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 المستوى
الطالب  أسم المرشد األكادیمي   الحالى  الطالب  كود   م 

سید  علي بدر عبدالرحمن د. خالد حسنین  4  181901437 1 

محمد  زغلول احمد محمد د. خالد حسنین  4  181901424 2 

غنیم  محمد محمد صالح محمود د. خالد حسنین  4  181901523 3 

علي  محمد محمود محمد محمود د. خالد حسنین  4  191901698 4 

محمد محمد عبدالرحمن عمر د. خالد حسنین  4  162901206 5 

محمد  امین احمد محمد د. خالد حسنین  4  181901453 6 

یوسف  بدوي احمد مصطفى د. خالد حسنین  4  181901449 7 

قطب  السید كمال عبدالرحمن د. خالد حسنین  4  172901413 8 

دنیا  عبده احمد فاروق د. خالد حسنین  4  181901447 9 

السید  فھمي اشرف فھمي د. خالد حسنین  4  181901446 10 

سید  فرید محمد احمد د. خالد حسنین  4  181901451 11 

عواد  محمد محمد احمد د. خالد حسنین  4  181901558 12 

عبدالحمید  امین سلیمان عبدالرحمن د. خالد حسنین  4  181901434 13 

حسنین د. خالد  4 خلیل  سید  محمود احمد محمود   182901622 14 

رفاعي  سالم شعبان احمد د. خالد حسنین  4  181901448 15 

عبدهللا  إبراھیم عبدهللا یوسف د. خالد حسنین  4  182901624 16 

سالم  محمد عبده  محمد احمد د. خالد حسنین  4  201901868 17 

عطیة  احمد  احمد محمد  طارق احمد د. خالد حسنین  4  182901625 18 

الشریف  على السید احمد د. خالد حسنین  4  181901416 19 

سبیع  بدر فتحي  احمد د. خالد حسنین  4  181901454 20 

محمود  محمد عبدالعلیم السید د. خالد حسنین  4  181901439 21 

إبراھیم  محمد سعید محمد د. خالد حسنین  4  181901426 22 

حمد  سلیمان محمد إبراھیم میادة د. خالد حسنین  4  201901931 23 

الجندى  احمد محمود عادل محمود د. أحمد مصطفي  3  181901547 24 
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محمود ابوالفتوح احمد د. أحمد مصطفي  3   181901465 25 

عید  فوزي ایمن احمد د. أحمد مصطفي  3  201901921 26 

محسن  احمد سلیمان خالد عبدالخالق د. أحمد مصطفي  3  191901765 27 

محمد  على العفیفي علي محمد د. أحمد مصطفي  3  201901922 28 

عرقاتي  السید ھاشم احمد د. أحمد مصطفي  3  182901620 29 

عبدالمقصود  یوسف خالد عمر د. أحمد مصطفي  3  182901665 30 

كساب  محمد محمد وائل  بسنت  د. أحمد مصطفي  3  191901688 31 

عبدالرازق  معوض السید محمد د. أحمد مصطفي  3  191901769 32 

عبدهللا  علي فتحي محمود د. أحمد مصطفي  3  172901423 33 

عبدهللا  شوقي جمعة علي د. أحمد مصطفي  3  182901630 34 

عبدالباقي  صدیق عبدالمعطي  احمد د. أحمد مصطفي  3  191901706 35 

طانیوس  لولي رؤوف كرستین د. أحمد مصطفي  3  191901709 36 

محمود  حنفي عاطف محمد د. أحمد مصطفي  3  191901694 37 

محمد  حسین محمد اسالم د. أحمد مصطفي  3  191901687 38 

باشا  فؤاد جمال محمد د. أحمد مصطفي  3  191901710 39 

حمزة  إبراھیم عادل حسام د. أحمد مصطفي  3  182901610 40 

سلطان  عیفان حمد مشایخ د. أحمد مصطفي  3  161901174 41 

العال  أبو عبدالكریم العال أبو محمود د. أحمد مصطفي  3  201901930 42 

علي  معوض اسالم د. أحمد مصطفي  3  191901707 43 

سالم  السید اشرف  عبدهللا د. أحمد مصطفي  3  191901691 44 

عبدالعزیز عبدالمحسن محمد  نبیل محمد د. أحمد مصطفي  3  191901696 45 

أحمد مصطفي د.  3 عبدهللا  احمد فوزى احمد   182901621 46 

محمد  سید صابر حسني د. أحمد مصطفي  3  191901805 47 

حسن علي حسن احمد د. أحمد مصطفي  3  191901685 48 

الصغیر  ھاشم رمضان اسالم د. أحمد مصطفي  3  182901619 49 

آمین  سید محمود اسالم د. أحمد مصطفي  3  191901708 50 
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أحمد مصطفي د.  3 محمد  عبدالمحسن عاطف محمد   191901768 51 

