
 المرشد االكاديمي المستوي  اسم الطالب  كود الطالب م

 د. أيمن جمعة 000  آالء مجدى سعد حسنين العراقى 900121008 1

 د. أيمن جمعة 000  آالء محمد حسن محمد سرحان 900111110 2

 د. أيمن جمعة 000  آيه أحمد فؤاد همام 900121118 0

 د. أيمن جمعة 000  آيه عادل محمد احمد منا 900121098 8

 د. أيمن جمعة 000  آيه عبدالغنى جميل عبدالغنى الشربينى االمام 900121291 1

 د. أيمن جمعة 000  أحمد أشرف حسين محروس 900121892 1

 د. أيمن جمعة 000  أحمد إبراهيم عبدالجواد قنديل 900100101 0

أيمن جمعة د. 000  أحمد ابراهيم احمد عبدالعزيز هيبة 900121011 9  

 د. أيمن جمعة 000  أحمد احمد شفيق جاد 900121110 8

 د. أيمن جمعة 000  أحمد اسامه شعبان الجمل 900121980 10

 د. أيمن جمعة 000  أحمد اشرف محمد ابراهيم الشموتى 900118089 11

 د. أيمن جمعة 000  أحمد السيد عبدهللا حماد 900121000 12

 د. أيمن جمعة 000  حمدى توكل محمدأحمد  900121218 10

 د. أيمن جمعة 000  أحمد خالد عبدالشفوق الجوهرى 900121100 18

 د. أيمن جمعة 000  أحمد سامح محمد على 900121200 11

 د. أيمن جمعة 000  أحمد صبرى محمد اسماعيل 900121082 11

جمعةد. أيمن  000  أحمد طارق السيد على المهدى 900118121 10  

 د. أيمن جمعة 000  أحمد طاهر عباس عبدالهادى 900121280 19

 د. أيمن جمعة 000  أحمد عبدالحكيم محمد شعبان 900121021 18

 د. أيمن جمعة 000  أحمد على محمود مرسى جادو 900121028 20

 د. أيمن جمعة 000  أحمد عوض احمد السيد 900121009 21

 د. أيمن جمعة 000  الشحات محمدأحمد فراج  900111000 22

 د. أيمن جمعة 000  أحمد ماهر سيد احمد 900121191 20

 د. أيمن جمعة 000  أحمد ماهر محمد عثمان 900120101 28

 د. أيمن جمعة 000  أحمد مجدى محمود عماره 900128800 21

 د. أيمن جمعة 000  أحمد محمد أحمد عبدهللا 900120000 21

 د. أيمن جمعة 000  أحمد محمد حسين احمد 900121198 20

 د. أيمن جمعة 000  أحمد محمد سعد السيد 900121891 29

 د. أيمن جمعة 000  أحمد محمد شادى محمد العقده 900121218 28

 د. أيمن جمعة 000  أحمد محمد شحاته على 900121211 00

أيمن جمعةد.  000  أحمد محمد عباده بيومى الجوهرى 900121921 01  

 د. أيمن جمعة 000  أحمد محمد عبداللطيف اسماعيل نور 900121918 02

 د. أيمن جمعة 000  أحمد محمد محمد هالل السالمونى 900121001 00

 د. أيمن جمعة 000  أحمد مصطفى حافظ على 900118888 08



 د. أيمن جمعة 000  أسماء سعيد على زايد 900121290 01

 د. أيمن جمعة 000  أسماء على مصطفى محمد على رضوان 900111112 01

 د. أيمن جمعة 000  أسماء ميمى عبدهللا الغندور 900121101 00

 د. أيمن جمعة 000  أمال محمود السيد حامد محمد ابو زيد 900128811 09

 د. أيمن جمعة 000  أمجد أسعد مبارك كردى 900100020 08

 د. أيمن جمعة 000  ابوالفتوح عبدالتواب غزىأميرة إسماعيل  900121189 80

 د. أيمن جمعة 000  أيمن المهدى محمد محمد على ابو الرجال 900121191 81

 د. أيمن جمعة 000  أيمن وائل عبدالعليم عبدالخالق عميره 900111181 82

 د. أيمن جمعة 000  إبرام ايمن سامى عبدالمالك 900121299 80

 د. أيمن جمعة 000  إبراهيم حسنى أحمد السعيد 900121802 88

 د. أيمن جمعة 000  إبراهيم عبدالمجيد أحمد عبدالمجيد 900121000 81

 د. أيمن جمعة 000  إبراهيم محمد عبدالسالم ابراهيم 900121210 81

 د. أيمن جمعة 000  إسراء ابراهيم مسعد مسعد ابراهيم سالم 900121011 80

 د. أيمن جمعة 000  إسراء سمير محمد عامر 900121101 89

 د. أيمن جمعة 000  إسراء عبدالوهاب عبده محمد المرسى 900121880 88

 د. أيمن جمعة 000  إسراء مختار صديق ابراهيم سليمان 900121201 10

 د. أيمن جمعة 000  إسراء مصطفى محمد رفعت مصطفى الجمل 900121101 11

 د. أيمن جمعة 000  حامد محمد البدوىإسالم  90011818 12

 د. أيمن جمعة 000  إسالم محمد السعيد محمد ابو صالح 900121101 10

 د. أيمن جمعة 000  إسماعيل ابراهيم محمد ابراهيم 900121212 18

 د. أيمن جمعة 000  إياد حسام أحمد زكى القطاوى 900121028 11

 د. أيمن جمعة 000  الديسطىإيمان حمدى محمود صابر  900121818 11

 د. أيمن جمعة 000  السعيد عبد الهادي السعيد محمد 90012018 10

 د. أيمن جمعة 000  السيد المرغنى موسى غالى 900121108 19

 د. أيمن جمعة 000  الشيماء محمد محمد مصطفى 900121281 18

أيمن جمعةد.  000  بسنت فريد عبدالحميد المرسى الحبيبى 900128811 10  

 د. أيمن جمعة 000  بهاء الدين وليد فؤاد عافيه 900121881 11

 د. أيمن جمعة 000  تسنيم احمد رجب مطيط 900101882 12

 د. أيمن جمعة 000  تسنيم صالح ابراهيم االمام حجازى 900121911 10

 د. أيمن جمعة 000  جيهان عبدالمقصود محمد حسن 900121010 18

 د. أيمن جمعة 000  حبيب محمد احمد محمد احمد 900111828 11

 د. أيمن جمعة 000  حبيبه سمير السيد اليمنى 900121100 11

 د. أيمن جمعة 000  حسام حسنى السيد عبد المحسن 900121010 10

 د. أيمن جمعة 000  حسام محمد احمد حسام الدين سليمان 900121881 19

 د. أيمن جمعة 000  البدراوى علىحسام مصباح  900121100 18
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 د. عمرو السنباطي 000  حسن مصطفى السعيد ابراهيم بدوى 900121182 1

