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تقریر طالب المرشد االكادیمي
الدكتور محمد جمال محمد عبدهللا

نظام ابن الھیثم الدراة شئون الطالب 22/01/2017

المستوىالمعدل التراكميتاریخ بدایة االرشادكود الطالباسم الطالبم

1
حازم محمد عبد

الفتاح زھرة
80011425803/11/20160000

2
كمال محمد احمد

فتحي قنصوه
80011425929/10/20160000

3
حسام محمد محمد

عبد المجید
80011428229/10/20160000

4
احمد اكرم منصور

علي منصور
80011428329/10/20160000

5
احمد ھشام محمود

عبد الرحمن عبد

الحلیم

80011428429/10/20160000

6

ھشام ربیع عبد

الواحد المحمدي

السید

80011428629/10/20160000

7
عبد الرحمن اشرف

وجدي علي العفیفي
80011428729/10/20160000

8
محمد عادل محمد

محمد احمد غنایم
80011428829/10/20160000

9
ھشام احمد احمد

العوضي
80011431429/10/20160000

10

عباس عز الدین

عباس عبد الدایم

احمد

80011431829/10/20160000

11
كریم ناصر سالمھ

عباس عبد المجید
80011431929/10/20160000

12
مصطفي نبیل عبد

العظیم العرابي
80011432129/10/20160000

13

محمد سامي ابو

الفتوح احمد ابو

الفتوح

80011432429/10/20160000

14
شادي محمد عبد

الحمید الغمري سبع
80011432529/10/20160000

15

منیر احمد عبد

الباسط محمد

المتبولي
80011432829/10/20160000

16

خالد محروس عبد

الحلیم یوسف

المحالوي

80011432929/10/20160000

17
اسالم محمد ابراھیم

محمد محفوظ
80011433029/10/20160000
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عبد الرحمن مجدي18
السید احمد

الشربیني

80011433129/10/20160000
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19
فتحى محمد یوسف

جمعة الرشیدى
80011464903/10/20162.63000

20

محمد حسام محمد

الشحات محمد
نصار

80011465003/10/20160000

21
احمد محمود عبد

الرازق السید عبده
80011465203/10/20161.91000

22
محمد رضا عبد

الحمید صبرى
80011465403/10/20161.43000

23

عبد القادر محمد

عبد القادر محمد
ابراھیم

80011465503/10/20161.37000

24
عبد المنعم جوھر
عبد المنعم محمد

الجندى
80011465703/10/20161.63000

25
خالد عبد الباسط

محمد سلیمان طلبھ
80011465903/10/20160000

26
مھند محمد محمد
ابراھیم الشموتي

80011466003/10/20160000

27
احمد رضا صالح

ابراھیم عطیھ
80011466303/10/20160000

28
عمرو خالد طاھر

خلیل رزق
80011467712/10/20160000

29
محمد بكر عبد

الخالق ابراھیم علي
80011469012/10/20160000

30

محمد محیى الدین

عبد المنعم محیي

شحاتھ

80011469212/10/20160000

31
احمد محمود رشاد

عبد الخالق
80011469312/10/20160000

32
السعید ابراھیم

سلیمان سیلمان
80011470412/10/20161.47000

33
احمد محمود شعبان

محمد
80011470812/10/20160000

34
مازن احمد عزمي

عكاشھ
80011470912/10/20160000

35
عبد الرحمن ایھاب

العربي البربري
80011471012/10/20160000

36
محمد ممدوح محمد

عثمان جبل
80011471812/10/20160000
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37
سلمي مجدي محمد

ابو عمر
80011476512/10/20160000

38
احمد سمیر ابراھیم

السید الصیاد
80011477712/10/20160000

39
عمر طارق عطوه

محمد المسیري
80011479412/10/20160000

40
ناریمان عامر حسن

احمد عامر
80011480712/10/20160000

41
منة هللا محمد احمد

علي یوسف
80011481412/10/20160000

42
تمام عبد الحفیظ

كنعان
80011481812/10/20160000

43

مھاب عصام عبد

المنعم احمد

اسماعیل

80011482312/10/20160000

44
محمود احمد محمود

احمد الجندي
80011543612/10/20160000

45

عبد الرحمن

مصطفي عبد
الرحمن محمد

80011543712/10/20160000

46

احمد اسامھ ظریف

نصر احمد ابو

سمرة

80011543812/10/20160000

47
مصطفي محمود

الحسانین سالطین
80011544312/10/20160000

48
احمد علي رشاد

مصطفي حجازي
80011544812/10/20160000

49
عبد الرحمن شبانھ

فتح هللا مصطفي
80011545012/10/20160000

50
احمد محمد حافظ

عبد الحمید
80011547912/10/20161.39000

یاسمین حمدي51

متولي محمد
80011549212/10/20162.45000

52
محمد ابراھیم السعید

محمد ابراھیم
80011549912/10/20160000

53
احمد السید محمود

مسعد حسین
80011550212/10/20161.52000

54
محمد مصطفي
حلمي مصطفي

السخاوي

80011550412/10/20160000
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55

حسن علي حسن

احمد مصطفي

الخلیجي

80011550512/10/20160000

56
نرمین مجدى عبد

العزیز عبد هللا

الرشیدى

80011567603/11/2016null000

57
عمرو توفیق على
مصطفى عبد الاله

80011583029/10/2016null000

58

محمد عاطف

منصور محمد

حالوة

80011589829/10/20161.5000

59
احمد اسامھ

العوضي عفیفي
80011591729/10/20160000

60
احمد محمد عبد

العلیم معین المتولي
80011609229/10/20160000

61
احمد جمال احمد

راشد الجمل
80011624129/10/20160000

62
اسالم عبد الرحمن

محمد احمد
80011465603/10/20161.97100

63
خالد محمد محمود

نصر الدین عبد هللا
80011588329/10/20162.15100
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