مواعيد االمتحان

اللجنة
ىدْح 1
ىدْح 2
ىدْح 3
ىدْح 4
ىدْح 5
ىدْح 6
ىدْح 7
ىدْح 8

الموعد
19:99 – 9:99
11:15 – 19:15
12:39 – 11:39
1:45 – 12:45
3:99 – 2:99
4:15 – 3:15
5:39 – 4:39
6:45 – 5:45

جلنة 1
19099 – 0099
معمل 2

معمل 1

معمل 3

.1

داّا زطاً اىساج عثَاُ ٍصطفٚ
اىْدار

ٍاٝا ٍصطفٍ ٚسَذ فرسٜ

فاطَح عثذاىطالً عثَاُ

.2

ٍعرصٌ غرٝف عثَاُ عاصٌ

ٍرٕ ٌٝاٍّٞ ٜػٞو ّاغذ

ازَذ ٍسَذ غساذٔ ٕاله

.3

اٍٍْ ٔٞسَذ اترإ ٌٞعثذاىفراذ

زازً صالذ ع٘ض فراج

ضَا غطاُ صالذ اىذ ِٝعثذ اىسافع قاضٌ
غإِٞ

.4

ّٞرج خاىذ ضعذاٗٛ

عثذ هللا ٍسَذ تٍ ٍٜ٘ٞسَذ

غعثاُ ٍسَ٘د عثذ اىعسٝس عي٘اّٚ

.5

ضَ ٔٞطارق ٍسَذ اىطٞذ

ضٞاء اىرزَِ ازَذ صالذ اىذِٝ

رزَٔ اغرف ازَذ ٍسَذ رزق

.6

إَٝاُ فرس ٜزطّ ِٞاٝف فٌٖٞ

ّ٘ر طارق اترإٍ ٌٞسَذ

رٗضح ٍسَذ خاتر عثذ اىيطٞف ٍسَذ

.7

٘ٝضف ٍسَذ رٍضاُ

عَر خَاه عي ٜرزق تنر

زْٝح خاىذ فارٗق زطِ اىررٍطاّٜ

.8

ّٞرج ٍسَذ عي ٜصاىر

ٕاخر أٍٞر عثذاىسَٞذ عثذاىٕ٘اب ٝسٚٞ

رض٘ ٛاغرف عي ٚعثذ اىسَٞذ

.9

ىَٞص خٕ٘ر ىطف ٚعثذ اىفراذ

أزَذ زطْ ٜاىذٍرداظ ٍسَذ

عَر ٕاّ ٚعَر ط٘ضُ٘

ٍ .19ازُ خاىذ زطْ ٜت ٍٜ٘ٞزطِٞ

ٍْار غرٝف ٍسَذ عثَاُ زطِ

ٍرٍ ٌٝصطف ٜعثذاىسَٞذ

ٍ .11رٍ ٌٝصطفٍ ٚسَ٘د عاٍر

عثذ اىنر ٌٝزطِ عثذ اىنرٌٝ

رزَٔ اترإٍ ٌٞسَذ اىطٞذ ازَذ

ّ .12ذٍ ٙسَذ ضعٞذ عي ٚفػ٘اُ

فاطَٔ ازَذ خاتر

ىٞي ٜازَذ ضعٞذ ٍسَ٘د

 .13تطْد ٍدذٍ ٛسَذ عثذ اىرازق

ّطر ِٝاىطٞذ زطاِّٞ

ٍسَذ عي ٜاىطٞذ عيٜ

 .14ذغرٝذ صالذ اىذّ ِٝاخ ٚعيٚ

فاطَٔ ٍسَذ اضَاعٞو زطِْٞ

