
0202-0202االرشاد االكاديمّ   

 

Group 4-01 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 لسم انفارماكُنُجّ مرُنّ محمذ مرُني د/ عماد انذيه 2-22 انراتعح
 

 توقيع الطالب  اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

   أبتسام ربيع عطيو ربيع 252222 1

   إبراىيم سمير محمد جبر 252220 2

   إبراىيم عبدالستار إبراىيم الصعيدى 252221 3

   إبراىيم لطفى محمد صالح 252222 4

   إبراىيم محمد العيسوى العزب زايد 252223 5

   أحمد إبراىيم سويمم إبراىيم مصطفى 252224 6

   أحمد إبراىيم عبدالفتاح محمد حماد 252225 7

   أحمد إبراىيم عبدالحميم عبدالمنعم 252226 8

   أحمد أسامو محمد سالمان 252227 9

   أحمد أشرف عبدالمعز أبوحسين 252222 11

   أحمد السيد بسيونى صالح 252222 11

   احمد السيد محمود عبدالحميد جنجن 252220 12

   أحمد أيمن عبدالعزيز أبوالسعود 252221 13

   أحمد جباره السيد جباره 252223 14

   أحمد جمال إبراىيم رزق الشعار 252224 15

   أحمد جمال عبداهلل محمدى حموه 252226 16

   أحمد جمال عمى أحمد الغتيت 252227 17

   أحمد جمال فاروق النحمو 252202 18

   أحمد جميل ناصف عبدالمطيف 252202 19

   أحمد حاتم محمود جوده 252200 21

 



0202-0202االرشاد االكاديمّ   

 

Group4-02 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 لسم انفارماكُنُجّ د/ ايمان محمذ مصطفي سُيذ 02-2 انراتعح
 

 توقيع الطالب  اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

   أحمد حافظ سيف إبراىيم عالم 252201 21

   نوراحمد حماده عبدالعزيز حسين  252202 22

   أحمد حمدى إبراىيم السبكى 252203 23

   أحمد حمدى حسين شاىين 252204 24

   أحمد خالد السيد أبوطالب 252205 25

   أحمد رجب لطفى أبوالمعاطى مجاىد 252206 26

   أحمد رجب محمد بركات إبراىيم 252207 27

   أحمد رسمي محمد البيومى 252212 28

   عيش حأحمد رضا أبو الفتو  252212 29

   احمد رضا الصاوى البابمى 252210 31

   أحمد رضا عباده محمد ىيبو 252211 31

   أحمد سالمو عبدالرحمن حسينى 252212 32

   أحمد سمير عبدالحميم محمد عجور 252213 33

   أحمد سمير عبدالسيد فوده 252214 34

   أحمد سيد أحمد بندارى أبوحجر 252215 35

   أحمد صالح أبوالعال محمد 252216 36

   أحمد صالح أحمد عبدالعزيز 252217 37

   أحمد عادل موسى فوده 252222 38

   أحمد عاطف عبدالجميل العربى 252222 39

   أحمد عاطف محمد صقر 252220 41

 



0202-0202االرشاد االكاديمّ   

 

Group4-03 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 لسم انفارماكُنُجّ د/ دعاء زغهُل محمذ شثم  01-2 انراتعح
 

 توقيع الطالب  اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

   أحمد عبدالسالم السيد ميز 252223 41

   أحمد عبدالعزيز أحمد زبيده 252224 42

   أحمد عبدالسالم السيد ميز 252223 41

   أحمد عبدالعزيز أحمد زبيده 252224 42

   أحمد عبدالسالم السيد ميز 252223 41

   أحمد عبدالمطيف عبدالمطيف رمضان 252232 46

   أحمد عفيفى عبدالحميد سالمو 252232 47

   أحمد عالء بسيونى الباجورى 252230 48

   أحمد عالء عبدالعزيز لبيب 252231 49

   أحمد عمى أحمد عامر 252232 51

   أحمد عماد طو أحمد الشاذلى 252233 51

   أحمد فتحى سعيد السيسى 252234 52

   أحمد فكرى محمد عمى شاطيو 252235 53

   أحمد لطفى محمد صالح 252236 54

عبدالسعيد فرجاحمد مجدى  252237 55    

   أحمد محمد السيد محمود سميمان 252242 56

   أحمد محمد عبدالستار عبدربو 252240 57

   أحمد محمد عبدالمولى عبدالرحمن 252241 58

   أحمد محمد عمى عبدالسالم 252242 59

مصطفى سالمأحمد محمد  252243 61    

 



0202-0202االرشاد االكاديمّ   

 

Group4-04 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 لسم انثاثُنُجّ د/ عثذ انىثي سعيذ عثذ انىثي 02-2 انراتعح
 

 توقيع الطالب  اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

يوسف إبراىيم محمود أحمد 252244 61    

السيسى أحمد محمود أحمد 252245 62    

   أحمد مصطفى محمد شاكر صادق المنير 252247 63

   أحمد مصطفى وىبو عبدالرحمن 252252 64

   أحمد ندا فرج عبدالحميد النيدانى 252252 65

   أدىم خالد عبدالسميع سيد أحمد حيدر 252250 66

   أسامو أحمد عبدالستار يوسف 252251 67

   أسامة أشرف مصطفى ابو رحمو 252252 68

   اسامو عبدالحميد اسامة شاىين 252253 69

   أسامو مجدى عمى الصباغ 252254 71

   اسامو ىشام فايد جاد اهلل 252255 71

   إسحق ميالد جرجس منصور 252256 72

   إسراء أحمد عمى الصعيدى 252257 73

   إسراء أشرف عمى محمد الحفناوى 252262 74

   إسراء رأفت محمد الديب 252262 75

   إسراء رجب سيد أحمد جوده السنطاوى 252260 76

   إسراء رشدى إسماعيل أبوالعطا 252261 77

   إسراء زغمول عبدالممك حسين أحمد 252262 78

   إسراء سعيد عبداهلل حسنين 252263 79

   إسراء عبدالواحد عبدالفضيل السواق 252264 81

 



0202-0202االرشاد االكاديمّ   

 

Group4-05 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـالمجموعكود  ةـالفرق

 لسم انثاثُنُجّ ٌىذ عهي انشحاخ عهيد/  03-2 انراتعح
 

 توقيع الطالب  اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

   إسراء عدلى فييم البركى 252265 81

   إسراء عمى إبراىيم أبوعمى 252266 82

   إسراء فييم أحمد شمتوت 252267 83

   إسراء فوزى عبدالفتاح القمعو 252272 84

   إسراء محمد إبراىيم سويمم 252272 85

   إسراء محمد المصيمحى أحمد أحمد 252270 86

   إسراء محمود عبدالحميم عوض 252271 87

محمود محمود أحمد أبوسارىإسراء  252272 88    

   إسالم إبراىيم حامد الباجورى 252273 89

   إسالم جميل كامل خميفو 252274 91

   إسالم شمبى محمد الحبشى فرحات جمجل 252275 91

   إسالم عبدالغفار عبدالميدى عبدالغفار محمد 252276 92

   إسالم محمد أمين محفوظ 252222 93

   إسالم محمود عطيو محمود 252222 94

   أسماء السيد أحمد أبوطالب 252220 95

   أسماء بياء زكى شعبان 252221 96

   اسماء جمال محمد عبدالغفار موسى 252222 97

   أسماء حماد محمد عبدالرازق 252223 98

   أسماء سامى محمد الحنفى 252224 99

   أسماء سميمان أحمد أبوخضره 252225 111

 



