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 كشف بأسماء المرشدين األكاديميين وأسماء الطالب الخاصين بهم 

 2023 -2022للعام الجامعى 
 األولىالفرقة  

 

 35عدد الطالب:                 األولىالفرقة:          أ.د.م. جمال ثروتاألكاديمي: المرشد  
 

 إسم الطالب  الحالة رقم الجلوس  م

 السيد على السيد ابراهيم عزت   401001 1

 ابو بكر سرى محمد عبد اللطيف   401002 2

 احمد اشرف عبد الجليل محمد حجاج    401003 3

 احمد اشرف عبد الحميد عبد الحميد ع    401004 4

 جمال ابراهيم محمد سويلم احمد    401005 5

 احمد حموده عبد الحى الحنفى    401006 6

 احمد ساجد السيد على جادو    401007 7

 احمد سمير عفيفى حسن   401008 8

 احمد صالح بدوى احمد    401009 9

 احمد عبد الحليم محمد محمد احمد    401010 10

 احمد عالء عبد السيد محمد   401011 11

 احمد عماد خليل سيد احمد    401012 12

 احمد فهيم عبد الرحيم سيد احمد بهلول    401013 13

 احمد مأمون عبد الصادق عبد الرحمن   401014 14

 احمد متولى حسن على المنشاوى   401015 15

 احمد محمد بكر محمد موسى   401016 16

 احمد مصطفى احمد مصطفى شلبى   401017 17

 اسامه اشرف سعيد محمد العقبه    401018 18

 إسالم أسامة السيد محمد    401019 19

 الحسن عبد الخالق محمود محمد    401020 20

 ايمن عصام رجب حميده   401021 21

 حامد احمد حامد السيد الشافعي   401022 22

 حمزه محمد اسماعيل الجوهرى   401023 23

 ابراهيم سعيد عبد الوهاب سعيد    401024 24

 عبد الرحمن على السيد عبد الكريم ع    401025 25

 عبد الرحمن محمد صالح السيد االتر   401026 26

 عبد هللا احمد زغلول محمد احمد    401027 27

 عبد هللا طارق عبد هللا درويش فضل   401028 28

 بشيرعبد هللا محمد السيد عبد الحميد    401029 29

 على احمد على محمد    401030 30

 عمر حسام يوسف يوسف محمد شبانه    401031 31

 عمر عماد جمال سليم احمد    401032 32

 عمر محمد عبد الفتاح ابو عيد    401033 33

 عمر محمد محمد جعيصه   401034 34

 فتحى محمد فتحى قدره    401035 35

 جاد كريم احمد عنتر    401036 36
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 38عدد الطالب:               األولىالفرقة:            م. حذيفة حمدىاألكاديمي: المرشد  
 

رقم   م
 الجلوس

 إسم الطالب  الحالة

 احمد محمد محمد  كريم ناصر   401037 37

 محمد جمعه كامل امين   401038 38

 محمد حسن محمد يونس   401039 39

 مصطفى محمد ربيع عوض    401040 40

 محمد رمضان سعيد محمود على    401041 41

 محمد شعبان عبد المقصود الشناوى    401042 42

 محمد طه محمود عبد الجليل   401043 43

 محمد على عبد المولى رزق الطويله   401044 44

 محمد عمر سيد حافظ    401045 45

 محمد هشام محمد السعيد حبيب    401046 46

 محمد وليد ثروت محمد النجدى   401047 47

 محمدين عثمان محمدين موسى    401048 48

 محمود احمد محمد القناوى ابراهيم   401049 49

 محمود احمد محمود عطيه    401050 50

 محمود جمال فاروق السيد    401051 51

 محمود شبيب محفوظ عثمان    401052 52

 الرحيم محمود ابراهيم محمود عبد    401053 53

 محمود محمد احمد حسين   401054 54

 محمود محمد محمود موسى السيد    401055 55

 مصطفى حسن كمال البنا   401056 56

 مصطفى خالد محمد حسانين   401057 57

 مصطفى محمد يعقوب عبد الوهاب    401058 58

 مصطفى محمود عاشور خضر    401059 59

 مصطفى هانى بكرى عبد الستار    401060 60

 معاويه السيد احمد على سليمان    401061 61

 يحيى هشام محمد السعيد عبد هللا ابو ز    401062 62

 يوسف ابراهيم حامد نور الدين   401063 63

 يوسف السيد محمد السيد على   401064 64

 المجيديوسف عبد المجيد عثمان عبد    401065 65

 تيغار الهام الفان    401066 66

 حمزه عبد هللا محمد الحكيم   401067 67

 عمرو عبد الحليم عبد هللا   401068 68

 مهدى مازن مهدى الهدار   401069 69

 مهند فيصل صالح عطيه    401070 70

 احمد محمد احمد عبد العال 1م خ  401071 71

 الرحمن احمد السيد محسوب زاهعبد  1م خ  401072 72

 يوسف عبد الحميد يوسف عبد الحميد ق  401073 73

 هللا صالح عبده مهدى عبد 1م خ  401074 74

 

