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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

بورسعيد محافظة ١

من ٠١:٣٠  الى  ١٠٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧ابراھيم السيد ابراھيم عبدالحليم عبدالحق٥١٧١ ١

من ٠١:٣٠  الى  ١٠٠٢:٠٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠ابراھيم رؤوف محمود عثمان٨٤٥٠٧ ٢

من ٠١:٣٠  الى  ١٠٠٢:٠٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٧-١٩٩١ابراھيم عادل ابراھيم محمد السيد المنسى٩٢٣٥٦٤ ٣

من ٠١:٣٠  الى  ١٠٠٢:٠٠-٠٣-١٦٢٠١٦-١٢-١٩٩١ابراھيم محمد ابراھيم سليمان١٩٨٢٠ ٤

من ٠١:٣٠  الى  ١٠٠٢:٠٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨ابراھيم محمد عبدالحميد ابراھيم الجريتلى٢٦٢٥ ٥

من ٠١:٣٠  الى  ١٠٠٢:٠٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٢-١٩٩٣ابراھيم محمد فتحى عبداللطيف٢٧١١ ٦

من ٠١:٣٠  الى  ١٠٠٢:٠٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٤-١٩٩٢احمد ابراھيم احمد الغرباوى٣١٢٨ ٧

من ٠١:٣٠  الى  ١٠٠٢:٠٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧احمد ابراھيم السيد ابراھيم ندا١٥٤٥٧ ٨

من ٠١:٣٠  الى  ١٠٠٢:٠٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧احمد ابراھيم محمد اسماعيل عبدالعال٨١٥٩٢٦ ٩

من ٠١:٣٠  الى  ١٠٠٢:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠احمد ابراھيم محمد فرحات١٧٨٩ ١٠

من ٠٢:١٥  الى  ١٠٠٢:٤٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-١٠-١٩٩٠احمد احمد محمد الطنطاوى١٥١٣٠ ١١

من ٠٢:١٥  الى  ١٠٠٢:٤٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠احمد احمد محمود الفقيرى١٦١٦١ ١٢

من ٠٢:١٥  الى  ١٠٠٢:٤٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨احمد السيد احمد محمد مصطفى٥١٩٢ ١٣

من ٠٢:١٥  الى  ١٠٠٢:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-١٢-١٩٨٩احمد العربى غريب محمد٨٧١٨٩ ١٤

من ٠٢:١٥  الى  ١٠٠٢:٤٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨احمد جمال رجب يونس١٥٤٦٧ ١٥

من ٠٢:١٥  الى  ١٠٠٢:٤٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠١-١٩٩٣احمد حسن الحسنى محمد احمد١٥١٣١ ١٦

من ٠٢:١٥  الى  ١٠٠٢:٤٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٥-١٩٨٩احمد حسن قاصد السيد١٠٢١٠ ١٧

من ٠٢:١٥  الى  ١٠٠٢:٤٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-١١-١٩٨٧احمد حسين حسن حسين٨١٥٣٣ ١٨

من ٠٢:١٥  الى  ١٠٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩١احمد حمدى التابعى ابو النجا عبدالدايم١٥٤٧٠ ١٩

من ٠٢:١٥  الى  ١٠٠٢:٤٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨احمد رافت محمد حامد٤٢٨٢ ٢٠

من ٠٢:١٥  الى  ١٠٠٢:٤٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢احمد ربيعى شوقى شحاته٨١٥٩٢٤ ٢١

من ٠٢:١٥  الى  ١٠٠٢:٤٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-١١-١٩٨٨احمد رضا السيد حسن اللوتى١٧٨٢ ٢٢

من ٠٢:١٥  الى  ١٠٠٢:٤٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-١٢-١٩٨٩احمد زكى على ابراھيم١٣٩٣ ٢٣

من ٠٢:١٥  الى  ١٠٠٢:٤٥-٠٣-١٢٢٠١٦-١٠-١٩٨٧احمد سامى عوض سليمان١٨٠٨١ ٢٤

من ٠٢:١٥  الى  ١٠٠٢:٤٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-١١-١٩٨٨احمد سعيد محمد عطيه خليل٩٢٣٥٥١ ٢٥

من ٠٢:١٥  الى  ١٠٠٢:٤٥-٠٣-١١٢٠١٦-١١-١٩٨٨احمد صابر عثمان عبدالواحد٢٧٧٣ ٢٦

من ٠٢:١٥  الى  ١٠٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٣احمد ص>ح الدين عاشور محمد حسن١٠٩٨٨ ٢٧

من ٠٢:١٥  الى  ١٠٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠احمد طارق محمد انس البحراوى١٦٢٥١ ٢٨

من ٠٢:١٥  الى  ١٠٠٢:٤٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧احمد عبدالمجيد محمد الھادى١٠١٠١ ٢٩

من ٠٢:١٥  الى  ١٠٠٢:٤٥-٠٣-١٦٢٠١٦-١٠-١٩٩٢احمد عبدالمنعم شرف الدين حمزه١٥٤٦٣ ٣٠

من ٠٢:١٥  الى  ١٠٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩احمد ع>ء الدين على السيد منصور٨٣٦٣٣ ٣١

