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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

ا�سكندرية محافظة ١

من ٠٩:٠٠  الى  ١٠٠٩:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-١١-١٩٩١ابراھيم احمد ابراھيم محمد ابو سكنيه٧٨٨٣ ١

من ٠٩:٠٠  الى  ١٠٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠ابراھيم احمد فؤاد سالم٥٤٥٦ ٢

من ٠٩:٠٠  الى  ١٠٠٩:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧ابراھيم رشاد محمد محمد٨١٢٥٤ ٣

من ٠٩:٠٠  الى  ١٠٠٩:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨ابراھيم طارق ابراھيم رمضان محمود٦٧١٤ ٤

من ٠٩:٠٠  الى  ١٠٠٩:٣٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩احمد اشرف حنفى محمود خطاب٥٥٤٣ ٥

من ٠٩:٠٠  الى  ١٠٠٩:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠احمد انور سيد احمد محمد١٠٣٢٤ ٦

من ٠٩:٠٠  الى  ١٠٠٩:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩احمد جمال حسن احمد٨١٥٥٢٥ ٧

من ٠٩:٠٠  الى  ١٠٠٩:٣٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠احمد حامد عفيفى مدكور٨١١٢٥٠ ٨

من ٠٩:٠٠  الى  ١٠٠٩:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٢-١٩٩١احمد حامد محمد حامد١٧٠٣٨ ٩

من ٠٩:٠٠  الى  ١٠٠٩:٣٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦احمد حمدى سعد متولى١٨٢٥ ١٠

من ٠٩:٠٠  الى  ١٠٠٩:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠احمد حنفى محمود حسين عبدالحليم١٠٨٧٣ ١١

من ٠٩:٠٠  الى  ١٠٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٦احمد رمضان احمد مبروك٩٦٣٨٧ ١٢

من ٠٩:٠٠  الى  ١٠٠٩:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٩-١٩٩١احمد صبرى عبدالجواد بدوى٨٨٢٧٣ ١٣

من ٠٩:٠٠  الى  ١٠٠٩:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-١٠-١٩٨٧احمد عبدالخالق احمد عيسى الخطيب٦٨٥٢ ١٤

من ٠٩:٠٠  الى  ١٠٠٩:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠١-١٩٨٧احمد عبدالغنى عوض عبدالغنى٩٥٦٨ ١٥

من ٠٩:٠٠  الى  ١٠٠٩:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-١٢-١٩٨٩احمد عبدربه المطراوى١٠٣٥٥ ١٦

من ٠٩:٠٠  الى  ١٠٠٩:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-١٠-١٩٩٣احمد عصام الدين عبدالوھاب عبدالفتاح٨١٩٥٨٤ ١٧

من ٠٩:٠٠  الى  ١٠٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٥-١٩٨٩احمد فارس عثمان عبد١٧٣٧٩6 ١٨

من ٠٩:٠٠  الى  ١٠٠٩:٣٠-٠٣-١٩٢٠١٦-١١-١٩٨٦احمد فاروق محمد ابو العدل٧٨٨٤ ١٩

من ٠٩:٠٠  الى  ١٠٠٩:٣٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩احمد فتحى السيد٢٨٣٠٨ ٢٠

من ٠٩:٠٠  الى  ١٠٠٩:٣٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-١٠-١٩٨٧احمد فتحى عبداللطيف فراج على٨١٩٥٧٩ ٢١

من ٠٩:٠٠  الى  ١٠٠٩:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠احمد فوزى عبدالمنعم١٤٠٠٠ ٢٢

من ٠٩:٠٠  الى  ١٠٠٩:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٥-١٩٩١احمد محمد ابراھيم جابر على سالم٨١٥٤٨ ٢٣

من ٠٩:٠٠  الى  ١٠٠٩:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦احمد محمد سعد ھاشم٩١٧٠٩١ ٢٤

من ٠٩:٠٠  الى  ١٠٠٩:٣٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٦-١٩٨٧احمد محمد عبدالحفيظ بدر شحاته١٤٢٢٢ ٢٥

من ٠٩:٠٠  الى  ١٠٠٩:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢احمد محمد عبدالعاطى١٩٧٨٣ ٢٦

من ٠٩:٠٠  الى  ١٠٠٩:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٢-١٩٨٧احمد محمد على س>مه سليمان١٠٩٨٧ ٢٧

من ٠٩:٠٠  الى  ١٠٠٩:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-١٢-١٩٩٠احمد محمد غنيم احمد حسن١١٣٠٦ ٢٨

من ٠٩:٠٠  الى  ١٠٠٩:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠احمد محمد فرحات صبحى١٦١٢٧ ٢٩

من ٠٩:٠٠  الى  ١٠٠٩:٣٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-١١-١٩٩٣احمد محمد محمد حسين اسماعيل٢٢٠٠٩ ٣٠

من ٠٩:٠٠  الى  ١٠٠٩:٣٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧احمد محمود رجب محمد٥٤٠٦ ٣١

من ٠٩:٠٠  الى  ١٠٠٩:٣٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦احمد محمود محمد رمضان الخطيب٨٩٢٠٠ ٣٢

من ٠٩:٠٠  الى  ١٠٠٩:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٣-١٩٩٦احمد محمود محمد محمود امين جبر٦٨٦٥ ٣٣

من ٠٩:٠٠  الى  ١٠٠٩:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٤-١٩٩٢احمد محمود يوسف درويش١٠٧٥٩ ٣٤