 عضو لجنة اإلرشاد األكاديمى   رئيس القسم 

 رحيمعلى  د.محمد   السمرى إبراهيم أ.د. على 
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 كشف بأسماء المرشدين األكاديميين وأسماء الطالب الخاصين بهم 
 2023  -2022للعام الجامعى 

 الفرقة الثانية
 

 

 
 55عدد الطالب:                 الثانيةالفرقة:                  د. محمد عاطف: األكاديميالمرشد 

  

 

 إسم الطالب  الحالة رقم الجلوس  م

 ابراهيم المتولى عبد الحميد المتولى   402001 1

 ابراهيم محمد ابراهيم عثمان    402002 2

 ابراهيم محمود سالم محمود عرفه   402003 3

 عطيه نعينع احمد ابراهيم    402004 4

 احمد اسامه حسن عبد الفتاح بدر   402005 5

 احمد حامد السيد حامد    402006 6

 احمد حداقه عبد المطلب احمد   402007 7

 احمد خالد السيد احمد    402008 8

 احمد صبحى عبد العزيز عبد الفتاح نصار    402009 9

 احمد متولى على ابو الفضل   402010 10

 احمد محمد مندى محمد عسران السقا   402011 11

   احمد نادر محمد عبد الجواد مصطفى   402012 12

 احمد ياسر محمد احمد   402013 13

 اسالم خالد طه عطيه المرسى   402014 14

 اسالم سامى عبد القادر احمد البنا   402015 15

 اسالم سعيد عبد العاطى محمد    402016 16

 اسالم محمد احمد محمد صالح   402017 17

 اشرف وائل عبد العزيز محمد    402018 18

 السيد احمد محمود ملطان    402019 19

 السيد نبيل السيد عثمان    402020 20

 المصطفى الهادى عبد الكريم عبد للا    402021 21

 بهاء فهيم محمد فهيم    402022 22

 مصطفى احمد العشرىحسين محمد    402023 23

 رافت احمد عمر السقيم    402024 24

 سامى ابراهيم محمدين محمد ابو العنين   402025 25

 سعد محمود فتحى حنوت    402026 26

 سفيان معاز عبد المحسن فهمى    402027 27

 سيف الدين اسامه محمد محمد    402028 28

 شكرى محمد شكرى الصادق على   402029 29
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 صهيب اسامه منصور احمد عبده    402030 30

 ضياء على محمد على ابراهيم   402031 31

 عامر محمد عامر على   402032 32

 عبد الرحمن احمد سعد محمد السيد على   402033 33

 عبد الرحمن ايهاب طه عيسى    402034 34

 عبد الرحمن شريف كامل فتوح محمد    402035 35

 عبد الرحمن شعبان عبد للا محمد حبيب    402036 36

 عبد الرحمن عبد للا عطيه احمد    402037 37

 عبد الرحمن عربى احمد حسن المشد   402038 38

 عبد الرحمن محمد سعد مصريه    402039 39

 عبد الرحمن محمد سليمان محمود سليمان    402040 40

 محمد فرج عبد الرحمن محمد عبد الرحمن    402041 41

 عبد الرحمن محمود مصطفى حميدة    402042 42

 عبد الرحمن وحيد كمال محمد    402043 43

 عبد للا ايمن حمدى عبد العزيز   402044 44

 عبد للا سمير محمود محمد    402045 45

 عبد للا صبحى عبد العاطى عبد الفتاح    402046 46

 الجليل زكى عبد الجليلعبد للا عبد    402047 47

 عبد للا محمد فوزى على محمد    402048 48

 عبد للا محمد محمود احمد   402049 49

 عالء محمد سعد عبد الفضيل   402050 50

 عمار رضا جميل محمد    402051 51

 عمرو انور يونس محمد سيد احمد    402052 52

 عمرو جمال سالم احمد غريبه    402053 53

 عمرو محمد زكريا ابو المعاطى   402054 54

 فارس مصطفى ابراهيم احمد    402055 55
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 60عدد الطالب:                           الثانيةالفرقة:             م.محمد عبد الكريماألكاديمي: المرشد  
 

 

