
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 اآلثار اليونانية والرومانية -انتظام  -اآلثار  -الفرقة ثالثة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 م ١٩:١٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 أ١ِرج واًِ ر٠اض واًِ  ٦٪٦٣٩٧٪ ١

 اتأٛب رضا ١ٌُٚ ف١ُٙ  ١٣٩٩١٧٪ ٦

 اتأٛب عّاد عسِٟ ا٠ٛب دث١ع  ٧٦٪٦٦١٪ ٧

 ادّذ دطاَ عثذ اٌطرار ض١ٍّاْ  ٣٪٦٦١٨٪ ٨

 ادّذ وّاي صالح وّاي  ٩٪٦٦١٩٪ ٩

 اضذك اترا١ُ٘ اضذك ض١ذُ٘  ٧١٦٨٣١٪ ٪

 اضالَ ِصطفٝ ِذّذ عثذاٌغٕٝ ادّذ  ٦٪١١١١١١١ ٣

 اضّاء اتٛتىر ِصطفٝ عثّاْ  ٪٦٦١١٦٪ ٦

 اضّاء ض١ذ جّعٗ ِذّذ  ٣٧٪٦٣٩٪ ٩

 اغرف دٕا عثذ اترا١ُ٘  ٧٪٦٦١٦٪ ١١

 اٌطاعذٜ رت١ع جاتر واًِ  ٪٧٦٦٩١٪ ١١

 اِأٝ عصاَ ع١ذ أ١ِٓ  ٦٣٩٣٨٩٪ ١٦

 أجٝ عّاد دث١ة ٠ٛٔاْ  ٦٦١٦٦٣٪ ١٧

 ا٠ّاْ عصاَ اترا١ُ٘ دطٓ  ٦٦١٧٣٩٪ ١٨

 ا٠ّٓ اترا١ُ٘ خ١ًٍ اترا١ُ٘  ٧٦٦٧١١٪ ١٩

 ا٠ٕاش عثذ اٌّج١ذ عٍٝ دطٓ  ٨٪٪٦٣٩٪ ٪١

 جرجص عث١ذ ضعذ اترا١ُ٘  ٦٦١٨٣٧٪ ١٣

 جٙاْ رضا فا٠س ع١اد  ٦٣٩٩٩١٪ ١٦

 جٛرج عّاد عثذاٌٍّه عمً  ٩٣٦٦٪٦٪ ١٩

 دطاَ ع١ذ واًِ اترا١ُ٘  ١١١١١١١٦١ ٦١

 دا١ٌا ٠اضر صذ٠ك ِذّذ  ٦٦١٨١٨٪ ٦١

 د٠ٕا ِالن ٚصفٝ ١ِخائ١ً  ٦٦١٧١٦٪ ٦٦

 را١ٔا ادّذ ِذّذ دطٓ  ٦٦١٦٦٨٪ ٦٧

 رِٚأٝ ِّذٚح ٚا١ٔص عٛض  ٩٦١٦٪٦٪ ٦٨

 ضارٖ عثذ اٌذى١ُ عاِر ادّذ  ٪٦٣٩٦٧٪ ٦٩

 ضاٌٝ ضاِٝ عذٌٝ ١ٌّْٛ  ٧٧٦٦٦٨٪ ٪٦

