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    -30006030102838- ابراهيم امحد عبد الرمحن عليش 141789  4

    -30007260104054- ابراهيم ناصر ابراهيم خبيت 129637  8

    -29904020104991- امحد السيد عطيه عبد احلميد 174711  3

    -29902190100734- امحد امين مجعه غريب 178267  1

    -30101220102799- امحد ايهاب امحد صادق 162624  1

    -29807212101052- امحد حيدر امحد زكي 93067  6

    -29802270102474- امحد خالد عبد العزيز عبد السالم 176043  7

    -30008071602279- امحد خريت حامد ابراهيم موسى 231486  2

    -30102052100196- نبى فؤادامحد سامح عبد ال 28282  9

    -30006252103875- امحد شعبان امحد صاحل 233866  41

    -29906260105777- امحد صبحى كمال يونس 80332  44

    -30005192100352- امحد عبد العزيز ربيع عبد العزيز 29375  48

    -29909010102518- امحد عالم امحد حممد 284079  43

    -29910140100639- محد امحدامحد عمرو ا 126515  41

    -30004200102614- امحد عيد فوزى على 1034819  41

    -30009021403638- امحد فوزى الشحات ابراهيم نصر 167095  46

    -29904020101852- امحد حمسن حسن على حممد 175186  47

    -29904052100394- امحد حممد شعبان حممد 77403  42

    -30007250103432- ابر عبدالرؤفامحد حممد ص 316956  49

    -30001012103612- امحد حممد عبد اهلل ابو اجملد 77891  81

    -29911222104612- امحد حممود رجب حممد 34192  84

    -30004030100654- امحد مصطفى حممد بدر الدين 1324573  88

    -29903040103294- امحد مصطفى حممد بسطاوى 123515  83

    -30006092100599- د نبي  لالل صاحلامح 44185  81

    -30012022104139- امحد يوسف ايوب يوسف فراج 15937  81
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    -30003200106052- ادهم امحد عبدالعليم عبدالقوى 219065  86

    -30004222102499- ادهم امحد معوض عبدالغنى 1240071  87

    -30008210105099- ادهم اسامة حسن عبد اهلل 1035025  82

    -29906210101754- ادهم عباس عشماوي عباس 118956  89

    -30101120101973- اسالم ايهاب البيلى ابوغنام 150002  31

    اسالم سامي حممد عبد املوجود 281261  34

اضافة من التاجي  شخصي 

 ومسات

    -29901012139337- اسالم سعد حممد البكري 49292  38

    -30006240100811- يق هنرىاسالم حممد بسيونى توف 162476  33

    -30006112101473- اسالم حممود ابراهيم فهيم 41714  31

    -30006070101656- اسالم وليد عبد الغفار امحد 166085  31

    -30002120105636- امساعي  امين امساعي  عبد العزيز 156789  36

    -30007030107097- اجمد صفوت حممد وهبه اجلباىل 140595  37

    -30006242103338- اجمد مصطفى جمد خضر 231737  32

    -30007162201793- امري نورالدين مجال امحد 230114  39

    -30009162500297- انور فوزى انور زهرى 223227  11

    -30010160105054- باس  امحد عبداحلميد حممد عباس 230125  14

    -30006061304595- باس  حممد وفيق السيد عبد القادر 20028  18

    -30001110102357- باسم بدر الدين حممد حسن 166064  13

    -29908100106516- بسام حممود خلي  مدني محاد 169371  11

    -30001172102876- حسام مسري حلمى عبد املقصود 39634  11

    -29810010124795- حسن خالد حسن عبداهلل 1364979  16

    -29908010113831- حسن هانى ادريس خلي  171790  17

    -30002140105012- حسني باسم حسني ابراهيم 29131  12

    -29912102100997- محزه نبي  حممد امحد خطاب 136980  19

    -30008170103357- خالد امحد يوسف عفيفى 1131056  11



  م8142/ 7/   41  ئقون  الختبار الرياضي اليوم السبت  الموافق طلبة ال
 م41/7/8142الموافق  االحدوعليهم الحضور لتأدية اختبار الشخصي  والسمات يوم 

 
 قسم احلاسب اآللي

 
 التوقيع
..................................................... 

.....................................................

..........................................

.............. 

 يعتمد،،،
 الرئيس العام االختبارات

 

 توقيع لجنة االختبار
 االسم

(4 )................................................. 

(8 )................................................ 

(3 ).......................................

................. 

