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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

السويس محافظة ١

من ١١:١٥  الى  ١٢١١:٤٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-١٢-١٩٨٩ابانوب عادل وليم حنا١٠٣٥٤ ١

من ١١:١٥  الى  ١٢١١:٤٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-١٠-١٩٩٢ابانوب نعيم ھنرى اديب٩٣١٥ ٢

من ١١:١٥  الى  ١٢١١:٤٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩ابتسام عبدالوھاب عبدالفتاح عطيه٨٨٤٤٨ ٣

من ١١:١٥  الى  ١٢١١:٤٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٦-١٩٩٣ابراھيم احمد محمد احمد٩١٩٨ ٤

من ١١:١٥  الى  ١٢١١:٤٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦ابراھيم مصطفى ابراھيم مصطفى عماره٨١٦٠٨٠ ٥

من ١١:١٥  الى  ١٢١١:٤٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨احمد بكر حسن احمد١١١٨٨ ٦

من ١١:١٥  الى  ١٢١١:٤٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-١٢-١٩٨٧احمد ثابت محمد سيد٨٣٥٢٤ ٧

من ١١:١٥  الى  ١٢١١:٤٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-١٢-١٩٨٧احمد جمال احمد محمد٥٦٥١ ٨

من ١١:١٥  الى  ١٢١١:٤٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠١-١٩٩٠احمد جمال قابيل احمد١١٠٠٧ ٩

من ١١:١٥  الى  ١٢١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠احمد جمعه عبدالعزيز سليمان٨٣٢٧٢ ١٠

من ١١:١٥  الى  ١٢١١:٤٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٩-١٩٩٥احمد حسن احمد جابر٢٥٢٥٣ ١١

من ١١:١٥  الى  ١٢١١:٤٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠١-١٩٨٩احمد حسن البنا احمد٣١٠٤ ١٢

من ١١:١٥  الى  ١٢١١:٤٥-٠٣-١٠٢٠١٦-١١-١٩٩٤احمد حسين محمد السيد٩١٢٣٤٥ ١٣

من ١١:١٥  الى  ١٢١١:٤٥-٠٣-١٠٢٠١٦-١٠-١٩٨٦احمد رجب السيد محمد٩٦٧٩ ١٤

من ١١:١٥  الى  ١٢١١:٤٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠احمد رمضان حميد خميس١٤٣٥٩ ١٥

من ١١:١٥  الى  ١٢١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١١-١٩٨٩احمد رمضان عبد4 السيد١٧٥٧٩ ١٦

من ١١:١٥  الى  ١٢١١:٤٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-١٠-١٩٩٠احمد رمضان محمد احمد على٢٢٢١٢ ١٧

من ١١:١٥  الى  ١٢١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٧احمد سالم نجار مصطفى١٠٧٥٣ ١٨

من ١١:١٥  الى  ١٢١١:٤٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٥-١٩٩٣احمد سعيد احمد عبدالعزيز٨٨١٧١٧٠ ١٩

من ١١:١٥  الى  ١٢١١:٤٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦احمد سعيد على حب٩٧٢٠ ٢٠

من ١١:١٥  الى  ١٢١١:٤٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٦-١٩٩٣احمد سعيد ھ5ل زكى١٤٢٥٨ ٢١

من ١١:١٥  الى  ١٢١١:٤٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٨-١٩٩١احمد سيد احمد السيد٨٤٥٨٤ ٢٢

من ١١:١٥  الى  ١٢١١:٤٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨احمد طارق كمال محمد على١٢٠٦ ٢٣

من ١١:١٥  الى  ١٢١١:٤٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-١١-١٩٩١احمد عادل ھادى مسعود محمد٢٤٢٩٤ ٢٤

من ١١:١٥  الى  ١٢١١:٤٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢احمد عبدالخالق بطل مرسى٨١٧٤١٩ ٢٥

من ١١:١٥  الى  ١٢١١:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠احمد عبدالغنى عجمى على١١٥٤ ٢٦

من ١١:١٥  الى  ١٢١١:٤٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨احمد على ابو زيد على ابو زيد١١٦٧ ٢٧

من ١١:١٥  الى  ١٢١١:٤٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩احمد على احمد حسن موسى٥٠١٩ ٢٨

من ١١:١٥  الى  ١٢١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨احمد عويس حسن عوض١١١٢٨ ٢٩

من ١١:١٥  الى  ١٢١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٩احمد غريب حسين مصطفى٨٩٢٠٢ ٣٠

من ١١:١٥  الى  ١٢١١:٤٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨احمد فؤاد رمضان بيومى٢٥٦٧ ٣١

من ١١:١٥  الى  ١٢١١:٤٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦احمد فراج احمد محمد٨١٨١٩٧ ٣٢

من ١١:١٥  الى  ١٢١١:٤٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠١-١٩٩٠احمد كمال عبدال5ه ابو زيد٢٢٦٣٧ ٣٣

من ١١:١٥  الى  ١٢١١:٤٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧احمد محمد امين يوسف٨١٩٦٤٦ ٣٤

من ١١:١٥  الى  ١٢١١:٤٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠احمد محمد سعد عبدالمقصود١٣١٦٥ ٣٥

من ١١:١٥  الى  ١٢١١:٤٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩احمد محمد سليمان حامد٤٩٢٩ ٣٦

من ١١:١٥  الى  ١٢١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢احمد محمد عثمان امين٣٣٦٢ ٣٧

من ١٢:٠٠  الى  ١٢١٢:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠احمد محمد محمود ابراھيم٨٠٣٢ ٣٨

من ١٢:٠٠  الى  ١٢١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٩٣احمد محمد محمود احمد٥٣٨٩ ٣٩

من ١٢:٠٠  الى  ١٢١٢:٣٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠احمد محمود شعبان محمود٥٣٥٠ 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 ١٢:٠٠  الى  ١٢١٢:٣٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨احمد محمود على توفيق٨٩٢٢٠ ٤١

من ١٢:٠٠  الى  ١٢١٢:٣٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨احمد محمود محمود عبدالرحمن١٠٦٧٧ ٤٢

من ١٢:٠٠  الى  ١٢١٢:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠احمد وجدى رمضان احمد٢٥٠٧٩ ٤٣

من ١٢:٠٠  الى  ١٢١٢:٣٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠١-١٩٩٢اسامه امين السيد احمد خضر٨٨١٩٨ ٤٤

من ١٢:٠٠  الى  ١٢١٢:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-١١-١٩٩١اسامه بدير محمد على١٤٣٥٨ ٤٥

من ١٢:٠٠  الى  ١٢١٢:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٦-١٩٩٠اسامه حسين ھريدى عبدالرازق٨٧٣٦٠ ٤٦

من ١٢:٠٠  الى  ١٢١٢:٣٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٩-١٩٩٧اسراء خالد ھمدانى محمد٢٦٠٤٦ ٤٧

من ١٢:٠٠  الى  ١٢١٢:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢اسراء زكريا السيد ابو زيد١٢٥٢٣ ٤٨

من ١٢:٠٠  الى  ١٢١٢:٣٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٢-١٩٩٦اسراء صبحى طه عيسى٨٣٩٢٥ ٤٩

من ١٢:٠٠  الى  ١٢١٢:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-١١-١٩٩٣اسراء محمد عبدالحكيم محمود٢٥٠٩٢ ٥٠

من ١٢:٠٠  الى  ١٢١٢:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠اس5م ابراھيم متولى امام١٦٦٠٦ ٥١

من ١٢:٠٠  الى  ١٢١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٩اس5م احمد زغلول احمد١١١٥٤ ٥٢

من ١٢:٠٠  الى  ١٢١٢:٣٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٩-١٩٩٣اس5م سمير احمد السيد٩١٠٢٩١٩ ٥٣

من ١٢:٠٠  الى  ١٢١٢:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩اس5م سيد حامد على٨٨٨٨٦ ٥٤

