
األسمرقم الطالبم

ندى صابر محمد احمد جوهر142020001

ف الدين242020002 محمد عبدالحميد عبدالجليل عىل شر

مريم ميخائيل ونيس تكال342020003

احمد محمد محمد كامل عبدالسميع442020004

محمود منصور مطاوع هوى شحان542020005

مصطفى محمد عبدالقادر بغدادى خليل642020006

محمود ابراهيم محمود محمد742020007

جودت جميل شفيق عياد842020008

عبدالرحمن ابراهيم خليل عبدالحميد942020009

قاوى1042020010 ي عبدالحميد الشر
 
مهند شوق

فداء اسامه حسن احمد عيىس عاشور1142020011

زياد هشام محمود محمد حجازى1242020012

جورج جميل صبىح خليل1342020013

دميانة عماد لويز دانيال1442020014

محمد محسن عبدالمطلب محمد نوار1542020015

ى1642020016 محمد السيد صابر عىل محمد الخضير

ساهر محمد عبدالمنعم السيد احمد عوض1742020017

محمود فيصل عبدالمنعم ابراهيم حسن1842020018

ى1942020019 رضوى يشى محمود عبدالمحسن حسير

ى محسن كرم فكرى2042020020 مرلير

ابراهيم هشام ابراهيم السيد2142020021

مالك احمد محمد احمد2242020022

باسم مصطفى مرىس العوضى2342020023

عبدالرحمن محمد عىل عبدالحميد سالم2442020024

فرح محمود محمد المعتصم نجم2542020025

ه هللا2642020026 ى عمرو فرحات جير
معي 

ى عىل بصاره2742020027 ىع حسير محمد رأفت الير

محمد حسن عبدالىح مرزوق عباس2842020028

بينى2942020029 احمد محمد ابراهيم عبده الشر

3042020030
ى
ى رمضان حافظ الحيان احمد حسير

محمد محسن محمد تاج الدين3142020031

مينا مدحت فتىح فهىم3242020032

زياد خالد عبدالحميد محمد3342020033

سندس احمد محمود عبدالوهاب3442020034

لس ممدوح اسكندر رزق هللا3542020035 كير

احمد محمد مصطفى محمود3642020036

مصطفى وجيه عبد الوهاب رمضان3742020037

  قسم علوم الحاسب2020كشوف طالب دفعة 



محمد سعيد محمد عبد الفتاح3842020038

سعد خالد جمعه امام3942020039

محمد رشدى حسن سليمان خربوش4042020040

محمد عاطف محمد سيد احمد4142020041

سمير محمد سمير محمد عىل4242020042

عىل عصام عبد الحكيم السيد4342020043

4442020044
ى
احمد محمد حلىم عبد الشاق

ف محمود رشوان محمد4542020045 حسام اشر

عمر حماده عبدالعزيز عبدالمنعم4642020046

سلىم عماد فهىم محمد4742020047

هدير عماد رفاىع عىل محمد4842020048

كريمه ممدوح محمد كامل جابر4942020049

زياد مصطفى احمد محمدى5042020050

عبدالرحمن نعيم عبدالسميع ابراهيم عىل5142020051

ايمن سعيد السيد احمد محمد5242020052

ماهيتاب سعيد جودة محمد عمر5342020053

يوسف عبد النارص محمد السيد5442020054

محمود صالح عبدالغنى نور الدين5542020055

احمد عىل إبراهيم أحمد نوار5642020056

ى ابراهيم محمد5742020057 ى محمد امير امير

يمنى عصام الدين سعيد عبداللطيف قنير5842020058

 مرقص وهبه خليل5942020059
ى
مايكل هان

يوسف عماد موريس ايوب6042020060

ى6142020061 يف سعد عبد الحفيظ حسير شر

كريم محمد فوزى فوده6242020062

احمد عماد حسن عبدهللا6342020063

يوسف محمد يوسف عبداللطيف حجازى6442020064

اء محمد عىل عبدهللا االزعر6542020065 الير

محمود رجب محمد عبدالحليم محمد6642020066

 محمد6742020067
ى
محمود احمد محمد عنان

سلىم رشاد عبد السيد عبد الىح6842020068

عبد الرحمن وائل بدوى عىل جاد6942020069

زياد محرم السيد رونر7042020070

عبدالرحمن هشام محمد صبىح بركات شتا7142020071

احمد محمد سيد محمد7242020072

حاتم وليد حسن محمد ابراهيم الجزار7342020073

احمد فتىحي سعد السيد7442020074

ايليا جوزيف تادرس حنا7542020075

محمد مصطفى عبدالسميع مصطفى7642020076

