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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

الجيزه محافظة ١

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٧٠٣:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٣-١٩٩٦ابتسام عبدالعزيز محمد عبدالعزيز١٥١٩٧ ١

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٧٠٣:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٤-١٩٩٣ابتسام محمد عبداللطيف ابو العباس٩٥٣٨ ٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٧٠٣:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-١٠-١٩٩١ابراھيم اسماعيل مصطفى اسماعيل١٠٩٩٢ ٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٧٠٣:٣٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٢-١٩٩٤ابراھيم حسن احمد محمد٨٢٥١٢٧ ٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٧٠٣:٣٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-١٠-١٩٨٩ابراھيم عبدالراضى حامد٣٤٥٤ ٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٧٠٣:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠ابراھيم عبدالعظيم احمد محمد٨٩٢١٩ ٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٧٠٣:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩ابراھيم عبد* احمد عبدالواحد٦٩٨٩ ٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٧٠٣:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦ابراھيم محمد ابراھيم مرسى١٢٠٥٠ ٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٧٠٣:٣٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٢-١٩٨٧ابراھيم يحى عبدالمحسن ابراھيم٨٢٣٦٢٩ ٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٧٠٣:٣٠-٠٣-١٣٢٠١٦-١٢-١٩٨٧احمد ابراھيم اسماعيل عبداللطيف٨٤٧٤٤ ١٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٧٠٣:٣٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٢-١٩٨٧احمد ابراھيم سليمان عبد*١٠٣٢٥ ١١

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٧٠٣:٣٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧احمد ابراھيم عبدالتواب ابراھيم١٥٣٥٣ ١٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٧٠٣:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨احمد ابراھيم عبدالخالق عبدالجواد٨٧٨٧ ١٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٧٠٣:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-١٢-١٩٨٧احمد ابراھيم محمد احمد٢٢٢٧١ ١٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٧٠٣:٣٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠احمد ابو اليزيد عبدالحميد الشوربجى٨١٠٩٦ ١٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٧٠٣:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠احمد اسماعيل شعبان اسماعيل٨٥٦٤٧ ١٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٧٠٣:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧احمد اشرف يوسف عبدالعزيز١٦٦٣٨ ١٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٧٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٩احمد السيد احمد مقدام١٠٦١٨ ١٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٧٠٣:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩احمد السيد على محمد١٤٢٢٦ ١٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٧٠٣:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨احمد امين عبدالحكيم امين١٩٥٤٣ ٢٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٧٠٣:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٦-١٩٩٠احمد امين عبدالحميد عبدالجواد١٧٣٣٧ ٢١

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٧٠٣:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٧-١٩٩١احمد امين عرفه عثمان٨٧٨١ ٢٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٧٠٣:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧احمد ج6ل خالد فرج١٧٢٤٧ ٢٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٧٠٣:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠١-١٩٩٣احمد جمال شوقى محمد٨٨٣٠٢ ٢٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٧٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨احمد حسن عبدالمحسن١٩٨١٢ ٢٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٧٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٨-١٩٩١احمد حسين احمد عوض٨٨١٣٩ ٢٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٧٠٣:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٥-١٩٨٩احمد خميس عبدالرؤف عبدالس6م حماد٢٤٠٨٦ ٢٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٧٠٣:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-١٢-١٩٨٧احمد ربيع احمد٢٨٣٢٧ ٢٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٧٠٣:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠١-١٩٨٦احمد ربيع حلمى سلوقه حسن٨٧٢٦٨ ٢٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٧٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧احمد ربيع محمد على٨١٦٧٤١ ٣٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٧٠٣:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٥-١٩٨٩احمد رزق عبدالطاھر على احمد٨١٧٠٧ ٣١

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٧٠٣:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٦-١٩٩٣احمد رمضان محمد عبدالجواد لبنه٨١٥٩١٤ ٣٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٧٠٣:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧احمد زكريا فرج رجب٨٧٠٦٥ ٣٣

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٧٠٤:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠١-١٩٩٠احمد زينھم محمود السيد١٢٢٢٤ ٣٤

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٧٠٤:١٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠احمد سالم سالم ابراھيم٢٤٧٨ ٣٥

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٧٠٤:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-١١-١٩٩١احمد سليمان داود سليمان٨٨٢٠٥٧٧ ٣٦

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٧٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦احمد سمير صابر محمد٨٨١٦٥ ٣٧

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٧٠٤:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠١-١٩٨٦احمد سيد احمد محمد٨٨٤٠٥ ٣٨

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٧٠٤:١٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠احمد شعبان محمد شعبان٤٢٩٢ ٣٩

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٧٠٤:١٥-٠٣-١٦٢٠١٦-١١-١٩٨٦احمد صابر سيد الحفيظ٢٢٥٤١ 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 ٠٣:٤٥  الى  ٠٧٠٤:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩احمد صفوت كارم السيد٢٠٧٧ ٤١

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٧٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١١-١٩٨٧احمد ص6ح حسن محمود على٨١٤١٥٢ ٤٢

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٧٠٤:١٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠١-١٩٨٦احمد طلبه عبدالعاطى طلبه٤٨٢٤ ٤٣

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٧٠٤:١٥-٠٣-١٩٢٠١٦-١٢-١٩٩٢احمد عادل سيد متولى٢٤٥٧١ ٤٤

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٧٠٤:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦احمد عبدالحميد امام وھبه١٧٣٠٢ ٤٥

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٧٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٩احمد عبدالخالق فرج محمد٩١١٣٧٣ ٤٦

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٧٠٤:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-١٢-١٩٨٨احمد عبدالعزيز عزالدين عبدالعزيز٤٧٩١ ٤٧

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٧٠٤:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٢-١٩٨٧احمد عبدالعظيم احمد ابراھيم٢٣٥٦٨ ٤٨

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٧٠٤:١٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦احمد عبدالقادر محمود عبدالقادر١٥٢١٠ ٤٩

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٧٠٤:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩احمد عبدالمجيد عبدالستار عبدالحليم الدسوقى١٧١٤٢ ٥٠

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٧٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦احمد عبدالمنعم صابر حجازى٨٢٨١٥ ٥١

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٧٠٤:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٦-١٩٩١احمد عبدالناصر عبدالفتاح عبدالمجيد ابو زيد٨٨٣٧٩ ٥٢

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٧٠٤:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-١٠-١٩٩٤احمد عبدالنبى محمد امين عبدالنبى١٠٢٥٦ ٥٣

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٧٠٤:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٥-١٩٩٢احمد عبدالھادى ابراھيم٨٢٠١١٢ ٥٤

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٧٠٤:١٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩٣احمد عصام بركات محمد مدكور١٠٥٨٣ ٥٥

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٧٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩١احمد على احمد محمد ابو زيد٩١٠٢٨٧ ٥٦

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٧٠٤:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-١٢-١٩٩١احمد على عبدالحافظ احمد٥٢٨٩ ٥٧

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٧٠٤:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠١-١٩٨٩احمد على عبدالعظيم عبده٨٣٣٠٠ ٥٨

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٧٠٤:١٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩احمد عويس قرنى عبدالحافظ٨١٠٩٨ ٥٩

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٧٠٤:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٤-١٩٩٢احمد عيد احمد اسماعيل١٠٥٦٥ ٦٠

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٧٠٤:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧احمد فؤاد ابو السعود العادلى٢٢٢٧٨ ٦١

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٧٠٤:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠١-١٩٨٩احمد فؤاد عبدالرؤف محمد البراوى١٤٠٥١ ٦٢

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٧٠٤:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠احمد محمد احمد ھاشم١٧٧١٧ ٦٣

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٧٠٤:١٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٧-١٩٩٣احمد محمد امين عبدالحليم١٥٥٦١ ٦٤

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٧٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨احمد محمد حسين ابراھيم١٩٧٦٠ ٦٥

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٧٠٤:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-١١-١٩٨٧احمد محمد رشاد حافظ٨٧٠٨٥ ٦٦

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٧٠٤:١٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠احمد محمد رشاد سليمان عبد* ابو طالب٨٧٣٠٧ ٦٧

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٧٠٤:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧احمد محمد عبدالغفار محمد١٩٨٤٧ ٦٨

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٧٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٩احمد محمد عبدالمنعم اسماعيل القريطى٢٥٧٦ ٦٩

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٧٠٤:١٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٦-١٩٨٧احمد محمد عبدالمنعم حامد٢٠١٢٩ ٧٠

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٧٠٤:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢احمد محمد على صديق٨٧٣٧٠ ٧١

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٧٠٤:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠١-١٩٨٦احمد محمد فصيح عبداللطيف٨٨٣٩٠ ٧٢

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٧٠٤:١٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨احمد محمد قطب على٨١٦٠٦٠ ٧٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٨٠٩:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠١-١٩٨٧احمد محمد محمد حسن٨١٤٥٨ ٧٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٨٠٩:٣٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩احمد محمد منصور ابراھيم٨٩٠٣٤ ٧٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٨٠٩:٣٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠احمد محمد منير عبدالغنى١٧٣٩٨ ٧٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٨٠٩:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨احمد محمود امام سليمان١٠١٥٣ ٧٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٨٠٩:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩احمد محمود عمر عبدالغنى٦٠٠٢ ٧٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٨٠٩:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠١-١٩٨٧احمد مرسى محروس مرسى٨٢١٠٩٥ ٧٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٨٠٩:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩احمد مرعى طلب دياب٨٨٨٧٤ ٨٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٨٠٩:٣٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٧-١٩٩١احمد مصطفى السيد موسى١٠٠١ ٨١

٠١-٠٣-٢٠١٦الجيزه Page ٣ of  ١٨



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  ٠٨٠٩:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-١٠-١٩٨٧احمد مطر عبدالجابر مطر حسن٨٢٦٩٢ ٨٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٨٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧احمد وحيد ابراھيم على٢٥٩٥ ٨٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٨٠٩:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٤-١٩٨٩احمد وزير حميده على٨٢٨٠٣٢ ٨٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٨٠٩:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٩-١٩٩٣ارين منير اسحاق توفيق٩٩٦٧٦٦ ٨٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٨٠٩:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢اسامه محمد طنطاوى عرفه١٩٠٨٥ ٨٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٨٠٩:٣٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨اسراء ابو اليزيد عبدالحميد الشوربجى٨١٠٩٥ ٨٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٨٠٩:٣٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٤-١٩٨٩اسراء ص6ح الدين حسين الغرباوى١٦١١٩ ٨٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٨٠٩:٣٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-١١-١٩٨٩اسراء محمد احمد على٨٨٩٤٣ ٨٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٨٠٩:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-١٢-١٩٨٩اس6م ابراھيم حسين محمد مصطفى٦٩٨٠ ٩٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٨٠٩:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨اس6م ابراھيم عمر ابراھيم٨١٨١٩٢ ٩١

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٨٠٩:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧اس6م ابو بكر حسين عبدالحميد عامر٨٢٠٥٨٩ ٩٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٨٠٩:٣٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-١٠-١٩٨٩اس6م احمد جاد ابراھيم٢٠٦٢٠ ٩٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٨٠٩:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-١٢-١٩٨٩اس6م احمد حسن محمد عبدالفتاح١٠٧١٤ ٩٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٨٠٩:٣٠-٠٣-١٧٢٠١٦-١٠-١٩٩٢اس6م احمد سعيد عبدالمجيد٩٢٠٧٢ ٩٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٨٠٩:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨اس6م احمد عبدالعال عثمان٨١٧٣٨ ٩٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٨٠٩:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٥-١٩٩١اس6م احمد عبدالعظيم١٨٥٩٢ ٩٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٨٠٩:٣٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠١-١٩٨٩اس6م احمد عبدالقوى احمد شع6ن٥٣٣٤ ٩٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٨٠٩:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٦-١٩٩٤اس6م عبدالنبى توفيق ع6م٩٨٠١٣ ٩٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٨٠٩:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٤-١٩٩٥اس6م عصام سليم حسين٩٩١٥٦٥٠ ١٠٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٨٠٩:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧اس6م على بيومى السيد محمد١٣٠١٦ ١٠١

