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عمرو عبداملطلب عىل عبداملطلب

عمرو عبد الراىض عبد الدايم عزوز

عمرو عاطف فاروق محمد عوض

عمرو عاطف سيد محمد شمس الدين



29

كامل جامل كامل سيد

كارولني هاىن رزق اسحق فريده طارق محمود شعبان البحيىص

فريد فؤاد ظريف فريج

فرح رشيف أحمد محمود غانمفرح عالءالدين محمود طه الدينارى

فرح حسني الدسوقى درغام فاطمه محمد عثامن احمد الرببرى

فاطمه احمد ممدوح الغندورفاطمه محمد ابراهيم محمد البعثى

فاروق محمد فاروق محمود حسن

فادى سامح يوسف عبدالسيد

فادى حمدى مصطفى مهدى

فؤاد محمد ضياء محمد فؤاد مصطفى 

ابوالعال
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كريم هشام جابر احمد الجيالىن

كريم محمد عبداملنعم محمد العطار

كريم محمد زىك محمد احمد

كريم محمد اكمل عبدالرشيد دبوس

كريم عىل محمود احمد عىلكريم عليوه محمد رشدى ربيع

كريم عادل عىل مصطفى الحكيم كريم عادل عبدالحميد ربيع عبدالجواد

كريم خالد عطيه محمد الزعفراىنكريم رشيف خريى عبدالجليل

كريم ايهاب محمد نادى سيد

كريم ارشف ابراهيم مصطفى سليامن

كريم اسامه محمود النادى

كريم احمد فاروق حسن محمود القاىض
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مالك انس محمود عىل عىل

مازن محمد حسام الدين محمد فهيم 

مصطفى

ماريو عامد فكرى فهمى

مارينا عدىل شلبى كامل

ماجد محمد زغلول السيدمارك ارشف لطيف دوس

ماجد محسن خليل ملك لطيفه عمرو حسن صربى الخوىل

لجني عهدى يوسف عبد الرحمن الديدىلجني محمد صالح الريفى

لؤى محمد احمد عبد الفتاح

كريلس نشات كامل عطيه

كريلس عوىن نجيب ميخائيل

كريم وليد احمد الدسوقى خليفه
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محمد احمد محمود القصاصمحمد ارشف املتوىل عبدامللك

محمد احمد محمد عبدالرحمن زهران محمد احمد محمد النادى محمد

محمد احمد محمد احمد الرسوجى

محمد احمد عىل الجبىل

محمد احمد صربى محمد عبده

محمد احمد خالد محمد كامل الشق

محمد احمد حنفى محمد ابوالجوخ

محمد ابو الحجاج عبدالفتاح شحات

محمد ابراهيم سليم مصباح

مايكل ناجى فهيم مرقص

مايكل رميون بشاى عبدالنور

ماهيتاب محمد احمد محمد
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محمد حسن خميس عبدالله الجباىلمحمد حسن محمد بدر

محمد حسام الدين محمد محمود

محمد جابر عبدالحليم محمد املتوىل بدير

محمد بكرى ابراهيم بالىس محمد

محمد ايهاب محمد سامى متوىل

محمد ايهاب فؤاد احمد مهران

محمد امين محمود عىل الخياط

محمد السيد عىل محمد املالحمحمد امين السيد محمد عبدالواحد

محمد السعيد فهمى صالح شحاته

محمد اكرم محمد بدوى

محمد ارشف محمود محمد

محمد ارشف محمد امني محمد
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محمد سيد احمد كامل يوسف

محمد سعيد عبدالسالم محمد ابوالحسن محمد سامح زىك عبدالحليم نافع

محمد سامل احمد حسني الرشفا

محمد رضا يونس سيد احمد

محمد رافت فارس سيد

محمد خالد مهدى عوض الله

محمد خالد ممدوح محمد منري

محمد خالد محمد زغلول بدر

محمد خالد محمد حسن حسن حسني

محمد خالد عبدالعظيم محمد عىل خليل

محمد حلمى محمد نجم

محمد حسني حسني ابراهيم

محمد حسني ابراهيم محمد سامل
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محمد عادل ابراهيم ابوالخري

محمد طارق محمد عثامنمحمد طارق يسني عبدالعزيز

محمد طارق محمد بكرى

محمد طارق حسني عىل

محمد طارق السيد زىك املستكاوى محمد ضياءالدين مسعد الحامميى

محمد صالح رجب احمد محمد

محمد صفوت احمد عبدالقادرمحمد صفوت محمد عبداملنعم حسني

محمد صالح عبدالله معىل

محمد صابر خميس السيد سالم

محمد شحات حنفى محمد

محمد شامل حسني دراز
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محمد عالءالدين اسامعيل ابوضيفمحمد عالءالدين عثامن حلمى محمد

محمد عالء محمد طاهر مهدى محمد عصام محمد رمزى حامد

محمد عبده ابراهيم السيدمحمد عصام سيد محمد مجاهد

محمد عبداملجيد محمد عطيه عبداملجيد 

العناىن

محمد عبدالحميد فهيم ابراهيم النعناعى

محمد عاطف عىل عوضمحمد عبدالحميد عيىس الرشفا

محمد عادل محمود ابوالقاسم عفيفى

محمد عادل محمد لطفى احمد خفاجى

محمد عادل محمد سعيد كامل

محمد عادل كارم محمد املهدى
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محمد محمود عبدالحميد احمد

محمد محمود زىك ابوساملمحمد محمود سيد محمود ابراهيم بهجت

محمد محمود السيد محمود ابراهيم

محمد محمد محمد سعيد عبدالسالم عمر

محمد محمد امين احمد قراقيش محمد مجدى عىل عىل متوىل

محمد مجدى توحيد محمد

محمد فاروق عبد الباقى اسحاقمحمد ماهر لبيب عبدالخالق

محمد فؤاد ابراهيم غانم

محمد عمرو محمد عبدالفتاح يس هندى

محمد عمر محمد عىل

محمد عالءالدين عىل عبدالله
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محمد يحى محمد سعيد

محمد وليد ياسني السيد عيىس

محمد ود عبداللطيف عبدالله

محمد هشام محمد صالح الدين نرص 

حموده

محمد هشام فكرى محمد نوفل

محمد هاىنء احمد عىل الجداوىمحمد هاىنء محمد عطيه

محمد نادى حسني مهنى عبداملقصود

محمد معتز عبده سليامن فضل

محمد مصطفى محمود جنوب محمد مصطفى محمد غازى

محمد مصطفى فتحى عبدالخالق

محمد مصطفى عبدالعزيز محمد

محمد مدحت عبدالفتاح محمد عبدالله
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محمود سعيد فهيم بسيوىن محمد محمود سامح محمود عبداملؤمن ابراهيم

محمود خريى عبدالفتاح ابراهيم كليلهمحمود سامح السيد احمد شهاب

محمود حسن اسامعيل عبد الحميدمحمود خليل محى الدين محمود خليل

محمود جامل الدين سعد متوىل الهوارى

محمود اكرم احمد  السيد

محمود ارشف محمود عصمت

محمود اسامه عبدالفتاح عبدالعزيز

محمود اسامه عبدالعزيز زين الدين

محمود احمد ماجد محمود محمد عىل

محمود احمد عبدالعال حسن

محمد يرسى عبد الحميد عبد العزيز
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مروان سعيد محمود ابراهيم يوسف

مروان جامل محمد محمد النادى مروان ابراهيم حسن حسني حسن

مراد عبدالستار عامر عىل

محمود محمد محمود محمد لطفىمحمود وائل صالح الدين محمد كامل

محمود محمد عبدالعاطى عىل محمود محسن مصطفى سيد نشأت

محمود فاروق اسامعيل الجيوىش

محمود عبدالعزيز محمد عبدالعزيز محمدمحمود عالءالدين السيد محمد املقدم

محمود عبدالشاىف عبدالرحمن فرغىل

محمود عادل فؤاد السيد ابومسلم محمود عادل عبدالحكيم احمد فرج
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مصطفى عبدالعزيز محمود مصطفى كامل