 إسم الطالب  الحالة رقم الجلوس  م

56 402056 
 

 الصباغكريم اسالم السيد محمد 

57 402057 
 

 كريم محمد محمد مرسى 

58 402058 
 

 محمد ابراهيم السيد شوشه

59 402059 
 

 محمد احمد محمد احمد ابراهيم 

60 402060 
 

 محمد احمد محمد رشاد على 

61 402061 
 

 محمد احمد محمد محمد

62 402062 
 

 محمد اسامه عبد المنعم عبد للا

63 402063 
 

 عوض الشطلهمحمد الشحات على 

64 402064 
 

 محمد جمعه محمد محمد

65 402065 
 

 محمد رضا فتح للا ابراهيم 

66 402066 
 

 محمد سعد عبد الغفار احمد الجبليزى

67 402067 
 

 محمد سعيد عبد العال سليمان 

68 402068 
 

 محمد سعيد محمد عز العرب شكر 

69 402069 
 

 محمد سليمان حسين خليل

70 402070 
 

 محمد طلعت على السيد الخولى

71 402071 
 

 محمد عاطف على حسين

72 402072 
 

 محمد عبد المنعم محمد محمد 

73 402073 
 

 محمد عبد النبى محمد عبد الحميد

74 402074 
 

 محمد على محمد الخطيب

75 402075 
 

 محمد على مصطفى داود

76 402076 
 

 محمد مصطفى رمضان محمود

77 402077 
 

 محمد ميهوب على عويس 

78 402078 
 

 محمد ياسر عبد الحليم ابراهيم الغنام

79 402079 
 

 محمود الدسوقى شاهين السيد ابو عوف 

80 402080 
 

 محمود حمدى محمود حسن 

81 402081 
 

 محمود سيد حسن هاشم 

82 402082 
 

 محمود على رجب على نوار

83 402083 
 

 حسنمحمود محمد عبد المنعم محمد 

84 402084 
 

 محمود هانى فوزى احمد خليل

85 402085 
 

 مصطفى عبد الرحيم مصطفى احمد

86 402086 
 

 مصطفى قانع محمد سعد عبد الجواد

87 402087 
 

 مصطفى محمود احمد محمود 

88 402088 
 

 مصطفى هانى السيد موسى عمران

89 402089 
 

 نور الدين ابراهيم محمد ابراهيم 

90 402090 
 

 نور الدين سعيد بسيونى ابراهيم
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91 402091 
 

 يوسف فتحى محمد يوسف الصيحى

92 402092 
 

 يوسف محمد حسين فضل السيد

93 402093 
 

 اسامه احمد هادى ناصر

94 402094 
 

 عماد ايمن عبد للا

95 402095 
 

 البتراء   محمد عصام عبد الحميد

96 402096 
 

 صالحنبيل ابراهيم ناجى 

 ابراهيم اشرف قاسم احمد ليله ق  402097 97

 ابو بكر احمد سالم عبد الوهاب ق  402098 98

 احمد حسنى عبد الحميد ابراهيم على ق  402099 99

 احمد حمدى خميس زكى حجاج  1م خ  402100 100

 احمد رضا محمد محمود  1م خ  402101 101

 العاطى محمد احمد عاطف عبد   1م خ  402102 102

 احمد محمد بدر الدين عبد للا مغربى ق  402103 103

 احمد مختار البسيونى البصراتى 1م خ  402104 104

 رجب حسين عبد الحميد درويش  1م خ  402105 105

 عبد الرحمن احمد امام طه ابراهيم  1م خ  402106 106

 بسيونى فايد عبد الرحمن احمد عبد الرحيم  1م خ  402107 107

 عبدالرحمن محمود رمضان عبدالرحمن سالم  ح ن  402108 108

 على سمير على ذكى ق  402109 109

 محمد ابراهيم رزق صابر المتولى  ق  402110 110

 محمد رجب ألصاوى عبدالمقصود ألصاوى ح ن  402111 111

 محمد رشاد محمد عمر يوسف  1م خ  402112 112

 محمد شعبان عبد الحميد محمد 1م خ  402113 113

 محمد على محمد محمد عمران  1م خ  402114 114

 محمود محمد اسماعيل عبد العاطى  1م خ  402115 115

 معتصم حسين محمود حسين  ح ن  402116 116

 

 

 

 

 

 عضو لجنة اإلرشاد األكاديمى   رئيس القسم 

 رحيمعلى  د.محمد   السمرى إبراهيم أ.د. على 
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 كشف بأسماء المرشدين األكاديميين وأسماء الطالب الخاصين بهم 

 2023 -2022للعام الجامعى 
 ثالثة فرقة الال

 

 40عدد الطالب:                 الثالثة الفرقة:         د.على عبد الرؤف حالوهاألكاديمي: المرشد 

