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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

دمياط محافظة ١

من ١٠:٣٠  الى  ١٣١١:٠٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠ابراھيم على على٢٨١٥٣ ١

من ١٠:٣٠  الى  ١٣١١:٠٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-١١-١٩٨٧ابراھيم محمد رضا حافظ٨١٢٧٦ ٢

من ١١:١٥  الى  ١٣١١:٤٥-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠١-١٩٩٢احمد الدسوقى ابراھيم عمر١٠٤٨٦ ٣

من ١١:١٥  الى  ١٣١١:٤٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٣-١٩٩٣احمد طلعت عبدالجواد٢٨١٤٧ ٤

من ١١:١٥  الى  ١٣١١:٤٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٦-١٩٩٠احمد عاطف درويش وھبه٨٢٨٠٤٦ ٥

من ١١:١٥  الى  ١٣١١:٤٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٩احمد عبدالس+م الحديدى٢٠٠١١ ٦

من ١١:١٥  الى  ١٣١١:٤٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠١-١٩٩٠احمد عبدالمحسن السيد على٢٢٠٨٨ ٧

من ١١:١٥  الى  ١٣١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٠احمد عيد الخضرى علوان٨٨٨٨٤ ٨

من ١١:١٥  الى  ١٣١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦احمد فكرى محمد فھمى احمد ابو زيد١٠٩٣١ ٩

من ١١:١٥  الى  ١٣١١:٤٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠١-١٩٨٩احمد محمد احمد الحداد١٢٥٩٧ ١٠

من ١١:١٥  الى  ١٣١١:٤٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦احمد محمد زكى٢٨١٥٠ ١١

من ١١:١٥  الى  ١٣١١:٤٥-٠٣-١٠٢٠١٦-١١-١٩٩٠احمد محمد محمود عبدالجليل الطخاوى٨١٤١٠٤ ١٢

من ١١:١٥  الى  ١٣١١:٤٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠اس+م ربيع حسين عبيد٢٠٠٠٨ ١٣

من ١١:١٥  الى  ١٣١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٩١اس+م عوض عوض النادى١٣٩٦ ١٤

من ١١:١٥  الى  ١٣١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٩١اسماء جمال محمود الغاوى٩٣٦٠ ١٥

من ١١:١٥  الى  ١٣١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٩١اسماء عوض عوض النادى١٣٩٨ ١٦

من ١١:١٥  الى  ١٣١١:٤٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨اسماء محمد جمال خليل ا7لفى٨٨٥٩٠ ١٧

من ١١:١٥  الى  ١٣١١:٤٥-٠٣-١٠٢٠١٦-١٠-١٩٩٠السيد ميسره عبداللطيف احمد٢٢٠٨٧ ١٨

من ١١:١٥  الى  ١٣١١:٤٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧الشيماء محمد مسعد الكتبى١٥٤٩٣ ١٩

من ١١:١٥  الى  ١٣١١:٤٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠امانى جابر محمد نور الدين١٥٤٨٧ ٢٠

من ١١:١٥  الى  ١٣١١:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨امانى محمد على احمد المشد٨٨٣٥٥ ٢١

من ١١:١٥  الى  ١٣١١:٤٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨اميره حسن على٢٨٣١٥ ٢٢

من ١١:١٥  الى  ١٣١١:٤٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨ايمان محسن محمود الغره٢٦٥٤٠ ٢٣

من ١١:١٥  الى  ١٣١١:٤٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨ايمان محمد مسعد الكتبى١٥٤٩٤ ٢٤

من ١١:١٥  الى  ١٣١١:٤٥-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٩-١٩٩١ايمن ربيع طاھر خضير١٣٢٢٩ ٢٥

من ١١:١٥  الى  ١٣١١:٤٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨ايمن مصطفى عرفات احمد٨٥٧٠٧ ٢٦

من ١١:١٥  الى  ١٣١١:٤٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٩-١٩٩٣حمدى حسين حمدى عبدالغنى٨٢٥١٧٢ ٢٧

من ١١:١٥  الى  ١٣١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٥خلود ابراھيم ابراھيم المغازى العبد٩٥١٠ ٢٨

من ١١:١٥  الى  ١٣١١:٤٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٣-١٩٩٣خلود محمود حمزه محمد١٥١٣٧ ٢٩

من ١١:١٥  الى  ١٣١١:٤٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-١٢-١٩٩٢داليا عادل محمد ابو عش١٣٥٩ ٣٠

من ١١:١٥  الى  ١٣١١:٤٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠دعاء سمير الحمادى جاد٩٥٠٧ ٣١

من ١١:١٥  الى  ١٣١١:٤٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩رامى احمد البدرى عبدالعزيز٢٦٠٦٨ ٣٢

من ١١:١٥  الى  ١٣١١:٤٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩رحاب عبدالحى حامد ھجرسى١٩٠٥٨ ٣٣

من ١١:١٥  الى  ١٣١١:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٩رحمه على محمد عبدالفتاح قنديل٢٤٥٠٢ ٣٤

