
(انريادج انعهًيح  )يهف اإلرشاد األكاديًى   

2014-2015  

 الوظٌفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكادٌمى)

 السادسة
p       6-1  

 رحاب اتراهيى ياسيٍ
 يدرس قهة وأوعيح ديويح

  
Group 6-1 

 

 توقيع انطانة اسى انطانــــــــــــــــــــــــــة انرقى االكاديًى يسهسم

   أيـو منيـر يوسـف بقـــوش 80131 1
   دعـاء مسيـر زيدان دمحم زيـدان 80150 2
   فـدوى زلمـد عبد البـارى انصـر 80264 3
   أحـالم علواىن عبد النىب علوانـى 90006 4
   أروى عاطـف دمحم بيومى احلفناوى 90042 5
   إسـراء إبراىيم فتحـى أبو علـى 90046 6
   إسـراء أمحـد عبد الرازق دىـب 90047 7
   إسـراء اسـالم زلمـد إمبابـى 90048 8
   إسـراء راشد رشدى خليفو راشد 90049 9

   إسـراء رضـا زلمـد صبــح 90050 10
   إسـراء زكراي عبد احلكيم الشاذىل 90051 11
   إسـراء زكـى السيـد ىــالل 90052 12
   إسـراء صـالح أمحـد األزرق 90053 13
   إسـراء عبد الرمحن السيد دمحم قرمان 90054 14

   إسـراء فهمى السيد دمحم احلسانيـن 90055 15
 



(انريادج انعهًيح  )يهف اإلرشاد األكاديًى   

2014-2015  

 

 

 

 

 الوظٌفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكادٌمى)

 السادسة
p   6-2 

 هبة عبدالرحيم ابوالنجا
 يدرس اَف واذٌ

  
Group 6-2 

 

 توقيع انطانة اسى انطانــــــــــــــــــــــــــة انرقى االكاديًى يسهسم

   إسـراء رلـدى سعيـد أبو غزالـو 90056 1
   إسـراء زلمـد إبراىيـم الشيمـى 90057 2
   إسـراء دمحم عبد اللطيـف الطحان 90058 3
   أمسـاء أمحد عبد اجلواد دمحم األسرجيى 90066 4
   أمسـاء أمحـد زلمـد زعربــان 90067 5
   أمسـاء أشـرف صابر السيد شريف 90068 6
   أمسـاء الدسوقـى دمحم على بليطى 90070 7
   أمسـاء مجـال إبراىيـم رجــب 90071 8
   امسـاء محدان عبد اجلـواد شتـات 90072 9

   أمسـاء حنفـى نبيـو حنفــى 90073 10
   أمسـاء سعيد رشاد أمحد شعبـان 90074 11
   أمسـاء علـى حسـن خليفـو 90076 12
   أمسـاء زلمـد إبراىيـم عبده 90078 13
   أمسـاء مـرسى سعـد غنيـم 90079 14
   أمسهـان عفـت على حجازى 90080 15

 

 

 

 



(انريادج انعهًيح  )يهف اإلرشاد األكاديًى   

2014-2015  

 

 

 الوظٌفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكادٌمى)

 فاطمة أحمد أحمد الصرفً p     6-3 السادسة
 متفرغ مسالك بولية أستاذ

  
Group 6-3 

 

 توقيع انطانة اسى انطانــــــــــــــــــــــــــة انرقى االكاديًى يسهسم

   أالء الوصـال مليجـى ضـوه 90081 1
   أالء أميـن أمحـد منصــور 90082 2
   أالء رامـى يوسـف عامــر 90083 3
   أالء نزيـو فتحــى الدسوقـى 90084 4
   الزىـراء حييـى عاطـف بالبـل 90086 5
   الشفـاء علـى زلفـوظ زىــره 90087 6
   الشيمـاء عبد القادر عبد احلميد تركى 90088 7

   الشيمـاء دمحم شوقى عبد اللـو نصار 90089 8
   أمانـى رمضـان زلمـود البقلـى 90090 9

   أمانـى عبـده زلمـود القطــان 90091 10
   أمانـى فريـد مصطفـى الزيـات 90092 11
   أمنيـو انجـى دمحم السيد ديـاب 90094 12
   أمنيـو سامـى زلمـد ســـالم 90095 13
   أميـره مجــال زلمـد صقــر 90098 14
   أميـره زلمـد أمحـد يوســف 90099 15

 

 

 

 

 



(انريادج انعهًيح  )يهف اإلرشاد األكاديًى   

2014-2015  

 الوظٌفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكادٌمى)

 السادسة
p      6-4 

 لمياء جمال الدين السيد الحمراوى
 أستاذ َفسيح يعصثيح

  
Group 6-4 

 