مصطفى عبدالرحمن حسن حسن مصطفى رشيف مصطفى عباس

مصطفى حسنى احمد الخرصاوى

مصطفى انور حامد مصطفىمصطفى انور محمد محمد عىل حمزه

مصطفى اسامه عبدالرازق ابراهيم مصطفى ابراهيم محمد محمد ابراهيم

مريم عبدالفتاح عبداللطيف عبدالفتاحمريم عىل احمد سيد عىل حسن

مريم احمد الصاوى احمد

مروان محمد عىل محمد

مروان محمد عبدالرءوف محمد حسن 

ابراهيم

مروان محمد ارشف احمد عباس
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معتز محمد حسنى السيد ابراهيم

معتز احمد عبداملعز احمد

معاذ عثامن عبدالرحمن متيكيس

معاذ عبداملنعم شعبان عىل ابوالعال

مصطفى مدحت سعد ابراهيممصطفى هشام محمد الطوخى

مصطفى محمود فوزى السيد لطفى مصطفى محمد محمود عبدالكريم محمد

مصطفى محمد عىل عىل الشايبمصطفى محمد فريد عىل خليل

مصطفى محمد عبدالفتاح ابراهيم 

الطحاوى

مصطفى محمد عباس مصطفى املرصى

مصطفى كامل الدين محمد فؤاد شال

مصطفى عىل عبدالفتاح عىل قنديل زمزم
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ميار تامر عىل عبدالفتاح صالح

مياده عصام عفيفى شحاته

مونيكا مراد اسكندر فهيم اسكندر

مونيكا عادل صبحى عبدالسيد

مهند مصطفى مختار مصطفى العويىل

مهند ماجد احمد عادلمهند محمد رشاد محمد يوسف

مهاب سامر محمد علوى حامد شوقى

مهاب الدين امين عبدالوهاب ريحان

منى محمد حسن محمود عبداللطيف

منه الله مجدى حسن عبدالحليم فضل

منه الله صالح احمد محمد رفاعى

منه الله شكرى محمود حسني

منه الله رشيف هامم محمد فهمى
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ندى اسامه فاروق ابوالنرص

نانىس محمد حمدى عبدالعال

نادر عبدالرحمن عبدالحميد العدوى

مينا هاىن عدىل سلطان

مينا عامد فاخورى روفائيل

مينا عادل عزيز حنني مينا سليامن التعلب فرج

مينا رمسيس صربى جورج

مرينا فريد محمد سيدمرينا ماجد سامى حبييب

مرينا عامد فؤاد كامل حنا

مرينا حامد محمد سعيد

مرينا السعيد عوض غانم

مريال هشام محمود سويلم
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نهى سيد عىل حسني عىل رخانهى معتز عىل الرخ

نهى سمري حلمى ابوعىل نهال جامل عبدالظاهر احمد الشعراوى

نسمه يحيى سعدالدين بدراننلىل وسام قدرى الرشقاوى

نزار ظافر حميد املعامري

نرمني محمد متوىل سيد

نذير محمد سليم نذير غنيم

ندى هاىن اسامعيل محمد رسور

ندى مصطفى حسني محمد

ندى محمد عثامن قاسم

ندى محمد عاطف فوزى محمد دسوقى

ندى عىل ابراهيم محمد عىل
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نورهان احمد منري احمد محمود حمدىنورهان امل عبدالرحيم عىل

نوران محمود محمد عبدالغفار نوران عصام عبدالهادى عبدالرحمن

نوران جامل الدين عبدالعزيز عبد الغفار نوران عصام عبدالراىض عىل ابورحاب

محمد

نوران ايهاب ابراهيم قراعه نورالدين هشام نورالدين السيد

نورالدين عبدالعزيز حسن خليل سالمهنورالدين محمود مصطفى عامر

نور محمود اميه محمود غالب نور فارس مصطفى فارس

نور الدين امام عدىل امام سعفان نور ابراهيم فريد شاهني
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وائل ارشف عىل عىل حسني

هشام عىل حامد محمود حامدهيثم طارق بهجت زىك

هشام عبدالرحمن حامد عبدالله

هشام صالح احمد احمد

هشام خالد محمد حجازى هدير ايهاب محمد سامى متوىل

هبه الله عبدالعظيم عصام الدين 

عبدالعظيم حجازى

هادى محمد عبد الرءوف الشيخهاىن هشام محمد الخوىل

هادى ابراهيم شوقى عبدالهادى هاجر محمد فهمى محمد عبدالله

نورهان مصطفى فؤاد صادق نورهان خالد محمد محمد حيزه
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يحيى احمد صادق محمد نجاىت 

عبدالحميد

ياسمني صفوت عبدالعزيز محمد

 ياسمني ارشف محمد سعيد حليم

 اسامعيل محمد

يارس احمد عبدالفتاح احمد

يارا محمد احمد احمد عيسوى

وسيم هاىن وليم كريلس غربيال

وسيله نادر سيد حنفى عىل عطيه

وسام محسن يوسف محمد
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يوسف عمرو محمد سليامن

يوسف عامد طلعت اسكندر يوسف عبدالفتاح عبدالحليم غريب

يوسف حسام الدين صديق صادق 

ميخائيل

يحيى عاطف شوقى املندراوى ياسمني عبداملنعم بيومى حسن الشاعر
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يوسف وليد هاىن عبد العاطى

يوسف هشام كامل عبدالحميد

يوسف مصطفى عبدالعظيم رسالن

يوسف محمود احمد فهمى نصار

يوسف محمد عىل محمد بحريى



كلية االدارة والتكنولوجيا 

م�صر اجلديدة
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احمد عبداملغنى محمد عبدالوهاب احمد عبدالعزيز محمود جوده

احمد عادل سيد السيد

احمد شهري احمد فؤاد عبدالعزيزاحمد طارق مصطفى عبدالحى

احمد خالد عىل محمد ابراهيم

احمد جامل عبدالنارص محمد مصطفى احمد امين حازم ابراهيم ابوالعنني

احمد اسامعيل اسامعيل حسني اسامعيلاحمد ارشف احمد فؤاد الذهبى

احمد اسامه عزت زيدان

ابراهيم طارق ابراهيم عبدالرازق

ابرار ابراهيم فرج الجميل

أحمد مجدى محمود محمد العدوى



53

احمد هاىن محمد محمود هليل

احمد معتز محمد ابراهيم احمد مصطفى سيد عامر

احمد محمود حنفى محمود

احمد محمد نجيب سعد مصطفىاحمد محمود ابراهيم سيف اليزل

احمد محمد محمود نصار سيد احمد احمد محمد محمود احمد لطفى

احمد محمد محجوب محمد حسنياحمد محمد محمد حسن

احمد محمد عبدالله عمرو

احمد فؤاد حسني محمد وحش

احمد عىل عبدالرحمن عىل عبدالرحمن

احمد عصام الدين محمد محمود سالمه
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اسالم حامده اسامعيل عىل

ارساء محمد رشيف ابراهيم حامد 

املنصورى

اسامه هشام مسعد صالح عىل

اسامه حسن حامد بوخزام

اسامة مصطفى السيد محمد عبدالعالاسامه ارشف محمد محمود شاش

اريج محمد حسن احمد احمد اريج شعبان انور رحيم الربق

ادهم احمد حسن ابراهيمادهم نبيل عامر عىل عامر

ادم محمد سامل االطرش

احمد يارس جالل ابوالعال

احمد هشام محمد محمد رافع

احمد هشام احمد فتحى عبداملطلب
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ايثار يرسى محمد حسنايرينى عادل فوزى سالمه