زثٞثح ٍسَذ أزَذ ٍسَذ ٍْذٗر

 .15غٞرٍ ِٝسَذ زطِ عثذ اىسافع

ٍْٔ هللا زطِ فرج ٍسَذ

ازالً غرٝف ضعذ عثذ اىَدٞذ

 .16رٗاُ ازَذ زطِ ازَذ

زثٞثٔ صالذ ٍسَذ ٍسَذ زدازٛ

ٕثٔ ٍذزد ٍسَذ إترإٌٞ

 .17عالء أضاٍح ٍسَذ غساذح ٍصثاذ

ٍسَذ رفعد ازَذ عٞطٜ

ضارٓ ٍسَذ زاٍذ ٍسَ٘د غاز ٛاىػرٝف

 .18تطَح ٍسَذ زَسج أٍ ِٞاىثْا

غرٗق زطاً ازَذ ٍسَذ

عَر اضأٍ عثذاىَقص٘د

ٍْ .19ح هللا ٍصطف ٜعي ٜعيٜ

ٝارا ٍدذ ٛغعثاُ ٍسَذ اىقثاّٜ

ٕاخر ازَذ اٍٍ ِٞسَذ

 .29رؤ ٙزَذ ٛضعذ

ّٖئ عَرٗ ٍسَ٘د ات٘ اىعال

رٗاُ غعثاُ ازَذ عي ٚازَذ

جلنة 2
11015 – 19:15

معمل 1

معمل 3

معمل 2

.1

مر ٌٝعثٞذ عالً أزَذ عيٜ

ٍْ ٚعثذاىسَٞذ عثذاىطرار عثذ اىطالً عثذ اىالٓ

ازَذ ٕػاً اّ٘ر ضالٍح

.2

ّ٘ر ذاٍر عاده عثذ اىعظٌٞ

زْٝة اترإ ٌٞزط ِٞاترإٌٞ

ّذ ٛذاٍر ٍسَذ

.3

رزاب غعثاُ عَر

ٍْح هللا ٍسَ٘د فؤاد زطِ اىطٞة

ضارج ٍسَذ ازَذ زط ِٞات٘ اىعِْٞ

.4

فاطَٔ زطِ زطِ ٍسَ٘د ٍثرٗك

اَٝاُ ٍسطِ عثذ اى٘مٞو

اضراء زاٍذ ٍسَذ عثذ اىيطٞف

.5

دْٝا اٍٞر غرٝة عثح اىفراذ

تٞػٍ٘ ٛإر عطٞح خرخص

عثذاىرزَِ ٍسَذ ضيَٞاُ

.6

ٍسَ٘د عَر ٍسَذ

ّ٘ر ٍسَذ عثذاىطالً عثذاىطالً اىَرغذٛ

ٍ ٜعثاش عثذ اىفراذ

.7

ازَذ عثذاىٕ٘اب عثذهللا اىطٞذ

اى٘ىٞذ ازَذ رغٞذ ٛزاٍذ

اٍاه غرٝف ّاصف

.8

اضالً عثذ اىقادر عيٍ ٜسَذٍٖ ِٝراُ

ّٖاه ٍصطف ٜزْفٜ

ٕاخر اىطٞذ ضيَٞاُ ّث٘ٛ

.9

ضارٓ اضأٍ طيعد طاٝع

ٍر ٌٝعي ٜعي ٜخيٞو عثذ اىعاه

Manar ashraf

ٍ .19اىل اترإ ٌٞاىطٞذ عيٜ

اضراء عاغ٘ر زطِٞ

ت٘ال ٗزٞذ فَٖ ٜت٘ىص

 .11دْٝا عثذ اىعسٝس

