
المرشد االكادٌمًاالسمكود الطالبم
محمد عامر النعمان14247ً

محمود محمد محمود إبراهٌم حسان24741

شرٌف عطٌة عبد السالم عطٌة34751

أحمد عامر محمد مسلم44756

مٌرنا عماد جمٌل جرجس54758

محمد حسن عبد المجٌد إبراهٌم64759

محمد القرٌطمى الطاهر أحمد74760

إٌمان أحمد فتحى فكرى84762

محمد طارق محمد غانم الشرقاوى94763

محمد جمال السٌد فرحات سعودى104764

عبد الرحمن مكرم عز الدٌن محمد114765

احمد شرٌف محمد عبد العزٌز124766

حسٌن  بركات ٌمنى همام134771

مصطفى سٌد محمد عبد الرحمن144772

عبد الرحمن محمد عبد العزٌز مصطفى154774

أحمد حسن أحمد فاوى164775

أندرو مجدى شوقى رفله174777

أحمد رضا حمدان عبد الغنى184779

أحمد محمد عبد الحمٌد  الزهرى194780

محمد حاتم محمد السٌد مصطفى204781

أحمد قطب أحمد عبد العظٌم214782

كرٌم حمادة قرنى عزب224783

مصطفى محمود أحمد السٌد بدوى234785

على عالء الدٌن احمد فهمى244788

ناجً سٌدهم برنابا بطرس254789

أحمد محمد عبد الصبور محمد264791

مصطفى إسماعٌل عوض البسٌونى274792

على سالم محمد سالم علٌوة284796

محمد الدسوقى طاهر الدسوقى الجارٌه294797
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محمد كحالوى محمد السٌد304798

محمود مجدى جالل سنوسى314801

محمد وحٌد عبد العظٌم عبد العزٌز324802

أندرو برام لطفً مجلع334803

آٌة محمد فضل أحمد االسود344804

المتولى محمد السٌد الهو354809

إبراهٌم أحمد غازي غازى العجمى364810

محمد كمال ربٌع السٌد374813

أحمد سامى زارع محمد384814

محمد مصطفً محمد سٌد394815

محمد ٌوسف حسن صالح حسن404816

محمد خالد عبد الحمٌد عبد العظٌم خفاجه414819

دٌاب محمد سالمة ابو العال424820

ٌاسر محمود على ٌوسف434821

حسن ٌوسف عبد اللطٌف ٌوسف المٌر444823

شادي عزت علً محمود454825

مكارٌوس رٌمون رزق عزٌز464826

عماد محمود محمد عاشور474829

محمد صبري محمد عرفه محمد484830

محمد محمد عبد المنعم شعبان494832

عبد الرحمن محمود محمد محمد الشرٌف504833

محمد أحمد على عبد المقصود على514835

إسالم عبد الرحٌم مصطفى محمود524838

عمر خالد محمد مصطفى534839

أحمد خالد فهٌم عبد الحمٌد محمد544843

مؤٌد محمد صالح الدٌن أحمد محمد المغربى554848

طه محمد نعامة محمد564852

محسن رشاد محمد السنباطى574855

عبد الحمٌد مصطفى مكرم هللا عبد الحمٌد584856
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محمد جابر إسماعٌل دغٌدى594862

محمد نصر إبراهٌم أمٌن604864

رشاد سعد الدٌن  عبد الفتاح على محمد ناصف614865

عماد جاد هللا عبد المالك جمٌل624867

عمر أحمد عمر محمود634868

مصطفى مجدى عبد العزٌز محمد على حسن644870

جوزٌف اٌهاب الفً  واسٌل654874ً

حسام سلٌمان عبد الحمٌد محمد664876

أبانوب ٌونان معوض عٌد674878

أحمد محمد عكاشة حفنى684879

عبد العزٌز إبراهٌم عبد العزٌز فرغلى694882

هٌثم جمال هاشم  خالد704883

عمرو عبد الحكٌم عبد العزٌز حسن714884

عبد الرحمن مفتاح محمد محمد724885

محمود محمد فاروق عبد الحكم734890

عادل حمدى أبو بكر طلبه744892

أحمد رمزى عبد العزٌز طعمٌه754894

محمد صفوت كمال محمد  على ماضى764898

محمد إبراهٌم المتولى جاد عٌد774905

طارق احمد عبد الواحد784901

محمد محمود أحمد محمد794912

أحمد جمال أحمد السٌد804917

عبد الرحمن رجب على إبراهٌم814918

محمد ٌحى بكرى أبو اللٌل824942
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عمر فتحى محمد خالف834957

أحمد عبد الرحمن عبد الستار ابو زٌد844960

محمود مدحت محمود أحمد854983

مى هشام عبد الخالق عبد المقصود864986

محمود رضا الشنتناوى محمد عٌد875004

أحمد مجدى صالح محمد885031

محمد فتحى محمد الزرقانى895043

محمد جمال عرفه محمود905106

تقى الدٌن دردٌر سالم حسانٌن915112

عبد العزٌز سعٌد عبد العزٌز حسٌن عوض925116

مبروك محمد مبروك محمد شوره935172

مصطفى قطب مصطفى مرسى الكومى945176

طارق أحمد هاشم محمد955195

ناصر علم الدٌن جاد هللا محمود965201

عمرو عاطف أحمد حامد975202

إسالم محمد كامل عبد السالم سعودى985250

عبد التواب شرقاوى عبد التواب شرقاوى995270

محمود رضا محمود عبد المنعم النجدى1005266

إبراهٌم أحمد بٌومى رمضان بٌومى1015302

محمود نبٌل أحمد نعٌم طاٌع1025318

عبد هللا أحمد محمد مصطفى عثمان1035322

محمد جمال السعٌد مصطفى خضٌرى1045335

أحمد عبد الفتاح طه إسماعٌل1055383

عبد هللا محمد عبد هللا نصر الدٌن1065384
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