
 
 
MENOUFIA UNIVERSITY 

جامعة المنوفية
 
 

  

  توزيع الطالب علي االرشاد االكاديمي جدول

  برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية

   ٢٠١٩- ٢٠١٨–المستوي االول 

 خالد محمد أمينالمجموعة: االولي                                   المرشد األكاديمي : أ.د/ 

 

  مالحظات  التوقيع  المرشد االكاديمي  اسم الطالب م

 ابراهيم حسن ابراهيم منوفى1
د/ 

أ.
ين

أم
د 

حم
 م

لد
خا

 
   

    احمد سعيد محمد كشك 2

    احمد طارق حسن على  3

    احمد عبد الحميد محمد السيد ليلية4

    احمد محمدالسيد محمد الشربيني5

    احمد هانئ محمد كمال الزرقا6

    اسراء السيد اليماني السيد سلطان7

    اسماء احمد علي اإلمبابي8

    اسماء محمد عبد الحميد واصل9

    اسماعيل درويشاالء سيد 10

    االء فتحي أحمد أبو زنة11

    االء فريد محمد الجزار 12

    امنية اشرف علي محمد قدح13

    انجي أحمد عبد ربه شعبان14

    انجيل عزمي حبشي عبد المالك15

    اية أيمن فؤاد محمد سليمان16

    ايالريا باسم ميخائيل رزق 17

    ايمان بالل رمضان تعيلب 18

    ايمان عبد المقصود زايد الفرماوى 19

    ايمان علي عبد الهادي البنا20

  
  خالد محمد أمينالمرشد األكاديمي:أ.د/ 

 (                            )  
 
 
 
  

  عميد الكلية  التعليم والطالبوكيل الكلية لشؤن  المدير التنفيذي
(                      ) (                      ) (                      )  

  أ.د/عربي السيد كشك  ا.د/حاتم عبد القادر  أحمد محمد كفافي/د.



 
 
MENOUFIA UNIVERSITY 

جامعة المنوفية   

  
  جدول توزيع الطالب علي االرشاد االكاديمي

  برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية

   ٢٠١٩-٢٠١٨–المستوي االول 

 مدي محمد موسيلمجموعة: الثانية                                   المرشد األكاديمي : أ.د/ حا

  مالحظات  التوقيع  المرشد االكاديمي  اسم الطالب م

 ايمان محمد ابو العينين شلبي 1
 ح

د/
أ.

ي
س

مو
د 

حم
 م

ي
مد

 
   

    ايمان محمد أحمد عفيفي هجرس2

    ايمان منير محمد شحاته عامر3

    ايمن راشد صقر راشد 4

    آية مختار شفيق عبد الجواد موسى5

    بسنت سعيد لبيب شحاتة بيومى 6

    تقى السيد فتحي السيد7

    تقى محمد محمد ابو حجر 8

    حسام صالح محمد محمد سالمة9

    دعاء محمد فاروق محمود ابو حشيش 10

    ريهام أحمد مصطفى طلبه مصطفى11

    زينب شوقي عبد هللا أحمد مشعل12

    سارة اشرف متولي حسن13

    ساندي جرجس روفائيل غبريال14

    سجى محمد عبدالغنى عبد الوهاب الرماوى15

    منصورسعاد وحيد منصور عبد المنعم 16

    سلمى رضا السيد حامد قنديل17

    سلمى عزت أحمد البحيري18

    شروق مجدي أنور ابراهيم19

    شيماء احمد عبد السيد ابراهيم داود 20

 

  

  حمدي محمد موسيالمرشد األكاديمي:أ.د/ 
 (                            )  

 
 
 

  عميد الكلية  لشؤن التعليم والطالبوكيل الكلية  المدير التنفيذي
(                      )  (                      )  (                      )  

  أ.د/عربي السيد كشك ا.د/حاتم عبد القادر أحمد محمد كفافي/د.
  



 
 
MENOUFIA UNIVERSITY 

جامعة المنوفية
  

 

  جدول توزيع الطالب علي االرشاد االكاديمي

  برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية

   ٢٠١٩-٢٠١٨–المستوي االول 

 حسينمحمد  محمودالمجموعة: الثالثة                                   المرشد األكاديمي : د./ 

  مالحظات  التوقيع  المرشد االكاديمي  اسم الطالب م

 صالح رجب احمد خليل 1
 /.

