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تقریر طالب المرشد االكادیمي
اسامھ الراوى على مسعد شھده

نظام ابن الھیثم الدراة شئون الطالب 22/01/2017

المستوىالمعدل التراكميتاریخ بدایة االرشادكود الطالباسم الطالبم

1

محمد عبد الرحیم

الدسوقي الدسوقي

عبد ربھ

80011412703/11/20161.95000

2
خالد جمال محمد

حسن سكرانھ
80011412803/11/20161.89000

3
عبد الرحمن ابراھیم

بدیر ابراھیم عقل
80011413103/11/20161.87000

4
عادل رمضان علي

حسن
80011414903/11/20161.72000

5
خالد رزق حافظ

محمد
80011415003/11/20161.64000

6
خالد محمد نجیب

ابراھیم عمر
80011415103/11/20161.66000

7
علي حامد فھیم

مخیمر سعید
80011424503/11/20160000

8
محمد احمد حسین

بالل علي
80011424603/11/20160000

9
احمد خلیل صفي

الدین عبد هللا خلیل
80011424703/11/20160000

10
خالد اشرف محمد

محمد عبد الوھاب
80011424803/11/20160000

11
احمد علي زین

العابدین علي
80011424903/11/20160000

12
محمد علي زین

العابدین علي
80011425003/11/20160000

13

عبد الرحمن اشرف

فتحي ابراھیم

سلیمان

80011425103/11/20160000

14
عبد الرحمن محمد

محمد مجاھد
80011425303/11/20160000

15

محمد مصطفي

التھامي مصطفي

الشوبكي

80011429403/11/20160000

16
ولید محمد عبد

الحمید الغمري سبع
80011430103/11/20160000

17
عمر عصام محمود

عبد المنعم الصاوي
80011430403/11/20160000

18
عمر محمود سعد

عبد الحمید العرابي
80011430503/11/20160000
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19
معتز خالد محي

الدین ناصر
80011430703/11/20160000

20
عبد هللا محمد ظاھر

السید المتولي
80011430803/11/20160000

21
یوسف محمد عبد

الھادي خفاجي
80011431003/11/20160000

22
طارق عادل احمد

ابراھیم سراج
80011431103/11/20160000

23
احمد محمد عبد

الحمید محمد مرسي
80011431303/11/20160000

24
عالء جمال طیمور

توفیق
80011433303/11/20160000

25
عمرو السعید

سالمھ ابو الفتوح
80011439603/11/20160000

26

محمود رضا محمد

الشبراوي السید عبد
العال

80011441203/11/20160000

27
محمد احمد محمد

نصر
80011441403/11/20160000

28
خالد مجدي توفیق

ابراھیم التوابتي
80011441503/11/20160000

29
كریم عزت ابراھیم

السید عامر
80011441603/11/20160000

30
محمد محمود فوزي

عبد السالم
80011441703/11/20160000

31
احمد محمد جمال
سعد علي مغازي

الالوندي

80011441803/11/20160000

32

عمرو عبد السالم

عبد الحمید ابراھیم
نور الدین

80011441903/11/20160000

33
كریم احمد بدیر عبد

الخالق الكومي
80011442003/11/20160000

34
اكرم محب موسي

علي عطا
80011442103/11/20160000

35
احمد ناجد السید

الدسوقي
80011442203/11/20161.62000

36
علي اشرف علي

اسماعیل
80011442403/11/20161.62000
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37
بسمھ بسام فتحى

عبد المقصود محمد
80011442903/11/20161.5000

38
امیره محمد متولى

عبد المطلب
80011444703/11/20162.28000

39
نور الدین جمعھ عبد

الستار سلیمان
80011445003/11/20161.54000

40
محمود شعبان عبد
السمیع السید سعد

هللا

80011446103/11/20161.52000

41
اندرو عاطف حبیب

متریوس
80011446303/11/20160000

42
عمر محمد حسین

حافظ
80011453103/11/20160000

43
معاذ محمد محمود

الزناتي العدل
80011453303/11/20160000

44
محسن احمد عبد

الغفار برھام علي

نزھا

80011453403/11/20160000

45
توفیق مصطفي

توفیق محمد العجمي
80011453603/11/20160000

46
محمد ھشام حسن

ابراھیم
80011454103/11/20160000

47
حنان مجدي محمد

السید عبد هللا
80011454403/11/20160000

48

احمد ھشام عبد

السالم اسماعیل

الجندي

80011455403/11/20160000

49
سید یاسر محمد

منصور المتولي
80011456103/11/20160000

50
زیاد محمد عماد

الدین احمد سلیط
80011456303/11/20160000

51
احمد جمال حسن

المرسي علي یونس
80011456403/11/20162.62000

52
خالد كرم علي

80011456803/11/20161.41000عوض عمر

53

حسام الدین ناصر

رمضان شرف

الدین

80011457603/11/20160000

54
حسام الرفاعي

80011457903/11/20161.4000
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55

عمر عبدالمقصود

عبد المقصود

ابراھیم

80011458003/11/20160000

56
احمد فوزي عثمان

عبد الحمید
80011458103/11/20161.13000

57
محمد محمد فتحي

علي شھبوب
80011458303/11/20162.21000

58
عمر صالح محمد

صالح الحجار
80011458403/11/20160000

59
محمد ھشام السید

على الفرحاتى
80011458603/11/20161.26000

60
احمد جمال فرحات

محمود االصیلى
80011458803/11/20161.78000

61
عمرو احمد ثابت

علي الجندي
80011458903/11/20160000

62
عمرو احمد محمود

عز الدین الجوھرى
80011459003/11/20161.3000

63
اسامھ عید محمد

سلیمان وفا
80011459203/11/20162.6000

64

مصطفى صالح

الدین السید محمد
الشب

80011577710/11/2016null000
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