
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 فرنسى انتظام -اللغة الفرنسية  -الفرقة ثالثة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

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

 آالء ٚج١ٗ لطة عثذ اٌذ١ٍُ  ٦٣٢٠٥٣٥ ١

 آ٠ٗ ادّذ جاد ِذّذ  ٦١١٠١١٦ ٢

 أرٜٚ رجة عٍٝ ِاٌه  ٦١١٠١٨٥ ٣

 أ١ِٕح أدّذ اٌثرٔص أدّذ  ٦١١٠٣٦٣ ٤

 أ١ِٕح ٠اضر عثذ اٌطرار ٠ٛٔص  ٦١٦٨٦١١ ٥

 أ١ِرٖ عثذ هللا إترا١ُ٘ دط١ٓ  ٦١١٠٨٦٤ ٦

 اتأٛب ر٠اض غذاذٗ عثذ اٌّالن  ٦١٥٦٣٦٣ ٦

 اتأٛب ع١طٝ ع١اد جرجص  ٦١٥٦٣١٣ ١

 اترار صثرٜ دطٓ ِذّذ  ٦١١٠٦١٦ ٨

 اتراَ اٌمص عثذ اٌّرجٍٝ ثاتد ل١صر  ٦١١٠٠٠١ ١٠

 اترا١ُ٘ عادي دطٓ عثذ اٌعس٠س  ٦١١١٦٢٦ ١١

 اتٛاٌع١ْٛ ِذّذ ِذّٛد ِذّذ  ٦١٦٨٨٦٥ ١٢

 ادّذ ض١ذ عثذ اٌثاضظ عثذ اٌّج١ذ  ٦١٥١٦٨٦ ١٣

 ادّذ عثذ اٌظا٘ر ض١ٍّاْ ادَ  ٦١٥٨٨٤٣ ١٤

 ادّذ ِذّذ ادّذ اضّاع١ً  ٦١٦٨٤٦١ ١٥

 ادّذ ِذّذ عٍٝ صادق  ٦١٦٨١٦٠ ١٦

 ادّذ ٔاصر داِذ عثذاٌرٛاب  ٦١٦٨٤٤٤ ١٦

 اضراء ضع١ذ عثذ إٌّعُ فّٟٙ  ٦١٦٨٢٦١ ١١

 اضالَ ِذّذ إترا١ُ٘ عث١ذ  ٦١٥١١٣١ ١٨

 اضّاء دط١ٓ ِذّذ ِٛضٟ  ٦١١١٦٤٤ ٢٠

 اضّاء غذاذٗ عٍٝ ضعذ  ٦١٦٨٤٦١ ٢١

 اضّاء عسِٝ ِذّذ اٌط١ذ  ٦١١٠٠٤٠ ٢٢

 عٍٟ ِذّذ عٍٟاضّاء   ٦١١٠٢٥٦ ٢٣

 اضّاء فرٛح ع١ذ ادّذ  ٦١٦٨٥٦٨ ٢٤

 اضّاء ِذّذ عثذ اٌذى١ُ عثذ اٌغفار  ٦١١٠٦٦٠ ٢٥

 اضّاء ِذّذ عثذ اٌعس٠س ِٕصٛر  ٦١١٠٢٦٨ ٢٦

 اضّاء ِذّذ عثذاٌفراح عثذاٌذافع  ٦١١١٥١١ ٢٦

 اضّاء ِّذٚح عجا٠ثٝ ِذّذ  ٦١٦٨١٠٦ ٢١

 اضّاء ٔادٜ ادّذ ضع١ذ  ٦١٦٨٥٦١ ٢٨

 اغراق ِذّذ عثذاٌعظ١ُ ِذّذ  ٦١١١٣١٦ ٣٠

 اصاٌٗ جّاي ِذّذ دٍّٟ  ٦١١٠٨٨٣ ٣١



 االضُ اٌىٛد َ

 اغاثْٛ درتٝ غذاذٗ فرج هللا  ٦١٦٨١١١ ٣٢

 االء ادّذ دط١ٓ عثّاْ  ٦١١٠١٦٠ ٣٣

 االء دطاَ اٌذ٠ٓ دطٓ ض١ذ  ٦١٨٠٤٠٣ ٣٤

 االء ِذّذ دط١ٓ عثذاٌعاي  ٦١١٠٦٨٦ ٣٥

 اٌطالَاٌف١ِٛٝ رجة ض١ف هللا عثذ   ٦٤٤٣٤٥١ ٣٦

 اِأٝ ض١ذ ٔٛراٌذ٠ٓ ِذّٛد  ٦١٦٨٣٨٦ ٣٦

 اِجذ عادي واًِ ٚاصف  ٦١١١١٢٠ ٣١

 اًِ خٍف ِذّذ ِذفٛظ  ٦١٦٨٣١٥ ٣٨

 اًِ ِراجٝ اتٛ اٌع١ذ دط١ٓ  ٦١١٠٠٤١ ٤٠

 إِٗ عصّد ِذّذ دطٓ  ٦١١٠١٤٦ ٤١

 ا١ِٕٗ ٘أٝ دطٕٝ دطا١ٔٓ  ٦١٦٨٣١٦ ٤٢

 ا١ِرج خاٌذ ِذّذ ادّذ  ٦١١٠٦٥٢ ٤٣

 ا١ِرج ِصطفٝ عثذاٌرٛاب ِذّذ  ٦١٦٨٤٤٦ ٤٤

 ا١ِرٖ ضٙرٜ تىرٜ عٍٝ  ٦١١٠٦٥٣ ٤٥

 ا١ِرٖ عالء طٗ ِذّذ  ٦١٥١١١١ ٤٦

 ا١ِرٖ ٔجاح صالح عٍٝ  ٦١١٠٥٦١ ٤٦

 ا١ِّح ِذّٛد ضادٝ عٍٝ اترا١ُ٘  ١٠٠٠١١٠٦٤ ٤١

 أجٝ ١ِخائ١ً عس٠س زاخر  ٦١١٠٥٦٦ ٤٨

 أجٝ ٔث١ً ضّعاْ ٚ٘ثٗ  ٦١١١٦٣١ ٥٠

 

 اآلدابكلية 
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 فرنسى انتظام -اللغة الفرنسية  -الفرقة ثالثة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٩ ) 