من ٠٩:٠٠  الى  ١٠٠٩:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٦-١٩٨٧احمد مصطفى حامد عبدالمقصود١٢٢٥٦ ٣٥

من ٠٩:٠٠  الى  ١٠٠٩:٣٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦احمد مصطفى محمد محمد النجار١٠٠٢٤ ٣٦

من ٠٩:٤٥  الى  ١٠١٠:١٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨اسامه محمد على الديب٨١٢٥٠ ٣٧

من ٠٩:٤٥  الى  ١٠١٠:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٩-١٩٩٤اسراء السيد فتح 6 ابراھيم٦٣٦٨ ٣٨

من ٠٩:٤٥  الى  ١٠١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢اسراء محمد عاطف محمد عبد6 ابراھيم٨٨٧٣٠ ٣٩

من ٠٩:٤٥  الى  ١٠١٠:١٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠١-١٩٩٢اس>م احمد محمد٢٤٠٤٠ 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 ٠٩:٤٥  الى  ١٠١٠:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-١١-١٩٨٨اس>م حمدى عبدالحميد المصرى١٢٣٧٠ ٤١

من ٠٩:٤٥  الى  ١٠١٠:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-١١-١٩٩٢اس>م رافت ص>ح ابراھيم على١٨١٤٧ ٤٢

من ٠٩:٤٥  الى  ١٠١٠:١٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨اس>م سليمان على سليمان١٧٠٢١ ٤٣

من ٠٩:٤٥  الى  ١٠١٠:١٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٧-١٩٩٤اس>م سمير احمد٩١٧٥١٢ ٤٤

من ٠٩:٤٥  الى  ١٠١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٦اس>م عبدال>ه سيد محمد٩١٦٣٨٦ ٤٥

من ٠٩:٤٥  الى  ١٠١٠:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠١-١٩٨٨اس>م عيسى عبدالباسط عيسى٨١٦٤١٤ ٤٦

من ٠٩:٤٥  الى  ١٠١٠:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩اس>م كامل فتحى كامل١٧٧٦٨ ٤٧

من ٠٩:٤٥  الى  ١٠١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٠اس>م محمد عبدالمنعم عبدالباقى٢٨٢٤٤ ٤٨

من ٠٩:٤٥  الى  ١٠١٠:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠١-١٩٩٢اسماء جمال زكى امين٢٨٢٣٦ ٤٩

من ٠٩:٤٥  الى  ١٠١٠:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩١اسماء عبدالباسط محمود حسانين٨١٥٩٤٤ ٥٠

من ٠٩:٤٥  الى  ١٠١٠:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨اسماء محمود ابراھيم محمود على٢١٠٥٥ ٥١

من ٠٩:٤٥  الى  ١٠١٠:١٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٤-١٩٩٦اسماء ھانى سمير١٥٩٨٩ ٥٢

من ٠٩:٤٥  الى  ١٠١٠:١٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-١١-١٩٩١اسماء وجيه رجب٩١٣٣ ٥٣

من ٠٩:٤٥  الى  ١٠١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦السيد الديب السيد عسران٥٣٧٩ ٥٤

من ٠٩:٤٥  الى  ١٠١٠:١٥-٠٣-١٣٢٠١٦-١١-١٩٨٦الشيماء ص>ح الدين سعد محمد٢٢٠٢٥ ٥٥

من ٠٩:٤٥  الى  ١٠١٠:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٥-١٩٩٦امانى احمد عبدالجليل ابراھيم٦٣٧٠ ٥٦

من ٠٩:٤٥  الى  ١٠١٠:١٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨امنيه فتحى عطيه محمود عطيه٢٨٢١٦ ٥٧

من ٠٩:٤٥  الى  ١٠١٠:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦امنيه فرج حسن محمد الماحى٦٨١٦ ٥٨

من ٠٩:٤٥  الى  ١٠١٠:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٩-١٩٩١اميره حسن عبدالمنعم١٦٥٧٥ ٥٩

من ٠٩:٤٥  الى  ١٠١٠:١٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٨-١٩٩٣اميره حسين انور بدوى محمود٨١٦٧٧٢ ٦٠

من ٠٩:٤٥  الى  ١٠١٠:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٩-١٩٩٤انجيل عادل منير ميخائيل٦٨٤٩ ٦١

من ٠٩:٤٥  الى  ١٠١٠:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩انطونيوس سعيد عوض١٥٠٤٠ ٦٢

من ٠٩:٤٥  الى  ١٠١٠:١٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧ايمان ابراھيم محمد شحاته١٥٧٨٥ ٦٣

من ٠٩:٤٥  الى  ١٠١٠:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨ايمان محمد على احمد١٦١٢٢ ٦٤

من ٠٩:٤٥  الى  ١٠١٠:١٥-٠٣-١٩٢٠١٦-١١-١٩٨٩ايمان محمد محمد حمزه١٥٧٤٩ ٦٥

من ٠٩:٤٥  الى  ١٠١٠:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٩-١٩٩١ايمن حمدى عبدالرحيم٢٨٣١١ ٦٦

من ٠٩:٤٥  الى  ١٠١٠:١٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-١٢-١٩٩٤ايمن عبدالعزيز ابراھيم عبدالرحيم٩٥٧٠ ٦٧

من ٠٩:٤٥  الى  ١٠١٠:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨ايه احمد سعيد محمد ابراھيم٨٨٢٩٤ ٦٨

