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 1  2017دفعة 
 

ن ج   2017 وينيو خر

  املعلوماتتكنولوجياقسم

  سم  م  سم  م

 مينا جمدي عياد اسكندر  12 إبراهيم حممد مصطفى القاضي   .1
 حممد حممود امحد ابوزيد  13 امنيه عبد اهللا حسن عبد اهللا   .2
 همحاده ابراهيم حممود عكاش  14 حممد مصطفى ابو الوفا مصطفى   .3
 الفاروق عمر فاروق حممد  15 حممد سعد محدان حممد   .4
 مصطفى خلف حممد امحد  16 ابو بكر ابراهيم عطا عبد العاطى   .5
 اسالم عاصم حممد حسني  17 سعيد حممد حممود امحد   .6
 فادى خريت مهىن حنا  18 على مجال فتحى امحد   .7
 خالد نصر القط سيد  19 حممود مجال حممد حممد   .8
 ملياء زغلول عمر ثابت  20 امحد يوسف زكي حممد   .9

  هحممد صالح امحد شحات  21 مهام العريان امحد حممد   .10
  عمر خالد حممد حممود   .11
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 2  2017دفعة 
 

اسب ا علوم   قسم

  سم  م  سم  م

 هند صالح الدين مصطفى سيد على  7 حممود عصام مصطفى حممد   .1
 ماسيو مسري بقطر إبراهيم  8 هبه هاشم ابراهيم الدسوقي   .2
 عمر حممد امحد حممد  9 حممد مصطفى حممد عبد العال   .3
 بيشوي موسي خريي عطيه اهللا  10 حممد فوزى حممد حممد   .4
 امحد حسن امحد عبدالعال  11 حممد ناصر عبد احلميد حممود   .5
 كرمي خالد مهلل عمر  12 حسن ابو على مسلم سامل   .6

 

  املعلوماتنظمقسم

  سم  م  سم  م

 جرجسه مرمي ابو اخلري خلبوط  22 وليد حممد على حممد  .1
 امريه طلعت حلمى حسانني  23 منال حممود امحد عبد املعز   .2
 هاله معوض حممد سعيد  24 انوار زهران شوقى زيدان   .3
 داليا امساعيل محدان باشا  25 سيمون عصمت كامل عطا اهللا   .4
 عبد الفضيل صديقشيماء رجب   26 حممد طلعت عبد العظيم توفيق   .5
 امحد محدى حممد حممد منيب  27 رمضان عبد الرمحن على عبد الاله   .6
 يوسف داود جمواهب فر   28 هنادى خليفه عبد الراضى مصطفى   .7
 نسمه حسني حممد على  29 امريه امحد ابوبكر عبد العزيز حممد   .8
 هدير رحيم علم الدين عثمان  30 امحد عالء عبد الفتاح حافظ   .9

 منال خلف صادق قزمان  31 عطفى معوض عبد القادرسينار    .10
 لؤى صالح عبد املنعم عبد الرازق  32 امساء محاده موسى بدوى   .11
 حممد سعد جالل امحد  33 امحد عثمان حممد عبدالرحيم   .12
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 3  2017دفعة 
 

 مصطفى عطا سيد عطا  34 اكرام حمروص الديب عفيفى   .13
 كميلة سامى سعد عطااهللا  35 وليد حممد عثمان حممد   .14
 حممد على عبد اللطيف امحد  36 طارق امساعيل حممدايه    .15
 دعاء عزت فتحى خليل  37 امل زهري حممود على   .16
  امريه حممد عبد الشاىف وزيرى  38 امساء راضى ابراهيم خبيت   .17
 حممد اشرف صبور حممد  39 حممد مصطفى عبد الراضى حامد   .18
 والء صالح عباس عبد املطلب  40 ريهام صفوت حممد ابواحلسن   .19
 اجنى كميل منر اسكندر  41 تريزه سامح طلعت فوزى   .20
 ملياء امحد عيد حممد  42 حممد النوىب حممد امحد   .21
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 4  2017دفعة 
 

  سم  م  سم  م

يد عبد العال 43  االء على امحد حممد  63 اسراء عاطف عبد ا
 منة اهللا نبيل على عبد العال  64 فاطمه الزهراء عالء الدين سليمان ابوزيد  44
 عالء نعيم ثابت مرزوق  65 سليم ابراهيم رضوانهدى   45
 شرين امحد رياض حممد  66 غيداء فتحي حممد عبد اهللا  46
يد  67 القباىن حممود اشرف حممد امني حممد  47  امحد حرىب عبدالظاهر عبد ا
 حسناء خلف امحد حممد  68 ناهد علم الدين عبد الاله عبد احلميد  48
 مىن حمسوب العبد ابو احلجاج  69 له عبد اهللا عيد صابر  49
 صفاء عبد الناصرعبد الرمحن عبدالستار  70 مرنا ممدوح منري واصف  50
 عماد سعد كامل عبده  71 جنالء مصطفى حممد حسني  51
 امحد هامحد محدى خليف  72 اميان مصطفى على حسنني  52
 حممود حسني مصطفى عبد الرمحن  73 حممود حممد نوح امساعيل  53
 مروه محدي مهران مشعال  74 ساندرا رؤوف صديق جندى  54
 علياء مجال سيد حممود  75 كريلس منري حنا جملع  55
 باهى خالف رزق اهللا ارمانيوس  76 ي حسن على ثابت  56
 ابرام عزت زاخر جوىن  77 حممد امحد حممد حسن  57
 امساء امحد مسعود عبد اجلليل  78 مورا ماجد عفت جنيب  58
 والء عالء عباس امحد  79 مصطفى امحد حممد فهميساره   59
 مجال كامل امحد علي  80 امحد مجال عبده عبد النعيم  60
 مي مدحت حممد امحد  81 مرمي صاحل خلف رزق اهللا  61
 امحد حممد عبد املنعم عزوز  82 سلوى عز الدين علي حممد  62

 

  

  سم  م  سم  م
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 بسمه رضا عبدالونيس الشاذيل  89 دميانة رفعت عبدالسيد غطاس 83
 امحد حممد امحد حممود  90 امحد عبد احلليم امحد حممد قاضى  84
 السيد عثمان السيد عثمان  91 دعاء حممد عبد العظيم حممد  85
 عبد اهللا امحد حممد عطا اهللا  92 رانيا عالء عديل عبد الغفار  86
 بوال فيصل وليم صديق  93 عبد اهللا امحد حممود حممد  87
 ابتسام حممد حسن امحد  94 ندى صفوت امحد الزهريى عبد العزيز  88

  

املتعددةقسم   الوسائط

  سم  م  سم  م

 صاحل شعبان صاحل سيف  7 مروه امحد حممد ابو اليسر   .1
 حممود هشام حممود االمني  8 منصور حممد امحد حممد   .2
 رويس عوض جاد فهيم  9 اسالم عبد الرحيم شعبان خلف   .3
 هدير حممد سيد مرزوق  10 حمسن حممود سيدملياء    .4
 ميىن حممود سيد عبد السيد  11 حممود امحد درويش امحد   .5
 حممد حامد حسني حممود   .6

 


