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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 ١٠:٣٠  الى  ١٧١١:٠٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٥-١٩٩٤ابانوب عبدالمسيح كامل ابراھيم٨٨١٣٢ ١

من ١٠:٣٠  الى  ١٧١١:٠٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-١٢-١٩٨٥ابراھيم سيد فؤاد حسن شلبى٩١٨٣ ٢

من ١٠:٣٠  الى  ١٧١١:٠٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠١-١٩٨٦ابراھيم مصطفى محمد احمد٢٢٢٣٩ ٣

من ١٠:٣٠  الى  ١٧١١:٠٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦احمد ابراھيم سعد سيد ابراھيم الب*حى٨٢٣٦٤٠ ٤

من ١٠:٣٠  الى  ١٧١١:٠٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠احمد ابو اليزيد عبدالحميد الشوربجى٨١٠٩٦ ٥

من ١٠:٣٠  الى  ١٧١١:٠٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠احمد اسماعيل شعبان اسماعيل٨٥٦٤٧ ٦

من ١٠:٣٠  الى  ١٧١١:٠٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧احمد اشرف يوسف عبدالعزيز١٦٦٣٨ ٧

من ١٠:٣٠  الى  ١٧١١:٠٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠١-١٩٨٧احمد الحسينى عبدالمجيد احمد ح*وه٢٦٥٦٨ ٨

من ١٠:٣٠  الى  ١٧١١:٠٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠احمد السيد علوانى محمد٢٢٢٦٠ ٩

من ١٠:٣٠  الى  ١٧١١:٠٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩احمد السيد على محمد١٤٢٢٦ ١٠

من ١٠:٣٠  الى  ١٧١١:٠٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦احمد توفيق محمد ابراھيم١٠٠٠٥ ١١

من ١٠:٣٠  الى  ١٧١١:٠٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨احمد جمال رضوان على٥٨٤٢ ١٢

من ١٠:٣٠  الى  ١٧١١:٠٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢احمد جمعه العيسوى طلبه٢٤٦٤٠ ١٣

من ١٠:٣٠  الى  ١٧١١:٠٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩احمد حسن محمد ابو المجد٤٨٣٣ ١٤

من ١٠:٣٠  الى  ١٧١١:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٤-١٩٩١احمد حسونه محمد حسن٨١٧٤٣٧ ١٥

من ١٠:٣٠  الى  ١٧١١:٠٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٢-١٩٨٧احمد حمزه احمد محروس٦٢٧٥ ١٦

من ١٠:٣٠  الى  ١٧١١:٠٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٩-١٩٩١احمد خليل محمد محمد س*مه٨١٧٤٥٣ ١٧

من ١٠:٣٠  الى  ١٧١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧احمد ربيع محمد على٨١٦٧٤١ ١٨

من ١٠:٣٠  الى  ١٧١١:٠٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨احمد رضا سعيد على١٢١٦٣ ١٩

من ١٠:٣٠  الى  ١٧١١:٠٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠احمد سالم سالم ابراھيم٢٤٧٨ ٢٠

من ١٠:٣٠  الى  ١٧١١:٠٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧احمد سعيد صبره حسين٢٥٠٠٦ ٢١

من ١٠:٣٠  الى  ١٧١١:٠٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-١١-١٩٩١احمد سليمان داود سليمان٨٨٢٠٥٧٧ ٢٢

من ١١:١٥  الى  ١٧١١:٤٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠١-١٩٨٦احمد سيد محمد احمد طه٩١٦٩ ٢٣

من ١١:١٥  الى  ١٧١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١١-١٩٨٧احمد ص*ح حسن محمود على٨١٤١٥٢ ٢٤

من ١١:١٥  الى  ١٧١١:٤٥-٠٣-١٩٢٠١٦-١٢-١٩٩٢احمد عادل سيد متولى٢٤٥٧١ ٢٥

من ١١:١٥  الى  ١٧١١:٤٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٧-١٩٩٢احمد عادل محمد حسين٥٦٧٨ ٢٦

من ١١:١٥  الى  ١٧١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨احمد عبدالباقى مرسى ابو الع*١٠٧٥٦ ٢٧

من ١١:١٥  الى  ١٧١١:٤٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦احمد عبدالعزيز محمد عبدالوھاب٨٢٥٨٥ ٢٨

من ١١:١٥  الى  ١٧١١:٤٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٦-١٩٩١احمد عبدالناصر عبدالفتاح عبدالمجيد ابو زيد٨٨٣٧٩ ٢٩

من ١١:١٥  الى  ١٧١١:٤٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٧-١٩٩١احمد عبدالنبى حلمى محمد حساد٢٢٠٣٧ ٣٠

من ١١:١٥  الى  ١٧١١:٤٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٥-١٩٩٢احمد عبدالھادى ابراھيم٨٢٠١١٢ ٣١

من ١١:١٥  الى  ١٧١١:٤٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-١٢-١٩٩١احمد على عبدالحافظ احمد٥٢٨٩ ٣٢

من ١١:١٥  الى  ١٧١١:٤٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠١-١٩٨٩احمد على عبدالعظيم عبده٨٣٣٠٠ ٣٣

من ١١:١٥  الى  ١٧١١:٤٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠١-١٩٩١احمد متولى احمد متولى٧٩٨٤ ٣٤

من ١١:١٥  الى  ١٧١١:٤٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-١١-١٩٨٩احمد مجدى عبدالمنعم محمد٨١٣١٣ ٣٥

من ١١:١٥  الى  ١٧١١:٤٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٣-١٩٩٤احمد محمد ابو الع* محمود٨٧٣٩٦ ٣٦

من ١١:١٥  الى  ١٧١١:٤٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠١-١٩٨٩احمد محمد احمد البكرى٨١١٢٦١ ٣٧

من ١١:١٥  الى  ١٧١١:٤٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠١-١٩٨٩احمد محمد جوده عبدالواحد٢٢٦٤٤ ٣٨

من ١١:١٥  الى  ١٧١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٨احمد محمد سالم محمد٢١٥٩٨ ٣٩

من ١١:١٥  الى  ١٧١١:٤٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧احمد محمد عبدالغفار محمد١٩٨٤٧ 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 ١١:١٥  الى  ١٧١١:٤٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٦-١٩٨٧احمد محمد عبدالمنعم حامد٢٠١٢٩ ٤١

من ١١:١٥  الى  ١٧١١:٤٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦احمد محمد فراج جم*ن٨٥٧٢٢ ٤٢

من ١١:١٥  الى  ١٧١١:٤٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦احمد محمود سيد فرج القط٨٥٦٣٨ ٤٣

من ١١:١٥  الى  ١٧١١:٤٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠١-١٩٨٧احمد مرسى محروس مرسى٨٢١٠٩٥ ٤٤

من ١١:١٥  الى  ١٧١١:٤٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠احمد مصطفى احمد على طابع٨٣٦١٠ ٤٥

من ١١:١٥  الى  ١٧١١:٤٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٧-١٩٩١احمد مصطفى السيد موسى١٠٠١ ٤٦