من ٠٩:٤٥  الى  ١٠١٠:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٢-١٩٩٤ايه عبدالرحمن محمود محمد٥٤٩٩ ٦٩

من ٠٩:٤٥  الى  ١٠١٠:١٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠باسم محمد عماد الدين احمد٨١٥٠٤ ٧٠

من ٠٩:٤٥  الى  ١٠١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٦باسم يوسف زكى اسماعيل٢٤٣٠٠ ٧١

من ٠٩:٤٥  الى  ١٠١٠:١٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠١-١٩٩٤بسمه بركات عطيه محمود٨١٤١٩٧ ٧٢

من ٠٩:٤٥  الى  ١٠١٠:١٥-٠٣-١٦٢٠١٦-١٠-١٩٩٥بسمه حمدى على محمود عمران٦٤٧٢ ٧٣

من ٠٩:٤٥  الى  ١٠١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨بسمه عبدالخالق جابر قاسم١٦٠٢١ ٧٤

من ٠٩:٤٥  الى  ١٠١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٧بسنت محمد على الشاذلى٢٨٢٦١ ٧٥

من ٠٩:٤٥  الى  ١٠١٠:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩بشير شمس الدين بشير يس محمد٨١٥٥٠٢ ٧٦

من ١٠:٣٠  الى  ١٠١١:٠٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٧-١٩٩٤بيتر مي>د ميخائيل٢٨٢٤٣ ٧٧

من ١٠:٣٠  الى  ١٠١١:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦بيشوى نبيل مطيعه نسيم سليمان٨١٧٤٢٣ ٧٨

من ١٠:٣٠  الى  ١٠١١:٠٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧تامر ماھر حسن محمد ابراھيم٨٣٥٣٩ ٧٩

من ١٠:٣٠  الى  ١٠١١:٠٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢ترفينا جرجس ضيف منقريوس٨١٥٠٨ ٨٠

من ١٠:٣٠  الى  ١٠١١:٠٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦توحيد عبدالعظيم محمود حسانين٨١٦٤٢٨ ٨١
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توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

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

من ١٠:٣٠  الى  ١٠١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩توفيق ابراھيم محمود يوسف الحناوى٦٨٠٧ ٨٢

من ١٠:٣٠  الى  ١٠١١:٠٠-٠٣-١٦٢٠١٦-١٢-١٩٨٥جارمين متى سيد زيدان٥٩٧٥ ٨٣

من ١٠:٣٠  الى  ١٠١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٢ج>ل حمدى مسعد متولى٨٢٦٧٢ ٨٤

من ١٠:٣٠  الى  ١٠١١:٠٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧جمال زيور نوح١٢٤٧٧ ٨٥

من ١٠:٣٠  الى  ١٠١١:٠٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-١١-١٩٨٩جيھان متى بخيت ميخائيل١٥٩٧٦ ٨٦

من ١٠:٣٠  الى  ١٠١١:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠١-١٩٩٠حسام الدين عادل مصباح مصباح١٩٠٠٠ ٨٧

من ١٠:٣٠  الى  ١٠١١:٠٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩حسام حسن حسن الشناوى٨١٦٤٢٩ ٨٨

من ١٠:٣٠  الى  ١٠١١:٠٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٤-١٩٩٤حسام حسن رزق عبدالعال جاويش١٤٣٥ ٨٩

من ١٠:٣٠  الى  ١٠١١:٠٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠حسام عبدالحميد محمود الصباغ١٨٠٨٤ ٩٠

من ١٠:٣٠  الى  ١٠١١:٠٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢حسن احمد حسن٦٨٢٨ ٩١

من ١٠:٣٠  الى  ١٠١١:٠٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٦-١٩٨٧حسن عبدالجليل عويس حسن٦٨٣٩ ٩٢

من ١٠:٣٠  الى  ١٠١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٢-١٩٨٩حسن على حسن على سالم٦٨٤٣ ٩٣

من ١٠:٣٠  الى  ١٠١١:٠٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢حسونه على حسونه محمد محمود٨٨٣٨٣ ٩٤

من ١٠:٣٠  الى  ١٠١١:٠٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠١-١٩٨٦حسين جمال حسن محمد عبدالواحد٦٨٠٥ ٩٥

من ١٠:٣٠  الى  ١٠١١:٠٠-٠٣-٢١٢٠١٦-١١-١٩٨٨حنفى محمود حنفى حسين٨٨١٥٩٤٧ ٩٦

من ١٠:٣٠  الى  ١٠١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩خالد بھى محمد الزناتى٢٥٣٤٨ ٩٧

من ١٠:٣٠  الى  ١٠١١:٠٠-٠٣-١٧٢٠١٦-١١-١٩٨٥خالد ص>ح احمد فرحات١٠١٢٥ ٩٨

من ١٠:٣٠  الى  ١٠١١:٠٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨داليا عزت شحاته ابراھيم شحاته٩٤٨٦ ٩٩

من ١٠:٣٠  الى  ١٠١١:٠٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨داليا على ابراھيم احمد٩٩٩٣٠٠ ١٠٠

من ١٠:٣٠  الى  ١٠١١:٠٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٧-١٩٩٥دينا حسن محمد محمد معتوق١٧٠٠٢ ١٠١

