
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 عربى انتظام -اللغة العربية  -الفرقة ثالثة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 ص ١١:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 أدالَ واًِ وّاي واًِ  ٦٥٥١٥١٥ ١

 أضّاء اضّاػ١ً خٍف ٠ٛٔص  ٦٥٥٠٢٨٦ ٢

 أ١ِرج ٔجذٞ أدّذ ِذّذ  ٦٥٥٠٣٦٣ ٣

 أ٠ّاْ ػادي ِذٝ ػثذاٌذ١ّذ  ٦٥٥١٥٢١ ٤

 اترطاَ جّاي رجة ػثذ اٌرازق  ٦٥٥٠٨٨٨ ٥

 اترطاَ دطاْ ِذّذ دطاْ  ٦٥٨٨٥٠٢ ٦

 اترطاَ ٔث١ً ػثذ هللا ضاٌُ  ٦٥٨٥٨٨٠ ٨

 اترا١ُ٘ ػاطف ض١ٍُ ػثذاٌذ١ّذ  ٦٥٥١٤١١ ٥

 ادّذ ذغ١اْ ػراتٟ ذغ١اْ  ٦٥٨٨١٥٣ ٨

 ادّذ دطٓ ػٍٝ لٕذ٠ً  ٦٥٥١٣٣٨ ١٠

 ادّذ دطٓ ِذّذ ػثذ اٌذافظ  ٦٥٨٥٥١٠ ١١

 ادّذ دطٓ ِذّٛد ِذّذ  ٦٣١٥٨٣٣ ١٢

 ادّذ خ١رٜ ِذّٛد ِذّذ  ٦٤٣٤٣٨٥ ١٣

 ادّذ رت١ؼٟ ِذّذ ػثذ اٌصاٌذ١ٓ  ٦٥٥٠٦١٨ ١٤

 ادّذ رفاػٟ ػثذ اٌٛ٘اب ِذّذ  ٦٥٥٠٨٢١ ١٥

 ادّذ ض١ذ ادّذ دطٓ  ٦٣١٥٨٤٨ ١٦

 ادّذ ػادي ػٍٝ اترا١ُ٘  ٦٥٥٠٣٥٥ ١٨

 ادّذ ػٍٝ دضٛلٝ دط١ٓ  ٦٣١٥٨٥٦ ١٥

 ادّذ ػّر ػثذاٌّؼرّذ ػٍٛاْ  ٦٥٥١٨١٨ ١٨

 ادّذ فٛزٜ ِذّذ دط١ٓ  ٦٣١٥٨٦٢ ٢٠

 ادّذ ِذّذ ض١ذ ػثذاٌردّٓ  ١٠٠٠٠٠٣٥١ ٢١

 ادّذ ِذّذ ِخرار ػثذ اٌؼس٠س  ٦٣١٥٨٨٦ ٢٢

 ادّذ ِٕرصر ِذّذ جّاي دافظ  ٦٣١٥٨٨٤ ٢٣

 اضراء ادّذ ػثذاٌغٕٝ ػثذاٌؼس٠س  ٦٥٥١٦١٢ ٢٤

 اضراء فرج ض١ذ ت١ِٛٝ  ٦٥٥٠٦٤٥ ٢٥

 اضراء ِذّذ خٍف ادّذ ِذّذ  ٦٥٥١٢٨٤ ٢٦

 اضّاء تٛشٝ ٔظ١ُ تٛشٝ  ٦٣١٥٥٢٥ ٢٨

 اضّاء رت١غ ِؼثذ اٌط١ذ  ٦٥٥٠٨٤٠ ٢٥

 اضّاء ضؼ١ذ ِذّذ اٌط١ذ  ٦٥٥٠٢٤٨ ٢٨

 اضّاء طٗ ِذّذ طٗ  ٦٥٨٨٤٨٠ ٣٠

 اضّاء ػٍٝ اترا١ُ٘ شٍماِٝ  ٦٥٥٠٢٤٣ ٣١



 االضُ اٌىٛد َ

 اضّاء ػٍٝ اترا١ُ٘ ػثذ اٌجٛاد  ٦٥٥٠٥٠٠ ٣٢

 اضّاء ِذرٚص ِذّذ ِطاٚع  ٦٥٥١٠٥٥ ٣٣

 اضّاء ِصطفٝ ػثذ إٌؼ١ُ ػثذ اٌّطٍة  ٦٣١٥٨٨١ ٣٤

 اضّاء ٠اضر صالح ػثذ اٌذى١ُ  ٦٥٥٠٥٨٨ ٣٥

 اض١ا دفظٟ شؼراٚٞ دافظ  ٦٥٨٥٦١٠ ٣٦

 دط١ٓ ض١فاالء ض١ف   ٦٣١٦٠٠٣ ٣٨

 اٌس٘راء أدّذ واًِ ِذّذ  ٦٥٥٠٤٦٦ ٣٥

 اٌس٘راء خطاب ِٛضٝ ػّر  ٦٥٥٠٥٨٢ ٣٨

 اٌس٘راء ِصطفٝ ادّذ درد٠ر  ٦٥٥١٨٨٤ ٤٠

 اٌش١ّاء أدّذ ػثذاٌذف١ظ ِذّذ  ٦٥٥١٨٠٣ ٤١

 اٌٙاَ أدّذ رجة ِذّذ  ٦٥٥٠٥٢٥ ٤٢

 اٌٙاَ رضا ض١ذ ِذّذ  ٦٥٥٠٨٠١ ٤٣

 اٌردّٓ اٌٙاَ ضاِٝ ادّذ ػثذ  ٦٣١٦٠٢١ ٤٤

 اِأٝ ػثذاٌغٕٝ ِذّذ شؼثاْ  ٦٥٥١٢٨٥ ٤٥

 اِأٝ ِذّٛد ػثذ اٌذ١ٍُ ِذّذ  ٦٥٨٨٤٥١ ٤٦

 اًِ ادّذ فٌٟٛ ادّذ  ٦٥٥٠٨٥٥ ٤٨

 اًِ ػٍٝ ِذّذ ِذّذ  ٦٥٥١٣٠٤ ٤٥

 ا١ِٕٗ د١ذر ِذّذ د١ذر  ٦٥٥٠٤٦٨ ٤٨

 ا١ِرج اشرف دط١ٓ دطٓ  ٦٥٥٠٢٨٨ ٥٠

 

 كلية اآلداب
 دراسيةتقرير عن طالب سنة 

 عربى انتظام -اللغة العربية  -الفرقة ثالثة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٩ ) 

 ص ١١:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ا١ِرج ػٍٝ ػثذ اٌٌٛٝ ػثذ اٌؼس٠س  ٦٥٥١٠٠٣ ٥١