من ١٢:٠٠  الى  ١٢١٢:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-١١-١٩٩٢اس5م محمد ابراھيم داوود٦٢٩٦ ٥٥

من ١٢:٠٠  الى  ١٢١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩اس5م محمد السيد عبدالرحمن١٠٧٧٦ ٥٦

من ١٢:٠٠  الى  ١٢١٢:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦اس5م محمد السيد عبدالعال١١٣٢٧ ٥٧

من ١٢:٠٠  الى  ١٢١٢:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٩-١٩٩٣اس5م محمد عامر محمود٩٩١٨٦٥٣ ٥٨

من ١٢:٠٠  الى  ١٢١٢:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٩-١٩٩٣اس5م محمد عامر محمود١٨٦٥٣ ٥٩

من ١٢:٠٠  الى  ١٢١٢:٣٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨اس5م محمد عبد١٦٨٥٤4 ٦٠

من ١٢:٠٠  الى  ١٢١٢:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-١١-١٩٨٩اس5م محمد عراقى ابراھيم٨٣٥٢٣ ٦١

من ١٢:٠٠  الى  ١٢١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠اس5م ممدوح عبدالقادر على٢١٣٦ ٦٢

من ١٢:٠٠  الى  ١٢١٢:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢اسماء محمد احمد محمد١٦٦١٩ ٦٣

من ١٢:٠٠  الى  ١٢١٢:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨اسماء محمد السيد عبدالعال١٢٦٢٤ ٦٤

من ١٢:٠٠  الى  ١٢١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٨اسماعيل احمد عبد4 احمد صدفه٤٩٠١ ٦٥

من ١٢:٠٠  الى  ١٢١٢:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦اشرف سمير زكى يوسف٨٢٠٥٩٦ ٦٦

من ١٢:٠٠  الى  ١٢١٢:٣٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-١١-١٩٩٣اشواق سعيد خالد احمد عبدالرحيم١١١٥٦ ٦٧

من ١٢:٠٠  الى  ١٢١٢:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٢-١٩٩٥اAء عادل عبدالفتاح احمد١٠٠٣٣ ٦٨

من ١٢:٠٠  الى  ١٢١٢:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٥-١٩٩٢البير اسحاق زكريا فليدس٨٥٧٤٧ ٦٩

من ١٢:٠٠  الى  ١٢١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٩السيد سعد السيد الشافعى٧٩٨٥ ٧٠

من ١٢:٠٠  الى  ١٢١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٩الشيمى عبداللطيف عبد4 محمد الشيمى١٤٢٦١ ٧١

من ١٢:٠٠  الى  ١٢١٢:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-١١-١٩٩٢اميره مصطفى عبدالجليل١٧٠٨١ ٧٢

من ١٢:٠٠  الى  ١٢١٢:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-١١-١٩٨٨امين عبدالمنعم امين عبدالمنعم٨٣٥١١ ٧٣

من ١٢:٠٠  الى  ١٢١٢:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٣-١٩٩١انطون البير فرح عوض٨٥٦٥٤٢ ٧٤

من ١٢:٠٠  الى  ١٢١٢:٣٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨انطوى عبده غر جرجس٨١٥١٠ ٧٥

من ١٢:٠٠  الى  ١٢١٢:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢انعام ص5ح الدين احمد الجميل المتولى٨٩٤٤٠ ٧٦

من ١٢:٠٠  الى  ١٢١٢:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-١٢-١٩٨٨ايات محمد عبد4 الغريب عبدالكريم١٨٠٧٧ ٧٧

من ١٢:٤٥  الى  ١٢٠١:١٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-١٠-١٩٩٦ايمان نبيل كمال ابراھيم محمد٨٧١٨٠ ٧٨

من ١٢:٤٥  الى  ١٢٠١:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧ايمن جبرى احمد على١٦٣٥٦ ٧٩

من ١٢:٤٥  الى  ١٢٠١:١٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠١-١٩٩١ايمن محمد محمد وفائى نور الدين٨٧٢٢٢ ٨٠

من ١٢:٤٥  الى  ١٢٠١:١٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-١٠-١٩٨٩ايمن محمد محمود احمد اسماعيل٢٤٧٧ 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 ١٢:٤٥  الى  ١٢٠١:١٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٧-١٩٩٥ايه احمد بخيت على١٢٥٣٥ ٨٢

من ١٢:٤٥  الى  ١٢٠١:١٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٤-١٩٩١ايه عبدالغفار محمد عبيد١٢٥٤١ ٨٣

من ١٢:٤٥  الى  ١٢٠١:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦ايھاب احمد شحاته محمد٢٢١٥٢ ٨٤

من ١٢:٤٥  الى  ١٢٠١:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٨-١٩٩١باسم محمد عبدالفتاح عمر٨١٧١٨٦ ٨٥

من ١٢:٤٥  الى  ١٢٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧بدر عطيه بدر عطيه٧٨٧٦ ٨٦

من ١٢:٤٥  الى  ١٢٠١:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧بسام ابراھيم احمد عارف٨١٠٨٣٤ ٨٧

من ١٢:٤٥  الى  ١٢٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨بكرى الشيبانى بكرى عبدالرحمن١١١٨٠ ٨٨

من ١٢:٤٥  الى  ١٢٠١:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-١٢-١٩٩١بوA رضا ابراھيم بشاى٢٠٠٠٩ ٨٩

من ١٢:٤٥  الى  ١٢٠١:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٥-١٩٩٤بيتر نصيف عزيز سيفين٥٧٥٢ ٩٠

من ١٢:٤٥  الى  ١٢٠١:١٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦تامر سيد عبدالرازق عبدالفتاح٢٤٢٨٨ ٩١

من ١٢:٤٥  الى  ١٢٠١:١٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٣-١٩٩١ثريا احمد عبدالمجيد عبدالحميد١٠٢٣٦ ٩٢

من ١٢:٤٥  الى  ١٢٠١:١٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-١١-١٩٨٦جبريل العبدمحمود حسين٢٧٠٤ ٩٣

من ١٢:٤٥  الى  ١٢٠١:١٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٤-١٩٩٢جمال اسامه جمال محمد خليل٣٤٣٥ ٩٤

من ١٢:٤٥  الى  ١٢٠١:١٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠جمال عبداللطيف سراج الدين٤٨٤١ ٩٥

من ١٢:٤٥  الى  ١٢٠١:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٥-١٩٩٢جمال محمود شعبان محمود٥٣٤٩ ٩٦

من ١٢:٤٥  الى  ١٢٠١:١٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠١-١٩٨٨جھاد يوسف محمد محمد٨٤٩٦ ٩٧

من ١٢:٤٥  الى  ١٢٠١:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧جورج عبد4 خليل موسى١٠٩٢٣ ٩٨

من ١٢:٤٥  الى  ١٢٠١:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-١١-١٩٨٧حامد محمد زيدان٨١٧١٠ ٩٩

من ١٢:٤٥  الى  ١٢٠١:١٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٥-١٩٨٩حسام جمال احمد حسام الدين٢٥٢٢٢ ١٠٠

من ١٢:٤٥  الى  ١٢٠١:١٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-١١-١٩٨٥حسام سعد ابراھيم سعد٥٦٥٢ ١٠١

من ١٢:٤٥  الى  ١٢٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨حسن احمد مصطفى عبدالرضى٥٤٠٤ ١٠٢

من ١٢:٤٥  الى  ١٢٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧حماده محمد عبدالروؤف عبد٢٣٠٨٨4 ١٠٣

من ١٢:٤٥  الى  ١٢٠١:١٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦حمزه نادر ابراھيم حمزه٤٩٠٢ ١٠٤

من ١٢:٤٥  الى  ١٢٠١:١٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-١٠-١٩٩٢خالد جاد يسرى جاد٢٤٥٨ ١٠٥

