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 (ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور )الفرقة الرابعة 

 الوظيفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 20-4 الرابعة
 إبراْيى انًرضي عبد يذب اسالو/ د

 ِذرش خرازخ لٍت ٚؾذر 

  Group 4-20  

 رٛليع اٌطبٌت اضُ اٌطبٌــــــــــــــــــــــــــت اٌرلُ االوبديّٝ ِطٍطً

   أص ازّـذ ِسرٚش خٍجظ 10014 1

   ادًد َبيم ادًــد طًـــبٌ 100038 2

   اثرا٘يُ ازّذ فزسٝ غٍجٝ 110006 3

   اثرا٘يُ اٌذضٛلٝ اٌطيذ عفيفٝ 110007 4

   اثرا٘يُ اٌطيذ ِسّٛد ِؿطفٝ لبضُ 110008 5

   ازّذ اثرا٘يُ ازّذ اٌّظبٌٝ 110009 6

   ازّذ اثرا٘يُ دمحم اثٛ زيذ 110010 7

   ازّذ اضّبعيً ازّذ اٌطيذ خضر 110011 8

   ازّذ اٌطيذ ازّذ غٕيُ 110012 9

   ازّذ اٌطيذ اٌٛردأٝ إٌّر 110013 10

   ازّذ اٌطيذ ضعذ عجذ اٌطالَ دٚيذار 110014 11

   ازّذ ثذٜٚ اِيٓ ثذٜٚ 110015 12

   ازّذ خّبي زبِذ عديّٝ 110016 13

   ازّذ خّبي زّذٜ عٍٝ 110017 14

   ازّذ خّبي عجذ اٌطزبر خّعٗ 110018 15
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 الوظيفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 ِذرش خرازخ لٍت ٚؾذر عيبَّ دمحم دًدٖ أدًد/ د 21-4      الرابعة

  
Group 4-21 

 

 رٛليع اٌطبٌت اضُ اٌطبٌــــــــــــــــــــــــــت اٌرلُ االوبديّٝ ِطٍطً

   ازّذ خّيً عجذ اٌفزبذ دمحم اٌسطيٕٝ  110020 1

   ازّذ زطٓ دمحم ِٕؿٛر 110021 2

   ازّذ خبٌذ عٍٜٛ ازّذ 110022 3

   ازّذ ضعيذ اٌطيذ زطٕيٓ 110023 4

   ازّذ ضّير عجذ اٌرؤف يٛضف اٌٍجٛدٜ 110024 5

   ازّذ ضّير دمحم ٍِيدٝ اٌدسير 110025 6

   ازّذ ضيذ دمحم اثٛ غٛغٗ 110026 7

   ازّذ غٛلٝ عجذ اٌرزّٓ ثذٖ 110027 8

   ازّذ طبرق دمحم زٛاش 110028 9

   ازّذ عبدي عجذ اٌرزّٓ غرف اٌذيٓ 110029 10

    ؾمرازّذ عبدي ِسّٛد عساٌذيٓ 110030 11

   ازّذ عجذ اٌسىيُ عجذ إٌّعُ االضذٚدٜ 110031 12

   ازّذ عجذ اٌسّيذ ازّذ ازّذ غب٘يٓ 110032 13

   ازّذ عجذ اٌطالَ ضعذ عجذ اٌطالَ 110033 14

   ازّذ عجذ اٌعبي ِسّٛد عبدي  110034 15
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 الوظيفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 22-4       الرابعة

 انديٍ جًبل أدًد أدًد/ د.أ

 أضزبر خرازخ اٌّطبٌه اٌجٌٛيخ 

  
Group 3-22 

 

 رٛليع اٌطبٌت اضُ اٌطبٌــــــــــــــــــــــــــت اٌرلُ االوبديّٝ ِطٍطً

   ازّذ عٛـ زيٓ عٛـ ِراد 110035 1

   ازّذ فٙيُ دمحم فٙيُ 110036 2

   ازّذ ِجرٚن عجذ اٌعسيس اٌىػبن 110037 3

   ازّذ ِدذٜ عجذ اٌدٛاد اضّبعيً 110038 4

   ازّذ ِسطٓ ِسّٛد ِمػظ 110039 5

   ازّذ دمحم رضالْ ازّذ رضالْ 110040 6

   ازّذ دمحم ضبِٝ عٍٝ فبيذ 110041 7

   ازّذ دمحم عبدي ازّذ عّر ِسّٛد 110042 8

   ازّذ دمحم عجذ اٌجبضظ دمحم اٌػبفعٝ 110043 9

   ازّذ دمحم عجذ اٌطّيع دمحم اٌذِرداظ 110044 10

    إٌعّبٔٝازّذ دمحم عٍٝ عجذ اٌسٝ 110045 11

   ازّذ ِسيٝ ثيِٛٝ دمحم  110046 12

   ازّذ ِخزبر دمحم وبًِ زبِذ غزبد 110047 13

   ازّذ ِؿطفٝ ازّذ اضّبعيً 110048 14

   ازّذ ِؿطفٝ دمحم ِع 110049 15
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 الوظيفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 p      4-23 الرابعة

 هللا عبد انًقصٕد عبد يرزٔق دمحم/ د

 ِذرش خرازخ اٌّطبٌه اٌجٌٛيخ 

 

  
Group 4-23 

 

 رٛليع اٌطبٌت اضُ اٌطبٌــــــــــــــــــــــــــت اٌرلُ االوبديّٝ ِطٍطً

   ازّذ ِّذٚذ ازّذ دمحم عّراْ 110050 1

   ازّذ ِٕير دمحم عطب هللا 110051 2

    ثيِٛٝازّذ ٔسيٗ فّٙٝ ضٍيّبْ 110052 3

   ازّذ ٔؿر اٌطيذ عجذ اٌغٕٝ خٍَٙٛ 110053 4

   ازّذ ٚزيذ عجذٖ ِٛضٝ 110054 5

   ازّذ يطرٜ عجذ اٌخبٌك عٛدٖ 110055 6

   اضبِٗ خبثر فزٛذ عجذ اٌطالَ اٌؿٛاف 110057 7

   اضبِٗ عجذ اٌعبطٝ اثرا٘يُ ِؿيٍسٝ ازّذ 110058 8

   اضبِٗ عؿبَ عجذ اٌعسيس غعجبْ 110059 9

   اٌطيذ اٌٛؾبي عٍٝ ازّذ  110098 10

   اٌطيذ دمحم عجذ اٌسّيذ اٌطيذ 110099 11

   اِدذ دمحم ِؿطفٝ عٍٝ ِؿطفٝ اٌذضٛلٝ 110107 12

   أص ايّٓ زبِذ ِسّٛد ثىر 110129 13

   خّبي زطٓ عجذ اٌطّيع زطٓ اثٛ اٌزيً 110173 14

   خْٛ عبدي زٕبٔٝ يٛضــــــــف 110176 15
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 الوظيفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 اضزبر ثمطُ خرازخ اٌزدّيً أزّذ دمحم دمحم اٌجبرح / د.أ p      4-24 الرابعة

