٧٦٥١ ٥٢٦

من ١١:١٥  الى  ١٦١١:٤٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠١-١٩٩٢محمد محمد خلف الدردير١٠٦٨٨ ٥٢٧

من ١١:١٥  الى  ١٦١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١١-١٩٩٠محمد محمد طه عبدالمنعم٢٢١٧٤ ٥٢٨

من ١١:١٥  الى  ١٦١١:٤٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨محمد محمود سيد عبدالعزيز٢٢٥٠٤ ٥٢٩

من ١١:١٥  الى  ١٦١١:٤٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٦-١٩٨٧محمد محمود عبدالرحمن٢٤٦٤٩ ٥٣٠

من ١١:١٥  الى  ١٦١١:٤٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢محمد مصطفى ابو المجد حسنين٥٤٣٠ ٥٣١

من ١١:١٥  الى  ١٦١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٩محمد مصطفى اسماعيل محمد عكاشه٢٤٣٢١ ٥٣٢
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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  ١٦١١:٤٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٢-١٩٨٧محمد مصطفى البدرى السيد١٠٧٠٠ ٥٣٣

من ١١:١٥  الى  ١٦١١:٤٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩محمد مصطفى السيد مصطفى٦٩٧٠ ٥٣٤

من ١١:١٥  الى  ١٦١١:٤٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٣-١٩٩١محمد مصطفى جوده٩١٠٢٩٤ ٥٣٥

من ١١:١٥  الى  ١٦١١:٤٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨محمد مغاورى حمدى سالم٦٠٧٢ ٥٣٦

من ١١:١٥  الى  ١٦١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٩محمد مفتاح مسعود محمد١٩٧٢٣ ٥٣٧

من ١١:١٥  الى  ١٦١١:٤٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢محمد نادى سليمان عليوه٨٣٦١١ ٥٣٨

من ١١:١٥  الى  ١٦١١:٤٥-٠٣-١٨٢٠١٦-١٠-١٩٨٨محمد نادى محمد عبدالجواد٦٦٢٢ ٥٣٩

من ١١:١٥  الى  ١٦١١:٤٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦محمد ناصر حسن عطيه١٠٤٥٧ ٥٤٠

من ١١:١٥  الى  ١٦١١:٤٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٥-١٩٩١محمد يحى عيد محمد السيد١٠٠١٧ ٥٤١

من ١١:١٥  الى  ١٦١١:٤٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦محمد يوسف عبدالباسط١٦٨٥١ ٥٤٢

من ١١:١٥  الى  ١٦١١:٤٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨محمود ابراھيم محمد احمد الشناوى٣٠٠٧ ٥٤٣

من ١١:١٥  الى  ١٦١١:٤٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠محمود احمد رافت محمود رزق١٧٦٩٢ ٥٤٤

من ١١:١٥  الى  ١٦١١:٤٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٧-١٩٩٢محمود اسماعيل يحيى محمد٥٨٠٠ ٥٤٥

من ١١:١٥  الى  ١٦١١:٤٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠محمود الجيوش محمد يوسف٢٣١٩٣ ٥٤٦

من ١١:١٥  الى  ١٦١١:٤٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠١-١٩٨٧محمود بركات مبروك المناخلى٥٣٩٩ ٥٤٧

من ١١:١٥  الى  ١٦١١:٤٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٥-١٩٩٢محمود توفيق امين٨٢٢٠٠ ٥٤٨

من ١١:١٥  الى  ١٦١١:٤٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨محمود حسن احمد اسماعيل٨٢٩١٢ ٥٤٩

من ١١:١٥  الى  ١٦١١:٤٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨محمود حسن عبد= حداد٨٧٨٣٧ ٥٥٠

من ١١:١٥  الى  ١٦١١:٤٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩محمود حمدى الفويلى محمد٨٨٨٢٢ ٥٥١

من ١١:١٥  الى  ١٦١١:٤٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠محمود سالم مدبولى سويلم١٠٠٣٢ ٥٥٢

من ١١:١٥  الى  ١٦١١:٤٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦محمود صبحى عبدالحميد محمد٢٦١٢٠ ٥٥٣

