
 قسم ادارة االعمال

 2022-الربيعاالرشاد االكاديمي لفصل 

 اسم المرشد: أ. محمود قشوط

 مالحظات رقم القيد اسم الطالب  ت

  31710036  الزرقاني محمد البشير مالك  (1

  31710038 زايد مولود زياد محمد  (2

  31710039  احمد عبدالفتاح عبدالهادي  (3

  31710040 البوالطي مفتاح عبدالحكيم احمد  (4

  31710042 عبدالسالم مسعود اسماعيل رضا  (5

  31710045 الساكت عمر محمد عمر  (6

  31710046 ابوغالية محمد امحمد حسام  (7

  31710049 النخاط ابراهيم باللة المعتصم  (8

  31710051 قصيل بلعيد محمد فراس  (9

  31710052  تاللى الهادي مختار محمد  (10

  31710054  عبدالسالم محمد طارق  (11

  31710055  الككلي  عبدالسالم مهاب  (12

  31710056  شهوب اوالد الدين صالح ايهاب  (13

  31710057  معيوف محمود علي عبدالسميع  (14

  31710058 بريون لطفي ايوب  (15

  31710060  الجبالى الحميد عبد  المعتصم  (16

  11710001 الدعيكى مفتاح المنير رفيق  (17

  11710002  مختار ابراهيم انس  (18

 : أ. محمود قشوط سم المرشدا

 

 عةالساالى  من الساعة اليوم ت

 5 2 االثنين 1

 

 



 قسم ادارة االعمال

 2022-الربيعاالرشاد االكاديمي لفصل 

 لؤي الشريف : استاذ: اسم المرشد

 مالحظات رقم القيد اسم الطالب  ت

  11710003 العبانى محمد صالحين محمد  .1

  11710005 رمضان رمضان جمال رتاج  .2

  11710006 الكبير محمد البشير رحاب  .3

  11710009 عمار امحمد عبدالحكيم عبدالعزيز  .4

  11710013  الشريدي مابراهي غيث محمد  .5

  11710014 هللا عبد الصغير خليفة مصعب  .6

  11710015 منصور سليمان احمد المطلب عبد  .7

  11710018  محمد عمر قويدر الدين عالء  .8

  11710019 العجيلى محمد المالك عبد  .9

  11710020 ىالبخار الطيب السالم عبد ياسين  .10

  11710021  القالل زكرى سالم بشرى  .11

  11710022  ابراهيم سعيد صالح مروة  .12

  11710024 التوير مختار ادريس  .13

  11710025  المزوغي مسعود مصطفى محمد  .14

  11710026  الكبير البوعيشى المبروك سالم  .15

  11710027 جماعة زيدان السالم عبد جماعة  .16

  11710028  يةزعب ابوبكر على محمد  .17

  11710029 عجاج مسعود عادل صابرين  .18

  11710030  عجاج نوري اريج  .19

  11710031 مصباح عتمان صالح ايناس  .20

  11710032 يحمد بن ابوبكر انس  .21

  11710034 اعنيزة محمد رافع الحسين  .22

  11710035  علي الفرجاني الضاوى مهند  .23

  11710036  الحمادي ابوزيد الحسن  .24

  11710037 الحمادي ابوزيد سينالح  .25

  11710040 همان المبروك سالم محمود  .26

  11710041  البوعيشي حسين مالك  .27

  11710044 سعد بن سعد عادل  عفراء  .28

  11710047 غريبي خليفة السالم عبد محمد  .29

  11710048  المرغني عيسى احمد  .30

  11710053  كشكر سالم مصباح سالم  .31

  11710054  رونالبح جمال عزالعرب  .32

  11710056  الكوني انور محمد  .33

  11710057 عمرو سعيد لطفي باهلل تزمعال  .34

  11710059  قمام الجالي مسعود محمد  .35

 

 لؤي الشريف : اسم المرشد

 

 الى الساعة من الساعة اليوم ت

 6 3 االحد  1

 



 قسم ادارة االعمال

 2022-الربيعاالرشاد االكاديمي لفصل 

 

 عاطف العارفأ.اسم المرشد: 

 مالحظات رقم القيد اسم الطالب  ت

  11710062  خالد عمر السعد ام  (1

  11710064  بالذي محمد خميس حنان  (2

  11710068  سليمان عثمان محمد  (3

  11710085  عمار عبدالكريم مروة  (4

  11710001 الدعيكى مفتاح المنير رفيق  (5

  11710002  مختار ابراهيم انس  (6

  11710077  ملوس امحمد احمد  (7

  11710082  المشاى احمد سند  (8

  11710086  عمران المبروك محمد  (9

  11710093  يالعسكر باحمص لمياء  (10

  11710094 الرماش هدية صالح محمد  (11

  11710097  التمتام حسن جمال اية  (12

  11710098  رابحة بن الطاهر ابراهيم  (13

  11710099  عمران حسن الهادي عادل  (14

  11710104  العمامي مفتاح محمد مؤيد  (15

  11710106 الملهوف سالم عبدالعالى محمد  (16

  11710108  يالقذاف اهرالط تمتام محمد  (17

  11710117  نجمة بن  المختار  فاضل  (18

   11710120  الغالي امحمد صالح نبية  (19

  11710122 محمد ميالد علي عبدالعزيز  (20

  11710123  الدهماني الصادق رمضان محمد  (21

  11710126 احمد عبدالجليل صالح سيف  (22

  11710127  الطرشاني على غيت محمود  (23

  11710128  ينيالسيل عمر محمد ختام  (24

  11710130 الضبع نجمي ضياء  (25

  11710131 ابراهيم بكر ابو بدي محمود  (26

  11710153 الالفي علي مصطفى احمد  (27

  11710160 الورفلي شاية ابو عبدالسالم مروة  (28

  11710164  السباعي علي خليفة انس  (29

  11710170  مادي احمد عامر علي  (30

  11710184  عقيل محمد احمد فاروق  (31

  11710185 الرداد علي منصف منير  (32

  11710187 اكريد ابوراوي امحمد االء  (33

  11710188  الخيرات ابو محمد مختار احمد  (34

  11710189  الغرياني سعيد عياد محمد  (35

 

 : عاطف العارفاسم المرشد

 الى الساعة من الساعة اليوم ت

 6 3 الثالثاء  1

 



 قسم ادارة االعمال

 2022-الربيعاالرشاد االكاديمي لفصل 

 شوحيد سالم بربا : أ.اسم المرشد

 مالحظات رقم القيد الطالب  اسم ت

  11710191  كعوان جمعة الدين محي عبدهللا  .1

  11710192  احمد ابوبكر مصباح محمد  .2

  11710193  خديجة بن مفتاح محمد خلود  .3

  11710194  البوسيفي عبدهللا يحي زكريا  .4

  11710195  زهمول عبدالمجيد فيصل  .5

  11710196 المحروق رمضان ابراهيم محمد  .6

  11710207  خماج عبدالعليم اسامة عبدالعزيز  .7

  11710210  الهمالي سالم عطية احمد  .8

  11710212  الهادي فتحي محمد  .9

  11710217  سليمان مختار عبدالعزيز مختار  .10

  11710218  الفرجاني محمد جمعة عبدالرحمن  .11

  11710222  البوزيدي خليفة ةامن  .12

  11710223 بوزيديلا علي عبدالسالم محمد  .13

  11710225  عيسي الفيتورى مفتاح احمد  .14

  11710229 مريول بشير على الدين بهاء  .15

  11810001  ابراهيم مسعود شكرى توجان  .16

  11810002 البصير الهاشمى عمر دنيا  .17

  11810003  مسعود الشارف عمار انور  .18

  11810004  الجميل محمد الدين بدر الدين صالح  .19

  11810009  االسود محمد عبدالخالق عالء  .20

  11810011  الوصيف العزومى رمضان ايوب  .21

  11810012  اسويدان الفرجانى عبدالسالم عبدالمالك  .22

  11810013  سويسى المجاهد عبدالجواد جهاد  .23

  11910013 ابراهيم السالم عبد ابراهيم االسالم بدع  .24

  11910014 االشبو محمد ىلمجيد عبد بالل  .25

  11910015 مطاع عيسي محمد عاصم  .26

  11910016 بعيشو جمعة الرؤوف عبد ابراهيم  .27

  11910018 امبارك القاسم ابو سعيد عالء  .28

  11910019 المرعي بلعيد الدين صالح المنعم عبد  .29

  11910020 موسي بن محمد الحكيم عبد جابتها  .30

  11910021 القماطي الناجي علي ابراهيم  .31

  11910023 برزيق رمع محمد عماد  .32

  11910024 سنوقة محمد ناجي محمد  .33

  11910025 حامد بن عامر محمود الياس  .34

  11910026 ابوعائشة مفتاح خالد محمد  .35

 

 : أ. وحيد سالم برباشاسم المرشد

 الى الساعة من الساعة اليوم ت

 6 3 السبت  1

 



 قسم ادارة االعمال

 2022-الربيعاالرشاد االكاديمي لفصل 

 وجدي الورفلي أ. اسم المرشد:

