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تقریر طالب المرشد االكادیمي
على عاطف یوسف على

نظام ابن الھیثم الدراة شئون الطالب 22/01/2017

المستوىالمعدل التراكميتاریخ بدایة االرشادكود الطالباسم الطالبم

1
على اشرف محمد

محمود الجندى
8001676422/09/20161.78000

2

محمد جالل عبد

الخالق جالل عالء
الدین

80010052822/09/20160.74000

3
ابراھیم محمد

محمود محمود خلف
80011412619/11/20161.98000

4
محمد اشرف محمد

حامد ابراھیم
80011657419/11/2016null000

5
محمد حسنى عبد

الوھاب محمد عبده
80009973922/09/20162.47100

6
محمد یاسر محمد

سالمھ
80009979122/09/20162.3100

7
محمد شحاتھ عبد

المقصود السید
80009979722/09/20162.46100

8
حاتم حسین السعید

الشافعى
80009979822/09/20161.62100

9
خالد عبد المجید عبد

المجید عطیھ
80009985622/09/20161.97100

10
فوزى محمد جاد

العطار
80009985822/09/20162.18100

11
محمد السید عبد هللا

محمد عطیھ زاید
80009986122/09/20161.89100

12
عمر عبد الستار

سالم السید سالم
80009986622/09/20162.23100

13
سیف الدین سلیمان

محمد البندارى
80009986722/09/20161.99100

14
محمد مسعود یسن

محمود
80009986922/09/20161.48100

15
تقى جمال محمود

عبد المطلب
80009987022/09/20161.55100

16
عمرو یاسر احمد

محمد السید حسن
80009987622/09/20161.9100

17
محمد احمد عطیھ

عبده احمد
80009987822/09/20162.34100

18
محمد بالل احمد

عبد الرازق السید
80009987922/09/20162.41100
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19
عبد هللا صالح

الدین االمیر البرعى
80009988022/09/20162.25100

20

محمد مجدى

منصور منصور

محمد

80009988122/09/20162.17100

21
محمد محسن

ابراھیم احمد
80009988222/09/20162.02100

22
محمد فاروق محمد

موسى على
80009988522/09/20162.2100

23
خالد اشرف صالح

السید
80009990422/09/20161.7100

24
محمد السید سالم

الحسیني كسبھ
80009991522/09/20162.5100

25
حسام محمد

الحسینى محمد

الوصیف

80009992222/09/20161.84100

26
محمد ایمن عبد

الھادي حجازي
80009992522/09/20161.44100

27
محمد ممدوح

مصطفي احمد
80009992722/09/20162.11100

28
عابد سامي عبد

الباقي سلیمان
80009994422/09/20161.65100

29
محمد عصام محمد
البدوى ابو العنین

80010001722/09/20161.89100

30
محمد سیف عثمان

احمد الشربینى
80010004122/09/20161.68100

31
عبد هللا محمد عبد

هللا محمد
80010017522/09/20161.48100

32
عبد هللا رجب كامل

باز
80010023022/09/20161.99100

33
عمر حسین حامد

حامد عبد هللا
80010023122/09/20161.63100

34
محمد عز الدین

طلبھ المتولى
80010023222/09/20162.12100

35
محمد عادل القطب

محمد البرناوى
80010025822/09/20162.14100

36

عبد الرحمن عمرو

عبد المنعم فھمى
الحسینى

80010025922/09/20161.89100
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37
محمد مجدى صالح

عوض العیشى
80010036022/09/20162.25100

38

رحاب حازم

مصطفى فھمى عبد
الغنى

80010070722/09/20162100

39
رامي احمد محمود

ابو جاد هللا
80010129722/09/20161.4100

40
عمر محمد احمد

محمد كیره
80010146822/09/20162.53100

41
محمد بدران محمد

بدران صالح
80010231422/09/20162.93100

42
احمد محمد طلبھ

المتولى
80011539219/11/20162.08100

43
حسام محمد ابراھیم

عبدالمقصود

الغزالى

8001432322/09/20162.14200

44
احمد محمد فوزي

الشرقاوي احمد
8001544619/11/20162.83200

45

عمرو ابو بكر عبد

الفتاح محمد
اسماعیل

80009978522/09/20162.38200

46
محمد عادل عبد هللا

عبد السالم مفتاح
80009979022/09/20162.54200

47
حسام مطیع محمد

صالح السید
80009979222/09/20162.51200

48
محمد عبد الناصر

صبحى عبد الباسط
80009979522/09/20162.54200

49
على محمد على

شعبان
80009986022/09/20162.41200

50

عبد الرحمن مجدى

عبد اللطیف عبد
الھادى عبد الحافظ

80009989022/09/20162.29200

51
محمد رافت فرج

احمد صالح
80009991022/09/20162.98200

52
محمد فخري محمود

بدوي عبد الرحمن
80009992922/09/20162.73200

53
محمد المتولي محمد

علي الرفاعي
80009996322/09/20161.64200

54
عمرو احمد عبد

الھادي علي بدوي
80010004022/09/20162.36200
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55

محمد عبد هللا

ابراھیم ابراھیم
جمعھ

80010006422/09/20162.26200

56

محمد سعد عبد

الحمید رمضان
سرور

80010006522/09/20162.08200

57
عمار یاسر السعید

احمد عبده عوض
80010035922/09/20162.82200

58
محمد محمد السعید

عوض البلیھى
80010051622/09/20162.37200

59
خالد احمد عثمان

المنسي علي
80010129122/09/20162.18200
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