 د. عمرو السنباطي 000  حسناء الحسينى محمد عبده 900121101 2

 د. عمرو السنباطي 000  حنان أحمد محمد محمد عبداللطيف 900120112 0

 د. عمرو السنباطي 000  خالد أيمن أسماعيل محمد 900121900 8

 د. عمرو السنباطي 000  خالد السيد اسماعيل احمد 900121192 1

 د. عمرو السنباطي 000  خالد خالد عبدالعظيم خالد 900121901 1

 د. عمرو السنباطي 000  خالد محمد أحمد محمد ابراهيم 900121290 0

 د. عمرو السنباطي 000  خالد ممدوح السيد على عوف 900121288 9

 د. عمرو السنباطي 000  داليا عصام الديم محمد البسطويسى 900121289 8

 د. عمرو السنباطي 000  رانيا السعيد عبدالحميد ابراهيم 900121019 10

 د. عمرو السنباطي 000  رحمة أشرف محمود عوض 900121108 11

 د. عمرو السنباطي 000  رنا عالء عبدالمطلب مطاوع 900121000 12

 د. عمرو السنباطي 000  روان احمد محمد سيف الدين عبدالحى 900121201 10

 د. عمرو السنباطي 000  روان سالم برهام احمد برهام 900121918 18

 د. عمرو السنباطي 000  روال صالح محمد صالح 900121208 11

 د. عمرو السنباطي 000  ريهام السيد نصحى على شلوف 900121000 11

 د. عمرو السنباطي 000  ريهام ربيع السيد عبدالبر البحيرى 900120001 10

 د. عمرو السنباطي 000  زهوة مصطفى عبدالعزيز العجوز 900128801 19

 د. عمرو السنباطي 000  زياد اسامه على حسن رخا 900121280 18

 د. عمرو السنباطي 000  زياد محمد عبدهللا عيسى 900121008 20

 د. عمرو السنباطي 000  زيزى حسين رمضان حسين 900121021 21

 د. عمرو السنباطي 000  سارة السعيد لطفى سيد 900121100 22

 د. عمرو السنباطي 000  ساهر عالء الدين النبوى غانم 900121022 20

 د. عمرو السنباطي 000  على السيد العفيفىسلمى على  900111811 28

 د. عمرو السنباطي 000  سلمى محمد أحمد عبدالمعطى 900121008 21

 د. عمرو السنباطي 000  سمه عبدالناصر مسعد احمد 900121291 21

 د. عمرو السنباطي 000  سهيله محمد فؤاد الششتاوى 900128808 20

 د. عمرو السنباطي 000  اللطيف عبد المجيد العيوطىسيف الدين محمد عبد  900120111 29

 د. عمرو السنباطي 000  شاكر رجا شاكر ابوفوده 900110201 28

 د. عمرو السنباطي 000  شروق احمد محمد عوض 900121020 00

 د. عمرو السنباطي 000  شريف حسين عبداللطيف محمد 900121191 01

 د. عمرو السنباطي 000  الحسينىشيماء عصام محمد  900121889 02

 د. عمرو السنباطي 000  صالح مصطفى صالح مصطفى الديسطى 90010190 00

 د. عمرو السنباطي 000  ضياء الدين السيد السيد الشرقاوى 900121292 08



 د. عمرو السنباطي 000  عادل هانى عبدالفتاح احمد 900121012 01

 د. عمرو السنباطي 000  عبدالحميد حامدعبدالحميد سمير  900121198 01

 د. عمرو السنباطي 000  عبدالرحمن احمد محمد اسماعيل غانم 900121021 00

 د. عمرو السنباطي 000  عبدالرحمن حسن حمدان محمد 900121109 09

 د. عمرو السنباطي 000  عبدالرحمن حمادة السيد عبدالعاطى 900121011 08

 د. عمرو السنباطي 000  عبدالرحمن سامى حمزه محمد نور الدويك 900111181 80

 د. عمرو السنباطي 000  عبدالرحمن محمد عبدالعزيز محمد 900121290 81

 د. عمرو السنباطي 000  عبدالرحمن مصباح محمود البيومى 900121209 82

 د. عمرو السنباطي 000  عبدالرحمن مصطفى محمد السيد سمك 900121208 80

 د. عمرو السنباطي 000  عبدالعزيز ياسر عبد العزيز شبانه 900121100 88

 د. عمرو السنباطي 000  عبدالغفار رضا محمد فهمى يوسف 900121018 81

 د. عمرو السنباطي 000  عبدالفتاح رشدى عبد الفتاح محمد حزيمه 900111881 81

 د. عمرو السنباطي 000  عبدهللا سعد الدين ابراهيم شعبان 900111001 80

 د. عمرو السنباطي 000  عبدهللا سعد ربيع 900111891 89

 د. عمرو السنباطي 000  عبدهللا عادل الحسينى محمد عبد العزيز الموجى 900128808 88

 د. عمرو السنباطي 000  عبدهللا عماد فتح هللا احمد 900121000 10

 د. عمرو السنباطي 000  حميدهعبدالمنعم على عبدالغنى  900121212 11

 د. عمرو السنباطي 000  عثمان على السيد عبد هللا 900118082 12

 د. عمرو السنباطي 000  عصام يسرى على اسماعيل 900121190 10

 د. عمرو السنباطي 000  عالء حسانين عبد الفتاح ابراهيم حسانين 900111110 18

 د. عمرو السنباطي 000  عالء صفوت محمد الجعلى 900121001 11

 د. عمرو السنباطي 000  علياء عالء عبدالستار محمود فراج 900121200 11

 د. عمرو السنباطي 000  علياء محمود الصباحى السيد سعد 900121999 10

 د. عمرو السنباطي 000  عماد يحى عطيه الشربينى مدين 900121981 19

 د. عمرو السنباطي 000  حسنينعمار محمد رزق السيد  900121998 18

 د. عمرو السنباطي 000  عمار محمد يقظان حسون النجار 900120101 10

 د. عمرو السنباطي 000  عمر أبو زيد فتحى أحمد 900121909 11

 د. عمرو السنباطي 000  عمر صابر محمد الحديدى 900121211 12

عمرو السنباطي د. 000  عمر عبدالعزيز السيد سليمان 900121111 10  

 د. عمرو السنباطي 000  عمر هشام سالم طه سالم 900118911 18

 د. عمرو السنباطي 000  عمرو أيمن المرسى عمر 900121001 11

 د. عمرو السنباطي 000  عمرو عبدالهادى لطفى احمد 900121008 11

السنباطيد. عمرو  000  عمرو عالء الدين ابراهيم الغندور 900121119 10  

 د. عمرو السنباطي 000  عمرو عماد محمود اسماعيل 900118098 19

 د. عمرو السنباطي 000  عمرو فوزى مناع عقل 900121100 18
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 د. فاطمة العريان 000  غادة رابح محمد احمد الشربينى 900121201 1

