
االرشاد االكاديمي

2017-2018

ي سويف
جامعة بن 

كلية الحاسبات والمعلومات

مونيكا ثابت اسكندر روفائيل14

مي إسماعيل محمد سيد15ابانوب عماد فايز حنا1

مي طارق السيد رسحان16ابراهيم صبىح سيد سليمان2

ي3
ا أمير محروس حنا17احمد محمد علي محمد السحين  مير

ي18احمد ايمن السيد عطوه4
 
ندا إيهاب احمد قرن

نورهان وجدي المحمدي إبراهيم حسن19احمد ايهاب طه فضالي5

هاجر محمود علي سليمان20احمد جمال سيد سيد6

ي مرزوق معوض21احمد حسن محمود محمد7
هاجر مصطف 

ي عبد المحسن حسن22احمد حمدي سيد محمد8
هالة مصطف 

هبة السيد محمد محمد إسماعيل23احمد رشدى عيىس عبدالحفيظ9

يف السيد محمد رسحان24احمد زهران  عل زهران10 هدير محمد رسر

ي وزير منصور25 هشام يحنر

هالل عبد هللا عبد الجواد احمد26محمود محمد احمد حسير 1

وجيه سعد يوسف ميخائيل27محمود  محمد حامد طه2

وليد احمد راغب رياض28محمود  محمد خليل إبراهيم3

وليد حمدي عبد السالم محمدين29محمود  محمد عبد العليم محمد4

ي إمام5
ي عبد المنعم عبد السيد30مروة إمام حسن  يارس محمد صير

ي علي الهندي6
ي رمضان احمد حماد31مروة حمزة مصطف 

يمن 

ي عماد عبد اللطيف عبد الحليم32معي   السيد عبد الفتاح السيد7
 يمن 

ي احمد عباس عبد المحسن8
احمد سعيد فاروق أمير  عيد33مصطف 

ي محمد9
ي جمال راض 

مصطف 

ي سعد جنيدي جنيدي10
مصطف 

وك يونس11 قاوي مير ي رسر
مصطف 

ي قشطة12
ي عبد الحميد مصطف 

مصطف 

مصطف  / مدرس مساعد 

احمد عني / الدكتور 

محمد ايمان/ مدرس مساعد 

المستوى االول

ي
 
المستوى الثان

عميد الكلية        

محمد بالل    . د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

محمد قايد. د.         أ



االرشاد االكاديمي

2017-2018

ي سويف
جامعة بن 

كلية الحاسبات والمعلومات

ي أبو النور 13
 
مهند احمد قرن

عبد الرحمن كمال محمد جنيدي14

ي إبراهيم15احمد سام عبدالباسط سيد1
 
عبد الرحمن محمد الزنان

ي  عبد السالم16احمد سعيد محمد عبدالعال2 عبد الرحمن محمد عبد الننر

عبد الرحمن محمد علي أبو زيد17احمد سمير عبدالرحمن البوىه 3

عبد الرحمن ممدوح عطوة لطيف18احمد سيد جمعه حميده4

عبد هللا صبىحي عمر علي19احمد سيد عبدالحليم محمد5

عبد هللا محمود فهمي غيضان20احمد شعبان فتىح عويس6

عبد هللا يوسف عثمان  محمد21احمد طارق جابر امام7

علي مجدي مرعي  حسانير 22احمد طماوي جمعه محمد8

عمر عبد القادر علي عبد القادر23احمد طارق عبدالعظيم معوض سيد9

فرغلي احمد محمود محمد24احمد عادل عبدالعال منصور10

كريم ربيع مسعد عبد الرازق25

محمد إسماعيل سيد محمد 26احمد  سامي  حماد محمود1

ف فكري احمد27احمد  سعيد رياض محمود2 محمد ارسر

ف محمد السعيد28احمد  علي احمد عبد العليم3 محمد ارسر

محمد جمال الدين هاشم محمد29احمد  يرسي عبد السالم حجازي4

محمد رجب توفيق إسماعيل30 قرنياحمد شعبان سعد5

ي إبراهيم طه6
 
احمد عبد الباق

احمد فرج محمد محمد7

احمد فريد احمد فريد علي8

حمادة محمود صالح سعيد9

شعيب محمد محمد شعيب10

صافيناز عمر احمد سالم11

عبد الرحيم محمد/ الدكتور 

ة/ مدرس مساعد  مي/ معيد أمير

المستوى االول

المستوى الرابع

عميد الكلية        

محمد بالل    . د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

محمد قايد. د.         أ



