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ن ج   2011خر

املعلوماتقسم   نظم

  سم  م  سم  م

 لبنى محمد فوزي سید  ٣١ احمد محمود عبد الصبور احمد  ١
 محمد احمد محفوظ عبید  ٣٢ اسامة سنوسى حسب هللا سنوسى  ٢
 فھمى حسنمحمد سمیر   ٣٣ اسالم عجب احمد على  ٣
 محمد سید عاشور احمد  ٣٤ اسالم محمود حفنى احمد  ٤
 بقلى علیوه/محمد سید محمد   ٣٥ اسماء محمد احمد حمید  ٥
 محمد صابر محمود عبد المجید  ٣٦ اسماء ناجى محمد عبد العزیز  ٦
 مروة عاطف كامل السید  ٣٧ االمیر محمود عبد العزیز فرحان   ٧
 مروة محمد احمد فرغل  ٣٨ ایریني فام عیسى فام  ٨
 مصطفى جمال محمد عبد اللطیف  ٣٩ ایمان احمد محمود احمد  ٩

 میریت متیاس عبد السید عبد السید  ٤٠ ایمان علي احمد السید  ١٠
 نجاح زعفر محمد على  ٤١ ایمان محمد السید محمد  ١١
 ھناء رجب طنطاوى نصر  ٤٢ ایمان محمد مصطفى یس  ١٢
 ھند حسن أحمد ابراھیم  ٤٣ ثناء مصطفى حسن محمد  ١٣
 والء حسنى احمد على  ٤٤ دینا جالل حامد سید  ١٤
 ھلبیس لطفى سیدھم بطرس  ٤٥ دینا محمد احمد عیسى  ١٥

 ساره جالل محمد ابراھیم  ٤٦ دینا محمد عبد الرحیم محمد  ١٦

  مریم إبراھیم نجیب حزقیال  ٤٧ رانا طاھرعلي طھ  ١٧
 لوقا یوحناانجى اسحق   ٤٨ رنا احمد حسین صدیق  ١٨

 /محمد خلیفة/دعاء حسن أحمد   ٤٩ ریموندا رسمى شحاتة صدیق  ١٩

 ریھام یس الطاھر حسان  ٥٠ زینب حافظ حامد سید  ٢٠

 محمود عاطف محمد محمد  ٥١ سارة جمال موسى الیاس  ٢١

 شیماء على محمود على  ٥٢  سحر عادل مرزق ملك  ٢٢

 عبد هللا عبیدمارجریت فھمى   ٥٣ سماح حامد عبد العال عالم  ٢٣

 ایرینى حسنى اسطفانوس ملك  ٥٤ سمر عبد الرحمن محمد سعید  ٢٤

 زینب حسن عبد المتعال درویش  ٥٥ شھاب الدین طارق صالح محمدین  ٢٥
 ایمان احمد علیوه محمد  ٥٦ شیماء احمد محمد عبد الظاھر  ٢٦
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 احالم رمضان احمد محمد  ٥٧ شیماء عالء الدین محمد حسانین  ٢٧

 فاطمة على أحمد محمد  ٥٨ محمد محمود عبد الرسول شیماء  ٢٨

 محمد عادل ابو الحسن سید  ٥٩ عالء محمد المصرى عبد المجید  ٢٩

 حسن احمد رفاعى خلیل  ٦٠ فاطمة ابراھیم رمضان عبد الرحمن  ٣٠

  

  

