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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

القليوبية محافظة ١

من ١٠:٣٠  الى  ٠٩١١:٠٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٢-١٩٩١ابتسام حسن ابراھيم فرج١٦٠٠٩ ١

من ١٠:٣٠  الى  ٠٩١١:٠٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦ابراھيم عبدالمنعم محمد احمد٨٤١٦٧ ٢

من ١٠:٣٠  الى  ٠٩١١:٠٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧ابراھيم عبدالمنعم مرسى السيد سعد٤٥٦١ ٣

من ١٠:٣٠  الى  ٠٩١١:٠٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢ابراھيم محمد ابراھيم حنفى٤٨٩٠ ٤

من ١٠:٣٠  الى  ٠٩١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٢-١٩٩٣احمد ابراھيم يوسف٩١١٣٥٦ ٥

من ١٠:٣٠  الى  ٠٩١١:٠٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٢-١٩٨٧احمد السعيد ابراھيم السيد٨٤١١٢ ٦

من ١٠:٣٠  الى  ٠٩١١:٠٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٢-١٩٩١احمد السيد محمد احمد٨٥٧٢١ ٧

من ١٠:٣٠  الى  ٠٩١١:٠٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢احمد السيد محمد جعفر٨٤٢٣٥ ٨

من ١٠:٣٠  الى  ٠٩١١:٠٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-١٢-١٩٩١احمد السيد محمد محمود سالم٨٢٢٦٦١ ٩

من ١٠:٣٠  الى  ٠٩١١:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠١-١٩٩٣احمد الصادق السيد١٠٤٠٩ ١٠

من ١٠:٣٠  الى  ٠٩١١:٠٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٨-١٩٩٦احمد ثروت صادق محمد البردينى١٧٣١٠ ١١

من ١٠:٣٠  الى  ٠٩١١:٠٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨احمد جابر امام محمد على٨٨٥٦٧ ١٢

من ١٠:٣٠  الى  ٠٩١١:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-١١-١٩٨٨احمد ج-ل حلمى عبداللطيف١٦٣٥٣ ١٣

من ١٠:٣٠  الى  ٠٩١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٨-١٩٩١احمد جميل محمد محمود محمد١٨٢٠ ١٤

من ١٠:٣٠  الى  ٠٩١١:٠٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠احمد حسن جوده سليمان عمر٥٤٧٣ ١٥

من ١٠:٣٠  الى  ٠٩١١:٠٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧احمد خيرى رشون ناصر القديرى٨٨١٥٠ ١٦

من ١٠:٣٠  الى  ٠٩١١:٠٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٢-١٩٩٢احمد ربيع احمد مصطفى الريفى١٦٩٦٠ ١٧

من ١٠:٣٠  الى  ٠٩١١:٠٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-١١-١٩٨٥احمد رجب محمد حسن٣٤٣١ ١٨

من ١٠:٣٠  الى  ٠٩١١:٠٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٦-١٩٩١احمد سامى محمد محمود٨٢٣٦٥٨ ١٩

من ١٠:٣٠  الى  ٠٩١١:٠٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠١-١٩٩٠احمد سعد السيد شرف١٠٤٣ ٢٠

من ١٠:٣٠  الى  ٠٩١١:٠٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-١٢-١٩٨٧احمد سعد الشوادفى محمد على٨١٥٦٩ ٢١

من ١٠:٣٠  الى  ٠٩١١:٠٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨احمد سعيد عبدالخالق على السوسه١٥٦٠٠ ٢٢

من ١٠:٣٠  الى  ٠٩١١:٠٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠احمد سعيد عبدالظاھر٨٨٨٢٠ ٢٣

من ١٠:٣٠  الى  ٠٩١١:٠٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢احمد سمير غريب فرحات٥٤٥٩ ٢٤

من ١٠:٣٠  الى  ٠٩١١:٠٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٤-١٩٩٢احمد سمير محمد على ابو الخير٨١٩٥٦١ ٢٥

من ١٠:٣٠  الى  ٠٩١١:٠٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨احمد سيد عبدالحميد رضوان٨١٧٤٥٢ ٢٦

من ١٠:٣٠  الى  ٠٩١١:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٦-١٩٩٠احمد شعبان جوده عربى٢٥٤٩٨ ٢٧

من ١٠:٣٠  الى  ٠٩١١:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-١١-١٩٨٦احمد شعبان محمد مصلحى٨٣٢٤١ ٢٨

من ١٠:٣٠  الى  ٠٩١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٢-١٩٨٦احمد صابر السيد محمود حمزه١٧١٤٨ ٢٩

من ١٠:٣٠  الى  ٠٩١١:٠٠-٠٣-٣١٢٠١٦-٠١-١٩٩١احمد صابر سالم على سالم ابو شتيه١٢٢٤ ٣٠

من ١٠:٣٠  الى  ٠٩١١:٠٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٦-١٩٩٣احمد صبحى موسى عثمان١٨٨٦٧ ٣١

من ١٠:٣٠  الى  ٠٩١١:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-١١-١٩٩١احمد ص-ح حسن محمد عطيه٨١٠٩١ ٣٢

من ١٠:٣٠  الى  ٠٩١١:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠١-١٩٩٠احمد ص-ح سيد مصطفى١٨١١٣ ٣٣

من ١٠:٣٠  الى  ٠٩١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨احمد ص-ح عبدالعظيم صبيح مصطفى٩٦١٦ ٣٤

من ١٠:٣٠  الى  ٠٩١١:٠٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠١-١٩٩٠احمد طارق ابراھيم مصلحى٨١٣١٢ ٣٥

من ١٠:٣٠  الى  ٠٩١١:٠٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٧-١٩٩٧احمد طارق سعيد شمعون١٥٦٢١ ٣٦

من ١١:١٥  الى  ٠٩١١:٤٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠١-١٩٨٩احمد عادل خليل صالح٦٠٨٢ ٣٧

من ١١:١٥  الى  ٠٩١١:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٣-١٩٩٥احمد عادل عبدالمنجى عبدالقادر٨١٨٢٩٢ ٣٨

من ١١:١٥  الى  ٠٩١١:٤٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦احمد عاشور عبدالعليم محمد٨٢٠٥٢٢ ٣٩

من ١١:١٥  الى  ٠٩١١:٤٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-١٠-١٩٩٠احمد عبدالحميد رمضان عبدالرحمن٨٢٠٥٦٠ ٤٠
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من ١١:١٥  الى  ٠٩١١:٤٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠١-١٩٨٨احمد عبدالنبى حسين عبد>٨٨٤٣٧ ٤١

من ١١:١٥  الى  ٠٩١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧احمد عقيلى عبدالسميع١٩٧٢١ ٤٢

من ١١:١٥  الى  ٠٩١١:٤٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٤-١٩٩٢احمد ع-ء الدين حلمى حامد١٧١٤٦ ٤٣

من ١١:١٥  الى  ٠٩١١:٤٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٣-١٩٩٦احمد على عبدالعزيز١٥٠١٨ ٤٤

