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كلية النقل الدوىل و الوج�ستيات كلية النقل الدولي واللوجستيات

جنوب الوادي
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حسام كامل محمد احمد

حسام  حسان سيد عامر

جامل الدين عىل عبداللطيف مطريد

بالل محمد عبدالرازق ابوزيد الشهاوى

اسالم عىل عبدالكريم عىل زايدامين محمد عبداملنعم محمد طه

ادهم حسن نجار محمد

احمد محمد عبدالعظيم حامد احمد عز العرب امام محمود

احمد عبدالرحيم رشاد محمد

احمد حسن محمد احمداحمد صالح نرص الدين عبدالله عمر

احمد ابوالوفا احمد عثامن ابو املعارف عثامن ابو املعارف ابو املجد
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كامل عبد الحميد كامل عبد الغنىكريم احمد االمني هامم

عمرو حاميه محمد عبداللطيف عمر محمد يوسف عبدالباسط

عالء عادل حسني احمدعمر خليل عبد الحميد عبد املجيد

عبدالله رشيف فؤاد بحر عبدالرحيم عادل عبدالوهاب محمد

عبد الرحمن مرعى عبد الله طهعبدالحميد عبدالراىض عبدالحميد حسني

عاصم خلف كامل الدين شيبه

زينب عبدالباسط احمد السيد

حسن حمدى سحلول احمد

حسام محمد الشاذىل سليامن
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محمود سعيد محمد الربهيمىمحمود مصطفى ابراهيم مبارك

محمود رفعت محمد أحمد مشايل

محمد مصطفى حسني الصعيدى

محمد محمود نرص الدين محمد

محمد عبد الفضيل زغلول عىل

محمد طه نرص الدين احمد

محمد جامل عبداملوجود محمد

محمد الطيب عىل كاملمحمد جامل عبدالفتاح ترىك

محمد ارشف سعد محمد

محمد احمد محمود عبدالاله

محمد ابوالوفاء محمد ابوزيد

كريم عبدالفتاح عبداملنعم البدرى
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مصطفى احمد عبداللطيف حامد

مدحت عبد الستار مرىس محمد

محى الدين محمد حامد عبدالله

محمود هشام محمد زىك
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يوسف ارشف احمد محمد

ياسمني سيد احمد عبداللطيف

نادى كامل عبدالرحيم عىل مينا نبيل تاورضوس خليل

مصطفى محمود عبدالغفار الناحلمنه الله عبد املحسن حسن صالح



كلية الهندسة والتكنولوجيا
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كلية الهند�سة و التكنولوجيا 

جنوب الوادي
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احمد سعدى عبد الوهاب احمد

احمد راىض احمد امنياحمد رافت لطفى القاىض

احمد حسن احمد بدرى

احمد جميل صالح سليامن

احمد جامل محمد صالح كرار احمد جالل ثابت محمد

احمد جالل ابوالحسن حسن

احمد السيد عبدالعال بكراحمد املرغنى محمد بكر

ابراهيم عبده عبد الاله محمد

ابراهيم عبداملعز عبدالفتاح عبيد

ابانوب مينا توفيق مسعود

ابانوب غطاس شاؤول مرتى
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احمد نارص محمد عبد اللطيف احمد مصطفى محمد سليامن

احمد محمد عبد الدايم حسنياحمد محمد عىل اسامعيل

احمد محمد طاهر محمود

احمد محمد صبحى عمر احمد محمد خريى يوسف

احمد محمد االمري فوزى

احمد عكاشة حسني احمداحمد محمد ابو املجد سعد

احمد عبدالحليم عواض بحر عبدالحليم

احمد عبد النارص ايوب عبد الرحمن

احمد عبد املنصف حسن عىل

احمد عبد الحميد حساىن حسني
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اندرو سعيد جرس بطرس

امرية جامل محمد سليامن

امري نصري وديع نصري

االمري عبداملقصود عليو امام

اسالم مصطفى محمد عبداللطيفاالء محمد خليل عبد الرازق

اسالم محمود احمد عبدالله اسالم محمد محمد عبد العزيز

اسالم السيد محمد احمداسالم محمد سليم ادفاوى

اسالم احمد يوسف عىل

ارساء محمد محمود محمد

ارساء محمد عبد العزيز االمني

ارساء ماهر احمد بخيت
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حسن عرشى عبد الظاهر هاشمحسن يوسف حسن جنيدى

حسام الدين خالد عبدالشاىف جاد حسام ابراهيم فهمى ابراهيم

جهاد طارق محمد موىسجورج نشات طنيوس بقطر

جاكلني نبيل لبيب اسحق تاج الدين حسني محمد حسني

بسنت سعد عطيه محمدبوال االمري تادرس نصيف

بسمه عادل احمد يوسف

باسم محمد مبارك عطا الله

باسل سلطان حسني سلطان

انطونيو مجدى ميالد نظري
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صالح رمضان صالح عبد املعطى رشيف ارشف جهالن محمد

ساندى محمد رمضان فضل اللهسمرية بهاء فخرى عبدالرحمن

ساندى حفظى برشى عزيز

ساره عبد الحميد احمد مىك

زياد محمد فراج عىل

ريهام عبد الصادق جمعة مهدى

رشا عىل محمد جابر عثامنرغده احمد جمعه محمود

رانيا عامد عبدالهادى اسامعيل

رامي حليم نصري رسور

رؤى عامد الدين عىل سليم

خالد عىل فراج ابراهيم
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عال امين احمد هميمى

