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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

قنا محافظة ١

من ١٢:٤٥  الى  ٠٧٠١:١٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٢-١٩٩٢ابراھيم احمد دردير مصطفى١٥٦٤٠ ١

من ١٢:٤٥  الى  ٠٧٠١:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧ابراھيم احمد سيد قاسم١٦٥٩٠ ٢

من ١٢:٤٥  الى  ٠٧٠١:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٢-١٩٩١ابراھيم السيد عبد" اسماعيل٤٩٩٢ ٣

من ١٢:٤٥  الى  ٠٧٠١:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-١٢-١٩٨٦ابراھيم بربرى عبادى موسى٨١٨٧٤ ٤

من ١٢:٤٥  الى  ٠٧٠١:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨ابراھيم شكرى عبدالخالق عبدالظاھر٨٢٥١٤٤ ٥

من ١٢:٤٥  الى  ٠٧٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٨-١٩٩٢احمد بدوى ھمام ھاشم٢٢٠٩٠ ٦

من ١٢:٤٥  الى  ٠٧٠١:١٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠١-١٩٩٠احمد حسن محمد ابراھيم٢٥٣٠٣ ٧

من ١٢:٤٥  الى  ٠٧٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٨-١٩٩٣احمد طلعت على محمد٨٢٣٩٢ ٨

من ١٢:٤٥  الى  ٠٧٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٥-١٩٨٩احمد عادل عبدالوھاب محمد٢٢٥٢٨ ٩

من ١٢:٤٥  الى  ٠٧٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٢-١٩٨٦احمد عبدالعزيز احمد سليم٨٣٣٣٠ ١٠

من ١٢:٤٥  الى  ٠٧٠١:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٢-١٩٩٥احمد عبدالعليم ابو الفضل احمد القاضي٩٩٩٢٧٠ ١١

من ١٢:٤٥  الى  ٠٧٠١:١٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧احمد عبدالفتاح ص3ح٨٨٨٠٨ ١٢

من ١٢:٤٥  الى  ٠٧٠١:١٥-٠٣-٣١٢٠١٦-١٠-١٩٩٠احمد ع3ء الدين احمد حسين٨٩٠٧٣ ١٣

من ١٢:٤٥  الى  ٠٧٠١:١٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦احمد على زكى احمد٤٠٧٨ ١٤

من ١٢:٤٥  الى  ٠٧٠١:١٥-٠٣-١٧٢٠١٦-١٢-١٩٨٨احمد محمد عبدالحميد محمد٨١٤٦٣ ١٥

من ١٢:٤٥  الى  ٠٧٠١:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-١٢-١٩٨٧احمد محمود شرقاوى محمد٩٣١٠ ١٦

من ١٢:٤٥  الى  ٠٧٠١:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٧-١٩٩٢احمد مصطفى محمد على٨٧٣٤٢ ١٧

من ٠١:٣٠  الى  ٠٧٠٢:٠٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩احمد يحيى ابو القاسم مسعود١٧٠١٣ ١٨

من ٠١:٣٠  الى  ٠٧٠٢:٠٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٥-١٩٩٢احمد يوسف احمد على١٢٥٦١ ١٩

من ٠١:٣٠  الى  ٠٧٠٢:٠٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-١٢-١٩٩١احمد يوسف احمد وزيرى١٠٤٦٤ ٢٠

من ٠١:٣٠  الى  ٠٧٠٢:٠٠-٠٣-٣٠٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦اسامه سعد عبدالعزيز مصطفى٨٣٨٠٠ ٢١

من ٠١:٣٠  الى  ٠٧٠٢:٠٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-١١-١٩٩٢اسامه محمد سيد محمد٥٤٥١ ٢٢

من ٠١:٣٠  الى  ٠٧٠٢:٠٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٤-١٩٨٩اسراء عبدالھادى عبدالفتاح عاشور٨٢١٠٤١ ٢٣

من ٠١:٣٠  الى  ٠٧٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٦اس3م عبدالھادى عبدالفتاح عاشور٨٢١٠٣٩ ٢٤

من ٠١:٣٠  الى  ٠٧٠٢:٠٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-١٢-١٩٨٩اس3م محمد كمال عبدالحميد مصطفى٢٢٠٢٣ ٢٥

