
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 إنجليزى انتساب موجة -اللغة اإلنجليزية  -الفرقة ثالثة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 م ١١:٠٩ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 اتأٛب جّاي فؤاد شف١ك  ٦١٥٥٦١٦ ١

 صاٌخ اترا١ُ٘اترا١ُ٘ رشذٜ   ٦٢٦١١٢٦ ٢

 اتٛتىر ادّذ شذاتٗ ػثذاٌؼس٠س  ٦١٥٥٦٤٣ ٣

 ادّذ جّؼٗ فتذٝ ػتر٠ص  ٦١٥٥٦٥٦ ٤

 ادّذ رِضاْ ادّذ اٌط١ذ  ٦٢٦٩١٥٣ ٥

 ادّذ شؼثاْ ػٍٝ ِذّذ  ٦١٥٥٦٦٥ ٦

 ادّذ ػثذاٌؼس٠س دارش ِطاٚع  ٦٢١٦٦٢٣ ٦

 اضراء فٛزٞ ادّذ ِذّذ  ١١١١١١٦٦٤ ٢

 اٌفتاح ػثذ اٌردّٓاضراء ِذطٓ ػثذ   ١١١١١١٦٦٩ ٩

 اضّاء ا٠ّٓ ادّذ ػثذ اٌرد١ُ  ١١١١١١٩١٣ ١١

 االء ادّذ ػثذ اٌذ١ّذ ادّذ  ٦١٥٦١١٩ ١١

 اٌذط١ٓ فتذٝ ِذّذ ١ٍِجٝ  ٦٢٦١١١١ ١٢

 ا٠ّاْ فضً ػثذاٌّط١خ ػثذاٌّالن  ٦١٥٦١٣٥ ١٣

 ا٠ّاْ ِذّذ ِذّذ ادّذ  ١١١١١١٢٦٩ ١٤

 ضؼذهللاا٠ّٓ ػثذاٌش١ٙذ ض١ٍّاْ   ١١١١١١٩٥٢ ١٥

 ا٠ٗ ورَ ػثذاٌرد١ُ ض١ٍّاْ  ٦٤١١٩٦٢ ١٦

 ت١شٜٛ جاد صادق ١ٌشغ  ٦٢٦٩١٦١ ١٦

 ت١شٜٛ ػّاد صادق ػثذ اٌٍّه  ٦١٥٦١٦٣ ١٢

 ثٕاء ِذّذ ِذّٛد ِذّذ  ٦١٥٦١٦٤ ١٩

 جّاي ِذّذ ضؼذ ِذّذ  ٦١٥٦١٢٦ ٢١

 ج١ًّ ٔجاح فا٠س ٠ٛٔاْ  ١١١١١١٩١٤ ٢١

 د٠ف١ذ ِذدت فتذٝ دٕا  ٦١٥٦٢٦٦ ٢٢

 را١ٔا ز٘رٜ فؤاد ػثذ اٌظا٘ر  ٦١٥٦٢٦٢ ٢٣

 را١ٔا ِذّذ ِا٘ر فضً هللا  ١١١١١١٦٩٥ ٢٤