0202-0202االرشاد االكاديمّ   

 

Group4-06 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 انثاثُنُجّلسم   شعثان شعثان حميذيد/أياخ  04-2 انراتعح
 

 توقيع الطالب  اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

   أسماء صبحى مصمحى محمد 252226 111

   أسماء طو أحمد السيد الجندى 252227 112

   أسماء عادل محمد عبداليادى عبدالرازق 252222 113

   محمد عبدالحق العبدأسماء عبدالحق  252222 114

   أسماء عبداهلل متولى زيان 252220 115

   أسماء فوزى السيد عبده النجار 252221 116

   أسماء مجدى عمى الميوبى 252222 117

   أسماء محمد خميل عبدالرحيم 252223 118

   محمد عمى محمد إسماعيلأسماء  252224 119

   أسماء مصطفى محمد محمد عبدالرحمن 252225 111

   أسماء نبيل محمد عبدالمقصود عطيو 252226 111

   أسماء نشأت مرزوق السيد 252227 112

   أشرف أمجد محمد عتمان 252202 113

   أشرف عارف حسن السكافى 252202 114

   إكرام شعبان فرج عبدالعزيز 252200 115

   أكرم محمد محمد إبراىيم عيسى 252201 116

   أالء أحمد عبدالحميد شاىين 252202 117

   أالء أشرف سالم حمد إبراىيم حمد 252203 118

   أالء السيد إبراىيم صالح 252204 119

   أالء السيد عبدالسالم شريف  252205 121

 



0202-0202االرشاد االكاديمّ   

 

Group 4-07 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 لسم انثاثُنُجّ د/عهياء أتُ انمجذ مصيهي عثذ رتً 05-4 انراتعح
 

الرقن  م

 ىـاألكاديم

 توقيع الطالب  اسن الطالب

   أالء شبل عبدالمقصود شبل النقيب 252207 121

   أالء صابر حسن عاصى 252212 122

   أالء محمد إبراىيم عبيو 252212 123

   أالء محمد أحمد طنطاوى 252210 124

   أالء محمد السيد عباس محمد 252211 125

   أالء محمود محمد الحجار 252212 126

   أالء مرضى محمد بقوش 252213 127

   أالء نزيو أحمد نور 252214 128

   الشيماء رضا محمود حميدة شرف الدين 252215 129

   إليام زيد عمى سيف الدين 252217 131

   أمانى أحمد محمود أحمد المبودى 252222 131

   أمانى أشرف محمد البنا 252222 132

   أمانى السيد إبراىيم صقر 252220 133

   أمانى عادل ىاشم محمد سميمان 252221 134

   أمانى عبدالكريم عبدالحفيظ عبدالعزيز 252222 135

   امانى عمى احمد المميجى 252223 136

   أمانى فتحى عبدالسالم الديب 252224 137

   أمانى مبروك عمى محمد الدسوقى 252225 138

   امانى مصطفى كامل عبدالرحمن الشاذلى 252226 139

رحيم خطابأمجد عادل زكى  252227 141    



0202-0202االرشاد االكاديمّ   

 

Group 4-08 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 لسم انميكرَتيُنُجي عهياء اتراٌيم عهيُيد/  06-4 انراتعح
 

الرقن  م

 ىـاألكاديم

 توقيع الطالب  اسن الطالب

   أمل أحمد محمد مصيمحى عمر 252232 141

   أمل كمال نور الدين داود 252232 142

   أمنيو أشرف عبدالسعيد حافظ 252230 143

   أمنيو جالل عبدالستار العمرى 252231 144

   أمنيو حسن محمد حسن 252232 145

   أمنيو حممى السيد محمود زيان 252233 146

   أمنيو رشاد عبدالفتاح العطار 252234 147

   أمنيو سمير عبدالفتاح المشاط 252235 148

   أمنيو عبدالفتاح عبدالحميد محفوظ 252236 149

   أمنيو عبدالمطمب عبدالفتاح عبدالمطمب القمشى 252237 151

ذكرىأمنيو محمد شحاتو السيد  252242 151    

   أميره أحمد أحمد الخشن 252242 152

   أميره أسامو أحمد بيومى 252240 153

   أميره رشاد سعيد رجب 252241 154

   أميره زايد عبدالشافى عبدالغفار 252242 155

   أميره سعد محمد عبدالمجيد 252243 156

   أميره سالمو رشاد دومو 252244 157

   أميره عيد سعد قنديل 252245 158

   أميره فوزى سميم فضل 252246 159

   أميره محفوظ سالم متولى محمد 252247 161



0202-0202االرشاد االكاديمّ   

 

Group4-09 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 انميكرَتيُنُجي اسماء كمال محمذ عامرد/  07-2 انراتعح
 

 توقيع الطالب  اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

   أميره محمد يوسف العربى 252252 161

   أميره محمود أحمد ظالم 252252 162

   أمينو أحمد محمد نجم 252250 163

   أمينو رضا حامد مصطفى 252251 164

   انس ابراىيم عبدالفتاح رمضان 252252 165

   إىداء صالح محمود نصر 252254 166

   آيات محمود محمد شعالن 252255 167

   إيثار صبرى السيد أبوسعده 252256 168

   ايرينى عادل حنا بدوى 252257 169

   إيمان السيد عبدالفتاح الشاذلى 252262 171

   إيمان السيد محمد عيسى 252262 171

   إيمان أنور رشاد عبدالحكيم جامع 252260 172

   إيمان جمال السيد محمد عبده 252261 173

   إيمان خضر رمضان عبدالمطمب خضر 252262 174

   إيمان ربيع محمود حسين المنوفى 252263 175

   إيمان سميمان عبدالستار يوسف 252264 176

   إيمان شعبان عبدالحميد األشمونى 252265 177

   إيمان صبحى فوزى رمضان 252266 178

   إيمان صبحى محمد بدوى 252267 179

   إيمان طارق عبدالحميد غنيم 252272 181

 



0202-0202االرشاد االكاديمّ   

 

Group4-11 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 انميكرَتيُنُجي   مٍا محمذ انذٌشاند/ 22-2 انراتعح
 