  
Group 4-24 

 

 رٛليع اٌطبٌت اضُ اٌطبٌــــــــــــــــــــــــــت اٌرلُ االوبديّٝ ِطٍطً

   زبزَ ِسّٛد عجذ اٌعبطٝ اثرا٘يُ زّذ 110178 1

   زطبَ دمحم عجذ اٌٛازـــــذ عيــــذ 110180 2

   زّذٜ ضعيذ اثرا٘ـــيُ اٌطجىٝ 110183 3

   خبٌذ دمحم عجذ اٌسبفع اثٛ ٔبر 110186 4

   راِٝ ِسّٛد ؾجسٝ ِسّـــــــٛد 110198 5

   ضعيذ اضبِٗ ضعيذ عجذ اٌـــــٛازــــــذ 110239 6

   ضيذ دمحم اٌطيذ ِسّـــــٛد طٍجـــــٗ 110256 7

   غعجبْ عجذ اٌٍطيف عجذ اٌّمؿٛد اٌعيبط 110258 8

   غٛلٝ ِسّــــذ غٛلذ عٍـــــــــــــٝ  110260 9

   ؾراثب ِْٛ ؾجسٝ غبٌـــــــــٝ عٛـ 110266 10

   ؾالذ ٌطفٝ ِسّــــذ عيـــــــــذ 110267 11

   ضيبء فٛزٜ اثٛ اٌيسيـــذ اٌعجـــذ 110270 12

   طبرق ضبِٝ عجذ اٌعسيس فزر هللا  110271 13

   عجذ اٌدٍيً عبطف عجذ اٌدٍيً خجر 110273 14

   عجذ اٌرزّٓ اضّبعيً عجذ اٌرزّٓ اٌخٌٛٝ 110274 15
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 الوظيفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 ِذرش  غريف دمحم اضّبعيً اٌمػطٝ /د p      4-25 الرابعة

  
Group 4-25 

 

 رٛليع اٌطبٌت اضُ اٌطبٌــــــــــــــــــــــــــت اٌرلُ االوبديّٝ ِطٍطً

   عجذ اٌرزّٓ فزسٝ ِسّـــــذ اٌذلٓ 110276 1

   عجذ اٌرزّٓ دمحم اٌطيذ اٌغرثبٜٚ 110277 2

   عجذ اٌطزبر ؾبٌر عجذ اٌطزبر ِسفٛظ 110279 3

   عجذ هللا اثرا٘يـــــــُ اٌطيذ غجبغٝ 110280 4

   عجذ هللا ضعيذ ازّذ عجذ اٌّمؿٛد ازّذ 110281 5

   عجذ هللا دمحم عجذ هللا اثٛ زدبزٜ 110282 6

   عجذ هللا دمحم ٔجيً فرج ثرضيُ 110283 7

   عجذ هللا يٛضف عجذ هللا عّــــبرٖ 110284 8

   عجذٖ عبؾُ عجــــذٖ اثٛ اٌخير 110285 9

   عٍٝ زطٕٝ عٍـــــٝ اٌسطيٕٝ 110288 10

   عٍٝ دمحم عٍٝ ضبٌُ اثٛ ضبٌُ 110290 11

   عٍٝ دمحم فـــــــــــرج غعجبْ 110291 12

   عّر زطيٓ عجــــذ هللا غساي 110295 13

   عّرٚ طبرق عطـــــٖٛ ٘يىً 110296 14

   عّرٚ عجذ اٌٍطيف عّر عجذ اٌٍطيف 110297 15
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 الوظيفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 ِذرش  أزّذ ثرٚد أزّذ ٔؿبر / د p      4-26 الرابعة

  
Group 4-26 

 

 رٛليع اٌطبٌت اضُ اٌطبٌــــــــــــــــــــــــــت اٌرلُ االوبديّٝ ِطٍطً

   وريُ وّبي عٍٝ ازّذ عجـــذ اٌٙبدٜ 110310 1

   وّبي رضب وّبي غريت وبٔــــــْٛ 110311 2

   وّبي عالء اٌذيٓ ِؿطفٝ وّبي اٌخطيت 110312 3

   دمحم ازّذ اٌطيذ ازّـذ ٔؿــر 110321 4

   دمحم ازّـــــــذ رٛفيك اٌعٍيّٝ 110322 5

   دمحم ازّذ رغذٜ اثرا٘يُ اٌطيذ 110323 6

   دمحم ازّذ ضعيذ ازّــــذ عبِر 110324 7

   دمحم ازّذ ِسّـــــــذ زدــــــر 110325 8

   دمحم ازّذ ِسّـــــذ غعيــــــر 110326 9

   دمحم ازّذ دمحم عجذ هللا عٍٝ 110327 10

   دمحم اضبِٗ ازّذ اٌؿبٜٚ 110328 11

   دمحم اغرف عجذ اٌطّيع خٛيٍٝ 110329 12

   دمحم اغرف دمحم عجذ اٌدٛاد ِسرٚش 110330 13

   دمحم اٌطيذ اٌطيذ خبد ضبٌُ 110331 14

   دمحم ايّٓ زٍيُ ز٘ـــــــــــــــرٖ 110332 15
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 الوظيفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 اضزبر ِطبعذ  ِسّٛد دمحم ٘ذ٘ٛد/ د.أ p      4-27 الرابعة

  
Group 4-27 

 

 رٛليع اٌطبٌت اضُ اٌطبٌــــــــــــــــــــــــــت اٌرلُ االوبديّٝ ِطٍطً

   دمحم خّبي رٛفيك زطّٕٝ عٍٝ 110333 1

   دمحم زبِــــذ زطٓ رِير 110336 2

   دمحم زطبَ ِسّــــذ ٔبؾر 110337 3

   دمحم راغت ازّــذ اٌذِرداظ 110339 4

   دمحم رضب عجذ اٌفزبذ اثٛ عيػٗ 110340 5

   دمحم ضعذ زطـــــٓ زفٕٝ 110341 6

   دمحم ضعذ عجذ اٌسّيذ اٌفبر 110342 7

   دمحم ضعيذ ِسّــذ اٌجرثرٜ 110343 8

   دمحم ضٍيّبْ ؾبدق عجذ اٌعسيس 110344 9

   دمحم ضّير ازّــــــــذ فرج 110345 10

   دمحم ضّير ِسّـــذ غٍزٛد 110346 11

   دمحم غعجبْ عجذ إٌجٝ ِسّــــذ 110347 12

   دمحم ؾبثر اثرا٘يُ ٌّــــــــــذٖ 110349 13

   دمحم ؾبثر عجبش رِضبْ اٌسيبد 110350 14

   دمحم ؾفٛد عجذ اٌغٕٝ غب٘يٓ 110352 15
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 الوظيفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 اضزبر ِطبعذ  ايّٓ دمحم ِسّٛد عجيذ/ د.أ p      4-28 الرابعة