االرشاد االكاديمي

2017-2018

ي سويف
جامعة بن 

كلية الحاسبات والمعلومات

عبد الرحمن أسامة محمود عبد الرحمن12

عبد الرحمن رجب عبد الواحد محمد13

محمود رأفت سيد إسماعيل14

محمود سيد عبد هللا علي15احمد عزام اسالم عبد السميع1

محمود طاهر محمد غالي16احمد عل محمد عبدالفتاح2

محمود عبد هللا توفيق محمد17احمد فتىحي محمد حسير 3

مريم عاطف عبده أمير 18احمد فراج محمد عل4

ي احمد احمد جنيدي19احمد محمد احمد حسن5
مصطف 

ي رفعت سيد عبد الوهاب20احمد محمد محمد محمود6
مصطف 

ي سمير معوض حسن21احمد محمد مصطف  عبدالخالق7
مصطف 

منة هللا محمد جمعة عبد الهادي22احمد مصطف  عبدالبارى محمد8

مؤمن طارق سيد عرفات23احمد منترص محمد جوده محمد9

شحاتة24احمد نارص محمد ابوبكر10 ميخائيل مجلي منير

نشوة حسن عطية محمد احمد25

نورا طه عويس محمد26محمد سيد عبد الكريم عبد هللا1

هيام محمد إبراهيم منصور27محمد سيد عبد الوهاب حسير 2

ي3
 
هيثم محمد عبد الفتاح محمد28محمد عبد الرازق محمد اليمان

وسام خلف هللا سلطان محمد29 عبد الغنيمحمد عبد النارص مجاهد4

ي محمد30محمد عطا محمد محمد إبراهيم5
 
وليد محمد قرن

محمد عيىسي محمد أمير 6

محمد فريد عبد العظيم علي7

محمد فكري غميص جاد8

محمد محمود محمد هاشم9

محمد مختار ربيع سيد10

دعاء شبل/ الدكتور 

ياسمير / معيد هبه/ مدرس مساعد 

المستوى االول

المستوى الرابع

عميد الكلية        

محمد بالل    . د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

محمد قايد. د.         أ



االرشاد االكاديمي

2017-2018

ي سويف
جامعة بن 

كلية الحاسبات والمعلومات

ي11
 
محمد ممدوح عبد العليم عبد الباق

محمد منصور محمود احمد12

ي علي طه13
محمود حسن 

إرساء يونس محمد عبد الحميد14

إسالم محمد عبد المنعم علي15ادهم عاطف حسن يوسف1

 صموئيل نصيف سدراك2
 
أسماء بدوي احمد محمود16ارسان

أسماء علي سلومة عبد الباري17اسامه عمر رمضان محمد3

أسماء  جابر خلف عبد العظيم18اسامه محمد عبدالعاىط حميده4

أسماء مجدي مرعي محمد19ارساء سيد صالح اسماعيل5

إسماعيل رمضان فراج محمد20اسالم  عبدالجواد احمد عبدالستار6

ي خليل إبراهيم عبد الرحمن21اسالم عيد ذىك تمام عيىس7
 
أمان

ف نجيب راشد22اسماء جمال عبدالستار حسن8 ي ارسر انىحر

انس جابر محمود عبد الباري23امنيه رضا ابو حامد احمد9

أيمن احمد رضوان محمد24امير جرجس موض خليل10

أية طه عبد السالم عبد العزيز25

بهاء الدين حلمي شعبان26ابتهال معمر محمد عزت1

2
ي احمد رمضان حسن يحنر

جابر محمود محمد محمد27

حسن  علي بكري علي28احمد سيد زىكي جاب هللا3

ي الجندي4
حسن عبد الحكيم علي علي عباس29احمد طارق مصطف 

رجب معوض عايد جودة30احمد  عبد الرحمن عباس محمود5

ي عبد الحميد6
 
احمد  عبد الوهاب قرن

احمد  فايز عبد الفتاح حسير 7

احمد فتىحي عبد العال محمد8

احمد كردي احمد حسانير 9

كريم احمد/ الدكتور 

مرفت/ معيد نىه / مدرس مساعد 

المستوى االول

المستوى الرابع

عميد الكلية        

محمد بالل    . د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

محمد قايد. د.         أ



االرشاد االكاديمي

2017-2018

ي سويف
جامعة بن 

كلية الحاسبات والمعلومات

احمد كمال فهمي محمد10

احمد محمد أنور أبو الدقاير11