من ١٢:٤٥  الى  ١٢٠١:١٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٥-١٩٩٢خالد حسن السيد احمد٦٠٩٤ ١٠٦

من ١٢:٤٥  الى  ١٢٠١:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠خالد محمد على عبدالحميد١٤٢٦٠ ١٠٧

من ١٢:٤٥  الى  ١٢٠١:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠١-١٩٩٦خلود عبدالس5م ابراھيم عبدالس5م٨٢٥١٥١ ١٠٨

من ١٢:٤٥  الى  ١٢٠١:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧دعاء عويضه محمود على٢٥٤١٠ ١٠٩

من ١٢:٤٥  الى  ١٢٠١:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩دعاء محمد عبدالحكم محمود٢٥٠٩٧ ١١٠

من ١٢:٤٥  الى  ١٢٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦دعاء محمود عبدالحميد٨١١٢٨٥ ١١١

من ١٢:٤٥  الى  ١٢٠١:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٨-١٩٩٥دعاء ناصر محمد التھامى عبدالرحمن٩٩٩٣٦٣ ١١٢

من ١٢:٤٥  الى  ١٢٠١:١٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠١-١٩٨٧ديانا عاطف جورج بباوى١١٣٤٣ ١١٣

من ١٢:٤٥  الى  ١٢٠١:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-١١-١٩٨٧دينا الدندراوى امين عطا٨١٢٦١١ ١١٤

من ١٢:٤٥  الى  ١٢٠١:١٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٧-١٩٩١دينا رضا احمد البططى٨٧٣٦٦ ١١٥

من ١٢:٤٥  الى  ١٢٠١:١٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-١٢-١٩٨٧دينا محمد حسن احمد٢٣٠٨٣ ١١٦

من ١٢:٤٥  الى  ١٢٠١:١٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧رافت ص5ح حلمى خله١٠٩٢١ ١١٧

من ٠١:٣٠  الى  ١٢٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٨رامى احمد سعد الدين عبدال5ه١٥٧٠٢ ١١٨

من ٠١:٣٠  الى  ١٢٠٢:٠٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦رامى احمد محمود خزيم٩٩٩٣٦٥ ١١٩

من ٠١:٣٠  الى  ١٢٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٦رامى عادل تك5 تك٨٣٨٢٣5 ١٢٠

من ٠١:٣٠  الى  ١٢٠٢:٠٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦رامى نادر عبد4 حسن٣١٨٥ ١٢١

من ٠١:٣٠  الى  ١٢٠٢:٠٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٥-١٩٩٢رجب طنطاوى رجب محمد١٠٢٢٠ 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 ٠١:٣٠  الى  ١٢٠٢:٠٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٢-١٩٩١رشا صابر سيد عبد١٥٧١٢4 ١٢٣

من ٠١:٣٠  الى  ١٢٠٢:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٧-١٩٩٧رضوى على حسن على٨١٩٦١٤ ١٢٤

من ٠١:٣٠  الى  ١٢٠٢:٠٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠١-١٩٩٠رنا ابراھيم عبده ابراھيم ادريس١٠٣٦٥ ١٢٥

من ٠١:٣٠  الى  ١٢٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٨رنا حسن مصطفى زكى٦٤١٣ ١٢٦

من ٠١:٣٠  الى  ١٢٠٢:٠٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠١-١٩٨٨ريمون عزت وليم٨٥٢٢ ١٢٧

من ٠١:٣٠  الى  ١٢٠٢:٠٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧ريھام ابراھيم حلمى ابراھيم١٥٢٢٦ ١٢٨

من ٠١:٣٠  الى  ١٢٠٢:٠٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٨-١٩٩١زينب محمد عطا حسين١٥٧٩٢ ١٢٩

من ٠١:٣٠  الى  ١٢٠٢:٠٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦ساره الحسين محمود محمد٩٣٦٥ ١٣٠

من ٠١:٣٠  الى  ١٢٠٢:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩٤ساره سليمان محمد حنفى٨٢٤٢٢٥ ١٣١

من ٠١:٣٠  الى  ١٢٠٢:٠٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٤-١٩٨٩ساره محمد حلمى محمد١٥٧٩٤ ١٣٢

من ٠١:٣٠  الى  ١٢٠٢:٠٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-١١-١٩٩٠ساره محمد على احمد٨٧٣٦٥ ١٣٣

من ٠١:٣٠  الى  ١٢٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١١-١٩٩٣ساره محمد عمر عبدالغفور٨٩٤٣٩ ١٣٤

من ٠١:٣٠  الى  ١٢٠٢:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-١٠-١٩٩١ساره مصطفى صبرى١١١٦١ ١٣٥

من ٠١:٣٠  الى  ١٢٠٢:٠٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨سعد احمد سعد الدين١٨٥٣٦ ١٣٦

من ٠١:٣٠  الى  ١٢٠٢:٠٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-١٠-١٩٩٣سليمان احمد سليمان ثابت٨٧١٥٩ ١٣٧

من ٠١:٣٠  الى  ١٢٠٢:٠٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩سماء حمدى كمال محمد رمضان١٨٦٣٦ ١٣٨

من ٠١:٣٠  الى  ١٢٠٢:٠٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-١٢-١٩٨٦سمر كمال خميس٨٢٢٤٧ ١٣٩

من ٠١:٣٠  الى  ١٢٠٢:٠٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٩-١٩٩٥سميه جمال طاھر عبادى٤٩٣٥ ١٤٠

من ٠١:٣٠  الى  ١٢٠٢:٠٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٢-١٩٩٤سميه على دكرونى حسن٨٢٠٥٥٨ ١٤١

من ٠١:٣٠  الى  ١٢٠٢:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢سميه مصباح ابو ساطى طنطاوى٥٣٨٤ ١٤٢

من ٠١:٣٠  الى  ١٢٠٢:٠٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٢-١٩٩٥سھير محمد الداودى خليل٩١٧٦٢١ ١٤٣

من ٠١:٣٠  الى  ١٢٠٢:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٢-١٩٩٣سيد شعبان سيد شعبان محمد٨٨٣٣٢ ١٤٤

من ٠١:٣٠  الى  ١٢٠٢:٠٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٦-١٩٩١سيد غريب عبداللطيف محمد٢٠٠٨٣ ١٤٥

من ٠١:٣٠  الى  ١٢٠٢:٠٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩سيد محمد كامل عبدالحليم١٦٨٥٥ ١٤٦

من ٠١:٣٠  الى  ١٢٠٢:٠٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨شادى جرجس فكرى رحايبى٨٩٠٥٩ ١٤٧

من ٠١:٣٠  الى  ١٢٠٢:٠٠-٠٣-١٢٢٠١٦-١١-١٩٩٠شادى على محمد حسنين الجمل٧٨٨٩ ١٤٨

من ٠١:٣٠  الى  ١٢٠٢:٠٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-١٢-١٩٩٠شادى محمد ابراھيم محمود٨٢١٢١٢ ١٤٩

من ٠١:٣٠  الى  ١٢٠٢:٠٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٩-١٩٩٥شروق اشرف دسوقى ابراھيم التركى٤٩٥٧ ١٥٠

من ٠١:٣٠  الى  ١٢٠٢:٠٠-٠٣-٢١٢٠١٦-١٢-١٩٩٢شريف عصام الدين رشوان مامون٨١٨٨٢ ١٥١

من ٠١:٣٠  الى  ١٢٠٢:٠٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠شيماء ابراھيم محمد صالح١٨٦٣٣ ١٥٢

من ٠١:٣٠  الى  ١٢٠٢:٠٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-١٢-١٩٨٧شيماء حسن عبدالعال حسن١٨٣٠٣ ١٥٣

من ٠١:٣٠  الى  ١٢٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢شيماء رضا محمد عبدالمجيد٨٩٤٣٤ ١٥٤