من ١١:١٥  الى  ٠٩١١:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٤-١٩٩٤احمد عماد محمد عبدالقوى٦٣٨٩ ٤٥

من ١١:١٥  الى  ٠٩١١:٤٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٦-١٩٩١احمد فتحى حسن خليل٢٣٥٢٩ ٤٦

من ١١:١٥  الى  ٠٩١١:٤٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧احمد فخرالع- السيد احمد١٣١١٩ ٤٧

من ١١:١٥  الى  ٠٩١١:٤٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠١-١٩٨٨احمد فوزى فھمى مصطفى١٠٥٤٩ ٤٨

من ١١:١٥  الى  ٠٩١١:٤٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨احمد كمال احمد على١٩٤٣ ٤٩

من ١١:١٥  الى  ٠٩١١:٤٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩احمد محمد انور٢٢١٣٨ ٥٠

من ١١:١٥  الى  ٠٩١١:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-١٢-١٩٩٠احمد محمد حسين حافظ سويلم٢٣٥٢٥ ٥١

من ١١:١٥  الى  ٠٩١١:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٩-١٩٩٣احمد محمد عبدالسميع محمود زيدان١٦٤٥٩ ٥٢

من ١١:١٥  الى  ٠٩١١:٤٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠١-١٩٩٢احمد محمد عبدالنبى محمود٨٩٢٠١ ٥٣

من ١١:١٥  الى  ٠٩١١:٤٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢احمد محمد عبده عبدالحليم١٤٢٨٠ ٥٤

من ١١:١٥  الى  ٠٩١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦احمد محمد محمد محمد عمر٧٨٧٧ ٥٥

من ١١:١٥  الى  ٠٩١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٢-١٩٩٤احمد محمود محمد عبدالحميد محمد علم الدين١٢٠٦٤ ٥٦

من ١١:١٥  الى  ٠٩١١:٤٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠١-١٩٩١احمد مرزوق محمد احمد العجمى٩٥٥٠٥ ٥٧

من ١١:١٥  الى  ٠٩١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧احمد مصطفى احمد محمد٣٤٠٧ ٥٨

من ١١:١٥  الى  ٠٩١١:٤٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦احمد مصطفى بيومى مصطفى١٩٠٨ ٥٩

من ١١:١٥  الى  ٠٩١١:٤٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-١٠-١٩٨٨احمد مصطفى محمد محمد١٠٠٩٦ ٦٠

من ١١:١٥  الى  ٠٩١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٥-١٩٩٤احمد ممدوح ابراھيم رزق١٥٦٠١ ٦١

من ١١:١٥  الى  ٠٩١١:٤٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨احمد نبيل سعد محمد١٤٢٩٦ ٦٢

من ١١:١٥  الى  ٠٩١١:٤٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨اسامه سامى فھيم ابو الع-١٥١٥٧ ٦٣

من ١١:١٥  الى  ٠٩١١:٤٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢اس-م ابراھيم محمد حامد٨١٢٦٠ ٦٤

من ١١:١٥  الى  ٠٩١١:٤٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-١١-١٩٨٧اس-م حسن احمد بحيرى١٩٧٤٧ ٦٥

من ١١:١٥  الى  ٠٩١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٢اس-م حمدى ابراھيم محمد شاكر٩٩٩٩٢٦٢ ٦٦

من ١١:١٥  الى  ٠٩١١:٤٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٥-١٩٩٢اس-م محمد عبد> حسين٨٢٢٨٢ ٦٧

من ١١:١٥  الى  ٠٩١١:٤٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-١١-١٩٨٩اس-م محمد عبدالمطلب محمد البحراوى١٨٦١٨ ٦٨

من ١١:١٥  الى  ٠٩١١:٤٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٢-١٩٩٣اس-م محى عبدالدايم محمد٢٤٥٠٠ ٦٩

من ١١:١٥  الى  ٠٩١١:٤٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨اسماء احمد عبدالمحسن عبدالرحمن٩٩٩٢٥٤ ٧٠

من ١١:١٥  الى  ٠٩١١:٤٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦اسماء حسن حمزه١٦٥٤٦ ٧١

من ١١:١٥  الى  ٠٩١١:٤٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٥-١٩٩٧اسماء رافت عبدالمقصود محمد حميده٢٤٠٨٧ ٧٢

من ١١:١٥  الى  ٠٩١١:٤٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-١١-١٩٨٧اسماء محمد السيد محمد نوح٨٧٣٣٥ ٧٣

من ١١:١٥  الى  ٠٩١١:٤٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨اشرف صابر احمد متولى عبده١٤٠٧٠ ٧٤

من ١١:١٥  الى  ٠٩١١:٤٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-١٠-١٩٨٦السيد محسن السيد حسين٥٢٦٤ ٧٥

من ١١:١٥  الى  ٠٩١١:٤٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠١-١٩٨٦امل سعيد ابو العنين السيد عام٢٤٥٤٠ ٧٦

من ١٢:٠٠  الى  ٠٩١٢:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٦-١٩٩٥ايات سعيد رشيد محمد رشيد١٧٧٨٦ ٧٧

من ١٢:٠٠  الى  ٠٩١٢:٣٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٩ايات عرفه السيد عرفه١٥٦٢٧ ٧٨

من ١٢:٠٠  الى  ٠٩١٢:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-١٠-١٩٨٨ايمان حسين احمد احمد الباسوسى٨٩٤٤٧ ٧٩

من ١٢:٠٠  الى  ٠٩١٢:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠١-١٩٩٥ايمان سعيد محمد محمد على جمال١٥٣٧٦ ٨٠

من ١٢:٠٠  الى  ٠٩١٢:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٤-١٩٩٥ايمان محمود محمد الفيومى٦٩٢٧ 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  ٠٩١٢:٣٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧ايمن السيد محمد٢٢٥٥٣ ٨٢

من ١٢:٠٠  الى  ٠٩١٢:٣٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠١-١٩٨٩ايمن محمد سعيد عبداللطيف عبدالعليم٦٠٢١ ٨٣

من ١٢:٠٠  الى  ٠٩١٢:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-١١-١٩٩٥ايمن محمد موسى محمد١٠٥٩٣ ٨٤

من ١٢:٠٠  الى  ٠٩١٢:٣٠-٠٣-١٣٢٠١٦-١٢-١٩٩٢ايمن منصور محمود منصور٨٢٥١٠١ ٨٥

من ١٢:٠٠  الى  ٠٩١٢:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-١٢-١٩٩٦ايه خالد محمد عبدالھادي٨١٩٥٩٨ ٨٦

من ١٢:٠٠  الى  ٠٩١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٦-١٩٩١ايه ع-ء الدين فتحى محمد احمد١٧٠٦١ ٨٧

من ١٢:٠٠  الى  ٠٩١٢:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠ايه محمود محمد الفيومى٦٩٢٨ ٨٨

من ١٢:٠٠  الى  ٠٩١٢:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-١٠-١٩٨٨ايھاب شريف محمد٩٩٢٧٧١ ٨٩