من ١٠:٣٠  الى  ١٠١١:٠٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٧-١٩٩١دينا فوزى عبده بشاى٨١٥٤٠٨ ١٠٢

من ١٠:٣٠  الى  ١٠١١:٠٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨دينا مصطفى محمد على١٥٢٦٤ ١٠٣

من ١٠:٣٠  الى  ١٠١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٩٣رانده عبدالمجيد عبدالعزيز احمد٨١٩٥٦٢ ١٠٤

من ١٠:٣٠  الى  ١٠١١:٠٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠رانيا رمضان عبداللطيف نصران٦٨١٥ ١٠٥

من ١٠:٣٠  الى  ١٠١١:٠٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-١١-١٩٨٩رجب كويله عبدالعزيز فرحات١٠٠٥٤ ١٠٦

من ١٠:٣٠  الى  ١٠١١:٠٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧رضا السيد احمد السيد كريره٨٨٦٩٨ ١٠٧

من ١٠:٣٠  الى  ١٠١١:٠٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-١١-١٩٨٨رضوان محمد عبدالعزيز رضوان٨٧٢٧٥ ١٠٨

من ١٠:٣٠  الى  ١٠١١:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧رندا محمد سعد السيد٢٠٠٧٧ ١٠٩

من ١٠:٣٠  الى  ١٠١١:٠٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨رندا محمد محمد محمد١٦٠٢٢ ١١٠

من ١٠:٣٠  الى  ١٠١١:٠٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٥-١٩٨٦ساره احمد على حسن٦٣٢٠ ١١١

من ١٠:٣٠  الى  ١٠١١:٠٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠ساره انس الفى حنا٢٦٢٤ ١١٢

من ١٠:٣٠  الى  ١٠١١:٠٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩ساره حسين محمد احمد غنيم٢٨٢٤٧ ١١٣

من ١٠:٣٠  الى  ١٠١١:٠٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٦-١٩٩٧ساره ناجى محمد ابراھيم على٢٨٢٤٢ ١١٤

من ١٠:٣٠  الى  ١٠١١:٠٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠١-١٩٨٦سالى خميس محمد عبدالرحمن حسن٨١٨٢٨٣ ١١٥

من ١٠:٣٠  الى  ١٠١١:٠٠-٠٣-١٤٢٠١٦-١٢-١٩٨٥سالى سمير عبدالس>م عبدالحميد٨٣٧٨١ ١١٦

من ١١:١٥  الى  ١٠١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٨سامى نصر محمد محمد القاضى٨١٥٩٤٨ ١١٧

من ١١:١٥  الى  ١٠١١:٤٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧سعاد فرج محمود فرج٨٣٦٣٠ ١١٨

من ١١:١٥  الى  ١٠١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٩٣سعيد احمد ابراھيم احمد١٦٠٣٢ ١١٩

من ١١:١٥  الى  ١٠١١:٤٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨سلمى خميس محمد عبدالرحمن حسن٨١٨٢٨٢ ١٢٠

من ١١:١٥  الى  ١٠١١:٤٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩سلمى محسن محمد احمد ثابت٩١٧٦٤٧ ١٢١

من ١١:١٥  الى  ١٠١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٧سلمى محمد اسماعيل الصناديدى٢٤٢٦٨ ١٢٢
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توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

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

من ١١:١٥  الى  ١٠١١:٤٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩سلوى محمد الشحات١٦٥٧١ ١٢٣

من ١١:١٥  الى  ١٠١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٤سمر احمد عبد١٢٤٨١6 ١٢٤

من ١١:١٥  الى  ١٠١١:٤٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠١-١٩٩١سمر حسين محمد٢٤٠٣٨ ١٢٥

من ١١:١٥  الى  ١٠١١:٤٥-٠٣-١٨٢٠١٦-١٠-١٩٨٩سمر على عباس محمد٢٥٣١٠ ١٢٦

من ١١:١٥  الى  ١٠١١:٤٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-١٠-١٩٨٨سمر محمد على سعد الحوفى١٩٧٩ ١٢٧

من ١١:١٥  الى  ١٠١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٩٢سمر مصطفى جابر سليمان عبيدو٩٩٣٠٨ ١٢٨

من ١١:١٥  الى  ١٠١١:٤٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٤-١٩٩١شروق يسرى عطيه عبدالوھاب بكر١٠٨٧٢ ١٢٩

من ١١:١٥  الى  ١٠١١:٤٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-١٠-١٩٩٠شريف حسن صديق محمد٨١٧٤٣ ١٣٠

من ١١:١٥  الى  ١٠١١:٤٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠١-١٩٨٧شيماء عبد6 صالح سعد٩٩٩٢٩٦ ١٣١

من ١١:١٥  الى  ١٠١١:٤٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨شيماء على عبدالنعيم على١٤٠٩٣ ١٣٢

من ١١:١٥  الى  ١٠١١:٤٥-٠٣-١٦٢٠١٦-١٢-١٩٨٥شيماء محمد حسين سليم٨٤٦٣٩ ١٣٣

من ١١:١٥  الى  ١٠١١:٤٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٧-١٩٩١شيماء محمد صبرى محمد احمد٨١٦٤١٣ ١٣٤

من ١١:١٥  الى  ١٠١١:٤٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٢-١٩٩٢شيماء وحيد ابراھيم ابراھيم٦٧٥٨ ١٣٥

من ١١:١٥  الى  ١٠١١:٤٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-١٢-١٩٨٩صابر سيد احمد محمد سيد٦٥٠٥ ١٣٦