زياد احمد صالح احمد موىسي7742020077



احمد محمود عبدالعزيز عبدالرحمن رابع7842020078

ابانوب نعيم صالح عوض7942020079

طه محمود محمد امام محمد8042020080

يوسف مصطفى  ابو السعود يوسف شعير8142020081

عبدالوهاب احمد محمود عوض8242020082

ى8342020083 عبد الرحمن هشام احمد حسير

معاذ سيد محمد عىل8442020084

زياد طارق محمد عبد العزيز8542020085

احمد عادل جودة احمد النمس8642020086

خالد اسامة ابراهيم ابراهيم عبد العال8742020087

 طه ابو الحسايب8842020088
 
كريم طه شوق

عمرو سامح كامل عبدالحميد8942020089

عبدالرحمن محمود السيد عمرو9042020090

يوسف عصام فوزى محمد9142020091

مريم امجد وصفى مسعد9242020092

شهاب صفوت صادق نادى9342020093

ف احمد ابو خطوه احمد9442020094 احمد اشر

محمد احمد عبدالحميد محمد عبد هللا9542020095

ى9642020096 احمد صفوت محمد الشير

ى9742020097 ى بطنير احمد محمد احمد امير

سلمان محمد عبدالرحيم بدرحماد9842020098

محمد رفعت الصادق جعفر عىل9942020099

احمد رضا محمود زىك عىل10042020100

محمد عبد السالم عىل محمد10142020101

عبدهللا محمود السعيد محمود محمد10242020102

ى حنا10342020103 ابرام بهاء خير

انطون ناجر كمال كامل10442020104

محمد احمد فاروق توفيق10542020105

محمد رمضان محمود سالم10642020106

ايمان السيد ابراهيم السيد السنطيل10742020107

عبدالرحمن عادل عبدالفتاح عبدهللا السعودى10842020108

ف الدين عبد الرحمن10942020109 ى عصام الدين شر معي 

يوسف مجدى محمد عىل غازى11042020110

دنيا ابراهيم ابراهيم امام ابراهيم11142020111

اسالم محمد محمد محمد ابراهيم اباظه11242020112

حبيبه عىل احمد عىل احمد11342020113

محمد احمد محمد احمد11442020114

ى نعيم ابراهيم11542020115 مينا بنيامير

محمد حسام الدين محمد السيد كامل11642020116

انس عبدالعليم عىل عبدالعليم عبدالفتاح11742020117



ايه احمد عبدالرحمن عبدالقادر البحراوى11842020118

محمد محمود احمد عبدالكريم11942020119

مؤمن ماهر شاكر محمد12042020120

معاذ محمد متوىل حسن12142020121

ى الشافىع12242020122 ابراهيم اكرم عبدالحكيم الشير

ى الشافىع12342020123 ى اكرم عبدالحكيم الشير الشير

مريم محبوب مكرم لوندى12442020124

بينى12542020125 محمد محمد رضى محمد احمد الشر

زياد السيد عطيه ابراهيم12642020126

ميار عمرو سيد حسن بسيم12742020127

احمد عالءالدين عىل عطا12842020128

ى12942020129 عمر محمد عبدالحليم متوىل معير

احمد عبدالرحمن احمد عىلي ابراهيم عديله13042020130

مفدي عماد منقريوس عوض13142020131

رانا احمد عطيه عىل13242020132

حسن عبدهللا شحات عىل عبدهللا13342020133

محمود سيد محمد توفيق13442020134

عبدهللا عاطف احمد خالد13542020135

مصطفى محمد مصطفى عبد الرحيم13642020136

يارا عالء الدين قطب عبداللطيف عطاهللا13742020137

ماجد السيد محمد مصطفى المرصفاوى13842020138

عمر محمد محمود حسن الشوربىحر13942020139

مصطفى عصام عبدالحليم رمضان14042020140

 محمد14142020141
 
احمد طارق فهىم الدسوق

يمنى محمود السيد يوسف العطار14242020142

محمود جمال محمود محمد ابوالحسن14342020143

مارك ماهر منير ارسانيوس14442020144

عمرو محمود السيد صاج السواح14542020145

احمد عادل محمد نجيب همام14642020146

محمد يىح التهاىم محمود حموده14742020147

ى14842020148 ى احمد حسير عبدالرحمن حسير

محمود عبدالاله محمود عبدالفضيل14942020149

محمد ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم15042020150

