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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

سوھاج محافظة ١

من ٠٣:٠٠  الى  ١٦٠٣:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠١-١٩٨٨ابو بكر حسانين سليمان٨٢١٠٧٠ ١

من ٠٣:٠٠  الى  ١٦٠٣:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠١-١٩٩١احمد ابو الع# عبداللطيف عبدالعال٨٧١٠٤ ٢

من ٠٣:٠٠  الى  ١٦٠٣:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢احمد اشرف فؤاد شھاب٩٩٤٩٤١ ٣

من ٠٣:٠٠  الى  ١٦٠٣:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-١١-١٩٨٨احمد السيد عبداللطيف حسين٨٤١٤٢ ٤

من ٠٣:٠٠  الى  ١٦٠٣:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩احمد بدوى سيد احمد٩٧٠٤ ٥

من ٠٣:٠٠  الى  ١٦٠٣:٣٠-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩احمد رافت عبدالرحمن عبدالعال٦٨٧٤ ٦

من ٠٣:٠٠  الى  ١٦٠٣:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠١-١٩٩٤احمد رشاد احمد على احمد فرج٨٢٣٧٢ ٧

من ٠٣:٠٠  الى  ١٦٠٣:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨احمد رفعت يوسف محمد٨١٦٤٠٥ ٨

من ٠٣:٠٠  الى  ١٦٠٣:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦احمد ص#ح محمود محمد٩٩٢٨٢ ٩

من ٠٣:٠٠  الى  ١٦٠٣:٣٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٩-١٩٨٦احمد طه محمد طه١٧٠٤٥ ١٠

من ٠٣:٠٠  الى  ١٦٠٣:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦احمد عبدالحليم حسين محمد٩٦٢٦ ١١

من ٠٣:٠٠  الى  ١٦٠٣:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠احمد عبدالكريم عبداللطيف محمد٩٩٢٣٥٧٣ ١٢

من ٠٣:٠٠  الى  ١٦٠٣:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩احمد عزيز الدين محمد ابراھيم٦٦٨٠ ١٣

من ٠٣:٠٠  الى  ١٦٠٣:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠١-١٩٨٧احمد قدرى عبدالموجود عبدالوھاب٨٨٠٦٤ ١٤

من ٠٣:٠٠  الى  ١٦٠٣:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-١١-١٩٩١احمد محمد السيد٢٢٥٦٧ ١٥

من ٠٣:٠٠  الى  ١٦٠٣:٣٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٣-١٩٨٨احمد محمد السيد محمود٥٨٢٠ ١٦

من ٠٣:٠٠  الى  ١٦٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٩١احمد محمد جمال خليفه يونس١٧٨٠٩ ١٧

من ٠٣:٠٠  الى  ١٦٠٣:٣٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-١٠-١٩٩٢احمد محمد سلمان محمد٦٩١٦ ١٨

من ٠٣:٠٠  الى  ١٦٠٣:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-١٠-١٩٨٨احمد محمد صديق صالح٢٣١٩٨ ١٩

من ٠٣:٠٠  الى  ١٦٠٣:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-١٠-١٩٨٨احمد محمد على محمد١٩٧١٦ ٢٠

من ٠٣:٠٠  الى  ١٦٠٣:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠١-١٩٨٩احمد محمود عطيه٢٠٠٧٩ ٢١

من ٠٣:٠٠  الى  ١٦٠٣:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٦-١٩٩١احمد مرتضى ابو عرب عبدالعال٣٥٧٨ ٢٢

من ٠٣:٠٠  الى  ١٦٠٣:٣٠-٠٣-٠٦٢٠١٦-١٠-١٩٨٨احمد مصطفى عبدال#ه احمد٢٤٥٠٥ ٢٣

من ٠٣:٠٠  الى  ١٦٠٣:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-١١-١٩٨٩احمد نصر سليمان محمد١٢٣٥ ٢٤

من ٠٣:٠٠  الى  ١٦٠٣:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩احمد ھريدى عبدالحى محمد٨٢٣٢١٩ ٢٥

من ٠٣:٠٠  الى  ١٦٠٣:٣٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٥-١٩٩٢اسامه فوزى محمد الحداد٨٨٦٤٣ ٢٦

