
 وزارة التعلــــــيم العالي والبحث العــــــلمي

 جامعة أفريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقية

 الخاص باإلرشاد األكاديمي التمويل والمصارفقائمة بأسماء الطلبة لقسم 

 0202ربيع فصل 

 محمد المهدي الشيباني. أالمرشد األكاديمي : 

 المالحظات اسم الطالب رقم القيد ر. ت

  شنقير امحمد نوري محمد 11713006 1

  الفالح سالم نوري عبدالملك 11713008 2

  هيثم عبدالرحمن الشيخ 11013721 3

  حسام عبدالسالم سالم 11013722 4

  رغد محمد ابوبكر الورشفاني 11013723 5

  ندي ضوء العكاري 11013724 6

  حسن ابراهيم الشاوش 11013725 0

يدسالم مفتاح عبدالحم الحسين 21713009 8   

الغزيوي ابوبكر عمار فراس 21713013 9   

  سلسبيل محمد على عبدالحفيظ 21013715 10

  وداد صالح عيسى 21013710 11

عيسى بن احمد سالم سالمة 31713007 12   

لةحسين عمران عقي عجيله ابو 21813001 13   

  ابتهال منصور حسن 21813002 14

احمد مؤمن ابوبكر زهرة 21813004 15   

 
 للمرشد األكاديمي الجدول الزمني للساعات المكتبية

 

    

 

 سالم الغويلد.                                                         

والمصارفرئيس قسم التمويل   
 
 
 
 
 
 
 

 المالحظات التوقيت الساعة اليوم ر.ت

 ـــــــــ مساء 0022 – 3022 +االثنيناالربعاء 1



 
                 

 
 

 وزارة التعلــــــيم العالي والبحث العــــــلمي

 جامعة أفريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقية

قائمة بأسماء الطلبة لقسم التمويل والمصارف الخاص باإلرشاد األكاديمي 

 0202ربيع  الدراسي فصل

 حسنأبوعجيلة ابراهيم المرشد األكاديمي : أ. 

 المالحظات اسم الطالب رقم القيد ر. ت

الباشا هدية على محمد 21813005  .1   

احمد عمر الصادق محمد اميرة 21813011  .2   

القديرى محمد عبدالرحيم محمد 21813015  .3   

التكيب عياد محمد حسام 21813018  .4   

منصور الطاهر النعاس محمد 21813022  .5   

  القفر محمد رمضان محمد 21813024  .6

  ابوغمجة العربى ادريس عبدالرحمن 21813027  .0

  الضاوى عمار مصطفى محمد 21813030  .8

  ابوكراع محمد عبدالرحمن 21813031  .9

  السنوسى المهدوى على محمد احمد 21813032  .17

  وصال عبدالوهاب حمودة 21813734  .11

  صالح يونس ابراهيم احمد 21813035  .12

  سالم المهدى على 21813736  .13

  محمد عبدالمجيد سالم ابوشهيوة 21813738  .14

  اكرام محسن الهادى ابوالسعود 21813739  .15

 
 للمرشد األكاديمي الجدول الزمني للساعات المكتبية

 

 

 سالم الغويل. د                                            
  والمصارف التمويل قسم رئيس

 
 
 
 
 
 

 المالحظات التوقيت الساعة اليوم ر.ت

 ـــــــــ مساء 0022 - 3022 +االربعاءاالثنين  1



 
 

 وزارة التعلــــــيم العالي والبحث العــــــلمي

 جامعة أفريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقية

قائمة بأسماء الطلبة لقسم التمويل والمصارف الخاص باإلرشاد األكاديمي 

 0202ربيع  الدراسي فصل

 أحمد صالح على. د المرشد األكاديمي :