  
Group 4-28 

 

 رٛليع اٌطبٌت اضُ اٌطبٌــــــــــــــــــــــــــت اٌرلُ االوبديّٝ ِطٍطً

   دمحم ؾالذ دمحم عجذ اٌّسطٓ اٌسطيٕٝ اٌدٕذٜ 110353 1

   دمحم ؾالذ ِسّـــــذ ِؿطفٝ دثب 110354 2

   دمحم عبطف عجذ اٌسّيذ زطٓ عٍٝ 110357 3

   دمحم عجذ اٌسىيُ دمحم عجذ اٌّعس عبِر 110358 4

   دمحم عجذ اٌسّيذ وبًِ رزق عؿفٛر 110360 5

   دمحم عجذ اٌطزبر عجذ اٌّسطٓ ٔذا 110361 6

   دمحم عجذ إٌجٝ دمحم عجذ اٌرزّٓ 110362 7

   دمحم عسد دمحم ٔجٜٛ اٌػيّٝ 110363 8

   دمحم عؿبَ عجذ اٌطزبر اٌّغرثٝ 110364 9

   دمحم عٍٝ ضعذ عٍـــــٝ زطٓ 110365 10

   دمحم عٍٝ ضٍيّبْ اثـــــٛ اٌعال 110366 11

   دمحم عٍٝ عجـــــذ اٌّديذ داٚد 110367 12

   دمحم عٍٝ ِسّـــذ عٍٝ خعفر 110368 13

   دمحم عّرٚ ِسّــذ اٌّذثٛذ 110369 14

   دمحم فبضً عجذ اٌدٍيً زالثيٗ 110370 15

    

 الوظيفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)
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 الرابعة
p              4-29 

 ِذرش لٍت ٚأٚعيخ دِٛيخ  ِراد ثػبٜ ِٕٙب/ د

  
Group 4-29 

 

 رٛليع اٌطبٌت اضُ اٌطبٌــــــــــــــــــــــــــت اٌرلُ االوبديّٝ ِطٍطً

   دمحم فزسٝ ضعذ دمحم عيطٝ 110371 1

   دمحم فزسٝ ِسّٛد عٍٝ ضيذ ازّذ 110372 2

   دمحم لذرٜ غبزٜ دمحم ازّذ 110373 3

   دمحم ِدذٜ اثرا٘يُ اٌػٛيخ 110374 4

   دمحم ِدذٜ ِسّــــذ اٌدسار 110375 5

   دمحم دمحم فبيس ِسّـــذ رخت 110376 6

   دمحم ِؿطفٝ عجذ اٌطالَ زّبد 110378 7

   دمحم ِّـــذٚذ غفيك عطىر 110379 8

   دمحم ِّذٚذ زٍّٝ اثٛ عطب هللا 110380 9

   دمحم ٔجيً عجذ اٌدٍيً اٌعيطٜٛ 110381 10

   ِسّٛد ازّذ ِسّٛد ازّـــذ  110383 11

   ِسّٛد ازّذ ِسّٛد دمحم اٌػيخ 110384 12

   ِسّٛد اٌطيذ ثيِٛٝ ِسّـــــــذ 110385 13

   ِسّٛد زوريب عجذ اٌطزبر اثٛ غبدٜ 110387 14

   ِسّٛد ضٍّـــبْ ِســّـــــــٛد عجذ اٌغٕٝ 110388 15
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 الوظيفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 الرابعة
p              4-30 

 اضزبر ِزٛطٕٗ عبطف اثٛ اٌطعٛد/ د.أ

  
Group 4-30 

 

 رٛليع اٌطبٌت اضُ اٌطبٌــــــــــــــــــــــــــت اٌرلُ االوبديّٝ ِطٍطً

   ِسّٛد عبطف ؾبثـــر ِرضــٝ 110389 1

   ِسّٛد عجذ اٌعسيس عجذ اٌفزبذ ِسّٛد ِٕؿٛر 110390 2

   ِسّٛد عجذ اٌّرضٝ عجذ اٌعسيس رروٝ 110391 3

   ِسّٛد ضعيذ دمحم ازّذ عجيذ 110392 4

   ِسّٛد دمحم اثٛ اٌّعبطٝ ٔٛارٖ 110393 5

   ِسّٛد دمحم اٌطيذ اٌؿعيذٜ 110394 6

   ِسّٛد دمحم عجبش اٌجطرٖ 110395 7

   ِؿطفٝ ازّذ ِؿطفٝ اٌجزبٔٛٔٝ 110405 8

   ِؿطفٝ اضبِٗ فٙيُ ِٕؿٛر 110406 9

   ِؿطفٝ زبزَ ضبِٝ طٕطبٜٚ اٌطرٜٚ 110407 10

   ِؿطفٝ غعجبْ عجذ اٌعظيُ عّبرٖ 110408 11

   ِؿطفٝ عجذ اٌرزّٓ اٌطيذ اثٛ اٌعال 110409 12

   ِؿطفٝ عجذ اٌعسيس اِيٓ زايـــــذ 110410 13

   ِؿطفٝ عجذ هللا ِؿطفٝ عجذ هللا 110411 14

   ِؿطفٝ عّر اضّبعيً اٌفالزــٗ 110412 15
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 الوظيفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 ِذرش ثبضُ عٍٝ زبفع رخت / د p      4-31 لرابعةا

  
Group 4-31 

 

 رٛليع اٌطبٌت اضُ اٌطبٌــــــــــــــــــــــــــت اٌرلُ االوبديّٝ ِطٍطً

   ِؿطفٝ فزسٝ ِسّــــذ عجيـــذ 110413 1

   ِؿطفٝ ِسّـــــذ عجذٖ ِزٌٛٝ 110414 2

   ِؿطفٝ ِسّــــذ ِسّٛد اٌؿبٜٚ 110415 3

   ِؿطفٝ دمحم ِؿطفٝ اٌطيطٝ 110416 4

   ِؿطفٝ ِسّٛد ِسّــــــذ خــــبد 110417 5

   ِؿطفٝ ِسّٛد ِسّــــــذ ٔبخٝ 110418 6

   ِؿطفٝ ِٙذٜ ِؿطفٝ دمحم رّراز 110419 7

   ِىرَ رٛفيك ضعذ زـــــٕب زجػٝ 110420 8

   ِٙذٜ دمحم ِسّــــــــذ اٌغٕبَ 110428 9

   ِيٕب ٚخيٗ اٌمّؽ ِرلؽ ِزيبش اٌطجىٝ 110437 10

   ٘ػبَ ِسّــــذ عجذٖ غرٚيــذ 110471 11

   يبضر زّذٜ عجذ اٌٍطيف عّــر 110479 12

   عّر دمحم عجذ اٌغٕٝ ٍِيدٝ 110491 13

   دمحم يطرٜ عجذاٌسفيع اٌذيت 110493 14

   اثرا٘يُ ثذر اثرا٘يُ لالظ 60001 15

   اضالَ ازّذ عجبش اٌػيخ 80061 16

   دمحم عبطف دمحم إٌميت 90289 17

   دمحم ازّذ عجذاٌخبٌك عٍٝ 40270 18
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اناث - الفرقة الرابعة  

 الوظيفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 بقسم الباثولوجى أضزبر  قُديم انذهيى عبد اد ِٕٝ p      4-01 لرابعةا

  Group 4-01  

 رٛليع اٌطبٌت اضُ اٌطبٌــــــــــــــــــــــــــت اٌرلُ االوبديّٝ ِطٍطً

   يٓب دًدٖ ادًـــد عـٕض 100034 1

   عٍيبء اضبِٗ ازّذ راضٝ 100042 2

   اثزطبَ دمحم فٛزٜ دمحم  110001 3

   اثزٙبج عجذ اٌفبدر عجذ اٌطّيع دمحم 110002 4

   اثزٙبي فزسٝ دمحم اٌذلٓ 110003 5

   اثرار عالء دمحم خٛدٖ 110004 6

   اثرارٔبؾر عجذ اٌّسطٓ عجذ اٌمبدر عزّبْ 110005 7

   اريح خبٌـــذ خيرد اٌفمٝ 110056 8

   اضراء اٌطيذ دمحم عجذ اٌسّيذ 110061 9

   اضراء زبثر اثرا٘يُ اثرا٘يُ داٚد 110062 10

   اضراء خّبي عجذ اٌّديذ اٌطيطٝ 110063 11

   اضراء زطٓ اثرا٘يُ اٌطيطٝ 110064 12

   اضراء عبطف عجذ اٌخبٌك زطٓ 110065 13

   اضراء عجبش دمحم اٌطيفٝ 110066 14

   اضراء عجذ اٌّمؿٛد زطٓ اٌمبضٝ 110067 15
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 الوظيفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 بقسم الباثولوجى أضزبر  أسعد يٕسف اد ٔبٔطي p      4-02 رابعةال

  Group 4-02  

 رٛليع اٌطبٌت اضُ اٌطبٌــــــــــــــــــــــــــت اٌرلُ االوبديّٝ ِطٍطً

   اضراء ِزٌٛٝ ِسّٛد ثرضيُ 110068 1

   اضراء دمحم دمحم اٌطيذ ثيِٛٝ 110069 2

   اضراء ٔجيً عجذ اٌعسيس ِؿطفٝ عبِر 110070 3

   اضراء يطرٜ اثرا٘يُ اٌىيالٔٝ 110071 4

   اضالَ يطرٜ خّبي اٌّسيٓ 110072 5

   اضالَ رغذٜ عجذ إٌجٝ اثرا٘يُ 110073 6

   اضالَ دمحم اٌطيذ ِسّٛد ضٍيّبْ 110074 7

   اضّبء اثرا٘يُ خبثر اثرا٘يُ لػٛر 110075 8

   اضّبء اثرا٘يُ ِسّٛد خّعٗ 110076 9

   اضّبء اضبِٗ ازّذ دمحم عفيفٝ 110077 10

   اضّبء اغرف عٍٝ ضيذ ازّذ 110078 11

   اضّبء اٌطيذ عٍٝ اٌطيذ اثٛ إٌؿر 110079 12

   اضّبء ثىر اٌطيذ عٍٝ 110080 13

   اضّبء زطٓ اثٛ اٌعال اٌٍّعٝ 110081 14

   اضّبء رضب ِسّٛد عجبش عرة 110082 15
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 الوظيفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

بقسم  ِطبعذ أضزبر عيبد انسًيع عبد ادَ ٘يبَ p      4-03 الرابعة
 الباثولوجى

  Group 4-03  

    

 رٛليع اٌطبٌت اضُ اٌطبٌــــــــــــــــــــــــــت اٌرلُ االوبديّٝ ِطٍطً

   اضّبء ضعيذ دمحم اٌسذاد 110083 1

   اضّبء ؾجسٝ عٍٝ دمحم داٚد 110084 2

   اضّبء عجذ اٌرزّٓ عجذ إٌّؿف عبِر 110085 3

   اضّبء عجذ اٌّمؿٛد دمحم طٗ 110086 4

   اضّبء دمحم ازّذ دمحم عجذ هللا عّبر 110087 5

   اضّبء دمحم عٍٝ ؾمر 110088 6

   اضّبء دمحم دمحم اثٛ غعر 110089 7

   اضّبء ِسّٛد اثٛ اٌفزٛذ زيذاْ 110090 8

   االء هللا ِجرٚن غٕيُ خبة هللا 110091 9

   االء عجذ اٌسىيُ عجذ اٌٍطيف ازّذ عّراْ 110092 10

   االء ِجرٚن ِسّٛد دمحم غٕيُ 110093 11

   االء دمحم عجذ اٌطّيع اٌمطبْ 110094 12

   االء يبضر ازّذ عجذ اٌّعطٝ ِٛضٝ 110095 13

   االء يٛضف زطٓ ِزٌٛٝ 110096 14

   اٌس٘راء عبطف زطيٓ ز٘رٖ 110097 15
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 الوظيفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

بقسم  ِطبعذ أضزبر انصعيدٖ عبدِ جببر ادَ أضّبء p      4-04 الرابعة
 الباثولوجى

  Group 4-04  

    

 رٛليع اٌطبٌت اضُ اٌطبٌــــــــــــــــــــــــــت اٌرلُ االوبديّٝ ِطٍطً

   اٌػيّبء طٍعذ عجذ اٌغسيس عس اٌذيٓ 110100 1

   اِبٔٝ اغرف فرزبد ِؿطفٝ اٌّسراس 110101 2

   اِبٔٝ رِضبْ اٌػٕبٜٚ اٌعزر 110102 3

   اِبٔٝ ضعيذ ِؿطفٝ ٘ػٙع 110103 4

   اِبٔٝ ضّير غعجبْ اٌذيجٗ 110104 5

   اِبٔٝ دمحم خيرٜ ضٍيّبْ عجذ اٌىريُ 110105 6

   اِبٔٝ ِسّٛد عرفٗ اٌطٙيذ 110106 7

   اًِ ازّذ ضبِٝ عجذ اٌرزيُ غٍجٝ 110108 8

   اًِ ثسيٝ عجذ هللا غرف اٌذيٓ 110109 9

   اًِ يطرٜ ازّذ فّٙٝ  110110 10

   إِيٗ اغرف ٌطفٝ دمحم  110111 11

   إِيٗ عجذ اٌفزبذ عجذ اٌرازق فسيً 110112 12

   إِيٗ دمحم عجذ اٌرزيُ دمحم ضٍيّبْ 110113 13

   اِيرٖ أٛر ِسّٛد ِمٍذ 110114 14

   اِيرٖ رِضبْ ِخٍٛف غٍضُ 110115 15
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 الوظيفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 بقسم الطفيليات  أضزبر انسبكٗ كبيم دمحم اد ِٕٝ p      05-4 الرابعة