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

 أٛار ِصطفٝ أٛر ِذّذ  ٦١٦٨٦٠٣ ٥١

 ا٠ح دطٓ ٘اغُ دطٓ  ٦١٦٨٦٠٦ ٥٢

 ا٠ح عٍٟ ِذّذ عٍٟ  ٦١١٠٢٣٤ ٥٣

 ا٠ح ِذّذ جّاي عثذاٌىر٠ُ  ٦١١٠١٨٨ ٥٤

 ا٠ر٠ٕٝ ا٠ّٓ ض١ّر دٕا  ٦١٥٠٣١٣ ٥٥

 ا٠ر٠ٕٝ جّاي عط١ٗ صغ١ر  ٦١٦١٨٣١ ٥٦

 ا٠ر٠ٕٝ زور٠ا فٛزٜ زخارٜ  ٦١١٠٢٠٨ ٥٦

 ا٠ر٠ٕٝ ِالن ل١ٍٕٝ ٚد٠ع  ١٠٠٠١٠٨٦١ ٥١

 ا٠ّاْ ادّذ روٝ ِذّٛد  ٦١١٠٨١٣ ٥٨

 ا٠ّاْ دّادٖ ادّذ عٍٝ  ٦١١٠١٤١ ٦٠

 ا٠ّاْ در٠ٚع ِذّذ ذٛف١ك ِذّذ دطٕٟ  ٦١١٠٢٢٣ ٦١

 ا٠ّاْ عثذ هللا دط١ٓ عػرٜ  ٦١٦٨١٣٣ ٦٢



 االضُ اٌىٛد َ

 ا٠ّاْ ِرضٝ فارٚق ِذّذ  ٦١١١١٦١ ٦٣

 ا٠ّٓ ١ِخائ١ً ٠ٛضف ٔج١ة  ٦١٦٨٥٦٠ ٦٤

 ا٠ٗ اضاِٗ ِخٍٛف عٍٝ  ٦١١٠٣٤٢ ٦٥

 ا٠ٗ جّاي ادّذ اتٛ اٌعال  ٦١٥١٨٦٨ ٦٦

 ا٠ٗ عالء عثذاٌذ١ّذ ادّذ  ٦١١٠١٦٣ ٦٦

 ا٠ٗ ِذّذ عثذإٌع١ُ ادّذ  ٦١٦٨٣٨١ ٦١

 تث١ٕح طارق ٌطفٝ ادّذ  ٦١١١٦٦٨ ٦٨

 تطاَ ِذّذ رضا عثذاٌرد١ُ  ٦١١٠٥٨٥ ٦٠

 تطٕد ِذّذ عثذاٌّط١ع جاد  ٦١١٠٦٢٢ ٦١

 تفٍٝ ٠ٛٔاْ ٠طٝ جرجص  ٦١٥٨١٣٣ ٦٢

 ت١رر ض١ّخ ضٛارش زا٘ر  ٦٣٢٢٤٠١ ٦٣

 ت١ػٜٛ ض١ّر وّاي خ١ًٍ  ٦١١٠٢٦٠ ٦٤

 ت١ػٜٛ واًِ ٠عمٛب واًِ  ٦١٥٨١٥٦ ٦٥

 ذغر٠ذ ِذّذ ض١ذ دطة هللا  ٦١١٠٢٦٥ ٦٦

 ذٕط١ُ اضّاع١ً صاتر ع١طٜٛ  ٦١١٠٦٦٦ ٦٦

 جا١ٔد ِٛر٠ص ١ٌػع اضذك  ٦١١٠٢٤٤ ٦١

 جٙاد ادّذ ِذّذ عٍٝ  ٦١٥٨٢٠١ ٦٨

 جٙاد ِصطفٝ ادّذ عثذ اٌٙادٜ  ٦١١١٣١٤ ١٠

 جٙاد ٔاصر عثذاٌٛدٚد عثذاٌردّٓ  ٦١١٠٦٣١ ١١

 جٛزف١ٓ عّاد ف١ُٙ فا٠ك  ٦١١٠٣٤٤ ١٢

 ج١ٙاْ دط١ٓ ِذّذ ِذّذ  ٦١١٠١٨٠ ١٣

 دطاَ دطٓ فرخ هللا عثذاٌذف١ع  ٦١٥٨٢١٥ ١٤

 دطٕاء ادّذ ِذّذ عثذ هللا  ٦١١١٥١٢ ١٥

 دّاش ِرعٝ ِذّذ ِرعٝ  ٦١١١١١٢ ١٦

 خٍٛد جاتر لطة غٍثٝ  ٦١٦٨٠١٠ ١٦

 دا١ٌا اترا١ُ٘ دطٓ ِذّذ  ٦١١٠٦٠٥ ١١

 دا١ٌا ِذّٛد خ١ٍفٗ ِذّٛد  ٦١١١٦٦٥ ١٨

 دعاء عثذاٌع١ٍُ ِذّذ عثذاٌع١ٍُ  ٦١١١٣٣٤ ٨٠

 د١ِأٗ ع١ذ ج١ًّ عثذ اٌػ١ٙذ  ٦١١٠٢٦١ ٨١

 د٠ٕا عالء ِذّذ عثّاْ  ٦١٦٨٦١٢ ٨٢

 د٠ٕا عٍٝ ِذّذ عثذاٌعس٠س  ٦١١١٢١٣ ٨٣

 راد١ً اغرف ١ٌُٚ ِجٍٝ  ٦١١٠٣١٨ ٨٤

 را١ٔا صثرٜ عس٠س عرثٗ  ٦١١٠٣٣٣ ٨٥

 را١ٔا عاِر عٍٝ عثذ اٌٍط١ف  ٦١١٠٤٦٦ ٨٦

 را١ٔا عطا هللا ض١ّر عطا هللا  ٦١١٠٤٠٦ ٨٦



 االضُ اٌىٛد َ

 را١ٔا ِٕصٛر ٠طرٜ عثذ اٌىر٠ُ  ٦١٦٨٥١١ ٨١

 رتاب عّاد اضىٕذر عثذهللا  ٦١١١١١٤ ٨٨

 رداب دطٓ عٍٝ عثّاْ  ٦١٦٨٠٨٤ ١٠٠

 

 كلية اآلداب
 سنة دراسية تقرير عن طالب

 فرنسى انتظام -اللغة الفرنسية  -الفرقة ثالثة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٣ ) 