 المالحظات اسم الطالب رقم القيد ر. ت

  احمد رمضان ميالد الساحلى 21813747 1

  سهيل الشارف محمد خليفه 21813741 2

  رامي سعيد زكى القاللى 21813742 3

  محمد عبدالعالى القنطرى 21813743 4

  محمد جمعة الزيانى 21813744 5

  احمد امحمد ملوس 31813771 6

  احمد معروف عبدالسالم 31813772 7

  محمد فتحي بشير الزين 31813779 8

  ورده علي عبدهللا 11813772 9

  االسود الدخيل محمود محمد 11813773 12

  ابوبكر علي ابوبكر علي 11813774 11

  اعويدات علي ابوبكر 11813775 10

  سعيداحمد بهلول  11813776 13

  عبدالمولي سيف النصر 11813770 11

  محمد عبدالحميد مصطفي 11813778 11

 
 للمرشد األكاديمي الجدول الزمني للساعات المكتبية

 

 

 سالم الغويل. د                                                            

  والمصارف التمويل قسم رئيس

 

 

 

 

 المالحظات التوقيت الساعة اليوم ر.ت

 ـــــــــ مساء 0022 – 0022 االربعاء 1



 

 

 وزارة التعلــــــيم العالي والبحث العــــــلمي 

 جامعة أفريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقية

قائمة بأسماء الطلبة لقسم التمويل والمصارف الخاص باإلرشاد األكاديمي 

 0202 الربيع الدراسي فصل

 فوزي جحي. أالمرشد األكاديمي : 

 المالحظات اسم الطالب رقم القيد ر. ت

  سالمين البهلول رمضان 11813779 1

  محمد سعيد علي الفيل 11813717 2

  رتاج محمد احمد البركي 11813711 3

  محمد سالم احسين 11813712 4

  بدر الدين علي المبروك 11813713 5

  سالمطارق رجب  11813714 6

  هيثم عبدالتوفيق عبدالسالم 11813715 0

  هبه محفوظ علي 11813716 8

  حسين محمد الفيتوري 11813710 9

  صابرين رمضان غيث 11813718 17

  هارون امحمد الفيتوري 11813719 11

  مهند بالعيد الطاهر 11813727 12

  وصال الصغير الهاشمي 11813721 13

  الحسين محمد المهديصدام  11813722 14

  محمد عبدالرؤوف التكبالي 11813723 15

   
 للمرشد األكاديمي الجدول الزمني للساعات المكتبية

 

 

 سالم الغويل. د                                            
  والمصارف التمويل قسم رئيس

 
 
 
 
 
 
 

 المالحظات التوقيت الساعة اليوم ر.ت

 ـــــــــ مساء 0022 - 0022 +الخميساالربعاء 1



 
 
 

 العــــــلمي والبحث العالي التعلــــــيم وزارة
 والتطبيقية اإلنسانية للعلوم أفريقيا جامعة

  األكاديمي باإلرشاد الخاص والمصارف التمويل لقسم الطلبة بأسماء قائمة
 0202 الربيع الدراسي فصل

 خالد مفتاح أ.  : األكاديمي المرشد
 المالحظات اسم الطالب رقم القيد ر. ت

  محمد مختار علي ابوزبيدة 11813724 1

  حسين الصادق ابراهيم 11813720 2

  مريم مفتاح محمد حسن 11813728 3

  صقر على الشتيوى 11813729 4

  محمد العجيلي ابواعجيله 11813737 5

  معتز مصباح محمد البصير 11813731 6

  منصور خليفهاحمد  11813732 0

  محمود المرغني احمد اعبيد 11813733 8

  مالك محمود مسعود 11813734 9

  الصادق نصر الدين الصادق 11813735 17

  نصر سالم مصباح 11813736 11

  جمعة مصطفى جمعة 11813730 12

  اكرم عاشور الهادي 11813738 13

  مؤيد ناصر مختار الزيات 11813739 14

  محمد همام محمد هشام 11813747 15

 
 

 للمرشد األكاديمي الجدول الزمني للساعات المكتبية

 

 سالم الغويل. د                                                              
  والمصارف التمويل قسم رئيس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالحظات التوقيت الساعة اليوم ر.ت

 ـــــــــ مساء 0022 - 0022 السبت 1



 
 
 
 

 العــــــلمي والبحث العالي التعلــــــيم وزارة
 والتطبيقية اإلنسانية للعلوم أفريقيا جامعة

  األكاديمي باإلرشاد الخاص والمصارف التمويل لقسم الطلبة بأسماء قائمة
 0202 الربيع الدراسي فصل