 توقيع الطالب  اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

   إيمان عبدالسالم عبدالسالم حسن حسين 252272 181

   إيمان عبداهلل عبدالحميد محروس 252270 182

   إيمان عبداهلل عمى شوشو 252271 183

   إيمان عبدالمرضى إبراىيم ىمام 252272 184

   إيمان عيد سعيد حواش 252273 185

   ايمان فرج عطيو خالد محى الدين 252274 186

   إيمان محمد السيد جاب اهلل الغزالى 252275 187

   إيمان معتمد صادق محمد سيد أبوعيشو 252276 188

   إيمان ىانى محمد الفيشاوى 252277 189

   أيمن أحمد محمد عوده 252022 191

   إيناس حاتم محمود الشبراوى 252020 191

   إيناس محمد السيد جمعو 252021 192

   ايناس محمود انور الشين 252022 193

   أيو أحمد عبدالحميد محمد غانم 252023 194

   أيو أحمد محمد بر 252024 195

   أيو أسامو صالح محمد دربالو  252025 196

   أيو أسامو محمد احمد سالم 252026 197

   أيو السيد مميجى محمد رجب 252027 198

   أيو أيمن محمد الفقى 252022 199

مصطفى الجمال أيو جمال عاشور 2520222 211    

 



0202-0202االرشاد االكاديمّ   

 

Group4-11 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 انطفيهياخ د/ وٍّ احمذ اتراٌيم اتُ خهيم 11-2 انراتعح
 

 توقيع الطالب  اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

   أيو جمال عمى عشرى 712171 211

   أيو جمعو أحمد الشرقاوى 712171 212

   أيو حممى أحمد محمد البحراوى 712171 213

   أيو رضا محمد أبوزيد النوييى 712171 214

   أيو سامى محمد رمضان 712171 215

   أيو سعيد محمود البدوى 712171 216

مولد قاسمأيو سمير  712171 217    

   أيو طارق محمد عياد 712112 218

   أيو عباس محمد السيد عامر 712117 219

   أيو عيسوى مصطفى الصياد 712111 211

   أيو فكرى عبدالرازق دياب 712111 211

   أيو ماىر السيد فوده 712111 212

   أيو محمد إبراىيم أبوالمجد 712111 213

   أيو محمد جمال رضوان 712111 214

   أيو محمد عبدالعزيز عبدالجواد عبدالواحد 712111 215

   أيو محمود أحمد عالم 712111 216

   أيو محمود حممى محمد 712112 217

   أيو مصطفى أحمد سالمو 712117 218

   إيياب سعد أحمد مصطفى الجندى 712111 219

   بربارا أديب كيرلس نصر 712111 112

 



0202-0202االرشاد االكاديمّ   

 

Group4-12 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 انطفيهياخ  د/ احمذ سعيذ ذُفيك مٍذِ  12-2 انراتعح
 

 توقيع الطالب  اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

   بسام محمد أبوالفتوح العفيفى 712111 221

   بسمو سمير محمد السيد أبودريع 712111 222

   بسمو طو محمود قمقيمو 712111 223

   بسمو عبداليادى عبداهلل جمعو 712111 224

   بسمو محمد الشحات عطيو 712111 225

   بسنت حسام الشاذلى أحمد الشاذلى 712112 226

   بسنت خالد إبراىيم صقر 712117 227

   بسنت سعيد عبدالباسط حسين 712111 228

   بسنت عزت حسينى محمد إبراىيم 712111 229

   بييره أحمد لبيب حامد عبدالمطيف 712111 231

   بيشوى عبدالمالك فرج سميمان 712111 231

   تسنيم رضا محمد مصطفى الشباسى 712111 232

   تغريد أسامو عبدالمطمب أبوحسين 712111 233

   تقى سمير سميمان عياد 712111 234

   تقى عادل عبدالمجيد المنوفى 712111 235

   تقى عادل عبده عبدالمقصود القاضى 712112 236

   ثروت سميمان عبدالخالق مصطفى المعدول 712117 237

إبراىيم أحمد ميدىجنو أحمد  712111 238    

   جياد جمال السيد الجندى 712111 239

   جياد خالد السيد عماره 712111 241

 



0202-0202االرشاد االكاديمّ   

 

Group4-13 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 انطفيهياخ د/ مىّ فٍيم عثذ انسميع فٍيم 13-2 انراتعح
 

 توقيع الطالب  اسن الطالب ىـاألكاديمالرقن  م

   جياد رضا إبراىيم السيد الشنوفى 712111 241

   جياد سمير زكى محمود 712111 242

   جهاد عبدالرحمن محروس عبدالرحمن األبحر 712111 243

   جياد يحيى حسن أحمد يحيى 712111 244

   حازم محمد حامد شعير 712111 245

   حسام حسن عمى حسن عمى 712117 246

   حسام صالح عباس سالمون 712111 247

   حسام مصطفى عبد المولى منتصر 712111 248

   حسام ياسر رمضان محمود الخشاب 712111 249

   حسن شحاتو عمى جاداهلل 712111 251

   حسنى أحمد حسنى عبدالعال 712111 251

   حسين عمى حسين جابر عيسى 712111 252

   حسين عمى رياض حسانين 712111 253

   حفصو رمضان محمد الحبشى 712111 254

   حنان حماده أحمد الطوخى 712112 255

   حياة مصطفى عمى خميل 712117 256

   خالد أحمد محمد الشيالى 712111 257

   خالد السيد إبراىيم عمى القصبى 712111 258

   خمود رضا عطيو السيد خميل 712111 259

قطب الكريدى داليا أشرف 712111 261    

 



0202-0202االرشاد االكاديمّ   

 

Group4-14 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 طة انمجرمع  د/ رضا عثذ انهطيف اتراٌيم انغمريرّ 14-4 انراتعح
 

 توقيع الطالب  اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

   داليا خالد عمى جاد 712111 261

   دعاء رفعت سعيد الغندور 712111 262

   دعاء فارس محمد فرحات 712111 263

   دعاء ياسر عبدالفتاح خطاب 712112 264

   ديار مؤيد كاظم 712117 265

   دينا حسين عبدالرحمن المميجى 712111 266

عبداهلل عيد صابر العربىدبنا  712111 267    

   دينا محمد مصطفى شياب الدين 712111 268

   رانيا حسينى حسن حسينى مرعى 712111 269

   رانيا محمد السيد عبدالعاطى عبداهلل 712111 271

   رحاب رافت عبدالمحسن موسى 712111 271

   رحمو أبواليزيد منصور محمد البدوى 712111 272

   رحمو السيد عيد محمود 712111 273

   رحمو عصام إبراىيم الزىار 712112 274

   رشا أسامو سعد زىران 712117 275

   رضوى إبراىيم عبدالفتاح القميط 712111 276

   رضوى رمضان السيد عبدالستار 712111 277

   رفيده حمدى عبدالمعطى أحمد نصر 712111 278

   رنا إبراىيم السيد سوسو 712111 279

   رنا جابر سعيد محمد مبارك 712111 281

 



0202-0202االرشاد االكاديمّ   

 

Group4-15 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 طة االسرج   مرَج محمذ محمُد محسةد/  15-4 انراتعح
 

