
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

 بيولوجيا الفم -القسم/الشعبة :
 

 

 الجنسية الديانة تحقيق الشخصية
الحالة 

 االجتماعية
 تاريخ التعيين تاريخ الميالد محل الميالد

الدرجة 

 الوظيفية
الحالة 

 الوظيفية
 م اسم العضو

           النوع الرقم

24610090201224 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
العربية/ ة مصر جمهوري

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1971/03/27 1946/10/09

سلوى عبد الصمد 

 عيسى يونس
1 

25006190200143 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1975/10/01 1950/06/19

جيهان محمد عبد 

 القادر علبه
2 

25207240200463 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1977/10/29 1952/07/24

عفاف عبد الخالق 

 احمد فوزى الصوه
3 

25304040400145 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل ذ  متفرغتااس 1977/11/12 1953/04/04

شاديه حسين عبد 

 المجيد على
4 

25409010200148 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1978/10/31 1954/09/01

خديجه يوسف عبد 

 هللا كونه
5 

25411120201802 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
ة/ صر العربيجمهورية م

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1978/10/31 1954/11/12

هناء محمد احمد 

 على
6 

25503150200926 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 استاذ  متفرغ 1979/11/01 1955/03/15

قائم باجازة 

 خاصة
عزه محمد صادق 

 البدرى
7 

25610200202641 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ 1981/11/01 1956/10/20

فائزه محمود احمد 

 الدالى
8 

26210048800087 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 معار استاذ 1986/12/17 1962/10/04

امل رضوان 

 لحقيوسف ا
9 



 

26909030201341 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
1969/09/03 1993/03/01 

مدرس 

 مساعد
باجازة قائم 

 خاصة
هدى عبد الوهاب 

 فنصه
10 

27901290201933 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل رسدم 2003/02/01 1979/01/29

شريف محمد 

 حياتي عبد الفتاح
11 

28208230201124 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل مدرس 2007/07/08 1982/08/23

نانسى ممدوح سعد 

 مسعود عبد الحى
12 

28408270200847 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
ربية/ جمهورية مصر الع

 ةاالسكندري
 قائم بالعمل مدرس 2008/02/18 1984/08/27

نسمه محمد خليل 

 ابراهيم
13 

27306130000000 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 استاذ مساعد 1998/02/28 1973/06/13

قائم باجازة 

 خاصة
غاده بسيونى احمد 

 محمد بكر
14 

27308040201269 
م قر

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 استاذ 1996/04/13 1973/08/04

قائم باجازة 

 خاصة

ريهام مصطفى 

محمد محمد 

 الديبانى
15 

28401070201402 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
1984/01/07 2009/03/19 

مدرس 

 مساعد
 لعملقائم با

نهال توفيق ابراهيم 

 القزاز
16 

25710050200703 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
العربية/ جمهورية مصر 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ 1982/11/01 1957/10/05

سحر شفيق عبدهللا 

 كرم
17 

25605130201028 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 معار استاذ 1980/12/17 1956/05/13

مها محمد فؤاد 

 منير
18 

24004270200199 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1963/12/24 1940/04/27

فتحى ابراهيم 

 شحاته
19 

25107240201007 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
عربية/ جمهورية مصر ال

 ريةاالسكند
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1976/10/13 1951/07/24

ساميه سليمان عبد 

 الرحيم عمر
20 



 

25604180200085 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 استاذ 1980/10/14 1956/04/18

قائم باجازة 

 خاصة
نجاح احمد رشاد 

 محمد محمود
21 

25712090201101 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ باب شرق
 معار مدرس 1981/09/29 1957/12/09

ايمان عبد الحميد 

 نصر المنيزع
22 

26111250200042 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
 قائم بالعمل مدرس 1984/11/29 1961/11/25

نيفين عبد الرازق 

 سالمه
23 

25405170200000 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
 استاذ  متفرغ 1977/09/29 1954/05/17

قائم باجازة 

 خاصة
صالح عز العرب 

 عبد الناصر
24 

25807212101015 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
ة مصر العربية/ وريجمه

 االسكندرية
 استاذ 1982/11/01 1958/07/21

باجازة قائم 

 خاصة
هشام ابراهيم محمد 

 احمد عثمان
25 

25803100201003 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
 معار استاذ مساعد 1981/11/01 1958/03/10

عزه صالح عبده 

 قوره
26 

23304171701461 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسيحى
العربية/ جمهورية مصر 

 االسكندرية/ االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1958/01/28 1933/04/17

نوال امين مخائيل 

 المصرى
27 

23306040200087 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ المنتزة
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1958/02/03 1933/06/04

فتيحه نجاه محمد 

 النسر
28 

28610258800085 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
المملكة العربية السعودية/ 

 جدة
1986/10/25 2010/03/07 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

هند محمد حلمى 

احمد صادق عبد 

 الحميد
29 

28611280200845 
رقم 

 قومي
  

 آنسة مصري ممسل
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
1986/11/28 2010/03/07 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

ساره اشرف 

 محمود محمد حمزة
30 

25202050200066 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ الرمل/ سابا باشا
 معار فرغاستاذ  مت 1977/10/01 1952/02/05

اميره احمد احمد 

 النزهى
31 



 

27503250202087 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل مدرس 1999/05/25 1975/03/25

دينا على ناجي 

 خالف
32 

28704270200489 
رقم 

 قومي
  

 آنسة مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

يدى االسكندرية/ شرق/ س

 جابر/ سموحه
1987/04/27 2011/04/21 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

هاجر سمير محمد 

 غريب
33 

28702220200167 
رقم 

 قومي
  

 آنسة مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

االسكندرية/ قسم المنتزه/ 

 سيدى بشر بحرى
1987/02/22 2011/04/21 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

اميره سالمه عيسى 

 ميالدالسيد 
34 

28907240201497 
رقم 

 قومي
  

 أعزب مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ العطارين
1989/07/24 2012/04/22 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

حسام الدين محمد 

 مصطفى محمد
35 

28808220201808 
رقم 

 قومي
  

 آنسة مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ باب شرق
 قائم بالعمل معيد 2012/04/22 1988/08/22

اسماء على عطيه 

 محمد حرفوش
36 

28807200201309 
رقم 

 قومي
  

 آنسة مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

االسكندرية/ شرق/ سان 

 ستيفانو
1988/07/20 2013/04/24 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

هاجر شريف عبد 

 الفتاح عبد النبى
37 

29005258800967 
رقم 

 قومي
  

 آنسة مصري مسلم
المملكة العربية السعودية/ 

 الدمام
 قائم بالعمل معيد 2013/04/24 1990/05/25

عال عبد المنعم 

عزب عبد العزيز 

 ندا
38 

29011081800856 
رقم 

 قومي
  

 أعزب مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل معيد 2014/06/01 1990/11/08

ل محمد عاد احمد

 محمد صالح
39 

29012020200682 
رقم 

 قومي
  

 آنسة مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل معيد 2014/05/18 1990/12/02

مريم عبد العزيز 

على محمد ابو 

 عيانه
40 

  



 
 
 

 االسنانالمواد الحيويه لطب  -القسم/الشعبة :
 

 

 جنسيةلا الديانة تحقيق الشخصية
الحالة 

 االجتماعية
 تاريخ التعيين تاريخ الميالد محل الميالد

الدرجة 

 الوظيفية
الحالة 

 الوظيفية
 م اسم العضو

           النوع الرقم

23802150200179 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1962/04/22 1938/02/15

عادل  احمد 

 ابراهيم قمر
1 

24801152701326 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1971/03/23 1948/01/15

سهام احمد حلمي 

 حنفي
2 

25603010201129 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ 1980/11/01 1956/03/01

فايزه  حسن احمد 

 العباسي
3 

26109090200747 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 معار استاذ 1984/11/29 1961/09/09

امل عز الدين عبد 

 العزيز فهمي
4 

27407248800199 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
العربية/ جمهورية مصر 

 سكندريةاال
 قائم بالعمل استاذ مساعد 1999/05/25 1974/07/24

مصطفى نبيل 

 مصطفى ابو شليب
5 

27811120100301 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل مدرس 2004/03/01 1978/11/12

دولت مصطفى 

 أحمد حسن
6 

28306080201424 
رقم 

 قومي
  

 آنسة مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
1983/06/08 2007/07/29 

مدرس 

 مساعد
قائم باجازة 

 خاصة
منى محمد جاد عبد 

 الرحيم
7 

28407270200867 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 معيد 2008/02/18 1984/07/27

قائم باجازة 

 خاصة

 مد فؤادمريم اح

عبد العزيز شرف 

 الدين
8 



 

28410030200925 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل معيد 2009/04/14 1984/10/03

ريم عبد هللا محمود 

 الغراب
9 

25807120102643 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 مل/ لوراناالسكندرية/ الر
 معار استاذ مساعد 1982/11/01 1958/07/12

مها محمد عدلى 

 عبد المعطى
10 

25203052100774 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 معار استاذ  متفرغ 1976/10/02 1952/03/05

عصام محمد حسن 

 عثمان
11 

25201010200083 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
 استاذ  متفرغ 1975/10/01 1952/01/01

قائم باجازة 

 خاصة
سالى عبد القادر 

 محمد البدرى
12 

25501150000000 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 استاذ  متفرغ 1979/01/20 1955/01/15

 قائم باجازة

 خاصة
نيفين محمد سيف 

 الدين تيمور
13 

25803220200981 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
 معار استاذ 1981/09/29 1958/03/22

منى حسين محى 

 الدين ابو ديه
14 

25308140200173 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسيحى
جمهورية مصر العربية/ 

 السكندرية/ العطارينا
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1981/02/15 1953/08/14

باسم فتحى يونان 

 المالخ
15 

26105150000000 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 استاذ 1984/11/29 1961/05/15

قائم باجازة 

 خاصة
عالء الدين مرسى 

 مصطفى العربى
16 

28609100201593 
رقم 

 قومي
  

 أعزب مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ الرمل
 قائم بالعمل معيد 2011/04/21 1986/09/10

محمود عبد محمد 

 المنعم عبد العزيز
17 

28806080200625 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 العملم بقائ معيد 2012/04/22 1988/06/08

سلمى عمرو محمد 

 مصطفى ابو الغيط
18 

28909230200991 
رقم 

 قومي
  

 أعزب مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل معيد 2013/04/24 1989/09/23

يوسف محمد حسن 

 محمد قاسم
19 

29010300201843 
رقم 

 قومي
  

 آنسة مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 درية/ الرمل/ لوراناالسكن
 قائم بالعمل معيد 2014/05/18 1990/10/30

نورهان ابراهيم 

 كمال حسين
20 

   



 
 

 االستعاضه الصناعيه لالسنان -القسم/الشعبة :
 