اسبقسم ا   علوم

  سم  م  سم  م

 عبد الرحمن فھميماجد  فھمي  ١٤ احمد مرسىاحمد عصام الدین   ١
 كرستینا سعد انس عبد المالك  ١٥ محمد حلمياسماء حمدى   ٢
 محمد عبد الجلیل موسى حسنین  ١٦ االء عبد الرازق احمد حسنین  ٣
 محمد كمال محمود احمد  ١٧ إبراھیمالزھراء احمد محمد   ٤
 محمود عبد الستار محمد عبد السمیع  ١٨ انغام محمد عبد العظیم سید  ٥
 مریم صفوت إبراھیم خلیل  ١٩ خالدایة السید عصام محمد   ٦
 ناجى حسین احمد حسب  ٢٠ أشرف عبد القادر محمد عبد الغني  ٧
 سدراك ساميھیلین ناجى   ٢١ أماني حمدي ثابت عبد المقصود  ٨
  مصطفى ابراھیم مصطفى ابراھیم  ٢٢ فرج منصور مجديخلود محمد   ٩
  احمد على/ ھشام الدین/على   ٢٣ شادي رؤوف صدیق جندي  ١٠
 محمد محمود یوسف صاوى  ٢٤ عاصم نبیل جاد عبد المسیح  ١١
 مادونا نشأت قدیس حبشى  ٢٥ عبد الرحمن احمد شاھین  ١٢
 مارتینا مجدى ثابت میخائیل  ٢٦ عمرو محمد عبد الجابر سلیمان  ١٣
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املعلوماتقسم   تكنولوجيا

  االسم  م  االسم  م
 یعقوب تادرسلمیس رمسیس   ٣١ ابرام ولیم رمزى ابراھیم  ١
 مارى الفنس شكرى كیرلس  ٣٢ احمد حسن سید ابراھیم  ٢
 مارینا عونى لطیف نصیر  ٣٣ احمد عبد العاطى محمد خلیل  ٣
 محمد حاتم محمد توفیق احمد  ٣٤ احمد علي ھمام حسن  ٤
 محمد صالح عبد الوھاب عبد الرحمن  ٣٥ احمد فوزى ابو العیون حسن  ٥
 محمود محمد ابو زید منصور  ٣٦ احمد محمد عبد الحمید محمد  ٦
 مروة صالح شحاتھ صالح  ٣٧ اسالم فتحى عبد المنعم على  ٧
 مریانا ناجي صدقي تاوضروس  ٣٨ اشرف سید محمد  داود منسى  ٨
 مریم احمد كمال تونى  ٣٩ امانى بدرى عبد الغنى احمد  ٩

 مریم حشمى معوض بدراوى  ٤٠ امنیة عبد الرزاق محمود ھریدى  ١٠
 مریم محروس جاد اسرائیل  ٤١ متولي محمود  حسني محمد ایات  ١١
 مصطفى محمود حنیتر حلوى  42 ایة عبد الرحمن عبد النعیم عبد الفتاح  ١٢
 منة هللا صالح اسماعیل صالح  ٤٣ ایرینى حشمت شفیق عازر  ١٣
 داود سلوانس میخائیل ھنزی  ٤٤ ایھاب محمد جمال فرغلي مصطفى  ١٤
 ھیثم سامح عطیة عثمان  ٤٥ باسم شاكر شكرى حكیم  ١٥
 وائل على محمد حسین  ٤٦ بیشوى رزیق راتب محارب  ١٦
 ولید مسعود حنا ملك  ٤٧ بیشوي كامل عیسى تادرس  ١٧
 یس عبد الرزاق محمود عطیة  ٤٨ جرجس عبد المالك عبد هللا اسكندر  ١٨
 مارتینا میالد مكین فرج هللا  ٤٩ حسام حسن عطیة اسماعیل  ١٩
 محمد جمال محمود ھاشم  ٥٠ احمد على حنان مصطفى  ٢٠
 طارق حسین محمد محمد  ٥١ خالد حمدي سالم موسى  ٢١
 مارى حسنى امیرھم بشاى  ٥٢ خالد عبد الرحیم احمد عبد الرحیم  ٢٢
 ارمیا لحظى بباوى شلبى  ٥٣ روفیدة ابوبكر خلف احمد  ٢٣
 ھبھ نعمان احمد محمد  ٥٤ سید علي احمد سالمة  ٢٤
 رندا احمد محمد احمد  ٥٥ واصف شادى عزت جرس  ٢٥
 احمد عبود سعد على  ٥٦ طارق محمد محمد فرغل  ٢٦
 نسرین نشأت الحسینى عبد الفتاح   ٥٧ عدلي مسعد عدلي حنا  ٢٧
 روبرت رفعت موریس دوس  ٥٨ على سید محمود على  ٢٨
 مریانا عادل كامل افالمین  ٥٩ على عبد العال على سید  ٢٩
  الشھید كرستینا لطفي امین عبد  ٣٠

 


