
 

 

 

      
 باالشراف االكاديمي للطال

 1023-1021لعام االكاديمي:ـل
 انتظام  -طبيعة الدراسة :

 1023-1021 الولالفصل الدراسي ا -الفصل الدراسي:

 الفرقة: المستوي الثاني )الفرقة الثانية(

 المرشد االكاديمي الكود اسم الطالب م

 أ.د/ عزت عبد الخالق منتصر 001102112122263 ابتسام حسنى على محمد عفيفى 1
 أ / عطا هللا عبد الرازق عطا هللا

 001102112122220 إبتهال صبحى الدمرداش سليم 0 

 001102112122666 ابراهيم السيد ابراهيم محمد على 6

 أ.د/ متولي مصطفي احمد خطاب 001102112122626 ابراهيم محمد ابراهيم البهنسى 2
 جمعة أ / أحمد الهادي السيد

ابراهيم محمد حسينى شعبان  2
 عبد هللا

001102112122222 

 001102112122022 ابراهيم محمد على الحسانين 3

ابو المعاطى رضا معوض  2
 سليمان

أ.د/ مصطفي محمد سليمان  001102112122020
 الغرابلي

 001102112122122 احسان محمود عبد العاطى طه 8 ابراهيم عبد الغفار السيد خليفةأ / 

 001102112122122 احسان مصطفي سليمان رفاعي 2

 أ.د/ ابو النصر هاشم عبد الحميد 001102112122022 احمد  محمد عبد الفتاح الفران 12
 احمد سعيد فتحي ابو زيد أ /

احمد ابراهيم رزق محمد  11
 الروينى

001102112122622 

 001102112122602 احمد ابراهيم على الزيات 10

احمد احمد عبد الجابر احمد  16
 اسماعيل

أ.د/ احمد ابراهيم الدسوقي عبد  001102112122186
 الحميد

احمد اشرف رفاعي محمد  12
 حسين

001102112122080 

احمد الدسوقى السيد المصيلحى  12
 ميره

001102112122623 

 مد رزق السيدأ.د/ احمد اح 001102112122122 احمد السيد على احمد ابو العال 13
 

 001102112122622 احمد السيد على الدهراوى 12

 001102112122621 احمد ثروت عبد البديع محمد 18



 أ.د/ احمد سليمان محمود سليمان 001102112122021 احمد حمدى سالم سعد الحميرى 12
 أ /ثروت السعيد شعبان

احمد رجائى محمد سعيد محمد  02
 موسى

001102112122213 

احمد سعد عبد الرحمن مصطفى  01
 كبشه

001102112122681 

احمد سمير عبد العال محمد عبد  00
 العال

 أ.د/ احمد عبد الغفار عبده درويش 001102112122162
 أ / أماني رشوان احمد 

 001102112122221 احمد شوقى شبل البابلى 06

احمد صبحى محمد عبد العزيز  02
 سليمان

001102112122126 

أ.د/ احمد علي احمد عبد الرحمن  001102112122628 احمد صالح احمد حامد بدر 02
 عاشور

 001102112122262 احمد عادل ابراهيم عبد اللطيف 03 نسرين سعد سالمة أ /

احمد عبد الباقى عبد الواحد  02
 طوخى احمد

001102112122123 

 أ.د/ انور عثمان جمعة حسن 001102112122612 احمد عبد الرازق حسنين السيد 08
 أ / يسري فهمي يوسف

احمد عبد العال عبد الرسول عبد  02
 العال بسيونى

001102112122623 

احمد عبد الفتاح عبد المنعم  62
 محمد سالم

001102112122183 

 أ.د/ ايمان مختار علي ابو الغيط 001102112122632 احمد عبد القوى هاشم طلبة 61
 طان عبد الحميدأ / أميرة سل

احمد عبد هللا على عبد هللا  60
 منصور

001102112122222 

 001102112122113 أحمد عبده سعيد عبد المعطى 66

 أ.د/ بهجت محمود هليل 001102112122226 أحمد عصمت عبدالحى على 62

احمد على على الدين زين  62
 العابدين

001102112122220 

 001102112122222 اناحمد على عوض على عمر 63

 أ.د/ جابر يحي محمد همام 001102112122612 احمد على محمد على 62
 أ / خالد عبد الواحد                                

