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تقریر طالب المرشد االكادیمي
محمد أحمد عبد الحكیم مسعد

نظام ابن الھیثم الدراة شئون الطالب 22/01/2017

المستوىالمعدل التراكميتاریخ بدایة االرشادكود الطالباسم الطالبم

1
احمد محمد العزازى

محمد على النجار
80011578110/11/20161.42000

2
محمد ابراھیم عبد

الحمید عبد الحمید
80011579510/11/2016null000

3
احمد جمعھ ابراھیم

البسیوني
80011579610/11/2016null000

4

محمد عبد الحمید

المتولي عبد الحمید

العدل

80011653110/11/2016null000

5
احمد محمد عطا

الحنفي الباز
80011654210/11/20160000

6
السید محمود السید

محمد مطر
80011654410/11/20160000

7
محمد حسام خلیل

خلیل عبد هللا
179526/09/20161.77100

8
محمد ممدوح السید

محمد
199926/09/20161.4100

9
محمود الموجي

الموجي طھ
188926/09/20161.89200

10
محمد محمد شریف

شھاب عبد الحمید
193726/09/20161.43200

11
ناصر سامي عبد

الوھاب الھاللي
193826/09/20161.94200

12
محمد عبد العاطي

السید متولي
195026/09/20161.58200

13
عمر وسیم نبیل

محمد
224426/09/20161.78200

14
حسن السید ابراھیم

السید الجمیلي
266826/09/20161.5200

15
شادي بشیر

محروس ابراھیم
266926/09/20161.88200

16
محمد احمد عبد

القادر الحسیني
267226/09/20161.58200

17
عبد الرحمن ایمن

المصلحي النقیب
7002111526/09/20161.53200

18
عبد الفتاح مصطفي

عبد الفتاح عید
7002586626/09/20161.65200
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19

محمود محمد

منصور محمد

الحسمني

189526/09/20162.06300

20
فرح حازم عبد

الحلیم عبد ربھ
193226/09/20162.31300

21
محمد توفیق علي

مصطفي عبدالاله
267026/09/20162.31300

22

عبد المجید السید

عبد المجید
العشماوي

267126/09/20162.11300

23
ساره سعید محمد

جمال الدین عبد
الحافظ

267526/09/20162.15300

24
علیاء رضا احمد

حموده الشافعي
7002109926/09/20163.17300

25
نبیل مجدي محمد

البشیر
7002110126/09/20162.56300

26
احمد ناجي منصور

محمود
7002110826/09/20162.63300

27
اسالم احمد محمد

احمد علي صبح
7002110926/09/20163.18300

28

عبد الحلیم ابراھیم

عالء الدین متولي
داود

7002111226/09/20162.47300

29
احمد مسعد عبد

الستار محمد
العشري

7002111326/09/20162.17300

30
خالد محمد محمد
مصطفي الموافي

7002111626/09/20162.3300

31
عمر عبد المعطي

علي محي الدین
7002111926/09/20161.97300

32
عبد الرحمن علي

ابراھیم خضر
سلیمان

7002144626/09/20162.22300

33
احمد محمد السید

عثمان محمد
7002144826/09/20162.76300

34
سیف احمد محمد

السید القطري
7002591426/09/20161.62300

35
محمد اسامھ

عبدالسمیع موافي
7002603726/09/20163.32300
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باسم ایمن قدري36
زیدان

8000471926/09/20161.86300
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189126/09/20163.59400عمر محمد علي بكر37

38
رنا احمد شاكر

شاھین
189226/09/20163.96400

39

ھدي محمد شوقي

ابراھیم الدسوقي
عبد الفتاح

189326/09/20163.38400

40
شریف عادل عبد

الخالق سید احمد
189426/09/20163.59400

41
صالح محمد
محمود سالم

190326/09/20163.97400

42
شریف محمد عبد

المنعم محمد السودة
190926/09/20162.61400

43
منار احمد محمد

علي الدسوقي
195426/09/20163.31400

44
صالح احمد السعید

السید البحیري
196026/09/20162.81400

45
عمر عالء رجب

شوشھ
221026/09/20162.95400

46
سامي محمد حامد

محمد رجب
221126/09/20162.79400

47
محمد اسامھ عبد

الفتاح موسي احمد
227826/09/20162.16400

48
محمد عامر عبد

الحمید احمد عبد هللا
7002109826/09/20163.87400

49
محمد مجدي نصر

محمد عیسي
7002110026/09/20162.69400

50
ھشام مصطفي

عادل حسین حماد
7002110226/09/20162.4400

51
عبد الرحمن فكري

السید المرسي
7002110626/09/20162.31400

52
ابراھیم محمد محمد

عزمي رجب
7002110726/09/20162.36400

53
طارق عادل نجاح

علي صالح
7002111126/09/20162.38400

54
احمد سامح صبري

عبد هللا خلیفھ
7002111426/09/20162.11400
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55
احمد محمود عبد

المؤمن مصطفي
7002111726/09/20162.36400

56
محمد عباس عبد

الفتاح محمود عباس
7002111826/09/20162.62400

57

حسن السید البدوي

حسن ابو الوفا

بدران

7002143426/09/20162.48400

58

محمد احمد حامد

عبد المقصود ابو

موسي

7002143526/09/20162.29400

59
محمد عزمي

رمضان محمود
7002144426/09/20162.51400

60
احمد طارق محمد

محمد على رمضان
7002144526/09/20162.68400

61
بیتر عماد طلعت

عوض
7002144926/09/20162.14400

62
عالء عماد خالد عبد

الحلیم حموده
7002584126/09/20162.44400

63
احمد حسن حسن

ابو النجا
7002584226/09/20162.23400

64
احمد عادل طھ علي

الشامي
7002603826/09/20162.14400
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