
 

 قائمة بأسماء المرشدين األكاديميين ) الرواد العمميين(
0202/0201لمعام الجامعى   

 التليفون الدرجة العلمية والقسم الرائد العلمى ) المرشد األكاديمى ( كود المجموعة م

 10159496000  الميكروبيولوجى قسم أحمد سيد نبيل نشوى/ د 10-0+10-0 1

 10110510690  الميكروبيولوجى بقسم مدرس شبل السيد صالح منى/ د 14-0+ 10-0 0

 10190151060 الميكروبيولوجيا  حجازى معتمد جمال سارة/ د 15-0+16-0 3

 10000640609 الطفيميات  الشين الشافي عبد القصري مروة/د 10-0+ 10-0 4

 10199000019 العيون جراحة  سميمان سعد سميمان لمياء/ د 19-0+01-0 5

 10105040490 العيون جراحة  محمد عمي الحكم عبد عمي/ د 00-0+00-0 6

 10150000006 االورام عالج  كامل ناجى يوستينا/ د +00-0 7

 10190604019  تشخيصية اشعة  عالم اسماعيل طاىر عال/د 04-0+06-0 8

 10150440011 تشخيصية أشعة  احمد حسنى محمد دعاء/ د 05-0+00-0 9

 10100000546 االطفال قسم  قابيل محمود حسن أميرة/ د 00-0+09-0 12

 10110000441 االطفال قسم  محمد صبحى أمانى/ د +01-0 11

 10155046064  األطفال قسم  عمي حسن الدين صالح رانيا/ د 00-0+00-0 10

 10100500900 والعصبية النفسية قسم  عمي حسين الدين صالح مروه/د +00-0 13

 10009600444 والعصبية النفسية قسم مميك محمد صالح مصطفي/ د 04-0+06-0 14

 10155105600  والعصبية النفسية قسم  عفيفي معروف حاتم خالد/ د 05-0+00-0 15



 10101410509  العامة الباطنة قسم  الصمد عبد محمد دعاء/ د 00-0+09-0 16

 10000064940 والتوليد النساء  محمد سميم صالح محمد/ د 01-0+00-0 17

والتوليد النساء قسم  السباعى السيد فايق باىى/ د 00-0+00-0 18  10106001040 

 10110000000 والحنجرة واالذن األنف قسم  قنديل رشاد الدسوقى أسماء/د 04-0+06-0 19

 10100900061 البولية المسالك  الحميم عبد الجواد عبد محمد/ د 05-0+00-0 01

 10154460000  التجميل جراحة قسم  فرج أحمد سمير أحمد/د 00-0+09-0 00

 10116500450  التجميل جراحة شمبيو حسن أحمد طارق/ د 41-0+40-0 00

 10106001100 واالعصاب المخ قسم  النجار أحمد محمد/ د 40-0+40-0 00

 10151511056  واالعصاب المخ قسم  الميدى فوزى أحمد/د 44-0+46-0 04

 10100019019 والصدر القمب جراحة  الصبور عبد مصيمحى محمد/ د 45-0+40-0 06

 10110005909  والصدر القمب جراحة  أنس حسين حاتم أحمد/ د 40-0+49-0 05

 10100006500   عامة جراحة  الشين فكرى آثار/ د 61-0+60-0 00

 10119009044  عامة جراحة  خميل اهلل عبد دعاء/ د 60-0+60-0 00

  الميكروبيولوجى المقصود عبد السيد اسرار/ د 64-0+66-0 09

  التشريح قسم مساعد مدرس عمر مصطفى الرسول عبد مروة/د 65-0+64-0 01

  مدرس مساعد فسيولوجى د/ عصام عمر ابراىيم ىندية 10-0+10-0 00

  مدرس بقسم الفسيولوجى د / سوزان عبد الحميد خضير 02-2+10-0 32

  مدرس بقسم الفسيولوجى د / رضا أبو الفتح  أحمد   33

 10116001090 مدرس بقسم الفسيولوجى د/ احمد محمد محمد جعفر  10-0+10-0 04

 10150059010 مدرس بقسم الفسيولوجى شيماء محمد عبد الغنى مطاوع 14-0+14-0 06



 10110940049 مدرس بقسم الفسيولوجى د/ ايمان ابراىيم جودة الجيزاوى 16-0+16-0 05

 10005944010 مدرس بقسم الفسيولوجى د/غادة سمير عبد اهلل عامر 15-0+15-0 00

 10060066000 مدرس بقسم الفسيولوجى  د/داليا فتحى محمد العجمى  10-0+10-0 00

 10000151910 مدرس بقسم التشريح د/ منار عمى السيد فريد 10-0+10-0 09

 01062528661 مدرس بقسم التشريح د/نادر جالل عمى زكى  19-0+19-0 41

 10116000065 مدرس بقسم التشريح د/ ايمن عبداهلل محمد الرفاعى  01-0+01-0 40

40 00-0+60-0 

+00-0 