من ١٢:٠٠  الى  ٠٩١٢:٣٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨ايھاب محمد صفوت عبدالحميد فوده٨٤٣١٦ ٩٠

من ١٢:٠٠  الى  ٠٩١٢:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٧-١٩٩٣باسم جميل عشم > سعيد٨١٥٣٥ ٩١

من ١٢:٠٠  الى  ٠٩١٢:٣٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧باسم صبيح يسن محمد حجاج٥٤٢٧ ٩٢

من ١٢:٠٠  الى  ٠٩١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٨بسمه محمود راغب نوار١١٩٨ ٩٣

من ١٢:٠٠  الى  ٠٩١٢:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-١١-١٩٨٥بطرس بولس اسحق فرج١٠٣٣٤ ٩٤

من ١٢:٠٠  الى  ٠٩١٢:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧بيشوى بولس اسحق فرج٨٧٨٠١ ٩٥

من ١٢:٠٠  الى  ٠٩١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٩٣ثروت محمد محمود السيد٨٥٥٩٠ ٩٦

من ١٢:٠٠  الى  ٠٩١٢:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩ثريا محمد منصور حسانين٩٣٦٤ ٩٧

من ١٢:٠٠  الى  ٠٩١٢:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩جرجس عزيز حبشى سيف١٧٠٠٨ ٩٨

من ١٢:٠٠  الى  ٠٩١٢:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-١١-١٩٨٧جمال سليمان حسن ابو العينين٢٠٦٨ ٩٩

من ١٢:٠٠  الى  ٠٩١٢:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩جمال عبدالناصر عباس على٨٢٠٥٠٥ ١٠٠

من ١٢:٠٠  الى  ٠٩١٢:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-١٠-١٩٨٧جمال عرفه عبدالمحسن١٩٧٢٥ ١٠١

من ١٢:٠٠  الى  ٠٩١٢:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٥-١٩٨٦حاتم احمد عبدالرحمن احمد٨٧٣٣٣ ١٠٢

من ١٢:٠٠  الى  ٠٩١٢:٣٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨حازم احمد ھاشم٨٨٠٧٧ ١٠٣

من ١٢:٠٠  الى  ٠٩١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٨حازم دياب عماره السيد راشد٢٦٥١٨ ١٠٤

من ١٢:٠٠  الى  ٠٩١٢:٣٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩حازم محمد فريد على٨١٦١٥ ١٠٥

من ١٢:٠٠  الى  ٠٩١٢:٣٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩حازم محمد فريد على١٦١٥ ١٠٦

من ١٢:٠٠  الى  ٠٩١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٩٠حسام عادل ثابت١٩٤١ ١٠٧

من ١٢:٠٠  الى  ٠٩١٢:٣٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٦-١٩٩٥حسام كمال عبد> زيدان١٤٣٣٢ ١٠٨

من ١٢:٠٠  الى  ٠٩١٢:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧حسام محمود امام امام٢٣٥٣٣ ١٠٩

من ١٢:٠٠  الى  ٠٩١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦حسن صابر حسن محمد١٦٥٠ ١١٠

من ١٢:٠٠  الى  ٠٩١٢:٣٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٦-١٩٩٠حسن صابر حسن محمد على الشيخ١٧٧١٦ ١١١

من ١٢:٠٠  الى  ٠٩١٢:٣٠-٠٣-١٧٢٠١٦-١٢-١٩٩١حسن محمد حسن محمد٢٧٣٧ ١١٢

من ١٢:٠٠  الى  ٠٩١٢:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠حسن محمد محمود امام١٥٥٦٢ ١١٣

من ١٢:٠٠  الى  ٠٩١٢:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٧-١٩٩١حسن ھريدى حسن على٨٨٢٥٣ ١١٤

من ١٢:٠٠  الى  ٠٩١٢:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨حسن يوسف عبدالجليل١٦٥٧٨ ١١٥

من ١٢:٠٠  الى  ٠٩١٢:٣٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩حسين راشد حسين محمود٨٨١١٤ ١١٦

من ١٢:٤٥  الى  ٠٩٠١:١٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠١-١٩٩٢حماده حلمى عبدالس-م٣٤٨٠ ١١٧

من ١٢:٤٥  الى  ٠٩٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٢-١٩٨٨خالد ذكى حفنى الجمل٨٢٦٨١ ١١٨

من ١٢:٤٥  الى  ٠٩٠١:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٥-١٩٩٣خالد رفعت السيد رمضان٨٨٥٩٧٥ ١١٩

من ١٢:٤٥  الى  ٠٩٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩١خالد عبدالعال مغاورى عبدالعال٨٢١٠٠٨ ١٢٠

من ١٢:٤٥  الى  ٠٩٠١:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠خلف سيد كمال عبدالعزيز خلف شلقان١١٨٠ ١٢١

من ١٢:٤٥  الى  ٠٩٠١:١٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-١١-١٩٨٨دعاء على زين العابدين احمد٤٠٠٠ ١٢٢

٠١-٠٣-٢٠١٦القليوبية Page ٤ of  ١٠



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  ٠٩٠١:١٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢دينا جابر عبدالرازق عبدالحميد٩٥٥٣٠ ١٢٣

من ١٢:٤٥  الى  ٠٩٠١:١٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٧-١٩٩١رائد عماد رمضان حسين فرج٩١٧٦٧٣ ١٢٤

من ١٢:٤٥  الى  ٠٩٠١:١٥-٠٣-١٢٢٠١٦-١٢-١٩٨٥رامى ابراھيم محمود٤٠٩٤ ١٢٥

من ١٢:٤٥  الى  ٠٩٠١:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠١-١٩٩٠رامى احمد محمد حسن حموده١٨١١١ ١٢٦

من ١٢:٤٥  الى  ٠٩٠١:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-١١-١٩٩٢راندا جمال احمد مصطفى١٥٧٤٨ ١٢٧

من ١٢:٤٥  الى  ٠٩٠١:١٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠رمضان عواد سعد عواد سعد١٨١١٧ ١٢٨

من ١٢:٤٥  الى  ٠٩٠١:١٥-٠٣-٣١٢٠١٦-١٠-١٩٩١ريھام فتحى عيد ابراھيم سليمان١٧٧٨٤ ١٢٩

من ١٢:٤٥  الى  ٠٩٠١:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠زينب فتحى محمد غنيم١١٢١ ١٣٠

من ١٢:٤٥  الى  ٠٩٠١:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠سعيد ابراھيم عفيفى عطيه٣٣٩٥ ١٣١

من ١٢:٤٥  الى  ٠٩٠١:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-١٢-١٩٨٦سمر عبدالمنصف فرحات سليمان٨٩٤٤٩ ١٣٢

من ١٢:٤٥  الى  ٠٩٠١:١٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧سمر محمد سعيد عبداللطيف٦٠١٨ ١٣٣

من ١٢:٤٥  الى  ٠٩٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧سمير ابراھيم عوده٨٨٨٠٦٥ ١٣٤

من ١٢:٤٥  الى  ٠٩٠١:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦سيد ابراھيم سعد امين٢٤٣١٨ ١٣٥

