
المرشد االكاديمىاسم الطالبكود الطالبم

نادر طارق مصطفى سيد18058

فرح حازم محمد رأفت أحمد عزازى210005

رنا عمر عبد العزيز عمر طه310008

أحمد مجدى محمد سيد حسين410009

محمد حسان عبد الحفيظ مهنى510111

يوستينا هانى ميالد عبد هللا610013

شادى عماد خالف كيرلس710016

محمد أحمد الديب خلف810022

روان محمد عبد الحميد محمد حموده910023

حنين الحسين مصطفى حسن1010025

منة هللا خالد السيد موسى1110026

يارا شريف أحمد سامى عبد الجواد1210027

ضى أحمد حمزه إبراهيم مرسى1310028

روضه ياسر جالل فهيم1410034

مصطفى محمود مصطفى حسين1510035

على شريف عبد العزيز سيد1610036

مريم طارق سيد محمد حمزه1710044

منار عطفى محمد محمد شمس1810049

(قسم عمارة)المستوى االول 
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ح
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المرشد االكاديمىاسم الطالبكود الطالبم

(قسم عمارة)المستوى االول 

/د
مد

ح
 أ
هللا

بد
ع

محمود توفيق عكاشة عبد الخالق198777

رحمة أحمد سليمان أحمد حمدان2010056

أحمد صالح إبراهيم الدسوقى مسعود2110058

مروان ياسر بسيونى محمد2210072

أحمد زكى محمد زكى2310075

شهد جمال تهامى أحمد2410077

عبد الرحمن خلف محمد جوده2510080

أحمد مصطفى محمد مصطفى2610081

هاجر سعيد أحمد محمود احمد2710089

منة هللا عمرو سيد نصر عبد العليم متولى2810092

رحمة سعيد عبد العظيم سالم2910103

زينب محمد عبد المقصود عبد العال3010106

ميسان باسم محمد إبراهيم3110107

خليفة شريف خليفه جمعه عوض3210118

محمد هشام محمد أحمد قابيل3310124

نورهان خالد عبد هللا محمد3410128

أحمد عبد العزيز عبد العزيز القزاز3510130
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المرشد االكاديمىاسم الطالبكود الطالبم

(قسم عمارة)المستوى االول 

/د
مد

ح
 أ
هللا

بد
ع

أروى حسين عوض على3610638

مصطفى أحمد حسن عبد الحفيظ حافظ3710137

محمد نبيل محمد أحمد أبو الحسن3810162

محمود معوض محمود معوض3910163

ريم عزت أحمد محمد أحمد4010194

تقى حاتم شعبان إسماعيل4110261

عبد الرحمن حسام الدين إبراهيم شعالن4210281

هدى فراس أحمد شكرى4310401

أحمد ياسر عبد الفتاح محمد عبد المنعم4410406

إسالم رمضان صابر أحمد عويس4510427

باسم عياد فؤاد ملك4610484

أحمد عماد الدين محمد عبده سالم4710694

خالد محمد جاد جاد4810719

عمر محمد سيد محمد يوسف4910729

إسالم خالد عبد المقصود على عكارش5010917

سلمى عادل بكرى أبو طالب مغازى5111147

النا أيمن خيرى الحفيرى5211173

عبد الرحمن رمضان على لبيب5311181
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المرشد االكاديمىاسم الطالبكود الطالبم

طارق أحمد إبراهيم أحمد16349

عبدالرحمن محمد يوسف محمد خضر 27720

يحيى أشرف أحمد محمد38011

محمد عاطف على حسن هالل48676

آالء السعيد عمر محمد الزفتاوى58683

 أبو العزم محمد محمد دوسو68692

ريم محمد حمزه حامد سعد حمد78699

نيرة أشرف أحمد محمد أحمد88703

أنطونيوس حشمت ذكرى غالى98706

ميرنا هشام محمد إمبابى108709

أندى إسحق عوض خليل118710

اسماعيل ياسر عطية هاللية128716

زياد محمد حماده عبد الرحمن138718

ريهام سامح فوزى يعقوب148720

عبد الرحمن ناصر الحسك السيد158725

مصطفى محمود سالم محمد عطيه168730

جيالن مصطفى حسن أبو العال178731

محمد شعبان على عبد الجيد حسن188733

أحمد خالد أحمد عبد الونيس أحمد نوير198736

رحمة عارف متولى محمد متولى208738

ايمان ناصر جالل ايوب218741

مروان سامر صالح عبد العزيز الهليل228742

ميرنا ناصر طلعت سعيد منصور238743

ريمون إيهاب عزت يوسف248760

ايمان كمال محمد الطوخى258860

المستوى الثانى عمارة 
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المرشد االكاديمىاسم الطالبكود الطالبم