 توقيع انطانة اسى انطانــــــــــــــــــــــــــة انرقى االكاديًى يسهسم

   أميـره زلىي الدين محدى عبد اجمليد 90100 1
   أيـات حسن عبد الرمحن السيد يوسف 90101 2
   إميـان إبراىيـم مصطفى الساكـت 90102 3
   إميـان محـدى عبد احلميـد عيـاد 90103 4
   إميـان صبحـى عبد ادلنجى أبو ىند 90104 5
   إميـان طارق عبد ادلطلب القلشى بسيوىن 90105 6
   إميـان عـادل دمحم سليمـان زعري 90106 7
   إميـان عصـام مجعـو عبد الفـتاح 90107 8
   إميـان زلمـد علـى ادلليجى سلطان 90108 9

   إميـان زلمـود عبد ادلغنـى مصباح 90109 10
   إميـان يونـس زلمــد يونــس 90110 11
   إينـاس عبداللـو علـى زىـران 90111 12
   إينـاس دمحم عبدالسميع البهنساوى 90112 13
   أيـو امحـد رشـاد إبراىيم البنـا 90113 14
   أيـو أمحـد عبد العظيم عالم 90114 15

 

 

 



(انريادج انعهًيح  )يهف اإلرشاد األكاديًى   

2014-2015  

 

 

 الوظٌفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكادٌمى)

 السادسة
p      6-5  يدرس َفسيح يعصثيح عفاف زٌن العابدٌن عبد الرحمن 

  
Group 6-5 

 

 توقيع انطانة اسى انطانــــــــــــــــــــــــــة انرقى االكاديًى يسهسم

   أيـو درويـش عبد اللطيف البنـا 90115 1
   أيـو عاطـف السيـد عامــر 90116 2
   أيـو عبد الغنـى دمحم عبد الغىن 90117 3
   أيـو علـى موسى على الشاعـر 90118 4
   أيـو زلمـد أمحـد النعمانــى 90119 5

   أيـو زلمـد شلبـى الكومــى 90120 6
   أيـو دمحم عبد العزيز دمحم عفيفى 90121 7
   أيـو يسـرى أبوزيد شحاتو أبوزيد 90123 8
   ابسنـت مجـال حسيـن علــى 90124 9

   برديـس مجيـل ادلرسـى بديـره 90125 10
   بسمـو إبراىيم على إبراىيم جربيل 90126 11
   بسمـو دمحم عبد احلميد الطبـاخ 90127 12
   تقـى عمـر أمحــد خضــر 90129 13
   جهـاد مجـال زلمـد زلمــود 90130 14
   جهـاد رشدى عبد ادلقصود عمار 90131 15

    

    

 

 

 



(انريادج انعهًيح  )يهف اإلرشاد األكاديًى   

2014-2015  

 الوظٌفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكادٌمى)

 السادسة
p      6-7 يدرس َفسيح يعصثيح رشا سعٌد السعدواي 

  
Group 6-7 

 

 توقيع انطانة اسى انطانــــــــــــــــــــــــــة انرقى االكاديًى يسهسم

   جهـاد سامى شهـاب الدين دراز 90132 1
   جهـاد عـادل مجـال السيد أمحد 90133 2
   جهـاد لبيب شحاتو عبد اجلواد ىيكل 90134 3
   حسنـاء زلمـد شبـل عطـــا 90138 4
   حسنـاء مسعـد فتح هللا سراج الدين 90139 5
   حنـان سالمو أمحد عبد الرمحن البلونـى 90140 6
   حكمـت عبد ادلغنـى جابر يوسـف 90141 7
   داليـا سامـى زلمـد أبو شنــب 90144 8
   داليـا زلمـد زلمــد زعيـــر 90145 9

   داليـا دمحم نبيـل عبد القوى شعبان 90146 10
   دعـاء حامـد عبد العزيز إبراىيـم 90148 11
   دعـاء صبـرى عبـاس الشريـف 90149 12
   دعـاء حييـى عبد اللـو شرف الدين 90150 13
   دونـا صبـرى عيـاد قسطنــدى 90151 14
   دينـا صـالح عبد الـوارث جنـم 90152 15

 

 

 

 

 

 

 

 



(انريادج انعهًيح  )يهف اإلرشاد األكاديًى   

2014-2015  

 

 

 الوظٌفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكادٌمى)

 السادسة
p      6-8 أستاذ طة شرعي وسًوو صفاء عبد الظاهر أمٌن مصطفى 

  
Group 6-8 

 

 توقيع انطانة اسى انطانــــــــــــــــــــــــــة انرقى االكاديًى يسهسم

   دينـا عبد الوىاب إبراىيم دمحم الشطالوى 90153 1

   دينـا دمحم مدحت دمحم غريب البسيوىن 90154 2
   رانيـا عاطـف عبد العزيـز حسيىن 90157 3
   رانيـا فتحى عبد السميع أبو الفتوح 90158 4
   رانيـا زلمـد السيـد زغلــول 90159 5
   ربـاب جـالل عبد احلليم شـرف 90160 6
   رحـاب السيد عبد اذلادى شعبـان 90161 7
   رحـاب عبد الناصر دمحم على سليمان 90162 8
   رشـا أمحـد كامـل بيومى ادليهـى 90163 9