من ٠١:٣٠  الى  ٠٧٠٢:٠٠-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٦-١٩٩٠اسماء حسن محمود رس3ن١٧٦٢٧ ٢٦

من ٠١:٣٠  الى  ٠٧٠٢:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩اسماء محمد رضا شاذلى٨٤٦٨١ ٢٧

من ٠١:٣٠  الى  ٠٧٠٢:٠٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-١١-١٩٨٩اشرف عبدالرحيم قناوى محمد١٧١٣٠ ٢٨

من ٠١:٣٠  الى  ٠٧٠٢:٠٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٥-١٩٨٩الشاذلى محمد راتب محمد٢٤٣٠٧ ٢٩

من ٠١:٣٠  الى  ٠٧٠٢:٠٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧امين عبدالستار امين عبد"٢٢٢٨٥ ٣٠

من ٠١:٣٠  الى  ٠٧٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠انعام عبدالجبار بيومى محمد٢٣٥٤٣ ٣١

من ٠١:٣٠  الى  ٠٧٠٢:٠٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩ايرين عماد ظريف فرج٩٣٤٧ ٣٢

من ٠١:٣٠  الى  ٠٧٠٢:٠٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٧-١٩٩٣ايرينى ايليا عياد ابراھيم١٤١٥ ٣٣

من ٠١:٣٠  الى  ٠٧٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٦ايه محسن عبدالحميد ابراھيم١٠١٨٤ ٣٤

من ٠١:٣٠  الى  ٠٧٠٢:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-١١-١٩٨٧ايوب صابر حامد ايوب٨٢٥٤٧٥ ٣٥

من ٠١:٣٠  الى  ٠٧٠٢:٠٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٥-١٩٩١بركات على سيد محمد٢٦٥٢٤ ٣٦

من ٠١:٣٠  الى  ٠٧٠٢:٠٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠بسام احمد عباس حسن٨٢٥١١١ ٣٧

من ٠١:٣٠  الى  ٠٧٠٢:٠٠-٠٣-١١٢٠١٦-١١-١٩٨٦بيشوى مملوك فضل " بھنان٨٧٨٣٣ ٣٨

من ٠١:٣٠  الى  ٠٧٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٩٦تغريد عبدالراضى الوحش يوسف٦٧٠٥ ٣٩

من ٠١:٣٠  الى  ٠٧٠٢:٠٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨جرجس الفى رزق " قلتا٨٣٦٥٩ ٤٠
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٨٣٩٧٩Bمن ٠١:٣٠  الى  ٠٧٠٢:٠٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩جرجس راشد فرح عطا ٤١

من ٠١:٣٠  الى  ٠٧٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٩٢ج3ل ابو المجد على عبدالرحمن٨٢٣٩ ٤٢

من ٠١:٣٠  الى  ٠٧٠٢:٠٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠حازم فتحى محمد حسن١٠٣٨٢ ٤٣

من ٠١:٣٠  الى  ٠٧٠٢:٠٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-١٢-١٩٨٧حجازى محمد محمود محمد٩٩٢٣٥٤٢ ٤٤

من ٠١:٣٠  الى  ٠٧٠٢:٠٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨حسنى مبارك مصطفى١٨٥٣٤ ٤٥

من ٠١:٣٠  الى  ٠٧٠٢:٠٠-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠١-١٩٨٩حسين صابر احمد ايوب٨٢٥٤٧٧ ٤٦

من ٠١:٣٠  الى  ٠٧٠٢:٠٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧حمدى احمد حفنى احمد٨٩٠٢١ ٤٧

من ٠١:٣٠  الى  ٠٧٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٣حمزه حماده محمد١٩٧١٢ ٤٨

من ٠١:٣٠  الى  ٠٧٠٢:٠٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨دعاء محمد قبيصى بخواجى٩٩٩٣٦٢ ٤٩

من ٠١:٣٠  الى  ٠٧٠٢:٠٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠زينب توفيق جمال توفيق٤٩٨٧ ٥٠

من ٠١:٣٠  الى  ٠٧٠٢:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-١٠-١٩٨٧زينب محمد رضا شاذلى٨٤٦٨٠ ٥١