من ١١:١٥  الى  ١٧١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧احمد مصطفى حامد ابراھيم٨٧٢١٦ ٤٧

من ١١:١٥  الى  ١٧١١:٤٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨احمد مصطفى عبدالحليم احمد٨١٥٠٥٢ ٤٨

من ١١:١٥  الى  ١٧١١:٤٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-١٢-١٩٩٠احمد نبيل محمد عبدالقوى١٠٩٤٤ ٤٩

من ١١:١٥  الى  ١٧١١:٤٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩احمد وجيه محمد ضيف٨٤٦٧٠ ٥٠

من ١١:١٥  الى  ١٧١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧احمد وحيد ابراھيم على٢٥٩٥ ٥١

من ١١:١٥  الى  ١٧١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٩٢احمد يسرى احمد عبدالفتاح السبكي١٨٠٩ ٥٢

من ١١:١٥  الى  ١٧١١:٤٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠اسامه احمد يوسف مصطفى٨٣٢٧٨ ٥٣

من ١١:١٥  الى  ١٧١١:٤٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢اسامه محمد طنطاوى عرفه١٩٠٨٥ ٥٤

من ١١:١٥  الى  ١٧١١:٤٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨اسراء ابو اليزيد عبدالحميد الشوربجى٨١٠٩٥ ٥٥

من ١١:١٥  الى  ١٧١١:٤٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٥-١٩٩٢اسراء جمال مصطفى عبدالحميد٢٦٠٣٢ ٥٦

من ١١:١٥  الى  ١٧١١:٤٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٤-١٩٨٩اسراء ص*ح الدين حسين الغرباوى١٦١١٩ ٥٧

من ١١:١٥  الى  ١٧١١:٤٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-١١-١٩٨٩اسراء محمد احمد على٨٨٩٤٣ ٥٨

من ١١:١٥  الى  ١٧١١:٤٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-١٠-١٩٨٩اس*م احمد جاد ابراھيم٢٠٦٢٠ ٥٩

من ١١:١٥  الى  ١٧١١:٤٥-٠٣-١٧٢٠١٦-١٠-١٩٩٢اس*م احمد سعيد عبدالمجيد٩٢٠٧٢ ٦٠

من ١١:١٥  الى  ١٧١١:٤٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٨-١٩٩١اس*م سيد عثمان٨٢١٠٧٦ ٦١

من ١١:١٥  الى  ١٧١١:٤٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠١-١٩٩٣اس*م سيد محمد فتحى على١١٠١ ٦٢

من ١٢:٠٠  الى  ١٧١٢:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢اس*م عبدB ابو سريع مصطفى١٩١٨ ٦٣

من ١٢:٠٠  الى  ١٧١٢:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٦-١٩٩٤اس*م عبدالنبى توفيق ع*م٩٨٠١٣ ٦٤

من ١٢:٠٠  الى  ١٧١٢:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٢-١٩٩٢اس*م عرفات سالم سالم٩٩٩٢٧٨ ٦٥

من ١٢:٠٠  الى  ١٧١٢:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٤-١٩٩٥اس*م عصام سليم حسين٩٩١٥٦٥٠ ٦٦

من ١٢:٠٠  الى  ١٧١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٩اس*م فضل عباس مرسي١٥٢٧٤ ٦٧

من ١٢:٠٠  الى  ١٧١٢:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧اس*م محمود محمد نصر٨٥٢٦٨ ٦٨

من ١٢:٠٠  الى  ١٧١٢:٣٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢اس*م وطنى عابد زوام١٠٨٦٩ ٦٩

من ١٢:٠٠  الى  ١٧١٢:٣٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩١اسماء احمد زين الدين محمد امين١٢٥٧٣ ٧٠

من ١٢:٠٠  الى  ١٧١٢:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-١٢-١٩٨٥اسماء احمد عبدالبديع حسنين١٧٧١٨ ٧١

من ١٢:٠٠  الى  ١٧١٢:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-١٢-١٩٨٨اسماء طه ممد سليمان٨١٥٠٢ ٧٢

من ١٢:٠٠  الى  ١٧١٢:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨اسماء عادل حسن محمود٨١٥٨٧٢ ٧٣

من ١٢:٠٠  الى  ١٧١٢:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-١٠-١٩٩١اسماء محمد عبدالنبى على٨١٥٠٥١ ٧٤

من ١٢:٠٠  الى  ١٧١٢:٣٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٦-١٩٩٣اسماء محمود احمد مصطفى٢٤١٨٩ ٧٥

من ١٢:٠٠  الى  ١٧١٢:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨اشرف سالم صباح عيد عطيه٨١٦٧٨٣ ٧٦

من ١٢:٠٠  الى  ١٧١٢:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨اشرف مسعد طه على جھيم١٠٤٥٠ ٧٧

من ١٢:٠٠  الى  ١٧١٢:٣٠-٠٣-٢١٢٠١٦-١٢-١٩٨٨اكرامى محمد احمد مصطفى٢٤١٩٠ ٧٨

من ١٢:٠٠  الى  ١٧١٢:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-١٠-١٩٨٧اكرم خميس عبدالوھاب عثمان مشرف٨٧١١٢ ٧٩

من ١٢:٠٠  الى  ١٧١٢:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠١-١٩٩٠امانى دعنور امين محمد١٠٢٨٨ ٨٠

من ١٢:٠٠  الى  ١٧١٢:٣٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧امانى عطيه محمد مصطفى١١٣٠٠ 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 ١٢:٠٠  الى  ١٧١٢:٣٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٤-١٩٩٣امانى ع*ء ابو السعود احمد١٦٦٦٣ ٨٢

من ١٢:٠٠  الى  ١٧١٢:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧امل امجد سعد الدين اDنصارى٨٣٣٣٦ ٨٣

من ١٢:٠٠  الى  ١٧١٢:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-١٠-١٩٩٣اميره احمد عبدالعظيم محمد س*مه٢٧٤٦ ٨٤

من ١٢:٠٠  الى  ١٧١٢:٣٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-١٢-١٩٩١امين دعنور امين محمد١٠٢٨٧ ٨٥

من ١٢:٠٠  الى  ١٧١٢:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩انور زغلول عبدالمعبود ابراھيم١٧٠٠٠ ٨٦

من ١٢:٠٠  الى  ١٧١٢:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٢-١٩٩٢ايمان عاطف فھيم محمد١٠٤٨ ٨٧

من ١٢:٠٠  الى  ١٧١٢:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٥-١٩٩٢ايمان على سلمان محمد٨١٦٧٢٣ ٨٨

من ١٢:٠٠  الى  ١٧١٢:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠١-١٩٨٨ايمان محمود محمد ابراھيم٤٧٨٣ ٨٩

من ١٢:٠٠  الى  ١٧١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٩١ايمن بدر ابو خزيم٨٨٩٣٣ ٩٠

من ١٢:٠٠  الى  ١٧١٢:٣٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-١٢-١٩٩١ايمن رفعت محمود احمد٦٧٣٣ ٩١

