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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 ١٢:٤٥  الى  ١٩٠١:١٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٩-١٩٩١ابانوب عادل عوض شنوده١٢٢٥١ ١

من ١٢:٤٥  الى  ١٩٠١:١٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٣-١٩٩١ابانوب م!ك شفيق شنوده٥٩٣١ ٢

من ١٢:٤٥  الى  ١٩٠١:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٢-١٩٩٣ابتھال خطاب شعبان خطاب٢٤٥٠٩ ٣

من ١٢:٤٥  الى  ١٩٠١:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-١١-١٩٩١ابراھيم احمد ابراھيم محمد ابو سكنيه٧٨٨٣ ٤

من ١٢:٤٥  الى  ١٩٠١:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠ابراھيم محمد رفعت حسن عبده الطويله٨١٦٤١٧ ٥

من ١٢:٤٥  الى  ١٩٠١:١٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠احمد انور سيد احمد محمد١٠٣٢٤ ٦

من ١٢:٤٥  الى  ١٩٠١:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠١-١٩٩١احمد جمال عبدالناصر سيد محمد٨٩٢٠٣ ٧

من ١٢:٤٥  الى  ١٩٠١:١٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦احمد حمدى سعد متولى١٨٢٥ ٨

من ١٢:٤٥  الى  ١٩٠١:١٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨احمد رافت محمد عبدالقادر٥٤٣١ ٩

من ١٢:٤٥  الى  ١٩٠١:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠احمد سامى احمد محمود عبدالواحد١٩٥٨ ١٠

من ١٢:٤٥  الى  ١٩٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦احمد سعد محمد السيد١٣٠٠٩ ١١

من ١٢:٤٥  الى  ١٩٠١:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠احمد سعيد مرسى صالح٢٢٢٤٤ ١٢

من ١٢:٤٥  الى  ١٩٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠احمد سيف الدين نور الھدى عبدالمجيد٢٢٦١٧ ١٣

من ١٢:٤٥  الى  ١٩٠١:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-١٠-١٩٨٨احمد صابر محمد محمود على٨٢٨٥٧ ١٤

من ٠١:٣٠  الى  ١٩٠٢:٠٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩احمد صبحى عطيه عامر جاب ١٨٠٧٠8 ١٥

من ٠١:٣٠  الى  ١٩٠٢:٠٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-١٢-١٩٨٩احمد عبدربه المطراوى١٠٣٥٥ ١٦

من ٠١:٣٠  الى  ١٩٠٢:٠٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩احمد عزت عبد8 عزتلى١٠٠٨٨ ١٧

من ٠١:٣٠  الى  ١٩٠٢:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٥-١٩٨٦احمد محسن محمد العريان١٥٥٩٨ ١٨

من ٠١:٣٠  الى  ١٩٠٢:٠٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦احمد محمد ابراھيم ابو النصر١٦٤٨٤ ١٩

من ٠١:٣٠  الى  ١٩٠٢:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦احمد محمد ثروت محمد ابراھيم محمد٨٢٥١٦٧ ٢٠

من ٠١:٣٠  الى  ١٩٠٢:٠٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-١١-١٩٩٣احمد محمد عشماوى مبروك١٠١٥٦ ٢١

من ٠١:٣٠  الى  ١٩٠٢:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٤-١٩٩٢احمد محمود يوسف درويش١٠٧٥٩ ٢٢

من ٠١:٣٠  الى  ١٩٠٢:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-١١-١٩٨٩احمد ممدوح عبدالعزيز ابراھيم٦٧١٥ ٢٣

من ٠١:٣٠  الى  ١٩٠٢:٠٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٦-١٩٨٧اسامه محمد احمد محمد٨٤٧٥ ٢٤

من ٠١:٣٠  الى  ١٩٠٢:٠٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨اسامه محمد على الديب٨١٢٥٠ ٢٥

من ٠١:٣٠  الى  ١٩٠٢:٠٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧اس!م ابراھيم عبدالصمد عشيبه٨٨٦٦١ ٢٦

من ٠١:٣٠  الى  ١٩٠٢:٠٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨اس!م جمال على حسن المح!وى٨٢٥١٨٦ ٢٧