 ا١ِرٖ ا١ٌٙشٝ ػثذ اٌجٛاد ػثذ اٌردّٓ  ٦٥٥٠٥٨٦ ٥٢

 ا١ِّح رت١غ رِضاْ ِذرٚص  ٦٥٥١١٠٠ ٥٣

 ا١ِّٗ ِذّٛد شىٛوٛ صذلٝ دطاْ  ٦٥٥١٨٠٦ ٥٤

 ا٠ح اشرف اترا١ُ٘ ِذّذ  ٦٥٨٨٥٠٣ ٥٥

 ا٠ح شرف ِذّذ اضّاػ١ً  ٦٥٨٥٨٨٤ ٥٦

 ا٠ح ِذّذ ض١ذ ػثذهللا  ٦٥٥١٥٣٥ ٥٨

 ا٠ح ِذّذ ػثذاٌغٕٝ ِذّذ  ٦٥٥٠٨٤٢ ٥٥

 ا٠ّاْ رِضاْ ِصطفٝ ِذّذ  ٦٥٥٠٥٠٨ ٥٨

 ا٠ّاْ ػاِر ادّذ دط١ٓ  ٦٥٥١٥٠٨ ٦٠

 ا٠ّاْ فٛزٞ فارٚق ػثذ اٌمادر  ٦٥٨٨٥٢٢ ٦١

 ا٠ّاْ ِذّذ رش١ذٞ ادّذ  ٦٥٥٠٨٦٠ ٦٢



 االضُ اٌىٛد َ

 ا٠ٕاش ػّاد ِذّذ اٌّجا٘ذ ػثذاٌذى١ُ  ٦٥٥١٨٨٥ ٦٣

 ا٠ٗ ادّذ ِذّذ ِفراح  ٦٥٥٠٥٥٠ ٦٤

 ا٠ٗ خاٌذ دفٕٝ اترا١ُ٘  ٦٣٢٢٦٢٤ ٦٥

 اٌذىُ ػثذ اٌٛادذا٠ٗ ػثذ اٌرٛاب ػثذ   ٦٥٥١١٢٢ ٦٦

 ا٠ٗ ػٍٝ دٍّٝ ِرذضٝ  ٦٣٤٥٤٥٦ ٦٨

 ا٠ٗ واًِ ِذّذ ػثذاٌذافظ  ٦٥٨٨٥٠٥ ٦٥

 ا٠ٗ ِذّذ ػثذاٌجٛاد ِذّذ  ٦٥٨٨٨٥٨ ٦٨

 ا٠ٗ ِذّٛد ِذّذ ػٍٝ  ٦٥٥٠٨٨٥ ٨٠

 تر ِصطفٝ ادّذ ِذّذ  ٦٥٥٠٢٠٢ ٨١

 تطّٗ وّاي راضٝ ػثذ اٌّؼثٛد  ٦٥٥٠٥٢٥ ٨٢

 ػثذ اٌٛ٘ابتطٗ رجة ػثذهللا   ٦٥٥٠٥٥٥ ٨٣

 ذط١ُٕ ٌطفٝ اِاَ دّاد  ٦٥٥١٣١٨ ٨٤

 جٙاد ِذّذ ِرضٝ ػٍٝ  ٦٥٨٨١٨٥ ٨٥

 دطاَ ِذّذ دجازٜ خٍف هللا  ٦٣٤٥٥٦٥ ٨٦

 دطٕاء جّاي ػثذ اٌؼ١ٍُ ػثذ اٌٛ٘اب  ٦٥٥١٣٦٨ ٨٨

 دطٕاء رت١غ ػٍٟ ِذّذ  ٦٥٥١٠٦٦ ٨٥

 دّادٖ ادّذ ضؼذ دطٓ  ٦٥٥١٤٨٥ ٨٨

 دّسج دطٓ لطة ػّر  ٦٥٨٨٤٨٥ ٥٠

 دٕاْ دجازٜ دطٓ ػثذ اٌثالٝ  ٦٥٨٨٦١٤ ٥١

 خاٌذ جّاي تذ٠غ ػثذ اٌّاٌه  ٦٥٨٨٥٠٦ ٥٢

 خٍٛد جاد اٌٌّٟٛ راضٟ ػثذ اٌمادر  ٦٥٨٥٥٥٨ ٥٣

 خٍٛد ِذّذ ادّذ ػثذاٌج١ذ  ٦٥٨٨٠٨٨ ٥٤

 دا١ٌا ِٛضٝ دطٓ ض١ذ  ٦٥٥٠٠٦٣ ٥٥

 دػاء ض١ٍّاْ ِذّذ ض١ٍّاْ  ٦٥٨٨٦١٥ ٥٦

 ػثذاٌرازق ِذّذدػاء ض١ّر   ٦٥٥١٤٣٠ ٥٨

 دػاء ػثذ اٌمادر اترا١ُ٘ ػثذاٌمادر  ١٠٠٠٠٠٢٨٣ ٥٥

 دػاء ػالء ِذّذ ػثذ اٌؼس٠س  ٦٥٨٨٢٤٢ ٥٨

 دػاء ػٍٝ ػثذاٌٍط١ف ض١ذ  ١٠٠٠٠٠٣١٨ ٨٠

 دػاء ِذّٛد ٌطفٝ أتٛ اٌؼال  ٦٥٨٨٨١٠ ٨١

 د٠ٕا ادّذ ػثذ اٌرد١ُ ػٍٝ  ٦٥٥١٥٦٨ ٨٢

 د٠ٕا ػاطف دطٓ ِذّذ  ٦٥٥١٦٦١ ٨٣

 رأا ِذّذ تذار زوٝ  ٦٥٥١٠٦١ ٨٤

 را١ٔا اضّاػ١ً زغٍٛي فرج  ٦٥٥١٥٤٥ ٨٥

 را١ٔا رت١ؼٝ خضراٜٚ رت١ؼٝ  ٦٥٥١٥٥٣ ٨٦

 را١ٔا شادٌٟ ػثذاٌظا٘ر ض١ذ  ٦٥٥١٦٨٢ ٨٨



 االضُ اٌىٛد َ

 را١ٔا ِذّذ ػثذ اٌرٛاب ػثذ اٌرش١ذ  ٦٥٥١٣٥٨ ٨٥

 را١ٔا ِصطفٝ خٍف درغاَ  ٦٥٥٠٠٦٥ ٨٨

 ض١ذرتاب إترا١ُ٘ اف١ذ   ٦٥٨٨٨١٤ ١٠٠

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 عربى انتظام -اللغة العربية  -الفرقة ثالثة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٣ ) 

 ص ١١:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 رتاب ػٍٝ ِذّذ ادّذ  ٦٥٥٠٥١٠ ١٠١