من ١١:١٥  الى  ١٦١١:٤٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٤-١٩٨٩محمود ص8ح على عبدالنبى٨٨٢٩٧ ٥٥٤

من ١١:١٥  الى  ١٦١١:٤٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠محمود طاھر مختار عمار٨٥٨٧٧ ٥٥٥

من ١١:١٥  الى  ١٦١١:٤٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-١١-١٩٩١محمود طايل محمد طايل٤٥٩٩ ٥٥٦

من ١١:١٥  الى  ١٦١١:٤٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧محمود ظريف عبدالحكيم٢٥٥٩١ ٥٥٧

من ١١:١٥  الى  ١٦١١:٤٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨محمود عبدالبديع محمد سليمان١٧٥٦٦ ٥٥٨

من ١١:١٥  الى  ١٦١١:٤٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩محمود عبدالعزيز احمد عبدالحميد٥١٥٧ ٥٥٩

من ١١:١٥  الى  ١٦١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٥محمود عبد= محمود عبدالحى٨٤٢٣٤ ٥٦٠

من ١٢:٠٠  الى  ١٦١٢:٣٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠محمود عبدالمحسن عبدالفتاح عبدالحميد٨٧١١٨ ٥٦١

من ١٢:٠٠  الى  ١٦١٢:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٦-١٩٩٠محمود عبدالمنعم عبدالفتاح ھاشم٨٥٨٦٣ ٥٦٢

من ١٢:٠٠  الى  ١٦١٢:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦محمود عبدالھادى احمد عبدالھادى١٢٢٤٥ ٥٦٣

من ١٢:٠٠  الى  ١٦١٢:٣٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠محمود على الدين محمد مسعود٨٩٠٩٨ ٥٦٤

من ١٢:٠٠  الى  ١٦١٢:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-١٢-١٩٨٦محمود على محمود احمد٩٧٢٣ ٥٦٥

من ١٢:٠٠  الى  ١٦١٢:٣٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-١٢-١٩٨٦محمود عوض صابر موسى٥٩١٢ ٥٦٦

من ١٢:٠٠  الى  ١٦١٢:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-١١-١٩٨٥محمود محفوظ محفوظ على ابراھيم١٦٧٢ ٥٦٧

من ١٢:٠٠  الى  ١٦١٢:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٢-١٩٩١محمود محمد احمد حرز =٦٦٠٩ ٥٦٨

من ١٢:٠٠  الى  ١٦١٢:٣٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-١٠-١٩٩٠محمود محمد السيد عبده١٠٦٢٢ ٥٦٩

من ١٢:٠٠  الى  ١٦١٢:٣٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٥-١٩٩١محمود محمد السيد محمد٨١٥٥٠٦ ٥٧٠

من ١٢:٠٠  الى  ١٦١٢:٣٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢محمود محمد الناصر محمود ابراھيم مح8ب٩٢١٠٧١ ٥٧١

من ١٢:٠٠  الى  ١٦١٢:٣٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠١-١٩٩٠محمود محمد حنفى محمود٨٣٢٨٣ ٥٧٢

من ١٢:٠٠  الى  ١٦١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٢-١٩٨٧محمود محمد عبدالعزيز محمد٥٩١٩ 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  ١٦١٢:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧محمود محمد محمد١٨٨١٩ ٥٧٤

من ١٢:٠٠  الى  ١٦١٢:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٤-١٩٩٥محمود محمد محمود عبدالرحيم محمد٨٤١٢٣ ٥٧٥

من ١٢:٠٠  الى  ١٦١٢:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩محمود محمد محمود عبدالغنى١٦٣٣ ٥٧٦

من ١٢:٠٠  الى  ١٦١٢:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩محمود محمد محمود عبدالغنى٨١٦٣٣ ٥٧٧

من ١٢:٠٠  الى  ١٦١٢:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-١٠-١٩٩٢محمود نبيل مكرم عبدالحليم٨٢٨٢٢ ٥٧٨

من ١٢:٠٠  الى  ١٦١٢:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-١٢-١٩٨٩محمود نصر عطيه الشوره٨٨٤١٨ ٥٧٩