من ٠١:٣٠  الى  ١٩٠٢:٠٠-٠٣-١٤٢٠١٦-١١-١٩٩٢اس!م رافت ص!ح ابراھيم على١٨١٤٧ ٢٨

من ٠١:٣٠  الى  ١٩٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠اس!م رجب على منصور٥٤٥٥ ٢٩

من ٠١:٣٠  الى  ١٩٠٢:٠٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨اس!م سليمان على سليمان١٧٠٢١ ٣٠

من ٠١:٣٠  الى  ١٩٠٢:٠٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-١٢-١٩٩٢اس!م عبدالحميد محمد٨١٧٤٤٢ ٣١

من ٠١:٣٠  الى  ١٩٠٢:٠٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠اس!م عماد محمد احمد محمد٢٢٠٦٤ ٣٢

من ٠١:٣٠  الى  ١٩٠٢:٠٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠١-١٩٨٨اس!م عيسى عبدالباسط عيسى٨١٦٤١٤ ٣٣

من ٠١:٣٠  الى  ١٩٠٢:٠٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢اس!م محمد ممدوح محمود٦٤٠٣ ٣٤

من ٠١:٣٠  الى  ١٩٠٢:٠٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩١اسماء عبدالباسط محمود حسانين٨١٥٩٤٤ ٣٥

من ٠١:٣٠  الى  ١٩٠٢:٠٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩اسماء عرفات احمد البدرى١٦٤٩١ ٣٦

من ٠١:٣٠  الى  ١٩٠٢:٠٠-٠٣-١٨٢٠١٦-١٢-١٩٩٢ا<ء عبدالرحمن محمد محمد احمد٨١٦٧٧٧ ٣٧

من ٠١:٣٠  الى  ١٩٠٢:٠٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨السيد على السيد على١٩٨٨٤ ٣٨

من ٠١:٣٠  الى  ١٩٠٢:٠٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦امنيه محمود جابر بدوى مسرور٢٥٣٥٨ ٣٩

من ٠١:٣٠  الى  ١٩٠٢:٠٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٩-١٩٩٤انجيل عادل منير ميخائيل٦٨٤٩ ٤٠
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من ٠١:٣٠  الى  ١٩٠٢:٠٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧ايات عبدالكريم يس احمد١١٣٤٦ ٤١

من ٠١:٣٠  الى  ١٩٠٢:٠٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٦-١٩٩٣ايه محمد رضا احمد٦٤٦٩ ٤٢

من ٠١:٣٠  الى  ١٩٠٢:٠٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨ايھاب مصطفى سيد محمد محمد المليجى٨٢٤٢١٠ ٤٣

من ٠١:٣٠  الى  ١٩٠٢:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧باسم صبحى عطا عطيه٤٤٨٦ ٤٤

من ٠١:٣٠  الى  ١٩٠٢:٠٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦باسم ص!ح جابر سالم٨٨٢٩٦ ٤٥

من ٠١:٣٠  الى  ١٩٠٢:٠٠-٠٣-١٦٢٠١٦-١٠-١٩٩٥بسمه حمدى على محمود عمران٦٤٧٢ ٤٦

من ٠١:٣٠  الى  ١٩٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٧بسنت محمد على الشاذلى٢٨٢٦١ ٤٧

من ٠١:٣٠  الى  ١٩٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٢-١٩٨٥بھاء عادل شحاته عبدالرحيم٩٤١٤ ٤٨

من ٠١:٣٠  الى  ١٩٠٢:٠٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧تامر ماھر حسن محمد ابراھيم٨٣٥٣٩ ٤٩

من ٠١:٣٠  الى  ١٩٠٢:٠٠-٠٣-١٦٢٠١٦-١٢-١٩٨٥جارمين متى سيد زيدان٥٩٧٥ ٥٠

من ٠١:٣٠  الى  ١٩٠٢:٠٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨ج!ء محمود احمد٨١٢٧٩ ٥١

من ٠١:٣٠  الى  ١٩٠٢:٠٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-١١-١٩٨٩جيھان متى بخيت ميخائيل١٥٩٧٦ ٥٢

من ٠١:٣٠  الى  ١٩٠٢:٠٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩حسام الدين احمد حامد خليل٥٣٠٣ ٥٣