 توقيع الطالب  اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

   رنا رزق عبدالغنى محمد 712111 281

   رنا فتحى السيد أحمد بدر 712111 282

خضرروان عبدالمنعم إبراىيم محمد  712122 283    

   روضو السيد السيد شكر 712121 284

   روضو عادل محمد قمر 712121 285

   روضو محمد أحمد محمد عفيفى 712121 286

   رويدا حسن عبدالميدى حسن 712121 287

   ريم أبوالعزم أبوالغيط أبوالعزم الييتى 712121 288

   ريم اشرف سعيد حسين 712121 289

   ريم ماىر عبدالمقصود سميم 712121 291

   ريناد حسين صالح حمزه 712121 291

   رييام أحمد رشدى إبراىيم السيد 712172 292

   رييام خالد عبدالسالم منصور 712177 293

   زياد ابراىيم فتحى ابراىيم تمراز 712171 294

   زياد طارق كامل محمد منصور 712171 295

   زياد فتحى مصطفى عبدالغفار 712171 296

   زيزى حسن جناب بحيرى 712171 297

   زينب أسامو فرحات الجندى 712171 298

   زينب السيد عبدالستار محمد بدر 712171 299

   زينب سامى عبدالسالم النحاس 712171 311

 



0202-0202االرشاد االكاديمّ   

 

Group4-16 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 طة االسرج   رَفيذا محمذ اتراٌيم انسماد/  24-4 انراتعح
 

 توقيع الطالب  اسن الطالب ىـاألكاديمالرقن  م

   زينب عبدالحميم الزناتى الدودة 712171 311

   زينب عبدالسميع أنسى شمبى 712112 312

   زينب عبدالمنعم أحمد عنانى 712117 313

   زينب مينا حسين فريج 712111 314

   سارة إسماعيل محمد عمى 712111 315

   سارة أشرف سمير عبدالرحمن ندا 712111 316

   سارة السيد محمد محرم 712111 317

   سارة جمال يحيى محمد القيوجى 712111 318

   سارة حمدى عمى طاحون 712111 319

خالد أحمد غريبسارة  712111 311    

   سارة خيرى أحمد سميمان ندا 712112 311

   سارة عباس محمد حسن عباس 712111 313

   سارة عبدالشافى محمد البرعى محمد 712111 314

   سارة عماد حمدى عامر الخولى 712111 315

مبروك محمد موسى أحمدسارة  712111 316    

   سارة محمد البندارى شارود 712111 317

   سارة محمد حمدتو عبدالقادر 712111 318

   سارة محمد خضر محمد منصور 712111 319

   سارة محمد عبدالفتاح محمود حشاد 712111 321

 

 



0202-0202االرشاد االكاديمّ   

 

Group4-17 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 طة االسرج  ديىا مصطفي انمطثعجّد/ 25-4 انراتعح
 

 توقيع الطالب  اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

   سارة يونس أحمد خضر 712112 321

   سالم محمد سالم الشيخ 712117 322

   سجده شعبان عبدالقوى مصطفى ابو سنو 712111 323

   سجده محمد محمد حسن بكير 712111 324

   سجده ىشام الصاوى عبدالمعطى الصردى 712111 325

   سحر عادل موسى سيداحمد موسى 712111 326

   سحر محمد محمد غنيم سالم 712111 327

   سممى أحمد حسين عمار 712111 328

   سممى أحمد يحيى أحمد 712111 329

   سممى عاطف عبدالستار زكى الفقى 712111 331

   سممى عبدالمنعم محمد محروس سميو 712112 331

   سممى منشاوى شعبان منشاوى 712117 332

   سموى عثمان محمد أحمد عبدالصمد 712111 333

   سموى عنتر عبدالحميد أحمد الجافى 712111 334

   سموى معتمد أبوالفتوح عبداهلل 712111 335

   سماء صبرى محمود عبدالرحمن شاىين 712111 336

نبيل عبدالجميل العيسوىسماء  712111 337    

   سمر حمدى محمد سمطان 712111 338

   سمر زكريا السيد عبدالمحسن 712111 339

   سمر مجدى عبدالعاطى عبدالمولى الشقيرى 712112 341

 



0202-0202االرشاد االكاديمّ   

 

Group4-18 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 طة االسرج  انضثعجٍاد فريذ محمذ  28-4 انراتعح
 

 توقيع الطالب  اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

   سمر محمد محمد السيد يونس 712117 341

   سميو عبدالباسط عبدالباسط الزرقانى 712111 342

   سميو عبدالناصر عبداهلل حبيب 712111 343

   سندس ربيع عبدالمعطى مجاىد أبوخضره 712111 344

   سييمو عادل محمود عبدالحميد عالم 712111 345

   شادى عبداهلل محمد عبدالمنعم عبيد 712111 346

   شروق جمال محمد محمود المغربى 712111 347

   شروق سمير عباس جبريل 712112 348

   شروق شعبان حسن الشيالى 712117 349

   شروق عاطف محمد شكرى محمود 712111 351

   شروق فايز عبدالعزيز الحداد 712111 351

   شروق مصطفى إبراىيم الصعيدى 712111 352

مصطفى عبداليادى إبراىيمشرين  712111 353    

   شمس قناوى محمود قناوى 712111 354

   شيماء بشير فاروق عمر مصطفى 712111 355

   شيماء عبدالحكيم عباس عبدالغنى 712111 356

   صابرين سعيد محمد أبوزىره 712112 357

   صالح السيد محمد عبدالمقصود ناصف 712117 358

   ضحى عبدالعميم يوسف إبراىيم 712111 359

   ضحى كامل احمد يوسف صيام 712111 361

 



0202-0202االرشاد االكاديمّ   

 

Group4-19 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 جراحح انعيُن  د/ محمذ سامّ عثذ انعسيس  29-4 انراتعح
 

 توقيع الطالب  اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

   ضحى ماىر عبداهلل محمد الصواف 712111 361

   ضياء رمضان عبد المنطمب البنا 712111 362

   طارق خالد يسن محمد حسن 712111 363

   الشعارطارق محمد غريب  712111 364

   طمعت وليد محمد طمعت عطيو 712111 365

   طو محمد طو عبدالجميل 712111 366

   عامر أحمد عامر عبدالوىاب خميس 712117 367

   عبدالحى محمد سالم شعت 712111 368

   السيدعبدالرحمن أشرف الدسوقى  712111 369

   عبدالرحمن أمين محمود عبداهلل 712111 371

   عبدالرحمن جمال عبدالحميد عميرة 712111 371

   عبدالرحمن جمال محمد محمد عمر 712111 372

   عبدالرحمن حافظ حسن عمى سميمان 712111 373

   عبدالرحمن رمضان فيمى قطب بخيت 712111 374

   عبدالرحمن صبرى مصطفى رمضان 712122 375

   عبدالرحمن عبدالمؤمن الصاوى فرحات 712127 376

   عبدالرحمن عزام كمال أحمد 712121 377

   عبدالرحمن عالء محمد عياد 712121 378

   عبدالرحمن كامل عبدالعظيم األسود 712121 379

   عبدالرحمن محمد إبراىيم الخولى 712121 381

 



0202-0202االرشاد االكاديمّ   

 

Group4-21 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 جراحح انعيُن اسراء سامّ احمذ غثاشّ 02-4 انراتعح
 

