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S1البرمجيات هندسةعريان الحميد عبد جابر نبيه احمد120175002

S1البرمجيات هندسةمحمد يوسف احمد اسامه220175003

S1البرمجيات هندسةسنه ابو حسين السيد اسامه ساره320175006

S1البرمجيات هندسةالدسوقى حامد محمد الدين سيف420175007

S1البرمجيات هندسةالرحمن عبد حسين جمال الرحمن عبد520175009

S1البرمجيات هندسةمحمد صبرى محمد الرحمن عبد620175010

S1البرمجيات هندسةرضوان احمد هللا عبد محمد عمر720175011

S1البرمجيات هندسةسليم رزق الوهاب عبد احمد محمد820175013

S1البرمجيات هندسةمحمد مصطفى ادهم مرهان920175015

S1البرمجيات هندسةالشبراوى الباقى عبد مصطفى محمد مريم1020175016

S1البرمجيات هندسةراضى انور محمد هللا منة1120175017

S1البرمجيات هندسةدسوقى احمد اللطيف عبد نادر نهى1220175018

S1البرمجيات هندسةالسيد عيد محمود رائد هادى1320175019

S1البرمجيات هندسةتمام اسماعيل الفتاح عبد احمد يمنى1420175020

S1البرمجيات هندسةمروان علي احمد علي1520175021

S1البرمجيات هندسةالنويهى عيسوى المنعم عبد عيسوى احمد1620176002

S1البرمجيات هندسةعلى ادريس محمد احمد1720176003

S1البرمجيات هندسةمراد ايمن امجد1820176005

S1البرمجيات هندسةالمتولى على محمد الدين حسام اياد1920176007

S1البرمجيات هندسةالحميد عبد الدين عز خالد أيتن2020176008

S2البرمجيات هندسةامين محمد مجدى حبيبه2120176009

S2البرمجيات هندسةهللا عبد احمد محمد خالد حسن2220176010

S2البرمجيات هندسةاالبيدى قطب حامد محمد حسين2320176011

S2البرمجيات هندسةذكى مصطفى وائل زياد2420176012

S2البرمجيات هندسةجوده فتحى ياسر زياد2520176013

S2البرمجيات هندسةاحمد عكاشه طارق عالء2620176014

S2البرمجيات هندسةالمصرى محمد الرءوف عبد محمد على2720176015



S2البرمجيات هندسةزهره ابراهيم على هشام على2820176016

S2البرمجيات هندسةحسن محمد اسامه عمرو2920176017

S2البرمجيات هندسةالزند وديد موسى ماجد فادى3020176018

S2البرمجيات هندسةمحمد وفقي احمد هشام فاطمة3120176019

S2البرمجيات هندسةالعاطى عبد الحفيظ عبد احمد ايهاب كريم3220176020

S2البرمجيات هندسةاألسكندرانى حسن السيد الدين عماد كريم3320176021

S2البرمجيات هندسةفهيم صموئيل داود كيرلس3420176022

S2البرمجيات هندسةاحمد عاطف اشرف محمد3520176024

S2البرمجيات هندسةمحسب محمد حسين محمد3620176025

S2البرمجيات هندسةالرحمن عبد محمود عمرو محمد محمود3720176027

S2البرمجيات هندسةراغب الغنى عبد الدين صالح مروان3820176028

S2البرمجيات هندسةنصر المعطى عبد المتعال عبد مصطفى3920176029

S2البرمجيات هندسةنادر محمد الفتاح عبد محمد مصطفى4020176030

N+Sالبرمجيات هندسةكامل جورج نبيل ميريت4120176031

N+Sالبرمجيات هندسةثابت الحميد عبد حسن حاتم نسمه4220176032

N+Sالبرمجيات هندسةعواض يوسف مصطفى يسرا4320176033

N+Sالبرمجيات هندسةالحمصانى محمد السيد احمد نوران4420176034

N+Sالبرمجيات هندسةخطاب قاسم مصطفى سعيد مصطفى4520176035

N+Sالبرمجيات هندسةسليمان مهران الدين جمال على عمر4620176036

N+Sالبرمجيات هندسةبشير العظيم عبد حسن عمرو4720176037

N+Sالبرمجيات هندسةابراهيم محمد السيد محمود دنيا4820176038

N+Sالبرمجيات هندسةحماد على محمد احمد يوسف4920176039

N+Sالبرمجيات هندسةاسماعيل محمد بسام عالء5020176040

N+Sالبرمجيات هندسةاحمد محمد نوران5120176041

N+Sالشبكات تكنولوجياسرحان اسعد شريف احمد5220175001

N+Sالشبكات تكنولوجياهللا عبد على بكر ابو النعمان5320175004

N+Sالشبكات تكنولوجياشلتوت المؤمن عبد محمد ضياء تسنيم5420175005

N+Sالشبكات تكنولوجياالعلمى السيد سامي محمد اشرف عنان5520175012



N+Sالشبكات تكنولوجياالدين خير راغب احمد سامح محمد5620175014

N+Sالشبكات تكنولوجيااسماعيل ابو احمد احمد حسام احمد يوسف5720175022

N+Sالشبكات تكنولوجياشافعى سامى محمد على5820175023