 
 إسم الطالب الحالة رقم الجلوس  م

 ابراهيم الربى ابراهيم احمد   403001 1

 ابراهيم عيسى ابراهيم عوض هللا حوه   403002 2

 ابراهيم فيصل امين سليم ابراهيم    403003 3

 ابراهيم محمد ابراهيم محمود    403004 4

 احمد السيد عباس عباس    403005 5

 احمد حسنى اسماعيل كامل الشهاوى   403006 6

 احمد حسنين محمد احمد   403007 7

 احمد خيرى ابراهيم حامد عجيز    403008 8

 احمد راضى لطفى حسن    403009 9

 احمد رضا احمد محمد عامر    403010 10

 المقصود عمارهاحمد سعيد عطوه عبد    403011 11

 احمد سعيد محمد سعيد   403012 12

 احمد سمير محمد الرفاعى مصطفى   403013 13

 احمد سيد محمد محمد   403014 14

 احمد صبرى محمد محمد البدرى   403015 15

 احمد عاطف احمد عبد الغنى عطيوى   403016 16

 احمد عبد القادر محمد الطاهر    403017 17

 احمد عماد عبد العليم احمد   403018 18

 احمد عماد عبدالعاطى    403019 19

 احمد محمد احمد عبد الواحد احمد   403020 20

 احمد محمد صبرى محمد ابو الوفا   403021 21

 احمد محمد فؤاد عبد الحليم   403022 22

 احمد محمد محمود داود   403023 23

 صالح محمد احمد محمود    403024 24

 احمد نشأت ابراهيم عيد الباز   403025 25

 احمد هشام احمد الصادق    403026 26

 احمد هيبه عطيه محمد فرج    403027 27

 احمد يحيى عبد الوهاب محرم   403028 28

 اسالم احمد عبد المنعم عبد العزيز    403029 29

 اسالم رمضان بكرى عبد المعبود    403030 30

 اسالم عبد المجيد ابراهيم محمد خليل   403031 31

 اسالم مجدى عبد الحكيم الفرماوى    403032 32

 اسالم محسن حسنى محمد ايوب   403033 33

 الحسن امير على شرف الدين    403034 34

 السعودى عبد المجيد محمد جاهين    403035 35

 السيد سمير السيد عوض غازى    403036 36

 المعتصم حمدى رشاد جعفر عبده   403037 37

 ايهاب صالح ابراهيم عاشور    403038 38

 بسام حافظ فهمى محمد   403039 39

 بيجاد السيد محمد على العشرى    403040 40



 

2 

 

 40عدد الطالب:                الثالثة الفرقة:                       د.خليل محمداألكاديمي: المرشد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إسم الطالب  الحالة رقم الجلوس  م

