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 (انرٚادج انؼهًٛح  )يهف االرشاد االكادًٚٗ 
2014/2015 

 

1 

 

Group 2-01 
 

 

 

 

 

 

 

انرائذ انؼهًٗ كٕد انًجًٕػح  انفرلح 

 (انًرشذ األكادًٚٗ)

انٕظٛفح 

 بقسم التشريح  أضرار فاطًح انُثٕٚح ػثذ انٓادٖ /د.أ 01-2 الثانية

ذٕلٛغ انطانة اضى انطانة انرلى األكاصًٚٗ يطهطم 

  اترطاو أًٍٚ ػثذ انفراح دمحم صقر 130001  .1

  اترٓال دايذ جٕدِ ػهٗ ٕٚضف 130002  .2

  ارٖٔ ػثذ انثاضظ ضؼٛذ ػطاٚا 130037  .3

  ارٖٔ يًذٔح انؼسب ػثذ انقادر 130038  .4

  اضراء اتراْٛى انطٛذ تٛثرش 130043  .5

  اضراء اتراْٛى درٔٚش انجُذٖ 130044  .6

  اضراء ادًذ انطٛذ ضٛف 130044  .7

  اضراء اضايّ ػثذ انًجٛذ انًغرتٗ 130045  .8

  اضراء انطٛذ يذًٕد ذًراز 130046  .9

  اضراء جًال فؤاد دمحم 130047  .10

  اضراء ضؼٛذ فٕز٘ دجر 130049  .11

  اضراء شٓاو ػهٗ ػثذ انالِ ــــــــــــ  .12

  إضراء فرذٙ يشذٕخ انًصر٘ 130050  .13

  اضراء يجذ٘ ػثذ هللا ػثذ انؼال 130051  .14

  إضراء دمحم أدًذ دمحم انفخراَٙ 130052  .15
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Group 2-02 

 
 

 

ذٕلٛغ انطانة اضى انطانة انرلى األكاصًٚٗ يطهطم 

16.  130053 
 اضراء دمحم أيٍٛ يذًٕد شهرٕخ

 

17.  130054 
 اضراء َثّٛ يصطفٗ يصطفٗ انًرشذٖ

 

18.  130059 
 اضًاء اتراْٛى يصطفٗ جُح

 

19.  130060 
 اضًاء جًال ريضاٌ االدٕال

 

20.  130061 
 اضًاء ضؼٛذ ػثذِ تكر

 

21.  130062 
 أضًاء فرذٗ ػثذ انًذطٍ دمحم األػصر

 

22.  130063 
 اضًاء قُأٖ يذًٕد قُأٖ

 

23.  130064 
 اضًاء يذًٕد انذضٕقٗ يذٍٚ

 

24.  130065 
 اضًاء يصطفٗ ػثذ انفراح شؼثاٌ

 

25.  130066 
 االء اضًاػٛم يؼرًذ اضًاػٛم غاَى

 

 ــــــــــــــ  .26
 آالء دضٕقٙ إتراْٛى انغرٚة

 

27.  130067 
 آالء خانذ خٛرخ انفقٙ

 

 ــــــــــــــ  .28
 آالء طهثح ػثذ انذًٛذ َٕارِ

 

29.  130069 
 آالء صثرٖ دمحم يقثم ضانى

 

 ــــــــــــــ  .30
 آالء صالح ػثذ انطالو انفقٗ

 

انرائذ انؼهًٗ كٕد انًجًٕػح انفرقح 

 (انًرشذ األكادًٚٗ)

انٕظٛفح 

  انرشرٚخبقسم  يذرش ُْاء زكرٚا َٕح   /د 02-2 الثانية
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Group 2-03 

 

ذٕلٛغ انطانة اضى انطانة انرلى األكاصًٚٗ يطهطم 

  آالء ػًر انطٛذ دافع زػٛر 130068  .31

  آالء دمحم ػثذ هللا ػثذ انًؼطٗ دطة انُثٗ 130070  .32

  انشًٛاء َصذٗ فرداخ ػثذانشافٗ زاٚذ 130071  .33

  أياَٙ رجة ػهٙ ػثذ انذًٛذ 130072  .34

  اياَٗ صثذٗ ػثذ انذًٛذ دطٍ َٕار 130073  .35

  أياَٗ صالح ػثذ انًقصٕد ػرف 130074  .36

  أياَٙ يذًٕد ػثذِ يذًٕد شرٚف 130075  .37

  ايُّٛ دمحم دمحم انذاج ضٛذ اتٕضؼٛذ 130076  .38

  ايُٛح ٚطٍ ػثذ هللا ػجالٌ 130077  .39

  أيٛرج إتراْٛى إضًاػٛم إتراْٛى ػٕض ـــــــــــ  .40

  ايٛرِ جًال ػهٗ نًؼٗ دشاد 130078  .41

  أيٛرج ضؼٛذ شؼثاٌ أتٕ دجازٖ 130079  .42

  ايٛرِ ضؼٛذ ػثذ انهطٛف يصطفٗ انجاْم 130080  .43

  ايٛرِ ػادل ػًر اتراْٛى ػًر 130081  .44

  ايٛرِ فٕزٖ ػثذ انرؤف زْرِ 130082  .45

 

 

 

 

 

 

 

انرائذ انؼهًٗ كٕد انًجًٕػح  انفرلح 

 (انًرشذ األكادًٚٗ)

انٕظٛفح 

  انرشرٚخبقسم  يذرش  ػثٛر انطٛذ ػهٙ انًٛٓٗ /د   03-2 الثانية
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Group 2-04 
 

 

انرائذ انؼهًٗ كٕد انًجًٕػح  انفرلح 

 (انًرشذ األكادًٚٗ)

انٕظٛفح 

 انرشرٚخبقسم  يذرش جٛٓاٌ فارٔق انؼقثأٖ  /د 04-2 انثاَٛح

 

 

ذٕلٛغ انطانة اضى انطانة انرلى األكاصًٚٗ يطهطم 

  أيٛرج قطة ػثذ انطرار ػثًاٌ 130083  .46

  أيٛرج دمحم رشذ٘ ػثذ انذًٛذ تٓجٙ 130084  .47

  أيًٛح رشاد دمحم اتراْٛى انذفُأٖ  130085  .48

  إًٚاٌ إتراْٛى زكٗ انطٛذ دجر 130099  .49

  إًٚاٌ دافع ػاير دافع ـــــــــ  .50

  اًٚاٌ رزق فرج تركاخ 130100  .51

  إًٚاٌ ضؼٛذ ْاشى ػهٙ 130101  .52

  اًٚاٌ ػادل ادًذ دمحم ضٛذ ادًذ 130102  .53

  اًٚاٌ ػادل ػثذانذهٛى ػثذانْٕاب ػٛطٗ 130103  .54

  اًٚاٌ ػادل يذًٕد ػفٛفٗ 130104  .55

  إًٚاٌ ػثذ انؼسٚس ػثذ انطالو زْراٌ 130105  .56

  اًٚاٌ ػهٕٖ ػثذ انفراح تٕٛيٗ 130106  .57

  اًٚاٌ ػهٗ ضهًٛاٌ جهثظ 130107  .58

  اًٚاٌ كايم ادًذ ادًذ انذضٕقٗ 130108  .59

  اًٚاٌ نطفٗ دمحم صانخ 130109  .60

 
 