 ضاِخ ٔاصر عجا٠ثٝ عس٠س  ٩٦٨١٪٦٪ ٦٣

 غ١ر٠ٓ عجا٠ثٝ ثاتد ٍِه  ٦٪٦٣٩٦٪ ٦٦

 غ١ّاء رجة ِذّٛد عثذ اٌطالَ  ٣٪٦٦١١٪ ٦٩

 عثذ اٌردّٓ جّعح ض١ذ عٍٝ  ٦٦١٩٨٩٪ ٧١

 عثذ هللا ِذّذ ضعٛدٜ دطاْ  ٦٦١١٦٦٪ ٧١



 االضُ اٌىٛد َ

 عثّاْ دّادٖ فرذٝ عثذاٌثص١ر  ٨٪٦٦١١٪ ٧٦

 عّر فرذٟ عثذ اٌصثٛر عثذ اٌعاي  ٦٦١٦٩٩٪ ٧٧

 عّرٚ غذاذٗ عثذاٌعظ١ُ دطٓ  ٪٦٦١٦١٪ ٧٨

 فاطّٗ فٛزٜ جثاٌٝ عثذهللا  ٦٦١٦٣١٪ ٧٩

 ورضر١ٓ اضذك جاد صادق  ٣٪٦٦١٦٪ ٪٧

 و١رٌص رضا أٔٛر ٚ٘ثٗ  ٧٧٣١٩١٪ ٧٣

 و١رٌص ض١ّر ص١ٍة ج١ًّ  ٣٪٩٩٪٦٪ ٧٦

 ١ٌٍٝ عٍٝ ِذّذ ِذّذ  ٧٧٣١٧١٪ ٧٩

 ِاجذ ع١طٝ ١ِٕر دى١ُ  ٧٧٣١٧٨٪ ٨١

 ِارذ١ٕا زا٘ر ١ٌُٚ ٔص١ف  ٧٧٣١٩٦٪ ٨١

 ِارذ١ٕا ٘أٝ فا٠ك عثذٖ  ٣١٪٦٣٩٪ ٨٦

 ِارض١ً صفٛخ عس٠س ٠طٝ  ٪٦٦١٨٣٪ ٨٧

 ِارٌٝ زور٠ا تٙجد ِرلص  ٦٦١١٧١٪ ٨٨

 ِار٠ا ِجذٜ دٕا ا١ٍ٠ا  ٩٪٧٧٣١٪ ٨٩

 ِار٠ٕا عادي فر٠ذ خ١ًٍ  ٦٦١٦٧٧٪ ٪٨

 ِار٠ٕا ِالن دٕا جثرج  ٦٦١١٩١٪ ٨٣

 ِذطٓ ِذّٛد ِذّذ ِرضٝ  ٪٦٦١٨٧٪ ٨٦

 ِذّذ ادّذ ِذّذ عثذ اٌجٛاد  ٩٪١٩٦١٪ ٨٩

 ِذّذ رِضاْ روٝ درد٠ر  ٧٧٣٦١٣٪ ٩١

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 اآلثار اليونانية والرومانية -انتظام  -اآلثار  -الفرقة ثالثة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٩ ) 

 م ١٩:١٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ِذّذ غذاذح عٍٟ غذاذح  ٪٦٣٩٣٣٪ ٩١