 حسام حسن شعبان احمد بك   403041 41

 حسن سعيد محمود حسن جاد هللا   403042 42

 حسن محمد عبد الحميد عارف   403043 43

 حسين عادل صبرى عبد الرحمن   403044 44

 حماده رضا صابر سيد احمد    403045 45

 حماده محمد سيد احمد    403046 46

 حمزه احمد عدوى جنيدى    403047 47

 حمزه احمد محمد حنفى خطاب    403048 48

 خالد زكى احمد زكى    403049 49

 رامى رضا محمد عبد المحسن ابو نجله   403050 50

 سعد حسين سعد الواعر    403051 51

 الدينسعد ماهر محمد احمد زين    403052 52

 شاهين بسيونى شاهين السعيد   403053 53

 صبحى عبد الحكم صديق محمد سيد احمد    403054 54

 صالح احمد صالح الدين عشاوى   403055 55

 طه حسن عبد المؤمن بدران   403056 56

 عادل عالء عادل امين   403057 57

 عبد الرحمن اسامه السيد شعبان فرج    403058 58

 عبد الرحمن اسالم امام عبد الخالق    403059 59

 عبد الرحمن رمضان محمد ابراهيم احمد زهر    403060 60

 عبد الرحمن صابر ظريف    403061 61

 عبد الرحمن طه شاكر شعيب    403062 62

 عبد الرحمن طه محروس عبد الرازق جوهر   403063 63

 الدين محمد عبد الرحمن عباس عزيز    403064 64

 عبد الرحمن عبد هللا مختار شريدم   403065 65

 عبد الرحمن عبد المنصف محمد حميده محمد    403066 66

 عبد الرحمن مجدى عبد الفتاح خليل   403067 67

 عبد الرحمن محمد بدر على خطاب   403068 68

 عبد الرحمن محمد عبد الفتاح ابو عيد    403069 69

 عبد الرحمن مصطفى محمود خليل ابراهيم   403070 70

 عبد العليم احمد عبد العليم احمد منا   403071 71

 عبد هللا محمد جمعه عبد المقصود عوض    403072 72

 عبد هللا محمد عبد هللا عبد الغنى    403073 73

 عبد هللا محيى سعد على   403074 74

 خالد عبد الحميدعبد هللا هشام    403075 75

 عز الدين عالء حامد عبد اللطيف   403076 76

 عالء على عبد السالم عبد السالم   403077 77

 على السيد السعيد الشاعر    403078 78

 على السيد قمر الدوله محمد الصامولى   403079 79

 على عبد النبى على زرد    403080 80
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 40عدد الطالب:                  الثالثةالفرقة:               م. عبد الرحمن حالوة: األكاديميالمرشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إسم الطالب  الحالة رقم الجلوس  م

 على مجدى على كمال الدين   403081 81

 على محمود عبد المنطلب جاد الرب   403082 82

 محمدعلى مصطفى على    403083 83

 عمار السيد احمد محمد حسنين    403084 84

 عمار زكى نصار احمد   403085 85

 عمار ياسر عبد المؤمن معوض امبابى   403086 86

 عمر اشرف اسماعيل   403087 87

 عمر الفاروق فتحى سليمان    403088 88

 عمر جميل سعيد عراقى هالل    403089 89

 الشافعىعمر صالح عمر    403090 90

 عمر فتحى على سالم على   403091 91

 عمر محمد عبد الوهاب محمد فرج    403092 92

 عمر مختار محمود بهنسى عاشور    403093 93

 عمر يوسف محمود يوسف    403094 94

 عمرو على سيد على   403095 95

 عمرو محمود محمد الهادى بيومى   403096 96

 العاطى فاروق عبد السالم احمدفاروق عبد    403097 97

 كريم طه عبد الغفار محمد    403098 98

 مازن سيد محمد الطيبى مدبولى   403099 99

 محمد ابراهيم حسن احمد    403100 100

 محمد ابراهيم زكى عبد الرحيم احمد   403101 101

 محمد احمد احمد مندور    403102 102

 محمد عبد الهادى عجوهمحمد جابر    403103 103

 محمد حاتم محمد احمد محمد المنفى   403104 104

 محمد حسين محمود محمد ابراهيم    403105 105

 محمد سعد الدين احمد بحيرى   403106 106

 محمد سمير عبد الفتاح عبد العزيز    403107 107

 محمد صفوت محمد السيد السيد   403108 108

 محمد عادل شعبان السيد جاد   403109 109

 محمد عاطف عبد الجليل محمد طرفايه   403110 110

 محمد عبد الجواد محمد عبد الحفيظ    403111 111

 محمد عبد الحميد محمد زيان    403112 112

 محمد عبد العزيز عبد الحميد   403113 113

 محمد عبد الفتاح عبد المعطى عرابى احمد   403114 114

 محمد عبد الفتاح عشماوى محمد    403115 115

 محمد عبد الفتاح محمد خضر    403116 116

 محمد عبد الفتاح مصطفى محمد عبد الفتاح   403117 117

 محمد عبدربه عبد النبى محمد   403118 118

 محمد عزت عبد المؤمن سيد    403119 119

 محمد على احمد حسن حسين    403120 120
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 42عدد الطالب:                  الثالثةالفرقة:                        م. محمد ريان: األكاديميالمرشد 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

