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عبد هللا احمد فتىح محمد درويش20198001

ابتسام رضا قرنى عفيفى20198002

احمد صالح طه السيد ابو السعود20198004

ى 20198005  شاهي 
احمد عبد السميع مصطفى

احمد عزت عبد الحليم عبد الفتاح شلبايه20198006

ي 20198007
احمد محمد محمود مصطفى

ئ احمد ساىم عبد الحميد20198008 احمد هانى

اسامه عالء محمد عىل20198009

اسالم حسنى محمد فياض طلبه 20198010

االء احمد فتح هللا السعيد عزام 20198011

االء محمد فوزى السيد عبد الوهاب 20198012

ى20198013 ه حمدى سيد أمي  امي 

ه قدرى شافىع عيد حريز20198014 امي 

(وافد سورى)انس بركات احمد طه 20198015

ايه خالد محمد عبد الرحيم20198016

ايه محمد فوزى السيد عبد الوهاب 20198017

بسنت محمد توفيق احمد عبد الجليل20198018

بيشوى حنا عياد لبيب 20198019

تفى السيد صالح عبد الجواد 20198020

جمال حنفى محمود احمد خليل20198021

جهاد يرسي ابراهيم حسن 20198022

جويا جمال موىس ابراهيم20198023

حبيبة الرحمن مصطفى ابراهيم حلىم عىل الحديدى20198024

حبيبه فؤاد محمد جمال الدين فؤاد20198025

يف 20198026 حمزه عبد العظيم محمد الرسر

خالد محمد سليمان عبد اللطيف غانم20198027

ي احمد عىل احمد20198028
داليا حسنى

دينا السيد دياب محمود ابراهيم20198029

رانا عىل صادق محمد عبد المقصود20198030

رانا محمد عبد المنعم عطيه20198031

رانيا اسماعيل محمد احمد ابراهيم20198032

رانيا محمد عبد الرحمن السيد غانم 20198033

رحاب حامد احمد حامد20198034

 شلنى20198035
رحمه ساىم محمد عفيفى

رفيده جمال محمد محمود 20198036

رنا مجدى فوزى سيد الحناوى20198037

رنا محمد جوده عبد الحميد العوضى20198038

كلية الحاسبات والذكاء األصطناعى
    شئون التعليم والطالب

م2020/2019بيان بأكواد الطالب المقبولين على البرامج الخاصة لعام 
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روان هشام عبد العليم سلطان20198039

روضه عبد هللا احمد عىل احمد نرص 20198040

رؤى جابر فؤاد سيد20198041

ريم بدوى محمد سيد 20198042

ريم عىل عبد الرحمن عبد المنطلب 20198043

ري  هام سامح صالح الدين سند 20198044

اوي 20198045 زياد ايمن محمد محمد النيى

ساره بدر محمد احمد هيكل20198046

ساره هشام محمود حمزه عبد هللا 20198047

ى 20198048 سلىم ماهر حافظ سيد شاهي 

سلىم نارص شعبان شحاته 20198049

ضياء احمد رفعت احمد محمد حموده20198050

عبد الرحمن محسن الربيع محمد جمعه20198052

عبد هللا اسامه محمد سعيد20198053

عبد هللا جمال سيد عيسوى 20198054

عبد هللا محمود احمد مىك20198055

علياء خالد احمد محمد20198056

عمر سامح محمد سمي  محمد رشاد 20198057

عمرو احمد عطيه عبد الحميد ابراهيم خالف 20198058

عمرو حسنى عيد سيد عيد20198059

عمرو عالء عىل عبد الحليم 20198060

عمرو محمد محمد األمام 20198061

عمرو يحن  زكريا سليمان20198062

غاده ممدوح احمد عبد هللا امام20198063

فاطمه محمد عبد الغفور محمد عكاشة 20198064

لس صليب عبد المالك صليب  النجار20198065 كي 

مارى مجدى شنوده سعد20198066

ى شفيق20198067 ماريو ساىم صيى

 محمد 20198068
ى
محمد ابراهيم شوق

محمد احمد صالح ابو الحديد20198069

محمد اسامه جاد الكريم عبد العظيم حريبه20198070

محمد رمضان محمد الرقباوى20198071

محمد سليم البدرى محمد 20198072

محمد صالح عبد العال عبد اللطيف20198073

محمد عمر محمد حامد عبد اللطيف20198074

محمود ساىم معوض احمد رزق20198075

محمود عماد ابراهيم سالمه دياب عطايا20198076
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محمود مجدى احمد محمود ابراهيم20198077