 دطٓ ػثذاٌذ١ّذ ِذّذرداب   ٦٥٨٨٥١٠ ١٠٢

 رداب صثرٖ ض١ذ ػثذ هللا  ٦٥٥١٥٣٨ ١٠٣

 رداب ػٍٝ شذاذح ِذّذ  ٦٥٥١٥٥٨ ١٠٤

 ردّح جّاي ػثذ اٌؼس٠س ِذّذ اٌط١ذ  ٦٥٥١٠٢٨ ١٠٥

 ردّح فرذٟ ِذّذ ػثذ اٌّرؼاي  ٦٥٥٠٨٥٤ ١٠٦

 ردّٗ ادّذ ِخٍٛف دطٓ  ٦٥٥٠٨٥٤ ١٠٨

 إٌّؼُردّٗ شذاذٗ ػثذ اٌذ١ّذ ػثذ   ٦٣٤٨١٠٨ ١٠٥

 رشا ِذّذ ادّذ اِثاتٝ  ٦٥٥٠٤٨٠ ١٠٨

 رضٜٛ شر٠ف ادّذ ػثذ إٌّؼُ  ٦٥٥١٨٨٥ ١١٠

 رغذٖ رت١غ اترا١ُ٘ دطٓ  ٦٣٤٨١٥٤ ١١١

 رف١ذٖ دّادٖ ِذّذ ضٕٛضٝ  ٦٥٥١٢٠٥ ١١٢

 ر٠ٙاَ اشرف ِؼٛض ػٍٝ  ٦٥٥٠٥١١ ١١٣

 ر٠ٙاَ صالح ِرػٝ زلٍف  ٦٥٥١٠٣٥ ١١٤

 ِذّذز٠اد ِذّذ فرذٝ   ١٠٠٠١١٠٠٥ ١١٥

 ز٠ٕة تذر فرذٝ داخٍٝ  ٦٥٥٠٨٠٨ ١١٦

 ز٠ٕة ِذّذ ذاِر ِٛضٝ  ٦٥٨٨٤٦٥ ١١٨

 ز٠ٕة ِصطفٝ دافظ غر٠ة  ٦٥٨٥٦٥٥ ١١٥

 ز٠ٕة ِصطفٝ ػثذ اٌؼ١ٍُ ِصطفٝ  ٦٣٤٨١٢١ ١١٨

 ضارج دط١ٓ دطٕٝ ضاٌُ  ٦٥٥١٠٥٢ ١٢٠

 ضارج رت١غ اٌط١ذ اتٛز٠ذ  ٦٥٥٠٥٦٨ ١٢١

 رِضاْضارج ػّار ػثذ اٌردّٓ   ٦٥٥٠٨١١ ١٢٢

 ضارج ػّر ػثذ اٌصثٛر ػثذ اٌؼس٠س  ٦٥٥١١٥٦ ١٢٣

 ضارٖ شر٠ف تٙجاخ فا٠ذ  ٦٥٥١٠٦٨ ١٢٤

 ضا١ِح ػثذاٌٙادٜ ػثذاٌؼس٠س ِؼٛض  ٦٥٥١٦٥٥ ١٢٥

 ضذر ػٛض ض١ذ ػرفاخ  ٦٥٥١٨٣٨ ١٢٦

 ضذر ِذّذ اترا١ُ٘ ِذّذ  ٦٥٥٠٥٥٥ ١٢٨

 ضذر ٘ذ٠ح ػ١طٝ ػثاش  ٦٥٨٨٥٤٦ ١٢٥



 االضُ اٌىٛد َ

 دّادج ػثذ اٌٍط١ف ضؼذ٠ح ٔاجٟ  ٦٥٥٠٢٥٤ ١٢٨