Group 2-05 
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انرائذ انؼهًٗ كٕد انًجًٕػح  انفرلح 

 (انًرشذ األكادًٚٗ)

انٕظٛفح 

 انرشرٚخبقسم  يذرش فٍٛ دمحم انشرٚف٘ ٌ /د   05-2 الثانية

 

 

ذٕلٛغ انطانة اضى انطانة انرلى األكاصًٚٗ يطهطم 

  اًٚاٌ دمحم ػثذانرؤف رَذ 130110  .61

  اًٚاٌ يذًٕد ػثذ انطًٛغ شرف انذٍٚ   .62

  اًٚاٌ يغرتٗ انذطُٛٗ ضٛذ أدًذ 130111  .63

  اًٚاٌ َصر دمحم ادًذ َصار 130112  .64

  اّٚ أضايح ػثذ انذًٛذ أتٕ دٚة ــــــــــ  .65

  آّٚ انطٛذ دايذ اتراْٛى 130087  .66

  اّٚ تٕٛيٗ دمحم انقصٛر 130088  .67

  اّٚ جًال دمحم انؼررٚص انطٛذ ػفٛفٗ 130089  .68

  آّٚ ػادل ػثذ انثار٘ َاصر 130090  .69

  آٚح ػاطف ادًذ ػهٕاٌ 130091  .70

  آّٚ ػثذ انذاٚى ػثذ انٓاد٘ انثاضطٙ 130092  .71

  اّٚ ػثذ انؼال دايذ ػثذ انؼال 130093  .72

  آّٚ ػثذ انفضٛم ػٕض انفقٙ 130094  .73

  اّٚ دمحم فٕزٖ انفقٗ 130095  .74

  اّٚ دمحم يُٛر ػثذ انؼسٚس فرٕح 130096  .75

 

 
 

Group 2-06 
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انرائذ انؼهًٗ كٕد انًجًٕػح  انفرلح 

 (انًرشذ األكادًٚٗ)

انٕظٛفح 

 انرشرٚخبقسم  يذرش ٖ ٖ انطٛذ ػٛص٘ َٓٗ يخ /د   06-2 انثاَٛح

 
 

 

 ذٕلٛغ انطانة اضى انطانة انرلى األكاصًٚٗ يطهطم

  آّٚ يذٗ انذٍٚ دًذٖ ػثذ انًجٛذ 130097  .76

 ــــــــــــ                                                                                                                            .77
 آٚح يصطفٗ جاتر صقر

 

78.  130098 
 اٚح ْشاو ػثذ انذهٛى انقاضٗ

 

79.  130114 
 انشال دًذٖ هللا ػثذ إُٚاش

 

إُٚاش كرو ػثذ انًذطٍ ضٛف انُصر  130115  .80

 ْٛكم
 

 ــــــــــ  .81
 تثُّٛ إتراْٛى يذًٕد انفخراَٗ

 

82.  130118 
 تطًح تذراٌ ادًذ كشك

 

83.  130119 
 تطًّ طهؼد دمحم ْالل خهف

 

84.  130120 
 تطُد ْشاو ػهٗ دمحم جأٚش

 

85.  130121 
 ذقٗ ادًذ فؤاد انطٛطٙ

 

86.  130122 
 ذقٗ جًٛم ػثذ انُثٙ دمحم انذاٚص

 

87.  130123 
 ذقٗ صالح ػثذ انْٕاب أصٛهّ

 

88.  130128 
 جٛٓاٌ جًال ضانى انصٛاد

 

89.  130129 
 جٛٓاٌ صالح ػهٗ أتٕانطؼٕد

 

90.  130131 
 دثٛثّ ضذا يرٕنٙ ػثذ انرازق

 

 

 

Group 2-07 

 
 

 

انرائذ انؼهًٗ كٕد انًجًٕػح انفرقح  

 (انًرشذ األكادًٚٗ)

انٕظٛفح 
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 انرشرٚخ ٔائم تذر يذٗ انذٍٚ اتراْٛى  /د   07-2 الثانية

 

 

ذٕلٛغ انطانة  اضى انطانة انرلى األكاصًٚٗ يطهطم

  اضالو إَر يذًٕد يقهذ 130055  .91

  اضالو صثذٗ دمحم ػًراٌ 130056  .92

  اضالو َاصر ػثذ انطًٛغ فاٚذ 130057  .93

  إضالو دمحم رزق دمحم 130058  .94

  إضالو دمحم ػسٚس انؼٕضٙ ــــــــــ  .95

  اَذرٔ صثرٖ َظٛر تذٚر   130068  .96

  اًٍٚ طاْر ٕٚضف انذضٕقٙ 130113  .97

  اًٍٚ يذطٍ رتٛغ ػطا ـــــــــــــــ  .98

  تاضى اشرف شذاخ دٚاب 130116  .99

  تذر اتراْٛى رجة يرق 130117  .100

  تراء شؼثاٌ ػثذ انؼظٛى ػًارج ـــــــــــــــ  .101

  تٛرر ػاطف ػٕض رزقـــــــــــــــــ   .102

  جاضر يجذٖ فرذٗ دمحم ػثذ هللا 130124  .103

  داذى ػس انذٍٚ يٕضٙ انرقثأ٘ 130130  .104

  دطٍٛ دمحم شرٚف يصطفٗ ػثذ انغفار 130135  .105
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Group 2-08 

 

 

 
 

 

 ذٕلٛغ انطانة اضى انطانة انرلى األكاصًٚٗ يطهطم

  اتٕ يازٌ ػثذ انذًٛذ اتٕ ْاشى ياضٗ 130003  .106

  ادًذ اتراْٛى طُطأٖ دٔيح 130004  .107

  ادًذ اتراْٛى ػثذ انطالو ػثٛذ ــــــــــ  .108

  ادًذ اضايح صاتر ايٍٛ ادًذ 130005  .109

  ادًذ اضايح صالح دًادج 130006  .110

  ادًذ اشرف خهٛفّ ادًذ 130007  .111

  ادًذ أًٍٚ ػثذ انقادر شثاَّ ــــــــــــ  .112

  ادًذ جاد ضؼذ ػهٗ انذثُٛٙ 130008  .113

  ادًذ داذى دمحم انطهكأ٘ ــــــــــ  .114

  ادًذ خانذ ٚطٍ دمحم دطٍ 130009  .115

  ادًذ رزق أدًذ تهؼّ 130010  .116

  ادًذ صانخ دايذ انشٛخ 130011  .117

  ادًذ طارق ػثذانظاْر اتراْٛى 130012  .118

  ادًذ ػادل يرٕنٗ ترٚقغ ـــــــــــــــ  .119

  ادًذ ػادل يٕضٗ انجًم 130013  .120

 

