
االكاديمي االرشاد

2016-2017

سويف بني جامعة

والمعلومات الحاسبات كلية

روفائيل اسكندر ثابت مونيكا14

سيد محمد إسماعيل مي15حنا فايز عماد ابانوب1

سرحان السيد طارق مي16سليمان سيد صبحى ابراهيم2

حنا محروس أمير ميرا17السحيني محمد علي محمد احمد3

قرني احمد إيهاب ندا18عطوه السيد ايمن احمد4

حسن إبراهيم المحمدي وجدي نورهان19فضالي طه ايهاب احمد5

سليمان علي محمود هاجر20سيد سيد جمال احمد6

معوض مرزوق مصطفي هاجر21محمد محمود حسن احمد7

حسن المحسن عبد مصطفي هالة22محمد سيد حمدي احمد8

إسماعيل محمد محمد السيد هبة23عبدالحفيظ عيسى رشدى احمد9

سرحان محمد السيد شريف محمد هدير24زهران على  زهران احمد10

منصور وزير يحيي هشام25

احمد الجواد عبد هللا عبد هالل26حسين احمد محمد محمود1

ميخائيل يوسف سعد وجيه27طه حامد محمد  محمود2

رياض راغب احمد وليد28إبراهيم خليل محمد  محمود3

محمدين السالم عبد حمدي وليد29محمد العليم عبد محمد  محمود4

السيد عبد المنعم عبد صبري محمد ياسر30إمام حسني إمام مروة5

حماد احمد رمضان يمني31الهندي علي مصطفي حمزة مروة6

الحليم عبد اللطيف عبد عماد يمني 32السيد الفتاح عبد السيد معتز7

عيد أمين فاروق سعيد احمد33المحسن عبد عباس احمد مصطفي8

محمد راضي جمال مصطفي9

جنيدي جنيدي سعد مصطفي10

يونس مبروك شرقاوي مصطفي11

قشطة مصطفي الحميد عبد مصطفي12

 النور أبو قرني احمد مهند13

الثاني المستوى

االول المستوى

 مصطفى/  مساعد مدرس

عنتر احمد/  الدكتور

ايمان محمد/  مساعد مدرس

        الكلية عميد

    بالل محمد. د.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

سعيد أسامه. د.أ         



االكاديمي االرشاد

2016-2017

سويف بني جامعة

والمعلومات الحاسبات كلية

جنيدي محمد كمال الرحمن عبد14

إبراهيم الزناتي محمد الرحمن عبد15سيد عبدالباسط سامى احمد1

السالم عبد  النبي عبد محمد الرحمن عبد16عبدالعال محمد سعيد احمد2

زيد أبو علي محمد الرحمن عبد17 البوهى عبدالرحمن سمير احمد3

لطيف عطوة ممدوح الرحمن عبد18حميده جمعه سيد احمد4

علي عمر صبحي هللا عبد19محمد عبدالحليم سيد احمد5

غيضان فهمي محمود هللا عبد20عويس فتحى شعبان احمد6

محمد  عثمان يوسف هللا عبد21امام جابر طارق احمد7

حسانين  مرعي مجدي علي22محمد جمعه طماوي احمد8

القادر عبد علي القادر عبد عمر23سيد معوض عبدالعظيم طارق احمد9

محمد محمود احمد فرغلي24منصور عبدالعال عادل احمد10

الرازق عبد مسعد ربيع كريم25

 محمد سيد إسماعيل محمد26محمود حماد  سامي  احمد1

احمد فكري اشرف محمد27محمود رياض سعيد  احمد2

السعيد محمد اشرف محمد28العليم عبد احمد علي  احمد3

محمد هاشم الدين جمال محمد29حجازي السالم عبد يسري  احمد4

إسماعيل توفيق رجب محمد30 قرنيسعد شعبان احمد5

طه إبراهيم الباقي عبد احمد6

محمد محمد فرج احمد7

علي فريد احمد فريد احمد8

سعيد صالح محمود حمادة9

شعيب محمد محمد شعيب10

سالم احمد عمر صافيناز11

الرحمن عبد محمود أسامة الرحمن عبد12

محمد الواحد عبد رجب الرحمن عبد13

الرابع المستوى

االول المستوى

محمد الرحيم عبد/  الدكتور

مي/  معيدأميرة/  مساعد مدرس

