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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 ٠٩:٤٥  الى  ١٩١٠:١٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٢-١٩٩١ابتسام حسن ابراھيم فرج١٦٠٠٩ ١

من ٠٩:٤٥  الى  ١٩١٠:١٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦ابراھيم السيد ابراھيم اسماعيل٨١١٠٨٢ ٢

من ٠٩:٤٥  الى  ١٩١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٧ابراھيم عبده ص"ح الدين ابراھيم امام٥٤٠٢ ٣

من ٠٩:٤٥  الى  ١٩١٠:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨ابراھيم محمود محمد محمود حبشى١٩٤٨ ٤

من ٠٩:٤٥  الى  ١٩١٠:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-١١-١٩٨٨احمد ج"ل حلمى عبداللطيف١٦٣٥٣ ٥

من ٠٩:٤٥  الى  ١٩١٠:١٥-٠٣-١٨٢٠١٦-١٠-١٩٨٨احمد حمدى احمد عبدالھادى١٧٠٣٦ ٦

من ٠٩:٤٥  الى  ١٩١٠:١٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧احمد خيرى رشون ناصر القديرى٨٨١٥٠ ٧

من ٠٩:٤٥  الى  ١٩١٠:١٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٢-١٩٩٢احمد ربيع احمد مصطفى الريفى١٦٩٦٠ ٨

من ٠٩:٤٥  الى  ١٩١٠:١٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-١١-١٩٨٥احمد رجب محمد حسن٣٤٣١ ٩

من ٠٩:٤٥  الى  ١٩١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩احمد رفعت احمد سليمان٥٢٦٦ ١٠

من ٠٩:٤٥  الى  ١٩١٠:١٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠احمد سعيد عبدالظاھر٨٨٨٢٠ ١١

من ٠٩:٤٥  الى  ١٩١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٢-١٩٨٦احمد صابر السيد محمود حمزه١٧١٤٨ ١٢

من ٠٩:٤٥  الى  ١٩١٠:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٦-١٩٨٧احمد ص"ح الدين ابراھيم٩٩٩٣٣٨ ١٣

من ٠٩:٤٥  الى  ١٩١٠:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-١١-١٩٩١احمد ص"ح حسن محمد عطيه٨١٠٩١ ١٤

من ٠٩:٤٥  الى  ١٩١٠:١٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٩-١٩٩٣احمد عبدالحميد حامد عبدالحميد ناصر١٤٣٠٩ ١٥

من ٠٩:٤٥  الى  ١٩١٠:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠١-١٩٩١احمد عفيفى عبدالمنعم محمود فايد٢٦٠٢٨ ١٦

من ٠٩:٤٥  الى  ١٩١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧احمد عقيلى عبدالسميع١٩٧٢١ ١٧

من ٠٩:٤٥  الى  ١٩١٠:١٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧احمد فخرالع" السيد احمد١٣١١٩ ١٨

من ٠٩:٤٥  الى  ١٩١٠:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧احمد محمد شفيق س"مه السنديونى٨٧٢٩٦ ١٩

من ٠٩:٤٥  الى  ١٩١٠:١٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢احمد محمد عبده عبدالحليم١٤٢٨٠ ٢٠

من ٠٩:٤٥  الى  ١٩١٠:١٥-٠٣-٣١٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧احمد محمد فرغلى حسانين٤٢٥٥ ٢١

من ٠٩:٤٥  الى  ١٩١٠:١٥-٠٣-١٦٢٠١٦-١١-١٩٨٧احمد محمد محمود ابراھيم عبدالنبى٨١٥٧٥ ٢٢

من ٠٩:٤٥  الى  ١٩١٠:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦احمد مصطفى بيومى مصطفى١٩٠٨ ٢٣

من ٠٩:٤٥  الى  ١٩١٠:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-١٠-١٩٩٢اسامه عاطف سعد الدين السيد٢٢١٧٦ ٢٤

من ٠٩:٤٥  الى  ١٩١٠:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠١-١٩٩١اس"م تاج الدين س"مه محمد عبدالجليل٨٢٨٠١٤ ٢٥