من ١٢:٤٥  الى  ٠٩٠١:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠١-١٩٨٦سيد سعد عبداللطيف عبدالرحمن٢٣٥٧٥ ١٣٦

من ١٢:٤٥  الى  ٠٩٠١:١٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦سيد ص-ح محمد حسين جاد >٨٢٨٠١١ ١٣٧

من ١٢:٤٥  الى  ٠٩٠١:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-١٠-١٩٩٠سيد عبدالعال سيد عبدالرحمن يوسف٨٢٣٥ ١٣٨

من ١٢:٤٥  الى  ٠٩٠١:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨سيد عبد> على عطيه١٠٤٠٢ ١٣٩

من ١٢:٤٥  الى  ٠٩٠١:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨سيد عبده احمد داوود٩٩١٧٦٥٤ ١٤٠

من ١٢:٤٥  الى  ٠٩٠١:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧شاديه مصرى عبدالجليل سعداوى٨٧٢٥٣ ١٤١

من ١٢:٤٥  الى  ٠٩٠١:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-١٢-١٩٨٦شريف احمد المھدى ابراھيم على٨١٨٢٦٧ ١٤٢

من ١٢:٤٥  الى  ٠٩٠١:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠١-١٩٨٨شريف محمد عبدالجواد محمد زين الدين٨٢٤٤٢ ١٤٣

من ١٢:٤٥  الى  ٠٩٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٥-١٩٨٦شعبان محمد عبدالغنى٨٣٧٨٢ ١٤٤

من ١٢:٤٥  الى  ٠٩٠١:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧شيماء تركى محمد الحلموش١٣١٠٩ ١٤٥

من ١٢:٤٥  الى  ٠٩٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٩٢شيماء عبدالوھاب ابراھيم١٢٢٨ ١٤٦

من ١٢:٤٥  الى  ٠٩٠١:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦صالح على السيد احمد صالح١٨٣١٤ ١٤٧

من ١٢:٤٥  الى  ٠٩٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٨صفاء محمد حسان عياد٨٤٢٣٨ ١٤٨

من ١٢:٤٥  الى  ٠٩٠١:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠١-١٩٨٦ص-ح رزق خليفه حسن١٠٤٩١ ١٤٩

من ١٢:٤٥  الى  ٠٩٠١:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠١-١٩٩٢ص-ح عادل شفيق١٨٨٥٠ ١٥٠

من ١٢:٤٥  الى  ٠٩٠١:١٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠طارق عبدالرازق عبدالجواد احمد٨٣٣٣٣ ١٥١

من ١٢:٤٥  الى  ٠٩٠١:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٥-١٩٨٩ط-ل مدبولى رمضان١٤٠٤٥ ١٥٢

من ١٢:٤٥  الى  ٠٩٠١:١٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠١-١٩٨٧طه حسن على عبدالعال٩٩١٢١٣ ١٥٣

من ١٢:٤٥  الى  ٠٩٠١:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٦-١٩٩٥عادل عبدالقادر سعيد السيد١١١٨٩ ١٥٤

من ١٢:٤٥  الى  ٠٩٠١:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٦-١٩٩٣عادل عبداللطيف حمزه عبدالباقى٨٥٧٤٩ ١٥٥

من ١٢:٤٥  الى  ٠٩٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠عبدالتواب محمد عبدالتواب يوسف٨١٥٠٦٠ ١٥٦

من ٠١:٣٠  الى  ٠٩٠٢:٠٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٨-١٩٩١عبدالحكيم احمد حسن احمد٨٢٠٥٠٠ ١٥٧

من ٠١:٣٠  الى  ٠٩٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٢-١٩٩٢عبدالحليم محمد عبدالحليم حسن٨٧٠٦٤ ١٥٨

من ٠١:٣٠  الى  ٠٩٠٢:٠٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧عبدالخالق السيد عبدالخالق١٩٧٤٢ ١٥٩

من ٠١:٣٠  الى  ٠٩٠٢:٠٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠١-١٩٨٩عبدالرحمن رضا س-مه محمد حجازي٤٤٥٣ ١٦٠

من ٠١:٣٠  الى  ٠٩٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٢-١٩٨٩عبدالرحمن ص-ح عبدالرحمن٨٩٦٦ ١٦١

من ٠١:٣٠  الى  ٠٩٠٢:٠٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦عبدالظاھر كرم عبدالظاھر١٠٠٠٦ ١٦٢

من ٠١:٣٠  الى  ٠٩٠٢:٠٠-٠٣-١٢٢٠١٦-١١-١٩٨٩عبدالعاطى قطب عبدالمجيد شحات١٩٦٤ ١٦٣
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مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاھرة أمام حديقة ا#رومان وبحانب كلية الفنون التطبيقية

من ٠١:٣٠  الى  ٠٩٠٢:٠٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٥-١٩٩٢عبدالعزيز حسنين عبدالعزيز عبدالرحمن١٧٧٢٩ ١٦٤

من ٠١:٣٠  الى  ٠٩٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧عبدالعزيز عبدالخالق محمد حسن بكرى١٢٤٠٠ ١٦٥

من ٠١:٣٠  الى  ٠٩٠٢:٠٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠عبد> ابو بكر محمد فرج٨٢٣٥٦ ١٦٦

من ٠١:٣٠  الى  ٠٩٠٢:٠٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨عبد> السيد محمد محمود سالم٨٢٢٦٥٩ ١٦٧

من ٠١:٣٠  الى  ٠٩٠٢:٠٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٧-١٩٩١عبد> جمال محمد محمد شاھين١٨٤٠ ١٦٨

من ٠١:٣٠  الى  ٠٩٠٢:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-١٢-١٩٩٠عبد> عب العليم معوض عيد٣٠٨٩ ١٦٩

من ٠١:٣٠  الى  ٠٩٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٦-١٩٩٤عبد> محمد عبده عبدالحليم١٤٢٨١ ١٧٠

من ٠١:٣٠  الى  ٠٩٠٢:٠٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨عبدالمنعم عفيفى عبدالمنعم١٨٥١٥ ١٧١

من ٠١:٣٠  الى  ٠٩٠٢:٠٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٨-١٩٩١عثمان ص-ح عثمان عواد٦٨٤٧ ١٧٢

من ٠١:٣٠  الى  ٠٩٠٢:٠٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٢-١٩٨٧عرفه عبدالعظيم عرفه حسين غنيم٢٣٥٧٤ ١٧٣

من ٠١:٣٠  الى  ٠٩٠٢:٠٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٧-١٩٩١عزيزه عبدالس-م عبداللطيف عبدالس-م٨٢٣٥٥ ١٧٤

من ٠١:٣٠  الى  ٠٩٠٢:٠٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩عصام س-مه حسان محمد بطران٢٠٧٥ ١٧٥

من ٠١:٣٠  الى  ٠٩٠٢:٠٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩عصام عمر محمد٨٨٤٤٦ ١٧٦

من ٠١:٣٠  الى  ٠٩٠٢:٠٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦عصام محمد عبدالمنعم احمد٨٠٤٨ ١٧٧

