
 

 

 

 (الريادة العلمية  )ملف االرشاد االكاديمى 
2014/2015 

 

1 

 

Group 1-01 

 
 

 

  

 الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد فسيولوجى عصام عمر ابراهيم هندية/ د 01-1 األولى

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم األكاديمى مسلسل

  إبتسام رلدى رمضان ايسني   .1

  إبرىيم صربى إبراىيم إبراىيم   .2

  أمحد إبراىيم أمحد أمحد بدوى   .3

  أمحد إبراىيم دمحم دمحم عباس   .4

  أمحد أبو العال على أبو العال الوحش   .5

  أمحد احلسني عبدالعزيز شعبان   .6

7.  
  أمحد السباعى دمحم أبو النجا 

8.  
  أمحد أمين على مجال الدين ادلليجى 

9.  
  أمحد جالل عبدالستار العمرى 

10.  
  أمحد مجال إبراىيم إبراىيم زلمود اجلارحى 
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Group 1-02 

 

 

توقيع الطالب اسم الطالب الرقم األكاديمى مسلسل 

 أمحد مجال حسني هتامى   .11
 

 أمحد مجال سعد مصيلحى    .12
 

 أمحد مجال فاروق حداد شاىني   .13
 

 أمحد حسني عبدالعزيز راشد   .14
 

 أمحد خالد عزت شعيب   .15
 

 أمحد خالد دمحم دمحم صربى   .16
 

 أمحد رجب عبداحلافظ عبدالعليم   .17
 

 أمحد سامى أمحد الصياد   .18
 

 أمحد سامى عبدادلوجود على مرعى   .19
 

 أمحد شكرى عبدادلعز دويدار   .20
 

 
 

  

 الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة

 (المرشد األكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد فسيولوجى عصام عمر ابراهيم هندية/ د 02-1 األولى
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Group 1-03 

 

 

توقيع الطالب اسم الطالب الرقم األكاديمى مسلسل 

  أمحد صاحل إبراىيم سيد أمحد أمحد الباجورى   .21

  أمحد صبحى أمحد دمحم الصيفى   .22

  أمحد صبحى شوقى مسلم عزام   .23

  أمحد صفوت دمحم مصطفى بليطى   .24

  أمحد طارق إبراىيم القللى   .25

  أمحد طارق أمحد زايد   .26

  أمحد طارق عبداحلميد علم الدين   .27

  أمحد عبدالباسط السيد مأمون   .28

  أمحد عبداحلميد عبدهللا طعيمة   .29

  أمحد عبدالصبور بسيوٌل األطرش   .30

 

  

 الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد فسيولوجى نرمين رزق ابراهيم / د 03-1 األولى



 

 

 

 (الريادة العلمية  )ملف االرشاد االكاديمى 
2014/2015 

 

4 

 

Group 1-04 
 

 

 الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد فسيولوجى نرمين رزق ابراهيم/ د 04-1 األولى

 

 

توقيع الطالب اسم الطالب الرقم األكاديمى مسلسل 

  أمحد عبدالعزيز عبدالعزيز عيسى   .31

  أمحد عبدالفتاح صابر أبو فرو   .32

  أمحد عبدادلنعم نبوى رحيان   .33

  أمحد عصام أمحد حريشة   .34

  أمحد على جاد ادلوىل دمحم سعد   .35

  أمحد فرج عبداجمليد البسيوٌل   .36

  أمحد ماىر أمحد حريشة   .37

  أمحد دمحم سامى خطاب دمحم خطاب   .38

  أمحد دمحم عبداحلميد فارس   .39

  أمحد دمحم عبدالعاطى أبو السعود   .40
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Group 1-05 
 

 

الرائد العلمى كود المجموعة  الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

الوظيفة 

 مدرس مساعد فسيولوجى إبتهال متويل احلناوى/ د 05-1 األوىل

 

 

توقيع الطالب اسم الطالب الرقم األكاديمى مسلسل 

  أمحد دمحم عبداللطيف حصوة   .41

  أمحد دمحم عبدهللا دمحم موسى   .42

  أمحد دمحم على زيدان   .43

  أمحد دمحم دمحم اذللباوى   .44

  أمحد دمحم زلمود السيد سالم   .45

  أمحد مصطفى دمحم تعلب   .46

  أمحد منجد عبداخلالق أبو حجر   .47

  أمحد منشاوى عبداحلافظ خليل   .48

  أمحد انصر إبراىيم الشاعر   .49

  أمحد نبيل زلمود شهاب   .50
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Group 1-06 

 

 

 الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد فسيولوجى إبتهال متويل احلناوى/ د 06-1 األولى

 
 

 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم األكاديمى مسلسل

  أمحد حيىي دمحم األزوك   .51

  أروى يسرى عبداجلواد الفرارجى   .52

  أسامة دمحم الفرماوى عبدالسالم السحيمى   .53

  أسامة دمحم عبدالرحيم دمحم سليمان   .54

  أسامة دمحم زلمود عبدهللا إبراىيم   .55

  إسراء السيد دمحم عيسى   .56

  إسراء السيد نبيل زكى الشهاىل   .57

  إسراء الشحات صاحل فرج إبراىيم   .58

  إسراء أمين عبدالباسط أمحد اجلزيرى   .59

  أمحد حيىي دمحم األزوك   .60
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Group 1-07 

 

 

 الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد فسيولوجى هبه فتحى السيد الدمياطى/ د 07-1 االولي

 

 

توقيع الطالب  اسم الطالب الرقم األكاديمى مسلسل

  إسراء مجال صديق الديب   .61

  إسراء مجال عبداللطيف انشى   .62

  إسراء مجال عبدادلنعم جعبورة   .63

  إسراء محدى سعد صقر   .64

  إسراء محدى دمحم عيد   .65

  إسراء سامى جابر موسى   .66

  إسراء مسري على على البنىب   .67

  إسراء شعبان عبداذلادى الشرقاوى   .68

  إسراء صبحى دمحم الفالحة   .69

  إسراء صربى عبداجلواد نوار   .70
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Group 1-08 

 

 

 
 