        الكلية عميد

    بالل محمد. د.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

سعيد أسامه. د.أ         



االكاديمي االرشاد

2016-2017

سويف بني جامعة

والمعلومات الحاسبات كلية

إسماعيل سيد رأفت محمود14

علي هللا عبد سيد محمود15السميع عبد اسالم عزام احمد1

غالي محمد طاهر محمود16عبدالفتاح محمد على احمد2

محمد توفيق هللا عبد محمود17حسين محمد فتحي احمد3

أمين عبده عاطف مريم18على محمد فراج احمد4

جنيدي احمد احمد مصطفي19حسن احمد محمد احمد5

الوهاب عبد سيد رفعت مصطفي20محمود محمد محمد احمد6

حسن معوض سمير مصطفي21عبدالخالق مصطفى محمد احمد7

الهادي عبد جمعة محمد هللا منة22محمد عبدالبارى مصطفى احمد8

عرفات سيد طارق مؤمن23محمد جوده محمد منتصر احمد9

منيرشحاتة مجلي ميخائيل24ابوبكر محمد ناصر احمد10

احمد محمد عطية حسن نشوة25

محمد عويس طه نورا26هللا عبد الكريم عبد سيد محمد1

منصور إبراهيم محمد هيام27حسين الوهاب عبد سيد محمد2

محمد الفتاح عبد محمد هيثم28اليماني محمد الرازق عبد محمد3

محمد سلطان هللا خلف وسام29 عبد الغنيمجاهد الناصر عبد محمد4

محمد قرني محمد وليد30إبراهيم محمد محمد عطا محمد5

أمين محمد عيسي محمد6

علي العظيم عبد فريد محمد7

جاد غميص فكري محمد8

هاشم محمد محمود محمد9

سيد ربيع مختار محمد10

الباقي عبد العليم عبد ممدوح محمد11

احمد محمود منصور محمد12

طه علي حسني محمود13

الرابع المستوى

االول المستوى

شبل دعاء/  الدكتور

ياسمين/  معيدهبه/  مساعد مدرس

        الكلية عميد

    بالل محمد. د.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

سعيد أسامه. د.أ         



االكاديمي االرشاد

2016-2017

سويف بني جامعة

والمعلومات الحاسبات كلية

الحميد عبد محمد يونس إسراء14

علي المنعم عبد محمد إسالم15يوسف حسن عاطف ادهم1

محمود احمد بدوي أسماء16سدراك نصيف صموئيل ارسانى2

الباري عبد سلومة علي أسماء17محمد رمضان عمر اسامه3

العظيم عبد خلف جابر  أسماء18حميده عبدالعاطى محمد اسامه4

محمد مرعي مجدي أسماء19اسماعيل صالح سيد اسراء5

محمد فراج رمضان إسماعيل20عبدالستار احمد عبدالجواد  اسالم6

الرحمن عبد إبراهيم خليل أماني21عيسى تمام ذكى عيد اسالم7

راشد نجيب اشرف انجي22حسن عبدالستار جمال اسماء8

الباري عبد محمود جابر انس23احمد حامد ابو رضا امنيه9

محمد رضوان احمد أيمن24خليل موض جرجس امير10

العزيز عبد السالم عبد طه أية25

شعبان حلمي الدين بهاء26عزت محمد معمر ابتهال1

محمد محمد محمود جابر27يحيي حسن رمضان احمد2

علي بكري علي  حسن28هللا جاب زكي سيد احمد3

عباس علي علي الحكيم عبد حسن29الجندي مصطفي طارق احمد4

جودة عايد معوض رجب30محمود عباس الرحمن عبد  احمد5

الحميد عبد قرني الوهاب عبد  احمد6

حسين الفتاح عبد فايز  احمد7

محمد العال عبد فتحي احمد8

حسانين احمد كردي احمد9

محمد فهمي كمال احمد10

الدقاير أبو أنور محمد احمد11

سليمان محمد النبي عبد محمد احمد12

 محمديسري عبد الحكيم احمد13

الرابع المستوى

االول المستوى

احمد كريم/  الدكتور

مرفت/  معيد نهى/  مساعد مدرس

        الكلية عميد

