
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 إنجليزى انتظام -اللغة اإلنجليزية  -الفرقة ثالثة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 م ١٠:٠٩ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 آالء عٍٝ اٌط١ٛفٝ عثذ اٌجٛاد عثذ اٌذ١ٍُ  ٦٥٥١٥٨٥ ١

 آِاي ِذّذ ِذّذ دطٓ ِذّٛد  ٦١٥٦٥٢٥ ٢

 آ٠ح عثذ اٌّغٕٝ ِذّذ عثذ اٌط١ّع  ٦٥٥١٣١٢ ٣

 آ٠ٗ ضراج دافع عرفاخ  ٦٥٥٠٣٤٣ ٤

 آ٠ٗ عثذ اٌالٖ شذاذٗ ِٙراْ  ٦٥٥٠٥٥١ ٥

 آ٠ٗ ِذّذ عٍٝ اتٛ ز٠ذ  ٦١٥٥٢٥١ ٦

 آ٠ٗ ِذّٛد ضعذ عّر  ٦١٥٥٢٥٣ ٥

 أرٜٚ جّاي رفعد ِذّذ  ٦٥٥٠٨٥٥ ٥

 اٌذ٠ٓ ِصطفٝ ِذّذأشرلد ٔٛر   ٦٥٥٨٣٨٦ ٨

 أِأٟ عثذ إٌاصر عثذ اٌرازق ِذّذ  ٦٥٥٠٦٤٠ ١٠

 أ١ِٕٗ ض١ذ ِذّذ ضع١ذ  ٦٥٥١٦٥٣ ١١

 ئضراء رأفد فٛزٞ ٚ٘ثٗ  ٦٥٥٠١٥٦ ١٢

 اتأٛب ضعذ دى١ُ شف١ك  ١٠٠٠٠٠٤٨٥ ١٣

 اتأٛب عادي وّاي خ١ًٍ  ٦١٤٦٤٥٦ ١٤

 اتأٛب ِجذٜ اضذك ع١اد  ٦٥٥١١٦٣ ١٥

 ِخٍص دِررٜ جاب هللااتأٛب   ٦١٤٦٤٨٠ ١٦

 اتأٛب ٔجاح شذاذٗ ٔصر هللا  ٦١٤٦٤٨٢ ١٥

 اترطاَ دجازٜ عّار ِذّذ  ٦١٤٦٤٨٥ ١٥

 اترٙاج رِضاْ دطٓ اتٛ طاٌة  ٦١٤٦٥٠٢ ١٨

 اترا١ُ٘ ٚصفٝ اترا١ُ٘ ٠ٚصا  ٦١٤٦٥٠٤ ٢٠

 ادّذ ا٠ّٓ ِثرٚن ِذّذ  ٦٥٥٨٤٨٣ ٢١

 ادّذ دشّد جاتر ١ٌثٝ  ٦٥٥١١١٨ ٢٢

 ادّذ خاٌذ عٍٝ اضّاع١ً  ٦٥٥٨٦٢٥ ٢٣

 ادّذ ضالِٗ دط١ٓ ِذّذ  ٦٥٥٠٠٠١ ٢٤

 ادّذ ض١ذ ادّذ ِذّذ ادّذ  ٦٥٥٥٥٤٣ ٢٥

 ادّذ شعثاْ واًِ رشٛاْ  ٦١٤٦٥٢٠ ٢٦

 ادّذ صاتر عاِر أدّذ  ٦١٥٦٦٨١ ٢٥

 ادّذ عادي دطٓ عثذاٌعس٠س  ٦١٤٦٥٢٥ ٢٥

 ادّذ عرفاخ ِماتً عثذاٌٍط١ف  ٦١٤٦٥٣٥ ٢٨

 عصاَ ِٙذٜ اترا١ُ٘ ادّذ  ٦٥٥١٦٠١ ٣٠

 ادّذ فٌٛٝ فإاد عثذ اٌذافع  ٦٢٥٨٨٠٥ ٣١



 االضُ اٌىٛد َ

 ادّذ ِذّذ اتٛ إٌجا ِذّذ أدّذ شا١٘ٓ  ٦٥٥١٠٥٦ ٣٢

 ادّذ ِذّذ ٔج١ة عثذاٌعس٠س  ٦١٤٦٥٤٦ ٣٣

 اضاِٗ ادّذ فرذٝ ِذّذ  ٦١٤٦٥٨١ ٣٤

 اضاِٗ ِذّذ ع١ذ ِذّذ  ٦٥٥٠٥٤٥ ٣٥

 اضراء صالح ِذّٛد عٍٝ  ٦٥٥١٥٨٤ ٣٦

 اضراء عٍٝ ِذّذ ِذّذ  ٦١٤٦٦٠٥ ٣٥

 اضراء ِذّذ شذاذح اضّاع١ً  ١٠٠٠١١٠٥٤ ٣٥

 اضراء ِذّذ ٔاجٝ عثذهللا  ٦٥٥١١٦٥ ٣٨

 اضراء ٘شاَ ِذّذ طٗ  ٦١٤٦٦١٣ ٤٠

 اضراء ٠اضر ٔث١ً ِذّٛد  ٦٥٥١٣٢٦ ٤١

 اضالَ ادّذ دط١ٓ ِذّذ  ٦٥٥٠٦٠٥ ٤٢

 اضالَ اشرف ِذّذ ذٟٛٔ  ١٠٠٠١١٤٦٨ ٤٣

 اضالَ ا٠ّٓ رِضاْ عثذاٌردّٓ  ٦١٤٦٦٢٣ ٤٤

 اضّاء تخ١د دّذٜ اٌط١ذ  ٦٥٥٠٥٤٢ ٤٥

 اضّاء عصاَ ٘اشُ عثذ اٌىر٠ُ  ٦٥٥٠٥٥٦ ٤٦

 اشرف عادي عثذإٌع١ُ ِذّذ  ٦١٤٦٨٥٢ ٤٥

 افٕاْ ِذّذ طٗ ِرضٝ  ٦٥٥٠١٥٥ ٤٥

 االء رضا ِذّذ ادّذ  ٦٥٥٠٥٤٥ ٤٨

 االء عثذاٌّعس ا١ِٓ عٍٝ  ٦٥٥٨٨٤٥ ٥٠

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية
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 (٩ ) 

 م ١٠:٠٩ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 اٌش١ّاء ِذّذ ادّذ ِذّذ  ٦٥٥٠٨٨٤ ٥١