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

 رداب ِذّٛد اترا١ُ٘ ِذّذ  ٦١١٠١٨٦ ١٠١

 ردّٗ ٘ػاَ عٍٟ دطٓ  ٦١١٠٤١٨ ١٠٢

 رضا ١ٌُٚ فؤاد دٕا  ٦١١١٠١١ ١٠٣

 رل١ٗ جّاي ِذّذ تذٜٚ  ٦١١٠٦٦٣ ١٠٤

 رٔذا ا١ِٓ ِذّذ ا١ِٓ  ٦١١٠٢١٥ ١٠٥

 رٔذا رت١ع ِذّذ عثذهللا  ٦١١١٣٨٥ ١٠٦

 رٚف١ذج جّاي فؤاد واًِ  ٦١١٠٣٦١ ١٠٦

 رٚف١ذٖ جّاي غعثاْ اتٛ اٌعثذ  ٦١١٠١٦١ ١٠١

 رِٚأٝ جرجص ع١اد ج١ًّ  ٦١٥٨٣٣٥ ١٠٨

 ر٠ّٛٔذا ِجذٜ ض١ّر ض١ذ  ٦١٥٨٣٤٦ ١١٠

 ر٠ٙاَ أٛر اترا١ُ٘ ِذّذ  ١٠٠٠٠٠٣٦٥ ١١١

 ر٠ٙاَ عّر صالح عّر  ٦١١٠٢٦١ ١١٢

 ر٠ٙاَ ٔادٞ ف١ُٙ جرجص  ٦١٦٨١٣٥ ١١٣

 زِسَ فخرٜ ادّذ دطٓ  ٦١٥٨٣٦٥ ١١٤

 ز٠ٕة اغرف صاٌخ ِذّٛد  ١٠٠٠١٠٦١٤ ١١٥

 ز٠ٕة رِضاْ اترا١ُ٘ ِذّٛد  ٦١١٠٨١٥ ١١٦

 ز٠ٕة غا٘ر ٌطفٝ عثذ اٌعس٠س  ٦١١٠٢١١ ١١٦

 ز٠ٕة ِّذٚح ِذّذ ٠ٛضف  ٦١١٠٣٨٦ ١١١

 ضارج اغرف فخرٜ ا١ٔاش  ١٠٠٠١٠٨٣٠ ١١٨

 ضارٖ دطٓ زوٝ ا١ِٓ  ٦١١٨١١٣ ١٢٠

 ضاٌّح ٔاصر عثاش واًِ  ٦١٦٨٣٥٢ ١٢١

 ضاِخ ع١ذ ج١ذ اضرائ١ً  ٦١٥٨٤٣٣ ١٢٢

 ضاِخ ِٕرصر ٠ٛضف فرج  ٦١١٠١٦٠ ١٢٣

 ِذّذ تىر عثذ اٌذى١ُضعاد   ٦١١٠١٨٤ ١٢٤

 ضعذ ٔادٜ عثذاٌفراح عثذاٌعس٠س  ٦١٥٨٤٤٦ ١٢٥

 ضٍفأا تػارٖ دٕا ١ٔٚص  ٦١٦٨٣٦٠ ١٢٦

 ضّاح دطٓ ادّذ دطٓ  ٦١٦٨٠٥٦ ١٢٦

 ضّر روٝ ِرٌٛٝ تخ١د  ٦١١١٣٦٢ ١٢١



 االضُ اٌىٛد َ

 ضّر عثذاٌىافٝ عثذاٌرد١ُ عثذاٌىافٝ  ٦١٦٨٤٥١ ١٢٨

 ضّطُ ٚج١ٗ ج١ًّ اترا١ُ٘  ٦١١٠٢١٥ ١٣٠

 ض١ٍٙٗ دطٓ ِذّذ فارٚق ِذّذ فؤاد  ٦١٥٨٤٦٥ ١٣١

 ض١ّْٛ عّاد غف١ك ضعذ  ١٠٠٠١١٠٦٣ ١٣٢

 غعثاْ ِصطفٝ دطٕٝ ِذّذ  ٦١٥٨٥٠١ ١٣٣

 غ١رٜ ١ِٕا اضىٕذر غذاذٗ تطرش  ٦١١١٦٠٥ ١٣٤

 غ١ّاء ادّذ ِذّذ عثذرتٗ  ٦١١١٦٥٤ ١٣٥

 غ١ّاء جاتر اٌط١ذ دافع  ٦١٦٨١٦٤ ١٣٦

 اٌذاخٍٝ عثذ اٌمادرغ١ّاء راضٝ   ٦١٥٨٥١٦ ١٣٦

 غ١ّاء رِضاْ صالح عثذاٌعظ١ُ  ١٠٠٠١٠٨٣٦ ١٣١

 غ١ّاء عاطف رِضاْ ض١ٍُ  ٦١١١١٣٤ ١٣٨

 غ١ّاء عٍٝ ادّذ عثذٖ  ٦١١٠٣٠٨ ١٤٠

 غ١ّاء ِؤِٓ واًِ ادّذ  ٦١١٠٤١٣ ١٤١

 غ١ّاء ِذّذ صاتر تخ١د  ٦١٦١١١٤ ١٤٢

 غ١ّاء ِذّذ عثذ اٌذ١ّذ اضّاع١ً  ٦١٦٦٦٨٥ ١٤٣

 غ١ّاء ِصطفٝ ِذّذ ِذّذ  ٦١١١١١٦ ١٤٤

 صاتر٠ٓ دطٓ اضّاع١ً ِذّذ  ٦١٦٨٥١٥ ١٤٥

 صاتر٠ٓ ضع١ذ ض١ذ فرداخ  ٦١٦٨٨٠٦ ١٤٦

 صفاء رضا عثذاٌردّٓ عٍٝ  ٦١١٠٦٢٠ ١٤٦

 عادي صّٛئ١ً جر٠ص رِٚاْ  ٦١١١١٢٨ ١٤١

 عا١ٌٗ رت١ع دط١ٓ ذٙاِٝ  ٦١٦٨٥٤٦ ١٤٨

 عثذ هللا ٘ػاَ دط١ٓ ِذّذ  ٦١٥٨٦٠١ ١٥٠

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 فرنسى انتظام -اللغة الفرنسية  -الفرقة ثالثة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٤ ) 