 10105044160 مدرس بقسم اليستولوجى  د/نجوى سعد محمود غنيم 

40 00-0+60-
0+00-0 

 10110406110 مدرس بقسم اليستولوجى  د/ حسام الدين عبد الحميد غباش 

 10110009500 مدرس بقسم اليستولوجى  د/ رمضان عبد الونيس محمد  00-0+00-0 44

 10101000060 مدرس بقسم اليستولوجى  د/ داليا السيد عبده الغزولى  04-0+04-0 46

 10150454010 مدرس بقسم اليستولوجى  د/ داليا عبد الرازق محمد نويو 06-0+06-0 45

 10150009001 مدرس بقسم اليستولوجى  د/ سيام احمد عبد العزيز  +05-0 40

 10119004000 اليستولوجى قسم  الرغى شحاتو ايمان/ د 05-0 40

 10150609054 قسم اليستولوجى  د/ سعاد شبل شبل   1-53+60-0 49

 10150560006 مدرس قسم الكيمياء نيى ربيع بيومى د/  00-0+00-0 61

 10100100009 بقسم الكيمياءمدرس   شيماء السيد جنينود/  00-0+00-0 60

 10110090009 مدرس قسم الكيمياء د/ ايمان صالح  الدين السيد عرفات  0-09+09-0 60

 10110060469 مدرس  بقسم الكيمياء شرين صبحى النيدانىد/  2-20+01-0 60



 10190411440 بقسم الكيمياء مساعدمدرس  بسمة عبد النبى مصطفي محمدد/ 00-0+00-0 64

 10196901000 مدرس بقسم الميكروبيولوجى د/ رشا جالل مصطفى  00-0+00-0 66

 10159496000 قسم الميكروبيولوجى  د/ نشوى نبيل سيد أحمد 5-38 65

 10196049059 قسم الميكروبيولوجى مروة السيد الطوخى  د/  00-0 60

 10105060500 قسم الميكروبيولوجى  د/ داليا محمد نبيل عبد القوى 2-23+00-0 60

 10199500000 مدرس بقسم الميكروبيولوجى د/ ايمان حسنى محمد سالم  04-0+04-0 69

 10155400009 مدرس بقسم الميكروبيولوجى  د/سومة السيد درويش  06-0+06-0 51

 10150005166 مدرس بقسم الميكروبيولوجى  د/ اسماء محمد محمد البرلسي  05-0+05-0 50

 10005000500 مدرس بقسم الميكروبيولوجى   عزة كرم شعالن د/ 00-0+00-0 50

 10100909956 الطفيميات بقسم مدرس عطية ابراىيم فوزى امانى/ د 28-2+00-0 50

 10100000016 الطفيميات بقسم مدرس عبداهلل حامد فاطمة/د 29-2+09-0 54

 10110000610 الطفيميات بقسم م استاذ شرف عبداهلل احمد شيماء/د 30-2+01-0 56

 10015409005 الطفيميات بقسم مدرس حسين ابو كمال محمد نيى/د 00-0+00-0 55

 10150900609 الطفيميات بقسم مساعد مدرس العطار محمد عبداهلل تيانى/د 00-0+00-0 50

 10000500400 الفارماكولوجى بقسم مساعد مدرس عمى اليزيد ابو ايمان/ د 00-0+00-0 50

 10106010115 الفارماكولوجى بقسم مدرس  الفخرانى محمد توفيق امانى/ د 04-0+04-0 59

 10114044000  الشرعى الطب بقسم مدرس  سميم عبده رجب شرين 06-0+06-0 01

 10111001001  الشرعى الطب بقسم مساعد مدرس السمباوى ممدوح رشا 05-0+05-0 00

 10110999100  الشرعى الطب بقسم مدرس   الفرعونى محمد حسن رييام/ د 00-0+00-0 00

 10114404504 المجتمع طب بقسم مدرس  زكى شريف شيماء/ د 00-0+00-0 00



04 09-0+0-
41+09-0 

 10100590001  المجتمع طب بقسم مساعد مدرس  جمال عادل جياد/ د

 10190151060  المجتمع طب بقسم مساعد مدرس الجمال الغفار عبد سعيد  سارة/د 40-0 06

 10159000066  المجتمع طب بقسم مساعد مدرس  الروؤف عبد يحيى شيماء/د 40-0 05

 10110615950  االسرة طب قسم مساعد استاذ البارى عبد بكر ابو اسماء/د 6-15+ 40-0 00

 10159101040  االسرة طب بقسم مساعد مدرس  بمطى محمد محمد عمى سمر/د 44-0+61-0 00

 10199610000  االسرة طب بيبرس  محمود ناريمان/ د 46-0 09

 10106440001  االسرة طب قسم مساعد مدرس  ابراىيم حامد شكرى بسمة/د 45-0 01

 10001100655  الباثولوجى السعود أبو محمد فيمى سارة/د 40-0 00

 10155100094  الباثولوجى قسم مساعد مدرس  حميدة شعبان شعبان ايات/د 40-0+4-15 00