انس امني عاطف عيتاىن انجى ارشف ابوالسعود ابراهيم

امريه عمرو عبدالوهاب حمزهان مارى نظمى وهبه غربيال

امريه رمضان مصطفى محمد يوسف امرية احمد محمد عبدالسالم حسن

امنيه حسن مصطفى احمد محمدامري محمد محمود ابراهيم محمود

امجد مجدى احمد رشوان

االء عادل عفيفى السيد

ارشقت محمد مجدى حامد حموده

اسالم محسن عبدالهادى محمد فريد
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بوال حنا عريان حنا

بسنت حنفى جابر احمد سليامن باهر حسام الدين محمد عبدالعظيم

باسم احمد وجدى املنري

باسل احمد هيثم صالح عبداملتعالباسل عبدالحميد محمد جامل الدين غيث

باسل احمد عبداملعز احمد ابراهيم باسل احمد بورجن جيربج سكوت

ايه هاىن عصمت عبدالحميدباتريك عامد رزق الله يونان

ايه احمد العيسوى ولد ابو مسلم

امين شوكت عبدالعزيز عبدالجليل

اميان توفيق بشري امليداىن

ايسل محمد حسني ابراهيم نديم
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دنيا ارشف سعيد محمد الدمرداشدنيا مدحت ابوبكر محمد سليامن

دانيال مدحت رزيق ابسخريون دانيال رشيف انطون نيقوال موىس

خلود مصطفى عبدالنبى ابراهيمداليا خالد محمود محمد السيد

خلف الله عبدالرحيم الفرجاىن احميد خالد محمد عىل النجار

حسني صالح حسني الزوبيكحمد حسن احمد الزادمه

حازم عبدالحميد حجازى مردان

جوستينا نرص فكرى عياد سدرة

تسنيم جامل محمد امني

بوال مجدى لويز صليب
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ساره طارق محمد حسن عيىسساره عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد

زينب السيد احمد السيد املحمودى زياد وليد نورالدين اسامعيل زهو

زهره نورالدين عبدالدائمزياد مصطفى السيد محمد عبدالعال

روال شعبان حسن ابراهيم روان مجدى محمد كامل عبدالعظيم

رنيم واصف الحاج عبدالحفيظ املقرعن

ردينه واصف عبدالحفيظ املقرعنرفيق طارق جميل وهيب

رافايل وحيد صفوت سمعان

دينا مدحت الباسل عبد الحافظ دينا ارشف فاروق يوسف
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شادى احمد عبدالعزيز احمد حافظشادى عالءالدين عبدالرحمن احمد

سيف يارس محمد بهجت محمد الشعراوى سيف صالح الدين ابراهيم مصطفى 

حموده

سيف الدين ماجد محمد عبداللطيف سيف حسام الدين عفت سليم

الجندى

سلمى هشام عىل عبدالجواد سلمى محمود محمد القطب

سفيان محمود احمد عىلسلمى محمد رفعت فؤاد جنينه

ساندى ممدوح عدىل جيد

ساندرا جامل محمود طلعت بدوى

سامر محمد محمد خرضى

ساره هشام عثامن عبدالخالق
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عبدالرحمن محى مصطفى حسن الرصىفعبدالرحمن هاشم فريد هاشم

عبدالرحمن محمدعىل رضا محمد هالل

عبدالرحمن محمد ابراهيم الدسوقى

عبدالرحمن عىل انور عىل سامل

عبدالرحمن حسني حموده مصطفى حسني

عبدالرحمن اسامعيل محمد زىك

عافيه احمد صالح سويب

طارق اسامه سعدى خيالعاصم صالح الدين محمد املفتى

صالح بهاء صالح الصوراىن

صخر عبدالسالم محمد الزادمه

شيامء عادل عزت امني عرفه

شمس العرب جامعه ضو
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عىل عمرو اسامعيل عبدالشكور محمد

عالء محمد ابراهيم فتوح ابراهيمعىل الوليد محمد عاصم النادى

عالء جامل اسامعيل وفا

عال محمد سامى عثامن

عزالدين اسالم شوقى عبدالعزيز سيف عز الدين محمود عز الدين قاسم

عبداملعني اكرم عبداملعني عبدالعزيز

عبدالله محمد كامل الفوىلعبداملعز محمد عبدالفتاح حسن حامد

عبدالله عادل عبدالله حسني عبدالله

عبدالله حسني محمود نجيب

عبدالصمد سعدى عمر

عبدالسالم صالح املربوك الدوكاىل



62

عمر عامد طلب محمد فرجاىن

عمر عالء محمد صالح سكجها

عمر عزت عمر سيد محمد عليوه

عمر طه عطيه موىس عمر طارق محمد محمد رشه

عمر سيد حسني عبدالحليم

عمر خالد حمد الله حسني حمد الله

عمر حامد محمود مرىس

عمر برهام محمد عىل السنديوىن

عمر احمد هشام الدين فتحى موىس 

الجابرى

عمر احمد فاروق احمد

عمر احمد عىل مرىس احمد

عامد محمد عامد محمد يونس

عىل ماجد عبداملنعم رياض



63

فاطمه عىل امحمد بالفقريهفرح خالد محمد محمد بدوى

عوض عبدالرزاق عوض صالح عمرو عصام عبدالجواد عبدالاله احمد 

املساوى

عمرو الحسينى منصور بندارىعمرو طارق عثامن محمد توفيق

عمر وائل فاروق محمد كامل عمر هشام حسني كامل الصعيدى

عمر محمود شفيق محمد عبدالرحمنعمر مصباح مصباح محمد مهدى

عمر محمد عبدالعظيم االعرص

عمر محمد توفيق السيد عنرب عمر محمد اسامه كامل الدين محمود

عمر كرم احمد عثامن
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كريلس يعقوب نادر باسيىل

كريم محمد عثامن عىل الروىبكامل سامح جاب الله غاىل

كريم عالءالدين محمد عبدالجيد

كريم حسن محمود حسن عقل

كريم حسن فؤاد ايوب كريم حسن السيد مسعد

كريم احمد عبداملنعم السنطاوى

كارال نادر انور جرجس سعيدكريم احمد احمد الطناحى

فريد جورج جرجس عبداملالك

فرح محمد عبدالخالق محمد عبدالخالق

فرح عمرو عبدالعال الحديدى

فرح رامى موىس عبداملجيد هيكل



65

مازن ماجد احمد عادلمازن محمد خريى محمود

مازن ارشف عىل عبدالرشيد

ماريو ماجد ميالد صليب

مارك مجدى امازيز ابراهيم

ماجى ميشيل وهيب بخيت ماجده محمد ابراهيم عىل نوار

لينا مجدي عبد الرحمن محمود

ليىل عمرو محمد مسعد صبحى االترىبليىل محمد نبيل عبدالله محمد

لجني وائل ابراهيم سيد حسن

لبنى يارس حسن هيكل

لبنى محمد مصطفى جرانه

لبنى جمعه محمد الواعر



66

محمد رافت محمد مصطفى محمد خالد حمدان السيد مهران

محمد خالد احمد هادى احمد حسنني محمد حسني احمد عىل عبدالعال

محمد حسام محمد ابوالعز

محمد حسام ماهر الدرىب

محمد حسام الدين كامل عبدالرحمن

محمد بهاء الدين محمد محمد سليامن

محمد ايهاب محمد انور صالح

محمد امام دسوقى

محمد احمد محمد عىل ربيع

محمد احمد محمد عبداللطيف

محمد احمد سعد السبطاىس مايكل عادل امني رزق ناروز
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محمد مصطفى مفتاح البوعزىمحمد موفق احمد مخلالىت