من ٠٩:٤٥  الى  ١٩١٠:١٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-١١-١٩٩٢اس"م شوقى ابراھيم على١٨٦١٧ ٢٦

من ٠٩:٤٥  الى  ١٩١٠:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٢-١٩٩٣اس"م محى عبدالدايم محمد٢٤٥٠٠ ٢٧

من ٠٩:٤٥  الى  ١٩١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٢اس"م مسعد عبدالونيس محجوب٨٥٥٦٠ ٢٨

من ٠٩:٤٥  الى  ١٩١٠:١٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦اسماعيل عزت ابراھيم السيد شحاته١٤٣٢٢ ٢٩

من ٠٩:٤٥  الى  ١٩١٠:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠١-١٩٨٦امل سعيد ابو العنين السيد عام٢٤٥٤٠ ٣٠

من ٠٩:٤٥  الى  ١٩١٠:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-١٠-١٩٨٨ايمان حسين احمد احمد الباسوسى٨٩٤٤٧ ٣١

من ٠٩:٤٥  الى  ١٩١٠:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨ايمن نور الدين محمد عبده٨١٧٤٩ ٣٢

من ٠٩:٤٥  الى  ١٩١٠:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠١-١٩٩٠ايھاب فراج عبدالسميع عبدربه٨٨٥٨٠ ٣٣

من ٠٩:٤٥  الى  ١٩١٠:١٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧باسم صبيح يسن محمد حجاج٥٤٢٧ ٣٤

من ١٠:٣٠  الى  ١٩١١:٠٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٧-١٩٩٤بسمه بكر نبوى عبدالنبى٢٥٢٥ ٣٥

من ١٠:٣٠  الى  ١٩١١:٠٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٣-١٩٩١بسمه محمد محمد مصطفى درويش١٠٤٩٩ ٣٦

من ١٠:٣٠  الى  ١٩١١:٠٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩جرجس عزيز حبشى سيف١٧٠٠٨ ٣٧

من ١٠:٣٠  الى  ١٩١١:٠٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧جوزيف مسعود بشرى فھمى٨٤٥٣٠ ٣٨

من ١٠:٣٠  الى  ١٩١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩١حسام حسانين مھدى عاشور١٦٤٦٢ ٣٩

من ١٠:٣٠  الى  ١٩١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٩حسن السيد محمد عبدالعاطى احمد٢٠٥٣ ٤٠
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من ١٠:٣٠  الى  ١٩١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦حسن صابر حسن محمد١٦٥٠ ٤١

من ١٠:٣٠  الى  ١٩١١:٠٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩حسين راشد حسين محمود٨٨١١٤ ٤٢

من ١٠:٣٠  الى  ١٩١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩١حماده احمد ابراھيم خضير١٠٦٤٣ ٤٣

من ١٠:٣٠  الى  ١٩١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩١خالد عبدالعال مغاورى عبدالعال٨٢١٠٠٨ ٤٤

من ١٠:٣٠  الى  ١٩١١:٠٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠راندا احمد محمود محمد٨٢٤٢٦ ٤٥

من ١٠:٣٠  الى  ١٩١١:٠٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧رانيا عبدالمنعم فؤاد١٥٩٦٦ ٤٦

من ١٠:٣٠  الى  ١٩١١:٠٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٢-١٩٩٣رباب سعيد محمود٩١٧٦٥٠ ٤٧

من ١٠:٣٠  الى  ١٩١١:٠٠-٠٣-٢١٢٠١٦-١٠-١٩٩٠رضا ابراھيم محمود على الديب١٥١٦٠ ٤٨

من ١٠:٣٠  الى  ١٩١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٢-١٩٨٦رضا عبدالباقى فھيم ابو الع"٥٤٩٧ ٤٩

من ١٠:٣٠  الى  ١٩١١:٠٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨روحيه محمد بدر الدين محمد٥٧٨٨ ٥٠

من ١٠:٣٠  الى  ١٩١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٧ساره فتحى شحات عبدالقادر٨١٦٧٦٤ ٥١