 ِذّذاٌش١ّاء ٔادٜ ز٠ذ   ٦٥٥٠٢٠٠ ٥٢

 ا١ٌٓ ٚد١ذ اٌذٕفٝ فا٠ك  ٦١٤٥٠٢٥ ٥٣

 اِأٝ عٍٝ عثذ اٌذ١ّذ ِذّذ  ٦٥٥٠٥٠٦ ٥٤

 اًِ ِصطفٝ ِذّذ ترد٠طٟ  ٦٥٥٨٥٥٥ ٥٥

 ا١ِٕاخ ِذّذ عٍٝ عثذاٌرد١ُ  ٦٥٥٠٦٢٥ ٥٦

 ا١ِٕح ِصطفٝ عثذ إٌّعُ ادّذ  ٦٥٥٠٥٢٥ ٥٥

 ا١ِٕٗ خاٌذ دط١ٓ خٍف  ٦٥٥٨٥٤٥ ٥٥

 اٌذىُ ِذّذا١ِٕٗ طراف عثذ   ٦١٤٥١٢٠ ٥٨

 ا١ِٕٗ ٔاجٝ واًِ دجاج  ٦٥٥٠٥٤٥ ٦٠

 ا١ِرج ض١ذ ض١ذ اتٛز٠ذ  ٦٥٥٠٥٦٥ ٦١

 ا١ِرٖ اضّاع١ً عثذ اٌفراح ادّذ  ٦٥٥٨٥٣٠ ٦٢



 االضُ اٌىٛد َ

 أجٝ رِسٜ صادق فّٙٝ  ٦٥٥٠٥٤٨ ٦٣

 أذرٚ اشرف فرج غاٌٝ  ٦٥٥٨٣٥٢ ٦٤

 أطْٛ عادي ضع١ذ ف١ُٙ  ٦٥٥٠٥٢٦ ٦٥

 عثذإٌّعُا٠ح ادّذ دط١ٓ   ٦٥٥٠١٦٢ ٦٦

 ا٠ح ض١ّر صثرٖ ِذّذ  ٦٥٥١٨٠٥ ٦٥

 ا٠ر٠ٕٝ عادي ذادرش تٌٛص  ٦٥٥٠٤٥٥ ٦٥

 ا٠ّاْ صاتر ِطاِخ فرج  ٦٥٥٨٦١٢ ٦٨

 ا٠ٗ ادّذ تذ٠ع ِٙذٜ  ٦٥٥٠٥٥٥ ٥٠

 ا٠ٗ ادّذ ِمردٝ عثذ اٌجٛاد  ٦١٤٥٣٠٤ ٥١

 ا٠ٗ اضّاع١ً خٍف عط١ٗ  ٦٥٥٠٨٥٣ ٥٢

 ا٠ٗ اشرف عثذ اٌعظ١ُ ِذّذ  ٦٥٥٨٥٥٥ ٥٣

 ا٠ٗ رافد طٍعد عثذ اٌرضٛي  ٦٥٥٠٥٥٢ ٥٤

 ا٠ٗ رشاد ِٛضٝ عثذاٌع١ٍُ  ٦٥٥٠٢١٠ ٥٥

 ا٠ٗ عاِر ٔصر ِٕٙٝ  ٦٥٥٠٨١٢ ٥٦

 ا٠ٗ ِذّٛد اترا١ُ٘ عثذاٌذ١ّذ اتٛراش  ٦١٨٠٤٥٨ ٥٥

 ا٠ٗ ِخٍٛف رجة ِذّٛد  ٦٥٥٠٨٨٦ ٥٥