 ِذّذ ِذٝ اٌذ٠ٓ ِذّذ عثذاٌىافٝ  ٩٩٩١٪٦٪ ٩٦

 ِذّذ ٔاصر عثذ اٌطالَ عثذ اٌٌّٛٝ  ٦٦١٩٨٩٪ ٩٧

 ِر٠ُ عادي ِطعٛد ِطعذ  ٦٦١٦٨٨٪ ٩٨

 ِصطفٝ أدّذ ِذّذ عٍٟ  ٦٪٧٧٦٩٪ ٩٩

 ِصطفٝ دطٓ عثذ اٌٛ٘اب ِذّذ  ٧٧٦٩٩١٪ ٪٩

 ِصطفٝ ِذّٛد عثذ اٌٛ٘اب خ١ًٍ  ٦٣٩٣٩٣٪ ٩٣

 ١ِرٔا جّاي صادق تطرش  ٦٪٦٦١٣٪ ٩٦

 ١ِرٔا ضاِٝ رغذٜ زاخر  ٦٣٩٣٧١٪ ٩٩

 ١ِٕا زا٘ر ٌث١ة ٠ٛضف  ٧٧٩١٨٨٪ ١٪

 ٔاد٠ٗ صاٌخ ر٠اض ِذّٛد  ٦٦١٨٩٣٪ ١٪

 ٔر١ِٓ ا٠ّٓ عثذ اٌفراح ِذّذ  ١١١١١١٦٩٦ ٦٪



 االضُ اٌىٛد َ

 ٔر١ِٓ واًِ ٠عمٛب عثذ هللا  ١٣٪٦٣٩٪ ٧٪

 ٔعّاخ ِذّذ عثذاٌٙادٜ عثذاٌذف١ع  ٪٪٦٦١٦٪ ٨٪

 ٔٛرٖ فارٚق اضّاع١ً صادق  ٧٪٪٦٦١٪ ٩٪

 ١ٔف١ٓ ضعذ زغٍٛي ضعذ  ٦٦١٨١٩٪ ٪٪

 ٘اجر صثرٜ ِذّذ اتٛ اٌّجذ  ٦٦١٩٩٦٪ ٣٪

 ٘اجر ِٕرصر زٕ٘ٝ ِذّٛد  ٧٧٩٨٦٩٪ ٦٪

 ٘ا٠ذٜ رِسٜ دٕا ع١اد  ٦٦١٩١١٪ ٩٪

 ٚالء ادّذ عثذ اٌعظ١ُ غٍماِٝ  ٣١٪٦٦١٪ ٣١

 ٠اض١ّٓ ِصطفٝ ادّذ ِذّذ  ٦٣٩٣١٩٪ ٣١
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 تقرير عن طالب سنة دراسية
 آثار مصرية -انتظام  -اآلثار  -الفرقة ثالثة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 م ١٠:١٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 آ٠ٗ دّذٜ دطة هللا عثذ اٌذى١ُ  ٧٪٦٣٩٧٪ ١