من ٠١:٣٠  الى  ١٩٠٢:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠١-١٩٩٠حسام الدين عادل مصباح مصباح١٩٠٠٠ ٥٤

من ٠٢:١٥  الى  ١٩٠٢:٤٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠حسام عبدالحميد محمود الصباغ١٨٠٨٤ ٥٥

من ٠٢:١٥  الى  ١٩٠٢:٤٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠حسام محمد عبدالمعطى سرى عمر٢٨٢٦٣ ٥٦

من ٠٢:١٥  الى  ١٩٠٢:٤٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨حسام محمود سليمان ابراھيم٨٣٢٩٢ ٥٧

من ٠٢:١٥  الى  ١٩٠٢:٤٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨حسام مھدى محمد عطيتو١٣٠٤٤ ٥٨

من ٠٢:١٥  الى  ١٩٠٢:٤٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠حسن السيد على حسن ابو الدھب٨٩٢٣٥ ٥٩

من ٠٢:١٥  الى  ١٩٠٢:٤٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٦-١٩٨٧حسن عبدالجليل عويس حسن٦٨٣٩ ٦٠

من ٠٢:١٥  الى  ١٩٠٢:٤٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠١-١٩٨٧خالد حامد محمد حامد١٧٠٣٩ ٦١

من ٠٢:١٥  الى  ١٩٠٢:٤٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨داليا عزت شحاته ابراھيم شحاته٩٤٨٦ ٦٢

من ٠٢:١٥  الى  ١٩٠٢:٤٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨داليا على ابراھيم احمد٩٩٩٣٠٠ ٦٣

من ٠٢:١٥  الى  ١٩٠٢:٤٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-١٠-١٩٩٠دينا احمد عبد١٢٤٨٠8 ٦٤

من ٠٢:١٥  الى  ١٩٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٩٤دينا طلعت فاروق خليقه٩٦٢٤٥ ٦٥

من ٠٢:١٥  الى  ١٩٠٢:٤٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨دينا مصطفى محمد على١٥٢٦٤ ٦٦

من ٠٢:١٥  الى  ١٩٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٩٣رانده عبدالمجيد عبدالعزيز احمد٨١٩٥٦٢ ٦٧

من ٠٢:١٥  الى  ١٩٠٢:٤٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٧-١٩٩٦رباب عادل كي!نى حسن عبود٦٤٨٣ ٦٨

من ٠٢:١٥  الى  ١٩٠٢:٤٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧رندا محمد سعد السيد٢٠٠٧٧ ٦٩

من ٠٢:١٥  الى  ١٩٠٢:٤٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩ريھام مصطفى رجب ابراھيم١٦٥٠٢ ٧٠

من ٠٢:١٥  الى  ١٩٠٢:٤٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٥-١٩٨٦ساره احمد على حسن٦٣٢٠ ٧١

من ٠٢:١٥  الى  ١٩٠٢:٤٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠ساره انس الفى حنا٢٦٢٤ ٧٢

من ٠٢:١٥  الى  ١٩٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٩٣ساره جورج عبيد جرجى٨١٥٠٩٥ ٧٣

من ٠٢:١٥  الى  ١٩٠٢:٤٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩ساره حسين محمد احمد غنيم٢٨٢٤٧ ٧٤

من ٠٢:١٥  الى  ١٩٠٢:٤٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠١-١٩٨٦سالى خميس محمد عبدالرحمن حسن٨١٨٢٨٣ ٧٥

من ٠٢:١٥  الى  ١٩٠٢:٤٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩سامح غريب عطيه عبدالحميد٨١٢٧٨ ٧٦

من ٠٢:١٥  الى  ١٩٠٢:٤٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠سامر صالح عبداللطيف سعد القرنشاوى٨١٤٩٩ ٧٧

من ٠٢:١٥  الى  ١٩٠٢:٤٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧سعاد فرج محمود فرج٨٣٦٣٠ ٧٨

من ٠٢:١٥  الى  ١٩٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٦سعيد كرم ابراھيم محمد جعبوب٤٨٧٢ ٧٩

من ٠٢:١٥  الى  ١٩٠٢:٤٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨سلمى خميس محمد عبدالرحمن حسن٨١٨٢٨٢ ٨٠

