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كلية النقل الدوىل و الوج�ستيات كلية النقل الدولي واللوجستيات

بور�سعيد
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احمد بهاء الدين حامد ابراهيم االلفى

ابراهيم محمود صالح محمد البغدادىابراهيم ناجى سعد محمود سعد الهندى

إسالم كامل كامل صالح مصطفي

إرساء محمد مجدى محمود محمود فرو

أمريه جامل محمد فؤاد عبدالله

أسامه محمد محمد حبه

أسامة يارس محمود السيد إبراهيم

أحمد سيف الدين السيد عطيهأحمد ناجى ابراهيم املرىس احمد

آيه حسن محمد محمد عىل شواىل

آية محمد عبد الحكيم راتب

آن سمري بقطر حنا مرتى

آالء محمد حسن إبراهيم اإلمام
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حسن معتز عبده حسان

بالل امني عبدالخالق محمد ابراهيمحسن السيد سامل محمد شلبى

بانسيه سامى محمد محمد الرشيدى

اية عبدالحكيم احمد عبدالحميد حمد

انجى خالد حامد الدمياطى اسامء ممدوح مريس مريس الجربوين

اسالم عرفه عبدالودود ابوالعنني اسامعيل

احمد محمد حسانني عبد الخالقاحمد محمود محمود املرشدى

احمد محمد احمد ممدوح زىك

احمد فايز فايز ابراهيم بهيج

احمد حسام الدين محمد ابو النرص

احمد جامل عباس حسن محمد
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سلمى محمد زىك محمد يوسف الجندى

ساىل هشام عىل الجمل ساره عامد صبحى جرجس سالمه

ريناد طاهر ابراهيم فرج كسرب

رنيم ارشف عبد املنعم صالح البسيوىنريم عمرو عيل املواىف

رنا محمد حلمى يوسف بصله

رنا محمد السيد محمد عبد الله

رفعت عمرو رفعت محمود حميد

دينا عالء سعد زغلول حامد السوقى

دنيا محمد ابراهيم ابراهيم حطوم

دميانة سمري سليامن جادالله

درين أحمد السيد فهمى زرزوره

خالد فاروق موىس حسني حسني
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عىل صالح الشحات عىل املرسى عالء عصام عبدالحفيظ اسامعيل ابوزيد

عبري محمد زكريا عىل النمراوى

عبدالرحمن محمد محمود محمد عىل عبدالله فتحي السيد غريب النييل

النشار

عبدالرحمن فرج محمد مسعد سليامن

عبدالرحمن حسام الدين محمد عبداملعبود

عبدالحميد محمد عبده دعية

عبد الله سليامن عىل محمد عبد الله 

السامك

عاطف رشيف محمد رشاد السيد الرشيف

سيلفيا مجدى زهرى جيد بطرس

سلمي محمد عيل محمد القربصىل
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ماجد محمد عبدالسالم احمد عبدالسالم

كريم محمد السعيد محمد طهمؤمن ابو بكر الصديق محمد الصياد

كريم فهمي محمد فهمي أبورفاعي

كريم احمد احمد حسني ابراهيم املطرى

فاطمةالزهراء احمد محمد محمد املرصى عوض ابراهيم مهدى محمد سلو

عمرو نعيم احمد حلمى محمد

عمرو عبده حسني مصطفى ابو الرجالعمرو محمد محمد عييس

عمر هشام محمود الربمبايل

عمر محمد نشأت محمد غباىش

عمر مجدى صالح دعيه

عمر فرج فريج ربيع
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محمد محمد طه فوده محمد محمد أرشف محمد عيل جاب الله

محمد سيد محمد السيد الشعريمحمد عيل محمد احمد السيد الهنيدى

محمد سامح إسامعيل كرم البالىس

محمد رأفت محمد سالمه عبد املقصود

محمد حسن السيد حسن نوفل

محمد حسام محمد رشاد الشاذىل

محمد الغريب محمد احمد عبدالاله

محمد احمد عبدالباسط احمد السيد

محمد ابراهيم يحيى عبد الوهاب زغلول

محمد ابراهيم حامد ابراهيم الدمياطى

محمد أحمد فاروق مصطفى محمد 

جسطن

محاسن مصطفى مهلل خميس بخيت
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مى عثامن السعيد النجريى

مهند وائل محمد عبدالحليم سليامن منه الله أيسم ابراهيم محمد عىل

منة الله ممدوح محمد حلمي يوسف 

فوده

مصطفي محمد مصطفي محمد حموده 

عبده

مريم احمد محمد احمد درغاممريم عصام عادل مصطفي دراكون

محمود محمد محمود حسن الشامى

محمود محمد محمود الحسينى

محمود محمد عبدالجيد يونس

محمد يارس احمد احمد النقيب

محمد محمد منصور االمام قنديل

محمد محمد مدحت خليل الخرضي

محمد محمد غريب السيد عىل



9

هدى احمد محمود زلقط

نرية وحيد محمد محمد مسلم

نورهان عاطف عىل محمد البغدادى

نوران احمد محمد عىل متوىلنورهان السيد محمود محمود الجربوين

نهى نبيل عوض محمد ابو الخري

ندي حسن يحي عبده السوقى

نادين السيد محمد الحديدى عىلنجوى عبد الحميد السيد فرحات محمد

نادر بركات أحمد الفيومى ميسون جابر إبراهيم إبراهيم الدسوقى

مرينا مكرم فهمي يعقوب يوسف
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يوسف محمد محمد احمد املزاحى

وسيم ترجامن عبد املبدى احمد

وائل ترجامن عبد املبدي احمد عبد املنعم

همس طلعت منصور السيد سالمة

هشام فريد مصطفى مصطفى غاىل
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كلية الهند�سة و التكنولوجيا 

بور�سعيد
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ساىل عالء السيد عبدالفتاح الكيىكشريين نرص محمد املرصى

ساىل السيد مصطفى امام ريهام محمد عباس حسن املحالوى

رودينا محسن عىل عبده الجربوىنريم عرفه ابو املعاطى عىل عرفه

روجينا شنودة زكريا انس جرجس روان السيد السعيد السيد قوطه

حسن حسام الدين حسنيرنيم يارس ثروت القصيفى

حازم عبده عيل الجربوين

احمد محمد السعيد احمد شوشه

احمد احمد مسعد حسن حندوقه

أحمد حسن محمد جامل الدين ابراهيم الطناوى
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مجدي الفي وهبه الله عبدالشهيد جرجسمحمد مجدى ابراهيم محمد عىل

كريم عىل عىل عىل الفحل كرستني فائز عطيه شحاته عبداملالك

فاطمه نارص محمود عامر ابراهيمكامل ابراهيم ابراهيم احمد ابو الخري

عمرو محمد هاىن السيد محمد ابراهيم عمر محمد محسن طه السيد سعد

عبده احمد عبد املوجود عبد الحافظعمر عىل محمد عىل حامدة

عبدالله منصور منصور بسيوىن املدىن

عبدالرحمن احمد السيد عرشى عىل

عبد العزيز صالح سليامن عىل سليامن

عبد الرحمن نارص محمد صالح منصور
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يارس محمد زكريا ابراهيم النحاس

والء محمد حسن عىل سويدان

وفاء عىل فهمي سليامن النبع

نوران باهر حسني شعبان محمد

نسمه هشام احمد فتحى سيف الدين مرينا ثروت عوض حبيب

مروان حسن حسني حسنمريان السيد أحمد شومان

محمود محمد طاهر عبداللطيف رزق محمد مجدي عيل ابراهيم األلفى
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