عثامن محمد عىل ابراهيم

عبدالله محمد سيد مصطفى

عبدالرحمن محمد مصطفى محمود

عبدالرحمن محمد الطاهر محمد

عبد الوهاب اسامعيل محمد الدرديرى

عبد الله محمود ذىك محمود

عبد الله محمد حامد احمد

عبد الرحمن نرص عبد الرحمن يوسفعبد الله ابو ستيت محمود درويش

عبد الرحمن محمد زىك موىس

عبد الرحمن عطا الله عىل حسن

عبد الرحمن حمدى محمد غانم

عبد الرحمن احمد عبد الرحيم محمد
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كرستني نويل نجيب عازركريم ابو الوفا احمد محمد

فراج صربى فراج سعد الدين فادى محسن ملعى رياض

عمرو محمد السيد ابودوحعمرو ممدوح محمد محمود

عمر يارس محمد منري عمر فتحى مهدى عبدالله

عيل صالح محمود مرىسعمر رايض أحمد حسني

عيل احمد ابراهيم عمر الشني

عىل ايهاب فؤاد عبد القادر

عالء عبد القهار احمد محمد

عالء الدين طايع احمد جودت طايع
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محمد جامل سعد عىلمحمد حامد محمد عىل

محمد اسامعيل مصطفى محمد محمد احمد عمر احمد

محمد ابوالنجا حسني شبيبمحمد احمد الصادق محمد

مايكل فاروق يوسف عازر ماريو نشأت رفاعى نخلة

ماريانا عادل موريس مرتىماريو نادر شحاته نصيف

ماجى كامل برشى عجيب

لؤى عالء الدين ابو الوفا عبدالجليل

كريلس مجدي زيك فرج

كريلس خلف كامل صليب



16

محمد مجدى عبد الراىض السيد

محمد عمر محمد محمد العنتبىلمحمد ماهر محمد الطاهر سليم

محمد عالء الدين محمد مصطفى

محمد عبد الرحمن محمد محمود

محمد عبد الرحمن محمد عرفه محمد عبد الرؤف سعد احمد

محمد عامر عىل محمد

محمد سيد اسامعيل عوادمحمد عادل محمد احمد

محمد سعد الله محمد حسن

محمد خالد عثامن محمد

محمد حسني رشيدى محمد

محمد حسن حسني محمد
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محمود عادل مرغنى شالىلمحمود عبد املنعم حسني احمد

محمود صفوت محمود فرج محمود خالد حسن عىل

محمود اسامة احمد اسامعيل

محمود احمد عبد السالم سيدمحمود احمد محمد احمد

محمود احمد السيد محمود السعيد

محمد يوسف محمد عبد العال

محمد ممدوح بخيت ربيعمحمد هشام نادى احمد

محمد مصطفى محمود ابراهيم

محمد مدحت الطاف عباس

محمد مختار محمد خليف
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مرينا محمود محمد عبدالحميد

مى مصطفى حسيب محمد
مهاب وليد عبد الستار احمد

منه الله عزت عبد الرحمن محمد

منه الله املعتصم بالله محمد عراىب

معتز اسامعيل احمد حسن مصطفى محمود عطية طه

مصطفى محمد بهاء الدين عمر الراوى

مصطفى ابراهيم غانم محمدمصطفى رافت مصطفى حساىن

مساعد عىل مساعد الراوى

مريم ثروت غنامى ايوب

محمود عبد النعيم عبد العزيز بسطاوى

محمود عبد النارص محمود عىل
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يوسف محمد عبد ربه حسن

وائل دانيال عزمى بشاى

هند سعد محمد محمود

هدرا مدحت مملوك حزقيال

هايدى روماىن سليامن بشاى



كلية االدارة والتكنولوجيا 

جنوب الوادي
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عمرو يحى شاكر عبد الحافظ

عبد اللطيف محمد عبد اللطيف احمدعبدالرحمن ارشف محمد عىل

عبد الرحمن اسامعيل الشهري عبد الجابر حساين

سيف محمد شعبان احمد

حسني عىل عبد املجيد منوىفرانيا عبد الباسط محمد توفيق خالد

جانري يرسى مهنى اسحق

بيشوى عادل بولس محارب

امرية تهامى محمود محمد

الزهرا صالح محمد عارف
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محمد طلعت محمد محمود

مايكل ماهر فاروق عبدالسيد

فيبى بولس ناروز شنودة

فاطمة ابراهيم محمد حجاجى

مها عمر عبدالعزيز محمد

محمد عامر سليامن درويشمحمد عىل امني ابراهيم



كلية احلا�سبات وتكنولوجيا املعلومات 

جنوب الوادي
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عبدالرحمن رضوان حفنى محمد رضوان رنا عبد الرحيم مبارك طه

دينا عصام عبدالحفيظ توفيق

بيمن بهجت صدقي سام بيرت فايز فخري مرتيوس

بهاء الدين عيل عبد الغني جاب الله

الحسيني عبد الرحمن عيل الدين عبد 

الرحمن

افنان محمود حسن حميد رشف الدين

احمد هاليل طوسون احمد عيل

احمد صربي محمد محمود عيل حامد

احمد جامل رمضان عىل

احمد ارشف عبدالرحيم محمد
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محمد منري ابايزيد خليل

عمرو محمد محمد محمود

عمر محمد ضياء الدين محمد فريد

نوران سيد محمد احمد
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نهله احمد محمد محمدين

منة الله حازم محمد محمد الحسينى

مصعب محمد يوسف احمد

مصطفي عبده شحات محمود

مصطفى محمد عبدالحى محمد محمد محمود محمد محمود

محمد صالح عوض الله احمد

محمد ايهاب حلمي فرغيل
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