 عبدالغفار الجنفاوىأ.  : األكاديمي المرشد
 المالحظات اسم الطالب رقم القيد ر. ت

  يوسف رمضان امحمد  11813741 1

  عبد المجيد محمد المشاي  21913771 2

  ليث مصطفي الخسائي 21913772 3

  بلقاسم ميلود عمار 21913773 4

  مالك رضوان المعلول 21913774 5

  بشيرابوبكر بشير مازن 21913776 6

  محمد حسين محمد 21913770 0

  على محمود عبدالمجيد 21913779 8

  امال محمد خليفة 21913717 9

  محي الدين فتحي 21913711 17

  أنس سالم محمد 21913712 11

  ابراهيم عمر ابراهيم 21913713 12

  حسام على الكوربو  31913771 13

  سجى خالد الفيل  31913772 14

  احمد خيري ناجي الهدار 31913773 15

 
 
 

 
 للمرشد األكاديمي الزمني للساعات المكتبيةالجدول 

 

 سالم الغويل. د                                                              
  والمصارف التمويل قسم رئيس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالحظات التوقيت الساعة اليوم ر.ت

 ـــــــــ مساء 0022 - 1022 +االحدالسبت  1



 
 
 
 
 
 
 

 العــــــلمي والبحث العالي التعلــــــيم وزارة
 والتطبيقية اإلنسانية للعلوم أفريقيا جامعة

 األكاديمي باإلرشاد الخاص والمصارف التمويل لقسم الطلبة بأسماء قائمة

 0202 الربيع الدراسي فصل

 أ. أحمد ابراهيم جبران : األكاديمي المرشد
 المالحظات اسم الطالب رقم القيد ر. ت

  عبدالمجيد إبراهيم على شعالة 31913774 1

  حمزه محمد المبروك ابوغمجه 31913775 2

  سند عبدالحكيم الزقعار 31913776 3

  احمد امحمد ملوس 31813771 4

  احمد معروف عبدالسالم 31813772 5

  محمد فتحى بشير الزين 31813779 6

  سالمة سالم احمد بن عيسى 31013770 0

  محمد ناجى حسين الوفى 11913771 8

  ميمونة محمد نجيب الفيتوى 11913772 9

  حسن فرج سالم بن سالم 11913773 17

  احمد عبدالسالم على 11913774 11

  مهند مصطفى مصباح 11913776 12

  الصيد رمزى الصيد الطيب 11913770 13

  عثمان بكرى احمد  11913779 14

 
 

 األكاديمي للمرشد المكتبية للساعات الزمني الجدول

 
                                             

 سالم الغويل. د                                                 
  والمصارف التمويل قسم رئيس

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالحظات التوقيت الساعة اليوم ر.ت

 ـــــــــ مساء 0022 - 3022 الثالثاء 1



 
 وزارة التعلــــــيم العالي والبحث العــــــلمي

 جامعة أفريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقية

 الخاص باإلرشاد األكاديمي التمويل والمصارفقائمة بأسماء الطلبة لقسم 

 0202فصل ربيع 

 د. سالم الغويل المرشد األكاديمي : 

 المالحظات اسم الطالب رقم القيد ر. ت

  عبدالمنعم الطاهر المختار  11913712 1

  نصرالدين الصيد الحمرونى  11913713 2

  محمد عبدالسالم الشاوش 22713771 3

  رنيم محمد عبدالسالم الفرجانى  22713772 4

  ايوب عمر الحوسين  22713773 5

  سند وليد حسين الفزانى  22713774 6

  خديجة حسين احمد  22713775 0

  الدين الحبيب الدنونى عالء 22713776 8

  عبدالمهيمن عزالدين المهدوى  22713770 9
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 للمرشد األكاديمي الجدول الزمني للساعات المكتبية

 

    

 

 سالم الغويلد.                                                            

 رئيس قسم التمويل والمصارف
 
 
 

 المالحظات التوقيت الساعة اليوم ر.ت

 ـــــــــ مساءا   0022 – 1022 االحد +االربعاء 1