 مالحظات رقم القيد اسم الطالب  ت

  11810014  الناكوع االسالم سيف محمد عبدالسالم  (1

  11810025  محمد فرج عطية رضوان  (2

  11810026 بالحاج محمد غيث الهجرس  (3

  11810035  الشبانى على االمين  (4

  11810037  بلقاسم بن بلقاسم حمدم بلقاسم  (5

  11810039 شتاوة عثمان عبدالحميد عبدالوافى  (6

  11810040  البارونى صالح بلقاسم قصى  (7

  11810041  الخبوشى نصر بلقاسم محمد  (8

  11810042  زايد الهادى موسى احمد  (9

  11810043  زايد الهادى موسى صهيب  (10

  11810044 اشميله المهدى الحسن المهدى  (11

  11810046  اشميلة المكى فوزى مراد  (12

  11810048  الترهونى عبدالرؤوف هديل  (13

  11810049  قنيدى محمد جمال زينب  (14

  11810050  بشير محمد شكرى طة  (15

  11810054  الرويصى عبدالسالم مصطفى حمزة  (16

  11810062  ابكر سليمان عبدالرحمن معتصم  (17

  11810064  زاوية محمد صالح محمود  (18

  11810073 ابوكتيف على امحمد هبة  (19

  11810078  البوزيدى سالم عبدالباسط خيرى  (20

  11810079  سوسى ابوجعفر لحصا محمد  (21

  11810080  الساعدى المختار عادل معاد  (22

  11810088 ساسي مختار عزام معتز  (23

  11910001 خليفةابوحليقة علي خليفة  (24

  11910002 علي الدوكالي عمر المالك عبد  (25

  11910003 زريقات مصطفي الدين نصر احمد  (26

  11910004 الواعر محمد فرج انس  (27

  11910005 النبي عبد محمد كروباب محمد  (28

  11910006 القشطي لعزيز عبد مصباح نسرين  (29

  11910007 الطبال احمد محمد اميرة  (30

  11910008 الخراز ابراهيم طارق محمد  (31

  11910009 نديجق محمد الواحد عبد سند  (32

  11910010 بوزر محمد كمال ياسر  (33

  11910011 بوزيدي محمد الهادي عمر  (34

  11910012 خليفة محمد دلاع محمد  (35

 

 : أ . وجدي الرفلياسم المرشد

 الى الساعة من الساعة اليوم ت

 6 3 االثنين  1

 



 قسم ادارة االعمال

 2022-الربيعاالرشاد االكاديمي لفصل 

 يونس البوسيفي : أاسم المرشد

 مالحظات رقم القيد اسم الطالب  ت

  21710001 الترهوني علي محمد عبدالمالك  .1

  21710004 دربوك البغدادي عيسى عبدالرحمن  .2

  21710007 الجريبي علي يفتح نادين  .3

  21710008 الجريبي علي خالد فاطمة  .4

  11910027 القهوجي رمضان فيصل رنا  .5

  11910028 احمد توفيق عباس محمد  .6

  11910029 البوزيدي احمد علي زياد  .7

  11910030             شيبوب علي مسعود جمال  .8

  11910031 الشتيوي علي الطيب سلمي  .9

  21710009 قليوان مدحم زيدان محمد  .10

  21710019 قدور سالم فتحي احمد  .11

  21710020 لزابطا سالم ناصر هدير  .12

  21710021 المزوغي عبدهللا محمد عبدالناصر  .13

  21710022 الفرجاني علي ميالد اسامة  .14

  21710024 سليم عبدالسالم محمد الدين سراج  .15

  21710034 فرحات صالح عبدالحكيم مودة  .16

  21710039 بلتيث ابراهيم منصور  .17

  21710044 حسين عبدهللا محمد عبدالرؤوف  .18

  21710046 صالح بن محمد عبداللطيف مهند  .19

  21710048 الطبيب الطاهر عبدالسالم هشام  .20

  21710051 الغراري محمد احمد عالء  .21

  21710053 الماقوري علي عبدالسالم محمد  .22

  21710055 كارة امبارك الفقي عبدالحكيم  .23

  21710056 المنتصر عمر مسعود محمد  .24

  21710057 الفيتوري احمد محمد ياسين  .25

  21710058 الشويهدي رمضان مصطفى طه  .26

  21710059 رحيم احمد سالم وجدي  .27

  21710061 اعجال غيث مفتاح محمد  .28

  21710062 الضغير علي فتحي احمد  .29

  21710064 منصور عمر يوسف عبدهللا  .30

  21710066 صالح محمد رعما راوية  .31

  21810129  الزغدانى على رمضان مؤيد  .32

  21810132 الزوالى الهادى عبدالحميد امين  .33

  21810140  دياب عبدالسالم رمضان ايوب  .34

  21810141  افحيجة محمد على عبدالرحمن  .35

 

 يونس البوسيفي  :اسم المرشد

 الى الساعة من الساعة اليوم ت

 6 3 االحد 1

 



 قسم ادارة االعمال

 2022-الربيعاالرشاد االكاديمي لفصل 

 

 مبروكة الفرجاني أ.  المرشد :م اس

 مالحظات رقم القيد اسم الطالب  ت

  21710067 عقيلة حميدة مفتاح مصطفى  (1

  21710069 العمراني حاجي شعبان سلطانة  (2

  21710070 امحمد ابراهيم ابوالقاسم الهاشمي  (3

  21710071 عبدالقادر بن ادياله يوسف فاطمة  (4

  21710072 الترهوني علي بشير علي  (5

  21710073 الفيتوري محمد فرج محمد  (6

  21710082 دبوبه سالم ابوبكر انس  (7

  21710083 الحمادي محمد الصيد خيري  (8

  21710085 عبدو صالح جمال جياد  (9

  21710090 صالح محمد عبدالعاطي اية  (10

  21810005  بخيت علي حسن قصي  (11

  21810007  الديب عجيلي احمد منذر  (12

  21810020  القائدي روكالمب علي احمد  (13

  21810024 الدخاخنى الهادى العمارى طة  (14

  21810030  الحضيرى محمد صالح معاد  (15

  21810034  حليم بن ابراهيم حمزة احمد  (16

  21810035  فيصل احمد محمد احمد  (17

  21810036  دىالخويل صالح عبدالكريم محمد  (18

  21810043  علي بن مسعود ماهر مسعود  (19

  21810044  ابوعنيزة عبدهللا عمر يمابراه  (20

  21810046 ضو عبدالقادر عبدالرحيم عبدالقادر  (21

  21810060  عبدالسالم محمد فرج الدين سراج  (22

  21810061 شنن منصور رمضان لقمان  (23

  21810067  ابوعائشة فرج االفي محمد مروة  (24

  21810068  عيسى محمد سالم معاد  (25

  21810072  الحسيني عبدهللا سالم عبدهللا   (26

  21810083 ابودينار عمر الصادق هدي  (27

  21810088 غيث محمد فوزي حنان  (28

  21810092 عون على الطاهر محمد  (29

  21810095  الغدامسي حسن عبدالرزاق محمد  (30

  21810105  شنيبة امحمد رجب فراس  (31

  21810108 عبدالحفيظ اسماعيل دمحم  (32

  21810121  الفيل صالح علي مؤيد  (33

  21810122  سالم الطاهر سعد محمد  (34

  21810123  معتوق مفتاح ابراهيم محمد  (35

 : أ. مبروكة الفرجانياسم المرشد

 

 الى الساعة من الساعة اليوم ت

 6 2 السبت  1

 



 قسم ادارة االعمال

 2022-الربيعاالرشاد االكاديمي لفصل 

 سم المرشد : د. عبد الحميد الدويبيا

 مالحظات قيدرقم ال اسم الطالب  ت

  21910001  غويلة سالم على عبدالباسط  (1

  21910002 عقيل صالح الهادي مرام  (2

  21910003 قارش احمد حسين طه  (3

  21910005  المرغني سعيد عياد صفاء  (4

  21910006  الجبالي مفتاح على عبدالهادي  (5

  21910007  مفتاح على عبدالعاطي على  (6

  21910008  بيرالك محمد الصيد اسامة  (7

  21910009  زروق فوزي رمضان  (8

  21910010  التاغدي سالم محمد دينلا فخر  (9

  21910011  المرامي محمد  رجب فرج  (10

  21910012  عبدالونيس احمد محمد عزالدين  (11

  21910013  المزوغي ارحيمه محمد ايوب  (12

  21910014  عمار مصباح ناصر محمد  (13

  21910015  القاللي محمد ابوبكر عبدالوهاب  (14

  21910016  البكوش هاديال فرج محمد  (15

  21910017  الهوني الشريف احمد محمد  (16

  21910018  العماري عبدالسالم عثمان باهلل المعتصم  (17

  21910019  البكوش محمد عمر ايوب  (18

  21910020  ابوبكر ناجم حسن اقبال  (19

  21910021  كامل بلعيد جمعة اشرف  (20

  21910023  عبدهللا احمد زكريا جهينة  (21

  21910024  الشيخ ناالمي حسين عبدالوهاب  (22

  21910025  موسى الصادق موسى محمد  (23

  21910026  منة احمد عمر عبدالقادر  (24

  21910027  الجغلي محمد الفرجاني كريمة  (25

  21910028  علي هللا فتح رمضان فاطمة  (26

  21910029  التونسي سالم مختار نسرين  (27

  21910030  عمران سالم ميلود محمد  (28

  21910031  الالفي محمد عبدالسالم علي  (29

  21910032  شنيبة جمعة سالم محمد  (30

  21910033  الستوتي علي عبدهللا طه  (31

  21910035  الدواس الصادق عزالدين حسني  (32

  21910036  الشريف بشير الدين صالح عبدالعزيز  (33

  21910037  الدرناوي سليمان محمد عمادالدين  (34

  21910038  دلة مفتاح المهدي محمد  (35

 

 : د . عبدالحميد الدويبي اسم المرشد

 الى الساعة من الساعة اليوم ت

 5 2 الخميس  1

 



 قسم ادارة االعمال

 2022-الربيعاالرشاد االكاديمي لفصل 

 