   رشـا عاطـف دمحم شكرى زلمود 90164 10
   رضـوى السيـد دمحم الفقــى 90165 11
   رفيـده انجــى سعيـد جنــم 90166 12
   رقيـو عبد الرمحن سليمان إبراىيم  90167 13
   روضـو عبد العزيـز أمحد عثمان  90168 14
   روضـو زلمـد إبراىيـم السقـا 90169 15

 

 

 

 

 



(انريادج انعهًيح  )يهف اإلرشاد األكاديًى   

2014-2015  

 الوظٌفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكادٌمى)

 السادسة
p      6-9 يدرس طة شرعي وسًوو أمٌرة دمحم محمود الصعٌدى 

  
Group 6-9 

 

 توقيع انطانة اسى انطانــــــــــــــــــــــــــة انرقى االكاديًى يسهسم

   رويـدا عبد ادلنعم إبراىيم دمحم خضر  90170 1
   ريـم عــالء علـى ادلسلـوت 90171 2
   ريهـام أمحـد زلمـد شلبــى 90172 3
   ريهـام ربيـع عبد احلميد عيسى 90173 4
   ريهـام سعيد الدسوقى السيد عطيو 90174 5
   ريهـام فتحى الرفاعى دمحم فـوده 90175 6
   زينـب علـى زلمـد فايـــد 90176 7
   زينـب فتحى السيد عبد العاطى السيد عامر  90177 8
   سـاره إبراىيـم متوىل سويلـم 90178 9

   سـاره مجـال زلمـد حشيـش 90179 10
   سـاره حسن مجال الدين فرحات االشقـر 90180 11
   سـاره خالــد طلخـان مصــرى 90181 12
   سـاره رفعـت إبراىيم عبد الباقـى 90182 13
   سـاره رمضـان حسن بيومى نصـار 90183 14

   سـاره عبد احلليم دمحم عفيفى أيـوب 90184 15
 

 



(انريادج انعهًيح  )يهف اإلرشاد األكاديًى   

2014-2015  

 

 

 

 الوظٌفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكادٌمى)

 السادسة
p      6-10 

أستاذ يساعد طة شرعي  عزة وجٌة أمٌن زناتى

 وسًوو

  
Group 5-10 

 

 توقيع انطانة اسى انطانــــــــــــــــــــــــــة انرقى االكاديًى يسهسم

   سـاره عصام السيد زلمود جادو زيـان 90185 1
   سـاره فتحـى إبراىيـم أبوخفاجـى 90186 2
   سـاره زلمــد سعد إبراىيم البنـا 90187 3
   سـاره زلمــد شبــل فايــد 90188 4
   سـاره زلمــد شفيـق الفيشـاوى 90189 5
   سـاره زلمــد فـوزى أبوعلفـو 90190 6
   سـاره مصطفى عبد الفتاح اجلنـدى 90192 7
   سـاره حييـى عبد الونيـس الشـال 90193 8
   ساميـو مصطفـى صديق مسرجـو 90194 9

   سحـر ربيـع حامـد دمحم إمـام 90195 10
   سلمـى مجـال فتـوح دمحم رزق 90196 11
   سلمـى زلمـود جـوده سعفـان 90197 12
   سلمـى نبيل عبد السميع السيد جعفر 90198 13
   مسـر سعـودى زلمـود أبونـوارج 90199 14
   مسـر سعيـد عبد العزيـز النـنـو 90200 15

 

 



(انريادج انعهًيح  )يهف اإلرشاد األكاديًى   

2014-2015  

 

 

 

 الوظٌفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكادٌمى)

 السادسة
p      6-11 

 يدرس طة شرعي وسًوو عال عبد الهادى منصور

  
Group 6-11 

 

 توقيع انطانة اسى انطانــــــــــــــــــــــــــة انرقى االكاديًى يسهسم

   مسـر شاكـر إبراىيـم ادلرسى الزغىب 90201 1
   مسـر فكرى عبد العظيم عبد الوىاب عالم 90202 2
   مسيـو سعيـد منصـور شبل موسـى 90203 3
   مسيـو صبـرى زلمـد ادلهـــدى 90204 4
   مسيـو عبد السميـع توفيق اذللبـاوى 90205 5
   شاديـو امحـدى أمحــد علــى 90206 6
   شـروق زلمـد أمحـد أبو العــز 90207 7
   شرييـن نبيل عاطف عبد الغىن عويضو 90208 8
   شيمـاء صبحى أمحد حسن الدميـرى 90209 9