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

 عثذاٌردّٓ جّاي عثذ اٌذى١ُ صادق  ٦١٦١١٣٦ ١٥١

 عثذاٌردّٓ ض١ذ ِذّذ ض١ذ  ٦١٦٨٦١٢ ١٥٢

 عثذاٌردّٓ عٍٝ دط١ٓ عٍٝ  ٦١١٠٤٦٣ ١٥٣

 عثذٖ تطرش عثذٖ ٠ٛضف  ٦١٨٠٣١٠ ١٥٤

 عث١ر عثذ اٌثالٝ ِذّذ خ١ًٍ  ٦١٦٨١١١ ١٥٥

 عث١ر عثذ اٌٛارز ِذّذ زوٝ  ٦١١٠٨٣٥ ١٥٦

 ع١ٍاء ترواخ ِذّٛد ِذّذ  ٦١١٠٦٦٢ ١٥٦

 عّر فرذٝ واًِ عٍٝ  ٦١٦٨١٣٥ ١٥١

 عّر ِذّذ عثذ اٌعظ١ُ جّعح  ٦١٥٨٦٣٨ ١٥٨



 االضُ اٌىٛد َ

 غادج رجة ع١ذ عثذاٌغٕٟ  ٦١١٠٨٤٤ ١٦٠

 غادٖ دطاْ ِذّذ أدّذ  ٦١١١٥٢٥ ١٦١

 غادٖ ِذّٛد راجخ ِذّذ  ٦٣٣٥٣٨٤ ١٦٢

 غا١ٌٗ جاتر دافع دطٓ  ٦١٦٨١٣١ ١٦٣

 فاد٠ٗ عٛٔٝ دث١ة عثذ اٌط١ذ  ٦١١٠١٦٨ ١٦٤

 فاطّح ادّذ ِذّذ طٗ  ٦١١١٥٥١ ١٦٥

 فاطّح أٛر ِذّذ عثذ اٌعس٠س  ٦١١١٥١٣ ١٦٦

 فاطّح غعثاْ رفاعٟ ضع١ذ  ١٠٠٠٠٠٣٦١ ١٦٦

 فاطّح صاٌخ عط١ٗ ِذّذ  ١٠٠٠١١٠٨٤ ١٦١

 فاطّح ضادٟ فرخ اٌثاب دضٛلٟ  ٦١٦٨٨٨٣ ١٦٨

 فاطّٗ دط١ٓ اضّاع١ً درد٠رٜ  ٦١٦٨٠٤٢ ١٦٠

 فاطّٗ رِضاْ عثذاٌجٛاد ِرٌٛٝ  ٦١١٠١٦٤ ١٦١

 غعراٜٚ زوٝفاطّٗ عٍٝ   ٦١٦٨٦٦١ ١٦٢

 وار١ٌٚٓ عّاد ٠ٛضف اضذك  ٦١١٠١٦١ ١٦٣

 وار١ٌٚٓ ِجذٜ ورَ غاٌٝ  ٦١١٠١٨٥ ١٦٤

 واًِ اتٛ اٌخ١ر واًِ رِٚاْ  ٦١٥٨٦٠٦ ١٦٥

 ورضر١ٓ عاطف فٛزٜ ٚ٘ثٗ  ٦١٦٦٥٣٦ ١٦٦

 ورضر١ٓ ١ِٕر ّٔر فرج  ٦١٦٦٥٤١ ١٦٦

 ور٠ُ ضادٝ ِذّذ عثذاٌرد١ُ  ٦١١١٢٦٢ ١٦١

 صفٛخ فارٚق روٟو١رٌص   ٦١٥٨٥٤٦ ١٦٨

 ٌٛرا فا٠س ِٛغ١ً صادق  ٦١١١٢٥٣ ١١٠

 ١ٌٍٝ رجة ٠اض١ٓ عثذ اٌع١ٍُ  ٦١١٠٥١٣ ١١١

 ِؤِٓ دّادج ِذّذ اترا١ُ٘  ٦١٦٨٨٦٥ ١١٢

 ِاد١ٌٓ ٔث١ً عذٌٝ دث١ة  ٦١٦٨٥٠٦ ١١٣

 ِادٚٔا خ١رٜ رزق دث١ة  ٦١١٠٦٦٨ ١١٤

 ِارذ١ٕا وّاي ض١ّر ِٕٙٝ  ٦١١١٤٢٤ ١١٥

 ِارذ١ٕا ِجذٜ ٔجاح ٚ٘ثٗ  ٦١٦٨٦١٠ ١١٦

 ِار١ٌٓ جاتر دى١ُ ع١اد  ٦١١٠٠١١ ١١٦

 ِار٠ٕا اترا١ُ٘ ف١ُٙ ذادرش  ٦١٦٨٣٥٦ ١١١

 ِار٠ٕا تطخرْٚ جثرٖ عثذهللا  ٦١١١٦٥١ ١١٨

 ِار٠ٕا ضعذ ٕ٘رٜ جرجص  ٦١١١٠٦٠ ١٨٠

 ِجذٜ أٛر فرج اترا١ُ٘  ٦٣٣٦١١٣ ١٨١

 ِذّذ ادّذ غذاذٗ غٍثٝ  ٦١١١٢٢٤ ١٨٢

 ِذّذ ادّذ عسٚز عثذ اٌذ١ٍُ  ٦١١٠٥٢٤ ١٨٣

 ِذّذ ادّذ عٍٝ لطة  ٦١١٠١٢٨ ١٨٤



 االضُ اٌىٛد َ

 ِذّذ فرذٝ جاتر عثذاٌطٕذ  ٦١٥٨٤٦٨ ١٨٥

 ِذّٛد ادّذ ٔج١ة ِذّذ  ٦١٥٨٤١٨ ١٨٦

 ِذّٛد ز٠ٓ اٌعاتذ٠ٓ عثذ اٌطرار ادّذ  ٦١٥٨٣٦٦ ١٨٦

 ِرٔا غاٌٝ فّٙٝ اٌط١ذ  ٦١١٠٦١١ ١٨١

 اثٕاض١ٛش ع١ادِر٠أا دٕا   ٦٢١١١٦٢ ١٨٨

 ِر٠أٗ عسخ غاٌٝ د١ٕٓ  ٦١١٠٢٠٦ ٢٠٠

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 فرنسى انتظام -اللغة الفرنسية  -الفرقة ثالثة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٥ ) 