 تطّح صاتر عٍٟ ِذّذ  ٦٥٥٠٦٦٥ ٥٨

 تطّٗ ع١طٝ فٛزٜ ض١ف  ٦٥٥٠١٦٥ ٥٠

 تطّٗ ِصطفٝ ِذّذ عسخ عثذ اٌذ١ّذ  ٦٥٥٨٥٣٢ ٥١

 تٙاء ِذّذ ِذّذ عس اٌعرب عٍٝ  ٦٥٥٠٤٣٠ ٥٢

 ت١رر اضذك ج١ذ اضذك  ٦١٤٥٣٦٥ ٥٣

 ت١رر اضذك عس٠س شذاذٗ  ٦٥٥٠٨٣٥ ٥٤

 ت١رر ١ٌُٚ جاتر ت١ٕا١ِٓ  ٦٥٥١٤٥٨ ٥٥

 ت١شٜٛ جّاي عثذاٌّالن دث١ة  ٦١٤٥٣٦٨ ٥٦

 ت١شٜٛ ضاِٝ ضعذ ٠ٚصا  ٦٥٥١٠٥٥ ٥٥

 ت١شٜٛ ِارٜ شذاذٗ جٛرجٟ  ٦١٤٥٣٥٣ ٥٥

 جرجص ٔادٞ ١ِٕر اترا١ُ٘  ١٠٠٠١١٤٥٠ ٥٨

 جٕٗ ِذّذ دّاد عاِر دّاد  ٦١٤٥٤١٥ ٨٠

 جٙاد ِذّذ عّر دافع  ١٠٠٠١١٤٥٥ ٨١

 جٛدخ صالح تىرٜ عثذ إٌّعُ  ٦٥٥١٥٥٦ ٨٢

 جٛز٠ف اضذاق فارٚق شذاذح  ١٠٠٠١١٠٥٨ ٨٣

 ج١طىا ِجذٜ واًِ شاور  ٦٥٥٠٢٣٢ ٨٤

 ج١ٙاْ راضٝ اترا١ُ٘ عثذاٌّج١ذ  ٦٥٥١١٦٨ ٨٥

 داذُ عٍٝ دط١ٓ عّر  ٦٥٥١٥٤٥ ٨٦

 داذُ ِصطفٝ وّاي اٌذ٠ٓ ِذّٛد  ٦٥٥٠٤٢٦ ٨٥



 االضُ اٌىٛد َ

 دث١ثٗ جّاي ِذّذ اتٛاٌطعٛد  ٦٥٥١٢٠٥ ٨٥

 دطاَ رت١ع عثذ اٌجاتر عثذ اٌصثٛر  ٦٥٥١٥٠٠ ٨٨

 دطٕاء دٍّٟ عثذ اٌعظ١ُ ِذّذ  ٦٥٥٠٨٠٥ ١٠٠

 

 كلية اآلداب
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 (٣ ) 

 م ١٠:٠٩ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 دطٕاء ِذدد ِذّذ وّاي ِذّذ  ١٠٠٠١٠٦٤١ ١٠١