   شيمـاء عوض عبد العظيم دمحم اجليزاوى 90210 10
   شيمـاء زلمـد عبد الفضيل اخلولــى 90211 11
   شيمـاء زلمـد زلمود أمحـد شاىيـن 90212 12
   شيمـاء زلمـود عبد احلليم إمساعيـل 90213 13
   صفـاء مصطفى عبد ادلعطى الكبـش 90214 14

   عبيـر فايـز عبد الباسط سادلــان 90226 15
 

 

 



(انريادج انعهًيح  )يهف اإلرشاد األكاديًى   

2014-2015  

 

 

 

 الوظٌفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكادٌمى)

 السادسة
p      6-12 

 أستاذ يساعد تقسى االطفال سهام دمحم دمحم رجب

  
Group 6-12 

 

 توقيع انطانة اسى انطانــــــــــــــــــــــــــة انرقى االكاديًى يسهسم

   عتـاب مجـال عبد العزيز ســراج 90227 1
   عـال إبراىيـم زلمـود العربــى 90228 2
   عـال سعـد دمحم على صقـــر 90229 3
   عـال عبد ادلقصود دمحم على النجار 90230 4
   عـالء زلمـد زلـروس الدىـراوى 90231 5
   عليـاء علـى زلمـد صـــادق 90233 6
   عليـاء علـى زلمـد فايــــد 90234 7
   غـادة أبوزيد مهىن العليمى سليمان 90244 8
   غـادة صـالح حامد يــوسف 90246 9

   فاطمـة خطاب كمال خطاب 90248 10
   فاطمـة سعيد دمحم فهمى بـالل 90249 11
   فاطمـة عبد الستار عبداحلميد الشروقاوى 90250 12
   فاطمـة رلـدالدين فرماوى علم الدين 90251 13
   فاطمـة زلمـد سعـد عبد اجمليــد 90252 14

   فاطمـة زلمـود قطـب عمــران 90253 15
 

 

 

 

 



(انريادج انعهًيح  )يهف اإلرشاد األكاديًى   

2014-2015  

 الوظٌفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكادٌمى)

 السادسة
p      6-13 

 أستاذ يساعد تقسى االطفال فتحٌة دمحم السٌد النمر

  
Group 6-13 

 

 توقيع انطانة اسى انطانــــــــــــــــــــــــــة انرقى االكاديًى يسهسم

   فيبـى ميخائيـل لطفـى سيدىـم 90255 1
   فيفيـان فخـرى كامـل اليــاس 90256 2
   لبنـى سعيد شوقـى سالمة غانـم 90258 3
   دليـاء رشاد دمحم السيد أبو ميـره 90259 4
   دليـاء صربى عبد الصمد أبوالنصر 90260 5
   ماراينـا فـواز رشـاد حنـــا 90263 6
   مدحيـة ماىـر أمحـد بــدوى 90312 7
   مرفـت عبد ادلعطـى دمحم ادلغرىب 90313 8
   مـروة أمحـد السيد عبد اجمليـد 90314 9

   مـروة أميـن فهيـم اإلمــام 90315 10
   مـروة محـدى أمحد دمحم خالف 90316 11
   مـروة عبد الغفـار عمر خربوش 90317 12
   مـروة عصـام رلاىد شرف الدين 90318 13
   مـروة جندى عبد احلكيم هبجـات 90319 14
   منـال محـدى زلمـد الصيـاد 90333 15

 

 

 

 

 

 

 



(انريادج انعهًيح  )يهف اإلرشاد األكاديًى   

2014-2015  

 الوظٌفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكادٌمى)

 السادسة
p      6-14 

 أستاذ يساعد تقسى االطفال غادة دمحم علً مصطفً المشد

  
Group 6-14 

 

 توقيع انطانة اسى انطانــــــــــــــــــــــــــة انرقى االكاديًى يسهسم

   منـن أمحد شوكت صادق جربيل 90334 1
   منـو هللا صـالح عباس الزيـات 90335 2
   منـو هللا رلدى عبد العزيز درويش 90336 3

   منـو سعيـد حامـد رمضــان 90337 4
   منـى أمحـد غباشـى ربيــع 90338 5
   منيـره عبد احملسن ىاشم أبوالعزم 90340 6
   مهـا زلمـد مبـروك ىــالل 90341 7
   مهـا زلمـود عبد الغىن أبواخلري 90342 8
   مـى إبراىيـم رشـدان سكـر 90343 9

   مـى عبـد العزيـز موسى عامر 90344 10
   مـى سلتـار بسيونـى نــدا 90345 11
   مـى وجدى صالح الدين زوين 90346 12
   ميـاده زلـى عباس يونــس 90347 13
   نبـراس عادل دمحم الشافعى ادلليجى 90349 14
   جنـوى إبراىيم مسعود غالـى 90350 15