من ٠٢:١٥  الى  ١٩٠٢:٤٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩سلمى محسن محمد احمد ثابت٩١٧٦٤٧ 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 ٠٢:١٥  الى  ١٩٠٢:٤٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨سماح محمد عطيه على محمود١٥٧٨١ ٨٢

من ٠٢:١٥  الى  ١٩٠٢:٤٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦سناء محمد مناع ابو العينين مطاوع٨٣٨٨٠ ٨٣

من ٠٢:١٥  الى  ١٩٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٩سندري! عادل على محمد٢٨٢٥٦ ٨٤

من ٠٢:١٥  الى  ١٩٠٢:٤٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨سيمون جورج عبيد جرجس٨١٥٠٩٤ ٨٥

من ٠٢:١٥  الى  ١٩٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٢شريف ناجى علوانى زايد٢٨٢٤٠ ٨٦

من ٠٢:١٥  الى  ١٩٠٢:٤٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٥-١٩٨٩شيماء جمال زكى امين٢٨٢٣٥ ٨٧

من ٠٢:١٥  الى  ١٩٠٢:٤٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨شيماء على عبدالنعيم على١٤٠٩٣ ٨٨

من ٠٢:١٥  الى  ١٩٠٢:٤٥-٠٣-١٦٢٠١٦-١٢-١٩٨٥شيماء محمد حسين سليم٨٤٦٣٩ ٨٩

من ٠٢:١٥  الى  ١٩٠٢:٤٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٧-١٩٩١شيماء محمد صبرى محمد احمد٨١٦٤١٣ ٩٠

من ٠٢:١٥  الى  ١٩٠٢:٤٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢صباح شفيق محمد محمد ظايط٢٨٢٣٧ ٩١

من ٠٢:١٥  الى  ١٩٠٢:٤٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٦-١٩٨٧صباح محمد محمود فرج١١٣٢٦ ٩٢

من ٠٢:١٥  الى  ١٩٠٢:٤٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٦-١٩٩٧عائشه احمد ابراھيم حافظ٨١٦٤٤٠ ٩٣

من ٠٢:١٥  الى  ١٩٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٤عادل فراج احمد على٩٤٧٦٦ ٩٤

من ٠٣:٠٠  الى  ١٩٠٣:٣٠-٠٣-١٩٢٠١٦-١١-١٩٩٦عبدالرحمن محمد ابراھيم محمد محمود التركى٦٤٦٧ ٩٥

من ٠٣:٠٠  الى  ١٩٠٣:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-١٠-١٩٩٣عبدالرحيم عماد الدين محمد احمد يوسف٨٨١٩٦ ٩٦

من ٠٣:٠٠  الى  ١٩٠٣:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨عبدالعزيز السيد عبدالعزيز عيسى على١٠٠١٢ ٩٧

من ٠٣:٠٠  الى  ١٩٠٣:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٨-١٩٩١عبد8 عزت عبد8 عزتلى١٠٠٨٩ ٩٨

من ٠٣:٠٠  الى  ١٩٠٣:٣٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩عز الدين ابراھيم سالم عطيه٢٦١٠٤ ٩٩

من ٠٣:٠٠  الى  ١٩٠٣:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٣-١٩٩٣ع! محمود سعيد محمود عبدالعال١٠٠٢٩ ١٠٠

من ٠٣:٠٠  الى  ١٩٠٣:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-١٢-١٩٨٧على محمد احمد الشيخ عماره٢٨٢٠١ ١٠١

من ٠٣:٠٠  الى  ١٩٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨عماد محمد حسن حسن الشامى٨١٦٧٥٨ ١٠٢

من ٠٣:٠٠  الى  ١٩٠٣:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-١١-١٩٨٦عمرو احمد ابراھيم محمد شعبان٣٠٩٣ ١٠٣

من ٠٣:٠٠  الى  ١٩٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٩٣فاطمه حنفى محمود خطاب٩٩٩٢٣١ ١٠٤

من ٠٣:٠٠  الى  ١٩٠٣:٣٠-٠٣-١٣٢٠١٦-١٢-١٩٩٢كرستين عادل منير ميخائيل٦٨٤٨ ١٠٥

من ٠٣:٠٠  الى  ١٩٠٣:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢كرم محمد عبدالغنى٦٣٥٨ ١٠٦