من ١٢:٠٠  الى  ١٧١٢:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٦-١٩٩٠ايمن فتحى عبدالعظيم٣٤٦٧ ٩٢

من ١٢:٠٠  الى  ١٧١٢:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩ايمن محمد فضل محمد٩٢٥٣١٧ ٩٣

من ١٢:٠٠  الى  ١٧١٢:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-١١-١٩٩١ايه احمد محمود عبوده١٦٤٥٣ ٩٤

من ١٢:٠٠  الى  ١٧١٢:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-١١-١٩٩٠ايه السيد حسين سالم١٦٢٢٩ ٩٥

من ١٢:٠٠  الى  ١٧١٢:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢ايه مصطفى محمود عبدالحميد١٦١٠٩ ٩٦

من ١٢:٠٠  الى  ١٧١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٨بكر مندى عبدالجواد عبدالس*م٢٨٣٥٢ ٩٧

من ١٢:٠٠  الى  ١٧١٢:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-١٠-١٩٩٠ب*ل عبدالھادى حافظ محمد٨١١٢٤٠ ٩٨

من ١٢:٠٠  الى  ١٧١٢:٣٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦بھاء سمير بخيت سعيد٨١٧١٥٩ ٩٩

من ١٢:٠٠  الى  ١٧١٢:٣٠-٠٣-٢١٢٠١٦-١٢-١٩٨٩توحيد عبدالحميد معوض عبدالس*م٨٤١٥٧ ١٠٠

من ١٢:٠٠  الى  ١٧١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٩جرجس عبده يوسف عبده٥٣٨٠ ١٠١

من ١٢:٠٠  الى  ١٧١٢:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٥-١٩٩١جوده جمال الدين جوده احمد محمد١٥١٨٤ ١٠٢

من ١٢:٤٥  الى  ١٧٠١:١٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-١١-١٩٨٥جورج اسحق بندر ھارون٨٨١٣١ ١٠٣

من ١٢:٤٥  الى  ١٧٠١:١٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٧-١٩٩١جوزيف ميخائيل حبيب اسحق١٦٠٠٨ ١٠٤

من ١٢:٤٥  الى  ١٧٠١:١٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦حسام حسن منصور حسن راشد٢٣٥٧١ ١٠٥

من ١٢:٤٥  الى  ١٧٠١:١٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩حسام سامى يحيى عبدالرؤوف٢٢٢٢١ ١٠٦

من ١٢:٤٥  الى  ١٧٠١:١٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨حسن احمد محمود عبوده٤٥٧٩ ١٠٧

من ١٢:٤٥  الى  ١٧٠١:١٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٢-١٩٩٤حسن جمال حسن احمد حسين٨٢٤١٢٩ ١٠٨

من ١٢:٤٥  الى  ١٧٠١:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٥-١٩٨٩حسنى عاطف حسن امين٩٥٥٠٦ ١٠٩

من ١٢:٤٥  الى  ١٧٠١:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩حسين عبدB حسين محمد١٤٣٣٤ ١١٠

من ١٢:٤٥  الى  ١٧٠١:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٩-١٩٩٥حسين ياسر محمد امام٤٠٠٤ ١١١

من ١٢:٤٥  الى  ١٧٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٧حمدى احمد شعبان حمص١٨١٢٠ ١١٢

من ١٢:٤٥  الى  ١٧٠١:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-١٢-١٩٩٠خالد جمال خالد احمد٨٢١٠٧٩ ١١٣

من ١٢:٤٥  الى  ١٧٠١:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٨-١٩٩١خالد صبرى محجوب اسماعيل٥٥٣٣ ١١٤

من ١٢:٤٥  الى  ١٧٠١:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠١-١٩٨٩خالد عدنان محمد فرج١٠٥٢٥ ١١٥

من ١٢:٤٥  الى  ١٧٠١:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩خالد محمد حسنى عبدالوھاب٢٨٢٢٣ ١١٦

من ١٢:٤٥  الى  ١٧٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٧خالد محمد فتحى حسن١٢٦٥٧ ١١٧

من ١٢:٤٥  الى  ١٧٠١:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-١١-١٩٩١دعاء جمال عبدالكريم معيوف١٢٤٧٩ ١١٨

من ١٢:٤٥  الى  ١٧٠١:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٢-١٩٩١دعاء على دسوقى على٦٠٣٦ ١١٩

من ١٢:٤٥  الى  ١٧٠١:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢ديانا داود فؤاد داود٨٢٩٠٣٧ ١٢٠

من ١٢:٤٥  الى  ١٧٠١:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠١-١٩٨٧رامى جابر سليمان١٥٩٦٥ ١٢١

من ١٢:٤٥  الى  ١٧٠١:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-١١-١٩٨٧رامى عبده احمد محمد حموده٨١٧٤٦٣ 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 ١٢:٤٥  الى  ١٧٠١:١٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦رامى محمد يوسف عبدالظاھر٦٧٤٧ ١٢٣

من ١٢:٤٥  الى  ١٧٠١:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-١٢-١٩٩٢رانيا شعراوى عبدالمنعم فتوح١٩٠٨٢ ١٢٤

من ١٢:٤٥  الى  ١٧٠١:١٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٦-١٩٩٣رباب كمال توفيق٩١١٠٢٨ ١٢٥

من ١٢:٤٥  الى  ١٧٠١:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٥-١٩٩٤رحمه كمال حسنى عبدالحافظ٢٦٦٠٨ ١٢٦

من ١٢:٤٥  الى  ١٧٠١:١٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠رحمه محمد عرفه على س*مه١٨٩٩٢ ١٢٧

من ١٢:٤٥  الى  ١٧٠١:١٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠رضا محمد ابراھيم٨٥٣٣ ١٢٨

من ١٢:٤٥  الى  ١٧٠١:١٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩رغده جمال محمد الوديع عبدالس*م٥٣٤٣ ١٢٩

من ١٢:٤٥  الى  ١٧٠١:١٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧رمضان عبدالھادى عبدالتواب عبدالھادى٢٢٦٤١ ١٣٠

من ١٢:٤٥  الى  ١٧٠١:١٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-١٢-١٩٨٨رومانى ماجد عوض فھمى١٠٩٠٤ ١٣١

من ١٢:٤٥  الى  ١٧٠١:١٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٦-١٩٩٥ريموندا داوود فؤاد٢٨٣٤٣ ١٣٢

من ١٢:٤٥  الى  ١٧٠١:١٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩١ريھام جمال عبدالمنعم عبدالتواب٨١٥٤٠١ ١٣٣

من ١٢:٤٥  الى  ١٧٠١:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠١-١٩٨٧ريھام عز الدين احمد حسن ابو ھاشم١٦٦٤١ ١٣٤

من ١٢:٤٥  الى  ١٧٠١:١٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦زكريا ابراھيم محمد احمد موسى١٦١٦ ١٣٥

