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 1   ٢٠١٢دفعھ 
 

ن ج   2012خر

املعلوماتقسم   نظم

  سم  م  سم  م

  حسن عثمان/محمد عاطف/نشوى   ٢٦  مروان رضوان ریاض قناوي  .١
  محمود محمد على أحمد  ٢٧  إسماعیل مصطفى بكر .٢
  ھاشم أحمد محیي الدین عمر  ٢٨  بثینة حسین على احمد  .٣
  دالیا حسین محمود مھران  ٢٩  احمد محمد محرم محمد  .٤
  على أحمد على عطیة  ٣٠  ابتسام حسن أحمد محمد .٥
  حسین جابر حسین إبراھیم أحمد  ٣١  حسین مظھر جمال شكري  .٦
  أسماء أحمد محمد أحمد  ٣٢  محمد خیرى حسان عبد الكریم  .٧
  دعاء على احمد بدوى  ٣٣  اسالم جاد احمد حجازي  .٨
  دعاء محمود عبد الرحمن محمد  ٣٤  الھام محمد على احمد  .٩

  أبانوب ریاض سالمھ ریاض  ٣٥ السید محمود على عبد الرحمن  .١٠
  بیشوي عازر حبیب عبدالمسیح  ٣٦ محمود محمد محمود قاید  .١١
  أمنیة محمود سید أحمد  ٣٧ منھ هللا محمد احمد محمد ناصر  .١٢
  نرمین اسماعیل محمود اسماعیل  ٣٨ محمود صالح عبد الوكیل عبد المجلى  .١٣
  محمد حسن محمود حسن  ٣٩  امینة عز الدین محمد حسین  .١٤
  محمود محمد أحمد بخیت  ٤٠  الشاذلي محمد احمد ابو زید  .١٥
  حسن محمد زین  ٤١  ابو الحجاج صدیق محمود على  .١٦
  محمود محمد أحمد ھریدي  ٤٢  حسن سید علي داخلي .١٧
  محمد أحمد عبد القادرأمیرة   ٤٣  ماریا مراد نصري قریاقص .١٨
  حسین علي/ محمد البدري/ حسین   ٤٤  امال على موسى على  .١٩
  عمرو محمد ابراھیم علي خلیل  ٤٥  مینا امیل ولیم بشاي  .٢٠
  محمد قدري ضیف هللا علي   ٤٦  احمد السید احمد مصطفى  .٢١
  منار حمدي حسن محفوظ  ٤٧  عالء رجب شوقى خلیفة .٢٢
  ابراھیم عبدالمنعم عبداللطیفمحمد   ٤٨  مروة احمد محمد حسین .٢٣
  محمد جاد علي أبوزید  ٤٩  محمود حسن عبد الحمید توفیق .٢٤
      على ابوزید فرغلى عبد الحلیم .٢٥
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اسبقسم ا   علوم

  االسم  م  االسم  م
  رجائي ألفى فھمي عطا هللا   ١٠ یسرا احمد امین حسن جاد هللا  ١
  مي محمد محمود عبد السالم   ١١ احمد جاب هللا ضیف هللا على  ٢
  ھبة سلطان على یوسف  ١٢ نوران محمد احمد محمد   ٣
  نورا عادل محمود حافظ  ١٣ حبیبة حمدي عبد الكریم محمود   ٤
  شیماء عبدالناصر فوزي حسن  ١٤  ندى عبد السالم محمود مراد   ٥
  أمل جمال عید شلقامي  ١٥  ھشام عاطف محفوظ محمد   ٦
  الشیماء محمد عبدالرازق بسطاوي  ١٦ السید فتحي ناجى الصحفي   ٧
  فھد عبدالتواب عبدالمنعم علي  ١٧  االء محمد احمد محمد   ٨
  یوسف صفوت زاخر فانا  ١٨  على محمد على ادم   ٩

  

  

املعلوماتقسم   تكنولوجيا

  االسم  م  االسم  م
  هللاشیماء عوض هللا یوسف جاه   ٢٣ محمود عبد الستار محمد حفني    .١
  سارة عادل یحیى زكریا  ٢٤  نشوى العربي فواز عبد العال    .٢
  ھبة محمد حسنى فوزى  ٢٥  إبراھیم السید إبراھیم محمد    .٣
  علي محمد محمد اسماعیل  ٢٦  الشیماء السید عبد الراضي محمود    .٤
  ھاني عبدالحمبد محمد حامد  ٢٧  عبد العال عطیھ احمد احمد    .٥
 صالح حسن جمعھ محمد  ٢٨  رحاب مرسى محمد خلیل    .٦
 أحمد السید محمد حنفي  ٢٩  دینا مھني منسي جاد   .٧
  ھند محمود عثمان عثمان  ٣٠  مینا شكري جرجس غالى    .٨
  أحمد سعد علي عباس  ٣١ دالیا مقبل فوزي ابادیر    .٩

  ممدوح شعبان أحمد سید  ٣٢  محمد رفعت سید مصطفى    .١٠
  مارینا عماد لبیب فلتس   ٣٣  ماركو خلف عبد النور دوس    .١١
  توماس حنا باخوم أبادیر  ٣٤  صبرین حسانین طھ مصطفى    .١٢
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 محمد محمد أحمد الفاوي محمود  ٣٥  موریس خلیفھ عجیب بخیت    .١٣
 )نور محمد نصار(أحمد محمد   ٣٦ مینا نبیل حنا بشاي    .١٤
 كیرلس مكرم الكسان بنیامین  ٣٧  حسام اسعد قاصد بسالي    .١٥
 ھیام حمدي محمود سلیمان  ٣٨  على احمد محمود على   .١٦
 الرویني/ كامل أحمد/ محمد سعید  ٣٩  احمد عربي عبد الرحمن ابو زید    .١٧
 ناصر مناع حنا بحر   ٤٠  احمد جمال عبد الراضي عبد اللطیف   .١٨
 مارینا وحید عزمي حنا  ٤١ ھانى ولیم شوقى بسطا   .١٩
 أبانوب وجیھ سعید اسكندر  ٤٢ رضوه محمد الصغیر امین   .٢٠
 جمیل بدیع واصفمریانا   ٤٣  ریتا سلیمان أنور بھنان   .٢١
 ھبھ محمود عبید اسماعیل  ٤٤  مریم نشأت عطا  زخارى   .٢٢

 

 