مرام السيد محمد عبد الحفيظ العطوى20198078

مريم سيد عبد الرحمن ابو غانم 20198079

مريم عىل احمد عىل ادم20198080

مريم محمد حسن سليمان الزيدى20198081

مريم محمد محمد صبىح محمد محمود رساج 20198082

مصطفى محمد فايز محمد الدمرداش 20198083

ع 20198085  رسر
ى
منة هللا محمد الدسوق

ى عثمان20198086  حسي 
منة هللا مصطفى

مها احمد يحن  احمد20198087

مهند عادل فوزى حامد خليل20198088

ىم جالل محفوظ عبد ربه20198089

نهال همام حسن عبد الحميد20198090

ي 20198092 نور الدين محمد عبد هللا محمد يحن 

ى عبد الغنى20198093 هاشم عمرو محمد امي 

هانى عبد الرحمن محمود محمد سيد احمد20198094

هبه عادل محمد الشافىع20198095

ى20198096 هبه محمد فهىم حسن حسي 

(وافده سوريه)هديل عىل سليم عطايا 20198097

ي ابراهيم محمد فرج 20198098
وهنى مصطفى

ى حسام عىل محمد 20198099 ياسمي 

ى محمود سيد شحاته 20198100 ياسمي 

يحن  ايهاب محمد الشافىع جمال العزازى20198101

يمنى فريد محمد نبيل فريد20198102

يوسف احمد محمد ابراهيم20198103

يوسف محمود عبد هللا عبده20198104

محمود احمد محمد طلعت طه20198105

نا فرج ايليا سويحه20198106 مي 

منى فخرى سالم اسماعيل20198107

ى20198108 يوسف عبد اللطيف امام شاهي 

اسامه مختار شعبان يوسف قابيل20198109

ايه خالد عبد العليم ابراهيم20198110

تيسي  محسن محمد سليمان20198111

محمد فؤاد عبد الىح رفاىع20198112

عبد الرحمن محمد السيد شحاته صقر20198113

امنيه محمد محمود رويزق20198114

رحمه رشيدى رمضان حسن20198115

Page 3 of 7



IDاألســـــــــــــــــم

كلية الحاسبات والذكاء األصطناعى
    شئون التعليم والطالب

م2020/2019بيان بأكواد الطالب المقبولين على البرامج الخاصة لعام 

احمد رمضان محمد عبد هللا محمد20198116

نورهان فهىم تمام عثمان احمد20198117

احمد عماد عبد المنعم عبد الوهاب الدش20198118

محمد مسعد عبد التواب سليمان الخواجه20198119

لمياء كرم زىك محمود20198120

هاجر صالح عبد السالم عباس20198121

نادين عاطف السيد محمد الفار20198122

افنان محمد سيد عىل يوسف20198123

عمر خالد محمد رشاد ابراهيم20198124

نوال محسن محمد عياد20198125

ضىح خالد ماهر عىل20198126

ف السيد عوض الهوال20198127 دينا ارسر

مريم محمد محمود عبد الدايم20198128

ى20198129  محمد حسي 
ى هانى حسي 

حازم محمد احمد عبد العظيم20196001

احمد ايهاب المحمدى ابو شامه20196002

احمد جمال محمود احمد عىل هالل20196003

ى محمود عيد20196004 احمد حاتم حسي 

احمد خالد ابراهيم بيوىم20196005

احمد محمد احمد محمد شمعه20196006

احمد محمد عبيد حسن20196007

احمد محمد محمد حامد ابو رده20196008

محمود مصطفى السيد السيد محمود20196009

ادهم احمد سعيد سالم محمد20196010

اسماعيل محمد سيد شاذىل احمد20196011

اية هللا السيد عبد الفتاح شبانه20196012

ف سليمان رضا عىل20196013 بسنت ارسر

بييى جميل شحاته رزق20196014

جنى حسام الدين رمضان امام امام20196015

جورج مجدى وهيب عطيه20196016

حسنى خالد حسنى محمد السيد20196017

ى سيد طه العويمرى20196018 ى سيد حسي  حسي 

حمدى حسام حمدى عبد الحميد20196019

دعاء جمال صالح درويش20196020

ف سيد محمد ابو ليله20196021 دينا ارسر

رضا رشدى عوض محمد احمد الغمراوى20196022

زياد عالء عبد العزيز احمد محمد20196023
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زياد محمد عبد الحميد احمد20196024