 ضٍطث١ً ادّذ ادّذ اٌثىرٜ ادّذ  ٦٣٤٨١٣٣ ١٣٠

 ضّر جّاي جاتر ػثذ اٌغٕٝ  ٦٣٤٨١٥٦ ١٣١

 ضّر ػاشٛر ِذّذ ػٍٝ  ١٠٠٠١٠٦٣٥ ١٣٢

 ضّر ػٍٝ تخ١د ادّذ  ٦٥٥٠٤٤٤ ١٣٣

 ضّر ٘الي دطٓ ِذّذ  ٦٥٥١٥٨٠ ١٣٤

 ضٙا ِرضٝ ِذّذ ض١ٍُ  ٦٥٥١٣٨٦ ١٣٥

 ػثذ اٌذ١ّذ ِذّذضٙاَ ِخرار   ٦٥٥٠٥٨٨ ١٣٦

 ض١ِٛٗ فرذٝ اٌط١ذ ِذّذ  ٦٥٥٠٥٨٢ ١٣٨

 شا١ٕ٘از جّاي ِرضٝ ِذّذ  ٦٥٥٠٤٤٥ ١٣٥

 شر٠ٓ لرٔٝ ػثذ اٌرد١ُ لرٔٝ  ٦٥٨٨١٢٤ ١٣٨

 شر٠ٓ ِذ١ٝ اٌذ٠ٓ فرذٝ ٔٛر  ٦٣٤٨١٨٤ ١٤٠

 شر٠ٓ ٔث١ً ِذّذ ِٙذٜ  ٦٥٥٠٣٣٥ ١٤١

 ش١ّاء اترا١ُ٘ ادّذ ذٛٔٝ  ٦٥٨٨٥١٢ ١٤٢

 ش١ّاء شؼثاْ ِذّذ ٔصر اٌذ٠ٓ  ٦٥٥٠٠٥٠ ١٤٣

 ش١ّاء صالح وّاي فرج  ٦٥٨٨٠٦٨ ١٤٤

 ش١ّاء ػاشٛر ِذّذ اتٛ غ١ّٕح  ٦٥٥٠٥٥٥ ١٤٥

 ش١ّاء ٔاصر خ١رٜ ادّذ  ١٠٠٠١٠٨٤٨ ١٤٦

 ش١ّاءر٘جر ػثاش دطٓ  ٦٥٨٨٥١٣ ١٤٨

 صاتر٠ٓ ػثذ اٌطالَ ػثذ اٌذى١ُ ػثذ اٌطالَ  ٦٣٤٨٢٠٤ ١٤٥

 ػثذ اٌّذطٓ ػثذ اٌغٕٟصاتر٠ٓ ِصطفٝ   ١٠٠٠١١٤٨٤ ١٤٨

 ضذٝ صفٛخ ػثذهللا تذٜٚ  ٦٥٥٠٥٥٢ ١٥٠

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 عربى انتظام -اللغة العربية  -الفرقة ثالثة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٤ ) 

 ص ١١:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 طارق ػثذ اٌذ١ّذ ػثذ اٌٍط١ف ػثذ اٌذ١ّذ  ٦٥٥١٥٨١ ١٥١