 

 

 

 

 

 

 

 



(انريادج انعهًيح  )يهف اإلرشاد األكاديًى   

2014-2015  

 الوظٌفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكادٌمى)

 السادسة
p      6-15 

 يدرس تقسى االطفال دالٌا منٌر الالهونى

  
Group 6-15 

 

 توقيع انطانة اسى انطانــــــــــــــــــــــــــة انرقى االكاديًى يسهسم

   نـدا أميـن حامـد الــدر 90351 1
   نـدى عبد العزيز إبراىيم إمساعيل 90352 2
   نـدى دمحم عبد العزيز عجـور 90353 3
   نسيـم عماد ميخائيل عبد ادلسيـح 90354 4
   نشـوى نبيـل سيد أمحد مخيـس 90355 5
   نصـره دخيل عبد الرمحن رسالن 90356 6
   نفيـن أمحد السيد أمحـد نصـر 90357 7
   هنلـة زلمـد فـؤاد رضــوان 90358 8
   هنلـة ىشـام مصطفـى ادليهـى 90359 9

   هنـى عـزت زلمــد حسيـن 90360 10
   هنـى زلمـد سعـد الصبــاغ 90361 11
   هنـى دمحم عماد حسىن اجلعفراوى 90362 12
   نـوال أمحـد دمحم عبداللــو 90363 13
   نور ىـان أميـن السيد محـوده 90364 14
   نورىـان حسام الدين دمحم شرف 90365 15

 

 

 

 

 

 

 

 



(انريادج انعهًيح  )يهف اإلرشاد األكاديًى   

2014-2015  

 

 الوظٌفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكادٌمى)

 السادسة
p      6-16 

 أستاذ طة وجراحح انعيوٌ هدى دمحم كامل ابراهٌم  السبكً

  
Group 6-16 

 

 توقيع انطانة اسى انطانــــــــــــــــــــــــــة انرقى االكاديًى يسهسم

   نورىـان زلمـود عبد الظاىر بيربس 90366 1
   ىاجـر إبراىيم إبراىيم دمحم رمضان 90367 2

   ىاجـر أمحد دمحم عبدادلطلب أبوالسعود 90368 3
   ىاجـر سعيـد حامـد مصيلحـى 90369 4
   ىاجـر سعيـد على البسيونـى على 90370 5
   ىاجـر عبد اجملـيد انجى عطيـة 90371 6
   ىبـو إبراىيـم طـو سلمــان 90372 7
   ىبـو أشـرف إبراىيـم ادلالكـى 90373 8
   ىبـو السيـد دمحم على الغزولـى 90374 9

   ىبـو مجـال فتحـى سليـــم 90375 10
   ىبـو مجال دمحم فتح اللـو ربـاص 90376 11
   ىبـو فتحـى رمضـان خليـل 90377 12
   ىبـو ماىـر مصطفـى سليمان 90378 13
   ىبـو رلـدى أمحـد غنيمــو 90379 14
   ىـبو زلمود دمحم مجال أبوالغار 90380 15

 

 

 

 

 

 

 



(انريادج انعهًيح  )يهف اإلرشاد األكاديًى   

2014-2015  

 

 

 

 

 الوظٌفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكادٌمى)

 السادسة
p      6-17 

 يدرس طة وجراحح انعيوٌ غادة زٌن العابدٌن عبد الرحمن

  
Group 6-17 

 

 توقيع انطانة اسى انطانــــــــــــــــــــــــــة انرقى االكاديًى يسهسم

   ىـدى السيد زلمود الطـوخـى 90381 1
   ىديـر السيد عفيفى زلاريــق 90382 2
   ىديـر مجال إبراىيم حسن شيحة 90383 3
   ىديـر حسني يسرى زلمود غنيم 90384 4
   ىديـر محدى سيدأمحد أمحد القلشى 90385 5
   ىديـر رمضان مرشدى مشعـل 90386 6
   ىديـر سعيد عبد العظيم عـالم 90387 7
   ىديـر دمحم زلمود دمحم منصور 90388 8
   ىديـر حييـى خليـل عالمـو 90389 9

   ىديـل مسيـر أمحـد درويـش 90390 10
   ىنـاء انجى إبراىيم دمحم ىيكـل 90392 11
   ىنـد زكراي عبد هللا زلمود امساعيل 90393 12
   ىنـد عـادل زلمـد عكاشــو 90394 13
   ىيليـن نبيـل إبراىيـم بقطــر 90395 14
   وئـام سامى عبداحلليم دمحم السيد زايد 90396 15

 

 

 

 



(انريادج انعهًيح  )يهف اإلرشاد األكاديًى   

2014-2015  

 

 الوظٌفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكادٌمى)