 001102112122022 احمد فرج شحاته العظينى 68

 001102112122020 احمد فرج عيد يوسف 62

 أ.د/ جاد حمادة حسن راضي 001102112122222 احمد كمال حسن حسن خطاب 22
 كرم خميس بركات أ /

احمد محمد عبد الحميد عبد  21
 المجيد الفخرانى

001102112122022 

احمد محمد عبد المحسن  20
 الصعيدى

001102112122011 

 أ.د/ جعفر محمود ابراهيم الجندي 001102112122202 احمد محمد محمد السيد الخولى 26
 د عبد المطلبعبد المطلب احم أ /

احمد محمد محمد امين عبد  22
 العزيز الشافعى

001102112122222 

 001102112122210 احمد محمد محمود عزب 22



 أ.د/ جمال فهمي عبد هللا النجار 001102112122112 احمد محمد مصطفى ابوالعنين 23
 داليا جمال احمد أ /
 001102112122621 احمد محمود محروس العريف 22 

 001102112122622 اسامه سعد حسين عبد هللا 28

أ.د/ جهاد محمد محمد دسوقي  001102112122228 اسامه طه محمد مصطفى الغنام 22
 الهباء

اسراء  السيد مرسى محمد  22 أحمد عبد الهادي عبد الهادي أ /
 درويش

001102112122628 

 001102112122022 اسراء احمد مختار طه 21

 أ.د/ حامد السيد ابو علي 001102112122128 ء السيد عبد الرحمن حسناسرا 20
 أحمد محمد الطوخي أ /

 001102112122222 اسراء جمال محمد شطيه 26

 001102112122022 اسراء سعد عبد الحميد اسماعيل 22

 أ.د/ حسن السيد منصور جندية 001102112122223 إسراء عبد الجبار محمد نافع 22
 ر سعيد السيد حالوةسم أ /

 001102112122122 اسراء عبد الهادى السيد حامد 23

اسراء فوزى عبد المجيد احمد  22
 شحاته

001102112122136 

 أ.د/ حسن حسن احمد الطناحي 001102112122222 إسراء محمد محمد المحدى 28
 

 001102112122622 اسالم سمير عبد الفتاح قابل 22

 001102112122221 لسيد مصطفى حلوةاسالم محمد ا 32

اسالم محمد نجيب احمد على  31
 عياد

 أ.د/ حسن حمزة عباس رمضان 001102112122622
 أ /تغريد ابو النصر                                

 001102112122082 اسماء  السيد رجب  جنيدي 30

 001102112122213 اسماء جمال عبد العليم محمد 36

 أ.د/ حسني محمد محمد عبد الدايم 001102112122003 اسماء خالد عبد الجواد مرسي 32
 رانيا سعيد معوض أ /

 001102112122022 اسماء طلعت محمد محمد 32

اسماء عاطف محمد ضيف  33
 محمد يوسف

001102112122002 

 أ.د/ خالد علي ابراهيم البكري 001102112122162 أسماء فتحى محمد سليم 32
 لمياء عبد هللا صالح أ /
اسماء مصطفى عبدالرحمن  38 

 ابوبيه
001102112122212 

 001102112122222 اسماء مفرح محمد ابو الفتوح 32

أ.د/ راشد عبد الفتاح محمد  001102112122122 اشواق شوقى على رمضان 22
 زغلول

 001102112122226 االء انور حسن ابراهيم 21 نعيمة جمعة أ /

 001102112122212 السيد حسين السيد صابر جاد هللا 20

السيد عبد النبى السيد  يوسف  26
 العماوى

أ.د/ زكريا محمد عبد الحليم  001102112122262
 خضر



الفت  نوح مصطفى  احمد  22
 الشرقاوى

 هبة سعيد الدسوقي أ / 001102112122181

امانى عبد المقصود حامد  22
 السودانى

001102112122122 

أ.د/ سامي احمد عبد الجواد  001102112122661 امانى عطيه اسماعيل احمد 23
 عفيفي

اماني عماد عبد العزيز نبهان  22 رضا الطحاوي أ /
 البكش

001102112122028 

 001102112122102 امانى عيد ناصر حسين 28

 رشاد أ.د/ سعيد عباس محمد 001102112122128 اماني كامل محمد خليف 22
 أسماء محمد الطوخي أ /