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

 ِر٠ُ اترا١ُ٘ تٌٛص عثذ اٌط١ذ  ٦١١١٦١٠ ٢٠١

 ِر٠ُ عط١ٗ صادق تثاٜٚ  ٦١٦٠٣٤٣ ٢٠٢

 ِر٠ُ عٍٟ ض١ذ عٍٟ  ٦١٦٨٨٠٦ ٢٠٣

 ِر٠ُ ِذّذ دطٓ ِذّذ  ٦١١٠٢٦٢ ٢٠٤

 ِػ١رج ضعٛدٜ ِذّذ عثذاٌغٕٝ  ٦١١٠٨٦١ ٢٠٥

 ِصطفٝ عثذ اٌطالَ عثذ اٌط١ّع ِذّذ  ١٠٠٠١٠٦٥٠ ٢٠٦

 ض١ذِصطفٝ ِذّذ ِصطفٝ   ٦١٥٨٢٦١ ٢٠٦

 ِصطفٝ ِذّٛد طٗ ض١ذ  ٦١١٠٨٠١ ٢٠١

 ِــــارٜ صثذٝ عث١ذ دٕا  ٦١١٠٦١٦ ٢٠٨

 ِىار٠ٛش ِّذٚح ٠ٛضف دث١ة  ٦١٥٨٢٦٨ ٢١٠

 ِٕار عصّد عثذ اٌراضٝ عثذ اٌٛ٘اب  ٦٤٤٣٤٥٣ ٢١١

 ِٕٝ أٛر اٌط١ذ ِذّذ  ٦١١٠٨١١ ٢١٢

 ِٕٝ خٍف ع٠ٛص اٌذِرداظ  ٦١١٠٥٤١ ٢١٣

 عثذ هللا عّرِٕٝ غعثاْ   ١٠٠٠٠٠٢٥٨ ٢١٤

 ِٙاب صالح ِذّذ رضرُ  ٦١١١١٦٢ ٢١٥

 ِٙاب ِطعٛد فضً ِطعٛد  ٦١٥٨٢٥٣ ٢١٦

 ِٝ ادّذ ِذّذ عثذهللا  ٦١١٠٣٨٠ ٢١٦

 ِٝ عاطف ٠ذٝ ض١ذ  ٦١٦٨١٢٢ ٢١١

 ١ِرفد جّعٗ ِذّذ ادّذ  ٦١١٠٦٣٢ ٢١٨

 ١ِرٔا جرجص روٝ جرجص  ١٠٠٠٠٠٥٣٨ ٢٢٠

 عثذاٌّط١خ١ِرٔا عاطف جاتر   ٦١١٠٢٦١ ٢٢١

 ١ِٕا جرجص أٛر ص١ٍة  ٦١٦٨٤١١ ٢٢٢

 ١ِٕا خٍف جاتر ٚال١ُ  ٦١١٠٠٦٨ ٢٢٣

 ١ِٕا رضا ا١ِٓ ٔاغذ  ٦١١٠١٥١ ٢٢٤

 ١ِٕا ِجذٜ ٔارٚز ص١ٍة  ٦١٦٨١١٢ ٢٢٥



 االضُ اٌىٛد َ

 ١ِٕا ِالن صذلٟ رزق  ٦١٦٨٨٥١ ٢٢٦