من ١٢:٠٠  الى  ١٦١٢:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٦-١٩٩١مدحت عبدالرحمن فراج٨٧٢٨٦ ٥٨٠

من ١٢:٠٠  الى  ١٦١٢:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٤-١٩٩١مدحت محمد عبدالرحيم محمد٢٤٥٨٢ ٥٨١

من ١٢:٠٠  الى  ١٦١٢:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-١٢-١٩٩١مرنا اشرف وھيب يوسف١٢٥٧٢ ٥٨٢

من ١٢:٠٠  الى  ١٦١٢:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩مروه سعيد احمد طه٦٤٧٥ ٥٨٣

من ١٢:٠٠  الى  ١٦١٢:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٧-١٩٩١مروه طلعت فاروق عبدالوھاب٨٢٧٠١٣ ٥٨٤

من ١٢:٠٠  الى  ١٦١٢:٣٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩مروه عبدالمنعم عبد= الدالى١٦٩٩١ ٥٨٥

من ١٢:٠٠  الى  ١٦١٢:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠١-١٩٨٦مروه منير احمد سليمان٢١١٥٥ ٥٨٦

من ١٢:٠٠  الى  ١٦١٢:٣٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨مريم ابراھيم عزيز جبره٨٢٣٦٤٧ ٥٨٧

من ١٢:٠٠  الى  ١٦١٢:٣٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٩-١٩٩٣مريم عبده عبدالرحيم محمد٢١٥٩٣ ٥٨٨

من ١٢:٠٠  الى  ١٦١٢:٣٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨مريم عثمان عبد= احمد٨٩٨٣ ٥٨٩

من ١٢:٠٠  الى  ١٦١٢:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠١-١٩٩٥مريم محمد حافظ احمد على١٥٢٩٥ ٥٩٠

من ١٢:٠٠  الى  ١٦١٢:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-١١-١٩٩٠مريم مدحت الفونس عطا =٢٤١٨٦ ٥٩١

من ١٢:٠٠  الى  ١٦١٢:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٢-١٩٩١مريھان محمد احمد محمد١٢١٩٠ ٥٩٢

من ١٢:٠٠  الى  ١٦١٢:٣٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨مصطفى ابراھيم مصطفى٢٨٣١٧ ٥٩٣

من ١٢:٠٠  الى  ١٦١٢:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-١٢-١٩٨٧مصطفى احمد محمد احمد١٣٥١ ٥٩٤

من ١٢:٠٠  الى  ١٦١٢:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢مصطفى اسماعيل احمد عبدالمنعم٥٦٧٢ ٥٩٥

من ١٢:٠٠  الى  ١٦١٢:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩مصطفى زكى محمد مصطفى١٤٠٦ ٥٩٦

من ١٢:٠٠  الى  ١٦١٢:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨مصطفى سيد سعيد سيد الزھار١٥٥٨٧ ٥٩٧

من ١٢:٠٠  الى  ١٦١٢:٣٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩مصطفى صابر محمد الخياط٢٠٦٠٢ ٥٩٨

من ١٢:٠٠  الى  ١٦١٢:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٥-١٩٨٩مصطفى عبدالدايم محمد على٨٤١١٠ ٥٩٩

من ١٢:٠٠  الى  ١٦١٢:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٣-١٩٩١مصطفى عبدالفتاح احمد سيد١٨١٤٢ ٦٠٠

من ١٢:٤٥  الى  ١٦٠١:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-١١-١٩٩١مصطفى عبداللطيف فرج على٨٣٦٥٨ ٦٠١

من ١٢:٤٥  الى  ١٦٠١:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦مصطفى على زياده جاد٢٣١٤ ٦٠٢

من ١٢:٤٥  الى  ١٦٠١:١٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٣-١٩٩٦مصطفى عيد محمود ابراھيم١٨١٠٢ ٦٠٣

من ١٢:٤٥  الى  ١٦٠١:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧مصطفى فتحى عبدالغنى حسن٣٤٥٠ ٦٠٤

من ١٢:٤٥  الى  ١٦٠١:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-١٠-١٩٨٦مصطفى ماھر محمد مختار٨٤٣٤٤ ٦٠٥