 دطٓ عثّاْدطٕاء ٚج١ٗ   ٦٥٥٠٣٣٢ ١٠٢

 دّسج جّاي عثذاٌرد١ُ ِفراح  ٦٥٥٠٨٤٨ ١٠٣

 دٕاْ رأفد ِذّذ ادّذ  ٦١٤٥٥٠٥ ١٠٤

 د١اج دط١ٓ ِرضٝ ِرضٝ  ٦٥٥٨٣٤٥ ١٠٥

 خاٌذ جّاي عٛٔٝ ِصطفٝ  ٦٢٠٥٥١٦ ١٠٦

 خاٌذ ِذّذ ِذّٛد عثذهللا  ٦٥٥٨٥٦١ ١٠٥

 خٍٛد خاٌذ ِذّذ عٍٝ  ٦١٤٨٥٦٠ ١٠٥

 اٌذ١ٍُدعاء ادّذ دطٓ عثذ   ٦٥٥١١٤٠ ١٠٨

 دعاء عاطف ادّذ ِذّذ  ٦٥٥٠٣٠٥ ١١٠

 دعاء عٍٝ ع١ذ جالي  ٦١٤٨٥٨٠ ١١١

 دعاء ِذّٛد اٌىاشف ِذّذ  ٦٥٥٨٨٣٢ ١١٢

 د٠ٕا اضاِح فرذٝ ادّذ  ٦٥٥٨٥١١ ١١٣

 د٠ٕا عادي ض١ذ ٌث١ة  ٦٥٥١٥٤٥ ١١٤

 ر٠اد ز٠ٓ اٌعاتذ٠ٓ عثذاٌرٛاب شٍثٝ  ٦٥٥٨٥٨٥ ١١٥

 دٕارؤٚف جر٠ص ٌٛٔذٜ   ٦١٥٠١٣٤ ١١٦

 راِٝ رضا دث١ة ِرزٚق  ٦١٤٨٨٤٥ ١١٥

 راِٝ ع١ذ شاور غطاش  ٦١٤٨٥١٤ ١١٥

 را١ٔا اضّاع١ً طٗ ادّذ  ٦٥٥١٥٤٨ ١١٨

 را١ٔا ِذّذ شٛلٝ ف١ُٙ  ٦٥٥٠٣٦٦ ١٢٠

 را١ٔا ِذّٛد دطٓ عثذ اٌٛ٘اب  ٦٥٥٠٥٥٢ ١٢١

 را١ٔا ٘اشُ جّاي اترا١ُ٘  ١٠٠٠١١٠٥٥ ١٢٢

 خاٌذرتاب واًِ ِذّٛد   ٦١٥٠٠١٢ ١٢٣

 رداب اتٛا١ٌطر ِذّذ ِٛضٝ  ٦٥٥٠٥٥٨ ١٢٤

 رداب جاتر ض١ذ ِذّذ  ٦١٥٠٠٣٠ ١٢٥

 رداب دط١ٓ ٠ذ١ٝ ِذّذ  ١٠٠٠١٠٦١٥ ١٢٦

 رداب ٔشأخ عثذ اٌّاٌه عثذ إٌّعُ  ٦٥٥٠١٦٦ ١٢٥

 رشا ِارٜ ض١ٍّاْ ٠ٛضف  ٦٢٠٥٤٥٨ ١٢٥



 االضُ اٌىٛد َ

 رضا ِذّذ صادق ِذّذ  ٦١٥٠٠٥٢ ١٢٨

 جّعٗ دطاْرغذج اترا١ُ٘   ٦٥٥١١٠٣ ١٣٠

 رغذٖ خاٌذ عثذ اٌع١ٍُ عثذ اٌج١ذ  ٦١٥٠٠٥٤ ١٣١

 رغذٖ ِذّٛد ٠ٛٔص ادّذ  ٦١٥٠٠٥٤ ١٣٢

 رف١ذٖ ض١ذ زوٝ ِراد  ٦١٥٠٠٨٥ ١٣٣

 رل١ٗ عثذاٌخاٌك فرذٝ عثذاٌٙادٜ  ٦٥٥١٢٠٨ ١٣٤

 رٔا ادّذ ِذّذ ِخٍٛف  ٦٥٥٠١٨٣ ١٣٥

 رٔا رجة عٍٝ ِذّذ  ٦٥٥٠٣٤٥ ١٣٦

 ضطٛدٝ اترا١ُ٘رٔذا جّاي   ٦٥٥٨٥٥٥ ١٣٥

 ر١ُٔ ِذّذ تذٜٚ ِذّذ دطٓ  ٦٥٥١١٥٥ ١٣٥

 ر٠ُ دطاَ ِذّذ ىعثذ اٌعاطٟ  ١٠٠٠١٠٦٦١ ١٣٨

 ر٠ُ ِذّذ ادّذ اترا١ُ٘  ٦٥٥١٠٠٥ ١٤٠

 ر٠ّْٛ ع١ذ ٠ٛٔاْ عثذاٌط١ذ  ٦٥٥٠٠١١ ١٤١

 ز٠ٕة عسخ ِذّذ صالح اٌذ٠ٓ عثذ اٌعس٠س  ٦٥٥٨٣٥١ ١٤٢

 ز٠ٕة ِعرصُ ِذّذ واًِ  ٦٥٥٠٥٥٤ ١٤٣

 ضارج عادي د٠َٙٛ عماب  ١٠٠٠١١٤٠٣ ١٤٤

 ضارج عثذ هللا أٛر عثذ إٌثٝ  ٦٥٥٠٥١٢ ١٤٥

 ضارج ِجذٜ ِذّٛد ض١ذ  ٦٥٥٠٥١٣ ١٤٦

 ضارج ِذّذ ذٙاِٟ اتٛز٠ذ  ٦٥٥٠٥٣٣ ١٤٥

 ضارٖ اشرف دط١ٓ ِذّذ  ٦١٥٠٢٣٥ ١٤٥

 ضارٖ ِذّذ عٍٝ عثذ اٌذك  ٦١٥٠٢٨١ ١٤٨

 ضارٖ ِذّٛد فرذٝ ِذّذ  ٦١٥٠٣٨٥ ١٥٠
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 (٤ ) 

 م ١٠:٠٩ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ضاٌٝ عّاد عٛض رزق  ٦٥٥٨٣٥٣ ١٥١

