
 

 

9191-9102للعام الجامعي  االرشاد األكاديمي   

                                       المجموعة األولي                                                    

 المسلسل اسم الطالب توقيع الطالب

 1 ابراهيم محمد محمد زيد 

 2 احمد السيد اسماعيل معوض غالى 

 3 احمد عبدالعظيم احمد ابوذكرى 

 4 احمد محمد فاروق الخليفة 

 5 احمد محمد محمد سالمه 

 6 احمد مصطفي عبدالحليم عيسوي 

 7 احمد مصطفى عبدالغنى الفقي 

 8 ايمان عماد السجاعى مرسى 

 9 ايهاب محمد عبدالفتاح الشرقاوي 

 10 رمضان مصطفى رمضان الهندواى 

 11 عبد الرحمن احمد محمد امام 

محروس محمد عطيةعبد هللا عمر    12 

 13 عبدالرحمن جمال حافظ عبد الحميد القاضي 

 14 على محمد أحمد على دكوس 

 15 عمرو عبدالكريم مرسى حجاب 

 16 محمد عبدالنبى عبدالمقصود الدهميس 

 17 محمد هانى محمد فارس 

 18 محمود ايمن محمد محمود شراده 

 19 محمود جمال عبد البديع عبد هللا 

 20 محمود محمد السيد احمد سليم 

 21 يوسف عبداللطيف عبدالقوى حمد 

 22 احمد سعيد محيسن داود 

 23 سيد محمد عبدالرحمن محمد 

 24 احمد عبدالكريم ابراهيم علي سالمه  

 25 احمد محمد عبدالسميع عامر 
 

 المرشد االكاديمي/ د أميرة عبد العاطي
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9191-9102للعام الجامعي  االرشاد األكاديمي   

 
 

                                                                                              الثانيةالمجموعة 

 

 المسلسل اسم الطالب توقيع الطالب

 26 روان احمد حسني خالد يونس 

 27 عمر عبدالمنعم ابراهيم القاضي 

 28 مجدى عاطف ايوب فرج 

 29 محمد حسام السيد لطفى السيد 

 30 محمد متولى عبدالستار قرموط 

 31 احمد السيد رمضان ابو محمود 

 32 احمد محسن سمير محمد عمر 

 33 احمد محمد سليمان شحاته 

 34 احمد محمد محمود صالح السيد 

 35 باسم إبراهيم أبوالفتح سليمان ماضي 

عبد الوهاببسمه رضا شعبان عبد السالم    36 

 37 حسام خالد سعيد الفقى 

 38 روان عبدالعزيز سعد عياد 

 39 عمار عبد الهادى على السيد 

 40 مأمون محمد مأمون مرزوق 

 41 محمد اقبال جاد امين 

 42 عمر علي عبد الفتاح البنا 

 43 ندى عادل على محمد ابو العال 

 44 نيهال محسن لطفى محمد على سالم 

 45 يسرا مصطفى سعيد عبد الحميد الرفاعى 

 46 يوسف مسعد مسعد الشباسى 

 47 ابراهيم مصطفى السيد الحديدى 

 48 احمد توفيق سيد احمد عبدالهادي  

 49 احمد سعيد عبدالفتاح سعيد 

 50 احمد محمد ابو العال عبد الغنى ابوالعال 
 

 

أ د حاتم محمد عبد القادر المرشد االكاديمي  

 

  



9191-9102للعام الجامعي  االرشاد األكاديمي   

 

                                                                                الثالثةالمجموعة 

 المسلسل اسم الطالب توقيع الطالب

 51 احمد محمد شحاته محمد شحاته 

 52 احمد محمد عبدالغنى محمد حالوه 

فتح هللا شكراحمد يحى محمد    53 

 54 ادهم محمد خليل الملوانى 

 55 اكمل عبدالمجيد عبدالمنعم سلطان 

 56 ايه ايهاب علي الصادق 

 57 خالد احمد عبدالعظيم النشار 

 58 خالد عبدالنبى عوض محمود حميده 

 59 روان جمال إبراهيم الدسوقي 

 60 سلمى اشرف حبشى عبدالعال 

مرادسيف محمد السيد على    61 

 62 عبد الرحمن محمد عبدالرؤف مرزبه 

 63 عبد هللا عاطف عبدالغنى نوير 

 64 عبد هللا عبدالمنعم عبدهللا بالل 

 65 عبد هللا عالء مصطفي عطيه 

 66 عمرو عبدالفتاح عبدالمطلب صقر 

 67 محمد السيد احمد التراس 

 68 محمد رأفت عبدالغفار الشحات 

محمود الشافعىمحمد صالح فايز    69 

 70 محمد عزت عوض خليفة 

 71 محمد نصر عبدالوهاب الفقى 

 72 محمود السيد محمود محمد على 

 73 محمود مسعد على عبد الباقى حسن 

 74 مصطفى اشرف محمد ابو السعود 

 75 معاذ وائل فتحي محمد عبد الواحد 
 

 

 المرشد االكاديمي د إيمان مصيلحي محمد
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                                                                                              الرابعةالمجموعة 

 المسلسل اسم الطالب توقيع الطالب

 76 مصطفى عماد السيد السرس 

 77 محمد سامي محمد االنصاري 

علي ضيفمحمد أمجد السيد    78 

 79 ساره كامل منير أحمد شعله 

حمدي مصطفي محمود الكوميتي    80 

 81 محمد احمد راضي 

 82 محمد إبراهيم لطفي نوفل 

 83 مي خالد أبو بكر الشهاوي 

حازم علي محمد علي    84 

محمد عرفه شعبان أحمد    85 

محمد سيد محمد خليل    86 

محمد خالد سعيد أبو ضلع    87 

يوسف اسعد جرجس اسحق حنا    88 

 89 مها احمد فكري السيد 

سلمي محمد محمد الشريف    90 

 91 اياد ايمن زاهر الجوهري 

 92 محمد عصام شوقي مدين 

حازم عبد الرحمن احمد علي    93 

 94 محمود اشرف محمد الغريب  

 95 مريم احمد إبراهيم الشيخ 

 66 محمد خيري حمدي القاضي 

 67 هاجر خالد حمدي 

 69 االء محمد عبد الحميد حماد 

 66 صالح الدين ايمن عتيم 

 111 مريم حسني محمود صالح 

 111 سعاد خالد عفيفي سيد احمد 
 

 

أ د عربي السيد كشك المرشد االكاديمي  

 