من ٠١:٣٠  الى  ١٢٠٢:٠٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠١-١٩٨٩ص5ح الدين لطفى محمد احمد الطرابيلى٩١٧٥٥٣ ١٥٥

من ٠١:٣٠  الى  ١٢٠٢:٠٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٩-١٩٩٥ص5ح محمد خضر٨٧٢٠٢ ١٥٦

من ٠١:٣٠  الى  ١٢٠٢:٠٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٥-١٩٩٢عائشه احمد على عبد4 يوسف١١٦٦ ١٥٧

من ٠٢:١٥  الى  ١٢٠٢:٤٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨عادل حسن مصيلحى حسن٨١٨٦٨ ١٥٨

من ٠٢:١٥  الى  ١٢٠٢:٤٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨عادل محمد الدكرونى عبدالمبدى٤٤٢٧ ١٥٩

من ٠٢:١٥  الى  ١٢٠٢:٤٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨عبدالجليل محمد عبدالجليل محمد١٣١٥٣ ١٦٠

من ٠٢:١٥  الى  ١٢٠٢:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠١-١٩٩٤عبدالحليم غريب عبدالحليم ابو سريع مسعود٨٣٣٤١ ١٦١

من ٠٢:١٥  الى  ١٢٠٢:٤٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٧-١٩٩٣عبدالرحمن جاد الكريم سعيد٥٣٩٣ ١٦٢

من ٠٢:١٥  الى  ١٢٠٢:٤٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٩-١٩٩٥عبدالرحمن حسن السيد احمد٦٠٩٧ 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 ٠٢:١٥  الى  ١٢٠٢:٤٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢عبدالرحمن متولى محمد محمود٢٥٥٥ ١٦٤

من ٠٢:١٥  الى  ١٢٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩عبدالرحمن محمد عمر عبدالغفور٨٩٤٤٦ ١٦٥

من ٠٢:١٥  الى  ١٢٠٢:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠١-١٩٨٩عبدالعزيز تفيان عبدالعزيز٢٥٢٥٢ ١٦٦

من ٠٢:١٥  الى  ١٢٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٤عبد4 احمد عمر فراج٨٥٨٦٥ ١٦٧

من ٠٢:١٥  الى  ١٢٠٢:٤٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨عبد4 ذكى متولى٣٤١١ ١٦٨

من ٠٢:١٥  الى  ١٢٠٢:٤٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٨-١٩٩٣عبد4 عبدالمنعم احمد حسن٨١٧١٨٩ ١٦٩

من ٠٢:١٥  الى  ١٢٠٢:٤٥-٠٣-١١٢٠١٦-١١-١٩٩٣عبد4 فاروق عبدالحليم حسين ابو السعود١٠٧٤٠ ١٧٠

من ٠٢:١٥  الى  ١٢٠٢:٤٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨عثمان عبدال5ه عثمان حسين٨٢٨٥٩ ١٧١

من ٠٢:١٥  الى  ١٢٠٢:٤٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩عصام عطيه بدر عطيه٧٨٨٨ ١٧٢

من ٠٢:١٥  الى  ١٢٠٢:٤٥-٠٣-١٩٢٠١٦-١٢-١٩٩١ع5 احمد محمد٢٨١١٣ ١٧٣

من ٠٢:١٥  الى  ١٢٠٢:٤٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠١-١٩٩٠ع5ء احمد على الشامى٨٨٦٠٩ ١٧٤

من ٠٢:١٥  الى  ١٢٠٢:٤٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠ع5ء جابر السيد منصور٩٩٩٣٠٨ ١٧٥

من ٠٢:١٥  الى  ١٢٠٢:٤٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-١٠-١٩٩١ع5ء محمد عبد4 اسماعيل١٠١٣٠ ١٧٦

من ٠٢:١٥  الى  ١٢٠٢:٤٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠ع5ء ناصر ابو الوفا احمد١٢٠٤٦ ١٧٧

من ٠٢:١٥  الى  ١٢٠٢:٤٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٩-١٩٩٣على احمد على السيد٨٤٦٣٥ ١٧٨

من ٠٢:١٥  الى  ١٢٠٢:٤٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨على احمد على عبد4 يوسف١١٦٨ ١٧٩

من ٠٢:١٥  الى  ١٢٠٢:٤٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠على احمد على محمد٨٣٨٤٣ ١٨٠

من ٠٢:١٥  الى  ١٢٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٦على احمد محمد رضوان٨٨٠٨٣ ١٨١

من ٠٢:١٥  الى  ١٢٠٢:٤٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٧-١٩٩٢على عاطف محمد سليمان٨٢٣٦ ١٨٢

من ٠٢:١٥  الى  ١٢٠٢:٤٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠على عبدالستار حسن احمد حسين١٨١٣٨ ١٨٣

من ٠٢:١٥  الى  ١٢٠٢:٤٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩على عطيه عطيه احمد١٤٣٦٠ ١٨٤

من ٠٢:١٥  الى  ١٢٠٢:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٨-١٩٩١على مبارك محمد حسين٨٢٤٤٣ ١٨٥

من ٠٢:١٥  الى  ١٢٠٢:٤٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩١على محمد زكى احمد٣٤٨٥ ١٨٦

من ٠٢:١٥  الى  ١٢٠٢:٤٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠١-١٩٩٤علياء محمد سيد محمد٨١٠٨٣ ١٨٧

من ٠٢:١٥  الى  ١٢٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٢-١٩٩٣عمرو السيد بدوى عبدال5ه٣٤٣٦ ١٨٨

من ٠٢:١٥  الى  ١٢٠٢:٤٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٩-١٩٩١عمرو محمد السيد عبدالغفار١٤٢١٦ ١٨٩

من ٠٢:١٥  الى  ١٢٠٢:٤٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-١١-١٩٨٨عمرو محمد عبدالغنى جاد الرب٨١٧٩٧ ١٩٠

من ٠٢:١٥  الى  ١٢٠٢:٤٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧عمرو مصطفى احمد٢٨١٢٥ ١٩١

من ٠٢:١٥  الى  ١٢٠٢:٤٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩عمرو مطاوع عبدالغفار اAقرع٨٨٢٦٩٨ ١٩٢

من ٠٢:١٥  الى  ١٢٠٢:٤٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٦-١٩٨٧غاده ممدوح حسن محمود١٤٢٧٥ ١٩٣

من ٠٢:١٥  الى  ١٢٠٢:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩فادى جورج حليم بباوى٨١٩٦٣٩ ١٩٤

من ٠٢:١٥  الى  ١٢٠٢:٤٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩فاطمه جمال عبدالستار على١٠٣٧٧ ١٩٥

من ٠٢:١٥  الى  ١٢٠٢:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-١٠-١٩٩١فاطمه محمد احمد السيد٨١٩٦١٣ ١٩٦

من ٠٢:١٥  الى  ١٢٠٢:٤٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠فاطمه مسلم زكى ابو الحسن٨١٩٦١٢ ١٩٧

من ٠٣:٠٠  الى  ١٢٠٣:٣٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩فتحى ص5ح فتحى سيد احمد٢٧٠٥ ١٩٨

من ٠٣:٠٠  الى  ١٢٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧فيفان اسكندر عبدالم5ك سمعان٨٤٧١ ١٩٩

من ٠٣:٠٠  الى  ١٢٠٣:٣٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٥-١٩٨٦كريم احمد النبوى محمود٥٨٠٣ ٢٠٠

من ٠٣:٠٠  الى  ١٢٠٣:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠كريم احمد حسين احمد٢٣٣٦ ٢٠١

من ٠٣:٠٠  الى  ١٢٠٣:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٧-١٩٩١كريم اشرف عبدالمنعم مصطفى بيومي١٧٧٨ ٢٠٢