 رداب ػاشٛر راضٝ جٛدٖ  ٦١٥٦٢٢٢ ٢٥

 رضا ادّذ فردات ادّذ  ٦١٥٦٢٩٤ ٢٦

 رل١ٗ دطٓ ادّذ ػثذ اٌؼاطٝ  ٦١٥٦٣٦٩ ٢٦

 ضارٖ ِذّذ اتٛ غ١ّٕٗ اضّاػ١ً  ٦١٥٦٣٦٥ ٢٢

 اضذكضاِٝ اترا١ُ٘ ػ١ذ   ٦٢٦١١٢١ ٢٩

 ض١ّر تطاَ ِىط١ّٛش فرج  ٦١٥٦٣٢٣ ٣١

 ض١ّٗ اترا١ُ٘ دط١ٓ ِذّٛد  ٦١٥٦٣٩٩ ٣١



 االضُ اٌىٛد َ

 ضٙاَ ػثذاٌّؼس دفٕٝ ِذّذ  ٦١٥٦٥١٦ ٣٢

 شرٚق ٚائً فارٚق ادّذ  ٦٤٤٣١١٦ ٣٣

 صّٛئ١ً دٕا تذ٠ر خ١ًٍ  ٦١٥٦٥٣٣ ٣٤

 صّٛئ١ً فؤاد ض١ّر شاور  ١١١١١١٢١٢ ٣٥

 اٌذى١ُ ػثّاْػثذ هللا ِذّذ ػثذ   ١١١١١١٦٦٢ ٣٦

 ػثذاٌردّٓ ادّذ ِذّذ ػثذهللا  ٦٤٦٣٢٩٣ ٣٦

 ػثذاٌردّٓ ػّر صذ٠ك دطا١ٔٓ  ٦٢٦١١٦٩ ٣٢

 ػٍٝ صاتر ػٍٝ غٕذٚر  ١١١١١١٣٩١ ٣٩

 ػ١ٍاء ػست طٗ ػٍٝ  ٦٢٦٢٥٣١ ٤١

 فاطّٗ ادّذ ػٍٝ دطٓ  ١١١١١١٤٦١ ٤١

 فاطّٗ ثاتت ػثذ اٌّج١ذ شذاتٗ  ٦٢١١٢٢٦ ٤٢

 ِذّذ ِذّذ فاطّٗ ِذّٛد  ٦٢١١٢٥٢ ٤٣

 ِاجٟ ٘أٟ ٠ٛضف شرلاٚٞ  ١١١١١١٩١٩ ٤٤

 ِاد١ٌٓ ػ١طٝ جرجص ػثذ اٌّالن  ٦١٥٦٥٦٩ ٤٥

 ِارت١ٕا ١ِخائ١ً د١ٍُ تٌٛص  ٦١٥٦٥٢٥ ٤٦

 ِارجر٠ت جّاي ٚفذٜ دى١ُ  ٦١٥٦٥٩١ ٤٦

 ِارجر٠ت ِذدت صّٛئ١ً تٌٛص  ١١١١١١٩١٦ ٤٢

 ِار٠أا ٔاجخ ٠ؼمٛب شف١ك  ٦١٥٦٥٩٦ ٤٩

 ِا٠ىً فتذٝ ِطؼٛد ارِص  ٦١٥٦٦١٦ ٥١
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 م ١١:٠٩ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ادّذ ِذّذِذّذ اشرف   ٦١٥٦٦٢٥ ٥١

