
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 عربى انتساب موجة -اللغة العربية  -الفرقة ثالثة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 ص ١٠:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 أضًاء أدًد عثدانذًٍد أدًد  ٦٧٨٧٧١٦ ١

 عثدانعاطىاضراء شذاتّ ضعد   ٦٧٨٧٦٨٧ ٢

 اضراء عهى ادًد طّ  ٦٢٥٥٥٢٨ ٣

 اضراء فضم يذًد َاجى  ٦٧٨٥٦٢٦ ٤

 اضًاء جًال يذًد شرٌف  ٦٧٨٧٧٦٧ ٥

 انشًٍاء اتراٍْى كايم اضًاعٍم  ٦٣١٥٧٢٦ ٦

 اٌّ عرفاٌ عثد انًُعى يذًٕد  ٦٣١٦٦٦١ ٨

 اٌّ ٌطري يذًٕد عثد انذافظ  ٦٧٨٧٥٢٦ ٧

 ادًدرداب عصاو جاب هللا   ١٦٦٦٦٦٢٤٣ ٥

 رقٍّ عثد انفتاح يصطفى دطٍ  ١٦٦٦١٦٨١٧ ١٦

 زٌُة ادًد يذًد عًار  ٦٢٥٥٥٨٦ ١١

 ضهًى عصاو ذكى يذًد  ٦٣١٨٧٥٨ ١٢

 ضٍٓهة يذًد عثد انُاصر تكر  ١٦٦٦٦٦٣٦٨ ١٣

 عثدانردًٍ دطٍٍ عهى عرفاٌ  ٦٧٨٧٥٦١ ١٤

 عهٍاء يذًد عثدانعظٍى يذًد  ١٦٦٦١٦٧١٣ ١٥

 يذًد ادًدفتذى عرتى   ١٦٦٦٦٦٦٥٥ ١٦

 كرٌى دطٍٍ دطٍ دطٍٍ  ٦٣١٨٥٣٥ ١٨

 يذًد يذًٕد شعثاٌ عهى  ٦٣١٨٧٧٥ ١٧

 يرِٔ عثًاٌ يذًد يذًٕد  ٦٧٨٥٢٣٨ ١٥

 يرٌى جًال يذًد عثد انذفٍظ  ٦٣١٨٧٥٨ ٢٦

 يصطفى عاير يذًد عسيى قرَى  ١٦٦٦٦٦٥٦٣ ٢١

 يصطفى ٔائم عٌٕص يذًد  ١٦٦٦٦٦٥٤١ ٢٢

 يذًد عثاشيعتس اتراٍْى   ١٦٦٦١٦٥٧٤ ٢٣

 يُّ ادًد دطٍ كٍالَى  ١٦٦٦٦٦٥٥٣ ٢٤

 يً يجدي يذًد انطٍد  ٦٧٨٧٥٣٦ ٢٥

 َٕرْاٌ خاند فارٔق يذًد  ٦٣١٨٥١٨ ٢٦

 َٕرْاٌ يذًد راضى عثد انغُى  ٦٧٨٥٣٣٦ ٢٨

 َٕرْاٌ ٌاضر جالل يذًٕد  ٦٧٨٧٥١٢ ٢٧

 ْاجر ضعد عثد انرازق يذًٕد  ٦٣١٨٥٢١ ٢٥

 صانخْاجر يذًد ادًد   ٦٢٦٦٢٤٧ ٣٦

 ٌٕضف عهى جاد يذًد ادًد  ٦٢٥٦٦٥١ ٣١

 



 ٩١٠2-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الثالثة انتساب موجه الفصل الدراسي األول

 اللغة العربية/ عربى -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 2 عبدالحكيم عبدالحميد هشام عبدالحميد 3487231231213963   مقيــد  3خارج 

 

 ٩١٠2-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الثالثة انتساب موجه الفصل الدراسي األول

 ٩١٠2اللغة العربية/ لغة عربية الئحة جديدة  -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

حالة 
 القيد

 م  اسم الطالب كود الطالب رقم الجلوس

 2 سيداحمد سيد خلف  3487231261213794   مقيــد باق

 3 احمد مصطفى محمد احمد 3487231241213881   مقيــد 4خارج 

 4 اسالم  سليمان  خليفه احمد 3487231251214442   مقيــد باق

 5 ايه درويش مصطفى حسن 3487231251214777   مقيــد  3خارج 

 6 ايه سيد علي احمد 3487231261212392   مقيــد باق

 7 ثناء احمد محمد عبد التواب 3487231261213416   مقيــد باق

 2 جهاد أشرف شوقى عبد الحميد 3487231261212382   مقيــد باق

 9 خالد رجب عبد الرحمن عبد العزيز 3487231261214158   مقيــد باق

 8 دعاء احمد عبد القادر على 3487231261213754   مقيــد باق

 21 دعاء عادل رشدى محمد 3487231261211233   مقيــد 2خارج 

 22 دينا عادل على محمد 3487231261211332   مقيــد باق

 23 على عبدالنعيم عبدالرازق احمد 3487231241214549   مقيــد  3خارج 

 24 عمر طلعت شعبان احمد 3487231251214774   مقيــد باق

 25 باهى على محمدعمرو محمد  3487231261211861   مقيــد باق

 26 محمد حماده محمد حلمى عبدهللا 3487231241214514   مقيــد باق

 27 مصطفى عبدهللا توفيق محمد 3487231261212828   مقيــد مستجد

 