 

 
 

 الجنسية الديانة تحقيق الشخصية
الحالة 

 االجتماعية
 تاريخ التعيين تاريخ الميالد محل الميالد

الدرجة 

 الوظيفية
الحالة 

 وظيفيةال
 م اسم العضو

           النوع الرقم

24306180200137 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1967/01/10 1943/06/18

احمد محمد احمد 

 الصبروتى
1 

25202280101873 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
عربية/ مصر ال جمهورية

 االسكندرية
1952/02/28 1976/10/13 

استاذ مساعد 

 متفرغ
 قائم بالعمل

السيد احمد عباس 

 عالم
2 

25205180201331 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1975/10/01 1952/05/18

محمود لطفي 

 محمود ابو العال
3 

25209190200389 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1977/10/01 1952/09/19

صفيه حامد ابراهيم 

 الغرباوي
4 

25304080201226 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ وسط/ محرم بك
 معار استاذ  متفرغ 1978/02/15 1953/04/08

احالم مصطفى 

 كمال الشرقاوى
5 

25507251500535 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1979/11/11 1955/07/25

اسامه عبد العزيز 

 عبد الرازق محفوظ
6 

25910230200042 
رقم 

 قومي
  

 جمتزو مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ 1983/11/23 1959/10/23

سونيا مرسي محمد 

 الشبراوي
7 

26810120202979 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 معار استاذ 1993/02/02 1968/10/12

عماد احمد محمد 

 عوض
8 

28311200203501 
رقم 

 قومي
  

 آنسة مصري مسلم
العربية/ جمهورية مصر 

 االسكندرية
1983/11/20 2007/07/29 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

منى صبري 

مصطفى سعد 

 ابراهيم
9 



 

28505158800241 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
1985/05/15 2008/03/01 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

د حسن لبنى محم

 ديدىال
10 

28504218800738 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

االسكندرية/ قسم المنتزه/ 

 السرايا
1985/04/21 2009/03/18 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

اكرم فتحى عبد 

 الفتاح مرشدى
11 

28410300200922 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
1984/10/30 2009/03/18 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

ميرفت السيد عبد 

 الاله محمد حسنين
12 

28301150201263 
رقم 

 قومي
  

 آنسة مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
1983/01/15 2007/07/29 

مدرس 

 مساعد
قائم باجازة 

 خاصة

ساره عبد السالم 

محمد كمال تاج 

 الدين
13 

28006048800142 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 مدرس 2004/03/01 1980/06/04

قائم باجازة 

 خاصة
اميره احمد عبد 

 المنعم احمد يوسف
14 

28302240200661 
رقم 

 قومي
  

 آنسة مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندريةاالسكندرية/ 
1983/02/24 2008/03/01 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

انجى سعيد احمد 

 حسن سليمان
15 

27909110200919 
رقم 

 قومي
  

 أعزب مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
 قائم بالعمل مدرس 2003/02/05 1979/09/11

شريف محمد عبد 

 الجواد الدقاق
16 

28212120200804 
رقم 

 قومي
  

 آنسة ريصم مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
1982/12/12 2006/05/06 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

نرمين عبد السالم 

 احمد زكى راضى
17 

25702010201216 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندريةاالسكندرية/ 
 عملقائم بال مدرس 1982/11/01 1957/02/01

اسامه محمد السيد 

 نوفل
18 

26303230000000 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
المملكة المتحدة/ بريطانيا/ 

 بريطانيا/ بريطانيا
 مدرس 1986/01/02 1963/03/23

قائم باجازة 

 خاصة

اسماعيل محمد 

السعيد عبد الحميد 

 عيد
19 



 

27006110000000 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
ة/ صر العربيجمهورية م

 االسكندرية/ شرق
 معار استاذ 1994/03/24 1970/06/11

احمد عادل عبد 

 الحكيم جمعه
20 

25201180200631 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ الرمل/ لوران
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1975/10/01 1952/01/18

مجدى عبد المجيد 

 عوض هللا رزق
21 

24911170000000 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
 استاذ  متفرغ 1975/09/30 1949/11/17

قائم باجازة 

 خاصة
محمود محمد على 

 السماحى
22 

25009030000000 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 ريةاالسكندرية/ االسكند
 استاذ  متفرغ 1975/10/01 1950/09/03

قائم باجازة 

 خاصة
السيد عبد القادر 

 احمد نوار
23 

25304170000000 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1976/10/01 1953/04/17

عبد السالم خليل 

 ابراهيم عزت
24 

25103112700925 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ المنتزة
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1974/08/15 1951/03/11

منى كمال محمود 

 مرعى
25 

25608021801758 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ الرمل
 العملم بقائ استاذ 1980/10/14 1956/08/02

احمد محمد عبد 

 الحميد عبد الجليل
26 

25505140201528 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

االسكندرية/ شرق/ سيدى 

 مصطفى كاملجابر/ 
 معار استاذ  متفرغ 1979/11/01 1955/05/14

سهام بسيونى محمد 

 طايل
27 

25504180200811 
رقم 

 قومي
  

 وجمتز مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1978/02/15 1955/04/18

محمد شرين ابراهيم 

 العطار
28 

25405310102126 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

االسكندرية/ شرق/ سيدى 

 جابر/ سبورتنج
 ملقائم بالع استاذ  متفرغ 1987/11/01 1954/05/31

فاتن صالح الدين 

 محمد عباس
29 



 

25601300200646 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

االسكندرية/ شرق/ سيدى 

 جابر/ مصطفى كامل
 قائم بالعمل استاذ 1979/11/01 1956/01/30

عنايه على عبدهللا 

 شراره
30 

25502240201216 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
عربية/ مصر ال جمهورية

 االسكندرية/ االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1979/11/11 1955/02/24

الحفيظ حسين عبد 

 حسين
31 

25811170200431 
رقم 

 قومي
  

 متزوج ويعول مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ الرمل
 قائم بالعمل استاذ 1982/11/01 1958/11/17

احمد محمد محمود 

 شيمىال
32 

25707250200065 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 معار استاذ 1981/09/29 1957/07/25

ايمان محمد زغلول 

 محمد الرفه
33 

25704070000000 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 استاذ 1982/10/06 1957/04/07

باجازة  ئمقا

 خاصة
محمد جالل على 

 فهمى
34 

25701060000000 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 معار استاذ 1981/12/20 1957/01/06

على محمود على 

 محمد
35 

26901150202618 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

االسكندرية/ باب شرق/ 

 األزاريطة
 قائم بالعمل استاذ 1991/12/03 1969/01/15

محمد معتز محمود 

 خميس عبد الرزاق
36 

22603040200134 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1949/08/18 1926/03/04

جمال الدين احمد 

 على الدبه
37 

24008060200337 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
العربية/ جمهورية مصر 

 االسكندرية/ الرمل/ ثروت
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1963/12/24 1940/08/06

محمود خميس عبد 

 الرازق مصطفى
38 

24108260200115 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

االسكندرية/ شرق/ سيدى 

 كليوباترا الحماماتجابر/ 
 قائم بالعمل متفرغاستاذ   1963/11/24 1941/08/26

عادل محمد عبد 

 الحكيم جمعه
39 



 

24303251600809 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

االسكندرية/ شرق/ سيدى 

 جابر/ سموحه
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1967/01/15 1943/03/25

د ناديه راغب محم

 الحلو
40 

24701150000000 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسيحى
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
 معار استاذ  متفرغ 1970/10/17 1947/01/15

لوسيت جورج 

 سجعان
41 

24801030000000 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
 بالعملقائم  استاذ  متفرغ 1971/12/08 1948/01/03

محمد عبد الجواد 

 عبد الرحمن الدقاق
42 

24509280100286 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ الرمل/ جليم
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1968/05/01 1945/09/28

نبيله محمد ابراهيم 

 الخضرى
43 

24702150202456 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

االسكندرية/ شرق/ سيدى 

 جابر/ سموحه
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1974/07/31 1947/02/15

محمد احمد جاد 

 محمد
44 

24303010201598 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسيحى
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ الرمل/ جليم
 قائم بالعمل متفرغاستاذ   1968/04/23 1943/03/01

وهيب جرجس 

 موسى جرجس
45 

28204158800268 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
االمارات العربيه المتحدة/ 

 االمارات
 معيد 2006/05/06 1982/04/15

قائم باجازة 

 خاصة
يسر ايهاب السيد 

 مختار
46 

28612090201116 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
العربية/ جمهورية مصر 

 االسكندرية/ االسكندرية
1986/12/09 2010/03/07 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

احمد حسام فوزى 

 وحيده
47 

28609250200889 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
1986/09/25 2010/03/07 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

د كمال ساره محمو

 عبد الحميد زايد
48 

27601220210651 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
 استاذ مساعد 2001/03/17 1976/01/22

قائم باجازة 

 خاصة
محمد احمد عبد هللا 

 الخضرى
49 



 

28711010200848 
رقم 

 قومي
  

 آنسة مصري مسلم
ية/ العربجمهورية مصر 

 السكندرية/ الدخيلةا
1987/11/01 2011/04/21 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

رنا عبد العظيم 

محمد عبد الحميد 

 نجم
50 

28801180200949 
رقم 

 قومي
  

 آنسة مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

االسكندرية/ شرق/ سيدى 

 جابر
1988/01/18 2011/04/21 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

هشام  كندة ابراهيم

 شيد هنومحمد ر
51 

28701038800144 
رقم 

 قومي
  

 آنسة مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ الرمل/ ثروت
1987/01/03 2011/04/21 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

نيروز عادل ابراهيم 

 متولى
52 

28709260200946 
رقم 

 قومي
  

 آنسة مصري مسلم
العربية/ جمهورية مصر 

 ةدرية/ االسكندرياالسكن
 قائم بالعمل معيد 2012/04/22 1987/09/26

شيماء على عبد 

 الحافظ محمد
53 

28807010000000 
رقم 

 قومي
  

 آنسة مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل معيد 2012/04/22 1988/07/01

ياسمين عاشور 

طهماوى حموده 

 جاد الحق
54 

28812150200512 
م رق

 قومي
  

 أعزب مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 البحيرة/ رشيد
 قائم بالعمل معيد 2012/04/22 1988/12/15

محمد بديع محمد 

منصور 

 الدناصوري
55 

28903220200821 
رقم 

 قومي
  

 آنسة مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل معيد 2013/04/24 1989/03/22

 مد بهجتمريم مح

 محمود امين
56 

29003010203013 
رقم 

 قومي
  

 أعزب مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل معيد 2013/04/24 1990/03/01

هيثم احمد حسن 

 على اسماعيل
57 

28906011804831 
رقم 

 قومي
  

 أعزب مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 لةالبحيرة/ كوم حمادة/ النجي
 قائم بالعمل معيد 2013/04/24 1989/06/01