من ٠٢:١٥  الى  ١٠٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩احمد على عبدالرحمن عبدالحميد مندور٨١٤٩٦ ٣٢

من ٠٢:١٥  الى  ١٠٠٢:٤٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧احمد على على متولى الشربينى٧٩٩٤ ٣٣

من ٠٢:١٥  الى  ١٠٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٩١احمد على مسعد محمد ابو الحسين١٦١٥٣ ٣٤

من ٠٢:١٥  الى  ١٠٠٢:٤٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-١٠-١٩٩٠احمد فاروق السيد عبدالحفيظ٨٢٢٣٣ ٣٥

من ٠٢:١٥  الى  ١٠٠٢:٤٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٥-١٩٩٢احمد كمال حسن على ابراھيم٨١٧٥٠٧ ٣٦

من ٠٢:١٥  الى  ١٠٠٢:٤٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢احمد محمد ابراھيم سليم سليم٨١٨١٩٨ ٣٧

من ٠٢:١٥  الى  ١٠٠٢:٤٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠احمد محمد ابو النور حسن الزAط١٥١٢٨ ٣٨

من ٠٢:١٥  الى  ١٠٠٢:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧احمد محمد احمد اسماعيل حويله٨٢٨١١ ٣٩

من ٠٢:١٥  الى  ١٠٠٢:٤٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-١١-١٩٨٩احمد محمد السيد احمد حبيش٥٨٣٥ 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 ٠٢:١٥  الى  ١٠٠٢:٤٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٩-١٩٩١احمد محمد ص>ح الدين رضوان القراز٨٢٣٢٢٩ ٤١

من ٠٢:١٥  الى  ١٠٠٢:٤٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦احمد محمد عبدالمجيد احمد١٨٩٦١ ٤٢

من ٠٢:١٥  الى  ١٠٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠احمد محمد عبده محمد ابو الفضل٨٧٦٨ ٤٣

من ٠٢:١٥  الى  ١٠٠٢:٤٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧احمد محمد محمد عوض جوان٥١٧٢ ٤٤

من ٠٢:١٥  الى  ١٠٠٢:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨احمد محمد مصطفى محمد٨٢١٨٢ ٤٥

من ٠٢:١٥  الى  ١٠٠٢:٤٥-٠٣-١١٢٠١٦-١٠-١٩٨٧احمد محمد ميزار عبدربه٨١٢٩٦ ٤٦

من ٠٢:١٥  الى  ١٠٠٢:٤٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٥-١٩٩٢احمد محمد وجدى محمد قنديل٢٠٠٤٢ ٤٧

من ٠٢:١٥  الى  ١٠٠٢:٤٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨احمد محمود محمد محمود احمد٨٥٥٥٩ ٤٨

من ٠٢:١٥  الى  ١٠٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨احمد مختار فھمى سيد٨٢٠٣٦ ٤٩

من ٠٢:١٥  الى  ١٠٠٢:٤٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧احمد ناجى عز الدين مطاوع١٢٣٨٤ ٥٠

من ٠٣:٠٠  الى  ١٠٠٣:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-١٠-١٩٨٦اسامه رمضان عزت على الصواف٨٧٩٠٢ ٥١

من ٠٣:٠٠  الى  ١٠٠٣:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-١١-١٩٨٥اسامه محمود محمد محمود السحراوى٨١٥٩٢١ ٥٢

من ٠٣:٠٠  الى  ١٠٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨اسامه يوسف محمد السيد٨٣٨٩٠ ٥٣

من ٠٣:٠٠  الى  ١٠٠٣:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٢-١٩٩١اسراء السيد محمد حسن ابو الشوارب١٢٤٥٨ ٥٤

من ٠٣:٠٠  الى  ١٠٠٣:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢اس>م احمد س>مه محمد على١٦١٩٠ ٥٥

من ٠٣:٠٠  الى  ١٠٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦اس>م السيد العرب عبدالھادى اسماعيل١٨١٢٤ ٥٦

من ٠٣:٠٠  الى  ١٠٠٣:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩اس>م جمال السيد احمد٨١٦٧١٨ ٥٧

من ٠٣:٠٠  الى  ١٠٠٣:٣٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-١١-١٩٨٩اس>م حسن احمد احمد القشاش١٩٥٠٢ ٥٨

من ٠٣:٠٠  الى  ١٠٠٣:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨اس>م ص>ح الدين حامد البدويھى٤٢٥٢ ٥٩

من ٠٣:٠٠  الى  ١٠٠٣:٣٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧اس>م محمد فھمى حسن الب>سى٨٢٠٣٨ ٦٠

من ٠٣:٠٠  الى  ١٠٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨اس>م مسعد زين يوسف٣٠٢٥ ٦١

من ٠٣:٠٠  الى  ١٠٠٣:٣٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢اس>م نور الدين عبدال>ه حماده٨٤١٩١ ٦٢

من ٠٣:٠٠  الى  ١٠٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠اسماء احمد جمعه احمد على السيد٨١٧٥٠٦ ٦٣

من ٠٣:٠٠  الى  ١٠٠٣:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧اشرف عبدالرحيم ابو المجد محمد حسن١٧١٣٣ ٦٤