 توقيع الطالب  اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

   عبدالرحمن محمد رمضان محمد 712121 381

   عبدالرحمن محمد محمد محمود 712121 382

   عبدالعزيز نجاح عبدالعزيز القاضى 712177 383

   عبداهلل إبراىيم عبدالمرضى شريف 712171 384

   عبداهلل رضا حسن عالم 712171 385

   عبداهلل عصام عباس يوسف ىيكل 712171 386

   عبداهلل عمى عبدالستار بالل 712171 387

   عبداهلل فتحى مشحوت المصرى 712171 388

   عبداهلل فيمى عبدالنبى عزب جوىر 712171 389

   عبداهلل محمد عبد المنعم الشعار 712171 391

   عداهلل وليد نيازى حسان 712171 391

   عبدالمحسن سميمان عبدالمحسن الخولى 712112 392

   عبير السيد بسيونى البنا 712117 393

   عبير السيد عمى السيد أبوحجازى 712111 394

   عبير عادل محروس شمتوت 712111 395

   عزه عمى محمد عمى قرطام 712111 396

   عال سعيد محمد الدفراوى 712111 397

   عال عبدالصادق محمود حسبو 712111 398

   عالء خالد عبدالستار محمد 712111 399

   عالء محمد محمد الغنام 712111 411

 



0202-0202االرشاد االكاديمّ   

 

Group4-21 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 جراحح انعيُن د/ احمذعادل زواذّ  02-4 انراتعح
 

 توقيع الطالب  اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

   عمى راضى عمى كامل الخميفو 712111 411

   عمى عبدالنبى محمد عبدالرحمن 712112 412

   عمى محمد الدسوقى اإلبيارى 712111 413

   عمى محمد عمى أبوالخير 712111 414

   عمى محمد عمى التراس 712111 415

   عمياء إبراىيم النبوى كامل أحمد 712111 416

   عمياء عزت عبداهلل عراقى الشين 712111 417

   عمياء فتوح محمد إسماعيل 712111 418

   عمياء محمد حسن حسن السمنى 712111 419

   عمار أيمن حامد بحبح 712112 411

   عمار ياسرمحمد مرة 712117 411

   عمر أشرف عبدالسميع جويمى 712111 412

   عمر أشرف يوسف يوسف إبراىيم 712111 413

   عمر خالد عبدالمطمب عمر 712111 414

   عمر خالد يسن محمد حسن 712111 415

   عمر سعيد إبراىيم السخاوى 712111 416

   عمر عبدالستار حامد عبدربو 712111 417

   عمرو عاطف عبدالسميع مرسى 712111 418

   عمرو محمد طمعت عبدالنعيم رضا البمشى 712112 419

   غادة الحسينى الصاوى شرشر 712117 421

 



0202-0202االرشاد االكاديمّ   

 

Group4-22 

 ةــالوظيف ى ـاألكاديمد ـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 لسم انجهذيح  د/ ٌثح هللا سعذ انذيه تازيذ 00-4 انراتعح
 

 توقيع الطالب  اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

   الشورى فرج عبدالمالك رجب غادة 712111 421

   الدين شرف عبدالرحمن عادل غيداء 712111 422

   صقر السيد أحمد فاطمة 712111 423

   صقر العميمى متولى أحمد فاطمة 712111 424

   رزق عبدالستار رزق فاطمة 712111 425

   فاطمة سعيد محمد كمال عبدالعال 712111 426

   فاطمة طمعت عبدالفتاح الشيخ 712111 427

   فاطمة عمى أحمد عبدالستار أحمد 712111 428

   فاطمة محمد عمى مرزوق 712112 429

   فاطمة ىشام محفوظ عبدالبر أحمد 712117 431

   فاطمة وحيد رشاد ابو حسن 712111 431

   كرستين أنسى حميم جرجس 712111 432

   كرم عموانى عبدالنبى العربى 712111 433

   كريم سامى عبدالحميم محمد زايد 712111 434

   كريم سعيد حممى عثمان غنيم 712111 435

   كريم عبداهلل عبدالغفار بشير 712111 436

   كريم مصطفى حسن عامر حسن عامر 712111 437

   كريم مصطفى محمد أبوالعزم 712111 438

   كريمة حمدى شحاتة محمد الشتيحى 712112 439

   كريمة سامى محمود زكى منصور 712117 441

 



0202-0202االرشاد االكاديمّ   

 

Group4-23 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 لسم انجهذيح  وُرٌان صفُخ عثذ انرازقد/  21-4 انراتعح
 

 توقيع الطالب  اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

   لبنى عبدالحكيم المرسى قرقش 712111 441

   لمياء خالد عبدالغنى عبده 712111 442

   لمياء فؤاد عمى المقوه 712111 443

   ليمى محمد سرور محمد شعبان 712111 444

   مارلين مجدى شفيق فييم 712111 445

   مارينا رأفت فؤاد سعد 712111 446

   مايسو سعيد السيد ىولو 712111 447

   محاسن موسى السيد موسى 712111 448

   حسن فتحمحمد إبراىيم محمد  712112 449

   محمد أبوشنيشن عبدالتواب أبوشنيشن 712117 451

   محمد أحمد رحمى مصطفى حماد 712111 451

   محمد أحمد سالمة فرحات 712111 452

   محمد احمد عبدالعزيز عمى خميل 712111 453

   محمد سعيدهمحمد أحمد  712111 454

   محمد أحمد محمد عمى الشريف 712111 455

   محمد أحمد محمد ىزو 712111 456

   محمد أحمد مصطفى موسى 712111 457

   محمد أسامو شكرى خميفو 712112 458

   محمد أشرف صالح الدين أبوحسين 712117 459

   محمد أشرف محمد الصواف 712111 461

 



0202-0202االرشاد االكاديمّ   

 

Group4-24 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 لسم انجهذيح  ماوّ محمُد يُسفد/ ا 02-4 انراتعح
 

 توقيع الطالب  اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

   عبدالعزيز شعبانمحمد الحسين  712111 461

   محمد السيد أحمد أبوشمبايو 712111 462

   محمد السيد محمد أبوسعد 712111 463

   محمد السيد محمد يونس 712111 464

   محمد القطب عبدالسالم ابو عمى 712111 465

   عمار محمد جمال عبداهلل 712111 466

   محمد خالد سعد العجمى 712127 467

   محمد خالد عبدالوىاب محمد 712121 468

   محمد خالد عزت إمام شعيب 712121 469

   محمد خالد محمد عبدالعزيز تاج 712121 471

   محمد ربيع محمد محمد حسانين 712121 471

   محمد رزق محمد عطيو البكراوى 712121 472

   محمد رشدى ابو المعاطى الموافى 712121 473

   محمد رشدى السيد عمر 712121 474

   محمد سامح عبدالمطمب عامر 712121 475

   الشامىمحمد سامى محمد المرسى  712172 476

   محمد سعيد أحمد إبراىيم 712177 477

   محمد سعيد خطاب جمبط 712171 478

   محمد سعيد عبدالصمد عبدالصمد عياد 712171 479

   محمد سعيد محمد خميل 712171 481

 



0202-0202االرشاد االكاديمّ   

 

Group4-25 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 لسم انجهذيح  د/ وٍهح عثذ انعاطّ سهيمان جمم 05-4 انراتعح
 