من ٠٣:٠٠  الى  ١٩٠٣:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧كريم ابراھيم عبدالمقصود السيد العادلى١٦٤٩٥ ١٠٧

من ٠٣:٠٠  الى  ١٩٠٣:٣٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٦-١٩٨٧كريم حسن احمد محمد٨٨٣٢٨ ١٠٨

من ٠٣:٠٠  الى  ١٩٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٩كريم فاروق السيد الرفاعى٦٦٤٢ ١٠٩

من ٠٣:٠٠  الى  ١٩٠٣:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨كريم محمود عبدالسميع احمد٦٧٦٢ ١١٠

من ٠٣:٠٠  الى  ١٩٠٣:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٨-١٩٩٥ليلى عبد8 السيد عبد٦٤٨٤8 ١١١

من ٠٣:٠٠  الى  ١٩٠٣:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠ليلى نبيل شعبان محمد مصطفى١٦٤٨٩ ١١٢

من ٠٣:٠٠  الى  ١٩٠٣:٣٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-١١-١٩٨٧مؤمن المغاورى عبدالمقصود السيد العادلى١٦٤٩٦ ١١٣

من ٠٣:٠٠  الى  ١٩٠٣:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-١١-١٩٨٨ماريان عادل منير ميخائيل٨١٥٩٤٩ ١١٤

من ٠٣:٠٠  الى  ١٩٠٣:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٤-١٩٩٢مارين صبحى ابراھيم فرج٨١٥٤٠٣ ١١٥

من ٠٣:٠٠  الى  ١٩٠٣:٣٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩مايكل مي!د ميخائيل ناشد٦٨٥٦ ١١٦

من ٠٣:٠٠  الى  ١٩٠٣:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-١١-١٩٩٣محمد ابو العزم يحى ابو العزم عبد١٦٤٨٨8 ١١٧

من ٠٣:٠٠  الى  ١٩٠٣:٣٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٥-١٩٨٩محمد احمد احمد عبد١٠٧٩٧8 ١١٨

من ٠٣:٠٠  الى  ١٩٠٣:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-١٢-١٩٨٥محمد احمد عبد8 على عبد٨١٧٤٢٢8 ١١٩

من ٠٣:٠٠  الى  ١٩٠٣:٣٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-١١-١٩٩٣محمد احمد محمد١٥٩٥٦ ١٢٠

من ٠٣:٠٠  الى  ١٩٠٣:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦محمد احمد محمد حنفى١٢٣٦٥ ١٢١

من ٠٣:٠٠  الى  ١٩٠٣:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٦-١٩٩١محمد السعيد محمد حسن السوسانى٢٣٠٠٧ 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 ٠٣:٠٠  الى  ١٩٠٣:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠١-١٩٨٦محمد السيد ابراھيم٢٣١٣١ ١٢٣

من ٠٣:٠٠  الى  ١٩٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠محمد السيد احمد محمود محمد غنيم٥٥٠٨ ١٢٤

من ٠٣:٠٠  الى  ١٩٠٣:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠محمد السيد حسن حسين١٥٧٠٣ ١٢٥

من ٠٣:٠٠  الى  ١٩٠٣:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-١١-١٩٨٩محمد المغربى على المغربى٨٢٣٥٧ ١٢٦

من ٠٣:٠٠  الى  ١٩٠٣:٣٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨محمد حسن عبدالس!م ابراھيم٨٣٢٤٦ ١٢٧

من ٠٣:٠٠  الى  ١٩٠٣:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠١-١٩٩٣محمد حسين ابراھيم١٥٩٥٥ ١٢٨

من ٠٣:٠٠  الى  ١٩٠٣:٣٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-١٠-١٩٨٦محمد حمدى محمد جمال٦٨٦٨ ١٢٩

من ٠٣:٠٠  الى  ١٩٠٣:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-١١-١٩٩٢محمد خميس مرسى ابراھيم١٩٠٢٧ ١٣٠

من ٠٣:٠٠  الى  ١٩٠٣:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨محمد رجب احمد مبروك عفيفي٤٤٨٥ ١٣١