 001102112122038 امانى متولى عيسى النقيب 82

 001102112122132 امل مصطفى اسماعيل الرامى 81

 أ.د/ سعيد علي الدسوقي العبد 001102112122123 امنيه بيومى محمد بيومى 80
 هبة عليوة احمد أ /

 001102112122016 امنيه حسن محمد حسن 86

يه مصطفى فاروق ابراهيم امن 82
 منسى

001102112122002 

امنيه هالل سليم محمد  82
 االطرونى

 أ.د/ سيدهم اسعد سيدهم منصور 001102112122126
 محمد فاضل طلبة زينهم أ /

 001102112122062 امير حسين نادي  حسين 83

 001102112122226 اميره السيد فتوح السيد عفصه 82

 أ.د/ صديق عبد العزيز صديق 001102112122182 د رفاعىأميره باسم سع 88

 001102112122022 اميره جمال محمد عبد هللا 82

 001102112122122 اميره محمود محمد محمد 22

اميره ناصر الدين حامد احمد  21
 خضر

 أ.د/ صالح عباس حسن عالم 001102112122222

 001102112122126 اميره ناصر سليم التيه 20

 001102112122023 انجى محمود محمد حسين 26

 أ.د/ عادل حامد بهنساوي 001102112122620 انسام محمد عزب حسن 22
 هبة رجب سيد  أ /

 001102112122232 أويس صبرى حسين ابراهيم 22

 001102112122032 ايات نبيل عبد العاطى صابر 23

اية جمال عبد الناصر ابراهيم  22
 الديك

 أ.د/ عادل عبد الحميد حافظ 001102112122160
 أميرة محمد السيد أ /

 001102112122683 ايمان ابراهيم ابراهيم اسماعيل 28

ايمان ابراهيم الدسوقى لطفى  22
 عبد الحليم

001102112122222 

 أ.د/ عبد الكريم ابراهيم محمد 001102112122068 ايمان حامد عطيه عليوه حالوه 122
 مصطفي السيد حسنمحمود  أ /

ايمان خالد احمد السيد حنفى  121
 كساب

001102112122611 



ايمان سعيد ابراهيم حسن  120
 سعودى

001102112122222 

ايمان سيد عطية عبد الشافي  126
 ابراهيم

 أ.د/ عبده مهدي محمد مهدي 001102112122062
 نهي محمد مختار أ /

ايمان عزت عبد الرازق  122
 الجعلص

001102112122026 

ايناس عبد هللا مصطفى عبد  122
 الوهاب

001102112122122 

 علي احمد عبد السالمأ.د/  001102112122601 ايه السيد سعيد شريف 123

 001102112122161 ايه عبد الرحمن محمد حسن 122

 001102112122226 ايه عبد الناصر ابراهيم محمد 128

بد ايه محسن عبد المؤمن ع 122
 المؤمن جعفر

 أ.د/ عزت فرج عواد الخياط 001102112122020
 سارة عيد دياب أ /

 001102112122106 ايه محمد طارق عبدالمعطى 112

 001102112122162 ايه محمد فتحى احمد الشربينى 111

 أ.د/ عصمت حسن عطية نوفل 001102112122662 ايه معاذ عبد الوهاب حسين طه 110

 001102112122633 يه محمد الطحانبثينه عط 116

 001102112122028 بسام محمود محمد سليمان 112

أ.د/ عماد يونس عبد الرحمن  001102112122226 بهاء جمال عبد السميع امين 112
 وهدان

 001102112122622 بهاء محمد ابراهيم  عبدالرحمن 113 ايمان رمضان محمد أ /

س بيشوى اشرف جورج انتاسيو 112
 شحاته

001102112122222 

أ.د/ فؤاد محمد عبد اللطيف  001102112122222 تغريد عثمان عبد الرحمن متولى 118
 الجندي

