
اسم الطالبرقم القيــــدماسم الطالبرقم القيــــدم

احمد عزالدين عبدالجواد خالد1652022016ابانوب اشرف ناجح قلته152022001

احمد محمد شحاته محمد1752022017ابانوب محروس الكسان بستكلى252022002

احمد محمد عونى شحاته1852022018ابرام رضا ايوب سيحه352022003

احمد مصطفى عيسى سالمان1952022019ابرام مارك فرج فارس452022004

احمد ياسين ناجى مهنى2052022020ابراهيم محمد عيد عثمان552022005

ادهم على احمد على2152022021ابراهيم محمد نور حسين حسن652022006

اسالم عبدالحميد حسن احمد2252022024ابراهيم محمود ابراهيم عبدالسميع752022007

اسالم محمد رشدى عبدالعاطى2352022025احمد حجاج محمد بغدادى852022008

اسالم محمود فاروق محمود2452022026احمد حسام الدين عالم عبدالعزيز952022009

جورج عايد كرمه ايليا2552022209احمد سمير عبدالتواب حمده1052022010

احمد رفاعى طه احمد2652022212احمد شحاته صابر محمد1152022011

عبدالرحمن هشام سيد احمد2752022213احمد صالح مصطفى عبدالرحيم1252022012

عبدالرحمن ياسر محمد عبدالحكيم2852022214احمد عاطف احمد محمد1352022013

احمد زيدان محمد احمد2952022241احمد عاطف محمد محمد1452022014

30احمد عبدالناصر عبدالحميد على1552022015

امانى محمد فتحى/ د :المرشد األكاديمي         1سكشن 



اسم الطالبرقم القيــــدماسم الطالبرقم القيــــدم

بيشوى مالك منسى انجلى1652022041اسراء اسام لطفى محمد152022023

توماس رافت شحاته عزيز1752022042اسماعيل احمد اسماعيل محمد252022027

توماس عماد نادى يوسف1852022043األمير أيمن ولعان حلقه352022028

توماس فرح عايد شاكر1952022044امير احمد محمد احمد452022029

جالل كامل جالل عبدالمجيد2052022045اندرو ناجح شحاته حنا552022030

جون عماد حنا ناروز2152022046انس حمدى احمد حشمت652022031

جيسن بطرس كامل اسكندر2252022047انطون عماد ذكى حنا752022032

جينا بهاء الدين تقى شحاته2352022048انطونيوس جرجس عازر كامل852022033

حازم خالد عبدالحميد شحاته2452022049انطونيوس عادل لبيب صادق952022034

حسام حسن محمد احمد2552022050بموا بولس كريم فتحى1052022035

عال عمر محمود امين2652022211بيتر عماد خليل قلينى1152022036

محمد احمد محمود شعبان طلبه2752022215بيتر مينا رمزى ابادير1252022037

محمد شريف محمد عبدالسالم حسبو2852022217بيشوى ارسانيوس شكرهللا يسى1352022038

امانى موسى عبدالجيد بغدادى2952022238بيشوى سامح امين فهيم1452022039

30بيشوى سمعان حبيب رزق1552022040

االمير عمر عبدالعظيم/ د :المرشد األكاديمي             2سكشن 



اسم الطالبرقم القيــــدماسم الطالبرقم القيــــدم

سيف الدين نجاة محرم محمد1652022066حسام شريف عبدالمنعم صالحين152022051

سيلفانا سامح عدلى لبيب1752022067حسام محمد شعبان صبره252022052

شادى محمد هاشم ابراهيم1852022068حسام محمد عبدالمنعم على352022053

شحاته وجيه شحاته شكر41952022069

شريف احمد سمير ابراهيم2052022071خالد رمضان عبدالصالحين محمد552022055

شنوده عادل بولس جرجس2152022072خالد محمد على حمدان652022056

شهد حسام ثروت حافظ2252022074رامز عزمى ابراهيم بشرى752022057

صموئيل مظهر سمين فارس2352022075رامز ميالد مقار بولس852022058

عبادة محمد عبادة محمد2452022076رانا رأفت عزت شرموخ952022059

مصطفى ناصر عبدالهادى محمد2552022210رحمه يحيى طلعت كامل1052022060

محمد بهاء فؤاد محمد2652022216رنا عادل رشدى ميخائيل1152022061