 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم األكاديمى مسلسل

  إسراء صربى عبدالفتاح زلمود القرم   .71

  إسراء عباس السيد األمشوٌل   .72

  إسراء عبداللطيف عبدالعزيز مصلحى   .73

  إسراء عبدادلنعم حسن خطاب   .74

  إسراء عالء أمحد سليمان   .75

  إسراء عماد الدين حلمى حسام الدين   .76

  إسراء دمحم إبراىيم السيد أمحد ادلغرىب   .77

  إسراء دمحم عبدالعظيم يوسف   .78

  إسراء دمحم فتح هللا أبوالنصر   .79

  إسراء زلمود مصطفى زلمود   .80

 

 

 الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد فسيولوجى هبه فتحى السيد الدمياطى/ د 08-1 األولى
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Group 1-09 
 

 

 الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد هستولوجى شيماء عبد الفتاح /د 09-1 األولى

 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم األكاديمى مسلسل

  إسراء مصطفى على الفيشى   .81

  إسراء مصطفى قطب عبدالرازق   .82

  إسراء منري عبداحلميد الزروق   .83

 إسالم السيد جابر النمر   .84
 

  إسالم مجال السيد دمحم عبده   .85

  إسالم سامل بكر عبدالرمحن سامل   .86

  إسالم سعيد سيد أمحد وتوت   .87

  إسالم عبدادلنعم دمحم حسني زايد   .88

  إسالم فتحى نصر أمحد سامل   .89

  أمساء إبراىيم إبراىيم دلبة   .90
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Group 1-10 
 الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعدهستولوجى شيماء عبد الفتاح /د 10-1 األولى

 
 

 

 

 

  

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم األكاديمى مسلسل

  أمساء إبراىيم جاد أمحد حفيض   .91

  أمساء إبراىيم عبدادلرضى أمحد   .92

  أمساء أمحد دمحم مسري سالمة   .93

  أمساء حسن دمحم دمحم   .94

  أمساء شعبان عبداذلادى الشرقاوى   .95

  أمساء صربى عبداخلالق الشافعى   .96

  أمساء طارق فهمى السيد   .97

  أمساء عاطف عبدرب الرسول أبو احلديد   .98

  أمساء فتحى غباشى الديب   .99

  أمساء فوزى على فتح هللا   .100



 

 

 

 (الريادة العلمية  )ملف االرشاد االكاديمى 
2014/2015 

 

11 

 

 

Group 1-11 

 
 
 

 

 

 الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد تشريح دعاء دمحم دمحم أبو اخلري/ د 11-1 األوىل

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم األكاديمى مسلسل

  أمساء مغاورى ادلرسى دمحم نور الدين    .101

  أشرف أشرف السيد سامل نصر   .102

  أالء أمحد شوكت صادق جربيل   .103

  أالء ربيع على السقا   .104

  أالء عاطف دمحم صقر   .105

  أالء عباس زكراي عودة   .106

  أالء عبده زلمود القطان   .107

  أالء كمال دمحم عاشور   .108

  أالء دمحم حامد ندا   .109

  أالء دمحم زلمود عثمان   .110
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Group 1-12 

 

 الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد تشريح دعاء دمحم دمحم أبو اخلري/ د 12-1 األوىل

 
 
 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم األكاديمى مسلسل

  احلسني على على ادليضى   .111

  الزىراء طارق دمحم السيد قنديل   .112

  السيد عبدالباسط السيد مأمون   .113

  الشيماء رمضان عبداللطيف الديب   .114

  الشيماء عزت عبدالفتاح رايض   .115

  الشيماء دمحم السيد دمحم شاىني   .116

  أمال رضا عشماوى دمحم عشماوى   .117

  أماٌل أمحد دمحم على الرببرى   .118

  أماٌل أمحد دمحم على عمران   .119

  أماٌل مجال عبداجمليد صابر   .120
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Group 1-13 

 

كود  الفرقة 

 المجموعة

 الرائد العلمى

 (المرشد األكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد تشريح اميان عبد الغىن عيسي إبراىيم/ د 13-1 األولى

 

 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم األكاديمى مسلسل

  أماٌل رمضان عطية رضوان   .121

  أماٌل عصام دمحم سليمة   .122

  أماٌل دمحم صابر دمحم رزق   .123

  أمل إبراىيم كمال منصور   .124

  أمل شعبان إبراىيم حفىن سليم   .125

  أمل عبدالكرمي إبراىيم خفاجة   .126

  أمل مهدى عبدالرمحن زىران   .127

  أمنة أمحد دمحم على الشريف   .128

  أمنية أمحد عبدالعزيز أمحد   .129

  أمنية أمحد دمحم شاكر حسنني   .130
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Group 1-14 
 

 

 الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد تشريح اميان عبد الغىن عيسي إبراىيم/ د 14-1 األولى

 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم األكاديمى  مسلسل

 أمنية سعيد عبدالفتاح دمحم   .131
 

  أمنية عبدالستار صبحى شريف   .132

  أمرية الشافعى عبدالفتاح الشافعى   .133

  أمرية أمين السيد زكى   .134

  أمرية حامد غباشى األسرج   .135

  أمرية سعيد زلمود البسيوٌل   .136

  أمرية عامر دمحم الديباوى   .137

  أمرية عزت دمحم حسني   .138

  أمرية عزيز حامد عبدالعزيز   .139

  أمرية على انجح على   .140
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Group 1-15 

 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم األكاديمى  مسلسل 

  أمرية عمر عبدالرازق دىب   .141

  أمرية كامل عبدالعزيز اللهلوىب   .142

  أمرية ماىر أمحد عبدالسالم قشقوش   .143

  أمرية مربوك البكرى زعقوق   .144

  أمرية دمحم جابر عبداللطيف ادلزين   .145

  أمرية مصطفى عبدالرازق مصطفى   .146

  أمرية منري عبداجلواد فهمى الشافعى   .147

  أمرية حيىي عبداجلواد دمحم   .148

  أمينة صاىف دمحم اخلوىل   .149

  أمينة عاطف دمحم شكرى زلمود   .150

 

  

 الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد كيمياء غادة دمحم كامل جاب هللا/ د 15-1 األولى
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Group 1-16 