 د. فاطمة العريان 000  فارس محمد عبدالصمد 900110201 2

 د. فاطمة العريان 000  فاطمة الزهراء بسيونى اسماعيل بسيونى 900121201 0

 د. فاطمة العريان 000  فاطمة محسوب حلمى محمد عبدالرحيم 900121800 8

 د. فاطمة العريان 000  فيروز أحمد محمود الدكرورى 900121018 1

 د. فاطمة العريان 000  القلوب عبدالحافظ السعيد الباز قوت 900121981 1

 د. فاطمة العريان 000  كريم شريف العراقى مصطفى ابوالعنين 900121990 0

 د. فاطمة العريان 000  كريم عبده على عبده عبيد 900111100 9

 د. فاطمة العريان 000  كريم محمد إبراهيم حامد صقر 900128810 8

 د. فاطمة العريان 000  كريم محمد السعيد محمد صقر 900121298 10

 د. فاطمة العريان 000  كريم محمد جابر نصر 900121210 11

 د. فاطمة العريان 000  كريم مصطفى عبدالغنى محمد احمد 900121081 12

 د. فاطمة العريان 000  كمال عطوان الشحات عطوان 900121090 10

 د. فاطمة العريان 000  سالمة محمد سالمةلمى طارق  900121102 18

 د. فاطمة العريان 000  لينا يسار غازى العبيد 900120001 11

 د. فاطمة العريان 000  مؤمن على هالل 900120200 11

 د. فاطمة العريان 000  ماركو هانى توفيق ميخائيل 900128809 10

العرياند. فاطمة  000  ماهر محمد ماهرمحمد 900118110 19  

 د. فاطمة العريان 000  ماهر محمد محمود السعيد األلفى 90010810 18

 د. فاطمة العريان 000  مجدى محمد صبرى على معوض 900121002 20

 د. فاطمة العريان 000  محسن على منصور على رزق 900111101 21

 د. فاطمة العريان 000  محمد أحمد عبد الرحيم محمد 900121002 22

 د. فاطمة العريان 000  محمد أحمد محمد احمد السيد سرحان 900121188 20

 د. فاطمة العريان 000  محمد أشرف جالل الهندى 900100121 28

 د. فاطمة العريان 000  محمد أشرف رأفت ابوالفتوح 900121009 21

 د. فاطمة العريان 000  محمد أشرف عبدالحميد سالم 900121008 21

 د. فاطمة العريان 000  محمد إبراهيم محمد البدويهى 900121202 20

 د. فاطمة العريان 000  محمد السيد جالل عطيه 900121898 29

 د. فاطمة العريان 000  محمد السيد محمد ابراهيم اغا 900111002 28

 د. فاطمة العريان 000  محمد السيد محمد ابو زيد 900121218 00

 د. فاطمة العريان 000  محمد السيد محمد البطراوى 900121180 01

 د. فاطمة العريان 000  محمد المتولى محمد رزق 900121282 02

 د. فاطمة العريان 000  محمد المتولى محمد عبدالوهاب 900121981 00

 د. فاطمة العريان 000  محمد المحمدى مصطفى كامل الغمراوى 900121990 08



 د. فاطمة العريان 000  ايمن فاروق المرساوى محمد 900121211 01

 د. فاطمة العريان 000  محمد حماده عبدالسميع عبدالرازق 900121888 01

 د. فاطمة العريان 000  محمد حمدى احمد عبدهللا الدولتلى 900118181 00

 د. فاطمة العريان 000  محمد خالد ابراهيم محمد عبد المجيد 900118119 09

 د. فاطمة العريان 000  محمد خير أحمد عطا 900120002 08

 د. فاطمة العريان 000  محمد رأفت محمد البرعى 900121001 80

 د. فاطمة العريان 000  محمد ربيع عوض جاب هللا 900121281 81

 د. فاطمة العريان 000  محمد زكى ابراهيم عبدالفتاح 900121808 82

 د. فاطمة العريان 000  ابوالعينين عبدالجوادمحمد صالح  900120028 80

 د. فاطمة العريان 000  محمد صالح الدين سليمان يوسف 900120091 88

 د. فاطمة العريان 000  محمد صالح محمد إسماعيل 900100008 81

 د. فاطمة العريان 000  محمد طارق االحمدى عبدالسالم 900121028 81

 د. فاطمة العريان 000  عبدالهادى حداد مصطفى علىمحمد  900121980 80

 د. فاطمة العريان 000  محمد عماد الدين محمد عمر 00020118 89

 د. فاطمة العريان 000  محمد عماد محمد محمد موسى 900111881 88

 د. فاطمة العريان 000  محمد ماجد محمد رشاد بدوى 900111022 10

 د. فاطمة العريان 000  شريف سليم ابراهيممحمد متولى  900121988 11

 د. فاطمة العريان 000  محمد محمد مصطفى محمد مصطفى 900121108 12

 د. فاطمة العريان 000  محمد محمود على محمود الحديدى 900121001 10

 د. فاطمة العريان 000  محمد ناجح االمام توفيق 900121890 18

 د. فاطمة العريان 000  عبدالعاطىمحمد هانى  900121190 11

 د. فاطمة العريان 000  محمود أحمد الجوهرى أحمد الجوهرى 900121080 11

 د. فاطمة العريان 000  محمود أحمد عبد البارى احمد 900121200 10

 د. فاطمة العريان 000  محمود أمين عوض الحسينى محمد 900121118 19

 د. فاطمة العريان 000  عبدالحميد ابو العنينمحمود إبراهيم  900121200 18

 د. فاطمة العريان 000  محمود اسامه المتولى حسين حجازى 900121010 10

 د. فاطمة العريان 000  محمود السيد حسن على شرف 900121080 11

 د. فاطمة العريان 000  محمود السيد عبدالسالم عبد المنعم 900121280 12

 د. فاطمة العريان 000  محمود الصديق محمد توفيق محمود 900121199 10

 د. فاطمة العريان 000  محمود ثروت منصور سليمان 900121011 18

 د. فاطمة العريان 000  محمود حماده محمود جعفر 900121999 11

 د. فاطمة العريان 000  محمود حمدى راشد عبدالواحد 900120000 11

 د. فاطمة العريان 000  المتولى ذكى الشوربجى محمود ذكى 900121000 10

 د. فاطمة العريان 000  محمود صالح محمود الدسوقى 900121210 19

 د. فاطمة العريان 000  محمود عبدالعزيز محمد حسنى عبد العزيز 900121109 18

 



 المرشد االكاديمي المستوي  اسم الطالب  كود الطالب م

 د.أحمد عبدالسالم 000  محمود صبرىمحمود على  900121102 1

 د.أحمد عبدالسالم 000  محمود مجدى محمود محمد محمود 900121181 2

 د.أحمد عبدالسالم 000  محمود نبيل عبد الحميد سعد راشد 90011192 0

 د.أحمد عبدالسالم 000  مدحت عبدالحميد ابراهيم البيسى 900121809 8

 د.أحمد عبدالسالم 000  السيدمراد ممدوح مصطفى  900121181 1

 د.أحمد عبدالسالم 000  مريم سعودى السيد إسماعيل 900120219 1

 د.أحمد عبدالسالم 000  مريم عادل محمد مصطفى العزاوى 900121281 0

 د.أحمد عبدالسالم 000  مريم محمد محمد السيد عيد 900121001 9

 د.أحمد عبدالسالم 000  مريم محمود منجى محمود 900121209 8

 د.أحمد عبدالسالم 000  مصطفى احمد العدوى احمد 900121989 10

 د.أحمد عبدالسالم 000  مصطفى اسامه مصطفى على صبح 900121010 11

 د.أحمد عبدالسالم 000  مصطفى سامى عبدالهادى السيد 900100019 12

 د.أحمد عبدالسالم 000  مصطفى على طلعت عبد العزيز الطمبشاوى 900128820 10

 د.أحمد عبدالسالم 000  مصطفى ماهر مصطفى الموجى 900121020 18

 د.أحمد عبدالسالم 000  مصطفى مدحت عبدالوهاب السعيد 900121110 11

 د.أحمد عبدالسالم 000  ممدوح محى الدين راشد محمد صالح 900121291 11

 د.أحمد عبدالسالم 000  منصور ناصر محمد منصور محمد منصور 900121081 10

 د.أحمد عبدالسالم 000  منه هللا صالح ابراهيم الفراش 900121200 19

 د.أحمد عبدالسالم 000  منه هللا محمد احمد على عبده 900121112 18

 د.أحمد عبدالسالم 000  منه هللا محمود السعيد على حندق 900121080 20

 د.أحمد عبدالسالم 000  نادين خالد محمود سكر 900128801 21

 د.أحمد عبدالسالم 000  نجالء حسن السيد حسن عمر 900121820 22

 د.أحمد عبدالسالم 000  ندا محمد زكريا السعيد صديق 900121908 20

 د.أحمد عبدالسالم 000  ندى عبدهللا بدير حسين محمد 900121010 28

 د.أحمد عبدالسالم 000  نرمين فتوح على عبده ابراهيم 900111010 21

 د.أحمد عبدالسالم 000  نهال نادر فؤاد محمد 900121988 21

 د.أحمد عبدالسالم 000  هاجر محمد طاهر الحسينى 900121110 20

 د.أحمد عبدالسالم 000  هبه عالء الدين عبد الحميد محمود عابد 900111821 29

عبدالسالمد.أحمد  000  هدى محمد ابراهيم السيد 900121210 28  

 د.أحمد عبدالسالم 000  هديل محمد السيد دياب 900121919 00

 د.أحمد عبدالسالم 000  وليد الدسوقى جالل على منصور 900121288 01

 د.أحمد عبدالسالم 000  يارا ماهر عبد الحميد حامد حسانين 900111028 02

عبدالسالمد.أحمد  000  ياسر هشام الدسوقى هالل 900121001 00  

 د.أحمد عبدالسالم 000  ياسمين شريف عبدهللا صالح 900120008 08



 د.أحمد عبدالسالم 000  ياسمين عالء حسن ابوالوفا 900121201 01

 د.أحمد عبدالسالم 000  ياسمينا صالح شلبى صالح البسيونى 900121121 01

عبدالسالمد.أحمد  000  يسرى طارق عبده محمد حسن 900120218 00  

 د.أحمد عبدالسالم 000  يمنى شريف كريم محمد 900121219 09

 د.أحمد عبدالسالم 000  يمنى محمود عنتر غنيم 900121910 08

 د.أحمد عبدالسالم 000  يوسف جمال محروس السيد 900121881 80

 د.أحمد عبدالسالم 000  يوسف عباس عبدالغنى عباس الزلوعى 900121000 81

 د.أحمد عبدالسالم 000  يونس رأفت مصطفى عبدالفتاح أحمد 900120001 82

 د.أحمد عبدالسالم 100  آالء فتحى مختار بركات حماده 900111008 80

 د.أحمد عبدالسالم 100  آيه ايهاب محمد السعيد عثمان الالزق 900111118 88

عبدالسالمد.أحمد  100  آيه سعد جمعه موسى المكاوى 900118090 81  

 د.أحمد عبدالسالم 100  آيه مصباح حسين السيد 900121119 81

 د.أحمد عبدالسالم 100  أحمد احمد بدير ابوالمعاطى حجازى 900118208 80

 د.أحمد عبدالسالم 100  أحمد السيد عبد العزيز المتولى حجاز 900118088 89

 د.أحمد عبدالسالم 100  أحمد السيد على الباز شهاب الدين 900111801 88

 د.أحمد عبدالسالم 100  أحمد حمدى عبد السالم محمد السيد 900100121 10

 د.أحمد عبدالسالم 100  أحمد ربيع ابراهيم العدوى 900118091 11

 د.أحمد عبدالسالم 100  أحمد رزق احمد على 900111888 12

عبدالسالمد.أحمد  100  أحمد رزق مصباح رزق يوسف 900100021 10  

 د.أحمد عبدالسالم 100  أحمد شوقى متولى أحمد جبر 900100022 18

 د.أحمد عبدالسالم 100  أحمد صبرى ربيع محفوظ 900100081 11

 د.أحمد عبدالسالم 100  أحمد عبد العظيم عبد العظيم ابراهيم 900111890 11

 د.أحمد عبدالسالم 100  أحمد على محمد زياده 900111021 10

 د.أحمد عبدالسالم 100  أحمد على محمد على سلطان 900088801 19

 د.أحمد عبدالسالم 100  أحمد عماد احمد عبيدو 900111818 18

 د.أحمد عبدالسالم 100  أحمد عماد الدين محمد اسماعيل خضر 900111820 10

 د.أحمد عبدالسالم 100  أحمد عماد شرف علي 900118121 11

 د.أحمد عبدالسالم 100  أحمد محمد عبده تامر خطاب 900118012 12

 د.أحمد عبدالسالم 100  أحمد محمود حامد إبراهيم 00021800 10

 د.أحمد عبدالسالم 100  أحمد نبيل امين ابراهيم 900111809 18

 د.أحمد عبدالسالم 100  أحمد ياسر احمد الشربينى 900118091 11

 د.أحمد عبدالسالم 100  العوضىأحمد ياسر فارس  90012198 11

 د.أحمد عبدالسالم 100  أحمد يسرى أحمد على الجندى 90011100 10

 د.أحمد عبدالسالم 100  أسماء السعيد السيد العجمى 900111128 19

 د.أحمد عبدالسالم 100  أشرقت حسن طلعت على البدويهى 900118201 18

 