 رافد خ١ًٍ لسِاْضأذٜ   ٦٥٥٨٣٥٤ ١٥٢

 ضأذٜ ٔاجٝ دٕا غاٌٝ  ٦١٥٠٤٤٨ ١٥٣

 ضع١ذ طٗ ِذّذ ضع١ذ  ٦٥٥١١٦١ ١٥٤

 ضع١ذج عاشٛر عٍٝ ادّذ  ٦٥٥٠٥٥٦ ١٥٥

 ضٍّٝ عّر ِذّٛد عٍٝ  ٦٥٥٨٥١٤ ١٥٦

 ضٍّٝ ٔاصر ِذّذ ِذّٛد  ٦٥٥١٥٥٢ ١٥٥

 ضٍٜٛ عثذاٌجاتر عثذاٌذ١ّذ عثذاٌجاتر  ٦٥٥٨٦٥٥ ١٥٥

 عالء صالح ادّذ عثذ هللاضّاء   ٦٥٥٠٤١٠ ١٥٨



 االضُ اٌىٛد َ

 ضّاح ِذّذ ٔصذٝ ِذّذ  ٦١٥٠٤٥٨ ١٦٠

 ضّاح ِذّٛد شّص اٌذ٠ٓ در٠ٚش  ٦٥٥١١٤١ ١٦١

 ضّر خاٌذ ِذّذ اٌط١ذ  ٦٥٥٨٣٥٥ ١٦٢

 ضّر شعثاْ عٍٝ ِذّٛد  ٦٢٥٨٨٥١ ١٦٣

 ضّر عادي ض١ذ ِذّذ  ٦٥٥٠٨٥٤ ١٦٤

 ضّر عادي عسخ عثذ اٌّذطٓ  ٦٥٥١٥٥٥ ١٦٥

 ِصطفٝ ادّذ عثذاٌردّٓضّر   ٦٥٥٠٦٣٢ ١٦٦

 ض١ّٗ ِصطفٝ عثذاٌرد١ُ ِذّذ  ٦٥٥٨٥١١ ١٦٥

 ضٕاء عثذ هللا عثذ اٌطالَ ِذّٛد  ٦٥٥٠٦٥٦ ١٦٥

 ضٕاء ٕ٘ذاٜٚ ِخرار ِذّذ  ٦٢٥٨٨٥٥ ١٦٨

 ض١ّْٛ ٘ارْٚ دث١شٝ د١ٕٓ  ٦٥٥١٥٥٣ ١٥٠

 شاد٠ٗ ِىرَ ِالن ص١ٍة  ٦١٥٠٥٣٠ ١٥١

 شٕٛدٖ ٔث١ً عذٌٝ ِطعذ  ٦١٥٠٥٦٢ ١٥٢

 ش١ر٠ٓ ِذٟٔ ادّذ اضّاع١ً  ٦٥٥٨٥٦٣ ١٥٣

 ش١ّاء ادّذ عٍٝ ادّذ  ٦٥٥٠٥٥٥ ١٥٤

 ش١ّاء جّاي شعثاْ أدّذ  ٦٥٥١٥٣١ ١٥٥

 ش١ّاء عاطف ِٕٙٝ عثذاٌرد١ُ  ٦٥٥٨٤٥٢ ١٥٦

 ش١ّاء ٔاصر تاشا عراتٝ  ٦٥٥٨٥٤٨ ١٥٥

 صاتر٠ٓ ادّذ عثذاٌردّٓ عثذاٌغٕٝ  ٦٥٥٨٥٨٥ ١٥٥

 خ١ٍفٗصثاح ادّذ ِذّٛد   ٦٥٥٠٠٥٦ ١٥٨