 
 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم األكاديمى مسلسل

  أمينة على عبدادلعبود على منصور   .151

  أمينة مسعد إبراىيم اخلوىل   .152

  أنوار دمحم عبداحملسن عالم   .153

  أىلة إبراىيم رشاد جادو   .154

  أايت رفاعى عبدالعزيز إبراىيم   .155

  إميان إبراىيم طو دمحم الربعى   .156

  إميان أمحد سعيد القاضى   .157

  إميان أمحد عبدادلوجود غالب   .158

  إميان السيد إبراىيم صاحل   .159

  إميان جالل عبدالعظيم خليل   .160

 

  

 الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد كيمياء غادة دمحم كامل جاب هللا/ د/  د 16-1 األوىل
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Group 1-17 
 

 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم األكاديمى مسلسل

  إميان مجال دمحم إبراىيم عبدالعزيز   .161

  إميان حسن أبو السعود دمحم   .162

  إميان محدى إبراىيم معطى   .163

  إميان محدى على احلضرى   .164

  إميان خالد عبدادلنعم ادلغرىب   .165

  إميان رأفت فؤاد حافظ عالم   .166

  إميان رضا احملمدى عبدالعزيز مرسى   .167

  إميان رفعت فتح هللا عبدالعال   .168

  إميان سعيد إبراىيم دمحم بكر   .169

  إميان سعيد أمحد الديب   .170

 

 الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد كيمياء اميان مسعود/ د 17-1 األولى
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Group 1-18 
 

 

 

 

  

 الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد كيمياء اميان مسعود/  د 18-1 األولى

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم األكاديمى مسلسل

  إميان طلعت عبدادلعبود أمحد عمر   .171

  إميان طو أمحد السيد اجلندى   .172

  إميان عادل عبدالفتاح السعيد عيش   .173

  إميان عبدالعزيز حسن زايد   .174

  إميان عبدالكرمي عبدهللا فودة   .175

  إميان عبداجمليد زلمود عوض   .176

  إميان عبدالواحد دمحم عمر   .177

  إميان على مصطفى على حسانني   .178

  إميان فؤاد عبدالكرمي عبدادلعطى   .179

  إميان فوزى بدوى احلفناوى   .180
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Group 1-19 
 

 

 توقيعالطالب اسمالطالب الرقماألكاديمى مسلسل

181.   

 إميان كمال عبدادلقصود ىيكل

 

182.   

 إميان دمحم أبو الفتوح حسن

 

183.   

 إميان زلمود إبراىيم غباشى

 

184.   

 إميان مرضى دمحم بقوش

 

185.   

 إميان ىاٌل فتحى خليل

 

186.   

 إميان يس دمحم كمال دمحم عبدادلتعال

 

187.   

 أمين دمحم دمحم عبيد

 

188.   

 إيناس رضا أبو بكر رجب

 

189.   

 إيناس عبدهللا أمحد عبدالرمحن

 

190.   

 إيناس دمحم أمحد منصور عمارة

 

 

  

 الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد كيمياء مىن صالح حبيب/ د 19-1 األولى
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Group 1-20 
 

 الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد كيمياء مىن صالح حبيب/ د 20-1 األولى

 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم األكاديمى مسلسل

  أيو أمحد حامد إبراىيم حيىي   .191

  أيو أمحد عبداحلميد أبو موسى   .192

  أيو أشرف ىاشم عبدالعزيز   .193

  أيو أكرم دمحم حسن عبداحلميد   .194

  أيو أنور عبيد دمحم حجازى   .195

  أيو أمين فتحى شرف   .196

  أيو جابر لطفى على   .197

  أيو مجال حامد يوسف   .198

  أيو مجال عبدادلقصود الشنواٌل   .199

  أيو سعد عبداللطيف سامل   .200
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Group 1-21 
 الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعدفسيولوجى ىبو راضي علي سامل/ د 21-1 األولى

 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم األكاديمى مسلسل

  أيو مسري فوزى الشاذىل   .201

  أيو شوقى دمحم عبدالقوى الصباغ   .202

  أيو عادل توفيق ضبش   .203

  أيو عبدهللا عبداخلالق مطاوع   .204

  أيو عبداحملسن عبدادلنعم دمحم اجلزيرى   .205

  أيو عبدادلوجود دمحم شحاتة عمار   .206

  أيو عصام نبوى عبداذلادى متوىل   .207

  أيو عالء صربى محاد   .208

  أيو على عبدهللا عبداحملسن على   .209

  أيو رلدى فتوح أمحد الصافورى   .210
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Group 1-22 
 

الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)
 الوظيفة

 مدرس مساعد فسيولوجى ىبو راضي علي سامل/ د 22-1 األولى

 

 توقيعالطالب اسمالطالب الرقماألكاديمى مسلسل

  أيو رلدى ىجرس شحاتة بدوى   .211

  أيو دمحم الشحات دمحم السيد الدش   .212

  أيو دمحم توفيق عمارة عطية   .213

  أيو دمحم عبدهللا العدوى   .214

  أيو دمحم على مرسى   .215

  أيو زلمود السيد الطباخ   .216

  أيو زلمود هباء الدين أمحد جروين   .217

  أيو مصطفى كامل زلط   .218

  أيو ندا فرج عبداحلميد النيداٌل   .219

  بسمة السيد على عبدالرازق   .220
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Group 1-23 

الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد ميكروبيولوجى رشا جالل مصطفي/ د 23-1 األولى

 

 توقيعالطالب اسمالطالب الرقماألكاديمى مسلسل

  بسمة خالد عبداحلميد عطية سيد أمحد   .221

  بسمة عمر يسرى عبدالعزيز السراج   .222

  بسمة فهمى فهمى شلىب   .223

  بسنت طارق على دمحم صلا   .224

  بالل عبدالواحد بالل عبدالواحد   .225

  تسنيم أسامة عبدادلطلب أبو حسني   .226

  تسنيم بيومى دمحم القصري   .227

  تسنيم محدى إبراىيم القرماٌل   .228

  تسنيم دمحم عابدين دمحم األعصر   .229

  تغريد أمحد دمحم أبو العال   .230
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Group 1-24 
 

الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد ميكروبيولوجى رشا جالل مصطفي/ د 24-1 األولى

 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  تغريد عبدهللا عبدالكرمي دمحم   .231

