
المرشد االكاديمىاسم الطالبكود الطالبم

مروان فهد بدر الدين حسن17551

أحمد مصطفى كمال أحمد سعد28682

والء أحمد فاروق توفيق310006

جميلة وسام فؤاد أمين عبد الغنى410014

عبد الرحمن أحمد عبد الرحيم عبد القادر الجمل510015

يوسف أحمد عبد الفتاح السيد610029

عالء ميهوب شمردل سيد سيد710030

طارق ياسر عبد الحليم هيكل810031

خالد اسالم نور الدين910037

روال خالد محمد عبد الحميد نصار1010052

كريم أحمد محمد عبد الحى1110059

مصطفى محمد على الجارحى عبد العزيز1210060

محمد على عصام محمد على1310062

محمد هشام محمد إبراهيم على1410064

كريم عبد النبى على فوده1510073

حمزة محمد تمام غانم1610076

محمد محسن رشاد محمد عبد العال1710079

رائد جبريل أحمد خليل1810086

روان طارق مصطفى فاروق موميه1910098

عبد هللا عادل سلطان أبو القاسم2010110

بوال غطاس ميخائيل جرجس2110138

أحمد طارق شحاته الفيومى2210160

كريم فيصل محمد حسن صقر2310250

عمر أحمد عبد الكريم مدكور2410258

عبده محمد عبد الفتاح عبده2510273

مريم أبو العز عبد العزيز فرج هللا2610326

محمد عبد الناصر محمد على2710330
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هالة وليد محمود على رمضان288786

محمود فوزى محمد سرور299246

محمد سمير عبد العزيز الشوربجى308987

احمد محمد محمد االشقر 318829

محمد أشرف إبراهيم عبد الباقى3210356

عمر عصام الدين فتحى عبد الرازق3310448

كريم عاطف إسماعيل عقاب سيف الدين3410054

رنا وائل عبد الصمد عبد المنعم الطويل3510595

بيشوى عاطف فهمى تادروس حنين3610692

أحمد محمد عبد الفتاح محمد محمود3710713

شروق محمود أحمد صبره3810778

مينا عماد شنوده دميان شنوده3910810

بافلى يوسف نعمت هللا عطا هللا نعمت هللا4010821

عبد هللا وحيد عبد التواب على4110822

مصطفى عبد السالم خليفه إسماعيل خليفه4210848

مينا غطاس عريان حبيب4310903

فادى الحسينى محمد مصطفى الجمال4410987

عماد حسام حسنى حسن4510127

أمجد جمال سويرس جرجس4611130

فادى وحيد وهيب نصر4711131

دعاء عالء عويس متولى عبد هللا4811148

يوسف أحمد عنتر على4911185

مصطفى أحمد مصطفى عبد الحميد5011186

فيصل رأفت محمد شعرواى5111212

نور جمال أنور عبد الفتاح5211226

أحمد رجب السيد محمد إبراهيم5311227

إسراء السيد عيد السيد بدران5411243

محمد يسرى عبد الحميد أحمد محمد5511254

تسنيم ممدوح محمد أحمد عواجه5611284

محمد خالد عبد الوهاب عبد الحميد5711305
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المرشد االكاديمىاسم الطالبكود الطالبم

محمد على رشدى على16859

محمد محمود عبد العظيم26877

عمر سيد محمود محمد36888

أحمد وليد عبدالرحيم حسين أحمد47011

جون مدحت عطيه بطرس58686

أحمد شعبان عبد اللطيف حسن68693

أحمد عبده صبحى أحمد خليل78700

السعيد عنتر السيد عبد العزيز88708

محمد جمال أحمد عبد الحميد98711

عبد الرحمن محمد على سلطان108723

مصطفى محمد فوزى خلف118726

يوسف ياسر محمود عبد الرازق128746

محمد اشرف بيومى 138749

أنس محمد بدوى أحمد148752

محمد أحمد على محمد أحمد158757

فادى فكرى راغب بشاى168761

محمد ابراهيم محمد ابراهيم178762

خالد أحمد حسن أحمد188781

ياسمين حسنى حسن فولى198788

عبد الرحمن نبيل عبد السالم محمد زعير208791

أحمد عبد هللا سعيد مغازى218809

الحسن فضل فايز بسيوني228814

دينا خالد محمد زكى عبد القادر238817

محمد عصام عبد الغنى على شديد الشرقاوى248825
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المرشد االكاديمىاسم الطالبكود الطالبم

المستوى الثانى اتصاالت

محمد أحمد إبراهيم عبد العاطى258831

محمود سعيد محمود بيومي268842

عبد الوارث هانى عبد الوارث خليل278855

عبدالرحمن مصطفى حسن خفاجة 288866

شريف رشاد فتحى محمد298873

احمد على محمد محمد على 308884

عمار محمد محمود أحمد318890

محمود ممدوح فتوح السيد328898

حازم خالد محمد عبد العزيز338903

مصطفى يحى رشاد رضوان348935

حمدى السيد محمد السيد359020

عمر محمد عبده محمد369124

احمد شريف نصر مجلي379358

وجدي ساويرس معوض شحاتة389397

عز الدين رجب أحمد عدلى399590

أحمد محمود إسماعيل قناوى409597

محمد السيد احمد سعيد417531

عمرو ابراهيم فهمى شاهين427538

عبدالرحمن محمد اسناوى محمد438691

عبدهللا اشرف محمد على448698

أحمد أيمن أحمد على458651

احمد محمد رمضان رافع 468728

اسالم محمد ابو الفتوح حسين 478732

محمود فؤاد محمود حلمى488735

حسام احمد محمد ربيع 498799

هاشم عالء هاشم عبدالقادر508800

احمد محمود صبرى محمد عاشور518806

محمد احمد هاشم عطا 528812

احمد عبدالتواب حسين محمد538815

عبد الرحمن مصطفى على عباس الشيخ548841

محمد احمد عبدهللا عبدالسالم558851

عبدالعزيز مسعد عبدالعزيز حسين سليم 568861

يوسف طارق ماهر عبد اللطيف578886

محمد عصام محمد االمرسي588896

حسام احمد عثمان زوام598939

محمد رمضان محمد السسيد 609570

جهاد فهد عباس عبدالمنعم6110112
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المرشد االكاديمياسم الطالبكود الطالبم

