
المرشد االكاديمياالسمكود الطالبم

محمد إبراهيم محمود إبراهيم15410

محمد صبحى السيد محمود25412

بيير عادل مكس عريان نعمة هللا35415

سهيله أشرف إبراهيم على45430

يوسف حسين عبدالعزيز محمد55432

دريه ضياء الدين على كامل65436

معاذ محمد منصور ابو النصر مبارك75451

نوران محسن محمد أحمد85453

هشام ناصر إبراهيم خميس95457

أحمد خالد سيد محمد جاسر105482

محمد عادل محمد حسن115484

هديل عبد العليم عبد العليم الحديدى125485

هاجر عادل سعد محمد راشد135486

محمد طارق محمد عكه145493

مجدى أشرف توفيق محمد الجبالى155495

أحمد محمد محمد السيد165499

أحمد رجب صابر محمد175509

أندرو يسرى جرجس شحاته185514

جوزيف عادل نعيم ميخائيل195517

رشاد طه رشاد محمد205526

إسماعيل عادل الدسوقى سليمان215533

شريف عالء الدين عبد المنعم حسن حنفى225539

صموئيل ناجح رفعت إبراهيم235550

عبد الرحمن رضا محمود مرسى245552

محمود طارق محمود أحمد على255553

منه عادل عبد الرحمن السايح265570

مؤمن محمد حسن على275577
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حازم محمد فوزى عبد الرحمن عبد الرحيم285588

نورهان هشام يوسف حسن295591

محمود أيمن محمود محمد فرحات305594

كمال أحمد محمد ابو المجد الزهدانى315599

وليد أيمن عبد المنعم محمد موسى325615

أندرو إسحق قرياقص بخيت335627

محمد حماده محمد عبد الحافظ345629

أسماء خالد عبد العزيز محمد حسن355633

عبد الرحمن كامل جميل محمد365636

آيه محمد عبد المقتدر حامد جمال الدين375643

ندى عبد الرحمن محمد الديساوى385647

أحمد جمال عبد القادر على عبد القادر395650

محمد أحمد عبد القوى محمد فراج405652

أحمد محمود سيد محمد415664

أحمد أيمن محمد آدم425665

عزت يوسف مقار عبد المالك435684

موللر عاطف نجيب عوض445685

أحمد محسن محمد التونى455688

أمل عاطف مصطفى يوسف465690

محمد كامل محمد محمود475694

محمود رضا عبد العزيز بلتاجى حسن485695

أحمد المدثر سعد آمين495699

محمود أحمد السيد السباعى505701

على محمد عبد الحميد محمد515707

عبد الرحمن عاطف عبد الرحمن عبد الفتاح525722
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ندى رجب عبدالتواب بريك535175

حازم موسى موسى أحمد خليل545730

كريم محمد حسن محمد عبد الفتاح555731

عمرو سيد رمضان عمر على565732

ببيتو راضى كرم شحاته575735

بولس عطا هللا سعد واصف585799

كمال سعيد عبد الفتاح إبراهيم الخولى595936

سالم خالد عبد الغنى الجعيصى605998

مارتينا ايليا يعقوب موسى616003

شيماء محمد عبد الوهاب أحمد626135

عبد هللا عبد الغفار كامل السيد636167

يمنى عادل عبد السالم حسانين646173

محمود حازم صالح عبد الباقى656179

ابانوب يوسف عريان يوسف666217

محمد طارق مصطفى676227

يمنى محمد السيد محمد عبد المجيد686302

جمال عبد الناصر فهيم إبراهيم696343

عبد الرحمن محمد أحمد رأفت عبد التواب706360

أحمد محمد حسين عبد المجيد صقر716368

أحمد طه محمد طه726370

مونيكا عماد أديب رياض736372

محمود صالح محمد صالح محمد746380

أمنية أيمن عبد الكريم محمود756387

سحر السعيد عبد القادر نصار766395

محمد يحيى عبد العاطى محمد776397

إسراء محمد شاكر عبد المقصود786415

آيات هللا نصر عبد الوكيل إبراهيم حسن796441

تيسير شعبان صالح الدين عبد العاطى806456

ماجد رضا عبد الشافى مليجى816472

هشام عبدالحميد فتحى طاحون826477
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