  Group 4-05  

    

 رٛليع اٌطبٌت اضُ اٌطبٌــــــــــــــــــــــــــت اٌرلُ االوبديّٝ ِطٍطً

   اِيرٖ ريبـ دمحم ؾيرٖ  110116 1

   اِيرٖ ضعيذ عجذ اٌرزيُ اٌىفراٜٚ 110117 2

   اِيرٖ ؾفٛد زٕفٝ دمحم اثٛ زيٕٗ 110119 3

   اِيرٖ عجذ اٌسّيذ عجذ اٌسّيذ غعجبْ 110120 4

   اِيرٖ عجذ اٌعبطٝ ؾجرىبٌٙجيرٜ 110121 5

   اِيرٖ عجذ إٌّعُ ازّذ عزّبْ 110122 6

   اِيرٖ عفيفٝ فرج عٍٝ خٍيفٗ 110123 7

   اِيرٖ فبرٚق ِسّٛد اٌدسٍٛف 110124 8

   اِيرٖ فبير عذٌٝ عجذ اٌعسيس 110125 9

   اِيرٖ فزسٝ عجذ اٌعسيس عٍٝ اٌذضٛلٝ 110126 10

   اِيٕٗ اثرا٘يُ عجذ اٌطزبر اثرا٘يُ اٌفخرأٝ 110127 11

   أدٝ زطبَ ازّـــذ ثـــــالي 110128 12

   ايبد ازّذ عجذ اٌعسيس خبة هللا 110130 13

   ايّبْ اٌطيذ اثرا٘يُ ؾمر 110131 14

   ايّبْ اٌطيذ زبِذ ضٕجً 110132 15
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 الوظيفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 بقسم الطفيليات  أضزبر انُذبش دمحم صالح اد ٔبديخ p      06-4 الرابعة

  Group 4-06  

    

 رٛليع اٌطبٌت اضُ اٌطبٌــــــــــــــــــــــــــت اٌرلُ االوبديّٝ ِطٍطً

   ايّبْ اٌعػرٜ ضعيذ رخت 110133 1

   ايّبْ زبِذ ازّذ ِؿٍر 110135 2

   ايّبْ ضعذ اٌطيذ فرج 110136 3

   ايّبْ ضعيذ زبِذ ِؿيٍسٝ 110137 4

   ايّبْ ضٍيّبْ ِٛضٝ عجذ هللا 110138 5

   ايّبْ ؾالذ ضٍيّبْ دمحم خبد 110139 6

   ايّبْ عٍٝ ِٛضٝ اٌػبعر 110140 7

   ايّبْ دمحم اثرا٘يُ اٌرفبعٝ 110141 8

   ايّبْ دمحم دمحم دمحم اٌٛويً 110142 9

   ايّبْ ِؿطفٝ عجذ اٌعٍيُ لبثً 110143 10

   ايّبْ ٔبؾر ضعيذ غريف 110144 11

   ايٕبش رثيع دمحم دمحم زطبٔيٓ 110145 12

   ايٕبش عجذ اٌّسطٓ دمحم لطت 110146 13

   ايٗ خّبي دمحم ٍ٘جٗ 110148 14

   ايٗ زّبدٖ دمحم غذيذ 110149 15
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 الوظيفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 بقسم الطفيليات  أضزبر َ يصطفي انًهيجٗ أدًد ادَ ِٕبي p      4-07 الرابعة

  Group 4-07  

    

 رٛليع اٌطبٌت اضُ اٌطبٌــــــــــــــــــــــــــت اٌرلُ االوبديّٝ ِطٍطً

   ايٗ خبٌذعجذ هللا غىر 110150 1

   ايٗ رفعذ عجذ اٌعسيس ازّذ درغبَ 110151 2

   ايٗ عجذ هللا ِرضٝ اٌػريف 110152 3

   ايٗ فٙيُ اثٛ اٌعسَ دمحم دمحم 110153 4

   ايٗ ِدذٜ اٌرفبعٝ اٌدٛ٘رٖ 110154 5

   ايٗ دمحم عجذٖ ثذر اٌذيٓ 110155 6

   ايٗ ِخزبر ثطيٛٔٝ ٔذا 110156 7

   ثطّٗ ثذٜٚ ِسّٛد اٌمٍػٝ 110157 8

   ثطّٗ عبدي دمحم ازّذ خٍيً 110158 9

   ثطّٗ عجذ إٌجٝ اٌطيذ غريت 110159 10

   ثطّٗ دمحم اٌّؿيٍسٝ ازّذ  110160 11

   ثطّٗ دمحم زطيٕٝ دمحم 110161 12

   ثطّٗ دمحم غٛلٝ دمحم غب٘يٓ 110162 13

   ثطّٗ ِّذٚذ فريذ اٌػيخ 110163 14

   ثطّٗ ٘ػبَ عجذ إٌّعُ دمحم عػّبٜٚ 110164 15
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2014-2015 

 

 

 الوظيفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 ِذرش ثمطُ اٌطفيٍيبد دربّ دمحم يذًٕد د ٔبٔطي p      08-4 الرابعة

  Group 4-08  

    

 رٛليع اٌطبٌت اضُ اٌطبٌــــــــــــــــــــــــــت اٌرلُ االوبديّٝ ِطٍطً

   ثػرٜ عٍٝ اٌطيذ رخت 110165 1

   ثٕبْ دمحم خّبي عجذ اٌعبطٝ دٚيذار 110166 2

   ثيبْ ازّذ عجذ اٌّسطٓ اٌطيذ رِضبْ 110167 3

   رطٕيُ ِؿطفٝ اثرا٘يُ غب٘يٓ 110168 4

   رطٕيُ ِؿطفٝ عٍـــٝ ثروبد 110169 5

   رمٝ ؾبثر اثٛ اٌّعبطٝ ازّذ عيطٗ 110171 6

   رمٝ ٚائً غرف اٌذيٓ اٌّؿيٍسٝ 110172 7

   خٙبد زطٕٝ عٍٝ زجريً 110174 8

   خٙبد ضالِٗ ضٍيّبْ اضّبعيً اٌسّبلٝ 110175 9

   خيالْ دمحم عجذ اٌٛازذ اٌخٌٛٝ 110177 10

   زطٕبء زطبَ اٌذيٓ رِضبْ زطٓ خبد 110181 11

   زطٕيٗ ضّير اثٛ ِطٍُ ِٛضٝ 110182 12

   زٕبْ عٍــــٝ زطــٓ خــبة هللا 110184 13

   زٕبْ ٔجيً ِسّـــــذ اٌدـــسار 110185 14

   داٌيب خّـــبي فــــــإاد اٌطــــيذ 110188 15
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2014-2015 

 

 

 الوظيفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 ِذرش ثمطُ اٌطفيٍيبد راضي أدًد أدًد د أِبٔٝ p      09-4 الرابعة