ضس ٚغرٝف اى٘صاه ٍ٘ضٚ

ٍٞرّا إترإٍ ٌٞسَ٘د

ّ .12ذ ٛعثذ اىعسٝس

ٍ َْٚٝسَذ عثذ اىر٘اب

ت٘ال ضالٍٔ ف٘ز ٛضالٍٔ

ّ٘ .13ر اىطٞذ ع٘ض عثذ اىَدٞذ

ضٖٞيح عصاً رفعد

ّذ ٙزَذ ٛعثذ اىطرار ٍدإذ

 .14ر ٌٝازَذ ضَٞر فرس ٜرٍضاُ تاله

زثٞثح ٍسَذ ٍسَ٘د

أٍْ ٔٞإترإ ٌٞرغاد غٞثٔ غٌْٞ

 .15ضاّذٍ٘ ٛد ٛعٞاد عسٝس

أضَاء اىقاضٍ ٜسَذ ٍسَ٘د اىقاضٜ

ٍسَذ اىطٞذ عثذ اىطالً ٍسَذ

ٍ .16رٕ ٌٝاٍّ ٚسَذ عطٔٞ

غادج أغرف ٍسَذ ٍسَذ اىصعٞذٛ

رٗاُ خاىذ عثذاىَْعٌ زرب

ٗ .17ىٞذ ٍسَ٘د زافع ٍصطفٜ

ّ٘رٕاُ خاىذ ازَذ اىطٞذ ٍػساه

ّذٗ ٙائو ٍسَذ صالذ اىذ ِٝعثذ اىسَٞذ

 .18ضارٓ راغذ عثذ اىَْعٌ زاٍذ

إَٝاُ صثس ٜإترإٍ ٌٞر٘ىٍ ٜسَذ

زٗ ْٔٝائو ٍسَذ صالذ اىذ ِٝعثذ اىسَٞذ

 .19عالء ٍسَذ اىطٞذ اىعيَٜٞ

ّذا عثذاىثارٍ ٛسَذ اىدَاه

خَأّ زطاً اىذ ِٝصاىر اضَاعٞو زطِْٞ

ٍْ .29ار ٍسَذ ٍصطفٚ

رٖٝاً طارق ٍسَذ رخة ٍسَذ

ضَٞر اترإ ٌٞغساذح عيٜ

جلنة 3
12:39 – 11:39

معمل 1

معمل 3

معمل 2

.1

خاٝذا عَرٗ اّٞص

ٍصطفٍ ٜسَ٘د عثذ اىراضٜ

رٗاُ ازَذ ٍرض ٜاىفساً

.2

ٍسَذ اغرف ٍسَذ ٍسَذ زػنٞو

ٝاضَ ِٞغرٝف ٍسَذ اىطٞذ

زٝاد صالذ اىذ ِٝعيٜ

.3

رٗاُ زطْ ٚع٘اض عثذ اىرزَِ
خثرٝو

ٍ ٜصثس ٜاٍ ِٞضيَٞاُ خضر

ذق ٜخاىذ تذٗ ٛاألٍٞر

.4

عثٞر عاده ٍسَذ عثذاىعسٝس

زثٞثٔ زطٍ ِٞسَذ ٍسَذ عثذهللا

ٍ ٜصثس ٜاٍ ِٞضيَٞاُ خضر

.5

أزَذ فارٗق ٍسَذ عيٍ ٚسَذ

ضَر خَعح زاٍذ زافع عيٜ

ٍسَذ ٍع٘ض رخة

.6

مرضرثِ ٍَذٗذ زافع ضيَٞاُ ىثص

ٗالء ٍسَ٘د ٍر٘ى ٜدرٗٝع

عَر ضاٍر صثر ٛات٘ اىٞسٝذ درٗٝع

.7

زثٞثح ٍسَذ فؤاد

راّٞا اىطثاع ٜزطِ اىطثاعٜ