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٨٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٢اس6م عويس محمود ابراھيم٥٠٧٢ ١٠٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٨٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٠اس6م محمد عبدالجواد عبدالرازق٨٢٣٨٠ ١٠٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٨٠٩:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-١١-١٩٨٩اس6م مصطفى عبدالحليم احمد٨١٥٠٥٣ ١٠٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٨٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٨اسماء جمعه حفناوى شحاته٨٥٥٧٩ ١٠٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٨٠٩:٣٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٦-١٩٩١اسماء حمزه محمود عبدالخالق٥٢١٤ ١٠٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٨٠٩:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-١٢-١٩٨٨اسماء طه ممد سليمان٨١٥٠٢ ١٠٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٨٠٩:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-١٠-١٩٩١اسماء محمد عبدالنبى على٨١٥٠٥١ ١٠٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٨٠٩:٣٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٦-١٩٩٣اسماء محمود احمد مصطفى٢٤١٨٩ ١٠٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٨٠٩:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧اسماعيل محمد اسماعيل احمد٤٨٣٢ ١١٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٨٠٩:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-١١-١٩٩١اشرف عطا حسين عطيه٨٢٥١٢٦ ١١١

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٨٠٩:٣٠-٠٣-٢١٢٠١٦-١٢-١٩٨٨اكرامى محمد احمد مصطفى٢٤١٩٠ ١١٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٨٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧الحسين سيد نور الدين محمد٨١٦٩٣٠ ١١٣

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٨١٠:١٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠السيد شحات السيد ابراھيم عامر٨٢٣٢٣٣ ١١٤

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٨١٠:١٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨السيد عماد السيد عبدالغنى٨٢٥١٣٣ ١١٥

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٨١٠:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠السيد مجدى السيد عبدالمقصود٨١٩٦٤٢ ١١٦

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٨١٠:١٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩الفت نصر الدين احمد عيد عبدالفتاح١٢٤١٨ ١١٧

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٨١٠:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-١١-١٩٩٠امال نصر الدين احمد عيد عبدالفتاح١٢٤١٩ ١١٨

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٨١٠:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠١-١٩٩٠امانى دعنور امين محمد١٠٢٨٨ ١١٩

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٨١٠:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧امانى عطيه محمد مصطفى١١٣٠٠ ١٢٠

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٨١٠:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٣-١٩٩٤امنيه عبدالموجود اسماعيل عبدالحميد٦٨٨٨ ١٢١

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٨١٠:١٥-٠٣-١٢٢٠١٦-١٠-١٩٩٣اميره احمد عبدالعظيم محمد س6مه٢٧٤٦ 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 ٠٩:٤٥  الى  ٠٨١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٥-١٩٨٦اميره ص6ح عبدD محمد٦٢١٨ ١٢٣

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٨١٠:١٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-١٢-١٩٩١امين دعنور امين محمد١٠٢٨٧ ١٢٤

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٨١٠:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨انغام نزيه جمال عفيفى٨١٥٥٣٧ ١٢٥

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٨١٠:١٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩انور زغلول عبدالمعبود ابراھيم١٧٠٠٠ ١٢٦

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٨١٠:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦ايمان احمد محمد احمد كرم *٨١٥٨٩٢ ١٢٧

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٨١٠:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٦-١٩٩١ايمان جمال على احمد٢٦٠٥٥ ١٢٨

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٨١٠:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨ايمان سمير عبدالحميد١٠٥٥٤ ١٢٩

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٨١٠:١٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢ايمان محمد حسين محمد٥١٠٣ ١٣٠

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٨١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٩١ايمن بدر ابو خزيم٨٨٩٣٣ ١٣١

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٨١٠:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-١٠-١٩٩١ايمن رجب محمود٢٢٥٧٧ ١٣٢

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٨١٠:١٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠١-١٩٩٠ايمن شحات اسماعيل يوسف١٧٣٩٢ ١٣٣

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٨١٠:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٦-١٩٩٠ايمن فتحى عبدالعظيم٣٤٦٧ ١٣٤

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٨١٠:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦ايمن فوزى محمود داوود عيسى١٢٤٧ ١٣٥

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٨١٠:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩ايمن محمد فضل محمد٩٢٥٣١٧ ١٣٦

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٨١٠:١٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-١٠-١٩٩١ايمن ناصر دسوقى متولى٢٥٧٢ ١٣٧

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٨١٠:١٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٧-١٩٩٢ايه احمد عواد موسي٨١٤٥٠ ١٣٨

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٨١٠:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-١١-١٩٩١ايه احمد محمود عبوده١٦٤٥٣ ١٣٩

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٨١٠:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-١١-١٩٩٠ايه السيد حسين سالم١٦٢٢٩ ١٤٠

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٨١٠:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢ايه لبيب سيد صالح٢٤٥٣٩ ١٤١

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٨١٠:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٣-١٩٩٣ايه محمد السيد محمد٨٠٣٠ ١٤٢

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٨١٠:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢ايه مصطفى محمود عبدالحميد١٦١٠٩ ١٤٣

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٨١٠:١٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-١٢-١٩٨٨ايھاب عيد محمود حمد٨٣٣٣٨ ١٤٤

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٨١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٦-١٩٩١باسم ص6ح رزق عبدالھادى٩٧٠٧ ١٤٥

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٨١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٨بكر مندى عبدالجواد عبدالس6م٢٨٣٥٢ ١٤٦

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٨١٠:١٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠١-١٩٨٦بيتر بشرى س6مه يوسف١٥٥٠٠ ١٤٧

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٨١٠:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٣-١٩٩٣بيتر ثروت يوسف غطاس٨٠٠٧ ١٤٨

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٨١٠:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢بيشوى جمال حبيب بخيت عبدالم6ك٩٩٩٣٨٥ ١٤٩

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٨١٠:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩تامر حسنى حسانين النحاس١٥٢٥٤ ١٥٠

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٨١٠:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٤-١٩٩٤جمال مصطفى مصطفى فضل٣٠٧٥ ١٥١

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٨١٠:١٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٦-١٩٩١جھاد سمير شوقى مدبولى٢٥٠٦١ ١٥٢

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٨١٠:١٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٧-١٩٩١جوزيف ميخائيل حبيب اسحق١٦٠٠٨ ١٥٣

من ١٠:٣٠  الى  ٠٨١١:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٦-١٩٩١حاتم احمد عبدالوھاب٨٧٣٤٥ ١٥٤

من ١٠:٣٠  الى  ٠٨١١:٠٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠حازم صابر عبدالحليم١٩٨١٤ ١٥٥

من ١٠:٣٠  الى  ٠٨١١:٠٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٢-١٩٨٧حازم عبدالتواب طه فضل١١٣٨٣ ١٥٦

من ١٠:٣٠  الى  ٠٨١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٩٤حازم محمود رياض محمود١٧٠٩٥ ١٥٧

من ١٠:٣٠  الى  ٠٨١١:٠٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٦-١٩٩٤حامد محمدين جاد الكريم دياب٤٩٨٢ ١٥٨

من ١٠:٣٠  الى  ٠٨١١:٠٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٧-١٩٩١حسام احمد عبدالعال عثمان٨١٧٣٩ ١٥٩

من ١٠:٣٠  الى  ٠٨١١:٠٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢حسام حسن حسنى عبدالحافظ٢٦٦٠٤ ١٦٠

من ١٠:٣٠  الى  ٠٨١١:٠٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧حسام حسن عبدالفتاح محمد٨٩٠٨٤ ١٦١

من ١٠:٣٠  الى  ٠٨١١:٠٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٨-١٩٩١حسام حسنى عبد*١٩٧٦٨ ١٦٢

من ١٠:٣٠  الى  ٠٨١١:٠٠-٠٣-٢١٢٠١٦-١٠-١٩٨٧حسام رجب ص6ح محمد صالح٨٤٢٤٦ 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 ١٠:٣٠  الى  ٠٨١١:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢حسام محمد حسين عبدالعاطى١٧١٠٦ ١٦٤

من ١٠:٣٠  الى  ٠٨١١:٠٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠حسن ابراھيم على ابراھيم٨٥٧٣٦ ١٦٥

من ١٠:٣٠  الى  ٠٨١١:٠٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨حسن احمد محمود عبوده٤٥٧٩ ١٦٦

من ١٠:٣٠  الى  ٠٨١١:٠٠-٠٣-١١٢٠١٦-١٢-١٩٨٧حسن حمدى امين دمرداش١٠٧٨٤ ١٦٧

من ١٠:٣٠  الى  ٠٨١١:٠٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠حسن سامى حسن عبدالغفار عمار٦٧٢٧ ١٦٨

من ١٠:٣٠  الى  ٠٨١١:٠٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠١-١٩٨٨حسن محمد امين احمد٨١٣٠٥٦ ١٦٩

من ١٠:٣٠  الى  ٠٨١١:٠٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٥-١٩٨٩حسن محمد حسن على١٨٦٠٠ ١٧٠

من ١٠:٣٠  الى  ٠٨١١:٠٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٥-١٩٨٩حسنى عاطف حسن امين٩٥٥٠٦ ١٧١

من ١٠:٣٠  الى  ٠٨١١:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٦-١٩٩١حسنى محمد طوسون احمد١٧٠٨٩ ١٧٢

من ١٠:٣٠  الى  ٠٨١١:٠٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠حسين عبدالعال حسين١٦٥٤٩ ١٧٣

من ١٠:٣٠  الى  ٠٨١١:٠٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-١٢-١٩٩١حسين محمد حسن حسن٨٣٣٥٠ ١٧٤

من ١٠:٣٠  الى  ٠٨١١:٠٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٩-١٩٩٥حسين ياسر محمد امام٤٠٠٤ ١٧٥

من ١٠:٣٠  الى  ٠٨١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢حماده رجب كامل عبدالمعبود٨٢٥١٢٩ ١٧٦

من ١٠:٣٠  الى  ٠٨١١:٠٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٤-١٩٩٢حماده سمير عبدالونيس ھنداوى٨٢٥١٢٨ ١٧٧

من ١٠:٣٠  الى  ٠٨١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١١-١٩٨٧حماده محمد طه محمد سليمان١٩٥١٤ ١٧٨

من ١٠:٣٠  الى  ٠٨١١:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩حماده محمد محروس اسماعيل٨١٨٧٢ ١٧٩

من ١٠:٣٠  الى  ٠٨١١:٠٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧حماده نادى حافظ عبدالرحمن٨٨٥٩٥ ١٨٠

من ١٠:٣٠  الى  ٠٨١١:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٥-١٩٨٩حمدى احمد عبدالحميد احمد١٢١٥٨ ١٨١

من ١٠:٣٠  الى  ٠٨١١:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨خالد عبدالنبى سيد خليفه٨١٧٤٢٠ ١٨٢

من ١٠:٣٠  الى  ٠٨١١:٠٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٨-١٩٩٣خالد مجدى كامل محمد٨٤٦٧٤ ١٨٣

من ١٠:٣٠  الى  ٠٨١١:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩خالد محمد حسنى عبدالوھاب٢٨٢٢٣ ١٨٤

من ١٠:٣٠  الى  ٠٨١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٧خالد محمد فتحى حسن١٢٦٥٧ ١٨٥

من ١٠:٣٠  الى  ٠٨١١:٠٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠دعاء جمال ص6ح الدين٦٧٨٢ ١٨٦