  Group 4-09  

    

 رٛليع اٌطبٌت اضُ اٌطبٌــــــــــــــــــــــــــت اٌرلُ االوبديّٝ ِطٍطً

   داٌيب ضعذ ِسّــــذ عجذ اٌسبفع 110189 1

   داٌيب دمحم ِذزذ دمحم اٌجطيٛٔٝ 110190 2

   دعبء ضعيذ عجذ اٌغفٛر اٌسفٕٝ عّر 110192 3

   دعبء عٍٝ ٔديــــت غــــــــبدٜ 110193 4

   دعبء دمحم اٌطعيذ دمحم ثروبد 110194 5

   دعبء ِطعذ ِسّٛد عٍٝ ضيذ ازّذ 110195 6

   ديٕب عجذ اٌسّيذ غسبرٗ ٔٛفــــــــً 110196 7

   ديٕب عجذ اٌعٍيُ عجذ اٌعٍيُ خٍـيــــً 110197 8

   رأيب ؾالذ اٌطيذ اثرا٘يُ ِسّٛد 110199 9

   رزبة زطٓ ؾذيك عٍٝ اٌسؿرٜ 110200 10

   رزبة عجذ اٌفزبذ ؾبثر اثٛفـــــــرٚ 110201 11

   رزبة عجذ إٌّعُ زطـــــٓ خطــــبة 110202 12

   رزبة فزسٝ اٌذضٛلٝ ازــــــــّــذ 110203 13

   رزّٗ عجذ إٌبؾر عجذ اٌطالَ دمحم زطٓ 110204 14

   رضٜٛ ِؿطفٝ عجذ اٌفزبذ وٍيٍٗ 110205 15
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 الوظيفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 ِذرش ثمطُ اٌطفيٍيبد عفيفي انعبطٗ عبد فتذي د أِيرح p      10-4 الرابعة

  Group 4-10  

    

 رٛليع اٌطبٌت اضُ اٌطبٌــــــــــــــــــــــــــت اٌرلُ االوبديّٝ ِطٍطً

   رِيطبء وبًِ رٛفيك ِٕؿٛر 110206 1

   رٔب خـــبٌـــذ اثرا٘يــــــُ ؾمــــــر 110207 2

   رٔب عجذ اٌٛ٘بة ؾذر اٌذيٓ دمحم خّيص 110208 3

   رٚضٗ ايّٓ عجـــــــذ اٌسّيذ إٌسٍٗ 110209 4

   رٚضٗ عّبد اٌذيٓ عىبغٗ عجذ اٌّديذ 110210 5

   رٚضٗ فٛزٜ ِسّـــــــــذ اٌػريف 110211 6

   رٚيذا ضّير عطٖٛ اثر٘يـــــــــــُ 110212 7

   ريُ اثرا٘يُ عجـذ اٌسك زيـــــــــذ 110213 8

   ريُ عبدي عّــــر اٌفمـــــــــــــٝ 110214 9

   ريُ عبطف عجذ اٌطّيع اثٛ غبٌيٗ 110215 10

   ريُ يطـــــرٜ عطيــٗ اٌّطــيٕٝ 110216 11

   ريٙبَ خبٌذ اثرا٘يُ اثرا٘يُ زّذ 110217 12

   ريٙبَ دمحم دمحم اثرا٘يُ زجيت 110218 13

   ريٙبَ ِؿطفٝ عجذ اٌسّيذ زيٕٗ 110219 14

   زيٕت عجذ اٌطّيع رٛفيك اٌٍٙجبٜٚ 110220 15
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 الوظيفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 ِذرش ثمطُ اٌطفيٍيبد عشبية أدًد فؤاد د ضٍٜٛ p      11-4 الرابعة

  Group 4-11  

    

 رٛليع اٌطبٌت اضُ اٌطبٌــــــــــــــــــــــــــت اٌرلُ االوبديّٝ ِطٍطً

   ضبرٖ ازّذ عجـــذ اٌطــــــالَ غزيٗ 110221 1

   ضبرٖ اغرف روٝ ِسّــــذ اٌمرِٗ 110222 2

   ضبرٖ اٌسطيٓ دمحم ؾالذ اٌذيٓ اٌدٕذٜ 110223 3

   ضبرٖ زطٕٝ ازّذ ِسّـــذ ِبضٝ 110224 4

   ضبرٖ زّذٜ رٛفيك اٌعٍيّــــــــٝ 110225 5

   ضبرٖ ضبِٝ زبِـــــــــذ ضيـــــــب 110226 6

   ضبرٖ ضعيذ ضـــٍيّــــبْ اٌػرلبٜٚ 110227 7

   ضبرٖ ضعيذ عجذ اٌغفبر عجذ هللا عيــــبد 110228 8

   ضبرٖ عبدي ؾبدق عجذ اٌٛازذ ِذيٓ 110229 9

   ضبرٖ عجذ اٌغٕٝ عجذ اٌغٕٝ اٌؿٛاف 110230 10

   ضبرٖ عٍٝ عجذ اٌرؤف عجذ اٌطزبر عيبد 110231 11

   ضبرٖ دمحم غجً عجذ اٌعسيس اٌطرضٝ 110232 12

   ضبرٖ دمحم عجذ اٌطّيع عٍٝ اٌّرضٝ 110233 13

   ضبرٖ دمحم ِٛضٝ ِسّـــذ ِٛضٝ 110234 14

   ضبرٖ ِسّٛد زٍّٝ عجذ هللا راغـــذ 110235 15
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 الوظيفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 ِذرش ثمطُ اٌطفيٍيبد يصطفٗ خهيم انرفبعٗ أدًد د ضّر p      12-4 الرابعة

  Group 4-12  

    

 رٛليع اٌطبٌت اضُ اٌطبٌــــــــــــــــــــــــــت اٌرلُ االوبديّٝ ِطٍطً

   ضسر خّبي اثرا٘يـــــــــُ اٌؿعيذٜ 110236 1

   ضسر ِيــــالد فىــــــرٜ خٍيــــــــــفٗ 110237 2

   ضعبد ِسّٛد دمحم عجذ اٌّمؿٛد اٌطجىٝ 110238 3

   ضٍّٝ اثرا٘يُ عٍـــــــٝ اٌػبِـــــــٝ 110240 4

   ضٍّٝ اورَ زطـــــــٓ عطـــــــــــيٗ 110241 5

   ضٍّٝ عبدي عيطٝ ازّـــــــذ اٌخٌٛٝ 110242 6

   ضٍّٝ عجذ اٌٛازذ عجذ اٌفضيً اٌطٛاق 110243 7

   ضٍّٝ ِسّـــذ ازّـــــــذ اٌطٕطبٜٚ 110244 8

   ضٍّٝ ِؿطفٝ ِسّــــــــذ عػيع 110245 9

   ضٍٜٛ ِؿطفٝ ضيذ ازّذ ِؿطفٝ 110246 10

   ضّر ضبِــــــٝ اثرا٘يُ عفيفـــــــٝ 110247 11

   ضّر ؾبٌـــر عجذ هللا عّــــــــــبرٖ 110248 12

   ضّر ِدذٜ ِسّـــــــذ ؾبدق رزق 110249 13

   ضّر ِسّٛد ؾبدق ِسّٛد يٛضف 110250 14

   ضّيٗ ضبِٝ عجذ اٌرؤٚف ضٍيّبْ ِٛضٝ 110251 15
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 الوظيفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 ِذرش ثمطُ اٌطفيٍيبد  أبٕخهيم إبراْيى أدًد د ٔٙٝ p      13-4 الرابعة