من ١١:١٥  الى  ١٣١١:٤٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠رضا عبد< بدران محمد١٨٣٠ ٣٥

من ١١:١٥  الى  ١٣١١:٤٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٥-١٩٩٥رقيه عبده احمد فؤاد بركات١٢٤٦٦ ٣٦

من ١١:١٥  الى  ١٣١١:٤٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٦-١٩٩٣رويدا رمضان مصطفى بخيت٩١٨٦٥٧ ٣٧

من ١١:١٥  الى  ١٣١١:٤٥-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٦-١٩٩٣رويدا رمضان مصطفى بخيت١٨٦٥٧ ٣٨

من ١١:١٥  الى  ١٣١١:٤٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٧-١٩٩٢ريم السيد احمد فتحى سليم٦٤٥٨ ٣٩

من ١١:١٥  الى  ١٣١١:٤٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠زينب احمد فرج خليل١٨٠٢٦ 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 ١١:١٥  الى  ١٣١١:٤٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٥-١٩٩٢ساره عاطف محمد ندا٢٥٣٠١١ ٤١

من ١١:١٥  الى  ١٣١١:٤٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٨-١٩٩١سمر معوض موسى موسى عطيه٦٦٣٧ ٤٢

من ١٢:٠٠  الى  ١٣١٢:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨سيد مھران محمد عبد<١٠٧٣٢ ٤٣

من ١٢:٠٠  الى  ١٣١٢:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-١١-١٩٩٣شادى عبدالعليم عبدالكريم١٤٠٥٤ ٤٤

من ١٢:٠٠  الى  ١٣١٢:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-١١-١٩٨٨صالح عبدالقادر محمد درويش١٩٨٢٥ ٤٥

من ١٢:٠٠  الى  ١٣١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٩٠صفيه فتحى محمد٢٨١٥٢ ٤٦

من ١٢:٠٠  الى  ١٣١٢:٣٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٦-١٩٩١عبدالرحمن محمود محمود رزق٨١٢٧٧ ٤٧

من ١٢:٠٠  الى  ١٣١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٢عبده طاھر سعد حبش٨١٧٢٧ ٤٨

من ١٢:٠٠  الى  ١٣١٢:٣٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠١-١٩٩١عزت مصطفى عزت ابو سالم١٣٩٥ ٤٩

من ١٢:٠٠  الى  ١٣١٢:٣٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-١١-١٩٨٧ع+ عزت توفيق شحاته٢٣٠٠٠ ٥٠

من ١٢:٠٠  الى  ١٣١٢:٣٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢على عبيد محمد فابل١٧٦٧٦ ٥١

من ١٢:٠٠  الى  ١٣١٢:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-١١-١٩٨٩على محمد على الجندى٩٦٣٥ ٥٢

من ١٢:٠٠  الى  ١٣١٢:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢عمرو شحاته عبدالحميد كشك٩١١٠١٢ ٥٣

من ١٢:٠٠  الى  ١٣١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٩١عمرو على عبدالمحسن زايد٨٧٣٢٢ ٥٤

من ١٢:٠٠  الى  ١٣١٢:٣٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠عمرو محمد رافت الحسينى الحمامصى٢٥٢٩٢ ٥٥

من ١٢:٠٠  الى  ١٣١٢:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧عمرو محمد محمود عبدالمطلب٨١٨١٨٧ ٥٦

من ١٢:٠٠  الى  ١٣١٢:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-١١-١٩٩٣عمرو محمود محمود رزق٨٢٢٧٩ ٥٧

من ١٢:٠٠  الى  ١٣١٢:٣٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-١١-١٩٨٩عيد احمد ابراھيم فيصل٤٥٦٨ ٥٨

من ١٢:٠٠  الى  ١٣١٢:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠١-١٩٩٢فايز اسماعيل ابراھيم احمد٩٣٠٠ ٥٩

من ١٢:٠٠  الى  ١٣١٢:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٤-١٩٩٣كريم محمد محمد عبدالمجيد١٠٤٧٢ ٦٠

من ١٢:٠٠  الى  ١٣١٢:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦ماجد محمد منير محمد على ج+ل٨٨٢٦٥٣ ٦١

من ١٢:٠٠  الى  ١٣١٢:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٩-١٩٩١ماھر مجدى عبدالحميد رضا٢٦١٠١ ٦٢

من ١٢:٠٠  الى  ١٣١٢:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-١٠-١٩٨٦محسن سعد اسماعيل عبده سرحان١٧٧٥٩ ٦٣

من ١٢:٠٠  الى  ١٣١٢:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-١٢-١٩٨٨محمد احمد ابراھيم٢٨٣٣٠ ٦٤

من ١٢:٠٠  الى  ١٣١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٩محمد اشرف عبده س+مه زغلول١٨٦٤٤ ٦٥

من ١٢:٠٠  الى  ١٣١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٢-١٩٩١محمد السيد السيد محمد٦٧١٨ ٦٦

من ١٢:٠٠  الى  ١٣١٢:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠محمد السيد محمد طه٢٨١٥١ ٦٧