عبدالرحمن السيد محمد السيد15142020151

كريم عبد العزيز عبد الرازق عبد العزيز15242020152

مختار احمد مختار عبدالحميد الدماطي15342020153

محمد اسامه عبدالسميع السيد15442020154

عمر ابراهيم عبدالرحمن محمد15542020155

محمد عبداللطيف ابراهيم اسماعيل15642020156

محمود عماد فكري سليمان15742020157



ي15842020158
ف عىل حسان حفنى عمر اشر

مصطفى ياش مصطفى احمد15942020159

عمر سعد عمر عليان غيث16042020160

احمد محمد ابراهيم محمد خضى16142020161

احمد طارق فؤاد العزب حسب هللا16242020162

محمد مجدى سعيد محمد16342020163

محمد حاتم البندارى محمد البندارى16442020164

مصطفى محمد السيد عزب خاطر16542020165

عصام محمد السيد مصطفى حندوق16642020166

احمد محمود محمد االجدر16742020167

مصطفى منصف السيد عىل سالمه16842020168

معتصم باهلل شعبان حنفى محمود16942020169

ى17042020170 محمد عيد محمود حسانير

عمرو سامح مختار عبدالمقصود17142020171

محمود عادل فؤاد خليفة17242020172

ى محمود17342020173  محمود حسير
مصطفى

اشاء فتىح احمد محمد17442020174

زياد نض مصطفى ابراهيم17542020175

احمد محمد عىل بكر17642020176

احمد محمد نبيل جمعه حسن17742020177

عمر عالء الدين عيد احمد17842020178

احمد ابراهيم فكرى ابراهيم17942020179

ممدوح الهاىم محمد كامل ابوغنيم عبدالرحيم18042020180

افيا سامح يوسف سند18142020181 سير

ى عبدهللا سعد18242020182 عبدالفتاح خالد محمد حسير

صالح الدين هيسم حمدي محمود ابراهيم18342020183

احمد عبدالرحمن عوض عبدالعظيم يوسف18442020184

يحنر سعد درويش عبدالعاط18542020185

اسماء محمد عىل عبد الفتاح18642020186

محمود عادل محمد عبدالرحمن18742020187

اسامه عبد الفتاح عبد الغنى ابراهيم18842020188

اشاء جمال حامد شاكر خاطر18942020189

قاوى19042020190 حسام مسعد محمود احمد الشر

محمد فوزى محمود فرج الجزار19142020191

انطون جورج فوزي راغب سدراك19242020192

ى19342020193 ايمان احمد محمد حسانير

مندى ايمن رمضان برهام19442020194

محمد وليد رمضان اسماعيل19542020195

عبدالرحمن حسن محمد حسن عطيه19642020196

محمود اسامه رجب صباج مندور19742020197



عىلي محمد عىلي عبدالحميد19842020198

لطفى منصور عبدالحميد محمود لطفى19942020199

احمد عىل احمد محمود عىل20042020200

احمد سمير شعبان عبدالفتاح20142020201

احمد طنطاوى احمد عبد الرحمن20242020202

عبدالرحمن منصور عبدالحميد محمود لطفى20342020203

علياء احمد عادل محمد20442020204

يمنى مجدى عبداللطيف عىل20542020205

محمد مختار عبدالقادر وصفى20642020206

عبدالرحمن السيد مصلىح السيد20742020207

مريم محمد حلىم عبدالفتاح20842020208

ى عبدالفتاح محمد20942020209 مريم صير

ساره السيد السيد عىل مكاوى21042020210

منى مصطفى عبدالغنى ابراهيم21142020211

عبدالرحمن احمد عبدهللا احمد21242020212

ليىل محمد احمد محمد عىل21342020213

مريم محمد محمد عىل شلتوت21442020214

انس محمد احمد ابراهيم21542020215

نبيله محمد احمد متوىل21642020216

مريم طارق السيد السيد المرىس21742020217

محمود محمد عبدالصمد سحير21842020218

بيي  نبيل وليم بباوى21942020219

ى22042020220 ى عبدالعال خضى عبدالرحمن صير

محمد اسامه محمود طعيمه22142020221

فاطمه عالء حسن حامد22242020222

ميخائيل عادل جابر الصغير22342020223

هدى محمد محمد فتىح عبدالرحمن22442020224

انسام السيد احمد محمد ابراهيم22542020225

مؤمن راىم السيد طه رحمو22642020226

ساره محمد شبل جير22742020227