جويدان  محمد احمد محمد  112 هدي عاشور أ /
 الكردى

001102112122006 

 001102112122222 حامد احمد حامد احمد 102

حسام رمضان عبد العزيز  101
 موسى

 أ.د/ فاضل طلبة زينهم الشيخ 001102112122201

حسام سيف الدين محمد غنيم  100
 محمد

001102112122022 

 001102112122223 حسن محمد حسن محمد 106

حسناء حسينى حسن محمود  102
 مصطفى

 أ.د/ فتحي ابو النصر ابو سديرة 001102112122008
 

 001102112122112 حسين احمد حسين زكى احمد 102

 001102112122622 حماده ابراهيم عطيه قرله 103

 أ.د/ فتحي جاد محمد عبد الجواد 001102112122200 حماده رزق ابراهيم على 102

 001102112122612 حمدى محمد لطفى السيد ابراهيم 108



 001102112122206 حنان ابراهيم عبد العال مهدى 102

 أ.د/ فرحات فودة علي فودة 001102112122622 حنان رضا شوقى احمد 162
 احمد محمود حسن أ /

 001102112122132 حنان فتح هللا عبد العزيز البنا 161

 001102112122122 حنان منصور المحمدى الزنون 160

أ.د/ لطفي عبد الفتاح عبد الرحمن  001102112122221 حوريه عامر عبدالرازق قربه 166
 بدر

 001102112122261 م خليلخالد ابراهيم احمد سويل 162

خالد عبد الشافى رمضان  162
 الغباشى

001102112122612 

خلود محمد خالد عبد العظيم  163
 محمد زهرة

أ.د/ مجدي عبد الحميد عبد  001102112122122
 الرحمن سلطان

دعاء عبد الودود عبد المولى  162 محمد حامد ابو الوفا أ /
 غنيمى

001102112122622 

 001102112122121 ينا ايمن عبد المعز علي محمدد 168

 أ.د/ محمد سعيد امين الششتاوي 001102112122010 دينا جمال امام عبد الوهاب 162
 رباب سعيد عبد القادر أ /

 001102112122022 دينا عبد هللا احمد دياب 122

 001102112122220 رامى سعيد على الزغدى 121

أ.د/ محمد ابو الفتوح محمد  001102112122182 للطيف الصادقرانيا جالل عبد ا 120
 السلسيلي

 001102112122030 رانيا منصور محمد مبروك 126 فاطمة احمد مصطفي أ /

 001102112122232 ربيعه خليل حماد خليل 122

 أ.د/ محمد اسماعيل محمد سلوع 001102112122022 رحاب ايهاب بكر سعيد 122

 001102112122682 بيومى محراث رحاب عادل 123

 001102112122263 رضا سمير رفاعى الدسوقى 122

 أ.د/ محمد السيد علي علي 001102112122221 رضوى طارق مصطفى سليم 128

 001102112122222 رضوى عبدالحميد السيد سالم 122

رقية عبد الرحمن احمد عبد  122
 الرحمن

001102112122622 

 أ.د/ محمد بدير محمد االلفي 001102112122120 ر سعيد صالحرقيه سمي 121
 ابراهيم سمير عمر الخطاب أ /

 001102112122222 رنا  شعبان على  ابراهيم 120

 001102112122138 روضه مبروك سليمان مرعى 126

رويدا رضوان عبد الراضى  122
 محمود

 أ.د/ محمد حسب النبي حبيب 001102112122026
 محمد سراج هبة أ /

 001102112122012 ريم صالح احمد دحروج 122

ريهام خليل ابراهيم احمد صالح  123
 شاهين

001102112122120 



 أ.د/ محمد عيد عبد هللا شنانة 001102112122120 زينب ابراهيم محمد شحاته 122

 001102112122102 زينب حسنى عبدالعظيم عطيه 128

 001102112122222 توتزينب صبرى سيد احمد و 122

أ.د/ محمد هارون عبد المجيد  001102112122082 سارة جواد بكر عجور 132
 نصر

 001102112122002 ساره طلب صبيح طلب 131

 001102112122622 ساره عالء فتح هللا عطية 130

 أ.د/ محمود حسن محمد محمود 001102112122121 ساره مختار دسوقى دسوقى 136

 001102112122626 شعبان علي االحرش سحر 132

 001102112122182 سماء يسرى عبدالعزيز محمود 132

 أ.د/ محمود مغربي عراقي عامر 001102112122222 سماح جالل بخيت رضوان 133
 زنجبيل محمد سعد أ /

 001102112122616 سماح على على المرسى 132

سمر رجب عبد الغفار محمد  138
 رماح

001102112122212 

 أ.د/ مخلوف محمد محمود بخيت 001102112122132 سمر ماهر السيد محمود قنبه 132
 شيرين عبد الحميد مصطفي أ /