 توقيع الطالب  اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

   محمد سعيد محمد عبدالجواد 712171 481

   محمد سعيد محمد يوسف 712171 482

   محمود سالم الشقرهمحمد سمير  712171 483

   محمد شعبان محمود مسرجو 712171 484

   محمد صابر رزق زايد زايد 712171 485

   محمد صالح أبوالعنين الحطيم 712112 486

   محمد صالح عبدالرحيم القصير 712117 487

   عبدالصادق طاحونمحمد صالح  712111 488

   محمد طارق عمى زايد  712111 489

   محمد عبدالحميم حافظ محمد البرماوى 712111 491

   محمد عبدالرحيم السيد جادو 712111 491

   محمد عبداهلل صبرى عافيو 712111 492

   عبدالمحسن محمود الشناوى الحايسمحمد  712111 493

   محمد عبدالمنعم مصطفى إبراىيم عمر 712111 494

   محمد عمى السيد طو القمشى 712117 495

   محمد عمى الشافعى محمد عمى الشافعى 712111 496

   محمد عمى محمد الخواص 712111 497

   محمد غريب عبدالرازق غنيم 712111 498

   محمد مبروك محمود غنيم 712111 499

   محمد محرم إبراىيم الخولى 712111 511

 



0202-0202االرشاد االكاديمّ   

 

Group4-26 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 انجهذيحلسم  د/ مّ مذحد محمذعهّ  06-4 انراتعح
 

 توقيع الطالب  اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

   محمد مختار محمد إسماعيل 712112 511

   محمد مدحت محمد عامر 712117 512

   محمد مصطفى عبدالوارث يحيى 712111 513

   محمد منصور عبدالرحمن الذىبى 712111 514

   محمد ميسره كامل أبوالعنين 712111 515

   محمد ناصر شحاتو جمعو 712111 516

   محمود إبراىيم إبراىيم إبراىيم عبدالفتاح 712111 517

   محمود إبراىيم محمد سعفان 712111 518

   عبدالمطيف السيد نمرهمحمود أحمد  712111 519

   محمود السيد أحمد غنيم 712112 511

   محمود السيد محمد أحمد زيد 712117 511

   محمود توفيق محمد زناتى 712111 512

   محمود جمال عبدالفتاح فوده 712111 513

   يوسف عمىمحمود حمدى  712111 514

   محمود رضا السيد الغورى 712111 515

   محمود سامى أحمد الجمال 712111 516

   محمود سامى السيد أبو عيطو 712111 517

   محمود سمير فتحى كسبر 712111 518

   محمود صالح الدين أحمد العسكرى 712112 519

   محمود عادل عبدالعزيز عمى 712117 521

 



0202-0202االرشاد االكاديمّ   

 

Group4-27 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 انثاثُنُجيا االكهيىيكيح  د/ اميرج محمذ فؤاد عثذي شحاذً 07-4 انراتعح
 

 توقيع الطالب  اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

   محمود عبدالسالم عبدالحميد عبدالال 712111 521

   محمود عبدالعظيم جابر محمد مصطفى 712111 522

   محمود عبدالمنعم عبدالمطيف الديب 712111 523

   محمود عزت محمود فرج 712111 524

   محمود عطيو عبدالمنعم األقرع 712111 525

   محمود عالءالدين محمد صبرى عمى 712111 526

   محمود عماد محمد جعفر 712111 527

   محمود فرج السيد عبدالغفار 712111 528

   محمود مبروك مرزوق ضوه 712112 529

   عبدالمقصودمحمود محمد الباجورى موسى  712117 531

   محمود محمد شبل مغازى 712111 531

   محمود محمد شعبان غنيمى أحمد 712111 532

   محمود محمد عبدالخالق داود عبدالحى 712111 533

   محمود مسعد محمود عمى سيد أحمد 712111 534

   مصطفى أحمد مينامحمود  712111 535

   محمود نجاح عبدالمؤمن عبدالحكم نوفل 712111 536

   مدحت أحمد عبدالحميد عبدالقادر 712111 537

   مرام بعشر خضر محمد 712111 538

   مرام يحيى أحمد أبوحسين 712112 539

   مكرم جرجس مرنا سعد 712117 541

 



0202-0202االرشاد االكاديمّ   

 

Group4-28 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 انثاثُنُجيا االكهيىيكيح  د/ريم محسه حسه انخُنّ  28-4 انراتعح
 

 توقيع الطالب  اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

   مروه أشرف عبدالمطلب مرسى عبدالمطلب 712111 541

   مروه مصطفى بدوى حجاج 712111 542

   مروه ىشام عبدالمنعم عرفو 712111 543

   مريم أشرف محمد مختار محمد عيد 712111 544

   مريم بدر عبداهلل شعفو 712111 545

   مريم جمال حامد محمد عمران 712111 546

   مريم عبدالمتعال فؤاد حسن 712111 547

   مريم عالء الدمرداش أحمد 712111 548

   مريم فتحى سميمان عبدالممك 712112 549

   مريم ياسر محمد لطفى سعودى 712117 551

   مصطفى أحمد عبدالفتاح السيد 712111 551

   مصطفى أحمد فتحى غازى 712111 552

   مصطفى السيد شحاتو قابيل 712111 553

   مصطفى أمجد عبدالواحد شياب الدين 712111 554

   مصطفى بحيرى عمى محمود بحيرى 712111 555

   مصطفى رمضان أحمد البراوى 712111 556

   مصطفى رياض عماد الدين نجم 712111 557

   مصطفى سعيد ناصف أحمد زيدان 712111 558

   مصطفى شريف عمى الكفراوى 712122 559

   مصطفى عبداهلل إبراىيم زىو 712127 561

 



0202-0202االرشاد االكاديمّ   

 

Group4-29 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 لسم انثاثُنُجيا االكهيىيكيح  د/ ثريا احمذ عثذ انحميذ عمر 09-4 انراتعح
 

 توقيع الطالب  اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

   مصطفى عبداهلل عبد الواحد عبدالال 712121 561

   مصطفى عبدالمعبود عبدالفتاح بدر 712121 562

   مصطفى ماىر محى الدين حسن النجار 712121 563

   مصطفى متولى أحمد مجاىد نصر 712121 564

   مصطفى مجدى احمد صالح 712121 565

   مصطفى محمود عبدالحميد جعفر 712121 566

   مصطفى مختار عمى ظريفو 712121 567

   معاذ السيد حسن عبدالحميد عفيفى 712121 568

   معاذ سعيد كامل خميفة المزار 712172 569

   منار السيد محمود الطوخى 712177 571

   منار سعيد عمى مصطفى شنب 712171 571

   منار محمد سعيد النجار 712171 572

   منو اهلل ابراىيم محمد بسيونى 712171 573

   منو اهلل صالح محمد محمد 712171 574

   منى إسالم فيمى عقيمو 712171 575

   منى موسى فريد منصور 712171 576

   ميا محمود محمد الوكيل 712171 577

   ميا نبيل الدسوقى عيد 712171 578

   مياب مختار مرسى بديره 712112 579

   ميند خالد حسانين مرسى 712117 581

 



0202-0202االرشاد االكاديمّ   

 

Group4-30 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 انطة انشرعّ  د/ سٍا حامذ عثذ انحميذ 30-4 انراتعح
 