من ٠٣:٠٠  الى  ١٠٠٣:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨اشرف مصطفى السيد السيد رضوان٢٦٠٣٠ ٦٥

من ٠٣:٠٠  الى  ١٠٠٣:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٥-١٩٩٣افنان عبدالحليم السيد على سحلب٨٨٥٩٦ ٦٦

من ٠٣:٠٠  الى  ١٠٠٣:٣٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-١٠-١٩٩٥اAء ابراھيم ابراھيم السيد٨١٥٩٢٨ ٦٧

من ٠٣:٠٠  الى  ١٠٠٣:٣٠-٠٣-٣١٢٠١٦-٠١-١٩٩١اAء محمد زكريا احمد تمراز٨١٨١٩٤ ٦٨

من ٠٣:٠٠  الى  ١٠٠٣:٣٠-٠٣-٣١٢٠١٦-١٠-١٩٨٦السيد رمضان محمود عبداللطيف١٠٩٣٦ ٦٩

من ٠٣:٠٠  الى  ١٠٠٣:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨السيد على محمد محمد عياد١٢٣٤٦ ٧٠

من ٠٣:٠٠  الى  ١٠٠٣:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-١١-١٩٨٩السيد محمد عباس على الحسينى٨٨٨٦٦ ٧١

من ٠٣:٠٠  الى  ١٠٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٨السيد محى الدين رشدى مرسى٨١٠٨٤٤ ٧٢

من ٠٣:٠٠  الى  ١٠٠٣:٣٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨ايمان ابراھيم ابراھيم احمد ابو اAسعاد٨١٥٨٦٢ ٧٣

من ٠٣:٠٠  الى  ١٠٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٢-١٩٩٧ايمان السيد عبده محمود سرحان١٥٤٧١ ٧٤

من ٠٣:٠٠  الى  ١٠٠٣:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-١٠-١٩٩٢ايه ابراھيم الحسينى حسين مجدى٨٨٣٧٦ ٧٥

من ٠٣:٠٠  الى  ١٠٠٣:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-١٢-١٩٨٩ايه D محمد زكريا٩٩١٩٧٢٩ ٧٦

من ٠٣:٠٠  الى  ١٠٠٣:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-١٠-١٩٩٥ايه حمدى عبده اسماعيل٩٩٤٨٥٥ ٧٧

من ٠٣:٠٠  الى  ١٠٠٣:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩٣ايه رمضان محمد محمد بيونى١٥٤٨٥ ٧٨

من ٠٣:٠٠  الى  ١٠٠٣:٣٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧ايھاب يسرى محمد نجم٤٨٤٤ ٧٩

من ٠٣:٠٠  الى  ١٠٠٣:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦باسم حسن حسن الجندى١٨٨٣٤ ٨٠

من ٠٣:٠٠  الى  ١٠٠٣:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠باسم عوض سعد شحاته عبدالم>ك٨٣٦٤٣ 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 ٠٣:٠٠  الى  ١٠٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٩باسم مدحت جمال الدين احمد محمد٢٦٠٢٩ ٨٢

من ٠٣:٠٠  الى  ١٠٠٣:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩بسمه حسن حسن السيد الجندى١٨٨٣٥ ٨٣

من ٠٣:٠٠  الى  ١٠٠٣:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦بسمه حسين محمود جمعه١٦١٦٢ ٨٤

من ٠٣:٠٠  الى  ١٠٠٣:٣٠-٠٣-١٣٢٠١٦-١٠-١٩٨٧ب>ل احمد محمد عبدالرازق الدسوقى٨٥٢٤ ٨٥

من ٠٣:٠٠  الى  ١٠٠٣:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٦-١٩٩١ب>ل صالح حسن محمد الخولى١٩٠٥٥ ٨٦

من ٠٣:٠٠  الى  ١٠٠٣:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-١١-١٩٨٨ب>ل مصطفى عبده عبدالحليم ابو المعاطى٢٦٦١٣ ٨٧

من ٠٣:٠٠  الى  ١٠٠٣:٣٠-٠٣-١٩٢٠١٦-١١-١٩٨٥جمال محمد حسن صالح١٥٤٦٢ ٨٨

من ٠٣:٠٠  الى  ١٠٠٣:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨جھاد احمد محمد محمد حسن على١١٣١ ٨٩

من ٠٣:٠٠  الى  ١٠٠٣:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-١١-١٩٨٧جھاد محمد السيد محمد فليه٢٣٠٤٧ ٩٠

من ٠٣:٤٥  الى  ١٠٠٤:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-١٢-١٩٩٢حسام الدين مسعد زين يوسف٣٠٢٦ ٩١

من ٠٣:٤٥  الى  ١٠٠٤:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧حسام مرسى محمد محمد المنصورى٩١٨٤ ٩٢

من ٠٣:٤٥  الى  ١٠٠٤:١٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠حسن احمد مسعد حسن منصور٢٢١٧٧ ٩٣

من ٠٣:٤٥  الى  ١٠٠٤:١٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-١١-١٩٩٠حسن السعيد ابراھيم صالح٢٣٠٤٩ ٩٤

من ٠٣:٤٥  الى  ١٠٠٤:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦حسين رمضان محمد حسن ابراھيم الشناوى١٤٢١ ٩٥

