
 

 خرجين عام 2016 / 2017 

 قسم نظم المعلومات

 

 م رقم الطالب األسم
 1 20132046 احمد جالل صالح الدين عبده

 2 20144034 احمد حسين ربيع محمد

 3 20143713 احمد محمد احمد سعد

 4 20144184 احمد يحيى نصر السيد

 5 20141244 اسراء محمد عبدالرشيد على ابوستيت

 6 20145022 اسالم وجيه مصطفى عبدالمجيد

 7 20144208 اسماء السيد احمد مرسى

 8 20156313 ايه خالد عبدالمعبود محمد السيد

 9 20144205 ايه عبدالمنعم محمد عبدالمنعم

 10 20144610 خالد عادل محمد عطيه الداودى

 11 20143741 دينا حمدي مصطفي علي سليم

 12 20145251 طارق عبدالبديع السيد احمد اسماعيل

 13 20156342 طارق محمد على محمد

 14 20143751 عبدالرحمن طارق محمد رمضان عبدالباقى

 15 20144594 محمد جالل اللمعى المالح

 16 20143587 محمد عادل محمد صيام

 17 20144268 محمد مصطفى عبدالحميد محمد

 18 20141466 مروه محب عبدالغفار السيد

 19 20143501 مصطفى عبدالمنعم احمد جاد

 20 20146072 مينا بشرى فهيم مجلى

 21 20144194 نهاد طارق عبد العزيز احمد

 22 20156341 يحى على يحى محمد عبده

 



 

 خرجين عام 2016 / 2017 

 قسم علوم الحاسب

 م رقم الطالب األسم
 1 20144045 ابراهيم احمد حسين احمد

 2 20144130 احمد ايهاب حنفى مصطفى

 3 20143689 احمد محمد ابراهيم على

 4 20143656 احمد محمد ابوالفتوح محمد بدر

 5 20144122 احمد محمود محمد على

 6 20140194 احمد مصطفى محمد فرحات

 7 20146236 اسراء عاطف عبدالمنعم ابوخليل

 8 20144943 اسالم حسن كمال محمد

 9 20145068 اسماء حامد عبدالمنعم السيد عثمان

 10 20142566 انس محمود محمد الغريب عبدالحميد

 11 20143541 جورج حبيب فريد حبيب

 12 20146221 حسناء حمدى محمد على الرفاعى

 13 20144277 حسين محمد حسين سيد

 14 20156581 خلود انور عبدالحميد محمد مبروك

 15 20144084 ديفيد عزت مكرم عباس

 16 20144148 ساره محمد عبدالفتاح محمد

 17 20143024 سلمى محمد ابوالوفا مصطفى

 18 20142594 شادى حسن طه محمد

 19 20143945 على مجدى عبدالرحمن ابراهيم

 20 20143668 عمر احمد اسماعيل محمد

 21 20146243 عمر صالح الدين محمد عبدالرحيم

 22 20144204 عمرو محمد اسامه محمود دسوقى
 مارينا الفريد حبيب رزق هللا

 
20143256 23 



 

 خرجين عام 2016 / 2017 

 م رقم الطالب األسم
 24 20142912 محمد اسامه زينهم محمود

 25 20134052 محمد يحى على على ماضى

 26 20156348 محمود احمد عبدالغنى سالمه

 27 20142457 محمود عمر احمد عمر الضنين

 28 20141933 محمود مجدى جالل حسن

 29 20143608 محمود محمد ابراهيم قطب

 30 20144155 محمود محمد فؤاد احمد

 31 20142163 مهاب عبدالرشيد محمد عقيل

 32 20144185 ندى مسعود ابراهيم محمد

 33 20143891 نهال ياسر حسن

 34 20144057 يوسف مصطفى يوسف حسن

 

 

 

 

 

 

 