 10116140000  الباثولوجى قسم مساعد مدرس  عالم الخالق عبد محمد دينا/د 49-0 00

  الفارماكولوجى قسم متولي محمد متولى الدين عماد/ د 6-10+4-10 84

 10155106500 الفارماكولوجى قسم سويد مصطفي محمد ايمان/ د 6-10+ 10-4 85

 10190006105 الفارماكولوجى قسم  شبل محمد زغمول دعاء/ د 5-3/4-03 86

 10155016100 الباثولوجى قسم النبي عبد سعيد النبي عبد/ د 6-14+4-14 00

 10100014410  الباثولوجى ميع الشحات عمى ىند/  د 4-16+6-16 88

 10115054501  الباثولوجى  قورة  الحميد عبد منى/ د +6-16 89

 10110100940 الباثولوجى قسم ربو عبد مصيمي المجد أبو عمياء/د 4-10+6-10 92

 10101410060 مدرس بقسم الميكروبيولوجى  د/ عمياء ابراىيم عميوة  4-08+6-10 91

 10101916009  الميكروبيولوجى بقسم مدرس عامر محمد  كمال اسماء/  د 4-09+6-19 92



 10000069054  الميكروبيولوجى بقسم مدرس الدىشان محمد ميا/د 4-10+5-10 93

 10110900160 الطفيميات خميل ابو ابراىيم احمد نيى/ د 4-11+5-11 94

 10045106400  الطفيميات  ميدى توفيق سعيد احمد/ د 4-12+5-12 95

 10001190650 الطفيميات فييم السميع عبد فييم منى/ د 6-00+ 4-13 96

 10196005054  المجتمع طب الغمريتى ابراىيم المطيف عبد رضا/ د 4-14+5-14 97

 10110000005  االسرة طب  محسب محمود محمد مروة/ د 6-06 4-15 / 98

 10151006095  االسرة طب  السقا ابراىيم محمد رفيدا/ د 6-05  4-16 / 99

10

0 
 10111646640  االسرة طب قسم مساعد مدرس  المطبعجى مصطفى دينا/د 5-17 /4-17

10

1 
 10154990909  االسرة طب الضبع محمد فريد جياد 6-00   4-18 /

10

2 
 10110005500 العيون جراحة  العزيز عبد سامى محمد/ د 4-19+5-19

10

3 
 10000091410 العيون جراحة غباشى احمد سامى اسراء 6-01  /4-20

10

4 
 10100409905 العيون جراحة  زناتى احمدعادل/ د 6-00   4-21 /

10

5 
 10191009090 الجمدية قسم بازيد الدين سعد اهلل ىبة/ د 6-00 4-22 /

10

6 
 10151165000 الباثولوجى قسم الرازق عبد صفوت نورىان/  د /4-00

10

7 
 10046901614 الجمدية قسم يوسف محمود أمانى/ د 6-04  4-24 /

10

8 
 10100090550  الجمدية قسم جمل سميمان العاطى عبد نيمة/ د 6-06  4-25 /

10

9 
 10116140440 الجمدية قسم  محمدعمى مدحت مى/ د 6-05 4-26 /

11

0 
 10106006091  االكمينيكية الباثولوجيا شحاتو عبده فؤاد محمد اميرة/ د 6-00  4-27 /



 

11

1 
 10150646000  االكمينيكية الباثولوجيا  الخولى حسن محسن ريم/د 6-00  4-28 /

11

2 
 10116051949  االكمينيكية الباثولوجيا قسم عمر الحميد عبد احمد ثريا/ د 6-09 /09-4

11

3 
 10110464064  الشرعى الطب الحميد عبد حامد سيا/ د 6-01  4-30 /

11

4 
 10110061041  الشرعى الطب عفيفي النادى صالح ميا/ د 6-00 /4-31

11

5 
 10000066006  الشرعى الطب  السيد محمد  الحميد عبد اميرة/ د  5-32  4-32 /

11

6 
 10114410001  الشرعى الطب حبيب محمد محمود نجوى/ د 5-33 /4-33

11

7 
 10190901100  التشخيصية االشعة حسنين عمى الحسن محمد رحاب/ د 6-04 4-34 /

11

8 
 10150066009  التشخيصية االشعة  بسيونى حميدة حسنى ياسمين/ د 6-06 4-35 /

11

9 
 10190109169  التشخيصية االشعة  متولى المجيد عبد كامل محمد/ د 6-05 4-36 /

12

0 
سميمو عبده رجب ايمان/ د 4-37 / 5-37  10150000490  التشخيصية االشعو 

12

1 
 عبد الخالق عبد رمضان شريف/ د 6-00 4-38 /

 الرحمن
 10100404060 التشخيصية االشعو

12

2 
 10190056090 التشخيصية االشعة معوض احمد محمد محمود/ د 6-09 39- 4 /

12

3 
 10110051000 الباثولوجى قسم  قاسم عبده أحمد ىند/د 5-23