 اسم المرشد : أ. محمود قشوط

 مالحظات رقم القيد اسم الطالب  ت

  21910052  المليح محمد عبدالعاطي عبدالحميد  (1

  21910053 المريض الهادي فتحي محمد  (2

  21910054  ابوشهيوة ميالد رجب محسن  (3

  21910055  وةابوشهي محمد فتحي طالل  (4

  21910056  االشهب محمد صالح ناجي  (5

  21910057 كعوان خليفة سمير سراج  (6

  21910058 غيث احمدسالم عالء  (7

  21910059  المليح عبدالعاطي عبدالحميد  (8

  21910060 الهادي على شعبان عامر  (9

  21910061  الحمروني محمد علي سليمان  (10

  21910039  المرغني امحمد  المهدي تقوى  (11

  21910040  احمد ميلود الحبيب محمد  (12

  21910041  المحجوب محمد العارف اكرم  (13

  21910042  صالح بن محمد مصطفى بلقيس  (14

  21910043  عون عبدالمولي محمد نرجس  (15

  21910044  الكايخ علي صبحي نهلة  (16

  21910045  عقاب حسين خالد مالك  (17

  21910047  ابوخريص علي عمران عصام  (18

  21910048  الفار الطيب عبدالمجيد محمد  (19

  21910049  العجيل جمعة خيري عبيدة  (20

  21910050  الهيبلو علي مصطفى محمد  (21

  21910051  ابوغمجة الهاشمي محمد زياد  (22

  31710001 الشريف محمد عمر محمد  (23

  31710004 عجال ابوالقاسم الطاهر احمد  (24

  31710009 عابور حبيب بشير محمد  (25

  31710010  الرقيبي محمد رمضان ايمن  (26

  31710011  ادم مسعود حسين نهلة  (27

  31710015  التاجوري مصطفى مفتاح  (28

  31710017  عاشور ابوالقاسم علي الدين بدر  (29

  31710018  اشتيوي عامر الفيتوري محمد  (30

  31710019 شنق المبروك سالم الدين نور  (31

  31710022 ابوقرين جعفر احمد  (32

  31710028  اسماعيل محمد اسماعيل  (33

  31710032  سري فتحي رواد  (34

  31710033  نجمة بن عبدالحميد محمد  (35

  31710034  السنوسي عمار الهادي سراج  (36

 

 : أ. محمود قشوط اسم المرشد

 الى الساعة من الساعة اليوم ت

 5 2 االربعاء  1

 



 قسم ادارة االعمال

 2022-الربيعاالرشاد االكاديمي لفصل 

 

 

 يونس هدية : أ.  لمرشداسم ا

 مالحظات رقم القيد اسم الطالب  ت

  31710036  الزرقاني محمد البشير مالك  .1

  31710038 زايد مولود زياد محمد  .2

  31710039  احمد عبدالفتاح عبدالهادي  .3

  31710040 البوالطي مفتاح عبدالحكيم احمد  .4

  31710042 عبدالسالم مسعود اسماعيل رضا  .5

  31710045 الساكت عمر محمد عمر  .6

  31710046 ابوغالية محمد امحمد حسام  .7

  31710049 النخاط ابراهيم باللة المعتصم  .8

  31710051 قصيل بلعيد محمد فراس  .9

  31710052  تاللى الهادي مختار محمد  .10

  31710054  عبدالسالم محمد طارق  .11

  31710055  الككلي  عبدالسالم مهاب  .12

  31710056  شهوب اوالد نالدي صالح ايهاب  .13

  31710057  معيوف محمود علي عبدالسميع  .14

  31710058 بريون لطفي ايوب  .15

  31710060  الجبالى الحميد عبد  المعتصم  .16

  11510087 كمال الدين المقهورمهاب   .17

  21610042 طارق عزالدين   .18

 

 سيفي : أ يونس البواسم المرشد

 الى الساعة من الساعة اليوم ت

 6 2 الخميس  1

 



 قسم ادارة االعمال

 2022-الربيعاالرشاد االكاديمي لفصل 

 

 

 اسم المرشد: أ. عاطف العارف

 مالحظات رقم القيد اسم الطالب  ت

  31810001  طاهر بن محمد مفتاح فردوس  (1

  31810005  ابوغمجة المبروك عادل محمد  (2

  31810006  البرغوت نصر محمود محمد  (3

  31810007  قاقة مختار محمد دالمهيمنعب  (4

  31810008  نيالعلوا سالم ابراهيم محمد  (5

  31810009  السائح مصباح مخلوف عائد  (6

  31810010 ضؤ عزالدين حسن  (7

  31810011 ضؤ عزالدين حسين  (8

  31810014  الصفح رمضان شعبان عبدالرؤوف  (9

  31810017  هديه على عبدهللا ابراهيم مهند  (10

  31810027  كريو رمضان بشير عبدالرزاق  (11

  31810028  ديالبوزي عبدهللا محمد ايمان  (12

  31810030  العجيلي عبدالحميد محمد دارين  (13

  31810031  الحكيمي جمعة خليفة محمد  (14

  31810032  مفتاح خليفة محمد عبدالرزاق  (15

  31810033 كعجال محرم رياض  (16

  31810034 عزوز ائمعبدالد محمد  (17

  31810035 بلعيد خليفة فرج مراوان  (18

  31810036 عمران على جمعة هانى  (19

  31810037  القمودى محمد حسين محمد  (20

  31810038  ابواالسعاد محمد باهلل المعتصم  (21

  31810039 اطواس سالم ابراهيم سالم  (22

  31810040 ابوقرين الصديق عبدالمطلب  (23

  31810041  لفرجانيا يونس حسين نورا  (24

  31810042  كعبار صالح محمد  (25

  31910001 المبروك المبروك عياد محمد  (26

 

 : أ عاطف العارف اسم المرشد

 الى الساعة من الساعة اليوم ت

 5 2 االثنين  1

 



 قسم ادارة االعمال

 2022-الربيعاالرشاد االكاديمي لفصل 

 

 

 

 اسم المرشد: استاذ . وجدي الورفلي

 مالحظات رقم القيد اسم الطالب  ت

  31910002 عمران احمد شعبان االء  .1

   31910003 الحمروني سليمان عصام  .2

  31910004 محمد محمد سالم محمد  .3

  31910005 مسعود الفيتوري علي ايناس  .4

  31910006 الجانكو مسعود محمد سامي  .5

  31910007 زريقان الرزاق عبد الرؤوف عبد  .6

  31910008 محمد سلطان الحكيم عبد سلطان  .7

  31910009 العمامي احمودة اسعد سمير  .8

  31910010 الحمادي المبروك علي سهي  .9

  31910011  مادي احمد مسعود معتز  .10

  31910012 سليمان بن عبدهلل االء  .11

  31910013 الهمالي علي ميلود محمد  .12

  31910014 مخلوف ناصر باللة المعتصم  .13

  31910015 البركي علي السالم عبد  .14

  31910016 عثمان خليفة منصور احمد  .15

  31910017 شنيبة علي محمد هيثم  .16

  31910018 بسيس علي المجيد عبد مالك  .17

  31910019 الغويل يعل فتحي محمد  .18

  37910001 المبروك المبروك عياد محمد  .19

  22010036 أحمد محمد عبدهللا محمد  .20

  22010037 مفتاح عبدالحميد خليفة أحمد  .21

  22010038  عمران بن السنوسي محمد سند  .22

  22010039 بلتيت منصور ابراهيم مدمح  .23

 

 : أ. وجدي الورفلي اسم المرشد

 

 الى الساعة من الساعة اليوم ت

 5 4 االربعاء  1

 

 

 

 



 قسم ادارة االعمال

 2022-الربيعاالرشاد االكاديمي لفصل 

 

 بدالحميد الدويبياسم المرشد: د. ع

 

 اسم المرشد: د. عبدالحميد الدويبي

 الى الساعة من الساعة اليوم ت

 5 2 السبت  1

 

 