 توقيع الطالب  اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

   مى أحمد شوقى عبدالعظيم حماد 712111 581

   مى أشرف عبدالرءوف عبدالحميد داود 712111 582

   مى سالمو طمبو خميفو حماد 712111 583

   مى صالح عبدالحميد خيراهلل 712111 584

   مى عباس شفيق عبدالحميد 712111 585

   مى عبدالوىاب سعد مصطفى الخولى 712111 586

   مى فاضل عبدالستار عيسى 712111 587

   مى مختار مرسى بديره 712112 588

   مى مصطفى السيد حجازى 712117 589

   مى ميدى عبدالسميع البدرى 712111 591

   ميار محمد فريد محمد عزيز 712111 591

   ميام محمد فريد محمد عزيز 712111 592

   ميرنا جورج إسكندر جرجس 712111 593

   ميرنا ىيثم كامل عبدالفتاح عياد 712111 594

   ميسون صالح محمد مصطفى دبا 712111 595

   مينا عماد جرجس غبلاير 712111 596

   نادية وليد عزت بدوى 712117 597

   ناريمان خالد عبدالقادر عفيفى محمد 712111 598

   ناىد ناصر الدسوقى عبدالعاطى 712111 599

   نجاة كرم محمد إبراىيم 712111 611

 



0202-0202االرشاد االكاديمّ   

 

Group4-31 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 انطة انشرعّ  د/ مٍا صالح انىادِ عفيفي 31-4 انراتعح
 

 توقيع الطالب  اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

   نجالء جمال محمود عطوه 712111 611

   نجوان محمد عبدالمنعم شوشان 712111 612

   ندا خالد إبراىيم عافيو 712111 613

   ندا محمد أبوالفتوح محمد عطيو 712111 614

   ندا محمود أحمد كمال طو محمد 712111 615

   ندا محمود رجب جمعو 712112 616

   نداء فوزى الشافعى المميجى سابق 712117 617

   ندى اشرف زينيم سميم 712111 618

   ندى جمال عاشور رمضان نوفل 712111 619

   ندى حمدى محمد محروس 712111 611

   ندى سالم ميدى مسمم 712111 611

   ندى شوقى الدسوقى يوسف 712111 612

   ندى عبدالبديع عبدالرحمن عماره السيد 712111 613

   ندى عبدالحكيم فتحى إسماعيل حميمو 712111 614

   ندى عزت عبدالرحمن السيد صقر 712111 615

   الوحشندى عموى عمى أبوالعال  712112 616

   ندى ماىر عبدالحميد ناجى 712117 617

   ندى محمد أبوالفتوح السيد شحاتو 712111 618

   ندى محمود عبدالحى عبدالرحيم عفيفى 712111 619

   ندى نبيل عبدالحميد أحمد بدر 712111 621

 



0202-0202االرشاد االكاديمّ   

 

Group4-32 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 انطة انشرعّ  د/ اميرج عثذ انحميذ  محمذ انسيذ  32-2 انراتعح
 

 توقيع الطالب رقن التليفون اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

   ندى ياسر السيد محمد إبراىيم 712111 621

   نرجس حمدى أحمد إبراىيم 712111 622

   نرمين زكى غمرى ىاشم سرور 712111 623

   نرمين عماد محمود رجب 712111 624

   نرمين محمد فتحى اإلمبابى 712112 625

   نرمين مسمم محمد مسمم ريو 712117 626

   نسرين سامى حسين الجمل 712111 627

   نسمو توفيق عبداهلل عبدالمقصود شريف 712111 628

   نسمو محمد سعيد ميتدى 712111 629

   نياد شعبان عبده إبراىيم نصار 712111 631

   نياد كرم زكى محمد المييوى 712111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         631

   نيال محمد كمال أبوسيد 712111 632

   نيمو صبحى أحمد البتانونى 712111 633

   نيى أحمد محمد غنيم 712111 634

   نيى سامى عبدالغفور محمد سبيع 712112 635

   نهى صالح الدين شعبان عيسى عبدالرحمن 712117 636

   نيى محمد عبده بربار 712111 637

   نورا ضياء وىبو محمود 712111 638

   نورا محمود عبدالموجود عبدالخالق 712111 639

   نوران أسامو محمد البينسى شومان 712111 641

 



0202-0202االرشاد االكاديمّ   

 

Group4-33 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 انطة انشرعّ  د/ وجُِ محمُد محمذ حثية 33-2 انراتعح
 

 توقيع الطالب رقن التليفون اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

   نورىان أحمد مصطفى حموده 712111 641

   نورىان حممى رمزى سالم 712111 642

   نورىان رمضان مسعد مميجى يونس 712111 643

   المحمدى جاب اهللنورىان سالم محمد رشاد  712111 644

   نورىان ناصر محمد أحمد 712112 645

   نيرمين عادل محمد محمود طو 712117 646

   نيره إبراىيم عبدالمجيد عمى 712111 647

   نيره طمعت محمد عبدالرازق 712111 648

   عمى دنيانيره عمى محمد  712111 649

   نيرة عمرو محمد السعودى 712111 651

   ىاجر إبراىيم الغنيمى إبراىيم الجزار 712111 651

   ىاجر إبراىيم جبر عبدالحميد 712111 652

   ىاجر إبراىيم حسنين السيد حسنين 712111 653

   بدر زكى الرفاعىىاجر  712111 654

   ىاجر حسن عبدربو حسن 712122 655

   ىاجر سعيد عبدالرحمن إبراىيم فايد 712127 656

   ىاجر صالح محمد محمود جوىر سمرى 712121 657

   ىاجر عمى إبراىيم عبده 712121 658

   الدين محمد دياب ىاجر محيى 712121 659

   ىاجر ىشام حممى أحمد عبده 712121 661

 



0202-0202االرشاد االكاديمّ   

 

Group4-34 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 االشعح انرشخيصيح  د/ رحاب محمذ انحسه عهّ حسىيه 34-2 انراتعح
 

 الطالبتوقيع  رقن التليفون اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

   ىادى طارق محمد صبرى عموان 712121 661

   ىادى عبداهلل محمود محمد الوكيل 712121 662

   ىالو أحمد عمى الشرقاوى 712121 663

   ىايدى الصفطى السيد الصفطى الشيخ 712121 664

   ىايدى صالح مصطفى الدسوقى 712172 665

   ىايدى محمد رضا محمد أحمد ماضى 712177 666

   ىبو اهلل مصطفى محمد مصطفى العبد 712171 667

   ىبو حموده إبراىيم حموده 712171 668

   ىبو خالد عبداهلل أحمد 712171 669

   ىبو محمد محمد سالمو 712171 671

   ىدى امان اهلل ابراىيم شريف 712171 671

   ىدير حسن كمال أحمد سراج 712171 672

   ىدير عباس عباس السيواجى 712171 673

   ىدير محمد صابر مبارك 712171 674

   ىدير مصطفى محمد مصطفى إبراىيم 712112 675

   ىدير منير مختار األورفمى 712117 676

   ىديل فكرى زكى بسيونى عبدالرحمن 712111 677

   ىند كمال عمى حامد بكر 712111 678

   ىند يسرى شعبان بحيرى 712111 679

   وسام السيد أحمد الشناوى ىنديو 712111 681

 