    بالل محمد. د.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

سعيد أسامه. د.أ         



االكاديمي االرشاد

2016-2017

سويف بني جامعة

والمعلومات الحاسبات كلية

رمضان فتحي محمد طارق14

الشيخ محمد جميل الرحمن عبد15مرسى على خالد ايمن1

محمد يحيي لطفي الرحمن عبد16 محمد محمد حسن ايهاب2

احمد محمد محمود علي هللا عبد17حسن مسعود محمد باسم3

مرسي الغني عبد محمود عثمان18عبدهللا محمد  مصطفى بسمه4

احمد علي العاطي عبد عصام19محمد معوض راضى تقى5

طه سرور اللطيف عبد عمرو20محمد احمد محمد خالد حسام6

شعبان المجيد عبد علي عمرو21طه رمضان ياسر حسام7

هللا عبد شريف فرج كريم22زيد حسن عبدالحكيم حسن8

اللطيف عبد حسن سيد محسن23علي حسين محمد حسين9

العزيز عبد إبراهيم احمد محمد24حسن كامل كمال حماده10

الرفاعي علي محمد اشرف محمد25

عيد محمود جمال محمد26حسين الحميد عبد مجدي احمد1

بيومي زكي رجائي محمد27سرحان مصطفي محمد احمد2

محمد كمال سامح محمد28 هللا عبد حنا شحاتة إبرام3

زياد محمد نادي سعيد محمد29القادر عبد محمد مدحت إنعام4

الحاجري  احمد احمد سيد محمد30سليمان ارمنيوس مرقس أبانوب5

محسب طه ربيع أسماء6

 مصطفي محمد محمودأسماء7

محمد جابر خليل حمادة8

شاكر هللا عبد شاكر خالد9

احمد محمد شعبان خالد10

السيد عبد فايق روماني11

الفتاح عبد سليمان محمود زكريا12

طه شعبان ماجد شريف13

الرابع المستوى

االول المستوى

كمال فهد/  الدكتور

وليد/  مساعد مدرسحاتم/  مساعد مدرس

        الكلية عميد

    بالل محمد. د.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

سعيد أسامه. د.أ         



االكاديمي االرشاد

2016-2017

سويف بني جامعة

والمعلومات الحاسبات كلية

روفائيل اسكندر ثابت مونيكا14

سيد محمد إسماعيل مي15محمد مجاهد مجدى حماده1

سرحان السيد طارق مي16محمد عزام احمد خالد2

حنا محروس أمير ميرا17عويس عبدهللا اشرف دينا3

قرني احمد إيهاب ندا18محمود سعيد اسماعيل رحاب4

ابراهيم المحمدي وجدي نورهان19مفتاح احمد محمد روان5

سليمان علي محمود هاجر20بيومى فرج عبدالغنى زياد6

معوض مرزوق مصطفى هاجر21المعين عبد النبي عبد رجب ساره7

حسن المحسن عبد مصطفى هاله22عماره محمد ايهاب ساره8

اسماعيل محمد محمد السيد هبه23حسن على يحى احمد سعيد9

محمد السيد شريف محمد هدير24عبدالوهاب زكى روبى سلمى10

منصور وزير يحيى هشام25

احمد الجواد عبد هللا عبد هالل26حسين احمد محمد محمود1

ميخائيل يوسف سعد وجيه27طه حامد محمد  محمود2

رياض راغب احمد وليد28إبراهيم خليل محمد  محمود3

محمدين السالم عبد حمدي وليد29محمد العليم عبد محمد  محمود4

المنعم عبد صبري محمد ياسر30إمام حسني إمام مروة5

حماد احمد رمضان يمنى31الهندي علي مصطفي حمزة مروة6

الحليم عبد اللطيف عبد عماد يمنى32السيد الفتاح عبد السيد معتز7

عيد امين فاروق سعيد احمد33المحسن عبد عباس احمد مصطفي8

محمد راضي جمال مصطفي9

جنيدي جنيدي سعد مصطفي10

يونس مبروك شرقاوي مصطفي11

قشطة مصطفي الحميد عبد مصطفي12

 النور أبو قرني احمد مهند13

الثالث المستوى

االول المستوى

جمعه وائل/  الدكتور