من ١٢:٤٥  الى  ١٦٠١:١٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠مصطفى مجدى محمد صالح٩٢٠٠٤٦ ٦٠٦

من ١٢:٤٥  الى  ١٦٠١:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨مصطفى محمد جوده محمد٤٤٣٣ ٦٠٧

من ١٢:٤٥  الى  ١٦٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩١مصطفى محمد سيد حسن٨٢٠٤٢ ٦٠٨

من ١٢:٤٥  الى  ١٦٠١:١٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦مصطفى محمد عبدالحميد مصطفى٨١٤١١٨ ٦٠٩

من ١٢:٤٥  الى  ١٦٠١:١٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٧-١٩٩٥مصطفى محمد عبد= عبدالعال٨٨٤٤١ ٦١٠

من ١٢:٤٥  الى  ١٦٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٢-١٩٩٢مصطفى محمد كي8نى٢٥٣٩ ٦١١

من ١٢:٤٥  الى  ١٦٠١:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠١-١٩٨٦مصطفى محمد محمد١٨٨١٣ ٦١٢

من ١٢:٤٥  الى  ١٦٠١:١٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٨-١٩٩١مصطفى محمد منصور عبدالباقى٢٨٣٦١ ٦١٣

من ١٢:٤٥  الى  ١٦٠١:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٦-١٩٩٠مصطفى محمود حسين محمد٨١٤٥٦ 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  ١٦٠١:١٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧مصطفى محمود عبدالمنعم احمد الليثي٨١٣٠٦٩ ٦١٥

من ١٢:٤٥  الى  ١٦٠١:١٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-١٢-١٩٨٥مصطفى محمود مصطفى احمد٨١٧٤٦٢ ٦١٦

من ١٢:٤٥  الى  ١٦٠١:١٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٢-١٩٩٣معتز رمضان عبدالعزيز محمد٨١٣١٧ ٦١٧

من ١٢:٤٥  الى  ١٦٠١:١٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-١٢-١٩٨٧معتز محمد ابو المجد٦٤٣١ ٦١٨

من ١٢:٤٥  الى  ١٦٠١:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠١-١٩٨٨معوض ص8ح دانيال معوض٩٢٠٩٩ ٦١٩

من ١٢:٤٥  الى  ١٦٠١:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩ممدوح نبيل عبدالحميد احمد٦٠٥٤ ٦٢٠

من ١٢:٤٥  الى  ١٦٠١:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٥-١٩٩٢منار محمد محمد٦٤٨١ ٦٢١

من ١٢:٤٥  الى  ١٦٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨منار منير احمد سليمان٢١١٥٦ ٦٢٢

من ١٢:٤٥  الى  ١٦٠١:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠١-١٩٩٦منال ابراھيم عبدالرحيم١٥٠٤٥ ٦٢٣

من ١٢:٤٥  الى  ١٦٠١:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-١٠-١٩٨٧منال محمد على ابراھيم٢٦٥٦٠ ٦٢٤

من ١٢:٤٥  الى  ١٦٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٩١منه = احمد كامل محمد٢٤٠٢٤ ٦٢٥

من ١٢:٤٥  الى  ١٦٠١:١٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-١١-١٩٩٠منه = احمد كمال الدين محمد٨١٥٤٠٤ ٦٢٦

من ١٢:٤٥  الى  ١٦٠١:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٧-١٩٩٤منه = عطيه محمد الطوخى احمد١٣٢٠٥ ٦٢٧

من ١٢:٤٥  الى  ١٦٠١:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٥-١٩٩٥منه = محمد عبدالرحمن٢٣١١٣ ٦٢٨

من ١٢:٤٥  الى  ١٦٠١:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩منى سعد رشوان عبدالوھاب٩١٧٦٢٩ ٦٢٩

من ١٢:٤٥  الى  ١٦٠١:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠١-١٩٨٨منى مجدى فريد محمد٩٦٣٩ ٦٣٠

من ١٢:٤٥  الى  ١٦٠١:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٦-١٩٩٣منى محمود محمد ابراھيم رزق٢٤٢٧٨ ٦٣١