N+Sالشبكات تكنولوجيامحمد الفتوح ابو محمد احمد5920175054

B1الحيويه المعلوماتيه.   محمود عادل إبراهيم6020178001

B1الحيويه المعلوماتيهبسيونى محمد بسيونى أحمد6120178002

B1الحيويه المعلوماتيهشافعى فهمى حاتم أحمد6220178003

B1الحيويه المعلوماتيهراضى محمد الستار عبد حسين أحمد6320178004

B1الحيويه المعلوماتيهمحمد فايز سعيد أحمد6420178005

B1الحيويه المعلوماتيهعزيز الدين عالء أحمد6520178006

B1الحيويه المعلوماتيهيوسف على يوسف عالء أحمد6620178007

B1الحيويه المعلوماتيهعلى محمد على محمد أحمد6720178008

B1الحيويه المعلوماتيهالسيد شهام أسماء6820178009

B1الحيويه المعلوماتيهالوهاب عبد لطفي أحمد أية6920178010

B1الحيويه المعلوماتيهمحمد سالم عادل إيمان7020178011

B1الحيويه المعلوماتيهالعيلة المنعم عبد محمد ايمان7120178012

B1الحيويه المعلوماتيهالهادى عبد ابراهيم أدهم7220178013

B1الحيويه المعلوماتيهمحمد فتحي محمد أمينة7320178014

B1الحيويه المعلوماتيهحسن حسين محمد أيتن7420178015

B1الحيويه المعلوماتيهاحمد الرحيم عبد خالد باسم7520178016

B1الحيويه المعلوماتيهعثمان محمد مجدى حبيبة7620178017

B1الحيويه المعلوماتيهابراهيم الرحيم عبد ابراهيم خالد7720178018

B1الحيويه المعلوماتيهعشماوى محمود محمد محمد خالد7820178019

B1الحيويه المعلوماتيهحسن احمد محمد رحمه7920178020

B2الحيويه المعلوماتيهالدين جمال فاخر ريهام8020178021

B2الحيويه المعلوماتيهاحمد محمد ايمن زياد8120178022

B2الحيويه المعلوماتيههاشم سيد ايمن ساره8220178023

B2الحيويه المعلوماتيهعمر محمود احمدممدوح شروق8320178024



B2الحيويه المعلوماتيهاسماعيل سيد صبرى الرحمن عبد8420178025

B2الحيويه المعلوماتيهسلطان محمد الرحمن عبد8520178026

B2الحيويه المعلوماتيهالجواد عبد مصطفي الرحمن عبد8620178027

B2الحيويه المعلوماتيهامام صالح محمد عمر8720178028

B2الحيويه المعلوماتيهالحميد عبد محمد محمود عمر8820178029

B2الحيويه المعلوماتيهمحمد المنعم عبد حسنى فاطمه8920178030

B2الحيويه المعلوماتيهعلى رمضان رياض هانى كريم9020178031

B2الحيويه المعلوماتيهعطيه العزيز عبد محمد لبنى9120178032

B2الحيويه المعلوماتيهعطوه عبده محمد مصطفى مازن9220178033

B2الحيويه المعلوماتيهقنديل ابراهيم احمد الدين حسام محمد9320178034

B2الحيويه المعلوماتيهاسماعيل المعطى عبد محمد9420178035

B2الحيويه المعلوماتيهمحمد السيد على محمد9520178036

B2الحيويه المعلوماتيهالغنى عبد انور عمرو محمد9620178037

B2الحيويه المعلوماتيههالل عواض حنفى محمد محمود9720178038

B2الحيويه المعلوماتيهمحمود صفوت محمد مريم9820178039

B2الحيويه المعلوماتيهأحمد طاهر محمد مصطفى9920178040

B3الحيويه المعلوماتيهاحمد سيد سمير موده10020178041

B3الحيويه المعلوماتيهمحمود حامد احمد مؤمن10120178042

B3الحيويه المعلوماتيهالمطلب عبد الموجود عبد طارق نادين10220178043

B3الحيويه المعلوماتيهمحمد حسن الحكيم عبد ندى10320178044

B3الحيويه المعلوماتيهدرويش العاطي عبد سامى نورا10420178045

B3الحيويه المعلوماتيهعشرى محمود هاجر10520178046

B3الحيويه المعلوماتيهحسن على عصام هال10620178047

B3الحيويه المعلوماتيهالمجيد عبد السيد المجيد عبد يارا10720178048

B3الحيويه المعلوماتيهالفتاح عبد سعيد ياسر يارا10820178049

B3الحيويه المعلوماتيهالحسيب عبد رفعت ايمن يمنى10920178050

B3الحيويه المعلوماتيهالدين علم جمعه خالد يوسف11020178051

B3الحيويه المعلوماتيهالفتاح عبد العابدين زين علي سلمي11120178052



B3الحيويه المعلوماتيهلطفي محمد حبيبه11220178053

B3الحيويه المعلوماتيهابراهيم متولي محمود مني11320178054

B3الحيويه المعلوماتيهمحمد الرحمن عبد وحيد خالد11420178055

B3الحيويه المعلوماتيهحسن حامد خالد محمد11520178056

B3الحيويه المعلوماتيهاللطيف عبد محمود حسونة معاذ11620178059


