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تقریر طالب المرشد االكادیمي
محمد إبراھیم جار العلم راشد عبد العال

نظام ابن الھیثم الدراة شئون الطالب 22/01/2017

المستوىالمعدل التراكميتاریخ بدایة االرشادكود الطالباسم الطالبم

1
كریم علي منصور

علي صحصاح
80011450410/11/20160000

2
محمود السید محمود

محمد سید احمد
80011456710/11/20161.79000

3

سیف عبد الناصر

عبد الستار حافظ

الشربیني

80011458510/11/20160000

4
اسامھ ربیع

الشربیني علي
80011463110/11/20160000

5

شریف الحسین

محمد محمد
الھنداوي

80011464510/11/20160000

6
باسل اشرف جمال

عبده عبد الھادي
7002133426/09/20161.6100

7
خالد محمود محمد

ابراھیم االمبابي
7002175626/09/20161.33100

8
احمد ھانيء مراد

ابراھیم
7002231026/09/20161.54100

9
اسماء احمد ابراھیم

الحدیدى
7002608126/09/20161.48100

10
حسام على محمد

محمد
8001286826/09/20161.94100

11
السعید ایمن على

السعید عبد العظیم
80011481210/11/20162.16100

12
امیرة رضا محمد

احمد النجار
7002112126/09/20163.31200

13
طارق مدحت مقبل

محمد البیطار
7002115626/09/20163.15200

14
احمد اشرف عبد

الرؤوف رزق
7002131826/09/20162.57200

15

عبد الرحمن محمد

جمال عبد الرحیم

بصل
7002133326/09/20162.58200

16
احمد عصام عبد

السالم محمد خلف
7002133526/09/20161.99200

17
احمد عبد الجلیل

شعبان عبد الجلیل
7002137026/09/20162.1200

18
احمد جالل وھبھ

عبد الرحیم
7002137426/09/20162.24200
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19
اسالم صالح

البیومي عوض
7002142026/09/20162.51200

20
انس احمد الشبراوى

صالح
7002144026/09/20162.49200

21
احمد سعد فوزي

ابراھیم حسانین
7002145926/09/20162.39200

22
ایمن فخرى على

محسن عوض
7002169126/09/20162.19200

23
احمد عبد المنعم

السید عیسي
7002177026/09/20161.68200

24
احمد طارق السید

السعید البیومي
7002177126/09/20162200

25
االء محمود عبد

الحلیم عبد هللا
7002218726/09/20162.45200

26
احمد السید زیدان

ابو القمصان
7002219226/09/20162.18200

27
احمد عادل طھ

بدوي محمود
7002228026/09/20162.12200

28
ابراھیم عاطف

محمد عطیة
7002584526/09/20162.17200

29
ابراھیم محمد

المھدى ابراھیم

االوسطى

7002587726/09/20161.98200

30
امیرة محمود العدل

الشربیني
7002598326/09/20162.31200

31
اسالم محمد محمد

محمد الدریني الدیب
7002614826/09/20161.99200

32
احمد عبده محمد

الشربیني
7002618126/09/20162.88200

33
ریم ولید صبري

السید شعیب
7002671026/09/20163.19200

34
رفیدة محمود السید

المتولي
7002672126/09/20162.36200

35
انس محمد احمد

7002672926/09/20161.83200نجیب

36
تسنیم محمد خالد

الطرانیسي
7002674226/09/20162.66200
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37
احمد محمد احمد

منیر حجازي
8000467826/09/20161.71200

38

احمد الحسیني

الدسوقي ابراھیم
زین الدین

7002113726/09/20162.2300

39
حسام حسن علي

محمد الھالوي
7002119326/09/20163.07300

40
خالد حسن السید

حسن السید
7002130826/09/20162.16300

41
رحمة احمد فرغلي

احمد نصار
7002131226/09/20162.77300

42

ابراھیم محمد

ابراھیم المتولي
حماد

7002132526/09/20162.49300

43
اماني منصور

محمد المتولي راشد
7002132626/09/20162.74300

44
امل طارق شوقي

ربیع
7002132726/09/20163.73300

45

اسالم طارق

صالح الدین محمد
السقعان

7002133126/09/20162.41300

46
احمد عادل السعید

وادي
7002133226/09/20162.45300

47
احمد اسامھ محمد
الغریب محمد عبد

الحلیم

7002136926/09/20162.48300

48
احمد مصطفي محمد

عبد الھادي بركات
7002137226/09/20162.99300

49
احمد محمد ابو

النصر زھیر
7002149426/09/20162.5300

50
احمد یاسر عبد

العال عبد العزیز

عبد العال

7002168426/09/20162.8300

51
احمد فتحي احمد

محمد البھوتي
7002173526/09/20162.96300

52
حسن محمد عبد

7002175526/09/20163.78300القوي عتمان

53
احمد طارق عبد

الغفار عبد المعطى
7002199626/09/20162.18300
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زیاد ابراھیم سید54

احمد عبد الفتاح

عجالن

7002206526/09/20163.67300
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55

خالد شكري

مصطفي عبد

الوھاب

7002209826/09/20161.99300

56
سماء عبد العزیز
السعید عبد العزیز

مصطفي

7002219026/09/20162.28300

57
ریھام محمد السعید

السعید عبد هللا
7002219626/09/20162.58300

58

ریمون رمسیس

یعقوب یوسف

یوسف

7002220226/09/20162.65300

59
احمد سامح علي

احمد ابو الناس
7002228126/09/20162.54300

60
احمد محمد على

احمد ابوالسید
7002593326/09/20162.6300

61
عبد الرحمن رضا

محمد الدیسطي
7002614626/09/20162.27300

62
احمد انس عبد الحي

حسین سعود
7002616726/09/20162.69300

63
تسنیم احمد عبد

الحمید سالم ھالل
7002622826/09/20162.84300

64
ابراھیم عبد الحمید

ابراھیم محمود
8001278626/09/20162.12300
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