من ٠٣:٠٠  الى  ١٢٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٩٣كريم السيد احمد محمد عبدالحارس٨٣٣٠٢ ٢٠٣

من ٠٣:٠٠  الى  ١٢٠٣:٣٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠كريم محمود احمد محمد محمد٤٢٧١ 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 ٠٣:٠٠  الى  ١٢٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١١-١٩٩١كيرلس اميل عدلى كامل٢٢٢٧٧ ٢٠٥

من ٠٣:٠٠  الى  ١٢٠٣:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-١٢-١٩٨٩مؤمن احمد السيد عبده عبدالمقصود٢٥٠٩٩ ٢٠٦

من ٠٣:٠٠  الى  ١٢٠٣:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٥-١٩٩٤مؤمن خالد محمد بدرى داود١٠٠٤٥ ٢٠٧

من ٠٣:٠٠  الى  ١٢٠٣:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨مؤمن عاطف عبدالعزيز١٣١٤٩ ٢٠٨

من ٠٣:٠٠  الى  ١٢٠٣:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٨-١٩٩١مؤمن عبدالكريم احمد حميد٨٤٦٢ ٢٠٩

من ٠٣:٠٠  الى  ١٢٠٣:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٨-١٩٩١مؤمن ع5ء الدين محمود٨٨١٩٦٢٢ ٢١٠

من ٠٣:٠٠  الى  ١٢٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٥مؤمن محمد السيد عبدالعال٨٧٩٢٩ ٢١١

من ٠٣:٠٠  الى  ١٢٠٣:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-١١-١٩٨٩ماجد سيد حسين عبدالحميد١٧٧٠ ٢١٢

من ٠٣:٠٠  الى  ١٢٠٣:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩مارتينا عاطف فرنسيس عبدالنور١١٣٤٥ ٢١٣

من ٠٣:٠٠  الى  ١٢٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٥-١٩٩٢مارك صبحى حلمى فريد بن صبحى حلمى١٢٢٧٥ ٢١٤

من ٠٣:٠٠  الى  ١٢٠٣:٣٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٨-١٩٩١مجدى ص5ح الدين احمد١٨٥٣٥ ٢١٥

من ٠٣:٠٠  الى  ١٢٠٣:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨محسن طه محمد محمد٨٣٩٦٢ ٢١٦

من ٠٣:٠٠  الى  ١٢٠٣:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٥-١٩٩٣محمد احمد السيد احمد٨١٩٥٧٣ ٢١٧

من ٠٣:٠٠  الى  ١٢٠٣:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-١٢-١٩٩٠محمد احمد السيد عبدالمجيد١٦٦٠٨ ٢١٨

من ٠٣:٠٠  الى  ١٢٠٣:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠١-١٩٩٣محمد احمد عبدالعال محمد٨٥٨٩٠ ٢١٩

من ٠٣:٠٠  الى  ١٢٠٣:٣٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٣-١٩٩٤محمد احمد عبدالمنعم السيد٢٣٠٦٧ ٢٢٠

من ٠٣:٠٠  الى  ١٢٠٣:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨محمد احمد عبدالھادى محمود٢٦١٦٣ ٢٢١

من ٠٣:٠٠  الى  ١٢٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٠محمد احمد محمد ابراھيم داود٨٨٥٥٢ ٢٢٢

من ٠٣:٠٠  الى  ١٢٠٣:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩محمد احمد محمد حمدان٥٢٥٢ ٢٢٣

من ٠٣:٠٠  الى  ١٢٠٣:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠١-١٩٨٦محمد احمد محمد شحاته١٠٥٠٠ ٢٢٤

من ٠٣:٠٠  الى  ١٢٠٣:٣٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧محمد احمد محمد مصطفى٨٨٤١٦ ٢٢٥

من ٠٣:٠٠  الى  ١٢٠٣:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٢-١٩٩١محمد احمد مصطفى محمد٨١٠٨٤٥ ٢٢٦

من ٠٣:٠٠  الى  ١٢٠٣:٣٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٢-١٩٩٣محمد اسماعيل السيد بكرى١٠١٠٤ ٢٢٧

من ٠٣:٠٠  الى  ١٢٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٠محمد الشبراوى منصور الشحات٤٧٨٢ ٢٢٨

من ٠٣:٠٠  الى  ١٢٠٣:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-١٠-١٩٨٨محمد جمال احمد رمضان عبداللطيف٨٩٢٤٣ ٢٢٩

من ٠٣:٠٠  الى  ١٢٠٣:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠محمد جمعه محمد السيد١١٧٢ ٢٣٠

من ٠٣:٠٠  الى  ١٢٠٣:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-١١-١٩٨٨محمد حسن حسن عبدالھادى٨٥٦٦٥٦ ٢٣١

من ٠٣:٠٠  الى  ١٢٠٣:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-١١-١٩٨٧محمد حسن شلبى احمد٨١٧٤٢ ٢٣٢

من ٠٣:٠٠  الى  ١٢٠٣:٣٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-١٢-١٩٨٨محمد حسن عبدالرحمن احمد٩٩٢٧٤ ٢٣٣

من ٠٣:٠٠  الى  ١٢٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٧محمد حمدى عبدالس5م ابراھيم١٠٦١١ ٢٣٤

من ٠٣:٠٠  الى  ١٢٠٣:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨محمد حيدر عبدالحميد حيدر١١١٣٧ ٢٣٥

من ٠٣:٠٠  الى  ١٢٠٣:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-١١-١٩٨٩محمد دسوقى محمد محمد٦٤٥٥ ٢٣٦

من ٠٣:٠٠  الى  ١٢٠٣:٣٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢محمد دسوقى منصور١٠١٢٩ ٢٣٧

من ٠٣:٤٥  الى  ١٢٠٤:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨محمد رمضان خضير السيد٨٧١٠٢ ٢٣٨

من ٠٣:٤٥  الى  ١٢٠٤:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨محمد سالم نجار مصطفى٥٩٣٧ ٢٣٩

من ٠٣:٤٥  الى  ١٢٠٤:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨محمد سعد اسماعيل٢٣١٣٦ ٢٤٠

من ٠٣:٤٥  الى  ١٢٠٤:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-١١-١٩٩١محمد سعد سيد عثمان١٢٣٩١ ٢٤١

من ٠٣:٤٥  الى  ١٢٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٩٢محمد سعد محمد رماضن٨٥٦٦٥٧ ٢٤٢

من ٠٣:٤٥  الى  ١٢٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٨محمد صابر بربرى مصطفى على٩١٠٩١٥ ٢٤٣

من ٠٣:٤٥  الى  ١٢٠٤:١٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩محمد صابر شاذلى محمد٢٤٦٠ ٢٤٤

من ٠٣:٤٥  الى  ١٢٠٤:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٢-١٩٩٣محمد ص5ح عبدالحى طه٥٢٠٤ 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 ٠٣:٤٥  الى  ١٢٠٤:١٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧محمد عامر سعيد مرسى٨١٩٥٦٤ ٢٤٦

من ٠٣:٤٥  الى  ١٢٠٤:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠محمد عبدالحميد محمد قاسم١١٠٤٣ ٢٤٧

من ٠٣:٤٥  الى  ١٢٠٤:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٨-١٩٩٣محمد عبدالرحيم احمد عثمان١٠٧٨٧ ٢٤٨

من ٠٣:٤٥  الى  ١٢٠٤:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨محمد عبدالعزيز محمد عبدالحميد٦٢٨٤ ٢٤٩

من ٠٣:٤٥  الى  ١٢٠٤:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-١٢-١٩٨٦محمد عبدالفتاح السيد عبدالفتاح٢٥٨٦ ٢٥٠

من ٠٣:٤٥  الى  ١٢٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٨-١٩٩٣محمد عبدالكريم محمد النجار١٠٠٦٦ ٢٥١