يوسف منتصر محمد عبدالمجيد محمد2752022218روضه احمد شعبان عبدالعزيز1252022062

رضوى احمد ماهر محمد2852022219رومانى صبرى بنيامين يعقوب1352022063

محمد عبدالوهاب رجب عبدالوهاب2952022242رؤوف عصام رؤوف رزق1452022064

30ستيفن امير رضا توفيق1552022065

دعاء محمد راضى/د:   المرشد األكاديمي       3سكشن 



اسم الطالبرقم القيــــدماسم الطالبرقم القيــــدم

على احمد محمد توفيق1652022094عبدالرحمن امجد رفعت عبدالرحمن152022077

على طارق على احمد1752022095عبدالرحمن حامد عبدالمنعم امين252022078

على محمد على احمد1852022096عبدالرحمن سفيان صالح هالل352022080

عمر عامر على محمد1952022098عبدالرحمن طلعت صابر تسن452022081

عمر ماهر ابراهيم محمود2052022099عبدالرحمن عماد فتحى محمد552022082

عمر مصطفى على حسين2152022100عبدالرحمن محمد مصطفى خليفة652022083

عمرو خليفه محمد توفيق2252022101عبدالرحمن مدحت ناجى محمد752022084

عمرو صابر على عبدالحافظ2352022102عبدالرحمن ممدوح خلف محمد852022085

فادى شريف واسيلى عزيز2452022103عبدالرحمن نصر فراج عبدالعال952022086

فارس خالد رمضان ادريس2552022105عبدالرحيم حسن محمود عبدالمجيد1052022087

اشرف رضى سيد محمد2652022220عبدهللا احمد طلبه سيد1152022088

عمر خالد احمد محمد2752022222عبدهللا محمد احمد مفيد محمد1252022090

سامح محمد عبدالفتاح محمد عامر2852022223عبدهللا محمد زين العابدين محجوب1352022091

29عبدالمسيح اسحق اديب زكى1452022092

30عطيه عماد عطيه غبريال1552022093

رشا التونى/ د :المرشد األكاديمي          4سكشن 



اسم الطالبرقم القيــــدماسم الطالبرقم القيــــدم

محمد احمد عبدالعظيم عبدالسالم احمد1652022121علياء ايمن محمد احمد152022097

محمد جمال عطية محمد1752022123فاطمه عبدالحكيم مهدى عبدالحكيم252022106

محمد جمال محمد شحاته1852022124فتحى حمدى فتحى حسن352022107

محمد حماده عبدالمجيد حسن1952022125فتحى وليد فتحى رجب452022108

محمد خالد احمد محمد2052022126كريم سطوحى محمد سطوحى552022109

محمد خلف صبره اسماعيل2152022127كريم سيد محمد العربى احمد الصاوى652022110

محمد رافت حلمى ابوالليل2252022128كيرلس امير موسى لمعى752022112

محمد طه محمد سليمان2352022129كيرلس جمال رسمى زكرى852022113

كيرلس موسى شوقى شكرى2452022221كيرلس شنوده فرج هللا جرجس952022114

عثمان احمد عثمان محمد2552022224كيرلس ميشيل فوزى ذكى1052022115

محمد فضل عبدالاله محمد2652022225لؤى احمد جمال عبدالصابر1152022116

يوسف عيد محمد سالم2752022226ماركو عماد فايز جرجس1252022117

محمد حسين جمال فولى2852022227ماريو بطرس ناجح عياد1352022118

ابراهيم االمير عبداللطيف عبدالمبدى2952022240محب صفوت حمدى ينى1452022119

30محمد ابوالحجاج محمد عبدالمولى1552022120

شيماء مبارك/ د:           المرشد األكاديمي5سكشن 



اسم الطالبرقم القيــــدماسم الطالبرقم القيــــدم

محمود عصام ابراهيم عبدالباقى1652022146محمد عبدالقادر محمد محمد152022130

محمود عماد محمد محمود1752022147محمد عبداللطيف حمدى عبداللطيف252022131

محمود محمد فتحى محمد1852022148محمد عربى محمد على352022133

محمود محمد محمد اسماعيل على1952022149محمد عماد جاب هللا محمد452022134

مرقس وجدى مكرم شاكر2052022150محمد عمرو محمد عبدالجواد552022135

