
 
 

MENOUFIA UNIVERSITY 

جامعة المنوفية

 
 

  توزيع الطالب علي االرشاد االكاديمي جدول

  برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية

   ٢٠١٨-٢٠١٧–المستوي االول 

 المجموعة: االولي                                   المرشد األكاديمي : أ.د/ عربي السيد كشك

  مالحظات  المرشد االكاديمي  اسم الطالب م

 ابانوب ميالد صليب ابراهيم1

شك
 ك

يد
س

 ال
ي

رب
 ع

د/
 أ.

  

   احمد انور صابر زهو2

   احمد تامر بدوي حنفي محروس3

   احمد جالل محمود عمارة4

   احمد حمدي عبده مجاهد5

   احمد سعد زكي العمري6

   احمد عبد المنعم عبد الحميد جلبط7

   السيد مصطفىاحمد فتحي عبد الفتاح 8

   احمد مجدي سعد عرب9

   اسراء صالح شحاته المصري10

   اسراء عصام السغيد البرماوي11

   اسراء محمد محمود بدوي12

   اسراء محمود ذكى حسنى13

  اسالم ابراهيم عبد المجيد عبد الحميد14

   اسماء صابر احمد احمد فجلة15

   أحمد منتصراسماء علي 16

   الزهراء محمد عبد العليم عبده باظه17

   اماني ابو األنوار ابراهيم الدسوقي18

   امل محمد حسن محمد سلطان19

   اميرة محمود عبد العزيز عبد الرحيم20

 
  

  المرشد األكاديمي:أ.د/ عربي السيد كشك
 (                            )  

 
 
 
 
  

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

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

جامعة المنوفية

  

  
  الطالب علي االرشاد االكاديميجدول توزيع 

  برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية

   ٢٠١٨-٢٠١٧–المستوي االول 

 لمجموعة: الثانية                                   المرشد األكاديمي : أ.د/ حاتم عبد القادرا

  مالحظات  المرشد االكاديمي  اسم الطالب م

 ايمان محمود عطية احمد بكر1

مد
اح

د 
سي

د 
حم

 م
تم

حا
د/ 

 أ.
  

   ايه سعيد مصطفى محمد2

   ايه طلعت محمد بده3

   ايه كامل عبد النبي ابو الفتوح4

   بسمة محسن سعيد عطا هللا5

   بسمة محمد ابراهيم حماد6

   تقى ماهر عبد الحفيظ محمد بحيري7

   جهاد عبد المنعم عبد الخالق حسن8

   اسامة عبد السالم القرشحسام 9

   خالد طارق محمد عبد الحميد حمد10

   رحمة ايهاب محمد حلمي اسماعيل11

   ردينة محمد عبد العاطي فوده12

  ريم حمدي علي السيد عجرمه13

   ريم محمد على محمد سعيد14

   زينب خالد احمد ابو النصر15

   تركي العليميسارة خالد عبد المجيد 16

   سارة رمضان عوض الديب17

   سارة عاطف جابر زهران18

   سلمى سعيد السيد القمري19

  سلمى عبد الرحيم جابر سراج الدين20

  

  حاتم عبد القادرالمرشد 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

   ٢٠١٨-٢٠١٧–المستوي االول 

 المجموعة: الثالثة                                   المرشد األكاديمي : د./ احمد محمد كفافي

  مالحظات  المرشد االكاديمي  اسم الطالب م

 سندس سعيد رجب رشيد1

ي
فاف

 ك
مد

مح
د 

حم
/ أ

د.
 

  

   شيماء محمد منجود علي خالف2

   ابراهيم الدسوقي أبو زينطارق شحاته 3

   عائشة حسن علي السيد مصطفى4

   عبد الرحمن ناصر عبد السالم شعبان5

   عبد الرحمن نوار محمد بدر6

   على محمد توفيق ابو ذكرى7

   علي احمد علي احمد الجندي8

   علي شعبان سعيد مبارك9

   علياء خالد عبد المنعم حبيب10

   علياء فخري عبد المقصود مبارك عوض11

   عمار نشأت فوزي سليمان12

   عمر ثروت عبد الحميد عبد الفتاح13

   عمر عبد السالم حامد عبد السالم حسان14

   عمرو عزت عبد المعطي برده15

   غادة احمد فريد عبد العزيز16

   غادة رجب عبدالعزيز عبد العظيم17

   كيرلس جرجس سليمان منصور18

   لمياء فخري ذكي السروي19

   محمد حسني عبد هللا عبد هللا20

  

  د./ احمد محمد كفافي 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

  

  جدول توزيع الطالب علي االرشاد االكاديمي

  برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية

   ٢٠١٨-٢٠١٧ -المستوي االول

 رؤوفعبد ال المرشد األكاديمي : أ.د/ اسامه           المجموعة: الرابعة                        

  مالحظات  المرشد االكاديمي  اسم الطالب م

 محمود عبد الحميد عبد الفتاح الصاوي1

مة
سا

/ ا
.د

أ
 

 ال
بد

ع
ف

ؤو
ر

 

  

   محمود عبد هللا سعيد ابراهيم2

   محمود فوزي متولي علي النادي3

   محمود مصطفى عبد الرحمن السيد4

   مصطفى محمود فتحي محمود محمد5

   منة هللا مسعد السيد احمد الفولي6

   منة هللا مصطفى عبد الكريم محمد7

   مي احمد عبد هللا رشدي الخليفة8

   ميار محمد علي عيفي الحفناوي9

   نادية جمال عبد الفتاح عامر محمد10

   نانسي سامح شفيق ابراهيم11

   ندا ياسر احمد عاشور12

   ندى السيد عبد المنعم قاسم13

   ندى محمد محمود مرسى14

   ندى وليد محمد معوض الخولي15

   نغم عبد الرؤف البيومي رزق شلبي16

   نورهان محمد عبد المقصود رزق17

   هاجر محمد عارف محمد طلعت الزيات18

   المرابعهايدي جمال محمد 19

   هبة عبد هللا حسين محجوب20

 
  رؤوف عبد ال المرشد األكاديمي:أ.د/ اسامة

 (                            ) 
 
 
  

  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

  
  جدول توزيع الطالب علي االرشاد االكاديمي

  برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية

   ٢٠١٨-٢٠١٧–المستوي االول 

 حمادد والمرشد األكاديمي : د./ احمد محم                                   خامسةالمجموعة: ال

  مالحظات  المرشد االكاديمي  اسم الطالب م

 اميرة ناصر موسي ابراهيم عبد الوهاب1

حم
 م

مد
أح

 /.
د

و
د 

اد
حم

 

  

   امينة عبد العزيز سيد احمد مرعي2

   ايمان السيد صالح السيد3

   ايمان عبد الكريم عبد الموجود مشعل4

   سلمى كرم السيد خليفة5

   الغني السيسيسمر احمد عبد 6

   ايمان محمود عطية احمد بكر7

   محمد شوقى فتحى الخولى8

   محمد عماد الدين حلمي حسام الدين9

   محمد مصطفى محمد الدراجيني10

   محمد ناجي جمعه شرف الدين11

   محمد يسري زكي عالم12

   هدير خالد عبد الخالق عمار13

   خيري عبد الغنيهند شعبان 14

   والء مصطفى السيد بصل15

   يوسف اشرف فتحي السيد األشموني16

   يوسف ناصر قاصد مينا17

   الهام فريد البابلي18

    احمد ممدوح محمود عمرشروق 19

   احمد فتحي عبد الحميد الدسوقي20

  

  د./ احمد محمود حماد 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.

  

  