 001102112122022 سمر محمد عفيفى السيد 122

 001102112122026 سوريا السيد محمد عطا هللا 121

.د/ ناصر خميس بركات أ 001102112122632 شروق عبدهللا عبد الفتاح عبدهللا 120
 الجيزاوي

 001102112122061 شروق مختار علوانى الثلث 126

 001102112122102 شهنده حسنى محمد جاد 122

 أ.د/ نبوي احمد علي حجاج 001102112122628 شيماء ابراهيم محمد حزين 122

 001102112122232 شيماء جابر عبد العال محمد 123

 001102112122232 شيماء جمال محمد عبد المقصود 122

 أ.د/ هارون محمد موسي النجار 001102112122622 شيماء محمد حسن احمد 128

 001102112122112 شيماء نجيب محمود زايد 122

صباح رمضان عبد المقصود  182
 محمد الفقى

001102112122232 

صبرى محمد محمد محمد علم  181
 الدين

 أ.د/ همام الطوخي محمد بهلول 001102112122122

 001102112122031 صالح امام صالح عبدالخالق 180

عبد الحليم اسامه السيد السيد عبد  186
 الرحمن

001102112122122 

عبد الرحمن احمد عبد الرحمن  182
 محمد عبد النبي

 د/ ابراهيم عبد هللا ابراهيم جعبوب 001102112122066
 مصطفي مؤمن احمد أ /

 001102112122202 عبد الرحمن جمال ثابت ثابت 182



عبد الرحمن صبحى مشحوت  183
 زيدان

001102112122663 

عبد الرحمن محمود محمد  182
 سليمان برهومه

 د/ احمد سعيد محمد يوسف 001102112122232
 

 001102112122230 عبد الرحمن نادر محمد الشحات 188

بد الحميد عبد عبد هللا فكرى ع 182
 الحميد

001102112122236 

عبد المجيد فتحى عبد المجيد  122
 االخوص

د/ اشرف مهدي عبد الحميد  001102112122022
 شروبة

عبد الوهاب ابراهيم عبد الوهاب  121
 احمد

001102112122028 

 001102112122218 عبدهللا محمد عبدهللا شاهين 120

عبدالرحمن بكر سنوسى  126
 بدالوارثع

 د/ ايهاب محمد فريد عبد السميع 001102112122022

 001102112122622 عبدهللا حميده عبد اللطيف حميده 122

عبير عراقى عبد العاطى محمد  122
 الشريف

001102112122110 

 د/ رضا سيد محمد عمر 001102112122122 عزه كمال نور الدين عبد الهادى 123

لغفار عزيزه محمد عبد ا 122
 مصطفى شحاته

001102112122628 

 001102112122132 عالء جمعه طه محمد عثمان 128

 د/ سمير احمد علي  001102112122626 عالء سعد على عبد الجليل 122
 ابو سريع احمد أ /

 001102112122212 على  محمود خميس زهران 022

 001102112122603 علي علي مصطفى على صقر 021

 د/ صفاء محمود محمد  001102112122222 مار ياسر محمود جاهينع 020

 001102112122122 عمر حسين محمود محمد 026

 001102112122200 عمر عاطف محمد محروس 022

 د/ عبد العاطي محمد عبد العاطي 001102112122128 عمرو السيد احمد محمد 022

 001102112122682 عمرو زكريا احمد سليم 023

عمرو صبحى سعيد السيد عبد  022
 الحافظ

001102112122223 

 د/ عمر حسيني محمد 001102112122123 عمرو محمود خليفة على 028

 001102112122002 عمرو محمود محمد علي ضبيع 022

 001102112122233 عيسوى شمس عيسوى الجندى 012

فاروق السيد فاروق محمد  011
 السالوى

 د/ فاتن حسن محمود اسماعيل 001102112122682

 001102112122662 فاطمة محمد عباس الليثى 010



 001102112122032 فاطمه احمد محمد بيومى عيد 016

فاطمه الزهراء ابراهيم عبد  012
 الرحمن ابو قرع

 د/ فاتن محمود عبد اللطيف  001102112122608

 001102112122238 فاطمه السيد سعيد محمد سالم 012

 001102112122001 فاطمه السيد مسعود السيد احمد 013