من ٠٣:٠٠  الى  ١٦٠٣:٣٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٩-١٩٩١اسراء عبدالعاطى عبدالمنعم حسن٩٣٢٥ ٢٧

من ٠٣:٠٠  الى  ١٦٠٣:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٧-١٩٩١اس#م السيد فتحى عبدالحميد٩٢٧٩ ٢٨

من ٠٣:٠٠  الى  ١٦٠٣:٣٠-٠٣-١١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٩اس#م السيد فھمى عبد=٨٨٥٧٣ ٢٩

من ٠٣:٠٠  الى  ١٦٠٣:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٩-١٩٩١اس#م سيد محمد رمضان١٢٢٢٦ ٣٠

من ٠٣:٠٠  الى  ١٦٠٣:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٦-١٩٩٣اسماء قدرى جابر محمد١٧٠٥٢ ٣١

من ٠٣:٤٥  الى  ١٦٠٤:١٥-٠٣-١٧٢٠١٦-١٠-١٩٩٢ا<ء فتحى صابر كمال الدين٨٢٣٠ ٣٢

من ٠٣:٤٥  الى  ١٦٠٤:١٥-٠٣-١٧٢٠١٦-١٠-١٩٩٠ا<مير محمد ابراھيم متولى٩١٤٨ ٣٣

من ٠٣:٤٥  الى  ١٦٠٤:١٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-١١-١٩٩١الحسن عبدالعاطى عبدالنعيم١٨٦٨١ ٣٤

من ٠٣:٤٥  الى  ١٦٠٤:١٥-٠٣-٢٨٢٠١٦-١١-١٩٩١الحسن عبدالعاطى عبدالنعيم٩٩١٨٦٨١ ٣٥

من ٠٣:٤٥  الى  ١٦٠٤:١٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨الحسين تمام على عبدالمجيد١٧٠٧٢ ٣٦

من ٠٣:٤٥  الى  ١٦٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٩امال فھمى داود حنا٨٣٧٤٦ ٣٧

من ٠٣:٤٥  الى  ١٦٠٤:١٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨بسمه امين حسين امين محمد٢٦١٩ ٣٨

من ٠٣:٤٥  الى  ١٦٠٤:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٤-١٩٩١بيشوى جوزيف رياض عطا =٤٨٧٧ ٣٩

من ٠٣:٤٥  الى  ١٦٠٤:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢حاتم ماھر محمود عبدالعال٣٥٧٧ ٤٠
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من ٠٣:٤٥  الى  ١٦٠٤:١٥-٠٣-٠٨٢٠١٦-٠٩-١٩٩١حسام ابراھيم ب#ل على٢٣٠٧٩ ٤١

من ٠٣:٤٥  الى  ١٦٠٤:١٥-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢حسام جمال رمضان فرغل٢٣٢١ ٤٢

من ٠٣:٤٥  الى  ١٦٠٤:١٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦حسام على حسين محمد٨٧٥٢ ٤٣

من ٠٣:٤٥  الى  ١٦٠٤:١٥-٠٣-١٢٢٠١٦-١٠-١٩٩٢حسام محمد عبداللطيف١٦٥٤٠ ٤٤

من ٠٣:٤٥  الى  ١٦٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١١-١٩٩٠حسن يوسف فكرى وھبه٨١٩٦٦٩ ٤٥

من ٠٣:٤٥  الى  ١٦٠٤:١٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨حمدون السيد اسماعيل عمر٢٠٦٠٦ ٤٦

من ٠٣:٤٥  الى  ١٦٠٤:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٧حمدى احمد محمد١٠٤٠٣ ٤٧

من ٠٣:٤٥  الى  ١٦٠٤:١٥-٠٣-١٨٢٠١٦-١٠-١٩٨٧خالد احمد محمد السيد٤٨٣٠ ٤٨

من ٠٣:٤٥  الى  ١٦٠٤:١٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢دعاء الفالح بسيونى احمد٩٢٥٤٩٨٩ ٤٩

من ٠٣:٤٥  الى  ١٦٠٤:١٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٤-١٩٨٩دعاء سيف الدين محمد محمد١٥١٩٣ ٥٠

من ٠٣:٤٥  الى  ١٦٠٤:١٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦رائد صليب لويس شاوول١٧١٠٥ ٥١