من ٠٣:٠٠  الى  ١٩٠٣:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠محمد رمضان محمود احمد٩٣٧٥ ١٣٢

من ٠٣:٠٠  الى  ١٩٠٣:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩محمد سعد س!مه غريب محمد٥٩٤٦ ١٣٣

من ٠٣:٠٠  الى  ١٩٠٣:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦محمد سعد عبدالحميد محمد٢٤٧٩ ١٣٤

من ٠٣:٤٥  الى  ١٩٠٤:١٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢محمد شريف خليل الشيخ ابو العنين٨١٦٧٦١ ١٣٥

من ٠٣:٤٥  الى  ١٩٠٤:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨محمد صفوت كامل محمد منسى٢٠١٢٠ ١٣٦

من ٠٣:٤٥  الى  ١٩٠٤:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-١٠-١٩٨٦محمد عبدالحفيظ مندور رمضان٨٢٠٥٦١ ١٣٧

من ٠٣:٤٥  الى  ١٩٠٤:١٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦محمد عبدالموجود عبد8 ابراھيم٨١٨٢٦٠ ١٣٨

من ٠٣:٤٥  الى  ١٩٠٤:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-١١-١٩٨٩محمد مجدى عطيه ابراھيم٨٣٦٧٤ ١٣٩

من ٠٣:٤٥  الى  ١٩٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٨محمد محمدين محمد احمد عامر٢٢٥٢٤ ١٤٠

من ٠٣:٤٥  الى  ١٩٠٤:١٥-٠٣-١٢٢٠١٦-١٢-١٩٩٢محمد مصطفى رشاد محمد الغاياتى١٣١٥٦ ١٤١

من ٠٣:٤٥  الى  ١٩٠٤:١٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧محمد ممدوح محمد صالح الخولى٢٥٢٣٠ ١٤٢

من ٠٣:٤٥  الى  ١٩٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠محمد ناصر ابراھيم عبداللطيف٦٣٥٤ ١٤٣

من ٠٣:٤٥  الى  ١٩٠٤:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨محمود عبدالحميد حسين عبدالقوى٤٩٢٣ ١٤٤

من ٠٣:٤٥  الى  ١٩٠٤:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠محمود عبدالعليم دسوقى عبد٢١١٨٠8 ١٤٥

من ٠٣:٤٥  الى  ١٩٠٤:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩محمود محمد عبدالعزيز السيد٨٠٠٦ ١٤٦

من ٠٣:٤٥  الى  ١٩٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٧محمود محمد عبده فايض٣٣٨٥ ١٤٧

من ٠٣:٤٥  الى  ١٩٠٤:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠١-١٩٨٨محمود محمد على دراوى٨٤٥١٥ ١٤٨

من ٠٣:٤٥  الى  ١٩٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٧مروه زكى محمد٨٨٨٢٧ ١٤٩

من ٠٣:٤٥  الى  ١٩٠٤:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠١-١٩٨٩مروه عطيه 8 محمد حسن١٦٤٨١ ١٥٠

من ٠٣:٤٥  الى  ١٩٠٤:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-١٠-١٩٩٠مسعد عادل ابراھيم٩٥٢٧٧ ١٥١

من ٠٣:٤٥  الى  ١٩٠٤:١٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢مصطفى خميس احمد محمد١٦٤٨٢ ١٥٢

من ٠٣:٤٥  الى  ١٩٠٤:١٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٢-١٩٨٧مصطفى خميس كامل عطيه٨٣٦١٢ ١٥٣

من ٠٣:٤٥  الى  ١٩٠٤:١٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦مصطفى عبدالحفيظ مرزوق عويس مرزوق١٠٠١٣ ١٥٤

من ٠٣:٤٥  الى  ١٩٠٤:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٥-١٩٨٦مصطفى محمود عبدالغنى عبدالرحيم٨٣٦٣٦ ١٥٥

من ٠٣:٤٥  الى  ١٩٠٤:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨ممدوح عبداللطيف عباس محمد٤٩٠٦ ١٥٦

من ٠٣:٤٥  الى  ١٩٠٤:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٦-١٩٩٠ممدوح عبدالنبى تمام عثمان٨١٥٢٧ ١٥٧