ي محمد سليمان12 احمد محمد عبد الننر

 محمديسري عبد الحكيماحمد 13

طارق محمد فتىحي رمضان14

عبد الرحمن جميل محمد الشيخ15ايمن خالد عل مرىس1

ي محمد16ايهاب حسن محمد محمد 2 ي يحنر
عبد الرحمن لطف 

عبد هللا علي محمود محمد احمد17باسم محمد مسعود حسن3

ي مرىسي18بسمه مصطف   محمد عبدهللا4
عثمان محمود عبد الغن 

عصام عبد العاىطي علي احمد19تف  راض  معوض محمد5

عمرو عبد اللطيف رسور طه20حسام خالد محمد احمد محمد6

عمرو علي عبد المجيد شعبان21حسام يارس رمضان طه7

يف عبد هللا22حسن عبدالحكيم حسن زيد8 كريم فرج رسر

 علي9
محسن سيد حسن عبد اللطيف23حسير  محمد حسير 

محمد احمد إبراهيم عبد العزيز24حماده كمال كامل حسن10

ف محمد علي الرفاعي25
محمد ارسر

محمد جمال محمود عيد26احمد مجدي عبد الحميد حسير 1

ي رسحان2
ي زىكي بيومي27احمد محمد مصطف 

 
محمد رجان

محمد سامح كمال محمد28إبرام شحاتة حنا عبد هللا 3

محمد سعيد نادي محمد زياد29إنعام مدحت محمد عبد القادر4

محمد سيد احمد احمد  الحاجري30أبانوب مرقس ارمنيوس سليمان5

أسماء ربيع طه محسب6

 مصطفي محمد محمودأسماء7

حمادة خليل جابر محمد8

فهد كمال/ الدكتور 

وليد/ مدرس مساعد حاتم/ مدرس مساعد 

المستوى االول

المستوى الرابع

عميد الكلية        

محمد بالل    . د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

محمد قايد. د.         أ



االرشاد االكاديمي

2017-2018

ي سويف
جامعة بن 

كلية الحاسبات والمعلومات

خالد شاكر عبد هللا شاكر9

خالد شعبان محمد احمد10

ي فايق عبد السيد11
 
رومان

زكريا محمود سليمان عبد الفتاح12

يف ماجد شعبان طه13 رسر

مونيكا ثابت اسكندر روفائيل14

مي إسماعيل محمد سيد15حماده مجدى مجاهد محمد1

مي طارق السيد رسحان16خالد احمد عزام محمد2

ف عبدهللا عويس3 ا أمير محروس حنا17دينا ارسر مير

ي18رحاب اسماعيل سعيد محمود4
 
ندا إيهاب احمد قرن

نورهان وجدي المحمدي ابراهيم19روان محمد احمد مفتاح5

هاجر محمود علي سليمان20زياد عبدالغن  فرج بيوم6

ي عبد المعير 7 هاجر مصطف  مرزوق معوض21ساره رجب عبد الننر

هاله مصطف  عبد المحسن حسن22ساره ايهاب محمد عماره8

هبه السيد محمد محمد اسماعيل23سعيد احمد يىح عل حسن9

يف السيد محمد24سلم رونر زىك عبدالوهاب10 هدير محمد رسر

هشام يحنر وزير منصور25

هالل عبد هللا عبد الجواد احمد26محمود محمد احمد حسير 1

وجيه سعد يوسف ميخائيل27محمود  محمد حامد طه2

وليد احمد راغب رياض28محمود  محمد خليل إبراهيم3

وليد حمدي عبد السالم محمدين29محمود  محمد عبد العليم محمد4

ي إمام5
ي عبد المنعم30مروة إمام حسن  يارس محمد صير

ي علي الهندي6
يمن  رمضان احمد حماد31مروة حمزة مصطف 

يمن  عماد عبد اللطيف عبد الحليم32معي   السيد عبد الفتاح السيد7

احمد مقلد/ الدكتور 

ياسمير / معيد وليد/ مدرس مساعد 

المستوى الثالث

المستوى االول

عميد الكلية        

محمد بالل    . د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

محمد قايد. د.         أ



االرشاد االكاديمي

2017-2018

ي سويف
جامعة بن 

كلية الحاسبات والمعلومات

ي احمد عباس عبد المحسن8
احمد سعيد فاروق امير  عيد33مصطف 

ي محمد9
ي جمال راض 

مصطف 

ي سعد جنيدي جنيدي10
مصطف 

وك يونس11 قاوي مير ي رسر
مصطف 

ي قشطة12
