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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�سماعيلية محافظة ١

من ١٢:٤٥  الى  ١٤٠١:١٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٤-١٩٨٩ابراھيم راشد ابراھيم خليل٥٥٢٥ ١

من ١٢:٤٥  الى  ١٤٠١:١٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠احمد ابراھيم ابراھيم١٩٧٥٢ ٢

من ١٢:٤٥  الى  ١٤٠١:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٤-١٩٩٢احمد ابراھيم عبدالدايم محمد٨٧٨٢١ ٣

من ١٢:٤٥  الى  ١٤٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٨احمد ابو بكر عبدالمعطى محمود١٥٢٠٧ ٤

من ١٢:٤٥  الى  ١٤٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٢-١٩٨٨احمد حسن البنا السيد عطيه٨١٢٦٧ ٥

من ١٢:٤٥  الى  ١٤٠١:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٤-١٩٨٩احمد حسن حافظ ابراھيم٢٦١٦٨ ٦

من ٠١:٣٠  الى  ١٤٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٦احمد رفعت عبدالحق محمد جاد٨٤١٤٦ ٧

من ٠١:٣٠  الى  ١٤٠٢:٠٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠١-١٩٨٨احمد زكريا مسعد التابعى قوطه٢٢٠٢٩ ٨

من ٠١:٣٠  الى  ١٤٠٢:٠٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٢-١٩٩١احمد سيد حمزه محمد١٧٧٧٠ ٩

من ٠١:٣٠  الى  ١٤٠٢:٠٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦احمد سيد محمد عباس١٠٨٨٩ ١٠

من ٠١:٣٠  الى  ١٤٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠احمد عاصم محمد نور الدين توفيق٢٥٩٢ ١١

من ٠١:٣٠  الى  ١٤٠٢:٠٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٨-١٩٩٤احمد عبدالحافظ احمد محمد١٠٣٢٧ ١٢

من ٠١:٣٠  الى  ١٤٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٩٠احمد عبدالوھاب ابراھيم حسنين٢٦١٠٦ ١٣

من ٠١:٣٠  الى  ١٤٠٢:٠٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦احمد على اسماعيل ابراھيم٢٤٦٢٣ ١٤

من ٠١:٣٠  الى  ١٤٠٢:٠٠-٠٣-١٥٢٠١٦-١٠-١٩٨٨احمد فرج محمود نصر١٧٢٢٤ ١٥

من ٠١:٣٠  الى  ١٤٠٢:٠٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨احمد ماھر شوره محمود٩٢١٠٦٨ ١٦

من ٠١:٣٠  الى  ١٤٠٢:٠٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦احمد محمد السيد محمد على٨١٧١٥٦ ١٧

من ٠١:٣٠  الى  ١٤٠٢:٠٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠١-١٩٨٧احمد محمد العربى محمد العسال٥٥٢٧ ١٨

من ٠١:٣٠  الى  ١٤٠٢:٠٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٢-١٩٩٢احمد محمد محمد جاد الرب٩١٧٦٢٣ ١٩

من ٠١:٣٠  الى  ١٤٠٢:٠٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠احمد محمد نفاوى س4مه٨١٢٥٣ ٢٠

من ٠١:٣٠  الى  ١٤٠٢:٠٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-١٠-١٩٩١احمد محمود السيد احمد٥٣٥٧ ٢١

من ٠١:٣٠  الى  ١٤٠٢:٠٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠احمد محمود حسنين ابراھيم٩٣٠٣ ٢٢

من ٠١:٣٠  الى  ١٤٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦احمد موسى محمد موسى رضوان٢١٥٢٥ ٢٣

من ٠١:٣٠  الى  ١٤٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩١اريج سليم محمد عطا٨٥٩٦٢ ٢٤

من ٠١:٣٠  الى  ١٤٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٨-١٩٩٤اسامه احمد السيد مصطفى١٥٦٣١ ٢٥