 أالء تٙاء ٔاجخ عثذاٌعظ١ُ  ٦٦١٩٨٧٪ ٦

 اترا١ُ٘ ٠ذ١ٝ اترا١ُ٘ ادّذ  ١٩١٦٦٨٪ ٧

 ادّذ ضع١ذ عثذ هللا عثذ اٌرٛاب  ٪٪١٩١٧٪ ٨

 ادّذ ض١ذ ِذّذ عثذ اٌٛ٘اب  ٦٪٦٦١١٪ ٩

 ادّذ ِجذٜ ِذّذ عراتٝ  ٪٩٪١٩١٪ ٪

 ادّذ ِذّذ عثذاٌصثٛر عثذاٌٛ٘اب  ٣١٪١٩١٪ ٣

 ادّذ ِّذٚح فرذٝ عثذ اٌّعس  ٧١٦٨٩٦٪ ٦

 ادّذ ٘ػاَ ٠ٛضف عثّاْ  ٪٪٧١٦٨٪ ٩

 اضراء دطٓ ع١ذ دطٓ  ٦٦١١١١٪ ١١

 اضّاء دارؼ ِذّذ عثذهللا  ٦٣٩٨٩٩٪ ١١

 اضّاء رجة ادّذ ِذّذ  ٩٩٪٦٦١٪ ١٦

 اضّاء رِضاْ عثذاٌعظ١ُ ٔجُ  ٦٦١٣٨١٪ ١٧

 اضّاء صافٝ غٛته ترد٠طٝ  ٦٦١٦٨٧٪ ١٨



 االضُ اٌىٛد َ

 اٌػ١ّاء فراج ِذّٛد ضٕٛضٝ  ٦٦١١٨٩٪ ١٩

 ا١ِٔٛٛش دّذٜ ضع١ذ عثذ إٌٛر  ٧٦١٩٩٩٪ ٪١

 ا١ِرج دجاج عثذاٌثالٝ ِذّذ  ١١١١١١٩٦٩ ١٣

 ا٠ّاْ أٛر عثذاٌمادر دط١ٓ  ٧١٪٦٦١٪ ١٦

 ا٠ّاْ ِذّذ ٔج١ة دافع ِذّٛد  ٦٦١٦٦٨٪ ١٩

 ا٠ّٓ عثذ إٌاصر ِذّذ عثذ اٌفراح  ٧٨١٦٨٦٪ ٦١

 ا٠ّٓ ِذدد ِذّذ ٔػاخ  ٩٣٣٨٪٦٪ ٦١

 ا٠ٗ ِذّذ دطٓ عٍٟ  ٧٦٦٧٣١٪ ٦٦

 ا٠ٗ ِذّذ صفٛخ اتٛغ١ّٕح  ٩٪٧٧١١٪ ٦٧

 ا٠ٗ ٔصر ِذّذ جثر٠ً  ٧٦٦٧٦١٪ ٦٨

 تطّح ِذّذ ِذّذ عثذ اٌٌّٛٝ  ٩٪٦٦١١٪ ٦٩

 جّاي ادّذ خٍف هللا ادّذ  ١٩١٩٧٩٪ ٪٦

 دازَ دطاَ عثذ اٌذى١ُ عٍٝ  ٪٦٪١١١١١١ ٦٣

 دىّد تذٜٚ ٔصذٝ ادّذ  ٦٦١٣١٨٪ ٦٦

 دعاء عادي ع١ذ ِذّذ  ٦٦١٩٧٦٪ ٦٩

 راِٟ ِا٘ر عس٠س جرجص  ٦٦١٧٦١٪ ٧١

 رأذا جعفر ادّذ ِذّذ  ٦٦١٧٦١٪ ٧١

 را١ٔا صفٛخ ٔاغذ ٠ٛضف  ٦٣٩٩٦٩٪ ٧٦

 را١ٔا عثذاٌثاضظ دطٓ ِذّذ  ٪٦٦١١٣٪ ٧٧

 را٠ٚٗ ِٛضٝ ضعذ ِذّذ  ٦٦١٩١١٪ ٧٨

 رداب ٔاصر عثذ إٌّعُ عثذ اٌٛ٘اب  ٦٦١٦٣٦٪ ٧٩

 رغذاء وّاي صاٌخ اتٛ ا١ًٌٍ  ٦٦١٦١٨٪ ٪٧

 رل١ٗ رضا واًِ اٌذِرداظ  ٦٦١٦١٦٪ ٧٣

 ر٠ّٛٔذا فضً فٛزٜ ع١اد  ٧٧٦٣٣٨٪ ٧٦

 ز٠ٕا رِضاْ دطٓ ذٛف١ك  ٦٦١٩٧٧٪ ٧٩

 ز٠ٕة ِذّذ صادق عٍٝ  ٩٣٪٦٦١٪ ٨١

 ضٙاَ عثذهللا ٚاعر فا٠س  ٦٦١٦٩٩٪ ٨١

 غرٚق عثذ اٌغٕٝ فرذٝ عثذ اٌغٕٝ  ٪٦٪٦٣٩٪ ٨٦

 غ١ر٠ٓ ٔاصر جاِعٝ عثّاْ  ٪٣٪٦٣٩٪ ٨٧

 غ١ّاء ِذطٓ عثذاٌٙادٞ اترا١ُ٘  ٦٣٩٣٦١٪ ٨٨

 غ١ّاء ِذّذ غعثاْ ض١ذ  ٦٪٦٦١١٪ ٨٩

 طارق عٍٝ دجازٜ ِذّٛد  ٧٧٦٩١٣٪ ٪٨

 طٗ ِرضٝ عثذ إٌّعُ ِرضٝ  ٧٧٦٩٦٣٪ ٨٣

 عائػح ِجذٜ ذٙاِٝ اتٛز٠ذ  ٩٪٦٣٩٦٪ ٨٦

 عاطف ٔصذٝ ذٛف١ك جٕذٜ  ٩٩٨٣٪٦٪ ٨٩



 االضُ اٌىٛد َ

 عثذ اٌردّٓ رت١ع ِذجٛب غذاذٗ  ٩٪٦٦١٩٪ ٩١

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 آثار مصرية -انتظام  -اآلثار  -الفرقة ثالثة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٩ ) 