 المرشد االكاديمي المستوي  اسم الطالب  كود الطالب م

 د. إيهاب عبدالحي 100  أشرقت محمد السعيد عبده حماد 900118809 1

 د. إيهاب عبدالحي 100  أمانى بدير ابراهيم محمد صالح 900118010 2

 د. إيهاب عبدالحي 100  أمنيه محمد احمد عبد اللطيف 900111001 0

إيهاب عبدالحيد.  100  أميره محمود محمد ابراهيم 900111828 8  

 د. إيهاب عبدالحي 100  إبراهيم محمد مصطفى ابراهيم صقر 1918 1

 د. إيهاب عبدالحي 100  إسراء أحمد رشاد محمد السيد نعمة هللا 900100020 1

 د. إيهاب عبدالحي 100  إسراء احمد عبد الحكم ابووداعه بدوى 900118102 0

 د. إيهاب عبدالحي 100  إسراء حمدى ملطاش همام سنه 900111110 9

 د. إيهاب عبدالحي 100  إسراء سمير محمد شحاته السيد 900118019 8

 د. إيهاب عبدالحي 100  إسالم محمد سعد عوض 900121010 10

 د. إيهاب عبدالحي 100  إيمان أيمن ابوالمعاطى البردويل 900120098 11

 د. إيهاب عبدالحي 100  إيمان عبد البديع احمد محمود على 900111088 12

 د. إيهاب عبدالحي 100  إيناس اشرف سعد البسيونى 900111089 10

 د. إيهاب عبدالحي 100  الفت محمد عبد الرحيم محمد 900111021 18

 د. إيهاب عبدالحي 100  بسنت محمد فاضل حسن الهناوى 900121181 11

 د. إيهاب عبدالحي 100  بيان محمد الشبراوى محمد الشوربجى 900118100 11

 د. إيهاب عبدالحي 100  تسنيم اشرف يوسف النحراوى 900118010 10

 د. إيهاب عبدالحي 100  جودى حسين عبدهللا المسيرى 900100020 19

 د. إيهاب عبدالحي 100  حازم ايمن حازم على برى 900111882 18

إيهاب عبدالحيد.  100  حسام أسامة عبدالطيف اإلمام 900100810 20  

 د. إيهاب عبدالحي 100  حسام إبراهيم محمد فهمى جاويش 900101921 21

 د. إيهاب عبدالحي 100  حسن أحمد أبو الحسن إبراهيم 900100210 22

 د. إيهاب عبدالحي 100  حسن محمد حسن احمد قيراط 900118120 20

 د. إيهاب عبدالحي 100  حسين ناصر الشربينى ابراهيم الغندور 900121910 28

 د. إيهاب عبدالحي 100  خالد عصمت عبد الحى محمد الطحان 900111881 21

 د. إيهاب عبدالحي 100  خالد مسعد منصور معاطى التوتنجى 900121809 21

 د. إيهاب عبدالحي 100  ريم عادل احمد محمد المظلوم 900111081 20

 د. إيهاب عبدالحي 100  العدلزياد توقيق العدل السعيد  900118001 29

 د. إيهاب عبدالحي 100  ساره أحمد عبدالرازق السيد صيام 900121911 28

 د. إيهاب عبدالحي 100  ساره السيد السيد ابراهيم 900118088 00

 د. إيهاب عبدالحي 100  ساره عاطف مصطفى ابراهيم العاملى 900111980 01

 د. إيهاب عبدالحي 100  الجميلىسلمى أحمد حسن  900100002 02

 د. إيهاب عبدالحي 100  سلمى محمد حمدى عبد المنعم سلطان 900111100 00

 د. إيهاب عبدالحي 100  سماء حمدى السيد فرج 900118180 08



 د. إيهاب عبدالحي 100  سوزان حاتم شفيق السيد على عثمان 900111089 01

 د. إيهاب عبدالحي 100  عبدالعزيز جمعهسيف الدين محمد  900118188 01

 د. إيهاب عبدالحي 100  صالح محمد عبد الباسط محمد 900111019 00

 د. إيهاب عبدالحي 100  طارق لبيب فتحى نبوى 900100188 09

 د. إيهاب عبدالحي 100  طارق محمد سليمان حبش 900111819 08

 د. إيهاب عبدالحي 100  مصطفى سمكعادل إسماعيل محمد عزت محمد  900101929 80

 د. إيهاب عبدالحي 100  عبدالحليم محمد عبد الحليم االشرم 900111888 81

 د. إيهاب عبدالحي 100  عبدالحميد سميح عبد السالم ابراهيم عرفه 900118181 82

 د. إيهاب عبدالحي 100  عبدالحميد ناصر عبد الحميد على بهرام 900118192 80

 د. إيهاب عبدالحي 100  عبدالرحمن رضا عبد العظيم محمد 00021111 88

 د. إيهاب عبدالحي 100  عبدالرحمن محمد المتولى محمد الخواجه 900118099 81

 د. إيهاب عبدالحي 100  عبدالرحمن محمد عبد العظيم عبد الحميد عبد العال 900111902 81

 د. إيهاب عبدالحي 100  ابراهيمعبدالعزيز رضا عبد العزيز  900118128 80

 د. إيهاب عبدالحي 100  عبدهللا صبح عيد محمد عيد 900118101 89

 د. إيهاب عبدالحي 100  عبدهللا على يس محمد عوض 900118080 88

 د. إيهاب عبدالحي 100  عبدهللا محمد رفعت محمد الحسينى نصار 900118101 10

 د. إيهاب عبدالحي 100  هللا سليمعبدهللا مصطفى عبد  900111811 11

 د. إيهاب عبدالحي 100  عبدالمنعم محمد عبدالمنعم فهمي الجمال 90010100 12

 د. إيهاب عبدالحي 100  على محمد العراقى احمد طه 900118098 10

 د. إيهاب عبدالحي 100  على ناصر المرسى غانم 900111900 18

 د. إيهاب عبدالحي 100  عبدهللاعماد حمدى فريد  900118012 11

 د. إيهاب عبدالحي 100  عمر سامح مصطفى محمد ابو الوفا 900118091 11

 د. إيهاب عبدالحي 100  عمرو عادل بركات إبراهيم 900100108 10

 د. إيهاب عبدالحي 100  عمرو عبد العزيز عبد القادر عبد هللا 900111800 19

 د. إيهاب عبدالحي 100  سرحان محمدعمرو محسن  900121881 18

 د. إيهاب عبدالحي 100  عمرو محمد عبد العزيز عسكر 900118101 10

 د. إيهاب عبدالحي 100  فاطمة محمد عرفه مصطفى 900118910 11

 د. إيهاب عبدالحي 100  كريم عبدالهادى لطفى أحمد 900101288 12

 د. إيهاب عبدالحي 100  بدران كريم عالء عبدالعزيزعبدالرحمن 900100001 10

 د. إيهاب عبدالحي 100  كريم محمد سيد احمد محمد الحواوشى 900118100 18

 د. إيهاب عبدالحي 100  كريم محمد فاروق شعبان مصطفى 900100010 11

 د. إيهاب عبدالحي 100  ليلى حامد عبد الرحمن حامد 900118101 11

 د. إيهاب عبدالحي 100  يونس ماجد يحى عبدالعاطى 900120018 10

 د. إيهاب عبدالحي 100  مازن احمد زكى الدين النجار 900101200 19

 د. إيهاب عبدالحي 100  محمد أحمد ابراهيم عطيه 900111191 18
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 د. مروة عبية 100  محمد أحمد محمد حسين عبدالرازق 900101018 1