من ٠١:٣٠  الى  ١٤٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩اسامه على محمد على١٥٨٠٣ ٢٦

من ٠١:٣٠  الى  ١٤٠٢:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-١١-١٩٨٩اسراء اسماعيل ابراھيم على٨٢٦٦٧٩ ٢٧

من ٠١:٣٠  الى  ١٤٠٢:٠٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠اس4م صالح رزق حسين٩٩٩٣٥٣ ٢٨

من ٠١:٣٠  الى  ١٤٠٢:٠٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧اس4م عادل كمال احمد٩٩٩٢٤٠ ٢٩

من ٠١:٣٠  الى  ١٤٠٢:٠٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-١٠-١٩٩٢اس4م على عبدالنور على٨١٧٠٢ ٣٠

من ٠١:٣٠  الى  ١٤٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٥اس4م فتحى محمد حسن٨٣٩٢٢ ٣١

من ٠١:٣٠  الى  ١٤٠٢:٠٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٣-١٩٩٣اسماء على عوض على٨١١٠٦٨ ٣٢

من ٠١:٣٠  الى  ١٤٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٩٧اسماء على فتحى محمد١٧٠٢٥ ٣٣

من ٠١:٣٠  الى  ١٤٠٢:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٢-١٩٩١اسماء منصور سليمان منصور٨١٧١٥٧ ٣٤

من ٠١:٣٠  الى  ١٤٠٢:٠٠-٠٣-١٢٢٠١٦-١٢-١٩٩٤ا>ء محمد ناجى موسى جمال محمد طلعت٨١٥٦٨١ ٣٥

من ٠١:٣٠  الى  ١٤٠٢:٠٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٦-١٩٩٤الشيماء سيد السعيد محمد٢٤٥٦٤ ٣٦

من ٠١:٣٠  الى  ١٤٠٢:٠٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠١-١٩٨٧امانى محمود عبدالمنعم على١٤٢٨ ٣٧

من ٠١:٣٠  الى  ١٤٠٢:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-١٢-١٩٩٢امانى منصور سليمان منصور٨١٩٥٧٨ ٣٨

من ٠١:٣٠  الى  ١٤٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٤امل عبدالظاھر محمد محارب٨٤٦٠٠ ٣٩

من ٠١:٣٠  الى  ١٤٠٢:٠٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠امنيه عبدالمنعم زكى على١١٣٠٧ ٤٠
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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  ١٤٠٢:٠٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٧-١٩٩٣اميره طارق احمد محمد الشافعى٨١٩٥٧١ ٤١

من ٠١:٣٠  الى  ١٤٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٧ايمان اسامه محمود محمود الحجاوى٨٤٦٠٦ ٤٢

من ٠١:٣٠  الى  ١٤٠٢:٠٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦ايمان الھادى عبدالعال يوسف٨٢٨٠٤٥ ٤٣

من ٠١:٣٠  الى  ١٤٠٢:٠٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦ايمان محمد مختار ابراھيم سمره٢٣٢٨٦ ٤٤

من ٠١:٣٠  الى  ١٤٠٢:٠٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٧-١٩٩١ايه البدرى محمد عبد?٩٥٤٨ ٤٥

من ٠١:٣٠  الى  ١٤٠٢:٠٠-٠٣-١٧٢٠١٦-١٢-١٩٩٥ايه حسين عبدالعزيز حسين١٧٠٢٩ ٤٦

من ٠٢:١٥  الى  ١٤٠٢:٤٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-١٢-١٩٨٩بسام احمد مصطفى احمد٨٤٨٠ ٤٧

من ٠٢:١٥  الى  ١٤٠٢:٤٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩ب4ل عادل سباعى متولى ابراھيم٨٤٥١ ٤٨

من ٠٢:١٥  الى  ١٤٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩حسام احمد حمدى عبدالفتاح٨٢٣٦٣٥ ٤٩