من ١١:١٥  الى  ١٠١١:٤٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٦-١٩٨٧صباح محمد محمود فرج١١٣٢٦ ١٣٧

من ١١:١٥  الى  ١٠١١:٤٥-٠٣-٢١٢٠١٦-١٢-١٩٩٥طارق فتحى عبدالعزيز عبدالقادر فراج٨٢١٥٩ ١٣٨

من ١١:١٥  الى  ١٠١١:٤٥-٠٣-١٢٢٠١٦-١٢-١٩٨٧عادل شوقى السيد عبدالحميد الشيمى٦٨٣٢ ١٣٩

من ١١:١٥  الى  ١٠١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧عادل فوزى سيد اروس عوض٨١٠٨٢٨ ١٤٠

من ١١:١٥  الى  ١٠١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠عاطف يوسف عطيه متى٨٧٨٣٤ ١٤١

من ١١:١٥  الى  ١٠١١:٤٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨عبدالعزيز السيد عبدالعزيز عيسى على١٠٠١٢ ١٤٢

من ١١:١٥  الى  ١٠١١:٤٥-٠٣-١٦٢٠١٦-١٠-١٩٨٧عبد6 ناصر محمود ابراھيم عماره٢١٥٤٨ ١٤٣

من ١١:١٥  الى  ١٠١١:٤٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩عز الدين ابراھيم سالم عطيه٢٦١٠٤ ١٤٤

من ١١:١٥  الى  ١٠١١:٤٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦عطا 6 سيد عطاI شحاته٨١٧٥٤٢ ١٤٥

من ١١:١٥  الى  ١٠١١:٤٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦ع>ء احمد على عبدالعال٩١٥٣ ١٤٦

من ١١:١٥  الى  ١٠١١:٤٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠١-١٩٨٦على السيد محمود حمدى٦٧٦٠ ١٤٧

من ١١:١٥  الى  ١٠١١:٤٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠١-١٩٩٢على رمضان على على سليمان٨٥٧٢٠ ١٤٨

من ١١:١٥  الى  ١٠١١:٤٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-١٢-١٩٨٧على محمد احمد الشيخ عماره٢٨٢٠١ ١٤٩

من ١١:١٥  الى  ١٠١١:٤٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠١-١٩٩٠على محمد على محمد على المونجى٨١٥٦٧٨ ١٥٠

من ١١:١٥  الى  ١٠١١:٤٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠١-١٩٨٩على محمد على منصور٥٤٥٧ ١٥١

من ١١:١٥  الى  ١٠١١:٤٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٥-١٩٩٦على محمد فوزى عبدالعزيز عمار١١١١٣ ١٥٢

من ١١:١٥  الى  ١٠١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨عماد محمد حسن حسن الشامى٨١٦٧٥٨ ١٥٣

من ١١:١٥  الى  ١٠١١:٤٥-٠٣-١٥٢٠١٦-١١-١٩٩٥عمر توفيق محمد توفيق١٦٩٨٣ ١٥٤

من ١١:١٥  الى  ١٠١١:٤٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧عمر محمد السيد محمد فھمى٨٢٨٤٨ ١٥٥

من ١١:١٥  الى  ١٠١١:٤٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠١-١٩٨٦عمرو خميس احمد عبد٢٥٧١6 ١٥٦

من ١٢:٠٠  الى  ١٠١٢:٣٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-١١-١٩٨٦عمرو عبدالمقصود عبدالعزيز٢٠٠٤٠ ١٥٧

من ١٢:٠٠  الى  ١٠١٢:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠١-١٩٩٦عوض فرحان مساعد٨١٧١٧٣ ١٥٨

من ١٢:٠٠  الى  ١٠١٢:٣٠-٠٣-١٣٢٠١٦-١٢-١٩٩٢كرستين عادل منير ميخائيل٦٨٤٨ ١٥٩

من ١٢:٠٠  الى  ١٠١٢:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢كرم محمد عبدالغنى٦٣٥٨ ١٦٠

من ١٢:٠٠  الى  ١٠١٢:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧كريم ابراھيم عبدالمقصود السيد العادلى١٦٤٩٥ ١٦١

من ١٢:٠٠  الى  ١٠١٢:٣٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٦-١٩٨٧كريم حسن احمد محمد٨٨٣٢٨ ١٦٢

من ١٢:٠٠  الى  ١٠١٢:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-١١-١٩٨٦كريم محمد عبدالمنعم عبدالباقى٢٨٢٦٢ ١٦٣
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توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

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

من ١٢:٠٠  الى  ١٠١٢:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨كريم محمود عبدالسميع احمد٦٧٦٢ ١٦٤

من ١٢:٠٠  الى  ١٠١٢:٣٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢كريم محمود عبدالغنى احمد عفيفى٨١١٢٤٨ ١٦٥

من ١٢:٠٠  الى  ١٠١٢:٣٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠١-١٩٩٢كريمه محمد على سالم على٨١٥٦٩٤ ١٦٦

من ١٢:٠٠  الى  ١٠١٢:٣٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦كريمه محمد محمد حسن٩١٦١ ١٦٧

من ١٢:٠٠  الى  ١٠١٢:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠١-١٩٩٤ليلى عبدال>ه سيد محمد٩١٦٣٨٥ ١٦٨