عبدهللا  عید كامل عالءالدین احمد د. أحمد مصطفي  3  191901686 52 

محمود كامل  سید احمد د. أحمد مصطفي  3  181901525 53 

حجازي عبداللطیف صابر حجازي د. أحمد مصطفي  3  182901629 54 

عبدالرحمن  عبدالحمید ایھاب یاسمین د. أحمد مصطفي  3  192901832 55 

صقر محمد فتحي صالح اشرف د. أحمد مصطفي  3  181901430 56 

إبراھیم  حسن محمد حسن د. محمد أنور 2  191901690 57 

عصام عوادد.  2 محمد  عبدافتاح محمد  الدین سیف   181901461 58 

عصام عوادد.  2 محمد  عبدالفتاح محمد  الدین سیف   181901461 59 

عصام عوادد.  2 مصطفى عبدالحمید محمود  عبدالحمید   
 60 181901431 عبدالمنعم 

عصام عوادد.  2 موسى  عبدالرحیم عماد عبدالرحیم   201901887 61 

عصام عوادد.  2 عبدالحافظ  عبدالرافع محمود محمد   192901836 62 

عصام عوادد.  2 شكري محمد محمد شكري   191901692 63 

عصام عوادد.  2 حماد  حسن محمد محمد ندى   201901884 64 

عصام عوادد.  2 محمد  مصطفى السید جابر سمر   192901827 65 

عصام عوادد.  2 عبدالرحیم  عطیة عارف مؤمن   201901883 66 

عصام عوادد.  2 عوض  عبدالعزیز منیر محمد االء   201901952 67 

عصام عوادد.  2 إبراھیم  إبراھیم إیھاب مارتینا   201901879 68 

عصام عوادد.  2 إسماعیل  احمد عربي احمد   201901865 69 

عصام عوادد.  2 عامر  محمد امین محمد امین   201901870 70 

عصام عوادد.  2 إبراھیم  جالل محمد بسام  جالل   201901871 71 

عصام عوادد.  2 محمد  عباس  شعبان شریف   201901926 72 

عصام عوادد.  2 حمزة  إبراھیم عید صالح محمد   201901923 73 

عصام عوادد.  2 عمر أبو  على إبراھیم  على احمد   201901924 74 

عصام عوادد.  2 رمضان  على السید محمد احمد   201901928 75 

عصام عوادد.  2 حمدي  محمد احمد زیاد   201901929 76 



والتحكم  الكھربائیة  الھندسة  
2021/  2020جدول اإلرشاد األكادیمي للعام الجامعي   

 

 

 