 طٗ ػثذ اٌرٛاب ِذٝ اٌذ٠ٓ دطٓ  ٦٥٥١٤٦٢ ١٥٢

 ػثذ اٌردّٓ فرغٍٝ ضؼ١ذ صذ٠ك  ٦٥٥١٠٦٣ ١٥٣

 ػثذ اٌىر٠ُ ادّذ ِذّذ شرف اٌذ٠ٓ  ٦٣٤٥٥٢٣ ١٥٤

 ػثذاٌردّٓ ػثذاٌمادر خٍف ػثذاٌمادر  ٦٥٥٠٨٦٤ ١٥٥

 ض١ذ ِٕصٛر ػثذاٌردّٓ ػم١ٍٗ  ٦٥٥٠٨٦٤ ١٥٦

 ػث١ر شرتجٝ اتٛ ز٠ذ ادّذ  ٦٥٥٠٨٨٥ ١٥٨

 ػسٖ ِذّذ ادّذ ِذّذ  ٦٥٨٨١٠٤ ١٥٥

 ػال رِضاْ ػٍٝ اتٛطاٌة  ٦٥٥٠٥١٥ ١٥٨



 االضُ اٌىٛد َ

 ػٍٝ اضؼذ ػثذ اٌذ١ّذ ػٍٝ  ٦٣٤٥٥٣٨ ١٦٠

 ػٍٝ ػشرٜ دطٓ خ١ًٍ  ٦٣٤٥٥٤١ ١٦١

 ػٍٝ ػّر ػٍٝ ػثذاٌّمصٛد  ٦٥٥١٤٥٤ ١٦٢

 ِذّذػٍٝ فرذٝ زٕ٘ٝ   ٦٣٤٥٥٤٣ ١٦٣

 ػٍٝ ِصطفٝ ِخ١ّر خٍف  ٦٥٥٠٢٠٣ ١٦٤

 ػ١طٝ ِذّذ ػثذاٌؼس٠س ػثذاٌرد١ُ  ١٠٠٠١١٢٦٨ ١٦٥

 ػ١شٗ ػثذاٌؼاطٝ اٌط١ذ ػثذاٌمادر  ٦٥٨٨٦٠٤ ١٦٦

 غادٖ جّؼٗ ػثذ اٌؼ١ٍُ ض١ذ  ٦٣٤٥٥٦٣ ١٦٨

 غادٖ فراج داِذ ِذّذ  ٦٥٥٠٥٣٠ ١٦٥

 فارٚق ادّذ طٗ ادّذ  ٦٥٥١٥٨٦ ١٦٨

 صاٜٚ فرج ػٍٝفاطّح   ٦٥٨٨٥٥٥ ١٨٠

 فاطّٗ اضّاػ١ً جّاي ػٍٝ  ٦٥٥٠٥٥٥ ١٨١

 فاطّٗ اٌس٘راء اشرف ادّذ ػثذاٌذ١ّذ  ٦٥٨٨٢١٨ ١٨٢

 فاطّٗ اٌس٘راء ِذّذ ادّذ ػثذ اٌذى١ُ  ٦٥٥١٨٠٨ ١٨٣

 فاطّٗ دّذٜ ِذرٚش ِذّذ  ٦٣٤٥٥٨٨ ١٨٤

 فاطّٗ ػ١ذ ػٍٝ ض١ٍّاْ  ٦٥٨٨٨٢١ ١٨٥

 فاطّٗ ِذّذ ِذّذ اضّاػ١ً  ٦٥٥١٢٨٢ ١٨٦

 فا٠سج ػٍٝ ِذّذ ِذّٛد  ٦٥٥٠٦٨٥ ١٨٨