من ١٢:٤٥  الى  ١٧٠١:١٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦زكريا ابراھيم محمداحمد موسى٨١٦١٦ ١٣٦

من ١٢:٤٥  الى  ١٧٠١:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٢-١٩٨٧ساره السيد محمد حماده٢٨٣٥٧ ١٣٧

من ١٢:٤٥  الى  ١٧٠١:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٨-١٩٩١ساره سيد سعد سيف٤٠١٣ ١٣٨

من ١٢:٤٥  الى  ١٧٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٩٢ساره صابر عبدالعظيم اسماعيل٤٧٧٥ ١٣٩

من ١٢:٤٥  الى  ١٧٠١:١٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠ساھر سمير حنفى احمد١٧٧٥ ١٤٠

من ١٢:٤٥  الى  ١٧٠١:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠١-١٩٩٠سلوى عنتر محمد متولى٥٠٨٦ ١٤١

من ١٢:٤٥  الى  ١٧٠١:١٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٢-١٩٩٤سمر دسوقى سيد على الشامى١٦٠٤٦ ١٤٢

من ٠١:٣٠  الى  ١٧٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦سمر سيد عبدالعزيز عبدالعزيز احمد٨٤١٨٢ ١٤٣

من ٠١:٣٠  الى  ١٧٠٢:٠٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧سمير ابراھيم حسن ابراھيم٨٢٠٥٧٠ ١٤٤

من ٠١:٣٠  الى  ١٧٠٢:٠٠-٠٣-١٢٢٠١٦-١٢-١٩٨٧سھا رؤوف محمد احمد الجنيدى٩٥٥٣٨ ١٤٥

من ٠١:٣٠  الى  ١٧٠٢:٠٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-١١-١٩٨٦سيد محمود امام على النجار٨٨٢٨٧ ١٤٦

من ٠١:٣٠  الى  ١٧٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١١-١٩٩٢شدوه جمال كمال المرسى٢٣٤٣ ١٤٧

من ٠١:٣٠  الى  ١٧٠٢:٠٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩شريف توفيق محمد ابراھيم١٠٠٠٤ ١٤٨

من ٠١:٣٠  الى  ١٧٠٢:٠٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨شريف جمعه عبدالعزيز عبدالمنعم٢٠٠٦٤ ١٤٩

من ٠١:٣٠  الى  ١٧٠٢:٠٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-١١-١٩٩١شوكت عبدالمنجى السيد محمد البطل٨٨١٤٣ ١٥٠

من ٠١:٣٠  الى  ١٧٠٢:٠٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩شيماء سيد عبدالعظيم محمد٩٣٩٤ ١٥١

من ٠١:٣٠  الى  ١٧٠٢:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠١-١٩٩٧شيماء محسن عبدB حلمى شرف٩١٨٦٢٩ ١٥٢

من ٠١:٣٠  الى  ١٧٠٢:٠٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠صفاء محمد خميس احمد٢٢٠٠١ ١٥٣

من ٠١:٣٠  الى  ١٧٠٢:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢طارق ص*ح الدين س*مه محمد٢٢٦٤٣ ١٥٤

من ٠١:٣٠  الى  ١٧٠٢:٠٠-٠٣-١٦٢٠١٦-١١-١٩٨٨عادل صبحى رجب عبدالجواد٨١٤٨٢ ١٥٥

من ٠١:٣٠  الى  ١٧٠٢:٠٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠عاصم السيد داود حسنين٨١٥٠٨٧ ١٥٦

من ٠١:٣٠  الى  ١٧٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠عامر مصطفى كامل ابراھيم السيد٥١٣٩ ١٥٧

٨٩٠٣٨Bمن ٠١:٣٠  الى  ١٧٠٢:٠٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٥-١٩٩٤عبدالرحمن خالد عبد ١٥٨

من ٠١:٣٠  الى  ١٧٠٢:٠٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢عبدالرحمن عبدالشافى محمد فؤاد٨٤٧١٥ ١٥٩

من ٠١:٣٠  الى  ١٧٠٢:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-١١-١٩٩١عبدالرحمن يحى عبدالمنعم بديع٨٣٣٣٢ ١٦٠

من ٠١:٣٠  الى  ١٧٠٢:٠٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨عبدالعزيز سمير عبدالعزيز٩٩٢٦٩ ١٦١

من ٠١:٣٠  الى  ١٧٠٢:٠٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠عبدالعزيز يحيى عبدالعزيز شحاته١١١٥٨ ١٦٢

من ٠١:٣٠  الى  ١٧٠٢:٠٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧عبدالفتاح مجدى عبدالفتاح على٩٢٤٠ 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 ٠١:٣٠  الى  ١٧٠٢:٠٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٥-١٩٩١عبدالكريم حسين عبدالكريم حسنين٨٢٧٠١٤ ١٦٤

من ٠١:٣٠  الى  ١٧٠٢:٠٠-٠٣-١٥٢٠١٦-١٢-١٩٩١عبدB محمد رمضان٨٤٦٥٤ ١٦٥

من ٠١:٣٠  الى  ١٧٠٢:٠٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٢-١٩٩١عبدB مرسى مرسى سعودى٢٥٠١٦ ١٦٦

من ٠١:٣٠  الى  ١٧٠٢:٠٠-٠٣-١٨٢٠١٦-١١-١٩٨٧عبدالھادى عبدالعزيز على محمد الشريف٢٥٥٢١ ١٦٧

من ٠١:٣٠  الى  ١٧٠٢:٠٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦عرفه محمد طه مصطفى٨٨١٥٨ ١٦٨

من ٠١:٣٠  الى  ١٧٠٢:٠٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠عصام دردير حسن عبدالموجود٢٤٣٠٥ ١٦٩

من ٠١:٣٠  الى  ١٧٠٢:٠٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩عصام محمد احمد عمران٨٩٠٧٠ ١٧٠

من ٠١:٣٠  الى  ١٧٠٢:٠٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩ع*ء الدين جمال العربى حامد زايد١٠٧٣٠ ١٧١

من ٠١:٣٠  الى  ١٧٠٢:٠٠-٠٣-١٢٢٠١٦-١٢-١٩٩٢ع*ء سعودى عمر على٩٩١٧٥٦٤ ١٧٢

من ٠١:٣٠  الى  ١٧٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٦على عبدالفتاح محمود الحفنى١٦٦١٣ ١٧٣

من ٠١:٣٠  الى  ١٧٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٢-١٩٨٩على عزت محمد على دسوقى٢٣٥٠٢ ١٧٤

من ٠١:٣٠  الى  ١٧٠٢:٠٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦عماد حسن محمد على القللى١٢٤٨٢ ١٧٥

من ٠١:٣٠  الى  ١٧٠٢:٠٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧عماد سعد ابراھيم عبدالعظيم١٧٢٥٩ ١٧٦

من ٠١:٣٠  الى  ١٧٠٢:٠٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٨-١٩٩٤عمر ص*ح الدين حسين حسين١٦١١٣ ١٧٧