من ١٠:٣٠  الى  ١٩١١:٠٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧سامح عبدالرحمن عبدالمعز عبدالمطلب١٥٨٠٨ ٥٢

من ١٠:٣٠  الى  ١٩١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠سامح محروس عبدالفتاح مبروك قصعه٩٢٣٠٨ ٥٣

من ١٠:٣٠  الى  ١٩١١:٠٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧سعيد محفوظ محمد ابراھيم٢٢٥٥٤ ٥٤

من ١٠:٣٠  الى  ١٩١١:٠٠-٠٣-١٥٢٠١٦-١٢-١٩٨٦سمر عبدالمنصف فرحات سليمان٨٩٤٤٩ ٥٥

من ١٠:٣٠  الى  ١٩١١:٠٠-٠٣-١٧٢٠١٦-١١-١٩٨٩سمير سامى السعيد حسن٢٦٥٥٣ ٥٦

من ١٠:٣٠  الى  ١٩١١:٠٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦سيد ابراھيم سعد امين٢٤٣١٨ ٥٧

من ١٠:٣٠  الى  ١٩١١:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦سيد شمس الدين محمد شمس الدين٣٤٠٩ ٥٨

من ١٠:٣٠  الى  ١٩١١:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-١٠-١٩٩٠سيد عبدالعال سيد عبدالرحمن يوسف٨٢٣٥ ٥٩

من ١٠:٣٠  الى  ١٩١١:٠٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-١٢-١٩٨٦شريف احمد المھدى ابراھيم على٨١٨٢٦٧ ٦٠

من ١٠:٣٠  الى  ١٩١١:٠٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧شريف محمد عبدالحليم س"مه٨٩٢١٨ ٦١

من ١٠:٣٠  الى  ١٩١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧شريف مصطفى فكرى عبدالمطلب٨١٥٨٨٩ ٦٢

من ١٠:٣٠  الى  ١٩١١:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦صالح على السيد احمد صالح١٨٣١٤ ٦٣

من ١٠:٣٠  الى  ١٩١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٨صفاء محمد حسان عياد٨٤٢٣٨ ٦٤

من ١٠:٣٠  الى  ١٩١١:٠٠-٠٣-١٤٢٠١٦-١٢-١٩٨٥طارق ص"ح عبدD السيد١٠١٩٦ ٦٥

من ١٠:٣٠  الى  ١٩١١:٠٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠١-١٩٨٧طه حسن على عبدالعال٩٩١٢١٣ ٦٦

من ١٠:٣٠  الى  ١٩١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٠عادل عبدالناصر محمد احمد١٠١٧١ ٦٧

من ١٠:٣٠  الى  ١٩١١:٠٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨عبدالحليم سيد احمد يحيى١١٣٨٦ ٦٨

من ١٠:٣٠  الى  ١٩١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٩عبدالعزيز ص"ح عبدالعزيز عبدالشكور٣١١٧ ٦٩

من ١٠:٣٠  الى  ١٩١١:٠٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩١عبداللطيف عبدD عبدالجواد٦٤٩٢ ٧٠

من ١٠:٣٠  الى  ١٩١١:٠٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩عبدD احمد منير سماره١١٢١٠ ٧١

من ١٠:٣٠  الى  ١٩١١:٠٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠عبدD عادل محمد الطوخى صالح١٧٠٩٢ ٧٢

من ١٠:٣٠  الى  ١٩١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٥-١٩٩٢عبدD محمد عبدD السيد سفيان٤٥٨٩ ٧٣

من ١٠:٣٠  الى  ١٩١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٦-١٩٩٤عبدD محمد عبده عبدالحليم١٤٢٨١ ٧٤

من ١١:١٥  الى  ١٩١١:٤٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨عبدالمنعم عفيفى عبدالمنعم١٨٥١٥ ٧٥

من ١١:١٥  الى  ١٩١١:٤٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٨-١٩٩١عثمان ص"ح عثمان عواد٦٨٤٧ ٧٦

من ١١:١٥  الى  ١٩١١:٤٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٢-١٩٨٧عرفه عبدالعظيم عرفه حسين غنيم٢٣٥٧٤ ٧٧

