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 1  ٢٠٠٨دفعھ 
 

ن ج    8200خر

املعلوماتقسم   نظم

  سم  م  سم  م

 جرجس نص عبده عبد المالك   ٢٥ ھانى رشوان احمد رشوان عزوز  .١

 اسماء فتحي حسن عبد الباري   ٢٦ محمد إسماعیل شحاتھ الشافعى  .٢

 شریف محمد محمود احمد   ٢٧ محمود سید احمد السید الجندى  .٣

 وفاء عبد الواحد شعبان محمد   ٢٨ احمد یسرى احمد ابراھیم  .٤

 طارق محمد محمد دیاب   ٢٩ محمد فاروق احمد حسین  .٥

 احمد محمد عمر على   ٣٠ رحاب صالح الدین عبد الحمید محمد  .٦

 محمود جمال جابر احمد   ٣١ فاطمة الزھراء ناصر سید عامر  .٧

 احمد محمود محمد عبد العلیم   ٣٢ احمد محمد غریب بغدادى  .٨

 احمد خلف أحمد عبد الرحیم  ٣٣ كرستینا بطرس برنابھ بطرس  .٩

 ھانى آدم محمود آدم   ٣٤ احمد جالل عبد الصادق محمد .١٠

 عبد الرحیم محمد  /احمد عز الدین  /محمد   ٣٥ ھبة احمد عبد الرحمن ابراھیم  .١١

 مى احمد محمود عثمان   ٣٦ محمد سعید محمد سعید  .١٢

 احمد رفیق عباس احمد رسالن  ٣٧ ابراھیم محمود سالم منصور .١٣

 احمد زكریا عبد الاله محمد   ٣٨ احمد عید أحمد إبراھیم .١٤

 احمد مصطفى خلیفھ محمود   ٣٩ ایمن ابراھیم السید الدیسطى .١٥

 مھا احمد سید عبد الحافظ  ٤٠ ھیثم عبد الغنى عبد النبى عبد الرحمن  .١٦

 میسره عبد الحمید یوسف خضر   ٤١ اسحاق نادى بباوى رزق هللا .١٧

 عالء عبد الفتاح سلیمان عبد الفتاح   ٤٢ محمود حافظ ابو الحمد احمد  .١٨

 احمد عباس عوض ھالل  ٤٣ میرفت اش هللا احمد محمد  .١٩

 مؤمن عبد المحسن كامل احمد   ٤٤ عبد الباسط عبد السنددعاء عبد هللا  .٢٠

 سامى لویز حنا غالى   ٤٥ على محمد على حسن  .٢١

 انجي ثروت جاد جریس  ٤٦ شیماء احمد حسن صالح .٢٢

 عمر محمد مصطفى بطیخ   ٤٧ محمد محمد عبد العلیم محمد نفادى  .٢٣

 خالد خلف عبد العظیم على   ٤٨ محمود فخرى محمد ابراھیم  .٢٤
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ن ج    2008خر

حاسبقسم   علوم

  سم  م  سم  م

 رضوى فاروق محمد أحمد   ٧ ھشام شحاتھ جالل السید  .١

 وفاء محمد مصطفى محمد   ٨ فاطمھ الزھراء صابر محمود عبد الحق  .٢

 حسناء فضل محمد منصور  ٩ ریھام فتح هللا الحضرى أحمد  .٣

 نھاد عبد الرازق محمد أحمد   ١٠ اسماء ابراھیم محمد فرغلى .٤

 ھند عبد المنعم ریاض عبد المقصود   ١١ محاسن شحاتھ ابراھیم احمد  .٥

    سمیره محسن عاطف بیومى .٦
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املعلوماتقسم   تكنولوجيا

  سم  م  سم  م

 محمد صالح محمد ابوالدھب  29 على حسین أحمد بخیت .١

 اسراء رفعت عبد المعطى محمد  30 طنطاويعبد الراضي العجمي عبد الراضي  .٢

 عثمان يسید سویف يھاید  31 غالى نبیھ زكى غالى .٣

 ساره محمد ابو الفضل احمد   32 حسام الدین حسن على محمد  .٤

 رومانى مطیع جودة جاد السید  33 رامز فرج سلیمان یوسف .٥

 مینا عادل وھبھ میخائیل یوسف  34 ھند محمد محمد نعمان .٦

 عبیر محمد محمود عبد الموجود  35 جمال الدین محمد حسن احمد محمد .٧

 امال إبراھیم عبد المنعم محمد غریب  36 سیمون كرمى ھابیل جرجس  .٨

 ریمون جرجس ایوب جبره   37 سمیھ أحمد محمد أحمد .٩

 امیر رفعت رزق نان  38 ایمان عبد الاله عبد المجید عبد الرحمن .١٠

 مینا لورنس یوسف بباوى   39 محمود عبدالصبور احمد محمد .١١

 محمود محمد عطیھ محمد محمد   40 نادي نبیل فتحي محروس .١٢

 ابراھیم على/فاطمھ الزھراء محمد محمد   41 سوزان عابدین عبدالرحیم ابوالعال .١٣

 عزه حمزة ابو المعاطى بدراوى  42 وجیھ یعقوب سعدهللا  .١٤

 بیتر ودید میخائیل اسكندر  43 ریمون بطرس مسعد بطرس .١٥

 فیكتور فلتس عبده عبید   44 ایریني محروس میخائیل خلیل .١٦

 احمد سید احمد حسین  45 مصطفى حسن محمد حسن .١٧

 توفیق محمد توفیق حسن  46 بسمھ روبي عبدالعال محمود .١٨
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 اماني ھالل محمد شاھین 47 نورا شعبان ایمان جالل احمد عبدالرحیم .١٩

 الحشاشامل أحمد خلیفة  48  ایمان جالل احمد عبدالرحیم .٢٠

 شیماء عمر محمد عمر  49 محسن سعدان محمد حسن .٢١

 ابراھیم فھیم ضیف هللا بسادة 50 محمد نجار محمد احمد .٢٢

 بیشوي البدري بطرس فریج 51 محمود حسني ضاھر حسن .٢٣

 بیشوي میشیل فوكیھ القمص 52 ناھد نجیب فؤاد محمود .٢٤

 ریھام محمود حسن بربري 53 مینا ولیم بباوي مسعد .٢٥

 سارة عبد القادر الزھار سویلم 54 كمال ابوالمجد عبداللطیف عزة .٢٦

 سعداوي كامل سعداوي 55 حمودة احمد عثمان احمد .٢٧

 مریم عماد فتحي نص ٥٦ میالد نعیم حناوي بخیت .٢٨
 