من ٠٣:٤٥  الى  ١٠٠٤:١٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧حسين محمد طاھر محمد الب>س١٠١٢٤ ٩٦

من ٠٣:٤٥  الى  ١٠٠٤:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٧-١٩٩١خالد طاھر محمود عاشور١٤٠٢٦ ٩٧

من ٠٣:٤٥  الى  ١٠٠٤:١٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-١٢-١٩٩٠خالد عبده السيد موافى٢٣١٦١ ٩٨

من ٠٣:٤٥  الى  ١٠٠٤:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠١-١٩٨٨خليل احمد بشير محمد بشير١٨١٢٥ ٩٩

من ٠٣:٤٥  الى  ١٠٠٤:١٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٣-١٩٩٣داليا صابر توفيق عمر محمود١٧٧٤٨ ١٠٠

من ٠٣:٤٥  الى  ١٠٠٤:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨رامى محمد احمد ياقوت١٦٩٧٠ ١٠١

من ٠٣:٤٥  الى  ١٠٠٤:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-١١-١٩٨٩رضوه عاطف عثمان عطيه٨١٩٦٠٤ ١٠٢

من ٠٣:٤٥  الى  ١٠٠٤:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢رضوى ابراھيم حسن قوطه٨٩٤٠١ ١٠٣

من ٠٣:٤٥  الى  ١٠٠٤:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢رضوى سعيد احمد محمد بورمه٨٨٥٩٧ ١٠٤

من ٠٣:٤٥  الى  ١٠٠٤:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦رغداء محمد وجدى احمد قنديل٩١٧٥٨٧ ١٠٥

من ٠٣:٤٥  الى  ١٠٠٤:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-١٢-١٩٨٥رغده على محمد مروان١٢٦٢٦ ١٠٦

من ٠٣:٤٥  الى  ١٠٠٤:١٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٧-١٩٩٢رنا ناجى ابراھيم خليفه١٢٣٣ ١٠٧

من ٠٣:٤٥  الى  ١٠٠٤:١٥-٠٣-٣١٢٠١٦-٠١-١٩٩١زكريا محمد زكريا احمد تمراز٩٨٤٥٨ ١٠٨

من ٠٣:٤٥  الى  ١٠٠٤:١٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠١-١٩٩٢ساره رفعت محمد عبدالعال احمد٨١٧٥٤٩ ١٠٩

من ٠٣:٤٥  الى  ١٠٠٤:١٥-٠٣-١٧٢٠١٦-١٢-١٩٨٧ساره محمد عوض مسعد كبه٨١٨٥٢ ١١٠

من ٠٣:٤٥  الى  ١٠٠٤:١٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-١١-١٩٨٦سلمى محمود محمد العشرى١٣١٤٥ ١١١

من ٠٣:٤٥  الى  ١٠٠٤:١٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧سمير محمد سمير السيد٢٧٧٢ ١١٢

من ٠٣:٤٥  الى  ١٠٠٤:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-١١-١٩٩٥سيد محمد محمد عبده الشريف١٦٨٨ ١١٣

من ٠٣:٤٥  الى  ١٠٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٧شريف محمد طه عجيبه١٥٤٥٣ ١١٤

من ٠٣:٤٥  الى  ١٠٠٤:١٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦شريف محمد طه محمود س>مه١٥٤٦١ ١١٥

من ٠٣:٤٥  الى  ١٠٠٤:١٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٧-١٩٩٣طارق محمد توكل عبدالقادر حموده١٦٦١٦ ١١٦

٥٥٠١Dمن ٠٣:٤٥  الى  ١٠٠٤:١٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦عاطف خليفه محمد عبد ١١٧

من ٠٣:٤٥  الى  ١٠٠٤:١٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠١-١٩٨٦عبدالرحمن السيد ابراھيم عبدالحق٥١٧٣ ١١٨

من ٠٣:٤٥  الى  ١٠٠٤:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧عبدD احمد محمد سليم محمد٨٥٥٩٨ ١١٩

من ٠٣:٤٥  الى  ١٠٠٤:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩عصام عبده عبدالفتاح عبداللطيف٢٣٠٤٦ ١٢٠

من ٠٣:٤٥  الى  ١٠٠٤:١٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-١٠-١٩٩٠عصام يحيى عبده٢٢١٣٩ ١٢١

من ٠٣:٤٥  الى  ١٠٠٤:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-١١-١٩٨٧ع>ء الدين عبدالعظيم على مصطفى٨١٥٩٢٧ 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 ٠٣:٤٥  الى  ١٠٠٤:١٥-٠٣-١٩٢٠١٦-١١-١٩٨٩على ربيعى شوقى شحاته٨٨١٥٩٢٣ ١٢٣

من ٠٣:٤٥  الى  ١٠٠٤:١٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-١٠-١٩٨٨على طلعت على محمود عبدالس>م١٢٦٢٠ ١٢٤

من ٠٣:٤٥  الى  ١٠٠٤:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٨-١٩٩١على محمد سامى على احمد البليدي٢٦٥١٧ ١٢٥

من ٠٣:٤٥  الى  ١٠٠٤:١٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩عمر س>مه محمد محمود الحمامصى٢٦١٥ ١٢٦