 ِذّذ جّاي ػثذاٌؼظ١ُ ػثذاٌّاٌه  ٦٢٦٩٢٣٦ ٥٢

 ِذّذ دطٓ ػٍٝ دطٓ  ١١١١١١٥٤١ ٥٣

 ِذّذ رِضاْ ػثذ اٌالٖ ػثذ اٌجاتر  ٦١٥٦٦٣٦ ٥٤

 ِذّذ صالح ت١ِٛٝ ِذّذ  ٦٢٦١١٩١ ٥٥

 ِذّذ ػادي ٠ذٝ ػثذ اٌغٕٝ  ٦٢٦١٢١١ ٥٦

 ِذّذ ١ٌٚذ ِذّذ خٍف  ٦١٥٦٦٤٩ ٥٦



 االضُ اٌىٛد َ

 اتٛ ز٠ذ ِذّٛد ِذّٛد ادّذ  ٦١٥٦٦٣٩ ٥٢

 ِذّٛد اضّاػ١ً صالح ػثذ اٌّٛجٛد  ١١١١١١٢٣١ ٥٩

 ِذّٛد صالح ػرتٝ شٍماِٟ  ٦١٥٦٦١٥ ٦١

 ِر٠ُ ٔث١ً ١ِالد ض١ذٗ  ٦١٥٦٤٢٦ ٦١

 ِٙا وّاي ِذّذ اٌط١ذ  ٦٤١٩٥٥٩ ٦٢

 ١ِٔٛىا ػصاَ ِٛر٠ص زوٟ  ٦١٥٦٣٩٣ ٦٣

 ٔاجخ ِذّذ ِذّٛد ِذّذ  ١١١١١١٣٢٩ ٦٤

 دّذٜ ٔاصر ِذّٛدٔاصر   ١١١١١١٩٦١ ٦٥

 ٔذا ػٍٝ ػثذ هللا ػٍٝ  ٦٢٦١٢٣٤ ٦٦

 ٔذا واًِ دطٓ ػثذاٌؼس٠س  ٦٢٦٩٣١٥ ٦٦

 ٍٔٙٗ تٙذاٌٝ ِذّذ تٙذاٌٝ  ٦١٥٥٦٩٤ ٦٢

 ٔٛر٘اْ ِذطٓ ٠ذٝ ض١ذ  ٦١٥٥٦٦٦ ٦٩

 ٘اجر ضٙرٜ تىرٜ ػٍٝ  ٦١٥٥٦٢٢ ٦١

 ٘ثٗ رفؼت ػا٠ذ ضؼ١ذ  ٦١٥٥٦١٢ ٦١

 ٚالء دطٓ جالي ِذّٛد  ٦١٥٥٥٢٤ ٦٢

 ٠ٛضت١ٕا ٔادر شف١ك دث١ة  ٦١٥٥٥٦١ ٦٣

 ٠ٛش١ا ٔؼ١ُ ِتٝ ٔاشذ  ٦٢٦١٢٤٤ ٦٤

 

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

 اللغة اإلنجليزية/ إنجليزى -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 1 اشرقت اسامة اسماعٌل محمود 1584112132122932   مقٌــد 1خارج 
 1 امٌره رمضان عٌسى متولى 1584112132121332   مقٌــد باق
 5 امٌره محمد محمود حفنى 1584112132121449   مقٌــد باق
 2 اٌة سٌد عبد العزٌز عبد الشافى 1584112132122139   مقٌــد باق
 3 مختار فرغلى علىاٌه  1584112132125211   مقٌــد باق
 4 حنا الٌشع حنا عوض 1584112132121515   مقٌــد باق

 3 دالٌا محمد عامر حسن إبراهٌم 1584112152121834   مقٌــد  1خارج 
 9 دمٌانه كمال ثابت لبٌب 1584112132122332   مقٌــد باق
 8 دٌنا احمد محمد حسن 1584112132121514   مقٌــد باق
 12 دٌنا سعٌد محمد عٌد 1584112132122513   مقٌــد باق
 11 روال محمود فهمى محمد 1584112132122523   مقٌــد باق
 11 زهٌة نبٌل ذكً فرج 1584112132122334   مقٌــد باق
 15 سامر مختار محروس حبشى 1584112132125223   مقٌــد باق
 12 ساندى منصور وهٌب مؤنس 1584112132122113   مقٌــد باق

 13 سندس محمد على محمد 1584112132122912   مقٌــد مستجد
 14 شٌماء اشرف مصطفى محمد 1584112132122338   مقٌــد باق

عبد الرحمن على محمود عبد  1584112132121331   مقٌــد 1خارج 
 الواحد

13 

عالء الدٌن شعبان محمد عالء  1584112132122121   مقٌــد 1خارج 
 الدٌن

19 



عمر محمد بدر الدٌن احمد عز  1584112122125513   مقٌــد 1خارج 
 الدٌن ذكً

18 

 12 فاطمه عالء برزى محمد 1584112132121384   مقٌــد 1خارج 
 11 فٌفٌان منسى اسحق ٌس 1584112132121195   مقٌــد باق

 11 كٌرلس نبٌل زاخر حنا 1584112132125224   مقٌــد 1خارج 
 15 محمد عبدالحكٌم محمد عبدالحكٌم 1584112132121338   مقٌــد مستجد
 12 محمد مجدى جمال الدٌن عبدالحلٌم 1584112122125482   مقٌــد مستجد

 13 مرٌم عدلً منصور مٌخائٌل 1584112132121218   مقٌــد باق
 14 منار حمدي ابراهٌم شقرانً 1584112132121238   مقٌــد 1خارج 

 13 مٌشٌل مفدى مورٌس اسعد 1584112132122124   مقٌــد باق
 19 والء احمد شحاته محمد 1584112152121885   مقٌــد  1خارج 

 