 مالحظات رقم القيد اسم الطالب  ت

  12010001 محمد عبدهللا العربي الزيتوني  .1

  12010002 أيوب ابراهيم محمد الدئب  .2

  12010003 ان المالحمحمد خالد رمض  .3

  12010005 عبدهللا المهدي مصطفي جوده  .4

  12010006 فاطمة الزهراء عبد الحكيم الصادق صابر  .5

  12010007 عبد العزيز عبد القادر محمد احمد  .6

  12010008  عبد الجليل محمد عبدالجليل القائدي  .7

  12010009 مؤيدالصديق علي الالفي  .8

  12010010 محمد حسن امحمد ابزي  .9

  12010011 مصطفي محمد مصطفي التريكي  .10

  12010012 محمد عبدالرؤوف محمدبن مصطفي  .11

  12010013 زيدميالد ابوعمر جمال   .12

  12010014 عمر علي مختار ناصف  .13

  12010015 عمار مسعود عمار سعيد  .14

  12010016 غمجة ابو  عبد العزيز محمد صالح  .15

  12010017 ابرار مفتاح شقلوف احمد  .16

  12010018 عبد المالك ناصر مفتاح البوعيشي  .17

  12010019 عبدالمهيمن عبدالرحمن سلطان الوهج  .18

  12010021 منتصرباهلل حمد سالم الربيعىلا  .19

  12010022 امحمد صالح امحمد الصقر  .20

  12010023 ابراهيم محمد ضوء على  .21

  12010024 احمد سعيد محمد السهيل  .22

  12010027 السالم مزدةعبدالسالم على عبد  .23

  12010029 محمود عبدهللا محمود البحباح  .24

  12010030 ميسم لؤى محمد قنيجوة  .25

  12010031 فاتح حسن ابراهيم قشوط  .26

  12010032 محمد عبدالسالم عمر الفقية  .27

  12010033 سليمان ابراهيم سليمان فساطوى  .28

  12010034 أحمد عمر على اجويد  .29

  12010035 م محمد ابوغريسمحمود عبد الحكي  .30

  12010037  عبدالناصر عبدالسالم ميالد ميالد  .31

  12010038 يسعبدالرحمن سالم محمد الرا  .32

  12010039 محمد الصغير جاللة جاللة  .33

  12010040 فاطمة خالد محمد المريمي  .34

  12010041 اكرم محمد محفوظ بيزان  .35

  12010042 زياد عبدالمطلب الهمالى ضو  .36

  12010043 قمان عبداللطيف ابراهيم الطاهرل  .37

  12010044 عبدالمهيمن علي مصباح سالمة  .38



 قسم ادارة االعمال

 2022-الربيعاالرشاد االكاديمي لفصل 



 قسم ادارة االعمال

 2022-الربيعاالرشاد االكاديمي لفصل 

 اسم المرشد: أ. محمود قشوط

 مالحظات رقم القيد اسم الطالب  ت

  12010045 بدالحكيم احمد محمد شوشانع  (1

  12010046 عبدالحكيم عمر محمد جبران  (2

  12010048 شهد عادل علي العمامي  (3

  12010049 اريج فتحى جمعة الزرقانى  (4

  12010050  ايوب خالد ابراهيم ابوجراد  (5

  12010051 مؤيد محمود حسن مراد  (6

  12010052 ريان فرج ساسي التليسي  (7

  12010053 في احمد الغنايمعاذ مصط  (8

  12010054 علي الحسن علي قليوان  (9

  12010055 محمد نصرالدين عبد الرحمن الرقيعي  (10

  12010056 أحمد صالح رمضان التريكي  (11

  12010057 احمد عبدالناصر محمد الشارف ابوغريس  (12

  12010058 فكرون على حسن  عبادة عبدالسالم  (13

  12010059 خالد محمد محرز التومى  (14

  12010060 محمد احمد محمد الدبرزى  (15

  12010061 ايوب محمد زايد بن زايد  (16

  12010062 ونىعمر محمد عمر انف   (17

  12010063 سارة عبدالوافى على الغبينى  (18

  12010065 محمد المهدى عبدهللا اشطيبة  (19

  12010066 زكريا محمد صالح العلوص   (20

  12010067 رضاء محمد ميالد بديري  (21

  12010068 محمد عبدالسالم سالم قروز  (22

  12010069 عبد الرؤوف علي العماري عبدالحفيظ  (23

  12010070 راهيمالعماري ابمحمد خالد   (24

  12010071 حسين علي الطويل  خيري  (25

  12010072 نذير عمر على غرودة  (26

  12010073 طه عثمان صالح الصمباني  (27

  12010074 محمد احمد محمد القائد  (28

  12010075 محمد رمضان محمد مازه  (29

  12010076 عبدالكريم على امعمر العزيبي  (30

  12010077 شويخابراهيم محمد ميالد ال  (31

  12010078 بشير عبدالرازق احمد موسى  (32

  12010079 محمد عبدالرحمن حسين دازة  (33

  12010080 دنيا عدنان على ابو هدرة  (34

  12010082 أيوب القناوي نصر بركة  (35

  12010083 ريان خليفة بشير كشوخ  (36

  12010084 محمد جمعة عمر االسود  (37

  12010085 ودنابراهيم عبدالحميد ابراهيم ابو  (38

 

 اسم المرشد: أ. محمود قشوط 

 

 الى الساعة من الساعة اليوم ت

 5 2 االثنين 1

 

 



 قسم ادارة االعمال

 2022-الربيعاالرشاد االكاديمي لفصل 

 اسم المرشد: استاذ:  لؤي الشريف

 مالحظات رقم القيد اسم الطالب  ت

  12010086 د محمد احمد كرج هللااحم  .1

  12010087 المعتصم باهلل رمضان احمد الجيبولى  .2

  12010088 د التلمؤيد ابوعجيلة ميال  .3

  12010089 ايوب محمد عاشور السعداوى  .4

  12010091 طه عبدالرزاق بلعيد الغزيوى  .5

  12010092              طيطش اشرف معمر عمير         .6

  12010093 حمد المختار الطرشىعبدالمهيمن م  .7

  12010094 ابوالقاسم على ابوالقاسم محمد السريتى  .8

  12010095 نصرالمهدى فتحى على   .9

  12010096 مالك فتحي ابو القاسم شعبان  .10

  12010097 وسام محمد ابراهيم ابوعين  .11

  12010098 مالك عبدالباسط البهلول ابو شاقور  .12

  12010099 ميالد علي ميالد اشطيبة  .13

  12010100 مجاب جمال ميالدالدائخ  .14

  12010101 عبدالمطلب محمد جمعة ابوشهيوة  .15

  12010102 يد ادمد عبدالحماحمد محمو  .16

  12010103 عبدالبارى عبدهللا معتوق شرادة  .17

  12010104 حنين صالحين ابراهيم ابراهيم  .18

  12010105  ريان ابوبكر مختار بن بلقاسم  .19

  12010106 الهادى المجدوبيناجي عمر   .20

  12010107 خالد عبد الناصر ابوجعفر سويسي  .21

  12010108  شهد خالد علي الشريف  .22

  12010109  عبدالمنعم علي رحومة  .23

  12010110  محمد علي الهادي النعمي  .24

  12010111 الصادق الشارف الصادق  .25

  12010112  مرام علي عمار سعد علي  .26

  12010113 د ابوزيانمروان الصديق احم  .27

  12010114 ساجدة ابراهيم عبدالخالق القاضي  .28

  12010115 أحمد على رمضان الشمندى  .29

  12010116 محمد حسين علي العباسي  .30

  12010117 هديل خيرى عمار بدروش  .31

  12010118 محمد مفتاح سالم نصر  .32

  12010119  لجين عز الدين بلقاسم حسن  .33

  12010120 هرزينب اسامة رجب الطا  .34

  12010121  ابرار اسامة رجب الطاهر  .35

  12010122 محمد الحسن موسى االصيبعي  .36

  12010123 ليور العجيريان عاش  .37

  12010124  علي ونيس النوري  .38

 

 اسم المرشد: لؤي الشريف 

 

 الى الساعة من الساعة اليوم ت

 6 3 االحد  1

 

 



 قسم ادارة االعمال

 2022-الربيعاالرشاد االكاديمي لفصل 

 اكرم بن ربيعةاسم المرشد: 

 مالحظات رقم القيد اسم الطالب  ت

  12010125 ضرار خالد عبدالنبي عالق  (1

  12010126 رهف عبدالكريم ابراهيم المرغنى  (2

  12010127 نهى نورالدين ابراهيم المرغنى  (3

  12010130 أيوب محمد الحاج مختار الشتوي  (4

  12010131 محمد الهادى السيلينى القزون  (5

  12010132 على رجب على وريث  (6

  12010133  سراج ابوبكر مختار بن بلقاسم  (7

  12010134 احمد جمال عبدالعزيز سالم  (8

  12010135 القالل  ريم محمد عمرو  (9

  12010136  محمد حسين التاجوري  (10

  12010137  مؤيد حيدر عبدالباقى سعد  (11

  12010138 شرف الدين سالم امحمد ابوسوال  (12

  12010139 لطفي سالم عمر ابو غمجة  (13

  12010140 معاد البشير محمد علي  (14

  12010141 عبدالرحمن حاتم معتوق المهدوي  (15

  12010142 شروق محمد عامر زويليمة  (16

  12110001  محمد جمال الصديق بانون  (17

  12110002 علي محمد عبدالسالم المعداني  (18

  12110003 عبدالرحمن عبدالفتاح الساعدي  (19

  12110005 معتز رمضان الوحيشي  (20

  12110006 البهلول عمار احمد  محمد  (21

  12110007 حسن عبدهللا ميالد مشيريم  (22

  12110008 حسين عبدهللا ميالد مشيريم  (23

  12110009  محمد ابراهيم القاسي  (24

  12110010 فراس عبدالفتاح العش  (25

  12110011 رتاج عبدالسالم محمد الزروق  (26

  12110012 علي بالناصر سالم ابواالجراس  (27

  12110013 معاذ محمد بلعيد ديهوم  (28

  12110014  عالء خليفة ابراهيم ابو كرارة  (29

  12110015  مرح عبدالسالم حسن  (30

  12110016  امجد عبدالناصر الطاهر  (31

  12110018 سعيد احمد سعيد الشوشان  (32

  12110019  انس عبدالكريم محمد الفقي  (33

  12110020 عبدالعظيم حسن مفتاح الجهاني  (34

  12110021 احمد علي عبدالسالم المسالتي  (35

  12110022 راشد عبدالهادي راشد  (36

  12110023  عادل عبدهللا منصور الزليطني  (37

  12110024  ابتهال علي منصور الفيتوري  (38

 

 اكرم بن رابعةاسم المرشد: 

 الى الساعة من الساعة اليوم ت

 6 3 الثالثاء  1

 

 

  



 قسم ادارة االعمال

 2022-الربيعاالرشاد االكاديمي لفصل 



 قسم ادارة االعمال

 2022-الربيعاالرشاد االكاديمي لفصل 

 ابو القسم  اسم المرشد: د. عبدهللا 

 مالحظات رقم القيد اسم الطالب  ت

  12110025  امين رمضان الفيتوري ابوهشيمة  .1

  12110026  العيان معاذ علي إمحمد  .2

  12110027  بهاء الدين العروسي عبدالعالي األسطى  .3

  12110028  مصطفى علي كمال القريتلي  .4

  12110029  عبدالرحمن محمد عمر البي  .5

  12110030  ي رمضان الجراياماني المك  .6

  12110031  محمد عبدالسالم احمد محمد  .7

  12110033  عبدالعاطي صالح محمد التبروري  .8

  12110034  محمد البشير محمد ابو صبع  .9

  12110035 صابرين ابو بكر ميلود امطيرد  .10

  12110036  صفاء سالم الهادي حريبة  .11

  12110037  حسين الهادي حسين عبدالسالم  .12

  12110038  معاذ فاتح خليفة عمر  .13

  12110039  سند عبدالرزاق بن زقالم  .14

  12110040  مصعب احمد محمد عبدالسالم  .15

  12110041  احمد فتحي محمد جديدو  .16

  12110042  محمود رجب محمد ابوجناح  .17

  12110043  معتز عبدالعاطي خليفة احمد  .18

  12110044  صالح نور الدين صالح اعظيم  .19

  12110045  زكريا رجب سالم حسين  .20

  12110046  هبة اشرف عبدالسالم إنبية  .21

  12110047  امير هشام محمد دوزان  .22

  12110048  عبدهللا عبدهللا أبو قاسم الغزال  .23

  12110049  معتز باهلل بشير الغواري  .24

  12110050  عبدالسالم خير الدين الطوير  .25

  12110052  ابو عينايوب ابو االسعاد الصغير   .26

  12110053  مروان عبدالعزيز الهادي الشاطر  .27

  12110054  طه نور الدين المريمي  .28

  12110055 ب محمد عمر اوفايعبدالوها  .29

  12110056 احمد طارق الباشير الخماسي  .30

  12110057  جهاد علي محمد الفرجاني  .31

  12110058 طه عبدالباسط محمد  .32

  12110059  تاح شحيمةعبدالمنعم وسام مف  .33

  12110060  مراد محمد معمر زراص  .34

  12110061  عبدالمالك عبدالفتاح النفاتي  .35

  12110062  ندر حسني سمالوسم  .36

  12110063  محمد علي سالم السائح  .37

  12110064  محمد حسني العماري المبروك  .38

 