من ٠٣:٤٥  الى  ١٦٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٢-١٩٨٧رافت على عبدالعال١٥٠١٢ ٥٢

من ٠٣:٤٥  الى  ١٦٠٤:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٦-١٩٨٨رشا صبرى محمد عبدالغنى٨١٦٠٦٨ ٥٣

من ٠٣:٤٥  الى  ١٦٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠رومانى شحاته خليل سدراك٨٢٠١٠٨ ٥٤

من ٠٣:٤٥  الى  ١٦٠٤:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٥-١٩٨٦سامى محمد عبدال#ه محمدين١٠٢٠٠ ٥٥

من ٠٣:٤٥  الى  ١٦٠٤:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-١٠-١٩٩٦سلمى ممدوح خلف عبدالجواد٨٣٧٤٥ ٥٦

من ٠٣:٤٥  الى  ١٦٠٤:١٥-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٢-١٩٨٧سلوانى ابو سيفين سلوانى بادير٢٣٢٥٧ ٥٧

من ٠٣:٤٥  الى  ١٦٠٤:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦سليمان عبدالرحيم سليمان حسن٨١٦٤٠٦ ٥٨

من ٠٣:٤٥  الى  ١٦٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١١-١٩٩١سمر عاصم محمد احمد٨٢٥٤٧٩ ٥٩

من ٠٣:٤٥  الى  ١٦٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٦-١٩٩١شحر عزت شاطر العرب على١٠٧٣١ ٦٠

من ٠٣:٤٥  الى  ١٦٠٤:١٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٣-١٩٩٣شرف حى عبدالعال١٠٥٢٨ ٦١

من ٠٣:٤٥  الى  ١٦٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢شيماء عبدالكريم السيد عبدالكريم٨١٦٧١٦ ٦٢

من ٠٣:٤٥  الى  ١٦٠٤:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-١٠-١٩٨٨صفوت بقطر سعد عبدالنور٨٨١٧١ ٦٣

من ٠٣:٤٥  الى  ١٦٠٤:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧طاھر سعد مدروش عبدالغفار٦٧٧٠ ٦٤

من ٠٣:٤٥  الى  ١٦٠٤:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢طه امين محمد محمد امين٩٩٢٤٣١٥ ٦٥

من ٠٣:٤٥  الى  ١٦٠٤:١٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠١-١٩٩٢طه ذكرى عبد=٢٢٥٧٤ ٦٦

من ٠٣:٤٥  الى  ١٦٠٤:١٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٥-١٩٩٠طه محمد طه محمد٨١٧٢١ ٦٧

من ٠٣:٤٥  الى  ١٦٠٤:١٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٢-١٩٩٠عبدالجواد محمد عبدالجواد محمد١٠٠٩١ ٦٨

من ٠٣:٤٥  الى  ١٦٠٤:١٥-٠٣-٠٣٢٠١٦-١٠-١٩٨٦عبدالرحمن اشرف صبحى محمود١٠٠٨٢ ٦٩

من ٠٣:٤٥  الى  ١٦٠٤:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧عبدالرحمن عاطف عبدالعزيز محمد٦٨٧٦ ٧٠

من ٠٣:٤٥  الى  ١٦٠٤:١٥-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠عبدالرحمن عبدالرحيم عبد= شعبان٨٣٢٠٥ ٧١

من ٠٩:٠٠  الى  ١٧٠٩:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٥-١٩٨٦عبدالكريم عباس محمد احمد٢٦٢٣ ٧٢

من ٠٩:٠٠  الى  ١٧٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٩-١٩٩٣عصام حربى عصام حسن٨١٩٥٥٨ ٧٣

من ٠٩:٠٠  الى  ١٧٠٩:٣٠-٠٣-٠٣٢٠١٦-١٢-١٩٨٧ع#ء احمد عثمان حسن٨٣٩٠١ ٧٤

من ٠٩:٠٠  الى  ١٧٠٩:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧على احمد حامد امين٢٤٩١ ٧٥

من ٠٩:٠٠  الى  ١٧٠٩:٣٠-٠٣-١٧٢٠١٦-٠٩-١٩٨٩على عادل عبدالشافى محمد٨٨٢٦٥٥ ٧٦

من ٠٩:٠٠  الى  ١٧٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٨٨على عبدالراضى عبدالحميد السيد١٥٧٢٨ ٧٧