من ١٠:٣٠  الى  ٠٨١١:٠٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٢-١٩٩١دعاء على دسوقى على٦٠٣٦ ١٨٧

من ١٠:٣٠  الى  ٠٨١١:٠٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-١١-١٩٩٠دعاء ناصر عاشور٨٨٨٣٤ ١٨٨

من ١٠:٣٠  الى  ٠٨١١:٠٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢ديانا داود فؤاد داود٨٢٩٠٣٧ ١٨٩

من ١٠:٣٠  الى  ٠٨١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨راقيه كمال يونس٦٣٥٩ ١٩٠

من ١٠:٣٠  الى  ٠٨١١:٠٠-٠٣-٢١٢٠١٦-١٢-١٩٩٢رانيا شعراوى عبدالمنعم فتوح١٩٠٨٢ ١٩١

من ١٠:٣٠  الى  ٠٨١١:٠٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-١٠-١٩٨٦رانيا مجدى عتريس حسنين٣١١٨ ١٩٢

من ١٠:٣٠  الى  ٠٨١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١١-١٩٨٧رباب عرفه عبدالفتاح محمد٢٣٢٩٢ ١٩٣

من ١١:١٥  الى  ٠٨١١:٤٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٦-١٩٩٣رباب كمال توفيق٩١١٠٢٨ ١٩٤

من ١١:١٥  الى  ٠٨١١:٤٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨رجب سيد احمد محمد٨٨٨٦١ ١٩٥

من ١١:١٥  الى  ٠٨١١:٤٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠رحمه محمد عرفه على س6مه١٨٩٩٢ ١٩٦

من ١١:١٥  الى  ٠٨١١:٤٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧رضا جمال عبدالجواد السيد٢٦٥٦١ ١٩٧

من ١١:١٥  الى  ٠٨١١:٤٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧رضا عبد* محمد الصاوى الشاھد٨١٧٥٤٥ ١٩٨

من ١١:١٥  الى  ٠٨١١:٤٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-١٢-١٩٨٥رضا فتحى محمد اسماعيل١٢٤٨ ١٩٩

من ١١:١٥  الى  ٠٨١١:٤٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠رضا محمد ابراھيم٨٥٣٣ ٢٠٠

من ١١:١٥  الى  ٠٨١١:٤٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦رغده محمد خ6ف عبدال6ه٢٥٤٠٧ ٢٠١

من ١١:١٥  الى  ٠٨١١:٤٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨رمضان جمعه عبدالظاھر خليف٩٣٠٤ ٢٠٢

من ١١:١٥  الى  ٠٨١١:٤٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧رمضان عبدالھادى عبدالتواب عبدالھادى٩١٧٦٩١ ٢٠٣

من ١١:١٥  الى  ٠٨١١:٤٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧رمضان عبدالھادى عبدالتواب عبدالھادى٢٢٦٤١ 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 ١١:١٥  الى  ٠٨١١:٤٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٦-١٩٩٥ريموندا داوود فؤاد٢٨٣٤٣ ٢٠٥

من ١١:١٥  الى  ٠٨١١:٤٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦ريھام سعيد عبداللطيف محمد١٢٥٣٤ ٢٠٦

من ١١:١٥  الى  ٠٨١١:٤٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٣-١٩٩٦ريھام طلعت احمد الطيب٦٨٧٨ ٢٠٧

من ١١:١٥  الى  ٠٨١١:٤٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠١-١٩٨٧ريھام عز الدين احمد حسن ابو ھاشم١٦٦٤١ ٢٠٨

من ١١:١٥  الى  ٠٨١١:٤٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠١-١٩٩١زكى عبدالفتاح زكى عبدالمجيد٨٨٦٨٤ ٢٠٩

من ١١:١٥  الى  ٠٨١١:٤٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠١-١٩٨٨ساره صابر عبدالستار عبدالحميد٩١٧٥٥٤ ٢١٠

من ١١:١٥  الى  ٠٨١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٩٢ساره صابر عبدالعظيم اسماعيل٤٧٧٥ ٢١١

من ١١:١٥  الى  ٠٨١١:٤٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦سالى سيد محمد اسماعيل٢٥٨٤ ٢١٢

من ١١:١٥  الى  ٠٨١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٦-١٩٩١سامح عاشور جمعه احمد٥٧٦٢ ٢١٣

من ١١:١٥  الى  ٠٨١١:٤٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦سامح محمد على حسب *١٩٥٤٢ ٢١٤

من ١١:١٥  الى  ٠٨١١:٤٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-١١-١٩٨٦سامى حركى رمضان داود بن قرنى رمضان داود٤٨٠٦ ٢١٥

من ١١:١٥  الى  ٠٨١١:٤٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦ساميه حبيب محمد مصطفى٥٥١٢ ٢١٦

من ١١:١٥  الى  ٠٨١١:٤٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠ساھر سمير حنفى احمد١٧٧٥ ٢١٧

من ١١:١٥  الى  ٠٨١١:٤٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨سعيد رشدى احمد جاد الرب٦٧٢٤ ٢١٨

من ١١:١٥  الى  ٠٨١١:٤٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨سعيد محمد محمد احمد٨١٥٦٥٧ ٢١٩

من ١١:١٥  الى  ٠٨١١:٤٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٩-١٩٩٧سلمى صفوت كارم السيد قنديل٨٢٠١٦ ٢٢٠

من ١١:١٥  الى  ٠٨١١:٤٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-١٢-١٩٨٨سمر ابراھيم حسين ابراھيم سعد٨١٥٣٠٤ ٢٢١

من ١١:١٥  الى  ٠٨١١:٤٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٢-١٩٩٤سمر دسوقى سيد على الشامى١٦٠٤٦ ٢٢٢

من ١١:١٥  الى  ٠٨١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦سمر سيد عبدالعزيز عبدالعزيز احمد٨٤١٨٢ ٢٢٣

من ١١:١٥  الى  ٠٨١١:٤٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧سمير ابراھيم حسن ابراھيم٨٢٠٥٧٠ ٢٢٤

من ١١:١٥  الى  ٠٨١١:٤٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨سمير ج6ل عبدالعال محمد١٥٢٥٢ ٢٢٥

من ١١:١٥  الى  ٠٨١١:٤٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢سھا جمال محمد فوزى٦٨٧٠ ٢٢٦

من ١١:١٥  الى  ٠٨١١:٤٥-٠٣-١٢٢٠١٦-١٢-١٩٨٧سھا رؤوف محمد احمد الجنيدى٩٥٥٣٨ ٢٢٧

من ١١:١٥  الى  ٠٨١١:٤٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٤-١٩٩١سيد ص6ح حسن بكار١٧٦٢ ٢٢٨

من ١١:١٥  الى  ٠٨١١:٤٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-١٢-١٩٨٧سيد عبدالتواب سيد موسى١٥٨٤٤ ٢٢٩

من ١١:١٥  الى  ٠٨١١:٤٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧سيد عبدالعاطى عبدالحميد٢٠٠٥٦ ٢٣٠

من ١١:١٥  الى  ٠٨١١:٤٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠١-١٩٨٦سيد فتحى محمد عبدالصمد١٠٢١ ٢٣١

من ١١:١٥  الى  ٠٨١١:٤٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-١١-١٩٨٦سيد محمود امام على النجار٨٨٢٨٧ ٢٣٢

من ١١:١٥  الى  ٠٨١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١١-١٩٩٢شدوه جمال كمال المرسى٢٣٤٣ ٢٣٣

من ١٢:٠٠  الى  ٠٨١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٨شريف سعيد احمد السيد١٦٦٧١ ٢٣٤

من ١٢:٠٠  الى  ٠٨١٢:٣٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٧-١٩٩٣شعبان احمد عطيه احمد١٥٥٦٠ ٢٣٥

من ١٢:٠٠  الى  ٠٨١٢:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠١-١٩٩٠شعبان محمد شعبان عبدالجليل٨٢٦٥٩ ٢٣٦

من ١٢:٠٠  الى  ٠٨١٢:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠١-١٩٩٧شيماء محسن عبد*٩١٧٦٠٠ ٢٣٧

من ١٢:٠٠  الى  ٠٨١٢:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٧-١٩٩١صابر جمال على الطحانه٦٩٧٩ ٢٣٨

من ١٢:٠٠  الى  ٠٨١٢:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-١٠-١٩٨٩صابر زينھم عبدالعال سيد١٧٣٠١ ٢٣٩

من ١٢:٠٠  الى  ٠٨١٢:٣٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٥-١٩٨٩صبرى حسين صابر مبروك٥٩٠٣ ٢٤٠

من ١٢:٠٠  الى  ٠٨١٢:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨صبرى عبدالنبى حسن حسين٨١٠٨٠٣ ٢٤١

من ١٢:٠٠  الى  ٠٨١٢:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨صديق احمد صديق توفيق٨١٠٩٩ ٢٤٢

من ١٢:٠٠  الى  ٠٨١٢:٣٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨ص6ح محمد سيد محمد٨٤٢٢٦ ٢٤٣

من ١٢:٠٠  الى  ٠٨١٢:٣٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧طارق عبدالفتاح عباس عباس١٦٠٤٥ ٢٤٤

من ١٢:٠٠  الى  ٠٨١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨طارق مجدى محمد رزق١٠٣٩٦ 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 ١٢:٠٠  الى  ٠٨١٢:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧طاھر حسن امام على٨٨٢٨٥ ٢٤٦

من ١٢:٠٠  الى  ٠٨١٢:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧طلعت حسين السيد متولى ابو زيد٨٢٢٦٥٥ ٢٤٧

من ١٢:٠٠  الى  ٠٨١٢:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦طه سعد بركات رياض٩١٠٣٠٢ ٢٤٨

من ١٢:٠٠  الى  ٠٨١٢:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦طه سعد بركات رياض١٠٣٠٢ ٢٤٩

من ١٢:٠٠  الى  ٠٨١٢:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-١٠-١٩٨٧طه سعد محمد١٠٥٩٥ ٢٥٠

من ١٢:٠٠  الى  ٠٨١٢:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠عادل حماده محمد حسين٣٤١٧ ٢٥١

من ١٢:٠٠  الى  ٠٨١٢:٣٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٢-١٩٩٥عادل محمد محمود محمود٩٩٩٩٢٧٦ ٢٥٢

من ١٢:٠٠  الى  ٠٨١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩عبدالحليم محمد عبدالحليم رواش٨٣٦٧٨ ٢٥٣

من ١٢:٠٠  الى  ٠٨١٢:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠عبدالحميد حمدى عبدالحميد صابر١٨١٣ ٢٥٤

من ١٢:٠٠  الى  ٠٨١٢:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-١١-١٩٩١عبدالحميد عبدالعليم عبدالحميد٥١٦٣ ٢٥٥

من ١٢:٠٠  الى  ٠٨١٢:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-١٠-١٩٨٧عبدالحميد عبدالوھاب عبدالحميد٢٠٧٣ ٢٥٦

من ١٢:٠٠  الى  ٠٨١٢:٣٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦عبدالرؤوف احمد ابراھيم ابو الخير٧٨٥٦ ٢٥٧

من ١٢:٠٠  الى  ٠٨١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦عبدالرحمن على على حسن ربيع٥٤٨٢ ٢٥٨

من ١٢:٠٠  الى  ٠٨١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١١-١٩٨٩عبدالفتاح عرفه عبدالفتاح محمد٢٣٢٩٣ ٢٥٩

من ١٢:٠٠  الى  ٠٨١٢:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠١-١٩٨٦عبدالفتاح عز العرب عبدالموجود مھران٥٦٩٨ ٢٦٠