ياسمين/  معيدوليد/  مساعد مدرس

        الكلية عميد

    بالل محمد. د.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

سعيد أسامه. د.أ         



االكاديمي االرشاد

2016-2017

سويف بني جامعة

والمعلومات الحاسبات كلية

احمد علي حسن محمود مني14

 اسحق فهيم جميل مينا15على حميده شعبان سها1

زيد أبو احمد محمد نادر16بهنساوى خفيفى محمود سيد2

يونان غبلاير يونان  نعمه17محمد احمد محمد الدين شهاب3

علي الحميد عبد محمد نيره18العظيم عبد سيد العظيم عبد صالح4

أمين طه الرحمن عبد هشام19محمود محمد قرني صالح5

حسين محمد صالح وليد20خليل صالح نبيل صالح6

إسماعيل العزيز عبد يحيي21ابراهيم رزق الرحمن عبد عائشه7

علي سيد علي محمد22عبدالجواد غالب شعبان عبدالجواد8

الحليم عبد هللا عبد فاروق محمد23عرابى محمد نعيم احمد  عبدالرحمن9

 عويس علي قرني محمد24عبدالوهاب رجب عيد  عبدالرحمن10

احمد المطلب عبد مجدي محمد25

احمد راشد نجيب محمد محمد26شكري محمد سالم محمود1

محمد الفتوح أبو جمال محمود27العظيم عبد سمير محمود2

 العظيم عبد سيد جمال محمود28محمد يس الحميد عبد محمود3

 القادر عبد الحميد عبد حمدي محمود29يوسف إسماعيل الستار عبد محمود4

الجندي محمد سيد فتحي سيد محمود30إبراهيم محمد علي محمود5

 حسانين المعز عبد عزت محمود31 احمد إبراهيم الخالق عبد رجب مصطفي6

بركات محمد عبده علي محمود32محمد عمار احمد جابر عادل مصطفي7

 راتب المولي عبد فرج محمود33رجب شعبان هللا عبد مصطفي8

 الغني عبد محمد مصطفي9

قناوي اللطيف عبد قرني محروس معاذ10

بريك القادر عبد محمد معتز11

احمد مختار محمود منار12

محمد هشام هللا منة13

الثالث المستوى

االول المستوى

الدسوقي ابراهيم/  الدكتور

مرفت/  معيدعيسى/  مساعد مدرس

        الكلية عميد

    بالل محمد. د.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

سعيد أسامه. د.أ         



االكاديمي االرشاد

2016-2017

سويف بني جامعة

والمعلومات الحاسبات كلية

احمد الحميد عبد عشري طارق14

نصار حامد هاشم طارق15احمد وفاء رجب عبدالرحمن1

عمر الليثي مجدي عامر16جودة سيد محمد عبدالرحمن2

محمد سعد جمعة الرحمن عبد17محمد طه محمد عبدالرحمن3

علي غانم رفاعي الرحمن عبد18 حلمى احمد عادل محمد عبدالرحمن4

معوض محمد صالح الرحمن عبد19فراج ابراهيم هانى عبدالرحمن5

احمد احمد طارق الرحمن عبد20عبدهللا عبدالفتاح خالد عبدالفتاح6

حسين احمد محمد الرحمن عبد21السيد عبدالفتاح محمد عبدالفتاح7

السيد جاد الرجيم عبد سامي الرحيم عبد22رفاعى عبدهللا رفاعى عبدهللا8

محمد طه سمير العظيم عبد23عبدهللا سالم رمضان عبدهللا9

محمد الكريم عبد احمد الكريم عبد24محمود حسنى محمد عزالدين10

المنعم عبد العليم عبد الصمد عبد هللا عبد25

العليم عبد محمد الطاهر عبد هللا عبد26العظيم عبد سعد محمود سعد1

سيد احمد المحسن عبد هللا عبد27رضوان عبده رضوان رضوان سلوى2

سيد محمد العال عبد عصام28محمد رشاد يحيي سمية3

سيد عجمي هللا عبد عالء29فراج محمد ناصر سهيال4

الرحيم عبد هللا جاب الرحيم عبد عمر30إبراهيم محمود سعد سهيلة5