  تقى مجال حامد عمران   .232

  تقى رمضان عبدالعزيز عبدالسالم   .233

  تقى عمرو عبدادلنعم زلمود نور الدين   .234

  تقى دمحم عبدالستار العمرى   .235

  تقى دمحم عفيفى سعد   .236

  تقى مرسى دمحم أمحد أبو العال   .237

  هتاٌل عصام الدين زكى ماضى   .238

  تيسري نور الدين أبو ادلعاطى الشراىب   .239

  مجال أمحد زلمود عبدالعظيم   .240
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Group 1-25 
 

 الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس طفيليات أماٌل ابراىيم زلمود عمار/ د 25-1 األولى

 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  مجال دمحم رجب اخلياط   .241

  مجيلة إبراىيم عبداحلميد عبداجلواد سامل   .242

  جهاد محد دمحم محد الصعيدى   .243

  جهاد سامى دمحم عيد دمحم   .244

  جهاد عبدادلنعم سيد أمحد سيد أمحد   .245

  جهاد عبدادلنعم دمحم ضيف   .246

  جهاد فاروق زكى جاب هللا   .247

  جهاد دمحم عبدالغفار زلمود طمان   .248

  حازم خالد جابر عبداحلافظ صفة   .249

  حازم رفيق عبداحلميد اخلوىل   .250
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Group 1-26 
 

الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس طفيليات أماٌل ابراىيم زلمود عمار/ د 26-1 األولى

 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  حسام إبراىيم سيد أمحد حجاج   .251

  حسناء مجال دمحم عبداحلميد سيد أمحد   .252

  حسناء سعيد خطاب عبدربو عمران   .253

  حنان إبراىيم إبراىيم النجار   .254

  حنان أمحد عبدالعظيم اجلزار   .255

  خالد عبدالغىن عطية النضار   .256

  خالد عمرو صالح عبدالسالم عبدالواحد   .257

  خالد ىشام عبدالباسط شرف   .258

  خلود صربى زلمود عبدالرمحن شاىني   .259

  داليا حامد عبدهللا دمحم موسى   .260
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Group 1-27 
 

كود  الفرقة 

 المجموعة

الرائد العلمى 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد طفيليات أماٌل فوزى ابراىيم عطيو/ د 27-1 األولى

 

الرقم  مسلسل

 الأكاديمى

 توقيع الطالب اسم الطالب

  داليا زلمود عبدادلنصف عوض الشاذىل   .261

  دعاء مجال أبو العزم الربدخيىن   .262

  دعاء رشاد إبراىيم عبداجمليد   .263

  دعاء مسري عبدادلعز عبدالتواب   .264

  دعاء صالح عبدادلقصود عرف   .265

  دعاء صالح على سامل   .266

  دعاء كمال قنصوة السباعى قنصوة   .267

  دعاء رلدى أمحد زلمود عيد   .268

  دعاء رلدى عبدالفتاح البلتاجى   .269

  دعاء دمحم إبراىيم شوشة   .270
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Group 1-28 
 

الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد طفيليات أماٌل فوزى ابراىيم عطيو/ د 28-1 األولى

 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  دنيا انجى صبحى سليمان   .271

  دينا أمحد حفناوى الفقى   .272

  دينا مجال فتحى السلكاوى   .273

  دينا عبدالصمد عبدالصمد عطية   .274

  دينا عالء مربوك إبراىيم على سلطان   .275

  دينا دمحم أمني النجار   .276

  رائد إبراىيم دمحم على فرج   .277

  رامى السيد البدوى دمحم نبيو أمحد إمساعيل   .278

  رانيا أمين عبدالصمد الشناوى   .279

  رانيا حسن عبدالوارث سادلان    .280
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Group 1-29 
 

الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد طفيليات فاطمة حامد عبد هللا / د 29-1 األولى

 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  رانيا رأفت كامل شلتوت   .281

  رانيا شوقى عبداجلواد عالم   .282

  رانيا طارق عبداحلكيم الدقن   .283

  رانيا عبدالعزيز عبدالقادر حسني    .284

  رانيا نبيل عبدالنافع عبدالباقى   .285

  رمحة أمحد عبداحلكيم إبراىيم   .286

  رضا فتح هللا دمحم عبدالعاطى   .287

  رضوى محدى أمحد الشناوى   .288

  رضوى رزق عبدالغىن دمحم   .289

  رضوى زكى السيد ىالل   .290
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Group 1-30 
 

الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد طفيليات فاطمة حامد عبد هللا / د 30-1 األولى

 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  رضوى طارق دمحم زىدى قطب   .291

  رفيدة صبحى متوىل سامل   .292

  رفيدة عماد أمحد غراب   .293

  رقية دمحم دمحم داود   .294

  ران أمين دمحم كمال خضر   .295

  ران مسري على محد   .296

  ران دمحم زلمود سرور   .297

  روان رفعت فتوح عبداحلليم عوض هللا   .298

  روضة عبداذلادى عبدالرمحن شادى   .299

  رمي أمين السيد عبدالعزيز أبوالعينني   .300
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Group 1-31 
 

الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعدفارمكولوجى صفا رايض عبد السالم الفقي/ د 1-31 األولى

 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  رمي سليمان أمحد إبراىيم عبدالقادر   .301

  رمي عبدهللا أمحد مطر   .302

  رمي عالء الدين حسن يسن   .303

  ريهام إبراىيم حسان دمحم   .304

  ريهام سعيد النبوى جرب   .305

  ريهام مسري عبدالسالم بالط   .306

  ريهام عادل عبدالعزيز خاطر   .307

  ريهام وجيو على إبراىيم انصف   .308

  زايد دمحم عبدالغىن راجح   .309

  زينب إمساعيل على إمساعيل اجليزاوى   .310
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Group 1-32 
 

الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 كولوجىامدرس مساعد فارم صفا رايض عبد السالم الفقي / د 1-32 األولى

 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  زينب خالد عبدالباسط إبراىيم شنيشن   .311

  ساجى حسام الدين سعيد قطب الدكر   .312

  سارة أمحد عبداحلميد عامر   .313

  سارة إمساعيل عبده موسى   .314

  سارة السيد كامل السيد ىاللة   .315

  سارة أمين أمحد عمر   .316

  سارة إيهاب دمحم دمحم البهنساوى   .317

  سارة مجال على دمحم اجلمال   .318

  سارة مجال دمحم عيد   .319

  سارة رجب عزب العبد   .320
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Group 1-33 
 

الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد فارمكولوجى غادة عادل عبد العظيم حجازى/ د 1-33 األولى

 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  سارة سعيد سلتار سلطان   .321

  سارة سليمان سيد أمحد سليمان دمهيس   .322

  سارة صربى عبدالرازق جعفر   .323

  سارة عادل إبراىيم عفيفى   .324

  سارة عاطف أمحد الشرقاوى   .325

  سارة عبدالرؤوف عبدالستار أمحد سامل   .326

  سارة عبدالرؤوف دمحم الربمشىت   .327

  سارة عبدالعزيز دمحم عبداجمليد   .328

  سارة عبدهللا عبداخلالق أبو السعود   .329

  سارة على الصاوى تركى   .330
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Group 1-34 
 

كود  الفرقة 

 المجموعة

الرائد العلمى 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد فامكولوجى غادة عادل عبد العظيم حجازى/ د 1-34 األولى

 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  سارة عيد إبراىيم اخلضراوى   .331

  سارة دمحم إبراىيم قنديل   .332

  سارة دمحم مليجى أبو سعيدة   .333

  سارة زلمود لطفى األسطى   .334

  سارة ىشام على دمحم شلىب   .335

  ساىل عثمان توفيق الشيخ   .336

  سجدة إبراىيم عبدالغىن الصباغ   .337

  سعاد أشرف دمحم فخرى عبداللطيف   .338

  سلمى أمين بسيوٌل عابدين   .339

  سلمى محدى عبدالفتاح دمحم الشعار   .340
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Group 1-35 
 

الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد طب شرعى شريين رجب عبده سليمو/ د 1-35 األولى

 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  سلمى ربيع دمحم دمحم خليفة   .341

  سلمى عالء الدين عبداجلواد شريف   .342

  سلمى نبيل أمحد عبدهللا حبسة   .343

  مساء زلمود سليمان دمحم رزق   .344

  مساح إبراىيم فهيم حافظ   .345

  مسر أسامة دمحم الشرقاوى   .346

  مسر السيد عبدادلوىل أبو طالب   .347

  مسر حسني عبدالغىن دمحم العرىب   .348

  مسر طلعت عبدالونيس زلفوظ   .349

  مسر دمحم صالح ربيع   .350
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الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد طب شرعى شريين رجب عبده سليمو/ د 1-36 األولى

Group 1-36 
 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  مسية عاصم عبدالفتاح البطش   .351

  مسية عصر دمحم عصر   .352

  سندس أشرف زلمود عرفة   .353

  سندس شاكر سليمان إبراىيم الرخ   .354

  سها ىالل إمساعيل الشناوى ىالل   .355

  سهيلة زلمود دمحم أبو الليل   .356

  سهيلة مصطفى السيد شهاب   .357

  سوسن عبدالعظيم إبراىيم عبدالعظيم   .358

  شاىر دمحم رشيد عبداخلالق دمحم حسنني   .359

  شروق أمحد عبدالدامي الفيشاوى   .360

 

  



 

 

 

 (الريادة العلمية  )ملف االرشاد االكاديمى 
2014/2015 

 

37 

 

الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد طب شرعى رشا شلدوح السنباوى/ د 1-37 األولى

Group 1-37 
 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  شروق أمحد عثمان بوشتة   .361

  شروق مجعة عبدالنىب أمحد   .362

  شروق رمزى طلخان السيد مهام   .363

  شروق رمضان مرشدى مصطفى مشعل   .364

  شروق عبدالعاطى دمحم عيد   .365

  شروق على إبراىيم عبدالوىاب   .366

  شهاب أمحد فتحى الزفزاف   .367

  شريين إبراىيم دمحم موسى   .368

  شريين أشرف إبراىيم زكى ندا   .369

  شريين مجال سعد القارح   .370
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الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد طب شرعى رشا شلدوح السنباوى/ د 1-38 األولى

Group 1-38 
 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  شريين طو عبدهللا عجالن   .371

  شيماء أمحد دمحم النحاس   .372

  شيماء السيد عبدالرمحن ندا   .373

  شيماء عبدالرؤف عمروسى فنجوح   .374

  شيماء عبدالكرمي الدسوقى النعماٌل   .375

  شيماء عرىب مدين عبدالعزيز   .376

  شيماء على فوزى عجرمة   .377

  شيماء عماد حلمى أبو خضرة   .378

  شيماء زلفوظ التهامى الشناوى   .379

  شيماء صلاتى عبداحلليم بدوى   .380
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الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد طب شرعى ىبو هللا علي عبد احلليم/ د 1-39 األولى

Group 1-39 
 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  صفاء ابسم عبداللطيف دمحم   .381

  ضحى عادل مليجى أبو سعيدة   .382

  طارق دمحم عاطف الدسوقى دمحم محادة   .383

  عبداحلكيم أسامة عبداحلكيم الباجورى   .384

  عبدالرمحن إبراىيم السيد يونس   .385

  عبدالرمحن الصفطى فهمى الصفطى الشيخ   .386

  عبدالرمحن صالح الدين شعبان عيسى عبدالرمحن   .387

  عبدالرمحن عادل صادق الزعريى   .388

  عبدالرمحن عصام احملمدى دمحم احلداد   .389

  عبدالفتاح عاطف عبدالفتاح حسن جاب هللا   .390
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الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد طب شرعى غادة زغلول دمحم شبل/ د 1-40 األولى

Group 1-40 
 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  عبدهللا دمحم فتح هللا شعيب   .391

  عبري عبدادلنعم عبدالعاطى جودة   .392

  عبري عبدالوىاب دمحم إمساعيل بركات   .393

  عبري عماد عبده غازى شحاتة   .394

  عزب سليمان دمحم إبراىيم دمحم   .395

  عالء دمحم شفيق السيد مجعة   .396

  عالء دمحم عبدالفتاح ادلليجى   .397

  على إبراىيم على الشامى   .398

  على فؤاد على عفيفى   .399

  علياء عصام عبدالستار ادلغرىب   .400
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الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد طب شرعى غادة زغلول دمحم شبل/ د 1-41 األولى