 صفاء عاتذ ع١ٍٖٛ عثذإٌاصر  ٦٥٥١١٦٥ ١٥٠

 صفاء عاطف عسٚز ادّذ  ٦١٥٠٦٦٢ ١٥١

 صّٛئ١ً تٙاء اترا١ُ٘ ِطعذ  ٦٥٥١٥٢٥ ١٥٢

 عاصُ ادّذ ِذّذ دط١ٓ  ٦٥٥٠٥٦٢ ١٥٣

 عثذ اٌردّٓ خاٌذ ِذّذ فرذٟ ِذّذ  ١٠٠٠١١٤٥٢ ١٥٤

 عثذ اٌردّٓ رءٚف رفاعٝ صاٌخ  ٦١٥٠٥٤١ ١٥٥

 عثذ هللا ع١ذ فرذٝ ِذّذ  ٦٥٥٠٥٨٨ ١٥٦

 عثذاٌخاٌك جّعح عثذاٌخاٌك ِذّذ  ١٠٠٠١١٠٨٢ ١٥٥

 عثذاٌردّٓ عثذاٌىر٠ُ دط١ٓ عثذاٌذ١ّذ  ٦٥٥٨٥٨٣ ١٥٥

 عثذاٌردّٓ ِذّذ خٍف ِذّذ  ١٠٠٠١١٥٣٥ ١٥٨

 عثذهللا ادّذ عٍٝ ِٕٙٝ  ٦٥٥٠٨٢٤ ١٨٠

 عـــادي أِـ١ــٓ عثذهللا شىرهللا  ٦٥٥٠٥٥٣ ١٨١

 عٍٝ رجة ِذّذ عثذ اٌذ١ّذ  ٦١٥٠٥٥٨ ١٨٢

 ع١ٍاء رِضاْ ادّذ صاٌخ  ٦٥٥٠٥٥٣ ١٨٣

 ع١ٍٗ أدّذ ِذّذ ئدر٠ص  ٦٥٥١٦٦٢ ١٨٤



 االضُ اٌىٛد َ

 عّرٚ ِذّذ ِٛضٝ دطٓ  ٦١٥٠٥٨٥ ١٨٥

 عّرٚ ِصطفٝ رأفد ادّذ  ٦٥٥٨٦٤٨ ١٨٦

 غادٖ عثذاٌرازق عثذاٌثالٝ عثذاٌرازق  ٦٥٥١١٥٥ ١٨٥

 فإاد ادّذ فإاد ادّذ  ٦٥٥٨٦٤٣ ١٨٥

 فادٜ رضا تطخرْٚ ٚ٘ثٗ  ٦١٥٠٨٠٥ ١٨٨

 فادٜ ِذدد دشّد عثذ اٌٍّه  ٦١٥٠٨٠٨ ٢٠٠

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 إنجليزى انتظام -اللغة اإلنجليزية  -الفرقة ثالثة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٥ ) 

 م ١٠:٠٩ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 فاطّح اضّاع١ً عثذاٌٛو١ً عٍٟ  ٦٥٥٠٢٢٥ ٢٠١