ي عبد الحميد مصطف 

مصطف 

ي أبو النور 13
 
مهند احمد قرن

ي محمود حسن علي احمد14
من 

مينا جميل فهيم اسحق 15سها شعبان حميده عل1

نادر محمد احمد أبو زيد16سيد محمود خفيف  بهنساوى2

يال يونان17شهاب الدين محمد احمد محمد3 نعمه  يونان غير

ه محمد عبد الحميد علي18صالح عبد العظيم سيد عبد العظيم4 نير

ي محمد محمود5
 
هشام عبد الرحمن طه أمير 19صالح قرن

وليد صالح محمد حسير 20صالح نبيل صالح خليل6

ي عبد العزيز إسماعيل21عائشه عبد الرحمن رزق ابراهيم7 يحنر

محمد علي سيد علي22عبدالجواد شعبان غالب عبدالجواد8

محمد فاروق عبد هللا عبد الحليم23عبدالرحمن  احمد نعيم محمد عرانر9

ي علي عويس 24عبدالرحمن  عيد رجب عبدالوهاب10
 
محمد قرن

محمد مجدي عبد المطلب احمد25

محمد محمد نجيب راشد احمد26محمود سالم محمد شكري1

محمود جمال أبو الفتوح محمد27محمود سمير عبد العظيم2

محمود جمال سيد عبد العظيم 28محمود عبد الحميد يس محمد3

محمود حمدي عبد الحميد عبد القادر 29محمود عبد الستار إسماعيل يوسف4

محمود سيد فتىحي سيد محمد الجندي30محمود علي محمد إبراهيم5

ي رجب عبد الخالق إبراهيم احمد 6
محمود عزت عبد المعز حسانير  31مصطف 

ي/ الدكتور 
 
ابراهيم الدسوق

مرفت/ معيد عيىس/ مدرس مساعد 

المستوى الثالث

المستوى االول

عميد الكلية        

محمد بالل    . د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

محمد قايد. د.         أ



االرشاد االكاديمي

2017-2018

ي سويف
جامعة بن 

كلية الحاسبات والمعلومات

ي عادل جابر احمد عمار محمد7
محمود علي عبده محمد بركات32مصطف 

ي عبد هللا شعبان رجب8
محمود فرج عبد المولي راتب 33مصطف 

ي 9
ي محمد عبد الغن 

مصطف 

ي عبد اللطيف قناوي10
 
معاذ محروس قرن

معي   محمد عبد القادر بريك11

منار محمود مختار احمد12

منة هللا هشام محمد13

ي عبد الحميد احمد14 طارق عرسر

طارق هاشم حامد نصار15عبدالرحمن رجب وفاء احمد1

ي عمر16عبدالرحمن محمد سيد جودة2
عامر مجدي اللين 

عبد الرحمن جمعة سعد محمد17عبدالرحمن محمد طه محمد3

عبد الرحمن رفاعي غانم علي18عبدالرحمن محمد عادل احمد حلم 4

 ابراهيم فراج5
 
عبد الرحمن صالح محمد معوض19عبدالرحمن هان

عبد الرحمن طارق احمد احمد20عبدالفتاح خالد عبدالفتاح عبدهللا6

عبد الرحمن محمد احمد حسير 21عبدالفتاح محمد عبدالفتاح السيد7

عبد الرحيم سامي عبد الرجيم جاد السيد22عبدهللا رفاع عبدهللا رفاع8

عبد العظيم سمير طه محمد23عبدهللا رمضان سالم عبدهللا9

عبد الكريم احمد عبد الكريم محمد24عزالدين محمد حسن  محمود10

عبد هللا عبد الصمد عبد العليم عبد المنعم25

عبد هللا عبد الطاهر محمد عبد العليم26سعد محمود سعد عبد العظيم1

عبد هللا عبد المحسن احمد سيد27سلوى رضوان رضوان عبده رضوان2

ي رشاد محمد3 عصام عبد العال محمد سيد28سمية يحنر

عالء عبد هللا عجمي سيد29سهيال نارص محمد فراج4

عمر عبد الرحيم جاب هللا عبد الرحيم30سهيلة سعد محمود إبراهيم5

محمد مصطف / الدكتور 

حاتم/ مدرس مساعد أمل/ مدرس مساعد 

ي
 
المستوى الثان

المستوى االول

عميد الكلية        

محمد بالل    . د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

محمد قايد. د.         أ



االرشاد االكاديمي

2017-2018

ي سويف
جامعة بن 

كلية الحاسبات والمعلومات