من ٠٢:١٥  الى  ١٤٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٩٣حسن ص4ح على حسن٧٨٩٣ ٥٠

من ٠٢:١٥  الى  ١٤٠٢:٤٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠١-١٩٨٦حسن فتحى محمد محمد٤٩٢٢ ٥١

من ٠٢:١٥  الى  ١٤٠٢:٤٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩خلود عليى منصور على٩١٥٥٨١ ٥٢

من ٠٢:١٥  الى  ١٤٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩دعاء جمال محمد السعيد محمد١٥٨٠٤ ٥٣

من ٠٢:١٥  الى  ١٤٠٢:٤٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-١١-١٩٩٠دندا ابراھيم سليم احمد٨٨٠٩١ ٥٤

من ٠٢:١٥  الى  ١٤٠٢:٤٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٨-١٩٩١رانا محمود سامى عبدالحميد٨٥٩٦١ ٥٥

من ٠٢:١٥  الى  ١٤٠٢:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٣-١٩٩٣رمضان السيد روضان احمد٨٨١٢٨ ٥٦

من ٠٢:١٥  الى  ١٤٠٢:٤٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-١٠-١٩٨٧رويدا السيد محمد فؤاد عبدالحليم١٤٣٢٦ ٥٧

من ٠٢:١٥  الى  ١٤٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٩٣ريھام حسين محمد ابو الحسن٨١١٠٦٩ ٥٨

من ٠٢:١٥  الى  ١٤٠٢:٤٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-١١-١٩٨٨ساره السيد عبدالرحمن عباده١٥٧٠٨ ٥٩

من ٠٢:١٥  الى  ١٤٠٢:٤٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩ساره محمد عوض مرغنى٨١٩٥٧٠ ٦٠

من ٠٢:١٥  الى  ١٤٠٢:٤٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٤-١٩٩٤سليمان سيد ابراھيم ابراھيم١٠٠٩٤ ٦١

من ٠٢:١٥  الى  ١٤٠٢:٤٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦سمر ط4ل فياض سيد احمد عمر٩٨٠٠٥ ٦٢

من ٠٢:١٥  الى  ١٤٠٢:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-١٠-١٩٨٦سيد جبريل محمد عبدالرحيم٨٧٩٤ ٦٣

من ٠٢:١٥  الى  ١٤٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٢-١٩٩٣شروق عبد? عطيه ? ابراھيم٨٢٨٠٤٢ ٦٤

من ٠٢:١٥  الى  ١٤٠٢:٤٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦شيرين خليل محمد سالم٥٠٥٩ ٦٥

من ٠٢:١٥  الى  ١٤٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٩٤شيماء على فتحى محمد٩٤٢٧ ٦٦

من ٠٢:١٥  الى  ١٤٠٢:٤٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢طارق محمود محمود يوسف سليم٨٥٨٩٤ ٦٧

من ٠٢:١٥  الى  ١٤٠٢:٤٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٦-١٩٩٣طلعت ابراھيم على عثمان٨٢٩٠٤٥ ٦٨

من ٠٢:١٥  الى  ١٤٠٢:٤٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠١-١٩٨٩عبد? احمد محمد سلمى٨١٠٨٢٣ ٦٩

من ٠٢:١٥  الى  ١٤٠٢:٤٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-١١-١٩٨٧عبده احمد ماھر عبده٨٢٢٧٨ ٧٠

من ٠٢:١٥  الى  ١٤٠٢:٤٥-٠٣-١٦٢٠١٦-١١-١٩٨٦عطيه عيسى مصطفى محمد٨١٥٣٤٢ ٧١

من ٠٢:١٥  الى  ١٤٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٩عفاف عادل حسنين بدران٨٥٧٤٠ ٧٢

من ٠٢:١٥  الى  ١٤٠٢:٤٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦ع4ء سمير عبدالمعطى احمد٩١٨٦٨١ ٧٣