من ١٢:٠٠  الى  ٠٨١٢:٣٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦عبد* عطا عبد* شحاته الدعباس٨١٥٦٨ ٢٦١

من ١٢:٠٠  الى  ٠٨١٢:٣٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦عبد* محمد حسن احمد١٤٣١ ٢٦٢

من ١٢:٠٠  الى  ٠٨١٢:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-١١-١٩٨٧عبدالھادى عبدالعزيز على محمد الشريف٢٥٥٢١ ٢٦٣

من ١٢:٠٠  الى  ٠٨١٢:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٨-١٩٩١عبدالوھاب عبد* النص عبدالوھاب٨٣٧٠٢ ٢٦٤

من ١٢:٠٠  الى  ٠٨١٢:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠١-١٩٨٧عبدالوھاب كمال عبدالوھاب على٦٦٣٣ ٢٦٥

من ١٢:٠٠  الى  ٠٨١٢:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٧-١٩٩٢عبده احمد محمد عبده٨١٩٥٦٧ ٢٦٦

من ١٢:٠٠  الى  ٠٨١٢:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦عثمان محمد عبدالستار احمد١٦٦١ ٢٦٧

من ١٢:٠٠  الى  ٠٨١٢:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-١٢-١٩٨٨عرفان على رضا٢٢١٠٨ ٢٦٨

من ١٢:٠٠  الى  ٠٨١٢:٣٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦عرفه محمد طه مصطفى٨٨١٥٨ ٢٦٩

من ١٢:٠٠  الى  ٠٨١٢:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠عصام دردير حسن عبدالموجود٢٤٣٠٥ ٢٧٠

من ١٢:٠٠  الى  ٠٨١٢:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩ع6ء الدين جمال العربى حامد زايد١٠٧٣٠ ٢٧١

من ١٢:٠٠  الى  ٠٨١٢:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦ع6ء الدين عبدالعزيز محمد عبدالعزيز١٥١٩٨ ٢٧٢

من ١٢:٠٠  الى  ٠٨١٢:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦ع6ء محمد الديب محمد عبدالعليم٨١٦٠٨١ ٢٧٣

من ١٢:٤٥  الى  ٠٨٠١:١٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠ع6ء محمد عبدالجواد محمد٨٢٤٠٠ ٢٧٤

من ١٢:٤٥  الى  ٠٨٠١:١٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠١-١٩٩٣على ابراھيم عبدالطيف ابراھيم٥٣٩٤ ٢٧٥

من ١٢:٤٥  الى  ٠٨٠١:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٨-١٩٩٣على رمضان محمد ابراھيم فرحات١٦٠٠٧ ٢٧٦

من ١٢:٤٥  الى  ٠٨٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٦على عبدالفتاح محمود الحفنى١٦٦١٣ ٢٧٧

من ١٢:٤٥  الى  ٠٨٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٢-١٩٨٩على عزت محمد على دسوقى٢٣٥٠٢ ٢٧٨

من ١٢:٤٥  الى  ٠٨٠١:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩عماد الدين محمد احمد١٦٨٧٢ ٢٧٩

من ١٢:٤٥  الى  ٠٨٠١:١٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧عماد سعد ابراھيم عبدالعظيم١٧٢٥٩ ٢٨٠

من ١٢:٤٥  الى  ٠٨٠١:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠١-١٩٨٩عماد سليمان ج6ل٨١٧١٣ ٢٨١

من ١٢:٤٥  الى  ٠٨٠١:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-١٢-١٩٩٠عماد طه حسن عبدالواحد٩١٠٣٧٨ ٢٨٢

من ١٢:٤٥  الى  ٠٨٠١:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨عماد عادل مظھر حسانين٨٧٩١٥ ٢٨٣

من ١٢:٤٥  الى  ٠٨٠١:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠١-١٩٨٨عماد قدرى حسن محمد١٧٣٤٠ ٢٨٤

من ١٢:٤٥  الى  ٠٨٠١:١٥-٠٣-١٢٢٠١٦-١٢-١٩٩٢عماد محمد الطيب محمد عبدالعليم٨١٦٠٨٢ ٢٨٥

من ١٢:٤٥  الى  ٠٨٠١:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-١٢-١٩٨٩عمر جمال امام الشاھد٢٤٠٥٣ 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 ١٢:٤٥  الى  ٠٨٠١:١٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٨-١٩٩٤عمر ص6ح الدين حسنى حسين١٥٣٦١ ٢٨٧

من ١٢:٤٥  الى  ٠٨٠١:١٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨عمر عثمان على٢٢٥٩٦ ٢٨٨

من ١٢:٤٥  الى  ٠٨٠١:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨عمر على رمضان محمد٩١٨٦٥٦ ٢٨٩

من ١٢:٤٥  الى  ٠٨٠١:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨عمر على رمضان محمد١٨٦٥٦ ٢٩٠

من ١٢:٤٥  الى  ٠٨٠١:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٥-١٩٨٩عمرو ابراھيم عبدالخالق احمد ابو صقر٨٢٤١٣٦ ٢٩١

من ١٢:٤٥  الى  ٠٨٠١:١٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٧-١٩٩١عمرو ابو المجد محمد حفنى٨١٠٨٩ ٢٩٢

من ١٢:٤٥  الى  ٠٨٠١:١٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦عمرو احمد ابراھيم عبدالحميد٦٩٤٣ ٢٩٣

من ١٢:٤٥  الى  ٠٨٠١:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٤-١٩٩١عمرو عبدالصمد زكى يوسف١٦٣٣٤ ٢٩٤

من ١٢:٤٥  الى  ٠٨٠١:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٧-١٩٩٢عمرو مجدى سليم رمضان٨١٤٥٥ ٢٩٥

من ١٢:٤٥  الى  ٠٨٠١:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠عمرو محمد مبروك احمد ابو جنديه٩٧١٣ ٢٩٦

من ١٢:٤٥  الى  ٠٨٠١:١٥-٠٣-١٨٢٠١٦-١١-١٩٩٠عيد خميس على باھى١٦٠٠٤ ٢٩٧

من ١٢:٤٥  الى  ٠٨٠١:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٩-١٩٩٥غاده خميس ذكى تقد١٣١٠٤ ٢٩٨

من ١٢:٤٥  الى  ٠٨٠١:١٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٧-١٩٩٣فؤاد محمد دياب طنطاوى٥٤٤٦ ٢٩٩

من ١٢:٤٥  الى  ٠٨٠١:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧فادى جرجس حكيم فارس١٥١١٠ ٣٠٠

من ١٢:٤٥  الى  ٠٨٠١:١٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٢-١٩٩٣فاروق محمد عبدالغفار محمد الفيشاوى٨١٥٩١٥ ٣٠١

من ١٢:٤٥  الى  ٠٨٠١:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٦-١٩٩٣فاطمه الزھراء الحسينى محمد مصطفى٨٢٨٠٣٨ ٣٠٢

من ١٢:٤٥  الى  ٠٨٠١:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٣-١٩٩٤فاطمه على سيد احمد٢٦٠٩٤ ٣٠٣

من ١٢:٤٥  الى  ٠٨٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩فايز ابراھيم عبدالوھاب١٩٧٠٧ ٣٠٤

من ١٢:٤٥  الى  ٠٨٠١:١٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩١فتحى رجب عبدالحفيظ عزب١٢٣١ ٣٠٥

من ١٢:٤٥  الى  ٠٨٠١:١٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٤-١٩٩١فرج صبحى رجب عبدالجواد٨٨١٤٨١ ٣٠٦

من ١٢:٤٥  الى  ٠٨٠١:١٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٩-١٩٩٥فيروز ناصر محمود ابراھيم٢٤٠٦٦ ٣٠٧

من ١٢:٤٥  الى  ٠٨٠١:١٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠١-١٩٩٠كريستين داود فؤاد داود٨٢٩٠٣٨ ٣٠٨

من ١٢:٤٥  الى  ٠٨٠١:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٨-١٩٩١كريم ابراھيم عبدالتواب ابراھيم٦٠٣٧ ٣٠٩

من ١٢:٤٥  الى  ٠٨٠١:١٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-١٠-١٩٨٧كريم احمد بديع احمد سالم٢٤٠٥٨ ٣١٠

من ١٢:٤٥  الى  ٠٨٠١:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠كريم احمد موسى محمد١٠٤٢٢ ٣١١

من ١٢:٤٥  الى  ٠٨٠١:١٥-٠٣-١٢٢٠١٦-١٢-١٩٨٨كريم حنفى عثمان ياسين١٥١٧١ ٣١٢

من ١٢:٤٥  الى  ٠٨٠١:١٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-١٠-١٩٩١كريم صبحى محمد محمود٨٧٣٧٣ ٣١٣

من ٠١:٣٠  الى  ٠٨٠٢:٠٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٢-١٩٩١كريم علوانى طه على علوانى٧٠٣٨ ٣١٤

من ٠١:٣٠  الى  ٠٨٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٢-١٩٩١كريم كمال صديق حماد٢٥٥٥٦ ٣١٥

من ٠١:٣٠  الى  ٠٨٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦كريم محمد اسماعيل محمد الشاذلى٢٥٠٠٠ ٣١٦

من ٠١:٣٠  الى  ٠٨٠٢:٠٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨كريم محمود حسن عبدالحميد٢٣١٢٠ ٣١٧

من ٠١:٣٠  الى  ٠٨٠٢:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦كمال شعبان سعد البوخى٨٢٨٤٣ ٣١٨

من ٠١:٣٠  الى  ٠٨٠٢:٠٠-٠٣-١٢٢٠١٦-١٢-١٩٩٢كيرلس فوزى موسى ابراھيم جرجس٢٣٢٠ ٣١٩

من ٠١:٣٠  الى  ٠٨٠٢:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠١-١٩٩٥لؤى عبده رمضان سيد رزق١٠٩٠١ ٣٢٠

من ٠١:٣٠  الى  ٠٨٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧ليلى كمال صديق حماد٢٥٥٥٥ ٣٢١

من ٠١:٣٠  الى  ٠٨٠٢:٠٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-١١-١٩٨٥ماجد منصور معوض عبده١٥٧٠٧ ٣٢٢

من ٠١:٣٠  الى  ٠٨٠٢:٠٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨مازن محمود سيد احمد عتريس٨٢٩٠٤٩ ٣٢٣

من ٠١:٣٠  الى  ٠٨٠٢:٠٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠١-١٩٩٢مايكل بطرس صادق٨٨٩٣٦ ٣٢٤

من ٠١:٣٠  الى  ٠٨٠٢:٠٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٥-١٩٨٩مجدى بغدادى بخيت انيس٨١٧٢٠ ٣٢٥

من ٠١:٣٠  الى  ٠٨٠٢:٠٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧مجدى عبدالباسط رجب ابراھيم٢٦٠٠٨ ٣٢٦

من ٠١:٣٠  الى  ٠٨٠٢:٠٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦مجدى مسلم حلمى عبدالحميد٨٤٦٥٣ 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 ٠١:٣٠  الى  ٠٨٠٢:٠٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٣-١٩٩٣محمد ابراھيم حسنين ابراھيم١٦٢٨٣ ٣٢٨

من ٠١:٣٠  الى  ٠٨٠٢:٠٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨محمد ابراھيم على عبدالقادر٨١٠٨٠٥ ٣٢٩

من ٠١:٣٠  الى  ٠٨٠٢:٠٠-٠٣-١٩٢٠١٦-١٠-١٩٨٩محمد ابو طالب سيد عبدالحميد١٧٥٧ ٣٣٠

من ٠١:٣٠  الى  ٠٨٠٢:٠٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨محمد احمد حسين موسى١٢١٤٥ ٣٣١

