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ن ج   2013خر

املعلوماتقسم   نظم

  سم  م  سم  م

 اسراء كمال الدین احمد عبد الرحمن  ٣١ سھا عبد المؤمن محمد الزھنى  ١
 عالء عطیھ محمد سعید صالح  ٣٢ قوره أبومحمد عبد الستار عبد السالم   ٢
 اسماء محمد حسانین محمد  ٣٣ ماجد تمساح اخنوخمیرا   ٣
  رامى مدحت احمد مرغنى  ٣٤ محمد عمرو بركات عبد الرحیم  ٤
 عبد الصادق نادى عبد الصادق  ٣٥  شریف صالح احمد علي مخلوف  ٥
 نایر احمد حجازى احمد  ٣٦  سامي عبد البدیع عبد العلیم قندیل  ٦
 محمد حمدانمروه محمد   ٣٧  مایكل میالد نظیر سعید  ٧
 ایمن محمد حسن كرام  ٣٨  حسام حسنین محمود ابراھیم  ٨
  ھبھ عبد هللا سلیمان عبد العال  ٣٩  شحاتھ جمال محمود واصل  ٩

 محمد نبیھ عبد الحكیم حسن  ٤٠ باسم سمیر عبد السید مجلى  ١٠
 مریم رافت رزق عبده  ٤١ احمد سید حسانین سید  ١١
 اندرو كمیل شكر هللا بطرس  ٤٢ مازن رفعت عبد الباسط محمد  ١٢
 امل محمد قطب محمد على  ٤٣  احمد عید ابراھیم احمد  ١٣
 امنیھ عبد هللا محمود عبد هللا  ٤٤ أحمد عبد الجواد محمود عبد الجواد  ١٤
  ابانوب مكرم عبد المالك رزق  ٤٥ سمر خلیفھ مصطفى سید  ١٥
 یوسف یسجمال عبد الناصر   ٤٦ كامل میخائیل كامل دانیال  ١٦
 امنیھ حسن احمد صابر  ٤٧ یسرا اسامھ كمال الدین عانوس  ١٧
 احمد حمدى توفیق عبد العزیز  ٤٨ احمد حماده السید محمد  ١٨
 االء ھاشم محمود محمد  ٤٩ نادیھ صالح ضاحى بخیت  ١٩
 احمد حسنى سید حسانین  ٥٠ مصطفى عثمان مصطفى عثمان  ٢٠
 احمد محمدأسماء عبد العال   ٥١ مصطفى محمد كامل قاسم  ٢١
 انجى ایلیا القمص جرجس بولس  ٥٢ أالء احمد محمد خلف  ٢٢
 ایات محمود على نعمان  ٥٣  عماد حمدى فرغلى احمد  ٢٣
 ایھ احمد شاكر ابو زید  ٥٤ امنیھ جالل احمد سید عبد ربھ  ٢٤
 بھاء مجدى صموئیل حبیب  ٥٥ ساره سمیر جرجس عبد المالك  ٢٥
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 بیتر نشأت رشدى عطا  ٥٦ شھنده ثابت فرغلى ثابت  ٢٦
 دمیانھ رشید یعقوب عزیز  ٥٧ عمرو عبد الحكیم فواز وقاد  ٢٧
 رامى ابراھیم شاكر حنا  ٥٨ مریم كامل حنا سلیمان  ٢٨
 رحاب خالد جمال الدین امین  ٥٩ احمد السمان ابراھیم السمان  ٢٩
 سامى سمیر زكى مرقص  ٦٠ محمد خلف على فایز  ٣٠

  

  سم  م  سم  م

 محمد احمد جھالن محمد  ٧١ حمدى عبد الكریم عیسىسھام   ٦١
 محمد صالح على تمام  ٧٢ الشیماء عزب عبد العاطي محمود  ٦٢
 محمد ممدوح مصطفى عبد هللا  ٧٣ شیماء على محمد محمد السعدى  ٦٣
 محمود صالح الدین محمود عبد الحمید  ٧٤ عادل محمود ابو العباس احمد  ٦٤

 میشیل عادل ابراھیم جونى  ٧٥ عمرو حسن محمد عبد العال  ٦٥
 عطا جرس مینا صدقى  ٧٦ كرستین ظریف فتحى عطا هللا  ٦٦
  عبد المالك مینا مالك صادق  ٧٧ كریم عبد العلیم محمد عبد العلیم  ٦٧
 ناریمان رومانى فخرى فرج  ٧٨ كیرلس بشاى ساویرس بشاى  ٦٨
 ندا اسامھ محمد حمد  ٧٩ محبھ عباده نصیف عكوش  ٦٩
 محمود صالح الدین محمد  ٨٠ ابراھیم سرحان عبد الرحیممحمد   ٧٠

  

اسبقسم ا   علوم

  سم  م  سم  م

 اسراء محمد احمد محمد عمار  ١٥ عبد الرحمن حسنى محمد ابراھیم  ١
 والء ابو حسیبھ محمد جبر  ١٦ محمود ابراھیم محمد حسن  ٢
 علیاء محمد محمد ربیع محمد  ١٧ مایكل منیر خلیل جرجس  ٣
 ھبھ احمد سعد محمد  ١٨ مریانا ناجى سامى جرجس  ٤
 عفاف حسن محمد عبد العال  ١٩ احمد عبد الكریم عبد القادر طنطاوي  ٥
 ریھام سید عبد العزیز سید  ٢٠ السید حسین عبد هللا حسن  ٦
 عبیر عبد السمیع محمد على  ٢١ احمد جابر عبد العزیز رزیقھ  ٧
 محمد صالح أحمد نھى  ٢٢ لمیس خلیفھ محمد عبد الرحیم  ٨
 شیماء سید جابر علي  ٢٣ ندى احمد حسن الصغیر  ٩
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 السید حجى حسن/ فاطمة الزھراء  ٢٤ غاده احمد عبده محمد  ١٠
 أسماء مصطفى ابو المجد محمود  ٢٥ دعاء احمد خالف محمد  ١١
 نعمھ بكرى محمد حسن  ٢٦ دعاء عبد الناصر عبد العال قاید  ١٢
 تسنیم محمد مصطفى القوصى  ٢٧ عزه محمود عمران احمد  ١٣
     امیره السید حلمى السید  ١٤

  

  

  

  

  

املعلوماتقسم   تكنولوجيا

  االسم  م  االسم  م
 وفاء جمال عبد الاله ابراھیم  ١٣ یمنى محمد عبد المنعم سید  ١
 ھبھ حسین احمد حسین  ١٤ زینب محمد سید عبد الناصر  ٢
 خلود على عوض ناصر  ١٥ باھى ودیع زكارى حكیم  ٣
 یاسر عوض عبد العلیم احمد  ١٦ زینب محمد عیسى على  ٤
 ماجى مرزق اسرائیل راغب  ١٨ ریھام رزق هللا نصیف فرج  ٥
 ابرام یوسف عبد المعز منصور  ١٩ وجدى محمد بكر أحمد  ٦
 مارینا ھانى زارع صلیب  ٢٠ حسن محمد السید طلب  ٧
 نورا ویصا بشرى ذكى  ٢١ احمد انور علي بركات  ٨
 مارسیل مختار جاد الكریم مونس  ٢٢ جابر عزمى قدیسریمون   ٩

 اسراء عبد الرحیم حسین طھ  ٢٣ مارینا سمیر شوقي جاد  ١٠
 محمد احمد  محمد حسین  ٢٤ عصام عبد الرؤف احمد احمد  ١١
    رضا شحاتھ عطیھ استمالك  ١٢

 