كامل مصطفى 

 صالح ابو السيد
58 

28905020200047 
رقم 

 قومي
  

 آنسة مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

االسكندرية/ الجمرك/ 

 الجمرك
 قائم بالعمل معيد 2014/05/18 1989/05/02

ايمان عاصم ابراهيم 

 السيد
59 



 

28904298800189 
رقم 

 قومي
  

 قائم بالعمل معيد 2014/05/18 1989/04/29 المانيا/ المانيا الشرقية آنسة مصري مسلم
ساره اسامه محمد 

 عباس يوسف
60 

29006278800196 
رقم 

 قومي
  

 أعزب مصري مسلم
المملكة العربية السعودية/ 

 السعودية
 قائم بالعمل معيد 2014/05/18 1990/06/27

على احمد عبد 

 ريمالرحيم عبد الك
61 

29203118800122 
رقم 

 قومي
  

 قائم بالعمل معيد 2015/06/11 1992/03/11 قطر/ قطر آنسة مصري مسلم
رانيا السيد رمضان 

 على خليفه
62 

29110011618447 
رقم 

 قومي
  

 متزوجة مصري مسلم
العربية/ جمهورية مصر 

 االسكندرية
 

 قائم بالعمل معيد 2015/06/11 1991/10/01
فى عبد رهف مصط

 الحميد عبده درويش
63 

29102048800251 
رقم 

 قومي
  

 أعزب مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 

 قائم بالعمل معيد 2015/06/11 1991/02/04
ماجد احمد عبد 

 الفتاح جاد هللا
64 

 

 



 
 

 تقويم االسنان -القسم/الشعبة :
 

 

 الجنسية الديانة تحقيق الشخصية
لة الحا

 الجتماعيةا
 تاريخ التعيين تاريخ الميالد محل الميالد

الدرجة 

 الوظيفية
الحالة 

 الوظيفية
 م اسم العضو

           النوع الرقم

24401230201001 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
العربية/ جمهورية مصر 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1967/01/10 1944/01/23

نجوى مصطفى 

 عنانيعبد القادر 
1 

24510140200068 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ الرمل
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1970/01/20 1945/10/14

نظله محمد عمر 

 حسين طميش
2 

24709131801076 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1971/10/17 1947/09/13

حسن اسماعيل 

 اسماعيل عبد هللا
3 

25808090201834 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ 1983/11/01 1958/08/09

عباس  رفيق عباس 

 حلمى زاهر
4 

25802240201112 
رقم 

 قومي
  

 أرمل ريمص مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ 1981/11/01 1958/02/24

وليد على حسن 

 الكنانى
5 

26211290200929 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
العربية/ جمهورية مصر 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ 1986/01/02 1962/11/29

حنان  أمين احمد 

 اسماعيل
6 

26604072101082 
رقم 

 قومي
  

 مطلق مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ 1990/03/01 1966/04/07

ناديه مسعد 

 مصطفى الحاروني
7 

27102100200936 
رقم 

 قومي
  

 اعزب مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ مساعد 1995/03/15 1971/02/10

محمد ابراهيم حافظ 

 موافى
8 

28011160200917 
رقم 

 قومي
  

 أعزب مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل مدرس 2005/05/16 1980/11/16

حسن السيد حسن 

 قاسم
9 



 

28208118800277 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل مدرس 2006/05/06 1982/08/11

طارق نصر الدين 

 محمد يسري
10 

28403030201453 
رقم 

 قومي
  

 أعزب مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
1984/03/03 2008/03/01 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

شريف حسين عبد 

 الحفيظ حسين سعيد
11 

25312200200973 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
العربية/ ة مصر جمهوري

 االسكندرية
 قائم بالعمل مدرس متفرغ 1977/11/12 1953/12/20

حسن محمود عبد 

 اللطيف موسى
12 

27512068800211 
رقم 

 قومي
  

 قائم بالعمل مدرس 2000/05/20 1975/12/06 المملكة المتحدة/ بريطانيا متزوج مصري مسلم
احمد رجب احمد 

 الكلزه
13 

25501120200911 
رقم 

 ميقو
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 بالعملقائم  استاذ  متفرغ 1978/10/16 1955/01/12

عصام محمد احمد 

 عبد هللا
14 

27809260202788 
رقم 

 قومي
  

 آنسة مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل مدرس 2002/05/25 1978/09/26

حمد ايمان صالح ا

 مرزوق
15 

25711022101127 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 معار استاذ 1980/02/17 1957/11/02

وسام محمود 

 وجدى مرزوق
16 

25211090201774 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 فرغاستاذ  مت 1976/10/01 1952/11/09

قائم باجازة 

 خاصة
احمد عبد المنعم 

 احمد السيد
17 

28511010203996 
رقم 

 قومي
  

 أعزب مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
1985/11/01 2010/03/07 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

احمد مجدى 

 ابراهيم احمد مدين
18 

28608300202091 
رقم 

 قومي
  

 زبأع مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

االسكندرية/ الجمرك/ رأس 

 التين
1986/08/30 2011/04/21 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

مصطفى عبد 

السالم كامل محمد 

 تاج الدين
19 

28710068800342 
رقم 

 قومي
  

 آنسة مصري مسلم
المملكة العربية السعودية/ 

 جدة
 قائم بالعمل معيد 2012/04/22 1987/10/06

د محمد محم يمنى

 ياقوت
20 



 

28901248800286 
رقم 

 قومي
  

 قائم بالعمل معيد 2013/04/24 1989/01/24 المملكة المتحدة/ بريطانيا آنسة مصري مسلم
فرح يسرى عماد 

الدين محمد احمد 

 عيد
21 

28810220201047 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ باب شرق
 قائم بالعمل معيد 2014/05/18 1988/10/22

سمر محمد عادل 

محمد عدلى على 

 سعد
22 

 



 
 

 باثولوجيا الفم -القسم/الشعبة :
 

 

 الجنسية الديانة تحقيق الشخصية
الحالة 

 االجتماعية
محل 

 الميالد
 تاريخ التعيين تاريخ الميالد

الدرجة 

 الوظيفية
الحالة 

 الوظيفية
اسم 

 العضو
 م

           النوع الرقم

24603250201134 
رقم 

 قومي
 متزوج مصري مسلم  

جمهورية 

مصر 

العربية/ 

 االسكندرية

1946/03/25 1981/11/01 
استاذ  

 متفرغ
قائم 

 بالعمل

صابر 

حسان 

احمد 

محمد 

 الحصري

1 

25207170200754 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم

جمهورية 

مصر 

العربية/ 

 االسكندرية

1952/07/17 1976/10/01 
استاذ  

 متفرغ
قائم 

 بالعمل

حامد 

محمد 

 أنور فؤاد
2 

25405180400201 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم

جمهورية 

مصر 

العربية/ 

 االسكندرية

1954/05/18 1977/10/01 
استاذ  

 متفرغ
قائم 

 بالعمل

فاطمه 

حسن عبد 

الفتاح 

 الديدى

3 

27911040202565 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم

ة جمهوري

مصر 

العربية/ 

 االسكندرية

 مدرس 2003/02/01 1979/11/04
قائم 

باجازة 

 خاصة

مروه  

منير 

كمال 

 عفيفي

4 

28212070201201 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم

جمهورية 

مصر 

العربية/ 

 االسكندرية

1982/12/07 2007/07/29 
مدرس 

 مساعد

قائم 

باجازة 

 خاصة

نهى 

عزيز 

عزت 

السيد 

5 



 

صالح 

 الدين

25109300201527 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم

جمهورية 

مصر 

العربية/ 

 االسكندرية

1951/09/30 1976/10/01 
استاذ  

 متفرغ
قائم 

 بالعمل

تيسير 

على 

ابراهيم 

 عمر

6 

28503210201421 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسيحى

جمهورية 

مصر 

العربية/ 

 االسكندرية

1985/03/21 2009/03/18 
مدرس 

 مساعد

قائم 

باجازة 

 خاصة

ناردين 

منير 

ناجى 

 بشاى

7 

27209250201204 
رقم 

 قومي
 متزوج مصري مسلم  

جمهورية 

مصر 

العربية/ 

االسكندرية/ 

 المنتزة

 مدرس 1998/08/22 1972/09/25
قائم 

 بالعمل

امنيه 

رمضان 

محمود 

 رمضان

8 

25208150201289 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم

جمهورية 

مصر 

 /العربية

 االسكندرية

1952/08/15 1975/10/01 
استاذ  

 متفرغ

قائم 

باجازة 

 خاصة

سحر 

عباس 

مرسى 

 البراوى

9 

23306211600143 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسيحى

جمهورية 

مصر 

العربية/ 

 االسكندرية

1933/06/21 1961/05/25 
استاذ  

 متفرغ
قائم 

 بالعمل

ايفيلين 

اسعد 

 يونان
10 

25811070200409 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية 

مصر 

العربية/ 

 استاذ 1981/11/01 1958/11/07
قائم 

 بالعمل

سحر 

محمد 

عماد 

11 



 

االسكندرية/ 

 الجمرك
الدين 

 رياض

26304060200308 
رقم 

 قومي
 متزوج مصري مسلم  

جمهورية 

مصر 

العربية/ 

االسكندرية/ 

 الرمل

 استاذ 1986/12/10 1963/04/06
قائم 

 بالعمل

سحر 

محمد 

محمد 

الشيخ 

 عمر

12 

25603250201622 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم

جمهورية 

مصر 

العربية/ 

القاهرة/ 

مدينه نصر 

 اول

 استاذ 1980/10/14 1956/03/25
قائم 

باجازة 

 خاصة

مها 

محمود 

عبد 

السالم 

 محمد

13 

25706171800468 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم

جمهورية 

مصر 

 العربية/

 االسكندرية

 استاذ 1981/09/27 1957/06/17
قائم 

 بالعمل

زينب 

السيد 

احمد 

 درويش

14 

25905170200681 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم

جمهورية 

مصر 

العربية/ 

 االسكندرية

 معار استاذ 1983/11/01 1959/05/17

منال 

ابراهيم 

محمد 

 النويعم

15 

25912180202343 
رقم 

 قومي
  

 زوجتم مصري مسلم

جمهورية 

مصر 

العربية/ 

 االسكندرية

 استاذ 1983/11/23 1959/12/18
قائم 

 بالعمل

هناء سعد 

عوض 

 رسالن
16 



 