من ٠١:٣٠  الى  ٠٨٠٢:٠٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦محمد احمد رضا محمد احمد الجنيدى١٠٠٣ ٣٣٢

من ٠١:٣٠  الى  ٠٨٠٢:٠٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠محمد احمد صديق احمد١٤٢٤٥ ٣٣٣

من ٠١:٣٠  الى  ٠٨٠٢:٠٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩محمد احمد عبدالحميد عبدالمحسن١٥٦٥٠ ٣٣٤

من ٠١:٣٠  الى  ٠٨٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٦-١٩٩١محمد احمد عبد* احمد عبدالعاطى٨٢٤٢٠ ٣٣٥

من ٠١:٣٠  الى  ٠٨٠٢:٠٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠١-١٩٩١محمد احمد محمد منير٢٢٢٨٧ ٣٣٦

من ٠١:٣٠  الى  ٠٨٠٢:٠٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠محمد اسماعيل لطفى٩١٩٨٧٣ ٣٣٧

من ٠١:٣٠  الى  ٠٨٠٢:٠٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٢-١٩٩٢محمد الحسينى محمد مصطفى احمد٨١٥٣٢٧ ٣٣٨

من ٠١:٣٠  الى  ٠٨٠٢:٠٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-١٠-١٩٩٣محمد السيد محمد اسماعيل٢١١٣٢ ٣٣٩

من ٠١:٣٠  الى  ٠٨٠٢:٠٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-١١-١٩٨٧محمد امين على على على طه٢٣٤٨ ٣٤٠

من ٠١:٣٠  الى  ٠٨٠٢:٠٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٦-١٩٩٦محمد ايمن محمد حسين٢٧٩٨ ٣٤١

من ٠١:٣٠  الى  ٠٨٠٢:٠٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠١-١٩٨٧محمد بدوى امام مسعد٨٨٤٤٠ ٣٤٢

من ٠١:٣٠  الى  ٠٨٠٢:٠٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨محمد ج6ل عبدالراضى١٥٩٥٩ ٣٤٣

من ٠١:٣٠  الى  ٠٨٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨محمد جمال الجوھرى احمد١٦٢٣٦ ٣٤٤

من ٠١:٣٠  الى  ٠٨٠٢:٠٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨محمد جمال الدين محمود عبدالعال١٠٢٤١ ٣٤٥

من ٠١:٣٠  الى  ٠٨٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨محمد جمال عبدالحفيظ٢٨٣٤٩ ٣٤٦

من ٠١:٣٠  الى  ٠٨٠٢:٠٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-١٢-١٩٨٥محمد جمال عبدالعال عبدالعظيم٢٤٥٤ ٣٤٧

من ٠١:٣٠  الى  ٠٨٠٢:٠٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦محمد جمال محمد محمود٨١٩٦٨٨ ٣٤٨

من ٠١:٣٠  الى  ٠٨٠٢:٠٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-١١-١٩٨٩محمد جمعه توفيق عزب٦٠٤٣ ٣٤٩

من ٠١:٣٠  الى  ٠٨٠٢:٠٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠١-١٩٨٦محمد حامد كامل عبدالجواد٨٢٣٦٥٠ ٣٥٠

من ٠١:٣٠  الى  ٠٨٠٢:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٤-١٩٩٤محمد حسن عبدالعظيم حسن٦٠١٤ ٣٥١

من ٠١:٣٠  الى  ٠٨٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠محمد حسن عبده يوسف١٧٢٣٨ ٣٥٢

من ٠١:٣٠  الى  ٠٨٠٢:٠٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٥-١٩٩١محمد حسن على سالم٦٩٠٨ ٣٥٣

من ٠٢:١٥  الى  ٠٨٠٢:٤٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧محمد حسن ھريدى ابراھيم١٩١٦ ٣٥٤

من ٠٢:١٥  الى  ٠٨٠٢:٤٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩محمد حسنى سليمان محمد٨١٤٨٧ ٣٥٥

من ٠٢:١٥  الى  ٠٨٠٢:٤٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨محمد حسين رمضان حسين٨٣٦٦١ ٣٥٦

من ٠٢:١٥  الى  ٠٨٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨محمد حسين فرج محمد عيسى١٧٦٣٠ ٣٥٧

من ٠٢:١٥  الى  ٠٨٠٢:٤٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦محمد حسين كامل نصر الشاھد١٢٢٧ ٣٥٨

من ٠٢:١٥  الى  ٠٨٠٢:٤٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٨-١٩٩١محمد حمدى على احمد٨٢٢٢٤ ٣٥٩

من ٠٢:١٥  الى  ٠٨٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧محمد حمدى كامل عبد*٨٤٣٥٩ ٣٦٠

من ٠٢:١٥  الى  ٠٨٠٢:٤٥-٠٣-١١٢٠١٦-١٠-١٩٩٢محمد حمدى محمد احمد السيد٨٣٣١٨ ٣٦١

من ٠٢:١٥  الى  ٠٨٠٢:٤٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠١-١٩٨٦محمد خيرى عبدالحميد محمود٢٦٠١٤ ٣٦٢

من ٠٢:١٥  الى  ٠٨٠٢:٤٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-١١-١٩٨٨محمد رافت احمد عبدالعليم٢٠٨٥ ٣٦٣

من ٠٢:١٥  الى  ٠٨٠٢:٤٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-١١-١٩٨٨محمد رافت احمد عبدالعليم٣٠٩٩ ٣٦٤

من ٠٢:١٥  الى  ٠٨٠٢:٤٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٢-١٩٨٧محمد رافت س6مه محمد١٨٣٣٠ ٣٦٥

من ٠٢:١٥  الى  ٠٨٠٢:٤٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-١٢-١٩٨٥محمد ربيع احمد سليم١٩٨٤ ٣٦٦

من ٠٢:١٥  الى  ٠٨٠٢:٤٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠١-١٩٩٠محمد رشدى موسى السويفى١٠٤١١ ٣٦٧

من ٠٢:١٥  الى  ٠٨٠٢:٤٥-٠٣-١٠٢٠١٦-١٢-١٩٩٢محمد رضا حسن مرسى محمد٦٠٢٨ 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 ٠٢:١٥  الى  ٠٨٠٢:٤٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠١-١٩٨٨محمد رضانا ابو سريع محمد السعودى٨٤٢٠٠ ٣٦٩

من ٠٢:١٥  الى  ٠٨٠٢:٤٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٨-١٩٩١محمد رفعت على س6مه١٦٠٣٨ ٣٧٠

من ٠٢:١٥  الى  ٠٨٠٢:٤٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-١١-١٩٩٠محمد رمضان احمد عكاشه٥١٦١ ٣٧١

من ٠٢:١٥  الى  ٠٨٠٢:٤٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٢-١٩٩٥محمد رمضان على احمد احمد١٢٠٦٣ ٣٧٢

من ٠٢:١٥  الى  ٠٨٠٢:٤٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٥-١٩٩١محمد رمضان على عبدالفتاح بركات٨١٤٨٤ ٣٧٣

من ٠٢:١٥  الى  ٠٨٠٢:٤٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦محمد سامى حسن احمد الشاذلى١٧٦٠ ٣٧٤

من ٠٢:١٥  الى  ٠٨٠٢:٤٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨محمد سامى مصطفى محمود٨٤١٩٠ ٣٧٥

من ٠٢:١٥  الى  ٠٨٠٢:٤٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧محمد سعد حسن عبدالباقى٨٨٩٣٢ ٣٧٦

من ٠٢:١٥  الى  ٠٨٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠محمد سعيد عبدالحليم ابراھيم١٥١٥٦ ٣٧٧

من ٠٢:١٥  الى  ٠٨٠٢:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-١١-١٩٨٥محمد سمير حسنى عبده درويش٨١٦٤١٨ ٣٧٨

من ٠٢:١٥  الى  ٠٨٠٢:٤٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٤-١٩٨٩محمد سيد عوض عبدالحافظ٩٩٩٣٤٥ ٣٧٩

من ٠٢:١٥  الى  ٠٨٠٢:٤٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦محمد صابر خطاب محمد سعد٨١٨٧١ ٣٨٠

من ٠٢:١٥  الى  ٠٨٠٢:٤٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-١١-١٩٨٨محمد صابر صابر ابراھيم نعناع٩٩٢٥٣ ٣٨١

من ٠٢:١٥  الى  ٠٨٠٢:٤٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨محمد صابر عبدالواحد عبدالوھاب٦٩٨٢ ٣٨٢

من ٠٢:١٥  الى  ٠٨٠٢:٤٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠١-١٩٨٧محمد ص6ح صادق احمد ھ6ل٨٢٠٥٨٨ ٣٨٣

من ٠٢:١٥  الى  ٠٨٠٢:٤٥-٠٣-١٥٢٠١٦-١٢-١٩٩٢محمد ص6ح على شحاته بطيخ٨١٤١٥٤ ٣٨٤

من ٠٢:١٥  الى  ٠٨٠٢:٤٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٨-١٩٩١محمد طايع عبدالمحسن عبدالحليم٢٢٠٩٥ ٣٨٥

من ٠٢:١٥  الى  ٠٨٠٢:٤٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-١١-١٩٩٢محمد عادل يوسف احمد٦٠٧١ ٣٨٦

من ٠٢:١٥  الى  ٠٨٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٢-١٩٨٧محمد عبدالحميد عبدالحميد محمد٨١٨١٥٩ ٣٨٧

من ٠٢:١٥  الى  ٠٨٠٢:٤٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٥-١٩٩١محمد عبدالراضى حسن احمد حسن٨٢٩٠٤٨ ٣٨٨

من ٠٢:١٥  الى  ٠٨٠٢:٤٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩محمد عبدالرسول حامد مبروك٨٤٧٤٢ ٣٨٩

من ٠٢:١٥  الى  ٠٨٠٢:٤٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧محمد عبدالس6م حسين حسين الغرباوى٤٠٧٥ ٣٩٠

من ٠٢:١٥  الى  ٠٨٠٢:٤٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٤-١٩٩٧محمد عبدالسميع احمد السيد١٧٩٤ ٣٩١

من ٠٢:١٥  الى  ٠٨٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٢-١٩٩٠محمد عبدالفتاح محمد عبدالعال٢١٥٦٩ ٣٩٢

من ٠٢:١٥  الى  ٠٨٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩محمد عبدالقادر عبدالخالق عبدالقادر٨١٧٩٩ ٣٩٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٨٠٣:٣٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٣-١٩٩١محمد عبدالكريم محى الدين محمد٨١٧٢٥ ٣٩٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٨٠٣:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٢-١٩٩٤محمد عبدالمغنى ابو شناف مرتجع٨١٣٠٦٤ ٣٩٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٨٠٣:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦محمد عبدالمنعم ابراھيم٥٤٨٨ ٣٩٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٨٠٣:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩محمد عبدالمنعم على حمد٨٢٩٠٢٧ ٣٩٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٨٠٣:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨محمد عبدالمنعم محمد مصطفى٦٧٦٩ ٣٩٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٨٠٣:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠محمد عبده سعيد عبدالحافظ١٠٣٩٢ ٣٩٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٨٠٣:٣٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠محمد عدلى محمد حسن٦٣٥١ ٤٠٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٨٠٣:٣٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠محمد عزت دندراوى بكار٨٣٣٤٨ ٤٠١

