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بيان مشروعات التخرج لطلبة البكالوريوس للعام الجامعي 0200/0202
المشروع األول  _:قسم علوم الحاسب

اسم المشروع  _:نظام مرتبات

Payroll System

اسم المشرف  _:د /2محمد حامد

مدرس مساعد /المعيد  _:اميرة سيد  +ىند شعبان
اإلس ـ ـ ــم

م

اإلس ـ ـ ــم

م

0

ابراىيم محمد ابراىيم امين عبد الباسط

7

الشيماء محمود زاىر حسين على

0

احمد محمد نصر على ياقوت

8

رضوى عربى محمد مبارك

3

احمد محمد عبد الغنى عبود جبريل

9

ساره عبد الوىاب كامل فايد جاب اهلل

4

اسماء على عبد الشكور على

02

محمود السيد احمد الكيكى

5

امنيو محمد السيد رجب

00

يحى مسعد يحى محمد سعود

6

الشيماء صبيح احمد ابراىيم سالم
المشروع الثاني  _:قسم علوم الحاسب

اسم المشروع  _:نظام معلومات للطالب

Studnt Information System

اسم المشرف  _:د /2محمد صديق

مدرس مساعد /المعيد  _:وائل على جاب اهلل  +محمد السيد العوضى
م

م

اإلس ـ ـ ــم

اإلس ـ ـ ــم

0

اسماء عادل عبد الفتاح متولى

7

مها حنفى محمود مصطفى

0

اسماء كمال الدين رزق اهلل بالش

8

نسمو احمد قطب محمد

3

اسالم محمد بسطويسى بيلى غنيم

9

نهلو حسين محمود حسين

4

سالى محمد ابو المجد احمد

02

ىناء حسنى ىالل على درويش

5

مها احمد محمد احمد محمد

00

أحمد سليمان خليل عامر

6

ابراىيم يوسف محمد احمد الصرفى
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بيان مشروعات التخرج لطلبة البكالوريوس للعام الجامعي 0200/0202
المشروع الثالث  _:قسم علوم الحاسب

اسم المشروع  _:نموذج ثالثى األبعاد لنمذجة األعمال باستخدام خدمات الوب
3-D Model For Bussiness Modely Using Web
اسم المشرف  _:د /2ىانى اليمانى
مدرس مساعد /المعيد  _:مروة فكرى  +اميرة عبد الحليم الجمل
اإلس ـ ـ ــم

م

اإلس ـ ـ ــم

م

0

عماد السعيد حامد محمد عبد الحى

7

احمد شوقى ابراىيم ابراىيم ريان

0

أحمد ابراىيم خليل ابراىيم

8

رامى مصطفى عبد اللطيف عبيد

3

احمد حامد عطيو قطب حسين

9

عبد اهلل أحمد محمود حمزه

4

احمد غانم على السيد بقشيش

02

محمد ىانىء زكريا السعيد شلبى

5

ابراىيم رفعت متولى ابو خليل

00

مروان احمد عبد الهادى عبد القادر

6

سلوى عصام احمد محمد ىاشم

المشروع الرابع  _:قسم علوم الحاسب
اسم المشروع  _:نظام تصديق امن باستخدام البصمة
Secure Fingerprint Based User Authentication
اسم المشرف  _:د /2غادة الطويل

مدرس مساعد /المعيد  _:اميرة سيد  +ىند شعبان
م

اإلس ـ ـ ــم

0

عادل خليل سليمان عبد اهلل

 7محمد صبحى احمد حسن حسين عياد

0

اسامو السيد مبروك طقيشم

 8محمد محمود عبد العزيز سيد

3

صدام حسين المهدى صالح ابو الفتوح السقعان

 9محمد محمود محمد محمد عليوه

4

غريب رضا احمد السيد

 02محمد يحى محمد السيد

5

محمد شوقى جالل الدين قنديل

 00اسماء عبد اهلل محمد عيسى

6

صابرين عيد محمود محمد
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بيان مشروعات التخرج لطلبة البكالوريوس للعام الجامعي 0200/0202
المشروع الخامس  _:قسم علوم الحاسب