0202-0202االرشاد االكاديمّ   

 

Group4-35 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 االشعح انرشخيصيح  د/ ياسميه حسىّ حميذج تسيُوّ  35-2 انراتعح
 

 توقيع الطالب رقن التليفون اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

   وسام حمدى السيد عبدالنبى الخولى 712111 681

   وفاء عمى بكر عبدالعاطى 712111 682

   يارا صالح فوزى حسين عيطو 712111 683

   يارا فريد فؤاد عبدالصمد 712111 684

   يارا فوزى محمد العشماوى 712112 685

   يارا ناصر عبدالفتاح شحاتو 712117 686

   يارا يسرى عبدالجواد الفرارجى 712111 687

   يارة السيد حامد السيد متولى 712111 688

   ياسر طارق محمد صقر 712111 689

   ياسمين أحمد محمد األشمونى 712111 691

   ياسمين حسام الدين سيد أحمد بيومى 712111 691

   ياسمين شعبان أحمد أبوراضى 712111 692

   ياسمين محمد حامد محمد أبوخميل 712111 693

   ياسمين محمد عبدالرحمن محمدى 712112 694

   ياسمين محمد عبدالعال عمى شبانو 712117 695

   ياسمين محمد مصطفى المعداوى 712111 696

   ياسمين مصطفى محمد شعيب 712111 697

   ياسمين نبيل محفوظ محمد صالح 712111 698

   ياسمين ياسر محمد سعيد محمد محمود 712111 699

   يسر محمود محمود عزيز 712111 711

 



0202-0202االرشاد االكاديمّ   

 

Group4-36 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 االشعح انرشخيصيح  د/ محمذ كامم عثذ انمجيذ مرُنّ  14-2 انراتعح
 

 توقيع الطالب رقن التليفون اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

   يسرا حسن عمى عميوة ابراىيم 712111 711

   يمنى اسامو ابراىيم ميدى 712111 712

   يمنى شاكر السيد المراكبى 712111 713

   يمنى عادل عبدالبارى الصعيدى 712112 714

   يوسف أحمد عبدالصمد العطار 712117 715

   يوسف أحمد عثمان البرى 712111 716

   يوسف جابر محمود سويد 712111 717

   يوسف شوقى محمد إبراىيم عفيفى 712111 718

   يوسف طارق عادل عباس صالح 712111 719

   يوسف فؤاد محمد متولى صبيحو 712111 711

   يوسف محمد عمى عباس 712112 711

   محمد عبدالعزيز احمد جنو 712117 712

   منصور مختار منصور عبداهلل 712111 713

   ابراىيم عبدالعال عبدالصادق متولى عمى 712221 714

   محمد ايمن السيد زىران 712111 715

   مصطفى فوزى عبدالشافى ابراىيم 712111 716

   شيماء عزت محمد حسنى شعبان 712111 717

   فاطمو الزىراء راشد عبدالحميد 712111 718

   نورىان عالء الحسينى عالم 712111 719

   ىاجر ممدوح محمد محمد السيد دويدار 712111 721

 



0202-0202االرشاد االكاديمّ   

 

Group4-37 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 االشعً انرشخيصيح  د/ ايمان رجة عثذي سهيمً 15-2 انراتعح
 

 توقيع الطالب رقن التليفون اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

   صييب عارف عبدالرحمن 712121 721

   محمد حسن عباس ىادى 712177 722

   انس احمد محمود عفيفى النحاس 712711 723

   بسمو عبدالمنعم سالم االكول 712117 724

   خالد عبدالفتاح زكى عيد 712112 725

   شروق مجدى عمى حسين خطاب 712111 726

   عبدالفتاح ماىرعبدالفتاح شعبان 712111 727

   عاصم محمد عبدالسالم كروش 712177 728

   عبداهلل ماجد عبداهلل الخطيب 712112 729

   احمد خالد محمد محمد صبرى 712271 731

   دينا نبيل عبدالمطيف حسين 712121 731

   محمد خالد يوسف البيسى 712111 732

   احمد طارق محمد يونس 712111 733

   دعاء عبداهلل عبد العميم حسن 712111 734

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               عبدالرحمن رجب محمد عفيفى                                                                                                      712122 735

   ندى احمد السيد طاحون 712127 736

   وىبو ندى بدر عبدالرازق 712121 737

   محمد سمير محمد سميم ابو منشار 712121 738

   ريم عبداهلل احمد مطر 712171 739

 

 



0202-0202االرشاد االكاديمّ   

 

Group4-38 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 االشعً انرشخيصيح د/ شريف رمضان عثذ انخانك عثذ انرحمه 36-2 انراتعح
 

 توقيع الطالب رقن التليفون اسن الطالب ىـاألكاديمالرقن  م

   احمد عبدالكريم محمود عبدالكريم 712211 741

   احمد محمد شوقى عبداهلل 712212 741

   االء احمد محمد شياب الدين 712712 742

   جاكمين كمال اسكندر عوض اهلل 712111 743

   طارق محمد رفعت عبدالجواد عبدالحميد 712111 744

   عماد عادل كرم عطيو 712111 745

   محمد جمال ابراىيم محمد ريحان 712171 746

   حميد محمد محمد معتز 712111 747

   احمد محمد عبدالحميد الشرع 712212 748

   تسنيم محمد وحود 712117 749

   حنين محمد وحود 712111 751

   عبدالحميد ربيع زينو السقا 712171 751

   كيرلس ابراىيم عبدالمسيح شرموخ 712121 752

   مارتينا مجدى شفيق فييم 712171 753

   عفيفى عبدالحافظ قنديلمجدى طارق  712117 754

                                                                                                                                   محمود محمد عطوه محمد عبده                                                                                                     712111 755

   محمود ناصر محمد سميمان 712111 756

   ميرنا كرم منصور فرج 712127 757

 

 



0202-0202االرشاد االكاديمّ   

 

Group4-39 

 ةــالوظيف ى ـد األكاديمـالمرش ةـكود المجموع ةـالفرق

 االشعح انرشخيصيح د/ محمُد محمذ احمذ معُض 37-2 انراتعح
 

 توقيع الطالب رقن التليفون اسن الطالب ىـالرقن األكاديم م

   سمر السيد عبدالمولى ابو طالب 712111 758

   احمد حمادة طو عوض 712211 789

   حسن احمد حسن احمد الدفراوى 712111 791

   دعاء ىاشم مسعد المحمدى االعصر 712111 791

   الغمقرامى محمد احمد  12717 792

   محمد الشوادفى ابراىيم تفال  712111 793

   ابراىيم بدر ابراىيم قالش 12227 794

   احمد ماجد عبدالفتاح محمود عبداهلل 712211 795

   محمد احمد محمد عبداهلل عمى 772111 796

   خالد عبدالحميد رضوان يس 712711 797

   عبداهلل عادل فيمى احمد موسى البرقى 712111 798

   اسماء مصطفى عبدالفتاح شعبان 712211 811

 