 

انرائذ انؼهًٗ كٕد انًجًٕػح  انفرلح 

 (انًرشذ األكادًٚٗ)

انٕظٛفح 

جًال دمحم انثذٖٔ ْجرش/ د.ا 08-2 انثاَٛح

  

  انٓطرٕنٕجٙ  تقطىأضرار
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Group 2-09 

 

 

انرائذ انؼهًٗ كٕد انًجًٕػح  انفرلح 

 (انًرشذ األكادًٚٗ)

انٕظٛفح 

أدًذ أتٕزٚذ ػهٙ/ د.أ 092- الثانية
  

 انٓطرٕنٕجٙبقسم  أضرار

 

 ذٕلٛغ انطانة اضى انطانة انرلى األكاصًٚٗ يطهطم

 دمحم ضايٗ لًر انضٔنّ   .121
 

 أدًض ػاطف ادًض انؿٛاص 130014  .122
 

  ادًض ػثض انرٕاب ادًض انرذًٕصٖ 130015  .123

124.  130016 
 أدًض ػثض انًٕجٕص يذًٕص ضاليّ

 

 ادًض ػرفاٌ دمحم انطٛض 130017  .125
 

126.  130018 
 ادًض ػؿاو انضٍٚ انطٛض اتراْٛى

 

 أدًض ػهٗ ػثض انذهٛى ػالو 130019  .127
 

 ادًض ػهٙ ػثضانغُٙ ْػٓع 130020  .128
 

  أدًض فرذٙ أدًض ػثض انًمؿٕص 130021  .129

 أدًض فرذٙ زكٗ انطرٔ٘ 130022  .130
 

131.  130023 
 ادًض كًال ػثض انشانك ػثض هللا

 

 أدًض ياْر إَٔر ترٚمغ 130024  .132
 

 أدًض يذرٔش أدًض ذٕذٕ ـــــــ  .133
 

134.  130025 
 ادًض دمحم ادًض انثٛطٗ

 

135.  130026 
 ادًض دمحم انغًُٛٗ انطٛض انطُافٛرٖ
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Group 2-10 

 

 

انرائذ انؼهًٗ كٕد انًجًٕػح  انفرلح 

 (انًرشذ األكادًٚٗ)

انٕظٛفح 

 انٓطرٕنٕجٙم بقسم  أضرار ياجذج أدًذ يُصٕر/ و .د.أ 102- الثانية

 
 

 

 

 ذٕلٛغ انطانة اضى انطانة انرلى األكاصًٚٗ يطهطم

 ـــــــ  .136
 جٓاص دطٍ إَٔر ضٛض ادًض

 

137.  130125 
 جٓاص سانض دمحم يٕضٙ

 

138.  130126 
 جٓاص ػًاصانضٍٚ يؿطفٗ دمحم ػثض

 

139.  130127 
 جٓاص يذًٕص انطٛض انػٛز

 

140.  130134 
 دطُاء ػثض انٕصٔص ػثض انؿًض انًٛٓٙ

 

141.  130136 
 دُاٌ دمحم ػثاش ػثضانذهٛى

 

142.  130140 
 سضٚجّ رضا ػثض انفراح زٍٚ انضٍٚ

 

143.  130141 
 صانٛا أدًض ػثض انؿثٕر أدًض ػثض انردًٍ

 

144.  130142 
 صانٛا سانض ؾالح انضٍٚ انػافؼٗ

 

145.  130143 
 صانٛا ػثضانٕادض يُٛر دمحم يذفٕظ

 

146.  130144 
 صانٛا َثٛم دمحم سضٛر

 

147.  130145 
 صػاء جًال ػثضانثارٖ ػثٛض

 

148.  130146 
 صػاء ضؼض ػهٗ فرج ػٕـ

 

149.  130147 
 صػاء ضؼٛض يذًٕص انثطَٕٛٗ

 

 ــــــــــــ  .150
 صػاء دمحم يذًٕص انضياطٙ
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Group 2-11 

 
 
 

 

 

 

 انرائذ انؼهًٗ كٕد انًجًٕػح انفرلح 

 (انًرشذ األكادًٚٗ)

 انٕظٛفح

 انٓطرٕنٕجٙم بقسم  أضرار ياٚطح ػطٛح أدًذ كفافٙ/ و .د.أ 112- الثانية

 ذٕقٛغ انطانة اضى انطانة انرقى األكادًٚٗ يطهطم

151.  130148 
 صَٛا ػاصل اتراْٛى ػفٛفٗ

 

152.  130149 
 صُٚا دًض٘ ػثض انًمؿٕص انسٚر

 

صُٚا ػثضانَٕٛص اتراْٛى ػثضانَٕٛص  130150  .153

 ػثضج
 

 ـــــــــــــ  .154
 صُٚا دمحم ػثض انفراح انضضٕلٗ

 

155.  130151 
 صُٚا يؿطفٗ ػهٗ انطثكٗ

 

 ـــــــــــ  .156
 صُٚا َاؾر يشرار يٓضٖ سطاب

 

157.  130153 
 راَٛا ؾالح ضهٛى دمحم

 

 ــــــــــــ  .158
 راَٛا ػثض انؼسٚس دمحم دمحم يثرٔن

 

159.  130154 
 رداب ضؼٛض ػثض انؼاطٗ َٕٚص

 

160.  130155 
 رداب ػاصل ادًض اضًاػٛم َؿٛر

 

161.  130156 
 رجاء كايم انطٛض كايم انثرو

 

 ــــــــــ  .162
 رغضاء دمحم تذٛر٘ يذرٔش ٚذٛٙ

 

163.  130157 
 رَا طارق ػطِٕ ْٛكم

 

164.  13058 
 رَا ياْر ػثضهللا دمحم انؿٕاف

 

165.  130159 
 رؤٚا ؾثذٗ ادًض انجٛار

 



    

 

 

 (انرٚادج انؼهًٛح  )يهف االرشاد االكادًٚٗ 
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Group 2-12 

 

 

 انرائذ انؼهًٗ كٕد انًجًٕػح انفرلح 

 (انًرشذ األكادًٚٗ)

 انٕظٛفح

 يذرش يطاػذ فاريا كٕنٕجٗ فاطمة الدسوقي أحمد شحاته. / د.أ 122- لثانيةا

 
 

 

