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 1  ٢٠١٥دفعة 
 

مايو ن ج    2015خر

املعلومات نظم   قسم

  سم  م  سم  م

 نوفير نبيل مور قوص  26 محمد مصطفي عبد الجواد علي   .١
  محروس علي صابرين محمود  27  كيرلس يسري ثابت رزق   .٢
  ايوب زكىمايكل زاهر   28  مها سيد علي ابراهيم   .٣
  الفت شعبان عباس فرغل  29 بيتر باسم يوسف قسطندي   .٤
  محمود عبد الرحيم فتوح رمضان  30  مينا الفي شاكر رزق اهللا   .٥
 خليفة مقار عدليدميانه   31 عبده حسن محارب اسماء   .٦
  عمرو عربي عبد الفتاح محمود  32 احمد صالح عامر حسين   .٧
  الوهاب نور الدين نصراكرام عبد   33  احمد مصطفى هاشم احمد   .٨
  احمد عبد الراضي احمد علي  34  آالء هشام احمد أمين   .٩

 شيماء محمد سليمان احمد  35 احمد محمد احمد علي   .١٠
   حمدأ شروق محمد عبد العظيم  36 عاطف دياب محمد احمد   .١١
  كارم السيد  سليمان بشندى  37  نورهان راضي سالمه سليم   .١٢
  شرين عبد الرحيم االميرعلى  38  ايمان حمدي محمد عبد الجليل   .١٣
  مصطفي سليمان عبد الحكيم سليمان  39 سامح منير شاروبيم ميخائيل   .١٤

 ايمان عبد الحميد محمود احمد  40  والء حسين أحمد حسين    .١٥
  هدرا جرجس لوقا عبد الشهيد  41  محمد هعلي محمد شحات   .١٦
  كيرلس نادي  وقيم رزق  42  اسامه محمد عبد الرحمن احمد   .١٧
 رشا خلف كمال فرغلى  43  كامل حامد احمداماني     .١٨
  محمد جالل حسين على  44  مريم راضي جرجس حبيب    .١٩
  اسراء محمد زعويله عبد العزيز  45 حمد مظهر السبع عبد الحميدأ   .٢٠
  محمد عبد اهللا عبد الموجود عبد اهللا  46  ممدوح محمد صالح الدين عبد الحميد   .٢١
 سليمان يوسف روماني خله  47 مينا حسين كمال ثابت   .٢٢
 بسمة ميالد سعيد يوسف  48  نورا محمد احمد عبد النظير   .٢٣
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  مورا عياد لوندي سعيد  49  رائف حنا سالمه حبيش   .٢٤
  غزال حمد عبد العزيز محمداحمد ا  50 عاصم محمد قبيصى محمد   .٢٥

  محمد عبد الرزاق محمد حسن  60  انجيلوس مدحت رضا ملك  51
  محمد منتصر محمود حسان   61  شذي شوبك صقر سليمان  52
  ايمن مختار عبد الجوادأحمد   62  فاطمه عبد السالم محمد عبد السالم   53
  مروه محمود سعد محمود  63 محمد احمد محمد بكري  54
  محمد علي علي احمد  64 كرستين بولس شحاته جرجس  55
 زهره علي خيري حراز  65  جهاد جالل ابراهيم همام  56
  محمد عبد الرزاق الصغير  66  احمداحمد منتصر جمال   57
 ماريانه يوسف حلمي تادرس  67  امجد وجيه فوزى عوض  58
  سومه نعيم فلى بطرس  59

  

  