من ١١:١٥  الى  ١٩١١:٤٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧عزيزه حسن رمضان حسن٨١٦٧٥١ ٧٨

من ١١:١٥  الى  ١٩١١:٤٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩عصام س"مه حسان محمد بطران٢٠٧٥ ٧٩

من ١١:١٥  الى  ١٩١١:٤٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦عصام محمد عبدالمنعم احمد٨٠٤٨ ٨٠

من ١١:١٥  الى  ١٩١١:٤٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٧-١٩٩٥عفاف ع"ء عبدالونيس العزب١٦٩٧٧ 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 ١١:١٥  الى  ١٩١١:٤٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٧-١٩٩٣ع"ء سعيد محمد سيد احمد الطنانى٨١٤١٦٨ ٨٢

من ١١:١٥  الى  ١٩١١:٤٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٥-١٩٨٦ع"ء شندى موسى محمود١٣٧٣ ٨٣

من ١١:١٥  الى  ١٩١١:٤٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨ع"ء محمد سيد ابو الحمد٢٤٥١١ ٨٤

من ١١:١٥  الى  ١٩١١:٤٥-٠٣-١٢٢٠١٦-١٠-١٩٩١على احمد على اسماعيل٢٨٢١٩ ٨٥

من ١١:١٥  الى  ١٩١١:٤٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٦-١٩٩١على اشرف محمد على عمار٢١٠٩٧ ٨٦

من ١١:١٥  الى  ١٩١١:٤٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨على عبدالنبى محمد١٨٥٢٦ ٨٧

من ١١:١٥  الى  ١٩١١:٤٥-٠٣-٢١٢٠١٦-١٢-١٩٨٦عماد عبدالم"ك غطاس عبدالم"ك١٠٩٠٧ ٨٨

من ١١:١٥  الى  ١٩١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٧عمرو السيد عبدالحميد عمر٢١١١٦ ٨٩

من ١١:١٥  الى  ١٩١١:٤٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٢-١٩٩١عمرو سعيد عبدالمحسن سعيد٥٤٢٨ ٩٠

من ١١:١٥  الى  ١٩١١:٤٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٥-١٩٩١عمرو سعيد يونس عبدالمجيد بركات٨٧٩١٩ ٩١

من ١١:١٥  الى  ١٩١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨عمرو عبدالباسط احمد سالم ابراھيم١٩٤٩ ٩٢

من ١١:١٥  الى  ١٩١١:٤٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦عمرو عزت جوده بطاح٤٨٥٢ ٩٣

من ١١:١٥  الى  ١٩١١:٤٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨عمرو عليوه السيد عليوه٨٨١٥٤ ٩٤

من ١١:١٥  الى  ١٩١١:٤٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧عمرو محمد يونس احمد٢٨٣٥٦ ٩٥

من ١١:١٥  الى  ١٩١١:٤٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧فاطمه عبدالحفيظ محمد عبدالرحيم٩٣١٢ ٩٦

٨٨٣٦٦Dمن ١١:١٥  الى  ١٩١١:٤٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧فتحى رضا ص"ح عبد ٩٧

من ١١:١٥  الى  ١٩١١:٤٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-١٠-١٩٩٠كامل محمد كامل اسماعيل رفاعى١٩٠٤٩ ٩٨

من ١١:١٥  الى  ١٩١١:٤٥-٠٣-١٢٢٠١٦-١٢-١٩٩١كريم سيد رمالى سيد٨٣٥٢٧ ٩٩

من ١١:١٥  الى  ١٩١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠كريم محمد عبدالرحمن ابراھيم٩٩٩٣٦٤ ١٠٠

من ١١:١٥  الى  ١٩١١:٤٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠كريم محمود فھمى عبدالغنى عوض٩٢٧٤ ١٠١

من ١١:١٥  الى  ١٩١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٠كريم محمود محمود عبدالعال٢١١٩١ ١٠٢

من ١١:١٥  الى  ١٩١١:٤٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٢-١٩٨٧كمال محمود محمد على١٠٠٦٠ ١٠٣