هبه صالح عبد المنعم محمد الزقالي

.8

فرذ ٍسَذ ازَذ ضاىٌ ضاىٌ

زثٞثٔ ٍسَذ عثذاىسَٞذ ٍسَذ غ٘قٜ

محمد حسام محمد حسن

.9

ٝاضَ ِٞعثذ اىَسف٘ظ ّظٞر

ٍازُ عالء اىطٞذ ٍسَ٘د

ميار محمد عبد الحميد

 .19اّد ٜعاده ٍسَذ فؤاد ٍصطفٜ

ازَذ ٍسَذ غعثاُ ازَذ عثذهللا

عز محفوظ عز محفوظ سليمان

ٍٞ .11ار ٍسَذ صالذ ٍسَذ رخة

زَسج ٍسَذ ٍسَذ عثذاىغْٚ

محمد عبد الناصر هاشم محمد

 .12رّا زيٍَ ٜسَذ اترإٌٞ

ٍسَذ زطِ عي ٜزطِ عثَاُ

محمد محب السعيد

 .13غٖاب اىذٍ ِٝسَذ زطِ

ٍر ٌٝازَذ ٍسَذ ٍسَذ زإر

زَذ عثذ اىيطٞف ٍسَذ عثذ اىيطٞف

 ٍٚ .14ذاٍر عثذاىغْ ٚعثذاىغٍْ ٚسَذ

ٍسَذ خاىذ عثذ اىفراذ صاىر ٍسَذ

اٝح رٍضاُ زم ٜزطِ ضيَٞاُ

ّ .15اد ٔٝزطِ ٍصطفٜ

ٍٞار عاده ضيَٞاُ زطِ عيٜ

ضاّذرا ٕػاً اترإ ٌٞازَذ تذر

 .16رٗاُ عاده ٍصطفٍ٘ ٜض ٜعثذاىنرٌٝ

دّٞا اترإ ٌٞعثذاىعظٍ ٌٞصطفٜ

عَرٗ خاىذ زاٍذ

 .17إزطاُ ٗخ ٔٞعي ٜغازٛ

فرذ عثذاىنر ٌٝازَذ ٍسَ٘د ٗاىٜ

Habiba Essam Ibrahim

 .18أٍْ ٔٞعثذاىرزٍ ٌٞسَذ عَر

Mahmoud akram el emam

غرٗق عثذاىرازق اترإ ٌٞعثذاىرازق

ٕ .19اٝذ ٛعاٍر ٍسَذ زطِ

أٝح ٍسَذ عيٍ ٜسَذٍٖ ِٝراُ

اٝح رٍضاُ زم ٜزطِ ضيَٞاُ

 .29اترإٝ ٌٞطر ٛخادهللا ٍصطفٜ

ٍْٔ عاده ٍسَذ اىػساخ

ٕذٕ ٛاٍّ ٜسَذ فخرٛ

جلنة 4
1045 – 12045

معمل 1

معمل 2

.1

ٗىٞذ فٞس ٍخرار عثذاىقادر

ٍرٗاُ ضَٞر ٍسَذ زط ِٞخسر

فرذ ازَذ خاتر

.2
.3
.4

ّ٘ر اىذ ِٝزطاً ٍسَذ
ّذا فرس ٚزطِ عيٜ
ٍيل ضعٞذ ٍسَذ

رق ٔٞضعٞذ ٍسَ٘د زاٍذ عثذاىرض٘ه
ّ٘ر اىذ ِٝعاطف ٍسَذ اىطعٞذ
رّا ٍسَذ زاٍذ اترإ ٌٞرغ٘اُ