محمد كرم كامل عبدالقادر راشد محمد عىل عبدالفتاح عىل بشالوى

محمد عبدالباسط حسني عىلمحمد عصام احمد ابراهيم

محمد عادل عىل ادريس محمد طارق عبدالعظيم محمد الحفنى

محمد رشيف حسنى احمدمحمد صالح محمد فتح الله السعودى

محمد سيد محمد حسن سليامن

محمد سعيد حسني جمعه منترص

محمد سعد كامل الدين محمد

محمد سعد صالح امني ايوب
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محمود احمد حسني ابوزيد

محمد وجيه عفيفى سالمه

محمد هشام محمد عىل مخلوف

محمد هشام عبدالحكيم السيد عوض
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مروه ايهاب عبدالفتاح ابراهيم املليجىمريم احمد محمود الجباىل

مروان طارق محمد عبدالرحمن حسن مروان صالح مبارك بن خميس

محمود هشام ابوالنور حسن الزالطمروان احمد كامل الدين الجوهرى

محمود محمد سعد محمد عوض محمود محمد رشدى محمود حمزه

محمود عىل حسن خطابمحمود عمرو محمود كامل

محمود عادل محمد متوىل عبدالفتاح

محمود طارق محمود عبداللطيف

محمود حسن انور حسن محمد

محمود امام محمود امام عمر
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مهاب هشام نبيل محمد السامحى

مهاب عزت سعد السيد منه الله مصطفى محمود جادالرب

منه الله محمد اسامعيل رسى

منه الله حسني محمد واىلمنه الله عاطف محمود احمد عبدربه

مالك ناظم عبدالله الرتهوىن

معتز منصور ابوالعزم منصور الحدق

مصطفى هشام محمد صالح

مصطفى محمد ارشف كامل الدين ابوالعز

مصطفى سعيد محمود حسن

مصطفى خالد عبدالفتاح طعيمه

مريم هشام عبدالرءوف محمد يحى

مريم جامل حسني محمد ابراهيم
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ندى عبد التواب عبدالسالم ابوزيد

نادر كريم فريد طوبجىنبيله محمد جعفر عبدالحميد جعفر

نادر احمد عبدالعزيز احمد حافظ

مينا امري الفى اسكاروس

مرينا ممدوح مالك برسوم ميار عمرو عصمت املليجى

ميار احمد ابراهيم عبدالهادى

مونيكا موريس معوض ابراهيممونيكا وجدى نجيب جندى

موىس ابراهيم موىس عقيله

مهند عبدالجواد مختار محمد زىك زهره

مهند اسامه سعدى خيال

مهند احمد عبداللطيف عبداملنعم



72

يارا احمد صفوت محمد وهبه

هيالنا عامد بولس فرج بولسوفاء محمد احمد محمد

هشام وليد طلعت االرشم

هدير محمد فكرى محمد الحسينى

هبه جامل بكر حسن هايدى هاىن عبدالله عبدالصمد

نيفني محمود احمد نوالدين

نوران رضا احمد عىل العوىضنورهان احمد محمد صالح

نورالدين محمد مرىس عقبه

نرسين هشام عاطف زيك

ندى هاشم حامد محمد عوض

ندى محمد مصطفى محمد ابراهيم
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يوسف محمود صابر محمود يوسف سيد سعيد سيد محمود

يرسا هاىنء عبدالغنى مسعد هنداممينى حسني احمد شاهني عىل

يحيى احمد هشام عبدالعزيز محمد عالم يحيى احمد عىل قطان

ياسمينا خالد انس عبدالحميدياسني محمد السيد محمد بدوى

ياسمني محمد محمود عالم

يارس خالد محمد صالح فهمى عراقى

يارا محمد محمد عبدالستار عىل

يارا ارشف السيد محمود عبدالكريم
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يوسف مصطفى احمد محمديونس محمد عباس الجبورى
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احمد طارق موىس محمد محمد الجاويشاحمد عبدالله حسن مصطفى السقا

احمد شامل حسني احمد دراز احمد سيد محمد السيد عبدالرحمن

احمد سمري احمد سليماحمد سمري محمد رشاد سليامن

احمد سعيد عبدالعليم محمد مرىس احمد سعد محمد احمد معبد

احمد بهجت محمد احمد محمد موىساحمد توفيق ابراهيم الجندى

احمد ارشف حسنى عبدالفتاح

ابراهيم قرىش سعدالدين احمد عبدالعال

ابرام امين فايز ابراهيم حنا

أسامء محمد احمد أبو العال حسني
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احمد منصور احمد ابراهيم حجازىاحمد نارص بركات السيد

احمد محمد منصور سامل احمد محمد عصام محمد ابوحشيش

احمد محمد سيد عبدالسالماحمد محمد شعبان كامل محمود

احمد محمد حلمى محمد ابراهيم احمد محمد امام محمود

احمد مجدى ابراهيم محموداحمد محمد احمد محمد غاىل

احمد مربوك سيد مربوك

احمد كريم سامى عبدالكريم حسني

احمد عمرو سيف النرص محمد ابوزيد

احمد عمرو سامل احمد
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ايه محمد حسن محمد

اياد عامد محمد محمد سعفان شلبى

اياد سيد محمد سيد

امجد محمود عبدالفتاح يونس

ارشقت ايهاب احمد مصطفى عطيهاالء طارق صادق محمد رحال

اسامعيل ارشف محمد عبداملنعم 

عبدالرحيم

اسالم محمد الطيب الطاهر

اسالم عامد محمد محمد سعفان شلبى

اسامه فرج احمد حسناسالم طارق عثامن حسن صقر

ادهم عىل احمد محمد املنشاوى

احمد هشام مصطفى فهمى عىل سويفى احمد هشام احمد مضوى بركه
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حسام محمد سعد محمد

جيالن وائل فريد ابو حسن

جون فريد كامل جرجس

جامل طارق جامل عويس

تسنيم محمد خالد امام احمدتقى هاىن محمد احمد الخياط

بيمن ماهر فتحى شحاته بيرت رشيف نصيف رياض

بسنت رشيف محمد ابوالحسن عبداللهبوال روبري فؤاد سامى

باسم عامد شفيق ملك

باسم عبدالباسط احمد سليامن

باسم سعيد عىل محمود زيدان

باسل رشيف احمد سامى حافظ
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ربا عبده عيل اسامعيلرضوى محمد نرص نرص محمد

رانيا محمد فتحى محمد احمد كامل رامى احمد محمد احمد موىس

دانيال سمري الفرد ابراهيم اسعددعاء هشام محمد رياض الدش

خديجه صالح احمد الهندى خالد عمرو عادل عبداملجيد درويش

خالد عادل كامل محمد جاد الله

حسني محمد حسني السامحىخالد انور محمود محمد العطار

حسني خالد حسني محمد هالل رجب

حسني اسامه محمد محمد البهنىس حسام ناصف طه حسني
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سيف الدين محمد ابراهيم سيد احمد 

مزروع

سهام فرج عىل عبدالرحيم

سلمى يحيى محمد حسن ابراهيم

سلمى محمد رشين احمد فؤاد كامل

سلمى سمري خليل عرفات القدوه

ساره محى الدين عبدالشاىف احمدسامح رشيف محمد العشاموى

ساره طارق سيد محروس السيد

ساره احمد مصطفى اسامعيل

زياد محمد حامد محمدساره احمد السيد البدوى احمد عطيه

رودينا محمد سيد ابوالروس

رنا ايهاب عزت عىل حسن مدكور

رفيق املختار الصغري الرتيىك
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عبدالرحمن حازم عبدالواحد عبدالحليمعبدالرحمن سمري احمد عبدالحميد