اسم المشروع  _:نظام للتعرف اآللى على ارقام السيارات
Automatic Car Plate Recognition System
اسم المشرف  _:د /2غادة الطويل
مدرس مساعد /المعيد  _:باسل حافظ ابو يحيى  +ايمان محمود عطيو
اإلس ـ ـ ــم

م

اإلس ـ ـ ــم

م

0

محمد صبرى على عبد اهلل المطرى

7

سيد على محمود سليمان

0

ابراىيم صبرى ابراىيم محمد

8

مايكل فائز حبيش بشاى

3

احمد احمد زكى احمد زىران

9

محمد صبحى محمد خالد

4

جورج ناجى جرجس اسكندر بطرس

02

محمود مسعد احمد ابو عيطة

5

جون عماد وديع جورجى

00

مايكل شنوده برسوم شنوده

6

منو اهلل عبد الناصر أمين محمد

عويس

المشروع السادس  _:قسم علوم الحاسب

اسم المشروع  _:آداء شبكات المحمول PerFormance Of Mobile NetWorks

اسم المشرف  _:د /2انتصار احمد عبد اهلل

مدرس مساعد /المعيد  _:صفا عبد العزيز  +عبد الخالق السعيد
م

اإلس ـ ـ ــم

م

اإلس ـ ـ ــم

0

ايمن عبد المنعم تعيلب عبد الرازق

7

مرام على احمد عباس على

0

آيو ابراىيم محمد محمد منصور

8

مرثا عادل حلمى شنوده حنا

3

امنيو نور جاد الرب محمد

9

نورىان ىشام عبد المنصف محمد عبد الرسول

4

ايناس احمد زكى السيد محمد

02

والء ربيع السيد الصادق الجندى

5

ساره احمد يوسف محمد عوض

00

ىدير جمال زغلول عبد الباعث الطويلو

6

سماح صالح مصطفى السيد
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بيان مشروعات التخرج لطلبة البكالوريوس للعام الجامعي 0200/0202
المشروع السابع  _:قسم علوم الحاسب

اسم المشروع  _:نظام قاعدة بيانات صيدليات
Pharmay Data Base System
اسم المشرف  _:د /2محمد صديق
مدرس مساعد /المعيد  _:امل محمود النوسانى  +مى الشهالى
م

اإلس ـ ـ ــم

اإلس ـ ـ ــم

م

0

عاطف عادل اسماعيل عالم

6

راندا حسن زيدان صبره

0

امانى السيد سالم عطيو

7

زينب حمدى احمد السيد

3

امانى حمدى محمد عبد المعطى يونس

8

ساميو عبد الوىاب محمد على كاسب

4

آيو محمد نجيب عبد السالم محمود

9

شروق حسين فرغلى احمد ابراىيم

5

اسماء عمر عبد الرحمن عبد الرحمن

 02كرمنذ صبرى جرجس بخيت

المشروع الثامن  _:قسم علوم الحاسب
اسم المشروع  _:مصمم الشبكات المحلية

LAN Designer

اسم المشرف  _:د /2حسن المهدى

مدرس مساعد /المعيد  _:صفا عبد العزيز  +علياء سعد طاىر
م

اإلس ـ ـ ــم

م

اإلس ـ ـ ــم

0

شيماء جمال عيسى على

6

عال صالح على عبد الرحمن

0

رغده محمود محمد ىنيدى

7

عال عادل ابراىيم الشربينى

3

امنيو حسن عثمان احمد

8

نوره شكرى محمد حسن

4

سلمى مسعد حسن حسن شوشو

9

نورىان محمد صالح محمد

5

فاطمو على احمد على قاسم

02

وسام عبد الفتاح منصور اسماعيل الحسكى
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بيان مشروعات التخرج لطلبة البكالوريوس للعام الجامعي 0200/0202
المشروع األول  _:قسم نظم المعلومات