من ٠١:٣٠  الى  ٠٩٠٢:٠٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠١-١٩٨٦عصام محمد محمود عامر٨٩٠٧٢ ١٧٨

من ٠١:٣٠  الى  ٠٩٠٢:٠٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٧-١٩٩٥عفاف ع-ء عبدالونيس العزب١٦٩٧٧ ١٧٩

من ٠١:٣٠  الى  ٠٩٠٢:٠٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٥-١٩٨٦ع-ء شندى موسى محمود١٣٧٣ ١٨٠

من ٠١:٣٠  الى  ٠٩٠٢:٠٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-١١-١٩٨٦ع-ء عبدالمنعم عبدالجليل عبدالرحمن٩٢٣٥٣٩ ١٨١

من ٠١:٣٠  الى  ٠٩٠٢:٠٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٢-١٩٩٤ع-ء محمد مختار عبده٨٣٦١٩ ١٨٢

من ٠١:٣٠  الى  ٠٩٠٢:٠٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩على شبعان صادق عبدالحافظ٨١٩٥٥٥ ١٨٣

من ٠١:٣٠  الى  ٠٩٠٢:٠٠-٠٣-٢١٢٠١٦-١٢-١٩٨٦عماد عبدالم-ك غطاس١١٣٥٥ ١٨٤

من ٠١:٣٠  الى  ٠٩٠٢:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-١٠-١٩٩٠عمر خالد سعد السيد٨٨٢٥٤ ١٨٥

من ٠١:٣٠  الى  ٠٩٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٥-١٩٩٤عمر عبدالعزيز عبدالخالق احمد الصباغ٨٧٠٥١ ١٨٦

من ٠١:٣٠  الى  ٠٩٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٧عمرو السيد عبدالحميد عمر٢١١١٦ ١٨٧

من ٠١:٣٠  الى  ٠٩٠٢:٠٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠عمرو سليمان فھمى على١٧٧٩٩ ١٨٨

من ٠١:٣٠  الى  ٠٩٠٢:٠٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦عمرو عزت جوده بطاح٤٨٥٢ ١٨٩

من ٠١:٣٠  الى  ٠٩٠٢:٠٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨عمرو عليوه السيد عليوه٨٨١٥٤ ١٩٠

من ٠١:٣٠  الى  ٠٩٠٢:٠٠-٠٣-٢١٢٠١٦-١٢-١٩٩٠عمرو محمد عبدالعليم عبادين٨١٣٠٠ ١٩١

من ٠١:٣٠  الى  ٠٩٠٢:٠٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٤-١٩٩٣عمرو مسعد عواد سليمان٩٩١٧٦٦٢ ١٩٢

من ٠١:٣٠  الى  ٠٩٠٢:٠٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨عمرو نبيل محمد سلميان سالم٨٣٧٢١ ١٩٣

من ٠١:٣٠  الى  ٠٩٠٢:٠٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٧-١٩٩٦فاطمه محمود عبدالقادر عبداللطيف١٧٦٨٣ ١٩٤

من ٠١:٣٠  الى  ٠٩٠٢:٠٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧فتحى رضا ص-ح عبد>٨٨٣٦٦ ١٩٥

من ٠١:٣٠  الى  ٠٩٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦فتحى فوزى عبدالباسط ابو السعود٨١٦٨٤١ ١٩٦

من ٠٢:١٥  الى  ٠٩٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٩فھمى عبدالجواد فھمى عبدالجواد٨٧٣٧٨ ١٩٧

من ٠٢:١٥  الى  ٠٩٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠كريم عادل على ابراھيم٨٤١١٣ ١٩٨

من ٠٢:١٥  الى  ٠٩٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٠كريم محمود محمود عبدالعال٢١١٩١ ١٩٩

من ٠٢:١٥  الى  ٠٩٠٢:٤٥-٠٣-١٩٢٠١٦-١١-١٩٩١كمال الدين محمد كمال الدين١٨٨٣٨ ٢٠٠

من ٠٢:١٥  الى  ٠٩٠٢:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠مؤمن محمد محمد احمد١٩٨٠٨ ٢٠١

من ٠٢:١٥  الى  ٠٩٠٢:٤٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦مجدى عزت السيد موسى٨٤٥٣٥ ٢٠٢

من ٠٢:١٥  الى  ٠٩٠٢:٤٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨مجدى وھبه كامل محروس٢٢٠٧١ ٢٠٣

من ٠٢:١٥  الى  ٠٩٠٢:٤٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨محمد احمد حسن على عار١٦٣٥٨ 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  ٠٩٠٢:٤٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠١-١٩٨٨محمد احمد سليمان عزام٨٢٢٦٥٣ ٢٠٥

من ٠٢:١٥  الى  ٠٩٠٢:٤٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-١٠-١٩٨٦محمد اشرف متولى ابراھيم١٤٣٢ ٢٠٦

من ٠٢:١٥  الى  ٠٩٠٢:٤٥-٠٣-١٠٢٠١٦-١١-١٩٨٧محمد اشرف محمد عبدالمنعم سالم١٤٢٤١ ٢٠٧

من ٠٢:١٥  الى  ٠٩٠٢:٤٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٦-١٩٩٠محمد السيد ابراھيم يوسف خضير٥٧٥٧ ٢٠٨

من ٠٢:١٥  الى  ٠٩٠٢:٤٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠محمد السيد النادى السباعى١٠٠١٤ ٢٠٩

من ٠٢:١٥  الى  ٠٩٠٢:٤٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦محمد السيد عبدالخالق محمد٨٨٥٦٠ ٢١٠

من ٠٢:١٥  الى  ٠٩٠٢:٤٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-١١-١٩٨٧محمد بكرى سليمان عبدالرحمن٢٢١٩٠ ٢١١

من ٠٢:١٥  الى  ٠٩٠٢:٤٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٥-١٩٨٦محمد بھنسى حسانين بھنسى٦٨٣٤ ٢١٢

من ٠٢:١٥  الى  ٠٩٠٢:٤٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٤-١٩٩٥محمد توفيق عبدالقادر٩٩٩٩٢٧٨ ٢١٣

من ٠٢:١٥  الى  ٠٩٠٢:٤٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨محمد جمال عبد> احمد عبدالوھاب٨٣٦٢٠ ٢١٤

من ٠٢:١٥  الى  ٠٩٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٩محمد جمال فھمى عبدالجواد١٠٨٧٨ ٢١٥

من ٠٢:١٥  الى  ٠٩٠٢:٤٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦محمد جمال محمد جمعه١٧٣٢٥ ٢١٦

من ٠٢:١٥  الى  ٠٩٠٢:٤٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٧-١٩٩١محمد جمال محمد محمد شاھين١٨٣٩ ٢١٧

من ٠٢:١٥  الى  ٠٩٠٢:٤٥-٠٣-١٧٢٠١٦-١٠-١٩٩٠محمد حجاج مھدى عاشور١٦٤٦٣ ٢١٨

من ٠٢:١٥  الى  ٠٩٠٢:٤٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-١١-١٩٨٨محمد حسن شوقى ع-م٨٧١١٣ ٢١٩