 ذٕلٛغ انطانة اضى انطانة انرلى األكاصًٚٗ يطهطم

  رٔاٌ ضايٗ ضؼٛض ػٕـ ـــــــــــ  .166

  رٔاٌ طارق  ػثض انذًٛض دطٍ انًُفهٕطٙ ــــــــــــ  .167

168.  130159 
 رٔاٌ دمحم ػثض انردًٍ انضٚة

 

169.  130163 
 رٚٓاو جًال طّ زٚضاٌ

 

170.  130161 
 رٚى رجة دايض انمؿاؼ

 

 ــــــــــ  .171
 رٚى دمحم جًال انضٍٚ انسُٚٙ

 

172.  130162 
 رٚى دمحم دمحم انػرٚف

 

173.  130165 
 زُٚة ػالءانضٍٚ ػثض انؼسٚس دمحم ضرٔر

 

 ــــــــــ  .174
 ضارج دطٍٛ ػثض هللا ضاليّ

 

175.  130166 
 ضارِ ضهًٛاٌ ػثض انذًٛض االضرج

 

 ــــــــــ  .176
 ضارِ ػاصل جاتر ؾاتر غرٚف

 

177.  130167 
 ضارج دمحم دًضٖ يٕضٗ

 

178.  130167 
 ضارج دمحم ػثض انرازق دمحم

 

179.  130169 
 ضارج ٔجضٖ ادًض دمحم لُؿِٕ

 

180.  130170 
 ضهًٗ ادًض ادًض انطٛض لًٛاز

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 (انرٚادج انؼهًٛح  )يهف االرشاد االكادًٚٗ 
2014/2015 
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Group 2-13 

 

كٕص  انفرلح 

 انًجًٕػح

 انرائض انؼهًٗ

 (انًرغض األكاصًٚٗ)

 انٕظٛفح

 انكًٛٛاء انذٕٛٚحم بقسم  أضرار إيمان عبدالفتاح بدر  / و.د.أ 132- الثانية

 

 

 ذٕلٛغ انطانة اضى انطانة انرلى األكاصًٚٗ يطهطم

  ضهًٗ سانض دمحم ذٕفٛك ـــــــــ  .181

 ـــــــــــ  .182
 ضهًٗ رضا دمحم غًص

 

183.  130171 
 ضهًٗ ضًٛر غاكر غٓاب انضٍٚ

 

184.  130172 
 ضهًٗ ػسخ ػثض انفراح انثاتهٗ

 

185.  130174 
 ضهًٙ ػالء ػثض انؼسٚس ػثض انغُٙ انشهٛفّ

 

186.  130173 
 ضهًٗ ْػاو دمحم ػهٗ يُؿٕر

 

187.  130176 
 ضًاح رضا يؿطفٗ ػطّٛ ْالل

 

188.  130177 
 ضًر دمحم دمحم دطٍ تكٛر

 

189.  130178 
 ضًر يذًٕص انطٛض ريٛخ

 

190.  130179 
 ضٓا ضهًٛاٌ دافع أتٕ انؼٍُٛ

 

191.  130180 
 ضٓر ايجض ػثض انذافع ػثض انماصر

 

ضٕزاٌ ؾثرٖ ػثض انهطٛف يؿٛهذٗ  130181  .192

 ػرتٗ
 

193.  130182 
 غرٔق انطٛض ادًض يهطاٌ

 

194.  130183 
 غرٔق جًال دمحم دًض

 

 ــــــــ  .195
 ايُّٛ جاتر ػطّٛ

 

 



    

 

 

 (انرٚادج انؼهًٛح  )يهف االرشاد االكادًٚٗ 
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Group 2-14 
 

 

 انرائض انؼهًٗ كٕص انًجًٕػح انفرلح 

 (انًرغض األكاصًٚٗ)

 انٕظٛفح

 انٓطرٕنٕجٙبقسم يذرش  ْانح دمحم انطٛذ انذرٌٔ/ د 142- الثانية

 

 ذٕلٛغ انطانة اضى انطانة انرلى األكاصًٚٗ  يطهطم

196.  130184 
 غرٔق ضهًٛاٌ ؾاصق اتٕ يذًٕص

 

197.  130185 
 غرٔق ػاطف أتٕ انفرٕح إتراْٛى يٕضٗ انطٛض

 

198.  130186 
 غرٔق ػثضانؼهٛى ٕٚضف اتراْٛى ػثض انًؼطٗ

 

199.  130187 
 غرٔق دمحم ػهٗ غرٔٚض

 

200.  130188 
 غرٔق يؿطفٗ دمحم يؿطفٗ

 

201.  130190 
 غٛرٖ جٕرج فرج رزق هللا

 

202.  130191 
 غًٛاء انطٛض كايم ْالنح

 

203.  130192 
 غًٛاء اًٍٚ ػثض انًُؼى اتٕ غؼثاٌ

 

204.  130193 
 غًٛاء غثم انطٛض انٕكٛم

 

205.  130194 
 غًٛاء ػؿاو اتراْٛى دمحم ضالو

 

206.  130195 
 ؾاترٍٚ ػثض هللا دطٍ ػهٙ

 

207.  130196 
 ؾثذٛح ػثض انًُؼى ػثض انطًٛغ ػثض انغفار

 

 ــــــــــ  .208
 ؾفُٛاز ػثض انشانك اتٕ انفرٕح انطردّ

 

 ــــــــ  .209
 ػثٛر سٛر٘ دمحم انردًاَٙ

 

210.  130208 
 ػثٛر ػؿاو انضٍٚ َثٕٖ انؼطهٕذٗ

 

 

 



    

 

 

 (انرٚادج انؼهًٛح  )يهف االرشاد االكادًٚٗ 
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Group 2-15 
 

 

 ذٕقٛغ انطانة اضى انطانة انرقى األكادًٚٗ  يطهطم 

211.  130210 
 ػسِ دمحم اتراْٛى دمحم انغًر٘

 

212.  130211 
 ػال رضا ػثض انذًٛض غرف انضٍٚ

 

213.  130212 
 ػال ػثض انؼظٛى ػثض انردٛى انضيُٕٓرٖ

 

214.  130221 
 غاصِ ػاصل اضًاػٛم اضًاػٛم

 

215.  130222 
 فاذٍ ػثضانفراح دمحم ػثضانفراح

 

 ــــــــ  .216
 فاطًّ جًال ضانى انؿٛاص

 

217.  130223 
 فاطًح ؾثذٗ إتراْٛى يؿطفٗ

 

218.  130224 
 فاطًح طارق فرذٗ غُضٖ

 

219.  130225 
 فاطًّ ػثض انطالو يؿطفٗ ػثض انطالو

 

220.  130226 
 فاطًح ٔؾال دمحم انطثشأٖ

 

221.  130231 
 كرًٚح َاؾر ػهٗ ػثض انًمؿٕص

 

222.  130232 
 كؼثح يجضٖ زٍٚ انفرٕح ػهٗ ضؼٛض

 