24402230201033 
رقم 

 قومي
 متزوج مصري مسلم  

جمهورية 

مصر 

العربية/ 

االسكندرية/ 

 االسكندرية

1944/02/23 1970/07/01 
استاذ  

 متفرغ
قائم 

 بالعمل

ماجد 

حسن 

 العبانى
17 

24804151802616 
رقم 

 قومي
 متزوج مصري مسلم  

جمهورية 

مصر 

العربية/ 

البحيرة/ 

 دمنهور

1948/04/15 1971/10/17 
استاذ  

 متفرغ
قائم 

 بالعمل

محمد 

صدقى 

محمد 

 الزرقا

18 

26502130000000 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم

جمهورية 

مصر 

العربية/ 

 االسكندرية

 مدرس 1989/06/11 1965/02/13
قائم 

باجازة 

 خاصة

نسرين 

عباس 

 حسن فايد
19 

27610218800046 
رقم 

 قومي
 متزوج مصري مسلم  

جمهورية 

مصر 

العربية/ 

االسكندرية/ 

 الرمل

 مدرس 2001/03/13 1976/10/21
قائم 

باجازة 

 خاصة

رانيا 

حسن 

محمود 

 يونس

20 

28703098800383 
رقم 

 قومي
  

 مصري مسلم

جمهورية  متزوج

مصر 

ة/ العربي

 االسكندرية

1987/03/09 2011/04/21 
مدرس 

 مساعد
قائم 

 بالعمل

حياة 

عادل 

حسن 

 يوسف

21 

28711228800723 
رقم 

 قومي
  

 مصري مسلم

 متزوج
جمهورية 

مصر 

العربية/ 

1987/11/22 2011/04/21 
مدرس 

 مساعد
قائم 

 بالعمل

ايناس 

مجدى 

عمر 

 عبده

22 



 

االسكندرية/ 

 باب شرق

28801180201261 
رقم 

 وميق
  

 متزوج مصري مسلم

جمهورية 

مصر 

العربية/ 

االسكندرية/ 

شرق/ 

سيدى 

جابر/ 

 رشدى

1988/01/18 2012/04/22 
مدرس 

 مساعد

قائم 

باجازة 

 خاصة

أية 

خميس 

سعد 

خميس 

 حسن

23 

28807160201122 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم

جمهورية 

مصر 

العربية/ 

االسكندرية/ 

شرق/ 

سيدى 

جابر/ 

 سموحه

1988/07/16 2012/04/22 
مدرس 

 مساعد
قائم 

 بالعمل

مى 

محمود 

ابراهيم 

محمد 

 صالح

24 

28908290200561 
رقم 

 قومي
  

 آنسة مصري مسلم

جمهورية 

مصر 

العربية/ 

 االسكندرية

 معيد 2013/04/24 1989/08/29
قائم 

باجازة 

 خاصة

ماجى 

نصر 

الدين 

على 

موسى 

 السيد

25 

28812051800206 
رقم 

 قومي
  

 مصري لممس

جمهورية  متزوج

مصر 

العربية/ 

 البحيرة

 معيد 2013/04/24 1988/12/05
قائم 

باجازة 

 خاصة

راندا 

ابراهيم 

حسن 

 داود

26 



 

29005030200561 
رقم 

 قومي
  

 مصري مسلم

 متزوج
جمهورية 

مصر 

العربية/ 

 االسكندرية

 معيد 2014/05/18 1990/05/03
قائم 

 بالعمل

نانسى 

عبد 

المنعم 

شعبان 

عبد 

 المنعم

27 

29009300202884 
رقم 

 قومي
  

 مصري مسلم

جمهورية  متزوج

مصر 

العربية/ 

 االسكندرية

 معيد 2014/05/18 1990/09/30
قائم 

 بالعمل

االء 

عطيه 

المرسى 

 حسن

28 

29103030201003 
رقم 

 قومي
 مصري مسلم  

 متزوج
جمهورية 

مصر 

العربية/ 

 االسكندرية

 معيد 2015/06/11 1991/03/03
 ئمقا

 بالعمل

سمر 

حسن 

رمضان 

شعبان 

 رجب

29 

28912251803085 
رقم 

 قومي
 

 

 

 

 

 

 مصري مسلم

 متزوج

جمهورية 

مصر 

العربية/ 

 االسكندرية

 معيد 2015/06/11 1989/12/25
قائم 

 بالعمل

هبه 

رمضان 

عبد 

الغنى 

حسن 

 ماضى

30 

  



 
 



 
 

 ةطب الفم وامراض اللثة واالشع -القسم/الشعبة :
 

 

 الجنسية الديانة تحقيق الشخصية
الحالة 

 االجتماعية
 تاريخ التعيين تاريخ الميالد محل الميالد

الدرجة 

 الوظيفية
الحالة 

 الوظيفية
 م اسم العضو

           النوع الرقم

24802151600194 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 بالعمل ئمقا استاذ  متفرغ 1971/10/06 1948/02/15

حسين على حسين 

 الشناوي
1 

25807240201262 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ 1982/11/01 1958/07/24

عزه محمد زكي 

 عبد الرحمن
2 

26106090200489 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 معار استاذ 1984/11/28 1961/06/09

شهيرة على 

 الدمياطي
3 

26709170200885 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ 1992/01/12 1967/09/17

مها محمد محمود 

 على
4 

27607030201806 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 بالعملقائم  مدرس 2001/03/27 1976/07/03

رانيه عبدالعزيز 

 فهمي خليل
5 

28010220100982 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل مدرس 2005/05/17 1980/10/22

مها رمزى محمد 

 تعلب
6 

28005140000000 
رقم 

 قومي
  

 جزومت مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل مدرس 2004/01/29 1980/05/14

مروه ابراهيم خليل 

 ابراهيم ماضى
7 

28501040202581 
رقم 

 قومي
  

 آنسة مصري مسيحى
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
1985/01/04 2009/04/07 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

سوزى كمال انور 

 كامل
8 

28212050200828 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
1982/12/05 2007/07/07 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

ياسمين يسرى 

صالح الدين 

 جاويش
9 



 

25910020111111 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 اعداستاذ مس 1983/11/23 1959/10/02

قائم باجازة 

 خاصة
جمال عبد السالم 

 فرحان العلوانى
10 

26202112400532 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 استاذ مساعد 1986/12/17 1962/02/11

قائم باجازة 

 خاصة
طارق سهرى عبد 

 العظيم
11 

25005070201105 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
العربية/ مصر رية جمهو

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1974/08/15 1950/05/07

يسريه صالح الدين 

 جاويش
12 

25301070200087 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1981/05/16 1953/01/07

نجيبه محمود السيد 

 محمد
13 

26211070000000 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 معار استاذ 1986/12/17 1962/11/07

غاده محمد انور 

 حسن منصور
14 

25701300000000 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 استاذ 1981/09/27 1957/01/30

باجازة قائم 

 خاصة
طمه  امين على اف

 ادم
15 

26008150200597 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ الرمل ثان
 استاذ 1984/11/29 1960/08/15

قائم باجازة 

 خاصة
حسن محمد حسن 

 ابو الخير
16 

25705200202234 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
العربية/ جمهورية مصر 

 ة/ العطاريناالسكندري
 قائم بالعمل مدرس 1981/09/27 1957/05/20

على محمد على 

 صادق راغب
17 

26403160201067 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ مساعد 1988/02/18 1964/03/16

جيهان شريف 

 رؤوف قطرى
18 

27811130000000 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 مدرس 2002/05/25 1978/11/13

قائم باجازة 

 خاصة

امل محمد جالل 

محمود مصطفى 

 درويش
19 

26212070200843 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
 العملم بقائ استاذ 1986/01/02 1962/12/07

منى محمد خليل 

 القشالن
20 



 

25003010201563 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1974/08/15 1950/03/01

فاطمه رمزى محمد 

 ابو العنين كامل
21 

25106212100762 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
العربية/ ة مصر جمهوري

 االسكندرية/ االسكندرية
 معار استاذ  متفرغ 1975/10/01 1951/06/21

ناهد  صالح الدين 

 محمد عطيه
22 

25303290201842 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ الرمل/ لوران
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1976/10/02 1953/03/29

عزيز ابو مها عبد ال

 ضرخ
23 

25205170200875 
رقم 

 قومي
  

 متزوج ويعول مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ المنتزة
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1976/10/01 1952/05/17

احمد محمد احمد 

 حمص
24 

25405160200566 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 اب شرقاالسكندرية/ ب
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1977/11/01 1954/05/16

اجالل محمد عبد 

 اللطيف موسى
25 

25209230000000 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 معار استاذ  متفرغ 1976/10/01 1952/09/23

ماجده كمال محمود 

 مرعى
26 

25502090200887 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري لمسم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ الرمل/ سابا باشا
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1978/11/01 1955/02/09

منى السيد لطفى 

 السيد
27 

24207050200048 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
 قائم بالعمل فرغاستاذ  مت 1971/12/11 1942/07/05

زبيده محمد محمود 

 نور
28 

24408290200407 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندريةاالسكندرية/ 
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1967/01/10 1944/08/29

احسان احمد محمد 

 النجومى
29 

24412210201081 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
بية/ مصر العرجمهورية 

 االسكندرية/ الرمل
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1967/01/10 1944/12/21

وفاء عبد العزيز 

 عامر
30 

24811260101918 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

االسكندرية/ شرق/ سيدى 

 جابر/ كامب شيزار
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1971/10/06 1948/11/26

الدين عبد هللا ى مح

 الرشيدى
31 



 

28103100201363 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ باب شرق
1981/03/10 2006/05/06 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

دينا عبد العزيز 

 محمد صبرى فايد
32 

28306220222009 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
ة/ جمهورية مصر العربي

 ملاالسكندرية/ الر
 معيد 2007/07/29 1983/06/22

قائم باجازة 

 خاصة
نهى محمد خالد 

 محمد زهير
33 

28503290201583 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
 معيد 2010/03/07 1985/03/29

قائم باجازة 

 خاصة
ريم احمد محمد 

 محمد راشد
34 

25108070201259 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 معار استاذ  متفرغ 1976/10/01 1951/08/07

ممدوح احمد محمد 

 شون
35 

28708168800205 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ باب شرق
1987/08/16 2011/04/21 

مدرس 

 مساعد
ئم باجازة اق

 خاصة
مرام نبيل حسن 

 محمود عباسي
36 

28706030201901 
رقم 

 قومي
  

 آنسة مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ وسط
1987/06/03 2011/04/21 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

جيالن ابراهيم 

صالح ابراهيم 

 القمرى
37 

28703110201644 
رقم 

 قومي
  

 آنسة مصري مسلم
مصر العربية/ رية جمهو

 االسكندرية
 قائم بالعمل معيد 2011/04/21 1987/03/11

ابراهيم نهى محمد 

 حسنى القرش
38 

28805310200518 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
 قائم بالعمل معيد 2012/04/22 1988/05/31