من ١٢:٠٠  الى  ١٠١٢:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٨-١٩٩٥ليلى عبد6 السيد عبد٦٤٨٤6 ١٦٩

من ١٢:٠٠  الى  ١٠١٢:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٥-١٩٩٣ليلى فادى عبدالخافظ السيد١٦٤٩٢ ١٧٠

من ١٢:٠٠  الى  ١٠١٢:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠ليلى نبيل شعبان محمد مصطفى٨١٥٩٤٠ ١٧١

من ١٢:٠٠  الى  ١٠١٢:٣٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-١٢-١٩٨٨مؤمن احمد فؤاد احمد محمد حسن٩٢٤٨ ١٧٢

من ١٢:٠٠  الى  ١٠١٢:٣٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-١١-١٩٨٧مؤمن المغاورى عبدالمقصود السيد العادلى١٦٤٩٦ ١٧٣

من ١٢:٠٠  الى  ١٠١٢:٣٠-٠٣-٢١٢٠١٦-١١-١٩٩٠مؤمن جمال الدين عبده جمال مختار٨٢٠٥٦٥ ١٧٤

من ١٢:٠٠  الى  ١٠١٢:٣٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩مؤمن محمد كامل محمود حماد٥٩٣٩ ١٧٥

من ١٢:٠٠  الى  ١٠١٢:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨ماريام مرقس عبدالمسيح مرقس مكاريوس١٠٦٨١ ١٧٦

من ١٢:٠٠  الى  ١٠١٢:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-١١-١٩٨٨ماريان عادل منير ميخائيل٨١٥٩٤٩ ١٧٧

من ١٢:٠٠  الى  ١٠١٢:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-١٠-١٩٩٢مارينا مرقس عبدالمسيح مرقس مكاريوس١٠٦٧٦ ١٧٨

من ١٢:٠٠  الى  ١٠١٢:٣٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩مايكل مي>د ميخائيل ناشد٦٨٥٠ ١٧٩

من ١٢:٠٠  الى  ١٠١٢:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-١١-١٩٩٣محمد ابو العزم يحى ابو العزم٨١٥٩٤١ ١٨٠

من ١٢:٠٠  الى  ١٠١٢:٣٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٧-١٩٩٣محمد احمد الرفاعى يونس سونس ابراھيم٢٥٣٥١ ١٨١

من ١٢:٠٠  الى  ١٠١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٢-١٩٨٧محمد احمد فتوح السيد٨٨١٤٦ ١٨٢

من ١٢:٠٠  الى  ١٠١٢:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠١-١٩٨٦محمد السيد ابراھيم٢٣١٣١ ١٨٣

من ١٢:٠٠  الى  ١٠١٢:٣٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-١٠-١٩٨٨محمد السيد احمد حامد٤٩٨٨ ١٨٤

من ١٢:٠٠  الى  ١٠١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠محمد السيد احمد محمود محمد غنيم٥٥٠٨ ١٨٥

من ١٢:٠٠  الى  ١٠١٢:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠محمد السيد حسن حسين١٥٧٠٣ ١٨٦

من ١٢:٠٠  الى  ١٠١٢:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-١١-١٩٩٠محمد السيد عبدالحميد بسيونى حسن١٦٠٠٦ ١٨٧

من ١٢:٠٠  الى  ١٠١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧محمد بسطاوى محمد بسطاوى على١٥١٤٠ ١٨٨

من ١٢:٠٠  الى  ١٠١٢:٣٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٩-١٩٩١محمد بيومى على احمد١٨٠٢٧ ١٨٩

من ١٢:٠٠  الى  ١٠١٢:٣٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-١٠-١٩٨٨محمد جامع محمد على١٢١٨٥ ١٩٠

من ١٢:٠٠  الى  ١٠١٢:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨محمد حسين جمال حسين٥٣٠١ ١٩١

من ١٢:٠٠  الى  ١٠١٢:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-١١-١٩٨٧محمد حنفى محمد محمود عباس٦٨٢٥ ١٩٢

من ١٢:٠٠  الى  ١٠١٢:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٤-١٩٩٤محمد خميس محمد عبدالرحمن حسن١٧٨٣١ ١٩٣

من ١٢:٠٠  الى  ١٠١٢:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠محمد رجب كمال خليل٨٧٢٤٠ ١٩٤

من ١٢:٠٠  الى  ١٠١٢:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦محمد سامى عبدالحميد ابو بكر٢٢٦٠٨ ١٩٥

من ١٢:٠٠  الى  ١٠١٢:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-١٠-١٩٨٧محمد سعيد احمد حسنين٨٢٥١٨٧ ١٩٦

من ١٢:٤٥  الى  ١٠٠١:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦محمد س>مه على عمران١٣٠٣٣ ١٩٧

من ١٢:٤٥  الى  ١٠٠١:١٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-١٠-١٩٨٨محمد شحاته احمد شحاته٨١٤٦٦ ١٩٨

من ١٢:٤٥  الى  ١٠٠١:١٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٨-١٩٩٥محمد صابر عبدالحميد خليفه٩٥٦٩ ١٩٩

من ١٢:٤٥  الى  ١٠٠١:١٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-١١-١٩٨٨محمد صفاء الدين احمد حلمى٢٨٣٤٧ ٢٠٠

من ١٢:٤٥  الى  ١٠٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٧محمد عادل عبدربه الشاذلى١٢٦٥٨ ٢٠١