مصطفى جمعه محمد عبدالرازق2152022152محمد فخرى عبدالتواب حسن652022136

مصطفى عبدالرحمن عبدالعزيز احمد2252022153محمد كمال محمد فهمى752022137

مصطفى عبدالرحيم حسين محمد2352022154محمد محروص حمدان عبدالمعطى852022138

مصطفى عبدالعليم محمد ابراهيم2452022155محمد محمود محمد السيد952022139

مصطفى معوض احمد مفتاح2552022158محمد مصطفى صالح عبدالصبور1052022140

مارك عماد يوسف غالى2652022229محمد معوض احمد مفتاح1152022141

خالد على سيد على2752022230محمد نشأت محمد احمد1252022142

محمد احمد على عبدهللا2852022233محمود اسامه صالح عثمان صالح1352022143

ابراهيم عبدالقادر ابراهيم عبدالهادى2952022239محمود سعد ربيع السيد1452022144

30محمود طارق عبدالسالم محمد1552022145

غادة سيد/ م.م:  المرشد األكاديمي         6سكشن 



اسم الطالبرقم القيــــدماسم الطالبرقم القيــــدم

مينا يوسف جرجس بولس1652022172شهد احمد عيد عبدالحميد152022073

نهى يعقوب اقالديوس شكر1752022173مصطفى معتز نجاح احمد252022157

نور هاشم عبدالسالم محمد1852022174مصطفى نبيه بلياس عبدالظاهر352022159

وليد سامح حماد عبدالنعيم1952022176مهاب جمال عبدالرسول محمد452022160

يارا هشام عوض عبدالفتاح2052022177مهاب مدحت فهمى احمد552022161

ياسين حسين طه عطا سالم2152022178مولر ماهر مسعد اصيل652022162

ياسين كارم فاروق محمد2252022179مؤمن عماد الدين محمد محمد752022163

يوسف احمد محمد حسين2352022180ميرنا ماجد هنرى وهبه852022164

يوسف ادوارد سمير عزيز2452022181ميشيل لبيب عبدهللا لبيب952022165

يوسف اشرف سعد غبريال2552022182مينا اشرف عزوز مسعد1052022166

يوسف حسام حسنى محمد2652022183مينا ايمن يعقوب يسى1152022167

نور الهدى خالد محمد عبدالرحيم2752022228مينا حماده وجيه شحاته1252022168

محمد معوض محمد عبدالباقى2852022235مينا عماد ظريف مينا1352022169

خالد محمد عبدالواحد جمال2952022237مينا عونى فؤاد اسكندر1452022170

30مينا نادى سيد رزق هللا1552022171

محمد نبيل/ د  :           المرشد األكاديمي7سكشن 



اسم الطالبرقم القيــــدماسم الطالبرقم القيــــدم

ماريو رزق فتحى انور1652022199يوسف محمد الداخلى فولى152022184

احمد ابراهيم نادى احمد1752022200يوسف مدحت وليم توفيق252022185

محمد السيد محمد احمد1852022201يوسف مصطفى محمد محمد352022186

ابانوب شهدى ذكى عبدهللا1952022202يوسف هانى صبحى شاكر452022187

بسام ابوالحسن عبدالصبور على2052022203ابوالغيث خالد على امين552022188

محمود حمدى عبدالحميد احمد2152022204رحاب هانى محمد احمد652022189

ايمان ابراهيم عبدالرحمن عبدالاله2252022205شهد خالد صالح محمد752022190

حسين احمد حسين محمود2352022206كيرلس يوسف فضل بطرس852022191

على عبدهللا عبدالكريم عباس2452022207مينا اشرف فاروق يوسف952022192

اشرف محمد عبدالباسط ابراهيم2552022208االء احمد عيد احمد1052022193

احمد ابراهيم محروس محمد غنام2652022231سلسبيل محمد كامل احمد حسانين1152022194

خالد حسنى محمد رمضان2752022232عمر عادل عبدالفتاح محمد1252022195

محمد فوزى محمد احمد ابويوسف هيكل2852022234محمد مصطفى محمد محمد النزهى1352022196

محمد السيد محمد على2952022236حنان سيد عبدالمهيمن سيد1452022197

30عمر محمد محمود محمد1552022198

اسماء عبدالعظيم/ م.م :المرشد األكاديمي            8سكشن 