 م ١٠:١٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 عثذ هللا جّعح ِاضٝ عثذ اٌّعس  ٦٦١٩٩٦٪ ٩١

 عث١ر ِذّذ ِذرٚش اٌط١ذ  ٦٦١٦١٦٪ ٩٦

 عٍٝ عثذ االٌٗ ٚردأٝ ِذّٛد  ٪٧٧٩٧٣٪ ٩٧

 عٍٝ عثذ هللا ضعذ عثذ اٌثالٝ  ٦٦١٩٨٧٪ ٩٨

 عّرٚ اتٛ اٌعس خٍف ٔج١ة  ٦٦١١١١٪ ٩٩

 عّرٚ جّاي عثذ هللا عثذ اٌعس٠س  ٦٦١٦٧٣٪ ٪٩

 فادٜ عاطف أٛر ٔٛدٜ  ٦٦١٧٦٩٪ ٩٣

 فارش خاٌذ طٗ عثذ إٌع١ُ  ٧٧٩٧٩٦٪ ٩٦

 فاطّح عالءاٌذ٠ٓ ٌطفٟ عّر  ٪٦٦١٦١٪ ٩٩

 فاطّٗ فرذٟ ٠ٛضف عثذاٌردّٓ  ٧٧٪٦٦١٪ ١٪

 واٍِٗ ٠ٛضف اترا١ُ٘ عثذ اٌط١ذ  ٦٦١١٦٩٪ ١٪

 ِاجذ ِذّٛد ِاجذ ِذّٛد  ٧٧٣١٧٦٪ ٦٪

 ِار٠ٕا ورَ ف١ُٙ ضالِٗ  ٩٪٦٣٩٦٪ ٧٪

 ِذّذ اتٛ اٌعسا٠ُ عّر ِذّذ  ٦٦١٨٧٦٪ ٨٪

 ِذّذ جّاي ِخ١ّر دّسٖ  ٧٧٣٦١٧٪ ٩٪

 ِذّذ ِصطفٝ ِرذضٝ ِصطفٝ  ٩٩٩٩٪٦٪ ٪٪

 ِذّٛد غعراٜٚ عثذاٌذف١ع ِؤِٓ  ٦٦١٨٩٨٪ ٣٪

 ِذّٛد عادي عٍٝ ترٔص  ٧٧٦٦٧٣٪ ٦٪

 ِذّٛد ٠ذٝ ِذّذ عثذاٌٛ٘اب  ٧٧٦٦٨٩٪ ٩٪

 ِرثا اترا١ُ٘ عذٌٟ اترا١ُ٘  ٦٦١١٣١٪ ٣١

 ِرٚج خ١ّص صاتر ادّذ  ١٧٪١١١١١١ ٣١

 ِر٠ُ ض١ّر عثذاٌٛ٘اب ٚ٘ثٗ  ٦٦١١٣٦٪ ٣٦

 ِر٠ُ عالء صالح ادّذ  ١٦٪٦٣٩٪ ٣٧

 ِصطفٝ ادّذ ِذّذ عثذ اٌمادر  ٦٦١٣٧٧٪ ٣٨

 ِصطفٝ جذاٜٚ ِذّذ جذاٜٚ  ٧٧٦٩٨٨٪ ٣٩

 ِصطفٝ ِجذٜ عثذاٌػافٝ ِذّذ  ٧٧٦٩٩٨٪ ٪٣

 ِصطفٝ ِذّذ غعثاْ ِذّذ  ١٧٪٦٦١٪ ٣٣

 ِــر٠ــــاْ ١ِٕر ضعذ ِٛضٝ  ٦٦١٣١٩٪ ٣٦

 ِٝ ٔج١ة ِذّذ اٌطما ضع١ذ  ٪٦٦١١١٪ ٣٩

 ١ِادٖ ِذّذ ضعذ ِذّذ  ٦٦١١٣٧٪ ٦١



 االضُ اٌىٛد َ