Group 1-41 
 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  عمر أمحد صالح الدين زلمود يوسف   .401

  عمر صابر عبداحلميد عبداحملسن   .402

  عمر دمحم شفيع دمحم عبداحلليم الشاذىل   .403

  عمر دمحم عادل أمحد عمر   .404

  عمر دمحم عبدالباقى الوراقى   .405

  عمرو ابسم سعيد أبو ىيبة   .406

  عمرو مجال عبداخلالق دمحم سيد أمحد   .407

  عمرو مرضى جابر محاد   .408

  غادة رضا حبيبح أبو سامل   .409

  غادة فتحى سامل طو   .410
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الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد طب شرعى ريهام حسن دمحم الفرعوٌل/ د 1-42 األولى

Group 1-42 
 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  غادة مصطفى أمحد صلم   .411

  فاتن عبدالغفار عبدالغفار دمحم يوسف   .412

  فاروق أكرم دمحم خالف   .413

  فاطمة الزىراء إبراىيم جالل دنيا   .414

  فاطمة أشرف مرعى أبو زيد على   .415

  فاطمة مجيل كمال دمحم   .416

  فاطمة حلمى زلمود دايب   .417

  فاطمة محدى سعد الصباغ   .418

  فاطمة رشاد عبدالصمد يوسف السبعة   .419

  فاطمة صاحل دمحم السقا   .420
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الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد ميكريوبيولوجى أمرية حامد أبو السعود/ د 1-43 األولى

Group 1-43 
 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  فاطمة عبداحلميد يوسف عبداذلادى   .421

  فاطمة فتحى دمحم جالل أبو عامر   .422

  فاطمة فكرى عامر زغلول   .423

  فاطمة دمحم النبوى على زلمود   .424

  فاطمة دمحم عبدالعظيم دمحم قرطام   .425

  فاطمة دمحم زلمود السباعى   .426

  فاطمة نبوى عواد دمحم عبدالعزيز   .427

  فرايل شلدوح عبدالعليم عبدهللا مطر   .428

  كرمي رجائى عبدالفتاح صاحل   .429

  كرمي دمحم صالح حسب النىب   .430
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الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد ميكريوبيولوجى أمرية حامد أبو السعود/ د 1-44 األولى

Group 1-44 
 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  كرمي دمحم فتحى دمحم الدمريى   .431

  كرمي وجدى فؤاد دمحم عفيفى   .432

  لؤى حسام عبداحلميد حسني   .433

  دلياء عيسى دمحم على عيسى   .434

  مؤمن إبراىيم طنطاوى أسيد أبودراع   .435

  مؤمن دمحم القطب حنترية   .436

  مؤيد سلتار دمحم السيد   .437

  ماجد دمحم عبدالعال حسني   .438

  ماركو مالك شحات برسوم   .439

  مارينا عماد جرجس عطا هللا   .440
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الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد ميكريوبيولوجى إميان حسىن دمحم سامل/ د 1-45 األولى

Group 1-45 
 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  ماريهان ماىر زلىي الدين حسن النجار   .441

  رلدى عبدادلنعم رشدى عبدالغفار   .442

  زلسن يسرى عبدالفتاح الشوٌل   .443

  دمحم أمحد حسني عمار   .444

  دمحم أمحد سعد اجلوىرى   .445

  دمحم أمحد سعيد ادلنياوى   .446

  دمحم أمحد عبدالوىاب صاحل   .447

  دمحم أمحد مصطفى النوة   .448

  دمحم السيد جعفر دمحم احلسيىن   .449

  دمحم السيد عبداجلابر خضر   .450
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الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد ميكريوبيولوجى إميان حسىن دمحم سامل/ د 1-46 األولى

Group 1-46 
 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  دمحم السيد عبدالستار إبراىيم   .451

  دمحم السيد كمال عيد   .452

  دمحم السيد متوىل الشرقاوى   .453

  دمحم السيد دمحم عبدالفتاح غاًل   .454

  دمحم أمين عبدالغىن متوىل   .455

  دمحم أمين مرزوق معطى   .456

  دمحم مجال دمحم رزق   .457

  دمحم حامد دمحم الرفاعى   .458

  دمحم حسام عبدالغىن الطوخى   .459

  دمحم حسن دمحم النجار   .460
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كود  الفرقة 

 المجموعة

الرائد العلمى 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد ميكريوبيولوجى سومو السيد درويش عجالن/ د 1-47 األولى

Group 1-47 
 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  دمحم حسني دمحم القط    .461

  دمحم حلمى دمحم مصطفى سليمان   .462

  دمحم رأفت شعبان دايب   .463

  دمحم سعد عبدالرؤف مجعة   .464

  دمحم مسري على إمساعيل   .465

  دمحم شوقى دمحم دمحم   .466

  دمحم عادل عمر أبو الفتوح   .467

  دمحم عاطف أمحد عبداللطيف   .468

  دمحم عاطف فرج ادلسلماٌل   .469

  دمحم عبدالبارى دمحم العجيزى   .470
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الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد ميكريوبيولوجى سومو السيد درويش عجالن/ د 1-48 األولى

Group 1-48 
 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  دمحم عبدالباسط إبراىيم دمحم الدسوقى   .471

  دمحم عبدالسعيد دمحم أبو طالب   .472

  دمحم عبدالشاىف عبدالدامي اجلمال   .473

  دمحم عبدالعظيم سعد أبو سامل   .474

  دمحم على عبدالغفار غيث   .475

  دمحم عماد الدين رشدى شتلة   .476

  دمحم فوزى دمحم مطر   .477

  دمحم فيصل عبدحلميد شرف عبدالعزيز   .478

  دمحم متوىل عبداجمليد الغرايٌل   .479

  دمحم رلدى دمحم نصر   .480
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الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد ميكروبيولوجى  أمساء دمحم دمحم الربلس/ د 1-49 األولى

Group 1-49 
 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  دمحم زلمود دمحم العدسى   .481