من ٠١:٣٠  الى  ٠٧٠٢:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٩٢سالى لويز صديق مقار١٠٢٥٢ ٥٢

من ٠١:٣٠  الى  ٠٧٠٢:٠٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-١٢-١٩٩٢سعد ثابت عبدالغنى على٨٣٧٥٢ ٥٣

من ٠١:٣٠  الى  ٠٧٠٢:٠٠-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠سمير عبدالرحمن احمد٨٨٨٥٧ ٥٤

من ٠١:٣٠  الى  ٠٧٠٢:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٦-١٩٩٠شنوده مرسى عباس حبشى١٢٠١٣ ٥٥

من ٠١:٣٠  الى  ٠٧٠٢:٠٠-٠٣-١٣٢٠١٦-١٠-١٩٨٦طارق توفيق جمال توفيق١٩٨٥ ٥٦

من ٠١:٣٠  الى  ٠٧٠٢:٠٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-١٢-١٩٨٥عبدالباسط كريم احمد عيسى٦٧٠٤ ٥٧

من ٠٢:١٥  الى  ٠٧٠٢:٤٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٧-١٩٩٠عبدالرحمن عطا حسن شرقاوى٨٧٢٤٩ ٥٨

من ٠٢:١٥  الى  ٠٧٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٥-١٩٨٧على سليم سعد الدين سليم٨١٥٠٧٢ ٥٩

من ٠٢:١٥  الى  ٠٧٠٢:٤٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-١١-١٩٨٦عمر احمد ياسين محمد احمد١٨٧٠٨ ٦٠

من ٠٢:١٥  الى  ٠٧٠٢:٤٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٣-١٩٩٣عمر محمد خلف عبدالمجيد٩٦٢٧ ٦١

من ٠٢:١٥  الى  ٠٧٠٢:٤٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٤-١٩٩٠عمر مصطفى عبدالمجيد مصطفى٢٣٥٩٠ ٦٢

من ٠٢:١٥  الى  ٠٧٠٢:٤٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-١٠-١٩٩٣عمرو ابراھيم على اسماعيل١٧١٥٠ ٦٣

من ٠٢:١٥  الى  ٠٧٠٢:٤٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٥-١٩٩٣فاطمه الزھراء على حسانين خلف "٨٣٨٦٤ ٦٤

من ٠٢:١٥  الى  ٠٧٠٢:٤٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦فھد محمد قناوى احمد٦٤٢٤ ٦٥

من ٠٢:١٥  الى  ٠٧٠٢:٤٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٤-١٩٩١كاترين عماد ظريف فرج٩٣٤٦ ٦٦

من ٠٢:١٥  الى  ٠٧٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦مايكل منقريوس جرجس عجايبى٨١٤٦١ ٦٧

من ٠٢:١٥  الى  ٠٧٠٢:٤٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٩-١٩٩٣محمد ابو الوفا محمود ابو الحسن٨٢٣٧ ٦٨

من ٠٢:١٥  الى  ٠٧٠٢:٤٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠محمد احمد احمد عبدال3ه٨١٦٧١٧ ٦٩

من ٠٢:١٥  الى  ٠٧٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٠محمد احمد حسنى على١٨٩١٧ ٧٠

من ٠٢:١٥  الى  ٠٧٠٢:٤٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٢-١٩٨٦محمد احمد حفنى احمد٨٩٠٢٢ ٧١

من ٠٢:١٥  الى  ٠٧٠٢:٤٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩محمد احمد موسى احمد١٧٠٤٧ ٧٢

من ٠٢:١٥  الى  ٠٧٠٢:٤٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٧-١٩٨٩محمد حمد حسن راوى١٧٢٧٠ ٧٣

من ٠٢:١٥  الى  ٠٧٠٢:٤٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٨-١٩٩٠محمد زيات حسانى حسن٨٤٢١٦ ٧٤

من ٠٢:١٥  الى  ٠٧٠٢:٤٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦محمد صبرى محمد محمد٢٢٢٩٢ ٧٥

من ٠٢:١٥  الى  ٠٧٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٩محمد عاشور محمد الصغير١١٠٠٩ ٧٦