 ١ِٕا ٠ٛٔاْ دٍّٝ ١ِخائ١ً  ٦١١٠١٦١ ٢٢٦

 عثذاٌعس٠سٔاد٠ح ِصطفٝ ِذّٛد   ٦١١٠١١٤ ٢٢١

 ٔاد٠ٗ ٔاصر ِاضٝ عثذهللا  ٦١١١٥٣٤ ٢٢٨

 ٔارد٠ٓ اضعذ فخرٜ ٌث١ة  ٦١١١٤٥١ ٢٣٠

 ٔأطٝ ٔاصف ِالن ٚاصف  ٦١١٠٠١٥ ٢٣١

 ٔأطٟ اترا١ُ٘ تثاٚٞ اضطفأٛش  ٦١١٠٥٣٣ ٢٣٢

 ٔأطٟ ّٔر اضذك فرٔط١ص  ٦١١٠٥٣٤ ٢٣٣

 ٔا٘ذ اغرف اٌذ١ٕٝ عثذاٌعظ١ُ  ٦١١١٥٣٥ ٢٣٤

 ٔا٘ذ عادي رضا صادق  ١٠٠٠١١٠٦٦ ٢٣٥

 ٔا٘ذ ٔادٞ أدّذ ِذّذ  ٦١٦٨٤٥٥ ٢٣٦

 ٔجاخ اترا١ُ٘ عٍٝ ِرزٚق  ٦١١١٥٦٦ ٢٣٦

 ٔجالء ِذّٛد عثاش ِذّذ  ٦١١٠٦١٦ ٢٣١

 ٔذٜ ادّذ اضّاع١ً ِذّٛد  ٦١١١٦٦٨ ٢٣٨

 ٔطّح ٔاجٟ دافع عٍٝ  ٦١١٠٣١٥ ٢٤٠

 ٔطّٗ رِضاْ ضادٝ ِذّذ  ٦١٦٠٠٣٦ ٢٤١

 عرتٝ صالحٔػٜٛ فؤاد   ٦١٦٨١٦٥ ٢٤٢

 ٔعّاخ دط١ٓ ٔث١ٗ ج١ًّ  ٦١٦٨٥٦٣ ٢٤٣

 ٔعّٗ رِضاْ ادّذ اِثاتٝ  ٦١١٠١٦٦ ٢٤٤

 ٔٙاي طٗ عس٠س اٌذ٠ٓ ِذّذ أٛر  ٦١٦٨٠٨١ ٢٤٥

 ٔٙاي عاطف داِذ اترا١ُ٘  ٦١٦٨٦٢٦ ٢٤٦

 ٔٙٝ ادّذ عثذ اٌّطٍة ادّذ  ٦١١١١١٦ ٢٤٦

 ٔٛر٘اْ أغرف ادّذ رفعد  ٦١٦١٦١٢ ٢٤١

 ٔٛر٘اْ اترا١ُ٘ ِذّذ اترا١ُ٘  ٦٣٤١٨٦٦ ٢٤٨

 ٔٛر٘اْ ادّذ عس اٌذ٠ٓ عٍٟ  ٦١١١٦٦٤ ٢٥٠

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 فرنسى انتظام -اللغة الفرنسية  -الفرقة ثالثة 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٦ ) 