  Group 4-13  

    

 رٛليع اٌطبٌت اضُ اٌطبٌــــــــــــــــــــــــــت اٌرلُ االوبديّٝ ِطٍطً

   ضّيٗ ٘بٔٝ عجـــــــذ اٌعبطٝ اٌؿعيذٜ 110252 1

   ضّبء عسد عجذ اٌّديذ اٌّـــــرزٚلٝ 110253 2

   ضٙبَ ضٕٛضٝ عجذ اٌسّيذ ثـــــــــــر 110254 3

   ضٙبَ عثّــــــــــــبْ رٛفيك اٌػيخ 110255 4

   ضيّْٛ اٌفٕص ثطرش اثرا٘يـــــــــــُ 110257 5

   غٙيرٖ ثذير اثرا٘ــــــــــــــــيُ ضٛيٍُ 110259 6

   غيّبء رغبد اٌطيذ اثرا٘يـــُ ضعـــــذ 110261 7

   غيّبء عجذ إٌّعُ عجذ اٌسٍيُ اٌسذيٕٝ 110262 8

   غيّبء ٔديت ازّذ عجذ اٌّديذ إٌعّبٔٝ 110263 9

   غيّبء ٚخيٗ عجذ اٌسّيذ اٌمبضــــــــٝ 110264 10

   ؾجبذ عٍٝ اٌطيذ لٕؿٖٛ عجــذ اٌدٛاد 110265 11

   ضسٝ ضّير اثرا٘يـــــــُ زػٖٛ 110268 12

   ضسٝ ِسّــــذ ِسّـــــذ خــــبد 110269 13

   عبئػٗ رفعذ ِؿطفٝ عيـــــــذ 110272 14

   عجير ازّذ دمحم ِسّٛد ضّه 110286 15
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 الوظيفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 أضزبر َ  ثمطُ اٌطفيٍيبد ادَ ضٍٜٛ غّص اٌذيٓ  p      4-14 الرابعة

  Group 4-14  

    

 رٛليع اٌطبٌت اضُ اٌطبٌــــــــــــــــــــــــــت اٌرلُ االوبديّٝ ِطٍطً

   عسٖ وـرَ اثرا٘يــــــــُ غعالْ 110287 1

   عٍيبء عالء اٌذيٓ ِزٌٛٝ ِطٍُ 110292 2

   عٍيبء دمحم عجذ اٌٍطيف دمحم زّٛد 110293 3

   عٍيبء ٔػأد ِــــرزٚق اٌطيذ 110294 4

   غبدٖ ايّٓ ازّــــــذ اثٛ ضعــــذٖ 110300 5

   فبرٓ عالء اٌذيٓ عجذ اٌفزبذ اٌفمٝ 110301 6

   فبطّٗ اثرا٘يُ اٌطيذ غذيذ ٘يجٗ 110305 7

   فبطّٗ زطٓ اثرا٘يُ اٌفمــــــــــٝ 110306 8

   فبطّٗ عجذ هللا اثٛ اٌفزـــر عيطٝ 110307 9

   ٌجٕٝ عٍــٝ ضيذ عجــذ اٌغفـــــــــبر 110313 10

   ٌّٝ وّبي اٌذيٓ ازّذ ازّذ ٚ٘ت 110314 11

   ٌّيبء ازّــــــذ زطيٓ ضبٌـــــــُ 110315 12

   ٌّيبء اغرف وّبي اٌذيٓ عجذ اٌّعطٝ ٘يىً 110316 13

   ِبريٕب ؾالذ ازّــــــــذ زلسٚق 110317 14

   ِبريٕب عجذ اٌػٙيذ عسيس عجذ اٌػٙيذ 110318 15
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 الوظيفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

َ ثفطُ طت أضزبر  انشبذني إَٔر دمحم ادم هويدا p      4-15 الرابعة

 اٌّدزّع ٚؾسخ اٌجيئخ

  Group 4-15  

    

 رٛليع اٌطبٌت اضُ اٌطبٌــــــــــــــــــــــــــت اٌرلُ االوبديّٝ ِطٍطً

   ِبريٕب ورَ ٚضيٍٝ عـــــــــبزر 110319 1

   ِب٘يزبة ؾجرٜ اٌطيذ خـــــــبد 110320 2

   ِراَ عبطف ِسّٛد عجذ اٌدٛاد خّعٗ 110396 3

   ِرزٗ دمحم عجبش عجذ اٌّعطٝ 110397 4

   ِرٖٚ ازّــذ ثبثذ ِسّـــــــٛد 110398 5

   ِرٖٚ اٌطيذ ِسّٛد اٌطٛخٝ 110399 6

   ِرٖٚ ضعيذ عجذ اٌخبٌك اٌمفـــً 110400 7

   ِرٖٚ طبرق غــــٛلٝ ضيف 110401 8

   ِرٖٚ عسة عجذ اٌٛ٘بة اٌفـــــبر 110402 9

   ِرٖٚ عٍٝ دمحمٜ اٌطيذ اٌطعذٔٝ 110403 10

   ِريُ خّــــبي ِسّــــذ عــــــيذ 110404 11

   ِٕبر اثرا٘يُ اثرا٘يــــُ ضالَ 110421 12

   ِٕٓ ٘بٔٝء دمحم خّبي اٌذيٓ ٔؿبر 110422 13

   ِٕٗ هللا اثرا٘يُ عجذ اٌسّيذ اٌسير 110423 14

   ِٕٗ هللا ؾبثر فبرٚق طــــــٗ 110424 15
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 الوظيفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

ضُ طت اٌّدزّع ق ةأضزبر يذرٔش دمحم انفتخ أبٕ اد أميمة p      4-16 الرابعة

 ٚؾسخ اٌجيئخ

  Group 4-16  

    