من ٠٢:١٥  الى  ٠٧٠٢:٤٥-٠٣-١٢٢٠١٦-١٢-١٩٨٧محمد عبدالفتاح محمود عبداللطيف٢٢٢٦١ ٧٧

من ٠٢:١٥  الى  ٠٧٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٨محمد عبدالكريم عباس٥٢٥٨ ٧٨

من ٠٢:١٥  الى  ٠٧٠٢:٤٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٧-١٩٩٣محمد عبدالھادى عبدالفتاح عاشور٨٢١٠٤٠ ٧٩

من ٠٢:١٥  الى  ٠٧٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢محمد محمود عبدالصبور محمود٤٩٦٧ ٨٠

من ٠٢:١٥  الى  ٠٧٠٢:٤٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-١٠-١٩٨٨محمد محمود عثمان مدنى١٤٠٨٤ 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  ٠٧٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٢محمود جاب " ضيف "٨٣٩٣١ ٨٢

من ٠٢:١٥  الى  ٠٧٠٢:٤٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧محمود رفعت ابو الوفا رمضان١٧٠٤٦ ٨٣

من ٠٢:١٥  الى  ٠٧٠٢:٤٥-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩محمود عبداEمام عباس٥٢٥١ ٨٤

من ٠٢:١٥  الى  ٠٧٠٢:٤٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠محمود محمد امين احمد٨٣٦٣٧ ٨٥

من ٠٢:١٥  الى  ٠٧٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٨محمود محمد عبدالعزيز احمد١١٣١٧ ٨٦

من ٠٢:١٥  الى  ٠٧٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٩١محمود يحيى مصطفى محمود٢١٥٤٩ ٨٧

من ٠٢:١٥  الى  ٠٧٠٢:٤٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٤-١٩٩١مدحت ماجد فھمى ميخائيل٢٢٥٣٠ ٨٨

من ٠٢:١٥  الى  ٠٧٠٢:٤٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٦-١٩٩٠مصطفى احمد محمد احمد مبارك٨٢٠٥٤٧ ٨٩

من ٠٢:١٥  الى  ٠٧٠٢:٤٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٧-١٩٩٢مصطفى سيد عبدالحميد١٢١٣٥ ٩٠

من ٠٢:١٥  الى  ٠٧٠٢:٤٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧مصطفى عبدالباسط عباس محمد٢٣٥٨٣ ٩١

من ٠٢:١٥  الى  ٠٧٠٢:٤٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦مصطفى عبدالرؤوف احمد عبداللطيف٢٣٠٣٠ ٩٢

من ٠٢:١٥  الى  ٠٧٠٢:٤٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٤-١٩٩٢مصطفى عبدالراضى الوحش يوسف٦٧٠٣ ٩٣

من ٠٢:١٥  الى  ٠٧٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٩٢مصطفى فھمى طايع على٩٨٠١٦ ٩٤

من ٠٢:١٥  الى  ٠٧٠٢:٤٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠مصطفى كمال الدين حسين محمد على١٧٢١٢ ٩٥

من ٠٢:١٥  الى  ٠٧٠٢:٤٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧مصطفى محمد عبدالصبور محمد عبدالمعطى عبد"٨٨٤٤٣ ٩٦

من ٠٢:١٥  الى  ٠٧٠٢:٤٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧مصطفى محمد محمود عبد"٨٢٣٩١ ٩٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٧٠٣:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧مصطفى محمود احمد سعيد٨٢٧٠٣٨ ٩٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٧٠٣:٣٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٧-١٩٨٦معداوى محمد احمد محمود٢٨٢١٨ ٩٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٧٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٢ممدوح عبدالحليم محمد سليمان٥٩٣٣ ١٠٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٧٠٣:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨ھبه فؤاد حسن عبدالحافظ٢٦٥٨٠ ١٠١

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٧٠٣:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٥-١٩٨٨ھيثم زكى ابو الحسن٨٣٩٥٦ ١٠٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٧٠٣:٣٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨ھيثم عبدالحميد على٨٢١٠٧١ ١٠٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٠٧٠٣:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-١٢-١٩٩٠ياسر محمود لبيب محمود١١٢٤ ١٠٤
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