 فاطّح ِذّذ فر٠ذ ِذّذ عٍٝ  ٦٥٥٨٤٤٨ ٢٠٢

 فاطّٗ دطٓ ِذّٛد اضّاع١ً  ٦٥٥١٥٤٠ ٢٠٣

 فاطّٗ ز٠ٓ ِذّذ ضاٌُ  ٦٥٥٠٦٣٥ ٢٠٤

 فاطّٗ عثذ هللا ادّذ عثّاْ  ٦٥٥١٦١٥ ٢٠٥

 فاطّٗ فراج عثذ هللا عثاش  ٦٥٥٨٥٦٦ ٢٠٦

 فاطّٗ ِصطفٝ فرذٝ عثذ اٌذىُ  ٦٥٥٨٥٤٥ ٢٠٥

 فا٠سج رجة ض١ذ عثذ اٌعس٠س  ٦٥٥٨٨٥٥ ٢٠٥

 ف١ثٝ اشرف شذاذٗ خ١ًٍ  ٦١٥١١٥٥ ٢٠٨

 ف١ٍثص ج١ذ دٍّٝ ِٛضٝ  ٦٥٥١٥٥٥ ٢١٠

 وار١ٌٚٓ ترواخ ٌٚطٓ ٠ٛال١ُ  ٦١٥١١٦٥ ٢١١

 ورَ ٔج١ة ورَ ٔج١ة  ٦٥٥٨٦٥٠ ٢١٢

 ور٠ُ اضاِح ٔاجٝ ادّذ  ٦٥٥٠٤٣١ ٢١٣

 ور٠ّاْ ادّذ خ١ّص عثذ اٌٍط١ف  ٦١٥١١٨٥ ٢١٤

 والرا فٛو١ٗ واًِ دٕا  ٦١٥١٢٠٨ ٢١٥

 و١رٌص ت١ٕا١ِٓ شاور دٕا  ٦٥٥٠٢٤٢ ٢١٦

 و١رٌص ض١ّر ج١ذ جرجص  ٦١٥١٢٣٥ ٢١٥

 و١رٌص ل١ٍٕٝ جرجص عثذ اٌّالن  ٦١٥١٢٤٤ ٢١٥

 و١رٌص ٌٛلا ِٕرصً أٛر  ٦١٥١٢٦٣ ٢١٨

 ِذّذٌثٕٝ عثذ إٌّعُ عٍٝ   ٦٥٥٠١٥٢ ٢٢٠

 ١ٌّاء رِضاْ اترا١ُ٘ ِذجٛب  ٦١٨١٣٢١ ٢٢١

 ١ٌسا ٠طرٜ فٛزٜ عٛض  ٦١٥١٢٥٢ ٢٢٢

 ِإِٓ ِذّذ عثذاٌصّذ عٍٝ  ٦١٥٢٠٢٠ ٢٢٣

 ِاد١ٌٓ جّاي ٔث١ً عس٠س  ٦٥٥٨٦٥٨ ٢٢٤

 ِادٚٔا ١ِالد ِجذٞ فا٠س  ٦٥٥٠٢٤٥ ٢٢٥



 االضُ اٌىٛد َ

 ِارن ِا٘ر رِسٜ جرجص  ٦١٥١٣١٥ ٢٢٦

 ِطعٛدِار١ٌٓ فارٚق تشرٜ   ٦٥٥٨٦٥١ ٢٢٥

 ِارٜ شىرٜ ظر٠ف فرج  ٦٥٥١٥٥٥ ٢٢٥

 ِارٜ صّٛئ١ً واًِ ا١ٌشع  ٦٥٥١٠٦٨ ٢٢٨

 ِار٠ٕا اضذك ئترا١ُ٘ أضعذ  ٦٥٥٨٥٦٥ ٢٣٠

 ِار٠ٕا رأفد ثاتد ٔاعَٛ  ٦٥٥٨٦٥٣ ٢٣١

 ِار٠ٕا عادي عذٌٝ ٌث١ة  ٦١٥١٣٢٨ ٢٣٢

 ِار٠ٕا ِا٘ر ج١ًٍ د١ٕٓ  ٦١٥١٣٣٦ ٢٣٣

 زوِٝار٠ٕا ِذطٓ ضع١ذ   ٦٥٥٠١٨٦ ٢٣٤

 ِار٠ٕا ِفرح تشرٞ ٠عمٛب  ٦٥٥٨٦٥٤ ٢٣٥

 ِار٠ٕا ١ِش١ً عثذ هللا شذاذٗ  ٦٥٥٠١٥١ ٢٣٦

 ِار٠ٕا ١ِالد خ١ًٍ تطرش  ٦١٥١٣٥١ ٢٣٥

 ِار٠ٙاْ دط١ٓ ا١ِٓ ضٕٛضٝ  ٦٥٥١١٥٠ ٢٣٥

 ِار٠ٛ ٠ٛضف ٔج١ة واًِ  ٦٥٥٨٣٨٣ ٢٣٨

 ِا٠ر رضا فرج والَ  ٦٥٥٠٢٣٠ ٢٤٠

 ضعذِجذٜ ض١ّر ضع١ذ   ٦١٥١٥٥٥ ٢٤١

 ِذطٓ عٍٝ عثذاٌذى١ُ دط١ٓ  ١٠٠٠١٠٥١٠ ٢٤٢

 ِذّذ اتٛاٌماضُ ِذّذ عثذاٌالٖ  ٦١٥١٥٥٥ ٢٤٣

 ِذّذ ادّذ عثذ اٌذ١ّذ ِذّذ  ٦٥٥٠٤١٤ ٢٤٤

 ِذّذ ادّذ عثذاٌذ١ّذ ِذّٛد  ٦١٥١٥٥٢ ٢٤٥

 ِذّذ ادّذ ِذّذ شارٌٟ  ٦٥٥٠٠٣٠ ٢٤٦

 ِذّذ جاب هللا ادّذ ِذّذ  ٦٥٥١٠٠٦ ٢٤٥

 ِذّذ جّاي عثذ إٌّعُ ِذّذ  ٦٥٥١٥٥٠ ٢٤٥

 ِذّذ رِضاْ ادّذ ِثرٚن  ٦١٥١٥٨٢ ٢٤٨

 ِذّذ ض١ذ ع١ذ ٠ٛضف  ٦٥٥١٥٤٨ ٢٥٠

 

 ٩١٠٣-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الثالثة انتظام الفصل الدراسي األول

 اللغة اإلنجليزية/ إنجليزى -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  الطالباسم  الطالب كود الجلوس رقم