عبدالرحمن اسحق اسحق عراىب الرشيف عبدالرحمن احمد محمد عبداملنعم 

العزازى

عبدالحميد حسن عبدالحميد حسن عبدالرحمن احمد عىل محمد عبدالله

ابوالغيط الشباىس

عبد الله محمد عبدالفتاح سليامن طه غازى ابراهيم الراوي

شهاب وحيد محمد بسيوىنطارق مصطفى محمد فؤاد ابراهيم

رشيف يحيى زكريا عبداملطلب

رشيف نبيل عىل لال

رشيف محمد زىك عبدالحليم حمزه

رشيف احمد اسامعيل احمد سليامن



83

عمر احمد سيد عبدالرحيم الطيبىعمر اسامه شعبان طه

علياء عىل اسامعيل معطى عىل فايز سمري طاليع

عىل امني حسن عباسعىل حسن انيس محمد رفعت

عىل الدين اسامه محمد جامل الدين عبدالله نرصت محمود عبدالله

عبدالرحمن محمد محمد السعيد االودنعبدالرحمن محمد محمود جرب

عبدالرحمن محمد ابوالرى شحاته

عبدالرحمن مجدى احمد طه

عبدالرحمن فتحى محمد سعيد عبدالقادر

عبدالرحمن عبدالوهاب محمود عبدالرزاق 

هندى
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غاده عىل جرب عبدالعزيز مصطفى عمرو عالء عىل علوى محمد راغب

عمر هاىن محمد جامل احمدعمرو اسامه حجازى متام ساملان

عمر مصطفي قذاف محمد عمر طارق محمود فهمى محمد

عمر رافت صربى محمد السيدعمر رمضان محمود احمد

عمر خالد عيد عبدالسيد

عمر خالد احمد عبداملاجد

عمر بهاء عبدالعزيز عبدالنبى الطحاوى

عمر اسامه محمد نورالدين عبداملجيد
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فوزى هشام فوزى بهجت البابىلفيليب نبيل متياس سلوان
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مجدولني حسني مسعود محمد

ماهر نبيل صادق عىل باشا مازن صفوت مصطفى سامل

الرا محمد كامل مصطفى كامل

كريم ممدوح عبدالفتاح اللمعىكريم هشام عبدالبارى ابراهيم

كريم محمد عيد عىل كريم عزالدين حسام الدين محمود نارص

كريم صالح اسامعيل حامدكريم عرفه مصطفى النحاس الدسوقى

كريم سيد روحى يونس

كريم احمد زىك محمد السيد

كريم ابراهيم حسن ابراهيم متوىل

كرم الله حسن محمد عبدالعال



87

محمد طارق ابوالفضل محمدمحمد طارق احمد سعيد ادم

محمد شهاب الدين موىس محمد شهاب محمد سامى عبدالراىض محمد

محمد حسني محمد صالح الدين الجندىمحمد رائد محمد ايوب

محمد امين محمد عبدالعال محمد الحسينى ابراهيم الدسوقى محمد

محمد ارشف محمد احمد عبدالباقىمحمد اكرام عثامن محمد

محمد احمد محمد عبدالنارص

محمد احمد محمد عبدالباقى رواش

محمد احمد فوزى محمود

محمد احمد ابراهيم محمود الجيزاوى



88

محمد محفوظ احمد صبحي عبدااله

محمد مجدى محمد فهمى ابراهيممحمد مجدى محمود عبدالله هالل

محمد مجدى توفيق ابو النرص

محمد غريب امام جاد احمدمحمد كامل سامى محمد سامل

محمد عامد الدين السيد عىل محمد عىل احمد عىل خميس

محمد عبدالعزيز فؤاد عبدهمحمد عبدالغفار محمد عىل

محمد عبدالحميد صربى محمد

محمد عادل محمد عبدالفتاح

محمد طارق محمد مربوك

محمد طارق حسن حسن محمد
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محمود وليد محمود توفيق لهيطه

محمود نارص محمود عىل احمد محمود مصطفى محمد عزت السيد 

مصطفى

محمود مصطفى محمد حنفى

محمود عالءالدين محمد خليل حالوهمحمود مصطفى احمد كامل محمود

محمود ثروت محمد العبد محمد 

الشوربجى

محمود السيد كامل عبدالله

محمد يحيى كامل احمد الزعريى

محمد هشام محمد ابراهيممحمد وجيه محمد رأفت عبدالعظيم

محمد نارص محمود عىل احمد

محمد مصطفى عبدالعليم الصيفى محمد محمد عىل احمد
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ميار محمد كامل حسني السالوى

مي السيد ابراهيم الدسوقي السيد العجوز مهند محيى عبدالعزيز عبدالفتاح

مهند عالء عبدالرحمن محمد خالد

منه الله عالء الدين عبدالسالم عبدالحافظمنه الله هشام محمد فتحى محمود

معاذ عادل بشري عىل

مصطفي طارق محمد عطيه

مصطفى مصطفى عبدالحميد اسامعيل

مصطفى طارق حسنى فرج

مصطفى رشيف عبد الله محمود

مريم عصام محمد عبداملوىل

مريم احمد السيد النمس

مروان احمد فهمى فرج طلبه نوار



91

نورا عبدالحميد صالح عبدالحميدنورا عبداملؤمن عبدالخالق ابراهيم رحمه

نور عالء عنرت خرض نور العيون ايهاب عمر مصطفى حسن

ندى محمد احمد صابر الحريرى

ندى احمد محمد عبداالله احمد الفقىندى حسام الدين عبداملنعم ونس

نانىس امين حسني محمد شلبى

نادر سيد مصطفى ابراهيم الرشاىب

مينا مجدى ثابت كامل

مينا ماهر جرجس نسيم

مينا رفيق رشاد انطون امريهم

مرينا محمد مصطفى محمد ابوالعال

ميار معروف سعيد محمد سويلم



92

يوسف هشام عبدالله عبدالرحيم

يوسف عالءالدين عبدالصمد الشاذىل يوسف عبداملنعم فؤاد محمد خليفه

يوستينا نبيل فهيم حنني وردة عبد الرحمن خرض محمد

هدير محمد محى الدين محمد داود

هدى ارشف احمد محمد رشيف هادى ممدوح عبدالشاىف السيد

نورهان عالء الدين محمد عبدالرحمن



كلية اللغه و الإعالم 

م�صر اجلديدة



94

اميمه يرسى صدقى ابراهيم الجرىب

امريه ادهم احمد عبداللهامريه عبدالنارص محمد عبدالحليم عطا الله

امنيه عبدالعال عرفه عبدالعال

اماىل محمد عباس محمود

اليزابث صاروفيم نجيب صاروفيم شاروبيم االء عادل السيد محمود محمد

االء خالد محمد حسني خرض

ارشقت وليد سعيد محمد غنيم

ارساء محمد عاطف عبدالسالم محمدارشقت ارشف محمد بيومى شلبى

احمد كامل حامد حسن ابوالنجا

احمد سليامن مصطفى شتا احمد حاتم حامد شافعى



95

جيليان طارق السعيد قنديل

جيالن خالد عبدالكريم محمد عزب جامنه محمد كامل عطيه اسامعيل

تغريد طارق احمد عباس

باسم محمد املصيلحى محمد ابراهيم ساملبسنت محمد مصطفى عىل غزل

باسل هشام فاروق شلبى عىل ابواحمد ايه محمد كامل فاوى ربيع

ايناس احمد ماجد محمد عبداللطيف ايه كامل محمد محمد زين الدين

دهبه

اميان هشام محمد عادل لطفى

اميان سعيد سيد مصطفى

انجى هيثم سامى محمد داود

انجى ارشف عىل بهجت



96

رنا احمد عىل عابدين

دينا طارق فوزى محمدرقيه محمد السيد محمد

دينا خالد سعدالدين حسني الصدر

دينا حسام احمد رجب سعدالدين

دينا احمد محمد فريد الغواب دنيا محمد عبدالعزيز عىل حسن

دنيا عبدالسالم فاروق شكرى عبدالسالم

دميانه مرزوق عزيز مرزوقدنيا احمد مصطفى البقىل

دارين احمد محمد عىل عطيه

خالد محمد املنترص عبداملنعم الزيات

حبيبه عصام عبدالحليم محمد

حاتم عبدالرحيم الشافعى توفيق
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سلمى محمد مجدى محمد محمد البحريى