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

 ٔٛر٘اْ ِجذٜ فٛزٜ عثذ اٌذ١ّذ  ٦١٦١٨٤٦ ٢٥١

 ٔٛر٘اْ ٠اضر اترا١ُ٘ ِذفٛظ  ٦١٦٨٨٠١ ٢٥٢

 ٔٛر٘اْ ٠اضر دٍّٝ ِرزٚق  ٦٣١٨٦٠١ ٢٥٣

 ١ٔرٖ طٗ طٗ ادّذ  ٦١١٠٢٦٣ ٢٥٤

 ١ٔف١ٓ صثذٝ فارٚق فؤاد  ٦١١٠٤٦٦ ٢٥٥

 ٘اجر اترا١ُ٘ عطا رت١ع  ٦١١١٣٢١ ٢٥٦



 االضُ اٌىٛد َ

 ٌطفٝ ادّذ ٘اجر ادّذ  ٦١٦٨٥٠٥ ٢٥٦

 ٘اجر ِذّٛد ضعذ عثذ اٌطالَ  ٦١٥٨٨٤٥ ٢٥١

 ٘ا٠ذٜ دطاَ وّاي عثذ اٌعس٠س  ٦١١٠٢٠٦ ٢٥٨

 ٘ذٜ فرذٝ عثذ إٌّعُ ٠ٛضف  ٦١٦٨٢٦٦ ٢٦٠

 ٘ذٜ ِذّذ دّذٜ عثذ اٌصّذ  ٦١١٠١٤٠ ٢٦١

 ٘ذٞ عٍٝ عطا ِرضٝ  ٦١٦٨٦٠٤ ٢٦٢

 ّ٘ص ادّذ ز٠ٓ اٌعاتذ٠ٓ واًِ  ٦١٥١٨٦١ ٢٦٣

 ١ٕ٘ح صّٛئ١ً ع١اد ِٛضٝ  ٦١١٠١٨٦ ٢٦٤

 ٚفاء صالح ع١ذ ض١ذ  ٦١٥٨٨٠٦ ٢٦٥

 ٚالء داخٍٝ عثذ اٌّذطٓ داخٍٝ  ٦١٦٨٦٨١ ٢٦٦

 ٚالء ٘اغُ ِذّذ ِذّذ  ٦١١١٦٦٥ ٢٦٦

 ١٘ٚثٗ دطٓ ِذّذ دط١ٓ  ٦١١٠٦١٨ ٢٦١

 ٠اض١ّٓ رِضاْ عثذاٌرغ١ذ ِذّذ  ٦١١٠٦٤٢ ٢٦٨

 ٠اض١ّٓ طارق ادّذ عثذ اٌجٛاد  ٦١١٠٣٢٣ ٢٦٠

 ٠اض١ّٓ عادي عثذ اٌعظ١ُ ِذّذ  ٦١١١١٣٢ ٢٦١

 ٠اض١ّٓ عاطف ِذّذ ذٛف١ك  ٦١١٠٣٢٤ ٢٦٢

 ٠اض١ّٓ عصاَ اٌذ٠ٓ ضاِٝ دطٓ  ٦١١١٦٨١ ٢٦٣

 ٠اض١ّٓ ٠ا ضر عثذهللا دطٓ  ٦١٦٨٢٢٠ ٢٦٤

 ٠ٛضر١ٕا اغرف صالح ٠ٛضف  ٦١١١٦٢٤ ٢٦٥

 ٠ٛضر١ٕا ٔاصف اترا١ُ٘ عثذ اٌّط١خ  ٦١٥٦٤٢١ ٢٦٦

 ٠ٛضر١ٕا ٔس٠ٗ تطرش ِجٍٟ  ٦١١٠٥٢٣ ٢٦٦

 ٠ٛضف ٔس٠ٗ ٔاجخ داٚد  ٦١٥٦٤١٣ ٢٦١

 

 ٩١٠٣-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الثالثة انتظام الفصل الدراسي األول

 اللغة الفرنسية/ فرنسى -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 2 ابرام رأفت عبد المالك حنا 1920216216266932   مقٌــد باق

 1 ابرام مرزوق مٌخائٌل عزب 1920216296262931   مقٌــد باق

 9 احمد خلف فتح عبداللطٌف 1920216296261962   مقٌــد  1خارج 

 1 احمد ٌحٌى عبد الرحمن حسن 1920216216266901   مقٌــد 2خارج 

 3 محمدازهار عمر محمد  1920216236261212   مقٌــد 2خارج 

 0 اسالم على عبدالظاهر عبدالوكٌل 1920216216262222   مقٌــد باق