من ١٢:٤٥  الى  ١٦٠١:١٥-٠٣-١٩٢٠١٦-١٠-١٩٨٦مھا جمال احمد ابو النجا٩٣١٤ ٦٣٢

من ١٢:٤٥  الى  ١٦٠١:١٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٩-١٩٩٣مھا طلعت فتحى محمد الطويل٨١٦٧٥٢ ٦٣٣

من ١٢:٤٥  الى  ١٦٠١:١٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٤-١٩٨٩مھا عبدالمنعم محمد المھدى٨٥٠٥ ٦٣٤

من ١٢:٤٥  الى  ١٦٠١:١٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠مھا مدحت محمود ابراھيم٨٣٥٣٥ ٦٣٥

من ١٢:٤٥  الى  ١٦٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٣مھا ھمام ھاشم صديق٥٨٢٦ ٦٣٦

من ١٢:٤٥  الى  ١٦٠١:١٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٥-١٩٨٩مى شحاته ابراھيم شحاته١٦٦٣٣ ٦٣٧

من ١٢:٤٥  الى  ١٦٠١:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧مى ص8ح الدين محمد٤٩٦٠ ٦٣٨

من ١٢:٤٥  الى  ١٦٠١:١٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦مى محمد محمد عبدالعليم ابو الصفا٥٣٣٥ ٦٣٩

من ١٢:٤٥  الى  ١٦٠١:١٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩مى مصطفى محمد عبدالجواد١٠٣٨٦ ٦٤٠

من ٠١:٣٠  الى  ١٦٠٢:٠٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٧-١٩٩٢مى ناصر السيد عطوه٥٧٧٣ ٦٤١

من ٠١:٣٠  الى  ١٦٠٢:٠٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٣-١٩٩٥مينا رافت سعيد٢٨٢٣٠ ٦٤٢

من ٠١:٣٠  الى  ١٦٠٢:٠٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-١٠-١٩٨٨مينا فؤاد نقوF مرقص٩٩١٧٦٥٣ ٦٤٣

من ٠١:٣٠  الى  ١٦٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٦-١٩٨٧مينا ليشع جرجس ابراھيم٣٠٠٤ ٦٤٤

من ٠١:٣٠  الى  ١٦٠٢:٠٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨مينا موريس عزيز١٢١٠٤ ٦٤٥

من ٠١:٣٠  الى  ١٦٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٩٣مينا مي8د مرسيلى عبدالشھيد٨٢٣٦٢٧ ٦٤٦

من ٠١:٣٠  الى  ١٦٠٢:٠٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٧-١٩٩٢مينا ھانى رمزى ناشد٢٥٥٣٩ ٦٤٧

من ٠١:٣٠  الى  ١٦٠٢:٠٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠مينا وحيد عياد بشاى٦٢٧٣ ٦٤٨

من ٠١:٣٠  الى  ١٦٠٢:٠٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨نادى رافت شكرى حسنين٩٩٢٩٥ ٦٤٩

من ٠١:٣٠  الى  ١٦٠٢:٠٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢نادى ناجى رزق جرجس١٢٥٧٧ ٦٥٠

من ٠١:٣٠  الى  ١٦٠٢:٠٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٦-١٩٩٣ناريمان ابراھيم عبدالعزيز مرسى٢٥٥١١ ٦٥١

من ٠١:٣٠  الى  ١٦٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٩٢ناريمان مجدى كامل ھيبه١٤٢٧٨ ٦٥٢

من ٠١:٣٠  الى  ١٦٠٢:٠٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-١٢-١٩٨٥ناھد سمير سيد حسين الطيب٨٥٧١٠ ٦٥٣

من ٠١:٣٠  الى  ١٦٠٢:٠٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠١-١٩٨٨ندا سعد الدين عبدالعزيز٨٨٨٣١ ٦٥٤

من ٠١:٣٠  الى  ١٦٠٢:٠٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩ندا عمر محمد عبدالحميد٨٨٣٥٣ 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  ١٦٠٢:٠٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٥-١٩٩٥ندا محمد عبدالحليم احمد٢٢٧٠٨ ٦٥٦