من ٠١:٣٠  الى  ١٧٠٢:٠٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠عمر عادل عبدالغنى الخلفاوى١٦٣١٠ ١٧٨

من ٠١:٣٠  الى  ١٧٠٢:٠٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٧-١٩٩١عمرو ابو المجد محمد حفنى٨١٠٨٩ ١٧٩

من ٠١:٣٠  الى  ١٧٠٢:٠٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-١٢-١٩٨٩عمرو خالد محمد عبدالحميد سيد٨٤٣٧٠ ١٨٠

من ٠١:٣٠  الى  ١٧٠٢:٠٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢عمرو ممدوح على محمد١٧٠٤٠ ١٨١

من ٠١:٣٠  الى  ١٧٠٢:٠٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٥-١٩٩٥غاده عبدB محمد جاد الرب٩١٧٥٩٣ ١٨٢

من ٠٢:١٥  الى  ١٧٠٢:٤٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٦-١٩٩٣فاطمه الزھراء الحسينى محمد مصطفى٨٢٨٠٣٨ ١٨٣

من ٠٢:١٥  الى  ١٧٠٢:٤٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٣-١٩٩٤فاطمه على سيد احمد٢٦٠٩٤ ١٨٤

من ٠٢:١٥  الى  ١٧٠٢:٤٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩١فتحى رجب عبدالحفيظ عزب١٢٣١ ١٨٥

من ٠٢:١٥  الى  ١٧٠٢:٤٥-٠٣-١٩٢٠١٦-١٢-١٩٨٦فتحى عزت فتحى محمد٦٠١٦ ١٨٦

من ٠٢:١٥  الى  ١٧٠٢:٤٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠١-١٩٩٠كريستين داود فؤاد داود٨٢٩٠٣٨ ١٨٧

من ٠٢:١٥  الى  ١٧٠٢:٤٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٨-١٩٩١كريم ابراھيم عبدالتواب ابراھيم٦٠٣٧ ١٨٨

من ٠٢:١٥  الى  ١٧٠٢:٤٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-١٠-١٩٨٧كريم احمد بديع احمد سالم٢٤٠٥٨ ١٨٩

من ٠٢:١٥  الى  ١٧٠٢:٤٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨كريم حسن حسن الصامولى١٧٦٧٢ ١٩٠

من ٠٢:١٥  الى  ١٧٠٢:٤٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩كريم طلعت عاشور حسن٨١٨١٨٣ ١٩١

من ٠٢:١٥  الى  ١٧٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٢-١٩٩١كريم كمال صديق حماد٢٥٥٥٦ ١٩٢

من ٠٢:١٥  الى  ١٧٠٢:٤٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٩-١٩٩١كريم محمد عاطف عبدالعزيز السيد٩٢٣٥٦١ ١٩٣

من ٠٢:١٥  الى  ١٧٠٢:٤٥-٠٣-١٢٢٠١٦-١٢-١٩٩٢كيرلس فوزى موسى ابراھيم جرجس٢٣٢٠ ١٩٤

من ٠٢:١٥  الى  ١٧٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧ليلى كمال صديق حماد٢٥٥٥٥ ١٩٥

من ٠٢:١٥  الى  ١٧٠٢:٤٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦مؤمن فاروق فؤاد محمد٩٩٤٤٠١ ١٩٦

من ٠٢:١٥  الى  ١٧٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٨ماجد محمود ابراھيم سليمان٩١٨٦٨٩ ١٩٧

من ٠٢:١٥  الى  ١٧٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٨ماجد محمود ابراھيم سليمان١٨٦٨٩ ١٩٨

من ٠٢:١٥  الى  ١٧٠٢:٤٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩ماركو عماد حليم بشير٨١٥٠٩٢ ١٩٩

من ٠٢:١٥  الى  ١٧٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٢-١٩٨٧مارى عزيز اسحق٨١٦٧٢٠ ٢٠٠

من ٠٢:١٥  الى  ١٧٠٢:٤٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠١-١٩٩٢مايكل بطرس صادق٨٨٩٣٦ ٢٠١

من ٠٢:١٥  الى  ١٧٠٢:٤٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٥-١٩٨٩مجدى بغدادى بخيت انيس٨١٧٢٠ ٢٠٢

من ٠٢:١٥  الى  ١٧٠٢:٤٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-١١-١٩٨٨محمد احمد بسطاوى شعبان حسن١٠١٩ ٢٠٣

من ٠٢:١٥  الى  ١٧٠٢:٤٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-١١-١٩٩٣محمد احمد عبدالمطلب٤٧٦٤ 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 ٠٢:١٥  الى  ١٧٠٢:٤٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-١٠-١٩٩١محمد احمد محمد شحاته٢٠٠٢٩ ٢٠٥

من ٠٢:١٥  الى  ١٧٠٢:٤٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨محمد اشرف محمد سلطان السيد٧٩٧١ ٢٠٦

من ٠٢:١٥  الى  ١٧٠٢:٤٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٢-١٩٩٢محمد الحسينى محمد مصطفى احمد١٦٦٠٤ ٢٠٧

من ٠٢:١٥  الى  ١٧٠٢:٤٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-١٠-١٩٩٣محمد السيد محمد اسماعيل٢١١٣٢ ٢٠٨

من ٠٢:١٥  الى  ١٧٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦محمد السيد محمود محمود٨٥٦٣١ ٢٠٩

من ٠٢:١٥  الى  ١٧٠٢:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٦-١٩٩٠محمد جمال على عبدالمقصود٢٦٥٢٦ ٢١٠

من ٠٢:١٥  الى  ١٧٠٢:٤٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦محمد جمال محمد محمود٨١٩٦٨٨ ٢١١

من ٠٢:١٥  الى  ١٧٠٢:٤٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠محمد حسن دھب حسين٨٤٢١٨ ٢١٢

من ٠٢:١٥  الى  ١٧٠٢:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٤-١٩٩٤محمد حسن عبدالعظيم حسن٦٠١٤ ٢١٣

١٠٨٦٣B من ٠٢:١٥  الى  ١٧٠٢:٤٥-٠٣-٢١٢٠١٦-١٠-١٩٩١محمد حسن متولى خلف ٢١٤

من ٠٢:١٥  الى  ١٧٠٢:٤٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-١٢-١٩٩١محمد حسن مراد حسن٦٨٣٧ ٢١٥

من ٠٢:١٥  الى  ١٧٠٢:٤٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧محمد حسن ھريدى ابراھيم١٩١٦ ٢١٦

من ٠٢:١٥  الى  ١٧٠٢:٤٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٦-١٩٩٤محمد حسين حسن مصطفى٨٤١٩٢ ٢١٧

من ٠٢:١٥  الى  ١٧٠٢:٤٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٥-١٩٨٦محمد حسين عبدالفتاح محمود٨٤٣٢١ ٢١٨

من ٠٢:١٥  الى  ١٧٠٢:٤٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨محمد حشمت حسين٨٢٤٢٠٢ ٢١٩