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٨٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٨محمد عزت محمد على٢٣٠٠٥ ٤٠٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٨٠٣:٣٠-٠٣-١٣٢٠١٦-١٠-١٩٨٦محمد عطيه محمد عبدالعزيز٨٧٢١٣ ٤٠٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٨٠٣:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦محمد على ابراھيم عبود٨٣٩٠٣ ٤٠٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٨٠٣:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٩-١٩٩١محمد على عبدالمولى على١١١١٢ ٤٠٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٨٠٣:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦محمد على على طنطاوى سراج الدين١٠٨٦٤ ٤٠٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٨٠٣:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠١-١٩٨٨محمد على محمد كامل٢٤٢٨٥ ٤٠٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٨٠٣:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩محمد عمر عويس١٨٥٩٦ ٤٠٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٨٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠محمد فؤاد عبدالشافى توفيق١٠١٨٥ 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 ٠٣:٠٠  الى  ٠٨٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٦محمد فتحى حسين اسماعيل٦٤٥٤ ٤١٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٨٠٣:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨محمد فتحى زغلول محمد١٧٨٤ ٤١١

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٨٠٣:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨محمد فرج مرسى فرج١٠٠٩ ٤١٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٨٠٣:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠١-١٩٩٠محمد فوزى عبدالستار محمود٢٠٥٧ ٤١٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٨٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧محمد كامل محمد عبدالمولى٨٣٩٣٥ ٤١٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٨٠٣:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨محمد كرم ربيع رجب الغزالى٨٢٠٥٦٧ ٤١٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٨٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩محمد كمال على شحاته بطيخ٨١٤١٥٥ ٤١٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٨٠٣:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٨-١٩٩١محمد ماھر السيد عمر١٦٢٢٤ ٤١٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٨٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٧محمد محمد البشير عزام البشير٢٥٨٨ ٤١٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٨٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٩٠محمد محمد سعيد محمد٨١٥٦٥٨ ٤١٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٨٠٣:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٢-١٩٩٢محمد محمد فؤاد٢٢٥٦٢ ٤٢٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٨٠٣:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٤-١٩٨٩محمد محمد منصور ابو عيسى١٢٢١ ٤٢١

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٨٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨محمد محمود ابراھيم احمد عبدالقوى٨٨١٥٦ ٤٢٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٨٠٣:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦محمد محمود سعيد الصاوى٨١٠٨١ ٤٢٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٨٠٣:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦محمد محمود عبدالبارى عبدالعال٦٦٠٥ ٤٢٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٨٠٣:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-١٠-١٩٩١محمد محمود محمد سالم٨١٦٧٤٠ ٤٢٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٨٠٣:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٨-١٩٩٥محمد مصرى شرقاوى منشاوى٢٥٥٠٣ ٤٢٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٨٠٣:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٥-١٩٩١محمد ممدوح محمد احمد٨٩٤٣٧ ٤٢٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٨٠٣:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٦-١٩٩٠محمد يحيى عزام بشير١٢٢١٩ ٤٢٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٨٠٣:٣٠-٠٣-٣١٢٠١٦-٠٧-١٩٩٥محمود احمد محمود احمد٢٥٥٦٠ ٤٢٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٨٠٣:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠١-١٩٨٦محمود احمد محمود الجزار٨٢٣٦٤ ٤٣٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٨٠٣:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨محمود اسماعيل بكرى سيد منصور٩١٩٥ ٤٣١

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٨٠٣:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠١-١٩٨٧محمود اسماعيل رمضان عبدالقادر٨٣٩٣٨ ٤٣٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٨٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١١-١٩٨٨محمود بدرى محمد٨٨١٠٦ ٤٣٣

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٨٠٤:١٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨محمود ربيع خضر بدوى١٧٦٣٥ ٤٣٤

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٨٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١١-١٩٨٧محمود رجب معوض عبدالحميد٨١٤٧٠ ٤٣٥

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٨٠٤:١٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٢-١٩٨٧محمود رزق احمد حسين٨٨٠٧٣ ٤٣٦

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٨٠٤:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-١١-١٩٨٦محمود رمضان محمد على دسوقى٢٣٠٠٦ ٤٣٧

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٨٠٤:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-١١-١٩٨٧محمود زكريا عبدالعاطى٨٢٢٥٤ ٤٣٨

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٨٠٤:١٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨محمود سامى جبر٨٢٢٧٠ ٤٣٩

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٨٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٨محمود سعد حبيب العدسى٨١٥٠٦٥ ٤٤٠

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٨٠٤:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-١١-١٩٨٧محمود سعيد احمد عبدالخالق١٧٢٧٩ ٤٤١

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٨٠٤:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧محمود سعيد سيد١٢٣٠٧ ٤٤٢

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٨٠٤:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠محمود س6مه حامد عبدالعال٤٨٥٤ ٤٤٣

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٨٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٦-١٩٩١محمود سمير محمود حسين١٤٠٥٥ ٤٤٤

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٨٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦محمود سيد سيد عباس١٨٥٧٤ ٤٤٥

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٨٠٤:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٢-١٩٩١محمود شعبان قرنى ابو الع١٧٢٤٩6 ٤٤٦

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٨٠٤:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩محمود شوقى منصور محمد٨٥٥٦١ ٤٤٧

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٨٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٩محمود صالح حلمى كامل٨١٦٨٠٨ ٤٤٨

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٨٠٤:١٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦محمود عبدالعزيز فھمى قرنى ابراھيم١٥٨٢٥ ٤٤٩

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٨٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٨محمود عبدالعظيم محمود٨٨٠٨٨ 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 ٠٣:٤٥  الى  ٠٨٠٤:١٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧محمود عبدالفتاح محمد ابراھيم٣٤٠٦ ٤٥١

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٨٠٤:١٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦محمود عبدالمنعم حسان عبداللطيف١٥٣٩٥ ٤٥٢

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٨٠٤:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-١١-١٩٨٧محمود عبدالنبى احمد صالح٨٢٩٠٠٤ ٤٥٣

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٨٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨محمود عبده محمود محمد اسماعيل٦٩٧٨ ٤٥٤

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٨٠٤:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-١٢-١٩٨٧محمود عيد فھيم السيد٩٤١٦ ٤٥٥

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٨٠٤:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦محمود فراج احمد٨١٢٥١ ٤٥٦

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٨٠٤:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨محمود فرج محمد محمد رضوان٩٢٣٦ ٤٥٧

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٨٠٤:١٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٩-١٩٩١محمود محمد احمد محمد عمار٨٢٠٥٣٦ ٤٥٨

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٨٠٤:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٥-١٩٩١محمود محمد حسن نصار٢٠٦١٣ ٤٥٩

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٨٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٨محمود محمد عبدالعزيز عبدالرحمن٨٢٢٢٥ ٤٦٠

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٨٠٤:١٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠١-١٩٨٨محمود محمد فؤاد فريد١٨١٠١ ٤٦١

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٨٠٤:١٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-١٠-١٩٨٩محمود محمد محمود البھواشى١٩٧٦٧ ٤٦٢

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٨٠٤:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧محمود مروان عبدالمؤمن عشوش٣٠٨٣ ٤٦٣

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٨٠٤:١٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠١-١٩٨٨محمود مصطفى محمود محمد فھمى١٦٦٩٨ ٤٦٤

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٨٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠محمود نبيل تاج الدين احمد سالم٨٨١٠٠ ٤٦٥

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٨٠٤:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧محى محمد محى صالح٨١٥٣٣٣ ٤٦٦

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٨٠٤:١٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠١-١٩٨٨مختار عبدالعزيز محمد جاد٨٨٤٠٦ ٤٦٧

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٨٠٤:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨مختار محمد عبد* نادى٨٢٠٥٥٦ ٤٦٨

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٨٠٤:١٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩مدحت السيد حسن١٦٨٧١ ٤٦٩

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٨٠٤:١٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧مدحت جمال السيد عبدالمعطى اNحرش١٥٨٣٤ ٤٧٠

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٨٠٤:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٣-١٩٩٤مرسى محمد السعودى مرسى٨٨٨٩٩ ٤٧١

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٨٠٤:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-١٢-١٩٨٦مروه احمد مجاھد محمد٨١٧٤٦٦ ٤٧٢

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٨٠٤:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٤-١٩٩٣مروه حمدى محمد عبده١١٣٧ ٤٧٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٩٠٩:٣٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٦-١٩٩١مروه حمزه محمود عبدالخالق٨٤٣١٧ ٤٧٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٩٠٩:٣٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨مروه فاروق على حسين٤٥٧٥ ٤٧٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٩٠٩:٣٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩مروه محمود عبدالقادر محمود٨٨٢٩٠ ٤٧٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٩٠٩:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٩-١٩٩٣مريم سمير بشاره١٥٠٠٥ ٤٧٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٩٠٩:٣٠-٠٣-٢١٢٠١٦-١٠-١٩٨٨مسعد فوزى طه مرسى خميس٨٥٥٧١ ٤٧٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٩٠٩:٣٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٥-١٩٩٣مصطفى اسماعيل طنطاوى١٢٣٢٧ ٤٧٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٩٠٩:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠١-١٩٨٦مصطفى حامد محمد١٨٥٤٥ ٤٨٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٩٠٩:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠مصطفى حمدى عبدالمجيد١٩٨١٧ ٤٨١

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٩٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٩٠مصطفى ربيع خميس عبد*٢٠٠٢٦ ٤٨٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٩٠٩:٣٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩١مصطفى سعيد عبدالفتاح موسى١٠٧٥٢ ٤٨٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٩٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٢-١٩٩٢مصطفى صابر صابر ابراھيم٩٩٢٥٤ ٤٨٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٩٠٩:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-١٠-١٩٨٩مصطفى صابر عبد* عبدالوھاب٦٩٨١ ٤٨٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٩٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٧مصطفى عبدالحميد عبدالعظيم عبدالحى١١٦٢ ٤٨٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٩٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢مصطفى عبدالمنعم عبد* طايع٨١٥٨٦٦ ٤٨٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٩٠٩:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩مصطفى فھمى ابراھيم ابو زيد٨٧١١٤ ٤٨٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٩٠٩:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٥-١٩٩١مصطفى محمد حسنى عبدالعزيز٢٥٠٧٠ ٤٨٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٩٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٩١مصطفى محمد رشاد سليمان سيد٢٤٧٠ ٤٩٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٩٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٩١مصطفى محمد عبدالحميد محمد٢٥٢٥٦ 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 ٠٩:٠٠  الى  ٠٩٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩١مصطفى محمد محمد حسن٨٨٣٢١٨ ٤٩٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٩٠٩:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨مصطفى محمود اسماعيل١٣١٧٨ ٤٩٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٩٠٩:٣٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-١١-١٩٨٧مصطفى محمود توفيق حسب *٨٨١٦٤ ٤٩٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٩٠٩:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-١١-١٩٨٦مصطفى محمود محمد مبروك١٠٧٨٩ ٤٩٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٩٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١١-١٩٩١مصطفى نبيل احمد عبدالجيد٨٥٦٣٥ ٤٩٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٩٠٩:٣٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨معز احمد عبدالسميع احمد١٤٣٨ ٤٩٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٩٠٩:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧ممدوح ص6ح ابراھيم على٢٣٥٣٢ ٤٩٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٩٠٩:٣٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٦-١٩٩١منار وحيد ابراھيم على٢٥٩٨ ٤٩٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٩٠٩:٣٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧منى سعد الدين محمد مكاوى٤٥٧٨ ٥٠٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٩٠٩:٣٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨منى محمد عويس سالم٨١٦٤٢١ ٥٠١