عمر محسن شفيق عبد الفتاح31سيد عبد العليم سيد محمد6

وك32سيد علي السيد عبد المهيمن7 عمرو ايمن احمد فايز مير

ي عبد الفتاح33شافعي سليمان عبد الخالق شافعي8
عمرو هشام حسن 

وق محمد محمد حامد جاد هللا9 رسر

شهاب جمال الدين محمد حسير 10

شهاب نارص عبد هللا عبد العاىطي11

صالح عصام محمد عبد الجواد12

ضياء الدين مجدي أمير  عبد المقصود13

احمد علي احمد محمد14

احمد قدري رمضان سعد15عالء محمود سيد ابراهيم1

احمد كامل صالح كامل16عمار عادل ابراهيم عبدالعظيم2

احمد محمد السيد محمد17عمار فتىح مصطف  عل3

احمد محمد الطاهر احمد صديق18عمر عيد كامل ابراهيم4

احمد محمد علي علي19عمر محمود عل ابراهيم5

احمد محمد محمد أبو رجب20عمرو عثمان ابوزيد محمود6

احمد محمود عبد المجيد أبو طالب21فادى جميل رزق بباوى7

احمد مختار شحاتة حسن22فرح هشام فاروق عباس8

ف محمود مصطف 9 ي محمد حسن23كريم ارسر
احمد مصطف 

احمد نادي محمود جودة24لمياء احمد وحيده حسير 10

احمد نرص الدين حمدي محمد25

احمد وائل محمود محمود26احمد احمد عبد الرحمن عبد الفتاح1

احمد يوسف محمد علي27احمد جابر عبد العزيز عبد الفتاح2

اروي طه محمد عزت28احمد حسن عبد العزيز محمد3

ي4
إرساء أبو القاسم احمد علي29احمد رجب بيومي مصطف 

كريم كمال/ الدكتور 

مروة ابو الخير/ معيد محمد ايمان/ مدرس مساعد 

المستوى االول

ي
 
المستوى الثان

عميد الكلية        

محمد بالل    . د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

محمد قايد. د.         أ



االرشاد االكاديمي

2017-2018

ي سويف
جامعة بن 

كلية الحاسبات والمعلومات

إرساء احمد إسماعيل أمير 30احمد سعيد رجب محمود5

إرساء علي عبد الكريم عبد الفضيل31احمد سيد عويص إبراهيم6

ي7
 
إسالم أسامة محمد فتىحي32احمد سيد عبد التواب كيالن

ف  جابر احمد33احمد سيد فوزي سيد8 إسالم ارسر

وك محمد9 احمد شعبان مير

احمد صالح محمود علي10

احمد صفوت عبد الفضيلة عبد العظيم11

احمد عبد النارص عبد الحكم سيد12

احمد عصام عبد القادر خلبص13

إيمان رضا سليمان احمد14

باتريك أسامة إبراهيم فرج15مازن محمد حسن طه1

بدر سيد صالح سيد16محمد  عادل عبدالوهاب محمد2

بيي  ثروت بطرس أيوب17محمد ابراهيم عل طه3

بيشوي جمال جورج مليكة 18محمد احمد سيد احمد عطاا هلل4

ف محمد معوض5 بيشوي ناروز سعد حبيب19محمد ارسر

تامر حنا  جيد معوض 20محمد حمدى حسن شحات6

ي21محمد رجب عبدالعظيم احمد7 تسنيم صفوت فؤاد المر اكنر

تغريد رضا محمد سفينة22محمد رمضان محمد عبدالعزيز 8

جورج نبيل وليم جاد السيد23محمد سيد عبدالخالق سيد9

حازم محمد خليل إبراهيم24محمد شعبان سالمه سيد10

حسام احمد عبد العزيز احمد شادي25

ي1 حسام الدين احمد محمد علي26إسالم ربيع محمود صير

حسن علي حسن عبد الخالق27إسالم رجب كمال عبد السالم2

حسن محمد حسن إسماعيل28إسالم شعبان احمد عبد الوهاب3

المستوى االول

ي
 
المستوى الثان

مي/ معيد 

حسام زوبعه/ الدكتور 

عمرو/ مدرس مساعد 

عميد الكلية        

محمد بالل    . د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

محمد قايد. د.         أ



االرشاد االكاديمي

2017-2018

ي سويف
جامعة بن 

كلية الحاسبات والمعلومات

حمدي محمود عبد المنعم محمد29إسالم عيد سيد نرص4

