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 1  ٢٠٠٥دفعة 
 

   ٢٠٠٥خریجین مایو 

  قسم نظم المعلومات
  

  االسم  م  االسم  م
  ھنى صدقى شحاتھ أسامھ  ٢٦  الرحیم عبد محمد حسین مروة  ١
  قریاقص غرباس الویس مكاریوس  ٢٧  على حسن على/  لؤى أحمد  ٢
  على تونى مصطفى حسام  ٢٨  فرغلى صدیق فوزي محمد  ٣
  أحمد سلیمان محمد عصام  ٢٩  كیرلس هللا عطا سمیر مینا  ٤
  محمود أمین على حمدى  ٣٠  تاوضروس حلمى عفت مریم  ٥
  الشریف محمد/  حسین الدین صالح ھبھ  ٣١  شكر شحاتة حنا أسامھ  ٦
  حنین برتى ثروت مینا  ٣٢  الواحد عبد ثابت الدین كمال فھد  ٧
  خلیل فكرى لمعى مینا  ٣٣  كندس نصیف لطفى السید  ٨
  أحمد أحمد ماھر منال  ٣٤  رشوان أحمد الرحیم عبد صفاء  ٩

  أحمد على عبید عبده  ٣٥  مھران حداد إسماعیل عمر  ١٠
  متولى على محمد على  ٣٦  عجایبى حشمى مرتجى وسام  ١١
  هللا جاد المالك عبد سمیر شادى  ٣٧  إلیاس فایق طلعت جاكلین  ١٢
  اسحق یوسف بھاء بیتر  ٣٨  إبراھیم محمد مبروك منال  ١٣
  على سید الرحمن عبد سید  ٣٩  عالم أحمد رجائى الحسن أبو  ١٤
  حنا فخري فایق نادى  ٤٠  النجار حسین/  حسنى الدین عالء مصطفى  ١٥
  المسیح عبد انجالوس الغنى عبد عماد  ٤١  أمین قندیل مالیك مصطفى  ١٦
  محمد زكى/  ربیع محمد/  محمود  ٤٢  كامل كمال إبراھیم رشدى  ١٧
  محمد على نشأت وسیم  ٤٣  حبیب نصرى حبیب میریت  ١٨
  شنب أبو محمد محمد أحمد  ٤٤  سعید أحمد سید إبراھیم  ١٩
  محفوظ محمد أحمد مصطفى  ٤٥  السمیع عبد/ الصغیر محمد/  حسام  ٢٠
  أحمد سید الرزاق عبد أحمد  ٤٦  راغب لمعى رشاد بطرس  ٢١
  حسن قاسم العزیز عبد الدین حسام  ٤٧  أحمد زید أبو صابر عمرو  ٢٢
  تادرس اسكندر سلیم منیریت  ٤٨  رزق واقیم محسن إبراھیم  ٢٣
  مصطفى محمد سید محمد  ٤٩  باسیلى یوسف حشمت مایكل  ٢٤
  أحمد علیان محمود عاشور  ٥٠  أحمد إسماعیل فتحى عمر  ٢٥
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 2  ٢٠٠٥دفعة 
 

  قسم علوم الحاسب

  االسم  م  االسم  م
  الغنى عبد الكریم عبد محمود مؤمن  ١٢  شریف محمود جابر مرسي  ١
  محمد دسوقى فتحى وفقى  ١٣  محمد عثمان كامل مصطفى  ٢
  الملك عبد بدیع طلعت شریف  ١٤  بخیت أحمد حسین صدام  ٣
  محمد محمود محسن وائل  ١٥  السید عبد صادق نبیل مینا  ٤
  فایز سامى ثروت بیشوى  ١٦  جبره لمعى اسحق جون  ٥
  عبید شنوده جمیل سامح  ١٧  جاد محمود طارق محمود  ٦
  نادي أنور سمیر أمیر  ١٨  جید المسیح عبد كرم مینا  ٧
  هللا عطا نصیف ادوارد بیشوي  ١٩  ناشد جورج شادى یوسف  ٨
  اسكندر فھیم شوقي شادي  ٢٠  على محمد محمود یسرا  ٩
  طایع مرسي أحمد رغدة  ٢١  یسى إبراھیم فتحى مینا  ١٠
      هللا عطا رمسیس وصفى أندرو  ١١

  

 