                                                                                                                                                                                                                                                

 م

رقم 

 اجللوس

 الرقم القومي سماال

 الدرجة

 مالحظات

 باحلروف باالرقام

    -30009200108479- رئبال فادى عبد اهلل البسطويسى 119508  14

    -29912090104215- ن امحدرمضان حسنى حس 281414  18

    -30103162101259- زياد لارق صالح امساعي  41736  13

    -29907232101835- زياد لارق حممد كام  امحد 282935  11

    -30010098800417- زياد حممد حممود حديوى 29181  11

    -29609042102818- زياد حممود عبد اجمليد حاج على 91531  16

    -30001012137738- مه سعيد بيومىسعيد اسا 42443  17

    -30004090101439- مسري امحد عبد السالم امحد 1161778  12

    -29801222101931- مسري فوزى حممد تايب عبد الرمحن 94942  19

    -30001250107456- سيد حممد رجب امحد النساج 164189  61

    -30008202100738- سيف الدين امحد ثابت على حسني 1039621  64

    -30012240100595- سيف الدين سيد حممد السيد 1160581  68

    -30102192101451- سيف الدين عادل حممد مسريعفيفى حممد 234972  63

    -30005080102891- سيف الدين هانى حممد سيف الدين 146724  61

    -30101052102516- شريف اشرف حممد ياسني 234697  61

    -30002272102454- د نورالدين امحدشهاب الدين امح 234110  66

    -30004032102395- شهاب مخيس على امحد 167026  67

    -30007250106911- شهاب صفوت يسرى حسنني 224525  62

    -29908210106414- عبد الرمحن اشرف عبد العظيم علي 128723  69

    -30001052103992- عبد الرمحن السيد سليمان السيد 28695  71

    -30001012127376- عبد الرمحن النمريى ابراهيم حممد 36248  74

    -30001012118911- عبد الرمحن جمدى امحد امام 1044376  78

    -30009012100673- عبد الفتاح عادل عبد الفتاح حسني 1045024  73

     عبد اهلل اشرف عثمان 47124  71

     عبد اهلل عمر جيالني جاد  12822  71
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    -29905050105913- اهلل مصطفي امحد مصطفي امحد عبد 128435  76

    -30012100105554- عبد اهلل حييى حممد هاشم 122114  77

    -30001030102879- عبداحلميد هانى عبداحلميد امحد االبياري 216582  72

    -30010010120411- عبدالرمحن حسني مطاوع حسني 222490  79

    -29901242101215- ود صاحلعبدالرمحن حممد عبداملقص 214854  21

    -30002150103115- عبداهلل امحد عصام الدين امحد امحد عياد 231133  24

    -30007081303877- عبدالوهاب امحد عبدالوهاب بكر 321160  28

     العزب مصطفي العزب فرج 284816  23

    -29908300100075- على امحد على رضوان 363368  21

    ين امحد عبد العظيمعلي بدر الد 47188  21

اضافة من التاجي  شخصي 

 ومسات

    -29906010100273- على عبد الرمحن هانى على عبد الرمحن قداح 119845  26

    -30101091400435- على عماد على ابراهيم 133107  27

    -30001270100733- على حممد ابراهيم على 219329  22

    -30005012104991- عمار ياسر سعد قنوش 23456  29

    -29905092101055- عمر امحد يوسف امحد 283360  91

    -30102102100079- عمر مجال السعيد عبداهلل 234730  94

    -29903220100978- عمر حسن صالح على 169454  98

    -30003090105357- عمر حسني مصطفى النحاس 160713  93

    -30009092100393- عمر خالد امحد عبد ربه 74230  91

    -29811092100216- عمر خالد عبدالتواب حممد الداىل 240225  91

    -29911220102191- عمر ربيع عبده حممود 226623  96

    -29805072103693- عمر سعيد عبد الرمحن معداوى 92014  97

    -29810260104536- عمر مسري حممد ناصف غريب 1364359  92

    -30005200106438- عمر عماد الدين مسري حسن 29430  99

    -30002020107151- عمر فريد السيد عبد احلميد 122802  411
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    -30008102100714- عمر كرم عبداحلى مهنى 230357  414

    -29704250100236- عمر حممد حلمى حممد 1173789  418

    -30101130100355- عمر حممد سعيد تهامى 129715  413

    -29911030100796- عمر حممد عبداحلليم عبدالسميع 365909  411

    -29901050102951- عمر حممود عبد العال فرج عفيفي 130812  411

    -30011112103372- عمر مصطفي حممد عمري 21001  416

    -29906250105353- عمر وائ  عباس شب  علي 173060  417

    -30101200102334- عمرو توك  عبدالوهاب حممد عطيه 315090  412

    -29909290104251- رمضان جودةفهد حممد  365959  419

    -30012152100658- كريم حسني سيد حسن 20630  441

    -30009282101256- كريم مصطفى حممد مصطفى السبكى 232332  444

    -30007220101737- مؤمن شريف حممد السيد حممد شريف 161757  448

    -30004222100038- مؤمن حممد سيد حممود 44046  443

     سيد فتحي حسانني مازن 126142  441

    -30009302100634- حممد امحد سيد عبد العظيم محزاوى 44110  441

    -29911202104438- حممد امحد مغازى مجعه 41778  446

    -29909300119015- حممد امحد يوسف حممد 162088  447

    -29909302102233- حممد اسامه عبد اخلالق عبد احلميد 146812  442

    -30010021701114- رف حممد عبد العزيز دحروجحممد اش 22541  449

    -30005020103031- حممد جابر السيد سيد 153960  481

    -30006152104432- حممد حازم امحد حممد عيسى 234368  484

    -30002140105918- حممد حسن مصطفى حممد 224900  488

    -30001012115017- حممد لارق امحد عبدالكريم 241389  483

    -29810180102052- حممد لارق حممود عبد السالم 178650  481

    -30010140101354- حممد عادل عبدالسالم مشحوت حسن 232046  481
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    -30008032101599- حممد عبد احلكيم عبد الفتاح حممود 43159  486