  يراو أضايح دمحم ذركٗ 130276  .223

224.  130277 
 يراو دطاو انػاطنٗ ادًض انػاطنٗ

 

225.  130283 
 يرٚى ضاتك ضؼض دًسج

 

 

 

 

 

 

 انرائض انؼهًٗ كٕص انًجًٕػحانفرلح  

 (انًرغض األكاصًٚٗ)

 انٕظٛفح

  انٓطرٕنٕجٙ يذرش تقطى  أيٛرج فًٓٗ ػهٙ انطٛذ/ د 152- انثاَٛح



    

 

 

 (انرٚادج انؼهًٛح  )يهف االرشاد االكادًٚٗ 
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Group 2-16 

 

 

 ذٕقٛغ انطانة اضى انطانة انرقى األكادًٚٗ  يطهطم 

  يرٚى ؾثرٖ دطٍٛ جؼفر 130284  .226

  يرِٔ انطٛض فرٚض ػثض انًجٛض ٚاضًٍٛ 130278  .227

  يرِٔ جًال ػثض انًجٛض انطٛطٗ 130279  .228

  يرِٔ ػثض انذًٛض غثم فاٚض 130280  .229

  يرِٔ يذًٕص ادًض دًض 130281  .230

  يرِٔ يطٛغ سانض ػس انضٍٚ 130282  .231

  يُار فؿٛخ دمحم يؿطفٗ تذٛرٖ 130290  .232

  يُال سانض دطٍ ػثضانطالو غهثٗ 130291  .233

  يُح هللا ػالء ػثض انؼال انثكم 130292  .234

  يُح هللا دمحم ػثض انذًٛض كٕٛاٌ 130293  .235

  يُح هللا دمحم ياْر انطثار 130294  .236

  يُح هللا ٕٚضف دطٍ يرٕنٙ 130295  .237

  يُٗ أدًض دمحم ػثض انهطٛف 130296  .238

  يُٗ ادًض دمحم يذٛطٍ 130297  .239

  يُٗ اضًاػٛم دمحم ػهٙ 130298  .240

 

 انرائض انؼهًٗ كٕص انًجًٕػح انفرلح 

 (انًرغض األكاصًٚٗ)

 انٕظٛفح

  انٓطرٕنٕجٙ يذرش تقطى دانٛا ػثذ انرازق َٕٚح / د 162- انثاَٛح



    

 

 

 (انرٚادج انؼهًٛح  )يهف االرشاد االكادًٚٗ 
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Group 2-17 

 

 

 ذٕقٛغ انطانة اضى انطانة انرقى األكادًٚٗ يطهطم

  يُٗ ػثض انؼسٚس انؼهًٛٗ ػثض انؼسٚس انػٛز 130299  .241

242.  130300 
 يُٗ يًضٔح رغضٖ اتراْٛى

 

243.  130301 
 يُٗ ٚذٛٗ ػثض هللا غرف انضٍٚ

 

244.  130302 
 يُٗ ٚطرٖ يذًٕص ػثضانجٕاص

 

245.  130308 
 يٛار سانض فرذٗ غؼثاٌ

 

 ـــــــــــ  .246
 يٙ ادًض ػثض انذهٛى انطٛض

 

247.  130307 
 يٙ دمحم دمحم أتٕ ضؼضِ

 

248.  130305 
 يٗ يذًٕص ػهٗ ضهًٛاٌ

 

249.  130306 
 يٗ يذًٕص دمحم ضؼض

 

 ــــــــ  .250
 يٛرا يراص غانٙ ػطٛح

 

251.  130309 
 َاجّ انثٕٛيٗ انثرػٗ انثٕٛيٗ انثرػٙ

 

 ــــــــ  .252
 َاصٍٚ دمحم ػهٗ دمحم انػثُٛٗ

 

253.  130310 
 َاَطٗ انرفاػٗ يؿطفٗ اتٕ غاٍْٛ

 

254.  130311 
 َضا فرذٙ أدًض أتٕضار٘

 

 

 انرائذ انؼهًٗ كٕد انًجًٕػح انفرلح 

 (انًرشذ األكادًٚٗ)

 انٕظٛفح

راَٛا إتراْٛى إتراْٛى ٚاضٍٛ/ د 172- انثاَٛح

  

  انٓطرٕنٕجٙ يذرش تقطى



    

 

 

 (انرٚادج انؼهًٛح  )يهف االرشاد االكادًٚٗ 
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Group 2-18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انرائض انؼهًٗ كٕص انًجًٕػح انفرلح 

 (انًرغض األكاصًٚٗ)

 انٕظٛفح

  الفسيولوجىبقسم  أضرار ضٓٛر ػثذ انذًٛذ صانخ/ د.أ 182- الثانية

 ذٕقٛغ انطانة اضى انطانة انرقى األكادًٚٗ يطهطم

 َضٖ ضؼٛض اتراْٛى دمحم ػؿفٕر 130312  .255
 

 َضٖ غكر٘ دطٍٛ أتٕ  غاص٘ 130313  .256
 

 ــــــــــــــ  .257
 َضٖ دمحم ػؿاو ػس انضٍٚ ػهٗ كايم

 

 ـــــــــــــــ  .258
 َريٍٛ دًضٖ دطٍ اتٕ زُٚح

 

259.  130314 
 َريٍٛ دمحم يؿطفٗ ضالو

 

 َؼًح ػثض انًذطٍ ػثض هللا انطٕصاَٙ 130315  .260
 

 َٓٗ ػثض انؼسٚس فرخ هللا ٕٚضف 130316  .261
 

 َٕرا أدًض فرذٗ ػطاهللا 130317  .262
 

 َٕرا جًال جاتر دطٍ رجة 130318  .263
 

264.  130319 
 َٕرا رجة ػثض انؼسٚس ؾمر

 

 َٕرا ؾالح دمحم ػثض هللا 130320  .265
 

 َٕرْاٌ أدًض يؼٕـ ػثض انًُؿف 130321  .266
 

 َٕرْاٌ اغرف يذرٔش ػثض انؼسٚس 130322  .267
 

 ْاجر أدًض أدًض انثضٖٔ 130323  .268
 

 ـــــــ  .269
 ْاجر ؾالح ػثض انذكٛى ػالو

 



    

 

 

 (انرٚادج انؼهًٛح  )يهف االرشاد االكادًٚٗ 
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Group 2-19 
 

 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  ْاجر طهؼد ػثض انؼسٚس غؼثاٌ 130324  .270