 فذٜٚ ػثذ اٌؼس٠س واًِ ِذّذ  ٦٥٥٠٥٤٠ ١٨٥

 فردح ض١ذ ػمً ِذّذ  ٦٥٥٠٠٨١ ١٨٨

 فردٗ ِذّذ دطٓ جّؼٗ  ٦٥٥٠٥٢١ ١٥٠

 ور٠ّٗ ػثذ هللا اترا١ُ٘ ػثّاْ  ٦٣٤٥٦٨١ ١٥١

 ور٠ّٗ ٔاصر ِذّذ ضؼ١ذ  ٦٥٨٨٥٨٨ ١٥٢

 ٌثٕٝ خٍف ِذّذ ػثذ اٌٍط١ف  ٦٥٥١٥١٦ ١٥٣

 ١ٌّاء ػثذ اٌذى١ُ ػثذ إٌّؼُ ػثذ اٌذف١ظ  ٦٥٥٠٣٤٥ ١٥٤

 ١ٌٍٝ فرغٍٝ ض١ذ د١ٕش  ٦٥٥٠٠٣٤ ١٥٥

 ِؤِٓ دطٓ ِرذضٝ ِذّذ  ٦٥٨٨٠٥٣ ١٥٦

 ِذّذ خاٌذ ِذّذ فّٙٝ دطٓ  ٦٥٥٠٨٠٦ ١٥٨

 ِذّذ رزق ػثذاٌؼاي رزق  ٦٤٣٤٤١١ ١٥٥

 ِذّذ ض١ذ ػاِر خٍف  ٦٥٥٠٣٥١ ١٥٨

 ض١ذ ِذّذ صاٌخ ِذّذ  ٦٥٥١٨٢٤ ١٨٠

 ِذّذ ػثذ اٌٙادٜ د١ّذ ١ِالد  ٦٥٥٠٦٣٨ ١٨١

 ِذّذ ػثذاٌردّٓ ِذّذ ِذّٛد  ٦٥٥٠٥٦٤ ١٨٢

 ِذّذ ػٍٝ ض١ذ ِذّٛد  ٦٥٨٨٥١٥ ١٨٣

 ِذّذ ػّر ِذّذ ادّذ  ١٠٠٠١٠٨٠٨ ١٨٤



 االضُ اٌىٛد َ

 ِذّذ وّاي ِذّذ ػثذاٌمادر  ٦٥٥١٤٤٤ ١٨٥

 ِذّٛد ادّذ ػ١ذ ِذّذ  ٦٥٥٠٣٢٦ ١٨٦

 ض١ٍّاِْذّٛد دٍّٝ خٍف   ٦٥٥١١١٢ ١٨٨

 ِذّٛد رجة فّٙٝ دافظ  ٦٥٥٠٥٥٨ ١٨٥

 ِذّٛد ػصاَ ػرفاْ جاد  ٦٥٥١٨٢٢ ١٨٨

 ِذّٛد ِرذضٟ دطٓ ِذّٛد  ٦٥٨٨٦٥٢ ٢٠٠

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 عربى انتظام -اللغة العربية  -الفرقة ثالثة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٥ ) 