الفتاح عبد شفيق محسن عمر31محمد سيد العليم عبد سيد6

مبروك فايز احمد ايمن عمرو32المهيمن عبد السيد علي سيد7

الفتاح عبد حسني هشام عمرو33شافعي الخالق عبد سليمان شافعي8

هللا جاد حامد محمد محمد شروق9

حسين محمد الدين جمال شهاب10

العاطي عبد هللا عبد ناصر شهاب11

الجواد عبد محمد عصام صالح12

المقصود عبد أمين مجدي الدين ضياء13

الثاني المستوى

االول المستوى

شعبان عصام/  الدكتور

حاتم/  مساعد مدرسأمل/  مساعد مدرس

        الكلية عميد

    بالل محمد. د.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

سعيد أسامه. د.أ         



االكاديمي االرشاد

2016-2017

سويف بني جامعة

والمعلومات الحاسبات كلية

محمد احمد علي احمد14

سعد رمضان قدري احمد15ابراهيم سيد محمود عالء1

كامل صالح كامل احمد16عبدالعظيم ابراهيم عادل عمار2

محمد السيد محمد احمد17على مصطفى فتحى عمار3

صديق احمد الطاهر محمد احمد18ابراهيم كامل عيد عمر4

علي علي محمد احمد19ابراهيم على محمود عمر5

رجب أبو محمد محمد احمد20محمود ابوزيد عثمان عمرو6

طالب أبو المجيد عبد محمود احمد21بباوى رزق جميل فادى7

حسن شحاتة مختار احمد22عباس فاروق هشام فرح8

حسن محمد مصطفي احمد23مصطفى محمود اشرف كريم9

جودة محمود نادي احمد24حسين وحيده احمد لمياء10

محمد حمدي الدين نصر احمد25

محمود محمود وائل احمد26الفتاح عبد الرحمن عبد احمد احمد1

علي محمد يوسف احمد27الفتاح عبد العزيز عبد جابر احمد2

عزت محمد طه اروي28محمد العزيز عبد حسن احمد3

علي احمد القاسم أبو إسراء29مصطفي بيومي رجب احمد4

أمين إسماعيل احمد إسراء30محمود رجب سعيد احمد5

الفضيل عبد الكريم عبد علي إسراء31إبراهيم عويص سيد احمد6

فتحي محمد أسامة إسالم32كيالني التواب عبد سيد احمد7

احمد جابر  اشرف إسالم33سيد فوزي سيد احمد8

محمد مبروك شعبان احمد9

علي محمود صالح احمد10

العظيم عبد الفضيلة عبد صفوت احمد11

سيد الحكم عبد الناصر عبد احمد12

خلبص القادر عبد عصام احمد13

االول المستوى

الثاني المستوى

كمال كريم/  الدكتور

الخير ابو مروة/  معيدايمان محمد/  مساعد مدرس

        الكلية عميد

    بالل محمد. د.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

سعيد أسامه. د.أ         



االكاديمي االرشاد

2016-2017

سويف بني جامعة

والمعلومات الحاسبات كلية

احمد سليمان رضا إيمان14

فرج إبراهيم أسامة باتريك15طه حسن محمد مازن1

سيد صالح سيد بدر16محمد عبدالوهاب عادل  محمد2

أيوب بطرس ثروت بيتر17طه على ابراهيم محمد3

 مليكة جورج جمال بيشوي18هلل عطاا احمد سيد احمد محمد4

حبيب سعد ناروز بيشوي19معوض محمد اشرف محمد5

 معوض جيد  حنا تامر20شحات حسن حمدى محمد6

اكبي المر فؤاد صفوت تسنيم21احمد عبدالعظيم رجب محمد7

سفينة محمد رضا تغريد22 عبدالعزيز محمد رمضان محمد8

السيد جاد وليم نبيل جورج23سيد عبدالخالق سيد محمد9

إبراهيم خليل محمد حازم24سيد سالمه شعبان محمد10

شادي احمد العزيز عبد احمد حسام25

علي محمد احمد الدين حسام26صبري محمود ربيع إسالم1

الخالق عبد حسن علي حسن27السالم عبد كمال رجب إسالم2

إسماعيل حسن محمد حسن28الوهاب عبد احمد شعبان إسالم3

