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تقریر طالب المرشد االكادیمي
أ.م.د. ھشام خلیل عبد الفتاح االتربى

نظام ابن الھیثم الدراة شئون الطالب 22/01/2017

المستوىالمعدل التراكميتاریخ بدایة االرشادكود الطالباسم الطالبم

1
احمد عاطف عبد

الحمید السید
194026/09/20161.79100

2
احمد محمد ابراھیم

البشبیشي
195926/09/20161.57100

3
احمد ھاني السعید

محمود شعالن
225326/09/20161.65100

4
احمد محمد ابراھیم

صدیق شرارة
267926/09/20162.39100

5
احمد عمرو فتحي

صالح عماره
178726/09/20161.97200

6
احمد محمد عبد
القادر ابراھیم

180126/09/20161.67200

7
نوران صالح حسن

الطنطاوي
189726/09/20162.04200

8
عبد الرحمن علي

حجازي عبد الجواد
189926/09/20161.8200

9
احمد شوقي ابو

االنوار نور
193126/09/20162.04200

10
ادھم احمد محمود

قاسم احمد
193326/09/20161.96200

11
احمد ساھر رافت

الخریبي
178826/09/20162.03300

12
رامي محمود مسعد

الغرباوي
179126/09/20161.81300

13
محمد عادل محمد

العباسي
179226/09/20161.77300

14
مروان السعید كمال

السعید حطبھ
179326/09/20161.92300

15
عزت اسامھ عزت

عبد الرحمن
184426/09/20161.99300

16
مي السعید ذكي

شعبان
184526/09/20161.78300

17
ھناء محمد الغزالي

عوض محمد
184826/09/20161.97300

18
محمد عماد ابو

الفتوح احمد
186526/09/20162.05300
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تقریر طالب المرشد االكادیمي
أ.م.د. ھشام خلیل عبد الفتاح االتربى

نظام ابن الھیثم الدراة شئون الطالب 22/01/2017

المستوىالمعدل التراكميتاریخ بدایة االرشادكود الطالباسم الطالبم

19
عمرو محمداحمد

محمد عامر
186626/09/20161.82300

20

رحمھ یاسر

المغازي الموافي

شحاتھ

187326/09/20162.2300

21
محمد قطب محمود

حسانین
187926/09/20161.93300

22

احمد اشرف

الشرایحي بدوي
علوان

188326/09/20162.37300

23
حسن سامي احمد

حسانین
190726/09/20162.09300

24
حامد ابراھیم حامد

علي سعفان
193926/09/20162.1300

25
معاذ محمود احمد

الطنطاوي نصیر
198926/09/20161.89300

26

یوسف محمد

سمیرمحمد محمد
عبد هللا

199126/09/20161.72300

27
علي عطیھ علي عبد

الحمید احمد
199226/09/20161.83300

28
احمد فرج محمد

احمد صالح االمام
200026/09/20161.94300

29
احمد محمود محمد

الباره
207726/09/20161.72300

30
محمود محمد

المحمدي محمد
207926/09/20161.81300

31
احمد جمال عثمان

النجار
225126/09/20162.06300

32
بسنت طارق السید

محمد
228526/09/20161.99300

33
مصطفي حسین

محمد كمال ابراھیم
7002110326/09/20162.33300

34
محمد مدحت محمد

احمد موافي
7002639926/09/20162.22300

35
مصطفي السعید

احمد محمد الكیالني
179426/09/20162.02400

36
اشرف اسامھ السید

المرسي ابو ستیتھ
179726/09/20161.88400
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37
اسالم عبد هللا علي

عبد هللا قشتي
179826/09/20162.16400

38
احمد محمد نعمان

حجازي
180026/09/20162.12400

39

احمد جاب هللا عبد

العظیم بدر
الجوھري

180326/09/20162.2400

40
احمد رشاد فتح هللا

عبد الجواد
180526/09/20162.18400

41

عبد الغني محمد عبد

الغني عوض محمد
سالم

182526/09/20162.09400

42
نانسي اشرف

مصطفي انور امام
182626/09/20162.06400

43
مصطفي احمد عبد

الحمید عثمان
184626/09/20162.08400

44
محمد طارق محمد

اسماعیل الجمال
185126/09/20161.98400

45
اسالم تامر توفیق

محمد
185526/09/20162.19400

46
مؤمن محمد شوكت

الصیاد
185926/09/20161.87400

47
محمد ابراھیم امام

محمد االبیاري
186226/09/20162.32400

48
مھاب سمیر احمد

عبد العظیم جردوح
187026/09/20162.34400

49
عمرو محمد سعد

عبد الوھاب
187626/09/20162.02400

50

مجدي محمد عبد

الجلیل محمد ابو

العز

187826/09/20162.28400

51
احمد عبد اللطیف

احمد علي سعید
188526/09/20162.78400

52
حسن محمد حسن

االلفي
188726/09/20162.9400

53

احمد ماھر محمد

الششتاوي عبد

الرازق

189026/09/20162.67400

54
احمد صالح

نصحي حرب
190826/09/20162.44400
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55
فایزة مظھر محمد

یونس
196126/09/20161.96400

56
احمد ھشام ابراھیم

فتحي محمد بغدادي
199026/09/20161.91400

57
محمد السید الھادي

دراج
210626/09/20162.37400

58
ایھ امین احمد

رضوان
224326/09/20163.75400

59
وائل احمد عبد

اللطیف ابو الوفا
228126/09/20162.14400

60

رامي عماد الدین

حسن عبد الغني
جبر الشرقاوي

231126/09/20163.06400

61
محمد یحیي زكریا

حموده
7002110426/09/20162.32400
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