 ١ِراٜ جٛز٠ف ر٠اض ١ِالد  ٦٦١٦٩٦٪ ٦١

 ١ِرٔا غذاذٗ د١ٍُ ِرلص  ٦٣٩٩٦٩٪ ٦٦

 ١ِٕا فاو١ٛش رغ١ذ تٕذٞ  ٧٧٩١٨٦٪ ٦٧

 ٔجاٖ عٍٝ ض١ذ عٍٝ  ٦٨٪٦٦١٪ ٦٨

 ٔذٜ دطٓ ِذّذ ِذّذ  ١١١١١١١٦٩ ٦٩

 ٔر١ِٓ غعثاْ ِذّٛد ادّذ  ١٨٧٪٪٦٪ ٪٦

 ٔظ١ر ِصطفٝ ضعذ جثر ادّذ  ٪١١١١١١١٣ ٦٣

 ٔٙا ادّذ ض١ذ ادّذ  ٧٧٩٨٨٧٪ ٦٦

 ٍٔٙٗ عٍٝ عٍٝ ِذّذ  ٧٧٩٨٩٧٪ ٦٩

 ٔٛرا ِذّذ غعثاْ ادّذ  ٪٦٦١٧٦٪ ٩١

 ٔٛراٌٙذٜ ِخرار ِذّذ ِذّذ  ٧٧٩٨٩٩٪ ٩١

 ٘ا٠ذٜ ادّذ ِذّذ ِصطفٝ  ٦٦١٧٦٣٪ ٩٦

 ٘ثٗ صاتر اترا١ُ٘ ض١ذ  ٧٧٩٩١٦٪ ٩٧

 ٚالء ِذّذ ِذّذ ض١ذ  ٩٦٪٦٣٩٪ ٩٨

 ٠اضر خاٌذ ِذّذ ٠ذ١ٟ ِذّذ  ٦٣٩٨١٨٪ ٩٩

 ٠اض١ّٓ اترا١ُ٘ خٍف اترا١ُ٘  ٦٦١١٦٦٪ ٪٩

 ٠اض١ّٓ فا٠س فخرٜ ِذّذ  ٪٩٪٦٣٩٪ ٩٣

 ٠ٛضر١ٕا و١رٌص دٕا ضعذ  ٦٦١٩٨٦٪ ٩٦

 

 ٩١٠2-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الثالثة انتظام الفصل الدراسي األول

 اآلثار/ آثار مصرية -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 1 امنية عمر فؤاد عبدالعال 675:161171111951   مقيــد  6خارج 

 6 حنان الجادورى عبدالحميد مهران 675:1611811161:3   مقيــد باق

 7 مينا حنا ابراهيم حنا 675:1611911165:2   مقيــد 1خارج 

 

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 آثار إسالمية -انتظام  -اآلثار  -الفرقة ثالثة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 م ١٢:١٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 اترطاَ درتٝ ا١ِٓ اترا١ُ٘  ٦٦١٨٦٩٪ ١