محمد المنعم عبد محمود حمدي29نصر سيد عيد إسالم4

 بيومي هللا عبد طارق خالد30العال عبد رمضان  مجدي إسالم5

محمود الحميد عبد محمد  خالد31زهران احمد زكي محمد إسالم6

 العال عبد المنعم عبد النبي عبد رزق32إبراهيم سيد محمد إسالم7

سيد نوح حسن سحر33المطلب عبد هللا فرج صالح اشرف8

طه حبيب محمد آالء9

محمد الوهاب عبد محمود آالء10

محمد هللا عبد عزمي أمنية11

 العزيز عبد الرحمن عبد  أميرة12

محمد  إبراهيم محمود أمين13

الثاني المستوى

االول المستوى

زوبعه حسام/  الدكتور

مي/  معيدعمرو/  مساعد مدرس

        الكلية عميد

    بالل محمد. د.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

سعيد أسامه. د.أ         



االكاديمي االرشاد

2016-2017

سويف بني جامعة

والمعلومات الحاسبات كلية

حسين هشام محمد حسين14

علي رشاد صالح حمادة15على شاكر صالح محمد1

إبراهيم احمد محمد خالد16عبداللطيف مبروك عبداللطيف محمد2

يوسف هللا عبد عصام دينا17عبدالغنى رؤف عصام محمد3

محمد راضي خالد راضي18محمد مصطفى مجدى محمد4

إبراهيم عيد إبراهيم رجب19زيدان بدر محمد محمد5

البكري محمد جالل رحاب20حسن حسنى محمد  مدحت محمد6

 علي علي فراج رزق21محمود محمد  رمضان مصطفى محمد7

 التواب عبد اشرف سارة22سعيد مصطفى نصر محمد8

عبدالجيد بهجت الحكيم عبد سارة23طه محمد هشام محمد9

دياب العظيم عبد محمد سارة24دويدار الحسينى هالل محمد10

جاد سعيد إسماعيل سعيد25

محمد محمد الحكيم عبد اإلسالم سيف26احمد فتحي محمد إيمان1

علي إمام خالد شيماء27احمد الدين نور إيمان2

العظيم عبد التواب عبد سعيد شيماء28عويس سيد جمال أيمن3

محمد احمد إبراهيم شريف29جمعة محمد السيد المغاوري أية4

محمود حميدة عيد شيماء30الرحمن عبد محمد مدحت إيه5

احمد محمد محمد طارق31حسن طه حسين محمد أية6

العظيم عبد طلعت محمد طلعت32 غانم علي محمد عصام إيهاب7

حنين بباوي أمين عادل33المحسن عبد بيومي مختار إيهاب8

احمد قرني محمد بثينه9

احمد محمد اشرف بالل10

محمد فوزي محمد بنورة11

 حسين الناصر عبد جمال12

سيد فاروق صالح جهاد13

الثالث المستوى

االول المستوى

مفتاح حسام/  الدكتور

أسامه/  معيدهللا عبد محمد/  مساعد مدرس

        الكلية عميد

    بالل محمد. د.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

سعيد أسامه. د.أ         



االكاديمي االرشاد

2016-2017

سويف بني جامعة

والمعلومات الحاسبات كلية

احمد الباهي احمد كريم14

شكري محمد إيهاب كريم15احمد محمود  احمد محمود1

المطلب عبد حسين حسن كريم16عبدالمقصود محمد احمد محمود2

يواقيم يعقوب مجدي كيرلس17عبدهللا محمود جابر محمود3

الحميد عبد فواد اسأمه محمد18محمد عبدالوهاب عيد  جبر محمود4

 الحليم عبد حسن جابر محمد19خلف فريد جمال محمود5

خليفة نصار جمال محمد20زرعي محمود جمال محمود6

العليم عبد محمد جوده محمد21معبد امين محمد رجب محمود7

عيد محمد حسين محمد22جوده محمد سيد محمود8

احمد فهيم حمادة محمد23حسن محمود طه محمود9

حسين محمد محمد سعيد محمد24عبداللطيف زهرى عبدالحميد محمود10

 بكري علي طارق محمد25