 9 اسماء جمال احمد علً  الدٌن 1920216216261691   مقٌــد 2خارج 

 9 امٌره ابراهٌم محمد شوقً 1920216236266021   مقٌــد باق

 2 تمٌم محمد تونى عبد الحق 1920216236262396   مقٌــد باق

 26 خلود جمال عبد المنعم محمد 1920216236266121   مقٌــد 2خارج 

 22 دالٌا شحاتة عدلى رزق هللا 1920216236266111   مقٌــد 2خارج 

 21 ربٌع مصطفً طة محمد 1920216236266112   مقٌــد 2خارج 



 29 رفٌق رأفت موسى جرجس 1920216216266901   مقٌــد 2خارج 

 21 زٌنب ابراهٌم عبد الهادي معروف 1920216216261399   مقٌــد باق

 23 سمر خلٌل محمد على 1920216216262992   مقٌــد باق

 20 صموئٌل محفوظ فرنسٌس جادهللا 1920216216262169   مقٌــد  1خارج 

 29 عبدالكرٌم سٌد سلطان  طهٌر 1920216216269036   مقٌــد باق

 29 عثمان محمد سٌد محمد 1920216216261100   مقٌــد 2خارج 

 22 عماد رضا امٌن فام 1920216236261990   مقٌــد 2خارج 

 16 كٌرلس هشام سمٌر صادق 1920216236266399   مقٌــد 2خارج 

 12 مارجرٌت ثروت عزٌز ابو السعد 1920216236266221   مقٌــد 2خارج 

 11 مارٌه ناصر نصٌف فهٌم 1920216216261699   مقٌــد 2خارج 

 19 ماٌكل اسحاق نصٌر رزق هللا 1920216216262161   مقٌــد 2خارج 

 11 محمد جمال محمد عبدالمحسن 1920216236266016   مقٌــد باق

 13 مروان عبدالناصر رضوان احمد 1920216236266191   مقٌــد 2خارج 

 10 ٌوسف مٌخائٌلمٌرنا ممدوح  1920216236262992   مقٌــد باق

 19 مٌنا عاطف ثابت كٌرلس 1920216296262169   مقٌــد  1خارج 

 19 مٌنا مجدي شكري فهٌم 1920216216262123   مقٌــد 2خارج 

 12 نرمٌن نبٌل سمٌر صلٌب 1920216236262231   مقٌــد باق

 96 هاجر على شحاتة تونى 1920216236262136   مقٌــد 2خارج 

 92 هشام محمد ماضى محمد 1920216216269129   مقٌــد باق

 ٩١٠٠الئحة حديثة  الفرقة الثالثة انتظام الفصل الدراسي األول

 اللغة الفرنسية/ فرنسى -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 2 عامرمنى عبدالمعز جرمون  1920216226261621   مقٌــد 9خارج 

 