 اسم المرشد: د. عبدهللا ابوالقاسم 

 

 الساعة الى من الساعة اليوم ت

 6 3 الربعاء  1

 



 قسم ادارة االعمال

 2022-الربيعاالرشاد االكاديمي لفصل 

  عبدالحميد النائلياسم المرشد: 

 مالحظات رقم القيد اسم الطالب  ت

  12110065  ي بلقاسم عمارادم عل  (1

  12110066  معاد الطاهر مسعود الرقيعي  (2

  12110067  عبدالرحمن عبدالخالق امحمد جوان  (3

  12110068 أنور محمد البشير امنيع  (4

  12110069 د بن صريتيعبدهللا عادل محم  (5

  12110070  محمد مبروك فرج مبارك  (6

  12110071 طالل فوزي عمر اشتيوي  (7

  12110072 لنصر عيسى فتح هللا محمدسيف ا  (8

  12110073  محمد مفتاح بشير الفدار  (9

  12110074  اصيل علي عمار الحمادي  (10

  12110075  فيصل هود مختار بن جمعة  (11

  12110076  د القماطيمحمد معز الدين احم  (12

  12110078  وسام ناصر رمضان الدحير  (13

  12110079 عبدالسالم محمود عبدالسالم الكيالني  (14

  12110081  ايهم صطفى الحراري  (15

  12110082  ايمان تامر رمضان تامر  (16

  12110083  محمد خالد مسعود الحشايشي  (17

  12110084  محمد علي رجب الصويعي  (18

  12110085  حمد المبروكمحمد محمود م  (19

  12110086  ابراهيم محمد ابراهيم القاللي  (20

  12110087  عبدالرؤوف مصطفى علي ابوزودة  (21

  12110088  خولة خالد قريفة  (22

  12110089  خلود خالد محمد قريفة  (23

  12110090 بالحسن فتحي عبدالحميد عبدالعاطي  (24

  12110092 ابراهيم المهدي محمد زوتو  (25

  12110093 طارق علي الغاعلي   (26

  12110094  عبدالرحن صالح جمعة حريود  (27

  12110095  رمضان المختار رمضان القنفود  (28

  12110096  عبدهللا رشيد عبدهللا صولة  (29

  12110097  ايه عبدلمنصف ميالد ميالد  (30

  12110098  هيثم فتحي ميلود ضو  (31

  12110099 محمد عمر عبدالعزيز ابو غمجة  (32

  12110100  ضان حمدي رمضان بوشويقيررم  (33

  12110102  عبد العزيز الزروق كوكلة  (34

  12110103  خيري مسعود ابو عجيلة  (35

  12110104 ايوب عز الدين علي القمودي  (36

  12110105 عبدهللا المهدى عبدهللا مختار على  (37

  12110106  سفيان خليفة محمد المرغني  (38

 

 عبدالحميد النائلياسم المرشد: 

 الى الساعة من الساعة اليوم ت

 6 3 الخميس  1

 

 



 قسم ادارة االعمال

 2022-الربيعاالرشاد االكاديمي لفصل 

 اسم المرشد: أ. وحيد سالم برباش

 مالحظات رقم القيد اسم الطالب  ت

  12110107  البشير محمد البشير المكي  .36

  12110109 محمد عبد القادر ابراهيم سالم  .37

  12110110  محمد المبروك عبدهللا زقالم  .38

  12110111 مانعبدالمعتز سالم محمد سلي  .39

  12110112 زكريا سالم الهادي أبو ظهير  .40

  12110113 شهد حسن علي مراد  .41

  12110114 لعالى امحمد عبدالرحمنمحمد عبدا  .42

  12110115  احمد طارق سالم النائلي  .43

  12110116 سراج عبداللطيف علي ميروان  .44

  12110117  وائل عبدالسالم البشير عاشور  .45

  12110118  د مخلوفاحمد سعيد إمحم  .46

  12110119 عبدالحميد محمد االعمى  .47

  12110120 محمد خالد علي العبيد  .48

  12110121  عبدالباسط رمضان ابوزويدةهمام   .49

  12110122 محمد مصطفى جمعة عبدالجواد  .50

  12110123 المعتصم عاشور عطيه ابوشهيوه  .51

  12110124  عبدالفتاح رافع مفتاح الدباح  .52

  12110125  دهللا علي المنصوريعلي عب  .53

  12110126 محمد حسين الهادي الشايبي  .54

  12110127  ايوب المختار احمد فرندة  .55

  12110128  عبدهللا علي محمد الزوبيك  .56

  12110129 محمد حامدبنعمة ابو شهوة  .57

  12110130  مؤيد امبارك امراجع علي  .58

  12110131  يوسف مسعود صالح القرام  .59

  12110132  عبدالمنعم عبدهللا المنصوري احمد  .60

  12110133  علي مصطفى علي بن غرسة  .61

  12110134  انريم فوزي محمد شعب  .62

  12110135  محمد حسني محمد بن عون  .63

  12110136  محمد بشير علي ابو شهيوة  .64

  12110137  محمد جمال محمد العكشي  .65

  12110138  المعتز باهلل عبدالرحمن البشير صالح  .66

  12110139  احمد نصر الدين البشير صالح  .67

  12110140  احمد علي عبدالسالم الالفي  .68

  12110141 لدين فوزي مصباح الغريانيضياء ا  .69

  12110142  نمارق فتحي ابو نعجة  .70

  12110144 عبدالرحمن عبدالكريم عبدالرحمن  .71

  12110145  ابوبكر محمد مخزوم الشحومي  .72

  12110146 ي البوسيفيمحمد محسن عل  .73

 

 اسم المرشد: أ. وحيد سالم برباش

 الى الساعة من الساعة اليوم ت

 6 3 السبت  1

 

 



 قسم ادارة االعمال

 2022-الربيعاالرشاد االكاديمي لفصل 

 اسم المرشد: أ. وجدي الورفلي

 مالحظات رقم القيد اسم الطالب  ت

  12110147 اسراء طارق صالح البريكي  (1

  12110148 السيفاو سعيد حبلى  (2

  12110149 محمد احمد عبدالحميد داود  (3

  12110150 عبدالحميد احمد عبدالحميد داود  (4

  12110151  مرام محمد السويحلي  (5

  12110152 حسين سركز رتاج عماد  (6

  12110153  نسيبة فؤاد الطاهر بن عبدهللا  (7

  12110154  اذياب عمر اذياب  (8

  12110155  مريم امحمد علي كادي  (9

  12110157  عمر مفتاح ابوزقية  (10

  12110158 جمعة عمر مصباحمحمد   (11

  12110159  محمد عياد الفرجاني  (12

  12110160 معاد عمران عبد السالم خميس  (13

  12110161  فراس صالح ميالد ابو شهيوة  (14

  12110162 علي احمد عمر علي  (15

  12110163 سناء منصور محمد ابوجريدة  (16

  12110164 اروى رجب علي ابو ستة  (17

  12110165 سند مفتاح امعتيق  (18

  12110166 عبدالرحمن عبدالباسط احميد  (19

  12110167  احمد عثمان علي القريو  (20

  12110168 شري هوادمحمد طارق م  (21

  12110169 سيف محمد ابو غمجة  (22

  12110170  امحمد احمد ابو غمجة  (23

  12110171  محمد مصطفى مسعود غريبة  (24

  12110172  هاني عامر الصادق الجقندي  (25

  12110173 ن عبدالرحمن الشريفصابري  (26

  12110174  ابرار عبدالحميد العربي سالم  (27

  12110175 شيماء فرحات اسويسي  (28

  12110176  محمد الصديق محمد القدار  (29

  12110177 احمد البشير محمد ابو صبع  (30

  12110178 زيدان جماعة  فاطمة عبدالسالم  (31

  12110179 نزار عبدالهادى جمعة غيث  (32

  12110181 ران محمود عمرانعم  (33

  12110182 عمر ميالد صالح  (34

  12110183 عماد المبروك النكيب  (35

  12110185 هاب فرج الهليبعبدالو  (36

  12110186 حسين حسن مسعود ابومنيار  (37

  12110187  عبدالرحمن فتحي الفرجاني  (38

 

 اسم المرشد: أ . وجدي الرفلي

 الى الساعة من الساعة اليوم ت

 6 3 ثنين اال 1

 

 



