
المرشد االكاديمياالسمكود الطالبم
عالء عيد عبد الواحد أحمد14735

منة هللا خالد على أحمد محمد24754

مريم عاطف محمود إبراهيم عبد العزيز34755

ندى أحمد  سيد أحمد سعد44757

ساره حامد يوسف على حسب النبى54761

محمد على عبد المعطى على على64768

يمنى خالد أنور محمد إسكندر74769

صفا سيد أحمد محمد الوشاحى84773

محمد حاتم محمد السيد مصطفى94781

نرمين عبد الجواد كمال محمد مفتاح104786

أروى عماد محمود منتصر مختار محمد114787

مصطفى عبد العزيز مغاورى عبد الحميد124793

معتصم محمد محمد أحمد حسنين134799

محمد أحمد عبد الجليل العجمى144817

جورج يوسف مقار عبد المالك154822

ندى مجدى فتح هللا على164824

ميادة مصطفى جودة بيومى174827

نرمين غطاس فهمى نخله184836

أحمد عبده صالح الدين عبده194837

ناديه على عثمان السيد204840

محمد محمود أحمد عثمان214841

محمود سيد محمد أحمد224845

محمد أشرف فوزى كامل234847

هاله جمعه السيد إسماعيل244849

على مصطفى صابر عمر254861

أمنيه محمد فؤاد عبد العزيز264869

نيره طارق فريد  السيسي274873

يارا محمد أحمد  كامل284875
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عمر محمد وجدى محمود مصطفى294897

محمد عزت محمود أحمد عيسى304902

أمير إسحق إدوارد غالى314906

محمد حمدى عبد العال محمد المدنى324934

عالء شعبان على شعبان334976

احمد طارق سليمان قاسم344993

ندى صالح الدين لطفى عبد المعطى محمد355014

بسنت عادل عمر على365022

إسراء عماد الدين مصطفى محمد375027

محمد سيد حسين محمد385030

عبد الرحمن مصطفى عبد العزيز محمد القاضى395039

سندس شريف فاروق عبد الحميد405071

محمد منير رمضان أحمد حسين415132

على عشرى حسن محمد425135

مصطفى يونس مصطفى يونس435143

نجالء عوض مصباح خطاب445181

مروة عوض مصباح خطاب455182

عالء الدين أحمد إبراهيم محمد خليل465189

مصطفى إبراهيم عبد اللطيف عبد هللا475192

عبد هللا جمال فرج عبد الحليم485243

منار مصطفى جعفر على حمد495276

محمد حسام مصطفى طراد505283

هشام أشرف عبد العاطى حسن515290

عمرو طارق عبد الفتاح إبراهيم إسماعيل525293

مصطفى حسين مصطفى الصاوى535304

عمر طارق إبراهيم عثمان545311

فرح محمد حامد أحمد السويفى555331

نهلة وليد حسن عبد الجواد هيوب565363

سميرة محمد عبد الحميد ابو حسن575358

زينب رجب عبد الفتاح الفوال585366
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