من ٠٢:١٥  الى  ٠٩٠٢:٤٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧محمد حسن محمود على٢٧٦٧ ٢٢٠

من ٠٢:١٥  الى  ٠٩٠٢:٤٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠١-١٩٨٧محمد رضا السيد السيد٤٢٨٤ ٢٢١

من ٠٢:١٥  الى  ٠٩٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٨-١٩٩١محمد رفاعى محمد السيد٦٤١٦ ٢٢٢

من ٠٢:١٥  الى  ٠٩٠٢:٤٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٥-١٩٩١محمد رمضان ھاشم الصغير محمد٣٠٤٢ ٢٢٣

من ٠٢:١٥  الى  ٠٩٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٨-١٩٩٣محمد سالم محمود زكى٢٥٥٢٠ ٢٢٤

من ٠٢:١٥  الى  ٠٩٠٢:٤٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠محمد سامى محمد احمد الشھابى٢٠٩٧ ٢٢٥

من ٠٢:١٥  الى  ٠٩٠٢:٤٥-٠٣-١١٢٠١٦-١١-١٩٨٧محمد سعيد احمد بيومى٨١٨٢٥٧ ٢٢٦

من ٠٢:١٥  الى  ٠٩٠٢:٤٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠١-١٩٨٦محمد سعيد توفيق محمود عبود اLصفر٨٣٢٤٤ ٢٢٧

من ٠٢:١٥  الى  ٠٩٠٢:٤٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠١-١٩٨٦محمد سعيد عبدالعظيم حسنى٨٧٧٩ ٢٢٨

من ٠٢:١٥  الى  ٠٩٠٢:٤٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-١٢-١٩٩٣محمد سمير يوسف عبدالمنعم٣٠٠٣ ٢٢٩

من ٠٢:١٥  الى  ٠٩٠٢:٤٥-٠٣-١٨٢٠١٦-١٢-١٩٨٦محمد سيد احمد سالم٩٢٠٠٥٥ ٢٣٠

من ٠٢:١٥  الى  ٠٩٠٢:٤٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨محمد سيد عبدالفتاح محمد٨٣٢٨٩ ٢٣١

من ٠٢:١٥  الى  ٠٩٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٠محمد صابر حسن محمد عطيه٨٤٢٤٢ ٢٣٢

من ٠٢:١٥  الى  ٠٩٠٢:٤٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢محمد ص-ح سعد على رجب١٤٣٢٧ ٢٣٣

من ٠٢:١٥  الى  ٠٩٠٢:٤٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠محمد طه عبدالحليم س-مه٥٧٦٥ ٢٣٤

من ٠٢:١٥  الى  ٠٩٠٢:٤٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٧-١٩٩٢محمد عادل سيد مصطفى٤٠٥٢ ٢٣٥

من ٠٢:١٥  الى  ٠٩٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٠محمد عبدالباقى فھيم٦٤٢٢ ٢٣٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٩٠٣:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-١٢-١٩٩٢محمد عبدالبصير محمود مصطفى٨٨١٣٧ ٢٣٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٩٠٣:٣٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦محمد عبدالحميد عوض عبدالرحمن٣١٥١ ٢٣٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٩٠٣:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧محمد عبدالراضى رمضان عوض٨٢٤٢ ٢٣٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٩٠٣:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٢-١٩٩٤محمد عبدالرحمن ابراھيم٢٠٠٥٨ ٢٤٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٩٠٣:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-١١-١٩٨٨محمد عبدالعزيز يوسف منصور٨٣٣٢٤ ٢٤١

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٩٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١١-١٩٨٩محمد عبد> عبدالفتاح٦٤١٤ ٢٤٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٩٠٣:٣٠-٠٣-١٧٢٠١٦-١٢-١٩٨٥محمد عبيد على عبيد٨٩٠٦٨ ٢٤٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٩٠٣:٣٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦محمد عطيه سيد احمد محمد٥٩١٠ ٢٤٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٩٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٨محمد على سيد على٨٨٤١٤ ٢٤٥
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مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاھرة أمام حديقة ا#رومان وبحانب كلية الفنون التطبيقية

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٩٠٣:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٩-١٩٩١محمد عواد عبدالفتاح عواد صوان٩٦٣٧ ٢٤٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٩٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦محمد عيد على عبدالجواد٥٨٤٥ ٢٤٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٩٠٣:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-١٠-١٩٨٦محمد فتوح عبدالحميد خليل١٢٥٠٣ ٢٤٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٩٠٣:٣٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧محمد فوزى عبدالرشيد على ابو ستيت٨٢٠٢٨ ٢٤٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٩٠٣:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٥-١٩٩١محمد كامل محمود ابو الع-٩٢٠٦١٤ ٢٥٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٩٠٣:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠١-١٩٨٩محمد محمد السيد مصطفى اLسود٨٤١٤٣ ٢٥١

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٩٠٣:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٣-١٩٩٦محمد محمد صالح متولى٨٣٥٣٠ ٢٥٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٩٠٣:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-١١-١٩٨٩محمد محمود عبد> عبدالعزيز٦٠٤٩ ٢٥٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٩٠٣:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦محمد محمود محمد حسين٨٩٤١٤ ٢٥٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٩٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٦-١٩٩٠محمد ممدوح محمد فتحى السيد٢٥٥٩ ٢٥٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٩٠٣:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩محمد منشاوى عبدالقادر فرج ابو الخير٨١٣١١ ٢٥٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٩٠٣:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧محمد نجيب محمد الظاھر شحاته١٦٨٦ ٢٥٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٩٠٣:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨محمد نور محمد محمد العيسوى٩٩٤٤٥٩ ٢٥٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٩٠٣:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-١٢-١٩٩٤محمد يوسف محمد يوسف ابو غباره٨١٧٤٤٥ ٢٥٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٩٠٣:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦محمد يونس محمد عياد٢٣٠٥٧ ٢٦٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٩٠٣:٣٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٦-١٩٩٣محمود ابراھيم صبحى ابراھيم١٧٥٧٣ ٢٦١

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٩٠٣:٣٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩محمود احمد متولى عبدالوھاب٨١٥٨٦ ٢٦٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٩٠٣:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨محمود اسماعيل متولى محمد القصاص١٥٧٢٦ ٢٦٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٩٠٣:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٧-١٩٩٣محمود امجد مامون النادى محمد٨٨٣٣٣ ٢٦٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٩٠٣:٣٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩محمود بھى عبدالرحمن عقل٥٠٠٠ ٢٦٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٩٠٣:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠محمود جمال محمود ابراھيم ج-ل١٦٣٥٧ ٢٦٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٩٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩محمود جميل ابو طالب عبدالحميد١٧٢٨٣ ٢٦٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٩٠٣:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦محمود رضا عبدالعزيز عزذب سراج٨١٩٦٤٠ ٢٦٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٩٠٣:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠١-١٩٨٧محمود سليمان محمد سليمان٨٥٢٥ ٢٦٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٩٠٣:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢محمود سيد محمد مرسى١٧٥٧٤ ٢٧٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٩٠٣:٣٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠محمود ص-ح يوسف عفيفى١٨٠٥٣ ٢٧١