4 

عصام عوادد.  2 صلیب  سمعان عادل كیرلس   201901937 77 

عصام عوادد.  2 عسكري كمال  السید محمود   201901936 78 

عصام عوادد.  2 نصر  حسن فھمي محمد عمر   201901927 79 

عصام عوادد.  2 بحیري  حمید  محمد عادل محمد   201901880 80 

عصام عوادد.  2 علي  عنتر السید حسام محمود   201901881 81 

عصام عوادد.  2 إسماعیل  على رضا احمد   182901661 82 

عصام عوادد.  2 محمد  ابراھیم سید احمد   192901830 83 

عصام عوادد.  2 عمارة  عبدالواحد محمد ماھر احمد   201901867 84 

عصام عوادد.  2 عقل  الصاوي السید أسامة احمد   201901860 85 

محمد  قرشي طارق  عبدالعزیز د. إسالم عبدالقوي  2  192901835 86 

ابوریھ  سالم السید  اشرف محمد د. إسالم عبدالقوي  2  192901837 87 

ذكي  محمد یحیى محمد د. إسالم عبدالقوي  2  201902027 88 

رزق  وھبة سعید أحمد د. إسالم عبدالقوي  2  211902192 89 

امین  فتحي امین احمد د. إسالم عبدالقوي  2  201902002 90 

عبدالقوي د. إسالم  2 سالمھ  محمد عبدالعزیز احمد عمر   192901834 91 

خلیل  رشاد محمد محمود د. إسالم عبدالقوي  2  192901829 92 

موافي  محمد السید محمد احمد د. إسالم عبدالقوي  2  201901866 93 

سالمة  موسى محروس جمال محمود د. إسالم عبدالقوي  2  201902039 94 

عبدالقوي د. إسالم  2 محمد  عبدالجبار فھمي یاسر فھمي   201901878 95 

السید  صالح ماھر كریم د. إسالم عبدالقوي  2  192901831 96 

عرابي  عبدالمجید خالد عبدالرحمن د. إسالم عبدالقوي  2  201901874 97 

میرغني  احمد ممدوح محمد د. إسالم عبدالقوي  2  191901695 98 

عبدالقوي د. إسالم  2 حسین  مصطفى شوقي احمد   201901862 99 

محمود  احمد طارق احمد د. إسالم عبدالقوي  2  201901864 100 

عبدالشھید  ودیع نادي جورج د. إسالم عبدالقوي  2  201901872 101 

عبدالحمید  فتحي  محمد عبدالرحمن د. إسالم عبدالقوي  2  211902208 102 
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امام  رزق طنطاوي محمد د. إسالم عبدالقوي  2  192901812 103 

ریاض  محمد خالد عمرو د. إسالم عبدالقوي  2  201901876 104 

عمر محمد علي اشرف  احمد د. إسالم عبدالقوي  2  201901916 105 

سعید  فراج رمضان اسالم د. إسالم عبدالقوي  1  201901919 106 

علي  علي رشدي محمد علي د. إسالم عبدالقوي  1  201901875 107 

عبدالكریم  محمود  رجب أسماء د. إسالم عبدالقوي  1   202902072 108 

عبدالحمید  محمد عبدالحمید احمد د. إسالم عبدالقوي  1  191901770 109 

احمد  محمد محمود احمد د. إسالم عبدالقوي  1  201901920 110 

العدواني  براك سلمان محمد د. إسالم عبدالقوي  1  181901483 111 

محمد احمد عبدالعزیز محمود عبدالعزیز د. إسالم عبدالقوي  1  
 112 201902001 عامر

فرج  السید ابراھیم مجدي أحمد د. إسالم عبدالقوي  1  211902148 113 

عبدالحمید  فتحي محمد ابوبكر د. إسالم عبدالقوي  1  201901950 114 

ھواري  احمد یاسر عمار د. إسالم عبدالقوي  1  201901968 115 

عطیة  علي السعید احمد د. إسالم عبدالقوي  1  201901885 116 

ابراھیم  السید ابراھیم السید د. إسالم عبدالقوي  1  211902149 117 

علي  محمد علي حازم د. إسالم عبدالقوي  1  211902130 118 

محفوظ  محمود محمد ریھام د. إسالم عبدالقوي  1  211902199 119 

سلیمان  حسین محمد محمد زیاد د. محمد سلمي 1  211902212 120 

امین  علي وفید عامر د. محمد سلمي 1  201901873 121 

حسین حافظ جمال محمد د. محمد سلمي 1  211902140 122 

ابراھیم  سلیمان محمد مصطفي د. محمد سلمي 1  211902187 123 

إبراھیم  محمود محمود مصطفي د. محمد سلمي 1  211902210 124 

صالح احمد ربیع محمد د. محمد سلمي 1  201902003 125 

محمود  محمد محروس محمد د. محمد سلمي 1  181901529 126 

إسماعیل  السید محمد عاصم د. محمد سلمي 1  211902189 127 

محمد  عبدهللا الشحات عبدهللا د. محمد سلمي 1  211902198 128 
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توفیق  بھجت  عطیة  عبدهللا د. محمد سلمي 1  211902135 129 