  دمحم زلمود دمحم مجال أبو الغار   .482

  دمحم شلدوح أمحد عبدادلعطى عبدالفتاح   .483

  دمحم نبوى عرفة النجار   .484

  دمحم ىاٌل إبراىيم الكيالٌل على   .485

  دمحم ىشام أمحد عبدربو أمحد   .486

  دمحم ايسر جالل الغرابوى   .487

  دمحم يوسف طو سيد أمحد عانوس   .488

  زلمود إمساعيل مجيل عبدادلؤمن ىيبة   .489

  زلمود الشحات زكراي زنفل   .490
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الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد ميكروبيولوجى  أمساء دمحم دمحم الربلس/ د 1-50 األولى

Group 1-50 
 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  زلمود مجال عيد ابظة   .491

  زلمود حسن دمحم النجار   .492

  زلمود خالد سليم شواىل   .493

  زلمود خالد زلمود محادة   .494

  زلمود زىري السيد سيد أمحد   .495

  زلمود شوقى عبداحلميد عرفة   .496

  زلمود صاحل أمحد الديب   .497

  زلمود عادل عزت زكى   .498

  زلمود عبداحلميد سليمان سامل   .499

  زلمود عزت دمحم االسكاىف   .500
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الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد طفيليات شيماء أمحد عبد هللا شرف / د 1-51 األولى

Group 1-51 
 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  زلمود عمرو علم الدين ىزاع   .501

  زلمود فارس مسري حامد   .502

  زلمود دمحم رمضان دمحم   .503

  زلمود دمحم شعبان أبو الغار   .504

  زلمود دمحم عبدالعزيز ىدىود   .505

  زلمود دمحم زلمود إمساعيل   .506

  زلمود مصطفى عبدالسميع أبو الفتوح منتصر   .507

  زلمود ىاٌل عبدالفتاح دمحم   .508

  زلمود يسرى عبدالعزيز مصطفى الرخ   .509

  مروة أمحد عبداحلفيظ الشريف   .510
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الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد طفيليات شيماء أمحد عبد هللا شرف / د 1-52 األولى

Group 1-52 
 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  مروة أشرف عبداحلافظ دمحم عبدالوىاب   .511

  مروة أشرف على سامل   .512

  مروة سعد السيد قنرب   .513

  مروة شبل عبدهللا صرية   .514

  مروة طاىر عبداخلالق عبدالعال   .515

  مروة طلعت دمحم ىيكل   .516

  مروة على دمحم شهاب   .517

  مروة غالب أمحد عبدالوىاب رلاىد   .518

  مروة زلرم إبراىيم سامل اخلوىل   .519

  مروة دمحم حازم احلسيىن دمحم غاًل   .520
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الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد طفيليات ريهام مصطفي دمحم بركات / د 1-53 األولى

Group 1-53 
 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  مروة دمحم سعد فرج   .521

  مروة دمحم عبدالستار الططاوى   .522

  مروة ىنداوى السيد أمحد إبراىيم كرمية   .523

  مرمي رزق موسى منصور   .524

  مرمي عماد على عبدالرؤف محزة   .525

  مرمي نزيو مسيحة جرجس   .526

  مرمي وفيق صبحى إبراىيم   .527

  مريهان أمني دمحم صادق ضبش   .528

  مصطفى إبراىيم عبدادلوجود عبدالرسول   .529

  مصطفى إبراىيم مصطفى الساكت   .530
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الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد طفيليات ريهام مصطفي دمحم بركات / د 1-54 األولى

Group 1-54 
 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  مصطفى أمحد دمحم أمحد ادلشطاوى   .531

  مصطفى رمضان مصطفى فليلة   .532

  مصطفى عبدالسالم عبدادلنعم سيد أمحد   .533

  مصطفى دمحم عبدالفتاح دمحم فرج   .534

  مصطفى زلمود أمحد الشيىت   .535

  مصطفى زلمود طو دمحم   .536

  منار أمحد موسى جاد   .537

  منار مجال عبدالعزيز معروف   .538

  منار رشدى عبدالبارى عمارة   .539

  منار عبداحلميد البكرى عبداجلواد   .540
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الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد فسيولوجى سوزان عبد احلميد / د 1-55 األولى

Group 1-55 
 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  منار عصام إبراىيم على احلاج على   .541

  منار عصام الدين صبحى الصيفى   .542

  منال دمحم عبدالستار عبدربو   .543

  منال ىشام عبدالعليم السيد خضري   .544

  منة هللا أشرف دمحم الرقباوى   .545

  منة هللا سعيد دمحم عياد   .546

  منة هللا دمحم سعد دمحم الصواف   .547

  منة دمحم عزب أمحد    .548

  منن دمحم أمني عبدالواحد   .549

  مىن مجال رمضان دمحم زايد   .550
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الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد فسيولوجى سوزان عبد احلميد  / د 1-56 األولى

Group 1-56 
 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  مىن عبداحلميد خليفة عبداحلميد   .551

  مها أشرف يوسف ىاشم   .552

  مها جابر عبدالعزيز أمحد   .553

  مها عبدالفتاح زلمود ندا   .554

  مى صاحل مليجى زلمود العرىب   .555

  مى صبحى سالمة خاطر   .556

  مى طاىر دمحم عبدادلطلب عشماوى   .557

  مى دمحم الرازق عبداخلالق دمحم   .558

  مى دمحم عبداحلميد الشراىب   .559

  ميادة ىشام عبداحلميد دمحم عثمان   .560
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الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد فسيولوجى رضا أبو الفتح/ د 1-57 األولى

Group 1-57 
 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  ميار متوىل مرسى متوىل احلوىف   .561

  مريان حسام الدين توفيق عبداحلكيم   .562

  ميسرة عبدهللا السيد عالم   .563

  انردين كرم واسيلى عازر   .564

  انىد دمحم صليب ادلرسى حسني   .565

  انيف دمحم زلمود مقشط   .566

  نبيل إسحق عطية إسحق   .567

  نبيل شاكر دمحم مرسى طاحون   .568

  صلالء إبراىيم عبده دمحم   .569

  صلالء عبداذلادى عبدالرازق يونس   .570
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الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد فسيولوجى رضا أبو الفتح/ د 1-58 األولى

Group 1-58 
 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  ندا عادل على أمحد الفحل   .571