من ٠١:٣٠  الى  ١٦٠٢:٠٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٢-١٩٩٢ندى حسن فاروق السيد٨٨٤٦٣٧ ٦٥٧

من ٠١:٣٠  الى  ١٦٠٢:٠٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠ندى سعيد محمد١٢١٣٠ ٦٥٨

من ٠١:٣٠  الى  ١٦٠٢:٠٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٧-١٩٩٢ندى محمود حسان سالم١٧٨٣٠ ٦٥٩

من ٠١:٣٠  الى  ١٦٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦نرمين عمر شحاته حسين محمد٩٥٢٦ ٦٦٠

من ٠١:٣٠  الى  ١٦٠٢:٠٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩نسمه فرج عبيد احمد١٩٨٠٦ ٦٦١

من ٠١:٣٠  الى  ١٦٠٢:٠٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٨-١٩٩١نھاد عماد عبدالرحمن٨٧٩٨ ٦٦٢

من ٠١:٣٠  الى  ١٦٠٢:٠٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠١-١٩٩٣نھال عادل صالح محمد٤٨٩٦ ٦٦٣

من ٠١:٣٠  الى  ١٦٠٢:٠٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠١-١٩٨٦نھال عبدالبديع احمد عطيه٩٢٥٦٠٦ ٦٦٤

من ٠١:٣٠  الى  ١٦٠٢:٠٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٩-١٩٩٣نھال نبيل حلمى محمد١٠٤٦١ ٦٦٥

من ٠١:٣٠  الى  ١٦٠٢:٠٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٤-١٩٩٥نھى حسن سيد احمد حسن١٦٠٢٩ ٦٦٦

من ٠١:٣٠  الى  ١٦٠٢:٠٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩نھى على محمد الدسوقى٨١٦٧٢٦ ٦٦٧

من ٠١:٣٠  الى  ١٦٠٢:٠٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩نور حسنى ھمام زكى٢٨٠٥٣ ٦٦٨

من ٠١:٣٠  الى  ١٦٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٩٢نوران ابراھيم حسن شوق٨٤٩٧ ٦٦٩

من ٠١:٣٠  الى  ١٦٠٢:٠٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٥-١٩٩١نوران ماھر عبدالفتاح حسنين٨٢٨٠١٩ ٦٧٠

من ٠١:٣٠  الى  ١٦٠٢:٠٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨نوران محمود حسن على٨٥٥٥٣ ٦٧١

من ٠١:٣٠  الى  ١٦٠٢:٠٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٩-١٩٩٥نورھان سعيد عبدالعزيز عبدالمعبود١٩٠٠٦ ٦٧٢

من ٠١:٣٠  الى  ١٦٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٩٦نورھان شحاته عبدالس8م عبدالعزيز١٧٦٦٠ ٦٧٣

من ٠١:٣٠  الى  ١٦٠٢:٠٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠١-١٩٩٦نيبال اسامه على الدسوقى٦٤٨٥ ٦٧٤

من ٠١:٣٠  الى  ١٦٠٢:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧نيره فؤاد عبدالحميد احمد عبدالعاطى١٨٠٨٦ ٦٧٥

من ٠١:٣٠  الى  ١٦٠٢:٠٠-٠٣-١٥٢٠١٦-١١-١٩٩٥ھاجر عادل عبدالعال على٩٢٣٥٤٦ ٦٧٦

من ٠١:٣٠  الى  ١٦٠٢:٠٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠١-١٩٩٣ھاجر عبدالرحمن جابر خليفه٩٥٠١ ٦٧٧

من ٠١:٣٠  الى  ١٦٠٢:٠٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-١٢-١٩٨٨ھاجر محمد زيدان عبدالجواد٤٤٧٢ ٦٧٨

من ٠١:٣٠  الى  ١٦٠٢:٠٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦ھاله احمد ابراھيم احمد٦٥٥٨ ٦٧٩

من ٠١:٣٠  الى  ١٦٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٨-١٩٩٣ھاله سيد حنفى محمد العسق8نى١٧٢٨٥ ٦٨٠

من ٠٢:١٥  الى  ١٦٠٢:٤٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦ھاله على مرسى عزب٦٤٤٦ ٦٨١