من ٠٢:١٥  الى  ١٧٠٢:٤٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٥-١٩٨٩محمد حمدى عبدالغنى سعد١٢١٦٧ ٢٢٠

من ٠٢:١٥  الى  ١٧٠٢:٤٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٨-١٩٩١محمد حمدى على احمد٨٢٢٢٤ ٢٢١

من ٠٢:١٥  الى  ١٧٠٢:٤٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٢-١٩٨٧محمد رافت س*مه محمد١٨٣٣٠ ٢٢٢

من ٠٣:٠٠  الى  ١٧٠٣:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-١٢-١٩٩٢محمد رضا حسن مرسى محمد٦٠٢٨ ٢٢٣

من ٠٣:٠٠  الى  ١٧٠٣:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٢-١٩٩٥محمد رمضان على احمد احمد١٢٠٦٣ ٢٢٤

من ٠٣:٠٠  الى  ١٧٠٣:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٣-١٩٩٥محمد رمضان محمود حسين١٢٠٤٧ ٢٢٥

من ٠٣:٠٠  الى  ١٧٠٣:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨محمد سامى مصطفى محمود٨٤١٩٠ ٢٢٦

من ٠٣:٠٠  الى  ١٧٠٣:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧محمد سعد حسن عبدالباقى٨٨٩٣٢ ٢٢٧

من ٠٣:٠٠  الى  ١٧٠٣:٣٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٢-١٩٩٣محمد سمير محمد عويس٢٦١٥٦ ٢٢٨

من ٠٣:٠٠  الى  ١٧٠٣:٣٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨محمد شاكر احمد اDشتا١٧٣٤٩ ٢٢٩

من ٠٣:٠٠  الى  ١٧٠٣:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٥-١٩٩١محمد شعراوى عبدالمنعم فتوح١٩٠٨١ ٢٣٠

من ٠٣:٠٠  الى  ١٧٠٣:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦محمد صابر خطاب محمد سعد٨١٨٧١ ٢٣١

من ٠٣:٠٠  الى  ١٧٠٣:٣٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧محمد صبح عبدالخالق ابو خضر١٥٥٧٢ ٢٣٢

من ٠٣:٠٠  الى  ١٧٠٣:٣٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧محمد صبحى عبدالخالق ابو خضر٩١٥٥٧٢ ٢٣٣

من ٠٣:٠٠  الى  ١٧٠٣:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٤-١٩٩١محمد طلعت محمد احمد٢٦٦٤١ ٢٣٤

١٣١٦٨Bمن ٠٣:٠٠  الى  ١٧٠٣:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-١١-١٩٩٢محمد عبدالرؤوف محمد عبد ٢٣٥

من ٠٣:٠٠  الى  ١٧٠٣:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٥-١٩٩١محمد عبدالراضى حسن احمد حسن٨٢٩٠٤٨ ٢٣٦

من ٠٣:٠٠  الى  ١٧٠٣:٣٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٤-١٩٩٧محمد عبدالسميع احمد السيد١٧٩٤ ٢٣٧

من ٠٣:٠٠  الى  ١٧٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٩٠محمد عبدالعزيز بدوى رشوان٩١٩٤٢ ٢٣٨

من ٠٣:٠٠  الى  ١٧٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩محمد عبدالقادر عبدالخالق عبدالقادر٨١٧٩٩ ٢٣٩

من ٠٣:٠٠  الى  ١٧٠٣:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٢-١٩٩٤محمد عبدالمغنى ابو شناف مرتجع٨١٣٠٦٤ ٢٤٠

من ٠٣:٠٠  الى  ١٧٠٣:٣٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠محمد عزت عبدالرحمن احمد٨٢١٥٥ ٢٤١

من ٠٣:٠٠  الى  ١٧٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٨محمد عزت محمد على٢٣٠٠٥ ٢٤٢

من ٠٣:٠٠  الى  ١٧٠٣:٣٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢محمد عماد محمد عارف١٦٢٦٨ ٢٤٣

من ٠٣:٠٠  الى  ١٧٠٣:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩محمد عمر عويس١٨٥٩٦ ٢٤٤

من ٠٣:٠٠  الى  ١٧٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٦محمد فتحى حسين اسماعيل٦٤٥٤ 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 ٠٣:٠٠  الى  ١٧٠٣:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-١٠-١٩٨٦محمد فرج محمد رضوان٩٢٣٨ ٢٤٦

من ٠٣:٠٠  الى  ١٧٠٣:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨محمد كرم ربيع رجب الغزالى٨٢٠٥٦٧ ٢٤٧

من ٠٣:٠٠  الى  ١٧٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩محمد كمال على شحاته بطيخ٨١٤١٥٥ ٢٤٨

من ٠٣:٠٠  الى  ١٧٠٣:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٣-١٩٩٣محمد محسن شاكر محمد٨١٦٠٨٩ ٢٤٩

من ٠٣:٠٠  الى  ١٧٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٧محمد محمد البشير عزام البشير٢٥٨٨ ٢٥٠

من ٠٣:٠٠  الى  ١٧٠٣:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٢-١٩٩٢محمد محمد فؤاد٢٢٥٦٢ ٢٥١

من ٠٣:٠٠  الى  ١٧٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٩١محمد محمد يحى عبدالمنعم٨٧٣٧٦ ٢٥٢

من ٠٣:٠٠  الى  ١٧٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨محمد محمود ابراھيم احمد عبدالقوى٨٨١٥٦ ٢٥٣

من ٠٣:٠٠  الى  ١٧٠٣:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٢-١٩٩٣محمد محمود احمد حامد٣١٣٥ ٢٥٤

من ٠٣:٠٠  الى  ١٧٠٣:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨محمد محمود عبده بيومى١٩٨١٥ ٢٥٥

من ٠٣:٠٠  الى  ١٧٠٣:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠١-١٩٩٠محمد محمود فھمى محمود جاد٨٣٦٩٣ ٢٥٦

من ٠٣:٠٠  الى  ١٧٠٣:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-١٠-١٩٩١محمد محمود محمد سالم٨١٦٧٤٠ ٢٥٧

من ٠٣:٠٠  الى  ١٧٠٣:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨محمد مرسى على ابراھيم٩١٠٠٤٢ ٢٥٨

من ٠٣:٠٠  الى  ١٧٠٣:٣٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢محمد نجاتى خليل ابراھيم٨١١٠٥٩ ٢٥٩

من ٠٣:٠٠  الى  ١٧٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٩٢محمد وجيه محمد ضيف٢٠٠٦٠ ٢٦٠

من ٠٣:٠٠  الى  ١٧٠٣:٣٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦محمد يوسف شلقانى اسماعيل٨١٥٦٩٩ ٢٦١

من ٠٣:٠٠  الى  ١٧٠٣:٣٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-١٠-١٩٨٧محمود احمد سيد احمد١٠٧٦٣ ٢٦٢

من ٠٣:٤٥  الى  ١٧٠٤:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-١٢-١٩٨٧محمود جمال غنيم عبدالمطلب٨٨٦٩٧ ٢٦٣