المستوى الثانى عمارة 

أحمد محمد محمد السيد 265499

ايهاب خالد عبد المعطي278771

ضياء الدين مجدى عيسى عبد الحميد288773

مريم محمود بكير الشيوى298778

منال القس برسوم القط مينا308792

محمد حسام حسنى محمد حسن318794

محمد مرزوق شفيق السيد 328796

أحمد حمدى محمد قطب عبيد338797

كريمان عبد العظيم محمود حموده االغا348804

أحمد عماد محمود إبراهيم المهر358805

احمد عبد الرحيم محمد368811

منة هللا صفا كمال محمد إسماعيل378813

نورهان صابر يوسف السيد 388822

زينب محمود أحمد الشيخ398830

حال عصام الدين صدقي408835

مارسلينو سامى رزق أنيس418836

مينا هانى رأفت فهمى جورجى428846

سليمان وجيه سليمان زكى438857

مصطفى أكرم أحمد حسن448862

عمرو اسامة إسماعيل أحمد صالح458871

محمد محمود أحمد عبد الفتاح عمار468929

سهيله اسامة عبد المقصود السرى479023

يوسف موسى محمد عبد القادر489137

محمد ياسر أحمد السيد499162

حسام محمد حجاج عبد المبدى509163
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المرشد االكاديمىاسم الطالبكود الطالبم

المستوى الثانى عمارة 

عبد الرحمن محيى الدين أنور حسن519173

حمدى عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن محمد سميكة529194

دينارا طارق على طه539197

محمد عزمى السيد عبد الصمد الصباح549331

منة هللا ممدوح خميس عبد السالم559382

مصطفى خير عبد العزيز إبراهيم569427

زينب صالح محمد حسن درويش579496

دينا زين العابدين عواس589517

يحيى محمد بسطاوى حسن599534

يمنى محمود جمعه محمد غازى609557

هاشم أنور صادق هاشم619739

منة راغب زكريا البريشى629908

نيرة عادل أمين محمد منصور639909

احمد حاتم محمد علي649916

رفاء خالد فهمى عثمان بيلى659923

إيثار ثروت السيد محمد الشرايحى669924

الزهراء منتصر فرحات الشين679926

محمد رضا عبدالرازق نور 688681

عبدالرحمن محمد السعيد محمد على698701

عمار محمد محمد حسين708702

عمر محمد محمد النادى 718705

عبد الرحمن إبراهيم عوض محمد غزالن 728715

يوسف يحيي فراج مبروك738756

كريم محمد احمد عبدالحميد 748802

مهاب توفيق عبدالسالم ابوعزيز758897

مصطفى عيسى زكريا محمود عبد الحليم769160

احمد سيد السيد عبدالرحمن779279

عبدالرحمن عصام عبدالعاطى789340

افنان عبدالعاطى ابراهيم ماضى799342

عبده عجور أحمد محمد8069221
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المرشد االكاديمياسم الطالبكود الطالبم

طارق احمد ابراهيم احمد 16349

شهاب اشرف علم الدين احمد26690

محمد السعيد محمد علي العيوطي36712

عبدهللا احمد رمضان46747

امير احمد السيد56791

مصطفى كامل احمد66922

توماس حنا جاد شنودة77344

مريم هشام عبد العزيز على87432

شيماء هشام بليغ عويس حسين97435

يوسف حسام الدين عبد الرازق السيد يوسف107436

نورهان شعبان محمد محمد إبراهيم117438

إيمان محمد عبد المنعم محمود موسى127440

محمود كامل لطفي إبراهيم حسين137441

فرحة طارق السيد نادي147442

ديانا أشرف فؤاد عزت157445

محمود أبو العالء حامد عطا هللا حجازى167450

رنا عطا عطا إبراهيم عمر177451

منار عوض عيسى منجود الخلوى187459

نور طه على أبو طالب197460

منة هللا محمد عبد الوهاب محمد سيد207461

عبد العزيز أحمد عبد العزيز مبروك217462

حازم ايمن محمد سعيد227474

مريم ابراهيم عبد الحكم ابراهيم237477

زينب حسام الدين جمعه محمود247478

إسراء صابر عبدالباقي رحيم257486

يوستينا أشرف شكرى شفيق267488
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(قسم العمارة )المستوى الثالث 