من ٠٢:١٥  الى  ١٤٠٢:٤٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦على حسن على حسن ھيثم١٧٧٠٦ ٧٤

من ٠٢:١٥  الى  ١٤٠٢:٤٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦عمرو ص4ح محمد على٨٢٢٩٢ ٧٥

من ٠٢:١٥  الى  ١٤٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٢-١٩٨٧عمرو عبداللطيف السيد٨١٢٦٩ ٧٦

من ٠٢:١٥  الى  ١٤٠٢:٤٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠١-١٩٩٠عمرو محمد فؤاد محمد صحصاح٩٢٢٤ ٧٧

من ٠٢:١٥  الى  ١٤٠٢:٤٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢عمرو مصطفى السيد معاطى خليفه٢٥٣٠١ ٧٨

من ٠٢:١٥  الى  ١٤٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٩عيد عواد محمد س4م١٠٦٦٥ ٧٩

من ٠٢:١٥  الى  ١٤٠٢:٤٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦فؤاد محمد فؤاد محمد صحصاح٩٢٢٥ ٨٠

من ٠٢:١٥  الى  ١٤٠٢:٤٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٥-١٩٨٦فادى ماھر سامى سليمان٩٦٠١ 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  ١٤٠٢:٤٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-١١-١٩٩٤فاطمه اشرف صديق محمد حسن بدران١٦٣٤٦ ٨٢

من ٠٢:١٥  الى  ١٤٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩فاطمه عادل السيد سليم١٤٢٩ ٨٣

من ٠٢:١٥  الى  ١٤٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢كرستين مكرم فكرى مريد٢١٠٢٦ ٨٤

من ٠٢:١٥  الى  ١٤٠٢:٤٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠١-١٩٨٧كرلس منير عوض ? عطيه٩٢٢٦ ٨٥

من ٠٢:١٥  الى  ١٤٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٢-١٩٨٧كريم عبداللطيف السيد٨١٢٧٣ ٨٦

من ٠٣:٠٠  الى  ١٤٠٣:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٢-١٩٩٢كريم محمد عواد حافظ٨٤٣٧٤ ٨٧

من ٠٣:٠٠  الى  ١٤٠٣:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-١٠-١٩٩٢كوثر محمد ناجى موسى جمال محمد طلعت٨١٥٦٨٢ ٨٨

من ٠٣:٠٠  الى  ١٤٠٣:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٥-١٩٨٦محمد ابو الحمد ابراھيم سليمان٢٠٠٤٣ ٨٩

من ٠٣:٠٠  الى  ١٤٠٣:٣٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨محمد احمد اسامه يحى موسى صدقى٨٧٣٢١ ٩٠

من ٠٣:٠٠  الى  ١٤٠٣:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠١-١٩٩١محمد الحسين ياسين عبدالدايم٨٨٣٩٤ ٩١

من ٠٣:٠٠  الى  ١٤٠٣:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠١-١٩٩٣محمد السيد ابراھيم٢٢١٠١ ٩٢

من ٠٣:٠٠  الى  ١٤٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١١-١٩٨٨محمد السيد احمد احمد٨٧٣٩٥ ٩٣

من ٠٣:٠٠  الى  ١٤٠٣:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٨-١٩٩١محمد باز السباعى محمود٢٣٥٤٢ ٩٤

من ٠٣:٠٠  الى  ١٤٠٣:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦محمد ج4ل حسنين ابراھيم عبد?١٤٣٠٦ ٩٥

من ٠٣:٠٠  الى  ١٤٠٣:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧محمد حسن محمد٨٨٨١٥ ٩٦

من ٠٣:٠٠  الى  ١٤٠٣:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩محمد حسين عبدالرؤوف٨٩٦٥ ٩٧

من ٠٣:٠٠  الى  ١٤٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٢-١٩٨٧محمد سيد محمد عثمان٥٤٠٥ ٩٨