من ١١:١٥  الى  ١٩١١:٤٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦ماجد عادل عبدالحليم عفيفى٦٢٦٠ ١٠٤

من ١١:١٥  الى  ١٩١١:٤٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٧-١٩٩٢مارينا رمزى ثابت اسكاروس٧٠٠٦ ١٠٥

من ١١:١٥  الى  ١٩١١:٤٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧مايكل رشاد فرج D حنا١٩٣٧ ١٠٦

من ١١:١٥  الى  ١٩١١:٤٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠١-١٩٨٩مجدى السيد احمد زھران٩٢٠٠٣٦ ١٠٧

من ١١:١٥  الى  ١٩١١:٤٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-١٢-١٩٨٧محسن على محمد السيد٨٥٦٥٤٨ ١٠٨

من ١١:١٥  الى  ١٩١١:٤٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨محمد احمد عادل عبدالمنعم متولى الصفتى٨٣٧٠١ ١٠٩

من ١١:١٥  الى  ١٩١١:٤٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠محمد احمد عطيه عبدالمجيد اGھدل١٧٠٤١ ١١٠

من ١١:١٥  الى  ١٩١١:٤٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-١٢-١٩٩٠محمد احمد محمد احمد السيد٨١٢٩٧ ١١١

من ١١:١٥  الى  ١٩١١:٤٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-١١-١٩٨٨محمد اسعد عبدالباسط يوسف٨٣٧٣٩ ١١٢

من ١١:١٥  الى  ١٩١١:٤٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-١٠-١٩٨٦محمد اشرف متولى ابراھيم١٤٣٢ ١١٣

من ١١:١٥  الى  ١٩١١:٤٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠محمد السيد النادى السباعى١٠٠١٤ ١١٤

من ١٢:٠٠  الى  ١٩١٢:٣٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-١١-١٩٨٧محمد جمال سعد محمد غنيم٥٥٣٦ ١١٥

من ١٢:٠٠  الى  ١٩١٢:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧محمد جمال محمدين محمد١٧٠٥٠ ١١٦

من ١٢:٠٠  الى  ١٩١٢:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨محمد حسن الھامى محمود٨٢١٥٣ ١١٧

من ١٢:٠٠  الى  ١٩١٢:٣٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-١١-١٩٨٨محمد حسن شوقى ع"م٨٧١١٣ ١١٨

من ١٢:٠٠  الى  ١٩١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩١محمد رمضان محمد السيد١٧١٠٢ ١١٩

من ١٢:٠٠  الى  ١٩١٢:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢محمد رياض عبدالخالق ابو الفتوح٦٩٢٥ ١٢٠

من ١٢:٠٠  الى  ١٩١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٨-١٩٩٣محمد سالم محمود زكى٢٥٥٢٠ ١٢١

من ١٢:٠٠  الى  ١٩١٢:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-١١-١٩٨٧محمد سعيد احمد بيومى٨١٨٢٥٧ 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 ١٢:٠٠  الى  ١٩١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٠محمد صابر حسن محمد عطيه٨٤٢٤٢ ١٢٣

من ١٢:٠٠  الى  ١٩١٢:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩محمد عاطف امام السيد١٦٠١٨ ١٢٤

٨٨١٧٤Dمن ١٢:٠٠  الى  ١٩١٢:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٩-١٩٩٣محمد عبدالحفيظ محمود عبد ١٢٥

من ١٢:٠٠  الى  ١٩١٢:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٢-١٩٩٤محمد عبدالرحمن ابراھيم٢٠٠٥٨ ١٢٦

من ١٢:٠٠  الى  ١٩١٢:٣٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٦-١٩٨٧محمد عثمان السيد عبدالعال٨٢٠٥٦٣ ١٢٧

من ١٢:٠٠  الى  ١٩١٢:٣٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-١٢-١٩٩٠محمد عزت السيد موسى شداد٨٤٥٢٠ ١٢٨

من ١٢:٠٠  الى  ١٩١٢:٣٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠١-١٩٩١محمد على طه على ابراھيم٨١٦٩٢١ ١٢٩