 ص ١١:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٠شئون الطالة بتبريخ نظبم ابن الهيثم إلدارة 
 االضُ اٌىٛد َ

 ِذّٛد ِصطفٟ ػثّاْ ِذّذ  ٦٥٥١٣٢٢ ٢٠١

 ِرفد ٚج١ٗ واًِ ػّر  ٦٥٥١٥٨٨ ٢٠٢

 ِرٚج ٔاصر دطٓ شذاذح  ٦٥٥٠٤٥٢ ٢٠٣

 ِرٖٚ جّاي فا٠س دثشٝ  ٦٣٤٥٥٤١ ٢٠٤

 ِرٖٚ جّاي ِصطفٝ ػّرٚ  ٦٥٥٠٠٨١ ٢٠٥

 ػثذِٖرٖٚ خاطر طٍؼد   ٦٥٥١٠٨٢ ٢٠٦

 ِرٖٚ ػثذ هللا خ١ًٍ جاتر  ٦٥٥٠٦٥٣ ٢٠٨

 ِرٜٚ ض١ف دط١ٓ دط١ٓ  ٦٣٤٥٥٨١ ٢٠٥

 ِر٠ُ ػٍٝ ادّذ صاٌخ  ٦٥٥١١٠٥ ٢٠٨

 ِر٠ُ ِؤِٓ ِذّٛد ا١ِٓ  ٦٥٨٨٣٨٨ ٢١٠

 ِش١رج اتٛ طاٌة ِذّذ رضا ِذّذ  ٦٥٨٨٨٨٠ ٢١١

 ِصطفٝ داذُ ػٍٟ ػثذ اٌؼظ١ُ  ٦٥٥٠٥٠٢ ٢١٢

 اٌذ١ّذ ػثذ اٌطالَِصطفٝ دطٓ ػثذ   ٦٣٤٥٥٨٣ ٢١٣

 ِصطفٝ دشّد ِا٘ر واًِ  ٦٣٤٥٥٨٥ ٢١٤

 ِصطفٝ ػاطٝ ادّذ ػثذ هللا  ٦٥٥١٨٠٠ ٢١٥

 ِصطفٝ ػثذاٌجٛاد ِذّذ ر٠اض  ٦٥٥٠٤٤٨ ٢١٦

 ِصطفٝ ِرٛوً ػثذٖ د٠اب  ٦٣٤٥٨٠١ ٢١٨

 ِصطفٝ ِذّذ رت١غ ػثذ اٌرد١ُ  ٦٥٥١٦٦٦ ٢١٥

 ِصطفٝ ِذّذ ِذّذ ِذّذ ػثذاٌؼاي  ١٠٠٠١١٠٨٣ ٢١٨

 ِٕٝ جّاي ػثذ اٌّطٍة ِذّذ  ٦٥٥٠٨٥٥ ٢٢٠

 ِٕٟ ِذّٛد ِذّذ ػثذ اٌغٕٟ  ٦٥٥٠٢٥٨ ٢٢١

 ِٙا تذرٜ ػثذ اٌذى١ُ اترا١ُ٘  ٦٥٥١٥٥٣ ٢٢٢

 ِٙا دورٚرٜ ٠ذٝ ِذّذ  ٦٥٥١٣٠٦ ٢٢٣

 ِٙا رجة فؤاد ِذّذ  ٦٥٥٠٠١٨ ٢٢٤

 ِٙا ِصطفٝ ِذّذ ض١ّخ  ٦٥٥١٣٠٨ ٢٢٥



 االضُ اٌىٛد َ

 ِٝ ادّذ رجة ض١ذ  ٦٣٤٥٨٢٨ ٢٢٦

 ِٝ صالح ػثذ اٌؼظ١ُ فرداْ  ٦٥٥٠٠٠٣ ٢٢٨

 ِٝ ػالء اٌذ٠ٓ صذ٠ك ِذّذ  ٦٣٤٥٨٣٥ ٢٢٥

 ١ِادٖ ِصطفٝ ادّذ ِذّذ  ٦٥٥٠٣٥٤ ٢٢٨

 ١ِار ػ١ذ ػط١ٗ ِذّذ  ٦٥٥١٥٢٠ ٢٣٠

 ٔاد٠ٗ ػصاَ زٔاذٝ ػثذاٌؼاي  ١٠٠٠١١٠٨٨ ٢٣١

 ٔا٘ذ دطٕٝ شر١ٜٛ ػثذإٌؼ١ُ  ٦٥٥٠٤٦٤ ٢٣٢

 ِذّٛد ػثذ اٌردّٓٔث٠ٛح ػثذ اٌردّٓ   ٦٥٨٥٨٣٤ ٢٣٣

 ٔجٜٛ ِذّذ ِذّٛد ِرضٝ  ٦٢٥٦٠٤٨ ٢٣٤

 ٔجٛٞ دطٕٝ ػثذاٌرش١ذ ػثذاٌىر٠ُ  ٦٥٨٨٥١٨ ٢٣٥

 ٔذا جّاي ٌث١ة ١ٌطٝ  ٦٥٥٠٢٨٤ ٢٣٦

 ٔذٜ صالح ِذّٛد ادّذ  ٦٣٤٥٨٤٥ ٢٣٨

 ٔذٜ ػثذإٌّؼُ دطٓ ػثذإٌّؼُ  ٦٥٥١٥٥٦ ٢٣٥

 ٔذٜ ٠ذٝ دطٓ ِذّذ  ٦٥٨٨٥٤٣ ٢٣٨

 ٠ذٝ رفؼد طٗٔذٜ   ٦٣٤٥٨٤٨ ٢٤٠