ساندرا هاىن لبيب ميخائيل ساره ماجد منري جرجس اسحق

ساره عبدالهادى موىس محمد

زهوه مدحت حنفى عبدالرحمن سليامنساره صالح الدين مصطفى عبدالرحيم

زهوه جهاد محمد عبدالله ريهام ارشف احمد فتحى فهمى محمد

رينا سمري كامل عبدالحفيظ احمد 

املرجاوى

روشان جامل السعيد عيد

روان طارق عىل مطر

روان خليل محمد حامد ابراهيم

رنا عاصم عرس عزمى عبدالعزيز ابوالعال

رنا درويش محمد درويش مصطفى
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عمر خالد عىل احمد

عبدالرحمن سامى جابر عبدالحميد عاليه محمد حامد محمد الفيل

شريويت وليد يوسف محمدعائشه حسن عزالدين يوسف مالك

رشيف فخر الدين فاروق فرغىل

سها عصام محمد عىل انورسهيله خميس محمود مسعود الصناديدى

سمر محمد عبدالحليم فرغىل

سلمى مرىس احمد سباق

سلمى محمود حسن السيد خطاب



99

عمر محمد خليل محمد عمر سيد عىل محمد النواوى
علياء مصطفى كامل مدبوىل
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ماهيتاب محمد سعيد مصطفى احمد 

عبداملنعم

ماهيتاب ماجد احمد ابراهيم املرصى

مادونا مقبل برسوم توفيق لينه عمر حمدى عمر محمد

مليس عمرو صالح امني عىللونا حاتم عبدالفتاح عبد االخر

لبنى خالد محمود كامل فريد محمد فريد كريم احمد حسني احمد صالح

فرح احمد احمد رساجفريوز سمري عبدالله محمد موىس

فتينه محمد احمد العناىن

فاطمه الزهراء خالد عبداملنعم سامل

فؤاد عبدالله يوسف خريى

عمرو احمد رفعت سليامن



101

مصطفى امني جامل الدين فيىضملك ابراهيم احمد احمد سلطان

مشريه عادل عىل احمد الرشقاوى مريم خالد ابراهيم النشوقاىت

مرام مصطفى امني امني الشافعىمروه محمد العروىس اونيس

مرام طارق طه عويس رشيف محمود اكرم مصطفى عبدالفتاح

محمد حمدى محمد شبيبمحمود احمد محمد محى الدين

محمد احمد عبداملنعم محمد الشال

محمد ابراهيم رشف الدين عبدالعزيز

مايا مصطفى جوده عمر سليم

مايا ارشف سميح صادق سليامن



102

ندى طارق محمد سيدندى عالء الدين عبداللطيف محمد

ندى السعيد كامل العياىش ندى اسامه حامد محمد

نادين محمد حازم محمد احمد الفلندى احمد مصطفى فهمى

نادين طارق السيد السيد شحاته مرينا عوىن احمد عبدالكريم

مهند يارس السيد محمد عىلمرينا عمرو عىل محمد بيربس

منه الله محمد حمدى برغش

منه الله محمد حسني رشدى محمد 

عبدالسالم

منة الله صالح سعيد محمد الشنواىن

منة الله احمد محمد احمد صالح العفيفى
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هاجر مجدى محمد عالمهايدى محمد سيد عىل خليل

هاجر ارشف محمد عبدالرؤوف نيفني معوض حلمى معوض

نورهان عمرو سيد الدسوقى سيد سيد 

سحاب

نوران وائل محمود عىل املرصى

نوران محمد عبدالوهاب امام شادى نورالدين احمد محمد احمد النجار

نهال بهاء محمد حمدى طاحوننهى احمد ماهر محمد حلمى الجيار

ندى هشام عبدالرازق عبداملقصود

ندى مصطفى خميس عبده جوهر

ندى محمد عادل محمد احسان

ندى عىل خضري عىل



104

يوسف وليد ابراهيم محمد شفيع

ياسمني محمود ابراهيم محمود سامليوسف رشيف احمد عصام الدين

ياسمني محمد ايهاب الدين حسني احمد 

اسامعيل

ياسمني فتحى محمد داخىل ياسمني عبداملنعم عبدالودود محمد البنا

ياسمني عادل مغاورى موىس

يارا شوقى غريب عبدالعاليارا مجدى زكريا بلتاجى غنيم

وفاء سامح هاشم الخزندار

هدى وائل حسني محمد

هبه سامى احمد حسني الرشفا

هبه اسامعيل عبدربه ابومعيلش



كلية احلا�سبات وتكنولوجيا املعلومات 

م�سر اجلديدة



106

راندا حمدى محفوظ مصطفى

حسني عمر السيد محمد جودهدنيا خالد محمد عبداملقصود عبدالنبى

حسن عامدالدين حسن عىل

بيشوى عادل عازر ميخائيل

ايه رشيف مسعد ابوسمره ايه سمري رياض محمد شاهني

انور مصطفى عبدالرؤوف حسني

ارساء محمد الطاهر االسطىانجى احمد محمد كامل عبدالوهاب

احمد محمد سامح عىل حسن صالح

احمد خالد يرسى يوسف عالم

احمد حسني السيد احمد عمر جعفر

احمد اسامه متوىل محمد محمود



107

عىل هيثم طالب الحامدى

عىل ابراهيم عبدالعزيز عىل الزاهد عالء محمد ابراهيم السيد بيومى

عبدالله السيد يحيى محمد الزيات

عبدالرحمن عرفات انور عبدالجواد

عبدالرحمن حازم احمد زىك خورشيد عبدالرحمن اسامه عبدالله عطيه خليل

رشيف عالء الدين السعدى محمود

ريهام ابراهيم امني ابراهيمساره هرون السيد محمد النجار

ريم عصام الدين فوزى الفخراىن

ريم احمد ابراهيم جمعه الشناوى رنيم رفعت احمد فؤاد املرصى

رشا محمود رشيف فتحى محمود
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محمد حسام رجاء محمد فؤاد

محمد احمد حسن فؤاد حمدىمحمد احمد عبدالرحمن عبدالله

مازن عالء الدين احمد عبدالجواد كريم عزت عبدالحميد حسن هيبه

عمرو هشام محمود ياقوت احمدفرح محمد السيد بدر

عمرو محمد معوض احمد

عمر يحيى زكريا عىل حسن

عمر نارص العرب زىك عبدالصمد

عمر خالد محمد حسني ابراهيم الديب
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محمد محمود سمري عبدالله عبداملجيد محمد مصطفى حامد مصطفى

الزعفراىن

محمد عالء عىل عبدالله
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يوسف محمد محمد احمد االوىض

يوسف احمد محمد ممدوح الغندور

هبه رشيف توفيق مباركيوسف احمد محمد فوزى الشاذىل

نورهان محمد كريم عبدالفتاح عزمى نغم امين عادل عبدالنبى امليهي

ميخائيل رافت شاكر عاذرمرينا عصام عبدالسالم عبدالسالم

مى مختار ابراهيم القطب

مريم محمد السيد مصطفى حجاب

مروان محمد حسن صميده عبدالصمد

محمود امام حسن طه



كلية االدارة والتكنولوجيا 

الدقى



112

االء اسامه بلعيد الغنودىاميمه عبدالسالم اسامعيل عبدالسالم عجور

اسامه عبدالقادر رمضان بن نريان احمد هشام احمد محمود

احمد محمد فتح توفيق الرشيدىاحمد مصطفى محمد احمد ابراهيم

احمد مربوك سامل  عامر ابوالئحة احمد ماهر محمد كامل عبدالحق

احمد عادل عبدالغنى راجحاحمد عمرو صالح محمد صالح

احمد طارق سيد معوض

احمد ارشف محى الدين يوسف

احمد اسامه احمد الجمل القرم

ابراهيم السيد محمد السيد برعى
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عمر عادل عبداللطيف االلفى