من ٠٩:٠٠  الى  ١٧٠٩:٣٠-٠٣-١٩٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠على محمود سليمان٢٤٦٣٩ ٧٨

من ٠٩:٠٠  الى  ١٧٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٨-١٩٩٤علياء على حسين محمد٨٧٥٣ ٧٩

من ٠٩:٠٠  الى  ١٧٠٩:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٢-١٩٨٨عماد فؤاد السيد٢٨٣٠٧ ٨٠

من ٠٩:٠٠  الى  ١٧٠٩:٣٠-٠٣-٢٢٢٠١٦-٠٩-١٩٩٠عماد فتحى رشاد اسماعيل١٦٢٤٤ ٨١

٠١-٠٣-٢٠١٦سوھاج Page ٣ of  ٦



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  ١٧٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٧عمر ضحى عبدالعال١٠٥٢٦ ٨٢

من ٠٩:٠٠  الى  ١٧٠٩:٣٠-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٧-١٩٩١عمر محمد عبدالجابر احمد١٠٣٤٢ ٨٣

من ٠٩:٠٠  الى  ١٧٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٢-١٩٩١عمر محمد عبدالحميد محمد٢٦٣٧ ٨٤

من ٠٩:٠٠  الى  ١٧٠٩:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦عمرو الطيب عبدالعال محمد٩٩٩٩٢٨٣ ٨٥

من ٠٩:٠٠  الى  ١٧٠٩:٣٠-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦عمرو خلف الصغير محمد٨٥٥٧٥ ٨٦

من ٠٩:٠٠  الى  ١٧٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩٢عمرو رمضان حماده محمود١٩٨٧٨ ٨٧

من ٠٩:٠٠  الى  ١٧٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٩عمرو عبدالكريم محمد عبدالكريم١٧١٢٢ ٨٨

من ٠٩:٠٠  الى  ١٧٠٩:٣٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩عمرو عز الدين كامل محمد٨٢٠١٠٢ ٨٩

من ٠٩:٠٠  الى  ١٧٠٩:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦فاتن بكر جاد احمد٨١٦٤٢٤ ٩٠

من ٠٩:٠٠  الى  ١٧٠٩:٣٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩فاطمه حماده عبدالمعطى محمد٥٩٨٣ ٩١

من ٠٩:٠٠  الى  ١٧٠٩:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-١١-١٩٨٦فتحى شوقى مرعى مكى٩٥٥٦ ٩٢

من ٠٩:٠٠  الى  ١٧٠٩:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٩-١٩٨٧فرج رزق فرج رزيق٨١٣٠٦٥ ٩٣

من ٠٩:٠٠  الى  ١٧٠٩:٣٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٢-١٩٩٢فھد عبدالفتاح على عبداللطيف٨١٢٨٥ ٩٤

من ٠٩:٠٠  الى  ١٧٠٩:٣٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨كريستين مدحت باسليوس٨٥٩٥٧ ٩٥

من ٠٩:٠٠  الى  ١٧٠٩:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٥-١٩٩١كيرلس ادوارد زكرى لبيب٨٣٥٢٨ ٩٦

من ٠٩:٠٠  الى  ١٧٠٩:٣٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠١-١٩٩٠لمياء حلمى عبدالحميد محمد٨١٥٥٢٨ ٩٧

من ٠٩:٠٠  الى  ١٧٠٩:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-١١-١٩٩٢مؤمن عمر على محمد١٩٧١٧ ٩٨

من ٠٩:٠٠  الى  ١٧٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٨٦مؤمن محمد محمود١٢٣٢١ ٩٩

من ٠٩:٠٠  الى  ١٧٠٩:٣٠-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨مايكل شنوده ابراھيم حسب =٨٣٦٢٣ ١٠٠

من ٠٩:٠٠  الى  ١٧٠٩:٣٠-٠٣-٢٠٢٠١٦-١١-١٩٨٨مايكل مجدى مقار عازر٤٨٧٣ ١٠١

من ٠٩:٠٠  الى  ١٧٠٩:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨محسن يوسف عبدالرحيم٢٣١٢٥ ١٠٢