 د. مروة عبية 100  محمد أشرف السيد ابراهيم 900118108 2

 د. مروة عبية 100  محمد إبراهيم محمد خليفه 900111811 0

 د. مروة عبية 100  محمد جمال كامل مرسي 00021801 8

 د. مروة عبية 100  محمد حمدى عطيه محمد السيد 900118221 1

 د. مروة عبية 100  محمد رضا عبد العزيز حسين خليفه 900118109 1

 د. مروة عبية 100  محمد سعيد العدل محمد 900118010 0

 د. مروة عبية 100  محمد سيف حسنى على السيد 900118081 9

 د. مروة عبية 100  محمد شهبور عبد الحميد عبد الحليم على 900088881 8

 د. مروة عبية 100  محمد عبد الباسط على احمد 900111181 10

 د. مروة عبية 100  محمد عصام محمود حلمى محمد رخا 900088801 11

 د. مروة عبية 100  محمد عالء محمود محمود محمد الشين 900111198 12

 د. مروة عبية 100  محمد على خليل إسماعيل العزب 900100010 10

 د. مروة عبية 100  محمد عماد عبدالحميد محمد الجندى 900100188 18

 د. مروة عبية 100  محمد عماد محمد إبراهيم صيام 900100210 11

 د. مروة عبية 100  محمد وسام الدين مصطفى عبد المنعم منصور 900118908 11

 د. مروة عبية 100  محمود احمد محمد حسن حجازى 900111020 10

 د. مروة عبية 100  محمود اشرف محمود احمد عبد العزيز 900111089 19

 د. مروة عبية 100  محمود جمعه عبد الرحيم فرحات 900111888 18

 د. مروة عبية 100  محمود خضر محمد يوسف قيبع 900118180 20

 د. مروة عبية 100  محمود عبد هللا محمد السيد 90012192 21

 د. مروة عبية 100  محمود عبد المنعم محمد زيدان 900118101 22

 د. مروة عبية 100  محمود محمد ابراهيم عوض جبر 00021808 20

 د. مروة عبية 100  مريم هشام بدر الدين ابراهيم المشد 900111909 28

 د. مروة عبية 100  مصطفى عبدهللا محمد سليمان 900088081 21

 د. مروة عبية 100  مصطفى محمود مصطفى السيد شبانه 900118008 21

 د. مروة عبية 100  معاذ ياسين محمد ابو الطيب محمد ابراهيم 900118080 20

 د. مروة عبية 100  معتز صفى الدين فرج عبد هللا 90018011 29

 د. مروة عبية 100  حلوهمعتز عادل عثمان محمد  900111898 28

 د. مروة عبية 100  معتز مصطفى عبد الصمد حافظ مزروع 900118100 00

 د. مروة عبية 100  منار صالح جبر الشبراوى 900111918 01

 د. مروة عبية 100  مها محمد عبد المقصود محمد حسن 900111001 02

 د. مروة عبية 100  مهند محمد محمد الدق 90010019 00

 د. مروة عبية 100  ميرنا طه عبد العظيم حسين 900111020 08



 د. مروة عبية 100  ميرنا محمد صالح المتولي خضر 900118180 01

 د. مروة عبية 100  ميرنا محمود أمين مصطفى طيره 900100191 01

 د. مروة عبية 100  محمدنادين هشام عبد الغفار الهوارى  900118011 00

 د. مروة عبية 100  ناديه عزمى عبد الحق بركات 900111920 09

 د. مروة عبية 100  نايف عبدالمنعم محمد جابر 900100021 08

 د. مروة عبية 100  ندا محمد مصطفى عبدالخالق سعيد 900100028 80

 د. مروة عبية 100  ندى بهاء الدين عوض الشواف 900111918 81

 د. مروة عبية 100  ندى محمد حسن عمر على 900111098 82

 د. مروة عبية 100  نور محمد عبد العزيز السيد احمد 900118100 80

 د. مروة عبية 100  نورهان محسن سعد غازى العدل 900118182 88

 د. مروة عبية 100  هادى محمد محمد على هليل 900111820 81

 د. مروة عبية 100  هبه محمد محمود عطيه الزهيرى 900111908 81

 د. مروة عبية 100  هدى ابراهيم احمد عبد ربه طه 900118102 80

 د. مروة عبية 100  هدير احمد محمد ادم حسن 900111908 89

 د. مروة عبية 100  هدير نصر الدين فاروق ذكى محمد 900111008 88

 د. مروة عبية 100  همس محمد عبد المنعم حامد 900111988 10

 د. مروة عبية 100  هند حازم السيد صالح صالح النجار 900111009 11

 د. مروة عبية 100  وعد احمد محمد احمد الشاذلى 900118100 12

 د. مروة عبية 100  يسري محسن طه حسنين أحمد 900100088 10

 د. مروة عبية 100  يمنى حاتم عثمان عز الدين 900111921 18

 د. مروة عبية 100  يمنى طارق ابراهيم ابو هاشم محمد 900111901 11

 د. مروة عبية 100  يوسف سعيد سعد البيلى 900118229 11

 د. مروة عبية 100  يوسف وليد محمود محمود مختار 900100220 10

 د. مروة عبية 200  آالء محمد فتحى السعيد الشندى 900100011 19

 د. مروة عبية 200  آيه أبو المعاطى سعد أبو المعاطى 900100001 18

 د. مروة عبية 200  آيه حسنى جابر حامد محمد صقر 900101822 10

 د. مروة عبية 200  آيه طارق كمال عباس المتولى 900111800 11

 د. مروة عبية 200  أحمد احمد السيد عبد الحميد عبد العال 900111812 12

 د. مروة عبية 200  أحمد الهادى عبد القادر حامد 90011109 10

 د. مروة عبية 200  أحمد رضا حسن أحمد 900101890 18

 د. مروة عبية 200  أحمد سمير السيد فتوح 900100289 11

 د. مروة عبية 200  أحمد صبحى عبد الشافى على الجندى 900100199 11

 د. مروة عبية 200  أحمد صبرى عطا هللا العيارى 900100089 10

 د. مروة عبية 200  أحمد طارق محمود طلعت 900100000 19

 د. مروة عبية 200  أحمد عادل ابراهيم عبدالعزيز الطويل 900100081 18



 المرشد االكاديمي المستوي  اسم الطالب  كود الطالب م

 د. مصطفي البوز 200  أحمد عادل فؤاد على 900100108 1

 د. مصطفي البوز 200  أحمد عبدالعزيز عبدالمقصود حسن 900088010 2

 د. مصطفي البوز 200  أحمد على عبدالعال إسماعيل 900088080 0

 د. مصطفي البوز 200  أحمد عماد السعيد السيد 900100109 8

 د. مصطفي البوز 200  أحمد محمد السيد الديسطى رزق 900100012 1

 د. مصطفي البوز 200  أحمد محمد محمد حسين شعالن 900100019 1

 د. مصطفي البوز 200  أحمد محمود أحمد عبدالهادى العربى 900088012 0

 د. مصطفي البوز 200  طاهر محمود الدسوقىأحمد محمود  900100010 9

 د. مصطفي البوز 200  أحمد ممدوح إبراهيم ليلة 900101811 8

 د. مصطفي البوز 200  أحمد وليد عبد الفتاح محمد 00021810 10

 د. مصطفي البوز 200  أشرف ابراهيم محمد ابراهيم محمد 900118182 11

 د. مصطفي البوز 200  العزبأشرف السعدى إبراهيم  900088821 12

 د. مصطفي البوز 200  أشرف حمدى محمد محمد الترامسى 900100808 10

 د. مصطفي البوز 200  أمال عماد محمد الغرباوى 900100081 18

 د. مصطفي البوز 200  أميرة محمد السيد حسن محمد 900102099 11

البوزد. مصطفي  200  أنس محمود محمد محمود 00021980 11  

 د. مصطفي البوز 200  أنس يسرى محمد محمد عيد العرابى 900101188 10

 د. مصطفي البوز 200  أيمن إيمان محمد الحصى 900088080 19

 د. مصطفي البوز 200  إسراء عبدالفتاح عبدالفتاح إبراهيم الجميعى 900101100 18

البوزد. مصطفي  200  إسالم أحمد أحمد منصور 900100101 20  

 د. مصطفي البوز 200  إنجى عاطف صالح الدين الدسوقى الشلقانى 900101218 21

 د. مصطفي البوز 200  إياد احمد محمد فتحى عبد اللطيف البغدادى 900118088 22

 د. مصطفي البوز 200  إيمان إبراهيم مجاهد على الصياد 900100028 20

 د. مصطفي البوز 200  إيمان رضوان رضوان عبده 900100800 28

 د. مصطفي البوز 200  السيد على الشهاوى محمد خالد 900111821 21

 د. مصطفي البوز 200  السيد مختار محمد حجازى 900101100 21

 د. مصطفي البوز 200  العدل هانى العدل عبدالعظيم الزهيرى 900101110 20

مصطفي البوز د. 200  بسمة ممدوح لطفى حجازى السيد 900100011 29  

 د. مصطفي البوز 200  تسنيم سمير محمد شحاته السيد 900100108 28

 د. مصطفي البوز 200  حاتم السيد مسعود خليفه 900111811 00

 د. مصطفي البوز 200  حسام السيد العربى محمد الماكن 900101009 01

 د. مصطفي البوز 200  حنين هشام محمد شحاته 900100881 02

 د. مصطفي البوز 200  خالد إسماعيل توفيق ابو العز 90011098 00

 د. مصطفي البوز 200  خالد عبد العظيم إسماعيل فضل 900100898 08



 د. مصطفي البوز 200  خالد عصام عبده البغدادى شرف 90011190 01

 د. مصطفي البوز 200  خالد يوسف يوسف على أبو زيد 900100190 01