هشام محمد حسين 

 حسن وردة
39 

28805130200901 
رقم 

 قومي
  

 آنسة مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ قسم المنتزه
 معيد 2012/04/22 1988/05/13

قائم باجازة 

 خاصة

سوزان محمود 

على عبد المطلب 

 مشرى
40 

28807281500411 
رقم 

 قومي
  

 أعزب مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل معيد 2012/04/22 1988/07/28

عمرو عبد الجواد 

عبد الخالق 

 الزهيري
41 



 

28906140200721 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 معيد 2013/04/24 1989/06/14

قائم باجازة 

 خاصة

رنا على عبد 

العزيز طريح 

 شرف
42 

28811220201027 
رقم 

 قومي
  

 ةآنس مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل معيد 2013/04/24 1988/11/22

ايمان احمد شريف 

على احمد 

 المحالوى
43 

28807070200666 
رقم 

 قومي
  

 آنسة مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ باب شرق
 قائم بالعمل معيد 2013/04/24 1988/07/07

لبنى محمد عبد 

العزيز رجب 

 السعداوى
44 

28907120200527 
رقم 

 قومي
  

 آنسة مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل معيد 2014/05/18 1989/07/12

بسنت اسامه عباس 

 محمد
45 

29001210200865 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 بالعملقائم  معيد 2014/05/18 1990/01/21

جيالن قدرى عبد 

 العظيم توفيق غنيمه
46 

28907180201204 
رقم 

 قومي
  

 آنسة مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل معيد 2014/05/18 1989/07/18

اسراء ايمن محمد 

 محمد عبد الفتاح
47 

29107030200975 
رقم 

 قومي
  

 أعزب مصري مسلم
العربية/ جمهورية مصر 

 االسكندرية
 قائم بالعمل معيد 2015/06/11 1991/07/03

احمد اشرف محمد 

 كمال الدين
48 

29007290200222 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسيحى
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 معيد 2015/06/11 1990/07/29

قائم باجازة 

 خاصة
مارينا بولس 

 باسيلي صليب
49 

29103181701636 
رقم 

 قومي
  

 أعزب مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل معيد 2015/06/11 1991/03/18

حسام حمدى عبد 

 العزيز الصباغ
50 

  



 
 
 

 جراحه الوجه والفك والتجميل -القسم/الشعبة :
 

 

 الجنسية الديانة تحقيق الشخصية
الحالة 

 االجتماعية
 تاريخ التعيين تاريخ الميالد حل الميالدم

الدرجة 

 الوظيفية
الحالة 

 الوظيفية
 م اسم العضو

           النوع الرقم

24902111800931 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 البحيرة/ رشيد
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1981/07/09 1949/02/11

ابراهيم محمد 

 محمد زيتون
1 

25012161801073 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1989/05/30 1950/12/16

جمال الدين حسين 

 برهامي حشيش
2 

25305261800713 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1982/05/17 1953/05/26

احمد محمد محمد 

 مدره
3 

25602150201017 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ 1980/01/01 1956/02/15

محمد حسين حسن 

 ورده
4 

25609130200914 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 ندريةاالسك
 قائم بالعمل استاذ 1985/12/05 1956/09/13

محمد محمد محمود 

 فتى
5 

26507290201751 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 استاذ مساعد 1994/08/06 1965/07/29

قائم باجازة 

 خاصة
ايهاب على احمد 

 شحاته
6 

26404280200871 
رقم 

 قومي
  

 متزوج يمصر مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
 استاذ مساعد 1991/11/24 1964/04/28

قائم باجازة 

 خاصة
اسماعيل عبد 

 المجيد محمد فرج
7 

26801010108471 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 القاهرة
 مدرس 2008/02/03 1968/01/01

قائم باجازة 

 خاصة
محمد حلمى  ايهاب

 محمود غالى
8 



 

25212260000000 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 استاذ  متفرغ 1980/09/04 1952/12/26

قائم باجازة 

 خاصة
محمد عبد الكريم 

 محمد المصرى
9 

24512060102033 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 القاهرة
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1973/12/30 1945/12/06

جمال على السويفى 

 جاد
10 

28002230201615 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ الرمل
1980/02/23 2010/06/09 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

احمد عبد الرحيم 

 مصطفى محمد
11 

28711130201172 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
1987/11/13 2010/04/20 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

محمد ممدوح محمد 

 قريطم
12 

27601220200651 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ قسم المنتزه
 قائم بالعمل مدرس 2005/08/22 1976/01/22

سراج الدين احمد 

 محمد احمد حبيب
13 

28309040200891 
رقم 

 قومي
  

 أعزب مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
1983/09/04 2013/03/26 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

يحيى عبد احمد 

 المنعم كسبه
14 

28407231502775 
رقم 

 قومي
  

 أعزب مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ كفر 

 سوقالشيخ/ د
1984/07/23 2016/03/02 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

احمد شوقى محمد 

 عبده
15 

28004250300035 
رقم 

 قومي
  

 أعزب مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
1980/04/25 2011/06/15 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

محمد احمد مرسى 

 منصور عبد الدايم
16 

  

 

 



 
 

 اسنان االطفال والصحة العامة لالسنان طب -القسم/الشعبة :
 

 

 الجنسية الديانة تحقيق الشخصية
الحالة 

 االجتماعية
 تاريخ التعيين تاريخ الميالد محل الميالد

الدرجة 

 الوظيفية
الحالة 

 الوظيفية
 م اسم العضو

           النوع الرقم

25401061801501 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
ربية/ جمهورية مصر الع

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1978/10/31 1954/01/06

منى عبد هللا محمد 

 الكاتب
1 

25403280300354 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 استاذ  متفرغ 1983/07/31 1954/03/28

قائم باجازة 

 خاصة
عادل احمد السيد 

 موسى
2 

28312160201123 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

االسكندرية/ شرق/ سيدى 

 جابر/ سبورتنج
1983/12/16 2008/02/28 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

ساره ابراهيم محمد 

 محمد زيتون
3 

27602010201464 
رقم 

 قومي
  

 آنسة مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ مساعد 2000/06/05 1976/02/01

داليا احمد ممدوح 

 طلعت
4 

28408170200807 
رقم 

 قومي
  

 آنسة مصري مسلم
العربية/ جمهورية مصر 

 االسكندرية
1984/08/17 2009/03/18 

مدرس 

 مساعد
قائم باجازة 

 خاصة
نادين الفى اسعد 

 زكى
5 

28109180200841 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
مصر العربية/ جمهورية 

 االسكندرية
1981/09/18 2005/05/19 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

ريهام صبحى احمد 

 سليمان
6 

28505210201904 
رقم 

 قومي
  

 آنسة مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
1985/05/21 2009/03/18 

مدرس 

 مساعد
قائم باجازة 

 خاصة
ياسمين محمد سعيد 

 عبد الحميد حشيش
7 

25303150223877 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1976/10/01 1953/03/15

جيهان على الدين 

 احمد حمزه
8 

26908140200948 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ 1994/03/24 1969/08/14

مها محمد على 

 الطنطاوى السبع
9 



 

26511220201964 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
 قائم بالعمل مدرس 1990/04/24 1965/11/22

امل محمود احمد 

 على
10 

26501260000000 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
مصر العربية/  جمهورية

 االسكندرية/ االسكندرية
 مدرس 1988/06/07 1965/01/26

قائم باجازة 

 خاصة
سوسن حافظ 

 محمود احمد
11 

26612010202462 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
 مدرس 1991/05/22 1966/12/01

قائم باجازة 

 خاصة
هدير احمد 

 مىمصطفى عج
12 

26306140103241 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ 1988/02/18 1963/06/14

وفاء عصام الدين 

 عبد العزيز محمود
13 

26806130200527 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ باب شرق
 قائم بالعمل استاذ 1993/02/08 1968/06/13

نيفين سمير ابراهيم 

 بكرى
14 

26706090000000 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 استاذ 1992/01/06 1967/06/09

قائم باجازة 

 خاصة
عمر عبد الصادق 

 عبده المليجى
15 

26801040000000 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
كويت/ الكويت/ الكويت/ ال

 الكويت
 قائم بالعمل مدرس 1996/01/25 1968/01/04

ليلى مصطفى على 

 الحبشى
16 

25008140201861 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1973/12/04 1950/08/14

عزه محمد جمال 

 الدين هنو
17 

25006250000000 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
 استاذ  متفرغ 1974/08/15 1950/06/25

قائم باجازة 

 خاصة
عبد الوهاب  محمد 

 عباس على سماحه
18 

25309180000000 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1976/10/01 1953/09/18

مدحت احمد عبد 

 هللا عبد الباقى
19 

25506230200705 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ باب شرق
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1978/11/01 1955/06/23

ماجده محمد حسن 

 التكيه
20 

25310190200349 
رقم 

 وميق
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 معار استاذ  متفرغ 1977/11/12 1953/10/19

امينه محمد عبد 

 الرحمن احمد
21 



 

25803100201046 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ 1981/09/29 1958/03/10

مد امانى محمد اح

 خليل
22 

25611050000000 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ 1979/11/11 1956/11/05

هاله عباس محمد 

 عامر
23 

25905280200821 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
 استاذ 1982/11/01 1959/05/28

قائم باجازة 

 خاصة

عزه عبد المحسن 

محمد عبد هللا 

 الحسينى
24 

25712030100128 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ باب شرق
 قائم بالعمل استاذ 1981/09/27 1957/12/03

مها على الدين 

 حمزهاحمد 
25 

25609210200788 
رقم 

 قومي
  

 متزوج السنغال مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ 1980/12/17 1956/09/21

ناديه عزيز وهبه 

 البرباوى
26 

25911080200975 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ 1982/11/01 1959/11/08

ز على عبد العزي

 طريح شرف
27 

25506140200846 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ الرمل
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1979/11/01 1955/06/14

كارين سوزان 

 محمد لطفى دويدار
28 

25712180200627 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

اب شرق/ االسكندرية/ ب

 األزاريطة
 قائم بالعمل استاذ 1982/11/21 1957/12/18

سوزان محمد 

 صالح اليظى
29 

23305240200611 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ باب شرق
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1961/03/29 1933/05/24

حافظ محمود احمد 

 السيد
30 

24901190201153 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1970/10/01 1949/01/19

احمد عبد الحميد 

 عبد الال
31 

24908270201019 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ المنتزة
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1975/09/30 1949/08/27

احمد عبد الرحمن 

 محمد على
32 



 

27204158800043 
رقم 

 قومي
  

 متزوج كويتي مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندريةاالسكندرية/ 
 قائم بالعمل مدرس 1996/01/02 1972/04/15