 إسم الطالب الحالة رقم الجلوس  م

121 403121 
 

 محمد فايز عبد الغفار محمد بطاح 

122 403122 
 

 السيسىمحمد مبروك عبد العليم 

123 403123 
 

 محمد محمود رمضان عبد المقصود ناصف 

124 403124 
 

 محمد محمود طلبه شرشر 

125 403125 
 

 محمد مصطفى محمد جاد حماد

126 403126 
 

 محمد نبيل عبد المنعم مرزوق البربرى

127 403127 
 

 محمود احمد محمود احمد سليمان 

128 403128 
 

 محمود جمال احمد طه

129 403129 
 

 محمود رضا كامل محمد الدويك

130 403130 
 

 محمود سعد هللا ابراهيم عبد المقصود

131 403131 
 

 محمود صالح محمود عمر نوفل 

132 403132 
 

 محمود عبد الحافظ متولى احمد التراس 

133 403133 
 

 محمود عبد الفتاح على صابر المليجى

134 403134 
 

 الشوربجىمحمود محمد الحسينى 

135 403135 
 

 محمود محمد كامل

136 403136 
 

 محمود محمد محمد عبد الحكيم عبد الرحمن 

137 403137 
 

 محمود محمد محمود الشعراوى 

138 403138 
 

 محمود نبيل محمد خليل

139 403139 
 

 مصطفى ابراهيم محمد محمد ابو غالى

140 403140 
 

 مصطفى احمد احمد عبد الحاكم

141 403141 
 

 مصطفى على سعيد على عبد الال

142 403142 
 

 مصطفى محمد الكزبرى محمد عبد الرحيم

143 403143 
 

 مؤمن احمد عوض هللا عبد الحميد

144 403144 
 

 همام محمود محمد احمد عبد العال

145 403145 
 

 ياسر عماد عبد المقصود مصطفى الكردى 

146 403146 
 

 مصطفى يوسف حسام الدين 

147 403147 
 

 يوسف شوقى عيسى حافظ 

148 403148 
 

 يوسف محمد سعد ابراهيم حافظ الشهاوى 

149 403149 
 

 يوسف محمد فهمى محمد عبد الرؤف 

150 403150 
 

 ابراهيم عبد الواسع محمد صالح 

151 403151 
 

 الحارث مثنى عبد القادر اسماعيل 

152 403152 
 

 عبدالرازق محمد على محمد 

153 403153 
 

 محمد خليل حسين خليل

 ابراهيم السيد محمد عبد المعين ق  403154 154

 احمد الشوادفى سعد الشوادفى 1م خ  403155 155

 احمد محمد عبد الرسول على  ق  403156 156

 حسام جاد الرب عباس جاد الرب  1م خ  403157 157

 عبد الرحمن هادى امام محمد  1م خ  403158 158

 محمد اشرف راضى احمد ق  403159 159

 محمد كامل عبد العال 1م خ  403160 160

 محمود سمير احمد عرفه حيدر  1م خ  403161 161

 محمود عوض هللا عوض هللا محمد  1م خ  403162 162

 مصطفى احمد مصطفى احمد  ق  403163 163
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 عضو لجنة اإلرشاد األكاديمى   رئيس القسم 

 رحيمعلى  د.محمد   السمرى إبراهيم أ.د. على 
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 كشف بأسماء المرشدين األكاديميين وأسماء الطالب الخاصين بهم 
 2023  -2022للعام الجامعى 

 ةعالفرقة الراب 
 

 

 40عدد الطالب:              الرابعة الفرقة:           أ.د.م. خالد الشافعىاألكاديمي: المرشد  
 

 

 إسم الطالب  الحالة رقم الجلوس  م

1 404001 
 

 ابراهيم على عطيهاحمد 

2 404002 
 

 احمد امين احمد سامى 

3 404003 
 

 احمد جاد الرب ابو مسعده احمد

4 404004 
 

 احمد حمدى شاكر على

5 404005 
 

 احمد حميدو احمد اسماعيل على

6 404006 
 

 احمد رضا عبد الرحمن محروس

7 404007 
 

 احمد رمضان عبد الحى عبد القادر

8 404008 
 

 سيد احمد اسماعيل سيد احمد احمد 

9 404009 
 

 احمد عادل حسين لعج

10 404010 
 

 احمد عادل عبد الحميد ايوب 

11 404011 
 

 احمد عبد العزيز صديق محمد جاد 

12 404012 
 

 احمد عبد الونيس سلومه غانم

13 404013 
 

 احمد عالء الدين عبد المنعم يوسف حسين الط

14 404014 
 

 ابراهيم عبد الحميد احمد على 

15 404015 
 

 احمد عيد ابراهيم محمد يوسف حبيشى 

16 404016 
 

 احمد عيد ايوب عبد الحميد سالم 

17 404017 
 

 احمد فتح هللا على محمد المغربى

18 404018 
 

 احمد ماجد لطفى عبد الوهاب

19 404019 
 

 احمد مجدى عبد الرحيم فرغل

20 404020 
 

 عبد الباقى غنيم احمد محمد بدير 

21 404021 
 

 احمد محمد كامل محمد 

22 404022 
 

 احمد محمد يحيى محمد على 

23 404023 
 

 احمد مصطفى محمد الذهبى 

24 404024 
 

 اسالم امجد فتحى عبد الرحمن

25 404025 
 

 اسالم عصام الدين محمد كمال 

26 404026 
 

 اسالم محمد محمد سليمان ابراهيم 

27 404027 
 

 اسالم ممدوح محمد احمد عواجه

28 404028 
 

 اسماعيل محمود اسماعيل شعبان 

29 404029 
 

 السيد عبد العزيز حمدان زويد حمد 
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30 404030 
 