 السادسة
p      6-18 

 يدرس اَف واذٌ اٌمان عزت عبدالواحد

  
Group 6-18 

 

 توقيع انطانة اسى انطانــــــــــــــــــــــــــة انرقى االكاديًى يسهسم

   وئـام زلمـود دمحم زلمود ىيكـل 90397 1

   والء أسامة عبد احملسن عبد القادر عتمان 90398 2
   والء محـدى زلمود جاب اللـو 90399 3
   والء محـدى زلمـود خنانـى 90400 4
   والء عـالء أمحـد سليمــان 90401 5

   ايمسيـن أشرف عبد الرؤف عبد الرمحن 90403 6

   ايمسيـن نبيـل علـى صالــح 90404 7

   مينـى عبد احلكيم دمحم عبد ادلعز عامر 90405 8

   إميـان صالح دمحم بركات إبراىيم 90407 9

   ىبـو عبدالفتـاح إمام على عـالم 90411 10
   أمسـاء مجـال علـى جابر يونـس 90414 11
   فاطمـة زلمـد فكـرى زلمـود 90415 12
   مـروة صـالح رشـدى عجـور 90417 13

   اذلام عبد العظيم عبد الرحيم 90418 14
   امريه دمحم عبد الغىن علـــــى 90419 15
   ىبو عبد ادلقصود ابراىيــــــم 90420 16

 

 

 



(انريادج انعهًيح  )يهف اإلرشاد األكاديًى   

2014-2015  

ذكور - الفرقة السادسة

 الوظٌفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكادٌمى)

 السادسة
p      6-01 

 استاذ جراحح عايح حاتم محمود بسٌونى سلطان/ د

  
Group 01-6 

 

انرقى  يسهسم

 االكاديًى
 توقيع انطانة اسى انطانــــــــــــــــــــــــــة

   دمحم امحد درويش عبد هللا 40268 1
   عبد احلليم ىاشم عبد احلليم سيد امحد 60274 2
   أمحـد حسـن أمحـد زلمـــد 70024 3
   أمحـد فايز مأمون عبد الصمد شبل 70046 4
   أمحـد وجيـو حامـد منصــور 70071 5
   أمسـاء السيـد سليمـان يوسف  70088 6
   ميسـرة عبدالناصر عبد العظيم نصر 70450 7
   بنياميـن منيـر مسيحـو كريلــس 80135 9

   كريـم السيـد أمحـد السيـــد 80267 12
   زلمـد هبجـات عبد ادلنعـم عيسى 80284 13
   زلمـد عبد اللـو عبد ادلنعم الباجورى 80303 14
   زلمـود سعيد عبد الغفور احلفىن عمر 80319 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(انريادج انعهًيح  )يهف اإلرشاد األكاديًى   

2014-2015  

 الوظٌفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكادٌمى)

 السادسة
p      6-02 

 استاذ جراحح عايح اشرف عبدالهادى عبدالعزٌز/ د

  
Group 6-02 

 

انرقى  يسهسم

 االكاديًى
 توقيع انطانة اسى انطانــــــــــــــــــــــــــة

   وحيـد طـارق زلمـد الشافعــى 80376 1
   إبراىيـم أميـن أمحـد أبو سعـده 90002 2
   إبراىيـم زلمـد إبراىيم سويلـم 90004 3
   أمحـد إبراىيم إبراىيم الكيال 90007 4
   أمحـد إبراىيم إبراىيم العشمـاوى 90008 5
   أمحـد إبراىيـم دمحم السيد خضر 90009 6
   أمحـد أسامـو سيد أمحد اجلبيـرى 90010 7
   أمحـد السيـد عبد الرمحن ادلغربـل 90011 8
   أمحـد مجال الدين دمحم زكى  علـى 90012 9

   أمحـد رأفـت عبد ادلنعـم نـدا 90013 10
   أمحـد رضـا فتحى عبد الواحـد 90015 11
   أمحـد سامـى إبراىيم طاحـون 90016 12
   أمحـد سامـى عبد الرازق العبـد 90017 13
   أمحـد سامـى علـى اذليلــى 90018 14

   أمحـد سعيد دمحم عبد الرمحن حسن 90020 15
 

 

 

 

 

 

 

 



(انريادج انعهًيح  )يهف اإلرشاد األكاديًى   

2014-2015  

 

 

 

 الوظٌفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكادٌمى)

 السادسة
p      6-03 

 يدرس جراحح عايح نهاد عبدة احمد زٌد/ د

  
Group 6-03 

 