عمر ايهاب عبدالعزيز جالل عبدالعزيز علياء صالح الدين ابراهيم احمد عوض

عبدالرحمن نبيل عكاشه مواىف

رشيهان عفيفى عبدالله عبد الفتاح  حسنعبداإلله محمد عبدالعزيز العقيل

رامى طارق يرسى خطاب حامد حازم حامد محمد احمد

حسني احمد سقاف محمد البارحسني حسن عىل سليامن العويل

حازم احمد عفيفى عىل عفيفى ايوب مربوك سامل  عامر ابوالئحة

اية حاتم رضوان عبدالحميد رساج الدين اية امين طلبه عبدالحميد خليل



114

محمود ناجى محمد احمد عىل

محمود احمد زكريا خرض نوحمحمود حازم احمد مختار الريدى

محمد هشام فتحى خليفه

محمد عبدالله محمد العليو

محمد صبحى عبدالصمد محمد محمد حازم محمد صديق غاىل

محمد جامل محمد البشارى

مجدى عبدالهادى عبود فودهمحمد امين كامل حسني عراىب

مجدولينا ايوب جرجس ايوب جرجس

فيلوباتري القمص بولس عويضه جرجس

غاده محمود ناصف محمد محمود

عمر محمد عالء محمد فهمى ابو النرض



115

هدير احمد عبدالفتاح حسنى عبدالرحمن

نورهان عالء الدين محمد السيد محمد 

داود

نورهان عزت حسني عبدالرحمن

نور هشام شوقى بحريى

مها محمد عمرو محمد شوقى الكعىكمريام ابراهيم احمد محمود

منية عبدالحميد ادم حامد احمد منه الله خالد السيد محمد عبدالجواد

مصطفى عزالدين عبدالرحمن محمود مصطفى محمود هاشم محمد الليثى

عوف

مصطفى عادل مصطفى احمد

مروان عمرو احمد عز الدين

مروان امين محمد احمد محسن

مرام محمد عبدالحى كامل محمود سليامن



116

يوسف عمرو عبدالفتاح احمد عرفه

يوسف ضياء الدين سامى دبوس

يوسف اسامه محمد عبدالحميد

وليد ايهاب عبدالعزيز جالل



كلية النقل الدوىل و الوج�ستيات كلية النقل الدولي واللوجستيات

الدقى



118

ايه محمد نجيب عىل البناجيالن هشام محمد فهمى

اندرو ابراهيم نخلة شكرى

امني احمد السيد السيد خليل

ارشقت محمد محمود سليامن

ارشف عبدالقوى محمد ابراهيم حبيب

احمد هشام عبد الحميد محمود الجندى

احمد ممدوح احمد درويش

احمد محمد محمد محمد ابو ديباحمد محمود احمد عبدالله سامل

احمد السيد حسن عبده احمد ارشف محمد الربوى

احمد اسامعيل عىل عبدالله امني ابراهيم احمد كامل سامل سليامن



119

عمر مصطفى سليم سليامن محمد

عمر محمد السيد رجب السورىك عمر عفيفى عبدالرحمن عفيفى رضوان

عمر احمدعبد العزيز عىل الطوخى

عىل السيد محمد خليلعمر ابراهيم يحيى ابراهيم سالم

عبدالوهاب شوقى عبدالوهاب ادريس

عبدالرحمن خالد عبدالفتاح احمد

رشيف حسام الدين شوكت ابوزيد

رامى رفيق جرجس انطوانزياد محمد حسنني عبدالعزيز الدهشان

خالد محمود احمد عبدالعزيز

خالد عصام الدين مريغنى طه

حاتم احمد شحاته صالح سيد
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محمد عوض محمد عىل فرغىلمحمد محمود ابو املجد محمود

محمد عبدالحى محمد احمد ابوزيد محمد السيد محمود الكتبى

محمد احمد محروس احمدمحمد ارشف كامل ابراهيم

محمد ابراهيم عبدالله شلبى مؤمن مازن حسن عبداملنعم عثامن

كريلس عادل وديع صادقلبنى مدحت محمد حسن البغدادى

كريم ضياء الدين يحى عىل شعبان

فراس كامل عبد السالم بن عمران

فارس امين حامد حنفى

عمر نبيل السيد احمد قنديل
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مياده محمود محمد نافعنورا مجدى حسن عىل منيىس

ممدوح محمد موىس حسن عبدالكاىف مصعب ممدوح محمود العمرين

مصطفى محمد مصطفى نجا

محمود سيد  محمود السيد عىلمدحت احمد مدحت طلعت

محمود خالد محمود ابراهيم حسن

محمود حسني محمد عبدالعزيز شومان

محمود تقى الدين محمود محمد محمد محمود احمد زكريا محمود

محمد هشام محمد مسعود محمد

محمد نارص شعبان ابراهيم

محمد ممدوح بركات محمد عىل
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يوسف محمد عبداملنعم منري

ياسمني يارس مصطفى عىل املرىس

وئام عبد العزيز صالح احمد الحرصى



á«còdG ájô≤dG

كلية الهند�سة و التكنولوجيا 

القرية الذكية
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احمد عالء الدين سعد الزمراحمد عالءالدين السعدى محمود

احمد عصام السيد حفنى احمد عبداللطيف امني عبداللطيف

احمد صالح فتحى مرىساحمد عاطف عبدالحميد محمد

احمد حسن محمد عبداملجيد سالمه احمد حازم محمد عبدالعليم نعامن

احمد ايهاب حسني محمد ابو زيداحمد حاتم سمري عز رزق

احمد امري احمد فهمى الشرباخيتى

احمد ارشف محمد ابو العال

اىب محمد عبده ابراهيم عىل

ابراهيم السيد مصطفى محمد صقر
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امال محمود ناصف محمد محموداندرو وصفى وهيب سلوانس

االء محمد راجح عىل عبدالعليم

ادهم احمد ماهر الحفناوى

احمد وائل عبدالسميع رضوان

احمد هشام زكريا خرض

احمد هاىن يحى سيد الفخراىن

احمد محمد فتح الله الشيخ

احمد محمد طلعت عبدالحميد محمد 

عيسوى

احمد محمد السيد عبدالعزيز الوكيل

احمد مجدى عبدالفتاح مهدى

احمد عمرو عبدالرحمن عبدالسيد طايع

احمد عامد حسنى عىل حسن

احمد عىل زلقط
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سعد هشام سعد محمد شبل

رساج الدين صالح حامد يوسف رحمه جوده رضوان جوده

خالد فوزى خليفه شافعى

حمزه عبدالكريم محمدعىلخالد عمر نرص الدين محمد التابعى

حسام يارس محمد السيد سليامن حازم صفوت نبيه ابو بكر البطران

باسم احمد رشيف فؤاد يوسفحازم احمد عبدالتواب عزالدين

باسل طارق محمد عبد الرؤف

ايه سعد ربيع عبداملحسن الخبريى

امين سامل ابو الوفا رسور

انس نارص محمد اسامعيل
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عىل عبدالوهاب عبدالرازق جالل

عبدالله محمود ابواملجد الخطيب

عبدالرحمن نارص محمد عىل

عبدالرحمن مصطفى عبدالغنى ابواملجد

عبدالرحمن محمد السيد محمد 

عبدالرحمن

عبدالرحمن حسام حسنى حسن

عبد الرحمن حمدى طاهر صالح عادل عمرو محمد فهمى غانم

رشيف انيس سيد حسنيرشيف امين كامل شعبان

سيف طارق سيف ابراهيم

سيف الدين اسامه عبدالعزيز انيس حسن سمر محمد رفعت محمد ادريس

سام محمد حازم محمد عامره
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عمر مدحت عبدالسالم السيدعمر مصطفى عبدالفتاح عرفه