 ٔطر٠ٓ اتٛز٠ذ ػٍٟ ػثذ اٌٛ٘اب  ٦٥٨٨٢٢٣ ٢٤١

 ٔٙاي ٔصر ٠ٛضف ػ١طٝ  ٦٥٨٨٥٨١ ٢٤٢

 ٔٛارٖ دطٓ ِشاضٝ ِطؼٛد  ٦٣١٨٨٤٥ ٢٤٣

 ٔٛرا جّاي شذاذٗ صاٌخ  ٦٤٤٢٨٥٤ ٢٤٤

 ٔٛرا ِثارن ٔص١ر ضالِٗ  ٦٣٤٥٨٦٨ ٢٤٥

 ٔٛرٖ دٕفٝ ِذّٛد تر٠مغ  ٦٥٥١١٠١ ٢٤٦

 ػثذاٌؼظ١ُ ػثذاٌجٛادٔٛرٖ ػٍٝ   ٦٥٥٠٨٨٠ ٢٤٨

 ٔٛر٘اْ ز٠ٓ اٌؼاتذ٠ٓ شؼثاْ فّٙٝ  ١٠٠٠١١٠٨٥ ٢٤٥

 ٔٛر٘اْ ػثذاٌّذطٓ لاضُ ادّذ  ٦٥٥٠٢٦٢ ٢٤٨

 ٘اجر ِذّذ رجة رضالْ  ٦٥٥٠٥٢٠ ٢٥٠

 

 ٩١٠٣-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الثالثة انتظام الفصل الدراسي األول

 ٩١٠٤جديدة اللغة العربية/ لغة عربية الئحة  -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 2 اسماء رفعت محمود حسين 3437231241214466   مقيــد مستجد

 3 اشرف سيد هديه رمضان 3437231261213624   مقيــد 2خارج 

 4 الشيماء سمير ابوالمجد خليل 3437231241214763   مقيــد 2خارج 

 5 جهاد محمد عبدالحميد صبره 3437231231212776   مقيــد  3خارج 

 6 حسن لطفى موسى على 3437231241214572   مقيــد 2خارج 

 7 رحمه صالح محمود خليل 3437231251214546   مقيــد باق

 2 ساره احمد محمد سليمان 3437231261213243   مقيــد 2خارج 

 ٨ فؤاد حسن عبدالالهعمر  3437231251214522   مقيــد باق



 3 فاطمه الشافعي علي حسن 3437231251211521   مقيــد 2خارج 

 21 محمد على ابو غنيمه عبد الرحيم 343723125121213٨   مقيــد باق

 22 ندا على عبد هللا محمد 34372312512136٨2   مقيــد  3خارج 

 23 محمدهاجر حسن عبد العزيز  343723126121242٨   مقيــد 2خارج 

 24 هاجر ناصر زكى على 343723124121477٨   مقيــد 4خارج 

 ٩١٠٣-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الثالثة انتظام الفصل الدراسي األول

 اللغة العربية/ عربى -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

حالة 
 القيد

 م  اسم الطالب كود الطالب رقم الجلوس

 2 ايه حمادة علي عبد الجواد 3437231231211722   مقيــد 4خارج 

 

 