  ْاجر ػهٗ ػثض انفراح ادًض 130325  .271

  ْاجر ػهٙ دمحم يرٕنٙ ضالو 130326  .272

  ْاجر فرذٗ اتراْٛى اتٕسفاجٗ 130327  .273

  ْاجر فٕز٘ دهًٙ ػثض انثالٙ 130328  .274

  ْاجر فٛؿم يذرٔش يذًٕص 130329  .275

  ْاجر ْػاو فًٓٗ انطٛض 130330  .276

  ْثح جًال اتٕ طكرٖ ػٛطٗ 130331  .277

  ْثّ هللا اغرف يذٛٙ انػراتٙ 130332  .278

  ْثّ ضؼٛض ػثض انفراح انضلٛرٖ 130333  .279

  ْثّ ػهٗ جاتر انفمٗ 130334  .280

  ْثّ يجضٖ دطٍُٛ طُطأٖ 130335  .281

  ْضٖ ضًٛر دمحم ػهٗ ضهٛى 130336  .282

  ْضٖ يجضٖ إتراْٛى ػثض انال 130338  .283

  ْضٚر جًال دمحمٖ اتٕ يُضٔر فٕصج ـــــــ  .284

 

 

 

 انرائذ انؼهًٗ كٕد انًجًٕػح انفرلح 

 (انًرشذ األكادًٚٗ)

 انٕظٛفح

  انفطٕٛنٕجٗ يذرش تقطى  ضٕزٖ فاٚس كايم ػرٚضّ/ د 192- انثاَٛح



    

 

 

 (انرٚادج انؼهًٛح  )يهف االرشاد االكادًٚٗ 
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Group 2-20 
 

 انرائذ انؼهًٗ كٕد انًجًٕػح انفرقح 

 (انًرشذ األكادًٚٗ)

 انٕظٛفح

  انفطٕٛنٕجٗ يذرش تقطى  ضٕزاٌ يصطفٗ ْساع/د 202- انثاَٛح

 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  ْضٚر ػثض انذًٛض ػًر يذًٕص انػٛز 130337  .285

  ْضٚر انطٛض يذًٕص انطٕسٙ 130339  .286

  ْضٚر دمحم فرخ هللا ػثض انذًٛض انؼضل ـــــــ  .287

  ُْض جًال اتراْٛى دمحم تٛثرش 130341  .288

  ُْض يؿطفٗ ػثضانرٕاب ضانى 130342  .289

  ٔضاو ػًاص دمحم ذٕفٛك َاؾر 130343  .290

  ٔفاء يؿطفٙ زْراٌ يؿطفٗ انػٛز ػاير 130344  .291

  ٚارا ادًض اتراْٛى جًال انضٍٚ 130345  .292

  ٚارا يجضٖ دمحم ػثض انؼاطٗ انذُأٖ 130346  .293

  ٚارا دمحم َثٛم يذًٕص دمحم ــــــــــ  .294

  ٚاضًٍٛ ػثض انؼسٚس رجة انضْػاٌ 130347  .295

  ٚاضًٍٛ ػثض انؼظٛى ػفٛفٙ سهٛفّ 130348  .296

  ٚاضًٍٛ فرذٗ إتراْٛى تؿم 130349  .297

  ٚاضًٍٛ دمحم ػهٗ انًػض 130350  .298

  ٚاضًٍٛ يؿطفٗ زكٗ غثاَّ 130351  .299
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Group 2-21 

 انرائذ انؼهًٗ كٕد انًجًٕػح انفرقح 

 (انًرشذ األكادًٚٗ)

 انٕظٛفح

  انفطٕٛنٕجٗ يذرش تقطى  صفاء دمحم انقطة صانخ/ د 212- انثاَٛح

 

 ذٕقٛغ انطانة اضى انطانة انرقى األكادًٚٗ يطهطم

  ٚاضًُٛا أغرف أيٍٛ جثرٚم 130352  .300

  ًُٚٗ دمحم يؿطفٗ دجاز٘ 130353  .301

  ٕٚضرُٛا جرجص يٕرش تٕنص ـــــــ  .302

  ٕٚضف ادًض ػثض انمٕ٘ انمرٚطٙ 130354  .303

  يٕضٗ ٔجّٛ انمًؽ يرلص يرٛاش انطثكٗ 130304  .304

  يٓاص ػثضانؼسٚس يؿطفٗ غافؼٗ 130303  .305

  يؿطفٗ دطاو ػثض انًؼطٗ ػثض انطرار ٕٚضف 130285  .306

  يؿطفٗ غٕلٗ دمحم اتراْٛى 130286  .307

  يؿطفٗ ػثض انجٛض نطفٗ انًغاز٘ ـــــــــــ  .308

  يؿطفٗ ػؿاو انضٍٚ يرٕنٗ ػهٗ 130287  .309

  يؿطفٗ دمحم يؿطفٗ ػثضانذًٛض ؾانخ 130288  .310

  يؿطفٗ ٔائم ػثض انًرضٙ انػاتٕر٘ 132089  .311

  كرٚى أضايّ ػطٛح انؼرلاٌ 130228  .312

  كرٚى دمحم ذٕفٛك غؼثاٌ دمحم غؼثاٌ 130229  .313

  كرٚى دمحم ػثض انؼاطٗ رزق 130230  .314
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Group 2-22 
 

انرائذ انؼهًٗ  كٕد انًجًٕػح انفرقح 

 (انًرشذ األكادًٚٗ)
 انٕظٛفح

 ٕٚضف دُاجرجص صثر٘ l/دا 222- انثاَٛح

  

  انفطٕٛنٕجٗ  تقطىأضرار و 

 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  نثٛة يجضٖ لاضى ضالو 130233  .315

  فؤاص ضؼٛض دمحم ػالو 130227  .316

  ادًض دمحم ضهًٛاٌ جهثظ 130027  .317

  ادًض دمحم ػثض انطالو دُطٕر 130028  .318

  أدًض دمحم ػثض انًطهة انثطادجٙ 130029  .319

  أدًض دمحم ػهٙ دًاص 130030  .320

  ادًض دمحم ػهٗ جثرٚم 130031  .321

  أدًض دمحم فٕز٘ يطأع 130032  .322

  اتٕدجر ادًض يذًٕص ضؼض يذًٕص 130033  .323

  ادًض يطؼض ادًض انؼضنٗ 130034  .324

  ادًض ْاَٙء ادًض فؤاص ضالو 130035  .325

  ادًض ٚاضر دمحم ػسب اتٕ انؼٍُٛٛ 130036  .326

  دطاو دطٍ ػثضانذًٛض انثرترٖ 130132  .327

  دطٍ دمحم دطٍ ػكاغّ 130133  .328

  عبد هللا بكرى أصالن   .329
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Group 2-23 

الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

انطالو ػثذ َجٛة دمحم ٚذٙ /د 232- انثاَٛح

  

  انفطٕٛنٕجٗ  تقطىيذرش 

 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  ريضاٌ انفراح ػثض اتراْٛى اضايّ 130039  .330