خالد طارق عبد هللا بيومي 30إسالم مجدي  رمضان عبد العال5

خالد  محمد عبد الحميد محمود31إسالم محمد زىكي احمد زهران6

ي عبد المنعم عبد العال 32إسالم محمد سيد إبراهيم7 رزق عبد الننر

ف صالح فرج هللا عبد المطلب8 سحر حسن نوح سيد33ارسر

آالء محمد حبيب طه9

آالء محمود عبد الوهاب محمد10

أمنية عزمي عبد هللا محمد11

ة  عبد الرحمن عبد العزيز 12 أمير

أمير  محمود إبراهيم  محمد13

حسير  محمد هشام حسير 14

حمادة صالح رشاد علي15محمد صالح شاكر عل1

وك عبداللطيف2 خالد محمد احمد إبراهيم16محمد عبداللطيف مير

دينا عصام عبد هللا يوسف17محمد عصام رؤف عبدالغن 3

ي محمد18محمد مجدى مصطف  محمد4
ي خالد راض 

راض 

رجب إبراهيم عيد إبراهيم19محمد محمد بدر زيدان5

رحاب جالل محمد البكري20محمد مدحت  محمد حسن  حسن6

رزق فراج علي علي 21محمد مصطف  رمضان  محمد محمود7

ف عبد التواب 22محمد نرص مصطف  سعيد8 سارة ارسر

سارة عبد الحكيم بهجت عبدالجيد23محمد هشام محمد طه9

سارة محمد عبد العظيم دياب24محمد هالل الحسين  دويدار10

سعيد إسماعيل سعيد جاد25

سيف اإلسالم عبد الحكيم محمد محمد26إيمان محمد فتىحي احمد1

شيماء خالد إمام علي27إيمان نور الدين احمد2

المستوى االول

المستوى الثالث

حسام مفتاح/ الدكتور 

أسامه/ معيد محمد عبد هللا/ مدرس مساعد 

عميد الكلية        

محمد بالل    . د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

محمد قايد. د.         أ



االرشاد االكاديمي

2017-2018

ي سويف
جامعة بن 

كلية الحاسبات والمعلومات

شيماء سعيد عبد التواب عبد العظيم28أيمن جمال سيد عويس3

يف إبراهيم احمد محمد29أية المغاوري السيد محمد جمعة4 رسر

شيماء عيد حميدة محمود30إيه مدحت محمد عبد الرحمن5

طارق محمد محمد احمد31أية محمد حسير  طه حسن6

طلعت محمد طلعت عبد العظيم32إيهاب عصام محمد علي غانم 7

عادل أمير  بباوي حنير 33إيهاب مختار بيومي عبد المحسن8

ي احمد9
 
بثينه محمد قرن

ف محمد احمد10 بالل ارسر

بنورة محمد فوزي محمد11

جمال عبد النارص حسير  12

جهاد صالح فاروق سيد13

كريم احمد الباىهي احمد14

كريم إيهاب محمد شكري15محمود احمد  محمود احمد1

كريم حسن حسير  عبد المطلب16محمود احمد محمد عبدالمقصود2

لس مجدي يعقوب يواقيم17محمود جابر محمود عبدهللا3 كير

محمد اسأمه فواد عبد الحميد18محمود جير  عيد عبدالوهاب محمد4

محمد جابر حسن عبد الحليم 19محمود جمال فريد خلف5

محمد جمال نصار خليفة20محمود جمال محمود زرعي6

محمد جوده محمد عبد العليم21محمود رجب محمد امير  معبد7

محمد حسير  محمد عيد22محمود سيد محمد جوده8

محمد حمادة فهيم احمد23محمود طه محمود حسن9

محمد سعيد محمد محمد حسير 24محمود عبدالحميد زهرى عبداللطيف10

محمد طارق علي بكري 25

محمد عادل المغاوري عبد الرازق26عادل حسير  عبد العظيم عبدالفتاح1

المستوى الثالث

المستوى االول

عمار / الدكتور 

ي/ مدرس مساعد  اسامه/ معيد محمد العرنر

عميد الكلية        

محمد بالل    . د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

محمد قايد. د.         أ



االرشاد االكاديمي

2017-2018

ي سويف
جامعة بن 

كلية الحاسبات والمعلومات

محمد علي علي عبد الجليل27عبد الرحمن احمد حسن طه2

محمد علي نادي عبد الحميد28عبد الرحمن احمد محمد رشوان3