 اترا١ُ٘ دطٓ ض١ٍّاْ ِذّذ  ٧٨١٦٧٦٪ ٦

 ادطاْ عثذ إٌاصر عثذٖ ض١ٍُ  ١٩١٧٧١٪ ٧

 ادّذ إضّاع١ً ِذّذ رزق  ٦٦١٨٦٦٪ ٨

 ادّذ دجازٜ رداب عثذاٌٌّٛٝ  ١٩١٧٨٩٪ ٩



 االضُ اٌىٛد َ

 ادّذ ضاٌُ عثذ اٌّج١ذ راذة  ٦٦١١٨٦٪ ٪

 ادّذ ض١ذ عثذ اٌثاضظ عثذاٌع١ٍُ  ١٩١٧٦٦٪ ٣

 اخالؼ ِصطفٝ عثذاٌذ١ّذ عثادٖ  ٦٦١١٦٨٪ ٦

 اضراء ٠ذٝ عثذاٌعس٠س ِذّذ  ٧١٦٨٦٦٪ ٩

 اضّاء فرٛح خٍف راٜٚ  ٦٦١١٧٦٪ ١١

 اضّاء ِذّٛد دّذٜ ا١ِٓ  ٦٦١٧١٩٪ ١١

 اضّاء ٠اضر ِذّذ ادّذ  ٦٦١٨١١٪ ١٦

 االء دطٓ ِذّذ دطٓ  ٧٦١٩٦٧٪ ١٧

 إِٗ ِٕصٛر ِذّذ دطٓ  ٧٦١٩٩٧٪ ١٨

 ا١ِرج جالي ِذّذ ِصطفٟ  ٦٦١٩١٦٪ ١٩

 ا١ِّح عثذاٌرٛاب عثذ اٌذى١ُ دطٓ  ٦٦١١١٨٪ ٪١

 ا٠ٗ عاطف ادّذ ادّذ  ٦٦١٣١٧٪ ١٣

 ا٠ٗ عطا اضّاع١ً عثذاٌفراح  ٦٦١١٩٣٪ ١٦

 ا٠ٗ ِذّذ راغذ ِرضٝ  ٦٦١٧٦٩٪ ١٩

 تطح ض١ذ اترا١ُ٘ عثذ اٌعس٠س  ٦٣٩٩٦٣٪ ٦١

 تطٗ فرذٝ فٛزٜ ضٕٛضٝ  ٧٦٦٧٩٦٪ ٦١

 دطٓ ِذّذ جاتر ا١ٌٍّجٝ  ٪٧٦٦٨٨٪ ٦٦

 دطٕاء ِذّذعادي ِذّذ دث١ة  ٩٪٦٦١٦٪ ٦٧

 دعاء ادّذ اتٛاٌذّذ عثذاٌرٛاب  ٦٣٩٩١٩٪ ٦٨

 دعاء ٔاجٝ عثذاٌع١ٍُ عثذاٌػافٝ  ١٩١٩٦٧٪ ٦٩

 د٠ٕا ٠اضر صذ٠ك ِذّذ  ٪٦٦١٨١٪ ٪٦

 رداب ِذّذ عثذاٌطرار ِذفٛظ  ٦٦١١٦١٪ ٦٣

 ردّٗ ِذّذ عثذ اٌذى١ُ صاٌخ  ٦٣٩٦٧٨٪ ٦٦

 رغا صفٛخ عثذاٌذ١ّذ ِذّذ  ٦٦١٨٧٦٪ ٦٩

 رضٜٛ ج١ًّ ِذّٛد عثذ اٌذى١ُ  ٦٦١٦٨٨٪ ٧١

 رِضاْ عثذإٌاصر ثاتد ِذّذ  ٦٣٩٨٦٦٪ ٧١

 ر٠ٙاَ ِؤِٓ ادّذ عثذ هللا  ٣٩٪٦٦١٪ ٧٦

 ز٠ٕة ِذّٛد دط١ٓ عثذ هللا  ٪٦٦١٨٦٪ ٧٧

 ضاِخ ِذّذ عثذاٌفراح ٠اض١ٓ  ٦٦١١٩٩٪ ٧٨

 ض١ّٗ عاِر ع١طٝ ادّذ  ٦٦١٨٦٣٪ ٧٩

 ضٛزاْ ِذّذ اٌط١ة فارٚق ادّذ  ٦٦١٨٦٦٪ ٪٧

 غ١ّاء ِذّذ ِذّذ عثذاٌرازق  ٦٣٩٣٩١٪ ٧٣

 عائػح دطٓ صاٌخ عثذ اٌعظ١ُ  ٩٪٦٦١٧٪ ٧٦

 عثذاٌردّٓ رضا فٛزٜ دطاْ  ٨١٪٦٣٩٪ ٧٩

 عثذاٌىر٠ُ ِذّذ عثذاٌّغٕٝ ِذّذ  ٦٦١٧٦٣٪ ٨١



 االضُ اٌىٛد َ

 عث١ر جٙاَ اٌط١ذ اٌػافعٝ  ٦٦١٩٩٣٪ ٨١

 فاطّح طٗ ادّذ غرتاٜٚ  ٦٦١١٦٩٪ ٨٦

 فرذٝ ِصطفٝ فرذٝ عرر٠ص  ٦٣٩٨١٩٪ ٨٧