 أ.د/ طلعت محمد الحسيني 001102112122232 فاطمه محمد سنجق محمود 012
 

 001102112122632 فاطمه ناصر محمد على خطاب 018

 001102112122060 فايزه محمود بشير محمد 012

فايزه محمود عبد العاطى احمد  002
 حامد

 د/ محمد احمد محمد ماضي 001102112122122

فتحى خميس عبد المنعم على  001
 ضفدع

001102112122220 

 001102112122632 فريدة ناصر محمد جالل كامل 000

 د/ محمد السيد حافظ سليم 001102112122602 فيفي محمد احمد عطية 006

 001102112122682 كريم طه محمدين عبد الصبور 002

 001102112122202 حمد صبرى سيدكمال م 002

ليلى محمود محمد مصطفى  003
 شعيشع

 د/ محمد حسن رفعت 001102112122632

 001102112122028 ماجدة عطية عبد الشافى الغنام 002

 001102112122202 ماهيتاب عربى عزوز احمد 008

 يمانسليمان عباس سلد/ أ. 001102112122000 محمد احمد ابراهيم  محمد 002

 001102112122226 محمد احمد احمد منسى 062

 001102112122108 محمد أشرف عفيفى على 061

 د/ محمد محمد محمود عزب 001102112122023 محمد السيد عبدالوهاب حسين 060

 001102112122202 محمد السيد محمد ربيع 066

 001102112122122 محمد انور عثمان جمعه حسن 062

 د/ محمود الزعبالوي محمود 001102112122022 مد ربيع فرج محمد عبد هللامح 062

 001102112122222 محمد رشدى ابراهيم سعد سعيد 063

 001102112122228 محمد زكريا عبدالباسط على 062

 د/ منتصر عبد هللا عواد 001102112122203 محمد سمير عبدالحميد حسن 068
 شعبان جابر علي أ /

حمد سمير محمد عبد المنعم م 062
 الشنشوري

001102112122660 

 001102112122182 محمد صبحى على حسن زيدان 022

 د/ هيثم محمد شحاته  001102112122028 محمد صبحى محمد رجب نصر 021



 001102112122282 محمد صفوت طه دسوقي 020

 001102112122218 محمد صالح محمد السيد سالم 026

 د/ابراهيم عبد المنعم ابراهيم 001102112122281 حمد طارق عبدالوهاب حسنم 022

 001102112122202 محمد عادل محمد فهمى 022

 001102112122621 محمد عاطف عبدالمهدى محمد 023

 د/ احمد عبد الخالق سالم نايل 001102112122012 محمد عبد الحميد متولي السيد 022

عبد الحليم عبد محمد عبد المنعم  028
 الحليم االكراشى

001102112122223 

محمد عبد الهادى متولى عبد  022
 الجواد

001102112122222 

محمد عبدالسالم عبد الفتاح عبد  022
 الحميد الدالي

 د/ احمد علي عبد المقصود 001102112122062

 001102112122610 محمد عزيز طلعت النجار 021

 001102112122133 و خيرهمحمد على حسن اب 020

 د/ احمد محمد سعد 001102112122280 محمد على محمد شهاب 026

محمد على مصطفى على عبد  022
 هللا

001102112122122 

محمد عمر عبد السالم محمد  022
 عويضه

001102112122131 

محمد غريب عبد العاطى يوسف  023
 دراج

 د/ اسامة حسن منصور 001102112122128
 محمد احمد العشري / أ

محمد فتحى محمد عطيه  022
 الرهوان

001102112122023 

محمد ماهر محمد عبد المولى  028
 عماره

001102112122086 

 د/ الحسيني السيد حسيني 001102112122118 محمد محمد نصر احمد 022

محمد محمود محمد محمود  032
 حسن

001102112122282 

احمد محمد محمود مرسى  031
 الشريف

001102112122220 

 د/ السعيد محمد محمود 001102112122082 محمد نبيه عطية حموده 030

 001102112122123 محمد نبيه محمد فهمى عمر 036

محمود ابوالمعاطى حافظ  032
 ابوالمعاطى

001102112122262 

 د/ السيد جمعة السيد 001102112122026 محمود احمد حسنين محمد 032
 مختار ابراهيم السيد أ /