محمد فتىحي عبد الوهاب  مرىسي29عبد الرحمن محمد فتىحي إسماعيل 4

محمد محمود صالح عبد الحميد30عبد الصادق خميس عبد الصادق5

ي6
ي عبد العزيز إمام31عبد هللا أبو الخير مصطف 

محمد مصطف 

محمود جمال عبد المنعم محمد32عبد هللا عبد النارص حسن سليم7

محمود ربيع كامل احمد33عالء علي نفادي علي 8

ي9
علي السيد شعبان عبد الغن 

علي فرج محمد رجب سيد10

عمر حلمي محمد جاد11

عمرو محمد سالم محمد12

غادة سعيد عثمان هاشم محمد 13

محمد السعودي السيد سالم14

محمد جمعة علي عبد اللطيف15محمود عبدالعظيم دخيل احمد1

محمد حسير  طه حسير 16محمود عبد العظيم عبد الحفيظ عبد الجواد2

محمد داود عبد الحميد عبد المعطي17محمود عيد  حسير  عبدالوهاب معروف3

 عبدالغن 4
 
محمد صالح محمود علي 18محمود محمد دسوق

محمد طارق إسماعيل حسير 19محمود محمد نجدى عبدهللا5

محمد عبد هللا محمد محمود20مريم نادى  سيد ميخائيل6

محمد عالء الدين محمد طه21مصطف  بدر محمد سالم7

محمد علي سيد علي22مصطف  فتىح محمد عل8

محمد فاروق عبد هللا عبد الحليم23مصطف  معروف ابوسيف خليل9

ي علي عويص 24معوض امير  بباوى حنير  معوض10
 
محمد قرن

محمد مجدي عبد المطلب احمد25

هاجر محمد/ الدكتور 

هبه/ مدرس مساعد هيثم/ مدرس مساعد 

المستوى االول

ي
 
المستوى الثان

عميد الكلية        

محمد بالل    . د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

محمد قايد. د.         أ



االرشاد االكاديمي

2017-2018

ي سويف
جامعة بن 

كلية الحاسبات والمعلومات

ي  عبد العظيم1
 
محمد محمد نجيب راشد احمد26غرام محمود عبد الشاق

محمود جمال أبو الفتوح محمد27فادي سامي أنور لمعي2

محمود جمال سيد عبد العظيم 28فادي سامي عوض حنا 3

ي محمود عيىسي 4
محمود حمدي عبد الحميد عبد القادر 29فردوس عبد الراض 

محمود سيد فتىحي سيد محمد الجندي30فيصل جمعة فيصل بريك5

محمود عزت عبد المعز حسانير  31كريم علي موىسي محمد دعبيس6

لس عزيز حبيب عبد المسيح7 محمود علي عبده محمد بركات32كير

محمود فرج عبد المولي راتب 33ماريو جورج فوزي شحاتة8

ماريو سامح ظريف وليم9

ي10
مازن وائل احمد ذو الفقار مصطف 

مايكل رؤف أمير  سليمان11

ي12 محمد إبراهيم احمد شوربىحر

محمد احمد عبد الوهاب احمد13

احمد محمد السيد محمد14

احمد محمد سعد احمد15منار حسن سيد حسن1

ي16مها عصام علي عالم سيد2
 
احمد يوسف عنان

ادهم جمعة  هاشم مرزوق17مهرانيل كمال فوزى كامل3

أسامه احمد عبد الخالق 18مهند محمد  صالح الدين سيد4

أسامة عماد بكري عبد الوهاب 19موىس عصام عبداللطيف محمد5

ي حسن علي20مؤمن رفعت قاسم سيد6 إرساء عبد الننر

إرساء فايز سيد نعمان21ميخائيل عماد سعيد ابراهيم7

هان عاطف اسكندر جرجس8 إسالم إبراهيم عبد الجواد طه22مير

إسالم احمد البدوي محمد بدر23ميم مصطف  محمد عبدالعليم9

إسالم احمد محمد عبد الكريم24مينا سعيد وليم  عطاهللا10

ي النشار/ الدكتور 
 
هان

مصطف / مدرس مساعد احمد فؤاد/ مدرس مساعد 

المستوى االول

عميد الكلية        

محمد بالل    . د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

محمد قايد. د.         أ



االرشاد االكاديمي

2017-2018

ي سويف
جامعة بن 

كلية الحاسبات والمعلومات

إسالم حامد جمعة مرزوق25

إسالم حسن محمود محمد26أبانوب جرجس ميخائيل جرجس1