المرشد االكاديمياسم الطالبكود الطالبم

(قسم العمارة )المستوى الثالث 

فرح طارق محمود زكى محمود17492

عمر محمد على عبد السميع اإلبراشى27500

أحمد حسام الدين السيد عبد الرحمن37501

لميس عبد الرحيم على عبد الرحيم47502

بسنت عماد فوزى أبو الخير57503

مريم هشام عزت منصور67504

مريم حاتم حسن عبد هللا77511

ضى أحمد السعيد محمد شعبان87517

نهى محمود محمد فهمى عبد المجيد97524

عبد الرحمن أيمن عبد الحليم محمد أحمد خاطر107525

هدير اسامة عبد الحليم محمد أحمد خليل117529

رنا السيد عبد السميع عبد الهادى هالل127537

معاذ سالم أحمد سالم137540

محمد على محمد محمد حسن147567

عبد الرحمن صالح محمد العوضى سالمه157571

آن إدوارد حسنى نجيب167572

شريهان عبد الحميد حسن محمد177579

زياد أحمد السيد عبد الحفيظ السيد187580

إسالم أحمد محمد إبراهيم197590

وليد خالد محمد كامل يوسف207597

مريم سليم يوسف خليل إبراهيم217618
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المرشد االكاديمياسم الطالبكود الطالبم

(قسم العمارة )المستوى الثالث 

محمد أحمد محمود على17639

محمود حسانين صادق حسانين27641

سلسبيل أحمد عبد الفضيل حنفى محمد37643

مريم محمد أحمد سالم رضوان الفقى47647

فرح محمود زكريا الشامى57653

خالد حسن عبد الحميد الوراقى67664

سماء أمى عبد العاطى عرفه77681

ريهام عبد العاطى عبد الواحد عيد87878

كريم أحمد محمود أحمد97907

عبد الرحمن يوسف عبد هللا على عبد هللا107928

فادى عماد عزت عيد117976

عبد هللا خليل جابر محمد128114

يمان عصام السعيد أحمد جوشن138187

مصطفى أيمن حسن حسين148330

مصطفى طارق إبراهيم فؤاد خيرى158371

إسراء كرم محمد فهيم أبو العطا168385

رحاب أحمد سيد أحمد إسماعيل بحيرى178437

عمر عادل إبراهيم الدسوقى عبد العظيم الصياد188527

مارينا مجدى نعيم غبلاير198532

محمد طارق محمود محمد208545

يوسف محمد سالم حافظ218568

بسملة طارق بدوى على السيد228595

مى أحمد محمد حسن عامر238614

ندى عبد الرحمن محمد مراد محمد248617

 عمرو اسامة إسماعيل أحمد صالح258871
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المرشد االكاديمياسم الطالبكود الطالبم

(قسم العمارة )المستوى الثالث 

سمير ياسر سمير محمد مجاهد17499

أحمد أيمن محمد صبحى27528

لمياء العشماوى يونس محمد العشماوى37728

مصعب عشرى فوزى محمود47740

مارينا فوزى فام غبرس57746

محمد رفعت حامد محمد67709

أحمد حسين لطفى حسين77859

عالء السيد محى السيد الغلبان87900

محمد فرج أحمد فرج97943

عمار عماد أحمد هالل شمس الدين108099

إبراهيم عبد العاطى محمود طه118193

هبة عالء أحمد لبدة128325

محمد إبراهيم أحمد رزق يوسف138442

أحمد محمود عبد الفتاح عبد الوكيل يوسف148533

دينا سيد جمعه أحمد158612

يوسف حازم حسن محمد أبو الخير167554

أنس مجدى حسين محمد178488

علي مصطفى صابر184861
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المرشد االكاديميالطالب اسمIDم