من ١٢:٠٠  الى  ١٣١٢:٣٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠محمد جمال عبدالس+م زعتر١٠٤٩٠ ٦٨

من ١٢:٠٠  الى  ١٣١٢:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨محمد حمدى فوزى الحبشى٨١١٠٩٨ ٦٩

من ١٢:٠٠  الى  ١٣١٢:٣٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨محمد حمدى مصطفى العرقاسى٨٤٣٦٧ ٧٠

من ١٢:٠٠  الى  ١٣١٢:٣٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩محمد سامى احمد ابو العطا٨٢٤٠٢ ٧١

من ١٢:٠٠  الى  ١٣١٢:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠١-١٩٩٣محمد سمير الحمادى جاد٢٢٠٦٦ ٧٢

من ١٢:٠٠  الى  ١٣١٢:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩١محمد سمير فتحى احمد٨١٥٣ ٧٣

من ١٢:٠٠  الى  ١٣١٢:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٤-١٩٩٣محمد صفى الدين محمد غنيم٩٦٥٤ ٧٤

من ١٢:٠٠  الى  ١٣١٢:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠محمد فوزى طاھر فراج١١١٤٨ ٧٥

من ١٢:٠٠  الى  ١٣١٢:٣٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧محمد مجدى سعد محمد النماس٢٠١٠٧ ٧٦

من ١٢:٠٠  الى  ١٣١٢:٣٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧محمد مجدى سعد محمد النماس٢٠١٠٦ ٧٧

من ١٢:٠٠  الى  ١٣١٢:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٩-١٩٩١محمد محمد ابراھيم١٦٨٨٨ ٧٨

من ١٢:٠٠  الى  ١٣١٢:٣٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٩محمد محمد احمد ا7كرداى١٥١٣٥ ٧٩

من ١٢:٠٠  الى  ١٣١٢:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢محمد محمد حسين السقاوى١٠٩٠٢ ٨٠

من ١٢:٠٠  الى  ١٣١٢:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢محمد محمد محمود القناوى النجار٥٥٢١ 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 ١٢:٠٠  الى  ١٣١٢:٣٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٤-١٩٩٣محمد محمود عبدالحميد متولى سليم٩٩٩٢٩١ ٨٢

من ١٢:٤٥  الى  ١٣٠١:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨محمد ھشام الدسوقى٢٨٣٣٢ ٨٣

من ١٢:٤٥  الى  ١٣٠١:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٤-١٩٩١محمد وفيق محمود اسماعيل مسلم١٨٣٣ ٨٤

من ١٢:٤٥  الى  ١٣٠١:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-١٠-١٩٩٠محمد يوسف السيد بزه٦٧١٧ ٨٥

من ١٢:٤٥  الى  ١٣٠١:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠١-١٩٨٩محمود احمد عبده محمد السرى٨١٥٩٥ ٨٦

من ١٢:٤٥  الى  ١٣٠١:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-١٠-١٩٨٦محمود السيد محمد احمد٢٣٠٦٥ ٨٧

من ١٢:٤٥  الى  ١٣٠١:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٤-١٩٩٣محمود عبدالغنى على٣٤٦٩ ٨٨

من ١٢:٤٥  الى  ١٣٠١:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦مختار مختار عبدالرازق احمد٩١٨٦٦٩ ٨٩

من ١٢:٤٥  الى  ١٣٠١:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٢-١٩٩٢مروه الششتاوى محمد الششتاوى٢٨١٤٣ ٩٠

من ١٢:٤٥  الى  ١٣٠١:١٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-١٢-١٩٩٢مصطفى السيد محمد طلعت الحناوى١٠٨٩٩ ٩١

من ١٢:٤٥  الى  ١٣٠١:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-١٠-١٩٨٦مصطفى محمد عبدالحميد محمد١٦١٨٦ ٩٢

من ١٢:٤٥  الى  ١٣٠١:١٥-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦منى محمد السعيد درويش٢٣٥٤٤ ٩٣

من ١٢:٤٥  الى  ١٣٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠مى السيد عيد سراج٥٣٨٣ ٩٤

من ١٢:٤٥  الى  ١٣٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٣نورھان طاھر السعيد العوادلى٨٨٨٣٦٦ ٩٥

من ١٢:٤٥  الى  ١٣٠١:١٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨ھاله حسن محمود سالم الخضرى١٦٦٠١ ٩٦

من ١٢:٤٥  الى  ١٣٠١:١٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦ھبه على زكريا على دنون٨١٣٣٠ ٩٧

من ١٢:٤٥  الى  ١٣٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٨ھبه على عبدالس+م احمد٨٣٧٧٤ ٩٨

من ١٢:٤٥  الى  ١٣٠١:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨ھشام محمد عبدالرحيم فخر١٢١٥٢ ٩٩

من ١٢:٤٥  الى  ١٣٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٢-١٩٨٧و7ء على مسعد الداجن١٧٧٦٧ ١٠٠

من ١٢:٤٥  الى  ١٣٠١:١٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨ياسمين ياقوت طه اللبان١٠٦٩٢ ١٠١
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