من ٠٣:٤٥  الى  ١٢٠٤:١٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٧-١٩٩١محمد عبد4 عبدالفتاح خليل١٩٨٠ ٢٥٢

من ٠٣:٤٥  الى  ١٢٠٤:١٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-١١-١٩٨٨محمد عبدالمعز محمد احمد٥٤٤٣ ٢٥٣

من ٠٣:٤٥  الى  ١٢٠٤:١٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢محمد عبدالناصر مھدى احمد٥٦٦٧ ٢٥٤

من ٠٣:٤٥  الى  ١٢٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩محمد عبدالوھاب ابو زيد احمد٨٨٢٥٠ ٢٥٥

من ٠٣:٤٥  الى  ١٢٠٤:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠١-١٩٩٠محمد عصمت حامد السيد٨٢٤٣٩ ٢٥٦

من ٠٣:٤٥  الى  ١٢٠٤:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-١٠-١٩٨٧محمد غريب عبدالس5م ابراھيم١٨٤٢ ٢٥٧

من ٠٣:٤٥  الى  ١٢٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٢محمد غريب محمد عوض١٠٢٥٠ ٢٥٨

من ٠٣:٤٥  الى  ١٢٠٤:١٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠١-١٩٨٩محمد فاروق احمد عثمان٢١٥١٤ ٢٥٩

من ٠٣:٤٥  الى  ١٢٠٤:١٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٣-١٩٩٤محمد فاروق سعيد عثمان١٤٢٣ ٢٦٠

من ٠٣:٤٥  الى  ١٢٠٤:١٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨محمد فتحى حسان الصغير٨٨٥٥١ ٢٦١

من ٠٣:٤٥  الى  ١٢٠٤:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٩-١٩٩١محمد فتحى عبدالمجيد عبدالعزيز٢٧٩١ ٢٦٢

من ٠٣:٤٥  الى  ١٢٠٤:١٥-٠٣-١٨٢٠١٦-١٠-١٩٨٩محمد فتحى عبدالواحد عبدالقادر٤٩٢٨ ٢٦٣

من ٠٣:٤٥  الى  ١٢٠٤:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠محمد فرج سيد عبدالشافى٥٠٤٨ ٢٦٤

من ٠٣:٤٥  الى  ١٢٠٤:١٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠١-١٩٨٧محمد كمال عبدالمنعم احمد٨٨١٩٧ ٢٦٥

من ٠٣:٤٥  الى  ١٢٠٤:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠١-١٩٨٨محمد ماجد صبحه خليل ابراھيم١٤٠٨ ٢٦٦

من ٠٣:٤٥  الى  ١٢٠٤:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٨-١٩٩١محمد مجدى احمد محمود غانم٨١٥٥١١ ٢٦٧

من ٠٣:٤٥  الى  ١٢٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١١-١٩٨٧محمد مجدى حمدى محمد١٢١٠٦ ٢٦٨

من ٠٣:٤٥  الى  ١٢٠٤:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧محمد محسن عثمان على٨٢٠٥٩٥ ٢٦٩

من ٠٣:٤٥  الى  ١٢٠٤:١٥-٠٣-٣١٢٠١٦-١٢-١٩٨٧محمد محمد ابراھيم الشرقاوى٥٠١٤ ٢٧٠

من ٠٣:٤٥  الى  ١٢٠٤:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٧-١٩٩٣محمد محمود احمد اسماعيل١٤٢١٧ ٢٧١

من ٠٣:٤٥  الى  ١٢٠٤:١٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧محمد محمود عاشور ابو الع٣٠٠١٠٠5 ٢٧٢

من ٠٣:٤٥  الى  ١٢٠٤:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩محمد محمود محمد ابو الخير١٠٩٩١ ٢٧٣

من ٠٣:٤٥  الى  ١٢٠٤:١٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦محمد محمود محمد سالمان١٩٠٧ ٢٧٤

من ٠٣:٤٥  الى  ١٢٠٤:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-١٠-١٩٨٦محمد مصطفى صبرى اسماعيل١٨٣٠٥ ٢٧٥

من ٠٣:٤٥  الى  ١٢٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٠محمد مصطفى عباس حمامه٨٧٢٠٦ ٢٧٦

من ٠٣:٤٥  الى  ١٢٠٤:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢محمد مصطفى قناوى عباس٢٥٠٦٥ ٢٧٧

من ٠٩:٠٠  الى  ١٣٠٩:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢محمد ممدوح محمد محمود٨٥٦٤٢ ٢٧٨

من ٠٩:٠٠  الى  ١٣٠٩:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠١-١٩٩٠محمد ناصر بربرى احمد١٧٧٦ ٢٧٩

من ٠٩:٠٠  الى  ١٣٠٩:٣٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-١٠-١٩٩٠محمد نبيل محمد عبدالرحمن١٧٠٤٣ ٢٨٠

من ٠٩:٠٠  الى  ١٣٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٩١محمد يوسف محمد يوسف٨١٧٢٦ ٢٨١

من ٠٩:٠٠  الى  ١٣٠٩:٣٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٨-١٩٩١محمود ابراھيم زكى على٨١٧١٨٧ ٢٨٢

من ٠٩:٠٠  الى  ١٣٠٩:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩محمود احمد تونى محمد٣٥٧٥ ٢٨٣

من ٠٩:٠٠  الى  ١٣٠٩:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-١٢-١٩٨٦محمود السيد حنفى الحداد٨٤٦٨٧ ٢٨٤

من ٠٩:٠٠  الى  ١٣٠٩:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨محمود جمال سعد عبده٢٥٠٩٣ ٢٨٥

من ٠٩:٠٠  الى  ١٣٠٩:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠محمود حمادى محمود حمادى٩٢٠٦٠٨ 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 ٠٩:٠٠  الى  ١٣٠٩:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-١١-١٩٨٩محمود حموده احمد محمد١٠٣٠٨ ٢٨٧

من ٠٩:٠٠  الى  ١٣٠٩:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٧-١٩٩١محمود رضوان محمد رضوان٨٣٣٣١ ٢٨٨

من ٠٩:٠٠  الى  ١٣٠٩:٣٠-٠٣-٢١٢٠١٦-١١-١٩٨٧محمود صبحى ياسين عبد٢٥٢٦٧4 ٢٨٩

من ٠٩:٠٠  الى  ١٣٠٩:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠١-١٩٨٨محمود طارق محمود محمد احمد١٠٩١٤ ٢٩٠

من ٠٩:٠٠  الى  ١٣٠٩:٣٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-١٠-١٩٩٤محمود عبدالعزيز محمد يوسف١٨١٢٨ ٢٩١

من ٠٩:٠٠  الى  ١٣٠٩:٣٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٧-١٩٩٤محمود عبدالعليم عبدالراضى عبدالفتاح١٨٠٩٨ ٢٩٢

من ٠٩:٠٠  الى  ١٣٠٩:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٣-١٩٩٣محمود عربى محمد احمد٨١٩٥٨٢ ٢٩٣

من ٠٩:٠٠  الى  ١٣٠٩:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠١-١٩٩٣محمود على احمد دياب٨١٧١٧١ ٢٩٤

من ٠٩:٠٠  الى  ١٣٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٩١محمود على محمود على عماره٨٢٢٦٦٠ ٢٩٥

من ٠٩:٠٠  الى  ١٣٠٩:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢محمود عماد ابراھيم احمد٥٦٩٩ ٢٩٦

من ٠٩:٠٠  الى  ١٣٠٩:٣٠-٠٣-١٧٢٠١٦-١٢-١٩٨٩محمود غريب عبداللطيف محمد٢٠٠٨٢ ٢٩٧

من ٠٩:٠٠  الى  ١٣٠٩:٣٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-١١-١٩٨٧محمود متولى مطرود سليم٨٤٧٤٦ ٢٩٨

من ٠٩:٠٠  الى  ١٣٠٩:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩محمود محمد عبدالرازق عبدال5ه٣١٥٩ ٢٩٩

