
 

 

  الفرقة الخامسة–االرشاد االكاديمى 
2014-2015 

 

 الوظيفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

  خامسةال
p      5-01 

 مذرس طب أطفال حسن سعيد عثمان بدر 

  
Group 5-01 

 

 توقيع الطالب اسم الطالــــــــــــــــــــــــــب الرقم االكاديمى مسلسل

   زلمـــد شـوقى مصطفى شنيشن 40290 1

   امحــد معــروف امحد الوكيل 60060 2

   زلمـود أمحـد إمساعيـل الرببـرى 70391 3

   أمحـد توفيـق جوده السـدودى 80005 4

   أمحـد يوسـف زلمـود أبواحلسن 80045 5

   رسـالن زلمـود مصطفى عـزام 80166 6

   زلمـد أشـرف فتحى أبو سويف 80280 7

   إبراىيـم أمحد إبراىيم أمحد قنديـل 90001 8

   إبراىيـم سامـى إبراىيم عيسـى 90003 9

   إبراىيـم مصطفى جابـر اجلمـال 90005 10

   أمحـد رجـب السيد دمحم خليف 90014 11

   أمحـد عبد اللـو عبد العظيم دومو 90027 12

   أسامـة محـدان زكـى عبداحلميد 90043 13

   عبد اللـو السيد عبد العاطـى يونـس 90223 14

   علـى فـوزى زلمـود اذلــوارى 90232 15
 

 

 

 

 



 

 

  الفرقة الخامسة–االرشاد االكاديمى 
2014-2015 

 

 

 

 الوظيفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

  خامسةال
p      02-02 

 أستار مساعذ أطفال أحمد انور عطية خطاب

  
Group 5-02 

 

 توقيع الطالب اسم الطالــــــــــــــــــــــــــب الرقم االكاديمى مسلسل

   أمحـد إمساعيـل عبدالرمحـن اخلولـى 100001 1

   أمحـد إيهـاب عبداحلميـد العــزب 100002 2

   أمحـد سعيـد علــى زلمــد داود 100003 3

   أمحـد زلمـد زكـى الفقـــــى 100004 4

   أمحـد مصطفـى حسـن ادلراكبــى 100005 5

   حسـن سامـح حسـن إبراىيــم 100021 6

   حسيـن عبدالفتـاح عبدالقوى طايل 100022 7

   خليـل فتحـى زلمـدى أبو زيــد 100023 8

   شريـف لطفـى سعيـد الشامــى 100029 9

   زلمـد صـالح إبراىيـم قرطــام 100030 10

   زلمـود عاطـف عبدالرحيم هتامـى 100031 11

   مينـا وجيو شكرى عبدادللك بشارة 100035 12

   نـادر أشـرف عطــا صابــر 100036 13

   عمـرو نبيـل أمحــد طمــان 100040 14

   إبراىيـم زلمود إبراىيـم دمحم طعيمة 100044 15

   أمحـد سعيـد فريــد جاد ادلولـى 90019 16
 



 

 

  الفرقة الخامسة–االرشاد االكاديمى 
2014-2015 

 

 

 

 

 

 الوظيفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

 خامسةال
p      03-5  مذرس  طب اسرة نورا عبد الهادى خليل 

  
Group 5-03 

 

 توقيع الطالب اسم الطالــــــــــــــــــــــــــب الرقم االكاديمى مسلسل

   أمسـاء أشـرف زلمـود بــدر 90069 1

   أمسـاء سليمـان موسى عبداللـو 90075 2

   دعـاء الرفاعـى دمحم الرفاعى محيده 90147 3

   منـار زلمـد حامــد يوســف 90332 4

   إسـراء عصـام عبدالسيـد الصاوى 100006 5

   إسـراء حييــى لبيـب القاضــى 100007 6

   إسـالم ممـدوح زلمـد شديـــد 100009 7

   أمسـاء فـوزى حلمى عبدالباقى رلاىد 100010 8

   أمسـاء رلـدى أمحـد كابــــوه 100011 9

   الشيمـاء صالـح توفيـق مجعــة 100012 10

   إميـان اتمـر رشــاد السيــد  100015 11

   تسنيـم رلدى مصطفى ايقوت موسى 100016 12

   جهـاد الشافعـى علـى غنيـــم 100017 13

   جهـاد زلمـد عبدالرمحـن الديـب 100018 14

   حسنـاء دمحم وجيو دمحم مصطفى حسني 100020 15
 



 

 

  الفرقة الخامسة–االرشاد االكاديمى 
2014-2015 

 

 

 

 

 الوظيفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكاديمى)

  الخامسة
p      04-5 مذرس طب اسرة أمل احمد عبدالمقصود سالم 

  
Group 5-04 

 

 توقيع الطالب اسم الطالــــــــــــــــــــــــــب الرقم االكاديمى مسلسل

   داليـا علـى عبدادلنعـم علـــى 100024 1

   ريهـام زلمـد سعـد عبدالبـــر 100025 2

   مسـر السيـد دمحم عبدالعزيـــز 100026 3

   مسـر علـى بيومى جاد احلق حـواء 100028 4

   مـروة حسـام الدين إبراىيم اخلشن 100032 5

   منو اللـو أمحـد أمحــد طـــو 100033 6

   جنـالء صبحى الدسوقى عبدالسالم غنيم 100037 7

   جهـاد مجـال عبداحلـى النجـار 100039 8

   ميـرال أمحد سعد حامد زايد جاب هللا 100041 9

   رشـا ابراىيم دمحم الــدمــرداش 10155 10
 

 

 