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٩٠٩:٣٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-١١-١٩٩٤منى محمد محمد سرحان محمد٨٨٢٨٦ ٥٠٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٩٠٩:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦مھا جمعه حفناوى شحاته٨٥٥٨٢ ٥٠٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٩٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٢مھا صبرى ابراھيم احمد٨١٦٤٢٠ ٥٠٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٩٠٩:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧مھا محمد عزت محمد عبدالرحيم٨٤١١٧ ٥٠٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٩٠٩:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-١١-١٩٩٦مياده ابراھيم احمد حسب٢٥٥٨٥ ٥٠٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٩٠٩:٣٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩نبيل ممدوح سعد رضوان١٧٧٧ ٥٠٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٩٠٩:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨نرمين يسرى مصطفى الشوربجى٨٨٥٥٨ ٥٠٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٩٠٩:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩١نعمه حماده حنفى محمد٨٢٨٠٢٥ ٥٠٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٩٠٩:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠نعيم عدلى جاد سليمان٨١٦٨٣٨ ٥١٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٩٠٩:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠نفين ناصر محمود ابراھيم١٠٠٢ ٥١١

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٩٠٩:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-١٠-١٩٨٦نھال الحسينى محجوب السيد١٥٧٥٥ ٥١٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٠٩٠٩:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧نھله ماجد احمد احمد٥٠٧٦ ٥١٣

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٩١٠:١٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٣-١٩٩٣نھى احمد عبدالعزيز احمد٩٣٨٢ ٥١٤

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٩١٠:١٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-١١-١٩٨٩نھى محمد ابراھيم احمد٩٩٦٠٦٧ ٥١٥

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٩١٠:١٥-٠٣-١٣٢٠١٦-١٢-١٩٨٥نھى محمد على محمد حسين٤٤٠٤ ٥١٦

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٩١٠:١٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨نوران طارق محمد عبدالمنعم النادى٨٤٣١٨ ٥١٧

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٩١٠:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٩-١٩٩٧نورھان احمد على طه١٥٣٧٢ ٥١٨

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٩١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٩٤نورھان السعيد محمد ابراھيم٨٤٣١١ ٥١٩

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٩١٠:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٢-١٩٩١نورھان امام محمد حسن١٦٢١٣ ٥٢٠

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٩١٠:١٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩٤نورھان سعيد نور الدين محمود احمد٩٤٩٨ ٥٢١

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٩١٠:١٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-١٠-١٩٨٩نورھان عطيه حسين بكر٨٨٨٢٦٨ ٥٢٢

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٩١٠:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٦-١٩٩٣ھاجر ربيع محمد عبد*١٦٦٧٨ ٥٢٣

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٩١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٥-١٩٩٦ھاجرر سمير محمد عويس٢٦١٥٧ ٥٢٤

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٩١٠:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٥-١٩٩٢ھاله شعبان احمد ابو الع١٥٨٣٢6 ٥٢٥

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٩١٠:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦ھانى شعبان ربيع عوض *٦٠٧٨ ٥٢٦

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٩١٠:١٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٩-١٩٩١ھانى فتح * حمد عبداللطيف٨١٦٤٢٦ ٥٢٧

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٩١٠:١٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٢-١٩٩٦ھبه عاطف عبدالحافظ احمد١٦٢٢٧ ٥٢٨

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٩١٠:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-١٢-١٩٨٥ھبه عمر عثمان فرج٧٠٣٠ ٥٢٩

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٩١٠:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠١-١٩٨٦ھدى محمد عبداللطيف محمد٥٠٢٩ ٥٣٠

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٩١٠:١٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-١١-١٩٩٢ھدير امام محمد فرج طه١١٣٩ ٥٣١

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٩١٠:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٣-١٩٩٤ھدير محمد حسنين محمد سحاته٧٩٧٦ 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 ٠٩:٤٥  الى  ٠٩١٠:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٧-١٩٩١ھدير محمد حسنين محمود ابو حامد١٧٧٣٩ ٥٣٣

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٩١٠:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨ھشام سمير محمود القاضى٨١٠٨٣٨ ٥٣٤

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٩١٠:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢ھشام شكرى محمد٣٤٥٨ ٥٣٥

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٩١٠:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠ھشام صبحى عمر عبدالصمد٨٨٢٦٧ ٥٣٦

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٩١٠:١٥-٠٣-١٦٢٠١٦-١٢-١٩٨٩ھشام عبدالتواب عبداللطيف عبدالحميد١٨٦٧٥ ٥٣٧

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٩١٠:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-١٠-١٩٨٧ھشام عطيه قرنى محمود٧٨٦٦ ٥٣٨

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٩١٠:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦وائل حسين احمد عبدالحميد٨٨٠٥٩ ٥٣٩

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٩١٠:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧وائل محمد محمود محمد٨٣٨٨٥ ٥٤٠

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٩١٠:١٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٨-١٩٩٤وداد محمود ص6ح الدين حمادى١٠٣٥١ ٥٤١

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٩١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٩وNء شكرى محمد محمود٦٩٦٤ ٥٤٢

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٩١٠:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٥-١٩٨٩وNء طه ابراھيم محمد عمر٨٢١٠٢٨ ٥٤٣

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٩١٠:١٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠١-١٩٨٨وليد جابر عبدالعظيم محمد٨٣٥٢٦ ٥٤٤

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٩١٠:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠١-١٩٨٩وليد سمير السيد احمد يوسف٨٨٠٨٥ ٥٤٥

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٩١٠:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦وليد صابر احمد حسن عثمان٢٥٩٠ ٥٤٦

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٩١٠:١٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٦-١٩٩٠وليد صبرى مراد عبود١٢٣٢ ٥٤٧

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٩١٠:١٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٣-١٩٩١وليد طارق عبدالمعز بيومى٢٥٥٥٧ ٥٤٨

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٩١٠:١٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦وليد عبدالشكور سيد عبدالرحيم٨٣٢٥٥ ٥٤٩

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٩١٠:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٦-١٩٩١وليد يوسف عبدالرحمن بشير٥٧٦٣ ٥٥٠

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٩١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠ياسر مرضى ابراھيم دياب٧٨٥٩ ٥٥١

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٩١٠:١٥-٠٣-١٧٢٠١٦-١١-١٩٩٤ياسمين عواد محمد عواد١٢٢٩٠ ٥٥٢

من ٠٩:٤٥  الى  ٠٩١٠:١٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٧-١٩٩١ياسمين مجدى رحيم عطوه٢٥٠٧٨ ٥٥٣

من ١٠:٣٠  الى  ٠٩١١:٠٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧يسرى محمد عبدالجواد عبدالرازق٨٢٣٧٩ ٥٥٤

من ١٠:٣٠  الى  ٠٩١١:٠٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٦-١٩٩٠يوسف جابر عمر عتريس٢٣٢٩٥ ٥٥٥

من ١٠:٣٠  الى  ٠٩١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٩يوسف فتحى محمود محمود٣٠٧٧ ٥٥٦

من ١٠:٣٠  الى  ٠٩١١:٠٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢يوسف يسين س6مه عبدالمعطى١٦٦٨ ٥٥٧

من ١٠:٣٠  الى  ١٤١١:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠١-١٩٨٧ابراھيم فرج خليل فرج٥٣٩٢ ٥٥٨

من ١٠:٣٠  الى  ١٤١١:٠٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨احمد جمال رضوان على٥٨٤٢ ٥٥٩

من ١٠:٣٠  الى  ١٤١١:٠٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢احمد جمعه العيسوى طلبه٢٤٦٤٠ ٥٦٠

من ١٠:٣٠  الى  ١٤١١:٠٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩احمد حمدى حميده محمد٩٧١٢ ٥٦١

من ١٠:٣٠  الى  ١٤١١:٠٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠احمد سيد محمد عبدالخالق١٩٨٨ ٥٦٢

من ١٠:٣٠  الى  ١٤١١:٠٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٤-١٩٩٢احمد ص6ح على سعيد١٢٣٩٢ ٥٦٣

من ١٠:٣٠  الى  ١٤١١:٠٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠احمد عبدالتواب عبدالقادر سيد٢٢١٨٥ ٥٦٤

من ١٠:٣٠  الى  ١٤١١:٠٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠احمد عبدالمنعم ضيف محمد٢٥٢٤٦ ٥٦٥

من ١٠:٣٠  الى  ١٤١١:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧احمد محمود صالح مرزوق١٢٣٦٣ ٥٦٦

من ١٠:٣٠  الى  ١٤١١:٠٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢احمد ممدوح رشاد احمد٦٤٥٩ ٥٦٧

من ١٠:٣٠  الى  ١٤١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٩٣اسراء ابراھيم سعيد زھدى١٠٢٤٤ ٥٦٨

من ١٠:٣٠  الى  ١٤١١:٠٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-١٢-١٩٩٦اسراء محمد خليل خليل احمد١٥٧٠٩ ٥٦٩

من ١٠:٣٠  الى  ١٤١١:٠٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-١٠-١٩٩٤اسماء سيد محمد السيد٦٣٦٤ ٥٧٠

من ١٠:٣٠  الى  ١٤١١:٠٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨اسماء عادل حسن محمود٨١٥٨٧٢ ٥٧١

من ١٠:٣٠  الى  ١٤١١:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٧-١٩٩١اسماء محمد منصور محمد٨١٥٣٣٤ ٥٧٢

من ١٠:٣٠  الى  ١٤١١:٠٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-١١-١٩٨٩اسماعيل محمود اسماعيل٨٣٧٦٥ 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 ١٠:٣٠  الى  ١٤١١:٠٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٣-١٩٩٣اميره عماد عبدالبارى على٨٥٧٢٣ ٥٧٤

من ١٠:٣٠  الى  ١٤١١:٠٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٣-١٩٩١انجيل سمير حليم بشير٨١٥٠٩١ ٥٧٥

من ١٠:٣٠  الى  ١٤١١:٠٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨ايمان شكرى على مھدى٤٥٥٣ ٥٧٦

من ١٠:٣٠  الى  ١٤١١:٠٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠ايمان عبدالرحيم عبدالعال موسى١٧٧٦٥ ٥٧٧

من ١٠:٣٠  الى  ١٤١١:٠٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٥-١٩٩٢ايمان على سلمان محمد٨١٦٧٢٣ ٥٧٨

من ١٠:٣٠  الى  ١٤١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٩٣ايه صبرى حسن٩١٧٦١٦ ٥٧٩

من ١٠:٣٠  الى  ١٤١١:٠٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠١-١٩٩٣ايه محمد حسن محمد٥٥٣١ ٥٨٠

من ١٠:٣٠  الى  ١٤١١:٠٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-١٠-١٩٩٠ب6ل عبدالھادى حافظ محمد٨١١٢٤٠ ٥٨١

من ١٠:٣٠  الى  ١٤١١:٠٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨بھاء الدين احمد عبدالتواب محمد٨١٠٨٠٤ ٥٨٢

من ١٠:٣٠  الى  ١٤١١:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠حازم احمد عبدالواحد محمد خليل١٥٦٣٦ ٥٨٣

من ١٠:٣٠  الى  ١٤١١:٠٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠١-١٩٨٨حسن محمد امين احمد١٠١٥٨ ٥٨٤

من ١٠:٣٠  الى  ١٤١١:٠٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦حماده ممدوح سعد رضوان١٧٧٩ ٥٨٥

من ١٠:٣٠  الى  ١٤١١:٠٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٥-١٩٨٦حنان حمدى محمود مصطفى١١٠٢٩ ٥٨٦

من ١٠:٣٠  الى  ١٤١١:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨خالد سامى عبد* احمد المنوفى٨١٠٨٠٢ ٥٨٧

من ١٠:٣٠  الى  ١٤١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٦خالد عبدالفتاح سعداوى ابو الع١٠٩٧٩6 ٥٨٨

من ١٠:٣٠  الى  ١٤١١:٠٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠١-١٩٨٧رانيا فؤاد نصيف تادرس٢٢٦٢٧ ٥٨٩

من ١٠:٣٠  الى  ١٤١١:٠٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-١٢-١٩٨٨رانيا نبيل عبدالحميد عبدالمطلب١٩٠٩٢ ٥٩٠