من ٠٢:١٥  الى  ١٦٠٢:٤٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨ھانى احمد نبيه السيد ناصف١٢٢٠ ٦٨٢

من ٠٢:١٥  الى  ١٦٠٢:٤٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٥-١٩٩٣ھانى اسامه احمد محمد٨٢٨٠١ ٦٨٣

من ٠٢:١٥  الى  ١٦٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦ھانى مصطفى احمد محمد٨٧٣٤٩ ٦٨٤

من ٠٢:١٥  الى  ١٦٠٢:٤٥-٠٣-١٩٢٠١٦-١٢-١٩٩٠ھانى معتز عبدالرؤوف احمد حبيب١٨١٣٠ ٦٨٥

من ٠٢:١٥  الى  ١٦٠٢:٤٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦ھانى منصور محمد البھنساوى٨٢٣٢١٦ ٦٨٦

من ٠٢:١٥  الى  ١٦٠٢:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦ھانى يحى نصيف سرجه٨١٠٧٨ ٦٨٧

من ٠٢:١٥  الى  ١٦٠٢:٤٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-١٢-١٩٩٢ھايدى عبدالرحمن فھمى ابراھيم١٤٢٧٩ ٦٨٨

من ٠٢:١٥  الى  ١٦٠٢:٤٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢ھبه ابو العز على السيد٨١٤١٨٨ ٦٨٩

من ٠٢:١٥  الى  ١٦٠٢:٤٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢ھبه = سيد صديق حسانين٨٤٩٢ ٦٩٠

من ٠٢:١٥  الى  ١٦٠٢:٤٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٦-١٩٩١ھبه = سيد فراج على ابراھيم٢٥٣٧٧ ٦٩١

من ٠٢:١٥  الى  ١٦٠٢:٤٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-١٠-١٩٨٧ھبه رمضان احمد بكر ادم٨١٥٥٤٢ ٦٩٢

من ٠٢:١٥  الى  ١٦٠٢:٤٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦ھبه عبدالراضى محمد موسى٦٧٨٨ ٦٩٣

من ٠٢:١٥  الى  ١٦٠٢:٤٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠ھبه عبد= حامد عبدالوھاب١٦٢٩٩ ٦٩٤

من ٠٢:١٥  الى  ١٦٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٩١ھبه محمد سيد٢٨٣٢٣ ٦٩٥

من ٠٢:١٥  الى  ١٦٠٢:٤٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-١٢-١٩٩٣ھبه محمد شعبان رجب١٢٥٢٩ 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  ١٦٠٢:٤٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٢-١٩٩٥ھبه محمد محمود امام٨٩٦٣ ٦٩٧

من ٠٢:١٥  الى  ١٦٠٢:٤٥-٠٣-١٨٢٠١٦-١١-١٩٨٥ھدى مصطفى عبدالحافظ بسيونى٢٣٠١٩ ٦٩٨

من ٠٢:١٥  الى  ١٦٠٢:٤٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢ھدير احمد فؤاد تمام قاسم١٦٧٦ ٦٩٩

من ٠٢:١٥  الى  ١٦٠٢:٤٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠١-١٩٩٢ھدير احمد محمد احمد خليل٨٨٤٢٩ ٧٠٠

من ٠٢:١٥  الى  ١٦٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٦-١٩٩١ھدير احمد مصطفى محمد٨٢٤٥ ٧٠١

من ٠٢:١٥  الى  ١٦٠٢:٤٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠ھدير حسن حسين اسماعيل٢٤٠١٩ ٧٠٢

من ٠٢:١٥  الى  ١٦٠٢:٤٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨ھدير زكى على اسماعيل٨٢١٦ ٧٠٣

من ٠٢:١٥  الى  ١٦٠٢:٤٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦ھشام اشرف انور امين٩٥٣٠ ٧٠٤

من ٠٢:١٥  الى  ١٦٠٢:٤٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٢-١٩٩١ھيام عبده عبدالرحيم محمد عثمان٢٢٦١٨ ٧٠٥

من ٠٢:١٥  الى  ١٦٠٢:٤٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-١٢-١٩٨٦ھيثم زين العابدين سيد مجاھد٥٤٧٩ ٧٠٦

