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ن ج    2007خر

املعلوماتقسم   نظم

  سم  م  سم  م

 امیر سامي مصطفى شافعي  32 عبد العزیز/مصطفى عالء الدین/نھى    .١

 علیاء محمد عبد الباقي عبد المجید  33 مونیكا مجدي مفید دوس   .٢

 شعبان محمد موسى بدوي  34 محمدنور الھدى سمیح كمال    .٣

 ھناء ابو الحسین نصر هللا  35 عثمان/ جمال عبد الناصر/احمد    .٤

 سلوى نادي فراج سعد  36 احمد فتحي ابراھیم محمد   .٥

 بوال شكري عبد المالك روفائیل  37 /محمد عتابي/طارق محمد محمد    .٦

 نانسي مكرم فلي فلتس  38 سوزان صبحي شفیق بشاي   .٧

 /محمد ابراھیم/علي السید متولي   39 /احمد القصاص/عبد الحلیم محمد كمال    .٨

 حسام جمال حسین القزاز  40 حسن ابراھیم احمد ابراھیم   .٩

 مینا صموئیل یونان مقار  41 رضوى فكري محمد حادي   .١٠

 عبد العزیز/ السید احمد/محمد   42 احمد محمد مدني محمد   .١١

 ریھام محیي الدین عبده الشربیني  43 اسامة محمود عبد النعیم عبد الباقي   .١٢

 رامي علي محمود علي  44 جھاد ممدوح عبد الھادي توفیق   .١٣

 /احمد سلطان/رحاب احمد عبد الحمید   45 اسماء محمود ابراھیم عبد الرحمن   .١٤

 ایرین مفرح كامل میخائیل  46 محمد محمود السید عبد الراضي   .١٥

 حسنعمرو صابر ناصر   47 ولید حلمي عزیز جاد هللا   .١٦

 ایھاب احمد ریاض حسین  48 محمد انور ذكي عبد الجابر   .١٧

 /محمد عمیرة/حسین احمد محمد   49 ایناس ممدوح شفیق لوندي   .١٨

 محمود احمد محمود علي  50 محمد كمال ابو المجد ربیع   .١٩

 عمانوئیل الفي سیفسین القمص  51 ابراھیم محمود خدیوي محمد   .٢٠

 المنعم محمود فراجاحمد عبد   52 نادي صدقي شاكر مرجان   .٢١

 ھیثم حمدي حسین مسلم  53 مھا محمد فؤاد حجازي   .٢٢

 عبد الرضي لطفي امین بخیت  54 محمد سید صالح حمادة   .٢٣

 احمد منیر فایق احمد  55 دعاء عبد اللطیف محمد علي   .٢٤

 مجدي حلیم حلمي تادرس  56 ابراھیم یوسف محمد علي   .٢٥

 عبد الحمید فاطمة زین العابدین  ٥٧  موندا ماجد زكي اسكندر   .٢٦

 لیلى فرح فھمي فرح  ٥٨  زھرة عبدالعزیز عبدالحمید   .٢٧
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 شیماء احمد السید احمد  ٥٩ مصطفى نفادي احمد محمد   .٢٨

 بیكر محب نعیم عبد الجابر ٦٠ احمد سعد رمزي عبد الصبور   .٢٩

 الفرید خیري فھمي عبد المالك ٦١ محمود معوض عبد الجواد   .٣٠

 عبد العظیم عبد الرحیم محمد ٦٢ سماح سعید الرفاعي عباس شیحة   .٣١

 یوستینا عزیز اسحق خیر  ٨٢ ھند محمود قناوي عبد الرحیم  ٦٣

 سامح جبرائیل ریاض حبیب  ٨٣ میالد نصري میخائیل ابراھیم  ٦٤

 احمد علي امین عبد العزیز  ٨٤ /احمد رمضان/عبد الشافي السید احمد   ٦٥

 البیر رشاد برسوم حكیم  ٨٥ كریم زكریا صادق مھدي  ٦٦

 دیانا نبیل تدري منقریوس ٨٦ محمد ناصر سعد حمادة  ٦٧

 اسحق ایلیا حكیم مسعد ٨٧ شیماء سلیم ابو بكر احمد  ٦٨

 وائل حسن حلمي صالح ٨٨ احمد عبد المجید حسن عثمان  ٦٩

 احمد فایق محمود احمد ٨٩ فاطمة الزھراء عبد الحلیم محمد حسن  ٧٠

 محمد محمداشرف صابر  ٩٠ عصام صابر أنیس امبارك  ٧١

 سید خلیفة احمد حامد  ٩١ محمد احمد مصطفى احمد  ٧٢

 باسم نادي غالي عبد الشھید  ٩٢ صالح احمد/محمد كمال/ھیثم   ٧٣

 ابو بكر جابر فارس ابراھیم  ٩٣ مینا مسعود شكري بطرس  ٧٤

 صموئیل عاطف تادرس صموئیل  ٩٤ محمد احمد عبد الوھاب محمد  ٧٥

 مرفت اسحق منصور نسیم  ٩٥ مریم دوس عیاد دوس  ٧٦

 إیمان وھمان ھمام السید  ٩٦ /محمد عبد العال/اسالم سعید حسن   ٧٧

 یحیى جمال الدین احمد محمود  ٩٧ علي مغربي علي احمد  ٧٨

 رانیا رزیقي جابرحسین  ٩٨ بیتر عادل عوض هللا قدسي  ٧٩

 دینا روماني شاكر مشرقي  ٩٩ اریني حسني رمزي فرج  ٨٠

 رضا لویز یونان تاوضروس  ١٠٠ لوندي بشايعاطف صبحي   ٨١
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  اسبا علومقسم

  سم  م  سم  م

 زین العابدین/عماد جابر/عبد الرحمن  ١٤ /علي الجندي/اسالم طھ مرسي  ١

 مروة الدسوقي الورداني محمود  ١٥ احمد محمد عبد المنعم سید  ٢

 العالعماد حمدي احمد ابو   ١٦ ایھاب سمیر محمد عبد اللطیف  ٣

 یوسف زكریا فریز ابراھیم  ١٧ میالد راؤف ملك جید  ٤

 یوسف/عیسى احمد/عزة احمد  ١٨ وائل سمیر ادوارد ھنري  ٥

 محمد عبد الغفار محمد عبد الغفار  ١٩ ھاني لیون نصر شحاتة  ٦

 محمد عبد الكریم عثمان عبد الكریم  ٢٠ الدیب/ مسعد سالم/احمد جمال  ٧

 سید احمد سید احمد  ٢١ عبد الملك فرانسوا عبد الملك سامي  ٨

 دینا عبد الجلیل محمد احمد  ٢٢ أمیر السید فتحي معوض  ٩

 /محمد فرید/محمد سامي/محمد شریف/ھدى   ٢٣ كیرلس ابادیر مھنى بولس  ١٠

 ریمون میالد بنیامین ساویرس  ٢٤ خالد جمال برعي سیف  ١١

 رشا اسكندر نظیر اسكندر  ٢٥ ایمان محمود كامل خالف  ١٢

 شیماء علي محمد عبد العاطي  ٢٦ /محمود سلیم/ایناس سلیم رأفت  ١٣
 