كيرلس ناجح حليم اسحق15487

أمير نبيل فائق رزق26545

آالء حسام محمد على كليب36546

شروق أشرف عبد هللا على46554

إسالم حمدى عبد المولى أحمد حماده56555

منار حاتم على حسن66556

سلمى جميل محمد الصادق76565

مى أيمن جميل عبد الفتاح سالم86569

ضحى خالد عبد العال محمد96580

سمية رضا محمود مرسى106585

عمر حسام محمد فهمى حسين116586

عمر محمد حسن مصطفى أحمد126589

محمود محمد سليمان موسى136591

محمد إبراهيم منصور شلتوت146597

يوسف أحمد محمد شفيق فوده156600

عمر خالد عبد الرحيم عبد الهادى166603

يوسف صديق عبد الرشيد إبراهيم الخولى176613

رحمة كارم ربيع نصر186619

محمد أحمد إبرهيم أحمد196624

نرمين ابو القاسم محمد فوده عوض206630

عمار ياسر حسنى إبراهيم216633

محمد سيد محمد محمود227048

محمد احمد اسماعيل ابو بكر233391

احمد جمال سيد محمد 243417

اسالم سيد خليل احمد 253854

احمد فكرى احمد سيد حسن264074

محمد محمود عبدالحكيم محمود 274104

احمد خالد حسن حسن شلش284221
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(عمارة  )المستوى  الرابع 



المرشد االكاديميالطالب اسمIDم

(عمارة  )المستوى  الرابع 

يوحنا ذكريا ثابت تاوضروس293727

محمد جابر محمد محمد مهنا306669

محمد عبد الحميد عبد الفتاح محمد316685

كيرلس أشرف وهبه وقيم326688

محمد زينهم محمد عبد الوهاب336691

منة هللا أشرف عبد المنعم محمد346694

نهى خالد محمد أحمد توفيق356699

داليا على محمود على366715

عبد الرحمن على أحمد مرسى376740

عالء عادل عبد المنعم محمد386743

اسالم محمد سيد احمد396751

مؤمن جمال الدين جمعه محمد سالم406759

مودة عبدالرازق 416807

فاطمة إسالم عبد هللا عبد الخالق عالم426819

اسراء عبدالجليل محمود 436834

ملك أشرف إبراهيم سليمان446839

إسراء محمد عبد الحميد رشاد456848

هدير قطب عبدالفتاح خليفه 466854

عبد الفضيل أحمد عبد الفضيل حنفى476870

إسراء أحمد رجب مصطفى486893

عمر عبد الفتاح مرزوق عبد المقصود496944

أحمد مجدى الشلقانى عاجه507014

محمود إبراهيم محمد محمود517026

ميرنا محمد محمد بدير مدكور527080

عبدهللا عباس رمضان537118

مريم محمد إبراهيم شاكر547396

إيمان بدر حسن بدر سليمان557405

علياء السعيد عبد هللا عبد الحميد سالم567409

إيمان محمد عبد الهادى قوره577410
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المرشد االكاديمياسم الطالبكود الطالبم

محمد إبراهيم محمود إبراهيم15410

يوسف حسين عبدالعزيز محمد25432

هشام ناصر إبراهيم خميس35457

هاجر عادل سعد محمد راشد45486

مجدى أشرف توفيق محمد الجبالى55495

جوزيف عادل نعيم ميخائيل65517
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(قسم عمارة  )المستوى الرابع باقيين 



المرشد االكاديمياسم الطالبكود الطالبم

(قسم عمارة  )المستوى الرابع باقيين 

أحمد أيمن محمد آدم15665

أمل عاطف مصطفى يوسف25690

محمد كامل محمد محمود35694

أحمد المدثر سعد آمين45699
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المرشد االكاديمياسم الطالبكود الطالبم

(قسم عمارة  )المستوى الرابع باقيين 

ندى رجب عبدالتواب بريك15175

كريم محمد حسن محمد عبد الفتاح25731

محمود حازم صالح عبد الباقى36179

ابانوب يوسف عريان يوسف46217

محمد طارق مصطفى56227

يمنى محمد السيد محمد عبد المجيد66302

عبد الرحمن محمد أحمد رأفت عبد التواب76360

أحمد طه محمد طه86370

هشام عبدالحميد فتحى طاحون96477
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