من ١٢:٠٠  الى  ١٩١٢:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٩-١٩٩١محمد عواد عبدالفتاح عواد صوان٩٦٣٧ ١٣٠

من ١٢:٠٠  الى  ١٩١٢:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠١-١٩٨٩محمد محمد السيد مصطفى اGسود٨٤١٤٣ ١٣١

من ١٢:٠٠  الى  ١٩١٢:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-١١-١٩٨٩محمد محمود عبدD عبدالعزيز٦٠٤٩ ١٣٢

من ١٢:٠٠  الى  ١٩١٢:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-١١-١٩٨٧محمد محمود محمود عبدالعال٢١١٩٢ ١٣٣

من ١٢:٠٠  الى  ١٩١٢:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨محمد مصطفى فتحى احمد٨٣٩٢٨ ١٣٤

من ١٢:٠٠  الى  ١٩١٢:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧محمد نجيب محمد الظاھر شحاته١٦٨٦ ١٣٥

من ١٢:٠٠  الى  ١٩١٢:٣٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٦-١٩٩٣محمود ابراھيم صبحى ابراھيم١٧٥٧٣ ١٣٦

من ١٢:٠٠  الى  ١٩١٢:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٧-١٩٩١محمود احمد مسعود حسين باطه٩٣٧٣ ١٣٧

من ١٢:٠٠  الى  ١٩١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩محمود السيد محمود احمد منصور٢٥٢٨٧ ١٣٨

من ١٢:٠٠  الى  ١٩١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٨محمود سامى عبدالعزيز محمود شعبان٨١٥٤٤٥ ١٣٩

من ١٢:٠٠  الى  ١٩١٢:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢محمود سيد محمد مرسى١٧٥٧٤ ١٤٠

من ١٢:٠٠  الى  ١٩١٢:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-١٢-١٩٨٨محمود شريف عبدالقادر عامر١٧٦٨٩ ١٤١

من ١٢:٠٠  الى  ١٩١٢:٣٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠محمود ص"ح يوسف عفيفى١٨٠٥٣ ١٤٢

من ١٢:٠٠  الى  ١٩١٢:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩محمود عادل عبدالمنعم١٦٨٥٢ ١٤٣

من ١٢:٠٠  الى  ١٩١٢:٣٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢محمود فؤاد عبدالمعبود عبدالفتاح٨٥٦٢٠ ١٤٤

من ١٢:٠٠  الى  ١٩١٢:٣٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠محمود محمد ابراھيم سرور١٠٥١ ١٤٥

من ١٢:٠٠  الى  ١٩١٢:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩محمود محمد السيد محد صالح٨٥٧٣٥ ١٤٦

من ١٢:٠٠  الى  ١٩١٢:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-١٠-١٩٨٨محمود محمد عبدالحميد٣٤٠١ ١٤٧

من ١٢:٠٠  الى  ١٩١٢:٣٠-٠٣-١٧٢٠١٦-١١-١٩٨٦محمود محمد محمود ابراھيم عبدالنبى٨١٥٦٦ ١٤٨

من ١٢:٠٠  الى  ١٩١٢:٣٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٣-١٩٩١مريم عاطف امام السيد٨١٦٧٩٠ ١٤٩

من ١٢:٠٠  الى  ١٩١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٨مسعد السعيد ابراھيم محمد٨٧٢٨٨ ١٥٠

من ١٢:٠٠  الى  ١٩١٢:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٣-١٩٩١مصطفى ابو السعود نصر احمد٩٢٦٦ ١٥١

من ١٢:٠٠  الى  ١٩١٢:٣٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-١٠-١٩٩٢مصطفى المحمدى السيد جعيصه٨٨٨١١٤ ١٥٢

من ١٢:٠٠  الى  ١٩١٢:٣٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢مصطفى ح"وه محمد مصطفى عبدالمطلب١٢٤٤٩ ١٥٣

من ١٢:٠٠  الى  ١٩١٢:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠مصطفى حمدى على محمد١٢٣٤٥ ١٥٤