انرقى  يسهسم

 االكاديًى
 توقيع انطانة اسى انطانــــــــــــــــــــــــــة

   أمحـد مسيـر فهمى السيد نصـار 90021 1
   أمحـد صـربى فـؤاد احلامولـى 90022 2
   أمحـد عادل عبد ادلقصود الصاوى موسى 90024 3
   أمحـد عـادل زلمــد سالمـو 90025 4
   أمحـد عبد الستـار حامد عبد ربو 90026 5
   أمحـد عبد ادلنعـم سليمـان جلبط 90028 6
   أمحـد عبد الودود عبد الصمد ادليهى 90029 7
   أمحـد عطيـو بــدوى درابلــو 90030 8
   أمحـد رلـدى أمحــد السيــد  90033 9

   أمحـد زلسـن توفيـق الضبــع 90034 10
   أمحـد زلمـد توفيق شعبـان دمحم 90035 11
   أمحـد دمحم عبد احلميد خليفو إمساعيل 90036 12
   أمحـد زلمـد عبد ادلنعـم عيـاد 90037 13
   أمحـد زلمـد فـوزى عبد الغىن 90038 14
   أمحـد مسعـد حلمـى جــال 90039 15

 

 

 

 

 



(انريادج انعهًيح  )يهف اإلرشاد األكاديًى   

2014-2015  

 

 

 

 الوظٌفة الرائد العلمى كود المجموعة لفرقة 

 (المرشد األكادٌمى)

 السادسة
p      6-04 

 استاذ يساعد جراحح عايح   عالء عبدالعظٌم دمحم السٌسى/ د

  
Group 6-04 

 

انرقى  يسهسم

 االكاديًى
 توقيع انطانة اسى انطانــــــــــــــــــــــــــة

   أمحـد ايسيـن زلمـد الرفاعـى 90040 1
   أمحـد حييـى أمحـد قابيـــل 90041 2
   أسامـة سعد دمحم السيد الشافعـى 90044 3
   أسامـة مهـدى السـيد فتيــح 90045 4
   إسـالم صبحـى عبد احلليـم سعـد 90059 5
   إسـالم رلـدى فــوزى خـالف 90061 6
   إسـالم زلمـد أبوبكـر منصـور 90062 7
   إسـالم دمحم ماىر عبد ادلعز ابشا عطاهللا 90063 8
   إسـالم انصـر صبـرى خبـبت دمحم 90064 9

   إسـالم ىشام أمحد دمحم عبد احلواد احلسيىن 90065 10
   األمحـدى مصطفى األمحدى الشحنو 90085 11
   أرلـد رجـب سعفـان الشاذلـى 90093 12
   أميـر أنـور عبد العظيـم انصـر 90096 13
   هبـاء زلمـد عبد اجمليد القصـاص 90128 14
   حامـد مـرسى زلمـد وتـــوت 90135 15

 

 

 

 

 



(انريادج انعهًيح  )يهف اإلرشاد األكاديًى   

2014-2015  

 

 الوظٌفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكادٌمى)

 السادسة
p      6-05 

 استاذ يسانك تونيح  سلطان دمحم سلطان / د

  
Group 6-05 

 

انرقى  يسهسم

 االكاديًى
 توقيع انطانة اسى انطانــــــــــــــــــــــــــة

   حذيفـو على الشامـى علـى رمضان 90136 1
   حسـام عبد الرمحن السيد مصطفى قنديل 90137 2
   رامـى صبـرى زلمـد خلف اللـو 90155 3
   رامـى زلمـد عبد الرمحـن ادلشالوى 90156 4
   طـارق عـادل صـادق الزعيـرى 90215 5
   عبد اآلخر مصطفى دمحم عبد الواحد 90217 6
   عبد الرمحن أمحد عبد احلميد عبد اجلواد شاىني 90218 7
   عبد الرمحن أشـرف السيـد سامل نصر 90219 8
   عبد الرمحن صالح الدين دمحم عبد الغىن جلهوم 90220 9

   عبد الرمحن دمحم صبحى حامد الزفـزاف 90221 10
   عبد ادلنعـم السيد دمحم النبوى مشالـى 90225 11
   عمـار زلسـن زلمـد امحــدى 90235 12
   عمـر عبد اجلـواد كامل مسعـود 90236 13
   عمـر عبد العزيـز موسى اجلمـل 90237 14
   عمـرو أنور عبد العليم عبد العال 90239 15

 



(انريادج انعهًيح  )يهف اإلرشاد األكاديًى   

2014-2015  

 

 

 الوظٌفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكادٌمى)

 السادسة
p      6-06 

استاذ يساعد تاثونوجيا  ولٌد دمحم فتحى عبدالعظٌم / د

 اكهيُيكيح 

  
Group 6-06 

 