من ٠٩:٠٠  الى  ١٧٠٩:٣٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠١-١٩٩١محمد ابراھيم محمود عبدالرحمن١٠٧٩٢٢ ١٠٣

من ٠٩:٠٠  الى  ١٧٠٩:٣٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠١-١٩٨٨محمد احمد عبد= سليم٢٤٠٧٥ ١٠٤

من ٠٩:٠٠  الى  ١٧٠٩:٣٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٥-١٩٨٩محمد الشايب ابو الفتوح١٨٨٨٨ ١٠٥

من ٠٩:٠٠  الى  ١٧٠٩:٣٠-٠٣-٠٢٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦محمد حسن على حسانين١٠١٤١ ١٠٦

من ٠٩:٠٠  الى  ١٧٠٩:٣٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠٣-١٩٩١محمد حسين صادق دسوقى٨١٧٤٣٨ ١٠٧

من ٠٩:٠٠  الى  ١٧٠٩:٣٠-٠٣-١٦٢٠١٦-١٠-١٩٨٩محمد حسين محمد ابو الع#٣٨٥٥ ١٠٨

من ٠٩:٠٠  الى  ١٧٠٩:٣٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠١-١٩٩٢محمد خ#ف عبدالباسط احمد١٥٧٤٥ ١٠٩

من ٠٩:٠٠  الى  ١٧٠٩:٣٠-٠٣-١٥٢٠١٦-٠١-١٩٨٩محمد خليفه ھاشم٨٨٨٨٠ ١١٠

من ٠٩:٠٠  الى  ١٧٠٩:٣٠-٠٣-٢٩٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨محمد خير الدين محمود٨٨٨٤٠ ١١١

من ٠٩:٤٥  الى  ١٧١٠:١٥-٠٣-٠٦٢٠١٦-٠٦-١٩٨٩محمد رجب محمد عبدالرحيم٨١٩٥٥٧ ١١٢

من ٠٩:٤٥  الى  ١٧١٠:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-٠٥-١٩٩٣محمد زينھم محمد عبدالحميد٨١٩٦٥١ ١١٣

من ٠٩:٤٥  الى  ١٧١٠:١٥-٠٣-١٦٢٠١٦-١١-١٩٨٦محمد شوقى مرعى مكى٩٥٥٥ ١١٤

من ٠٩:٤٥  الى  ١٧١٠:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٣-١٩٩٠محمد صفوت محمد عبدالرحيم الكشكى٢٤٧٣ ١١٥

من ٠٩:٤٥  الى  ١٧١٠:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٩-١٩٩١محمد ص#ح الدين سيد احمد١٢٤٨٥ ١١٦

من ٠٩:٤٥  الى  ١٧١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٩١محمد عادل عبدالعزيز محمود٢٤٣١٧ ١١٧

من ٠٩:٤٥  الى  ١٧١٠:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٤-١٩٩١محمد عبدالرؤوف على احمد١٢٠١٧ ١١٨

من ٠٩:٤٥  الى  ١٧١٠:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٨-١٩٩٤محمد عبدالمعز فوزى١٦٨٠ ١١٩

من ٠٩:٤٥  الى  ١٧١٠:١٥-٠٣-١٠٢٠١٦-١٢-١٩٨٦محمد عزيز الدين محمد ابراھيم٦٦٧٤ ١٢٠

من ٠٩:٤٥  الى  ١٧١٠:١٥-٠٣-٢٧٢٠١٦-٠٢-١٩٩٣محمد على محمد عبدالمولى١٧٣٣٨ ١٢١

من ٠٩:٤٥  الى  ١٧١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١١-١٩٩٢محمد غيطانى محمد احمد١٩٧١١ 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 ٠٩:٤٥  الى  ١٧١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-١٢-١٩٨٥محمد فتحى رشاد اسماعيل١٦٢٤٣ ١٢٣

من ٠٩:٤٥  الى  ١٧١٠:١٥-٠٣-١٩٢٠١٦-١٢-١٩٩٣محمد مدحت محمد عمر٨١٤٥٢ ١٢٤

من ٠٩:٤٥  الى  ١٧١٠:١٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦محمد مرتضى جاد =٢٣٢٨٩ ١٢٥

من ٠٩:٤٥  الى  ١٧١٠:١٥-٠٣-١٢٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩محمود ابو الفضل نور الدين٢٤١٥٧ ١٢٦