هبه ابراهيم محمد 

 القشالن
33 

28201300200126 
رقم 

 قومي
  

 أعزب مصري مسلم
مهورية مصر العربية/ ج

 االسكندرية/ الرمل
1982/01/30 2006/05/06 

مدرس 

 مساعد
قائم باجازة 

 خاصة
شيماء محمد سعيد 

 ابراهيم
34 

28603100200947 
رقم 

 قومي
  

 آنسة مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
1986/03/10 2010/03/07 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

عبد  دينا على

العزيز طريح 

 شرف
35 

28601088800264 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندريةاالسكندرية/ 
1986/01/08 2010/03/07 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

مى مصطفى عادل 

 ادهم
36 

28611010204423 
رقم 

 قومي
  

 آنسة مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
1986/11/01 2011/04/21 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

ساره محمد احمد 

 عطيه
37 

28707010202908 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل معيد 2011/04/21 1987/07/01

ساره محمد عبد 

المحسن على 

 قريطم
38 

28809180000000 
رقم 

 قومي
  

 مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/  متزوج

 االسكندرية
1988/09/18 2012/04/22 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

سمير عبد اميره 

 الرحيم حسنى
39 

28702248800305 
رقم 

 قومي
  

 مصري مسلم
 متزوج

 2012/04/22 1987/02/24 االمارات العربيه المتحدة
مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

مروه محمد احمد 

 لطفى بركة
40 

28904100200106 
رقم 

 قومي
  

 مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/  متزوج

 االسكندرية
 قائم بالعمل معيد 2013/04/24 1989/04/10

ساره حسن مدحت 

 فتحى احمد الروبى
41 

29003070201362 
رقم 

 قومي
  

 مصري مسلم
 متزوج

جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 ائم بالعملق معيد 2013/04/24 1990/03/07

مريم محمد عبد 

المحسن على 

 قريطم
42 



 

28901260200804 
رقم 

 قومي
  

 مصري مسيحى
جمهورية مصر العربية/  متزوج

 االسكندرية/ االسكندرية
 معيد 2014/05/18 1989/01/26

قائم باجازة 

 خاصة
مارينا شنوده فريد 

 مرجان
43 

29002150202614 
رقم 

 قومي
  

 أعزب مصري مسلم
ة مصر العربية/ جمهوري

االسكندرية/ قسم المنتزه/ 

 سيدى بشر بحرى
 قائم بالعمل معيد 2014/05/18 1990/02/15

حسين عز الدين 

 عبد السالم غازى
44 

29101010220688 
رقم 

 قومي
  

 آنسة مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل معيد 2015/06/11 1991/01/01

همس حامد احمد 

 بد الرحمنع
45 

29104091601809 
رقم 

 قومي
  

 آنسة مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل معيد 2015/06/11 1991/04/09

ساره محمود خيري 

 احمد عريف
46 

29201071600046 
رقم 

 قومي
  

 مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/  متزوج

 االسكندرية
 معيد 2015/06/11 1992/01/07

قائم باجازة 

 خاصة
بسنت حامد متولي 

 حسنين جاد هللا
47 

29110230200466 
رقم 

 قومي
  

 مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/  متزوج

 االسكندرية
 قائم بالعمل معيد 2015/06/11 1991/10/23

دينا يوسف محمد 

 عطيه على
48 

 

 

 

 



 
 



 
 

 العالج التحفظى لالسنان -القسم/الشعبة :
 

 

 الجنسية الديانة ق الشخصيةتحقي
الحالة 

 االجتماعية
 تاريخ التعيين تاريخ الميالد الميالدمحل 

الدرجة 

 الوظيفية
الحالة 

 الوظيفية
 م اسم العضو

           النوع الرقم

28307250201871 
رقم 

 قومي
  

 أعزب مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
1983/07/25 2008/02/14 

مدرس 

 اعدمس
 قائم بالعمل

ياسر محمد على 

 احمد
1 

24010030200116 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1964/09/20 1940/10/03

سمير ابراهيم 

 بكرى
2 

24101161600832 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 ةاالسكندري
 قائم بالعمل متفرغاستاذ   1962/12/13 1941/01/16

محمد محمود 

 ابراهيم
3 

28305170200633 
رقم 

 قومي
  

 أعزب مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

االسكندرية/ شرق/ سيدى 

 جابر/ رشدى
1983/05/17 2007/07/29 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

حيدر اسامه عبد 

 الوهاب شاهين
4 

24708250200599 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1971/12/08 1947/08/25

محمد محمود وحيد 

 الدين حامد الكاتب
5 

24908220200356 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل رغاستاذ  متف 1975/09/30 1949/08/22

مصطفى السيد 

 محمود مصطفى
6 

25103290201011 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ غرب/ كرموز
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1975/09/30 1951/03/29

ابراهيم  لطفى 

 ابراهيم الجيار
7 

25202120201766 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
العربية/ ورية مصر جمه

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1976/10/01 1952/02/12

سيبل مختار محمود 

 موسى
8 

27106040201411 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسيحى
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
 قائم بالعمل مدرس 2007/03/20 1971/06/04

امير شكرى عازر 

 عبد الشهيد
9 



 

25302260200977 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1977/10/01 1953/02/26

احمد محمد صفوت 

 القاضى
10 

28401248800747 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
1984/01/24 2007/07/29 

مدرس 

 اعدمس
قائم باجازة 

 خاصة
دينا محمد محمود 

 نصر
11 

25602070100619 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 12 رائف احمد شريف معار استاذ 1979/11/11 1956/02/07

25607288800061 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ 1979/11/01 1956/07/28

وجدان محمد 

 مصطفى عبد الفتاح
13 

27909030201205 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
1979/09/03 2004/03/03 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

رانيا محمد رضا 

احمد عبد السالم 

 عفيفى
14 

25907120200429 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري سلمم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ 1983/11/24 1959/07/12

سناء حسين محمد 

 عبد القادر
15 

28308260200798 
رقم 

 قومي
  

 أعزب مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
1983/08/26 2007/07/07 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

محمد طارق احمد 

 وانىالحل
16 

26101010201968 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل مدرس 1984/11/28 1961/01/01

نهال عادل محمد 

 لهيطه
17 

27403090200631 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
العربية/ جمهورية مصر 

 االسكندرية/ باب شرق
 استاذ مساعد 1999/07/14 1974/03/09

قائم باجازة 

 خاصة
احمد سمير ابراهيم 

 بكرى
18 

26701310200693 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ 1992/01/12 1967/01/31

اشرف احمد 

ممدوح عبد الخالق 

 زعزوع
19 

28504140201981 
رقم 

 قومي
  

 أعزب مصري مسلم
رية مصر العربية/ جمهو

 االسكندرية
1985/04/14 2009/03/18 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

نادين هانى عبد 

 الغفار كحيله
20 



 

28311160200759 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
1983/11/16 2007/07/08 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

محمود رمضان 

محمد احمد ابو 

 ودالسع
21 

27210210200807 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 مدرس 1997/03/09 1972/10/21

قائم باجازة 

 خاصة
دعاء رجائى محمد 

 احمد
22 

28403100202585 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
1984/03/10 2008/02/18 

مدرس 

 ساعدم
قائم باجازة 

 خاصة

نهى محمد 

مصطفى كمال 

محمد عبد الجواد 

 الحداد

23 

28312010112408 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
1983/12/01 2009/03/18 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

مريهان ابراهيم 

لطفى ابراهيم 

 الجيار
24 

26511158800031 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ الرمل
 قائم بالعمل مدرس 1990/03/02 1965/11/15

نجيب احمد نجيب 

 الفوال
25 

26909210201005 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ مساعد 1994/03/05 1969/09/21

نى محمد محمد م

 غنيم
26 

26806150201198 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ باب شرق
 استاذ 1993/01/16 1968/06/15

مبعوث 

 بالخارج
المجيد وليد عبد 

 عبد الغفار محجوب
27 

26412170000000 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 ندرية/ االسكندريةاالسك
 استاذ مساعد 1984/11/28 1964/12/17

قائم باجازة 

 خاصة
نيره عبد السالم 

 مخلص احمد
28 

26011200201094 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
العربية/ جمهورية مصر 

 االسكندرية/ باب شرق
 استاذ مساعد 1984/11/29 1960/11/20

قائم باجازة 

 خاصة
محمد شريف عبد 

 محمودالفتاح 
29 

24902150200436 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ الجمرك
1949/02/15 1975/01/02 

مدرس 

 متفرغ
قائم باجازة 

 خاصة
عبد الحفيظ محمود 

 الخولى
30 



 

25001170201711 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ الرمل
 معار استاذ  متفرغ 1973/09/08 1950/01/17

احمد يحيى محمود 

 عاشور
31 

25111050200877 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1974/08/15 1951/11/05

احمد محمد جمال 

 الدين مسعود
32 

25109160200801 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ الرمل/ جناكليس
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1975/09/30 1951/09/16

عطيه يسريه عطيه 

 شلبى
33 

25601010000000 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 استاذ 1978/10/31 1956/01/01

قائم باجازة 

 اصةخ
هانى عبد الغفار 

 كحيله
34 

25802120000000 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 استاذ 1983/05/10 1958/02/12

قائم باجازة 

 خاصة
محمد عمرو على 

 محروس
35 

25501160100196 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 كندريةاالسكندرية/ االس
 معار استاذ  متفرغ 1978/11/01 1955/01/16

احمد نبيل محمد 

 حسين
36 

26201060000000 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ 1984/11/29 1962/01/06

يحيى محمد صالح 

 الدين ابو شادى
37 

24706270200991 
رقم 

 قومي
  

 متزوج ريمص مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

االسكندرية/ شرق/ سيدى 

 جابر/ سموحه
1947/06/27 1971/03/13 

مساعد استاذ 

 متفرغ
 قائم بالعمل

حمدى احمد محمود 

 عثمان
38 

25905210200417 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 لقائم بالعم استاذ 1982/11/01 1959/05/21

عمرو محمد احمد 

 عبد هللا
39 

25508240000000 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
العربية/ جمهورية مصر 

 االسكندرية
 استاذ مساعد 1978/11/05 1955/08/24

قائم باجازة 

 خاصة
حسين فاروق 

 حسين جرانه
40 

22705302200073 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 ية/ الرملاالسكندر
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1951/11/28 1927/05/30

احمد ممدوح عبد 

اسماعيل الخالق 

 زعزوع
41 



 

24106220000000 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1963/11/24 1941/06/22

محمود محمد 

 حسين الشرقاوى
42 

24609290200038 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ الرمل/ جناكليس
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1968/10/26 1946/09/29

سمير عبد العزيز 

 احمد كحيل
43 

24901100200595 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 استاذ  متفرغ 1973/09/08 1949/01/10

قائم باجازة 

 خاصة

مصطفى عبد 

ابو المحسن على 

 السعود
44 

28102220202723 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ الرمل
 معيد 2006/05/06 1981/02/22