  سم  م  سم  م

ن  ١ ام العاطى عبد حسن ه محمد  ١٨  ام الرحيم عبد محمد الرحمن   عبد

شعيب  ٢ محمد امل ن حس محمد  ١٩  أفنان حسن راء الز   فاطمة

سيد  ٣ املحسنايمان عبد ليل  ٢٠  خلف ا عبد احمد حسي   م

ع  ٤ ى النو حسن رفا  ٢١  شيماء القاسم ابو محمد   ايمان

محمود  ٥ الصبور عبد سيد احمد  ٢٢  شيماء يم ابرا محمد   اسماء

محمود  ٦ حسام محمد جمعھ  ٢٣  شروق معبد حسن   حنان

حامد  ٧ محمد حسن السالم فخرى  ٢٤  عبد عادل ل   ماي

حنا  ٨ ايوب مجدى حسن  ٢٥  مينا احمد محمد الرحمن   عبد

حسن  ٩ يم ابرا ن ياس ع  ٢٦  آالء محمد خلف   محمد

اتھ  ١٠ عطا عاطف املجيد  ٢٧  عماد عبد سيد   عمرو

ع  ١١ خلف مصطفى فرج  ٢٨  رأفت شو ناثان   بي

محمد  ١٢ حسن شات صياح  ٢٩  اسراء محمد الرا عبد   محمد

احمد  ١٣ ب لب الدايم عبد محسب  ٣٠  احمد فنجرى سم   احمد

محمود  ١٤ مختار ناصر الرحمن ي  ٣١  عبد ابر ز العز عبد ناصر ز العز    معبد
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عمر  ١٥ محمد راتب جمال د  ٣٢  خالد مور عادل   جورج

محمد  ١٦ النو ع ام محمد  ٣٣  ال املجد ابو محمد   احمد

احمد  ١٧ الوفا ابو د سيد  ٣٤  نا محمد حسن   محمود

  

اسب ا علوم  قسم

  سم  م  سم  م

يم   .١ إبرا الفتاح عبد سم رضوان   مصطفي ع رمضان   حسان

رزق   .٢ محمود الباسط عبد ن    يام حس محمد السيد   محمد

محمد   .٣ يم ابرا ع يم حلمي    ابرا مجدي   بطرسمارك

أحمد   .٤ ادي ال عبد محمد فرغ    اسالم سعد الدين م   محمود

بباوي    .٥ حلمي رأفت يل سيد    ن فرغ محمدين   يثم

غدادي   .٦ محمد حمدي احمد   ملياء رفعت التواب عبد  روان

صديق   .٧ محمد حسن ز العز صا    عبد محمد ع احمد سي   ا

محمد   .٨ الاله صابرعبد مخلوف   اسماء احمدمروه  اشم

مفتاح   .٩ س خم يم ابرا ش    سميھ درو مصطفي مصطفي عاصم   احمد

 

املعلومات تكنولوجيا  قسم

  سم  م  سم  م

  سعيده فاروق عبد الشافي عبد النعيم  ١٥ وحيد جميل جاد اهللا غالي  .١

 منه اهللا اسامه عبد التواب توفيق   ١٦ عبد الرحمن السيد محمود عبد اهللا   .٢
 مني محمود عبد الساترحسين  ١٧  ابوضيف عبد اهللاماهر عزت    .٣
  بوال عادل فؤاد فهمي  ١٨  مجدي كمال بشاي جرجس   .٤
  اسالم محمد احمد عثمان  ١٩  عبد اهللا جالل احمد محمد   .٥
  ميخائيل سند برسوم مخائيل  ٢٠ سميحه رايد شفيق عبد المالك   .٦

سالمھ  ٢١  محمد احمد محمد عطا اهللا   .٧ شرقاوي صفوت ائيل  ج

احمد  ٢٢ زينب عصام الدين عبد الحميد محمد   .٨ مصطفي احمد  ايات

س  ٢٣ ابانوب ميالد كندس عبد مريم   .٩ يو م الكر عبد عادل م الكر   عبد
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طھ  ٢٤ عبداهللا ايمن ابوالمكارم عبد اهللا   .١٠ الرحمن عبد الرحيم عبد   احمد

سيد  ٢٥  دجهاد عبد الفتاح سر الختم عبد المجي   .١١ مصطفي السراج   محمد

املو  ٢٦  وسيم  نظير جاد الرب عيسي   .١٢ عبد محمد احمد   محمد

عمر  ٢٧  محمد عبد الفتاح مكي عبد اهللا   .١٣ جعفر رجب   محمود

محمود  ٢٨  مصطفي عبد الطيف جمال الدين عبد اللطيف   .١٤ فت بالل  مصطفي

 

 