د
ين

س
 ح

مد
مح

د 
مو

مح
 

   

    صالح عبد الاله محمد السيد ليله2

    الرحمن سامي محمد سعيد المحموديعبد 3

    عبير سعيد عيسوى رسالن 4

    عصام مصطفى عبد هللا الدسوقي5

    علياء حمدي أحمد واصل6

    عمر ايمن محمد عبد الحميد الحجرى 7

    عمر أحمد وائل عبد الموجود الشافعي8

    عمر سعد ابراهيم سليمان9

    عمر عماد احمد سليمان ابو سيف 10

    عمرو عالء عبد العال لبيب البكل11

    عمرو فوزي أبو العزم محمد نوار12

    غادة ممدوح الفرماوى السيد 13

    فادي خالد مختار رسالن14

    كريمان هشام محمد عبد المنعم الطويل 15

    كوثر عبد العزيز محمد عبد العزيز 16

    ماجد محمد سليمان يونس17

    محمد سعد امين حسن 18

    محمد سعيد حسن محمد كوهيه 19

    محمد عاطف محمد شريف  20

 

 

  د./ محمود محمد حسين المرشد األكاديمي:
 (                            )  

 

  عميد الكلية  وكيل الكلية لشؤن التعليم والطالب  المدير التنفيذي
(                      )  (                      )  (                      )  

  أ.د/عربي السيد كشك ا.د/حاتم عبد القادر أحمد محمد كفافي/د.
  



 
 
MENOUFIA UNIVERSITY 

 جامعة المنوفية

  االرشاد االكاديميجدول توزيع الطالب علي 

  برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية

   ٢٠١٩-٢٠١٨لدراسي الثانيالفصل ا –المستوي االول 

 المجموعة: الرابعة                                   المرشد األكاديمي : أ.د/ اشرف بهجات السيسي

 

  مالحظات  التوقيع المرشد االكاديمي  اسم الطالب م

 الحي ابو الحديد حسينمحمد عبد 1
ي

س
سي

 ال
ت

جا
به

ف 
شر

/ ا
.د

 أ
   

    محمد نبيل يسري غنيم2

    محمود جمال محمد بيومي الصواف3

    محمود حمادة محمد صقر 4

    مختار محمد مختار المهدي5

    مروة عماد المنزالوي عبد العظيم عبد الرازق6

    مروة محمود حميدة نصير7

    مريم احمد محمد شبانة 8

    مريم ممدوح عبد العظيم زهانة9

    مصطفى احمد مصطفى ابو بكر 10

    مصطفى عبد الحميد عبيده عبد العزيز11

    منة هللا عصام محمد عبد الحميد12

    منة هللا محمد احمد الشاذلى 13

    منة هللا محمود عبد الحكيم زالبية 14

    منى حمدي عبد الباري محمود حجازي15

    ميرنا عبد الناصر محمد الحداد16

    ميرنا وليد احمد جبر 17

    ناصر عبد الناصر عبد المبدئ عبد اللطيف18

    نبيلة عاطف محمد المصرى 19

    ندا صالح عبد الرازق سالم20

 

  المرشد األكاديمي:أ.د/ اشرف بهجات السيسي
 (                            )  

  
  عميد الكلية  وكيل الكلية لشؤن التعليم والطالب  المدير التنفيذي

(                      ) (                      ) (                      )  
  أ.د/عربي السيد كشك  القادرا.د/حاتم عبد   أحمد محمد كفافي/د.

 



 
 
MENOUFIA UNIVERSITY 

 جامعة المنوفية

  جدول توزيع الطالب علي االرشاد االكاديمي

  برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية

   ٢٠١٩-٢٠١٨لدراسي الثانيالفصل ا –المستوي االول 

 مينا ابراهيم سمعان المجموعة: الخامسة                                   المرشد األكاديمي : د./ 

 

  مالحظات التوقيع المرشد االكاديمي اسم الطالب م

 ندا محمد فاروق ابراهيم محمد الهاشمى
 /

د.
ان

مع
س

م 
هي

را
 اب

ينا
م

 
   

    ندى جمال عبدالغني محمد2

    ندى فريد فريد خالف 3

    ندى محمد محمد محمد سيف 4

    نورهان جمال محمد محمد لولح 5

    هاجر أحمد شمس الدين عبد الخالق6

    هاجر ربيع محمد اإلمام7

    هاجر محمد عبد العاطى محمود حسن 8

    هاجر مسعد فتحي مسعود9

    بدويهدير نبيل صادق سليمان 10

    همت شوقي عبد المجيد محمد رجب11

    يارا ابراهيم عبد السالم حجازي12

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 

  

  مينا ابراهيم سمعاند./  المرشد األكاديمي:
 (                            )  

  
  عميد الكلية  وكيل الكلية لشؤن التعليم والطالب  المدير التنفيذي

(                      ) (                      ) (                      )  
  أ.د/عربي السيد كشك ا.د/حاتم عبد القادر أحمد محمد كفافي/د.

  