من ٠٣:٤٥  الى  ١٩٠٤:١٥-٠٣-٣١٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠منه 8 جابر كمال مصطفى٩٤٨٣ ١٥٨

من ٠٣:٤٥  الى  ١٩٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩مھا زكى محمد خلف٨٨٨٢٦ ١٥٩

من ٠٣:٤٥  الى  ١٩٠٤:١٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠١-١٩٨٦مھدى محمد ابراھيم حسن دره٦٨٠٤ ١٦٠

من ٠٣:٤٥  الى  ١٩٠٤:١٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧مى احمد احمد مصطفى١٢٢٠٦ ١٦١

من ٠٣:٤٥  الى  ١٩٠٤:١٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠مى محمد عبد8 عبداللطيف٢٨٣٦٦ ١٦٢

من ٠٣:٤٥  الى  ١٩٠٤:١٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨مياده محمد عبدالغنى الشناوى٦٣٥٦ 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 ٠٣:٤٥  الى  ١٩٠٤:١٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٩-١٩٩١ميار ممدوح محمد حافظ٢٤١٦٣ ١٦٤

من ٠٣:٤٥  الى  ١٩٠٤:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٣-١٩٩٥ميسون مجدى احمد محمود الكيال٨١٦٤٣٥ ١٦٥

من ٠٣:٤٥  الى  ١٩٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠مينا زيور يسى نوح١٢٤٧٨ ١٦٦

من ٠٣:٤٥  الى  ١٩٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٩٠مينا صبحى ابراھيم فرج٨٧٨٣٥ ١٦٧

من ٠٣:٤٥  الى  ١٩٠٤:١٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠١-١٩٩٦مينا عادل منير ميخائيل٦٨٥٨ ١٦٨

من ٠٣:٤٥  الى  ١٩٠٤:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨مينا مورس غطاس جرجس٨٣٥١٣ ١٦٩

من ٠٣:٤٥  الى  ١٩٠٤:١٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠نج!ء على عبدالنعيم على١٤٠٩٢ ١٧٠

من ٠٣:٤٥  الى  ١٩٠٤:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٨-١٩٩٤ندى السيد محمود ابراھيم٨١١٢٧٨ ١٧١

من ٠٣:٤٥  الى  ١٩٠٤:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٢-١٩٨٧نرمين احمد محمد عيد ابراھيم٦٨٢١ ١٧٢

من ٠٣:٤٥  الى  ١٩٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧نسمه احمد عبدالحميد حسن الصادق٨٨٢٩٢ ١٧٣

من ٠٣:٤٥  الى  ١٩٠٤:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-١٢-١٩٩٤نسمه اسامه عبدالستار عبدربه طلبه٨٧٩١٦ ١٧٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠٠٩:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠نسمه محمد خليل٦٨٠٦ ١٧٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠٠٩:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٩-١٩٩١نسمه محمود بسيونى١٤٠٠٣ ١٧٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠٠٩:٣٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-١١-١٩٩١نعمه حامد عبدالسميع عبدالجواد زھران١٦٤٨٦ ١٧٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠٠٩:٣٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠نھله محمد محمود حماد ھندى٩٦٦١ ١٧٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠٠٩:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-١٢-١٩٨٩نھى فرج محمد محمد ضباشه١٦٤٧١ ١٧٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠٠٩:٣٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-١٠-١٩٨٧نور الدين محمود مصطفى خليل١٦٣٨٠ ١٨٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠٠٩:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩ھاجر عصام الدين عبدالوھاب عبدالفتاح٨١٩٥٨٠ ١٨١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠٠٩:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩ھاله السيد حسين٦٨٢٤ ١٨٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠٠٩:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٢-١٩٩١ھشام محمد فرغلى على٨٢٢٦٣ ١٨٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠٠٩:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٢-١٩٨٧ھويدا احمد محمد عيد ابراھيم٦٨١٤ ١٨٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٩١ھيثم عبدالمجيد مصباح محجوب١٩٠٠١ ١٨٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠٠٩:٣٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-١١-١٩٨٩و<ء زكريا محمد عبدالمطلب ابراھيم٩٤٨٢ ١٨٦
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