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تقریر طالب المرشد االكادیمي
الدكتور احمد محمد السید طھویھ

نظام ابن الھیثم الدراة شئون الطالب 22/01/2017

المستوىالمعدل التراكميتاریخ بدایة االرشادكود الطالباسم الطالبم

1
محمود حلمي السید

عافیة
80009976919/11/20161.43000

2
محمد یاسر محمد

حسن المھدي
80009977719/11/20161.79000

3
محمد عبد الرؤف

حنفى عبد الرؤف
80009977819/11/20161.44000

4
محمد على عبد

الفتاح عبد الحلیم
80009984519/11/20161.55000

5
كامل فادى فاروق
عبد المسیح ویصا

دوس

80009991119/11/20161.5000

6
علي سامي حسن

توفیق حسن
80009996619/11/20161.99000

7
عمر اشرف احمد

السعید نصار
80009999519/11/20162.65000

8
محمد بكر عطیة

احمد
80010008419/11/20161.35000

9

محمد یاسر

مصطفى محمد
حوطر

80010011419/11/20162.54000

10
محمد احمد عبد

الرازق احمد
80010012019/11/20160000

11
محمد احمد محمد

احمد عرفات
80010013619/11/20162.59000

12
محمد احمد عبد

الحى عثمان
80010016919/11/20162.26000

13
محمد خلف محفوظ

على الدروى
80010043819/11/20160.99000

14
محمد المتولي محمد

احمد على
80010044119/11/20162.06000

15
عمر ایھاب عمر

امین المغربى
80010050319/11/20161.81000

16
محمد ممدوح محمد

80010064819/11/20161.95000عمران

17
مؤمن محمد السعید

محمد قیبع
80010064919/11/20161.24000

18
عمر طارق محمد

احمد شعالن
80010078719/11/20161.72000
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19
عمر رضا یوسف

شلبى
80010146419/11/20163.41000

20
محمد احمد عطا هللا

على محمد جبر
80010162519/11/20162.06000

21
محمد احمد شاكر

شاھین
80010164819/11/20161.94000

22
عبد الحى السید عبد

الحى محمد
80010229219/11/20161.9000

23
محمد رضا عبد هللا

حسن امبابي
80010229919/11/20161.2000

24
علي ھشام موسي

احمد بالبل
80010328619/11/20160000

25
عمر محمد عبد

الرحمن الصدیق
80009976319/11/20162.71100

26
محمد اسامھ صبیح

ھالل جربشھ
80009977419/11/20161.71100

27
محمد رمضان عبد

الحمید المتولى
80009977519/11/20162.99100

28
محمد عماد فھمى

اسماعیل
80009978019/11/20162.22100

29
محمد ھشام السید

امین حسونھ
80009983219/11/20161.76100

30
كریم عالء محمد

سالمھ زغلول
80009983319/11/20163.54100

31

عمر مجدى محمد

عبد المطلب
العیوطى

80009991319/11/20162.46100

32
عمر مجدي عبد

اللطیف عمر موسي
80009997519/11/20163.15100

33
محفوظ سعد محفوظ

العشماوى
80009999719/11/20163.66100

34

محمد محمد عبد

الحمید محمد
الطوخى

80009999819/11/20162.93100

35
محمد مصطفى

كامل البیلى
80010000919/11/20162.54100

36
كریم ایمن رفعت

المھدى
80010007919/11/20163.13100
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37

محمد ضیاء الدین

المحمدى محمد
بیبرس

80010008119/11/20163.15100

38
محمد اسماعیل عبد

العزیزالبدراوى

الرفاعى

80010011619/11/20161.89100

39
محمد عبد العزیز
على عبد العزیز

عتابى

80010012119/11/20162.62100

40
عمر مختار مختار

العسیوى شعیر
80010012219/11/20162.47100

41
محمد رجب القناوى

عبد الھادى
80010013119/11/20162.32100

42
محمد حازم ابراھیم

ابراھیم طمان
80010013219/11/20161.83100

43
محمود ایمن محمد

محمود
80010023519/11/20163.02100

44
فاطمھ الزھراء

محمد حسن عثمان

الجندى

80010023719/11/20163.69100

45
محمد یاسر عبد

العال عبد العزیز

عبد العال

80010029119/11/20163.22100

46
محمد طارق محمد

الغزالى سراج
80010040219/11/20163.73100

47
عمر اشرف السید

السعدنى
80010049819/11/20163.42100

48
عمر مصطفى

بدوى محمد

الشعراوى

80010051719/11/20162.66100

49
محمد مصطفى احمد

سلیمان فرغل
80010055219/11/20162.48100

50
محمد فتوحھ ابراھیم

على
80010103519/11/20162.42100

51
فایز صالح نعمان

نعمان حموده
80010136619/11/20162.23100

52
محمود جمال على

عبد الجواد
80010146619/11/20163.3100

53

محمد عالء الدین

80010146719/11/20162.77100عبد المنعم محمد
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حسن

54
محمد السید محمد

زغاري
80010147319/11/20162.12100
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55

محمد المتولى

رمضان المتولى

عطا

80010151119/11/20163.39100

56
احمد ولید خلیل

عبده مؤمن
8001225119/11/20162.2200

57
احمد سمیر عبد

الحمید حماد
8001225819/11/20163.06200

58
احمد اسامة عبد

السمیع موافى
8001227319/11/20162.55200

59
احمد یوسف قاسم

عبده العشرى
8001228319/11/20163.76200

60
احمد مجدى عبده

ابراھیم عبد المجید
8001230219/11/20163.54200

61
احمد عصام حسبى

ابراھیم
8001231619/11/20163.3200
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