من ١٢:٤٥  الى  ١٩٠١:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠١-١٩٨٧مصطفى سيد احمد السيد٨٧٠٧٤ ١٥٥

من ١٢:٤٥  الى  ١٩٠١:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩مصطفى شعبان احمد ابراھيم٨١٢٥٧ ١٥٦

من ١٢:٤٥  الى  ١٩٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦مصطفى عثمان محمد رشاد عثمان٢٥٥١٠ ١٥٧

من ١٢:٤٥  الى  ١٩٠١:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٦-١٩٩٤مصطفى فرج مصطفى ذكى٤٥٠٠ ١٥٨

من ١٢:٤٥  الى  ١٩٠١:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-١٠-١٩٩١مصطفى كرم محمد العفيفى١٠٩٤٥ ١٥٩

من ١٢:٤٥  الى  ١٩٠١:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧مصطفى محمد احمد على رفاعى٣٥٠٢ ١٦٠

من ١٢:٤٥  الى  ١٩٠١:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٦-١٩٩١مصطفى محمد محمود ابراھيم عبدالنبي٨١٥٦٥ ١٦١

من ١٢:٤٥  الى  ١٩٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٩مصطفى محمود عبدالمنعم محمد١٨٠٠٨ ١٦٢

من ١٢:٤٥  الى  ١٩٠١:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢مصطفى مصطفى خليل قرنى٩١٩٢٠ ١٦٣
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توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

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

من ١٢:٤٥  الى  ١٩٠١:١٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧مھا حرب عبدالعال عبدالحميد١٠٢٧٤ ١٦٤

من ١٢:٤٥  الى  ١٩٠١:١٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢مھا محمود فتحى محمد٩٥١١ ١٦٥

من ١٢:٤٥  الى  ١٩٠١:١٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩مينا عزيز حبشى سيف٢٦٤١ ١٦٦

٢٣٥٢٠Dمن ١٢:٤٥  الى  ١٩٠١:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧نبيل خالد محفوظ عبد ١٦٧

من ١٢:٤٥  الى  ١٩٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٦-١٩٨٧نسمه حمدى عبدالمعبود على٨١٦٨٢٩ ١٦٨

من ١٢:٤٥  الى  ١٩٠١:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٣-١٩٩١ھانى عزت سعيد محمود الراوى٨٢١٨١ ١٦٩

من ١٢:٤٥  الى  ١٩٠١:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧ھبه محمد حسين حسن٢٦٠٤٩ ١٧٠

من ١٢:٤٥  الى  ١٩٠١:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨ھبه مصطفى محمد حويس٢٨٠٦٣ ١٧١

من ١٢:٤٥  الى  ١٩٠١:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٩-١٩٩١ھدير مجدى محمود محمد٩٤١٠ ١٧٢

من ١٢:٤٥  الى  ١٩٠١:١٥-٠٣-١٧٢٠١٦-١١-١٩٩١ھشام محمود على زيدان٨٤١٧٧ ١٧٣

من ١٢:٤٥  الى  ١٩٠١:١٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩وجدى يوسف برسوم فرج٨١٣٠٥٧ ١٧٤

من ١٢:٤٥  الى  ١٩٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٩٠وليد جمال محمد احمد٢٢٠٧٠ ١٧٥

من ١٢:٤٥  الى  ١٩٠١:١٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠١-١٩٨٨وليد عبدالنبى رفاعى ابراھيم طويله٢٥٢٢٠ ١٧٦

من ١٢:٤٥  الى  ١٩٠١:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-١١-١٩٩١وليد محمد عبدD توفيق٩٨٠٠٧ ١٧٧

من ١٢:٤٥  الى  ١٩٠١:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠١-١٩٩١وليد مي"د سليمان صابر٦٠٧٦ ١٧٨

من ١٢:٤٥  الى  ١٩٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٢-١٩٨٦وليد ناجح عبدالعزيز خليفه٨٨٣٣٤ ١٧٩

من ١٢:٤٥  الى  ١٩٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦يحى زكريا كفورى محمد قوى١٦٣٩٣ ١٨٠
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