 ِذّذ ضع١ذ ادّذ ِذّذ  ٦٦١٣٦٧٪ ٨٨

 ِذّذ صفٛخ داخٍٝ عثذاٌذ١ّذ  ٧٧٦٦٦٦٪ ٨٩

 ِذّذ فرداْ ِذّٛد عثذ اٌّذطٓ  ٧٧٦٦٧٧٪ ٪٨

 ِذّذ ِذّٛد رذثٝ عثذاٌذافع  ٦٦١٨٧٦٪ ٨٣

 ِذّٛد رجة ِذّذ ادّذ  ٦٦١٣٨٦٪ ٨٦

 ِذّٛد ِفراح رغذٜ عٍٝ  ٧٧٦٦٨٧٪ ٨٩

 ِرٖٚ ِذّذ فرذٝ ادّذ  ٦٦١١٦٨٪ ٩١

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 آثار إسالمية -انتظام  -اآلثار  -الفرقة ثالثة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٩ ) 

 م ١٢:١٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ِصطفٝ ادّذ ِذّذ ادّذ  ٦٣٩٨٦٩٪ ٩١

 ِصطفٝ غذاد ِصطفٝ ِذّذ  ٦٣٩٨٨٩٪ ٩٦

 ِصطفٝ ِذّٛد عثذ اٌّج١ذ عثذ اٌردّٓ  ٧٧٦٩٩٦٪ ٩٧

 ِٕٝ عثذ اٌعاي دطٓ عثذ إٌثٝ  ٦٦١١٩٣٪ ٩٨

 ِٙا جّاي ِذّذ ر٠اض  ٧٧٩١٦٨٪ ٩٩

 ١ِادٖ اغرف ادّذ عػ١رٜ  ٪٧٧٩١٧٪ ٪٩

 ٔجٜٛ اترا١ُ٘ عثّاْ ِذّذ  ٧٧٩٨١٩٪ ٩٣

 ٔذا ِذّذ فٛزٜ اضّاع١ً  ٧٧٩٨٦٨٪ ٩٦

 ٔٛرا ضع١ذ ِذّذ ع١ٍٖٛ  ٦٪٧٧٩٨٪ ٩٩

 ٘ذ٠ر غر٠ف ِذّٛد ِذّذ  ٪٦٦١٦٦٪ ١٪

 ٚالء طٍعد ِذّذ ذٛٔٝ  ٦٦١٧٦٦٪ ١٪

 

 ٩١٠2-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الثالثة انتظام الفصل الدراسي األول

 اآلثار/ آثار إسالمية -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 1 الغنىاية جمال حسين عبد  675:161181111687   مقيــد باق

 6 ايهاب سعد عبدالرازق محمد 675:161191111118   مقيــد باق

 7 حسن على حسن ابو بكر 675:161161111936   مقيــد  6خارج 

 8 خالد عماد الدين محمد ربيع احمد 675:161181116871   مقيــد باق

 9 رباب جمال عبدهللا مهنى :675:16119111171   مقيــد باق

 : رباب طه محمد عبد الحميد 675:161181111121   مقيــد باق

 3 فاطمة رجب عباس عثمان 675:161191116891   مقيــد باق

 2 محمد اشرف فولى عبدالحميد 675:161171117857   مقيــد 1خارج 



 5 محمد هالل خالد درويش 675:1611711168:7   مقيــد 7خارج 

 11 ممدوح عبد الفضيل احمدمحمود  675:161191111:27   مقيــد باق

 