قائم باجازة 

 خاصة
ساره احمد السيد 

 بسيونى
45 

28109120201643 
رقم 

 وميق
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندريةاالسكندرية/ 
1981/09/12 2006/05/06 

مدرس 

 مساعد
قائم باجازة 

 خاصة
سلمى محمد هانى 

 فريد جنينه
46 

28302010204463 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
1983/02/01 2006/05/03 

مدرس 

 مساعد
قائم باجازة 

 خاصة
اسماء السيد عبد 

 الحميد عبد المجيد
47 

28507010202623 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
1985/07/01 2009/03/18 

مدرس 

 مساعد
قائم باجازة 

 خاصة
هبه احمد حسام 

 محمد عبد هللا
48 

28311020200988 
 رقم

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
العربية/ جمهورية مصر 

 االسكندرية/ االسكندرية
1983/11/02 2008/02/18 

مدرس 

 مساعد
قائم باجازة 

 خاصة
نهى محمد محمود 

 الكاتب
49 

28605290200444 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
1986/05/29 2010/03/07 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

ساره محمد 

مصطفى كمال عبد 

 الجواد الحداد
50 

28610092800979 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 أسوان
1986/10/09 2010/03/07 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

اسالم محمود جاد 

 عبد الرحيم
51 

28609110200919 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
1986/09/11 2010/03/07 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

عالء الدين احمد 

 احمد الرجال
52 



 

25804060200536 
رقم 

 قومي
  

 متزوج ويعول مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ 1981/09/29 1958/04/06

ايهاب عادل محمد 

 حماد
53 

28109060200758 
رقم 

 قومي
  

 أعزب مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ الرمل/ جناكليس
1981/09/06 2010/08/28 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

وليد محمد محمود 

 الكاتب
54 

27710188800326 
رقم 

 قومي
  

 العملقائم ب مدرس 2002/05/25 1977/10/18 امريكا/ امريكا متزوج مصري مسلم
رانيا محمود نعمان 

 البقلي
55 

28802040200449 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل معيد 2011/04/21 1988/02/04

نهى مرسى متولى 

 مرسى
56 

28708030201688 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

لمنتزه/ االسكندرية/ قسم ا

 ميامى
 معيد 2011/04/21 1987/08/03

قائم باجازة 

 خاصة
جهاد جمال حسن 

 حامد
57 

28804210201472 
رقم 

 قومي
  

 أعزب مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
 قائم بالعمل معيد 2011/04/21 1988/04/21

هيثم عبد العزيز 

 العطارمحمد 
58 

28701040200995 
م رق

 قومي
  

 أعزب مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل معيد 2011/04/21 1987/01/04

امير نور الدين عبد 

 الرحمن الخولى
59 

28606290200874 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ الرمل/ لوران
1986/06/29 2011/04/21 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

احمد مصطفى 

 عباس على مبارك
60 

27910050200434 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 معيد 2011/11/21 1979/10/05

قائم باجازة 

 خاصة
نسرين مجدى 

 محمد عبد القادر
61 

28801140201438 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
ة/ جمهورية مصر العربي

 االسكندرية
 قائم بالعمل معيد 2012/04/22 1988/01/14

سعد الدين السيد 

 سعد محمد الجندى
62 

28807130200555 
رقم 

 قومي
  

 أعزب مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ وسط/ محرم بك
1988/07/13 2012/04/22 

مدرس 

 مساعد
 بالعملقائم 

محمد حسين عبد 

 الرحمن حسين
63 



 

28807091100173 
رقم 

 قومي
  

 أعزب مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 المنصورة
1988/07/09 2012/04/22 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

احمد اشرف محمد 

 هليل
64 

28709201502955 
رقم 

 قومي
  

 مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ كفر  متزوج

 الشيخ
 معيد 2012/04/23 1987/09/20

قائم باجازة 

 ةخاص
ماهر رشوان عطا 

 هللا محمد
65 

28811050200934 
رقم 

 قومي
  

 مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/  متزوج

 االسكندرية
 قائم بالعمل معيد 2012/04/22 1988/11/05

عمرو احمد محمد 

 محمود الشيمى
66 

28607128800783 
رقم 

 قومي
  

 قائم بالعمل معيد 2012/04/23 1986/07/12 الكويت متزوج مصري مسلم
شيماء حمدى عبد 

الحميد محمد 

 اسماعيل
67 

28012100202666 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
1980/12/10 2012/07/14 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

رواء جابر محمود 

 ابو الحسن
68 

28908208800351 
رقم 

 قومي
  

 أعزب مصري مسلم
ربية السعودية/ المملكة الع

 الرياض
 قائم بالعمل معيد 2013/04/24 1989/08/20

هشام عاطف عبد 

 الخالق على شاهين
69 

28901010209989 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل معيد 2013/04/24 1989/01/01

منه هللا محمد 

محمود عبد 

 الموجود
70 

28912258800871 
رقم 

 قومي
  

 أعزب مصري مسلم
المملكة العربية السعودية/ 

 السعودية
 قائم بالعمل معيد 2013/04/24 1989/12/25

هشام محمود 

 ابراهيم النوام
71 

28811238800149 
رقم 

 قومي
  

 معيد 2013/04/24 1988/11/23 الكويت/ الكويت متزوج مصري مسلم
قائم باجازة 

 خاصة
ديانا محمد عبد 

 العظيم عبد هللا
72 

28901208800526 
رقم 

 قومي
  

 مصري مسلم
المملكة العربية السعودية/  متزوج

 جدة
 قائم بالعمل معيد 2013/04/24 1989/01/20

نسمه على محمد 

 على حسين
73 

28901220201042 
رقم 

 قومي
  

 مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/  متزوج

 االسكندرية
 قائم بالعمل معيد 2013/04/24 1989/01/22

شيرين انور عبده 

 عبد الحليم سعد
74 



 

28910230200698 
رقم 

 قومي
  

 أعزب مصري مسيحى
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل معيد 2014/06/01 1989/10/23

مايكل اميل لبيب 

 ابراهيم جرجس
75 

29005280201546 
رقم 

 قومي
  

 آنسة مصري مسلم
العربية/  جمهورية مصر

 االسكندرية
 قائم بالعمل معيد 2014/05/18 1990/05/28

مى محمد حسين 

 على شعبان
76 

29006181801295 
رقم 

 قومي
  

 أعزب مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 البحيرة
 قائم بالعمل معيد 2014/05/18 1990/06/18

محمد فتحى سعيد 

 العشرى
77 

29004120200504 
رقم 

 قومي
  

 آنسة مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل معيد 2014/05/18 1990/04/12

لمياء حمدى محمود 

 احمد
78 

28811188800406 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 معيد 2014/05/18 1988/11/18

قائم باجازة 

 خاصة
وسام السيد السيد 

 محشيه
79 

29103230201458 
رقم 

 قومي
  

 أعزب مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 مجند معيد 2014/09/04 1991/03/23

حسام محمد كامل 

 احمد
80 

29010151804157 
رقم 

 قومي
  

 أعزب مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل معيد 2015/06/11 1990/10/15

و حمدى محمد اب

المكارم محمد 

 علوان
81 

29107010204401 
رقم 

 قومي
  

 آنسة مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل معيد 2015/06/11 1991/07/01

سمحه السيد احمد 

 ابو نوح النجار
82 

29010138800151 
رقم 

 قومي
  

 أعزب مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل معيد 2015/06/11 1990/10/13

يوسف عالء عبد 

اللطيف السيد 

 سليمان
83 

29202040201042 
رقم 

 قومي
  

 آنسة مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل معيد 2015/06/11 1992/02/04

يارا محمود محمود 

 عبد العزيز النجار
84 

29004130201029 
رقم 

 قومي
  

 آنسة مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل معيد 2015/06/11 1990/04/13

سلمى عاطف حسن 

 على امام
85 



 

29109300204679 
رقم 

 قومي
  

 أعزب مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل معيد 2015/06/11 1991/09/30

شريف احمد يحيى 

 محمود ابراهيم
86 

  



 
 



 
 

 والفكينجراحه الفم والوجه  -القسم/الشعبة :
 

 

 الجنسية الديانة تحقيق الشخصية
الحالة 

 االجتماعية
 تاريخ التعيين تاريخ الميالد محل الميالد

الدرجة 

 الوظيفية
الحالة 

 الوظيفية
 م اسم العضو

           النوع الرقم

28504060200975 
رقم 

 قومي
  

 أعزب مصري مسلم
ورية مصر العربية/ جمه

 االسكندرية/ الرمل
1985/04/06 2009/03/18 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

جعفر نبيل احمد 

 الحلونى
1 

28311200000000 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 معيد 2008/02/18 1983/11/20

قائم باجازة 

 خاصة
مروه محمد سمير 

 محمد محفوظ
2 

28006030200342 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسيحى
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 3 ليديا نبيل فؤاد ملك قائم بالعمل مدرس 2005/02/28 1980/06/03

28301010128051 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 القاهرة/ القاهرة
1983/01/01 2006/05/06 

مدرس 

 مساعد
 ئم بالعملقا

عباس احمد اسامه 

 حلمى سويدان
4 

28401060200742 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ وسط/ محرم بك
1984/01/06 2008/02/18 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

مروه جمال الدين 

 مرعى نور الدين
5 

28408120200768 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
العربية/ هورية مصر جم

 االسكندرية
1984/08/12 2008/03/01 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

دينا محمد نادر 

 حسن مطاوع
6 

28201160202468 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
1982/01/16 2007/07/29 

مدرس 

 مساعد
قائم باجازة 

 خاصة
ريهام مصطفى عبد 

 فلالمقصود فلي
7 

27910070200919 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل مدرس 2004/03/01 1979/10/07

محمد ممدوح 

صالح الدين 

 شكرى
8 



 

26802130000000 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

الغربية/ كفر الزيات/ كفر 

 الزيات
 مدرس 1993/02/10 1968/02/13

قائم باجازة 

 خاصة
معتز محمد عبد 

 المنعم شعبان
9 

26001230000000 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 البحيرة/ البحيرة
 قائم بالعمل استاذ مساعد 1984/11/28 1960/01/23

هاله رجائى رجب 

 خليل
10 

26311050201035 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 مدرس 1988/02/11 1963/11/05

قائم باجازة 

 خاصة
شريف حسن عادل 

 زكى تحيمر
11 

26501290201591 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

االسكندرية/ شرق/ سيدى 

 جابر/ سموحه
 قائم بالعمل مساعداستاذ  1989/01/05 1965/01/29

دهم احمد علي ا

 االشوح
12 

25511260000000 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 استاذ 1980/12/17 1955/11/26

قائم باجازة 

 خاصة
 13 دينا احمد الشاذلى

24912281800451 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
العربية/ جمهورية مصر 