  ندا دمحم إبراىيم الشيخ   .572

  نداء اإلسالم عاطف مصطفى دمحم   .573

  ندى أمحد دمحم الشيىت   .574

  ندى أمحد دمحم عبدهللا   .575

  ندى أسامة مصطفى دمحم نصر   .576

  ندى عادل دمحم سعيد يوسف   .577

  ندى عبدالدامي رمضان حسانني   .578

  ندى منيب دمحم شعالن   .579

  نرمني دمحم عبدادلقصود صلم   .580
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الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد فسيولوجى إميان إبراىيم جودة اجلزاوى/ د 1-59 األولى

Group 1-59 
 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  نسرين أمحد معوض حيىي   .581

  نسمة أمحد مصطفى عبدالسالم اللحلح   .582

  نشوى إبراىيم زكراي سليمان إبراىيم   .583

  نشوى دمحم سعيد شاكر   .584

  هناد عادل عادل عبدالستار على   .585

  هنال إبراىيم الدسوقى عبدالوىاب بدة   .586

  هنال جالل سعد بركات   .587

  هنال شوقى زلمود احلارون   .588

  هنلة سعيد السيد القللى   .589

  هنلة زلمود حافظ دمحم حافظ   .590
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الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد فسيولوجى إميان إبراىيم جودة اجلزاوى/ د 1-60 األولى

Group 1-60 
 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  هنلة زلمود حافظ دمحم حافظ   .591

  هنى أمحد أمحد شحاتة عمار   .592

  هنى مجال عبدادلعز على   .593

  هنى محدى مرسى خليف   .594

  هنى دمحم السيد أبو عيد   .595

  هنى دمحم عبدهللا دمحم الفخراٌل   .596

  هنى زلمود سامى صالح الدين رلاىد   .597

  نوال أسامة إبراىيم السبكى   .598

  نورا الدسوقى السيد السبخاوى   .599

  نورا دمحم عصام الدين على راشد   .600
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الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد كيمياء نشوى زلمود زلرم/ د 1-61 األولى

Group 1-61 
 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  نوران فخرى األمحدى احلفىن غزالة   .601

  نورىان زاىر عبدالشاىف ادلصيلحى عبدهللا   .602

  نورىان عباس عبداحملسن مشس الدين   .603

  نورىان عبدالفتاح دمحم ادلليجى الشرقاوى   .604

  نورىان دمحم عبدالرازق طعيمة   .605

  نورىان زلمود عبدالفتاح فودة   .606

  نورىان مسعد عبدالقدوس شاشة   .607

  ىاجر شعبان عبدالقوى أبو سنة   .608

  ىاجر شلىب شلىب سراج   .609

  ىاجر عبداجليد عباس كشك   .610
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الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد كيمياء نشوى زلمود زلرم/ د 1-62 األولى

Group 1-62 
 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  ىاجر عبدادلنعم مصطفى إبراىيم عمر   .611

  ىاجر على احلسيىن على القلشى   .612

  ىاجر فرج عبداجلواد على   .613

  ىادى فوزى زكى الصعيدى   .614

  ىالة جيوشى جابر أبو زيد   .615

  ىالة حامد عرفان أمحد على   .616

  ىالة شوقى شحات أبو سنة   .617

  ىالة دمحم عبدالعزيز سيد أمحد السيسى   .618

  ىبو هللا سامى عراقى النجار   .619

  ىبو صربى دمحم مقبل سامل    .620
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الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد كيمياء سايل دمحم احلفناوى / د 1-63 األولى

Group 1-63 
 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  ىدى مجيل عبدالعزيز أمحد مجعة   .621

  ىدير أبو العزم أبو الغيط أبو العزم اذليىت   .622

  ىدير أشرف دمحم رشدى راشد   .623

  ىدير السيد كساب عبدهللا   .624

  ىدير أمين حنفى أمحد زين الدين   .625

  ىدير سامح شبل عبدالرازق   .626

  ىدير عماد سعد خليف   .627

  ىديل زلمود عبدالسميع عبدالسالم اذلباب   .628

  ىشام سعيد بيومى القشاش   .629

  ىشام عبداجلواد السيد عبداجلواد سعد   .630
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الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد كيمياء سايل دمحم احلفناوى / د 1-64 األولى

Group 1-64 
 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  ىناء رمضان شعبان دمحم   .631

  ىند عبدالسالم عبداحلميد عامر   .632

  ىند ىشام عبداحلميد النحاس   .633

  ىيام أمحد عبدالوىاب صاحل زلفوظ   .634

  ىيام دمحم انصر حامد حببح   .635

  ىيثم ىشام مصطفى الزايت   .636

  وائم مصطفى بيومى ىنيدى   .637

  وجيدة اإلمام أمحد النرباوى   .638

  ورود أمين زكى عبدالعزيز   .639

  وسام رجب أمحد أمحد خليل   .640
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الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد فارمكولوجى السيد عبد السالم/ د 1-65 األولى

Group 1-65 
 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  وسام دمحم رضا عبدالستار أبو النصر   .641

  وفاء صبحى الدسوقى عبدالسالم غنيم   .642

  والء إبراىيم على إبراىيم عبدالدامي   .643

  ايرا أمحد على شحاتة   .644

  ايرا أشرف يوسف يوسف إبراىيم   .645

  ايرا حامد أمحد أمحد ىندية   .646

  ايرا سامح أمحد دمحم يوسف   .647

  ايرا شهاب عبدادلقصود عبدالرحيم   .648

  ايمسني أمحد السيد بدوى حسن   .649

  ايمسني مجال عبده أمحد على   .650
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الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 مدرس مساعد فارمكولوجى السيد عبد السالم/ د 1-66 األولى

Group 1-66 
 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  ايمسني رضا أمحد مصطفى   .651

  ايمسني صالح الدين زلمود دمحم   .652

  ايمسني دمحم دمحم السيد غنام   .653

  ايمسني زلمود عبدادلنعم زلمود   .654

  ايمسني مصطفى دمحم دمحم عبدالرمحن   .655

  يسر هللا عبدادلنعم شحاتة زلمود   .656

  يسرا دمحم على ضبيش   .657

  ميىن عماد صربى محاد   .658

  يوسف فوزى كامل رزق   .659

 