انرقى  يسهسم

 االكاديًى
 توقيع انطانة اسى انطانــــــــــــــــــــــــــة

   عمـرو رضـا بسيونـى ىنـداوى 90240 1
   عمـرو عنتـر على السيد الفيومـى 90241 2
   عمـرو زلمـد احملمـدى أمحــد 90242 3
   عمـرو ىشـام عبد احلميد أمحـد 90243 4
   كريـم دمحم عبدالرمحن دمحم شادى 90257 5
   مـازن لطفـى زلمـد عجــور 90264 6
   زلمـد أمحد عبد العزيز محودة حسن 90265 7
   زلمـد أمحد دمحم إبراىيم قابيـل 90267 8
   زلمـد أشــرف زلمــد آدم 90268 9

   زلمـد السيد زلمـد أمحد عــوده 90271 10
   زلمـد مجـال زلمـود مجيـــل 90274 11
   زلمـد حسـن دمحم أمحد إبراىيـم 90275 12
   زلمـد خيـرى زلمـد جاب اللـو 90276 13
   زلمـد رزق نــوح عــــالم 90277 14
   زلمـد مسيـر علــى قلبـــو 90280 15

 

 

 

 

 



(انريادج انعهًيح  )يهف اإلرشاد األكاديًى   
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 الوظٌفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكادٌمى)

 السادسة
p      6-07 

استاذ يساعد تاثونوجيا  دمحم عبدالرحٌم سلٌمان/ د

 اكهيُيكيح 

  
Group 6-07 

 

انرقى  يسهسم

 االكاديًى
 توقيع انطانة اسى انطانــــــــــــــــــــــــــة

   زلمـد سيـد أمحد على الشورجبـى 90281 1
   زلمـد شوقـى عـباس غانــم 90282 2
   زلمـد شوقـى على دمحم ضريفو 90283 3
   زلمـد صبحـى علــى األودن 90284 4
   زلمـد طلعـت زلمود أبوالنجـا 90285 5
   زلمـد عـادل السيد صادق مبارك 90286 6
   زلمـد عـادل عبداحلميد اجلمـل 90287 7
   زلمـد عبد الكريـم زلمـد يونـس 90291 8
   زلمـد عبد اذلـادى زلمـد تعيلب 90293 9

   زلمـد عـزت فـؤاد الطبــاخ 90294 10
   زلمـد عصـام الدين السيد ابظـو 90295 11
   زلمـد علـى سيـد عبد الغفــار 90297 12

   زلمـد متـوىل علـى أبو مسلـم 90299 13
   زلمـد دمحم عبد الرؤف عبد التواب عامر 90300 14
   زلمـد مرضـى جابـر محــاد 90301 15

 

 



(انريادج انعهًيح  )يهف اإلرشاد األكاديًى   

2014-2015  

 

 

 الوظٌفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكادٌمى)

 السادسة
p      6-08 

 يدرس جراحح عايح  دمحم صبرى مشحوت عمار/ د

  
Group 6-08 

 

انرقى  يسهسم

 االكاديًى
 توقيع انطانة اسى انطانــــــــــــــــــــــــــة

   زلمـد ىشـام أمحـد غنيــم 90302 1
   زلمـد يوسـف حامـد صقـر 90303 2
   زلمـود أمحـد حافـظ البيــو 90304 3
   زلمـود السيد عبدالرحيم الصياد 90307 4
   زلمـود حسيـن سعـد غنيـم 90308 5
   زلمـود عصـام عبد القادر أمحد 90309 6
   زلمـود دمحم عبد احلميد العبـد 90310 7
   زلمـود زلمـد زلمود البغـدادى 90311 8
   مصطفـى أمحـد ربيـع األبـيض 90321 9

   مصطفـى متوىل عبد الستار زلمود عليوه 90324 10
   مصطفـى زلمـد زلمود دمحم حرحش 90325 11
   مصطفـى زلمـد مصطفـى رمضـان 90326 12
   مصطفـى زلمـود مصطفـى خليـل 90327 13
   مصطفـى نبيـل عفيفـى خليفــو 90328 14
   معـاذ عبد اجمليد عبد احلكيم شرشر 90331 15
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 الوظٌفة الرائد العلمى كود المجموعة الفرقة 

 (المرشد األكادٌمى)

 السادسة
p      6-09 

 يدرس تاثونوجيا اكهيُيكيح دمحم احمد دمحم حلوة/ د

  
Group 6-09 

 

انرقى  يسهسم

 االكاديًى
 توقيع انطانة اسى انطانــــــــــــــــــــــــــة

   مينـا رءوف شفيـق عبد ادللك 90348 1
   ىشـام نبيـل عبد ادلنعـم سعـد 90391 2

   أمحـد زلمـد عباللـو إمساعيـل 90412 3
   أسامـة سعيـد أمحـد الشافعـى 90413 4
   فريـد زلمـد فريـد هبجــت 90416 5

   عادل حسن دمحم حسن 90421 6

   عمر دمحم زلمود او احلسن 90422 7

   دمحم اشرف مصطفى ابو داود 90423 8

   دمحم امين بسيوىن عابدين 90424 9
 

 