محمود احمد محمود توفيق عبد  033
 الصمد

001102112122082 

محمود حسنى محمد السيد ابو  032
 الروس

001102112122600 

 د/ السيد حسن محمد مصطفي  001102112122626 محمود حمدى محمد عبد الحميد 038



محمود سمير حسن مصطفى  032
 الفحل

001102112122282 

 001102112122231 محمود طارق محمود عبدالسالم 022

محمود طه عبد الرحمن عبد  021
 الرحمن عوف

 د/ ايمان عثمان حسن علي 001102112122288

محمود عبد الخالق عبد الخالق  020
 عبدهللا

001102112122260 

محمود عبد السالم عبد الستار  026
 رشيد

001102112122020 

الدين محمد السيد محمود عالء  022
 عبد الفتاح

 د/ ايناس محمود محمد 001102112122262
 محمد ابراهيم محمد أ /

 001102112122022 محمود على السيد ابراهيم 022

 001102112122202 محمود فتحى توفيق اسماعيل 023

 د/ تامر محمد شحاتة سالم 001102112122223 محمود كامل السيد ابوزيد 022
 محمد سراج الدين احمد أ /

 001102112122662 محمود محمد عبدالجليل احمد 028

 001102112122283 محمود مراد محمد عبدالحفيظ 022

مدحت صالح محمد صالح  082
 الشحات

 د/ تامر مسعد محمد 001102112122621

 001102112122022 مديحه سعيد محمد محمد 081

مروة محمد صبحى محمد  080
 الهادى

001102112122112 

مروه صالح يوسف السيد  086
 سلطان

 د/ تهاني رشدي عبد الظاهر 001102112122112

 001102112122620 مريم  رجب  السيد محمد الميهي 082

مريم عاطف حسن علي عامر  082
 قنديل

001102112122121 

مسعد عصام محمد السعيد عبد  083
 هللا

 احمدد/ جمال عاشور  001102112122012

مصطفى  حسن ابراهيم  082
 اسماعيل

001102112122222 

 001102112122221 مصطفى ابراهيم احمد محمود 088

 د/ حازم محمد عليوة 001102112122101 مصطفى عادل يوسف محمد 082

مصطفى عبد الفتاح ابوحجيل  022
 درغام

001102112122222 

مصطفى كرم صالح الدين على  021
 حسن شعبان

001102112122223 

مصطفي محمد عبد الجواد  020
 ابراهيم

 د/ حامد الزعبالوي محمود 001102112122082

 001102112122222 مصطفى مهدى طه عبد العزيز 026

 001102112122228 منه هللا ابراهيم منصور محمد 022

 د/ حربي محمد سرور  001102112122022 مني  مجدى  عبد الحميد الخياط 022



منى سعيد عبد الحميد عبد  023
 الواحد

 نورا نجم أ / 001102112122222

 001102112122122 منيره سامى ابراهيم  جمعة 022

 د/ حسن احمد بركات 001102112122623 مها  طارق احمد عالم 028

 001102112122122 مها سعيد محمد عبدهللا خليل 022

مها على محمد عبد الرازق  622
 يمابراه

001102112122021 

مى محمد محمد نصر احمد  621
 العدل

 د/ خالد السيد عيد السيد 001102112122221

ميرفت نصر الدين محمد عبد  620
 السميع

001102112122122 

 001102112122622 نبيل احمد مصطفى زيدان 626

 المقصودد/ رشا علي عبد  001102112122222 نبيله محمد الطوخى عفيفى هاشم 622

 001102112122622 نجيه الهادى عبدالمعز الهادى 622

 001102112122226 ندى بسيونى شفيق بسيونى 623

 د/ رشا محمد مصطفي  001102112122168 ندى محمد محمود موسى عامر 622

 001102112122102 نرمين حسن فوزى المكاوى 628

نرمين عبدالحميد عبدالعزيز  622
 ابوالعزم

001102112122236 

نهال عادل  عبد العزيز محمود  612
 خليفه

 د/ رضا محمد يوسف زويل 001102112122111

 001102112122122 نهى السيد صالح محمد جميل 611

 001102112122120 نورهان احمد عبد الغفار يسين 610

نورهان مجدى عبد الهادى عبد  616
 هللا

 د السيدد/ شريف فتحي عي 001102112122618

 001102112122122 هاجر احمد عيد احمد غنيم 612

هاجر فوزى بخيت محمد سيد  612
 احمد

001102112122163 

 د/ عبد الحكيم سعد عبد الحكيم 001102112122622 هاجر كمال محمد الشاعر 613

هاله محمد محمود عبد السميع  612
 عرام

001102112122228 

 001102112122162 دغيدىهانم ابراهيم محمد ال 618

 د/ عبد هللا السيد عبد هللا 001102112122686 هبة خيرى راغب شرف 612
 محمد سعيد معوض أ /