من ٠٩:٤٥  الى  ١٧١٠:١٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠٢-١٩٨٩محمود ابو زيد على احمد ابو زيد٨٢٩١١٨ ١٢٧

من ٠٩:٤٥  الى  ١٧١٠:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠١-١٩٩٠محمود احمد عبدالحميد فؤاد٥٣٢٩ ١٢٨

من ٠٩:٤٥  الى  ١٧١٠:١٥-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٦-١٩٨٦محمود احمد عبد= سليم٢٤٠٧٤ ١٢٩

من ٠٩:٤٥  الى  ١٧١٠:١٥-٠٣-٢٤٢٠١٦-٠١-١٩٨٦محمود اسماعيل على قاسم٨١٥٣٠٧ ١٣٠

من ٠٩:٤٥  الى  ١٧١٠:١٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٨-١٩٨٩محمود العارف محمد عبدالرحيم٨٨٦٤٨ ١٣١

من ٠٩:٤٥  الى  ١٧١٠:١٥-٠٣-٠٢٢٠١٦-١١-١٩٩٠محمود بشير عبدالحفيظ محمود٩٩٩٣٨١ ١٣٢

من ٠٩:٤٥  الى  ١٧١٠:١٥-٠٣-٢٣٢٠١٦-٠٦-١٩٩٢محمود ثابت احمد على١٤٣٦ ١٣٣

من ٠٩:٤٥  الى  ١٧١٠:١٥-٠٣-٢١٢٠١٦-٠٩-١٩٩٢محمود حسن عبدالقادر عبدالغنى٨٢٤١٤١ ١٣٤

من ٠٩:٤٥  الى  ١٧١٠:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠١-١٩٨٦محمود حسن محمود حسن١٠٥٣٥ ١٣٥

من ٠٩:٤٥  الى  ١٧١٠:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠١-١٩٨٦محمود محمد الج#ل محمد توفيق٦٦٢٧ ١٣٦

من ٠٩:٤٥  الى  ١٧١٠:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٨-١٩٨٨محى الدين محمود على عبدالمجيد١٧٠٧٥ ١٣٧

من ٠٩:٤٥  الى  ١٧١٠:١٥-٠٣-٠٤٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢مرتضى حسن جاد توفيق٢٤٥٠١ ١٣٨

من ٠٩:٤٥  الى  ١٧١٠:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٩مرتينا ماھر رياض٣٤٢١ ١٣٩

من ٠٩:٤٥  الى  ١٧١٠:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٦-١٩٩٠مرزوق يحيا غ#ب محمد٨٤٥٣١ ١٤٠

من ٠٩:٤٥  الى  ١٧١٠:١٥-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠١-١٩٨٦مرفت احمد على عبدالرحمن٨٨٦٥١ ١٤١

من ٠٩:٤٥  الى  ١٧١٠:١٥-٠٣-٠٧٢٠١٦-٠٣-١٩٨٧مرقص ماھر عزيز مليكه٩٩٩٣١٠ ١٤٢

من ٠٩:٤٥  الى  ١٧١٠:١٥-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٨-١٩٩١مروه بھجت محمد عبد=٨٨٥٧١ ١٤٣

من ٠٩:٤٥  الى  ١٧١٠:١٥-٠٣-١٦٢٠١٦-٠٨-١٩٩١مروه رفعت عبداللطيف حسين١٦١٤٩ ١٤٤

من ٠٩:٤٥  الى  ١٧١٠:١٥-٠٣-٠٥٢٠١٦-٠٤-١٩٩٢مصطفى الزعيم ناجى ياسين٢٣٠٣١ ١٤٥

من ٠٩:٤٥  الى  ١٧١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢مصطفى بخيت خلف خلف =٨١٧٤٥٥ ١٤٦

من ٠٩:٤٥  الى  ١٧١٠:١٥-٠٣-١٥٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨مصطفى رفعت عبداللطيف١٦١٥٠ ١٤٧