االسكندرية/ شرق/ سيدى 

 بر/ سموحهجا
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1973/10/01 1949/12/28

شريف حلمى 

 الغمراوى
14 

25201061501339 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ كفر 

 الشيخ
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1975/09/30 1952/01/06

احمد صالح محمد 

 احمد المحالوى
15 

25411080201073 
رقم 

 ميقو
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

االسكندرية/ شرق/ سيدى 

 جابر/ سبورتنج
 16 رجب شعبان حسن قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1979/11/01 1954/11/08

25606160000000 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 لعملقائم با استاذ 1980/04/05 1956/06/16

ماجده محمد صالح 

 عبد اللطيف
17 

25501160200808 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

االسكندرية/ شرق/ سيدى 

 جابر/ سموحه
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1979/11/01 1955/01/16

سعيده محمود احمد 

 عثمان
18 



 

 
 متزوج مصري مسلم

جمهورية مصر العربية/ 

 ة/ االسكندريةاالسكندري
 قائم بالعمل استاذ 1983/11/13 1959/10/23

طارق  محمود 

 على محمود
19 

 
 مصري مسيحى

متزوج ويعول 

 طفل
جمهورية مصر العربية/ 

 البحيرة/ دمنهور
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1975/10/01 1952/03/29

كامل هانئ انور 

 داود حنا
20 

25612180000000 
رقم 

 قومي
  

 متزوج يمصر مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ 1981/09/27 1956/12/18

ناجى البرنس حسن 

 بدران
21 

 
 متزوج مصري مسلم

جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
 معار استاذ 1983/11/23 1959/08/13

هاله محمد مختار 

 على عبد العليم
22 

 
 متزوج مصري مسلم

رية مصر العربية/ جمهو

 االسكندرية/ االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ 1983/11/23 1960/02/05

نيفين شوقى محمد 

 عبد هللا يوسف
23 

25912270000000 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ 1983/11/24 1959/12/27

سمراء عبد الحليم 

 خمحمد الشي
24 

 
 متزوج مصري مسيحى

جمهورية مصر العربية/ 

االسكندرية/ شرق/ سيدى 

 جابر/ كامب شيزار
 قائم بالعمل استاذ 1984/12/01 1960/07/12

مارى بشاره جبور 

 مهنا
25 

25709040000000 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 م بالعملقائ استاذ 1982/11/01 1957/09/04

ماجد حسين على 

 فهمى
26 

26010100000000 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 استاذ 1984/11/28 1960/10/10

قائم باجازة 

 خاصة
عمرو محمد احمد 

 بيومىمحمد 
27 

25902220000000 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 يةاالسكندر
 معار استاذ 1983/11/24 1959/02/22

ميرفت  محمد خليل 

 ابراهيم
28 

26011180200789 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 معار استاذ 1983/11/24 1960/11/18

ماهيتاب محمود 

 محمود سليمان
29 



 

 
 متزوج مصري مسلم

جمهورية مصر العربية/ 

رق/ سيدى االسكندرية/ ش

 جابر/ رشدى
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1964/11/16 1941/11/15

عبد العزيز فهمى 

 خليل عبد الرحمن
30 

 
 متزوج مصري مسلم

جمهورية مصر العربية/ 

 لوراناالسكندرية/ الرمل/ 
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1970/01/14 1946/07/25

مصطفى محمد 

 محمد الديبانى
31 

 
 وج ويعولمتز مصري مسلم

جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1971/10/07 1949/05/05

احمد محمد رشاد 

 قطب عبد السالم
32 

 
 متزوج مصري مسلم

جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1977/04/14 1947/04/12

احمد مصطفى 

 ل عبد المجيدكام
33 

24807050201793 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

االسكندرية/ شرق/ سيدى 

 جابر/ سموحه
 قائم بالعمل متفرغاستاذ   1971/07/04 1948/07/05

احمد ممدوح 

 محسن شعبان
34 

 
 متزوج مصري مسلم

جمهورية مصر العربية/ 

االسكندرية/ شرق/ سيدى 

 شدىجابر/ ر
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1971/10/06 1949/05/22

سامح احمد السيد 

 درويش
35 

24109170100231 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
العربية/ جمهورية مصر 

 االسكندرية/ الرمل/ جناكليس
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1965/10/13 1941/09/17

شريف صبرى 

محمد مصطفى 

 عياد
36 

24311250200371 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

االسكندرية/ باب شرق/ 

 األزاريطة
 استاذ  متفرغ 1967/10/01 1943/11/25

باجازة قائم 

 خاصة
حسن عبد الدايم 

 حسن سالم
37 

24705230200119 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
 قائم بالعمل استاذ  متفرغ 1971/03/13 1947/05/23

احمد احمد محمد 

 على شراره
38 

24906081600651 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ المنتزة
 استاذ  متفرغ 1971/10/06 1949/06/08

قائم باجازة 

 خاصة
اسامه عباس حلمى 

 سويدان
39 



 

28602230201213 
 رقم

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ االسكندرية
1986/02/23 2010/03/07 

مدرس 

 مساعد
 بالعملقائم 

زياد طارق محمود 

 على محمود
40 

28608300201541 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
1986/08/30 2011/04/21 

مدرس 

 مساعد
 ئم بالعملقا

نهى يسرى دسوقى 

 طه الزكى
41 

28703141701866 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
العربية/ جمهورية مصر 

 المنوفية/ الشهداء
1987/03/14 2011/04/21 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

تسنيم احمد مبروك 

 عامر
42 

28802011816112 
رقم 

 قومي
  

 أعزب مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 البحيرة/ دمنهور
1988/02/01 2011/04/21 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

هيثم محمد حسن 

 العنيناسماعيل ابو 
43 

28803158801001 
رقم 

 قومي
  

 مصري مسلم
 متزوج

 2012/04/22 1988/03/15 المملكة المتحدة/ بريطانيا
مدرس 

 مساعد
قائم باجازة 

 خاصة
منى سامى السيد 

 عرابى
44 

28809170200046 
رقم 

 قومي
  

 مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/  متزوج

 االسكندرية
1988/09/17 2012/04/22 

مدرس 

 مساعد
 قائم بالعمل

مى صالح عنان 

 ابراهيم هالل
45 

28708130200735 
رقم 

 قومي
  

 أعزب مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ قسم المنتزه
 م بالعملقائ معيد 2012/04/22 1987/08/13

محمد السيد صابر 

 احمد
46 

28810290202547 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ سيدي جابر
 قائم بالعمل معيد 2013/04/24 1988/10/29

أية أنور توفيق 

 السعيد صقر
47 

28711098800629 
رقم 

 قومي
  

 آنسة مصري مسلم
ة/ المملكة العربية السعودي

 السعودية
 قائم بالعمل معيد 2013/04/24 1987/11/09

منير بسنت عادل 

 على يونس
48 

28909140201654 
رقم 

 قومي
  

 أعزب مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 معيد 2013/04/24 1989/09/14

قائم باجازة 

 خاصة
محمد اسامه حسين 

 عبد الرحمن رشدى
49 

29003060201011 
رقم 

 يقوم
  

 أعزب مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل معيد 2014/05/18 1990/03/06

عمرو يحيى احمد 

 عبد الغفار شيحه
50 



 

29008148800421 
رقم 

 قومي
  

 مصري مسلم
 متزوج

جمهورية مصر العربية/ 

 بورسعيد/ الزهور
 قائم بالعمل معيد 2014/05/18 1990/08/14

د عبد امانى محم

الباسط عبد المجيد 

 الريس
51 

29006010200544 
رقم 

 قومي
  

 مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/  متزوج

 االسكندرية
 معيد 2014/05/18 1990/06/01

قائم باجازة 

 خاصة
علياء اسامه 

 مصطفى كمال على
52 

 
 قائم بالعمل معيد 2015/06/11 1992/02/01  أعزب مصري مسلم

يحيى احمد صالح 

 محمد المحالوى
53 

29011098800639 
رقم 

 قومي
  

 قائم بالعمل معيد 2015/06/11 1990/11/09  أعزب مصري مسلم
احمد محمود احمد 

 محمود قاسم
54 

29111201805339 
رقم 

 قومي
  

 قائم بالعمل معيد 2015/06/11 1991/11/20  أعزب مصري مسلم
محمد عالء طلعت 

 محمد ابو شعره
55 

  



 
 
 

 المواد الحيوية لطب االسنان -القسم/الشعبة :
 

 

 الجنسية الديانة تحقيق الشخصية
الحالة 

 االجتماعية
 تاريخ التعيين تاريخ الميالد محل الميالد

الدرجة 

 الوظيفية
الحالة 

 الوظيفية
 م اسم العضو

           النوع الرقم

29112110201348 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
مصر العربية/ جمهورية 

 االسكندرية
 قائم بالعمل معيد 2015/06/11 1991/12/11

ايمان محمد 

 ابراهيم صديق
1 

   

 
 

 تقويـــــم االسنان -القسم/الشعبة :
 

 

 الجنسية الديانة تحقيق الشخصية
الحالة 

 االجتماعية
 تاريخ التعيين تاريخ الميالد محل الميالد

الدرجة 

 الوظيفية
الحالة 

 ةالوظيفي
 م اسم العضو

           النوع الرقم

29104040200788 
رقم 

 قومي
  

 آنسة مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 قائم بالعمل معيد 2015/06/11 1991/04/04

دينا عالء الدين 

 على حسين الفولي
1 

   

 



 
 

 بيولوجيا الفم -القسم/الشعبة :
 

 

 سيةالجن الديانة تحقيق الشخصية
الحالة 

 االجتماعية
 تاريخ التعيين تاريخ الميالد محل الميالد

الدرجة 

 الوظيفية
الحالة 

 الوظيفية
 م اسم العضو

           النوع الرقم

29002030200804 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 معيد 2015/06/11 1990/02/03

قائم باجازة 

 خاصة

محمد جالل جيالن 

على فهمي عبد 

 الفتاح
1 

29109270202307 
رقم 

 قومي
  

 متزوج مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية/ المنتزة
 قائم بالعمل معيد 2015/06/11 1991/09/27

ساره محمد عبد 

الرحمن محمد 

 حفنى
2 

29108171701737 
رقم 

 قومي
  

 أعزب مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 لمنوفيةا
 قائم بالعمل معيد 2015/06/11 1991/08/17

احمد مجدى بكرى 

 يسن يسن
3 

29102168800394 
رقم 

 قومي
  

 أعزب مصري مسلم
جمهورية مصر العربية/ 

 االسكندرية
 بالعملقائم  معيد 2015/06/11 1991/02/16

كريم محمد ياسر 

 محمد حافظ
4 

   

 

 



 

 