 انس عبد الباسط محمد ابراهيم 

31 404031 
 

 انس هجرس السيد ابراهيم

32 404032 
 

 ايمن صالح زين العابدين حسينى 

33 404033 
 

 القادر عبد الونيس الزغبىايمن عبد 

34 404034 
 

 ايهاب طارق شكرى محمد ابراهيم 

35 404035 
 

 بالل سعيد عبد الرحمن شاهين

36 404036 
 

 بهاء محمد فتحى داغر

37 404037 
 

 جمال محمد السيد محمد عطيه

38 404038 
 

 حازم احمد صالح جوده

39 404039 
 

 حسام شاكر توفيق كسبر 

40 404040 
 

 حسام فتحى محمود قطب
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 40عدد الطالب:               الرابعةالفرقة:                د.أحمد عبد العزيز قلقيلةاألكاديمي: المرشد  
 

 إسم الطالب  الحالة رقم الجلوس  م

 حسن احمد محمد عطا حسن   404041 41

 حسنى محمد سالم عبد الحكيم    404042 42

 حماده حسين قايد حسين    404043 43

 حسين ياسر عبد اللطيف عبد العال   404044 44

 خالد طه عبد الفتاح حسين محمد    404045 45

 خالد محمد السيد احمد سليمان   404046 46

 زياد سعيد عبد الخالق حسن فريخ   404047 47

 زياد مسعد السيد ابوزيد    404048 48

 ابراهيم اسماعيل عيد سيف االسالم محمد    404049 49

 شحاته عبد المحسن شحاته عبد المحسن   404050 50

 صالح رمضان حسن محمود شمس الدين    404051 51

 طارق على حامد محمد عمرو   404052 52

 عاصم عالء الدين كمال محمد الخباطى   404053 53

 عبد الحميد السيد عبد الحميد سويلم   404054 54

 عبد الرحمن احمد عبد التواب عبد العظيم   404055 55

 عبد الرحمن جابر عاشور عبد اللطيف   404056 56

 عبد الرحمن خالد محمد السعيد محمود    404057 57

 عبد الرحمن رمضان كامل حسين   404058 58

 عبد الرحمن صابر توفيق حنفى    404059 59

 محمد وهبه ابو العزعبد الرحمن عادل    404060 60

 عبد الرحمن مجدى السيد عبد العال   404061 61

 عبد الرحمن محمد محمد عبد المنجى طراد    404062 62

 عبد الرحمن وائل رمضان رياض   404063 63

 عبد هللا احمد عادل مصطفى   404064 64

65 
عبد هللا اشرف عبد الهادى عبد الغنى    404065

 الشحات

 عبد هللا ايهاب سالم محمد محمد مطر   404066 66

 عبد هللا عادل عبد هللا صيره    404067 67

 عبد هللا عاطف السيد احمد البساطى   404068 68

 عبد هللا محمد احمد محمد    404069 69

 عبد هللا محمود ابراهيم ابو الوفا   404070 70

 عبدالرحمن جمال عوض محمد    404071 71

 عبده محمد عبده جعفر    404072 72

 عالء هانى سليمان السعيد   404073 73

 عمار محمود محمد كمال مهدى القشوطى   404074 74

 عمر حسن عبدالمنعم أحمد الشباسى   404075 75

 عمر خالد محمد عفيفى    404076 76

 عمر عبد الناصر ابراهيم عبد الحميد    404077 77

 عمرو بشير الدسوقى منصور    404078 78

 عمرو ربيع مبروك ابراهيم   404079 79

 عمرو وليد ابو الفتوح محمد العواد   404080 80
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 40عدد الطالب:           الرابعة الفرقة:                             رحيم على د.محمداألكاديمي: المرشد  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 إسم الطالب  الحالة رقم الجلوس  م