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٩٠٣:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-١٠-١٩٩٢محمود طارق عبدالحميد ابراھيم١٥١٠٤ ٢٧٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٩٠٣:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩محمود عادل عبدالمنعم١٦٨٥٢ ٢٧٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٩٠٣:٣٠-٠٣-١٧٢٠١٦-١٢-١٩٩١محمود على محمود الحسين١٨٨٦٩ ٢٧٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٩٠٣:٣٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠محمود محمد ابراھيم سرور١٠٥١ ٢٧٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٩٠٣:٣٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢محمود محمد احمد محمد٩٢٩٨ ٢٧٦

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٩٠٤:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠محمود محمد محمد ابراھيم٣٠٠٥ ٢٧٧

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٩٠٤:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦محمود نصر عبدالعال احمد١٨٥٩٩ ٢٧٨

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٩٠٤:١٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩محى محمود محمد ابراھيم عبدالنبى١٢٥٦٩ ٢٧٩

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٩٠٤:١٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦مراد س-م مراد عبدالطيف٢٣٠٩٦ ٢٨٠

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٩٠٤:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-١٢-١٩٨٩مرثا نبيل خميم قاعود٨٥٧١٥ ٢٨١

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٩٠٤:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧مروه حسن عبد> حسن اسماعيل٨١٦٧٥٠ ٢٨٢

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٩٠٤:١٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٣-١٩٩١مصطفى ابو السعود نصر احمد٩٢٦٦ ٢٨٣

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٩٠٤:١٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-١٠-١٩٩٢مصطفى المحمدى السيد جعيصه٨٨٨١١٤ ٢٨٤

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٩٠٤:١٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢مصطفى ح-وه محمد مصطفى عبدالمطلب١٢٤٤٩ ٢٨٥

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٩٠٤:١٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠مصطفى خيرى رشون ناصر٨٨١٥١ 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  ٠٩٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦مصطفى زكريا كفورى محمد فوده٨١٦٧٩٨ ٢٨٧

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٩٠٤:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠مصطفى سمير محمد محمد التھامى٨١٦٩٢٢ ٢٨٨

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٩٠٤:١٥-٠٣-١٢٢٠١٦-١٢-١٩٨٩مصطفى عادل عبدالعليم احمد١٦١٢١ ٢٨٩

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٩٠٤:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨مصطفى على محمد عبدالرحمن١٨٣٢٦ ٢٩٠

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٩٠٤:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧مصطفى محمد احمد على رفاعى٣٥٠٢ ٢٩١

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٩٠٤:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-١١-١٩٨٩مصطفى محمدى محمد معروف خاطر٨١٧٤٣٤ ٢٩٢

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٩٠٤:١٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-١١-١٩٨٥مصطفى نبيل حسن٨٨٠٧٤ ٢٩٣

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٩٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩ممدوح عبداLله ابراھيم درويش١٢٥٩٦ ٢٩٤

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٩٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٨منصور محمد منصور قشيشه٢٢٢٨١ ٢٩٥

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٩٠٤:١٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٩-١٩٩٣مياده منشاوى عبدالقادر فرج ابو الخير٩١٠٢٩١ ٢٩٦

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٩٠٤:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-١١-١٩٨٨مينا عبدالتواب سعد مسعد٨١٧١٩ ٢٩٧

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٩٠٤:١٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩مينا عزيز حبشى سيف٢٦٤١ ٢٩٨

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٩٠٤:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧نج-ء فتحى عبده عبدالغفار عثمان٨١٧٣٥ ٢٩٩

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٩٠٤:١٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠نھى يحيى عبد> احمد٩١٧٥٦٥ ٣٠٠

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٩٠٤:١٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦ھانى حسنى السيد على القاضى٦٨٣٣ ٣٠١

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٩٠٤:١٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-١١-١٩٩١ھانى عبدالتواب محمد٨٣٠٩٩ ٣٠٢

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٩٠٤:١٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨ھانى عبدالخالق عبدالمعطى زغلول٧٨٩٢ ٣٠٣

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٩٠٤:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-١١-١٩٨٦ھانى عبد> محمد اسماعيل١٤٣٧ ٣٠٤

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٩٠٤:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠١-١٩٨٨ھانى كامل سعيد جورجى١٢٥٥٤ ٣٠٥

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٩٠٤:١٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨ھانى محمد محمد راضى٨٣٦٦٧ ٣٠٦

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٩٠٤:١٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠ھدى س-مه السيد محمد الصواف١٤٠٦٩ ٣٠٧

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٩٠٤:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٩-١٩٩١ھدير مجدى محمود محمد٩٤١٠ ٣٠٨

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٩٠٤:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٩-١٩٩١ھشام عادل عبدالظاھر٢٤٦١٣ ٣٠٩

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٩٠٤:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-١١-١٩٨٩ھشام محمد عبدالسميع على٨٨١٨٥ ٣١٠

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٩٠٤:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠ھمام جاسر سيد زيدان١٥٩٨٣ ٣١١

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٩٠٤:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨ھيام حمدى امام١٢٠٨ ٣١٢

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٩٠٤:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٥-١٩٩١ھيثم حسن محمد خضر٨٧٢٢١ ٣١٣

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٩٠٤:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠وائل مجدى احمد مغيث٥٣٩١ ٣١٤

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٩٠٤:١٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٧-١٩٩٢وليد احمد رفاعى صابر محمد الزح-ن١٧٢٦٩ ٣١٥

من ٠٣:٤٥  الى  ٠٩٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٦وليد س-مه محمود عبدالحليم٨٢٠٥٥٠ ٣١٦

من ٠٩:٠٠  الى  ١٠٠٩:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠وليد ص-ح عبدالمحسن على١٩٧٢٤ ٣١٧

من ٠٩:٠٠  الى  ١٠٠٩:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠١-١٩٩١وليد مي-د سليمان صابر٦٠٧٦ ٣١٨

من ٠٩:٠٠  الى  ١٠٠٩:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧وليم عوض بشرى مطر٨١٤١١٠ ٣١٩

من ٠٩:٠٠  الى  ١٠٠٩:٣٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-١١-١٩٩٣يحيى حمدى عبدالعليم محمد٥٤٥٨ ٣٢٠

من ١٢:٠٠  الى  ١٤١٢:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-١١-١٩٨٨ابراھيم احمد محمد عبدالغنى خفاجى٥٤٧٢ ٣٢١

من ١٢:٠٠  الى  ١٤١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠ابراھيم سامى سعد ابراھيم٣٣٦٤ ٣٢٢

من ١٢:٠٠  الى  ١٤١٢:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-١١-١٩٨٦احمد جمال الدين س-مه محمد٢٦٠٦ ٣٢٣

من ١٢:٠٠  الى  ١٤١٢:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-١١-١٩٨٦احمد حامد عبد> محمد١٠٧٤٨ ٣٢٤