علیوة  بیومي عید عصام د. محمد سلمي 1  211902188 130 

عبدالحمید  علي أسامة علي د. محمد سلمي 1  211902191 131 

محمود  حنفي احمد عمر د. محمد سلمي 1  211902155 132 

الزیدیة  حسن علي احمد  خالد كریم د. محمد سلمي 1  211902156 133 

محمد  عبدالمقصود محمد د. محمد سلمي 1  201902000 134 

عبدالمعبود  شحات  حسن محمود د. محمد سلمي 1  211902142 135 

مصطفى  محمود مصطفى محمود د. محمد سلمي 1  211902157 136 

خاطر  أحمد عفیفي أحمد محمد د. محمد سلمي 1  211902151 137 

العز ابو فرحات احمد مصطفى د. محمد سلمي 1  211902145 138 

ذكي  مسعد ذكي أحمد د. محمد سلمي 1  211902147 139 

محمد  عبدالوھاب محمد حسن عمار د. محمد سلمي 1  211902137 140 

حسو  محمد عبدالسالم احمد محمد د. محمد سلمي 1  211902190 141 

علي  احمد محمد علي محمد د. محمد سلمي 1  211902141 142 

عفیفي عبدالعظیم عبدالغني حماده محمود د. محمد سلمي 1  211902143 143 

محمد  عبدالحكیم محمد مروان د. محمد سلمي 1  211902144 144 

حامد  محمد حامد احمد د. محمد سلمي 1  201902024 145 

السید  فرحات  مھدي عبدهللا د. محمد سلمي 1  201901877 146 

سلميد. محمد  1 تھامي  عبدالعزیز السید محمد   211902138 147 

عبدالكریم  ابوبكر جمعة محمود د. محمد سلمي 1  191901766 148 

محمد  محمد سعید كریم د. محمد سلمي 1  201901859 149 

أحمد  محمد  مصطفي أحمد د. أحمد عمر  1  211902183 150 

عبدهللا  محمد  خلیفة محمد حازم د. أحمد عمر  1  211902131 151 

طنطاوي  محمد سعید سھیلة د. أحمد عمر  1  211902134 152 

مقداد  عفیفي حامد السید عالء د. أحمد عمر  1  211902154 153 

حسن  مصطفى الدین بھاء محمد د. أحمد عمر  1  211902139 154 
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سلیمان  عبدهللا ماجد محمد د. أحمد عمر  1  211902186 155 

علي  عبدالرحمن وائل یوسف د. أحمد عمر  1  211902184 156 

النجار رمزي اشرف خالد د. أحمد عمر  1  211902133 157 

محمد  عبدالعزیز مصطفى احمد د. أحمد عمر  1  201901869 158 

دیاب  عبدالنبي  احمد مجدي د. أحمد عمر  1  192901853 159 

العنین  ابو بیومي العنین ابو ایمن أحمد د. أحمد عمر  1  211902146 160 

محمود  الدین بدر بھاء باسل د. أحمد عمر  1  181901428 161 

أبوعوف  بخاطره عبدالشافي  مصطفى د. أحمد عمر  1  201901935 162 

محمد عامر عبدهللا عامر د. أحمد عمر  1  211902217 163 

عثمان علي محمد حسن محمد عبدالرحمن د. أحمد عمر  1  211902152 164 

أحمد عمر د.  1 نصر فتحي سعد عبدالرحمن   201902025 165 

الحسیني  محمد مصطفى محمد د. أحمد عمر  1  181901438 166 

شاكر  محمد إبراھیم سید محمد د. أحمد عمر  0  201902040 167 

حسنین محمد  إسماعیل یوسف د. أحمد عمر  0  211902185 168 

عبدالجواد  محمود ناصف حامد د. أحمد عمر  0  211902150 169 

عثمان علي محمد حسن محمد عبدهللا د. أحمد عمر  0  211902153 170 

صابر  نبوي محمد مروان د. أحمد عمر  0  201902004 171 

محمد  علي محمد كامل مصطفى د. أحمد عمر  0  192901833 172 

صقر  محمد بیومى  عاصم د. أحمد عمر  0  182901626 173 

محمد  حسن عماد أحمد د. أحمد عمر  0  211902129 174 

حسین محمد سید اسالم د. أحمد عمر  0  211902158 175 

فرید  رافت روزانا د. أحمد عمر  0  211902132 176 

نادي  علي عبدالناصر د. أحمد عمر  0  211902136 177 

عثمان ماجد عمر د. أحمد عمر  0  211902204 178 
 

 