الرازق عبد المغاوري عادل محمد26عبدالفتاح العظيم عبد حسين عادل1

الجليل عبد علي علي محمد27طه حسن احمد الرحمن عبد2

الحميد عبد نادي علي محمد28رشوان محمد احمد الرحمن عبد3

مرسي  الوهاب عبد فتحي محمد29 إسماعيل فتحي محمد الرحمن عبد4

الحميد عبد صالح محمود محمد30الصادق عبد خميس الصادق عبد5

إمام العزيز عبد مصطفي محمد31مصطفي الخير أبو هللا عبد6

محمد المنعم عبد جمال محمود32سليم حسن الناصر عبد هللا عبد7

احمد كامل ربيع محمود33 علي نفادي علي عالء8

الغني عبد شعبان السيد علي9

سيد رجب محمد فرج علي10

جاد محمد حلمي عمر11

محمد سالم محمد عمرو12

 محمد هاشم عثمان سعيد غادة13

الثالث المستوى

االول المستوى

 عمار/  الدكتور

اسامه/  معيدالعربي محمد/  مساعد مدرس

        الكلية عميد

    بالل محمد. د.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

سعيد أسامه. د.أ         



االكاديمي االرشاد

2016-2017

سويف بني جامعة

والمعلومات الحاسبات كلية

سالم السيد السعودي محمد14

اللطيف عبد علي جمعة محمد15احمد دخيل عبدالعظيم محمود1

حسين طه حسين محمد16الجواد عبد الحفيظ عبد العظيم عبد محمود2

المعطي عبد الحميد عبد داود محمد17معروف عبدالوهاب حسين  عيد محمود3

 علي محمود صالح محمد18عبدالغنى دسوقى محمد محمود4

حسين إسماعيل طارق محمد19عبدهللا نجدى محمد محمود5

محمود محمد هللا عبد محمد20ميخائيل سيد  نادى مريم6

طه محمد الدين عالء محمد21سالم محمد بدر مصطفى7

علي سيد علي محمد22على محمد فتحى مصطفى8

الحليم عبد هللا عبد فاروق محمد23خليل ابوسيف معروف مصطفى9

 عويص علي قرني محمد24معوض حنين بباوى امين معوض10

احمد المطلب عبد مجدي محمد25

احمد راشد نجيب محمد محمد26العظيم عبد  الشافي عبد محمود غرام1

محمد الفتوح أبو جمال محمود27لمعي أنور سامي فادي2

 العظيم عبد سيد جمال محمود28 حنا عوض سامي فادي3

 القادر عبد الحميد عبد حمدي محمود29 عيسي محمود الراضي عبد فردوس4

الجندي محمد سيد فتحي سيد محمود30بريك فيصل جمعة فيصل5

 حسانين المعز عبد عزت محمود31دعبيس محمد موسي علي كريم6

بركات محمد عبده علي محمود32المسيح عبد حبيب عزيز كيرلس7

 راتب المولي عبد فرج محمود33شحاتة فوزي جورج ماريو8

وليم ظريف سامح ماريو9

مصطفي الفقار ذو احمد وائل مازن10

سليمان أمين رؤف مايكل11

شوربجي احمد إبراهيم محمد12

احمد الوهاب عبد احمد محمد13

الثاني المستوى

محمد هاجر/  الدكتور

هبه/  مساعد مدرسهيثم/  مساعد مدرس

االول المستوى

        الكلية عميد

    بالل محمد. د.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

سعيد أسامه. د.أ         



االكاديمي االرشاد

2016-2017

سويف بني جامعة

والمعلومات الحاسبات كلية

محمد السيد محمد احمد14

احمد سعد محمد احمد15حسن سيد حسن منار1

عناني يوسف احمد16سيد عالم علي عصام مها2

مرزوق هاشم  جمعة ادهم17كامل فوزى كمال مهرانيل3

 الخالق عبد احمد أسامه18سيد الدين صالح  محمد مهند4

 الوهاب عبد بكري عماد أسامة19محمد عبداللطيف عصام موسى5

علي حسن النبي عبد إسراء20سيد قاسم رفعت مؤمن6

نعمان سيد فايز إسراء21ابراهيم سعيد عماد ميخائيل7