من ٠٢:١٥  الى  ١٦٠٢:٤٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧ھيثم مجدى حسن محمد٩٢٤٣٠١ ٧٠٧

من ٠٢:١٥  الى  ١٦٠٢:٤٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢ھيثم محمد خميس محمد٨٤٦٥٦ ٧٠٨

من ٠٢:١٥  الى  ١٦٠٢:٤٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٤-١٩٩١وائل رشدى محمد محمد١٧٠٨٢ ٧٠٩

من ٠٢:١٥  الى  ١٦٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩وائل عصام عبدالرحمن خليل٨٧٣٧٥ ٧١٠

من ٠٢:١٥  الى  ١٦٠٢:٤٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦وائل فتحى عبدالحميد محمد خليفه٨٢٥١٠٨ ٧١١

من ٠٢:١٥  الى  ١٦٠٢:٤٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩وجدى حسن برعى خضر٩١٧٥٦٩ ٧١٢

من ٠٢:١٥  الى  ١٦٠٢:٤٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩وديده محمد عبدالوھاب ھديه١٦٢٢١ ٧١٣

من ٠٢:١٥  الى  ١٦٠٢:٤٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠ورود مجدى عبداللطيف عبدالرحمن٢٥٥١٢ ٧١٤

من ٠٢:١٥  الى  ١٦٠٢:٤٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠١-١٩٨٦وفاء محمد احمد حسين عكاشه١٠٧٩٨ ٧١٥

من ٠٢:١٥  الى  ١٦٠٢:٤٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٨-١٩٩١وFء سيد على جابر سيد٢٣٢٩٩ ٧١٦

من ٠٢:١٥  الى  ١٦٠٢:٤٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦وليد عدل محمد عبدالھادى٨٢٠٢ ٧١٧

من ٠٢:١٥  الى  ١٦٠٢:٤٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-١٠-١٩٨٨ياسر احمد على محمد٨٢٢٨٠ ٧١٨

من ٠٢:١٥  الى  ١٦٠٢:٤٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-١٢-١٩٩٢ياسر محمد سيد منصور عاشور٢٣٢٩ ٧١٩

من ٠٢:١٥  الى  ١٦٠٢:٤٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨ياسر محمد فتحى بسيونى١٦١٧٥ ٧٢٠

من ٠٣:٠٠  الى  ١٦٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٥-١٩٩٢ياسمين السيد السيد احمد١٣١٣٦ ٧٢١

من ٠٣:٠٠  الى  ١٦٠٣:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٧-١٩٩٥ياسمين عادل ابراھيم٩٩٩٩٢٧٩ ٧٢٢

من ٠٣:٠٠  الى  ١٦٠٣:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٥-١٩٩٤ياسمين عبدالقوى عبدالرحمن٦٣٥٧ ٧٢٣

من ٠٣:٠٠  الى  ١٦٠٣:٣٠-٠٣-٢١٢٠١٦-١٠-١٩٨٨ياسمين عبدالموجود يوسف٥٢٩٦ ٧٢٤

من ٠٣:٠٠  الى  ١٦٠٣:٣٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-١١-١٩٩١ياسمين على ابراھيم حسن مسعود٨٧٧٩٨ ٧٢٥

من ٠٣:٠٠  الى  ١٦٠٣:٣٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨ياسمين ماجد محمود على٥٠٤٤ ٧٢٦

من ٠٣:٠٠  الى  ١٦٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٢-١٩٨٨يسرا سيد حسن حسن٨١٦٩٣٧ ٧٢٧

من ٠٣:٠٠  الى  ١٦٠٣:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٦-١٩٨٧يسرى محمد محمد النحاس٨٨٢٥٥ ٧٢٨

من ٠٣:٠٠  الى  ١٦٠٣:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠١-١٩٨٨يوسف فليب قلينى سوارس٨١٩٦٣٠ ٧٢٩

من ١٠:٣٠  الى  ١٧١١:٠٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-١١-١٩٨٦فاطمه الزھراء مھدى عبدالحميد الشوربجى٤٩٥٩ ٧٣٠
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