من ١٠:٣٠  الى  ١٤١١:٠٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠١-١٩٨٧رحاب فوزى ابراھيم مفتاح٨١٦٧٧٠ ٥٩١

من ١٠:٣٠  الى  ١٤١١:٠٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٥-١٩٩٤رحمه كمال حسنى عبدالحافظ٢٦٦٠٨ ٥٩٢

من ١٠:٣٠  الى  ١٤١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠رضا س6مه عبدالسميع على٦٦٠٧ ٥٩٣

من ١٠:٣٠  الى  ١٤١١:٠٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٧-١٩٩١رضوى حسن عمر الصفطاوى١٦٠١٧ ٥٩٤

من ١٠:٣٠  الى  ١٤١١:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٥-١٩٨٦رغداء على سعد* على٨٩٤٠٨ ٥٩٥

من ١١:١٥  الى  ١٤١١:٤٥-٠٣-١١٢٠١٦-١٢-١٩٨٦رومانى سعد نصر سعد٢٦٠٣ ٥٩٦

من ١١:١٥  الى  ١٤١١:٤٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠١-١٩٩٦ريھام محمد محمود على١٨٨٥٤ ٥٩٧

من ١١:١٥  الى  ١٤١١:٤٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠١-١٩٨٩ساره مجدى محمد رشاد احمد٤٨٦١ ٥٩٨

من ١١:١٥  الى  ١٤١١:٤٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٨-١٩٩٤ساره منتصر سيد٩١٧٦١٢ ٥٩٩

من ١١:١٥  الى  ١٤١١:٤٥-٠٣-١٠٢٠١٦-١٢-١٩٩٠سلمى ابراھيم ابراھيم عيد السيد١٥١٠١ ٦٠٠

من ١١:١٥  الى  ١٤١١:٤٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٥-١٩٩١سمر سمير عبدالحميد٢٢٥١٢ ٦٠١

من ١١:١٥  الى  ١٤١١:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧سمر عربى غريب احمد محمد١٥٣٨٠ ٦٠٢

من ١١:١٥  الى  ١٤١١:٤٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٤-١٩٩٢سميه البدرى عبدالمنعم حسين٨٢٤٢١٧ ٦٠٣

من ١١:١٥  الى  ١٤١١:٤٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٣-١٩٩٤شيماء احمد غانم مرسى٤٢٦٧ ٦٠٤

من ١١:١٥  الى  ١٤١١:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠١-١٩٩٧شيماء محسن عبد* حلمى شرف١٨٠٥٢ ٦٠٥

من ١١:١٥  الى  ١٤١١:٤٥-٠٣-١٥٢٠١٦-١١-١٩٨٩صبرين محمود عبدالمطلب عبدالباقى٨١٥٤٢٣ ٦٠٦

من ١١:١٥  الى  ١٤١١:٤٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧طاھر مصطفى محمود محمد٨٣٩٨٥ ٦٠٧

من ١١:١٥  الى  ١٤١١:٤٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦طه عبدالحميد محمود محمد الجيزاوى١٧٣٦٢ ٦٠٨

من ١١:١٥  الى  ١٤١١:٤٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩عائشه محمد السيد السعيد٢٥٣٧٣ ٦٠٩

من ١١:١٥  الى  ١٤١١:٤٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨عبدالجليل زين العابدين احمد ابراھيم٧٠٢٩ ٦١٠

من ١١:١٥  الى  ١٤١١:٤٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٩-١٩٩١عبدالحميد اسامه عبدالحميد محمد٨٧٣٠٣ ٦١١

من ١١:١٥  الى  ١٤١١:٤٥-٠٣-٢١٢٠١٦-١٢-١٩٨٦عبدالعزيز محمد عبدالعزيز على٤٤٥١ ٦١٢

من ١١:١٥  الى  ١٤١١:٤٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-١٠-١٩٩٣عبدالفطيم احمد عبدالعليم عبدالتواب١٨٥٩٠ ٦١٣

من ١١:١٥  الى  ١٤١١:٤٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٧-١٩٩٢عبدالقادر محمد عقل٣٤٨٣ 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 ١١:١٥  الى  ١٤١١:٤٥-٠٣-١٦٢٠١٦-١٢-١٩٨٦ع6ء فايز لطفى محمد مرسى١٩٦١ ٦١٥

من ١١:١٥  الى  ١٤١١:٤٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩عماد رفعت سعد ابراھيم الضبع٢٤٥٣ ٦١٦

من ١١:١٥  الى  ١٤١١:٤٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٤-١٩٨٩عمرو انور عبدالرسول١٨٥٠٠ ٦١٧

من ١١:١٥  الى  ١٤١١:٤٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٢-١٩٩٢فارس عمرو عبداللطيف متولى٧٠١٨ ٦١٨

من ١١:١٥  الى  ١٤١١:٤٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧فاطمه الزھراء عبدالعزيز بدوى٦٤٣٦ ٦١٩

من ١١:١٥  الى  ١٤١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٧فاطمه سعد زكى على٥٣٢٠ ٦٢٠

من ١١:١٥  الى  ١٤١١:٤٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨كريستين يوسف فايز منصور٤٥٨٣ ٦٢١

من ١١:١٥  الى  ١٤١١:٤٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٩-١٩٩١كريم محمد حسين محمد جوده٨٣٢٩٦ ٦٢٢

من ١١:١٥  الى  ١٤١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٢-١٩٨٧مارى عزيز اسحق٨١٦٧٢٠ ٦٢٣

من ١١:١٥  الى  ١٤١١:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠١-١٩٨٧محسن يحى حسين حمزه١٥١٨٩ ٦٢٤

من ١١:١٥  الى  ١٤١١:٤٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٢-١٩٩١محمد احمد عاطف امين مصطفى٨٨٦٢٠ ٦٢٥

من ١١:١٥  الى  ١٤١١:٤٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٢-١٩٩٢محمد الحسينى محمد مصطفى احمد١٦٦٠٤ ٦٢٦

من ١١:١٥  الى  ١٤١١:٤٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦محمد حلمى عبدالشافى جمال الدين٤٨٠٩ ٦٢٧

من ١١:١٥  الى  ١٤١١:٤٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٥-١٩٩١محمد شعراوى عبدالمنعم فتوح١٩٠٨١ ٦٢٨

من ١١:١٥  الى  ١٤١١:٤٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٧-١٩٩١محمد طارق سعيد حسن ابراھيم٨٥٦٣٢ ٦٢٩

من ١١:١٥  الى  ١٤١١:٤٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠١-١٩٩١محمد ع6ء عبدالرؤوف اNمير٢١١٣١ ٦٣٠

من ١١:١٥  الى  ١٤١١:٤٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢محمد عنتر محمد محمود١٢١٨٠ ٦٣١

من ١١:١٥  الى  ١٤١١:٤٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠محمد فريد عبدالعزيز فريد١٧٨٢٣ ٦٣٢

من ١١:١٥  الى  ١٤١١:٤٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠١-١٩٨٦محمد محمد ابراھيم محمد حماد٨٧٢٠٧ ٦٣٣

من ١١:١٥  الى  ١٤١١:٤٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٦-١٩٨٧محمد ممدوح ابراھيم زكى الم٦٠٠٩6 ٦٣٤

من ١١:١٥  الى  ١٤١١:٤٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠١-١٩٩٢محمد يحيى محمود عبدالعزيز١٨٩١٨ ٦٣٥

من ١٢:٠٠  الى  ١٤١٢:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨محمود سعد عبدالجيد ابراھيم١٧٢٢٨ ٦٣٦

من ١٢:٠٠  الى  ١٤١٢:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨محمود عبده حسن على٨١٩٦٠٠ ٦٣٧

من ١٢:٠٠  الى  ١٤١٢:٣٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠١-١٩٨٦مختار محمد مختار محمد٣٥٨١ ٦٣٨

من ١٢:٠٠  الى  ١٤١٢:٣٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩مصطفى ابراھيم ابراھيم الجرزاوى٨٧١١٥ ٦٣٩

من ١٢:٠٠  الى  ١٤١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٢-١٩٨٥مصطفى فرج عبدالغفار١٩٨٤٨ ٦٤٠

من ٠٣:٠٠  الى  ١٤٠٣:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-١٢-١٩٨٨معتز محمود عبدالحميد عبد*٤٧٧٦ ٦٤١

من ١٢:٠٠  الى  ١٤١٢:٣٠-٠٣-٣١٢٠١٦-٠٧-١٩٩١منال حسن حسين على٩١٧٥٦٢ ٦٤٢

من ١٢:٠٠  الى  ١٤١٢:٣٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠منى فتحى يونس احمد١٢١٩٢ ٦٤٣

من ١٢:٠٠  الى  ١٤١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢منى محمد عبدالسميع حسين عبده٨٧٥١ ٦٤٤

من ١٢:٠٠  الى  ١٤١٢:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٢-١٩٩١مھا مجدى حسن الموان٢٥٩٤ ٦٤٥

من ١٢:٠٠  الى  ١٤١٢:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩مى مكاوى عبدالمحسن احمد٨٨٦٢٨ ٦٤٦

من ١٢:٠٠  الى  ١٤١٢:٣٠-٠٣-٢١٢٠١٦-١١-١٩٩٥ناريمان عواد محمد عواد١٢٢٩١ ٦٤٧

من ١٢:٠٠  الى  ١٤١٢:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-١٠-١٩٩٢ندا ھشام حسين ابراھيم١٠٤١٢ ٦٤٨

من ١٢:٠٠  الى  ١٤١٢:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠نورا عطيه عبدالفتاح حجازى١٧٢١٦ ٦٤٩

من ١٢:٠٠  الى  ١٤١٢:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٨-١٩٩٦نورا عيد احمد حسين١٦٣٩٦ ٦٥٠

من ١٢:٠٠  الى  ١٤١٢:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢نورھان ص6ح الدين ابراھيم عبدالحميد١٥٢٧٨ ٦٥١

من ١٢:٠٠  الى  ١٤١٢:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-١١-١٩٩٠ھاجر حامد احمد حسن١٨٩١٦ ٦٥٢

من ١٢:٠٠  الى  ١٤١٢:٣٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠ھاله سالم عبدالفضيل١٩٧٤١ ٦٥٣

من ١٢:٠٠  الى  ١٤١٢:٣٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٨-١٩٩٣ھانم سيد عبدالعظيم محمد٩٣٩٦ ٦٥٤

من ١٢:٠٠  الى  ١٤١٢:٣٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠ھبه السعودى كمال عبدالنبى١٢٢٧٦ 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 ١٢:٠٠  الى  ١٤١٢:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-١٢-١٩٨٩ھشام عبدالتواب عبداللطيف عبدالحميد٩١٨٦٧٥ ٦٥٦

من ١٢:٠٠  الى  ١٤١٢:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-١١-١٩٩١ھشام عبدالسميع عيد عبدالحميد٢٢٠٧٣ ٦٥٧

من ١٢:٠٠  الى  ١٤١٢:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-١٢-١٩٨٨ھند شريف محمد درويش ابو الع١٥٧٤٦6 ٦٥٨

من ١٢:٠٠  الى  ١٤١٢:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٢-١٩٩١وليد جمال كامل عطيه الصعيدى١٧٠١٦ ٦٥٩

من ١٢:٠٠  الى  ١٤١٢:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨يارا احمد محمد شفيق٦٧٨١ ٦٦٠

من ١٢:٠٠  الى  ١٤١٢:٣٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩ياسمين على سيد احمد٢٦٠٩٠ ٦٦١

من ١٢:٠٠  الى  ١٤١٢:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-١٠-١٩٨٧ياسمين محمد محمود كامل٩٥٤٦ ٦٦٢
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