طه الجواد عبد إبراهيم إسالم22جرجس اسكندر عاطف ميرهان8

بدر محمد البدوي احمد إسالم23عبدالعليم محمد مصطفى ميمى9

الكريم عبد محمد احمد إسالم24عطاهللا  وليم سعيد مينا10

مرزوق جمعة حامد إسالم25

محمد محمود حسن إسالم26جرجس ميخائيل جرجس أبانوب1

محمد رياض صدقي حمدي إسالم27احمد عمر أيمن احمد2

السيد محمد جابر محمد إسالم28احمد علي  جمال احمد3

حسين الموجود عبد محمد إسالم29سيف أبو العجمي جودة احمد4

إسماعيل الرحمن عبد رمضان إسماعيل30جمعة جمعة حسن احمد5

محمد محمد سعيد أالء31العزيز عبد العاطي عبد رمضان احمد6

الحليم عبد إبراهيم احمد أمل32الدالي حامد سليمان احمد7

صادق أمين محمد أمين33 محمد احمد سيد احمد8

التواب عبد احمد عاطف احمد9

الباقي عبد الحسيني  الباقي عبد احمد10

حفني الناصر عبد احمد11

التواب عبد عصام احمد12

طلب البكري محمد احمد13

االول المستوى

الثالث المستوى

النشار هاني/  الدكتور

مصطفى/  مساعد مدرسفؤاد احمد/  مساعد مدرس

        الكلية عميد

    بالل محمد. د.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

سعيد أسامه. د.أ         



االكاديمي االرشاد

2016-2017

سويف بني جامعة

والمعلومات الحاسبات كلية

عبدهللا دسوقى  عبدهللا روان9

رمضانسيد محمد مصطفى10برسوم امين طلعت مينا1

عبداللطيف عبدالونيس ابوالخير محمد11هللا جا هللا وهب جمال نادر2

عبدالعظيم عبدالعظيم كمال مصطفى12محمد سيد احمد ناريمان3

عبدالرازق اشرف جاسر13عبدالعال عبدالعزيز كمال نهال4

محمد على هاشم عبدالرحمن14احمد جمال ممدوح هبه5

معروف لبيب معروف محمود15احمد حامد الدين  نجم هدير6

باشرى صفوت الحسن16ابراهيم احمد جمعه هشام7

احمد عبدالحميد حسين احمد17عبدالمنعم كامل فوزى هشام8

كامل حبيشى عبدالسالم18محمد حسنى اسامه وليد9

رجب فضل يوسف19احمد محمد ايهاب يارا10

زكى صالح انور محمد20الشريعى احمد حسين عادل ياسر11

طلب محمد محمد اروى21يسن مصطفى حسين يسن12

 شعبان احمد زهرة22محمد ياسين احمد يوسف13

عبدالقادر عبدالرحيم جمال يوسف14

محمد سيد الرازق عبد يوسف15

 صادق محمود جابر أية1

جعفر علي علي شعبان الرحمن عبد2

سليمان علي محمود هللا عبد3

احمد محمد محمد عمر4

احمد مصطفي سعيد محمد5

حسين محمد الحميد عبد يوسف6

نميس سعد العني عبد خالد7

سليمان محمد عبدالحليم يارا8

الثاني المستوى

االول المستوى

 فريد/  الدكتور

الخير ابو مروة/  معيدالعربي محمد/  مساعد مدرس

        الكلية عميد

    بالل محمد. د.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

سعيد أسامه. د.أ         



االكاديمي االرشاد

2016-2017

سويف بني جامعة

والمعلومات الحاسبات كلية

صادق محمود جابر ايه1

جعفر علي علي شعبان الرحمن عبد2

سليمان علي محمود هللا عبد3

احمد محمد محمد عمر4

احمد مصطفى سعيد محمد5

حسين محمد الحميد عبد يوسف6

نميس سعد الغني عبد خالد7

عيسى/  مساعد مدرسأمل/  مساعد مدرس

الثالث المستوى

قايد محمد/  الدكتور

        الكلية عميد

    بالل محمد. د.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

سعيد أسامه. د.أ         


