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تقریر طالب المرشد االكادیمي
الدكتور عالء رشاد جبر جبر

نظام ابن الھیثم الدراة شئون الطالب 22/01/2017

المستوىالمعدل التراكميتاریخ بدایة االرشادكود الطالباسم الطالبم

1
السعید عبد الھادي

السعید محمد
8001235424/11/20161.66000

2
علي الملیجي علي

الملیجي
80009976724/11/20161.23000

3
معتز صادق علوى

صادق
80009999924/11/20162.29000

4
اسراء احمد السید

حسن
80011568124/11/20160000

5
عمر حسام عبد

المطلب محمد زاید
80011603624/11/2016null000

6
مارفي فؤاد شلبي

سعد حنا
186424/11/20161.17100

7
یوسف محمد االمام

عباس االمام
8001240124/09/20162.71100

8
اسالم نبیل شعبان

جمعھ الباسل
80009978324/09/20162.22100

9
احمد السید على

شعبان المتولي
80009978424/09/20162.46100

10
احمد عادل السید

السید ابراھیم نجم
80009978824/09/20162.33100

11
اكرم عبد المنعم

ابراھیم عبد الوھاب
80009978924/09/20162.6100

12
احمد عادل محمد

ابراھیم احمد
80009979624/09/20162.09100

13
احمد طارق محمد
راشد محمد الباز

80009985924/09/20162.1100

14

اسامھ مصطفى

احمد عبد الحلیم

منصور سلطان

80009986824/09/20162.58100

15
احمد ماجد محمود

عبد هللا
80009987124/09/20162.38100

16
اسالم ممدوح السید

عبد الھادى شبانھ
80009987224/09/20162.35100

17
احمد عادل السید

عبد المنعم محمد
80009987324/09/20161.71100

18
اسالم ماھر على

احمد ھیده
80009987424/09/20162.12100
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19
احمد محمد محمد

شعبان
80009987724/09/20161.37100

20
احمد بھاء عبد هللا

محمد
80009988424/09/20161.92100

21

احمد عبد الرحمن

سعد محمود فرج

هللا

80009988624/09/20162.23100

22
احمد عادل التھامى

مصلحى
80009988724/09/20161.95100

23
ایمن محمد محمد

كمال العجمى
80009988924/09/20162.27100

24
ابراھیم ربیع محمد

الحارون
80009989924/09/20162.21100

25
اسامھ عبد الرحمن
عبد المقصود احمد

80009990124/09/20161.71100

26
امجد محمد بركات

البیلى
80009991224/09/20161.39100

27
باسل محمد محمد

محمد الحضري
80009991724/09/20161.95100

28
احمد سامي حسن

حسن سمره
80009992324/09/20162.42100

29
احمد عبد العزیز

محمد السید
80009992424/09/20162.23100

30
احمد السعید محمود

ابراھیم عبده
80009992824/09/20162.53100

31
احمد محمد فھمي

اسماعیل محمد
80009993324/09/20162.59100

32
اسالم اسماعیل عبد

العظیم السید
80009994224/09/20161.69100

33
احمد ممدوح احمد

ابو ھاشم
80009994724/09/20163.34100

34
اسالم ھشام حسن

80009995724/09/20162.02100محمد ھجرس

35
احمد محمود محمد

خطاب
80009996424/09/20161.76100

36
احمد محمد عبد

المطلب جمعھ عطا
80009996524/09/20162.14100
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37
احمد یاسر محمد

العدل
80010003824/09/20161.73100

38
ابراھیم عبد الوھاب

محمد عبد الوھاب
80010226924/09/20162.33100

39

ابراھیم جمال عبد

الوھاب یوسف
شالطة

80010332824/09/20161.65100

40

نوران السید

المغاورى السید
كثیره

8001226224/09/20162.83200

41
منال محمد محمد

صالح طبل
8001227424/09/20163.06200

42
معاذ عطیھ فتوح

حسن حمد
8001232024/09/20163.69200

43
احمد محمد عبد

السمیع محمد سعفان
8001232324/11/20163.61200

44
نور الدین محمد

محمود محمد غنیم
8001232524/09/20162.53200

45

نانسي محمود عبد

الرحمن عبد الحمید
نمشھ

8001233624/09/20163.65200

46
یوسف احمد عبد

المجید محمد الشوره
8001234324/09/20162.34200

47
احمد عبد العظیم

محمد سامي

درویش

8001234424/11/20162.99200

48
ھالھ عبد البدیع احمد

سلیمان عمر
8001234624/09/20162.93200

49
ندي محمد مراد

حامد المھدي
8001234724/09/20163.18200

8001238724/09/20163.74200منھ سمیر طھ فوده50

51
ھاجر محمد محمد

المھدي العزب
8001424324/09/20163.71200

52
ندى حامد نجاتى

حامد شھاب الدین
8001429224/09/20163.74200

53
منة هللا عبد الحمید

محمد ناصف
8001473524/09/20162.79200

54
ھاجر سامي احمد

حافظ
8001577824/09/20162.96200
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55
ھاجر عصام محمد

عبده البصراطي
8001590624/09/20162.53200

56
ایھ محمد محمد على

الحدیدى
80009979324/09/20162.6200

57
امنیة محمد حسین

بالل على
80009979424/09/20162.63200

58

اسالم عاصم عبد

الفتاح عبد الحكیم

سلیمان

80009986324/09/20162.28200

59
محمد السید على

عبد الفتاح قندیل
186724/11/20162.2400

60
احمد سمیر وھبھ

حسین
188024/11/20162.13400

61
سندریال ماھر

الشربیني محمد
190124/11/20162.16400
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