    -30006222102017- حممد عبدالعظيم توفيق عبدالعظيم 235464  487

    -30002092101999- حممد عبداجمليدحممد عبداجمليد  1227062  482

    -30012262101412- حممد عبداملنعم حممد عابد 1230535  489

    -29908180106899- حممد عصام فتحى حممد 77853  431

    -30008122100079- حممد عماد عبد العزيز حممد 23719  434

    -30007152104536- حممد غامن سعد صوابى 232299  438

    -29911221702257- حى حممد حجازىحممد فت 39644  433

    -30010028800517- حممد ماجد مصطفى امحد امساعي  234440  431

    -30008250101738- حممد حممد سالمه امساعي  32315  431

    -30101080101479- حممد حممود شحاته حممد 144369  436

    -30003230100377- حممد مصطفى مجعه سيد 22846  437

    -30008142101012- منتصر السيد ابراهيمحممد  41440  432

    -29908052100616- حممد هانى حممد على 92338  439

    -30101012131599- حممد حيي حممد امحد 1038809  411

    -30005202104491- حممود امحد عبدالغنى عبداحلليم 226219  414

    -29904110103331- حممود ايهاب حممد سيد امحد 1363800  418

    -30004012111215- حممود على حممود على 78089  413

    -30010010114152- حممود حممد امني النجدي السيد 155865  411

    -29809010110231- حممود حممد حممود عبد احلليم 176277  411

    -30005090102415- حممود حممد نبيه بدران 134814  416

    -30010150200938- مروان امحد حممود رمضان 161599  417

    -30001112105213- مروان حممد حممود سيد 121000  412

     مروان حممود حممد عبد السالم 127276  419

    -29910250102572- مصطفى اشرف حممود السيد 164260  411
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    -30009030100419- مصطفى قاسم لوىل عبده 314334  414

    -30010122101959- مصطفى جمدى حسن امحد 227097  418

    -30005218800056- مصطفى نبي  كمال حممد 219342  413

    -30010311700391- مصطفي هشام عبد الشافى حممد 34273  411

    -30102120101295- معاذ حسن حممد السيد على 137365  411

    -29905102101598- معاذ حممد حممد عبد العزيز 81516  416

    -29910011103958- معاز مسعد حممد عبدالسالم عيسى 284191  417

    -30009022600771- مهاب حامت عبد الرزاق حممد 239919  412

    -29904262101873- املهدي حيي عيد سيد سيد عامر 44082  419

    -30011200106071- نور الدين عوض بدوى عوض 137067  461

    -30007110103335- هارون امحد حممود على 143965  464

    -30006060103871- هشام حممد امحد مصطفى 219182  468

    -30002012102132- وليد هشام ثروت حسن 20343  463

    -30012182102337- ياسني سيف الدين حممد حممود 226269  461

    -30007160104537- حييى حسام عبد اجمليد منصور الزيات 89299  461

    -29907270101032- حييى هانى حييى حامد 283372  466

    -30007250108337- طيف حممديوسف ابراهيم عبد الل 144546  467

    -30001210100173- يوسف اشرف مجال صاحل 141725  462

     يوسف مجال يوسف عبد الوهاب 226427  469

    -29908250100117- يوسف خالد علي عبد اهلل 119380  471

    -30007072101994- يوسف سعيد حنفى حممد 20395  474

    -30006252103891- يوسف شعبان امحد صاحل 234599  478

    -30010152103891- يوسف صاحل عبداحلميد مجعه حممد 226280  473

    -30006060105114- يوسف عبد الرمحن امحد خريى 143345  471

    -30010280103659- يوسف عبد الرمحن حجازى عوض 154148  471
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 باحلروف باالرقام

    -29912212102634- يوسف عبد اجمليد حممود عبد اجمليد 41948  476

    -30001030100736- رو مصطفى السجينىيوسف عم 18776  477

    -30007270103757- يوسف عيد يوسف حممد 145805  472

    -29903248800118- يوسف حممد احملمدى رزق 79937  479

    -29909290111096- يوسف حممد راشد حممد 116811  421

     يوسف حممد عبد اللطيف  121221  424

    -30002010104499- يوسف حممد منصور زكي حسني 121398  428

    -30005212100036- يوسف مصطفى عبدالسالم سليمان 234620  423

    -30008142103279- يوسف ممدوح عزوز حسني 232294  421

    -29909272102799- يوسف منري حممد عبد احلليم 77341  421

    -30001090100131- يوسف هيثم رشوان ابو احلسن 119601  426

 
 