 د. مصطفي البوز 200  دنيا رمضان محمد خالد على 900100111 00

 د. مصطفي البوز 200  رشاد محمد رشاد متولى السيد 90011191 09

 د. مصطفي البوز 200  روان محمد السعيد عبدهللا 900101009 08

 د. مصطفي البوز 200  روان محمد عبدالمعطى عبدالمعطى المحالوى 900101091 80

 د. مصطفي البوز 200  نبيل محمد عبدالرحيمسارة  900101090 81

 د. مصطفي البوز 200  سلمى أشرف حسن حسن زيدان 900100001 82

 د. مصطفي البوز 200  سلمى السيد عبدالحى رخا 900100808 80

 د. مصطفي البوز 200  سمر عوض عوض رفاعى 900118200 88

البوزد. مصطفي  200  شادى حسين محمد حسين 900100190 81  

 د. مصطفي البوز 200  شروق محمد فوزى محمود محمد عثمان 900100100 81

 د. مصطفي البوز 200  عبدالرحمن إبراهيم رزق إبراهيم أحمد 900101012 80

 د. مصطفي البوز 200  عبدالرحمن جمال سملك عبدالرحمن 900100182 89

مصطفي البوز د. 200  عبدالرحمن محمد محمد مصطفى موسى 90010101 88  

 د. مصطفي البوز 200  عبدالرحمن هانى السعيد عبد المحسن 90018881 10

 د. مصطفي البوز 200  عبدالرحمن يوسف إبراهيم عبد القادر الجاعوص 900088811 11

 د. مصطفي البوز 200  عبدهللا جمال عبد الحميد العراقى 900111821 12

 د. مصطفي البوز 200  السبععبدهللا صالح محمد  900100009 10

 د. مصطفي البوز 200  عبدهللا فكرى طه ابراهيم البسيونى 900118188 18

 د. مصطفي البوز 200  عصام الدين إبراهيم محمد عثمان 900100180 11

 د. مصطفي البوز 200  عفاف أحمد لطفى السيد مرعى 900100081 11

 د. مصطفي البوز 200  على ماجد على على العفيفى 900100089 10

 د. مصطفي البوز 200  عمر خالد صبرى عرفة إبراهيم الكومى 900100108 19

 د. مصطفي البوز 200  عمر عادل محمد حمدى محمود أبوعوف 900100882 18

 د. مصطفي البوز 200  عمرو حسن على على بطة 900100180 10

 د. مصطفي البوز 200  الشيوىغادة عبد الناصر الحسينى موسى  900100021 11

 د. مصطفي البوز 200  غدير ماهر السعيد محمد 900100811 12

 د. مصطفي البوز 200  فؤاد عادل فؤاد العتبانى 900088811 10

 د. مصطفي البوز 200  فاطمة الزهراء سمير سعد الشحات أبو العز 900101918 18

 د. مصطفي البوز 200  فردوس على فهمى فرج الشكماك 900118800 11

 د. مصطفي البوز 200  فيروز محب عبد العزيز المكاوى 900118181 11

 د. مصطفي البوز 200  كريم سامى سليمان محمد 900100110 10

 د. مصطفي البوز 200  كريم محمد عبد هللا متولى 900111881 19

 د. مصطفي البوز 200  كريم مصطفى صيام محمد احمد 900100192 18
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 د. جون فايز 200  لمياء عادل سعد عثمان شاهين 900111981 1

 د. جون فايز 200  لميس مكرم ابو عوف اسماعيل مجاهد 90010081 2

 د. جون فايز 200  مجدى ايمن عبد العاطى عبد الحافظ 90012288 0

 د. جون فايز 200  اسماعيل محمد شعيرمجدى محمد  900100118 8

 د. جون فايز 200  محمد أحمد السعيد احمد مجاهد 900111101 1

 د. جون فايز 200  محمد أحمد مصطفى جعفر رضوان 90018880 1

 د. جون فايز 200  محمد إبراهيم جادالرب عواض 900101101 0

جون فايزد.  200  محمد إبراهيم صديق محمد البيار 900101000 9  

 د. جون فايز 200  محمد السيد احمد السيد 00021218 8

 د. جون فايز 200  محمد جمال سعد محمد 900101210 10

 د. جون فايز 200  محمد جمال محمد إبراهيم 900100101 11

 د. جون فايز 200  محمد سالم أحمد علي 00021809 12

 د. جون فايز 200  محمد صبحى الوردانى حسين 900101018 10

 د. جون فايز 200  محمد عادل ابو الفتوح السواح 900111829 18

 د. جون فايز 200  محمد عاطف عبدالعزيز عبدالغفار 900101912 11

 د. جون فايز 200  محمد عصام حسن عثمان 90010082 11

 د. جون فايز 200  محمد على محمد الشربينى محمود السيد 900100219 10

 د. جون فايز 200  محمد عوض شكرى عوض أبو العينين 900100110 19

 د. جون فايز 200  محمد محمد نشأت إبراهيم السيد الصياد 900100811 18

 د. جون فايز 200  محمد مدحت صالح إبراهيم السيد 900100188 20

 د. جون فايز 200  محمد مراد محمد فوزى الحسينى 900100008 21

 د. جون فايز 200  محمد مصطفى محمد سيد أحمد سالم 900100218 22

 د. جون فايز 200  محمد ناصر إبراهيم برهام 90012188 20

 د. جون فايز 200  محمد وجيه محمد حسن المنزالوى 900118080 28

 د. جون فايز 200  محمد يوسف عبد السالم سالمه عزام 90010011 21

 د. جون فايز 200  أبوشامة محمود السيد محمدين 900101218 21

 د. جون فايز 200  محمود فتحى محمد السعيد أبو السعود الطباخ 900100021 20

 د. جون فايز 200  محمود كمال أحمد أحمد الفقى 900100121 29

 د. جون فايز 200  محمود محمد عبدالمنعم حسن 900100800 28

فايز د. جون 200  محمود محمد على على 900100101 00  

 د. جون فايز 200  محمود محمد محمد بدران الزيدى 900100109 01

 د. جون فايز 200  محمود محمد محمد عثمان رضوان 900100010 02

 د. جون فايز 200  محمود محمد مصطفى رجب حسن 900088089 00

 د. جون فايز 200  مصطفى عاطف عبد العاطى شالطة 900100102 08



 د. جون فايز 200  مصطفى عبدالفتاح محمد مصطفى العمراوى 900100090 01

 د. جون فايز 200  مصطفى محمد مصطفى عيسى رزق هللا 900100098 01

 د. جون فايز 200  منة هللا أسامة السيد دويدار 900088800 00

 د. جون فايز 200  منة هللا مجدى فريد إبراهيم ابو المجد 900088809 09

 د. جون فايز 200  منة هللا هالل فريد عبدالعاطى 900101000 08

 د. جون فايز 200  منصور السيد منصور عثمان 90018822 80

 د. جون فايز 200  مها فاروق فتحى فؤاد بركات 900100010 81

 د. جون فايز 200  مهاب محمود وهبه غانم خميس 900101911 82

 د. جون فايز 200  الزكىمهند عبدالرازق السيد متولى  900100200 80

 د. جون فايز 200  مى عبدالفتاح الشربينى أحمد فرج 90011190 88

 د. جون فايز 200  ميار محمد محمود عبدالعزيز 900100181 81

 د. جون فايز 200  ميرنا على محمود بدوى شطا 900101119 81

 د. جون فايز 200  مينا ماجد الشحات نجيب 900100181 80

 د. جون فايز 200  ناريمان حمدى حسن إبراهيم محمد أغا 900088808 89

 د. جون فايز 200  ندى أحمد محمود السيد البدراوى 900100011 88

 د. جون فايز 200  ندى محمود عبدالكريم زايد 900100181 10

 د. جون فايز 200  ندى وائل على على بانوب 900100011 11

 د. جون فايز 200  أحمد المرسى نهى السعيد 900100812 12

 د. جون فايز 200  نورا الوليد محمد موسى 900100018 10

 د. جون فايز 200  نورا فرج عبدالعزيز محمد خليفة 900100101 18

 د. جون فايز 200  نوران عصام سعد عبدالحميد العرابى 900088802 11

جون فايز د. 200  هايدى نبيل محمد السيد خليل 900100211 11  

 د. جون فايز 200  هدير محمود محمد السيد شرف 900100881 10

 د. جون فايز 200  هشام السيد السيد النحاس 900100010 19

 د. جون فايز 200  هند رضا عبدالحميد عبدالحميد الباز 900101819 18

 د. جون فايز 200  وصال احمد محمد سعد ابوسليمه 90010100 10

 د. جون فايز 200  والء صالح عبدالعال صالح شحاته 900100011 11

 د. جون فايز 300  يمنى ممدوح صالح إبراهيم إبراهيم جمعه 900100888 12

 د. جون فايز 300  آالء إبراهيم السعيد محمد 900100020 10

 د. جون فايز 300  آالء السعيد السيد الشبراوى ضالم 90012100 18

 د. جون فايز 300  آالء عبدالحكيم محمد السيد الجزايرلى 900100108 11

 د. جون فايز 300  آيه أحمد أحمد على يوسف 90018018 11

 د. جون فايز 300  آيه جمعة على أبو طاحون 900100100 10

 د. جون فايز 300  آيه حسنى إسماعيل أحمد 900100211 19

 د. جون فايز 300  آيه خالد فتحى محمود محمد 900100191 18
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 د. محمود سعفان 300  آيه طارق عبدالعظيم شالطة 900100118 1