من ٠٣:٤٥  الى  ١٠٠٤:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٤-١٩٩٦عمر مصطفى محمد٢٤٠٠٢ ١٢٧

من ٠٣:٤٥  الى  ١٠٠٤:١٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧عمرو السيد العربى حسن الشناوى٩٩٤٤٩٧ ١٢٨

من ٠٣:٤٥  الى  ١٠٠٤:١٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩عمرو سامى عبدالرحيم١٨٦٦٧ ١٢٩

من ٠٣:٤٥  الى  ١٠٠٤:١٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩عمرو سامى عبدالرحيم٩١٨٦٦٧ ١٣٠

من ٠٩:٠٠  الى  ١٢٠٩:٣٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٤-١٩٩١فؤاد محمد فؤاد اسماعيل طنطاوى٨٢٠١٥ ١٣١

من ٠٩:٠٠  الى  ١٢٠٩:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٣-١٩٩١فدوى ندا مامون٨٩٨٦ ١٣٢

١٠٩٦٦Dمن ٠٩:٠٠  الى  ١٢٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٩١كريم الدين محمد محمود حسن عبد ١٣٣

من ٠٩:٠٠  الى  ١٢٠٩:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٧-١٩٩١كريم عوض رجب حمدى حمدى٩٢٣٥٦٣ ١٣٤

من ٠٩:٠٠  الى  ١٢٠٩:٣٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٩-١٩٩١كريم محسن مصطفى مصطفى النجار١٦١٥٨ ١٣٥

من ٠٩:٠٠  الى  ١٢٠٩:٣٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٣-١٩٩١كريم محمد صالح حسنين الزينى٨٢٤٢٤٩ ١٣٦

من ٠٩:٠٠  الى  ١٢٠٩:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠كريم محمد محمد احمد البرلسى٢٧١٠ ١٣٧

من ٠٩:٠٠  الى  ١٢٠٩:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-١٢-١٩٩٠مؤمن احمد حسن البدوى٩٢٠٦٧ ١٣٨

٨٩٤١٥D نصر Hمن ٠٩:٠٠  الى  ١٢٠٩:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠١-١٩٨٨ماريانا نصيف عطا ١٣٩

من ٠٩:٠٠  الى  ١٢٠٩:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧محمد احمد الدسوقى١٦٥٩٨ ١٤٠

من ٠٩:٠٠  الى  ١٢٠٩:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٧-١٩٩٥محمد احمد حماد محمد ابراھيم١٦١٦٤ ١٤١

من ٠٩:٠٠  الى  ١٢٠٩:٣٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠١-١٩٨٧محمد احمد عزت ابراھيم عاشور٩٩٢٦٠ ١٤٢

من ٠٩:٠٠  الى  ١٢٠٩:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-١٠-١٩٨٧محمد احمد فوزى المزيد٨٨٣٩٦ ١٤٣

من ٠٩:٠٠  الى  ١٢٠٩:٣٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-١٠-١٩٩٠محمد اسامه ابراھيم محمد المصرى٤٩٠٨ ١٤٤

من ٠٩:٠٠  الى  ١٢٠٩:٣٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨محمد الحسينى الحسينى مصلحى٨٨٤١١ ١٤٥

من ٠٩:٠٠  الى  ١٢٠٩:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠١-١٩٨٩محمد الدسوقى محمد حسن مھدى١٦١٩١ ١٤٦

من ٠٩:٠٠  الى  ١٢٠٩:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦محمد السعيد عبدالرازق محمد القضبان١٥٤٥٥ ١٤٧

من ٠٩:٠٠  الى  ١٢٠٩:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-١٢-١٩٨٩محمد السيد ابراھيم عبدالحليم٥١٧٤ ١٤٨

من ٠٩:٠٠  الى  ١٢٠٩:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨محمد السيد السيد ھندام٨٣٨٣٧ ١٤٩

من ٠٩:٠٠  الى  ١٢٠٩:٣٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٦-١٩٩١محمد السيد العربى اسماعيل احمد غريبه٢٠٠٢٧ ١٥٠

من ٠٩:٠٠  الى  ١٢٠٩:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨محمد السيد حسن ابو رحاب١٢٦٠٢ ١٥١

من ٠٩:٠٠  الى  ١٢٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٦-١٩٩١محمد السيد محمد عاشور٨١٥٩١٩ ١٥٢

من ٠٩:٠٠  الى  ١٢٠٩:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-١١-١٩٨٧محمد العربى احمد يونس٨٨٠٥١ ١٥٣

من ٠٩:٠٠  الى  ١٢٠٩:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-١٠-١٩٨٧محمد انوار اAباصيرى عبدالعال بن النور٨٧٢٣٧ ١٥٤

من ٠٩:٠٠  الى  ١٢٠٩:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦محمد جمعه محمد ريحان٨٣٩٥٩ ١٥٥

من ٠٩:٠٠  الى  ١٢٠٩:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠محمد حسن ابراھيم عبده شرباصى٨٢٣٢٤٧ ١٥٦

من ٠٩:٠٠  الى  ١٢٠٩:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٩-١٩٩٣محمد حسن احمد عبدالرحمن٨٥٤٦ ١٥٧