من ١٢:٤٥  الى  ١٠٠١:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-١٠-١٩٨٦محمد عبدالحفيظ مندور رمضان٨٢٠٥٦١ ٢٠٢

من ١٢:٤٥  الى  ١٠٠١:١٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦محمد عبدالموجود عبد6 ابراھيم٨١٨٢٦٠ ٢٠٣

من ١٢:٤٥  الى  ١٠٠١:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-١٠-١٩٨٩محمد فاروق محمد حفناوى٨٢٦٧٠ ٢٠٤
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توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

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

من ١٢:٤٥  الى  ١٠٠١:١٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠١-١٩٩٠محمد فرج انور محمود عبدالھادى١٨١١٨ ٢٠٥

من ١٢:٤٥  الى  ١٠٠١:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-١١-١٩٨٩محمد مجدى عطيه ابراھيم٨٣٦٧٤ ٢٠٦

من ١٢:٤٥  الى  ١٠٠١:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-١٢-١٩٨٦محمد محمد ابراھيم خليل٢٨٢٤٨ ٢٠٧

من ١٢:٤٥  الى  ١٠٠١:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-١١-١٩٨٩محمد محمد فرحات السنھورى٨٨١٥٥ ٢٠٨

من ١٢:٤٥  الى  ١٠٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٨محمد محمدين محمد احمد عامر٢٢٥٢٤ ٢٠٩

من ١٢:٤٥  الى  ١٠٠١:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-١٢-١٩٨٩محمد محمود محمد حسن٨١٥٤٠٩ ٢١٠

من ١٢:٤٥  الى  ١٠٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠محمد ناصر ابراھيم عبداللطيف٦٣٥٤ ٢١١

من ١٢:٤٥  الى  ١٠٠١:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-١٢-١٩٨٥محمود احمد عبدالعليم محمد٦٤٧٩ ٢١٢

من ١٢:٤٥  الى  ١٠٠١:١٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-١٠-١٩٨٨محمود حنفى محمود حسين١٠٨٧١ ٢١٣

من ١٢:٤٥  الى  ١٠٠١:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢محمود محمد حسن عبدالحافظ٨٨١٣٠ ٢١٤

من ١٢:٤٥  الى  ١٠٠١:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٨-١٩٩١محمود محمد سعيد عبدالباسط ابو سيف٨٢٨٥٦ ٢١٥

من ١٢:٤٥  الى  ١٠٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٧محمود محمد عبده فايض٣٣٨٥ ٢١٦

من ١٢:٤٥  الى  ١٠٠١:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠١-١٩٨٨محمود محمد على دراوى٨٤٥١٥ ٢١٧

من ١٢:٤٥  الى  ١٠٠١:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٩-١٩٩٤مروه ابو العنين ابراھيم الصغير٢٨٢٥٢ ٢١٨

من ١٢:٤٥  الى  ١٠٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٧مروه زكى محمد٨٨٨٢٧ ٢١٩

من ١٢:٤٥  الى  ١٠٠١:١٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨مريان مجدى رزق زكى٨١٥٠٧ ٢٢٠

من ١٢:٤٥  الى  ١٠٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٩٤مسعود جابر مسعود مرسى مسعود٢٨٣٧٢ ٢٢١

من ١٢:٤٥  الى  ١٠٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٩١مصطفى ابراھيم محمد ابراھيم العقارى٨٣٨٥٧ ٢٢٢

من ١٢:٤٥  الى  ١٠٠١:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-١١-١٩٩٤مصطفى احمد محمد٢٤٠٣٩ ٢٢٣

من ١٢:٤٥  الى  ١٠٠١:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٨-١٩٩٤مصطفى رجب مصطفى عبد٨٨٧٠٥6 ٢٢٤

من ١٢:٤٥  الى  ١٠٠١:١٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-١١-١٩٩٢مصطفى صبحى مصطفى جمعه على٣٣٩٦ ٢٢٥

من ١٢:٤٥  الى  ١٠٠١:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢مصطفى ممدوح محمد سليمان محمد٥٩٠٩ ٢٢٦

من ١٢:٤٥  الى  ١٠٠١:١٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠١-١٩٨٨معتز اسماعيل محمد الفخرانى٢١١٢٢ ٢٢٧

من ١٢:٤٥  الى  ١٠٠١:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧معتز فتحى مصطفى السيد عبدالباقي٨٣٧٣٢ ٢٢٨

من ١٢:٤٥  الى  ١٠٠١:١٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٧-١٩٩١منال شبان محمود احمد٩٩٩٣٣٦ ٢٢٩

من ١٢:٤٥  الى  ١٠٠١:١٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-١٢-١٩٩٠منه 6 ابراھيم احمد محمد سلميان٩٣٨٠ ٢٣٠

من ١٢:٤٥  الى  ١٠٠١:١٥-٠٣-٣١٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠منه 6 جابر كمال مصطفى٩٤٨٣ ٢٣١

من ١٢:٤٥  الى  ١٠٠١:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠١-١٩٨٦منى زغلول محمد الشريف١٠٢٧٩ ٢٣٢

من ١٢:٤٥  الى  ١٠٠١:١٥-٠٣-٣١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨منى شعبان محمود احمد٩٩٩٣٣٥ ٢٣٣

من ١٢:٤٥  الى  ١٠٠١:١٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-١٢-١٩٨٥منى يوسف عطيه متى٨١٥٤٠٢ ٢٣٤