عمر محمود احمد مصطفى عمر محمد عبداملحسن محمد النشار

عمر محمد حمزه محمد وهبهعمر محمد سيد محمد السيد

عمر مجدى عيد عوض عمر متوىل محمد حموده

عمر صالح عبد ربه احمدعمر عالءالدين عبدالفتاح ابراهيم الجامل

عمر امين محمود فتحى يوسف

عمر الرشيد صالح الدين محمد عفيفى

عمر احمد عبد الحليم محمد

عىل عثامن املهدى سيد عثامن
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محمد امين محمد صقرمحمد ايهاب فؤاد فرج فايد

محمد احمد عىل محمد السنيطى محمد ابراهيم احمد املرىس بنه

كريم محمد يوسف حمدىماهيتاب مجدى حسنني محمود

كريم محمد مجدى عطيه سويلم كريم احمد السيد محمد الشحات

عمرو وائل حمدى عمروفؤاد الحسني فؤاد امني حميد

عمرو محمد ياسني ابوالعنني

عمرو عاطف فؤاد شلبى ايوب

عمرو رضا فتحى احمد محمد

عمرو رجاىئ محمد عبدالحفيظ رشقاوى
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محمد وسام عبدالوارث عبداملنعم الحدادمحمود جامل محمود عىل

محمد مجدى عىل حافظ السيد محمد مجدى عبداملجيد عباس

محمد عزت رجاء عبدالعزيز عزتمحمد ماهر محمد عبداملؤمن

محمد عبدالنارص محمد فؤاد احمد 

اسامعيل

محمد صالح الدين احمد ابراهيم عطالله

محمد صفوت عدىل عبدالقادر حسنمحمد صالح الدين ابراهيم عبدالحميد

محمد سعيد محمد عبدربه

محمد حلمى احمد احمد رضوان

محمد جامل محمد عىل

محمد تامر يسني حافظ
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مى قاسم محمد عمر محمودمى مهند محمد محمد حسنني العجمى

مهند هانئ عصام الدين فهمى مهند تامر محمد محمود محمد رضوان

مها عىل عبدالعزيز عيادمهار خالد موىس محمد مكاوى

معتز محمد عىل محمد ابراهيم معتز خالد رجب عبد العزيز

مصطفى عبدالحميد صالح الدين 

عبدالحميد

مصطفى أكرم محمد أبوليله

مريم خليل محمد رشيف البيه

مريم ارشف عدىل بطرس

مريم احمد فؤاد حسن احمد

محمود محمد محمود فتوح
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يوسف اسامه محمد ابراهيم عبدهيوسف ارشف احمد ابوزيد

يوسف احمد محمد عبدربه غطاطى هويدا محمد محمد محي الدين

نورهان جامل سعيد عبدالعالهند محسن محمد عبدالرحمن

نورا خالد محمد شوقى عىل

نهال عمرو عبدالرحمن عبدالسيد

ندى حمدى محمد يوسف محمد

مينا مجدى جورج حنني حنا



كلية االدارة والتكنولوجيا 

القرية الذكية
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خالد ارشف عبدالباقى حسن ابوالدهبدعاء حسن محمد احمد نبيه املليجى

حازم ارشف محمد ابوالعالء الحسن عوىن محمد عبداملنعم الربقوقى

اسامعيل حسام الدين احمد ابراهيم 

مجاهد

اسامء مصطفى ابو العمران احمد ابو 

طالب

ارساء محمد الصغري احمد بكر عمر احمد وجيه جابر حامد سامل

احمد عبدالصادق محمد عبدالعزيز احمد عمر محمد عبدالباقى

الشوربجى

احمد شكرى احمد السيد حميده

احمد خالد احمد حامد

احمد حسام احمد عبدالغفار

ابراهيم عمر عبدالله احمد
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عمر عامد عىل زين العابدين محمد 

عبدالعزيز

عمر اسامه حسن محمود خليل

عىل حاتم عبد املنعم منترص عبدالله امين محمد صالح الدين احمد 

البدرى

عبدالرحمن عبدالله عبدالله احمدعبدالرحمن وائل محمد رفعت صقر

عبدالرحمن جامل الدين عبدالجواد شكرى عبدالحليم ابراهيم محمد عبداملعطى 

ابراهيم

رشوق مصطفى فخرى محمد الرشقاوىشريين عمرو وهب عبداملتعال

شاهيناز سعيد حسن سعيد

سامر محمد احمد حلمى العشاموى

ريم خالد جابر محمد

رنا حمدى محمد احمد السيد
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محمد ضياء محمد ابو النور

محمد سيد ابراهيم حسن

محمد انور محمد شحاته

محمد اكرم حلمى بريقع

محمد ارشف حنفى عبدالله ابوعىل

محمد احمد عبدالعظيم عبده جرب محمد ابراهيم محمد محمد زكرى

مؤمن هشام محمد ميرسه

كريم محمد عاشور رسوركلوديا جامل بدر محمد عبدالهادى

فريده معتز بالله ابراهيم يوسف محمد

فاروق ايهاب احمد وحيد الدين طاهر

فادى امام محمد امام

عمرو هشام عمر ابوالشوارب محمد راغب
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مهند احمد جالل محمد عبدالبارى مريم وائل محمد احمد عثامن

مروان عالء عمر توفيق الليثىمروان محمد محمد فوزى عىل

محمود نورالدين صالح الدين مصطفى 

عبدالله

محمود مجدى صالح قاسم سلومه

محمد يارس محمود محمد

محمد ممدوح احمد حافظ القباىن

محمد محمود محمد الفوال

محمد محمود كامل السيد ابوالخري

محمد عبدالنبى سعد محمود

محمد عبدالله احمد عبدالرحمن عناىن
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كلية النقل الدولي واللوجستيات

يوسف فهمى محمد فهمى خليفه

ياسمني عصام الدين عبد الرحمن  محمد خليفهيوسف احمد يوسف عفيفى

ياسمني رشيف محمد سمري محمد طه السجاعى

هنا ايهاب احمد حسانني سعد

هنا اكرم عبداملجيد محمود

هادر هشام عبد الفتاح عبد العظيم عيل

مرينا محمود ابراهيم عبدالعزيز مصطفى محمد سليامن عىل



á«còdG ájô≤dG

كلية النقل الدوىل و الوج�ستيات كلية النقل الدولي واللوجستيات

القرية الذكية



140

عىل طارق محمد سليامن

عالء ايهاب محمد جامل الدين ابوالفضل

عبدالرحمن امين صفى الدين محمد 

عبداملحسن

عبدالرحمن احمد محمد فؤاد شلش

شريين نبيل عبدالستار ابراهيم

شهاب عبدالحكيم بكرى عبدالرحيم شادى عبدالله رسور احمد

سهيله السيد رجب رزق

حسني حاتم حسني ابوزيدساره امين عىل عبدالحميد قاسم

اسالم عبدالله سيد احمد ابوالسباع

احمد محمد صابر عبداملوىل

احمد حسن احمد عمر

احمد بيومى ابراهيم بيومى
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يارا خالد احمد عبدالسميع قنديل

نورهان عامد الدين حسن عىل الحداد

ندى نرصالدين محمود امني صالح مهند جامل محمود محمود

مهاب محمد احمد عبد العزيز

مصطفى عصام محمد البكرى نعامىنمنه الله عمر محمد نبيه البلتاجى

محمد طارق لطفي محمد

محمد احمد عبدالعزيز اسعد عبدالعزيز

عمر حاتم محمد رشف الدين

عمر امين اسامعيل رسي احمد ادهم
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يوسف يحيى عبدالرحمن عامر

يوسف مصطفى كامل محمد صدقى

مينى اسامه محمد الوديع عبدالسالم

ياسمني محمد ثروت عثامن
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