 فريد محمد فريد درويش   404081 81

 كريم سمير محمد راشد على    404082 82

 مازن ياسر محمود عبده الشطوى   404083 83

 محمد ابراهيم عبد هللا محمد المزين   404084 84

 محمد ابراهيم محمد نوار سواح   404085 85

 محمد ابو بكر ابراهيم محمد    404086 86

 احمد عبد العزيز احمد محمد    404087 87

 محمد احمد على محمد    404088 88

 محمد احمد محمد نور الدين عبد الحميد    404089 89

 محمد احمد مصطفى عبد الرحمن   404090 90

 محمد السيد احمد عبد السالم    404091 91

 محمد السيد زكى محمد    404092 92

 محمد محمد حسنى عبد الفتاح على    404093 93

 محمد خالد عبد الحليم حفنى احمد    404094 94

 محمد خالد محمد صالح حسن    404095 95

 محمد رمضان فكرى سلمى تركى   404096 96

 محمد سامى حسين حسين بدوى   404097 97

 محمد سعيد كمال عبد الحليم ابراه    404098 98

 محمد سعيد محمد عيد احمد   404099 99

 محمد شريف محمد السيد منصور   404100 100

 محمد طارق السيد الغريب   404101 101

 محمد طلعت ابراهيم محمد النقيب   404102 102

 محمد عادل محمد عبد العزيز مشعل   404103 103

 محمد عاصم سعد محمود منصور سليم    404104 104

 محمد عاطف محمد صابر جابر    404105 105

 محمد عبد الجواد محمد عبد الجواد   404106 106

 محمد عبد الرافع فتح هللا جعفر    404107 107

 محمد عبد اللطيف حسين حجازى   404108 108

 محمد عبد الهادى سيد احمد راجح   404109 109

 محمد عالء عبد الحميد عبد الكريم    404110 110

 محمد عيد احمد رحاب    404111 111

 محمد عيد عبد الحميد محمد    404112 112

 محمد فاروق عيسى محمد    404113 113

 محمد فرج عبد الحليم عبده غياتى   404114 114

 محمد كرم محمد هيكل    404115 115

 محمد مجدى عبد المنعم محمد    404116 116

 محمد محمود احمد امين حلمى    404117 117

 حسن ابو الغيط القاضىمحمد مسعد    404118 118

 محمد مصطفى بيومى مصطفى    404119 119

 محمد مغاورى اسماعيل محمد    404120 120
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 43عدد الطالب:              الرابعة الفرقة:                 م.أحمد شكرىاألكاديمي: المرشد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 إسم الطالب  الحالة رقم الجلوس  م

121 404121 
 

 محمد ناجى عبد الحى االجهورى 

122 404122 
 

 محمد نصر الدين جوده محمد حجازى 

123 404123 
 

 محمد نصر الدين شبل صديق

124 404124 
 

 محمود ابراهيم عيسى ابراهيم

125 404125 
 

 محمود اسامه محمد جالل الدين المرصفى 

126 404126 
 

 سعد محمد حماد محمود رزق  

127 404127 
 

 محمود سالمه حلمى محمود 

128 404128 
 

 محمود عبد الرحمن محمود بدر 

129 404129 
 

 محمود على عبد المعبود سليم

130 404130 
 

 محمود عمرو محمد فتحى

131 404131 
 

 محمود يوسف محمود على

132 404132 
 

 مصطفى جمال زين عبد المنعم

133 404133 
 

 مصطفى حسن مصطفى عبد هللا 

134 404134 
 

 مصطفى صبحى محمود صالح 

135 404135 
 

 مصطفى صالح السيد عوض عسكر 

136 404136 
 

 مصطفى كارم محمد محمد 

137 404137 
 

 مصطفى كمال محمد الزواوى 

138 404138 
 

 هشام عماد منضور محمد منضور 

139 404139 
 

 ياسر احمد احمد عيسى

140 404140 
 

 ياسر بسيونى بركات محمد الشناوى

141 404141 
 

 ياسر وليد مراد محمد

142 404142 
 

 يوسف احمد فؤاد احمد عيد

143 404143 
 

 يوسف السيد ابراهيم محمد ابو العنين

144 404144 
 

 يوسف طارق محمد شحاته

145 404145 
 

 يوسف عاشور عبد الرحمن احمد محمد

146 404146 
 

 يوسف محمد على محمد

147 404147 
 

 صالح محمد طاهر حولى 

148 404148 
 

 كرار رمضان خميس

 اسامه اسماعيل عبد الرازق القن  ق  404149 149

 شكرى فضل السعيد السيد عاصى ق  404150 150

 عبد الرحمن على محمد على  ق  404151 151

 عبد العظيم بكير عبد العظيم محمود ق  404152 152

 عبد هللا احمد منصور احمد زلط  ق  404153 153

 عمار عبد هللا محمد محمد عطيه  ق  404154 154

 عمرو عبد المنعم حسين عوض هللا محمد ق  404155 155

 محمد صالح سالمه سيد احمد هيكل ق  404156 156

 محمد عبد الناصر عوض حماد  ق  404157 157

 محمود محمد عبدالكريم حامد  ق  404158 158

 محمد عالء الدين احمد احمد الموصل ق  404159 159

 محمد على محمد سيد احمد البسطى 1م خ  404160 160

 وائل محمود حجازي حسين  1م خ  404161 161

 يوسف عمر عبد الشافى محمد  ق  404162 162
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 عضو لجنة اإلرشاد األكاديمى   رئيس القسم 

 رحيمعلى  د.محمد   السمرى إبراهيم أ.د. على 

 