ٍٞار أزَذ اىدَٞو مَاه
ٍٞار ٍسَذ ٍسَ٘د اىطٞذ
رد ْٔٝخاتر اّ٘ر ٍسَذ

.5
.6
.7

ٍْٔ هللا ٍسَذ غعثاُ ٍسَذ ٘ٝضف
دْٝا أزَذ خَٞص عثٞذ خاد غِٖٞ

دعاء طارق ٍصطفٍ ٚصطفٚ
ٍسَذ عيٍ ٜسَذ عثذهللا اىقاضٜ
ٝاضَ ِٞعثذ اىَْعٌ عثذ اىَعط ٚازَذ ٍسَ٘د
اىْدار
اٝحاغرف زط ِٞطٔ زطِٞ
ٕذ ٙفرس ٜعثذاىطالً ّ٘ٝص
ٍر ٌٝخَاه ٍسَذ ازَذ تنر
ٍسَ٘د ٍسَذ ٍسَ٘د اىعطٍ ٛ٘ٞسَذ
ٍسَذ ٕػاً ٍسَذ ٍصطفٚ
Mahy moustafa aly
فاطَح عس اىذ ِٝىطف ٚماٍو ّدٌ
ٍسَذ زطِ اىطٞذ
ازَذ اغرف ازَذ رمٜ
اضَاء اغرف ٍسَذ عثذاىغْ ٜاىدساٗٙ
عثٞر صثر ٛاىذٍرداظ فرر هللا
ضٖٞيح ٍسَذ عثذاىعي ٌٞاترإٌٞ
عثٞر فرس ٚزطِ قاضٌ

عثٞر ات٘زٝذ زَ٘دٓ
غَٞاء ٍسَذ أت٘زٝذ

.8
.9
.19
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.29

عيٞاء رأفد عثذاىسيثٌ عثذ اىرزَِ
ّ٘رٕاُ ٍسَ٘د عَر ٍسَذ خطاٛ
ٝاضٍَ ِٞصطفٍ ٜسَذ اترإٌٞ
ٍْح هللا ٍسَذ أزَذ ٍسَذ غنر
ٝاضَ ِٞصالذ ٍسَذ
‘ٕ ٛػاً ٍرض ٜعطٔٞ
ٍارْٝا زن ٌٞخٞػح ٍرٚ
ٍٞرّا فرٝذ ٍسَذ فٞصو اىسغثٜ
ازَذ ٕاله ٍسَذ ٍ٘ض ٜازَذ عيٜ
ضَا عثذ اىصَذ ٍسَذ
زثٞثح ٍسَذ زطِ خاتر ٍصثاذ
أٍٞرٓ مَاه تاذع اىطعذّٜ
ععررٝاض عي ٚاضَاعٞو
ضارج زطِ ٍسَذ ازَذ طٔ

معمل 3

عثذهللا رٍضاُ ات٘زطٞثح اضَاعٞو
أزَذ عاده اىذٍرداظ
ٍاٝا ٍصطفٍ ٚسَذ
تطْد ٍصطف ٜتنرٛ
ّ٘ر اىذ ِٝضعٞذ ٘ٝضف عي ٚاىػثراٗٙ
Menna allah hassan
ٕاخر طارق عثذ اىرؤٗف اترإٌٞ
ّذ ٛازَذ ٍسَسذ اىطٞذ ٗضف
Ahmed Elgddawy
ٝارا رضا عثذ اىفراذ
زٗ ْٔٝائو ٍسَذ صالذ اىذ ِٝعثذ اىسَٞذ
راّٞا خَاه عثذ اىسفٞع ٍسَذ
ثرٝا خاىذ ضٞذ ٍسَذ ٍسَذِٝ
اٝح ضعٞذ ٍسَذ

جلنة 5
3099 – 2099

معمل 1
.1

رزاب ٍسَذ فٍَٖ ٜخَٞر

.2

ٍٍ ٚسَذ غساخ ٍسَذ

.3

٘ٝضف ٍسَذ اىطٞذ أت٘ اىَدذ ازَذ

.4

ٝطرٍ ٛسَذ صاتر راغة اىعاصٜ

.5

يوسف محمود محمد رضا

.6

مى محمد مصطفى خليل

.7

يوسف سعيد محمود احمد

.8

هانيا محمود احمد بدر عبد المنعم

.9

عمر عبد العزيز عثمان محمد

.19

منه هللا محمد موسي

.11

سلمي محمد حسن علي الشباسي

.12

نرمين ابراهيم احمد قطب حسن

.13

هبه مصطفى محمد المراسي

ٍ .14صطفٍ ٚدذ ٛاترإ ٌٞغذٝذ

.15
.16
.17
.18
.19
.29

معمل 2

معمل 3