عمر هالل عبد الوهاب هالل16574

عمر هشام محمد أحمد26821

ابراهيم محمد سعد36850

مصطفى سيد سالم46862

منى صالح عطية محمود56936

رضوى عبد السالم طه حسن67368

آالء أحمد عيد شافعى حنفى77454

محمد يسرى عبد الحكيم عبد اللطيف87455

ميار حسن محمد عبد الفتاح97467

محمد عبد الجواد عبد الرازق عبد الجواد أبو هنيدى107470

معاذ محمد عبد الجليل أحمد الشافعى117473

مودة محمد صابر رضوان127481

مصطفى خالد محمد درويش مصطفى137482

مصطفى سامى زارع محمد147498

على عبد المنعم عبد العزيز على الصروى157505

أحمد محمد السيد عبد الفتاح حموده167514

محمد جمال صالح المتولى177542

يوسف أشرف جمال الدين حسن السروجى187543

ميار محمد محمد عبد الحميد يوسف197564

عبد هللا رمضان دياب حسين207568

أحمد كمال أحمد قطب217575

مصطفى ياسر عبد العزيز محمد عبد هللا227602

طارق سمير عبد الفتاح حجازى237626

ميار مصطفى عبد العال أحمد247634

محمد طارق عوض ذكى257658

معتز محمد السعيد البرلسى267691

فاروق محمد فاروق عبد المعز277719

مصطفى محمود رفعت عبد الجليل287787

مهند محمد فهمى عبد الملك فهمى297824

أحمد مرزوق إبراهيم خليل307909

عمرو محمد صالح طلبه على317916

خلود محمود إبراهيم محمد اللبودى328563

محمد خالد أحمد محمد338577

آية عيد رمضان محمد348607

آالء عادل السيد أحمد جوده358611

محمد سامى زغلول أمين محمد368631
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المرشد االكاديمياسم الطالبكود الطالبم

(قسم االتصاالت )المستوى الثالث 

محمد عادل جابر مرسي16883

رضوى إبراهيم عماد إبراهيم الزميتى27103

مكاريوس ممدوح زكى أسعد37437

مروان عماد محمد أمين محمد47468

مينا ممدوح لمعى درياس57491

فاروق عادل فاروق شفيق عبد السالم67548

إسالم أحمد يحيى محمد العيله77555

أدهم رمضان ذكى عبد الكريم87784

محمد محمد سعد معوض البنا97613

عبد الرحمن أحمد عبد الفتاح عبده حجازي108594

عبد الرحمن بدوى ربيع117759

يوسف عصام عبد التواب عبد النبي128225

محمد عمر حسين النواوى 134198
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المرشد االكاديمياسم الطالبكود الطالبم

هيثم زكريا الدردير أحمد15428

أحمد عبد العزيز عبد الموجود على25444

أمير هانى عبد المالك فيلبس35500

عبد اللطيف أشرف عبد اللطيف أحمد الفحل45515

مروان عالء رشاد عطيه محمد55537

محمد أمجد محمد نجيب محروس زعير65596

مايكل ممدوح لويس75600

ليلي عمر محمود محمد86739

رضوى/ م.مإسراء جمال محمود مصطفى شامة16440

(قسم اتصاالت  )المستوى الرابع باقيين 
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المرشد االكاديميالطالب اسمIDم

فاطمة محمد جاد محمد عبد هللا16560

محمد عالء الدين محمد صديق26570

شيماء اشرف هاشم مدبولي36598

أحمد جالل محمد على الكالوى46607

عمر فتحى أحمد شادى56610

أحمد محمد مصطفى أحمد السيد66632

محمد ابراهيم محمد 76737

خلود محمد محمد عبد العال القزاز86760

محمد أحمد حامد 96761

محمد فؤاد جالل  سليمان106765

حسام نزيه عبد السالم فريج ابو الخير116767

يوسف عمرو عبد الرازق محمود داود126772

معاذ محمد حسن 136788

عبدالرزاق محمد حسن احمد حسن 146794

مصطفى أحمد السيد بكر156795

حسن جمال محمود محمد عبد الحفيظ166800

يوسف محمود احمد ذكى 176861

امال طارق عبدهللا محمد 186866

اوليفر أيمن إسحق وهيب196852

مصطفى عبد الحميد محمد عبد المقصود ابو العال207081

شادية صالح اسماعيل محمد217397

عمر على طه على العربى227398

حازم عبد الروؤف الحسينى محمد الشنوانى237411

عبدهللا حسن صالح الدين245631

عبدالنور عثمان عبدالنور256033

مصطفى الحسيني شعبان ابو زيد 263397

مينا عادل رياض فرج 274248
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المستوى الرابع اتصاالت