  انًذراز فرداخ ادًض أضايّ 130040  .331

  ػفٛفٙ دمحم ػثضانؼسٚس دمحم أضايّ 130041  .332

  ضرٔر أدًض دمحم دمحم أضايح 130042  .333

  غرتٛح رزق انُاؾر ػثض سانض 130137  .334

  ٚطٍ رضٕاٌ ػثضانذًٛض سانض 130138  .335

  ضانى ػثضانذًٛض ػثضانًجٛض سانض 130139  .336

  غاَى انطٛض سانض ضهًٛاٌ 130175  .337

  ٚاضٍٛ غاص٘ اتٕ جًال غاصٖ ـــــــــــ  .338

  دمحم انذًٛض ػثض أدًض انذًٛض ػثض 130197  .339

  إتراْٛى ذٕفٛك انضٍٚ ػالء انردًٍ ػثض 130198  .340

  يذًٕص هللا ػثض يؿطفٗ انردًٍ ػثض 130199  .341

  غرٚف ػثضانطالو انطٛض ػثضانطالو 130200  .342

  َؿٛر انؼسٚس ػثض إَر انؼسٚس ػثض ــــــ  .343

 انؼسٚس ػثض ريضاٌ انؼسٚس ػثض 130201  .344

 انًؿرٖ
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Group 2-24 
 

الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

شًٛاء دمحم ػثذ انغُٗ / د  24-2 انثاَٛح

  يطأع

  انفطٕٛنٕجٗ  تقطىيذرش 

 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

345.  130203 
 يشهٕف انؼهٛى ػثض سانض انؼهٛى ػثض

 

346.  130204 
 دػٛع ػثضانؼسٚس ػثضانذفٛع ػثضانؼهٛى

 

  انُجار دمحم دطٍ هللا ػثض 130205  .347

348.  130206 
 انثرلٗ يٕضٗ ادًض فًٓٙ ػاصل ػثضهللا

 

349.  130207 
 يٕضٗ ػثضِ ػًر ػثضهللا

 

350.  130209 
 أدًض فكرٖ أدًض ػضنٗ

 

351.  130213 
 انردًٍ ػثض ػهٗ انردٛى ػثض ػهٗ

 

352.  130214 
 غؼثاٌ ػهٗ انؼهٛى ػثض ػهٗ

 

353.  130215 
 لٕرج أتٕ انردٛى ػثض دمحم ػهٗ

 

354.  130216 
 ادًض انردًٍ ػثض انؼسٚس ػثض سانض ػًر

 

 ـــــــــ  .355
 يذرٔش إتراْٛى انضٍٚ ؾالح ػًر

 

 ـــــــــ  .356
 ػاير انًؼس ػثض دمحم انذكٛى ػثض ػًر

 

357.  130217 
 تػر دمحم انًكارو اتٕ ػًرٔ

 

358.  130218 
 ضرداٌ انذهٛى ػثض انطثاػٙ انردًٍ ػثض ػًرٔ

 

359.  130219 
 غًار ػهٙ طّ انؼسٚس ػثض ػًر
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Group 2-25 
 

 انرائذ انؼهًٗ كٕد انًجًٕػح انفرلح 

 (انًرشذ األكادًٚٗ)

 انٕظٛفح

 انٓطرٕنٕجٙيذرش  تقطى    يٕٓجٗدال دمحم انَٕٛص ػثذ ريضاٌ /د 25-2 انثاَٛح

 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  انؼسٚس ػثض يذًٕص انؼسٚس ػثض ػًرٔ 130220  .360

  تطَٕٛٙ دمحم إتراْٛى دمحم ـــــــــــــ  .361

  أتٕػهٗ يذًٕص اتراْٛى دمحم 130235  .362

  ػجٕر دمحم تطَٕٛٗ اتٕانُجا دمحم 130236  .363

  انجسار انطالو ػثض دايض ادًض دمحم 130237  .364

  اتٕيٕضٗ ػثضانذًٛض ادًض دمحم 130238  .365

  غاَى ػهٗ أدًض دمحم 130239  .366

  انضٚة ؾاتر دمحم ادًض دمحم 130240  .367

  كٛالَٗ دمحم أدًض دمحم 130241  .368

  دطٍ دمحم أغرف دمحم 130242  .369

  انُثٗ ػثض دمحم انُثٗ ػثض انؼرتٗ دمحم 130243  .370

  ْٔضاٌ ٕٚضف ادًض ادًض ايٍٛ دمحم 130244  .371

  غٕغح اتٕ دمحم اًٍٚ دمحم 130245  .372

  تضٚر دمحم انضٍٚ َٕر دمحم جاتر دمحم 130246  .373

  االضضٔصٖ ػثضانًُؼى ريضاٌ دمحم 130247  .374
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Group 2-26 
 

الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 يذرش  تقطى    رزق دمحم ضهًٛاٌ دمحم/د 26-2 انثاَٛح

 انذٕٛٚح انكًٛٛاء

 

 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  انٕادض ػثض انفراح ػثض ضؼٛض دمحم 130248  .375

  انًجٛض ػثض ػهٗ تكرٖ غرٚف دمحم 130249  .376

  ػطٛح ريضاٌ غؼثاٌ دمحم ـــــــــ  .377

  دطٍٛ انذًٛض ػثض ؾثذٗ دمحم 130250  .378

  إتراْٛى دطٍ ػاصل دمحم 130251  .379

  انػٛز يؿطفٗ ػثاش ػاصل دمحم 130252  .380

  انٕكٛم انفراح ػثض ػاصل دمحم 130253  .381

  ػرفح دمحم ػاصل دمحم 130254  .382

  غهثٙ انؼسٚس ػثض انذك ػثض دمحم 130255  .383

  ادًض ذٕفٛك انظاْر ػثض دمحم 130256  .384

  دمحم يؿطفٗ انكرٚى ػثض دمحم 130257  .385

  ػرفّ دطٍ انًُؼى ػثض دمحم 130258  .386

  فراج ػثضانذٗ ػثضانطالو دمحم 130259  .387

  انشٕنٗ ػٛطٗ انضٍٚ ػالء دمحم 130260  .388

  دًاص إتراْٛى ؾثرٖ ػالء دمحم 130261  .389

 

 

 

 

 



    

 

 

 (انرٚادج انؼهًٛح  )يهف االرشاد االكادًٚٗ 
2014/2015 

 

27 

 

 

Group 2-27 
 

كود  الفرقة 

 المجموعة

الرائد العلمى 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 انذٕٛٚح انكًٛٛاءاو  تقطى    دٔاد انرؤف ػثذ  أشرف/د 27-2 انثاَٛح

 