 د. محمود سعفان 300  آيه عطيه المرسي مصطفى حراز 90011111 2

 د. محمود سعفان 300  أحمد السعيد محمد على عيسى 900100008 0

 د. محمود سعفان 300  أحمد جمال حامد موسى زين 900100010 8

 د. محمود سعفان 300  أحمد سمير محمود الخميسي 00021981 1

 د. محمود سعفان 300  أحمد عادل السيد صابر قنديل 90018008 1

 د. محمود سعفان 300  أحمد عادل مصطفى محمد 90008018 0

 د. محمود سعفان 300  حسينأحمد عبد المقصود أحمد السيد  90012101 9

 د. محمود سعفان 300  أحمد عبد المنعم أحمد إمام الشيخ 90018829 8

 د. محمود سعفان 300  أحمد عبدالرازق محمد أبو المجد حرك 90011108 10

 د. محمود سعفان 300  أحمد عبدالوهاب حامد الزهار 900110209 11

 د. محمود سعفان 300  أحمد على محمد على الزيات 900100120 12

 د. محمود سعفان 300  أحمد مبروك مبروك إبراهيم مقلد 900100800 10

 د. محمود سعفان 300  أحمد محب محمد احمد 00021801 18

 د. محمود سعفان 300  أحمد محمد جوده بدران صالح 00021911 11

سعفاند. محمود  300  أحمد محمد عبدالرحمن حجازى صقر 900101800 11  

 د. محمود سعفان 300  أحمد محمد محمود إبراهيم خضر 90012180 10

 د. محمود سعفان 300  أحمد محمود سعد محمود حامد 900100208 19

 د. محمود سعفان 300  أحمد مصطفى صدقى عبد هللا 90010088 18

 د. محمود سعفان 300  أحمد مصطفى محمد عبدهللا الشحات 900100818 20

 د. محمود سعفان 300  أسماء محمد محمود محمد خريبه 90011118 21

 د. محمود سعفان 300  أشرف عماد عبدالسالم على الحارونى 900100182 22

 د. محمود سعفان 300  أمانى رضا يوسف الحسينى 90018800 20

 د. محمود سعفان 300  أمل محمود حسن السيد 90011110 28

 د. محمود سعفان 300  فتحى أحمد عبد الفتاحأميرة  900100211 21

 د. محمود سعفان 300  أنهار فايز على داود على 90018811 21

 د. محمود سعفان 300  أيمن حسن جمعه أبو الفتوح الحماقى 90012118 20

 د. محمود سعفان 300  إسراء رفيق عنتر شعبان 90012181 29

 د. محمود سعفان 300  إسراء صالح إسماعيل علي 00021821 28

 د. محمود سعفان 300  إسراء محمد يوسف محمد عبد المنعم 90012980 00

 د. محمود سعفان 300  إسالم أحمد محمد بدير يوسف 90018881 01

 د. محمود سعفان 300  إسالم عبد العظيم عبد القادر عبدالعزيز سالطين 900100018 02

 د. محمود سعفان 300  صالح الدين أحمد إسالم عبدالعزيز محمد 900100181 00

 د. محمود سعفان 300  إسالم عطيه عبد العزيز عبد هللا 90012911 08



 د. محمود سعفان 300  إسالم محمد عبد القادر يوسف أحمد 90012911 01

 د. محمود سعفان 300  إياد صالح إسماعيل عبد العال محمد 90010000 01

 د. محمود سعفان 300  محمود السيد هربيد إيمان جمال 900100008 00

 د. محمود سعفان 300  الحسين محمد مصباح حسن عبد ربه 90011188 09

 د. محمود سعفان 300  الزهراء أحمد الظريف على شعبان 90018820 08

 د. محمود سعفان 300  السعيد رضا السعيد محمد الزينى 900100200 80

 د. محمود سعفان 300  عبدالعليم إبراهيمبسمة يوسف  900100188 81

 د. محمود سعفان 300  بسنت شاكر أحمد العدل الغندور 90011000 82

 د. محمود سعفان 300  تقى أحمد عبد الحميد البليهى 90011110 80

 د. محمود سعفان 300  جورج مجدى بطرس رزق هللا 90012188 88

 د. محمود سعفان 300  عطا خالد إبراهيم محمد إبراهيم 90012900 81

 د. محمود سعفان 300  خالد عبد الرازق إبراهيم معوض إبراهيم 90018801 81

 د. محمود سعفان 300  خالد محمد خالد خالد النخله 90011008 80

 د. محمود سعفان 300  دنيا صالح عبد القادر جبر على 90011118 89

محمود سعفاند.  300  رامز عدنان طالب 90018220 88  

 د. محمود سعفان 300  رامى أحمد محمد يوسف 900100201 10

 د. محمود سعفان 300  روضه جمال صالح أحمد 90011000 11

 د. محمود سعفان 300  ريناد مدحت مختار عبد الباعث الفقي 00021000 12

 د. محمود سعفان 300  ريهام حسنى حافظ إبراهيم 90018818 10

 د. محمود سعفان 300  ريهام فؤاد المتولى البيومى غنيم 90011188 18

 د. محمود سعفان 300  زياد محمود محمود حسن حرات 900100111 11

 د. محمود سعفان 300  سارة أحمد حامد محمد خالف 900100892 11

 د. محمود سعفان 300  سارة راجح عبدالباسط سعفان 900100811 10

 د. محمود سعفان 300  فوزى ابراهيم زكىسارة محمد  00021021 19

 د. محمود سعفان 300  ساره رضوان عبد العزيز رضوان 00021100 18

 د. محمود سعفان 300  سامر وائل السيد المندوه عبدالسالم 900100181 10

 د. محمود سعفان 300  سلمى عبدالرحيم على دويدار 900100018 11

 د. محمود سعفان 300  محمد محمود سما محمد محمد زكى 00021000 12

 د. محمود سعفان 300  سماء عابد محمد نصر 90018821 10

 د. محمود سعفان 300  سمير محمد على محمد 90012108 18

 د. محمود سعفان 300  سهر محمد عبد المنعم حامد 90011018 11

 د. محمود سعفان 300  شروق محمد فؤاد أبو بطه 90018819 11

 د. محمود سعفان 300  شروق محمد محمود هاشم المنير 00021989 10

 د. محمود سعفان 300  شيرين إبراهيم محمد زكى معوض 90012980 19

 د. محمود سعفان 300  شيماء طارق عبداللطيف على أبو العز 900100211 18



 المرشد االكاديمي المستوي  اسم الطالب  كود الطالب م

 د.أحمد النقيب 300  محمد إبراهيم على حسنشيماء  90011189 1

 د.أحمد النقيب 300  عبدالحليم محمد على عبد الحليم عبد ربه 900100081 2

 د.أحمد النقيب 300  عبدالرحمن السعيد عزت السعيد فطير 900100108 0

 د.أحمد النقيب 300  عال حمدى محمد عبداللطيف فوده 900101122 8

 د.أحمد النقيب 300  الدين عاطف عبد الحميد عبد المجيدعلى  90018828 1

 د.أحمد النقيب 300  على الشحات مصطفى يوسف عزام 90012100 1

 د.أحمد النقيب 300  عمرو محمد معوض فارس 90011111 0

 د.أحمد النقيب 300  فاطمة طارق محمد اسماعيل عطيه 900100220 9

 د.أحمد النقيب 300  الطاهر محمد فرج هللافتحيه عبدالمعبود  900100818 8

 د.أحمد النقيب 300  لينا محمد عبد الرحمن عشماوى 00021081 10

 د.أحمد النقيب 300  محمد أحمد عبدالقادر حامد أبو زيد 900100108 11

 د.أحمد النقيب 300  محمد إبراهيم محمود على المغربل 90018808 12

 د.أحمد النقيب 300  بدوى سيفمحمد السيد  90012191 10

 د.أحمد النقيب 300  محمد السيد محمد السيد الصعيدى 900100028 18

 د.أحمد النقيب 300  محمد حامد عوض السيد 900100018 11

 د.أحمد النقيب 300  محمد حسن طلعت على البدويهى 90011001 11

 د.أحمد النقيب 300  محمد سمير محمود الصديق الفداوى 90018812 10

 د.أحمد النقيب 300  محمد عابد عبد الغفار محمد 90011001 19

 د.أحمد النقيب 300  محمد عبد المنعم أحمد محمد على 90010080 18

 د.أحمد النقيب 300  محمد عبده طه أحمد الجدامى 900101090 20

 د.أحمد النقيب 300  محمد عوض محمدين اإلمام النشاوي 00021801 21

 د.أحمد النقيب 300  محمد مجدي المرسي عبد الغني 00021811 22

 د.أحمد النقيب 300  محمد محسن محمد محمد الشافعى 90018888 20

 د.أحمد النقيب 300  محمد مدحت عبد الوهاب محمود شاهين 00021080 28

 د.أحمد النقيب 300  محمد يسرى عبده طه الجمل 90012800 21

 د.أحمد النقيب 300  محمود أحمد السيد محمود بسيونى 900100118 21

 د.أحمد النقيب 300  محمود الخطابى الدسوقى الخطابى 900101108 20

 د.أحمد النقيب 300  محمود صبحي محمد عبد القادر 00021818 29

 د.أحمد النقيب 300  محمود عبد اللطيف محمود موسى إبراهيم 90018800 28

 د.أحمد النقيب 300  محمود عيد عوض محمد 900100081 00

 د.أحمد النقيب 300  محمود محمد محمود عمر المنسى 90012110 01