 1 ابرام نبٌل منصور رزق هللا 1410116136166132   مقٌــد 1خارج 
 1 احمد ابراهٌم عطٌة عبدالفضٌل 1410116146161911   مقٌــد 1خارج 
 4 احمد رمضان عبد الحكم محمود 1410116146161391   مقٌــد 1خارج 
 3 احمد شعبان سٌد محمد 1410116196161909   مقٌــد 1خارج 
 9 احمد عالء السٌد على 1410116146164991   مقٌــد 1خارج 
 0 امٌرة سمٌر عٌد مٌنا 1410116136161113   مقٌــد 1خارج 

 9 جهاد صالح قاسم حسن 1410116196166366   مقٌــد باق
 2 رشا محمد على عبد الرحٌم 1410116136161934   مقٌــد  1خارج 



 1 ساره اسامه محمد امٌن 1410116136164991   مقٌــد 1خارج 
 16 سماء سٌد فرغلى محمد 1410116136166141   مقٌــد 1خارج 
 11 طه ابراهٌم سٌد ابراهٌم 1410116136161922   مقٌــد 1خارج 
عمرو محمد البدرى عبد العزٌز  1410116116166329   مقٌــد  1خارج 

 رجب
11 

 14 فادى بطرس ٌعقوب حنٌن 1410116196166911   مقٌــد مستجد
 13 محمد ابراهٌم الشٌمى محمد 1410116146161330   مقٌــد  1خارج 
 19 محمد حمدي دسوقً جاد الكرٌم 1410116146161331   مقٌــد 1خارج 
 10 محمد خالد كمال محمد 1410116116161166   مقٌــد  1خارج 
محمد محمود الشرٌف صالح الدٌن  1410116146161431   مقٌــد  1خارج 

 محمد
19 

 12 محمد محمود فتح عبدالكافى 1410116136166190   مقٌــد مستجد
 11 محمود حسٌن حسب هللا  صقر 1410116196161121   مقٌــد مستجد
 16 محمود خالد محمود سٌد 1410116196166309   مقٌــد 1خارج 
 11 محمود رجب محمود عبدالحمٌد 1410116196161212   مقٌــد 1خارج 
 11 مروة مجدي خلٌفة مرسً 1410116136161464   مقٌــد  1خارج 
 14 مى زكرٌا محمد عبد النبً 1410116136164391   مقٌــد 1خارج 

 13 مٌرنا سمٌر عبد هللا مالك 1410116136161199   مقٌــد باق
 19 مٌرنا ممدوح نصٌف كامل 1410116136161104   مقٌــد مستجد
 10 مٌشٌل  عطٌه توفٌق جرجس 1410116116164116   مقٌــد  1خارج 
 19 نبٌل عادل سٌدهم اسطفانوس 1410116136161410   مقٌــد 1خارج 

 12 نرمٌن اسماعٌل احمد اسماعٌل 1410116136161640   مقٌــد باق
 11 هناء مصطفً عبد الحً احمد 1410116116166931   مقٌــد 1خارج 
 46 هٌام اسماعٌل عبدالحمٌد صاوى 1410116196166631   مقٌــد 1خارج 

 

 ٩١٠٠الئحة حديثة  الفرقة الثالثة انتظام الفصل الدراسي األول

 اللغة اإلنجليزية/ إنجليزى -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 1 محمد خلٌل ابراهٌم عبد الجابر 1410116116161913   مقٌــد 4خارج 
 