من ٠٩:٠٠  الى  ١٣٠٩:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩محمود محمد فرحات محمد٨٩٠٢٧ ٣٠٠

من ٠٩:٠٠  الى  ١٣٠٩:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧محمود محمد محمود حسن٤٧٩٠ ٣٠١

من ٠٩:٠٠  الى  ١٣٠٩:٣٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٥-١٩٩١محمود محمد مصطفى احمد٢٣٣٠٧ ٣٠٢

من ٠٩:٠٠  الى  ١٣٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٣محمود مسعد عبدالعزيز محمد٦٠٤٤ ٣٠٣

من ٠٩:٠٠  الى  ١٣٠٩:٣٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٢-١٩٩٣محمود مصطفى محمود فريد٢٥٠٢ ٣٠٤

من ٠٩:٠٠  الى  ١٣٠٩:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠محمود مھران عبدالعال ابو زيد٥٨٠١ ٣٠٥

من ٠٩:٠٠  الى  ١٣٠٩:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٦-١٩٨٧محمود يوسف حماده حكيم ابراھيم٨٤٧٤ ٣٠٦

من ٠٩:٠٠  الى  ١٣٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٨مروه احمد عبده ابو بكر٢٥٠٥٩ ٣٠٧

من ٠٩:٠٠  الى  ١٣٠٩:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-١٢-١٩٩٠مروه حامد يوسف احمد١٠٦٧١ ٣٠٨

من ٠٩:٠٠  الى  ١٣٠٩:٣٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨مروه على مھنى١٦٨٥٣ ٣٠٩

من ٠٩:٠٠  الى  ١٣٠٩:٣٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٨-١٩٩١مروه محمد السيد عبدالعال١٢٦٢٣ ٣١٠

من ٠٩:٠٠  الى  ١٣٠٩:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-١٢-١٩٨٧مروه محمد على مھدى١٥٧١٣ ٣١١

من ٠٩:٠٠  الى  ١٣٠٩:٣٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٦-١٩٩٤مروه ھاشم عطيه 4 عبداله رشوان١٠٩٧٠ ٣١٢

من ٠٩:٠٠  الى  ١٣٠٩:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٤-١٩٩٣مريان مسعد عطا عطيه٨١١٠٩١ ٣١٣

من ٠٩:٠٠  الى  ١٣٠٩:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٩-١٩٩١مصطفى احمد مصطفى عبدالبصير٢٥٠١ ٣١٤

من ٠٩:٠٠  الى  ١٣٠٩:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨مصطفى السيد احمد رشوان٦٢٥٠ ٣١٥

من ٠٩:٠٠  الى  ١٣٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠مصطفى السيد عبد4 السيد٢٢٢٣٨ ٣١٦

من ٠٩:٠٠  الى  ١٣٠٩:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-١١-١٩٩٠مصطفى السيد محمد٢٨٣٢٨ ٣١٧

من ٠٩:٤٥  الى  ١٣١٠:١٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٣-١٩٩١مصطفى السيد محمد ابراھيم٣١٥٣ ٣١٨

من ٠٩:٤٥  الى  ١٣١٠:١٥-٠٣-١٩٢٠١٦-١١-١٩٨٩مصطفى جمال مصطفى محمود٨١٦٨٤٩ ٣١٩

من ٠٩:٤٥  الى  ١٣١٠:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-١٠-١٩٨٧مصطفى حارس حامد سيد٦٠٧٥ ٣٢٠

من ٠٩:٤٥  الى  ١٣١٠:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧مصطفى حسن مصطفى ابراھيم٢٠٥٤ ٣٢١

من ٠٩:٤٥  الى  ١٣١٠:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-١١-١٩٨٦مصطفى حمدى صبحى٢٨١٣٥ ٣٢٢

من ٠٩:٤٥  الى  ١٣١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩مصطفى رمضان ابو ضيف عبدالعال١٣٢٣٢ ٣٢٣

من ٠٩:٤٥  الى  ١٣١٠:١٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-١٠-١٩٨٨مصطفى سمير مصطفى حامد٢٧٩٤ ٣٢٤

من ٠٩:٤٥  الى  ١٣١٠:١٥-٠٣-١٢٢٠١٦-١٢-١٩٩١مصطفى شاذلى عبد4 محمد٩٩٩٢٥٦ ٣٢٥

من ٠٩:٤٥  الى  ١٣١٠:١٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-١٠-١٩٨٨مصطفى عبدالحميد حسنين احمد٨١٢٦٢ ٣٢٦

من ٠٩:٤٥  الى  ١٣١٠:١٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢مصطفى عبدالقادر مصطفى عبدالقادر٥٦٥٩ ٣٢٧
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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 ٠٩:٤٥  الى  ١٣١٠:١٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٨-١٩٩٥مصطفى عبدالمالك حسن٩١٧٥٣٥ ٣٢٨

من ٠٩:٤٥  الى  ١٣١٠:١٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨مصطفى عبده توفيق احمد١٧٦٢٦ ٣٢٩

من ٠٩:٤٥  الى  ١٣١٠:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٧-١٩٩٥مصطفى على حق عبدالكريم٨٥٨٨٤ ٣٣٠

من ٠٩:٤٥  الى  ١٣١٠:١٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٤-١٩٩١مصطفى مجدى على محمود١٩٨٢ ٣٣١

من ٠٩:٤٥  الى  ١٣١٠:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٢-١٩٩١مصطفى محمد ص5ح الدين فوزى١٩٥٢ ٣٣٢

من ٠٩:٤٥  الى  ١٣١٠:١٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٦-١٩٨٧مصطفى محمد عثمان ابراھيم٢٥٢٥٤ ٣٣٣

من ٠٩:٤٥  الى  ١٣١٠:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-١١-١٩٨٦مصطفى محمد مصطفى فرحات١٠٦٣٢ ٣٣٤

من ٠٩:٤٥  الى  ١٣١٠:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٥-١٩٨٩مصطفى محمد نور الدين ابو الوفا٨١٦٠٦٥ ٣٣٥

من ٠٩:٤٥  الى  ١٣١٠:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٤-١٩٩٢مصطفى محمود احمد محمد١٣٠٠٣ ٣٣٦

من ٠٩:٤٥  الى  ١٣١٠:١٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-١١-١٩٨٩مصطفى نور نصر سليمان٢٣٠٣ ٣٣٧

من ٠٩:٤٥  الى  ١٣١٠:١٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٥-١٩٨٦معتز باJ احمد عبدالعاطي٢٥٥٩٤ ٣٣٨

من ٠٩:٤٥  الى  ١٣١٠:١٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٤-١٩٩١منار محمد محمود حسن محمدين١٤٠٣ ٣٣٩

من ٠٩:٤٥  الى  ١٣١٠:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩منار محمد مرسى مغربى٨٣٥٤١ ٣٤٠

من ٠٩:٤٥  الى  ١٣١٠:١٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨منار محمود محمد محمود٨٣٣٠٥ ٣٤١

من ٠٩:٤٥  الى  ١٣١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٩٠منال محمد محمد احمد٩١٢٥٩٧ ٣٤٢

من ٠٩:٤٥  الى  ١٣١٠:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠منصور سعيد مصطفى حسن ابو الخير٢٢٢٦٧ ٣٤٣

من ٠٩:٤٥  الى  ١٣١٠:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٨-١٩٩٥منه 4 محمد محمد عبدالفتاح٩٩٤٠٤٢ ٣٤٤

من ٠٩:٤٥  الى  ١٣١٠:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠١-١٩٩٣منه 4 محمد مصطفى محمد١١١٦٣ ٣٤٥

من ٠٩:٤٥  الى  ١٣١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٢-١٩٩٤منيرفا شكرى حلمى شكرى٩٢٤٣٠٨ ٣٤٦