ى حازم عبدالحميد السيد برجل22842020228 معي 

22942020229
ى
عىل عادل محمود السعدن

ندى محمد السيد محمد الجيار23042020230

 عادل عبدالعزيز مصطفى23142020231
ى
امان

احمد عالء صالح الدين محمد ابوالخير23242020232

عبدهللا محمد عدىل محمد23342020233

اسماء محمد احمد مصيلىح23442020234

احمد عصام الدين متوىل ابراهيم23542020235

ه زىك السيد احمد23642020236 امير

هدير عماد عبدالحميد محمد حسن23742020237



رحمه احمد محمد ابوالفتوح23842020238

بالل محمد محمد محمد عماره23942020239

زى24042020240 ري  هام مصطفى صادق الي 

ماريو مجدى قلته ميخائيل24142020241

مايكل يوسف اسحق من 24242020242

االء مجدى عبدالقادر عبدهللا عبيد24342020243

افنان محمود عبدهللا عطيه عبدالمعبود24442020244

ف فاضل محمد احمد24542020245 احمد اشر

ى عليوه محمد24642020246 سميه احمد حسير

احمد حمدى مصطفى ابراهيم24742020247

عالء عماد عبده سيد احمد24842020248

دافيد صموئيل رمسيس شكرى24942020249

ى سيد سيد خليفه25042020250 احمد صير

ى عزىم25142020251 عبدالرحمن عزىم امير

ى ابراهيم حالوه25242020252 محمد وائل حسير

عبدهللا احمد ميعاد السيد25342020253

خالد حماده ابراهيم ابوهاشم25442020254

ى25542020255 اندرو ابوالهنا حنا مي 

ى ربيع فرج تهاىم حسن25642020256 ياسمير

سلىم ايهاب فكرى حسن25742020257

ريم هشام عزيز محمد طلبه25842020258

روان شعبان محمد عبدهللا25942020259

محمد جمال السيد هاشم26042020260

عبدهللا عبدالعليم حامد اسماعيل العبد26142020261

محمود عبدالرحيم اسماعيل عبدالرحيم26242020262

اسالم احمد جادهللا عبدالراضى26342020263

احمد مصطفى شعبان يوسف26442020264

احمد محمد بكرى ابراهيم واىل26542020265

عمرو سيد عبدالحفيظ الطاهر26642020266

فاطمه عمرو مصطفى احمد26742020267

درين ايمن محمود سيد26842020268

لس نارص زاهر عبدالقدوس26942020269 كير

كريم عادل سيد احمد محمد27042020270

شهد فايز محمد خليل مبارك27142020271

ايمان اسامه محمد كمال محمد27242020272

خالد محمود محمد حسينى27342020273

ى27442020274 ف بكر حسير محمد اشر

احمد خالد محمد محمد27542020275

 محمد محمود ابراهيم يوسف27642020276
ى
هان

يوسف عصام محمد احمد محمد27742020277



مصطفى ابراهيم سليمان محمد27842020278

ى27942020279 ى كمال ياسير احمد ياسير

سمر مدحت موىس محمد28042020280

يف السيد محمد28142020281 عبدالرحمن شر

 ايمن الناعم28242020282
ى
امان

بيشوى ناجر عبدهللا جرس28342020283

بسنت محمد ابراهيم العجوز28442020284

معاذ احمد عبدالفتاح محمد28542020285

كارلس يشى ميالد حنا28642020286

عمر اسامة اسماعيل محمد مامون28742020400

محمد طلعت عبدالحميد يوسف سعده28842020401

مريم فوزى السيد احمد الصوالىح28942020402

ى ابوهشيمه29042020403 ى كامل حسير وليد صير

عمر عبدالعزيز محمد عبدالعزيز29142020404

احمد محمد عبدهللا مصطفى عبيد29242020405

صفاء مصطفى جوده محمد صالح29342020406

عمر عصام ناجر احمد29442020408

ه عادل محمد سليمان عىل29542020409 امير

سلىم عصام معتمد نوار29642020410

احمد فايز نبيه متوىل سليم29742020411

وك محمود الديب29842020412 محمد محمود مير

ف سمير حكيم29942020413 بيشوى اشر

صالح غنيىم صالح محمد30042020415

ندى محمود السيد محمود30142020417

سندس عصام الزيان عبده30242020418

ماران مجدى نعيم رزق هللا30342020420

عىل عزالدين عىل طه30442020421

احمد سليمان محمد سليمان30542020422

فيفيان اميل منصور اسكندر30642020423