من ٠٩:٤٥  الى  ١٧١٠:١٥-٠٣-١٣٢٠١٦-١١-١٩٨٨مصطفى طلعت ھاشم احمد١٦١٤٤ ١٤٨

من ٠٩:٤٥  الى  ١٧١٠:١٥-٠٣-٢٠٢٠١٦-٠٤-١٩٨٨مصطفى على عبدالعال حسين٣١٦٨ ١٤٩

من ٠٩:٤٥  الى  ١٧١٠:١٥-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٣-١٩٩٦مصطفى محمد احمد عبدالمنعم٨٥٦٥٤٣ ١٥٠

من ٠٩:٤٥  الى  ١٧١٠:١٥-٠٣-١١٢٠١٦-٠٦-١٩٩٥مصطفى محمد صديق حسين٩٦٣٥٨ ١٥١

من ١٠:٣٠  الى  ١٧١١:٠٠-٠٣-٠٩٢٠١٦-٠١-١٩٩٠مصطفى محمود ذكى بدوى٨٣٩٢٤ ١٥٢

من ١٠:٣٠  الى  ١٧١١:٠٠-٠٣-٢٦٢٠١٦-٠٣-١٩٩١مصطفى محمود محمد احمد سلميان٨٨١٦٧١٨ ١٥٣

من ١٠:٣٠  الى  ١٧١١:٠٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٣-١٩٩٢مصطفى وجيه ابو ضيف ابو الحسن٦٢٥١ ١٥٤

من ١٠:٣٠  الى  ١٧١١:٠٠-٠٣-٢٥٢٠١٦-٠٨-١٩٨٦مورين رشدى عزيز س#مه٢٢٠٠٦ ١٥٥

من ١٠:٣٠  الى  ١٧١١:٠٠-٠٣-٢٨٢٠١٦-١٠-١٩٨٩مينا موريس راغب ارميس٨١٦١٧ ١٥٦

من ١٠:٣٠  الى  ١٧١١:٠٠-٠٣-٣١٢٠١٦-٠٣-١٩٨٦ناصر محمد عبداللطيف بدوى١٨٦٨٠ ١٥٧

من ١٠:٣٠  الى  ١٧١١:٠٠-٠٣-١٠٢٠١٦-٠١-١٩٩٢ھانى احمد عبدالعال احمد٨٣٣٤٦ ١٥٨

من ١٠:٣٠  الى  ١٧١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٤-١٩٩١ھند محمد عبداللطيف حسين٢٣٠٣٤ ١٥٩

من ١٠:٣٠  الى  ١٧١١:٠٠-٠٣-١٤٢٠١٦-٠٨-١٩٨٧ھيام بكرى جاد احمد العلكى٨١٦٠٩٨ ١٦٠

من ١٠:٣٠  الى  ١٧١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١٠-١٩٨٦ھيام ضاحى عبدالعال١٠٥٢١ ١٦١

من ١٠:٣٠  الى  ١٧١١:٠٠-٠٣-٠٥٢٠١٦-١٠-١٩٨٩وحيد عبدالفتاح احمد محمد١٧٥٦٣ ١٦٢

من ١٠:٣٠  الى  ١٧١١:٠٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٦-١٩٩١وليد بدوى السيد ابراھيم٨٣٦٢١ 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 ١٠:٣٠  الى  ١٧١١:٠٠-٠٣-١٧٢٠١٦-١٢-١٩٨٦وليد جمال محمد عبدالرحمن١٧٠٤٢ ١٦٤

من ١٠:٣٠  الى  ١٧١١:٠٠-٠٣-١٨٢٠١٦-٠٧-١٩٨٧وليد محمد عبدالحميد عبدال#ه٩٦٠٦ ١٦٥

من ١٠:٣٠  الى  ١٧١١:٠٠-٠٣-١٣٢٠١٦-٠٩-١٩٨٨ياسر محمود محمد الضيفى١٩٤٤ ١٦٦

من ١٠:٣٠  الى  ١٧١١:٠٠-٠٣-٢٣٢٠١٦-١١-١٩٩١ياسين سليم ياسين محمد٥٣١٤ ١٦٧

من ١٠:٣٠  الى  ١٧١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-٠٧-١٩٨٨يحى محمد عبدالجابر احمد١٠٣٤٣ ١٦٨

من ١٠:٣٠  الى  ١٧١١:٠٠-٠٣-٠١٢٠١٦-١١-١٩٨٨يوسف احمد عبدالخالق احمد٨٣٧٩٠ ١٦٩
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