من ٠٣:٤٥  الى  ١٧٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨محمود حربى سيد عبدالمحسن٢١١٧١ ٢٦٤

من ٠٣:٤٥  الى  ١٧٠٤:١٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٣-١٩٩١محمود ربيع نصر احمد١٠٥٥٧ ٢٦٥

من ٠٣:٤٥  الى  ١٧٠٤:١٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٢-١٩٨٧محمود رزق احمد حسين٨٨٠٧٣ ٢٦٦

من ٠٣:٤٥  الى  ١٧٠٤:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-١١-١٩٨٦محمود رمضان محمد على دسوقى٢٣٠٠٦ ٢٦٧

من ٠٣:٤٥  الى  ١٧٠٤:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨محمود زينھم كامل محمد٨٤١٢١ ٢٦٨

من ٠٣:٤٥  الى  ١٧٠٤:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-١١-١٩٨٧محمود سعيد احمد عبدالخالق١٧٢٧٩ ٢٦٩

من ٠٣:٤٥  الى  ١٧٠٤:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠محمود س*مه حامد عبدالعال٤٨٥٤ ٢٧٠

من ٠٣:٤٥  الى  ١٧٠٤:١٥-٠٣-١٧٢٠١٦-١١-١٩٩٠محمود سليمان عبدالنبى ابراھيم٨٨١٠٥ ٢٧١

من ٠٣:٤٥  الى  ١٧٠٤:١٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩محمود سيد الھامى محمد عبدالعال١٤٣٣٦ ٢٧٢

من ٠٣:٤٥  الى  ١٧٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦محمود سيد سيد عباس١٨٥٧٤ ٢٧٣

من ٠٣:٤٥  الى  ١٧٠٤:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠١-١٩٩٢محمود سيد فضل سيد٨٢٩٠٢٦ ٢٧٤

من ٠٣:٤٥  الى  ١٧٠٤:١٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٦-١٩٨٧محمود شوقى فھمى على٨٢٢٢١ ٢٧٥

من ٠٣:٤٥  الى  ١٧٠٤:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٩-١٩٩١محمود صابر عبدالستار عبدالحميد٨٢٠١٣ ٢٧٦

من ٠٣:٤٥  الى  ١٧٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧محمود عبدالرحيم عبداللطيف فرج١٠٢٨٤ ٢٧٧

من ٠٣:٤٥  الى  ١٧٠٤:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢محمود عبدالنبى السيد عيسى حسانين٢٢٠٣٨ ٢٧٨

من ٠٣:٤٥  الى  ١٧٠٤:١٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨محمود عبده حسن على٨١٩٦٠٠ ٢٧٩

من ٠٣:٤٥  الى  ١٧٠٤:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-١٢-١٩٨٧محمود عيد فھيم السيد٩٤١٦ ٢٨٠

من ٠٣:٤٥  الى  ١٧٠٤:١٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٣-١٩٩٣محمود محمد امين١٨٥٢٢ ٢٨١

من ٠٣:٤٥  الى  ١٧٠٤:١٥-٠٣-٣١٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠محمود محمد جارحى قرنى٢٦١٦٧ ٢٨٢

من ٠٣:٤٥  الى  ١٧٠٤:١٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-١١-١٩٨٥محمود محمد حسان سليمان١٦٢٣٥ ٢٨٣

من ٠٣:٤٥  الى  ١٧٠٤:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧محمود محمد ربيع عبدالسميع٦٩٦١ ٢٨٤

من ٠٣:٤٥  الى  ١٧٠٤:١٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠١-١٩٨٨محمود محمد فؤاد فريد١٨١٠١ ٢٨٥

من ٠٣:٤٥  الى  ١٧٠٤:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦محمود محمد فادى مكاوى٨١٠٨٤٧ 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 ٠٣:٤٥  الى  ١٧٠٤:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٧-١٩٩٢محمود مصطفى فوزى حماد١٦٣٨ ٢٨٧

من ٠٣:٤٥  الى  ١٧٠٤:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٧-١٩٩٢محمود مصطفى فوزى حماد٨١٦٣٨ ٢٨٨

من ٠٣:٤٥  الى  ١٧٠٤:١٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠١-١٩٨٨محمود مصطفى محمود محمد فھمى١٦٦٩٨ ٢٨٩

من ٠٣:٤٥  الى  ١٧٠٤:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧محى محمد محى صالح٨١٥٣٣٣ ٢٩٠

من ٠٣:٤٥  الى  ١٧٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦مختار عطيه محمد محمد الغباشى١٨٠٦٢ ٢٩١

من ٠٣:٤٥  الى  ١٧٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٩مرتينا عدلى سمعان شنوده٨٨٢٥٧ ٢٩٢

من ٠٣:٤٥  الى  ١٧٠٤:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٣-١٩٩٤مرسى محمد السعودى مرسى٨٨٨٩٩ ٢٩٣

من ٠٣:٤٥  الى  ١٧٠٤:١٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨مروه فاروق على حسين٤٥٧٥ ٢٩٤

من ٠٣:٤٥  الى  ١٧٠٤:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-١٠-١٩٨٨مسعد فوزى طه مرسى خميس٨٥٥٧١ ٢٩٥

من ٠٣:٤٥  الى  ١٧٠٤:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠١-١٩٨٦مصطفى حامد محمد١٨٥٤٥ ٢٩٦

من ٠٣:٤٥  الى  ١٧٠٤:١٥-٠٣-٣١٢٠١٦-١٠-١٩٨٨مصطفى سيد محمد ابو حديده رفاعى٢١٥٦٧ ٢٩٧

من ٠٣:٤٥  الى  ١٧٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٢-١٩٩٢مصطفى صابر صابر ابراھيم٩٩٢٥٤ ٢٩٨

من ٠٣:٤٥  الى  ١٧٠٤:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦مصطفى عبدالس*م حسين محمد١٠٧٦٩ ٢٩٩

من ٠٣:٤٥  الى  ١٧٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٦مصطفى عبدالعزيز محمد محمود٨٧٠٧٩ ٣٠٠

من ٠٣:٤٥  الى  ١٧٠٤:١٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧مصطفى عبدB رسمى محمد٨٢٥١٧٤ ٣٠١

من ٠٣:٤٥  الى  ١٧٠٤:١٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩مصطفى فھمى ابراھيم ابو زيد٨٧١١٤ ٣٠٢

من ٠٩:٠٠  الى  ١٩٠٩:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠١-١٩٩٠مصطفى محمد ابراھيم محمود١٨٥٧٥ ٣٠٣

من ٠٩:٠٠  الى  ١٩٠٩:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢مصطفى محمد فھمى٤٩٩٣ ٣٠٤

٨١٥٤٦Bمن ٠٩:٠٠  الى  ١٩٠٩:٣٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢مصطفى محمود محمد عبد ٣٠٥

من ٠٩:٠٠  الى  ١٩٠٩:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢معتز حنفى درويش٨٤١١٨ ٣٠٦