 د.أحمد النقيب 300  محمود مصطفى محمود إبراهيم إسماعيل 90012110 02

 د.أحمد النقيب 300  مريم جمال سليم عبد هللا سليم 90012909 00

 د.أحمد النقيب 300  السيد عمرمريم عبد الحليم  90018820 08



 د.أحمد النقيب 300  مصطفى محمد مصطفى عبد العزيز 900100100 01

 د.أحمد النقيب 300  منة محفوظ حسن عبدالعزيز الفتيكى 900100101 01

 د.أحمد النقيب 300  منه هللا محمد إبراهيم الحسانين الشهيدى 90018812 00

 د.أحمد النقيب 300  الحليم منى ثروت محمد عبد 90018020 09

 د.أحمد النقيب 300  منى خالد سند محمد حسانين 90018828 08

 د.أحمد النقيب 300  مهند حازم محى عياد 90012111 80

 د.أحمد النقيب 300  ميادة فراج محمد سيد أحمد عبدالعال 900100811 81

 د.أحمد النقيب 300  ندى صالح محمد عبد هللا أبو عالية 900100018 82

 د.أحمد النقيب 300  نورا موسى فتحى السيد يونس 90012119 80

 د.أحمد النقيب 300  نوران ياسر عوض السيد ستيته 900100811 88

 د.أحمد النقيب 300  نورهان ابراهيم السعيد محمد االمشاطي 00021120 81

 د.أحمد النقيب 300  نورهان عادل مأمون حسن 90012181 81

 د.أحمد النقيب 300  هاجر صبرى حامد راغب طوبار 90018820 80

 د.أحمد النقيب 300  هبه هللا أحمد محمد النبوى أحمد الشربينى 90012911 89

 د.أحمد النقيب 300  هبه وائل السيد رسالن رسالن 900100112 88

 د.أحمد النقيب 300  هشام عبدالحميد عبدالحميد عبدالفتاح القناوى 900100181 10

 د.أحمد النقيب 300  هند مجدى رشاد أحمد منصور 90018011 11

 د.أحمد النقيب 300  وفاء وائل عبد الستار عبد الغنى سكره 90011110 12

 د.أحمد النقيب 300  يارا أشرف سعد البسيونى 90011111 10

 د.أحمد النقيب 300  يوسف السيد عطيه محمد جمعه 90018201 18

 د.أحمد النقيب 400  آالء إبراهيم عراقى على عراقى 90018019 11

 د.أحمد النقيب 400  آالء محمد أيمن أحمد عاطف 00021822 11

 د.أحمد النقيب 400  آمال محمد عبد الفتاح أحمد 00022082 10

 د.أحمد النقيب 400  آية هللا أيمن حسين حسين 00021299 19

 د.أحمد النقيب 400  محمد الدرينىآيه عبد المنعم  00021828 18

 د.أحمد النقيب 400  أحمد السعيد محمد الديب 00021901 10

 د.أحمد النقيب 400  أحمد جمال السعيد صابر أحمد 90012102 11

 د.أحمد النقيب 400  أحمد خالد أحمد فهمى نوفل 90010118 12

النقيب د.أحمد 400  أحمد علي محمد عبد اللطيف زرد 00021190 10  

 د.أحمد النقيب 400  أحمد محمد أبو الفتوح إبراهيم 00021802 18

 د.أحمد النقيب 400  أحمد محمد القياس عبد المقصود عكيل 90010190 11

 د.أحمد النقيب 400  أحمد محمد منصور محمد على 00021018 11

 د.أحمد النقيب 400  أحمد نشأت عبد المنعم صوفان 00021029 10

 د.أحمد النقيب 400  أحمد وجيه عبد الرحيم محمد 00021891 19

 د.أحمد النقيب 400  أسماء محمد أحمد عبد المقصود صالح 90018802 18



 

 المرشد االكاديمي المستوي  اسم الطالب  كود الطالب م

 د. فهمي خليفة 400  أندرو أسعد باسيلي أسعد 00021108 1

 د. فهمي خليفة 400  عبد الوهاب جمعهإسراء محمود محمد  00021101 2

 د. فهمي خليفة 400  إيمان عادل إسماعيل عبد المعطي 00021909 0

 د. فهمي خليفة 400  السيد محمد السيد محمد الشربينى 90012901 8

 د. فهمي خليفة 400  الشيماء حسن محمد الصعيدى 90012112 1

 د. فهمي خليفة 400  تسنيم سعد عباده محمد هالل 00021108 1

 د. فهمي خليفة 400  جهاد أكرم أحمد الغرباوى على 00021080 0

 د. فهمي خليفة 400  حازم محمد النبوى محمود الشربينى 00021200 9

 د. فهمي خليفة 400  خالد محمد صالح الحلو 90012908 8

 د. فهمي خليفة 400  خالد محمد محمد غانم 90010002 10

 د. فهمي خليفة 400  خلود عصام مصطفى نصار 90012982 11

 د. فهمي خليفة 400  خميس محمد أحمد عبد الرحيم 90018821 12

 د. فهمي خليفة 400  دعاء أحمد عرفة عبده إبراهيم 00021082 10

 د. فهمي خليفة 400  رانا أشرف نصر حسن السايح 00021882 18

 د. فهمي خليفة 400  ريم يسري علي زين العابدين 00021100 11

 د. فهمي خليفة 400  ساره عالء رجب الدسوقي 00021008 11

 د. فهمي خليفة 400  ساره عالء محمد مصطفى 90012910 10

 د. فهمي خليفة 400  سالى محمد سعد محمد صالح الحديدى 00021098 19

 د. فهمي خليفة 400  سوزى السيد محمد احمد 00021190 18

 د. فهمي خليفة 400  شروق عبد المحسن السعيد عبد المحسن 00021099 20

 د. فهمي خليفة 400  عبدالرحمن مصطفي محمد عبد المنعم 00021908 21

 د. فهمي خليفة 400  عالء يسرى وهيب يوسف مطر 90010018 22

 د. فهمي خليفة 400  عمر فيصل السيد إسماعيل سرور 90010190 20

 د. فهمي خليفة 400  محمود هانىعمر محمد  90010091 28

 د. فهمي خليفة 400  فاطمة خالد أحمد عبد الفتاح 00021802 21

 د. فهمي خليفة 400  فتحى أيمن إبراهيم الدسوقى قضا 90010180 21

 د. فهمي خليفة 400  فيليب كريم شفيق إسكندر يوسف 90018900 20

 د. فهمي خليفة 400  كريم أحمد محمد لطفى مصطفى 90010191 29

 د. فهمي خليفة 400  لميس عالء الدين حسن الدريني محمد 00021900 28

 د. فهمي خليفة 400  محمد أحمد عبد الحميد عبد اللطيف 90010091 00

 د. فهمي خليفة 400  محمد إبراهيم أبو الفتوح المنزالوى 90010009 01

 د. فهمي خليفة 400  محمد إبراهيم محمود العشماوي 00021198 02

 د. فهمي خليفة 400  محمد السيد السيد محمد السعيد 90012110 00



 د. فهمي خليفة 400  محمد السيد محمد السيد البسطويسى 00021900 08

 د. فهمي خليفة 400  محمد حسن عبد الحكيم علي 00021881 01

 د. فهمي خليفة 400  محمد عادل فهمى عوض عبد القادر 00021080 01

 د. فهمي خليفة 400  محمد محمد عيد السواح 00021821 00

 د. فهمي خليفة 400  محمد محمود أحمد الدسوقي الرديني 00021808 09

 د. فهمي خليفة 400  محمد محمود حسين أحمد رزق 90010090 08

 د. فهمي خليفة 400  محمود محمد سعد عبد الحميد عوض 00021902 80

 د. فهمي خليفة 400  محمد محمود سعدمحمود  90018818 81

 د. فهمي خليفة 400  مصطفى السعودى فتوح أحمد الرفاعى 90012109 82

 د. فهمي خليفة 400  مصطفى حجازى عواد سيد أحمد 90012902 80

 د. فهمي خليفة 400  منال محسن محمد عطيه سعيد 90012111 88

 د. فهمي خليفة 400  منة هللا هشام مختار السنباطي 00021088 81

 د. فهمي خليفة 400  منه هللا ناجي عبد المحسن حسن 00021008 81

 د. فهمي خليفة 400  منى عبد الفتاح سعد الدين عبد الفتاح 90012110 80

 د. فهمي خليفة 400  مي عبد العزيز عبده المنجي 00022080 89

 د. فهمي خليفة 400  ندى اشرف دسوقى محمد 00021082 88

 د. فهمي خليفة 400  ندى على يوسف على الغريب 00021081 10

 د. فهمي خليفة 400  ندي محمد السعيد الغرباوي 00021118 11

 د. فهمي خليفة 400  ندي محمد ياقوت عبد العزيز 00022208 12

 د. فهمي خليفة 400  نورا محمد سعد الدين عماره 00021081 10

 د. فهمي خليفة 400  حافظ هليلنوران احمد  00021080 18

 د. فهمي خليفة 400  نورهان احمد حامد علي سيد احمد 00021800 11

 د. فهمي خليفة 400  نورهان مصطفى علي إبراهيم الزمر 00021001 11

 د. فهمي خليفة 400  هاله حمدي فهمي دياب 00021088 10

خليفةد. فهمي  400  هاميس محروس فهيم هليل 00021810 19  

 د. فهمي خليفة 400  هبه إبراهيم زكريا أبو المعاطي عوض 00021890 18

 د. فهمي خليفة 400  هبه حلمى عطيه صابر 90012981 10

 د. فهمي خليفة 400  هبه صالح عبدالعزيز عبدالفضيل 900100109 11

 د. فهمي خليفة 400  هدي حمادة الشربيني الشربيني 00021201 12

 د. فهمي خليفة 400  هشام مصطفى على عبدالنبى الغازى 90010001 10

 د. فهمي خليفة 400  وليد علي محمد محمد علي 00021828 18

 