 001102112122020 هبه هللا محمد السيد احمد 602

هبه هللا محمد حسن محمود  601
 حسن شديد

001102112122162 

 رفعت يوسف محمد د/ غادة 001102112122623 هبه جمال سعد محمد 600



 001102112122132 هبه جمال عفيفى يوسف عفيفى 606

 001102112122126 هبه رمضان عبدهللا فريج 602

 د/ محمد تهامي محمد تهامي 001102112122688 هبه عبد الحفيظ ابراهيم ابراهيم 602
 هاني الشعراوي أ /

 001102112122180 هدير عفيفي محمد عفيفي 603

م عبد الغنى عبد العزيز عبد هشا 602
 الغنى

001102112122220 

 د/ محمد حسن حمزة 001102112122620 همت ابراهيم انور  السعدنى 608

 001102112122023 هناء عزت يوسف القطان 602

هند طارق محمد عبد الفتاح  662
 الميهي

001102112122222 

 مد علي احمد عبد السالمد/ مح 001102112122062 هند محمد بكر محمود 661

 001102112122128 هيام ماهر الدسوقى جمعه 660

 001102112122202 ورده جمال السيد محمد ابراهيم 666

 د/ محمد محمد محمود عبد العال 001102112122230 وسام مجدى محمد حيدر 662

 001102112122602 وفاء  عادل عبد العزيز خضر 662

الفتاح محمد وفاء راشد عبد  663
 زغلول

001102112122063 

 د/ محمود مختار عبد القادر 001102112122013 وفاء صفوت عبد الفتاح عبد هللا 662
 تامر احمد محمد أ /

 001102112122638 وفاء عبد الباسط عبد هللا ابراهيم 668

 001102112122012 والء احمد لطفى احمد 662

بد وليد شعبان عبد المجيد ع 622
 الرحيم

 د/ مصطفي حمزة محمد 001102112122222

 001102112122166 يارا فؤاد عبد السميع احمد عزب 621

ياسمين احمد عبد العزيز  620
 الورورى

001102112122626 

ياسمين صبرى محمد امين عبد  626
 الفتاح

 د/ مها محمد السيد 001102112122223

ياسمين فوزى ابراهيم علي  622
 منصور

001102112122622 

 001102112122120 ياسمين محمد عطيه البطاوى 622

 د/ مهران مختار محمد 001102112122621 ياسمين نبيل محمد يونس 623

 001102112122122 ياسمين هالل رجب موسى 622

 001102112122182 يحى طه السيد محمد 628

 د/ هاني محمد احمد 001102112122606 يوسف نجاح يوسف كمال حسين 622

 001102122122268 احمد ايهاب احمد محمد 622



 001102122122226 احمد ثروت احمد الشرقاوى 621

 هبة شوقي عبد هللا د/ 001102122122221 اسامه محمد جمعه حسن 620

 001102122122201 اسالم على محمد رضوان 626

 001102122122223 السيد سيد احمد حنفى 622

 د/ هدي علي سالم 001102122122228 امانى صالح حسن الفقى 622
 امنية عادل محمد أ /

عماد عبد البديع عبد الوهاب  623
 التهامى

001102122122262 

 001102122122222 كريم شريف اسماعيل مصطفى 622

 د/ وسام رشاد احمد  001102282122132 كريمه فراج يوسف فراج 628

 001102222122012 يم صالح محمودمحمد ابراه 622

 001102122122202 محمد خالد فتحى حماد 632

 د/ ياسر عبد الفتاح عبد العاطي 001102222122222 محمود محمد صالح عبد هللا 631

 001102122122222 ندى رافت عباس محمد عباس 630

 001102222122222 نفين سمير عبد الرشيد 636

ل محمد النادى هيثم محمد نبي 632
 عطيه

001102122122226 

 