ي رياض محمد27احمد أيمن عمر احمد2
 
إسالم حمدي صدق

إسالم محمد جابر محمد السيد28احمد جمال  علي احمد3

إسالم محمد عبد الموجود حسير 29احمد جودة العجمي أبو سيف4

إسماعيل رمضان عبد الرحمن إسماعيل30احمد حسن جمعة جمعة5

أالء سعيد محمد محمد31احمد رمضان عبد العاىطي عبد العزيز6

أمل احمد إبراهيم عبد الحليم32احمد سليمان حامد الدالي7

أمير  محمد أمير  صادق33احمد سيد احمد محمد 8

احمد عاطف احمد عبد التواب9

ي10
 
ي عبد الباق

ي  الحسين 
 
احمد عبد الباق

ي11
احمد عبد النارص حفن 

احمد عصام عبد التواب12

احمد محمد البكري طلب13

 عبدهللا9
 
روان عبدهللا  دسوق

مصطف  محمد رمضانسيد10مينا طلعت امير  برسوم1

محمد ابوالخير عبدالونيس عبداللطيف11نادر جمال وهب هللا جا هللا2

مصطف  كمال عبدالعظيم عبدالعظيم12ناريمان احمد سيد محمد3

ف عبدالرازق13نهال كمال عبدالعزيز عبدالعال4 جارس ارسر

عبدالرحمن هاشم عل محمد14هبه ممدوح جمال احمد5

محمود معروف لبيب معروف15هدير نجم  الدين حامد احمد6

ى16هشام جمعه احمد ابراهيم7 الحسن صفوت بارسر

احمد حسير  عبدالحميد احمد17هشام فوزى كامل عبدالمنعم8

عبدالسالم حبيىسر كامل18وليد اسامه حسن  محمد9

مروة ابو الخير/ معيد 

فريد / الدكتور 

ي/ مدرس مساعد  محمد العرنر

المستوى الثالث

المستوى االول

عميد الكلية        

محمد بالل    . د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

محمد قايد. د.         أ



االرشاد االكاديمي

2017-2018

ي سويف
جامعة بن 

كلية الحاسبات والمعلومات

يوسف فضل رجب19يارا ايهاب محمد احمد10

يع11 محمد انور صالح زىك20يارس عادل حسير  احمد الرسر

اروى محمد محمد طلب21يسن حسير  مصطف  يسن12

زهرة احمد شعبان 22يوسف احمد ياسير  محمد13

يوسف جمال عبدالرحيم عبدالقادر14

يوسف عبد الرازق سيد محمد15

أية جابر محمود صادق 1

عبد الرحمن شعبان علي علي جعفر2

عبد هللا محمود علي سليمان3

عمر محمد محمد احمد4

ي احمد5
محمد سعيد مصطف 

يوسف عبد الحميد محمد حسير 6

ي سعد نميس7
خالد عبد العن 

يارا عبدالحليم محمد سليمان8

ايه جابر محمود صادق1

عبد الرحمن شعبان علي علي جعفر2

عبد هللا محمود علي سليمان3

عمر محمد محمد احمد4

محمد سعيد مصطف  احمد5

يوسف عبد الحميد محمد حسير 6

ي سعد نميس7
خالد عبد الغن 

محمد احمد محمد حزين8

ي
 
المستوى الثان

عيىس/ مدرس مساعد أمل/ مدرس مساعد 

المستوى الثالث

أحمد النجار/ الدكتور 

عميد الكلية        

محمد بالل    . د.أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

محمد قايد. د.         أ



االرشاد االكاديمي

2017-2018

ي سويف
جامعة بن 

كلية الحاسبات والمعلومات

ي حسن احمد9
 
هيثم هان

يوسف احمد زىكي علي10

محمود صابر رمضان محمد11

 عل النحو التالي 
ي اسماؤهم للمرشدين االكاديمير 

 
:يخصص الطالب االن

هبه. م- ياسمير  . م- دعاء . دمحمد احمد محمد حزين1

ي حسن احمد2
 
وليد. م- حاتم . م- فهد . دهيثم هان

أسامه. م- محمد عبد هللا . م- حسام مفتاح  . ديوسف احمد زىكي علي3

هبه. م- هيثم . م- هاجر . دمحمود صابر رمضان محمد4

<--

<--

<--

<--

ويضاف الطالب الذين ليس لهم مرشد اكاديمي
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