من ٠٩:٤٥  الى  ١٣١٠:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-١٠-١٩٩٢مھا عبد4 غريب ابراھيم٨٩٤٣٨ ٣٤٧

من ٠٩:٤٥  الى  ١٣١٠:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-١١-١٩٩١مھجه على خليفه السيد٩٤٦٠ ٣٤٨

من ٠٩:٤٥  الى  ١٣١٠:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٩-١٩٩٥مى جاد كامل محمد٩٣٣٦ ٣٤٩

من ٠٩:٤٥  الى  ١٣١٠:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨مى فرج سيد عبدالشافى٣١٢٤ ٣٥٠

من ٠٩:٤٥  الى  ١٣١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠مى مختار محمد احمد٨٧٣٦٧ ٣٥١

من ٠٩:٤٥  الى  ١٣١٠:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨مياده عيد محمد عبدالحميد٨٤٩٩ ٣٥٢

من ٠٩:٤٥  الى  ١٣١٠:١٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٨-١٩٩٤مياده محمد محمد ابراھيم٢٨٣٢٩ ٣٥٣

من ٠٩:٤٥  الى  ١٣١٠:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠ميرام محمد حاتم محمد حلمى٩٩٩٣٠٤ ٣٥٤

من ٠٩:٤٥  الى  ١٣١٠:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-١٢-١٩٨٨مينا جمال عبد4 سعيد١٨١٢ ٣٥٥

من ٠٩:٤٥  الى  ١٣١٠:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢مينا كمال كامل تاوضروس٢١٥٢٦ ٣٥٦

من ٠٩:٤٥  الى  ١٣١٠:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢ناديه احمد عبدالحميد٨٢٢١٦ ٣٥٧

من ١٠:٣٠  الى  ١٣١١:٠٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦نبيل باتع قطب حسب النبى٢٨٣٣٣ ٣٥٨

من ١٠:٣٠  الى  ١٣١١:٠٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٤-١٩٩٥نجاه عماد الدين عبدالمنعم١٠٣٢٠ ٣٥٩

من ١٠:٣٠  الى  ١٣١١:٠٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠نجوى عبدالعليم عبدالراضى عبدالفتاح١٨١٠٠ ٣٦٠

من ١٠:٣٠  الى  ١٣١١:٠٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-١٠-١٩٩١ندا احمد محمود اسماعيل١٥٢٠٢ ٣٦١

من ١٠:٣٠  الى  ١٣١١:٠٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠نرمين فرج السيد محمد٨١٥٣١٢ ٣٦٢

من ١٠:٣٠  الى  ١٣١١:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠نسمه محمد غريب احمد٨٨٤٠٠ ٣٦٣

من ١٠:٣٠  الى  ١٣١١:٠٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨نسمه محمود حسن محمد٢٥٤٠٩ ٣٦٤

من ١٠:٣٠  الى  ١٣١١:٠٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٤-١٩٩٢نصر الدين موسى نصر الدين محمد موسى٢٣٥٥٨ ٣٦٥

من ١٠:٣٠  الى  ١٣١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧نصره محمد محمد عبدالفتاح١٥٢٢٩ ٣٦٦

من ١٠:٣٠  الى  ١٣١١:٠٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠١-١٩٨٦نھال بدر الدين صبحى خليل١١٠٩ ٣٦٧

من ١٠:٣٠  الى  ١٣١١:٠٠-٠٣-٣١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩نھال كامل محمد عيسى٨١٥٦٩٠ ٣٦٨
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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  ١٣١١:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨نورا محمد الداودى خليل٩١٧٦٢٠ ٣٦٩

من ١٠:٣٠  الى  ١٣١١:٠٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠نوران عبدالرحمن حسين الكردانى٨٤٩١ ٣٧٠

من ١٠:٣٠  الى  ١٣١١:٠٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٩-١٩٩٣نوران على حسن عبدالكريم٨٥٨٧٨ ٣٧١

من ١٠:٣٠  الى  ١٣١١:٠٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٥-١٩٩٤نورھان جابر عطا١٦٥٢٣ ٣٧٢

من ١٠:٣٠  الى  ١٣١١:٠٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٧-١٩٩٤نورھان عصام السيد محمد عبدالبين٦٨٩٦ ٣٧٣

من ١٠:٣٠  الى  ١٣١١:٠٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-١١-١٩٨٩نيفين عاطف جورج بياوى٨١٥٦٩٣ ٣٧٤

من ١٠:٣٠  الى  ١٣١١:٠٠-٠٣-٣١٢٠١٦-٠٣-١٩٩٥ھاجر احمد عبدالمجيد عبدالمجيد١٠٢٣٧ ٣٧٥

من ١٠:٣٠  الى  ١٣١١:٠٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٦-١٩٩٠ھبه احمد السيد احمد٨١٩٥٧٢ ٣٧٦

من ١٠:٣٠  الى  ١٣١١:٠٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٤-١٩٩١ھبه احمد محمود فراج١٥٧١٥ ٣٧٧

من ١٠:٣٠  الى  ١٣١١:٠٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٣-١٩٩١ھبه مجدى ابو المجد الصادق٨٣٣٤٣ ٣٧٨

من ١٠:٣٠  الى  ١٣١١:٠٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-١٢-١٩٩٣ھدى احمد عبدالحميد ابراھيم الجمل١١٦٥ ٣٧٩

من ١٠:٣٠  الى  ١٣١١:٠٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٨-١٩٩١ھدير سعيد مصطفى محمود١٣٢٣١ ٣٨٠

من ١٠:٣٠  الى  ١٣١١:٠٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٧-١٩٩٣ھدير مصطفى ابراھيم محمد١٤٠٥٩ ٣٨١

من ١٠:٣٠  الى  ١٣١١:٠٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩ھشام محمد اسماعيل محمد٥٤٠٣ ٣٨٢

من ١٠:٣٠  الى  ١٣١١:٠٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦ھند سعيد مصطفى محمود١٣٢٣٠ ٣٨٣

من ١٠:٣٠  الى  ١٣١١:٠٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠ھند غريب فھيم محمد١٠٣٠٧ ٣٨٤

من ١٠:٣٠  الى  ١٣١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩ھيثم محمد احمد حواله٤٨٤٠ ٣٨٥

من ١٠:٣٠  الى  ١٣١١:٠٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠وسام رفيق دانيال٦٥٠١ ٣٨٦

من ١٠:٣٠  الى  ١٣١١:٠٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦وفاء اسماعيل ابراھيم محمد١٤٢٧٦ ٣٨٧

من ١٠:٣٠  الى  ١٣١١:٠٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩وفاء رمضان عبدالسيد عوض١٢٤٩٣ ٣٨٨

من ١٠:٣٠  الى  ١٣١١:٠٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٢-١٩٨٧وAء محمد جوده محمد٨١٥٦٩١ ٣٨٩

من ١٠:٣٠  الى  ١٣١١:٠٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩وليد محمد جوده محمد٤٧٧١ ٣٩٠

من ١٠:٣٠  الى  ١٣١١:٠٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠١-١٩٨٨ياسر حسن احمد على٢٢٢٠٨ ٣٩١

من ١٠:٣٠  الى  ١٣١١:٠٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٤-١٩٩٤ياسين حشمت ياسين عبدالس5م٨٣٨٧٦ ٣٩٢

من ١٠:٣٠  الى  ١٣١١:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٧-١٩٩٤ياقوت ابراھيم عبدالحكيم١٩٩٠٧ ٣٩٣

من ١٠:٣٠  الى  ١٣١١:٠٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٨-١٩٩١يوستينا سمير مرعى٩١٧٦٤٣ ٣٩٤

من ١٠:٣٠  الى  ١٣١١:٠٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠١-١٩٨٦يوسف عصام يوسف احمد٩٩٢٧٥ ٣٩٥
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