 قسم ادارة االعمال

 2022-الربيعاالرشاد االكاديمي لفصل 

 اسم المرشد: أ يونس البوسيفي

 مالحظات رقم القيد اسم الطالب  ت

  12110188  يم النجارعلي ابراهيم ابراه  .1

  12110190 احمد يونس فرج رخاء  .2

  12110191 عبدالكبير عقيل ابوبكر مسعود  .3

  12110192 محمد فيصل فوزى الجدع  .4

  12110193  عبدالكريم عبدالمنعم المنصوري  .5

  12110194  هيتم محمد خليفة الخالص  .6

  12110195 عبدالرؤوف فتحي المبروك احمد  .7

  12110196  م ابوالقاسم عبدالرحمنمراد ابراهي  .8

  12110197  احمد مصطفى االسطى  .9

  12110198 عبدهللا عادل عبدهللا الشامخي  .10

  12110199 عبدالمهيمن مختار محمد القنين  .11

  12110200 ن مرسيطزكريا محمد رمضا  .12

  12110201  احمد عبدالناصر محمد يحى  .13

  12110202  عبدالمالك ناصر علي البركي  .14

  12110203  عبدالمنذر خالد احميدة بوشيحة  .15

  12110204 عبدالعزيز شوقي عوض بدر  .16

  12110205  احمد محمد سالم المملوك  .17

  12110206 هارون عتمان لملوم  .18

  12110207 بوعيشيمحمد صالح جمعة ال  .19

  12110208 سراج الدين عمر محمد ابوكثيف  .20

  22010001 تونيمعتز بدين هللا الصادق المبروك الزي  .21

  22010002 وائل المبروك عمر قريرة  .22

  22010003  محمد فتحى رمضان غيث  .23

  22010004 لبنى عبدالسالم حسين التومى  .24

  22010005 معاذ صالح سالم ناجي  .25

  22010007 لق علي ابوحسنيه تريكيعبدالخا  .26

  22010008 محمد علي محمد صالح  .27

  22010009 يعالء الدين ميلود محمد الصوار  .28

  22010012 أحمد عبدالقادر عبدالسالم امحمد  .29

  22010013 شهد عزالدين جمعة المهدوي  .30

  22010014 شهد عبدالناصر امحمد الرمرام  .31

  22010015  هاجر بدرالدين أحمد الحاجى  .32

  22010016  مجدى عصام محمد الطبيب  .33

  22010017 عبدالمهيمن رمضان محمد عمار الثابت  .34

  22010018 ام عادل محمد امصيصةوئ  .35

  22010020 ياسين عادل الهادى ابوشاقور  .36

  22010021 محمد فوزي علي البوسيفي  .37

  22010022 محمد عبدالكريم مفتاح العمامي  .38

 

 البوسيفي  اسم المرشد: يونس

 الى الساعة من الساعة اليوم ت

 6 3 االحد 1

 

 



 قسم ادارة االعمال

 2022-الربيعاالرشاد االكاديمي لفصل 

 عبدالحميد النائلياسم المرشد: أ

 مالحظات رقم القيد الطالب  اسم ت

  22010023  مناف محمد ساسى بن كريمة  (1

  22010024  سلسبيل عياد الغاوي الجدي  (2

  22010025 صهيب فتح هللا سعد البراني  (3

  22010026 حياة فتحي رمضان السعداوي  (4

  22010027 محمود سالم محمد ابو رقيبة  (5

  22010028 معاذ جمال عمر الدنونى  (6

  22010029  الهادى ابوبكر مسعودوليد   (7

  22010030  صهيب عبدالرزاق جمعة داقو  (8

  22010031  محمد القدافي مفتاح عمران  (9

  22010032 سالم خالد سالم الحاج امبيه  (10

  22010033  زيز حسنينعبدالعزيز وليد عبدالع  (11

  22010034 محمد صالح الدين جمعة كعوان  (12

  22010035 ايمن عمر عبدهللا محمد  (13

  22010036 محمد عبدهللا محمد أحمد  (14

  22010037 أحمد خليفة عبدالحميد مفتاح  (15

  22010038  سند محمد السنوسي بن عمران  (16

  22010039 محمد ابراهيم منصور بلتيت  (17

  22010040  الصغير ابوغفةمؤيد احمد   (18

  22010041  ايوب فتحى بن معتوق  (19

  22010042 يوسف عالق صالح عقيلة  (20

  22010043 محمد عبدالحكيم ميلود ابوفليجة  (21

  22110001 داوود عبدالحكيم امحمد بركة مروان  (22

  22110002 احميدة مراد حميده بوغاليه  (23

  22110003 قصى محمد مبروك زويليمة  (24

  22110005 سالم ابو القاسم شليق رياض  (25

  22110006 دعاء انور محمد صميدة  (26

  22110007 صالح الفرجانى صالح الدين عبدالعاطى  (27

  22110008 صالح عبدالعاطى صالح الفرجانى  (28

  22110009 عبد الواحد محمد احمد العريض  (29

  22110010 احمد سالم علي ابو عائشة  (30

  22110011 محمد الطاهر محمد الخضورى  (31

  22110012 أحمد الهادى محمد الزناد  (32

  22110013 محمد نبيل فرج الهوش  (33

  22110015 هيمن ابراهيم ساسى القنصلعبد الم  (34

  22110016  محمد ناصر اعمار الحمادى  (35

  22110017 عماد انور عثمان البركي  (36

  22110018 الطاهر عبدالحفيظ الطاهر الزرقاني  (37

  22110019 الرقيعي يوسف رمضان محمد  (38

 

 عبدالحميد النائلياسم المرشد: 

 الى الساعة من الساعة اليوم ت

 6 3 ثاء الثال 1

 

 



 قسم ادارة االعمال

 2022-الربيعاالرشاد االكاديمي لفصل 

 بن ربيعةاسم المرشد: أ.عبدالسالم 

 مالحظات رقم القيد اسم الطالب  ت

  22110021 مهند االزهر الفيتوري النفيص  .1

  22110022 ايوب الحبيب امحمد الفرجانى  .2

  22110023  أحالم زواوي صالح  .3

  22110025 احمد عمران عبدهللا ابوراس  .4

  22110026 حمزة بشير سالم ميحاط  .5

  22110027 زكريا خليفة محمد فكرين  .6

  22110028 محمد صالح الدين محمد عقيل  .7

  22110029 هدير حميد الحمروني الختالي  .8

  22110030 حسين عبدالرحمن عاصم  .9

  22110031  نافع سالم بالقاسم  .10

  22110033 مالك ابراهيم فرج عقيلة  .11

  22110034 أيمن جمعة مسعود السويح  .12

  22110035 ادل محمود المسالتييوسف ع  .13

  22110036 عبدالمعين توفيق شعبان زغوبة  .14

  22110037 محمد عبدالباسط على الحزقى  .15

  22110038 مؤيد عمران ابوزيد فرج  .16

  22110039 يعبدالسالم ابراهيم عبدالسالم الستين  .17

  22110040 ابراهيم علي عامر جويلي  .18

  22110041 المبروك محمد المبروك ابوخزام  .19

  22110042 فاضل خميس البشير الجائر  .20

  22110043 أحمد عمر مسعود االفى  .21

  22110045 بشير محمد بشير كريمة  .22

  22110046 شهد فوزى ميالد سالمة  .23

  22110047 ايه بشير محمد الفيتوري النفيص  .24

  22110048 محمد مصطفى عبدالرحمن ابوالقاسم  .25

  22110049 سمهند نصر الدين محمد النعا  .26

  22110050 على رفعت على خليفة  .27

  22110051 محمد عمر احمد الغرور  .28

  22110052 محمد مصطفى احمد حمزة  .29

  22110053 عبدالملك محمود عيسى الهوش  .30

  22110054 ى الجواشىعلى سراج الدين ابو القاسم عل  .31

  22110055 معز السيد خليفةخلف هللا  .32

  22110057 توريسند خالد الشتيوى الفي  .33

  22110058 معز خميس البشير الجائر  .34

  22110059 سراج الدين حسن محمد الشريك  .35

  22110060 مصطفى بشير محمد ابوخزام  .36

  22110061 محمد صالح مفتاح الغرياني  .37

 

 بن ربيعةشد: د: عبدالسالم اسم المر

 الى الساعة من الساعة اليوم ت

 5 2 االربعاء  1

 

 



 قسم ادارة االعمال

 2022-الربيعاالرشاد االكاديمي لفصل 

 الفتاح خوجةعبدشد : أاسم المر

 مالحظات رقم القيد اسم الطالب  ت

  22110062 مهند عبدالعزيز احمد تاكينة  (1

  22110064 عبدالمالك ابراهيم مسعود نمريش  (2

  22110065 صهيب احمد ابو عبدهللا عامر  (3

  22110066 أيهاب فوزى محمد سرب  (4

  22110067 عبدالمالك عبدالرحمن مصطفى الغنيمى  (5

  22110068 ان احمد رمضان المنسليصفو  (6

  22110069   اميرة مختار حسن  (7

  22110070 اميمة عبدالباسط التوهامى مسيلخ  (8

  22110071 محمد امحمد محمد بومنجل  (9

  22110072 عبدالسالم منير البخبخي  (10

  22110073 مهاب عبدالباسط على عليوه  (11

  22110074 رتاج يحي عمرو القالل  (12

  22110075 اهلل خليفة على فتح هللاالمعتصم ب  (13

  22110076 عبدالمنعم جالل بشير قرفال  (14

  22110077 ايوب عبدالعاطى محمد الزريبى  (15

  22110078 رمضان رشيد رمضان الحوك   (16

  22110081 لعاقلعبدالرؤوف عياد عبدهللا ا  (17

  22110082 شهاب الدين علي عمر المعاتي  (18

  22110083 مصطفى مفتاح مصطفى جوبير  (19

  22110084 ايمن ميلود سالم حماد  (20

  22110085 عبدالمالك عمران ابوالقاسم الحصائري  (21

  22110086 صالح عبدالسالم صالح محمد المجدوب  (22

  22110087 محمد احمد الشارف السيلينى  (23

  22110088 اسامة رمضان احمد الكانشي  (24

  22110089 عبدهللا انور علي بلقاسم  (25

  22110090 محمد عبدالكريم دغيبيج عبدالرحمن  (26

  22110091 محمد فرج محمد الكرداسي  (27

  22110092 هدى عبدالسالم الصادق عثمان  (28

  22110093  علي ناصر علي حمودة  (29

  22110094 ميكائيل عبدالسالم بوعائشة  (30

  22110095  محمد فرج الفيض عبدالصمد  (31

  22110096 صهيب عبدهللا االمين دراه  (32

  22110097 فى ابراهيم عمر المرغنىمصط  (33

  22110098 على ياسر عبدالستار الصادق  (34

  22110099 امين رمضان فرج دغمان  (35

  22110100 فارس احمد محمد عقيل  (36

  22110103 محمد ابو عجيلة خلف هللا  (37

  22110104 سند محمد مفتاح الراجحي  (38

 