من ٠٩:٠٠  الى  ١٢٠٩:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦محمد حسنين محمد السيد شرباص٨٥٨٦٠ ١٥٨

من ٠٩:٠٠  الى  ١٢٠٩:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠١-١٩٨٦محمد حسين احمد محمد٣٤١٦ ١٥٩

من ٠٩:٠٠  الى  ١٢٠٩:٣٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-١٠-١٩٨٦محمد حلمى شرف الدين حمزه١٥٤٧٣ ١٦٠

من ٠٩:٠٠  الى  ١٢٠٩:٣٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٥-١٩٩٢محمد حمدى محمد الشربينى صبح٩١٠٠٣٦ ١٦١

من ٠٩:٠٠  الى  ١٢٠٩:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-١١-١٩٩٠محمد خضر عباس على٨٣٧١١ ١٦٢

من ٠٩:٠٠  الى  ١٢٠٩:٣٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠محمد رؤوف مرسى احمد الخولى٨٨٣٩٨ 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 ٠٩:٠٠  الى  ١٢٠٩:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-١١-١٩٨٧محمد رزق فھمى محمد٨١٢٩٣ ١٦٤

من ٠٩:٠٠  الى  ١٢٠٩:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-١٢-١٩٩٣محمد رمضان نصر محمد طايف٨٧٦٩ ١٦٥

من ٠٩:٠٠  الى  ١٢٠٩:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦محمد زكريا محمد احمد عزمى١٨١٢٦ ١٦٦

من ٠٩:٠٠  الى  ١٢٠٩:٣٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-١١-١٩٨٩محمد سعيد محمد عثمان٨٢٢٦٥٦ ١٦٧

من ٠٩:٠٠  الى  ١٢٠٩:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠١-١٩٩٢محمد عباس عبدالرازق عباس٢٦١٦ ١٦٨

من ٠٩:٠٠  الى  ١٢٠٩:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧محمد عبدالواحد محمد عبده حسين٨١٠٧٦ ١٦٩

من ٠٩:٠٠  الى  ١٢٠٩:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٥-١٩٨٩محمد عصام السيد على٨١٥٩٢٥ ١٧٠

من ٠٩:٤٥  الى  ١٢١٠:١٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦محمد عصام عبداللطيف١٩٧٧٤ ١٧١

من ٠٩:٤٥  الى  ١٢١٠:١٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٥-١٩٩١محمد على حسن على حسن٨٢٠٥٧٨ ١٧٢

من ٠٩:٤٥  الى  ١٢١٠:١٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨محمد على عبدالرحمن عبدالحميد٣٤٢٨ ١٧٣

من ٠٩:٤٥  الى  ١٢١٠:١٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-١١-١٩٨٧محمد على محمد الجندى١٦١٩٢ ١٧٤

من ٠٩:٤٥  الى  ١٢١٠:١٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-١٢-١٩٨٥محمد عوض احمد احمد دعبس٧٨٧٨ ١٧٥

من ٠٩:٤٥  الى  ١٢١٠:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦محمد عوض رجب حمدى١٠٥٧٦ ١٧٦

من ٠٩:٤٥  الى  ١٢١٠:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠محمد فوزى ابراھيم شوشه٨٣٧١٠ ١٧٧

من ٠٩:٤٥  الى  ١٢١٠:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-١٢-١٩٩٠محمد فوزى فرغلى محمد الصاوى١٦١٥٢ ١٧٨

من ٠٩:٤٥  الى  ١٢١٠:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨محمد كمال السيد٢١٥٨٤ ١٧٩

من ٠٩:٤٥  الى  ١٢١٠:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨محمد محمد السيد على ھديه٢٣٠٤٨ ١٨٠

من ٠٩:٤٥  الى  ١٢١٠:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩محمد محمد حامد درغام٢٠٠٢٨ ١٨١

من ٠٩:٤٥  الى  ١٢١٠:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-١٠-١٩٨٩محمد محمد راضى ھمام عيسى٥١٦٠ ١٨٢

من ٠٩:٤٥  الى  ١٢١٠:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦محمد محمد سعيد محمد عبده عشرى٥٧٧١ ١٨٣

من ٠٩:٤٥  الى  ١٢١٠:١٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٢-١٩٨٧محمد محمود حامد محمد الرشيدى١٢٤٥٩ ١٨٤

من ٠٩:٤٥  الى  ١٢١٠:١٥-٠٣-١٣٢٠١٦-١١-١٩٨٦محمد محمود صالح محمود٨١٢٩١ ١٨٥

من ٠٩:٤٥  الى  ١٢١٠:١٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-١١-١٩٨٩محمد محمود عبدالفتاح محمد عيسى٨٨٤٠١ ١٨٦

من ٠٩:٤٥  الى  ١٢١٠:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠١-١٩٨٧محمد محمود محمد محمد سليمان١٠٠٤٣ ١٨٧

من ٠٩:٤٥  الى  ١٢١٠:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٣-١٩٩١محمد مرسى محمد مصطفى البلتاجى١٦١٨٣ ١٨٨

من ٠٩:٤٥  الى  ١٢١٠:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٤-١٩٨٩محمد مسعد عبدالرحمن احمد سليمان١٦٦١٧ ١٨٩