من ٠٣:٠٠  الى  ١٤٠٣:٣٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠محمد شوقى فريد السيد٧٩٥١ ٩٩

من ٠٣:٠٠  الى  ١٤٠٣:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦محمد عبدالمنعم غريب مصطفى٨١٥٥١٣ ١٠٠

من ٠٣:٠٠  الى  ١٤٠٣:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-١١-١٩٩٠محمد على حسن صقر٢٢٥٥١ ١٠١

من ٠٣:٠٠  الى  ١٤٠٣:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠محمد على كي4نى على٨٨٤٣٣ ١٠٢

من ٠٣:٠٠  الى  ١٤٠٣:٣٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧محمد مجدى عبدالمنعم خضرى٨١٦٨٣٤ ١٠٣

من ٠٣:٠٠  الى  ١٤٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٨محمد مصطفى احمد مصطفى١٧٧٠٥ ١٠٤

من ٠٣:٠٠  الى  ١٤٠٣:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨محمد نصر الدين محمد سليمان٨٤٣٧٣ ١٠٥

من ٠٣:٠٠  الى  ١٤٠٣:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٩محمود احمد احمد احمد خطاب٢٣٥٣١ ١٠٦

من ٠٣:٠٠  الى  ١٤٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٩محمود حسن محمد احمد عبدالخالق٢٢٥٤٩ ١٠٧

من ٠٣:٠٠  الى  ١٤٠٣:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٤-١٩٩١محمود على ابراھيم محمد حجازى٩٦٥٦ ١٠٨

من ٠٣:٠٠  الى  ١٤٠٣:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-١٠-١٩٨٩محمود على عبد? جعفر٢٤٣١١ ١٠٩

من ٠٣:٠٠  الى  ١٤٠٣:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠محمود محمد نجيب محمد ع4م٨٥٨٩٣ ١١٠

من ٠٣:٠٠  الى  ١٤٠٣:٣٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠١-١٩٩٥مروه حسن محمد عبد?٢٢٥٥٢ ١١١

من ٠٣:٠٠  الى  ١٤٠٣:٣٠-٠٣-١٩٢٠١٦-١٠-١٩٨٨مريم رضا عبدالنعيم عبدالظاھر٥٢٠٨ ١١٢

من ٠٣:٠٠  الى  ١٤٠٣:٣٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦مريم رمضان صابر محمد٨٨٢٦٥ ١١٣

من ٠٣:٠٠  الى  ١٤٠٣:٣٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠١-١٩٩٦مريھان على حسن على عبدالنبى٦٦٩١ ١١٤

من ٠٣:٠٠  الى  ١٤٠٣:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩مصطفى السيد محمد سليمان مزراد٨٣٧٥٩ ١١٥

من ٠٣:٠٠  الى  ١٤٠٣:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦مصطفى محمد عبود حسن سالم١٣٨٠ ١١٦

من ٠٣:٠٠  الى  ١٤٠٣:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٦-١٩٩٤مصطفى محمد مصطفى على خليفه٨٣٢١٩ ١١٧

من ٠٣:٠٠  الى  ١٤٠٣:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٩-١٩٩٣مھا ثروت عطيه على الجاويش٨١١٠٧٠ ١١٨

من ٠٣:٠٠  الى  ١٤٠٣:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩مياده غريب محمد غريب١٦٣٥١ ١١٩

من ٠٣:٠٠  الى  ١٤٠٣:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦نھى محمود احمد عطوه١٥٧٦٢ ١٢٠

من ٠٣:٠٠  الى  ١٤٠٣:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٤-١٩٩٢ھناء حلمى عابدين مھران٢٢٧٠٤ ١٢١

من ٠٣:٠٠  الى  ١٤٠٣:٣٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٣-١٩٩١ياسر حسن فرغلى حسن١٧٧٧٢ 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  ١٤٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٢-١٩٩٣يوسف على حسن صقر٢٢٥٥٠ ١٢٣
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