اسم المشروع  _:نظام معلومات مكتبة

Library information system

اسم المشرف  _:د /2محمد حامد

مدرس مساعد /المعيد  _:نورا محمد على  +مى الشهالى
م

اإلس ـ ـ ــم

اإلس ـ ـ ــم

م

0

أحمد مسعد اسماعيل عبده سرحان

7

راجى محمد صالح الدين االمام السعيد

0

احمد السيد فهمى محمد عوض ابو بكر

8

ساره ابراىيم ابراىيم حسن

3

احمد على محمد ابراىيم سالمو

9

سميحو محمد ابراىيم احمد

4

اسراء رياض سليمان شراب

 02محمد محمد رضا عبد اهلل رزق

5

ايمن احمد محمد الموافى

 00عبد الرؤف محمد عبد الرؤف الكومى

6

رانا محمود محمد محمود احمد امبابى
المشروع الثاني  _:قسم نظم المعلومات

اسم المشروع  _:تأمين الشبكة ( تشفير – فك التشفير )
) Network Secarity ( Encryption / Decryption
اسم المشرف  _:د /2محمد وجيو

مدرس مساعد /المعيد  _:ياسمين عصام  +عبد الخالق السعيد
م

اإلس ـ ـ ــم

م

اإلس ـ ـ ــم

0

محمد احمد احمد ابراىيم غنيم

7

كريم عادل رمضان ابو زيد

0

أسماء أحمد أحمد منصور محمد

8

محمد جمال عطيو اهلل مرسى محمد

3

احمد محمد محمد على الشمنهورى

9

محمد خلف يوسف محمد

4

روفان ابراىيم عاطف عبد الرحمن بكير

02

مها كامل محمد محمد غويل

5

سارة السيد ابراىيم العيسوى

00

محمود سيد عبد النبى حسن

شيرين نصر الدين احمد احمد المصرى

6
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بيان مشروعات التخرج لطلبة البكالوريوس للعام الجامعي 0200/0202
المشروع الثالث  _:قسم نظم المعلومات

اسم المشروع  _:الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد
3- D Animation Movie
اسم المشرف  _:د /2اسامو عبد السالم

مدرس مساعد /المعيد  _:ايمان محمود عطيو  +فاطمة خيرى
م

اإلس ـ ـ ــم

اإلس ـ ـ ــم

م

0

مصطفى جمال مصطفى منصور

7

عمرو محمد خليل عبد الرحمن

0

مصطفى احمد عبد المغيث عبد المجيد

8

على عبد السميع محمد على البشالوى

3

أحمد حسين عبد اهلل احمد ابراىيم

9

عمرو محمد جميل حامد يوسف

4

حاتم عاطف عبد المنعم عبد الغفار

02

ىشام سعيد فتحى ابو جرز

5

حسام احمد محمد محمد عطا

00

غريب عبد الصبور ابو المجد محمد

6

شادى محمود عطيو جاب اهلل
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المشروع الرابع  _:قسم نظم المعلومات
اسم المشروع  _:نظام معلومات للمستشفيات
Hospital Information System
اسم المشرف  _:د /2محمد وجيو
مدرس مساعد /المعيد  _:علياء سعد طاىر  +محمد احمد شريف
م

اإلس ـ ـ ــم

م

اإلس ـ ـ ــم

0

شهد محمد احمد محمد المجايرى

5

مصطفى رمضان محمد البربرى

0

اسماء محمد عبد الحميد عبد الدايم

6

سعيده بكرى عبده زقدان

3

ايمان على احمد محمد

4

ريم ابراىيم محمد سالم

روجع

شئون الطالب

7

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ2د /جمال عبد الستار القاضى

نسرين رجب عبد العال رجب

عميد الكلية
ا2د /حامد محمد نصار