 عبدالفتاح الخوجةاسم المرشد: 

 الى الساعة من الساعة اليوم ت

 6 3 الخميس 1

 

 



 قسم ادارة االعمال

 2022-الربيعاالرشاد االكاديمي لفصل 

 عبدالحميد الدويبياسم المرشد : 

 مالحظات رقم القيد اسم الطالب  ت

  22110105 معاذ العجيلي مسعود انبيه  .1

  22110106  رشاد فرج صقر  .2

  22110108  احمد نبيل فرج الهوش  .3

  22110109 عبدالمهيمن فتحي رمضان الفقيه  .4

  22110110 بوبكر بن معتوقالمعتصم باهلل عبداللطيف ا  .5

  22110111  محمد عبدالرحيم فرحات  .6

  22110112  فرحات عبدالرحيم فرحات  .7

  22110113  الهام عبدالسالم النجار  .8

  22110114 سفيان احمد ابوعجيلة دياب  .9

  22110115 م محمد اسكندهحجرة عبدالسال  .10

  22110116 مرام محمد على المشاى  .11

  22110117 ثمان الكبيرمحمود عبدهللا ع  .12

  22110118 محمد المهدى عبدالسالم حسن  .13

  22110119 عبدالودود شعبان ميلود ابوظهير  .14

  22110120 ابراهيم عقيلة عمران بن مفتاح  .15

  22110121 االء عماد سالم بن غيث  .16

  22110122  ي صالح الزروق الزرقانيعل  .17

  22110123 عبدالمهيمن يونس المغربي  .18

  22110124 د حسن كعبورمحم  .19

  22110125  هدير خالد نوري ناجي  .20

  22110126  محمد خالد حسين صكح  .21

  22110127  معاد صالح علي التومي  .22

  22110128  ياسين طارق المختار هويسة  .23

  22110129  الخمرياحمد محمد عبدالقادر   .24

  22110130  الهرام  احمد حسين رجب  .25

  22110131  يسرا سالمة احمد صالح  .26

  22110132 محمد المهدى السنوسى الحمرونى  .27

  22110133 عبدالخالق ابراهيم احمد ابوبريدعه  .28

  22110134 عبدالمجيد عمر عبدالمجيد البريكى  .29

  22110135 مصعب عبدهللا محمد عبدهللا  .30

  22110136 محمد البهلول علي مغيدر  .31

  22110139 عبدالمالك عبدالقادر مفتاح العيانة  .32

  22110140 ايمن جمال الشبياني النعاس  .33

  22110141 محمد خالد سعد الحبيشى  .34

  22110142 خليفة عبدالحفيظ صالح الجبالي  .35

  22110143 عبدالمالك ناصر حسين غيطه  .36

  22110144 هند محمد احمد المبروك  .37

  22110145  ابوبكر بالل االمين الحبوني  .38

 

  ويبيعبدالحميد الداسم المرشد: 

 الى الساعة من الساعة اليوم ت

 5 2 السبت 1

 

 



 قسم ادارة االعمال

 2022-الربيعاالرشاد االكاديمي لفصل 

 اسم المرشد : أ.  مبروكة الفرجاني

 مالحظات رقم القيد اسم الطالب  ت

  22110147 عبدالمعز سالم عياد اصميده  (1

  22110148 احمد حسين محمد معتوق  (2

  22110149 محمد حسين الغناى  (3

  22110150 هاشم محمد ابى االشهر ابوزويدة  (4

  22110151 سالم محمد طراق  كريم  (5

  22210001 اسراء على احمد الحمادى  (6

  22210003 محمد فيتورى محمد باال  (7

  22210004 رانيا الفاخرى عبدالسالم مخزوم  (8

  22210005 محمد عبدالقادر مصباح رجب  (9

  22210006 بهاء الدين جمال الدين السني الطاروس  (10

  22210007 فراس ابوبكر على االجنف  (11

  22210008 محمود ناصر الشتيوى الطليعية  (12

  22210009 محمد سالم عمر الشيبانى  (13

  22210010 ريان محمد عياد عبدهللا  (14

  22210011 حمزة امحمد على سدوح  (15

  22210012 محمد مراد الحبيب الشديد  (16

  22210013 صابرين شعبان خليفة عبدالقادر  (17

  22210014 ن ناجيمحمد المين البشير احمد ب  (18

  22210015 سالم عادل سالم زكريا  (19

  22210016 عبدالرحمن توفيق محمد العقيلى  (20

  22210017 صالح ابراهيم صالح الصهبى  (21

  22210018 ياسين سمير مختار زريق  (22

  22210019 احمد يوسف علي موسي  (23

  22210020 نسيم محمد نصر عبدالنبي  (24

  22210021 بابراهيم عبدالستار محمد شها  (25

  22210022 محمد بشير زيدان بلهود  (26

  22210023 محمد فتحى مصباح صالح  (27

  22210024 امحمد احمد عمرو على  (28

  22210025 محمد عياد محمد االحرش  (29

  22210026 انس فيصل سعيد البارونى  (30

  22210027 محمد زكرى المحجوب ماهر  (31

  22210028 محمد جمعة ميالد سليمان  (32

  22210029 محمد صالح العمامي ايات  (33

  22210030 رياض رضاء نوري الرتيمي  (34

  22210031 خيرية محمد صالح الصويعى  (35

  22210032 رهام نجمى منصور زيادة  (36

  22210033 عبدالمهيمن ابراهيم محمد موحان  (37

  22210034 يد محمد خليفةمحمد احم  (38

 اسم المرشد: أ. مبروكة الفرجاني

 

 الى الساعة ساعةمن ال اليوم ت

 6 2 السبت  1

 

 



 قسم ادارة االعمال

 2022-الربيعاالرشاد االكاديمي لفصل 

 اسم المرشد : أ. عائشة حميدان

 مالحظات رقم القيد اسم الطالب  ت

  22210035 عبدالمهيمن عبدالمنعم عبدالكبير سويسى  .1

  22210036 كيناز عالء الدين محمد ابو زقية  .2

  22210037 محمد الشارف ابراهيم التكالى  .3

  22210038 محمد محمد عامر الدرناوي  .4

  22210039 محمد عبدالسالم معرف القدافي  .5

  22210040 شعبان سعيد جلول اشطيبه  .6

  22210041 رمضان محمد رمضان سعد  .7

  22210042 اسامة ناصر على ابو ركيبة  .8

  22210043 رضا عبدالغني خليفة عثمان  .9

  22210044 عبدالمعين على سالم ابو غفه  .10

  22210045 محمد يحي غيث محمود الجديد  .11

  22210046 محمد ابوبكر سالم محمد  .12

  22210047 حاتم عبدالسالم مصطفى سركز  .13

  22210048 احمد فتحى مصباح صالح  .14

  22210049 مصعب مفتاح البهلول ابو شاقور  .15

  22210050 حمزه محمود الفيتوري الغريانى  .16

  22210051 احمد عبدالفتاح احمد الغمد  .17

  22210052 ح ابوقرينمحمد عبدالعاطي مصبا  .18

  22210053 ايمان خالد خليفة السيد  .19

  22210054 أحمد لطفى محمد الفروج  .20

  22210055 عبدالحميد محمد سالم محمد  .21

  22210056 الطاهر فوزى الطاهر الرقيب  .22

  22210057 سالمياسين ابوبكر الطاهر   .23

  22210058 ياسين صالح الدين مصطفى الزياني  .24

  22210059 منصور بلقاسم صريتىابوالقاسم   .25

  22210060 نور على مختار ناصف  .26

  22210061 صالح الدين سعيد محمد الشوشين  .27

  22210062 ارحومة امخيل ارحومة الغويزي  .28

  22210063 اسامة ابراهيم احمد الهبيل  .29

  22210064 محمد محمد عبدهللامحمد   .30

  22210065 محمد امحمد عمر القصبى  .31

  22210066 ارى محمد عبداللطيف الرابطىعبدالب  .32

  22210067 عبدالمهيمن حسن مفتاح الجهانى  .33

  22210068 حسن زكريا حسن خشيم  .34

  22210069 على محمد على بن طاهر  .35

  22210070 الصيد جمعه على رابحه  .36

  22210071 يب محمود سعيدمحمود الط  .37

  22210072 عبدالعزيز محمد على سعيدة  .38

 

 رشد: د عائشة احميدان اسم الم

 الى الساعة من الساعة اليوم ت

 5 2 االحد  1

 

 