من ٠٩:٤٥  الى  ١٢١٠:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨محمد مصطفى طاھر ابراھيم٨٧٢٣٤ ١٩٠

من ٠٩:٤٥  الى  ١٢١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧محمد مصطفى عبدالجليل٣٥٠٠ ١٩١

من ٠٩:٤٥  الى  ١٢١٠:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠١-١٩٨٧محمد مصطفى عبدالرحمن الشاعر٥٢٤٠ ١٩٢

من ٠٩:٤٥  الى  ١٢١٠:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-١١-١٩٨٧محمد مصطفى محمد عبدالعزيز١٠٥٧٥ ١٩٣

من ٠٩:٤٥  الى  ١٢١٠:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠محمد ممدوح احمد احمد حموده٨٣٧٠٩ ١٩٤

من ٠٩:٤٥  الى  ١٢١٠:١٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩محمد نبيل السعيد حبيب٨٧٨٤٥ ١٩٥

من ٠٩:٤٥  الى  ١٢١٠:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨محمود ابو الحمد محمود محمد٨٨٤٠٩ ١٩٦

من ٠٩:٤٥  الى  ١٢١٠:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٦-١٩٨٧محمود السيد امين عبدالھادى٨١٢٦٢١ ١٩٧

من ٠٩:٤٥  الى  ١٢١٠:١٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-١٠-١٩٨٩محمود السيد على نجا العم>وى٢٣٠٤٥ ١٩٨

من ٠٩:٤٥  الى  ١٢١٠:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٧-١٩٩٣محمود جمال عبدالمنعم حموده٨١٥٣٨ ١٩٩

من ٠٩:٤٥  الى  ١٢١٠:١٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢محمود جمال عبدالناصر محمد انور عبدالرحمن١٦١٨٩ ٢٠٠

من ٠٩:٤٥  الى  ١٢١٠:١٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-١٢-١٩٩١محمود جمعه حسن على١٦٦٠٠ ٢٠١

من ٠٩:٤٥  الى  ١٢١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨محمود حمدى محمد حجازى٩٢١٥١٢ ٢٠٢

من ٠٩:٤٥  الى  ١٢١٠:١٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨محمود شوقى محمود الصاوى١٥٧٩٣ ٢٠٣

من ٠٩:٤٥  الى  ١٢١٠:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-١٢-١٩٨٥محمود عبدالعظيم ابراھيم عبدالھادى١٥٤٧٦ 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 ٠٩:٤٥  الى  ١٢١٠:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦محمود عوض سعد المصرى٨٨٨٧٣ ٢٠٥

من ٠٩:٤٥  الى  ١٢١٠:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-١٢-١٩٩٠محمود محمد عبدالمجد احمد ابراھيم١٨٩٦٦ ٢٠٦

من ٠٩:٤٥  الى  ١٢١٠:١٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦محمود محمد فاروق العاصى٨٣٧٨٤ ٢٠٧

من ٠٩:٤٥  الى  ١٢١٠:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-١٠-١٩٨٦محمود محمد فتحى عبداللطيف محمد٨٢١٩٢ ٢٠٨

من ٠٩:٤٥  الى  ١٢١٠:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩محمود محمد محمود٩٢٨١٠٦ ٢٠٩

من ٠٩:٤٥  الى  ١٢١٠:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-١١-١٩٨٨محمود محمد محمود على ابراھيم ھ>لى٨١٥٩٣٠ ٢١٠

من ١٠:٣٠  الى  ١٢١١:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٨-١٩٩١محمود محمد محمود محمود محرم٨١٥٣٩ ٢١١

من ١٠:٣٠  الى  ١٢١١:٠٠-٠٣-١٩٢٠١٦-١٠-١٩٨٨محمود مصطفى محمود على بصله٨١٤٩٥ ٢١٢

من ١٠:٣٠  الى  ١٢١١:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨مديحه عبدالمنعم عبدالواحد سيد احمد١٢٤٢٠ ٢١٣

من ١٠:٣٠  الى  ١٢١١:٠٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠مروه عادل محمود ابراھيم الشبكى٨١٥٩٣٩ ٢١٤

من ١٠:٣٠  الى  ١٢١١:٠٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢مسعد جمال عبدالناصر احمد٤٨٤٩ ٢١٥

من ١٠:٣٠  الى  ١٢١١:٠٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨مسعد على مسعد على حسونه٨٩٠٩٣ ٢١٦

من ١٠:٣٠  الى  ١٢١١:٠٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠مصطفى احمد محمود الموافى٨١٦٠٩٤ ٢١٧

من ١٠:٣٠  الى  ١٢١١:٠٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩مصطفى سليمان غريب سليمان٥١٥٩ ٢١٨

من ١٠:٣٠  الى  ١٢١١:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-١٢-١٩٩٠مصطفى محمد درويش٨١٢٥٥ ٢١٩

من ١٠:٣٠  الى  ١٢١١:٠٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-١١-١٩٨٨مصطفى محمد مصطفى عبدالراضى٨٨٣٤٥ ٢٢٠

من ١٠:٣٠  الى  ١٢١١:٠٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨معتز باH محمد فؤاد اسماعيل٨٢٠١٨ ٢٢١