من ١٢:٤٥  الى  ١٠٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩مھا زكى محمد خلف٨٨٨٢٦ ٢٣٥

من ١٢:٤٥  الى  ١٠٠١:١٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧مى احمد احمد مصطفى١٢٢٠٦ ٢٣٦

من ٠١:٣٠  الى  ١٠٠٢:٠٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠مى احمد محمد متولى الغرباوى٨٥٧١٤ ٢٣٧

من ٠١:٣٠  الى  ١٠٠٢:٠٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠مى محمد عبد6 عبداللطيف٢٨٣٦٦ ٢٣٨

من ٠١:٣٠  الى  ١٠٠٢:٠٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨مياده محمد عبدالغنى الشناوى٦٣٥٦ ٢٣٩

من ٠١:٣٠  الى  ١٠٠٢:٠٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-١١-١٩٩٣ميار محمود محمد محمود حمدان٦٨٢٠ ٢٤٠

من ٠١:٣٠  الى  ١٠٠٢:٠٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٩-١٩٩١ميار ممدوح محمد حافظ٢٤١٦٣ ٢٤١

من ٠١:٣٠  الى  ١٠٠٢:٠٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠١-١٩٨٧مي>د نبيل اسطاى٢٨٢٤١ ٢٤٢

من ٠١:٣٠  الى  ١٠٠٢:٠٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠١-١٩٩٦مينا عادل منير ميخائيل٦٨٥٨ ٢٤٣

من ٠١:٣٠  الى  ١٠٠٢:٠٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠نج>ء على عبدالنعيم على١٤٠٩٢ ٢٤٤

من ٠١:٣٠  الى  ١٠٠٢:٠٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٧-١٩٩٢ندا خميس عبده محمد١٢٤٤٧ 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 ٠١:٣٠  الى  ١٠٠٢:٠٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٨-١٩٩٧ندى ابراھيم فتح ٦٣٦٩6 ٢٤٦

من ٠١:٣٠  الى  ١٠٠٢:٠٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٢-١٩٨٧نرمين احمد محمد عيد ابراھيم٦٨٢١ ٢٤٧

من ٠١:٣٠  الى  ١٠٠٢:٠٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-١٢-١٩٩٤نسمه اسامه عبدالستار عبدربه طلبه٨٧٩١٦ ٢٤٨

من ٠١:٣٠  الى  ١٠٠٢:٠٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٨-١٩٩١نسمه جمال محمد شحاته١٤٢٢٤ ٢٤٩

من ٠١:٣٠  الى  ١٠٠٢:٠٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠نھله محمد محمود حماد ھندى٩٦٦١ ٢٥٠

من ٠١:٣٠  الى  ١٠٠٢:٠٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٩-١٩٩٤نورھان مصطفى عبدالحكيم ابراھيم١٦٤٨٧ ٢٥١

من ٠١:٣٠  الى  ١٠٠٢:٠٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩ھاجر عصام الدين عبدالوھاب عبدالفتاح٨١٩٥٨٠ ٢٥٢

من ٠١:٣٠  الى  ١٠٠٢:٠٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٥-١٩٩٥ھاجر مصطفى الليسى عمر حفنى٦٨٦٤ ٢٥٣

من ٠١:٣٠  الى  ١٠٠٢:٠٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩ھاله السيد حسين٦٨٢٤ ٢٥٤

من ٠١:٣٠  الى  ١٠٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٠ھبه 6 محمد راشد عبدالعزيز٢٢٦٢٤ ٢٥٥

من ٠١:٣٠  الى  ١٠٠٢:٠٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠١-١٩٨٧ھبه محمد عماره عميره١٩٨٥٣ ٢٥٦

من ٠١:٣٠  الى  ١٠٠٢:٠٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨ھبه محمد فرج احمد٩٩٩٢٥١ ٢٥٧

من ٠١:٣٠  الى  ١٠٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٥-١٩٩١ھدير محمد السيد بكر فرغلى٨١٦٤٣١ ٢٥٨

من ٠١:٣٠  الى  ١٠٠٢:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٢-١٩٩١ھشام محمد فرغلى على٨٢٢٦٣ ٢٥٩

من ٠١:٣٠  الى  ١٠٠٢:٠٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٢-١٩٨٧ھويدا احمد محمد عيد ابراھيم٦٨١٤ ٢٦٠

من ٠١:٣٠  الى  ١٠٠٢:٠٠-٠٣-١١٢٠١٦-١٠-١٩٨٦ھيثم احمد السيد محمد س>م٢٢١٨٠ ٢٦١

من ٠١:٣٠  الى  ١٠٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٩١ھيثم عبدالمجيد مصباح محجوب١٩٠٠١ ٢٦٢

من ٠١:٣٠  الى  ١٠٠٢:٠٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-١١-١٩٨٩وMء زكريا محمد عبدالمطلب ابراھيم٩٤٨٢ ٢٦٣

من ٠١:٣٠  الى  ١٠٠٢:٠٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢ياسمين جمال احمد محمد٨١٥٦٩٥ ٢٦٤

من ٠١:٣٠  الى  ١٠٠٢:٠٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠١-١٩٩٧ياسمين ھشام معاز النجار٢٥٥٨٣ ٢٦٥

من ٠١:٣٠  الى  ١٠٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٢-١٩٨٦يحيى زكريا بيومى محمد البسيونى١٩٠٥٩ ٢٦٦
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