الرقم  مسلسل

 الأكاديمى

 توقيع الطالب اسم الطالب

  تالتم يؿطفٙ اتراْٛى ػهٙ دمحم ــــــــ  .390

  تطٛمح دطُٙ ػهٙ دمحم 130262  .391

  دطٍُٛ انذًٛض ػثض فٕزٖ دمحم 130263  .392

  دطٍ ػثضِ كًال دمحم 130264  .393

  الغٍٛ إَٔر يذًٕص دمحم ـــــــــــ  .394

  جْٕر دمحم انفراح ػثض ٔائم دمحم 130265  .395

  انضٚة ادًض دطٍ أدًض يذًٕص 130266  .396

  ايثاتٗ دمحم جٕصج أدًض يذًٕص 130267  .397

  انرغٙ ْالل تضراٌ يذًٕص ــــــــــ  .398

  يُضٔر اتٕ انؼال ػثض جًال يذًٕص 130268  .399

  انغفار ػثض انٓاصٖ ػثض جًال يذًٕص 130269  .400

  انؼال ػثض فؤاص ػاصل يذًٕص 130270  .401

  اتٕضؼضِ انطٛض ػثضانردًٍ ػاطف يذًٕص 130271  .402

  انطٛض ػهٗ ػهٗ يذًٕص 130272  .403

  انجضٖ يذًٕص فرذٗ يذًٕص 130273  .404
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Group 2-28 
 

الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

انطثاػٙ ضايٙ يذًٕد  داذى/اد 28-2 انثاَٛح

  

 انذٕٛٚح   أضرار تقطى  انكًٛٛاء

 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  دثٛثّ أتٕ يؿطفٗ لطة يذًٕص 130274  .405

  دافع يذًٕص دمحم يذًٕص ـــــــــ  .406

  صأص يؿطفٗ دمحم يذًٕص 130275  .407

  ػًارج انردًٍ ػثض ٚاضر يذًٕص ـــــــــــ  .408

  دمحم أدًض دمحم انثز    .409

  ْػاو يجضٖ يذٗ انضٍٚ انؼثاضٗ    .410

  رٔصُٚا أدًض ؾالح غذاذّ    .411

  ُْض دمحم يرٕنٗ لُضٚم    .412

  ياٚاٌ دمحم ػثض انٕصٔص    .413

  ًُٚٗ غؼثاٌ دهًٗ دمحم   .414

  دمحم ػثض انطالو يُؿٕر   .415

  َٓال جًال ػثض انؼسٚس لُضٚم    .416

  َريٍٛ دمحم انطٛض ضؼضِ   .417

  ٚارا دازو دمحم فرٚض    .418

  زْرج ػضَاٌ انٕٓاظ    .419
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Group 2-29 
 

الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 يذرش يطاػذ يرٕطُّ يؤيُح ضؼثذ انذًٕنٗ / د 29-2 انثاَٛح

 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  رايٗ دمحم ػثضانفراح انجُٛضٖ 130274  .420

  زٚضاٌ دمحم زٚضاٌ ٕٚضف 130275  .421

  غرٚف دمحم انؼرتٗ اتراْٛى ـــــــــــ  .422

  ػثضانؼسٚس ضايٗ ػثضانؼسٚس ؾمر   .423

  يؿطفٗ ٔائم ػثضانًرضٗ انػاتٕرٖ   .424

  دمحم سمير احمد بشادى    .425

 مصطفى جمال حامد الحريف    .426

 دمحم حلمى ذكى زغو     .427

 جمعه دمحم العمارين    .428

 دمحم منصور حاج حمدان    .429

 أحمد عبد الحميد طه مصطفي    .430

 دمحم السيد محمود حبيب    .431

 كريم دمحم توفيك شعبان    .432

 زيدان دمحم زيدان    .433

 دمحم حسن رزق    .434
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Group 2-30 
 

الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

 يذرش تقطى انصذر  رَا انٓهثأٖ / د 30-2 انثاَٛح

 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  رَا ياْر ػثضهللا دمحم انؿٕاف ـــــــــ  .435

  ضًر رضا انطٛض زٚضاٌ   .436

  َٕر ػضَاٌ َؼطاٌ يراص   .437

  رؤٖ أدًض تضر انضٍٚ   .438

  َٕر ػضَاٌ ضالو دًسج    .439

  ػثٛر ضهًٛاٌ انشٕنٗ    .440

  اضًاء فرداخ يؿطفٗ   .441

  اًٚاٌ فٕزٖ ضاًٚاٌ    .442

  دعاء دمحم ابراهيم ابراهيم   .443

 أميرة توفيك سلمان    .444

 أية توفيك شاشة     .445

 سجدة عبد هللا القاضى     .446

 أميرة السيد حسين    .447

 سالى مصيلحى عبد السميع شريف    .448

 سارة فوزى عبد اللطيف    .449

 شيرين عبد الفتاح الجيار     .450
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الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

2-31 انثاَٛح  يذرش تقطى انكًٛٛاء  ضانٙ انذفُأٖ / د 

 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

  أميرة سعيد حسين سلطان   .451

  آّٚ ضٛاء انضٍٚ أدًض يذًٕص    .452

  تطًّ دًضٖ ػثض انًؤيٍ   .453

  ذطُٛى ػًاص انضٍٚ ػكاغّ   .454

  ضًررضا انطٛض زٚضاٌ   .455

  َٕر ػضَاٌ َؼطاٌ يراص   .456

  رؤ٘ أدًض تضر انضٍٚ   .457

  ػثٛر ضهًٛاٌ انشٕنٙ   .458

  أضًاء فرداخ يؿطفٙ    .459

 إًٚاٌ فٕزٖ ضهًٛاٌ     .460

 دعاء دمحم إبراهيم إبراهيم    .461

 أميرة توفيك سالمان    .462

 آية ربيع شاشه    .463

 سجده عبد هللا القاضي    .464

 أميرة السيد حسين    .465

 آيه دمحم متولي شلبي    .466

 أميرة دمحم علي هندية    .467

 



    

 

 

 (انرٚادج انؼهًٛح  )يهف االرشاد االكادًٚٗ 
2014/2015 

 

32 

 

 
 

الرائد العلمى  كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد الأكاديمى)

 الوظيفة

2-32 انثاَٛح  قطى انكًٛٛاء انذٕٛٚح إتراْٛى شذاذّ انًذتٕح/ د 

 

 توقيع الطالب اسم الطالب الرقم الأكاديمى مسلسل

 دمحم حسن رزق    .468

  دمحم ضًٛر أدًض تػاصٖ   .469

  ػثض انؼسٚس ضايٗ ػثض انؼسٚس ؾمر   .470

  يؿطفٙ جًال دايض انذرٚف   .471

  دمحم دهًٗ زكٗ زغٕ   .472

  دمحم ريضاٌ دطٍ انػٛز   .473

 أدًض ضايٗ ػثض هللا يػؼم    .474

 أضًاء فرذٗ انػاٚة  130069  .475

 يؿطفٙ دمحم ضايٗ ػثض انٕادض    .476

 

 