 رٛليع اٌطبٌت اضُ اٌطبٌــــــــــــــــــــــــــت اٌرلُ االوبديّٝ ِطٍطً

   ِٕٗ هللا ٘ػبَ ِسّـــــــذ ؾمر 110425 1

   ِٕٝ عٍٝ اٌطيذ طٗ اٌمٍع 110426 2

   ِٕٝ دمحم عبطف عجذ اٌعسيس ضجيىٗ 110427 3

   ِٛرٖ ِدذٜ ٔديت اثٛ اٌخــــــير 110429 4

   ِٝ اغرف دمحم عجذ اٌعظيُ اثٛ اٌعسَ 110431 5

   ِٝ زطٓ اثرا٘يــــــُ عطـــــــيٗ 110432 6

   ِٝ ضعيذ عجذ إٌّعُ زطٓ خٍيفٗ 110433 7

   ِٝ عجذ اٌرازق خبثـــــــر ضعذ 110434 8

   ِٝ ِٕيت ِسّــــــــــذ غعالْ 110435 9

   ِيبدٖ عبدي ازّـــــــــــذ ٔؿير 110436 10

   ٔبرديٓ ضٍيّبْ عريــــــــــــبْ عسيس 110438 11

   ٔجٛيٗ دمحم ِسّـــــذ اٌغزّٝ 110439 12

   ٔدٛاْ رِضبْ ِسّٛد غٕذٜ 110440 13

   ٔدٛاْ ضبِٝ دمحم عفيفٝ خٍيفٗ 110441 14

   ٔدٜٛ اثرا٘يُ فرج دمحم عبؼ 110442 15
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 الوظيفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 انًجتًع مدرس بقسم طب جبر دمحم يرٔاٌ د هالة p      4-17 الرابعة
 انبيئة ٔصذة

  Group 4-17  

    

 رٛليع اٌطبٌت اضُ اٌطبٌــــــــــــــــــــــــــت اٌرلُ االوبديّٝ ِطٍطً

   ٔدٜٛ وّـــــبي عٍــــــٝ زدبزٜ 110443 1

   ٔرِيٓ ثطرش زوريـــــــب خٛ٘ر 110444 2

   ٔرِيٓ خّبي زبِــذ دمحم اٌدسير 110445 3

   ٔرِيٓ ِسّــذ ضعذ دمحم خبٌذ 110446 4

   ٔطّٗ ضّير فٛزٜ اِبَ ٚ٘جٗ 110447 5

   ٔػٜٛ زّذٜ ازّـــــذ اثرا٘يُ  110448 6

   ٔعّٗ عجذ اٌفزبذ عجذ اٌسّيذ ِسفٛظ 110449 7

   ٔٙٝ ازّــــــــذ فرج اٌؿعيذٜ 110450 8

   ٔٙٝ ِٛضٝ عٍٛاْ عجذ اٌٍطيف اٌػٛٔٝ 110451 9

   ٔٛرا ِسّـــذ ِسّـــــذ عّــــــــبر 110452 10

   ٔٛراْ ٔجيً عجذ اٌفزبذ اٌطيذ عّبرٖ 110453 11

   ٔٛر٘بْ ازّذ فإاد ا ِؿطفٝ اٌغٍجبْ 110454 12

   ٔٛر٘بْ ٔجيً ٌطفٝ عجذ اٌسّيذ 110455 13

   ٘بخر اثرا٘يُ عجذ اٌرضٛي اثرا٘يُ عجذ اٌرازق 110456 14

   ٘بخر زبِذ ِسّٛد زبِذ زدبج 110457 15
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 الوظيفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 انًجتًع مدرس بقسم طب عالو طّ خضرٖ د هبه p      4-18 الرابعة
 انبيئة ٔصذة

  Group 4-18  

    

 رٛليع اٌطبٌت اضُ اٌطبٌــــــــــــــــــــــــــت اٌرلُ االوبديّٝ ِطٍطً

   ٘بخر عجذ إٌبؾـــــــر اٌطيذ اٌفٌٛٝ 110458 1

   ٘بخر ِخزبر عجذ اٌعبطٝ ِؿطفٝ رروٝ 110459 2

   ٘بخر ٔسيـــــــــٗ ِسّـــــذ عمجٍٗ 110460 3

   ٘بٌٗ ِسّـــــــــذ ازّذ اٌطرٚخٝ 110461 4

   ٘جٗ رخت عطـــــــــــب خطــــــــذ 110462 5

   ٘جٗ غعجبْ عجذ اٌطّيع ِرضٝ غعالْ 110463 6

   ٘جٗ عجذ اٌعسيس ِسّٛد غب٘يٓ 110464 7

   ٘ذٜ عبرف ِؿطفٝ ازّذ خٍف 110465 8

   ٘ذير زطٓ زبفع خجريـــــــــً 110466 9

   ٘ذير ضيبء دمحم خّبي اٌذيٓ ٔؿبر 110467 10

   ٘ذير دمحم عجذ اٌخبٌك ازّذ ادريص 110468 11

   ٘ذير ِسّٛد اٌطيذ اٌخرخيطٝ 110469 12

   ٘ذير ِؿيٍسٝ عجذ اٌطّيع غريف 110470 13

   ٕ٘بء يسيٝ زوـــٝ رزق ازّذ 110472 14

   ٕ٘ذ عبدي ِسّــــــٛد اٌٛغــٝ 110473 15
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 الوظيفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

   (المرشد األكاديمى)    

 انًجتًع مدرس بقسم طب  هللا عبد قبسًٗ انعسيس عبد د زينب p      4-19 الرابعة
 انبيئة ٔصذة

  Group 4-19  

    

 رٛليع اٌطبٌت اضُ اٌطبٌــــــــــــــــــــــــــت اٌرلُ االوبديّٝ ِطٍطً

   ٕ٘ذ عبِـــر ازّــــــذ اٌمبضٝ 110474 1

   ٚالء طٍعذ ٔجيــــــــــــٗ لّـــر 110475 2

   ٚالء عجذ هللا اٌطيذ عجذ هللا لٕذيً 110476 3

   ٚالء عٙذٜ عجذ اٌرزيُ اٌطيذ دمحم 110477 4

   ٚالء فٛزٜ غجً ِسّـــذ اٌطيذ  110478 5

   يبضّيٓ ازّذ اثرا٘يُ عــجـــذٖ 110480 6

   يبضّيٓ زطبَ اٌذيٓ اثرا٘يُ اٌّػبط 110481 7

   يبضّيٓ عجذ اٌعٍيُ ازّذ ٔؿــــبر 110482 8

   يبضّيٓ عجذ اٌٙبدٜ دمحم اٌّسرٚلٝ 110483 9

   يبضّيٓ ِّذٚذ عجذ اٌّسطٓ عطيٗ  110484 10

   اِيٕٗ ِؿطفٝ عجذاٌسّيذ اٌػيّٝ 110485 11

   اٌس٘راء اٌطيذ دمحم اٌرغٝ 110487 12

   داٌيب ايّٓ عجذ اٌرؤف طٍجٗ 110488 13

   ِيبدٖ ضعذ ِسّٛد اٌضجع 110489 14

   يّٕٝ ِسّـذ ِسّــذ اٌػريف 110490 15

   عجير ِسّٛد ضعذ اثٛزدر 110492 16

   زطٕبء زٍّٝ عجذاٌّسطٓ غب٘يٓ 100019 17

 

 

 

 

 

 

 