من ١٠:٣٠  الى  ١٢١١:٠٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨معتز عادل محمد غنيم٢٧٠٦ ٢٢٢

من ١٠:٣٠  الى  ١٢١١:٠٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٦-١٩٩٠معتز محمود صديق مرسى٢٢١٧٨ ٢٢٣

من ١٠:٣٠  الى  ١٢١١:٠٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦معتز مصطفى عبدD مصطفى حموده٨٣٦٥٤ ٢٢٤

من ١٠:٣٠  الى  ١٢١١:٠٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٦-١٩٩١منى عادل محمد محمد العاطفى١٦٩٦٦ ٢٢٥

من ١٠:٣٠  الى  ١٢١١:٠٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩منى محمد فاروق محمد الناغى١٠٦٧٠ ٢٢٦

من ١٠:٣٠  الى  ١٢١١:٠٠-٠٣-١٤٢٠١٦-١١-١٩٨٩مھاب محمد خليل حسن عطيه١٨٠٧٩ ٢٢٧

من ١٠:٣٠  الى  ١٢١١:٠٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨مى احمد س>مه عبدالعاطى٢٦٠٢٢ ٢٢٨

من ١٠:٣٠  الى  ١٢١١:٠٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٣-١٩٩٧مى محمد عبده ھمام امام١٥١٢٥ ٢٢٩

من ١٠:٣٠  الى  ١٢١١:٠٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨ميخائيل جاد جاد الكريم جاد شحاته٢٣٥٠٦ ٢٣٠

من ١٠:٣٠  الى  ١٢١١:٠٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠١-١٩٨٧ميسون ص>ح زكى حداد١٥٤٨٤ ٢٣١

من ١٠:٣٠  الى  ١٢١١:٠٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠ندا ابو العطا عبده ابو العطا٤٨٧٩ ٢٣٢

من ١٠:٣٠  الى  ١٢١١:٠٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦نسمه مصطفى محمد٢٤٠٠١ ٢٣٣

من ١٠:٣٠  الى  ١٢١١:٠٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٧-١٩٩٤نھى ابو العطا عبده ابو العطا المھر٤٨٧٦ ٢٣٤

من ١٠:٣٠  الى  ١٢١١:٠٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠١-١٩٩٣نورھان جمال عبدالفضيل محمد احمد٨٧٩٩ ٢٣٥

من ١٠:٣٠  الى  ١٢١١:٠٠-٠٣-١٤٢٠١٦-١٠-١٩٩٢نورھان كامل السعيد العجمى١٨٩٧٩ ٢٣٦

من ١٠:٣٠  الى  ١٢١١:٠٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٣-١٩٩١نورھان محمد السيد محمد٨٩٨٧ ٢٣٧

٨١٥٩٣٢D جاب D من ١٠:٣٠  الى  ١٢١١:٠٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩ھانى نبيل عطيه ٢٣٨

من ١٠:٣٠  الى  ١٢١١:٠٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦ھايدى السيد على على يوسف٨١١٠٦١ ٢٣٩

من ١٠:٣٠  الى  ١٢١١:٠٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-١٢-١٩٨٧ھبه D احمد جمعه احمد على٨١٧٥٠٨ ٢٤٠

من ١٠:٣٠  الى  ١٢١١:٠٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-١٠-١٩٨٩ھبه D محمد فوزى عبدالحميد فرحات١٥٢٩٩ ٢٤١

من ١٠:٣٠  الى  ١٢١١:٠٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧ھبه على عبده٢٢١٤٢ ٢٤٢

من ١٠:٣٠  الى  ١٢١١:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٥-١٩٩٥ھدى محسن مصطفى مصطفى النجار١٦١٥٩ ٢٤٣

من ١٠:٣٠  الى  ١٢١١:٠٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-١١-١٩٩١ھدير ھشام طه محمود س>مه١٥٤٨١ ٢٤٤

من ١٠:٣٠  الى  ١٢١١:٠٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠١-١٩٩٥ھشام السيد عبده محمود سرحان١٥٤٧٢ 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 ١٠:٣٠  الى  ١٢١١:٠٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨ھيثم حسن الجندى٨٩٠٤٨ ٢٤٦

من ١٠:٣٠  الى  ١٢١١:٠٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦ھيثم دياب ابراھيم احمد١٠٧٤٥ ٢٤٧

من ١٠:٣٠  الى  ١٢١١:٠٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠١-١٩٨٧ھيثم سمير احمد مھدى١٨٠٦٦ ٢٤٨

من ١٠:٣٠  الى  ١٢١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦وفاء جابر نور الدين محمد١٦١٦٠ ٢٤٩

من ١٠:٣٠  الى  ١٢١١:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-١٢-١٩٨٥ياسر نبيل السيد فريد٩١٢٣٠ ٢٥٠

من ١١:١٥  الى  ١٢١١:٤٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢يمنى محمد محمود حسين الجمل٢٧١٢ ٢٥١

من ١١:١٥  الى  ١٢١١:٤٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢يوسف محمد عبدالرحمن محمد٩١٨٦٦٢ ٢٥٢

من ١١:١٥  الى  ١٢١١:٤٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢يوسف محمد عبدالرحمن محمد١٨٦٦٢ ٢٥٣
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