من ٠٩:٠٠  الى  ١٩٠٩:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-١١-١٩٨٨معتز رمضان محمود السيد١٤٠٢٧ ٣٠٧

من ٠٩:٠٠  الى  ١٩٠٩:٣٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٦-١٩٩١منار وحيد ابراھيم على٢٥٩٨ ٣٠٨

من ٠٩:٠٠  الى  ١٩٠٩:٣٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠منى حسن احمد ادم٢٢٠٠٠ ٣٠٩

من ٠٩:٠٠  الى  ١٩٠٩:٣٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧منى سعد الدين محمد مكاوى٤٥٧٨ ٣١٠

من ٠٩:٠٠  الى  ١٩٠٩:٣٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-١١-١٩٩٤منى محمد محمد سرحان محمد٨٨٢٨٦ ٣١١

من ٠٩:٠٠  الى  ١٩٠٩:٣٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩مياده سيد توفيق ابو الحديد١٢٠٣٥ ٣١٢

من ٠٩:٠٠  الى  ١٩٠٩:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨ناصر جمال سالم طه١٧٢٤٢ ٣١٣

من ٠٩:٠٠  الى  ١٩٠٩:٣٠-٠٣-١٧٢٠١٦-١٢-١٩٩١ندى احمد كمال عبدالمجيد٢٥٣٣٣ ٣١٤

من ٠٩:٠٠  الى  ١٩٠٩:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦نرمين نصيف انيس حكيم٨١٦٨٣٢ ٣١٥

من ٠٩:٠٠  الى  ١٩٠٩:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢نسمه ابو مسلم ابراھيم٦٧٧٩ ٣١٦

من ٠٩:٠٠  الى  ١٩٠٩:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠نفين ناصر محمود ابراھيم١٠٠٢ ٣١٧

من ٠٩:٠٠  الى  ١٩٠٩:٣٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٣-١٩٩٣نھى احمد عبدالعزيز احمد٩٣٨٢ ٣١٨

من ٠٩:٠٠  الى  ١٩٠٩:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-١١-١٩٨٩نھى محمد ابراھيم احمد٩٩٦٠٦٧ ٣١٩

من ٠٩:٠٠  الى  ١٩٠٩:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠نورا عطيه عبدالفتاح حجازى١٧٢١٦ ٣٢٠

من ٠٩:٠٠  الى  ١٩٠٩:٣٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٢-١٩٩٤نورھان اشرف محمد١٦٥١٢ ٣٢١

من ٠٩:٠٠  الى  ١٩٠٩:٣٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-١٠-١٩٨٩نورھان عطيه حسين بكر٨٨٨٢٦٨ ٣٢٢

من ٠٩:٠٠  الى  ١٩٠٩:٣٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨ھاجر فاروق محمد على كي*نى٨١٣٠٥ ٣٢٣

من ٠٩:٠٠  الى  ١٩٠٩:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩ھانى السيد ابو العطا رمضان٨٨٧١٥ ٣٢٤

من ٠٩:٠٠  الى  ١٩٠٩:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠١-١٩٨٧ھانى حسن صادق محمد٢٣٥٨٨ ٣٢٥

من ٠٩:٠٠  الى  ١٩٠٩:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠١-١٩٩٤ھبه عبدالمحسن على محمد٢٥٠٠٨ ٣٢٦

من ٠٩:٠٠  الى  ١٩٠٩:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠١-١٩٨٦ھدى محمد عبداللطيف محمد٥٠٢٩ 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 ٠٩:٠٠  الى  ١٩٠٩:٣٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٥-١٩٩١ھدير شكرى عزالدين حسنين١٤٠٩٥ ٣٢٨

من ٠٩:٠٠  الى  ١٩٠٩:٣٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٥-١٩٩٥ھشام احمد محمد عبود الزيات١٦١٤٠ ٣٢٩

من ٠٩:٠٠  الى  ١٩٠٩:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨ھشام سمير محمود القاضى٨١٠٨٣٨ ٣٣٠

من ٠٩:٠٠  الى  ١٩٠٩:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠ھشام صبحى عمر عبدالصمد٨٨٢٦٧ ٣٣١

من ٠٩:٠٠  الى  ١٩٠٩:٣٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩ھشام عبدالمنعم السيد عبدالعظيم٨١٩٥٦٥ ٣٣٢

من ٠٩:٠٠  الى  ١٩٠٩:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠١-١٩٨٩ھناء الشحات عبدالعليم رزق١٢٥٤٨ ٣٣٣

من ٠٩:٠٠  الى  ١٩٠٩:٣٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠١-١٩٨٨ھند احمد محمود محمد١٥٢٦٨ ٣٣٤

من ٠٩:٠٠  الى  ١٩٠٩:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-١١-١٩٨٧ھند سيد على جابر٢٣٣٠٠ ٣٣٥

من ٠٩:٠٠  الى  ١٩٠٩:٣٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٧-١٩٩١ھيثم السيد حسنى السيد١٨٥٨٠ ٣٣٦

من ٠٩:٠٠  الى  ١٩٠٩:٣٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٨-١٩٩٤وداد محمود ص*ح الدين حمادى١٠٣٥١ ٣٣٧

من ٠٩:٠٠  الى  ١٩٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٩وDء شكرى محمد محمود٦٩٦٤ ٣٣٨

من ٠٩:٠٠  الى  ١٩٠٩:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٥-١٩٨٩وDء طه ابراھيم محمد عمر٨٢١٠٢٨ ٣٣٩

من ٠٩:٠٠  الى  ١٩٠٩:٣٠-٠٣-١٣٢٠١٦-١١-١٩٨٦وDء محمد محمد مصطفى٦٥٥٦ ٣٤٠

من ٠٩:٠٠  الى  ١٩٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢وليد سيد ابراھيم محمد ابراھيم٢١٤٩ ٣٤١

من ٠٩:٠٠  الى  ١٩٠٩:٣٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٣-١٩٩١وليد طارق عبدالمعز بيومى٢٥٥٥٧ ٣٤٢

من ٠٩:٤٥  الى  ١٩١٠:١٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٦-١٩٨٧وليد عنتر شعبان معوض٨٩٢٢٨ ٣٤٣

من ٠٩:٤٥  الى  ١٩١٠:١٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٤-١٩٨٩ياسر السيد ابو زيد عبده٨٤٣٦٨ ٣٤٤

من ٠٩:٤٥  الى  ١٩١٠:١٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٥-١٩٨٦يحى ناجى رفعت سيد عجمى٨١٦٠٩٠ ٣٤٥

من ٠٩:٤٥  الى  ١٩١٠:١٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧يسرى محمد عبدالجواد عبدالرازق٨٢٣٧٩ ٣٤٦

من ٠٩:٤٥  الى  ١٩١٠:١٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢يوسف مصطفى توفيق سعد١٢٤٨٤ ٣٤٧

من ٠٩:٤٥  الى  ١٩١٠:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢يوسف يسين س*مه عبدالمعطى١٦٦٨ ٣٤٨
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