ف الدين احمد عبد المجيد20196025 سلىم ايمن رسر

سهيله جمال احمد محمد احمد20196026

سيلفيا ساىم اسحق قلينى20196027

يف عماد طه محمود20196028 رسر

ى اسامه محمد ساىم ابراهيم20196029 شي 

عامر محمد فوزى محمد اسماعيل20196030

عبد الرحمن عماد محمد الصغي  عىل قمحاوى20196031

ى محمد سيد نرص20196032 عبد الرحمن معيى

عبد الكريم محمد عبد الكريم محمد حسان20196033

عبد هللا حسن مجدى محمد محمد20196034

عمر عادل عطيه عيد20196035

عمرو فرج محمد السعدنى20196036

عمرو محمد وفيق احمد الحلنى20196037

كاترين ماهر طوبيا حنا هللا20196038

كريم مصطفى السيد محمد سنبل20196039

ماهر محمود صفوت عبد العظيم احمد20196040

محمد احمد محمد شافىع20196041

محمد خالد سيد عبد المقصود20196042

محمد سالمه محمد طوي  ىه عبد الهادى20196043

محمد سمي  ابو ضيف عبد الرازق20196044

ى فضل20196045 محمد سمي  محمد حسي 

محمد طارق محمد احمد محمد رضوان20196046

ى20196047 محمد عصام الدين محمد احمد حسني 

محمد عمرو سيف الدين كمال محمد20196048

محمد محمود محمد عبد الرحمن20196049

 العوضى20196050
ى
محمود محمد عبد الباق

يف عبد الستار عبد التواب20196051 مريم رسر

مريم محمد عبد الرؤوف احمد20196052

مريم محمد نجم الدين حمدى عفيفى20196053

منه ايرس محمد احمد20196054

ى محمد فضل20196055 ناديه ناجى حسي 

ناريمان نارص عبد الرحمن احمد موىس20196056

ندى محمد حسن حسن20196057

نور خالد محمد عىل عوض20196058

نور عمرو عبد القادر حسن عىل20196059

ه يحن  فتىح عثمان ابو النجا20196060 ني 
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ى محمود عبد المنعم محمد20196061 ياسمي 

يوسف السيد محمود محمد ندا20196062

يوسف سيد أحمد ابو العال20196063

ى20196064 ى صيى ه خالد حسي  ني 

ف احمد عبد العظيم20196065 احمد ارسر

سهيله محمد محمد محمد المسمارى20196066

محمود محمد احمد السيد20196067

ى20196068 ه حساني  محمد خالد صيى

مازن ايمن محمد عبد الحميد20196069

مريم محمود عطيتو محمود حسن20196070

ليليان ناجى ابراهيم مجدى مينا ناشد20196071

يوسف عزوز عبد الفتاح غنيم20196072

عمر ايهاب محمد محمد الهريدى20196073

ى احمد حامد انور الشناوى20196074 حسي 

عمر وليد نبيل محمود قريش20196075

ايه طارق احمد محمد ابراهيم20196076

محمد هشام محمد محمود احمد20196077

عمر محمد حسن عىل الجرم20196078

ابراهيم محمد حمدى فريد سلطان20196079

(وافد يمنى)احمد جالل مشهور الحمادى 20196080

علياء ايهاب احمد ماهر محمد عزىم20196081

عمرو مراد احمد محمد عوض20196082

ت اميل فؤاد ناشد20196083 مارك روبي 

سلىم وليد محمد عبد الرحمن فتوح20196084

محمد احمد كيالنى زهران20196085

عمرو خليفه محمد سليمان عبد الرحمن20196086

ف فايز رمضان20196087 ارساء ارسر

فرح احمد محمد رمزى محمد حماد20196088

يف سامر عبد المالك زىك20196089 رسر

نورهان حاتم عادل الحسينى فايد20196090

ى محروس20196091 ادهم احمد حسي 

ف20196092 محمد دياب السيد احمد رسر

ى20196093 حبيبه احمد محمد االمي  امي 

ميشيل مهيب ميخائيل موىس20196094

ى20196095 ى محمد حسي  راندا زياد حسي 

عمر احمد محمد جالل منترص20196096

روان عمرو سعيد الشاىم20196097
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نوران احمد عبد الهادى محمد20196098

يوسف ايهاب عوض اسماعيل احمد20196099

احمد زكريا عطيه مراد الحارس20196100

مايا عصام عادل عبد الفتاح عالم20196101

مهند محمود السيد محمود عبد الوهاب20196102

عمر يارس كمال الدين احمد مصطفى20196103

محمد عبد النارص عىل عبد القادر مراد20196104

عبد الرحمن يارس احمد عبد الرازق عىل20196105

ندى احمد محجوب شحاته20196106

ساره محمد عبد القادر السيىس20196107

ف محمود سيد الوصيفى20196108 محمود ارسر

احمد تامر محمد السيد منصور20196109

محمد باهر محمد السيد20196110

ملك عمرو اسماعيل محمود عبد العليم20196111

حازم احمد عبد اللطيف محمد احمد20196112

عبد اللطيف خالد محمد عبد هللا الحديدى20196113

يوسف محمد محمد عبد الفتاح عبد الننى20195001

اسالم احمد عبد الفتاح السيد20195002

عمر حسن سعد عبد الحميد داود20195003

ه20195004 ندى زكريا عبد هللا عبد هللا عمي 

احمد سعد احمد سعد ابراهيم20195005

عمر محمد الزهرى رمضان20195006

ى ابراهيم السعدنى20195007 محمود عاطف محمود صيى

احمد محمد عبده مرىس20195008

خالد ساىم جاد هللا عبد المجيد20195009
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