من ١٢:٠٠  الى  ١٤١٢:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-١١-١٩٨٨احمد حسينى سليمان محمد الشورى١٠٩٣٠ ٣٢٥

من ١٢:٠٠  الى  ١٤١٢:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٨-١٩٩٣احمد حمدى عرفه عبدالعظيم١٨٨٥٥ ٣٢٦

من ١٢:٠٠  الى  ١٤١٢:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩احمد سمير حلمى محمود٩٩١٤٠٧٤ 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 ١٢:٠٠  الى  ١٤١٢:٣٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨احمد شوقى حجاج يوسف٩٢٨٥ ٣٢٨

من ١٢:٠٠  الى  ١٤١٢:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-١١-١٩٨٧احمد عبدالعزيز عبدالمجيد عبدالعزيز٢٢٢٩١ ٣٢٩

من ١٢:٠٠  الى  ١٤١٢:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠احمد محمد عبدالسميع محمد فرج٨١٥٠٨٤ ٣٣٠

من ١٢:٠٠  الى  ١٤١٢:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٨-١٩٩٣احمد يوسف ابراھيم على٨٣٩٢٦ ٣٣١

من ١٢:٠٠  الى  ١٤١٢:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٨-١٩٩٥اس-م سمير السيد محمد٨٣٩٦٣ ٣٣٢

من ١٢:٠٠  الى  ١٤١٢:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٥-١٩٩٧اسماء عاطف عزازى احمد٩٢٠٠٢٥ ٣٣٣

من ١٢:٠٠  الى  ١٤١٢:٣٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠ايمان عبد> عبدالرحيم عبدالباقى٥٤٢٩ ٣٣٤

من ١٢:٤٥  الى  ١٤٠١:١٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨بثينه نصيف محمود المنطاوى٨٨٦٩٩ ٣٣٥

من ١٢:٤٥  الى  ١٤٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٩١توفيف احمد توفيق٢٢٢٠٦ ٣٣٦

من ١٢:٤٥  الى  ١٤٠١:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-١١-١٩٩٠جھاد محمد السيد محمد عبدالعال٨٢٢٦٩٩ ٣٣٧

من ١٢:٤٥  الى  ١٤٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٦رقيه السيد محمود عواد خليفه١٧٥٠ ٣٣٨

من ١٢:٤٥  الى  ١٤٠١:١٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨روحيه محمد بدر الدين محمد٥٧٨٨ ٣٣٩

من ١٢:٤٥  الى  ١٤٠١:١٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٧-١٩٩٣رودينا السيد رضا احمد محمد البدوى٨١٤١٩٨ ٣٤٠

من ١٢:٤٥  الى  ١٤٠١:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-١٠-١٩٨٧سھام عرفه حسن على المليجى٨١٥٨٨٥ ٣٤١

من ١٢:٤٥  الى  ١٤٠١:١٥-٠٣-٣١٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠شروق فريد سالم ابراھيم١٠٣٣٨ ٣٤٢

من ١٢:٤٥  الى  ١٤٠١:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩شريف زين العرب محمد عبدالسميع٤٩٦٩ ٣٤٣

من ١٢:٤٥  الى  ١٤٠١:١٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٥-١٩٩٢شيماء عاطف محمد فرج٢٨٣٣٨ ٣٤٤

من ١٢:٤٥  الى  ١٤٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٢شيماء عبدالرحمن س-مه عاشور١٦٢٩٢ ٣٤٥

من ١٢:٤٥  الى  ١٤٠١:١٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٧-١٩٩٣ع-ء سعيد محمد سيد احمد الطنانى٨١٤١٦٨ ٣٤٦

من ١٢:٤٥  الى  ١٤٠١:١٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧فاطمه عبدالحفيظ محمد عبدالرحيم٩٣١٢ ٣٤٧

من ١٢:٤٥  الى  ١٤٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٩٢كرستين ظريف بطرس سدراك٨٤٧٤٥ ٣٤٨

من ١٢:٤٥  الى  ١٤٠١:١٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٢-١٩٨٧كمال محمود محمد على١٠٠٦٠ ٣٤٩

من ١٢:٤٥  الى  ١٤٠١:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦ماجد عادل عبدالحليم عفيفى٦٢٦٠ ٣٥٠

من ١٢:٤٥  الى  ١٤٠١:١٥-٠٣-١٢٢٠١٦-١١-١٩٨٧مايكل يوحنا جرجس ونس٢٥٤٢ ٣٥١

من ١٢:٤٥  الى  ١٤٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٠محمد عبدالعزيز مرسى مصلحى شمعه٨٣٨٧١ ٣٥٢

من ١٢:٤٥  الى  ١٤٠١:١٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩محمود جميل محمود محمد١٩٦٣ ٣٥٣

من ١٢:٤٥  الى  ١٤٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧محمود حسن محمود محمد٣١٨٤ ٣٥٤

من ١٢:٤٥  الى  ١٤٠١:١٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-١٠-١٩٨٩محمود حمدى محمد محمد مسعود٨٣٢٣٦ ٣٥٥

من ١٢:٤٥  الى  ١٤٠١:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٦-١٩٩١محمود سامى محمد مسعود٢١١٩ ٣٥٦

من ١٢:٤٥  الى  ١٤٠١:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٨-١٩٩٣محمود عبدالفتاح عبدالعليم معوض١٥١٨٢ ٣٥٧

من ١٢:٤٥  الى  ١٤٠١:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩محمود محمد السيد محد صالح٨٥٧٣٥ ٣٥٨

من ١٢:٤٥  الى  ١٤٠١:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩مروه صبرى حافظ بدرى٩٣٥٤ ٣٥٩

من ١٢:٤٥  الى  ١٤٠١:١٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-١١-١٩٩٣ملكه محروس فھيم ابو الع-١٥١٦٢ ٣٦٠

من ١٢:٤٥  الى  ١٤٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١١-١٩٨٧نبويه جوده احمد يوسف١٦٢٢٢ ٣٦١

من ١٢:٤٥  الى  ١٤٠١:١٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠١-١٩٨٩ھبه عاطف محمد٢٨٣٣٧ ٣٦٢

من ١٢:٤٥  الى  ١٤٠١:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧ھبه محمد حسين حسن٢٦٠٤٩ ٣٦٣

من ١٢:٤٥  الى  ١٤٠١:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-١١-١٩٩٣ھبه محمد سيد عثمان محمد٩٤٧٧١ ٣٦٤

من ١٢:٤٥  الى  ١٤٠١:١٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠ھدى محمد سيد عثمان محمد٩١٠٣٩٣ ٣٦٥

من ١٢:٤٥  الى  ١٤٠١:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٨-١٩٩٣ياسمين شريف رجب عبداللطيف٦٦٤٦ ٣٦٦

من ١٢:٤٥  الى  ١٤٠١:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٨-١٩٩٦ياسمين محمود مراد عبدالفتاح٩١٦٣٨٨ ٣٦٧

من ١٢:٤٥  الى  ١٤٠١:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٥-١٩٩١يسرى احمد عبدالستار محمد١٨١٠ ٣٦٨
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