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ن ج   2010خر

املعلوماتقسم   نظم

  سم  م  سم  م

 محمد عبد الوھاب ابراھیم محمد  ٢٩ ابو بكر عبد المنتصر احمد حسن  ١
 محمود سعد حسن  عبد الرحمن  ٣٠ احمد صادق محمد سالم  ٢
 مروة البدوى محمد عابد  ٣١ الخالق احمد محمد عبد السمیع عبد  ٣
 مروة محمود عبد الغنى عبد المختار  ٣٢  مریانا عاطف ولیم ویصا  ٤
 مصطفى السید على محمد  ٣٣ اسراء محمد محمد محمد  ٥
 مصطفى محمد السید احمد غزى  ٣٤ اسالم محمد رمضان حمدان  ٦
 احمدالمعتصم با ھشام خلیفة   ٣٥ اسالم محمد عبد هللا محمد  ٧
 منال حامد حسن محمد  ٣٦ ایة حسام الدین عبد المالك الزینى  ٨
 نجیب سالم ثابت عبد الحافظ  ٣٧ ایمان جالل احمد موسى  ٩

 نشوه على حامد احمد  ٣٨ ایمان عبد الفتاح صادق على  ١٠
 نھلة عوض محمد ابراھیم علي  ٣٩ حسن سعد شعبان رزق  ١١
 حمدي فتحي جریسنیفین   ٤٠ حنان مصطفى حسن ابراھیم  ١٢
 ھبةهللا احمد عبد الھادي  عبد هللا  ٤١ دعاء ابو السعود جھالن علي  ١٣
 ھبھ صالح الدین محمد عطا  ٤٢ دعاء جمال الدین محمد محمود  ١٤
 وائل صالح البدري عبد الالة  ٤٣ دینا بدوى فرید مصطفى وشاحي  ١٥
 محمداسامة جالل عبد الصادق   ٤٤ راویھ حسن عبد المعطى محمد  ١٦
 ھیثم محمد عصام الدین  محمد علي  ٤٥ رحاب عز العرب حسن احمد  ١٧
 محمد فؤاد سید ابراھیم  ٤٦ رقیھ حمدى عبد الحمید عوض  ١٨
 مریم وجیھ لویس سعید  ٤٧ ریھام عادل عبد الرحیم سلیمان  ١٩
 ایرین ادور ونیس رزق  ٤٨ سارة جالل مصطفى احمد النجار  ٢٠
 سارة شریف محمود الشریف  ٤٩ صالحسارة محمد عبد الرحمن   ٢١
 بیشوي عاطف ولیم ویصا  ٥٠ سماح نادي محمد خضري  ٢٢
 ابتسام عبدالمقصود محمد حسانین  ٥١ سید بسیونى محمد احمد  ٢٣
 رباب محمد قطب أحمد  ٥٢ عائشة جمال محمد محروس  ٢٤
 رندا محمد عبدالحمید محمد  ٥٣ عبد العزیز على خضراويعمرو   ٢٥
 سلوى فھمي أحمد عبداللطیف  ٥٤ احمد شاكر علىفاطمة   ٢٦
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 سمر عبدالحمید حسین حسانین  ٥٥ جرس عبد المالك إبراھیمماریان   ٢٧
     محمد سید حسن محروص  ٢٨

  

  

اسبقسم ا   علوم

  سم  م  سم  م

 لمیاء محمد محمد موسى  15 ابرام ثروت نصیف خلیل  ١
 عبد الحمید عبد العالمحمد حماد   16 ابراھیم احمد محفوظ ھدیة  ٢
 عیسويمحمد رمضان عز الدین   17 احمد جمال الدین حسانین صدیق  ٣
 محمد فؤاد امین عمار  18 احمد حسني محمد ابراھیم  ٤
 مھديمحمد یوسف بسیونى   19 احمد ھاشم علي صالح  ٥
 مرزقة ناثان سمیر بطرس  20 امانى على محمد احمد عبد هللا  ٦
 منارا سید محمد سید  21 الحفیظ محمودایات رشاد عبد   ٧
 قلیني سویحة أنیسنانسي   22 ایمان سید على مراد  ٨
 نیفین محمد محمود احمد  23 بدریة ضاحى عبد الرحمن عبد الرحیم  ٩

 ابراھیم  عبد الحافظ ھانى خالف  24 سارة جرجس لطفى مترى  ١٠
 الفتوح عصام الدینھدیر عبد المنعم ابو   25 عائشھ سعد محمد عبد الرحیم  ١١
 محمود سالم ابراھیم  خلیل  26 عمرو جمال عبد الحفیظ عبد الرحیم  ١٢
 حسین محمود أیوب إیثار  27 عمرو مجدى ربیع كمال  ١٣
    فاطمة درغام على محمد  ١٤
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املعلوماتقسم   تكنولوجيا

  االسم  م  االسم  م
 محب نعیم عبد الجابرمكسیم   ٢٥ االء اسامة عبد اللطیف عبد الباري  ١
 مھاب ممدوح مكین  عیاد  ٢٦ االء عبد الراضي عبد الدایم عزوز  ٢
 مھیتاب محمد فرغلي محمد الدغار  ٢٧ ابرام كمال ولیم عزیز  ٣
 مینا سمیر ملك حنا  ٢٨ احمد محمود محمد عبد الحلیم  ٤
 مینا سنید كامل حنا  ٢٩ اسامة انور مالك رستن  ٥
 مینا طلعت اندراوس روئیل  ٣٠ الكریم احمداسماء احمد عبد   ٦
 مینا ماھر زكى بشاى  ٣١ ایمان جاد الكریم فالح زخاریوس  ٧
 مینا ناجح اسحق بشاي  ٣٢ رسمى فوزى بطرس جرجس  ٨
 ھبة اسامة بكر  صدیق عثمان  ٣٣ سلفانا اسامھ كامل حنین  ٩

 الرحمناسماء محمد عبد المجید عبد   ٣٤ شنودة عیاد قلدس عبد المسیح  ١٠
 رویس فرنسیس نصیف ینى  ٣٥ طارق ھشام عبد العزیز عبد المجید  ١١
 شادى نشات فھمى عازر  ٣٦ عاصم شوقى فؤاد مھنى  ١٢
 عبد هللا محمد محمد عبد الرحیم  ٣٧ عبیر عبد المنعم فھیم على  ١٣
 ماجى امیل عیاد حبیب  ٣٨ عرفة وھاب محمود احمد  ١٤
 مارینا اسحق ابراھیم ولعان  ٣٩ عواطف شحاتة عبد العال محمد  ١٥
 محمد ابو الوفا عبد المعطى احمد   ٤٠ كرستینا سمیر جرجس عوض  ١٦
 محمد نمیر عبد الجواد محمد  ٤١ كیرلس سمیر عدلي بولس  ١٧
 میرا سامح لویس ملك  ٤٢ كیرلس متري لوقا سربانة  ١٨
 مینا جرجس حنا جید  ٤٣ كیرلس محسن ھالل عبید  ١٩
 مینا رمسیس حفظ هللا رزق هللا  ٤٤ عجیب عبد القويماجد نشات   ٢٠
 ھاجر جمال محمود  عبد هللا  ٤٥ ماركو مراد بسطوروس معوض  ٢١
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 وائل وجیھ ولیم ذكري  ٤٦ ماریان مجدى اسحق یوسف  ٢٣
    مریم مدحت میالد داود  ٢٤

 