 قسم ادارة االعمال

 2022-الربيعاالرشاد االكاديمي لفصل 



 قسم ادارة االعمال

 2022-الربيعاالرشاد االكاديمي لفصل 

 اسم المرشد : أ.  ابو عجيلة دخيل

 مالحظات رقم القيد اسم الطالب  ت

  22210073 محمود محمد محمد ابو ساكن  (1

  22210074 حمد على الجحاوىعبدالمهيمن ام  (2

  22210075 محمد خالد محمد ابوعرقوب  (3

  22210076 لشارف بشير الزرقانىمحمد ا  (4

  22210077 احمد محمد عبدالسالم ابراهيم  (5

  22210078 احمد مفتاح عمر امحمد  (6

  22210079 المعتصم باهلل حسن عمر عبدالرحمن  (7

  22210080 ابراهيم حسن عمر عبدالرحمن  (8

  22210081 يوسف محمد شعبان  (9

  22210082 اصيل وليد خليفة الجداع  (10

  22210083 لد علي الجروشىعلي خا  (11

  22210084 احمد فرج احمد الشندولى  (12

  22210085 امحمد ابوالقاسم امحمد عامر  (13

  22210086 معمر صالح الدين علي المزعوق  (14

  22210087 علي محمد علي امديقش  (15

  22210088 وبكر شبشرضوان عادل اب  (16

  22210089 علي عياد علي رابحة  (17

  22210090 بحةمحمود عاشور علي را  (18

  22210091 سند اسامة محمد بن زقالم  (19

  22210092 سليمة صالح الطاهر امحمد  (20

  22210093 معاد خالد سعد الفالح  (21

  22210094 محمد عبدالرزاق محمد الفقية  (22

  22210095 محمد طارق مصطفى التاجورى  (23

  22210096 مصطفي محمد مصطفى الفائدى  (24

  22210097 محمد مصباح محمد الديب  (25

  22210098 الطاهر سالم الطاه بن عيسى  (26

  22210099 احمد المبروك الهادي خلف  (27

  22210100 معاذ مفتاح على العيان  (28

  22210101 عبدالمالك عبدالرؤوف على الفطيسى  (29

  22210102 هللاهمام محمد الجيالنى عبد  (30

  22210103 احمد عبدالهادى حمد طرشلو  (31

  22210104  صولةمحمد رشيد عبدهللا  (32

  22210105 محمد المبروك على العاقل  (33

  22210106 محمد عزالدين مصطفي بن الغة  (34

  22210107 المنتصر باهلل على ادياب ادياب  (35

  22210108 يزن عبدالفتاح ابوعجيلة بركة  (36

  22210109 كننو اغالي الطيب موسى  (37

  22210110 محمد خالد على القماطى  (38

 

 أ. ابوعجيلة دخيل  اسم المرشد: 

 الى الساعة من الساعة اليوم ت

 5 2 الثالثاء 1

 

 



 قسم ادارة االعمال

 2022-الربيعاالرشاد االكاديمي لفصل 

 اسم المرشد : د. عبد الحميد الدويبي

 مالحظات رقم القيد اسم الطالب  ت

  22210111 بدرالدين الهادي محمد البركي  (1

  22210112 ف الصديق التركىهنادى يوس  (2

  22210113 محمد يوسف الطاهر بلبان  (3

  22210114 رمضان محمد التريكى عبدهللا  (4

  22210115 عالءالدين علي مسعود سليمان  (5

  22210116 عبدهللا محمد عبدهللا الدرناوي  (6

  22210117 عبدهللا رشيد على التميمى  (7

  22210118 تامر يونس محمد ارتيمة  (8

  22210119 مد امحمد محمد الهمالىمح  (9

  22210120 محمد على مفتاح عطية  (10

  22210121 لملك حسين فرج عليعبدا  (11

  22210122 ايوب عبدالناصر علي التكالى  (12

  22210123 محمد يوسف رجب الخبولي  (13

  22210124 مهاب عادل عوض المرغنى  (14

  22210125  عزالدين حاتم عزالدين فرنكة  (15

  22210126 امحمد ابوظهير احمد جمعة  (16

  22210127 عبدالملك محمد ابراهيم بن نصر  (17

  22210128 يب محفوظ محمد العزيبيصه  (18

  22210129 ابوالقاسم رمضان بلقاسم  (19

  22210130 عبدالهادى امحمد الصيد قريز  (20

  22210131 محمد خيري محمد القطيط  (21

  22210132 انس خليفة علي مسعود  (22

  22210133 على ميالدمصطفى مصطفي   (23

  22210134 أنور حسين محمد السوفال  (24

  22210135 د صالح شلبكعبدالرحمن خال  (25

  22210136 رضاء على حسين حسين  (26

  22210137 مؤيد فتحى عبدهللا المزوغي  (27

  22210138 انور على محمد البقار  (28

  22210139 مصعب عبد الحميد رمضان تاكيلة  (29

  22210140 ليفة حبيلالمعتصم باهلل على خ  (30

  22210141 محمد مصطفي محمد ضو عبدهللا  (31

  22210142 مر ابوالقاسم الغولابراهيم ع  (32

  22210143 رضوان عبدالهادى مالك الحاجى  (33

  22210144 محمد صالح عبدالرحيم حمودات  (34

  22210146 عبدهللا راشد جبريل عمر  (35

  22210147 بشري خليفة ابراهيم المزوغي  (36

  22210148 طمة جمال رمضان االزرقفا  (37

  22210149 محمد خالد محمد الكرشينى  (38

 

 اسم المرشد: د . عبدالحميد الدويبي 

 الى الساعة من الساعة اليوم ت

 5 2 الخميس  1

 

 



 قسم ادارة االعمال

 2022-الربيعاالرشاد االكاديمي لفصل 

 اسم المرشد : د. عبدهللا ابو القاسم

 مالحظات رقم القيد اسم الطالب  ت

  22210150 بشير عبدالحميد مختار الفطيسى  .1

  22210151 عدى محمد ابشينة شرفاد  .2

  22210152 وبجهاد عبدالحكيم عامر مفتاح شبش  .3

  22210153 منذر جمال خليفة امطاوع  .4

  22210155 عبدهللا خالد خليفة بالحاج  .5

  22210156 محمد مسعود نصر الترهونى  .6

  22210157 مرام محمد ابو سعيده الشبيانى  .7

  22210158 بحهسفيان الصادق مفتاح را  .8

  22210159 محمود رياض محمود الشويهدى  .9

  22210160 لنعاسموده محمد محمد ا  .10

  22210161 اسيل عبدالسالم عمران صابر  .11

  22210162 احمد ابراهيم احمد المريمي  .12

  22210163 عامر نوري محمد علي  .13

  22210164 علي عبدهللا علي علي  .14

  22210165 ةسراج الدين بشير جمعة ابو شهيو  .15

  22210166 محمد جمعة محمد صالح  .16

  22210167 بسام عثمان عمار الصغير  .17

  22210168 محمود نبيل فرج الهوش  .18

  22210169 عواطف مصطفى على بنعلى  .19

  22210170 عاصم الهادى مسعود بو علي  .20

  22210171 أحمد محمد محمد أبو ساكن  .21

  22210172 عبدالسالم منصر سالم ابوشويكة  .22

  22210173 محمد عمران محمد الفائدى  .23

  22210174 سالم نور الدين علي كشلوط  .24

  22210175 طه خالد سالم الخنجاري  .25

  22210176 دنيا عبدالحكيم مفتاح البوالطي  .26

  22210177 أحمد سالم الفيتورى عبدهللا  .27

  22210178 محمد أنورمحمد الصغير الترهونى  .28

  22210179 ابو شهيوة محمد عبدالحميد رمضان  .29

  22210180 عبدالسالم خالد عمران الرسيوي  .30

  22210181 هيمن محمد المهدى الترهونىعبدالم  .31

  32010001 معتز نصرالدين فرج الشاوش  .32

  32010002 محمد حسين محمد ابوغرارة  .33

  32010003 همام محمد عيسى الورفلى  .34

  32010004 عبدهللا خليفة عبدهللا النعاس  .35

  32010005  هشام مصطفي علي علي الغويل  .36

  32010006  هناء حسين رمضان المصراتي  .37

  32010008  مالك فتحي عبد الؤمن  .38

 

 اسم المرشد: د. عبدهللا ابوالقاسم 

 الى الساعة من الساعة اليوم ت

 5 2 الثالثاء  1

 

 



 قسم ادارة االعمال

 2022-الربيعاالرشاد االكاديمي لفصل 

 اسم المرشد : أ. محمود قشوط

 مالحظات رقم القيد اسم الطالب  ت

  32010009  جمال مخلوف خليفة الشرودي  (1

  32010010  عبدالعظيم نصير الهادي جعوان  (2

  32010011  اميرة محمود عمر اقريشين  (3

  32010012  عبدالمهيمن محمد علي الترهوني  (4

  32010014  فؤاد علي سالم الغويل  (5

  32010015  ردينة مفتاح حسين عربي  (6

  32010017  احمد جمال خشور  (7

  32010018  شري عبدالرحمن محمد الفهدب  (8

  32010019 علي محمد علي الناجح  (9

  32010020 هاجر مصطفي مقتاح البوعزى  (10

  32010021  عبدمالك رمزى على التاغدى  (11

  32010022  ايوب عبدهللا بن عون  (12

  32010023 محمود مصطفى المصراتي  (13

  32010024 رائف عبدالعاطي الزقلغي  (14

  32010025 الدرهوبى  رمضان براهيما  هانبيال  (15

  32010026  نجد على محمد فارس  (16

  32010027  خليفة الهدى محمد عبدالرحمن نور   (17

  32010028 محمود عمر صالح المجرد  (18

  32010029  حسين سالم خليفة الغزيل  (19

  32010030  محمد علي عمار ابوعائشة  (20

  32010031  صابرين خالد احمد الرفاعى  (21

  32010032  حمود مفتاح محمد الخويلدىم  (22

  32010033 جهاد المصرى مخلوف عمار  (23

  32010034  مرام هاني ميالد قريميدة  (24

  32010035 نادين عياد على هامان  (25

  32010036  احمد الهادي سعد المسالتي  (26

  32010037  عبدالمنعم اشرف حسين ابوقرين  (27

  32010038  مؤيد الصغير صالح محمد  (28

  32010039  نورا فتحي زائد اصميدة  (29

  32010040  ايوب محمد سالم النعاس  (30

  32010041 علي المختار علي جلبان  (31

  37910001 محمد عياد المبروك المبروك  (32

  32010021  عبد مالك رمزى علي التاغدى  (33

 

 اسم المرشد: أ. محمود قشوط 

 الى الساعة من الساعة اليوم ت

 5 2 االربعاء  1

 

 


